First things First
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การบริหารเวลาในอดีตประกอบดวย 3 ยุค คือ
การบริหารเวลาในยุคที่ 1 เปนการบริหารเวลาจากแนวความคิดเกี่ยวกับ การ
เตือนความจํา โดยมีเครื่องมือในการบริหารเวลา คือ การจดโนตและการบันทึกรายการ
สิ่งที่ตองทําในแตละวัน
• ขอดี การบริหารเวลามีความยืดหยุน ไมมีการกําหนดตารางนัดหมาย
จนลนหรือเปนระเบียบเเบบแผนมากเกินไป และเปนการบริหารเวลาที่สามารถตอบสนอง
ตอผูอื่นมากกวา เนื่องจากการบันทึกรายการสิ่งที่ตองทําสามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
สถานการณหรือสิ่งแวดลอม
• ขอเสีย
การบริหารเวลาไมสามารถรักษาขอตกลงที่ทําไวได
เนื่องจากรายการสิ่งที่ตองทําสามารถเปลี่ยนแปลงได และมีแนวคิดวา สิ่งที่สําคัญ คือ
สิ่งที่อยูในปจจุบันเทานั้น
การบริหารเวลาในยุคที่ 2 เปนการบริหารเวลาตามแนวความคิดของการวาง
แผนและการเตรียมพรอม ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการบริหารเวลา คือ ปฏิทิน และสมุดนัด
หมาย ในการบริหารเวลายุคนี้จะมีการวางแผนกิจกรรมสําหรับอนาคต มีการบันทึกขอผูก
มัดและกําหนดเวลาที่แนนอน
• ขอดี มีการจดรายการขอผูกมัดและการนัดหมาย มีการกําหนด
จุดมุงหมายและการวางแผนสิ่งที่จะทํา การประชุมและการนําเสนองานมีประสิทธิภาพ
เพราะมีการเตรียมพรอมและการวางแผนลวงหนา
• ขอเสีย ในการบริหารเวลามีการใหความสําคัญตอแผนกําหนดการ
มากกวาบุคคล โดยเนนถึงสิ่งที่ตองการมากกวาสิ่งที่จําเปนหรือสิ่งที่ทําใหบรรลุความตั้ง
ใจ ดังนั้นจึงมีแนวคิดวา สิ่งที่สําคัญในชีวิต คือ สิ่งที่อยูในแผนกําหนดการ
การบริหารเวลายุคที่ 3 การบริหารเวลาในยุคนี้เปนการบริหารเวลาภายใต
แนวความคิดของการวางแผน การจัดลําดับงาน และการควบคุมงาน ซึ่งมีวิธีการบริหาร

เวลา คือ กําหนดเปาหมายระยะยาว ระยะกลาง และระยะสั้น โดยในการกําหนด
เปาหมายแตละระยะนั้นจะพิจารณาถึงคานิยมเปนหลัก เครื่องมือในการบริหารเวลา คือ
สมุดวางแผน หรือตารางบันทึกเวลา
• ขอดี ใหความสําคัญตอความรับผิดชอบ ความมีคุณคา และความสําคัญ
ตอการนําคานิยมมากําหนดเปาหมายทั้ง 3 ระยะ ซึ่งกอใหเกิดการกระทําที่มีระเบียบ
แบบแผน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน
• ขอเสีย เปนการบริหารเวลาที่ทําใหบุคคลยึดติดในหลักเกณฑของตนเอง
มากเกินไป ขาดความยืดหยุนตอสิ่งแวดลอมและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป ขาด
ความสมดุลในบทบาทที่ตองรับผิดชอบ เนื่องจากรายการสิ่งที่ตองทํามีมากเกินไป และ
ในการบริหารเวลาใหความสําคัญตอแผนการกําหนดเวลามากกวาบุคคล ดังนั้น สิ่งที่
สําคัญในชีวิตจะถูกกําหนดดวยความเรงรีบและคานิยม เนื่องจากการบริหารเวลายุคนี้ให
ความสําคัญตอการจัดการเรื่องเรงดวน สิ่งกดดัน วิกฤตตางๆ
ปญหาสําคัญของการขาดประสิทธิภาพในการบริหารเวลาทั้ง 3 ยุค คือ การให
ความสําคัญตอความเรงดวนมากกวาสิ่งที่สําคัญ ดังนั้น จึงมีการแนวคิดเรื่องการจัดตา
รางเวลาสําหรับการทํากิจกรรมตางๆ มาใชในการการแกปญหานี้
การจัดตารางเวลาสําหรับการทํากิจกรรม แบงเปน 4 สวน ไดแก 1. กิจกรรมที่
สําคัญและเรงดวน 2. กิจกรรมที่สําคัญแตไมเรงดวน 3. กิจกรรมที่เรงดวนแตไมสําคัญ
4. กิจกรรมที่ไมสําคัญและไมเรงดวน โดยกิจกรรมที่สําคัญหรือสิ่งที่สําคัญ คือสิ่งที่จะนํา
ไปสูจุดหมายที่ตั้งไว แตกิจกรรมเรงดวนหรือสิ่งที่เรงดวน คือสิ่งที่นอกเหนือจากสิ่งที่
กําหนดไว ดังนั้นการบรรลุถึงประสิทธิภาพของการบริหารเวลาในยุคที่ 4 คือ การตอง
ทํากิจกรรมที่สําคัญและไมเรงดวนใหสอดคลองกับการจัดการเวลา เนื่องจากเปน
การทํากิจกรรมที่มีการจัดระบบ และมีการวางแผนลวงหนา
นอกจากเหนือการจัดตารางเวลาสําหรับการทํากิจกรรมแลว การเติมเต็มความ
ตองการและขีดความสามารถของมนุษย 4 ประการ ซึ่งประกอบดวย ความตองการดาน
จิตวิญาณ (Spiritual needs) ความตองการดานสติปญญา (Mental needs) ความ
ตองการทางกายภาพ (Physical needs) และความตองการทางสังคม (Social needs)
และศักยภาพของคุณสมบัติเฉพาะมนุษย 4 ประการ (The Potentiality of the Four

Human Endowments) ซึ่งประกอบดวย การรูตนเอง (Self – awareness) จิตสํานึก
(Conscience) จินตนาการที่สรางสรรค (Creative thinking) และความตองการอิสระ
(Independent will) ยังเปนอีกสวนประกอบที่กอใหเกิดการบริหารเวลาอยางมีประสิทธิ
ภาพ
การบริหารเวลาทั้ง 3 ยุค มีวิธีการ รูปแบบ ขอดี และขอเสียในการบริหารเวลาที่
แตกตางกัน แตการบริหารเวลาทั้ง 3 ยุคนี้ ยังไมสามารถที่แกปญหาหรือบริหารเวลาได
อยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการบริหารเวลาใหเกิดประสิทธิภาพนั้นตองมีความสอด
คลองขององคประกอบ 2 ดาน คือ การจัดการเวลาและทิศทางในการดําเนินชีวิต
หรือปณิธาน
การบริหารเวลายุคที่ 4 เปนการบริหารเวลาที่มีการผสมผสานการจัดการเวลา
และทิศทางในการดําเนินชีวิตเขาดวยกัน วิธีการบริหารเวลาที่จะนําไปสูยุคการบริหาร
เวลายุคที่ 4 คือ การจัดตารางเวลาสําหรับการทํากิจกรรมที่สําคัญแตไมเรงดวน
กระบวนการจัดตารางเวลาสําหรับการทํากิจกรรมที่สําคัญแตไมเรงดวน
ประกอบดวย
1. เชื่อมโยงวิสัยทัศนและปณิธานหรือทิศทางในการดําเนินชีวิตกับการจัดการเวลา
โดยกําหนดปณิธานหรือทิศทางในการดําเนินชีวิตและการจัดการเวลาใหมีความสอดคลอง
และเปนไปในทิศทางเดียวกัน
2. กําหนดบทบาทและทบทวนบทบาทของตนเอง โดยพิจารณาถึงการเติมเต็ม
ความตองการและขีดความสามารถของมนุษย 4 ประการ เปนหลัก เพื่อแบงแยกความ
แตกตางของกิจกรรมที่สําคัญและกิจกรรมที่เรงดวน การจัดลําดับกิจกรรม และความสม
ดุลระหวางบทบาทและการจัดการเวลา
3. กําหนดเปาหมายของกิจกรรมสําหรับแตละบทบาท โดยใหความสําคัญตอกิจ
กรรมที่สําคัญที่สุดที่สามารถทําไดในแตละบทบาทและในแตละสัปดาห
4. จัดทําตารางหรือแผนการตัดสินใจประจําสัปดาห โดยใหความสําคัญตอกิจ
กรรมที่สําคัญแตไมเรงดวนเปนอันดับแรก
5. ปฏิบัติตนอยางมีหลักการ คือ การปฏิบัติตามตารางหรือแผนที่กําหนดไว

6. ประเมินผล โดยสํารวจวาในเวลา 1 สัปดาห สามารถปฏิบัติตามตารางและ
บรรลุถึงเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม เพื่อนําผลการประเมินไปใชในการพัฒนาการจัด
การหรือการบริหารเวลาตอไป
นอกจากกระบวนการจัดตารางเวลา องคประกอบสําหรับการบริหารเวลาใหมี
ประสิทธิภาพในยุคที่ 4 แลว องคประกอบที่สําคัญอีกสวนหนึ่ง คือ การทําสิ่งที่สําคัญรวม
กัน
การทําสิ่งที่สําคัญรวมกัน หมายถึง การทําสิ่งสําคัญรวมกันของคนในองคกรและ
สังคม เพื่อใหบรรลุถึงการบริหารเวลาอยางมีประสิทธิภาพในยุคที่ 4 ซึ่งใหความสําคัญ
ตอบุคคลมากกวาการบริหารจัดการสิ่งของ ดังนั้นการทําสิ่งสําคัญรวมกันของคนในองค
กรและสังคมจึงตองสรางวิสัยทัศนหรือปณิธาน และเปาหมายรวมกัน โดยผานเครื่องมือ
ของการบริหารเวลา คือ กระบวนการแหงการชนะ 3 ประการ ซึ่งประกอบดวย
• การคิดแบบชนะ – ชนะ ซึ่งเปนหลักการของมองเห็น/ปฏิบัติหรือการไดรับ
ผลประโยชนรวมกันและความรวมมือกัน
• การเขาใจผูอื่น ซึ่งเปนหลักการเกี่ยวกับการเคารพ การออนนอมถอมตน
และ
ความบริสุทธิ์ใจ
• การประสานความแตกตาง ซึ่งเปนหลักการของการใหคุณคาแกความ
แตกตางและการมองหาทางเลือกที่สาม
อาจสรุปไดวาการบริหารเวลายุคที่ 4 เปนยุคของการบริหารเวลาที่สามารถแกไข
ปญหาและรวบรวมขอดีของการบริหารเวลายุคตางๆ ในอดีตที่ผานมา
รวมทั้งเปน
การบริหารเวลาที่มีประสิทธิภาพและสามารถกอใหเกิดประสิทธิผลไดดีที่สุด
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