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บทท่ี 5 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
    

  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวจิยัเพือ่ตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยัทีต่อ้งการศกึษาทีม่า ผลกระทบ 

และการจดัการความรกัความใคร่ในทีท่ํางานอย่างครบถ้วน เนื้อหาในบทนี้ได้นําเสนอสรุป

ผลการวจิยั การอภปิรายผลการวจิยั และขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั ตามลาํดบั ดงันี้ 

 

5.1 สรปุผลการวิจยั 
 การวจิยัมวีตัถุประสงค์เพื่อ 1) สํารวจสภาพความรกัความใคร่ในทีท่ํางานขององคก์าร

ธุรกจิในประเทศไทย 2) ศกึษาทีม่า ผลกระทบ และการจดัการความรกัความใคร่ในทีท่ํางาน

ขององคก์ารธุรกจิในประเทศไทย และ 3) นําเสนอตวัแบบการจดัการความรกัความใคร่ในที่

ทาํงานสาํหรบัการเพิม่พูนผลการปฏบิตังิานขององคก์าร ผลการวจิยัสรุปไดด้งันี้ 

   

  5.1.1 สภาพความรกัความใคร่ในที่ทาํงานขององคก์ารธุรกิจในประเทศไทย

  ผลการวจิยัแสดงใหเ้หน็ว่าความรกัความใคร่ในทีท่ํางานเป็นเรื่องทีพ่บไดโ้ดยทัว่ไปใน

องคก์ารธุรกจิไทย โดยเป็นความรกัความใคร่แนวราบมากทีสุ่ด รองลงมาไดแ้ก่ ความรกัความ

ใคร่ระหว่างสายบังคบับัญชา และความรกัความใคร่ที่พัวพนัไปยงัพนักงานที่มีคู่สมรสแล้ว 

ตามลาํดบั ความรกัความใคร่ในทีท่าํงานมกัเกดิขึน้ระหวา่งพนกังานต่างแผนกมากกว่าพนกังาน

ในแผนกเดียวกัน รวมทัง้ยงัปรากฏให้เห็นความรกัความใคร่ระหว่างพนักงานที่ทํางานใน

โครงการเดยีวกนักบัความรกัความใคร่ทีม่ตี่อพนักงานของบรษิทัทีเ่ป็นคู่คา้อกีเลก็น้อย สาํหรบั

องคก์ารทีไ่มพ่บวา่มคีวามรกัความใคร่ในทีท่าํงานนัน้อาจเนื่องมาจากจาํนวนพนกังานทีม่ไีมม่าก

นกั ความแตกต่างระหว่างช่วงอายขุองพนกังาน สถานภาพสมรสของพนกังาน และลกัษณะงาน

ทีไ่มค่อ่ยไดใ้ชเ้วลาในการทาํงานรว่มกนั 

  ผลการสาํรวจปรากฏใหเ้หน็ว่าองคก์ารธุรกจิไทยมกีารหา้มพนักงานในแผนกเดยีวกนั

มคีวามรกัความใคร่ในที่ทํางานเป็นส่วนใหญ่ อย่างไรกต็ามในบางตําแหน่งงานแมพ้นักงานจะ

ทํางานอยู่ต่างแผนกแต่หากเป็นตําแหน่งที่อาจเอื้อประโยชน์ให้แก่กนัได้แล้วนัน้ทางองค์การ
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ไม่ไดย้นิดทีีพ่นักงานจะมคีวามรกัความใคร่ในทีท่ํางานเช่นเดยีวกนั นอกจากน้ี ผลการสาํรวจมี

ขอ้มูลที่แสดงให้เห็นว่าองค์การธุรกิจไทยได้มกีารห้ามแสดงออกซึ่งความเสน่หาในที่ทํางาน 

ปฏเิสธการจา้งงานสาํหรบัผูส้มคัรทีเ่ป็นแฟน คู่สามภีรรยาเขา้มาทํางานร่วมกนั ในบางองคก์าร

ไดม้หีา้มหวัหน้างานกบัลกูน้องมคีวามรกัความใครใ่นทีท่าํงาน สะทอ้นใหเ้หน็วา่องคก์ารธุรกจิใน

ประเทศไทยมคีวามกงัวลเกีย่วกบัผลกระทบของความรกัความใคร่ในทีท่าํงาน โดยเฉพาะความ

รกัความใคร่ระหว่างสายการบงัคบับญัชาและความรกัความใคร่ที่พวัพนัไปยงัพนักงานที่มคีู่

สมรสแลว้ 

 

  5.1.2 ท่ีมา ผลกระทบ และการจดัการความรกัความใคร่ในท่ีทาํงานของ 

                 องคก์ารธุรกิจในประเทศไทย  

1) ท่ีมาของความรกัความใคร่ในท่ีทาํงาน ความใกลช้ดิ ทศันคตทิีใ่กลเ้คยีง

และทีแ่ตกต่างกนัแต่เขา้กนัไดข้องพนักงาน และสภาพแวดลอ้มของงานเป็นทีม่าประการสาํคญั

ของความรกัความใคร่ในทีท่าํงาน โดยมแีรงจงูใจทีน่อกเหนือจากความรกั ไดแ้ก่ พฤตกิรรมทาง

เพศ เงนิ และความกา้วหน้าในงาน ดงัแสดงในตาราง 5.1 

 

ตาราง 5.1 ทีม่าและผลกระทบของความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน 

ท่ีมา ผลกระทบเชิงบวก ผลกระทบเชิงลบ 

ความใกลช้ดิ ทศันคตทิี่

ใกลเ้คยีงกนัและที่

แตกต่างแตเ่ขา้กนัได ้

สภาพแวดลอ้มของงาน 

ความรกั พฤตกิรรมทาง

เพศ เงนิ ความกา้วหน้า 

ในงาน 

การสื่อสารภายในดขีึน้ เสรมิสรา้ง

การทํางานเป็นทีม  เพิ่มความ

ผูกพันและการมีส่วนร่วมในงาน 

เพิม่ความสุขในการใชช้วีติอยู่ในที่

ทํางาน แรงจูงใจในการทํางาน

เพิ่มขึ้น ทําให้เกิดความสัมพันธ์

ระยะยาว 

ผลการปฏิบัติงานที่ลดตํ่ าลง 

ก า ร ก ร ะ ทํ า ผิ ด ศี ล ธ ร ร ม 

พฤติกรรมที่ไม่เป็นธรรม การ

สู ญ เ สี ย พ นั ก ง า น ที่ มี

ความสามารถสูง ผลกระทบ

ล บ ต่ อ พ นั ก ง า น ที่ เ ป็ น คู่

ความสมัพนัธ ์

 

2) ผลกระทบของความรกัความใคร่ในท่ีทํางาน ดงัที่แสดงในตาราง 5.1 

ความรักความใคร่ในที่ทํางานทําให้เกิดผลกระทบเชิงบวกที่มีต่อบุคคล เช่น ทําให้เกิด

ความสมัพนัธร์ะยะยาวระหวา่งคูร่กัในทีท่าํงาน เพิม่ความสขุในการใชช้วีติอยูใ่นทีท่าํงาน และทาํ
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ใหแ้รงจงูใจในการทาํงานเพิม่ขึน้ เป็นตน้ และยงัสง่ผลกระทบเชงิบวกต่อองคก์าร เชน่ ทาํใหก้าร

สือ่สารภายในดขีึน้ ช่วยเสรมิสรา้งการทํางานเป็นทมี เพิม่ความผกูพนัและการมสีว่นร่วมในงาน 

เป็นต้น ในทางกลบักนัความรกัความใคร่ในทีท่ํางานไดก่้อใหเ้กดิผลกระทบเชงิลบ เช่น ผลการ

ปฏบิตังิานทีล่ดตํ่าลง การกระทําผดิศลีธรรม พฤตกิรรมทีไ่ม่เป็นธรรม และการสญูเสยีพนักงาน

ที่มีความสามารถสูง เป็นต้น นอกจากนี้ความรกัความใคร่ในที่ทํางานยังมีผลระทบลบต่อ

พนกังานคูค่วามสมัพนัธ ์เชน่ การซุบซบินินทา ความเครยีด ความกา้วหน้าในอาชพี เป็นตน้   

3) การจดัการความรกัความใคร่ในท่ีทํางาน สรุปได้ว่าโดยทัว่ไปองค์การ

จํานวนมากไม่ได้มกีารจดัการใดๆ และไม่มกีารกําหนดนโยบายความรกัความใคร่ในที่ทํางาน 

อย่างไรกด็ ีในหลายองค์การมขีอ้มูลแสดงใหเ้หน็ว่าได้มกีารกําหนดนโยบายเพื่อป้องกนัความ

เสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้จากความรกัความใคร่ในทีท่ํางาน ในรายละเอยีด พบว่า เมื่อมคีวามรกัความ

ใครเ่กดิขึน้แลว้องคก์ารมกัดําเนินการเกีย่วกบัความรกัความใคร่ไปตามแต่ละกรณีมาเป็นอนัดบั

แรก รองลงมาได้แก่ การให้คําปรกึษาการใชช้วีติคู่ในที่ทํางาน มกีารโอนยา้ยพนักงาน ตําหนิ 

เลกิจา้ง และลดตาํแหน่งอกีจาํนวนหนึ่ง  

   กรณีที่เป็นความรกัความใคร่ระหว่างเพื่อนร่วมงานและมคีวามเสี่ยงจะทําให้

เกดิผลกระทบลบ องคก์ารมกัเฝ้าดูพฤตกิรรมทีเ่ป็นปัญหา คอยตดิตามผลการปฏบิตังิานว่า

ลดลงหรอืไม่ และคอยจบัตาดูสถานการณ์ทีอ่าจมคีวามเสีย่งต่อองคก์าร เช่นเดยีวกนักบัความ

รกัความใคร่ระหว่างสายการบงัคบับญัชาทีม่กัถูกจบัตามองเป็นพเิศษ สําหรบักรณีทีเ่ป็นความ

รกัความใครท่ีพ่วัพนัไปยงัพนกังานทีส่มรสแลว้ หากความสมัพนัธน์ัน้ทาํใหเ้กดิการทะเลาะววิาท

ตามมา องคก์ารบางแห่งไดด้าํเนินการตามทีไ่ดก้ําหนดโทษทางวนิยัไวส้งูสุดคอื ไล่ออก ในขณะ

ทีโ่ดยทัว่ไปองคก์ารจะดําเนินการในกรณีของการกระทําผดิ “เหตุทะเลาะววิาท” ซึง่มขี ัน้ตอน 3 

ประการ ได้แก่ 1) การตักเตือนด้วยวาจา 2) การตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 3) การ

ดาํเนินการทางวนิยั ในบางองคก์ารจะมกีารโอนยา้ยพนกังานไปอยูอ่กีสาขาหรอืยา้ยไปยงับรษิทั

ในเครอืเพือ่ป้องกนัเหตุการณ์ทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา  

   ในอกีด้านหนึ่ง ผลการวจิยัยงัสะท้อนให้เห็นว่า องค์การมกีารดําเนินการเพื่อ

สนบัสนุนความรกัความใคร่ในทีท่าํงาน เช่น การอนุญาตใหคู้่รกัในทีท่าํงานไดล้าหยุดพรอ้มกนั 

การจดังานสงัสรรคร์ื่นเรงิเพื่อใหพ้นักงานไดม้าพบปะกนั การใหค้าํปรกึษาเกี่ยวกบัชวีติคู่ในที่

ทาํงาน รางวลัตอบแทนสาํหรบัพนกังานทีแ่ต่งงานกนั และการอํานวยความสะดวกดา้นสถานที่

จดังาน เป็นตน้   นอกจากนี้ ในการจัดการความรกัความใคร่ในที่ทํางาน องค์การยังมีการ
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ฝึกอบรมใหค้วามรูแ้ละเสรมิสรา้งทศันคตทิีเ่หมาะสมเกีย่วกบัความรกัความใคร่ในทีท่าํงาน การ

ฝึกอบรมเกี่ยวขอ้งกบักฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และนโยบายต่างๆ ด้านความรกัความใคร่ในที่

ทํางาน การฝึกอบรมมีขึ้นเพื่อให้รบัรู้และสร้างความเข้าใจ ให้พนักงานได้เข้าใจตรงกันว่า

องคก์ารต้องการทีจ่ะสื่ออะไร มปีระโยชน์สําหรบัการนําไปปฏบิตั ิในขณะที่การดําเนินการเพื่อ

เสรมิสรา้งจติสาํนึกเกีย่วกบัพฤตกิรรมความสมัพนัธใ์นทีท่ํางานนัน้จะช่วยใหพ้นักงานตระหนัก

ถงึคุณธรรม ศลีธรรม และผลกระทบทีอ่าจเกดิขึน้ 

 

  5.1.3 ตวัแบบการจดัการความรกัความใคร่ในท่ีทาํงานสาํหรบัการเพ่ิมพูนผล 

                      การปฏิบติังานขององคก์าร 

  ตวัแบบการจดัการความรกัความใคร่ในที่ทํางานเพื่อเพิม่พูนผลการปฏิบตัิงานที่ได้

นําเสนอไว้ในภาพ 4.1 เป็นการสรุปให้เห็นว่า การจดัการความรกัความใคร่ในที่ทํางานของ

องคก์ารธุรกจิในประเทศไทยเป็นไปตามแต่ละกรณี โดยมรีูปแบบการจดัการความรกัความใคร่

ในทีท่ํางาน 2 รูปแบบ ไดแ้ก่ 1) การจดัการทีมุ่่งเน้นการควบคุม เพื่อป้องกนัและลดความเสีย่ง

ของความรกัความใคร่ในทีท่าํงาน 2) การจดัการทีมุ่่งเน้นความผกูพนั ใชป้ระโยชน์ทีเ่กดิขึน้จาก

ความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน การจดัการจะเป็นรปูแบบใดนัน้ขึน้อยูก่บัอทิธพิลของประสบการณ์

ในอดตีของแต่ละองคก์าร องคก์ารทีเ่คยประสบปัญหา มกัมกีารกําหนดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบั

ความรกัความใคร่ในทีท่ํางานไวอ้ย่างเคร่งครดั องคก์ารใดยงัไม่เคยมปัีญหาทีเ่กดิขึน้จากความ

รกัในทีท่ํางาน องคก์ารนัน้ไดป้ล่อยใหเ้ป็นไปตามธรรมชาต ิชื่นชม สนับสนุน และใหร้างวลักบั

ความรกัความใคร่ที่เกดิขึน้ นอกจากนี้ในการจดัการความรกัความใคร่ในที่ทํางานยงัมอีทิธพิล

ของวัฒนธรรมองค์การเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงอาจตีความได้ว่า องค์การสามารถเสริมสร้าง

วฒันธรรมองคก์ารเขา้มาเป็นอกีหน่ึงกลไกในการจดัการความรกัความใครใ่นทีท่าํงานไดน้ัน่เอง  

 

5.2 อภิปรายผลการวิจยั 
  จากบทสรุปของผลการวจิยัขา้งตน้ สามารถอภปิรายไดด้งันี้ 

   

  5.2.1 ความรกัความใคร่เป็นเรื่องธรรมชาติขององคก์ารธรุกิจในประเทศไทย 

  ผลการวจิยัทีพ่บว่าความรกัความใคร่ในทีท่ํางานเป็นเรื่องธรรมชาตทิีพ่บไดโ้ดยทัว่ไป

ในองค์การธุรกิจในประเทศไทย โดยเป็นความรกัความใคร่แนวราบมากที่สุดนัน้เป็นไปใน
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ทาํนองเดยีวกนักบัผลสาํรวจในต่างประเทศ ดงัเช่นทีส่หรฐัอเมรกิา องักฤษ และไซปรสั เป็นตน้ 

(Park, 2006; Pierce & Aguinis, 2009; Biggs et al., 2012; Cicek, 2014) การเกิดขึ้นของ

ความรกัความใครใ่นทีท่าํงานขององคก์ารธุรกจิในประเทศไทยมกัเป็นความรกัความใครร่ะหวา่ง

พนักงานต่างแผนกมากกว่าพนักงานในแผนกเดียวกัน ผลการวิจยัน้ีแตกต่างออกไปจาก

งานวิจัยก่อนหน้าของ Beatrice et al. (2011) ที่พบว่าร้อยละของความรักความใคร่ของ

พนักงานในแผนกเดยีวกนันัน้มมีากกว่า ทีเ่ป็นเช่นนี้อาจเน่ืองมากจากองคก์ารธุรกจิในประเทศ

ไทยนัน้มกีารหา้มพนักงานในแผนกเดยีวกนัมคีวามรกัความใคร่ในทีท่ํางานเพราะกงัวลในเรื่อง

ความยากของการบรหิารงาน และความกงัวลในเรื่องของการเอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่กนัทีท่ําไดง้า่ย

กวา่ 

  ผลการวจิยัทีป่รากฏใหเ้หน็ว่าองคก์ารธุรกจิในประเทศไทยไดม้กีารหา้มแสดงออกซึ่ง

ความเสน่หาในทีท่ํางาน ปฏเิสธการจา้งงานสาํหรบัผูส้มคัรทีเ่ป็นแฟน/สามภีรรยาเขา้มาทํางาน

ร่วมกนั และมใีนบางองค์การที่ได้ห้ามหวัหน้างานกบัลูกน้องมคีวามรกัความใคร่ในที่ทํางาน 

สอดคลอ้งกบังานวจิยัก่อนหน้า (Park, 2006) สะท้อนใหเ้หน็ว่าองค์การธุรกจิในประเทศไทยมี

ความกงัวลเกี่ยวกบัผลกระทบของความรกัความใคร่ในที่ทํางาน โดยเฉพาะความรกัความใคร่

ระหวา่งสายการบงัคบับญัชาและความรกัความใครท่ีพ่วัพนัไปยงัพนกังานทีม่คีูส่มรสแลว้ 

   

  5.2.2 ท่ีมาของความรกัความใคร่ในท่ีทาํงาน 

  ในประเด็นของที่มาของความรกัความใคร่ในที่ทํางาน ซึ่งพบว่าความใกล้ชิดเป็น

สาเหตุหลกันัน้อาจเน่ืองมาจากความใกลช้ดิทําใหเ้กดิความคุน้เคย ทําใหเ้กดิการตดัสนิใจว่าจะ

คบกนัต่อหรอืไม่ซึ่งเป็นพฤตกิรรมที่สามารถประเมนิได ้(เพญ็ประภา ปรญิญาพล, 2547) หาก

พนักงานได้โอกาสได้ปฏสิมัพนัธ์กย็่อมมโีอกาสสรา้งความเสน่หาใหก้บัอกีฝ่ายได้ ผลการวจิยั

ดงักล่าวนี้สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัในต่างประเทศ ซึ่งพบว่า พนักงานที่ทํางานใกล้ชดิกนัมกัมี

โอกาสทีจ่ะสรา้งแรงดงึดดูใจใหก้บัอกีฝ่ายหนึ่งอยูเ่สมอ (Pierce, Byrne, & Aguinis, 1996)  

  ผลการวิจัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความใกล้ชิดทางกายภาพ ความใกล้ชิดจากความ

ต้องการในงาน และความใกล้ชดิแบบบงัเอิญล้วนเป็นที่มาของความรกัความใคร่ในที่ทํางาน 

สอดคลอ้งกบัผลงานวจิยัของนักวชิาการในต่างประเทศ ดงัเช่นผลงานของ Cowan and Horan 

(2014) ทีไ่ดพ้บวา่ ทีท่าํงานเป็นสถานทีท่ีท่าํใหคู้่รกัมาเจอกนัไดง้า่ยขึน้ การทีพ่นกังานไดพ้ดูคุย 

ร่วมทํากจิกรรมต่างๆ ในทีท่ํางานดว้ยกนับ่อยๆ ย่อมทําใหพ้นักงานรูน้ิสยัใจคอของกนัและกนั
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จนเกิดเป็นความประทบัใจ หากเป็นพนักงานที่มีทศันคติใกล้เคียงกนัด้วยแล้วจะทําให้เกิด

ความชอบพอกนัไดง้า่ยขึน้ ผลการวจิยัครัง้น้ีสะทอ้นใหเ้หน็ว่าทศันคตทิีเ่กีย่วขอ้งกบัการทํางาน

ทีใ่กลเ้คยีงกนัของพนกังานนัน้ถอืว่ามผีลต่อการเกดิขึน้ของความรกัความใคร่ในทีท่าํงานไดเ้ป็น

อย่างมากซึ่งสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ Cowan and Horan (2014) ที่พบว่ายิง่พนักงานมี

ทศันคตทิีค่ลา้ยกนัมากเทา่ใดความรกัความใครใ่นทีท่าํงานจะยิง่เกดิขึน้ไดง้า่ยขึน้ตามไปดว้ย  

 ในแง่ของการบรหิารทรพัยากรมนุษย์อาจทําให้ตีความได้ว่า ปัจจยัเสรมิที่ทําให้เกิด

ความรกัความใคร่ในทีท่ํางานขึน้นัน้มสีาเหตุหน่ึงมาจากการทีฝ่่ายทรพัยากรมนุษยไ์ดพ้ยายาม

มองหาพนักงานที่มทีศันคตทิี่สอดคลอ้งกบังานและสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมองคก์ารเขา้มาร่วม

งานก็เป็นได้ ซึ่งผลงานวจิยัในต่างประเทศของ Mainiero (1989) ยนืยนัการตีความดงักล่าว 

โดยได้แสดงให้เห็นว่าองค์การที่มีการสรรหาคดัเลือกพนักงานโดยมุ่งค้นหาผู้ที่มีทัศนคติที่

สอดคลอ้งกบังานและวฒันธรรมองคก์ารเขา้มาร่วมงานนัน้มกัพบความรกัความใคร่ในทีท่ํางาน

ระหว่างพนกังานใหม่ทีเ่พิง่เขา้มากบัพนักงานรุ่นพีม่ากกว่าองคก์ารทีไ่ม่ไดม้แีนวทางในการสรร

หาคดัเลอืกดงักล่าว 

 อยา่งไรกต็าม ในบางคูค่วามสมัพนัธ ์ผลการวจิยัไดใ้หข้อ้คน้พบทีแ่ตกต่างออกไป ความ

รกัความใครใ่นทีท่าํงานกลบัเกดิขึน้จากความแตกต่างกนัของคนสองคน ทัง้ในแงข่องความชอบ 

ทัศนคติ สไตล์การดําเนินชีวิต และฐานะความรกัความใคร่ในที่ทํางานที่เกิดขึ้นจากความ

แตกต่างนี้คงเป็นความแตกต่างทีเ่ขา้กนัได ้ซึง่เปรยีบเสมอืนขัว้บวกและขัว้ลบทีป่รารถนาใหใ้คร

บางคนมาเตมิเตม็สว่นทีข่าดหายไป ทาํใหค้วามรกัก่อตวั (เพญ็ประภา ปรญิญาพล, 2547)  

  วฒันธรรมองค์การเกี่ยวขอ้งกบัที่มาของความรกัความใคร่ในที่ทํางาน ผลการวจิยั

พบว่ารอ้ยละของการเกดิขึน้ของความรกัในทีท่ํางานในองคก์ารทีม่วีฒันธรรมแบบอนุรกัษ์นิยม

กบัวฒันธรรมแบบเสรนีิยมนัน้ปรากฏใหเ้หน็พอๆ กนั ขอ้คน้พบน้ีแตกต่างออกไปจากงานวจิยั

ก่อนหน้าของ Mainiero (1989) ที่ปรากฏใหเ้หน็ว่า องคก์ารที่มวีฒันธรรมแบบอนุรกัษ์นิยมนัน้

มกัปรากฏให้เห็นความรกัความใคร่ในที่ทํางานน้อยกว่าองค์การที่มวีฒันธรรมแบบเสรนีิยม 

สะท้อนให้เห็นว่า ความรกัในที่ทํางานสามารถเกดิขึ้นได้ในองค์การที่ยดึถือธรรมเนียมปฏบิตัิ

แบบเดมิอย่างเคร่งครดัไม่ต่างกนักบัองคก์ารทีเ่ปิดกวา้งทางความคดิ มุ่งเน้นการปฏบิตั ิและให้

ความสาํคญักบัการเปลีย่นแปลง 

  ทางดา้นสภาพแวดลอ้มของงานทีม่ผีลต่อการเกดิขึน้ของความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน

สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัในต่างประเทศหลายชิน้ เช่น ผลงานวจิยัเชงิประจกัษ์ของ Kiser et al. 
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(2006) ทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าการทีพ่นักงานไดใ้ชช้วีติทํางานอยู่ในองคก์ารเป็นระยะเวลานานๆ จะ

ทําใหค้วามรกัความใคร่ในที่ทํางานก่อตวัขึน้ได้มาก สภาพแวดล้อมของงานในแง่ของลกัษณะ

ระยะเวลาการทาํงานทีย่าวนานและงานทีต่อ้งประสานงานและรปูแบบการทาํงานเป็นทมีทีม่มีาก

ขึน้นัน้เป็นสาเหตุสาํคญัทีท่าํความรกัความใครใ่นทีท่าํงานมอีตัราเพิม่สงูขึน้ดว้ย (Powell, 2001; 

Powers, 1999)  

  ในทํานองเดยีวกนั ความมอีสิระในงานเป็นอกีหน่ึงสาเหตุดา้นสภาพแวดลอ้มของงาน

ที่มีอิทธิพลต่อความรกัความใคร่ในที่ทํางาน ผลการวจิยัครัง้น้ีเป็นไปในทํานองเดียวกนักับ

ผลงานวจิยัของ Pierce and Aguinis (2003) ทีไ่ดท้ําการศกึษาถงึความสมัพนัธร์ะหว่างความมี

อสิระในงานกบัความรกัความใคร่ในทีท่ํางานจากกลุ่มตวัอย่างนักศกึษาบรหิารธุรกจิ อย่างไรก็

ตามรอ้ยละของขอ้มลูทีป่รากฏใหเ้หน็น้อยกวา่ผลการวจิยัของต่างประเทศในอดตี ดงัเชน่ผลงาน

ของ Haavio-Mannila,  Kauppinen-Toropainen, and Kandolin (1988) ที่พบว่าพนักงานหญิง

ในประเทศฟินแลนดท์ีม่อีสิระในงานเคยมปีระสบการณ์ความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน รอ้ยละ 40 

 ในประเด็นแรงจูงใจที่ทําให้เกิดความรกัความใคร่ในที่ทํางานตามแนวคดิของ Quinn 

(1977) ผลการวเิคราะหข์อ้มูลเชงิคุณภาพเพิม่เตมิสะทอ้นใหเ้หน็ถงึแรงจูงใจ ทีท่ําใหเ้กดิความ

รกัความใคร่ในที่ทํางานขา้งต้นว่าโดยทัว่ไปความรกัความใคร่ในที่ทํางานเกดิขึน้จากความรกั 

เป็นเหตุผลสําคัญ อย่างไรก็ตามยังมีตัวอย่างที่สะท้อนให้เห็นถึงเหตุผลในเรื่องของความ

ตอ้งการทางเพศหรอืเซก็ซซ์ึง่เป็นความใคร่เขา้มาเกีย่วขอ้ง เมื่อพจิารณาตามทฤษฎสีามเหลีย่ม

แห่งความรัก Sternberg (1998) นั ้นทําให้เห็นว่า ความรักความใคร่ประเภทนี้มักมีความ

ปรารถนาเข้ามาเป็นองค์ประกอบหลกั ดงัจะเห็นจากคู่ความสมัพนัธ์ที่มพียายามสร้างความ

ดงึดดูใจต่อฝ่ายตรงขา้ม ความรกัความใครจ่งึเป็นความรกัแบบลดูสัตามทฤษฎคีวามรกัหลายสทีี่

เห็นความรกัเป็นเพยีงการเล่นเกม ต้องการตามล่าเพื่อสร้างความสุขความเพลดิเพลนิ (Lee, 

1973) ดงัขอ้มลูจากการสมัภาษณ์ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารแห่ง

หนึ่งที่ว่า “เคสนึงที่ถอืเป็นเคนที่หนักใจของพีเ่คสนึงเลยนะคะ คอืเขาเป็นประชาสมัพนัธ์ สวย 

ทํางานโอเคทุกอย่าง ต้อนรบัลูกคา้ดมีาก แต่เวลามปีารต์ี้หรอือะไรอย่างงี ้she กจ็ะเมา ไปกบั

ผูช้าย จะมผีูช้ายเยอะแยะไปหมด แลว้ she กจ็ะแต่งตวัโป้มากๆ” 

 ขอ้คน้พบทีน่่าสนใจ คอื มขีอ้มูลทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ว่าในบางกรณี พนักงานผูท้ีม่คีวามรกั

ความใครใ่นทีท่าํงานนัน้มเีงนิและความกา้วหน้าในงานมาเป็นมลูเหตุจงูใจทีส่าํคญั ผลการวจิยัที่

น่าสนใจนี้พจิารณาได้จากขอ้มูลที่ได้จากผู้จดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษย์และจากพนักงานผู้ที่มี
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ความรกัความใคร่ในทีท่าํงาน ทีว่า่ “บางคนกป๊ิ็งกนัจรงิๆ แต่บางคนกม็าป๊ิงกนัดว้ยผลประโยชน์ 

เหมอืนมาคุยมาอะไร เอาของมาใหนู่้นน่ีนัน่...เหมอืนลกัษณะว่าเขามาหาเงนิเลย มาแบบเพื่อ

การน้ีกม็ ีเขา้มาแลว้กม็องหาผูช้ายดีๆ  มตีงักเ็คยเจอคะ่” 

 

“อนัน้ีเป็นเคสหนกั คอืผูช้ายเน่ียเป็นระดบัผูจ้ดัการ คอ่นขา้งทีจ่ะเป็น potential 

ของบรษิทั อนาคตไกลแน่ บรษิทักส็่งไปอบรมเมอืงนอก ทํานัน่ทําน่ี เป็นคน

แบบว่าดมีาก...กม็เีรือ่งชูส้าวเกดิขึน้กบัเดก็ผูห้ญงิในสายงานโดยลบัๆ เรือ่งมา

รูค้อืเน่ืองจากผูห้ญงิทอ้ง ผูห้ญงิเดนิเขา้ไปหาผูบ้งัคบับญัชาของผูช้ายคนนี้” 

   

  พฤตกิรรมทางเพศ เงนิ และความกา้วหน้าในงานเป็นอกีเหตุผลของความรกัความใคร่

ในที่ทํางาน ที่เป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะแรงจูงใจที่ทําให้เกิดความรกัความใคร่ในที่ทํางานนัน้

ไม่ได้มีเพียงความรกัเพียงอย่างเดียวเท่านัน้ แต่แรงขับที่มาจากงาน (job) ซึ่งได้แก่ เงิน 

ความก้าวหน้าในงาน และความมัน่คง และแรงขบัที่เป็นจิตใต้สํานึก (ego) ได้แก่ ความน่า

ตื่นเตน้ การผจญภยั และความตอ้งการมปีระสบการณ์ทางเพศยงัถอืเป็นพลงัสาํคญัทีท่ําใหเ้กดิ

ความรกัความใคร่ในที่ทํางานขึ้น (Quinn, 1977; Horan & Chory, 2009) ผลการวจิยัครัง้น้ีที่

พบวา่แรงจงูใจทีท่าํใหเ้กดิความรกัความใคร่ในทีท่าํงานมทีัง้ทีม่าจากความรกั ทีม่าจากงาน และ

ทีม่าจากจติใต้สํานึกเป็นไปตามที่ Dillard, Hale, and Segrin (1994) กล่าวว่า แรงจูงใจอนัเป็น

ทีม่าของความรกันัน้มคีวามซบัซอ้นและมมีากกวา่หน่ึงแรง 

    

  5.2.3 ความรกัความใคร่ในท่ีทาํงานทาํให้เกิดผลกระทบทัง้เชิงบวกและเชิงลบ 

  ในประเดน็ของผลกระทบเชงิบวกของความรกัความใคร่ในทีท่ํางาน ผลการวจิยัครัง้น้ี

สะทอ้นใหเ้หน็ในหลายประการ ไดแ้ก่ การแก้ปัญหาการทํางานร่วมกนัของพนักงานทีด่ขี ึน้ ทํา

ให้เกิดการประสานงานและการทํางานเป็นทีม เพิ่มความพึงพอใจในงาน และมีผลต่อ

ความสมัพนัธ์ระยะยาวของคู่ความสมัพนัธ์ ขอ้ค้นพบดงักล่าวน้ีเป็นไปในทํานองเดยีวกนักบั

ผลงานวจิยัในต่างประเทศ ดงัเช่น ผลงานของ Pierce and Aquinis (2003) ที่แสดงให้เห็นว่า

ความรกัความใครใ่นทีท่าํงานมผีลต่อความผกูพนัองคก์าร และการมสีว่นรว่มในงาน  

  ความรกัใคร่ในทีท่ํางานทําใหพ้นกังานมคีวามสุขในการใชช้วีติอยู่ในทีท่ํางาน มผีลต่อ

การทํางานเป็นทีม ทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีในที่ทํางาน รวมทัง้การสื่อสารและการ
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ประสานงานทีด่ขี ึน้ (Cole, 2009) ในบางองคก์ารนัน้พบว่าอตัราการเขา้ออกของพนกังาน (turn 

overate) ลดตํ่าลง จากการที่คู่พนักงานที่รกัใคร่ชอบพอกนันัน้ได้แต่งงานและมคีวามตัง้ใจที่

ทํางานอยู่ในบริษัทเดียวกัน (Wilson, Filosa, & Fennel, 2003) นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ

ผลงานวจิยัของ Beatrice, Webster, and Francesca (2011) ที่พบว่าพนักงานถงึรอ้ยละ 67 มี

ความเหน็ว่าความรกัความใคร่ในทีท่ํางานนัน้ทําใหร้ะดบัผลติภาพของพนักงานเพิม่ขึน้ ที่เป็น

เช่นนี้สามารถอธบิายไดจ้ากแนวคดิทีเ่รยีกว่า “Spillover effect” ซึง่เป็นลกัษณะของพนักงานที่

กําลงัอยู่ในห้วงอารมณ์แห่งความรกัที่ส่งผลต่อเน่ืองให้พนักงานคนนัน้รู้สกึมคีวามสุขในการ

ทํางาน มีความพึงพอใจในงาน และทําให้ผลการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นตามมา (Pierce, 1996; 

Pierce & Aquinis, 2009)  ในทางกลบักนั ความรกัความใคร่ในทีท่ํางานส่งผลกระทบเชงิ

ลบต่อองค์การในหลายด้าน ได้แก่ ผลการปฏิบัติงานที่ลดตํ่ าลง การกระทําผิดศีลธรรม 

พฤตกิรรมทีไ่มเ่ป็นธรรมในทีท่าํงาน และการสญูเสยีพนกังานทีม่คีวามสามารถสงู  

  ผลกระทบในแง่ผลการปฏบิตังิานที่ลดตํ่าลงนัน้เป็นไปในทํานองเดยีวกนักบังานวจิยั

ของ Pierce, Aquinis and Adams (2000) ซึ่งพบว่า ปัญหาการลดตํ่าลงของผลการปฏบิตังิาน

เกดิจากพฤตกิรรมทางเพศที่ไม่เหมาะสมของคู่ความสมัพนัธ์ที่เกดิขึน้ในที่ทํางาน หรอืเกดิขึน้

จากการที่พนักงานนัน้ได้ใช้เวลาอยู่กับคู่รกัจนมากเกินไปแทนที่จะให้ความสนใจในงานที่

รบัผดิชอบ นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลสํารวจจากมุมมองของผูบ้รหิารทีแ่สดงใหเ้หน็ว่า หาก

ในทีส่ดุแลว้ความรกัความใครร่ะหวา่งเพือ่นรว่มงานจบลงแบบไมส่วยงาม ความรกัความใครอ่าจ

เป็นบ่อนทําลายความสมัพนัธ์ในที่ทํางาน ทําให้เกดิปัญหาในการประสานงานและการทํางาน

ร่วมกนั ส่งผลให้ผลการปฏิบตัิงานลดลงตามมาได้ (Powell, 2001; Pierce & Aguinis, 2009) 

ผลการวจิยัครัง้น้ียงัสอดคลอ้งกบัผลงานของ Mainiero (1989) ที่พบว่า ความรกัความใคร่ในที่

ทํางานยงัมผีลเสยีต่อความกา้วหน้าในงาน พนักงานทีเ่ป็นคู่ความสมัพนัธม์กัถูกเพ่งเลง็ ซุบซบิ

นินทา และเป็นทีม่าของการลาออกจากงาน 

  ความรกัความใคร่ในทีท่าํงานนํามาซึง่การกระทําทีผ่ดิศลีธรรม ทําลายคุณงามความดี

ตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีอยู่ในสังคม โดยเฉพาะความรกัความใคร่ที่พัวพันไปยัง

พนักงานที่มคีู่สมรสนัน้มกัทําใหเ้กดิปัญหาชูส้าวระหว่างคู่กรณี ซึ่งเป็นสิง่ที่ผดิศลีธรรมและยงั

อาจทาํใหภ้าพลกัษณ์ของบรษิทัเสยีหายดว้ย (Schwartz & Storm, 2000)  ในส่วนของความรกั

ระหว่างสายบังคับบัญชานัน้มักถูกมองว่าเป็นความสมัพันธ์ที่ไม่เหมาะสม และก่อให้เกิด

พฤตกิรรมทีไ่ม่ชอบธรรมในทีท่าํงานไดง้า่ย ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจากความแตกต่างในอํานาจ
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ของคู่ความสมัพนัธ์หรอืภาวการณ์พึ่งพาทัง้ในแง่ของการทํางานและความก้าวหน้าในอาชีพ 

ผูจ้ดัการหรอืผูบ้รหิารระดบัสงูมกัเอื้อประโยชน์ต่างๆ ใหก้บัคู่ความสมัพนัธ ์เช่น การมอบหมาย

งานพเิศษ การเลื่อนขัน้เลื่อนตําแหน่ง โบนัส และการขึน้เงนิเดอืน เป็นต้น ความไม่เหมาะสม

หรอืไม่เป็นธรรมทีเ่กดิขึน้ในทีท่าํงานอาจเนื่องมาจากอํานาจทีแ่ตกต่างกนัของพนกังานตามสาย

การบงัคบับญัชา (Mainiero, 1986; Michelson, Hurvy, & Grunauer, 2010; Pierce,  Aguinis, 

& Adams, 2000) ซึ่งส่งผลกระทบต่อพนักงานอื่น ทีอ่าจมองไดว้่าผูบ้รหิารนัน้ไม่ยุตธิรรม ขาด

ความเป็นธรรม โดยเฉพาะในการเลื่อนขัน้เลื่อนตาํแหน่ง เมื่อเกดิความไมช่ดัเจนในการเลื่อนขัน้

เลื่อนตําแหน่งใหคู้่รกัของตวัเองขึน้มานัน้จะทําใหพ้นักงานอื่นเกดิความไม่พอใจ และเป็นที่มา

ของการลาออกจากงานได้ สอดคล้องกบัผลงานของ Ferrin, Dirks, and Shah (2006) ที่แสดง

ใหเ้หน็วา่พนกังานมกัมองวา่ผูบ้รหิารจะเอือ้ประโยชน์ใหก้บัลกูน้องทีเ่ป็นคู่รกั โดยเฉพาะในเรือ่ง

ของการเลื่อนขัน้เลื่อนตาํแหน่ง ดงันัน้จงึทาํใหค้วามไวว้างใจทีม่ตี่อผูบ้รหิารลดลง  

  นอกจากน้ีความรกัระหวา่งสายการบงัคบับญัชายงัมผีลกระทบลบในแงข่องการจดัการ

ขอ้มูล ยิง่ถ้าเป็นระดบัผูบ้รหิารด้วยแลว้ พนักงานมกัจะไม่ค่อยพูดหรอืใหข้อ้มูลที่เกี่ยวขอ้งกบั

คู่ความสมัพนัธ ์ทาํใหผู้บ้รหิารหรอืหวัหน้างานไม่ไดร้บัขอ้มลูทีค่รบถว้นหรอืถูกตอ้ง รวมทัง้อาจ

ทําให้เกิดการเขา้ใจผดิจนเป็นที่มาของการบรหิารงานที่ผดิพลาด (Hubbell, Chory-Assad & 

Medved, 2005) ทําให้ผลการปฏบิตังิานลดลงตามมา (Horan & Chory, 2009) ความรกัความ

ใคร่ในที่ทํางานยงัทําใหเ้กดิความลําเอยีงหรอืการเล่นพรรคเล่นพวก สอดคลอ้งกบัผลงานก่อน

หน้าของ Beatrice, Webster and Francesca (2011) ซึง่ถอืเป็นลกัษณะของพฤตกิรรมทีไ่มเ่ป็น

ธรรม และเขา้ขา่ยการเลอืกปฏบิตั ิ(Pierce, Aquinis & Adams, 2000) 

  ผลกระทบทีม่ที ัง้เชงิบวกและเชงิลบซึง่ต่างขัว้ตรงกนัขา้มน้ีอาจขึน้อยู่กบัจติสาํนึก การ

วางตัว วุฒิภาวะของคู่ความสัมพันธ์ ที่สําคัญคือเรื่องของวินัยความรับผิดชอบ  หากคู่

ความสมัพนัธ์นัน้สามารถแยกแยะได้ ไม่นําเรื่องส่วนตวัมาเกี่ยวขอ้งกบังาน ไม่เอื้อประโยชน์

ใหก้บัคู่รกั ความรกัความใคร่คงเป็นเรื่องปกตทิัว่ไป สรา้งความมชีวีติชวีาใหก้บัคนในองคก์าร 

และไม่ต้องอาศยักลไกใดๆ ในการควบคุมหรอืป้องกนั แต่เมื่อใดที่คู่ความสมัพนัธ์วางตวัไม่

เหมาะสม ขาดความรบัผดิชอบ และไรซ้ึง่วนิยัดว้ยแลว้ ผลกระทบเชงิลบจงึมเีกดิขึน้ใหเ้หน็  

  ขอ้สรุปดงักล่าวน้ีเป็นไปตามทีพ่นักงานผูม้คีวามรกัความใคร่ในทีท่ํางานและผูจ้ดัการ

ฝ่ายทรพัยากรมนุษยข์ององคก์ารต่างๆ เหน็พอ้งตอ้งกนัวา่ “อย่างหนึ่งทีส่าํคญัเราคดิว่าเราสอง

คนวางตวัได้ดพีอ ได้ดพีอที่จะไม่ทําให้รูส้กึเกดิคําว่าไม่เหมาะสม” “ถ้าคนสองคนรกัใคร่กนัใน
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องค์การ และอยู่กนัคนละฝ่ายนะ ไม่มปัีญหา มนัขึ้นอยู่กบัว่าเขาวางตวัยงัไง เขาเปิดเผยให้

สาธารณะรูข้นาดไหน การปฏบิตัติวัและการมวีนิัยในการทํางานเขายงัเหมอืนเดมิไหม ทําไดก้็

ไม่มปัีญหา” “เรื่องของวนิัย...เบื่ออ่ะ ไปกนิกาแฟดกีว่า เดีย่วกเ็สรจ็ เดีย่วกช็่วยกนักเ็สรจ็ มนัก็

จะเกดิกรณีนึกถงึแต่ตวัเองมากกว่าทแีละงาน กท็ําใหง้านเสยี กจ็ะมผีลเชงิลบ...มนักข็ึน้อยู่กบั

ว่าวนิัยตอ้งไม่หาย ทํางานไม่มผีดิเพีย้นไปจากเมื่อก่อนทีจ่ะมาเจอกนัหรอืคบกนั” “ดว้ยความที่

น้องผูจ้ดัการเขาค่อนขา้งเป็นคนตรง และไม่ชอบอะไรทีม่นัผดิกฎดว้ยธรรมชาต ิกเ็ลยไม่ค่อยมี

เรื่องผลกระทบที่เป็นปัญหา ไม่มีลักษณะเอื้อประโยชน์กัน เพราะเขาให้ warning แฟนเขา

เหมอืนกนั กค็อืทุกอยา่งเหมอืนเดมิ” 

   

“ที่ เคยเจอมีผลเชิงบวกนะ คือเขาเป็นคู่ที่มีวุฒิภาวะ อายุก็พอสมควร 

ประสบการณ์ และต่างคนต่างมวีนิัย เขาแยกแยะเลย โต้กนัในทีป่ระชุม เขามี

ความเป็น professional มาก สองคนเน่ียพออีกคนขึ้นประเด็นมา อีกคนก็

โต้แย้งว่ามันไม่ถูก มันต้องแบบนี้ ซึ่งอีกคนก็ยอมรบัไม่ได้เถียงอะไร เขา

ยอมรบัในแงท่ีว่า่มนัเป็นเรือ่งงานจรงิๆ” 

 

  5.2.4 การจดัการความรกัความใคร่ในท่ีทาํงานท่ีแตกต่างกนัในสองรปูแบบ 

  เมื่อความรกัความใคร่ในทีท่ํางานมผีลกระทบทัง้เชงิบวกและเชงิลบ ดงันัน้ผลการวจิยั

จงึสะท้อนให้เห็นถงึรูปแบบการจดัการที่แตกต่างกนัออกไปใน 2 รูปแบบ คอื การจดัการเพื่อ

ป้องกนัความเสีย่งและลดผลกระทบเชงิลบ กบัอกีรูปแบบหนึ่งทีม่องว่าความรกัเป็นสิง่สวยงาม 

ดงันัน้จงึมกีารสง่เสรมิบรรยากาศทีเ่อือ้ต่อความรกัความใครใ่นทีท่าํงาน  

  ข้อสรุปดงักล่าวน้ีมีความสอดคล้องกับแนวทางการจดัการความรกัความใคร่ในที่

ทํางานของ Pierce and Aguinis (2009) ที่ได้เสนอไว้ว่าในการจดัการความรกัความใคร่ในที่

ทํางานนัน้องค์การควร 1) ลดความเสี่ยงของความรกัความใคร่ในที่ทํางานให้เหลอืน้อยที่สุด 

(risk minimizing) โดยนํากฎ ระเบยีบมาใชบ้งัคบัควบคุม (legal- centric) และ 2) ใหร้างวลักบั

ความรกัความใคร่ในทีท่ํางาน (reward maximizing) เพื่อนําประโยชน์จากความรกัความใคร่ใน

ที่ทํางานมาเพิ่มพูนผลการปฏิบัติงานขององค์การให้สูงขึ้นเป็นแนวทางที่มุ่งเน้นพนักงาน 

(employee- centric) 
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  การจดัการความรกัความใคร่ในทีท่ํางานทีม่ ี2 รปูแบบนี้ อาจตคีวามไดว้่าเป็นผลจาก

ประสบการณ์ในอดตีทีผ่่านมาขององคก์าร กล่าวคอื ในองคก์ารทีย่งัไม่เคยมกีรณีทีม่ผีลกระทบ

เชงิลบ ดงันัน้จงึไม่ไดม้กีารดําเนินการใดๆ ทีจ่ะเป็นการป้องกนัความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ ซึ่งต่าง

จากบรษิัทที่เคยประสบปัญหาที่เป็นผลกระทบลบที่ร้ายแรง ทําให้องค์การเหล่าน้ีได้มีการ

กําหนดนโยบายเพื่อป้องกนัและจดัการความรกัความใคร่ในทีท่ํางานอย่างเคร่งครดั นอกจากน้ี

ยงัทําใหส้ามารถตคีวามไดว้่าแนวทางการจดัการความรกัความใคร่ในทีท่ํางานทีเ่กดิขึน้ต่างกนั

นัน้อาจเป็นเพราะมอีทิธพิลของวฒันธรรมองคก์ารเขา้มาเกีย่วขอ้ง วฒันธรรมองคก์ารสะทอ้นให้

เห็นถึงความเชื่อ ค่านิยม และฐานคติพื้นฐานที่เกิดและพัฒนาขึ้นภายในองค์การ สามารถ

ถ่ายทอดไปยงัสมาชกิใหม่ๆ  โดยทีส่มาชกิอาจไมรู่ต้วัแต่ปฏบิตัติามโดยด ี(Schein, 2010)  

  วฒันธรรมองค์การเป็นสิง่ที่กําหนดหรอืชี้นําพฤตกิรรมของพนักงาน เป็นตวักําหนด

โครงสรา้งและวธิปีฏบิตัทิางทรพัยากรมนุษย ์และมอีทิธพิลต่อการเกดิขึน้ของความรกัความใคร่

ในที่ทํางาน  (Pierce, Byrne, & Aguinis, 1996) องค์การที่คํานึงถึงความเป็นส่วนตัวและ

คาํนึงถงึสทิธขิองพนักงานตามหลกัการของสทิธมินุษยชน และมคีวามเชื่อว่าความรกัความใคร่

เป็นสิง่ที่เกดิขึน้ตามธรรมชาต ิไม่ควรมกีารกดีกนั องค์การที่มวีฒันธรรมดงักล่าวจงึไม่ไดอ้อก

นโยบายเพือ่มาจดัการอยา่งเครง่ครดั ขอ้สรุปนี้ยนืยนัไดจ้ากขอ้มลูทีผู่บ้รหิารใหส้มัภาษณ์วา่ 

 

“ทีบ่รษิทัเก่าผม เน่ืองจากแม่เป็นเยอรมนัค่อนขา้งทีจ่ะ strict เรื่องแบบ

นี้มากๆ เพราะในยุโรปเขาค่อนขา้งใหค้วามสาํคญั ขนาดในคําบรรยาย

ลักษณะงาน job description ยังไม่ให้เขียนเพศหรืออายุเลย ...เขา

ค่อนข้างคํานึงถึงเรื่องนี้มาก ใน ISO 26000 ที่ทําอยู่ ก็มีเขยีนเรื่องน้ี

เหมอืนกนั เรื่องสทิธมินุษยชน เป็นความรบัผดิชอบต่อสงัคมนะ เขาก็

จะเขยีนเรื่องน้ีเป็นหนึ่งหมวดเลย บรษิทัจงึควรจะเป็นการสรา้งบรรทดั

ฐานมากกว่าเพื่อป้องกนัการทีจ่ะเกดิเรื่องปัญหาหลายๆ อย่างมากกว่า 

การเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรอาจเป็นการรอนสทิธ ิผมเขา้ใจเลยว่า

บางบรษิทัทีเ่ขยีนเพราะเขาเจอหนกัจรงิๆ” 

 

  ในเรื่องของการจดัการที่เป็นไปตามแต่ละกรณี ผลการวจิยัสอดคล้องกบัผลงานเชงิ

ประจกัษ์ของนกัวชิาการในต่างประเทศ ดงัทีพ่บว่าโดยทัว่ไปฝ่ายบรหิารจงึมกัไม่ไดม้กีารจดัการ



มห
าวทิ

ยาล
ยัร
าช
ภฏั
ธน
บุรี

109 
 

หรอืดําเนินการใดๆ กบัผูท้ีม่คีวามรกัในทีท่าํงาน ยกเวน้ในกรณีทีล่กัษณะของความสมัพนัธน์ัน้

ได้ทําให้เกิดผลกระทบเชงิลบ โดยเฉพาะกรณีเหตุการณ์ที่นํามาซึ่งความไม่เป็นธรรมภายใน

องคก์าร (Quinn, 1977; Brown & Allgeier, 1995)  

  ในหลายองคก์ารมกีําหนดนโยบายที่เกี่ยวขอ้งความรกัความใคร่ในที่ทํางานได้ส่งผล

กระทบเชงิลบต่อองคก์าร ทัง้ฝ่ายบรหิารและพนกังานเองนัน้มองวา่การกาํหนดนโยบายขึน้มาใช้

เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้เป็นสิง่ทีพ่งึกระทํา (Cole, 2009; Brown & Allgeier, 

1995) ผลงานวิจยันี้สอดคล้องกับงานวิจยัต่างประเทศ ดงัเช่นที่บรษิัท Staples และบรษิัท 

Lloyd’s of London ได้กําหนดนโยบายนโยบายที่เกี่ยวขอ้งกบัความรกัความใคร่ในที่ทํางานที่

เขม้งวดไวอ้ย่างชดัเจน เช่น หา้มไม่ใหพ้นักงานนัดเทีย่วดว้ยกนั หา้มไม่ใหคู้่รกัทํางานในแผนก

เดยีวกนั และหา้มไม่ใหห้วัหน้ากบัลูกน้องมคีวามรกัความใคร่ในทีท่าํงาน เป็นตน้ ในขณะทีบ่าง

บรษิทัได้กําหนดนโยบายที่ไม่เป็นทางการ และไม่ได้เขยีนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร (Cropper, 

1997; Welch, 1998; Schaefer & Tudor, 2001) บริษัท  Gary Mathieson ซึ่ ง เป็นบริษัทที่

ปรึกษาด้านกฎหมายได้กําหนดให้พนักงานทําสญัญารกัเซ็นข้อตกลงก่อนการจ้างงานว่า

พนักงานจะไม่มพีฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกบัความรกัความใคร่ในที่ทํางาน (Kiser et al., 2006) 

ในขณะทีบ่รษิทัชัน้นําอย่าง Wal-Mart, Southwest Airlines และ AT&T กลบัมนีโยบายส่งเสรมิ

ใหเ้กดิความรกัในทีท่าํงาน (Boyd, 2010) ดงัตวัอยา่งกจิกรรมสง่เสรมิทีบ่รษิทั AT&T  

 

“ในช่วงหน้าหนาวของทุกๆ ปี ทางบรษิทัจะเป็นเจ้าภาพจดั "ปารต์ี้คน

โสด" ผูจ้ดัการฝ่ายทรพัยากรมนุษยก์ล่าวว่า พนักงานทีม่าร่วมดื่มฉลอง

คาดว่าจะมีการออกเดต มีพนักงานที่ตกหลุมรกักันในวันน้ี และจะ

กลายเป็นคู่ชีวติกนัในเวลาต่อมา...ไม่มคีวามจําเป็นใดที่จะต้องจํากดั

ความสมัพนัธแ์บบนี้" (Boyd, 2010) 

 

หากพจิารณาตามแนวคดิการบรหิารทรพัยากรมนุษยเ์ชงิกลยุทธ ์การจดัการความรกั

ความใคร่ในที่ทํางานที่ขึ้นอยู่กบัประสบการณ์ในอดีตและวฒันธรรมองค์การนัน้เป็นไปตาม

รูปแบบที่เหมาะสมของแต่ละองค์การ (best fit) ตามสํานักคิดเชิงสถานการณ์ (contingency 

school) ที่เชื่อว่าผู้บรหิารจะปรบัแต่งกลยุทธ์/วิธีปฏิบัติด้านการบริหารทรพัยากรมนุษย์ให้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการทางธุรกจิ (Schuler & Jackson, 1987; นิสดารก ์เวชยานนท,์ 2554) 
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เป็นลกัษณะของการจดัการที่บูรณาการในเชงิกลยุทธ์ ใหค้วามสําคญักบัการบรหิารทรพัยากร

มนุษยเ์พือ่สรา้งความไดเ้ปรยีบในการแขง่ขนั (Storey, 2007)  

เมื่อพิจารณาประกอบกบัรูปแบบของกลยุทธ์การบรหิารทรพัยากรมนุษย์ที่รู้จกักนั

โดยทัว่ไป ไดแ้ก่ รูปแบบแขง็ (hard HRM) และรูปแบบอ่อน (soft HRM) จะพบว่า การบรหิาร

ทรัพยากรมนุษย์ตามรูปแบบอ่อนนัน้เป็นการให้ความสําคัญกับพนักงาน มีความเชื่อว่า 

“พนกังานจะตอบสนองความตอ้งการขององคก์ารไดด้ขีึน้หากองคก์ารไดต้ระหนกัและตอบสนอง

ความตอ้งการของพนักงาน” ดงันัน้การบรหิารทรพัยากรมนุษยต์ามรูปแบบนี้ จงึไดมุ้่งเน้นไปที่

การสร้างความไว้เน้ือเชื่อใจของพนักงาน การหาวธิกีารที่จะสรา้งความรูส้กึผูกพนั และการมี

ส่วนร่วมใหเ้กดิขึน้ในหมู่พนักงานจงึมกัมกีารส่งเสรมิบรรยากาศทีเ่อื้ออํานวยต่อความรกัความ

ใคร่ในทีท่ํางาน รวมทัง้การฝึกอบรมดา้นทรพัยากรมนุษยเ์พื่อสรา้งเสรมิจติสาํนึกในการวางตวั

และการประพฤตปิฏบิตัทิี่เหมาะสมในทีท่ํางาน ในขณะที่การบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์บบแขง็

สนใจในเรื่องของการบรหิารจดัการมากกว่า ดงันัน้การบรหิารทรพัยากรมนุษยต์ามมุมมองน้ีจงึ

ไดมุ้่งเน้นการบรหิารจดัการ มกีารใชก้ฎระเบยีบวนิัยในการควบคุม ในทีน่ี้คอื การออกนโยบาย

เพื่อป้องกนัหรอืลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ รวมทัง้การดําเนินการเมื่อมปัีญหาจากพนักงานทีม่ี

ความรกัความใครใ่นทีท่าํงานนัน่เอง  

    

5.3 ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะสําหรบัการนําไปปฏิบัติของพนักงานผู้มีความรกัความใคร่ในที่ทํางาน 

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายสาํหรบัองคก์าร และขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัในอนาคต มดีงันี้ 

 

5.3.1 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการนําไปปฏิบติั 

จากผลการวจิยัที่พบว่า ปัญหาของความรกัความใคร่ในที่ทํางานมกัเริม่ต้นจากการ

วางตวัไมเ่หมาะสม ขาดความรบัผดิชอบ และไรซ้ึง่วนิยัของคูค่วามสมัพนัธ ์กลายเป็นผลกระทบ

เชงิลบต่อองค์การและคู่ความสมัพนัธ์เอง ดงันัน้เพื่อป้องกนัความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้ ผูว้จิยัขอ

เสนอขอ้เสนอแนะสาํหรบัพนกังานทีม่คีวามรกัความใครใ่นทีท่าํงาน ดงันี้  

1) ควรวางตัวให้เหมาะสมในที่ทํางานอย่างมืออาชีพในทุกสถานการณ์ 

หลกีเลีย่งการแสดงออกในเชงิชูส้าว พยายามอย่าใชเ้วลาการทาํงานไปในเรือ่งสว่นตวักบัคูค่วาม

สมัพนัธ์ เช่น การออกไปทานอาหารกลางวนัหรอืช่วงพกัด้วยกนันานๆ หรอืการลาป่วยพรอ้ม
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กนัทัง้ที่ไม่ได้ป่วยจรงิ เป็นต้น เน่ืองจากการใช้เวลาการทํางานในเรื่องส่วนตัวนัน้อาจส่งผล

กระทบต่อความไวว้างใจของเพื่อนร่วมงาน และหวัหน้างานอาจมองไดว้่าคู่ความสมัพนัธน์ัน้ไม่

เอาใจใสใ่นงานทีต่อ้งรบัผดิชอบ คูค่วามสมัพนัธค์วรแยกแยะเรือ่งงานกบัเรือ่งสว่นตวัใหไ้ด ้

2) ไม่ควรมีความรกัความใคร่กับพนักงานที่เป็นคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จดัหาและ

จดัสง่วตัถุดบิ เน่ืองจากอาจนํามาซึง่ผลประโยชน์ทบัซอ้นไดง้า่ย ความสมัพนัธใ์นเชงิรกัๆ ใคร่ๆ 

กบัพนักงานขององคก์ารทีเ่ป็นคู่คา้ทางธุรกจิ หรอืผูจ้ดัหาและจดัส่งวตัถุดบินัน้อาจมผีลกระทบ

ต่อความก้าวหน้าในอาชพีของคู่ความสมัพนัธ์เอง รวมทัง้อาจทําความเสยีหายใหก้บัองคก์ารที่

สงักดัตามมา (Schaefer & Tudor, 2001) 

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายต่อองคก์าร มดีงันี้  

1) จากผลการวจิยัทีพ่บว่านโยบายทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรกัความใคร่ในทีท่าํงาน

นัน้ช่วยป้องกนัความเสีย่งที่อาจเกดิขึน้กบัองคก์ารไดน้ัน้ ผูว้จิยัขอเสนอว่าหากองคก์ารใดจะมี

การกําหนดนโยบายขึน้มาใชใ้นองคก์ารทีส่งักดั นโยบายทีอ่อกมาควรกําหนดนโยบายไวอ้ย่าง

ชดัเจน และควรสื่อสารให้พนักงานได้รบัรู ้โดยเฉพาะพนักงานใหม่ควรได้รบัทราบตัง้แต่ก่อน

วนัทีม่กีารเซน็สญัญาการจา้งงาน มกีารสือ่สารเพิม่เตมิในวนัปฐมนิเทศ นอกจากนี้ควรไดม้กีาร

จดัทาํคู่มอืเพื่อเผยแพร่เน้ือหาของนโยบายความรกัความใคร่ในทีท่าํงานใหพ้นักงานไดร้บัรูเ้ป็น

ทีเ่ขา้ใจตรงกนั และควรปฏบิตัติามนโยบายทีม่อียา่งตรงไปตรงมา เทา่เทยีมไมเ่ลอืกปฏบิตั ิ 

2) เมื่อมปัีญหาความขดัแยง้กนัของคู่ความสมัพนัธ ์หวัหน้างานควรเขา้ไปเป็น

คนกลาง ไกล่เกลีย่และแกปั้ญหาทีเ่กดิขึน้ เพื่อป้องกนัไม่ใหม้บีรรยากาศทีไ่ม่เอื้อต่อการทํางาน 

(Schaefer & Tudor, 2001) และควรมกีารฝึกอบรมหวัหน้างานใหม้คีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบั

นโยบาย รวมทัง้ข ัน้ตอนและวธิปีฏบิตัเิกีย่วกบัการดาํเนินการทีค่วรจะเป็นภายหลงัมเีหตุการณ์

ความรกัความใครใ่นทีท่าํงานเกดิขึน้ 

 

5.3.3 ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัในอนาคต 

ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัในอนาคต มดีงันี้ 

1) จากตัวแบบการจดัการความรกัความใคร่ในที่ทํางานเพื่อเพิ่มพูนผลการ

ปฏบิตังิานที่ได้นําเสนอไว ้การวจิยัในอนาคตควรได้มกีารศกึษาเพื่อยนืยนัและขยายผลไปยงั
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องคก์ารประเภทอื่น เช่น องคก์ารภาครฐั รฐัวสิาหกจิ และองคก์ารไม่แสวงหากําไร เป็นตน้ โดย

การพฒันามาตรวดัของตวัแปรทีป่รากฏในตวัแบบเพื่อทํานายผลการปฏบิตังิานขององคก์ารแต่

ละประเภท  

2) จากขอ้คน้พบทีแ่สดงใหเ้หน็ว่าการออกนโยบาย กฎ ระเบยีบทีเ่ขม้งวดเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรนัน้ไม่สามารถนํามาใช้ได้เต็มที่ในกลุ่มของพนักงานรุ่นใหม่หรอืที่เรยีกว่า

พนักงาน Gen Y เน่ืองจากการนํานโยบาย กฎ ระเบยีบไปสู่การปฏบิตัจิะทําใหพ้นักงานกลุ่มนี้

อดึอดัใจจนอาจถงึขัน้ลาออกจากงาน ดงันัน้ในการวจิยัในอนาคตควรได้ทําการศกึษาทศันคต ิ

คา่นิยม และความตอ้งการในเรื่องทีเ่กีย่วขอ้งกบัความรกัความใคร่ในทีท่าํงานของพนกังานกลุ่ม

นี้เพิม่เตมิ เพื่อทีจ่ะไดอ้งคค์วามรูแ้ละขอ้เสนอในการออกแบบวธิปีฏบิตัทิางทรพัยากรมนุษย์ที่

สอดคลอ้งกบัทศันคต ิค่านิยม และความตอ้งการของพนกังานกลุ่มดงักล่าวทีก่ําลงัเขา้สูโ่ลกของ

การทาํงานมากขึน้เรือ่ยๆ  

3) จากขอ้มลูทีแ่สดงใหเ้หน็วา่ผูใ้หข้อ้มลูหลกัมคีวามกงัวลในเรือ่งของความเป็น

สว่นตวัและการถูกรดิรอนสทิธขิองพนักงานหากมกีารออกนโยบายขึน้มาควบคุมความรกัความ

ใคร่ในที่ทํางาน ดงันัน้การวจิยัในอนาคตควรได้มกีารวจิยัเปรยีบเทยีบความรกัความใคร่ในที่

ทํางานในมุมมองความเป็นส่วนตวัและสทิธขิองพนักงานตามหลกัการของสทิธมินุษยชนกบั

มุมมองของความชอบธรรมในการออกกฎระเบียบหรอืนโยบายของความรกัความใคร่ในที่

ทํางานขององค์การ สะท้อนให้เห็นข้อดี ข้อจํากัดทัง้สองมุมมองเพื่อนําไปสู่ข้อสรุปที่เป็น

ขอ้เสนอแนะเชงินโยบายในขอ้กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 




