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การจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมในชีวิตถือเป็ นปั จจัยสูค่ วามสาเร็ จ (Critical Success Factors) อย่างหนึง่
ของคนเรา เพราะถ้ าเราจัดจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมในชีวิตได้ ดีแล้ ว ประสิทธิภาพในการบริ หารชีวิตก็จะเพิ่มมาก
ขึ ้น ความเสีย่ งในชีวิตก็จะลดลงหรื อสามารถรองรับความเสีย่ งได้ มากขึ ้น เพื่อให้ เห็นตัวอย่างในเรื่ องนี ้ได้ อย่างชัดเจนผมจึง
ขอยกตัวอย่างมาให้ ผ้ อู า่ นได้ อา่ นกันสองเรื่ องคือ เรื่ องการทาประกันชีวิตและการออกกาลังกาย
หลายปี ที่ผา่ นมามีคนหลายคนมาขายประกันให้ กบั ผม แต่ผมไม่เคยซื ้อและจะรู้สกึ ราคาญคนเหล่านันเสี
้ ยด้ วยซ ้า
ไป เพราะทัง้ ๆ ที่เขาก็ร้ ูวา่ ผมไม่ซื ้อ แต่ก็ยงั มาตื ้ออยู่ได้ ทกุ เดือน ไม่มาหาก็โทรมาอยู่เรื่ อย จนสุดท้ ายก็ค่อย ๆ หายไปทีละ
คน ผมเคยเจอเหมือนกันคนขายบางคนเป็ นเพื่อนสมัยเรี ยนหนังสือมาขอให้ ผมช่วยซื ้อประกัน บังเอิญใจอ่อนไปหน่อย
ก็เลยซื ้อ แต่พอปี ถดั ไปผมไม่ได้ สง่ เบี ้ยประกันต่อ เพราะไม่มีคอ่ ยมีเงิน จริ ง ๆ แล้ วคาว่าไม่มีเงินของผมคือ ผมต้ องนาเงินไป
ใช้ ในเรื่ องอื่นก่อน เมื่อมาถึงการจ่ายค่าประกันก็เลยไม่มีเงินพอ
ผมเชื่อว่าคนทุกคนทราบว่าประกันชีวิตเป็ นเรื่ องที่ดี แต่เรามักจะยังจัดลาดับความสาคัญของมันไว้ เป็ นรายการ
ท้ าย ๆ ของกิจกรรมในชีวิต เช่น เรามีเงินหนึ่งหมื่นบาทต่อเดือน เราก็จะนาเงินไปกระจายให้ กบั กิจกรรมในลาดับต้ น ๆ
ก่อน เช่น เงินค่าผ่อนบ้ าน ผ่อนรถ ค่ากินอยู่ ค่าเสื ้อผ้ า ฯลฯ และสุดท้ ายเมื่อมาถึงค่าประกันเงินหมดพอดี เราเลยรู้ สกึ ว่า
เงินไม่พอที่จะทาประกัน คาถามคือมีรายได้ ตอ่ เดือนเท่าไหร่ ถึงจะพอทาประกันได้ ถ้ ามีเงินเดือน ๆ ละหนึ่งล้ านพอหรื อไม่
คาตอบคือไม่พอเหมือนกัน เพราะจานวนเงินที่ใช้ ผอ่ นบ้ านผ่อนรถของคนที่เงินเดือนเป็ นล้ านก็คงไม่ใช่ผ่อนแค่เดือนละพัน
หรื อเดือนละหมื่นเท่านัน้ และเป็ นธรรมดาที่คนที่มีรายได้ สงู มักจะมีกิจกรรมบางอย่างแทรกเข้ ามามีความสาคัญเหนือการ
ประกันชีวิต เช่น การไปตีกอล์ฟ การเข้ าสังคม ฯลฯ สรุปง่าย ๆ คือไม่วา่ จะมีรายได้ เท่าไหร่ ต่อเดือน ถ้ าเรายังมีรายการของ
กิจกรรมในชีวิตที่สาคัญกว่าการประกันชีวิต รายได้ ของเราก็คงยังไม่พออยูด่ ีนะครับ
สมมติวา่ วันนี ้คุณไปทาบุญที่วดั มา บังเอิญเจ้ าอาวาสทักมาว่าคุณจะอายุสนั ้ คงอยูไ่ ด้ ไม่เกิน 5 ปี และตอนนี ้คุณ
คือบุคคลคนเดียวที่หารายได้ มาเลี ้ยงครอบครั ว คุณมีลกู หลายคน คุณมีหนี ้ก้ อนโต ถ้ าคุณไม่อยู่เสียคนเดียวคงเดือนร้ อน
แน่ ๆ โดยปกติแล้ วเงินเดือนแต่ละเดือนคุณจะนามาใช้ ตามลาดับดังนี ้ หนึง่ ผ่อนชาระหนี ้เรื่ องบ้ าน สองผ่อนรถ สามค่าหวย
สี่ค่าแชร์ ห้ าค่ากินอยู่ หกค่าเข้ าสังคมกับเพื่อนฝูง เจ็ดค่าเล่าเรี ยนลูก แปดค่ าเสื ้อผ้ า ฯลฯ ผมเชื่อว่าถ้ าคุณเชื่อคาพูดของ
พระรู ปนี ้ คุณอาจจะต้ องลาดับของกิจกรรมในชีวิตใหม่อย่างแน่นอน และเผลอ ๆ เรื่ องการประกันชีวิตเพื่อสร้ างความ
มัน่ คงให้ กบั ครอบครัวคุณอาจจะเบียดรายการอื่น ๆ ขึ ้นมาอยูใ่ นลาดับแรกของชีวิตคุณก็ได้ เพราะคุณอาจจะคิดว่าถ้ าคุณ
เป็ นอะไรไปเงินประกันชีวิตสามารถนาไปใช้ เป็ นเงินผ่อนบ้ าน และค่าเล่าเรี ยนลูกของคุณได้

เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจัดลาดับความสาคัญของการประกันชีวิตเป็ นลาดับต้ น ๆ ผมรับรองได้ เลยว่าเงินเก็บก้ อนแรก
นอกเหนือค่าใช้ จ่ายในชีวิตประจาวันแล้ วคือเงินสาหรับการจ่ายเบี ้ยประกัน เพราะมันมีความสาคัญในลาดับต้ น ๆ ของ
ชีวิตเรา
อีกเรื่ องหนึ่งที่ห ลายคนมัก จะจัดลาดับ ความสาคัญไว้ ท้า ย ๆ ตารางของกิ จกรรมในชี วิต นั่นก็ คื อ การออก
กาลังกาย หลายคนบ่นให้ ฟังว่ารู้นะว่าการออกกาลังกายเป็ นสิง่ ที่ดี เหมือนกับที่บอกว่ารู้ ว่าประกันชีวิตเป็ นสิ่งที่ดี แต่เขาก็
มักจะมีข้ออ้ างให้ ดูดีอยู่เสมอว่า แต่ตอนนีง้ านเยอะมากเลย ไม่มีเวลาว่างพอไปออกกาลังกายเลย บางคนก็ บอกว่า
วางแผนไว้ แล้ วว่าจะเริ่ มเดือนหน้ า(แต่พอถึงเวลาจริ ง ๆ ก็ไม่ได้ เริ่ มสักที) คนเหล่านี ้มองเรื่ องการออกกาลังกายเป็ นเรื่ อง
เสริ มเท่านัน้ จะต้ องมีเวลาว่างหรื อมีเวลาเหลือจากการทากิจกรรมอย่างอื่นในชีวิตแล้ วเท่านันจึ
้ งจะมานึกถึงเรื่ องการออก
กาลังกาย
ถ้ าคุณเป็ นผู้บริ หารระดับสูงขององค์กร เป็ นคนที่มีฐานะร่ ารวยระดับเศรษฐี ในเมืองไทย คุณเป็ นคนที่มีชื่อเสียง
เป็ นที่ยอมรับของคนทัว่ ไป คุณทางานยุง่ จนไม่มีเวลาออกกาลังกายเลย แต่อยู่มาวันหนึ่งคุณเกิดเป็ นลมหน้ ามืดในขณะที่
นัง่ ทางานอยูท่ ี่ออฟฟิ ศ เพื่อน ๆ ช่วยกันพาคุณไปส่งที่โรงพยาบาล เมื่อคุณหมอตรวจเช็คแล้ ว ปรากฏว่าคุณเป็ นโรค ๆ หนึง่
ที่ไม่สามารถรักษาให้ หายขาดได้ แต่สามารถป้องกันได้ และวิธีเดียวที่จะช่วยคุณได้ คือ คุณต้ องออกกาลังกายทุกวันอย่าง
น้ อยวันละครัง้ มิฉะนันโอกาสรอดแทบจะไม่
้
มีเลย ผมขอถามว่า....ณ เวลานี ้คุณคิดว่าคุณจะมีเวลาออกกาลังกายหรื อไม่
แน่นอนผมคิดว่าร้ อยทังร้้ อยต้ องตอบว่า "มี" ส่วนเรื่ องงาน เรื่ องเงิน เรื่ องชื่อเสียงต่าง ๆ ที่คณ
ุ คิดว่าสาคัญอยู่ก่อนหน้ านี ้จะ
ถูกลดระดับความสาคัญให้ เหลือเพียงเรื่ องเล็ก ๆ ในชีวิตเท่านัน้ ส่วนเรื่ องการออกกาลังกายนันจะวิ
้ ่งแซงทุกกิจกรรมขึ ้นมา
อยูใ่ นอันดับของทุกวัน
ที่ผมเล่าเรื่ องสองเรื่ องนี ้ให้ ฟังก็เพราะว่า คนหลายคนกาลังสนุกเพลิดเพลิดอยู่กบั สิ่งที่เป็ นเปลือกและกระพี ้ของ
ชีวิต (กิน เล่น เที่ยว สิง่ ฟุ้งเฟ้อ หน้ าตา) ซึง่ มีระดับความสาคัญสาหรับเราเพียง 20% แต่เราสูญเสียเวลา เงินทองให้ กบั มัน
ถึง 80% ของเวลาและเงินทองที่เรามีอยู่ ในขณะที่เรื่ องที่มีความสาคัญต่อชีวิตของเรา (สุขภาพกายและจิต ความมัน่ คงใน
ชีวิต) มากถึง 80% นัน้ เรากลับให้ ความสาคัญรวมถึงการจัดสรรเวลาและเงินทองให้ กบั มันเพียง 20% เท่านัน้
สาหรับแนวทางที่จะทาให้ เราสามารถจัดลาดับความสาคัญของกิจกรรมในชีวิตได้ ดียิ่งขึ ้นนันมี
้ ดงั นี ้
1. ซ้ อมล้ มเหลวสาหรับอนาคต
จัดสรรเวลาให้ กบั ตัวเองสัก 1 ชัว่ โมงในการคิดไปถึงความล้ มเหลวที่อาจจะเกิดขึ ้นกับเราในอนาคต เช่น ถ้ า
เราเจ็บป่ วย ถ้ าเราตกงาน ถ้ าเรา.....ฯลฯ แล้ วเราจะทาอย่างไร เมื่อคิดไปถึงตอนนันแล้
้ วให้ ลองย้ อนกลับมา
ดูวา่ ถ้ าเราไม่ต้องการให้ เป็ นแบบนัน้ เราควรจะทาอะไรบ้ างในตอนนี ้
2. ศึกษาจากชีวิตคนอื่น
เพื่อให้ เราได้ เห็นตัวอย่างที่ชัดเจนและสร้ างจิตสานึกของเราได้ ดี ควรจะไปศึกษาจากความล้ มเหลวหรื อ
ความสาเร็ จในการวางแผนชีวิตของคนอื่น เช่น ไปดูคนที่เจ็บป่ วยที่โรงพยาบาล บางคนเป็ นมะเร็ งไม่มีเงิน
รักษา แต่บางคนมีประกันชีวิตสาหรับโรคมะเร็ งรวมทังได้
้ รับการชดเชยรายได้ ไปศึกษาดูว่าคนที่มีร่างกาย

แข็งแรง เขาทาอะไรกันบ้ างในช่วงที่เขาอยู่ในวัยเดียวกับเรา เพื่อนาสิ่งที่ดีมาเป็ นแนวทางและนาสิ่งที่ไม่ดี
มาเป็ นบทเรี ยนและข้ อคิดสอนใจตัวเอง
สรุ ป การจัดลาดับความสาคัญของชีวิตถือเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่สดุ ที่จะบอกว่าเราจะประสบความสาเร็ จในก าร
บริ หารชีวิตระยะยาวหรื อไม่ มากน้ อยเพียงใด อยากจะบอกว่าชีวิตคนเราไม่ใช่การซ้ อมละครที่จะแสดงผิดแล้ วสามารถ
แสดงใหม่ได้ ผิดแล้ วผิดเลย หมดสิทธิ แก้ ตวั เมื่อเป็ นเช่นนี ้กรุ ณาทบทวนการจัดลาดับความสาคัญในชีวิตของท่านเป็ น
ระยะ ๆ นะครับว่าแต่ละช่วงเวลาของชีวิตอะไรสาคัญที่สดุ อะไรสาคัญน้ อยที่สดุ แล้ วถึงจะจัดสรรเวลาและทรัพยากรที่มี
อยูใ่ ห้ เหมาะสมกับลาดับความสาคัญของกิจกรรมเหล่านันต่
้ อไป

