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Work Life Balance
คือการ จดัลําดบัความสาํคัญ

ชวีติการทํางาน 
และชวีติสว่นตัวใหส้มดลุกัน 

   
 
 
 



Work Life Balance
การสรา้ง

(สาํหรบัพนกังาน)



       ไมเ่อางาน
กลับมาทําที�บา้น
ถ้าไมจ่าํเป�น ไมค่วร
เอางานกลับมา

ทําที�บา้น นอกจากไม่
ได้พกัผอ่นแล้วยงั
สรา้งวนิัยที�ผดิจาก
ทํางานที�มากเกินไป

การสรา้ง
Work Life Balance (สาํหรบัพนกังาน)

การแบง่เวลางาน 
      เวลาพกัผอ่นและ
ใหเ้หมาะสมไมห่กัโหม
จนอาจทําใหส้ขุภาพ
รา่งกายยํ�าแยไ่ด้

พกัเบรกระหวา่ง
การทํางาน

เป�นการชว่ยลดความ
ตึงเครยีดในการ
ทํางาน จะชว่ยให้
ผอ่นคลายและเพิ�ม
ประสทิธภิาพในการ
ทํางานได้ดียิ�งขึ�น

 ออกกําลังกาย
อยา่งสมํ�าเสมอ

ใหม้สีขุภาพด ี
รา่งกายแขง็แรง 

ชว่ยเพิ�มประสทิธภิาพ
การทํางานในระยะสั�น

และระยะยาว 



การสรา้ง
Work Life Balance(สาํหรบัพนกังาน)

เป�นการพกัผอ่น
หยอ่นใจ ทําใหเ้ราได้
รบัประสบการณใ์หม่
และสง่ผลใหส้รา้ง
พลังงานในการ

ทํางานไดเ้ป�นอยา่งดี

ออกไปเที�ยว สรา้งกิจกรรม
ภายในครอบครวั
เพื�อสรา้งมนษุยสมัพนัธ์
ที�ดีต่อกัน และได้ทํา
กิจกรรมที�หลากหลาย
ไมอ่ยูกั่บงานเกิน

"พอดี"

หางานอดิเรกทํา
ชว่ยเสรมิสรา้งสขุภาพ

จติใจ การได้ทํา
ในสิ�งที�ชอบ ไมเ่ครยีด
 งานอดิเรกบางอยา่ง
ยงัชว่ยฝ�กสมาธใิน
การทํางานได้

พกัผอ่นให้เป�น
และเพยีงพอ

เพื�อใหไ้ด้รา่งกายได้พกั
ผอ่น ไมเ่กิดอาการ
เพลียสะสมที�เกิดจาก
การพกัผอ่นน้อย ทําให้
รา่งกายเสื�อมสภาพ
แยใ่นระยะยาว



การสรา้ง
Work Life Balance

(สาํหรบัองค์กร)



การเขา้ออกงานที�เป�นเวลาบางครั�งสรา้งความเดือดรอ้นใหกั้บบางคนได้
หรอืเป�นป�ญหาต่อการบรหิารเวลาชวีติ เพราะแต่ละคนต่างมเีหตผุลชวีติ
แตกต่างกัน หลายองค์กรแก้ป�ญหานี�ด้วยการยดืหยุน่เวลาเขา้-ออกงาน
ใหกั้บพนักงาน โดยใหเ้ลือกชว่งเวลาเขา้ออกที�เหมาะสมกับตัวเองเพื�อให้
การบรหิารเวลาของแต่ละคนมปีระสทิธภิาพมากที�สดุโดยทกุคนมชีั�วโมง
การทํางานที�ครบถ้วนตามเวลาที�องค์กรกําหนด

 

ยดืหยุน่เวลาเขา้ - ออกงาน

หรอืบางองค์กรไมเ่ครง่เรื�องเวลาเขา้ - ออก หรอืไมย่ดึติดกับเวลาทํางาน
แค่สามารถทํางานใหเ้สรจ็ได้ทันเวลาได้ผลงานที�ดีเท่านั�นพอ ใหพ้นักงาน
บรหิารเวลาของตนเองให้มีประสิทธิภาพ  เรื�องเหล่านี�สามารถช่วย
สรา้งความสมดลุใหกั้บชวีติ และการทํางานได้ดีเชน่กัน



Work from Home 

Remote Working
คือการใหอิ้สระ เรื�องเวลากับพนักงาน 

ใหพ้นกังานบรหิารเวลาตนเอง และทํางาน
ใหส้าํเรจ็ลลุ่วงใหไ้ด้ สามารถทํางานที�บา้น
หรอืที�ไหนก็ได้ ขอแค่ใหง้านเสรจ็ทันเวลา 

และมปีระสทิธภิาพ หรอืบางองค์กรนํากลยุทธ์
นี�มาผสมผสานกับการทํางานแบบปกติ
อยา่งเชน่ ใหโ้ควต้าทํางานจากบา้น

หรอืที�ไหนก็ได้ 1 วนั / สปัดาห ์หรอืสามารถ
ทํางานที�ไหนก็ได้ แต่ต้องเขา้ออฟฟ�ศอยา่งนอ้ย

 อาทิตยล์ะ 1-2 วนั เป�นต้น



 จดัคลาสออกกําลังกาย
ใหเ้ป�นสวสัดกิารพนกังาน

คือการจดัสวสัดกิารด้านการออกกําลังกาย
ใหกั้บพนกังานในบรษัิท จดัคอรส์ออกกําลังกาย
ใหพ้นกังานสามารถมาเขา้รว่มได้ หรอืจดัพื�นที�

ตลอดจนเตรยีมอุปกรณอ์อกกําลังกายใหพ้นักงาน
ไดผ้อ่นคลายอยา่งอิสระ

มโีซนพกัผอ่นหยอ่นใจ
องค์กรอาจจดัโซนสนัทนากร หรอืโซนพกัผอ่น
เพื�อเป�นอีกหนึ�งสวสัดิการใหพ้นักงานได้พกัผอ่น
 อาจเป�นสวนเล็ก ๆ หรอืหอ้งนั�งเล่น หอ้งดหูนัง 
หอ้งเล่นเกม หรอืบางองค์กรเตรยีมหอ้งนอนให้

พนกังานได้พกัผอ่นได้เชน่กัน เพื�อชว่ยให้
คลายเครยีดจากการทํางาน



ประชุมนอกสถานที� Outing ประจาํป�
องค์กรสง่เสรมิการประชุมนอกสถานที�

เชน่ การประชุมในรา้นกาแฟ 
หรอืประชุมตาม Co-Working Space
 ที�สามารถเชา่หอ้งประชุมได ้เป�นต้น 

การเปลี�ยนบรรยากาศและสถานที�จะทําให้
พนกังานไมเ่บื�อ มคีวามกระปรี�กระเปรา่ 
ไดข้ยบัปรบัเปลี�ยน ไดเ้บรกจากแวดล้อม
การทํางานเดมิ สิ�งเหล่านี�ชว่ยสรา้ง

ใหก้ารทํางานกับการใชช้วีติผสมกลมกลืน
กันได้อยา่งลงตัว

การจดัทรปิท่องเที�ยวประจาํป�ขององค์กร
เป�นสว่นหนึ�งที�ชว่ยสรา้ง 

Work Life Balance
 ใหกั้บองค์กรได้ดีเชน่กัน โดยองค์กรเป�น
ตัวหลักในการจดัการพกัผอ่นนี� เพื�อที�ให้
ทกุคนได้ผอ่นคลายกับความเครยีดในการ
ทํางานมาตลอดทั�งป� และได้ฟ�� นฟูชวีติใน
ตัวด้วย พรอ้มทั�งสรา้งความสมัพนัธใ์น
องค์กรได้อยา่งดีเยี�ยม และสง่เสรมิให้
การทํางานมปีระสทิธภิาพมากขึ�น



การไมม่วีนิัยในการบรหิารการทํางาน
 และการใชช้วีติส่วนตัวถ้าไม่ถูกบังคับ
 หรอืไมก่ล้า และเกรงใจหวัหนา้งานตลอด
 จนถึงผูบ้รหิาร  เพราะกลัวมองวา่ไมข่ยนั
 ทํางานไมเ่ต็มที� ทํางานไมเ่ต็มประสทิธภิาพ

                     ทํางานไมทุ่่มเทใหกั้บองค์กร 
 

 
 เชน่ หลังเวลาเลิกงานแล้วต้องไมม่ใีครอยูที่�โต๊ะทํางาน

 กําหนดชั�วโมงการทํางานใหเ้หมาะสม
 
 

กําหนดนโยบายองค์กรในเรื�อง 
Work Life Balance

องค์กรอาจกําหนดเรื� องนี�
ขึ�นมาเป�นนโยบายของบรษัิท
เพื�อใหพ้นักงานไดป้ฎิบติัรว่มกัน

 



ตัดแอร ์ป�ดระบบไฟหลังเวลาเลิกงาน
องค์กรนาํวธินีี�มาปฎิบติัอยา่งเป�นกิจลักษณะ

หรอืแมแ้ต่อาคารสาํนกังานใหญ่เริ�มนําวธินีี�มาใช้
เพื� อร่วมกับการประหยัดพลังงานไปพร้อมกัน

 โดยเมื�อถึงเวลาเลิกงาน หรอืหลังจากเวลาที�กําหนด 
องค์กรจะตัดแอร ์เพื�อใหพ้นกังานไมนั่�งทํางานต่อ
และกลับใหไ้วที�สดุ เพื�อเป�นการบงัคับใหก้ลับบา้น
หรือไม่ทํางานต่อไปในตัว นอกจากนั�นช่วยให้
องค์กรประหยัดพลังงาน  และงบประมาณ
ในสว่นนี�ไดด้ว้ย เป�นอีกหนึ�งตัวเลือกที�ด ีและนยิมมาก
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