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บทวิบทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
“วิชาวางแผนการทํางาน สิ่งสําคัญที่ไม่มีใครเคยสอน”
ISBN 978-616-18-3465-4
ผูเ้ ขียน/ผูแ้ ปล มานาบุ มิซุโนะ/อาคิรา รัตนาภิรตั
วิจารณ์โดย ผศ.ดร.ปิ ยะธิดา ปัญญา
จํานวนหน้า 191 หน้า/ราคา 225 บาท

มานาบุ มิ ซุ โนะ ผู แ้ ทนบริ ห าร Good design company
เป็ น ผู ท้ ่ีมีผ ลงานมากมาย ตั้ง แต่ ก ารสร้างแบรนด์ โดยเริ่ ม จาก
ศู น ย์ผ ลิต Logo ทํา Project สิ น ค้า ออกแบบตกแต่ ง ภายใน
รวมไปถึงการเป็ นทีป่ รึกษาเกี่ยวกับเรื่องการวางแผนจัดการแบรนด์
และมี ผ ลงานที่ โ ดดเด่ น ได้แ ก่ “Design Brand-up Progect”
ของโซเท็ ต สึ ก รุ๊ ป และอี ก ผลงานที่ ท ํา ให้ไ ด้ร ับ รางวัล ชนะเลิ ศ
ในด้า นการวางแผนและจัด การแบรนด์ ของ “THE” ในงาน
The One Show รางวัล ชนะเลิ ศ จาก London International
Awards และรางวัล อื่ น ๆ สํ า หรับ ในผลงานด้า นการเขี ย น
มานาบุ มิซุโนะ มีผลงานที่ได้รบั ความนิยมจํานวนมาก และหนึ่งใน
หนังสือขายดี ได้แก่ หนังสือ “วิชาวางแผนการทํางาน สิ่งสําคัญที่
ไม่มีใครเคยสอน”
หนัง สื อ “วิ ช าวางแผนการทํ า งาน สิ่ ง สํ า คัญ ที่ ไ ม่ มี ใ คร
เคยสอน” เป็ นหนังสือทีผ่ ูเ้ ขียนนําเสนอให้ผูอ้ ่านได้แง่คิดในประเด็น
ที่ส อดคล้อ งกับ ธรรมชาติ ข องการทํางานปกติ ข องบุ ค คลทัว่ ไป
ที่ บ างครั้ง อาจลื ม ไปว่ า แม้ก ารทํ า งานประจํา ไม่ จ ํา เป็ นต้อ งมี
การวางแผนการทํางาน แต่ในความจริงไม่ว่าจะทําสิ่งใด ๆ ก็ตาม
เพื่อให้ประสบความสําเร็จ มีประสิทธิผลที่ดี และมีประสิทธิภาพ
จําเป็ นที่จะต้องมีการวางแผนการทํางาน นับเป็ นเรื่องพื้นฐานมาก ๆ
แต่หลาย ๆ คน กลับมองข้าม ในทางกลับกันการวางแผนในการ

ทํางานจําเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็ นสิ่งแรกที่ตอ้ งทํา สําหรับหนังสือ
“วิ ช าวางแผนการทํ างาน สิ่ งสําคัญ ที่ ไ ม่ มี ใครเคยสอน” เล่ ม นี้
ผูเ้ ขียนได้นาํ เสนอรายละเอียดโดยแบ่งออกเป็ นบท ๆ เริ่มจาก บทนํา
ทัง้ ที่เป็ นสิ่งสําคัญ ที่สุด แต่ ก ลับ ไม่ มี”ตําราสอนการวางแผนการ
ทํางาน” บทที่ 1 การวางแผนการทํางานเริ่มต้น จาก การกําหนด
“จุดหมายปลายทาง” บทที่ 2 เพื่อการวางแผน การทํางานที่ดีท่สี ุด
จงวาด”แผนที่ไปจนถึงจุดหมายปลายทาง” บทที่ 3 จงมุ่งหน้าไปยัง
จุดหมายปลายทางด้วยระยะทางที่สนั้ ที่สุด-ว่าด้วยเรื่องของเวลา
และประสิทธิภาพ บทที่ 4 วางแผนการทํางานเพื่อ “ที่ว่างในสมอง”
บทที่ 5 ทํางานเป็ นทีมจนกว่าจะถึงทีห่ มาย และบทส่งท้าย
ในการทํางานเป้ าหมายที่สาํ คัญ คือ ผลงาน และการทํางาน
สําเร็จเสร็จทันเวลาหลาย ๆ ครัง้ ที่หลาย ๆ คนมักจะรูส้ กึ ว่าทํางาน
ไม่ทนั ไม่สามารถบริหารจัดการงานได้ทนั เวลา มักมีงานอื่น ๆ เข้ามา
แทรกจนแผนงานที่วางไว้พงั ไม่เป็ นท่า สุดท้ายงานก็กองสุม จนเต็ม
ไปหมด จนไม่รูจ้ ะเริ่มเคลียร์จากงานไหนก่อนดี ซึ่งนับเป็ นปัญหา
พื้ น ฐานที่ ทุ ก คนมัก พบอยู่ เสมอ ๆ จนทํา ให้เกิ ด ความรู ส้ ึก ท้อ
และเหนื่ อ ยเกิ น กว่ า จะหาเวลามานัง่ วางแผนการทํางานต่ า ง ๆ
แต่แท้ทจ่ี ริงแล้ว ยิง่ เราวางแผนงานให้ถูกต้อง จะยิ่งช่วยทําให้เรื่องที่
ยุ่งยาก และกําลังเป็ นปัญ หาต่ าง ๆ ลดลงได้ และช่วยให้เรามีสติ
พร้อมทีจ่ ะจัดการกับเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งมานาบุ มิซุโนะ ผูเ้ ขียน
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หนังสือเล่มนี้ได้นําเสนอวิธีการวางแผน การทํางาน ที่น่าสนใจมาก
โดยนําเสนอในแง่มุมที่เกี่ ยวข้องกับ การทํางานว่าการทํางานที่จ ะ
ประสบความสําเร็จ บรรลุเป้ าหมายได้นนั ่ ส่วนใหญ่เป็ นเพราะการ
วางแผนการทํางาน และการวางแผนการทํางานที่ดีก็คือการทําให้
เป็ นรู ทีน การวางแผนการทํางานที่ดีก็เท่ากับการวางรากฐานไว้ดี
จะส่งผลให้ระดับของผลงาน ดีข้นึ หรือสู งขึ้น ในทางกลับกันหาก
การทํางาน โดยไม่ มีการวางแผนการทํางาน จะทําให้ไม่ ส ามารถ

เรียบร้อยภายในเวลาที่ได้รบั มอบหมายเป็ นสิ่งที่เหมือนกันสําหรับ
งานทุกประเภท
หากเรามีการวางแผนการทํางานที่ดี ด้วยการทํางานเป็ นรูทีน
ลดงานที่ไม่จาํ เป็ นลง ทําให้ความผิดพลาดหายไปได้ ซึ่งจะทําให้ไม่
เกิ ด ปั ญ หาที่ ว่ า “ทํ า ไม่ ท ัน ” หรื อ “ทํ า ไม่ ไ ด้” แน่ น อน เหตุ ท่ี
จําเป็ นต้องมีการวางแผนการทํางานสําหรับการทํางานทุกอย่างนัน้
เป็ น เพราะเรามี เวลาเป็ น ข้อ กําหนดของการทํา งานร่ ว มอยู่ ด ว้ ย

จัด การกับ สิ่งต่ าง ๆ และงานเรื่อ งใหม่ ๆ เกิ ด ขึ้น จนทําให้รูส้ ึก
สับสน ไม่รูจ้ ะทํางานอะไรชิ้นใดก่อนดี และอาจใช้วธิ ีคิดว่า เสีย่ งลุย
กับ งานตรงหน้า ก่ อ นไปเลย ซึ่ ง นับ ว่ า เป็ น “การทํา งานแบบไร้
คุ ณ ภาพ” ก่ อ ให้เกิ ด ผลเสีย กับ ตนเอง องค์ก ร และส่ ว นอื่ น ๆ
ทีเ่ กี่ยวข้อง ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม
การวางแผนการทํางาน จะช่วยลดความยุ่งยากในการทํางาน
แต่ ก่ อ นที่ จ ะวางแผนการทํา งาน เราต้อ งคิ ด ถึ ง “การทํา งาน”
ก่อน ซึ่งการทํางานจะแยกได้เป็ น 3 ข้อ คือ 1) กําหนดจุดหมาย
ปลายทาง 2) วาดแผนที่ ที่ จ ะเดิ น ไปถึ ง จุ ด หมายปลายทาง
3) เดิน ไปให้ถึงจุด หมายปลายทาง เมื่อ การทํางานต้อ งประกอบ
ไปด้วย 3 ประเด็นดังกล่าว การทํางานจึงควรต้องเรียงลําดับตามข้อ
1-3 ตามที่ ได้นํ าเสนอมาแล้ว เหตุ ท่ีต อ้ งเรี ย งลํา ดับ การทํา งาน

งานทุกอย่างต้องใช้หน่วยวัด ที่เรียกว่า “เวลา” ดังนัน้ การรักษาเวลา

ดังกล่าวเป็ นเพราะ ก่อนลงมือทํางานใด ๆ เราต้องทราบเป้ าหมาย
ของการทํา งานก่ อ น แล้ว จึ ง ต้อ งหาวิธี ก ารที่ จ ะดํา เนิ น การไปสู่
เป้ าหมายให้ไ ด้ใ นที่ สุ ด สํา หรับ การทํา งานทุ ก งานจะมี พ้ ื น ฐาน
เหมือนกันทัง้ หมด สมมติว่า สิ่งที่ตอ้ งทํามี 1 ถึง 10 บางงานอาจมี
ข้อย่อย ๆ เพิ่มมา บางงานอาจหายไปบางข้อ แต่สุดท้ายก็เริ่มที่ 1
จบลงที่ 10 อยู่ ดี และการทํางานทุ ก งาน มัก มีเส้น ตายเกี่ ย วกับ
กําหนดเวลาเสมอ ที่ตอ้ งทําให้สาํ เร็จ ไม่เช่ นนัน้ จะเกิดผลกระทบ
ตามมามากมาย การทํา งานให้ดี มี คุ ณ ภาพนั บ เป็ นสิ่ ง สํา คัญ
และจํา เป็ น แต่ ห ากเลยเวลาที่ กํา หนดงานนั้น อาจไม่ มี คุ ณ ค่ า
หรื อ ไร้ป ระโยชน์ แ ล้ว ดัง นั้น การจัด ตารางการทํา งานให้เสร็ จ

จึงเป็ นสิ่งสําคัญ มากในการทํางาน เท่า ๆ กับการสร้างผลงานที่มี
คุณภาพการทํางานจําเป็ นต้องให้ความสําคัญกับ เวลา และคุณภาพ
ของงาน เป็ นสําคัญ
การ “ทํางานให้ดี” เป็ นเรื่องปกติท่คี วรทํา การทํางานให้เสร็จ
ก่อนกําหนดเวลา หรือทีเ่ รียกว่า เส้นตาย ก็เป็ นสิง่ จําเป็ น เพราะการ
ทํา งานให้ส ําเร็ จ เรี ย บร้อ ยก่ อ นเส้น ตาย จะช่ ว ยทําให้เรามีเวลา
ทบทวน และหากพบข้อผิดพลาด ก็ยงั พอมีเวลาที่จะแก้ไขปรับปรุง
หากในการทํางานใด ๆ ที่ไม่ได้กาํ หนดเวลาที่ชดั เจนไว้ เราผู เ้ ป็ น
เจ้าของงานควรเป็ นผูก้ าํ หนดเวลาให้กบั งานนัน้ ๆ ด้วย คําว่า “เส้น
ตาย” หมายความว่า ต้องทํางานสําเร็จแล้ว และการกําหนดเส้น
ตายในการทํางาน ต้องระบุวนั เวลา ที่ชดั เจน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ
ตรงกันให้เป็ นนิสยั และการกําหนดเส้นตายให้เข้มงวดจะช่วยให้เรา
สามารถทํางานได้เสร็จแน่นอน ดังนั้นการวางแผนการทํางานที่ดีจะ
ช่วยสร้างพื้นที่ว่างในสมอง เพราะหากเราทํางานที่มอี ยู่ให้เป็ นรูทีน
งานทุ ก งานจะไม่ ใช่ งานใหม่ สาํ หรับ เรา งานทุ กงานมีพ้ ืน ฐานการ
ทํางานที่ไม่ต่างกัน ดังนัน้ เริ่มต้นทีต่ อ้ งพิจารณาว่า “เราจะจัดการกับ
สิง่ ทีต่ อ้ งทําในหนึ่งวันอย่างไรบ้าง”
เทคนิ คที่จะทําให้เราทํางานได้เร็วโดยไม่เครียดก็คือ การไม่
เอาความคิดต่างๆ นานาใส่ไว้ในหัว เราจะต้องเอาทุกอย่าง ไม่ว่าจะ
เป็ น “สิ่งที่จ ะทํา” กับ “เรื่ อ งที่คิ ด ขึ้น ได้” ออกจากสมองให้ห มด
คนที่ชอบคิดอะไรเต็มสมองว่า “ต้องทําอันนัน้ แล้วก็ตอ้ งทําอันนี้”
มักไม่สามารถทํางานตรงหน้าได้สาํ เร็จ การคิดอะไรในหัวมากเกินไป
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จะส่งผลในทางตรงกันข้ามคือ ทําให้เราไม่อาจลงมือทํางานได้อย่าง
ราบรื่ น ผู เ้ ขี ย นได้นํ า เสนอวิธี ก ารนํ า ความคิ ด ออกจากสมอง
มีอยู่สามอย่าง คือ เขียนใส่กระดาษ พิมพ์ในสมาร์ทโฟน และโยนให้
คนอื่น รายละเอียดของแต่ละข้อของการนําความคิดออกจากสมอง
จะช่วยให้ลดความเครียดได้ เช่น เรื่องราวต่าง ๆ ทีต่ อ้ งทํา เราก็จด
บันทึกไว้ในกระดาษ ถึงแม้จะมีส่งิ ที่เราต้องทํามากมาย หากเมื่อเรา
จดบันทึกไว้แล้ว ในจะช่วยจําแทนสมองของเรา และภาระงานหรือ

ผูบ้ ริหาร หรือ หัวหน้าทีมจะต้องได้เข้าไปตรวจสอบ ในการทํางาน
และให้คําปรึกษาแนะนําให้เขาทํางานได้อ ย่างถูก ต้อง ก่ อให้เกิ ด
ผลลัพธ์ท่ีถู กต้อง เกิ ดประโยชน์ คุ ม้ ค่ า ผู บ้ ริหาร หรื อหัวหน้างาน
ก็ควรวางแผนการทํางานเช่นนี้ดว้ ยเช่นกัน และทําเช่นนี้ให้เป็ นงานรูทนี
ในฐานะของผู เ้ ขียนคิ ดว่ าการที่ ลู กน้องเป็ นฝ่ าย เข้ามาปรึ กษาเอง
พร้อมรับฟังคําชี้แนะต่าง ๆ จากผูบ้ ริหาร หรือ หัวหน้างาน จะช่วย
เพิม่ ประสิทธิภาพในการทํางานให้กบั เขาได้ เป็ นอย่างดี การปรึกษาหารือ

สิง่ ที่เราจะทําเหล่านัน้ มันก็จะไม่หลงเหลืออยู่ในหัวเราเลย การเขียน
ใส่ก ระดาษเป็ นวิธีท่ีแสนจะธรรมดา แต่ สามารถลดความเครีย ด
ให้เราได้จริง ๆ หรือ เรื่องราวต่าง ๆ ที่สนใจ อาจเขียนเก็บบันทึก
เก็บไว้ในเมล์ ในจดหมายฉบับร่าง เป็ นต้น ส่วนในเรื่องของการโยน
ให้คนอื่นนี้ ต้องพิจารณาเป็ นกรณีไปว่าเราอยู่ในสถานะที่เราสามารถ
ทําได้หรือไม่ เช่น บางครัง้ มีการคุยกันผ่านไลน์ อาจแคปหน้าจอ และ
ส่ ง ต่ อ ให้ผู อ้ ่ืน ช่ ว ยพิจ ารณาต่ อ ได้ ในส่ ว นที่เป็ น งานที่เกี่ ย วข้อ ง
สัมพันธ์กนั เป็ นต้น
เทคนิคของหัวหน้าทีมที่จะช่วยวางแผนการทํางานของทีมได้
อย่างราบรื่น ได้แก่ เวลามอบหมายงานให้ใครก็ตาม ต้อง “ระบุระยะเวลา
ที่ใช้ในการทํางานนัน้ ” อย่างชัดเจน กําหนดเส้นตาย และสื่อสารให้
เข้าใจนิ ยามของเส้น ตายให้เข้าใจตรงกัน และปฏิบ ตั ิ ให้เป็ นนิ ส ยั

กับผูบ้ ริหาร หรือหัวหน้างาน จะช่วยให้เขารับทราบในสิ่งที่ตอ้ งทํา
ระยะเวลาในการทํางาน หรือเส้นตายที่ถูกต้อง ซึง่ จะส่งผลให้เจ้าตัว
คาดการณ์สง่ิ ต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยํามากขึ้นด้วย
การทํางานของเราจะช่ วยสร้างความสุขให้กบั ผู อ้ ่ืน หากเรา
ใส่ใจในการทํางาน ใส่ความคิด หรือกลเม็ดบางอย่างลงไป แม้เพียง
เล็ก น้อ ย อาจสร้า งมุ ม มองในการทํางานที่เปลี่ย นไปอย่ า งมาก
การทํางานของเราเพียงหนึ่งคนอาจดูว่าเป็ นส่วนเล็กน้อย แต่ก็อย่าลืมว่า
การทํางานของเราก็สามารถส่งผลกระทบต่อคนรอบข้างได้ไม่มาก
ก็นอ้ ยได้เช่นกัน ดังทฤษฎี Butterfly Effect ที่ระบุว่า แค่ผเี สื้อตัว
เล็ก ตัว หนึ่ งกระพือ ปี ก ก็ ท ําให้เกิ ด ผลกระทบลู ก โซ่ จนเกิ ด การ
เปลี่ย นแปลงที่ย่ิ งใหญ่ บ นโลกได้ ขนาดผีเสื้อ ยัง ส่ งผลกระทบ
ได้ถงึ เพียงนี้ ดังนัน้ หากมนุษย์ลงมือทําอะไรสักอย่างก็อาจทําให้โลก

รวมถึ ง การปรึ ก ษาหารื อ ซึ่ง กัน และกัน ก็ จ ะช่ ว ยให้ก ารทํา งาน
มีป ระสิท ธิภ าพมากขึ้น ในการทํางานของบริษทั หรือการทํางาน
ในหน่ ว ยงาน องค์ก รทัว่ ไป จะมี ก ารออกแบบการดํา เนิ น งาน
สําหรับการออกแบบการดําเนิ นการที่ดี (Good Design Company)
จะมีการวางมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ
มี ห ลายประการ แต่ หนึ่ งในนั้น คื อ “ปรึ กษากัน ” ให้ม ากขึ้ น เช่ น
การมอบหมายงานให้ที ม งานได้แ สดงความเป็ น ตัว ของตัว เอง
โดยอาจใช้คําพู ด ว่ า “ลองคิ ด เองดู สิ” และให้เวลาเขาสัก พัก นึ่ ง
วิธี น้ ี จะทํา ให้เขาไม่ อู ง้ าน และมี ค วามตั้ง ใจในการทํ า งานจริ ง
แต่ก็อาจมีความผิดพลาดในการวางแผนการดําเนินงานของเขาได้
อาจด้วยความด้อยประสบการณ์ หรือขาดความรู ้ เป็ นต้น ดังนัน้

เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ย่ิงใหญ่ ได้เช่นกัน นัน่ หมายความว่าทุกคน
ในองค์กรล้วนมีความสําคัญ
จากที่ นํ า เสนอมาดัง กล่ า วข้า งต้น เป็ น การนํ า เสนอสาระ
พอสังเขปจากหนังสือ “วิชาวางแผนการทํางาน สิ่งสําคัญที่ไม่มีใคร
เคยสอน” ที่ผูอ้ ่านจะสามารถเห็นภาพของการวางแผนการทํางาน
ที่ช ัด เจน หากทุ ก คนได้ป ฏิ บ ตั ิ ต ามแนวทางที่ มานาบุ มิ ซุ โนะ
ผู เ้ ขียนหนังสือเล่มนี้ได้แนะนําแล้ว ไม่เพียงแต่ ช่วยให้คนทํางาน
ทํ า งานได้ส ํา เร็ จ และเสร็ จ ตามเวลาที่ กํ า หนด แต่ ย ัง ช่ ว ยให้
การทํางานเป็ นการทํางานที่สนุ ก ไม่เครียด ผูเ้ ขียนได้นาํ เสนอสาระ
พร้อมยกตัวอย่างสถานการณ์ต่าง ๆ จากงานที่เขาทํา หรือแม้กระทัง่
การใช้คาํ พูด และภาษาที่เข้าใจง่าย สะท้อนการทํางาน ทีเ่ กิดขึ้นจริง

ทีม่ กั พบในหลาย ๆ องค์กร เกิดขึ้นกับหลาย ๆ คน ทุกคนต้องทํางาน
ไม่ว่าจะงานเล็ก งานใหญ่ก็ตาม การวางแผนการทํางานจะช่วยให้เรา
สามารถทํา งานได้ส ํา เร็ จ มี คุ ณ ภาพ ตามเส้น ตายที่ กํา หนดไว้
อย่างแน่นอน
ข้อคิดก่อนจาก...
“จงทํางานโดยรัก ษาเวลา และให้ค วามสําคัญ กับ สัญ ญา
ทีใ่ ห้ไว้กบั ผูอ้ น่ื ”
มานาบุ มิซุโนะ
ผูแ้ ทนบริหาร Good Design Company
ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ และครีเอทีฟคอนซัลแทนต์
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