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ที่มาและเบื้องหลังของงานวิจัยนี ้
 
ระแสความสนใจเกี่ยวกับประเด็นตางๆ ท่ีเกี่ยวกับความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางานของคน ไดเกิดข้ึนมา

อยางตอเนื่องในชวงหลายปท่ีผานมา ซึ่งประเด็นดังกลาวไดจุดประกายความสนใจจากนักวิชาการและผูบริหาร
หนวยงานตางๆ ท้ังในภาครัฐและเอกชนของประเทศตางๆทั่วโลก  
 
อยางไรก็ดีอาจกลาวไดวา องคความรูท่ีมีอยูในปจจุบันเกี่ยวกับหัวขอดังกลาว ยังอยูเพียงในชวงตั้งไข ยังมี
โอกาสอีกมากที่จะพัฒนาองคความรูนี้ใหเปนศาสตรท่ีแข็งแกรงยิ่งข้ึน จึงไดมีการศึกษาวิจัยเพื่อใหเกิดความเขาใจ
เกี่ยวกับความสมดุลระหวางชีวิตและการทํางาน (Work-Life Balance—WLB) เกิดข้ึนเปนจํานวนมาก 
 
ในบรรดาการศึกษาเกี่ยวกับ WLB ท้ังหลายแหล มีผลงานวิจัยลาสุดช้ินหนึ่ง ท่ีเพิ่งไดรับการเผยแพรสดๆรอนๆ 
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2549 ท่ีผานมานี้เอง โดยผลการศึกษานี้ไดปฏิเสธความเชื่อดั้งเดิมท่ีวา หากคนทํางานมี
ความสมดุลระหวางชีวิตการงานกับชีวิตดานอื่นๆ ท่ีดีแลว จะทําใหผลการปฏิบัติงานของดีตามไปดวย 
 
งานวิจัยช้ินนี้มีช่ือวา Work Life Balance, Management Practices and Productivity ดําเนินการโดย
คณะผูวิจัย 3 ทานประกอบไปดวย  
 
 

ก 
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ท้ังสามคนเปนนกัวิจัยสังกัด Centre for Economic Performance ของ London School of Economics ซึ่ง
เปนสถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีช่ือเสียงของสหราชอาณาจักร 
 
 

รายละเอียดยอๆ ของงานวิจยันี ้
 
านวิจัย ช้ินนี้ ใช ข อมูลหลักมาจากธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตสินค าขนาดกลาง (Medium-sized 

Manufacturing Firms) จํานวนกวา 700 (เจ็ดรอย) บริษัท ท้ังในประเทศสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี และ 
สหราชอาณาจักร โดยแตละบริษัทมีจํานวนพนักงานเฉลี่ย 700 (เจ็ดรอย) คน 
 

การวิจยันี้มุงตอบคําถามหลัก 2 (สอง) ขอ 
หนึ่ง) การเปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับ WLB สงผลทางเศรษฐศาสตรอยางไร? 
สอง) ผลดังกลาวมีความสัมพันธกับผลิตภาพของธุรกิจและการบริหารกิจการอยางไร? 

 
มีการใชกรอบแนวคิดหลัก 3 ประการ มาใชประกอบการศึกษา นัน่คือ  
 
1. ทฤษฎีชีรัค♠ (Chirac Theory) ท่ีบอกวา การแขงขันในยุคโลกาภิวัตนทําใหเกิดผลอันไมนาพิสมัยบางอยาง 
เชน แมการพยามเพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลกจะสงผลใหเกิดการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) แตก็
กอใหเกิดตนทุนแกคนงาน อันเนื่องมาจากการจัดการ WLB ท่ีไมดี ไมวาจะเปน การทํางานมากชั่วโมงขึ้น ความ
ไมม่ันคงในการงาน ความเครียด และสภาพการทํางานอันไมนาพิสมัย (อีกแลว) 
2. ทฤษฎีตางชนะ (Win-Win Theory) มีความเห็นตรงกันขาม โดยบอกวา การจัดการ WLB ใหดี จะปรับปรุง
ผลิตภาพได และนายจางหลายตอหลายรายก็ไดพลาดในจุดนี้ โดยมองขามความสําคัญของการมีนโยบายเกี่ยวกับ
การจัดการ WLB ท่ีดีใหแกลูกจาง 
  

                                                 
♠

 เอาชื่อประธานาธิบดีของฝรั่งเศสมาตั้งชื่อทฤษฎีตามแนวคิดของทาน 

ง 
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3. ทฤษฎีลูกผสมของสองทฤษฎีแรก (Hybrid Theory) บอกวา การแขงขันท่ีเพิ่มข้ึน ทําใหตองมีการบริหาร
จัดการที่ดีข้ึน สงผลใหผลิตภาพสูงข้ึน และนายจางอาจอยากจัดโปรแกรมเพื่อใหลูกจางมี WLB ท่ีดีข้ึน (สวน
หนึ่งอาจเพราะมีกําไรมากขึ้น) แตการจัดการทางดาน WLB ท่ีดีก็ไมมีผลโดยตรงตอผลิตภาพ ทฤษฎีนี้ระบุวาการ
แขงขันท่ีเพิ่มข้ึนไมมีผลกระทบโดยตรงตอ WLB  
 
ผลการศึกษาชี้ใหเห็นผลลัพธท่ีผสมผสานระหวางทฤษฎีขางตน ดังตอไปนี้ 
 
ทฤษฎีลูกผสมนีส้ามารถเขียนเปนไดอะแกรมใหดูงายๆไดวา 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
ผลการทํานายความสัมพันธระหวาง WLB กับ การแขงขัน การบริหารจัดการ และผลิตภาพ ของแตละทฤษฎี 
ปรากฏในตารางดานลาง 
 

ท       ฤ       ษ       ฎี 
ความสัมพันธระหวาง WLB กับ 

ชีรัค ตางชนะ ลูกผสม 
การแขงขัน - ไมแน ไมแน 

การบริหารจัดการ - + ไมแน 
ผลิตภาพ - + 0 

 
สวนผลจากการวิเคราะหขอมูลจริง อาจสรุปได 4 ขอ คือ 
 
1. ขอมูลท่ีไดไมสนับสนุนทฤษฎีชีรัค นั่นคือ มีความสัมพันธทางบวกระหวางคุณภาพการบริหารจัดการกับความ
สมดุลระหวางชีวิตกับการทํางานของพนักงาน หมายถึงวา องคกรที่มีการบริหารจัดการที่ดีก็จะทําใหพนักงานมี 
WLB ท่ีดีดวย 
 

 
การแขงขัน 

การบริหาร
จัดการที่ด ี

ผลิตภาพ
เพิ่มขึ้น 

 

 + 
  ? 

  + 

WLB 
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2. ขอมูลท่ีไดไมมีน้ําหนักในการสนับสนุนสมมติฐานที่วา การแขงขันและโลกาภิวัตนมีผลรายตอ WLB ของ
พนักงาน นั่นคือ การแขงขันของธุรกิจไมมีความสัมพันธกับ WLB ในขณะที่บริษัทขนาดใหญๆ ท่ีมักมีการแขงขัน
ในระดับโลกมากกวา ก็มักจะมีแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ WLB ท่ีดีกวาบริษัทเล็กๆ 
 
3. จากทฤษฏีตางชนะ ท่ีระบุวา WLB จะเพิ่มผลิตภาพของธุรกิจก็ไมมีขอมูลเชิงประจักษมาสนับสนุน นั่นคือ ไมมี
ความสัมพันธกันอยางเปนระบบระหวางผลิตภาพกับ WLB ในกรณีท่ีธุรกิจมีการบริหารจัดการที่ดี    
 
4. ขอมูลช้ีใหเห็นปรากฏการณท่ีผสมกันระหวางทฤษฎีชีรัค กับทฤษฎีตางชนะ นั่นคือ บริษัทท่ีมีการจัดการ WLB 
ท่ีดีไมจําเปนตองมีผลิตภาพลดลง ตามที่ทฤษฎีชีรัคช้ีไว แตในทางตรงกันขามก็ไมไดทําใหผลิตภาพเพิ่มข้ึนอยางที่
ทฤษฎีตางชนะชี้ไว  โดยเฉลี่ยแลวผลจะออกมาพอๆ กันเสียมากกวา 
 
ผูวิจัยจึงไดสรุปวา การปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ WLB เปนความตองการทางสังคม คือ ลูกจางก็
ชอบ นายจางก็ไมไดเสียไปซะหมด (อยางนอยผลิตภาพก็ไมไดลด) แตผูวิจัยก็ไมไดถึงกับสนับสนุนใหออกกฎบัตร
กฎหมายสนับสนุนเรื่อง WLB อยางเปนเรื่องเปนราว เพราะแมการเพิ่ม WLB จะไมไดทําใหผลิตภาพลดลง แต
การที่นายจางตองจัดสวัสดิการตางๆ เพื่อเพิ่ม WLB ใหแกลูกจาง ก็เปนโปรแกรมที่มีตนทุนในการดําเนินการสูง 
และอาจสงผลใหความสามารถในการทํากําไร (profitability) ลดลงเปนอยางมาก 
 
 

ขอคิดเหน็ของคน(ไมหลอ)  
ที่ไปอานแลวมาเลา 

           

 
                            

หนึ่ง (1) การวิจัยนี้ศึกษาในบรบิทของ Anglo-Saxon management model ซึ่งไมเหมือนกันกับของประเทศไทย
เราเสยีท้ังหมด 
 
สอง (2) ขอมูลท่ีใชในการศึกษานี้ นํามาจากธุรกิจการผลิตเปนหลัก ไมอาจนําผลมาใชกับภาคบริการไดอยาง
สนิทใจนัก เชน สภาวะ WLB ของคนทํางานในโรงงานกับคนทํางานใหบริการอาจไมเหมือนกัน  
 
สาม (3) เปนการศึกษาในองคกรภาคธุรกจิซึ่งมีธรรมชาติตางจากองคกรไมแสวงหากําไร (not-for-profit) และ
ภาครัฐ 
 
แมจะสรุปไดวา ผลสําคัญจากการศึกษานี้ก็คือ WLB ไมไดมีความสัมพันธโดยตรงกับผลิตภาพ (แปลเปนไทยแบบ
หลวมๆ ไดวา ยืนยันไมไดวาการทําใหคนงานมีความสุขข้ึน จะทําใหเขาทํางานดีข้ึน)  
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แตก็อยางวา.....คน(ไม)หลอเห็นวา....การศึกษานี้เปนของฝรั่ง อะไรๆ ก็เปนฝรั่ง ไมวาจะเปนขอมูลก็เก็บจาก
ประเทศฝรั่ง คนศึกษาก็เปนฝรั่ง ท่ีมีชีวิตจิตใจความคิดความอานแบบฝรั่งๆ ดังนั้นก็ไมอาจเชื่อไดซะหมดวา 
สําหรับองคกรแบบลําไยๆ.......เอย......ไทยๆ เรานี่ การทําใหคนมีความสุขจากการมีสมดุลระหวางชีวิตทํางานกับ
ชีวิตดานอื่นๆ จะไมทําใหผลการทํางานของเราดีข้ึน 
 
เรานาจะรับฟงผลสรุปจากการวิจัยของฝรั่งเรื่องนี้ แบบฟงหูไวหู คือ เอามาประดับสมองวา ออ!! เรื่องมันอาจมี
มูลท่ีบานเขานะ แตตราบใดที่ยังไมไดมีการศึกษาแบบนี้ในบริบทของไทย เราก็ยังไมอาจเชื่อถือไดอยางสนิทหัวจิต
หัวใจนักวา ผลสรุปนี้จะตรงกับบริบทองคกรในบานเรา 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


