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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีมวีตัถุประสงค์เพือ่ทบทวนวรรณกรรมและศกึษาการจัดการทรพัยากรมนุษย์ในยคุวถีิใหม่

แบบ	WORK	LIFE	BALANCE	ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ	Covid-	19	โดยการน�าเสนอเนื้อหา

ในบทความน้ีจะกล่าวถึงความส�าคญัของทรัพยากรมนุษย์	และทนุมนุษย์	การขบัเคลือ่นองค์การด้วยทรพัยากร

มนุษย์ด้วยการพัฒนาทักษะ	 Hard	 Skills	 และ	 Soft	 Skills	 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุควิถีใหม่

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ	 Covid-19	 ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทรัพยากรมนุษย์ในทุกเพศ

ทุกวัย	 ทุกศาสนาทั่วโลก	 นอกจากน้ีแล้วยังทบทวนวรรณกรรมและประยุกต์การสร้างชีวิตแบบสมดุล

ในยุควิถีใหม่ส�าหรับ	 WORK	 LIFE	 BALANCE	 (WLB)	 ภายใต้การปฏิบัติงานจากสถานที่ตั้ง	 (Work	

From	 Home)	 โดยการเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ	 5	 แนวทางส�าหรับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้แก่

ผู้บังคับบัญชาในทุกระดับชั้นโดยเฉพาะผู้ที่มีอ�านาจ	 หน้าที่และความรับผิดชอบในการจัดการทรัพยากร

มนุษย์น�าไปปฏิบัติ	 โดยแนวทางกล่าวจะไม่ท�าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานของทรัพยากร

มนุษย์ลดลงทั้งทางด้านสังคมและเศรษฐกิจจนน�าไปสู่ความล้มเหลวขององค์การทั้งในปัจจุบันและใน

อนาคต	 แนวทางปฏิบัติ	 5	 แนวทางประกอบด้วย	 1.	 ผู้บริหารฯ	 ควรมีความยืดหยุ่นในการมอบหมายงาน	

การตั้งเกณฑ์ระดับคุณภาพงาน	 -	 ปริมาณงาน	 และระยะในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์

จริง	 2.	 ผู้บริหารฯ	 จะต้องเน้นให้ทรัพยากรมนุษย์ทุกคนในองค์การมีการติดต่อสื่อสารแบบเห็นหน้า	 /

เผชิญหน้า	 3.	 ผู้บริหารฯ	 ต้องจัดหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือในการปฏิบัติงานให้แก่ทรัพยากรมนุษย์ที่ปฏิบัติ

งานตามลักษณะงาน	 และความเหมาะสม	 โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุด	 4.	 ผู้บริหารฯ	 ต้องเสริมแรง	 และ

กระตุ้นให้ทรพัยากรมนุษย์ในการท�างานแบบทมี	5.	ผู้บรหิารฯ	ปรับเปลีย่นจากภาวะผู้น�าทีมุ่ง่เน้นความส�าเรจ็

ของงาน	(Task-Oriented)	เป็นภาวะผู้น�าที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์	(Relations-Oriented)

ค�าส�าคัญ: การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ยุควิถีใหม่ WORK LIFE BALANCE
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Abstract

 This article aimed to review literature and study the work-life balance style of 

the new normal human resources management under the pandemic situation of Covid-19. 

The contents of this article dealt with the importance of human resources and human 

capital, the organization dynamics through human resources by developing Hard Skills

and Soft Skills. The new normal human resources management under the pandemic situation 

of Covid-19 directly affected sex, age and religion of human resources staff all over 

the world. Moreover, this article also reviewed literature and the application of the work-life 

balance style of the work-from-home circumstances. This article suggested five guidelines 

in the human resources management for every level of supervisors, especially those with 

authority, duty and responsibility. These guidelines would not reduce the efficiency and 

the achievement of the human resources in social and economic aspects that may result 

in the collapse of the organization both in the present and the future. The five guidelines 

consist of 1) the executive should have the flexibility in work assignment; the setting of 

quality criteria, amount of work and timeline of performance should be in line with 

the real situation, 2) the executive must emphasize the face-to-face communication among 

the organization workforce, 3) the executive must provide the workforce with proper 

equipment and tools according to the work nature and suitability for the highest benefits, 

4) the executive must encourage and stimulate the team spirit of the workforce and 

5) the executive must adjust the leadership from the Task-Oriented to the Relations-Oriented. 

Keywords: Human Resources Management, NewNormal, Work-Life Balance, Work-From-Home, 

 Task-Oriented, Relations-Oriented
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บทน�ำ 

 นบัต้ังแต่อดีตทรพัยากรมนษุย์ (ลกูจ้าง) เปรยีบเสมอืนทาสหรอืสตัว์เลีย้ง ทีต้่องปฏิบติัหน้าที่

ตามค�าสั่งและการบังคับบัญชาของผู้บังคับบัญชา (นายจ้าง) อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่ในปัจจุบัน 

รวมถึงอนาคต ทรัพยากรมนุษย์หรือทรัพยากรบุคคล (Human Resources) ถือเป็นทรัพยากรที่มี

ค่าสูงสุดมากกว่ากระบวนการจัดการ (งาน)ส�าหรับทุกองค์การ ไม่ว่าจะเป็นองค์การขนาดเล็ก ขนาด

กลางหรือขนาดใหญ่ องค์การที่มุ่งหวังผลก�าไร หรือไม่มุ่งหวังผลก�าไรต่างให้ความส�าคัญต่อทรัพยากร

มนุษย์เป็นล�าดับแรก โดยศึกษาได้จากปัจจัยพื้นฐานในการจัดการ อันได้แก่ 4 Ms (Man, Machine, 

Material, Money) รวมถึง 6Ms (Man, Money, Machine+Material, Method, Management, 

Management Information System) ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคใหม่

ที่แบ่งแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์เป็น 2 รูปแบบคือ 1. แบบกลุ่มแนวคิดแบบอ่อน (Soft)

ที่มุ่งเน้นให้ความส�าคัญไปที่ทรัพยากรมนุษย์ (คน) มากกว่ากระบวนการจัดการ (งาน) 2. กลุ่มแนวคิด

แบบแข็ง (Hard) ที่มุ่งเน้นให้ความส�าคัญไปที่กระบวนการจัดการ(งาน)มากกว่าทรัพยากรมนุษย์ (คน) 

โดยองค์การทกุองค์การในปัจจุบนัล้วนแต่ให้ความส�าคัญในระดับสงูต่อการจดัการทรพัยากรมนุษย์ และ

ทุนมนุษย์ (Human Resources and Human Capital Management) เริ่มตั้งแต่การออกแบบงาน 

การวิเคราะห์งาน การวางแผนอัตราก�าลังคน การสรรหา การคัดเลือกเพื่อให้ได้ทรัพยากรมนุษย์ที่มี

ศักยภาพ การปฐมนเิทศ การก�าหนดวนิยั การฝีกอบรมและการพฒันา การจ่ายค่าตอบแทน สวสัดิการ

ผลประโยชน์ตอบแทนจากการท�างาน แรงงานสมัพนัธ์ การธ�ารงรกัษา และสิน้สดุทีก่ารเลกิจ้างงานตาม

กระบวนการแรงงานสมัพนัธ์ โดยผู้บรหิารองค์การล้วนมองเหน็ว่า ความส�าเรจ็ขององค์การทกุองค์การ

จ�าเป็นต้องอาศัยทุนมนุษย์ที่มีอยู่ในทรัพยากรมนุษย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในองค์การนั้น ๆ ทรัพยากรมนุษย์

ที่มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในตนเองย่อมเป็นปัจจัยส�าคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรม

ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์การ โดยจะเห็นได้จากการก�าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติของภาครฐัในทกุฉบบัต้ังแต่ฉบบัที ่1 ถงึฉบบัที ่12 ทีใ่ช้อยูใ่นปัจจุบนั และแผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสงัคมแห่งชาติฉบบัที ่13 (พ.ศ. 2566 – 2570) ทีจ่ะเริม่จะประกาศใช้ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565

รวมถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่รัฐบาลก�าหนดขึ้นมาเป็นแนวทางใน

การก�าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติล้วนแต่ให้ความส�าคัญต่อทรพัยากรมนษุย์ตลอดมา

โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ได้มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านประเทศให้สอด

รับกับพลวัตและเง่ือนไขใหม่ของโลก ใน 4 ด้านหลักได้แก่ 1. การเปลี่ยนผ่านจากเศรษฐกิจฐาน

ทรพัยากรไปสูเ่ศรษฐกจิฐานนวัตกรรมและองค์ความรู ้ 2. การเปลีย่นผ่านจากสงัคมทีม่เีพยีงบางกลุม่

ที่เข้าถึงโอกาสไปสู่สังคมที่มีโอกาสส�าหรับทุกคนและทุกพื้นที่ 3. การเปลี่ยนผ่านจากการผลิต

และการบริโภคที่ท�าลายสิ่งแวดล้อมไปสู่วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัย
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4. การเปลี่ยนผ่านจากก�าลังคนทักษะต�่าและภาครัฐที่ล้าสมัย ไปสู่ก�าลังคนทักษะสูงและภาครัฐ

ที่มีสมรรถนะสูง จากข้อความในบทน�าข้างต้นจะเห็นได้ว่าทรัพยากรมนุษย์ (คน) เป็นปัจจัยพื้นฐาน

อันดับแรกของการจดัการ ซ่ึงมคีวามส�าคัญอย่างสงูสดุในทกุองค์การและในทกุสถานการณ์มากกว่าการ

ให้ความส�าคัญต่อกระบวนการจัดการ (งาน) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต

กำรขับเคลื่อนองค์กำรด้วยทรัพยำกรมนุษย์

 การขับเคลือ่นองค์การด้วยทรพัยากรมนษุย์จ�าเป็นต้องอาศัยทรพัยากรมนษุย์ทีม่วิีสยัทศัน์และ

ศักยภาพเพือ่น�าองค์การไปสูอ่งค์การท่ีดี สงัคมทีดี่ และพฒันาไปสูก่ารเป็นประเทศมัน่คงและประชาชน

มั่งค่ัง การขับเคลื่อนองค์การในทุกระดับจ�าเป็นต้องอาศัยการจัดการทุนมนุษย์ในตัวทรัพยากรมนุษย์

ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์การ โดยผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาจะต้องเป็นผู้เสริมแรง กระตุ้นและจูงใจให้

ผู้ใต้บังคับบัญชาเหล่านั้นน�าทุนมนุษย์ที่มีอยู่ในตนเอง อาทิ ทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ บุคลิกภาพ

มาใช้ให้เกดิผลประโยชน์ทางสงัคม และทางเศรษฐกจิในระดับสงูต่อองค์การ ดังนัน้ผู้บรหิารองค์การใน

ทุกระดับต้องให้ความสนใจต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Development) 

โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resources Management 

Process) การพฒันาทรพัยากรมนษุย์ทีอ่งค์การส่วนใหญ่น�ามาใช้ ได้แก่ การฝึกอบรมพนกังานระดับปฏิบัติ

การ การพฒันาบคุลากรระดับบรหิาร การศึกษาผ่านการเรยีนการสอนทีมุ่ง่เน้นความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน 

การศึกษาดูงานนอกหน่วยงานหรอืองค์การ รวมถงึการแลกเปลีย่นเรยีนรูจ้ากประสบการณ์จรงิระหว่าง

ผู้บงัคับบญัชาและผู้ใต้บงัคับบญัชา โดยในช่วงวถีิใหม่ (New Normal) การพฒันาทรพัยากรมนุษย์จะ

มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะเฉพาะทางที่จ�าเป็นส�าหรับวิชาชีพ(Hard Skills) โดยทักษะเหล่านั้นสามารถ

วดัระดับได้ด้วยเกณฑ์ทีชั่ดเจน ควบคู่ไปกบัทกัษะในการเข้าสงัคม การสือ่สาร ความคิดสร้างสรรค์ และ

ความสามารถในการท�างานภายใต้แรงกดดัน (Soft Skills) เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นผู้เขียนได้ท�า

การศึกษาและเรยีบเรยีงข้อสรปุ Hard Skills เปรยีบเทยีบกบั Soft Skills ตามตารางประกอบด้านล่างนี้
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ทักษะเฉพำะทำงที่จ�ำเป็นส�ำหรับวิชำชีพ 

(Hard Skills)

ทักษะในกำรเข้ำสังคม กำรสื่อสำร ควำมคิด

สร้ำงสรรค์ และควำมสำมำรถในกำรท�ำงำนภำยใต้

แรงกดดัน (Soft Skills)

1. ทักษะด้านการประยุกต์ใช้ซอฟแวร์ในคอมพิวเตอร์ 

   (Computer Software and Application 

   Knowledge)

1. ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem Solving)

2. ทักษะในการออกแบบงานที่ได้รับมอบหมาย

   (Design)

2. ทักษะในการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking)

3. ทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) 3. ทักษะในการปรับตัว (Flexibility)

4. ทักษะในการเจรจาต่อรอง (Negotiation) 4. ทักษะในการติดต่อสื่อสาร (Communication)

5. ทักษะทางด้านคณิตศาสตร์ (Mathematics) 5. ทักษะในการท�างานเป็นทีม (Teamwork)

6. ทกัษะในการบรหิารโครงการ (Project Management) 6. ทักษะในการจัดการองค์การ (Organization)

7. ทักษะด้านการตลาด (Marketing) 7. ทักษะในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity)

8. ทักษะด้านการบริหาร (Administrative) 8. ทักษะในการควบคุมอารมณ์ (Emotional

   Intelligence)

9. ทักษะในการเขียน (Writing) 9. ทักษะในการใส่ใจต่อรายละเอียด (Attention to

    Detail)

10. ทักษะในการสื่อสารภาษาต่างประเทศ (Foreign 

     Languages)

10. ทักษะในการรับผิดชอบต่องาน (Responsibility)

 ตารางเปรยีบเทยีบทีผู้่เขยีนสรปุออกมาเป็นตารางในภาพท่ี 1 จะเหน็ว่าการจัดการทรพัยากรมนุษย์

ในยุควิถีใหม่โดยเฉพาะในช่วงวิกฤติสถานการณ์ Covid-19 จ�าเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาทักษะ 

Hard Skills และ Soft Skills ให้กับทรัพยากรมนุษย์ควบคู่กันไป

กำรจัดกำรทรัพยำกรมนุษย์ในยุควิถีใหม่

 ค�าว่า วิถีใหม่ (New Normal) ถูกน�ามาใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงวิกฤติสถานการณ์ 

Covid-19 เพือ่สะท้อนให้เหน็มมุมองของมนษุย์จากเดิมเคยถกูมองว่าสิง่ทีเ่กิดขึน้อยู่เป็นเรือ่งผิดปกติ 

ผิดวสิยั ผิดแนวทางปฏิบติั ผิดรปูแบบทีเ่คยปฏิบติัมาต้ังแต่อดีต แต่เมือ่เวลาเปลีย่นไปสิง่ทีเ่กดิขึน้กลบั

กลายมาเป็นสิ่งที่พบเห็นกันได้ทั่วไป สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ท�าให้ทรัพยากรมนุษย์ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับ

ภำพที่ 1 ตารางข้อสรุป Hard Skills เปรียบเทียบกับ Soft Skills โดยการค้นคว้าและเรียบเรียงจากผู้เขียน
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สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้มากกว่าจะธ�ารงรกัษาวิธกีารปฏิบัติตนแบบด้ังเดิมตามท่ีเคยปฏิบติัมา ค�าว่าวิถใีหม่

ไม่ได้เป็นค�าบญัญัติใหม่ทีเ่พิง่เกดิขึน้ในยคุ Covid-19 แต่เกดิขึน้มาต้ังแต่ภำวะวกิฤตเิศรษฐกจิถดถอย

ทั่วโลก (The Great Deflation) ช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 21 (คศ. 2007 – 2008) ซึ่งส่งผล

ให้มูลค่าการค้าระหว่างประเทศของโลกลดลงอย่างต่อเนื่องและอย่างสาหัส อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้น 

ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคถีบตัวสูงขึ้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้ อัตราดอกเบี้ยและราคาสินทรัพย์

เพิ่มสูงข้ึนอย่างไม่สามารถคาดเดาได้ ในช่วงเวลาดังกล่าวนักเศรษฐศาสตร์ใช้วิธีการขีดเส้นทางสู่

การเติบโตอย่างย่ังยืนโดยการผ่อนคลายนโยบายการเงินและการคลังเพื่อบรรเทาภาวะวิกฤติ

เศรษฐกิจโลกที่ถดถอย 

ภำพที่ 2 The Great Recession the Great Deflation

ที่มำ: https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2001/06/2001b_bpea_kuttner.pdf

 ส่วนค�าว่า “วิถีใหม่” ในบริบทที่เกิดขึ้นในช่วงของสถานการณ์วิกฤติจากการแพร่ระบาดของ 

Covid-19 ในช่วงปลาย พ.ศ. 2562 ถงึปัจจุบนั สถานการณ์แพร่ระบาดของ Covid-19 เป็นสถานการณ์

ทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็ รนุแรงและได้แพร่กระจายไปในประเทศต่าง ๆ  ทัว่โลก ส่งผลให้มนษุยชาติทกุเพศ 

ทุกวัย ทุกชนชั้น ทุกศาสนาในทุก ๆ ทวีปทั่วโลกทั้งเอเซีย อเมริกา แอฟริกา ออสเตรเลีย และยุโรป

ล้วนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท�าให้ประชากรทุกเพศ ทุกวัย ทุกชนช้ัน ทุกศาสนาทั่วโลก

เกิดการเจ็บป่วยและล้มตายลงจ�านวนมาก 
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ที่

ประเทศ / 

ภูมิภำค  

จ�ำนวนผู้ติด

เชื้อไวรัส

จ�ำนวนผู้ติด

เชื้อรำยใหม่

ผู้เสียชีวิต จ�ำนวนผู้เสีย

ชีวิตเพิ่ม

รักษำหำย

1 ฝรั่งเศส 19,872,989 +315,363 131,588 276 13,108,992

2 สหรัฐอเมริกา 76,882,290 +302,177 917,600 2,990 47,112,620

3 เยอรมนี 10,303,100 +223,322 118,883 174 7,789,600

4 บราซิล 25,813,685 +188,552 629,078 946 22,464,029

5 อินเดีย 41,795,478 +164,593 498,987 991 39,747,984

6 รัสเซีย 12,128,796 +141,883 332,690 678 10,337,008

7 อิตาลี 11,235,745 +118,994 147,320 395 8,680,799

8 ตุรกี 11,833,165 +110,682 87,831 217 11,085,392

9 สหราชอาณาจักร 17,515,199 +88,085 157,409 534 14,680,867

10 สเปน 10,125,348 +86,222 93,857 224 6,387,496

ภำพที่ 3 10 อันดับประเทศผู้ติดเชื้อใหม่ไวรัส Covid-19 ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ที่มำ: https://www.facebook/informationcovid19 https://worldmeters.info/coronavirus
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ที่

ประเทศ / 

ภูมิภำค 

จ�ำนวน

ผู้ติดเชื้อไวรัส

จ�ำนวนผู้ติดเชื้อ

รำยใหม่

ผู้เสียชีวิต จ�ำนวน

ผู้เสียชีวิตเพิ่ม

รักษำหำย 

ยอดรวมทั้งโลก 385,093,053 +3,017,855 5,718,051 11,921 305,242,728

1 สหรัฐอเมริกา 76,882,290 +302,177 917,600 2,990 47,112,620

2 อินเดีย 41,795,478 +164,593 498,987 991 39,747,984

3 บราซิล 25,813,685 +188,552 629,078 946 22,464,029

4 ฝรั่งเศส 19,872,989 +315,363 131,588 276 13,108,992

5 สหราชอาณาจักร 17,515,199 +88,085 157,409 534 14,680,867

6 รัสเซีย 12,128,796 +141,883 332,690 678 10,337,008

7 ตุรกี 11,833,165 +110,682 87,831 217 11,085,392

8 อิตาลี 11,235,745 +118,994 147,320 395 8,680,799

9 เยอรมนี 10,303,100 +223,322 118,883 174 7,789,600

10 สเปน 10,125,348 +86,222 93,857 224 6,387,496

30 ไทย 2,465,723 +9,172 22,231 +21 2,359,082

ภำพที่ 4 ยอดผู้ติดเชื้อ Covid-19 ทั่วโลกและอันดับของประเทศไทย 

ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ที่มำ: https://www.facebook/informationcovid19 https://worldmeters.info/coronavirus

 จากข้อมูลเบื้องต้นจะเห็นได้ว่า ณ วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์วิกฤติ 

Covid-19 ส่งผลท�าให้มีผู้ติดเช้ือไวรัสทั่วโลก 385,093,053 คน ผู้เสียชีวิตทั่วโลกมากกว่า 

5,718,051 คน ทรัพยากรมนุษย์ทุกคนจึงจ�าเป็นต้องป้องกันตนเองเพื่อให้มีชีวิตรอดด้วยการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมการด�ารงชีวิตที่แตกต่างไปจากวิถีเดิม ๆ  มีการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีใหม่ ๆ อาทิเช่น การท�าประกัน Covid-19 การผลิตหน้ากากอนามัยในรูปแบบต่าง ๆ 

การผลิตเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ การคิดค้นและผลิตวัคซีนเพื่อลดความรุนแรงรวมถึงลดอัตราการเสีย

ชีวิตของผู้ติดเชื้อไวรัส การคิดค้นชุดตรวจหาเชื้อ Covid-19 และคิดค้นเครื่องวัดอุณหภูมิในรูปแบบ

ต่าง ๆ การผลิตหุ่นยนต์พ่นสเปรย์แอลกอฮอล์ หุ่นยนต์ส่งของ (Delivery Robot) แอปพลิเคชัน

และ AI (Artificial Intelligence) เฝ้าระวังป้องกันการแพร่กระจายและติดตามสถานการณ์วิกฤติ 

อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไร้/ลดการสัมผัส การเพิ่มอุปกรณ์ประกอบในการแต่งกายด้วยการสวมใส่

หน้ากาก มกีารฉดีพ่นละอองเพือ่ฆ่าเช้ือโรค การสือ่สารท่ีหลกีเลีย่งการสมัผัสโดยตรง มกีารเว้นระยะห่าง 
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(Social Distancing) การเรียนการสอนในทุกระดับช้ันมีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบ

ออนไลน์ 100% รวมถงึแบบบรูณาการ การปฏิบติังานและการด�าเนนิกิจกรรมทางธรุกิจโดยใช้รปูแบบ

การท�างานที่บ้าน (Work From Home-WFH) นั่นคือ นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ข้าราชการ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรทางธุรกิจปฏิบัติงานออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ณ สถานที่พัก

อาศัยโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามาปฏิบัติงานในองค์การ WFH จะช่วยให้คนส่วนใหญ่รักษาระยะห่างกับ

สังคมได้ โดยสามารถลดการพบปะ พูดคุย หรือรวมตัวอยู่ในพื้นที่แออัด ซ่ึงเป็นวิธีที่จะช่วยลดการ

แพร่ระบาดของโรคได้อย่างดี  แต่มีบางลักษณะงาน เช่น งานขับรถโดยสารสาธารณะ งานด้าน

การท่องเที่ยว และโรงแรมไม่สามารถที่จะน�า WFH ไปใช้ในการด�าเนินกิจกรรมได้เพราะลักษณะงาน

เป็นงานบรกิารทีต้่องพบปะสือ่สารกบัลกูค้าแบบเผชิญหน้าเท่าน้ัน ดังน้ันฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ทกุองค์การ

จะต้องร่วมวางแผนเชิงกลยุทธ์กับผู้บริหารในทุกระดับขององค์การเพื่อเตรียมพร้อมและหารูปแบบ

การจัดการทรัพยากรมนุษย์เพื่อคงไว้ซ่ึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานโดยไม่ให้ผลการปฏิบัติ

งานลดต�่าลง อาทิเช่น มีการประกาศรับสมัครและสมัครงานพร้อมคัดเลือกผ่านระบบออนไลน์ มีการ

ยืนยันตัวตนการปฏิบัติงานผ่านการประชุมออนไลน์ตามข้อก�าหนด มีการจ่ายค่าตอบแทนและจัด

สวัสดิการแบบออนไลน์ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบออนไลน์ และมีการด�าเนินการทางวินัย 

และลงโทษผ่านระบบออนไลน์ หลายฝ่ายเช่ือว่า WFH ช่วยให้ทรพัยากรมนษุย์มเีวลาในการท�ากิจกรรม

ตามทีต้่องการเพิม่ขึน้ และมคุีณภาพชีวติทีดี่ขึน้ ดังน้ันในช่วง WFH ฝ่ายบรหิาร รวมถึงฝ่ายทีเ่ก่ียวข้อง

กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์จะมีเอกสารประกอบเพื่อเป็นหลักฐานในการด�าเนินกระบวนการของ

ทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ อย่างไรก็ตามข้อควรระวังของการท�างานที่บ้าน (Work From Home) 

มากเกินไปคือ การท�างานที่บ้านล�าพังเป็นเวลานานเกินไปโดยองค์การยังคงมุ่งเน้นประสิทธิภาพและ

ผลการท�างานเช่นเดิม อาจส่งผลเชิงลบต่อการการมีปฏิสัมพันธ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้าง

องค์ความรู้ใหม่ สร้างนวัตกรรมใหม่ระหว่างทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การ รวมถึงความรู้สึกผูกพัน

และสมัพนัธภาพต่อองค์กรและเพือ่นร่วมงาน และการสร้างความสมัพนัธ์กับบุคคลภายนอกองค์กรอาจ

อยู่ในระดับต�่าซ่ึงย่อมส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจในปัจจุบันและในอนาคต

นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักจิตวิทยาและนักทฤษฎีในศาสตร์หลากหลายสาขาได้มีการศึกษา

และพัฒนารูปแบบวิธีการใช้ชีวิตแบบสมดุลส�าหรับ WORK LIFE BALANCE (WLB) เพื่อให้

ผู้บรหิารองค์การและทรพัยากรมนษุย์ในองค์การทีป่ฏิบัติงานอยู่สามารถบรหิารจัดการเวลาในการท�างาน 

และเวลาในการใช้ชีวติส่วนตัวให้เกดิสมดุลกนัอย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล โดยวธิกีารใช้ชีวติ

แบบสมดุลนี้ได้มีนักทฤษฎีหลายท่านพัฒนามาในหลากหลายรูปแบบและถูกน�ามาปรับใช้กันอย่าง

แพร่หลายในช่วงWFH ภายใต้สภาวการณ์วิกฤติ Covid-19 
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กำรสร้ำงชีวิตแบบสมดุล WORK LIFE BALANCE (WLB)

 ฝ่ายทรพัยากรมนษุย์ในหลายประเทศท่ัวโลกตระหนกัถงึความส�าคัญของ Work Life Balance 

เพราะไม่ต้องการให้ทรพัยากรมนษุย์ต้องจบชีวิตลงด้วยโรค “คาโรชิ หรอืบ้างาน” (Karoshi Syndrome) 

เหมือนในประเทศญ่ีปุ่น เพราะวัฒนธรรมของคนญ่ีปุ่นจะทุ่มเทให้กับการท�างาน มีการท�างานหนัก 

เลกิงานดึก จนแทบไม่มเีวลาพกัผ่อน ไม่เคยใช้วันลาหยดุ ลาป่วย หรอืลาพกัร้อน อยูใ่นภาวะตึงเครยีด

ไม่มเีวลาคิดเรือ่งอ่ืนนอกจากงาน นอนไม่หลบั หลบัไม่สนทิ จ�าไม่ได้ว่าเคยพกัแบบไม่ต้องท�างานจรงิ ๆ  

ตอนไหน มเีวลาให้กบัคนรอบตัวน้อยลง ดังนัน้โดยฝ่ายทรพัยากรมนษุย์และผู้บรหิารองค์การทางธรุกจิ

ยุคใหม่จึงมักจะออกแบบส�านักงานให้มีบรรยากาศผ่อนคลาย มีมุมนั่งผ่อนคลาย มุมสันทนาการ เช่น

โต๊ะปิงปอง ห้องพกัผ่อน บางองค์การส่งเสรมิให้ทรพัยากรมนษุย์ทกุระดับในองค์การร่วมออกก�าลงักาย

หลงัเลกิงาน หรอืจัดการแข่งขนักฬีาภายในหน่วยงาน เพราะเช่ือว่าสภาพแวดล้อม และความสขุในการ

ท�างานจะส่งผลให้ทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นท�างานสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

นอกจากนั้นแล้วยังมีการให้ความรู้แก่ทรัพยากรมนุษย์ถึงแนวคิดการสร้างสมดุลให้กับชีวิต (WLB) 

ในการใช้ชีวิตประจ�าวัน เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ทรัพยากรมนุษย์ใช้ชีวิตได้อย่างสมดุล ประสบความ

ส�าเร็จทั้งหน้าที่การงาน การดูแลครอบครัว สุขภาพร่างกายดี สุขภาพจิตใจยอดเยี่ยม เมื่อทุกอย่างดี

แล้วก็จะท�าให้ชีวิตมีความสุข ท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์การก็มีโอกาสประสบความส�าเร็จ

ได้ยิ่งขึ้น และมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพช่วยสร้างศักยภาพให้กับองค์การได้ในระยะยาวอีกด้วย

การจัดการทรพัยากรมนษุย์โดยการการประยกุต์แนวคิด Work Life Balance ได้พฒันามาจากรปูแบบ

ในการด�าเนินชีวิตที่มีคุณภาพ (8-8-8 Rule) ของ Robert Owen กล่าวคือ 

 - เป็นการใช้เวลาในการท�างานประจ�าในแต่ละวัน โดยทรพัยากรมนุษย์เหล่าน้ันจะมกีารฝึกฝน

และพัฒนาทักษะการจัดล�าดับความส�าคัญของงานให้เสร็จสิ้น โดยทั่วไปจะแบ่งลักษณะงานออกเป็น 

4 ประเภท ได้แก่ 1. งานไม่ส�าคัญและไม่เร่งด่วน 2. งานไม่ส�าคัญแต่เร่งด่วน 3. งานส�าคัญ

แต่ไม่เร่งด่วน 4. งานส�าคัญและเร่งด่วน

 - เป็นการใช้เวลาในการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  เป็นช่วงเวลาในการท�ากจิกรรมสนัทนาการ เช่นการใช้

เวลาว่างท�ากิจกรรมกับสมาชิกในครอบครัว การท่องเที่ยว การออกก�าลังกาย ฯลฯ

 - การพักผ่อนนอนหลับ ควรก�าหนดเวลาเข้านอนและต่ืนนอนให้สอดคล้องกับช่วงเวลา

เพราะเวลาการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างาน

ของทรัพยากรมนุษย์ ผลการวิจัยระบุไว้ว่าการที่เรานอนน้อย จะท�าให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรค

สมองเสื่อม โรคมะเร็ง โรคหัวใจ และโรคเบาหวาน
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 เพื่อความเข้าใจถึงประโยชน์และวิธีการสร้าง Work Life Balance ที่ประยุกต์มาจากแนวคิด

ของ Robert Owen ผู้เขียนจึงขออ้างอิงเอกสารตารางการปรับสมดุลชีวิตท�างานจากภาควิชา 

จิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยมาประกอบดังนี้

ประโยชน์ วิธีกำรสร้ำง Work Life Balance

• ช่วยให้มีความสุขกับชีวิตมากขึ้นเนื่องจาก

การท�างานหนักอย่างต่อเน่ืองอาจสร้างผล

กระทบในหลาย ๆ ด้าน

• ต้ังเป้าหมายการท�ากิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละวันควรต้ังเป้า

หมายและจัดรายการล�าดับการท�างานในแต่ละวันเพื่อการ

จัดการเวลาได้ดีขึ้น

• สุขภาพกายและสุขภาพจิตดีขึ้น • เคารพเวลาพักผ่อนของตนเองเมื่อถึงเวลาพักผ่อนควร

หยุดคิดถึงเรื่องงาน ไม่น�างานกลับมาท�าที่บ้านปิดโทรศัพท์

มือถือ ใช้เวลาพักผ่อนเพื่อเป็นรางวัลให้กับความอดทน

และตั้งใจของตนเองในแต่ละวัน

• มปีฏิสมัพนัธ์กบัคนรอบข้างอย่างมคุีณภาพ

มากขึ้น

• เรยีนรูท้ีจ่ะปฏิเสธและต่อรอง ขอความช่วยเหลอืจากหวัหน้า

และเพื่อนร่วมงานเพื่อแบ่งเบาภาระงานเพื่อช่วยให้จดจ่อ

กับงานและผลิตงานที่มีคุณภาพได้มากขึ้น

• ใช้เวลากับคนรอบตัวให้มากขึ้น การแบ่งเวลาให้กับคนรอบ

ตัวหรือคนในครอบครัวจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ และ

ช่วยบรรเทาความเครียดหรือความทุกข์ภายในจิตใจ จึงไม่

ควรละเลยคนรอบตัวที่ควรให้ความส�าคัญ

• ใส่ใจกบัตนเองมากขึน้ ควรแบ่งเวลาเพือ่ดูแลสขุภาพตนเอง 

   เช่น ออกก�าลงักาย รบัประทานอาหารทีม่ปีระโยชน์ พกัผ่อน

  ให้เพียงพอ ท�ากิจกรรมที่ชอบเพื่อผ่อนคลายความเครียด 

  จะช่วยให้ร่างกายและจิตใจแข็งแรงพร้อมส�าหรับการท�างาน

  และการใช้ชีวิต

ภำพที่ 5 Work Life Balance

ที่มำ: ปรับสมดุลชีวิตท�างาน Work life Balance ปรับสมดุลชีวิตท�ำงำน. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ 

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

 การสร้างสมดุลในการท�างาน (Work Life Balance) ไม่มีผลกระทบต่อประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการท�างานของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ หากผู้ปฏิบัติงานสามารถที่จะปรับตัวในการ

สร้างสมดุลในการท�างานให้กบัตนเอง หวัใจส�าคัญของ Work Life Balance คือการทีท่รพัยากรมนษุย์

ผู้นั้นให้ความส�าคัญต่อการใช้ชีวิตด้วยการใช้เวลาส่วนตัวกับครอบครัวอย่างสมดุล ซ่ึงไม่ได้
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หมายความว่าทรัพยากรมนุษย์ทุกคนควรมองข้ามชีวิตการท�างาน แต่ทุกคนควรตระหนักว่างาน 

ชีวิตส่วนตัวและครอบครัวมีความส�าคัญเท่าเทียมกัน งานไม่ได้เป็นสิ่งที่ทรัพยากรมนุษย์ต้องแบกรับ

ภาระตลอดเวลา เพื่อนร่วมงานไม่ได้เป็นเพียงคนที่มาปฏิบัติงานร่วมกันตามภาระที่รับผิดชอบ 

แต่เพือ่นร่วมงานเป็นทรพัยากรมนษุย์เหมอืนกนั มภีาระหน้าทีห่ลากหลายอย่างนอกเหนือจากงานประจ�า 

เมื่อทรัพยากรมนุษย์ทุกคนสามารถปรับตัวเองเข้ากับวิธีคิดนี้ได้จะพบว่าทุกคนสามารถสร้าง 

Work Life Balance ที่มีคุณภาพร่วมกันได้อย่างแท้จริง 

 แต่จากสภาวการณ์วิกฤติ Covid-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกตลอดระยะเวลาเกือบ 3 ปี 

(ต้ังแต่พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน) ที่ทรัพยากรมนุษย์ทั่วโลกจะต้องปรับตัวทั้งในการสร้างสมดุลชีวิต 

(Work Life Balance) และการปฏิบติังานจากบ้าน (Work From Home) ทดแทนการท�างานจากสถานท่ี

ปฏิบติังานภายใต้วิถใีหม่ (New Normal) ท�าให้ผู้บังคับบญัชา และผู้ใต้บงัคับบญัชาในองค์การทัว่โลก 

โดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ต้องมีการปรับเงื่อนไขต่าง ๆ ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สมดุล

กับการท�างานด้วยเงื่อนไขที่มากขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้เหมาะสมกับต้นทุน ระยะเวลา สิ่งแวดล้อม และ

สถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ท�าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานลดลงทั้งทางด้านสังคม 

และด้านเศรษฐกิจ เพราะหากทรัพยากรมนุษย์ในองค์การไม่มีการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์

วิกฤตินี้ องค์การเหล่านั้นก็ไม่สามารถที่จะด�าเนินกิจกรรมทางธุรกิจต่อไปได้เพราะการขับเคลื่อน

องค์การต้องอาศัยทรัพยากรมนุษย์เป็นส�าคัญ

บทสรุป

 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในยุควิถีใหม่แบบ Work Life Balance ภายใต้สถานการณ์

วิกฤติจาก Covid-19 ท�าให้ทรัพยากรมนุษย์ทั่วโลกต้องปฏิบัติงานจากที่บ้าน Work From Home 

โดยทรัพยากรมนุษย์เหล่านั้นต้องตระหนักถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานที่ไม่ลดลง

ทั้งทางด้านสังคม และด้านเศรษฐกิจ ผู้เขียนจึงขอเสนอแนวทางการปฏิบัติ 5 แนวทางเพื่อให้ผู้บริหาร 

หรือผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์น�าไปปฏิบัติ 5 แนวทางดังนี้คือ

 1. ผู้บรหิารฯ ควรมคีวามยืดหยุ่นในการมอบหมายงาน การต้ังเกณฑ์ระดับคุณภาพงาน - ปรมิาณ

งาน และระยะในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อป้องกันไม่ให้ทรัพยากรมนุษย์

เกิดความกดดัน และความเครียดในการท�างานจนน�าไปสู่ภาวะวิกฤติของสุขภาพกายและสุขภาพใจ

 2. ผู้บรหิารฯ จะต้องเน้นให้ทรพัยากรมนษุย์ทกุคนในองค์การมกีารติดต่อสือ่สารแบบเหน็หน้า /

เผชิญหน้าเสมือนมีการปฏิบัติงานจริงภายในองค์การเพื่อไม่ให้ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และ

การประสานงานอยู่ในระดับต�่าอันจะส่งผลต่อผลส�าเร็จในการปฏิบัติงาน รูปแบบการติดต่อสื่อสาร
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ควรเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทรัพยากรมนุษย์ทุกคนในองค์การสามารถเข้าถึงได้ และสามารถปฏิบัติการ

กับเทคโนโลยีเหล่านั้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 3. ผู้บริหารฯ ต้องจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้แก่ทรัพยากรมนุษย์

ที่ปฏิบัติงานตามลักษณะงาน และความเหมาะสม โดยค�านึงถึงประโยชน์สูงสุดจากการลงทุน

ทั้งในด้านคุณภาพและปริมาณ

 4. ผู้บริหารฯ ต้องเสริมแรง และกระตุ้นให้ทรัพยากรมนุษย์ทุกคนตระหนักถึงหน้าที่

และความรับผิดชอบของตนเอง และสร้างแรงบันดาลใจ รวมถึงแรงจูงใจในการท�างานแบบทีม 

โดยผู้บริหารฯจะท�าหน้าที่หลักในการเป็นผู้บริหารฯจัดการทีมงานต่าง ๆ เพื่อเป้าหมายเดียวกัน

นั่นคือการน�าองค์การไปสู่ความส�าเร็จตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้

 5. ผู้บริหารฯ ควรส่งเสริมให้ทรัพยากรมนุษย์ในทุกระดับได้มีเวลาในการพักผ่อน และ

สันทนาการตามความเหมาะสม เพื่อลดความตึงเครียดและความกดดันในการท�างาน โดยปรับเปลี่ยน

จากภาวะผู้น�าที่มุ่งเน้นความส�าเร็จของงาน (Task-Oriented) เป็นภาวะผู้น�าที่มุ่งเน้นความสัมพันธ์

(Relations-Oriented)

 หากผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารในทุกระดับช้ันในทุกองค์การที่มีอ�านาจ หน้าที่และความ

รับผิดชอบในการจัดการทรัพยากรมนุษย์และทุนมนุษย์สามารถน�าแนวทางปฏิบัติ 5 แนวทาง

ข้างต้นไปประยุกต์ใช้กับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์การเพื่อให้เกิดสมดุลในการท�างาน

ในช่วงวิกฤติได้ จะท�าให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท�างานขององค์การไม่ลดลงจนน�าไปสู่

ความล้มเหลวขององค์การทั้งในปัจจุบันและในอนาคต 
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