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Procrastination



ถ้าคุณหรือเพ่ือนร่วมงานผัดวนัประกนัพรุ่งจนเป็นนสิยั 

ท�าให้งานจะไม่มีทางเสร็จได้เลยถ้าไฟไม่ไหม้จริงๆ ซึ่งคุณ

ไม่มทีางท�างานเสร็จตรงเวลาได้ตลอด หากคุณไม่หัดเร่ิม

ท�าให้ตรงเวลาเสียก่อน

แต่สิ่งที่ท�าให้หลายคนเข้าใจผิด คิดว่าคนผัดวันประกัน

พรุ่งคือคนข้ีเกียจ แต่ในความเป็นจริงแล้วการผัดวัน

ประกันพรุ่งนั้นตัวเราก็ยังคงท�างานอยู่เช่นเดิม เพียงแต่

จะเลอืกท�างานอ่ืนทีง่่ายหรือสนกุมากกว่าแทนทีจ่ะท�างาน

ที่จ�าเป็นต้องท�าในตอนนั้น

ท�าไมคนเราถึงชอบผัดวันประกันพรุ่งกันจัง ลองมาดู

สาเหตุกันค่ะ

    กลัวความล้มเหลว

สาเหตุหลักของคน ที่ชอบเลื่อนมันไปเรื่อยๆ ก็คือ กลัว

ว่าเร่ิมต้นท�าแล้วมนัจะไม่ส�าเร็จกเ็ลยผัดวนัออกไปเร่ือยๆ 

เพราะคนเรากลวัความล้มเหลว กจ็ะส่งผลให้เราไม่อยาก

ที่จะลงมือท�าอะไร สุดท้ายก็เลยเลื่อนมันออกไปเรื่อยๆ

    ความเชื่อว่าการท�างานแบบไฟล้นก้น จะท�าให้งาน

ออกมาดี

หลายๆ คนมักจะใช้อ้างกัน โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ท�างาน

ในแบบศลิปินหน่อยๆ ต้องแบบว่าอารมณ์มา งานถึงเดนิ 

หรือ ถ้ายังไม่ถึงก�าหนดที่จะต้องส่งงาน จะไม่สามารถที่

จะคิดอะไรได้เลย ความคิดจะแล่นก็ต่อเมื่องานต้องส่ง

แล้วเท่านั้น พอเช่ือแบบนี้ ก็เลยผัดวันประกันพรุ่งไป

เรื่อยๆ ไม่มีการลงมือท�าก่อน คนแบบนี้จะเห็นว่า เขาจะ

เหนื่อยอยู่ตลอดเวลา และมักจะเป็นคนทีชอบใช้ค�าว่า 

“ไม่มีเวลา”

    เป็นคนแบบ Perfectionist

การท�างานที่ต้องได้ผลงานแบบสมบูรณ์ที่สุด ถ้าไม่ได้ก็

จะไม่ท�า จะต้องรอเวลา และถ้าท�า ก็ต้องท�าอย่างดีที่สุด 

ดงันัน้คนทีเ่ช่ือแบบนี ้จะท�างานแบบค่อยๆ เป็นค่อยๆ ไป 

ผิดก็ต้องแก้ไข และต้องท�าให้ดี บางคร้ังรู้สึกว่า วันนี้

ตนเองยังไม่พร้อมที่จะท�า ก็จะไม่ท�า เพราะกลัวว่างานที่

ท�าจะออกมาไม่สมบูรณ์นั่นเอง

    ไม่มีระเบียบในตนเอง

การที่เราไม่มีระเบียบวินัยในตนเอง ไม่สามารถบริหาร

จัดการชีวิตของตนเองได้ในแต่ละวัน ปล่อยให้ความ

สบายเข้ามาครอบง�าตัวเรา ท�าให้พฤติกรรมของเรา

เปลี่ยนไปจากคนที่เคยขยัน ก็กลายเป็นคนที่รักความ

สบาย ปัจจุบันคนเราเป็นแบบนี้กันเยอะมากข้ึน ก็

เนื่องจากเทคโนโลยต่ีางๆ เรือ่งของ Social Network ที่

เข้ามาในชีวิตประจ�าวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ นั่งท�างาน

ได้แค่ 5 นาที จากนั้นก็ไปเล่น Social สักเกือบชั่วโมง 

แล้วค่อยกลับมาท�างาน สรุปแล้วในหนึ่งวัน เราก็เลย

เลื่อน และผัดงานที่เราต้องท�าให้ส�าเร็จออกไปเรื่อยๆ

     ความรู้สึกหมดหวัง ไม่มีก�าลังใจ เหนื่อยล้า

การที่เรารู้สึกหมดหวัง หมดแรง หมดก�าลังใจ และ

เหนื่อยล้ามากๆ ซึ่งก็เป็นสาเหตุที่ท�าให้เราหยุดท�าทุกสิ่ง

ทกุอย่างได้ทัง้หมด เพราะใจเราไม่มแีรงทีจ่ะท�า พอใจไม่มี

แรง ก็ส่งผลต่อร่างกาย ไม่อยากขยับตัวท�าอะไรเลย

 ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ล้วนแต่ท�าให้เราไม่
ลงมือท�าในสิ่งที่ควรจะท�า เมื่อพบปัญหาการผัดวัน
ประกนัพรุ่งทางแก้ไขจงึไม่ใช่การก�าจดัพฤตกิรรมนัน้ แต่
สิ่งส�าคัญคือการเรียนรู้และก�าหนดวิธีการจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ

สาเหตุที่ทำาไมคนเราชอบ
ผัดวันประกันพรุ่ง

ที่มา : https://prakal.com/2014 /12/08/ผัดวันประกันพรุ่ง-ก็เท่/, https://

coniclestory.medium.com/ ทำ ไมคน-95-ถึงมีนิสัยผลัดวันประกันพรุ่ง-

e5877cf51598



STARTUP : SLOW LIFE & SLOW READING

      FEATURED BOOK

เล่าเรื่องให้ง่ายด้วย Infographic, อิศเรศ ภาชนะกาญจน์

ส�ำหรับคนท่ีต้องท�ำอินโฟกรำฟิกแต่ออกแบบไม่เป็น “เล่ำเรื่องให้ง่ำยด้วย Infographic” 

เล่มนี้จบทุกปัญหำ เน้ือหำในเล่มสอนกำรออกแบบอินโฟกรำฟิกสวย ๆ โดยไม่จ�ำเป็นต้อง

ใช้โปรแกรมอย่ำง Photoshop หรือ Illustrator เพียงแค่ใช้ฟังก์ชั่นวำดรูป ตกแต่ง ท�ำตัว

อักษรในโปรแกรมเอกสำร ก็สำมำรถท�ำงำนสวย ๆ จนได้อินโฟกรำฟิกได้



BOOK
แค่วันละ 1 นาที เปล่ียน
สายตาแย่ให้กลับเป็นเยี่ยม

โดย คนโนะ เซชิ
แปล ภาณพุนัธ์ ปัญญาใจ

 เ ร ำ ส ำ ม ำ ร ถ ฟ ื ้ น ฟู
สำยตำให ้ก ลับมำคมชัดได ้
ง่ำยๆ โดยใช้เวลำแค่วันละไม่
ถึง 1 นำที จำกผู ้ เชี่ยวชำญ
ด้ำนกำรฟื ้นฟูสำยตำมือหนึ่ง
ของญี่ปุ ่น
ดวงตำเป ็นอวัยวะที่มีควำม
ส�ำคัญต ่อกำรใช ้ ชี วิตอย ่ำง
ปฏิเสธไม่ได้ น่ำเสียดำยที่มัน
มีอำยุกำรใช้งำนจ�ำกัด ไม่ช้ำ
ก็เร็วย่อมต้องเสื่อมสภำพ ซึ่ง
คนส่วนใหญ่มองว่ำเป็นเรื่อง
ที่ ป ้ องกันไม ่ ได ้ และยอมรับ
สภำพแต่โดย

แอนิมอล ฟาร์ม : Animal 
Farm

โดย George Orwell (จอร์จ 
ออร์เวลล์)
แปล  สรวงอปัสร กสกิรานนัท์

นวนยิำยเสียดสีกำรเมือง ด้วยกำร
อปุมำตวัละครส่วนหนึง่เป็นสตัว์ต่ำง 
ๆ ทีย่ดึอ�ำนำจจำกมนษุย์ และด�ำรง
ชีวิตด้วยตนเอง ด้วยมีสัญญำ
ประชำคมร่วมกนัว่ำ สิง่ใดกต็ำมที่
ด�ำเนินด้วยสองขำคือศัตรู สิ่งใด
กต็ำมด�ำเนนิด้วยสีข่ำหรอืด้วยปีกคอื
มติร “พฤตกิรรมของมนษุย์ทกุอย่ำง
ล้วนเป็นควำมชัว่ร้ำย และเหนอืกว่ำ
อื่นใด สัตว์ต้องไม่ปกครองอย่ำง
เผด็จกำร เหนอืสตัว์ด้วยกนัเอง ไม่
ว่ำจะอ่อนแอหรือแขง็แกร่ง ฉลำด
หรอืซือ่เซ่อ พวกเรำทกุตวัล้วนพ่ีน้อง 
ต้องไม่มสีตัว์ตวัใดฆ่ำสตัว์ตวัอืน่ สตัว์
ทกุตวัล้วนเสมอภำคกนั”

ความรู ้ เ บ้ื อ งต ้ น เ กี่ ย ว
กั บ ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์ แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฉบับปรับปรุง

โดย วศิน เพิ่มทรัพย์

ค อ ม พิ ว เ ต อ ร ์ เ บ้ื อ ง ต ้ น 
เทคโนโลยีสำรสนเทศเบื้อง
ต้น เทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพ่ือกำรค้นคว้ำ เทคโนโลยี
สำรสนเทศเพื่ อชี วิ ต  และ
รำยวิชำที่ เกี่ยวข ้องส�ำหรับ
นักศึกษำสำยสังคมศำสตร ์ 
หลักสูตรระดับอนุปริญญำ 
และปริญญำตรีทุกสำขำวิชำ 
ร ว ม ถึ ง ผู ้ ที่ ส น ใ จ ศึ ก ษ ำ
หำควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สำรสนเทศ



BOOK
เมื่อโลกหมุนช้าลง

โดย พระไพศาล วิสาโล์ 

 รวบรวมหลักธรรมค�ำ

บรรยำยของท่ำน ที่กลั่นกรอง

จำกกำรเดินทำงไปในสถำนที่

ต่ ำ ง ๆ  ซึ่ ง ล้ วนแล้ ว แต่ เ ป็ น

หนทำงสู่ควำมสุข ถ่ำยทอด

ด้วยส�ำนวนภำษำอ่ำนง่ ำย 

พร้อมภำพประกอบสบำยตำ 

ให้ทั้งควำมเพลิดเพลิน และข้ด

คิ ดอันหลำกหลำย ซึ่ งคุณ

สำมำรถน�ำมำปรับใช้ในกำร

ด�ำเนินชีวิตได้เป็นอย่ำงดี เมื่อ

เดินให้เป็น เรำย่อมเห็นตนเอง

เราต่างมีทางของตัวเอง

โดย  โดม วุฒิชัย

 บอกเล่ำเรื่องรำวจำกชีวิต
จริงในกำรท�ำสิ่งที่รักและรู ้จัก
พอใจในตวัเอง

ชีวิตที่เคยล้มเหลวนั้นมีบทเรียน

บำงบทที่สอนเรำได้รู ้จักชีวิต 

และวันหนึ่งก็ท�ำให้เรำเรียนรู้ที่

จะประสบควำมส�ำเร็จได้ แต่ละ

คนอำจมเีป้ำหมำยชวิีตหรอืจดุที่

เรียกว่ำประสบควำมส�ำเร็จต่ำง

กันไป แต่สิ่งหนึ่งที่พอจะเป็น

เครื่องวัดได้ก็คือ “มีควำมสุขกับ

สิ่งที่ตัวเองตั้งเป้ำหมำยไว้” และ

เดนิทำงไปถึงจุดนัน้ไม่ใช่ประสบ

ควำมส�ำเร็จในโลกวัตถุ

คิรากับช่างย้อมสี (Gath-
ering Blue)

โดย Lois Lowry

แปล ธดิารตัน์ เจริญชยัชนะ

ณ สังคมที่ควำมโหดร้ำยเป็น
ส่วนหนึ่งของชีวิตประจ�ำวัน 
บำดแผลและควำมบอบช�้ำเป็น
เหมอืนอวยัวะหนึง่ของร่ำงกำย 
ผู้คนต้องอยู่กับสิ่งเหล่ำนี้ให้ได้ 
เพรำะไม่มใีครสำมำรถหลบเลีย่ง
ควำมโหดร้ำยของชวีติ แม้แต่คน
ทีถ่กูโอบอุม้และได้รบักำรปกป้อง
เป็นอย่ำงดีมำตลอดก็ตำม แม่
ของ “คริำ” บอกลกูสำวผูเ้กดิมำ
พร้อมควำมไม่สมประกอบไว้ว่ำ 
“จงภมูใิจในควำมเจบ็ปวดของ
ตน...ลูกเข้มแขง็กว่ำคนทีไ่ร้ควำม
เจบ็ปวดนกั” ซึง่นีอ่ำจเป็นคำถำ
ในกำรใช้ชวีติท่ีดีท่ีสดุคำถำหน่ึง


	ปก1
	สาเหตุที่ทำไมคนเราชอบผัดวันประกันพรุ่ง
	หนังสือ

