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บทคัดยอ 

 เวลา (Time) เปนทรัพยสินท่ีมีคา และไมสามารถหาสิ่งหน่ึงสิ่งใดมาทดแทนได บุคคลผูประสบผลสําเร็จ ลวน

แลวแตรูจักใชเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุด การบริหารเวลาจึงถือเปนความจําเปนท่ีนักบริหารจะตองตระหนัก และให

ความสําคัญ เพราะผูนําการศึกษาตองเปนผูท่ีบริหารชีวิตใหเปน เมื่อเวลาเปนสิ่งท่ีมีคา มีความสําคัญ มีจํากัดตอบุคคล

คนหน่ึง และไมอาจจะหาสิ่งอ่ืนใดมาทดแทนได  ผูนําการศึกษาในฐานะผูบริหารหากบริหารและจัดการเวลาใหได

ประโยชนคุมคา ก็จะสามารถทํางานท่ีสําคัญไดเสร็จตามกําหนด ไมทํางานซ้ําซอน รูจักพัฒนาและสรางตนเองใหมี

ความรับผิดชอบมีวินัย  ตลอดจนเลือกทํางานท่ีมีประโยชนตอผูท่ีมีสวนรวมเลือกทํางานใหคุมคากับเวลาและท่ีสําคัญ

เมื่อเลือกแลวตองมีความสุขกับการทํางาน 

 

Abstract 

 Time is a valuable asset. And cannot find anything to replace Successful person All of 

which are known to take the most benefit. Time management is therefore a necessity for executives 

to be aware of. And pay attention because education leaders must be those who manage life as 

When time is precious, importance is limited to one person. And could not find anything else to 

replace. Education leaders as executives if managing and managing time to get the best value will be 

able to complete important tasks as scheduled Not redundant Know to develop and create self-

responsibility with discipline As well as choosing work that is beneficial to those who participate. 

 

บทนํา 

มนุษยทุกคนมีเวลาวันละ 24 ช่ัวโมงเทาๆ กัน ไมมีใครมีเวลาเกินกวาใคร และไมมีใครมีเวลามาก  และไมมี

ใครมีเวลานอยไปกวา 24 ช่ัวโมง ภายใน 1 วันผูนําหรือผูตาม  ผูบริหารหรือผูใตบังคับบัญชามีเวลาท่ีเทาเทียมกันใน

การปฏิบัติภารกิจและการปฏิบัติงานในแตละวัน 

เวลา มีความสําคัญตอทุกคน ท้ังน้ีเพราะธรรมชาติของเวลามี ลักษณะพิเศษคือ  

1. เวลาเปนทรัพยากรท่ีมีจํากัด ใชแลวหมดไป  

2. เวลาไมสามารถซื้อเพ่ิมไดไมวารวยหรือจน  

3. เวลาไมสามารถเก็บเอาไวใชได  

4. เวลาผานไปเรื่อยๆไมหวนยอนกลับมาอีก 

จากความเปนจริงดังกลาว บุคคลใดท่ีชอบกลาววา  “ไมมีเวลา”   จึงเปน 

1 อาจารยคณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา 
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บุคคลท่ีลมเหลวในการบริหารเวลาโดยสิ้นเชิง โดยจะใชคําวา “ไมมีเวลา” เปน  ขอแกตัวเพ่ือปกปดความลมเหลวท่ี

เกิดข้ึนกับตนเอง  เน่ืองจากเวลาของเราไมไดเปนของใคร  และเวลาของใคร ๆ ก็ไมไดเปนของเรา  ดังน้ัน เวลาของเรา

เองยังบริหารจัดการไมได  แลวเราจะไปบริหารจัดการสมาชิกในองคกรไดอยางไร 

 

ว.วัชรเมธี  (2551)  ไดกลาวถึง การอบรมสั่งสอนของพระพุทธเจาท่ีเคยสั่งสอนมนุษยไววาทรัพยสินท่ีพึงได

จากการประกอบกิจการงานตางๆ น้ัน ควรแบงออกเปน 4 กองเทาๆ กัน 

- กองแรก เก็บสะสมไวใชยามขัดสน 

- กองสอง ใชจายเพ่ือทดแทนผูมีพระคุณ 

- กองสาม ใชเพ่ือความสุขสวนตัว 

- กองสี ่ใชเพ่ือสรางสรรคความดีงามใหแกสังคม 

สวนการทํางานของมนุษยน้ัน หลายคนยังมัววุนกับการทํางานโดยไมยอมแบงเวลาเหลียวหลังมองถึงบุคคลท่ี

รักและหวงใยตนเองเลยหรือ?  ไมตองแบงเวลาใหเปนสี่กองเทาๆ กันหรอก เพียงแตแบงปนเวลาในแตละสวนให

เหมาะสมกับสิ่งท่ีจะทําเทาน้ัน 

8 ช่ัวโมง สําหรับการทํางานเพ่ือความกาวหนามั่นคงในชีวิต 

8 ช่ัวโมง สําหรับการพักผอนเก็บเรี่ยวแรงไวตอสูกับหนาท่ีการงานและอุปสรรคในวันพรุง 

5 ช่ัวโมงสําหรับการเดินทางเพ่ือประกอบกิจการตางๆ 

2 ช่ัวโมง สําหรับโลกสวนตัวของตนเอง 

59 นาที สําหรับดูแลและรักษาความสะอาดของท่ีอยูอาศัยและชวยเหลือสังคม และ 

1 นาทีของคุณ ท่ีมอบใหกับคนท่ีรักและหวงใยคุณโดยไมนําเวลาอ่ืนเขามาเก่ียวของ 

ดังน้ันมนุษยทุกคนจะมีเวลาวันละ 24 ช่ัวโมงเทาๆ กัน ท้ังมหาเศรษฐีหรือยาจก ผูนําหรือผูตาม  ผูบริหาร ครู 

อาจารย หรือนักเรียนนักศึกษามีเทาเทียมกัน ไมขาดเกินแมแตเศษเสี้ยวของวินาที 

การใชเวลาอยางไมมีประสิทธิผล  จะเปนนักฆา (Killer)  สําหรับนักบริหาร เพราะเวลาเปนทรัพยากรท่ีมี

จํากัดและไมอาจจะขยับขยายไดไมสามารถหยุดเวลาได นอกจากจะรูจักใชเวลาท่ีทุกคนมีเทากันใหไดประโยชนและ

คุมคามากท่ีสุด  

การบริหารเวลา  คือ  การรูจักวางแผนและแบงสรรปนสวนเวลาในปฏิบัติภารกิจและการทํางานอยางถูกตอง

และเหมาะสม  และไมจําเปนวาจะตองเปนผูบริหารเทาน้ันท่ีจะสามารถบริหารเวลาได  ทุกคนก็สามารถบริหารเวลาได  

การบริหารเวลาจึงเปนการพัฒนาตนเองอยางหน่ึงใหเปนบุคคลท่ีมีความเปนระเบียบวิจัย  เปนนักวางแผน  การบริหาร

เวลาจึงเปนยารักษาความเครียดใหกับผูนําหรือผูบริหารโดยอัตโนมัติ 

เกรียงศักดิ์  เจรญิวงศศักดิ์  (2550)  ไดเลาประสบการณท่ีไดมีโอกาสพบปะผูคนมากมายหลายสาขาอาชีพ 

พบวามีคนจํานวนมากท่ีเขาใจผิดหลายประเด็นในเรื่องท่ีมีความสําคัญยิ่งของชีวิตเรื่องหน่ึง เปนเรื่องท่ีสามารถกําหนด

จุดหมายปลายทางของชีวิตไดวาจะเปนสถานีแหงความสําเร็จหรือเปนชุมทางแหงความลมเหลว น่ันคือ เรื่องการ

บริหารเวลา โดยสวนใหญคนมักจะมีความเขาใจในเรื่องการบริหารเวลาท่ีวา 

       การบริหารเวลาเปนเร่ืองเครงเครียดเกินความจําเปน คนจํานวนมากมีปรัชญาเก่ียวกับความสุขในชีวิตวา 

“ชีวิตท่ีมีความสุขคือชีวิตท่ีสบาย ๆ ไมตองเรงรอน ไมตองอยู ในกรอบของอะไร ปลอยชีวิตใหไหลไปตาม

อารมณ” ดังน้ันจึงมองวาการบริหารเวลาเปนความเครงเครียด 
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         ในความเปนจริงน้ัน หากเราบริหารเวลาในชีวิตไดอยางสมดุลเหมาะสม ชีวิตกลับจะเปยมลนดวยความสุข ความ

พึงพอใจ เพราะเราจะมีเวลาใหกับสิ่งสําคัญตาง ๆ อยางเพียงพอ 

        การบริหารเวลาทําใหชีวิตไมเปนอิสระ โดยมองวาการบริหารเวลา คือ โซตรวนตรึงขา  ทําใหขาดอิสระท่ีจะทํา

สิ่งตาง ๆ ไดตามใจชอบ ท้ัง ๆ ท่ีในความเปนจริง หากคิดใหลึกซึ้งจะพบวาการบริหารเวลาหรือการบริหารชีวิตน้ันเปน

สิ่งท่ีชวยใหชีวิตไดเปนอิสระ เปนไทอยางแทจริง    

        การบริหารเวลาจําเปนเฉพาะในการทํางานเทานั้น การบริหารเวลาในการทํางานน้ันเปนเพียงสวนหน่ึงของ

การบริหารเวลาเทาน้ัน เพราะนอกเหนือจากการทํางานแลวชีวิตเรายังมีองคประกอบสําคัญอีกมากท่ีจําเปนตองใหเวลา

อยางสมดุลท้ังดานครอบครัว หนาท่ีการงาน มิตรภาพ สังคม สุขภาพรางกาย ชีวิตสวนตัว และอ่ืน ๆ ดังน้ันการบริหาร

เวลาจึงเปนการบริหารชีวิตใหไดอยางลงตัวเพ่ือจุดหมายแหงความสุขและความสําเร็จท่ีแทจริงน้ันเอง  

ผูนําการศึกษากับการเสียเวลาท่ีไรประโยชน  

ผูนําการศึกษาในฐานะผูบริหารทุกคนตางทราบดีวา เวลาเปนของมีคา แตบางคนไมไดคํานึงถึงการใชเวลาให

เกิดประโยชนอยางคุมคา ทํางานไป วันๆ ไมไดประเมินดูวาในแตละวันไดทํางานและใชเวลาอยางคุมคาหรือไม เวลา

ของผูบริหารมักจะสูญเสียไปในเรื่องตอไปน้ี  

1. การประชุม เวลาท่ีสูญเสียไปเพราะการประชุมอาจเกิดจาก  

    1.1 ประชุมทุกวัน คุมคากับเวลาท่ีทุกคนตองเขารวมประชุมหรือเปลา นอกจากไมไดประโยชนและ

เสียเวลาแลว ทําใหมี ทัศนคติท่ีไมดีตอผูบริหารอาจทําใหหมดความเลื่อมใสศรัทธาตอผูบริหารในท่ีสุด  

     1.2 ไมมีระเบียบวาระการประชุม การไมมีระเบียบวาระการประชุมทําใหคนท่ีเขารวมประชุมไมทราบวา

ประชุม เรื่องใด มีประเด็นใดบางและจะตองใชเวลานานเทาใด ในท่ีสุดการประชุมก็ไมบังเกิดผลเพราะคนท่ีเขารวม

ประชุมไมไดเตรียมตัว 

     1.3 การไมตรงตอเวลา ผูบริหารในฐานะประธานการประชุมไมตรงตอเวลา มาชาเกินเวลาท่ีกําหนดเปน

ช่ัวโมง ทําใหทุกคนกระสับกระสายในการรอคอย และไมอยากจะเขารวมประชุมในครั้งตอๆ ไป การท่ีผูบริหารในฐานะ

ประธานการประชุม เขาประชุมไมตรงตอเวลา อาจเกิดจาก  

     • ขาดการจดบันทึกกําหนดการประชุม คิดวาจําไดแตในท่ีสุดก็ลืม  

     • การไมใหเกียรติผูเขารวมประชุม  หรือมองไมเห็นความสําคญัของเพ่ือนรวมงาน 

     • ใหความสําคญักับตัวเองมากเกินไป และเปนประธานการประชุมจะมาเมื่อไหรก็ได เพราะคิดวายังไง

ยังไงทุกคนก็ตองรอ 

     • การมาสายอาจเปนพฤติกรรมสวนตัวท่ีเปลีย่นแปลงไมได จนกลายเปนคนไมตรงตอเวลา  

   1.4 ผูบริหารไมสามารถควบคมุบรรยากาศของการประชุมไดทําใหมีการโตเถียง พูดนอกเรื่อง ไรสาระ ไม

สามารถ สรุปประเด็นสาํคัญๆ ได  

   1.5 บางครั้งบรรยากาศของการประชุมเปนระบบปด กลาวคือ ผูบริหารไมเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุม

แสดง ความคิดเห็น เปนการประชุมแบบใหมารับทราบความคิดเห็นของผูบริหาร ทําอยางน้ีไมตองนัดประชุมให

เสียเวลาทําหนังสือแจงเวียน ใหทุกคนทราบจะดีกวา  

2. การใชโทรศัพทนานเกินไป สรุปประเด็นสําคัญๆ ท่ีเก่ียวของไมได พูดนอกเรื่อง ทําใหเสียเวลาอยางนา

เสียดาย  
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3. การรับประทานอาหารกลางวัน ผูบริหารบางคนมักจะออกไปรับประทานอาหารขางนอกตองใชเวลาใน

การเดินทาง บางครั้งไปพบเพ่ือนฝูงดวยแทนท่ีจะไปรับประทานอาหารอยางท่ีตั้งใจไว กลายเปนการไปสังสรรคกับ

เพ่ือนฝูง ทําใหเสียเวลาโดยไมได ตั้งใจ  

4. ผัดวันประกันพรุง โดยอางเหตุผลตางๆ นานา ท่ีจะไมลงมือทํางานในขณะน้ัน  

5. ทํางานหลายๆ อยางในเวลาเดียวกัน ทําใหเกิดความสับสนในทางความคิด ทําใหเสียเวลาท่ีตองคิดกลับไป

กลบัมา  

6. ความไมเปนระเบียบเรียบรอยของโตะทํางานและการจัดเก็บเอกสารทําใหเสียเวลาในการคนหา 

 

การบริหารเวลาเปนการปรับปรุงความมีวินัยในตนเอง เน่ืองจากความมีวินัยในตนเองเปนคุณสมบัติท่ีพึงมีใน

ตัวผูนําเพราะการทํางานใหไดผลดีทุกอยาง จําเปนตองอาศัยสิ่งน้ีเปนแนวทางไปสูความสําเร็จ การเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของตัวเองแลว ทําใหงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นับเปนเทคนิคในการทํางานอยางหน่ึง ซึ่งผูนําควรจะ

ระลึกเสมอวาตัวเองควรจะเปนตัวอยางแกผูรวมงานในองคกร โดยจะตองมีคุณสมบัติดังน้ี 

 1.  การยึดหลัก “สํารวจตนเอง สํารวจงาน กิจการจึงสําเร็จ”  ซึ่งผูนําจะตองมีการสํารวจตนเองวาเปนคน

อยางไร มีจุดท่ีเปนปญหาในการทํางานอะไรบาง และควรจะดําเนินการแกไขอยางไร เมื่อจะบริหารใหมีประสิทธิภาพ  

 2.  การใชและฝกใหตนเองมีสมาธิในการทํางานจนกวางานจะสําเร็จ เมื่อมีภารกิจท่ีตองใชสมาธิในการ

ตัดสินใจอยางรอบคอบและเปนการตัดสินใจท่ีตองใชความคิดเงียบ ๆ คนเดียวโดยไมมีผูอ่ืนมารบกวน  

 3.  การเขียนแผนการทํางานในแตละวัน  ซึ่งแผนการทํางานในแตละวันจะทําใหผูนําน้ันควรเริ่มดวยการทํา

สิ่งใดกอน-หลัง  โดยเรียงลําดับความสําคัญของงานท่ีสงผลกระทบตอองคการมากท่ีสุดกอน 

 4.  การประเมินผลการทํางานของตนเองและการประเมินผลการใชเวลาในแตละวัน  ผูนําควรจะติดตามผล

และประเมินผลการใชเวลาในการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ของตนเอง และผูรวมงานอยางสม่ําเสมอ ท้ังน้ีเพ่ือ

ตองการทราบความกาวหนา ของงานกับระยะเวลาท่ีควรจะดําเนินไปวาประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด โดยการ

วิเคราะหถึงอุปสรรคและแนวทางแกไข หากวางานหรือกิจกรรมน้ันมีความลาชา อาจจะเกิดเปนสิ่งท่ีทาทายตอ

ความสําเร็จในการทํางานวาวันน้ีประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด  เพ่ือนําความสําเร็จหรือความลมเหลวมาพัฒนาและ

ปรับปรุงตอไป 

คาของเวลาเก่ียวของกับสมรรถภาพ ซึ่งในแงธุรกิจคือตนทุน ฉะน้ันสถาบันศึกษาทุกแหงท่ีสอนวิชาการ

บริหาร หรือ การบริหารการศึกษา  ภาวะผูนําควรสอดแทรกความรูเรื่องของการบริหารเวลาเพ่ือฝกผูบริหารและผูนํา

ในอนาคต 

ผูเขียนขอใชกรณีศึกษาของ สารสิน  วีระผล*  (2548) ท่ีไดเลาเรื่อง 

 “เมื่อขงเบงสอนเลาปเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารเวลา” ซึ่งไดใหแนวคิดเก่ียวกับการบริหารเวลาดังน้ี 

 

 

 

 

ครั้งหน่ึง เลาป ขอขงเบงใหแนะนําวิธีสรางตนเปนอภิมหาเศรษฐีแหงดินแดน 

ขงเบง วางานใหญเชนน้ีตองวางแผนและรูจักบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 

เลาป กลาววา “ขาฯเห็นดวยในหลักการแตทวาขาฯมีงานมากมายท่ีตองทําทุก

วันจนเวียนเกลาเวียนศีรษะ ไมเคยมีเวลาพอท่ีจะจัดการกับทุกสิ่งทุกอยางไดเลย”   
 

ภาคโปสเตอร 

-1100- 
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ขงเบง บอกใหลูกนองไปเตรียมกอนหิน กอนกรวด กอนทราย และนํ้าจํานวน

หน่ึง พรอมถังเหล็กใหญหน่ึงใบ 

เลาปถามดวยความแปลกใจ “ทานเตรียมสิ่งเหลาน้ีไวเพ่ืออะไร?” 

ขงเบงยิ้มอยางมีเลศนัย พรอมกับตอบดวยคําถามวา “ทานบริหารเวลาดวยวิธี

ใด?” 

เลาปตอบวา “ขาฯเคยคิดวา ขาฯมีเทคนิคท่ีดีอยูแลว คือใชวิธีมอบหมาย ขาฯ

มีผูชวยอยูรอบดานตั้งแตกวนอู เตียวหุย เจาหยุน ฯลฯ ซึ่งชวยแบงเบาภาระหนาท่ีดาน

ตางๆ แตงานท้ังหลายก็ยังพันกันอีรุงตุงนัง ไมสามารถปรับใหประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลดีข้ึนได เดิมขาฯคิดวาคือแมลงวันไมมีหัวอยูตัวเดียว แตหลังการใชระบบ

มอบหมายงาน กลับกลายเปนวาปจจุบันบริษัทมีแมลงวันหัวขาดเปนฝูง!!” 

ขงเบงฟงแลวจึงเริ่มอธิบายวา “เทคนิคการบริหารเวลาสามารถแบงเปน สูง 

กลาง และต่ํา สามข้ัน ข้ันต่ําเนนการใชเศษกระดาษบันทึก ข้ันกลาง เนนการใชแผน

ดาํเนินงาน และตารางโปรแกรมประจําวันซึ่งสะทอนความสําคัญของการวางแผน สวน

ข้ันสูง เนนการจัดการโดยแบงแยกประเภทของหนาท่ีการงานตามดีกรีความสําคัญของ

งานเพ่ือพิจารณาลําดับความเรงดวนในการจัดการงานดังกลาว ท้ังสามข้ันอันดับตางมี

เรื่ องการมอบหมายงานเ ก่ียวของอยูด วยตามความตองการของปริมาณและ

ลักษณะเฉพาะของงานแตละช้ิน” 

เลาปสารภาพวา “หากพิจารณาตามการแบงข้ันของเทคนิคการบริหารเวลา

แลว ขาฯยอมรับวาวิธีของขาฯอยูท่ีข้ันต่ํา เพราะใชแคสงสลิปบันทึก ขงเบงช้ีไปท่ีถังเหล็ก

กับกองวัสดุท่ีผูชวยไดเตรียมเสร็จไวมุมหองพรอมกลาววา…. 

…คําตอบของการบริหารข้ันสูงอยูในถังเหล็กใบใหญน้ีแหละ! ความจุของถังน้ี

เปรียบเสมือนขีดความสามารถของคนๆ หน่ึงในชวงเวลาหน่ึง กอนกรวดเปรียบไดกับ

งานท่ีสําคัญและเรงดวน กอนหินคือภาระท่ีสําคัญแตไมเรงดวน เม็ดทรายเปรียบไดกับ

ภาระท่ีเรงดวนแตไมสําคัญ และนํ้าคือหนาท่ีท่ีไมสําคัญและไมเรงดวน” 

 

ภาคโปสเตอร 

-1101- 
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 เรงดวน ไมเรงดวน 

สําคัญ ก.  (งานประเภทท่ีเปนกอน 

     กรวด) 

• วิกฤติ 

• ปญหาท่ีประชิดตัว 

• งานท่ีมีเวลากําหนด

แนนอน 

ข. (งานประเภทท่ีเปนกอนหิน) 

• โครงการใหมหรือการริเริ่ม

ใหม 

• กฎระเบียบ 

• การปฏิรปูประสิทธิภาพ

การผลิต 

• การสรางความสมัพันธกับ

หุนสวน 

• มาตรการการปอมปราบ 

ไมสําคัญ ค. (งานประเภทท่ีเปนเม็ด 

    ทราย) 

• รับรองแขกท่ีไมไดรับเชิญ 

• จัดการกับจดหมาย 

เอกสาร หรือโทรศัพท

ท่ัวไป 

• เขาประชุมท่ัวไป 

• กาประชุมและกิจกรรม

ท่ัวไปท่ีไมสําคัญ 

ง.  (งานประเภทท่ีเปนนํ้า) 

• งานจุกจิกท่ัวไปท่ีทํา

หรือไมทําก็ได 

• งานเลี้ยงสังสรรคท่ัวไปท่ี

ไมจําเปน 

• กิจกรรมท่ีนาสนท่ัวไป 

 

  ขงเบงอธิบายพรางวาดผังประกอบคําอธิบาย ดังในตารางประกอบ 

ภาคโปสเตอร 

-1102- 
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“ปกติทานเนนงานประเภทใด?” ขงเบงถาม 

“ก็ตองเปนประเภท  ก.” เลาปตอบอยางไมลังเล  “แลวงานประเภท ข. ละ?” 

ขงเบงถามตอไป เลาปตอบวา “ขาฯตระหนักถึงความสําคัญของงานประเภท ข. แตก็ไม

มีเวลาพอท่ีสนใจมัน” 

“เปนอยางน้ีใชไหม” ขงเบงถาม พรางใสกรวดลงไปในถังเหล็กจนเต็มแลว

พยายามใสกอนหินเขาไปซึ่งใสไมได เลาปตอบวา  “ใช!” 

“และหากเปลี่ยนวิธีบรรจุใหมละ?” ขงเบงถามตอ พลางใสกอนหินทีละกอน

เขาไปในถังกอนจนใสไมได แลวจึงถามเลาปอีกวา “ตอนน้ีถังเหล็กเต็มแลวจะใสอะไรลง

ไปอีกไมไดใชไหม?”  ซึ่งเลาปตอบวา “ใช” 

“จริงหรือ?” ขงเบงถามแลวหยิบกอนกรวดใสเขาไปขางบนถังแลวเขยาใหกอน

กรวดตกลงไปในถังจนหมด “บัดน้ีถังเหล็กใบน้ีใสอะไรลงไปอีกไดหรือไม?” ขงเบงพูด

พรางเทเม็ดทรายลงไปอีกจนหมด 

“แลวทีน้ีละ? ใสอะไรลงไปอีกไดไหม?” ขงเบงถามตอไป 

แตกอนท่ีเลาปมีโอกาสตอบ ขงเบงก็ตักนํ้าท่ีเตรียมไวใสลงไปในถังเหล็กอีกจน

หมด “ตอนน้ีทานเขาใจความหมายของการทดลองน้ีแลวหรือยัง?” 

เลาปตอบวา “เขาใจแลว น่ีคือสิ่งท่ีทานกลาวถึงเมื่อสักครูเก่ียวกับการจัดการ

แบบแยกประเภท และเลือกการจัดการกอนหลังใชไหม?” 

ขงเบงตอบวา “ใชแลว การทดลองช้ีใหเห็นวาหากถังเหล็กตั้งแตแรกก็เติมเต็ม

ไปดวยกอนกรวด ทราย และนํ้า ก็คงไมมีโอกาสใสกอนหินลงไปได แตถาใสกอนหินลงไป

กอนในถังยังมีเน้ือท่ีท่ีจะใสสิ่งอ่ืนๆ เขาไปไดอีก ดังน้ัน การบริหารเวลาท่ีไดผลตองดูวา 

อะไรคือกอนหิน อะไรคือกอนกรวด เม็ดทราย และนํ้า ฯลฯ และไมวาจะเปนประการใด

ก็ตองใสกอนหินลงไปในถังเปนอันดับแรก” 

 

ภาคโปสเตอร 

-1103- 
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เลาปยังถามวา “แลวการวิเคราะหแยกแยะเรื่องตางๆ ออกเปนสี่หมวดน้ีมีผล

อยางไรละ?” 

ขงเบงตอบวา “บุคคลจําพวกท่ีวาวุนอยูกับเรื่องราวประเภทกอนกรวด ยอมมี

ความรูสึกถูกเวลากดดันและวนเวียนอยูในแดนวิกฤตจนออนลา พวกท่ีเนนเรื่องประเภท

เม็ดทรายจะขาดพลังสรางสรรค ชอบฟงคําพูดเพราะหู คบคนแบบผิวเผิน พวกท่ีนิยม

เรื่องราวประเภทนํ้ามักบกพรองเรื่องสํานึกรับผิดชอบ แมกระท่ังเรื่องสารทุกขสุกดิบของ

ตนเอง” 

เลาปถามวา “เปนไปไดไหมท่ีวาถาเนนกอนหินมากเกินไปจะมองขามกอน

กรวด เพราะกอนกรวดมากับความเรงดวน?” 

“ทานทราบไหมวากอนกรวดมาจากไหน? ก็มาจากกอนหินท่ีแตกสลายไง!” ขง

เบงตอบ “คนท่ีใหความสําคัญกับเรื่องประเภทกอนหินจะมีกอนกรวดนอย คนท่ีเนนกอน

กรวดก็จะมีกอนกรวดเยอะตลอด” 

ขงเบงสอนตอไปวา “คนท่ีอิงเรื่องประเภทกอนหินเปนคนมีประสิทธิภาพ 

เพราะเขาจะเกงในการวิเคราะหสถานการณ เวลา และสิ่งแวดลอม สามารถจับประเด็น

หลักของปญหาสามารถจัดการกับเรื่องเรงดวน และควบคุมสถานการณไมใหเกินกวาเหตุ 

กลาฟนธงและใชมาตรการปองปราม บุคคลจําพวกน้ีจะมีวิสัยทัศน มีอุดมการณ เคารพ

ระเบียบ สามารถควบคุมตัวเอง ดําเนินชีวิตอยางมีวินัย และสามารถทํางานช้ินใหญได” 

เลาปช่ืนชอบทฤษฎี “วัตถุในถัง” ของขงเบงเปนอยางมาก พรอมกับสารภาพ

วา  “มาวันน้ีขาฯถึงเขาใจอยางถองแทแลววา  การตอสูของ 

ขาฯทําไมจึงยังลุมๆ ดอนๆ เพราะแมวาขาฯมีขุนพลเกงๆ เชน 

 

กวนอูและเตียวหุย แตพวกเขาจะกาวหนาไดอยางไรตราบใดท่ีคนท่ีมี

ประสิทธิภาพสูงอยางพวกเขาจมปลักอยูกับเรื่องจิ๊บจอย กับทํางานลักษณะ “เก็บเม็ดงา

แตท้ิงแตงโม” (เจี่ยนเลอจือหมา ติวเลอซีกวา) ขืนดําเนินตามวิธีน้ีตอไป ความพยายาม

ของขาฯท่ีจะเปนอภิมหาเศรษฐี    นัมเบอรวันในแผนดินก็คงเปนไดแค ความฝน !” 
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การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัยนครราชสีมา ครั้งที่ 6 ประจําป พ.ศ.2562   “สังคมผูสูงวัย: โอกาสและความทาทายของอุดมศึกษา” 

จากแนวคิดเรื่องการบริหารเวลาและจากกรณีศึกษาเรื่อง “เมื่อขงเบงสอนเลาปเกี่ยวกับเทคนิคการบริหาร

เวลา”  ผูเขียนขอเสนอแนวคิดเก่ียวกับการบริหารเวลาของผูท่ีจะพัฒนาตนเองเปนผูนําวา การบริหารเวลาเปนเรื่องท่ีมี

ความสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูนําในฐานะผูบริหาร  หรือผูท่ีจะเปนผูนําหรือผูบริหารในอนาคตวา  ทุกคนมีภาระงานท่ี

แตกตางกันตามบทบาทและหนาท่ี  งานอยางเดียวกันอาจจะไมสําคัญกับคนๆ หน่ึง  แตมีคุณคากับคนๆ หน่ึง  หรืองาน

อยางหน่ึงอาจจะสําคัญกับคนหลาย ๆ คนเทากัน ผูนําควรเลือกและตัดสินใจทํางานในสิ่งท่ีจะใหคุณคาและให

ความสําคัญองคการ  หากเลือกทํางานในสิ่งท่ีมีคุณคาหรือมีความสําคัญดังกลาว  ผูนําก็จะประสบความสําเร็จในการ

บริหารเวลา และการมองใหเห็นความสําคัญของ  “เวลา”  ในการบริหารงานการบริหารเวลาใหมีประสิทธิภาพ  

ผูบริหารควรมีการวางแผนเวลาและกําหนดจุดมุงหมายของงาน สํารวจตนเองในสิ่งท่ีเราสามารถทํางานใหมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุดหลีกเลี่ยง     การทํางานท่ีตองเดินทาง  และจงตระหนักอยูเสมอวา  “เวลา คือ กับดักของ

ความสําเร็จ” การบริหารเวลาจึงเปนนัยท่ีสําคัญประการหน่ึงในการบริหารชีวิตของผูนําการศึกษาท่ีกลัวความลมเหลว

และผูนําการศึกษาท่ีมุงความสําเร็จในหนาท่ีการงาน ผูท่ีปรารถนาความสําเร็จทุกคนลวนจําเปนตองเรียนรูและจัดการ

กับเวลาใหไดอยางมีประสิทธิภาพ 

หากผูนําการศึกษา ใชเวลาไปอยางไรประโยชนทําใหภารกิจตางๆ ไมสําเร็จลลุวง หรือไม สามารถสรางสรรค

ผลงานท่ีมีคณุคาไดในท่ีสดุก็จะนําไปสูความเครียด ความวิตกกังวล และมผีลทําใหสุขภาพเสื่อมโทรมจนไมสามารถอยู

ใน ตําแหนงผูบริหารไดอีกตอไป ดงัน้ัน ผูนําการศึกษาจึงตองมีการวางแผนเวลาและกําหนดจุดมุงหมายของงาน ควร

รูจักนําเทคนิคตางๆ ของการบริหารเวลามาชวยลดการใชเวลา จนเหลือเวลาเพียงพอท่ีจะ นําไปทํากิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเกิด

ประโยชนไดเพ่ิมข้ึนอีกมากมายผูนําการศึกษาท่ีประสบความสําเร็จ การบริหารเวลาจึงเปนนัยท่ีสําคัญของผูนํา

การศึกษาท่ีมุงความสําเรจ็ในหนาท่ีการงาน ผูนําการศึกษาจําเปนตองเรียนรูและบรหิารจดัการกับเวลาใหไดอยางมือ

อาชีพ 
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