
น าเสนอโดย  ดร.อบัดลุรอนงิ สือแต



ด ารสัของอลัลอฮ์

 ดงัค าด ารสัของอลัลอฮ ์ซบุฮานะฮวูะตะอาลา ทีไ่ดต้รัสไว ้ในซเูราะห ์อลั-อซัร

 إال لذين آمنوا وعملواالصالحا ت    ن لفي خسرإن اإلنسا     والعصر   

وتوا صوابالحق وتواصوابالصبر 

ความว่า : ๑  ขอสาบานตอ่ยามเย็น    ๒   แทจ้ริงมนษุยอ์ยู่

ในสภาพที่ขาดทนุ    ๓   แวแ้ตบ่รรดาผูท้ี่ศรทัธาและ

ประกอบแตก่ารงานที่ดเีทา่นัน้   สัง่เสียกนัในสิ่งที่เป็นสจั

ธรรมและสัง่เสียใหม้คีวามอดทน



ท่านอิบนมูสัอดู

 ندمي على يوم غربت شمسه   ما ند مت على شئ مثل    يقول إبن مسعود  

نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي

          ทา่นอิบนมูสัอดูกลา่วว่า   ฉนัไมเ่คยรูส้กึเสียใจตอ่สิ่งใด

มากเท่ากบัที่ฉนัเสียใจตอ่วนัหนึง่ที่ดวงอาทติยไ์ดล้บัขอบฟ้า

ไป  แลว้อายไุขของฉนัก็ยิ่งลดนอ้ยลง   แตก่ารงานที่ดขีอง

ฉนัมไิดเ้พิ่มพนูขึน้เลย



อมุรั บิน อบัดลุอาซีส  

 الليل و النهار : )العزيز يقولعمر بن عبد 

(عمالن فيك، فاعمل فيهما ي                           

กลางคืนและกลางวนัท างานในตวัของทา่น ดงันัน้

จง(เร่งรีบ)ท างานทัง้กลางคืนและกลางวนั



เวลา

 ๑ เวลานัน้เปรียบเสมอืนคมดาบท่ีหากท่านไมใ่ชใ้หเ้กิดประโยชน ์มนัก็

อาจจะสง่ผลเสียแกต่วัท่านเอง

 ๒ เวลาที่สญูเสียไปนัน้   เหมื่อนสายน า้ท่ีไมห่วนกลบัคนืและไมม่สีิ่ง

ใดทดแทนได้

 ๓ มนษุยส์ว่นมากจะร ูถึ้งคณุค่าของเวลาและวยัหนุม่สาวที่มสีขุภาพ

แข็งแรงและสมบรูณก็์ตอ่เมือ่ ๒ ประการนีไ้ดจ้ากชวิีตของพวกเขาไป

 ๔ อิสลามนัน้สง่เสริมการบริหารจดัการเวลาของชวิีตอย่างมี

ประโยชนค์ุม้คา่มากท่ีสดุ



เวลา

๕ จากการสาบานของอลัลอฮ ์ซบุฮานะฮวูะตะอาลา ตอ่

บรรดาชว่งเวลาตา่งๆที่ถกูจารึกในอลักรุอานนัน้มไิด ้

หมายถึงการสาบานดัง่เชน่มนษุยท์ัว่ไปที่ขอจากความ

คุม้ครองหรือเรียกความเชือ่ถือใหต้นเอง 

   แตก่ารสาบานของอลัลอฮ ์ซบุฮานะฮวูะตะอาลา นัน้คือการ

ส าทบับอกถึงความยิ่งใหญแ่ละส าคญัของชว่งเวลาวยั

ฉกรรจแ์กบ่รรดาผูศ้รทัธาชนและมนษุยชาตทิัง้ผอง



บทเรียนรู้



รูจ้กัการบริหารเวลาอย่างมปีระสิทธิภาพ

บทเรียนรู้



เต็ม  วนัหนึง่ครใูหน้กัเรียน

เตรียมโหลแกว้ กอ้นหิน กรวด 

ทราย และน า้

 เมือ่ถึงเวลา

ครสูัง่ใหน้กัเรียนเตมิเหยือกให้

เต็มโดยใส่หินลงไปกอ่น

  จากนัน้ครถูามนกัเรียนว่า

 "นกัเรียนคิดว่าเหยือกเต็มหรือ

ยงั?"

 นกัเรียนทัง้ชัน้ตอบว่า

 "เต็ม แลว้ครบั / ค่ะ"



เต็มแลว้ครับ
 จากนัน้ คณุครบูอกใหน้กัเรียนเอากรวดท่ี

เตรียมมาคอ่ยๆ เทลง

ใสใ่นเหยือกท่ีเต็มไปดว้ยกอ้นหิน กรวดก็

คอ่ยๆ แทรกตวัลงไป

ระหวา่งชอ่งวา่งของกอ้นหิน ไมน่านนกัก็มอง

ไมเ่ห็นชอ่งวา่งใน

เหยือกอีก นกัเรียนก็บอกครวู่า

 "เต็มแลว้ครบั / คะ่"

 ครถูามว่า

 "แนใ่จหรือเปลา่?"

 นกัเรียนทัง้ชัน้ก็ตอบว่า

 "ครบั / คะ่"



ระหว่างชอ่งว่าง

 จากนัน้ คณุครบูอกใหน้กัเรียนเอาทรายที่เตรียมมาค่อยๆ เทลง

ใสใ่นเหยือกที่เต็มไปดว้ยกอ้นหิน และกรวดทรายก็ค่อยๆ แทรกตวัลงไป

ระหว่างชอ่งว่างของกอ้นหิน และกรวดไมน่านนกัก็มองไมเ่ห็นชอ่งว่างใน

เหยือกอีก นกัเรียนก็บอกครวู่า

 "เต็มแลว้ครบั / ค่ะ"

 ครถูามว่า

 "แนใ่จหรือเปลา่?"

 นกัเรียนทัง้ชัน้ก็ตอบว่า

 "ครบั / ค่ะ"



"เหยือกเต็มหรือยงั?"
 ครจูึงบอกว่า

 "ถา้อยา่งนัน้เอาน า้ที่เตรียมมา

คอ่ยๆ เทลงไปในเหยือกดนูะคะ"

 นกัเรียนก็ค่อยๆ เทน า้ลงไปในเหยือก น า้ก็ค่อย ๆ ซึมไประหว่าง

ทราย นกัเรียนก็สามารถเตมิน า้ลงไปไดห้ลายแกว้จนกว่าเหยือก

นัน้จะเต็มจริง ๆ ครถูามนกัเรียนตอ่ไปว่า

 "เหยือกเต็มหรือยงั?"

 นกัเรียนก็ตอบว่า

 "เต็มแลว้ครบั / ค่ะ"

 ครถูามตอ่ไปว่า

 "จริง ๆ หรือ?"



โหลที่ดเูหมอืนเต็มแลว้
 แลว้ครก็ูไปหยิบกอ้นหินบางกอ้นออกจากโหลของนกัเรียน

แลว้ถามว่า

 "ทีนีล้ะ่ ยงัเต็มอยู่หรือเปลา่?"

 นกัเรียนบอกว่า

 "ไมค่รบั / ค่ะ"

 ครบูอกว่า

 "ถา้เรา เอากอ้นหินออกบางกอ้น เรามีทีพ่อส าหรบัใส่

อย่างอ่ืนลงไปใหโ้หลเต็มอีกใชไ่หม?"

 นกัเรียนก็ตอบว่า

 "ใชค่รบั / ค่ะ"

 ครจูึงถามตอ่ ไปว่า

 "นกัเรียนไดข้อ้สรปุอะไรจากการทดลองนีบ้า้ง?"

 นกัเรียนก็ตอบว่า

 "โหลที่ดเูหมือนเต็มแลว้ จริง ๆ อาจไมเ่ต็ม และโหลที่

เต็มแลว้ เราสามารถเอาบางอย่างออก และเอาบางอย่าง

ใสแ่ทน เพ่ือใหเ้ต็มเหมอืนเดิมได"้



ขวดโหลก็เหมอืนเวลา
   

 "ขวดโหลก็เหมอืนเวลา

ที่พวกเรามี 24 ชัว่โมง กอ้นหินก็เหมอืนภาระตา่ง ๆ

ที่เราแบกรับ กรวด ทรายเหมอืนหนา้ท่ีที่เราตอ้งท า และน า้

ก็คือ

สิ่งอ่ืน ๆ ที่เราตอ้งจดัการ บางทีเราร ูส้ึกว่า ภาระเรา

มากมาย

เหลือเกิน แตถ่า้จดัการด ีๆ เราก็ยงัมเีวลาท าหนา้ท่ี

และสิ่งตา่งๆ ไดอี้ก ถา้ภาระบางอย่างมากเกินไป เราก็

จดัการ

ใหมเ่พื่อใหม้เีวลาใหก้บัสิ่งอ่ืน ๆ ในชวีิต"

 ในชวีิตเราก็เชน่กนั ไมค่วรอา้งว่าไมม่เีวลาท าการบา้น

ไมม่เีวลาไปมสัยิด ไมม่เีวลานมาซ ทกุคนมเีวลาเท่า ๆ กนั

ขึน้กบัวา่ เราจะเห็นวา่อะไรคือ กอ้นหิน อะไรคือกรวด อะไร

คือทราย

และอะไรคือ น า้ในชวีิตของเราและจดัการอยา่งไรให้

 "เหยือกเต็ม แบบ พอด ีพอด ี"ีี...

  





การบริหารเวลา

ขงเบง้ตอบว่า “ใชแ่ลว้ หากถงัเหล็กเตมิเต็มไปดว้ยกอ้น

กรวด ทราย และน า้ตัง้แตแ่รก ก็คงไมม่โีอกาสใสก่อ้นหินลง

ไปได ้

แตถ่า้ใส่กอ้นหินลงไปกอ่น ในถังยงัมเีนือ้ที่ที่จะใส่สิ่งอื่นๆ เขา้

ไปไดอ้ีก 

ดงันัน้ การบริหารเวลาที่ไดผ้ลตอ้งดวู่า อะไรคือกอ้นหิน 

อะไรคือกอ้นกรวด เม็ดทราย และน า้ และไมว่่าจะเป็นประการ

ใดก็ตอ้งใสก่อ้นหินลงไปในถังเป็นอนัดบัแรก”



การบริหารเวลา



งานที่ส าคญั และเร่งดว่น

 ขงเบง้ชีไ้ปที่ถงัเหล็กกบักองวสัดทุี่ลกูนอ้งไดเ้ตรียมไวท้ี่มมุหอ้ง 

พรอ้มกล่าวว่า

“ค าตอบของการบริหารขัน้สงูอยู่ในถังเหล็กใบใหญ่นีแ้หละ่!”

 ความจขุองถงันีเ้ปรียบเสมอืนขดีความสามารถของคนๆหนึง่ 

ในชว่งเวลาหนึง่

 กอ้นกรวด เปรียบไดก้บังานที่ส าคญั และเร่งดว่น

กอ้นหิน คือ ภาระที่ส าคญั แตไ่มเ่ร่งดว่น

เม็ดทราย เปรียบเทียบไดก้บัภาระที่เร่งดว่น แตไ่มส่ าคญั

และ น ้า คอืหนา้ท่ีที่ไมส่ าคญัและไมเ่ร่งดว่น”



วางแผนบริหารเวลา

 งานใหญ่เชน่นีต้อ้งวางแผนและรูจ้กัการบริหารเวลาอยา่งมีประสิทธิภาพ

 ขงเบง้ บอกใหล้กูนอ้งไปเตรียม กอ้นหิน กอ้นกรวด ทราย และ น า้ จ านวนหนึง่ 

พรอ้มถงัเหล็กใบใหญ่ใบหนึง่

 เลา่ปีถามดว้ยความแปลกใจ “ทา่นเตรียมสิ่งเหลา่นีไ้วเ้พื่ออะไร ?”

 ขงเบง้ย้ิมอยา่งมเีลศนยั พรอ้มกบัตอบดว้ยค าถามวา่ “ทา่นบริหารเวลาดว้ย

วิธีใด ?”

 เลา่ป่ีตอบว่า “ขา้เคยคิดวา่ ขา้มเีทคนคิท่ีดอียู่แลว้ คือใชวิ้ธีมอบหมาย ขา้มี

ผูช้ว่ยอยูร่อบดา้น ตัง้แต ่กวนอ ูเตยีวหยุ เจา้หยนุ ฯลฯ ซ่ึงชว่ยแบ่งเบา

ภาระหนา้ท่ีในดา้นตา่งๆ แตง่านทัง้หลาย ก็ยงัพนักนัอีรงุตงุนงั ไมส่ามารถ

ปรบัใหม้ปีระสิทธ์ิภาพและประสิทธิผลดขีึน้ได”้

 “เดมิขา้คิดวา่คือแมลงวนัไมม่ีหัวอยูต่วัเดียว แตห่ลงัการใชร้ะบบมอบหมายงาน 

กลบักลาย เป็นวา่ปัจจบุนัมีแมลงวนัหัวขาดเป็นฝูง”



เทคนิคการบรหิารเวลา

 ขงเบง้ฟังแลว้จึงเร่ิมอธิบายว่า “เทคนคิการบริหารเวลาสามารถแบ่งเป็นสาม

ขัน้ สงู กลาง และ ต า่“

 ขัน้ต า่ เนน้การใชเ้ศษกระดาษบนัทึก

 ขัน้กลาง ใชต้ารางและโปรแกรมประจ าวนั ซ่ึงสะทอ้นความส าคญัของการ

วางแผน

 ขัน้สงู เนน้การจดัการโดยแบง่แยกประเภทของหนา้ท่ีการงานตามดกีรี เนน้

การใชแ้ผนด าเนนิงาน ตามความส าคญัของงาน เพื่อพิจารณาล าดบัความ

เร่งดว่นในการจดัการงานดงักลา่ว

 ทัง้สามขัน้อนัดบั ตา่งมีเร่ืองการมอบหมายงานเกี่ยวขอ้งอยู่ดว้ยตาม ความ

ตอ้งการของปริมาณงานและ ลกัษณะเฉพาะของงานแตล่ะชิ้น



งานที่ส าคญั และเร่งดว่น

 ขงเบง้ชีไ้ปที่ถงัเหล็กกบักองวสัดทุี่ลกูนอ้งไดเ้ตรียมไวท้ี่มมุหอ้ง 

พรอ้มกล่าวว่า

“ค าตอบของการบริหารขัน้สงูอยู่ในถังเหล็กใบใหญ่นีแ้หละ่!”

 ความจขุองถงันีเ้ปรียบเสมอืนขดีความสามารถของคนๆหนึง่ 

ในชว่งเวลาหนึง่

 กอ้นกรวด เปรียบไดก้บังานที่ส าคญั และเร่งดว่น

กอ้นหิน คือ ภาระที่ส าคญั แตไ่มเ่ร่งดว่น

เม็ดทราย เปรียบเทียบไดก้บัภาระที่เร่งดว่น แตไ่มส่ าคญั

และ น ้า คอืหนา้ท่ีที่ไมส่ าคญัและไมเ่ร่งดว่น”



พลงัสรา้งสรรค์

 แลว้การวิเคราะหแ์ยกแยะเร่ืองตา่งๆ ออกเป็นสี่หมวดนีม้ีผลอยา่งไรหละ่”

 ขงเบง้จึงตอบว่า “บคุคลจ าพวกท่ีวา้ว ุน่อยูก่บัเร่ืองราวประเภทกอ้นกรวด ย่อมมี

ความรูส้ึกถกูเวลากดดนั และวนเวียนอยูใ่นแดนวิกฤตจนอ่อนลา้”

 “พวกท่ีเนน้เร่ืองประเภทเม็ดทราย จะขาดพลงัสรา้งสรรค ์ชอบฟังค าพดูท่ีไพ

เพราะหคูบคนแบบผิวเผนิ”

 “พวกท่ีนยิมเร่ืองราวประเภทน า้ มกับกพร่องเร่ืองส านกึรบัผดิชอบ แมก้ระทัง่

เร่ืองสารทกุขส์กุดบิของตนเอง”

 เลา่ปีถามว่า “เป็นไปไดไ้หมท่ีว่า ถา้เนน้กอ้นหินมากเกินไปจะมองขา้มกอ้นกรวด

เพราะกอ้นกรวดจะมาพรอ้มกบัความเร่งดว่น ?”

 ขงเบง้ตอบ “ท่านทราบไหมวา่ กอ้นกรวดมาจากไหน? ก็มาจากกอ้นหินท่ีแตก

สลายไง!” และเสริมวา่ “คนท่ีใหค้วามส าคญักบัเร่ืองประเภทกอ้นหินจะมีกอ้น

กรวดนอ้ยคนท่ีเนน้กอ้นกรวดก็จะมกีอ้นกรวดเยอะตลอด”



วิเคราะหส์ถานการณ ์เวลา และสิ่งแวดลอ้ม

“คนที่อิงเร่ืองประเภทกอ้นหินเป็นคนที่มปีระสิทธิภาพเพราะ

เขาจะเกง่ในการวิเคราะหส์ถานการณ ์เวลา และสิ่งแวดลอ้ม

  สามารถจบัประเด็นหลกัของปัญหา สามารถจดัการกบั

เร่ืองเร่งดว่น 

และควบคมุสถานการณไ์มใ่หเ้กนิกว่าเหตกุลา้ฟันธง และใช ้

มาตรการป้องปราม

  บคุคลจ าพวกนีจ้ะมวีิสยัทศัน ์มอีดุมการณ ์เคารพระเบียบ

สามารถควบคมุตวัเอง ด าเนนิชวีิตอย่างมวีินยั และสามารถ

ท างานชิน้ใหญ่ได”้



“ใสหิ่นกอ้นใหญ่กอ่น”

 เลา่ป่ีชืน่ชอบทฤษฏี “ใสหิ่นกอ้นใหญ่กอ่น” เป็นอย่างมาก พรอ้มกบั

สารภาพว่า 

 “มาวนันีข้า้ถึงเขา้ใจอย่างถ่องแทแ้ลว้ว่า การตอ่สูข้องขา้ท าไมจึงยงั

ลุม่ๆ ดอนๆแมว้่าขา้มขีนุพลเกง่ๆ เชน่ กวนอแูละเตยีวหยุ แตพ่วกเขา

จะกา้วหนา้ไดอ้ย่างไร ตราบใดที่คนที่มปีระสิทธิภาพสงูอย่างเขาจม

ปลกัอยู่กบัเร่ืองจิ๊บจอ๊ยกบัท างานในลกัษณะ เก็บเม็ดงานแตท่ิ้งแตงโม 

(เจ่ียนเลอจือหมาตวิเลอซีกวา) ขนืด าเนนิตามวิธีเดิมตอ่ไป ความ

พยายามของขา้ท่ีจะเป็นอภมิหาเศรษฐใีนแผน่ดนิก็คงเป็นไดแ้ค่ ความ

ฝัน!”



วสัลาม/ขอบคณุ

       วสัลาม/ขอบคณุ


