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บทที่ ๑๓ 

              ทักษะการใช้ชีวิต : การบริหารเวลา ความเครียด ความขัดแย้ง  
                                                                                            เรียบเรียงโดย อ.วิจิตรา จามจรีุ                   

 
หัวข้อ 

๑๓.๑ ความส าคญัของเวลา 
              ๑๓.๒ การก าหนดความส าคญัของกิจกรรมเพื่อการบริหารเวลา 
 ๑๓.๓ การจดัการความเครียดด้วยตนเอง 

๑๓.๔ การคลายเครียดด้วยตนเอง 
๑๓.๕ การขดัแย้งในตนเอง 
๑๓.๖ วิธีด าเนินการกบัความขดัแย้งในตนเอง 

 
แนวคดิ 

๑. เวลาเป็นทรัพยากรธรรมชาตขิองมนษุย์ที่ได้รับมาอยา่งเทา่เทียมกนัท่ีสดุ คือ วนัละ 24 ชัว่โมง แตจ่ะแตกตา่งกนั
ตรงการใช้เวลาวนัละ 24 ชัว่โมงดงักลา่วนีใ้ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ และอยา่งมคีณุคา่ให้ได้ผลมากที่สดุเทา่ที่จะมาก
ได้ ด้วยการก าหนดความส าคญั และความเร่งดว่นของงานหรือกิจกรรมทีเ่ราต้องท า วางแผนการบริหารเวลา
ประจ าวนั ประจ าสปัดาห์ และปฏิบตัิตามนัน้ ซึง่อาจจะยืดหยุน่ได้ตามสมควร 
๒. ความเครียดนัน้มีผลตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิต ความเครียดเพียงเลก็น้อยอาจจะมีประโยชน์ในการกระตุ้นให้ 
เรามีความมานะพยายามที่จะท างานให้มากขึน้ แตห่ากความเครียดสงูมากเกินไป และเกิดขึน้อยา่งตอ่เนื่องก็จะ 
เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพทัง้ทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึง่เป็นอปุสรรคอยา่งยิ่งตอ่ชีวิตสว่นตวัและชีวิตการท างาน  
ดงันัน้หากเกิดความเครียดจนอยูใ่นภาวะเหนือการควบคมุ จงึจ าเป็นต้องหาทางจดัการกบัความเครียดตา่งๆ ให้ได้
อยา่งเหมาะสมและสร้างสรรค์ เพื่อมิให้ความเครียดมาท าลายคณุภาพชีวติของตนเอง  
๓. ความขดัแย้งเป็นเร่ืองปกติของบุคคลซึ่งมีความแตกต่างกันในด้านต่างๆ ทุกด้าน โดยมาใช้ชีวิตหรือติดต่อ
สมัพันธ์ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะในครอบครัว สถานศึกษา ที่ท างาน หรือสงัคม สาเหตุของความขัดแย้งมีหลาย
ประการ ซึง่จ าเป็นต้องหาทางแก้ไข โดยวิธีการพืน้ฐานในการแก้ไขความขดัแย้งก็มีหลายวิธี แตล่ะวิธีก็จะสามารถ
น าไปปรับใช้ได้กบัเร่ืองราวที่เป็นปัญหาที่แตกตา่งกนัออกไป แตล่ะวิธีก็มีผลดีและผลเสยีแตกตา่งกนัด้วย 
 

วัตถุประสงค์การเรียนการสอนที่ ส าคัญที่สุด ๓ ข้อ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประยุกต์ใช้ในชีวติของนักศึกษา  

๑. นกัศกึษาตระหนกัรู้ถึงความส าคญัในการบริหารเวลา ความเครียด ความขดัแย้ง 
๒. นกัศกึษาสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาประยกุต์ใช้ในชีวติประจ าวนั และพฒันาทกัษะการใช้ชีวติของตนเอง 
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กิจกรรมระหว่างการเรียน  

๑. ท าแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน  
๒. ศกึษาเอกสารประกอบการสอน  
๓. ปฏิบตัิกิจกรรมตามที่ได้รับมอบหมายในเอกสารประกอบการสอน  
๔. ฟังค าบรรยายจากอาจารย์ผู้สอน  
๕. ท าแบบประเมินผลตนเองหลงัเรียน  

 
สื่อการสอน  

๑. เอกสารประกอบการเรียนการสอน  ครัง้ที่ ๑๓ 
๒. แบบฝึกปฏิบตัิ  
๓. แบบประเมินผลตนเองก่อน-หลงัการเรียน  
๔. การฝึกปฏิบตัิเสริมทกัษะ 

 
วิธีวดัประสิทธิภาพในการสอนตามวัตถุประสงค์ 

๑. ประเมินผลจากแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลงัเรียน  
๒. ประเมินผลจากกิจกรรม 
๓. ประเมินผลค าถามท้ายบท  
๔. ประเมินผลจากการสอบกลางภาคและสอบปลายภาค   

 

 สาระส าคัญ 

  
 ๑๓.๑ ความส าคัญของเวลา 
 - เวลาเป็นของมีค่า เวลาเป็นสิ่งที่ผ่านไปเร่ือยๆ ไม่มีวนัย้อนกลบัเช่นเดียวกบัสายน า้ ดงัค ากลา่วที่ว่า “เวลา
และวารี มิเคยมีจะคอยใคร มีแตจ่ะลว่งไป มิหยดุยัง้มิหวนคืน” 
 - เวลา คือ การใช้มนัเทา่นัน้ และต้องใช้ให้เป็นด้วย 
 - ค าวา่ “ประหยดัเวลา” คือ ใช้เวลาน้อยลงในการท ากิจกรรมอยา่งใดอยา่งหนึง่ การที่จะท างานมากขึน้โดยใช้
เวลาให้น้อยลงนัน้ คือ เทคนิคของการบริหารเวลา 

        
            ๑๓.๒ การก าหนดความส าคัญของกิจกรรมเพื่อการบริหารเวลา 
  ในบรรดากิจกรรมทัง้หลายนัน้ มทีัง้ความส าคญัและความเร่งดว่น ซึง่สามารถแบง่ออกเป็นกิจกรรมตา่งๆ ได้
ดงันี ้คือ ๑. ส าคญัและเร่งดว่น ๒. ส าคญัแตไ่มเ่ร่งดว่น ๓. เร่งดว่นแตไ่มส่ าคญั และ๔. ไมส่ าคญัและไมเ่ร่งดว่น 
  และเมื่อเราได้ท าความเข้าใจต่อวตัถปุระสงค์และจดัล าดบัความส าคญัก่อนหลงัของงาน เราก็จะพบว่า  เรา
สามารถบริหารเวลาได้ดีขึน้  
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๑๓.๓ การจัดการความเครียดด้วยตนเอง 
 การตระหนักรู้เก่ียวกับความเครียด และผลกระทบของความเครียดที่มีต่อตนเอง ทัง้ด้านส่วนตัวและการ

ท างาน จะช่วยให้เราสามารถจดัการกบัความเครียดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ซึง่มีข้อเสนอแนะดงันี ้คือ พฒันาความรู้สกึเห็น
คุณค่าในตนเอง ฝึกฝนทักษะในการท างานที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพหรือคุณสมบัติที่ดีของตนเอง ฝึกตนให้มี
สขุภาพจิตดี ออกก าลงักายสม ่าเสมอตามวยัและสขุภาพของตน ยอมรับตนเองอย่างที่เป็นจริง หาคนที่ไว้ใจได้เอาไว้ปรับ
ทกุข์ ติดตอ่สมัพนัธ์กบับคุคลอื่นภายนอกองค์การ หาประสบการณ์ในเชิงสร้างสรรค์มาเพิ่มเติมในชีวิตประจ าวนั  ท างานท่ีมี
ความหมายแก่ตนเองและผู้อื่น ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหา รู้จกั”การให้”ผู้อื่น มีอารมณ์ขนั หาความสขุและ
ความสงบจากธรรมชาติ ศกึษาธรรมะด้วยตนเอง และตระหนกัถึงความ “จริงแท้” ในชีวิตของมนษุย์ 

 
๑๓.๔ การคลายเครียดด้วยตนเอง 
 วิธีการคลายเครียดด้วยตนเอง มีดงันี ้๑. การใช้จินตนาการ ๒. การฝึกหายใจ ๓. การผอ่นคลายกล้ามเนือ้  

และ ๔. การนวดคลายกล้ามเนือ้ 
 

๑๓.๕ การขัดแย้งในตนเอง 
 ความขดัแย้งในตนเอง เกิดขึน้เมือ่คนเรามีความต้องการหรือไมต้่องการหลายๆ อยา่งพร้อมกนั แตไ่มส่ามารถ 

สนองตอบความต้องการทกุๆ อยา่งของเราได้เสมอไป ซึง่ความขดัแย้งเกิดขึน้ได้ดงันี ้คือ  
 - รักพี่เสยีดายน้อง     เป็นความขดัแย้งที่เกิดขึน้เมื่อเรามีความต้องการพร้อมๆ กนั อยา่งน้อยที่สดุ ๒ อยา่งแต่
เราตอบสนองความต้องการได้เพียงอยา่งเดียว 
 - หนีเสือปะจระเข้     เป็นความขัดแย้งที่เกิดขึน้ เมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์ที่เราไม่ปรารถนาทัง้คู่ แต่
จ าเป็นต้องเลอืก ๑ อยา่ง 
 - เกลยีดตวักินไข่      เป็นความขดัแย้งที่เกิดขึน้ในสถานการณ์ที่มีทัง้ความพอใจและไมพ่อใจอยูใ่นสิง่เดียวกนั 
แตเ่ราต้องเผชิญกบัมนั 

 
๑๓.๖ วิธีด าเนินการกับความขดัแย้งในตนเอง 
 - รักพี่เสยีดายน้อง     สิง่ที่ควรท าก็คือ ท าความกระจา่งตอ่สถานการณ์ทัง้สองทีเ่ราตดัสนิใจไมไ่ด้นัน้วา่ แตล่ะ 

สถานการณ์มีสว่นดีและสว่นเสยีอะไร 
 - หนีเสอืปะจระเข้     วิธีการแก้ไขความขดัแย้งอาจใช้วธีิเดยีวกบักรณี “รักพี่เสยีดายน้อง” และอาจลองเขยีน
สิง่ที่เราไมพ่งึพอใจลงมาให้มากที่สดุเทา่ที่จะมากได้ แล้วตดัสนิใจเลอืกสถานการณ์ทีม่ีสว่นเสยีน้อยกวา่ 
 - เกลยีดตวักินไข ่     วิธีการแก้ไขความขดัแย้งประเภทนีก็้คือ เราควรตระหนกัวา่ในตวัคนหรือในสิง่ของสิง่ใด
สิง่หนึง่มีทัง้สว่นดีและเสยีในตวัของมนัเองด้วยกนัทัง้นัน้ สิง่ที่เราควรตดัสนิใจก็คือ เลอืกในสว่นดีที่ไมเ่ป็นโทษแกเ่รา 
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บรรณานุกรมการอ้างอิง  

• ปราณี รามสตู, ผ.ศ., และ จ ารัส ด้วงสวุรรณ, ผ.ศ., พฤติกรรมมนษุย์กบัการพฒันาตน, พิมพ์ครัง้ที่ ๓, กรุงเทพฯ: 
สถาบนัราชภฏัธนบรีุ, ๒๕๔๕. 

 
 
ค าถามท้ายบทที่ ๑๓ (เขียนด้วยลายมือเทา่นัน้) 

๑. จงอธิบายถงึความส าคญัของการบริหารเวลา ความเครียด ความขดัแย้ง (อธิบายอยา่งน้อย ๕ บรรทดั)  
๒. จงอธิบายวิธีการบริหารเวลาประจ าวนั และประจ าสปัดาห์ของตนเอง (อธิบายอยา่งน้อย ๕ บรรทดั)  
๓. จงสงัเกตตนเอง แล้วอธิบายวา่สญัญาณเตือนภยัจากร่างกายใดบ้างที่แสดงให้เห็นวา่เรามีความเครียดทาง

กาย และสญัญาณใดบ้างแสดงความเครียดทางจิตใจ (อธิบายอยา่งน้อย ๕ บรรทดั) 
๔. ในทศันะของนกัศกึษาเห็นวา่ ตนเองมคีวามขดัแย้งในตนเองตรงกบัความขดัแย้งในตนเองประเภทใด (อธิบาย

อยา่งน้อย ๕ บรรทดั พร้อมให้เหตผุลประกอบ)  
๕. จากสถานการณ์ที่ตดัสนิใจเลอืกไมไ่ด้ระหวา่งการท างานท่ีกรุงเทพฯ กบัการท างานท่ีจงัหวดัเชียงใหม ่ อยู่ทีใ่ด

จะดีกวา่กนั จงหาข้อมลูมาเปรียบเทียบกนัวา่อยูท่ี่ใดจะมข้ีอดีมากกวา่กนั จงท าเป็นตารางเปรียบเทียบแล้ว
เขียนลงไปให้ได้มากที่สดุ 

 
 

 
  

 
 

 


