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การจดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรมในชีวิตถือเป็นปัจจยัสูค่วามส าเร็จ (Critical Success Factors) อยา่งหนึง่
ของคนเรา เพราะถ้าเราจดัจดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรมในชีวิตได้ดีแล้ว ประสทิธิภาพในการบริหารชีวิตก็จะเพิ่มมาก
ขึน้ ความเสีย่งในชีวิตก็จะลดลงหรือสามารถรองรับความเสีย่งได้มากขึน้ เพื่อให้เห็นตวัอยา่งในเร่ืองนีไ้ด้อยา่งชดัเจนผมจึง
ขอยกตวัอยา่งมาให้ผู้อา่นได้อา่นกนัสองเร่ืองคือ เร่ืองการท าประกนัชีวิตและการออกก าลงักาย 

หลายปีที่ผา่นมามีคนหลายคนมาขายประกนัให้กบัผม แตผ่มไมเ่คยซือ้และจะรู้สกึร าคาญคนเหลา่นัน้เสยีด้วยซ า้
ไป เพราะทัง้ ๆ ที่เขาก็รู้วา่ผมไมซ่ือ้ แต่ก็ยงัมาตือ้อยู่ได้ทกุเดือน ไม่มาหาก็โทรมาอยู่เร่ือย จนสดุท้ายก็ค่อย ๆ หายไปทีละ
คน ผมเคยเจอเหมือนกันคนขายบางคนเป็นเพื่อนสมยัเรียนหนงัสือมาขอให้ผมช่วยซือ้ประกัน บงัเอิญใจอ่อนไปหน่อย  
ก็เลยซือ้ แตพ่อปีถดัไปผมไมไ่ด้สง่เบีย้ประกนัตอ่ เพราะไมม่ีคอ่ยมีเงิน จริง ๆ แล้วค าวา่ไมม่ีเงินของผมคือ ผมต้องน าเงินไป
ใช้ในเร่ืองอื่นก่อน เมื่อมาถึงการจ่ายคา่ประกนัก็เลยไมม่ีเงินพอ 

ผมเช่ือวา่คนทกุคนทราบวา่ประกนัชีวิตเป็นเร่ืองที่ดี แต่เรามกัจะยงัจดัล าดบัความส าคญัของมนัไว้เป็นรายการ
ท้าย ๆ ของกิจกรรมในชีวิต เช่น เรามีเงินหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน เราก็จะน าเงินไปกระจายให้กบักิจกรรมในล าดบัต้น  ๆ 
ก่อน เช่น เงินค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่ากินอยู่ ค่าเสือ้ผ้า ฯลฯ และสดุท้ายเมื่อมาถึงค่าประกนัเงินหมดพอดี เราเลยรู้สกึว่า
เงินไมพ่อท่ีจะท าประกนั ค าถามคือมีรายได้ตอ่เดือนเท่าไหร่ถึงจะพอท าประกนัได้ ถ้ามีเงินเดือน ๆ ละหนึ่งล้านพอหรือไม ่
ค าตอบคือไมพ่อเหมือนกนั เพราะจ านวนเงินท่ีใช้ผอ่นบ้านผอ่นรถของคนที่เงินเดือนเป็นล้านก็คงไม่ใช่ผ่อนแค่เดือนละพนั
หรือเดือนละหมื่นเทา่นัน้ และเป็นธรรมดาที่คนท่ีมีรายได้สงูมกัจะมีกิจกรรมบางอย่างแทรกเข้ามามีความส าคญัเหนือการ
ประกนัชีวิต เช่น การไปตีกอล์ฟ การเข้าสงัคม ฯลฯ สรุปง่าย ๆ คือไมว่า่จะมีรายได้เทา่ไหร่ต่อเดือน ถ้าเรายงัมีรายการของ
กิจกรรมในชีวิตที่ส าคญักวา่การประกนัชีวิต รายได้ของเราก็คงยงัไมพ่ออยูด่ีนะครับ 

สมมติวา่วนันีค้ณุไปท าบญุที่วดัมา บงัเอิญเจ้าอาวาสทกัมาวา่คณุจะอายสุัน้ คงอยูไ่ด้ไม่เกิน 5 ปี และตอนนีค้ณุ
คือบคุคลคนเดียวที่หารายได้มาเลีย้งครอบครัว คณุมีลกูหลายคน คณุมีหนีก้้อนโต ถ้าคณุไม่อยู่เสียคนเดียวคงเดือนร้อน
แน ่ๆ โดยปกติแล้วเงินเดือนแตล่ะเดือนคณุจะน ามาใช้ตามล าดบัดงันี ้หนึง่ผอ่นช าระหนีเ้ร่ืองบ้าน สองผอ่นรถ สามคา่หวย 
สี่ค่าแชร์ ห้าค่ากินอยู่ หกค่าเข้าสงัคมกบัเพื่อนฝงู เจ็ดค่าเลา่เรียนลกู แปดค่าเสือ้ผ้า ฯลฯ ผมเช่ือว่าถ้าคณุเช่ือค าพดูของ
พระรูปนี ้คุณอาจจะต้องล าดบัของกิจกรรมในชีวิตใหม่อย่างแน่นอน และเผลอ ๆ เร่ืองการประกันชีวิตเพื่อสร้างความ
มัน่คงให้กบัครอบครัวคณุอาจจะเบียดรายการอื่น ๆ ขึน้มาอยูใ่นล าดบัแรกของชีวิตคณุก็ได้ เพราะคณุอาจจะคิดว่าถ้าคณุ
เป็นอะไรไปเงินประกนัชีวิตสามารถน าไปใช้เป็นเงินผอ่นบ้าน และคา่เลา่เรียนลกูของคณุได้ 



เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจดัล าดบัความส าคญัของการประกนัชีวิตเป็นล าดบัต้น ๆ ผมรับรองได้เลยว่าเงินเก็บก้อนแรก
นอกเหนือค่าใช้จ่ายในชีวิตประจ าวนัแล้วคือเงินส าหรับการจ่ายเบีย้ประกัน เพราะมนัมีความส าคญัในล าดบัต้น ๆ ของ
ชีวิตเรา 

อีกเร่ืองหนึ่งที่หลายคนมักจะจัดล าดับความส าคัญไว้ท้าย ๆ ตารางของกิจกรรมในชีวิต นั่นก็คือ การออก 
ก าลงักาย หลายคนบน่ให้ฟังวา่รู้นะวา่การออกก าลงักายเป็นสิง่ที่ดี เหมือนกบัท่ีบอกว่ารู้ว่าประกนัชีวิตเป็นสิ่งที่ดี แต่เขาก็
มกัจะมีข้ออ้างให้ดูดีอยู่เสมอว่า แต่ตอนนีง้านเยอะมากเลย ไม่มีเวลาว่างพอไปออกก าลงักายเลย บางคนก็บอกว่า
วางแผนไว้แล้วว่าจะเร่ิมเดือนหน้า(แต่พอถึงเวลาจริง ๆ ก็ไม่ได้เร่ิมสกัที) คนเหลา่นีม้องเร่ืองการออกก าลงักายเป็นเร่ือง
เสริมเทา่นัน้ จะต้องมีเวลาวา่งหรือมีเวลาเหลอืจากการท ากิจกรรมอย่างอื่นในชีวิตแล้วเท่านัน้จึงจะมานึกถึงเร่ืองการออก
ก าลงักาย 

ถ้าคณุเป็นผู้บริหารระดบัสงูขององค์กร เป็นคนที่มีฐานะร ่ารวยระดบัเศรษฐีในเมืองไทย คณุเป็นคนที่มีช่ือเสียง
เป็นท่ียอมรับของคนทัว่ไป คณุท างานยุง่จนไมม่ีเวลาออกก าลงักายเลย แต่อยู่มาวนัหนึ่งคณุเกิดเป็นลมหน้ามืดในขณะที่
นัง่ท างานอยูท่ี่ออฟฟิศ เพื่อน ๆ ช่วยกนัพาคณุไปสง่ที่โรงพยาบาล เมื่อคณุหมอตรวจเช็คแล้ว ปรากฏวา่คณุเป็นโรค ๆ หนึง่
ที่ไมส่ามารถรักษาให้หายขาดได้ แตส่ามารถปอ้งกนัได้ และวิธีเดียวที่จะช่วยคณุได้คือ คณุต้องออกก าลงักายทกุวนัอย่าง
น้อยวนัละครัง้ มิฉะนัน้โอกาสรอดแทบจะไม่มีเลย ผมขอถามว่า....ณ เวลานีค้ณุคิดว่าคณุจะมีเวลาออกก าลงักายหรือไม ่
แนน่อนผมคิดวา่ร้อยทัง้ร้อยต้องตอบวา่ "มี" สว่นเร่ืองงาน เร่ืองเงิน เร่ืองช่ือเสยีงต่าง ๆ ที่คณุคิดว่าส าคญัอยู่ก่อนหน้านีจ้ะ
ถกูลดระดบัความส าคญัให้เหลอืเพียงเร่ืองเลก็ ๆ ในชีวิตเทา่นัน้ สว่นเร่ืองการออกก าลงักายนัน้จะวิ่งแซงทกุกิจกรรมขึน้มา
อยูใ่นอนัดบัของทกุวนั 

ที่ผมเลา่เร่ืองสองเร่ืองนีใ้ห้ฟังก็เพราะว่า คนหลายคนก าลงัสนกุเพลิดเพลิดอยู่กบัสิ่งที่เป็นเปลือกและกระพีข้อง
ชีวิต (กิน เลน่ เที่ยว สิง่ฟุ้งเฟอ้ หน้าตา) ซึง่มีระดบัความส าคญัส าหรับเราเพียง 20% แตเ่ราสญูเสียเวลา เงินทองให้กบัมนั
ถึง 80% ของเวลาและเงินทองที่เรามีอยู ่ในขณะที่เร่ืองที่มีความส าคญัตอ่ชีวิตของเรา (สขุภาพกายและจิต ความมัน่คงใน
ชีวิต) มากถึง 80% นัน้ เรากลบัให้ความส าคญัรวมถึงการจดัสรรเวลาและเงินทองให้กบัมนัเพียง 20% เทา่นัน้ 

ส าหรับแนวทางที่จะท าให้เราสามารถจดัล าดบัความส าคญัของกิจกรรมในชีวิตได้ดียิ่งขึน้นัน้มีดงันี  ้

1. ซ้อมล้มเหลวส าหรับอนาคต 

จดัสรรเวลาให้กบัตวัเองสกั 1 ชัว่โมงในการคิดไปถึงความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึน้กบัเราในอนาคต เช่น ถ้า
เราเจ็บป่วย ถ้าเราตกงาน ถ้าเรา.....ฯลฯ แล้วเราจะท าอยา่งไร เมื่อคิดไปถึงตอนนัน้แล้วให้ลองย้อนกลบัมา
ดวูา่ถ้าเราไมต้่องการให้เป็นแบบนัน้ เราควรจะท าอะไรบ้างในตอนนี  ้

2. ศึกษาจากชีวิตคนอื่น 

เพื่อให้เราได้เห็นตวัอย่างที่ชัดเจนและสร้างจิตส านึกของเราได้ดี ควรจะไปศึกษาจากความล้มเหลวหรือ
ความส าเร็จในการวางแผนชีวิตของคนอื่น เช่น ไปดคูนที่เจ็บป่วยที่โรงพยาบาล บางคนเป็นมะเร็งไม่มีเงิน
รักษา แตบ่างคนมีประกนัชีวิตส าหรับโรคมะเร็งรวมทัง้ได้รับการชดเชยรายได้ ไปศึกษาดวู่าคนที่มีร่างกาย



แข็งแรง เขาท าอะไรกนับ้างในช่วงที่เขาอยู่ในวยัเดียวกบัเรา เพื่อน าสิ่งที่ดีมาเป็นแนวทางและน าสิ่งที่ไม่ดี
มาเป็นบทเรียนและข้อคิดสอนใจตวัเอง 

สรุป การจัดล าดบัความส าคญัของชีวิตถือเป็นเร่ืองที่ส าคญัที่สดุที่จะบอกว่าเราจะประสบความส าเร็จในการ
บริหารชีวิตระยะยาวหรือไม่ มากน้อยเพียงใด อยากจะบอกว่าชีวิตคนเราไม่ใช่การซ้อมละครที่จะแสดงผิดแล้วสามารถ
แสดงใหม่ได้ ผิดแล้วผิดเลย หมดสิทธิแก้ตวั เมื่อเป็นเช่นนีก้รุณาทบทวนการจดัล าดบัความส าคญัในชีวิตของท่านเป็น
ระยะ ๆ นะครับวา่แตล่ะช่วงเวลาของชีวิตอะไรส าคญัที่สดุ อะไรส าคญัน้อยที่สดุ แล้วถึงจะจดัสรรเวลาและทรัพยากรที่มี
อยูใ่ห้เหมาะสมกบัล าดบัความส าคญัของกิจกรรมเหลา่นัน้ตอ่ไป 


