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คำ�นำ�

รวบรวมทุกเทคนิคการจัดระเบียบที่แก้ไขปัญหางานผิดพลาดได	้85%

ปัจจุบัน มีหนังสือเก่ียวกับการสอนการจัดระเบียบต่าง ๆ วางจําหน่ายเป็น

จํานวนมาก หนังสือเล่มนี้แม้จะใช้คีย์เวิร์ดเดียวกัน แต่มีเนื้อหาที่แตกต่าง เพราะรวบรวม 

3 เทคนิคการจัดระเบียบเพื่อแก้ปัญหาความผิดพลาดในการทํางาน 

เทคนิคแรกก็คือ การจัดระเบียบเอกสารด้วยเทคนิคการจัดแฟ้มเอกสาร 

(Filing) เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ทําให้เรารู้ตําแหน่งที่วางเอกสารต่าง ๆ 

ได้ทันที 

เทคนิคท่ี 2 คือ การจัดระเบียบข้อมูลด้วยเทคนิคการใช้สมุดตารางเวลา 

(Planners) เทคนิคนี้ช่วยให้การทํางานเป็นไปตามแผน เก็บสะสมไอเดียต่าง ๆ และ 

ยกระดับคุณภาพการทํางานอีกด้วย 

เทคนิคที่ 3 คือ การจัดระเบียบความคิดด้วยเทคนิคการใช้สมุดบันทึก 

(Notebooks) เป็นเทคนิคที่ช่วยให้พิจารณาข้อมูลในหัวตามความเป็นจริงอย่างไม่มีอคติ 

เรียบเรียงความคิดได้ชัดเจน และเข้าใจว่าจะต้องดําเนินการอย่างไรต่อไป 

ข้อความ “85% ของความผิดพลาดเรื่องงาน แก้ไขได้ด้วยเทคนิคการจัด

ระเบียบ” บนปกหนังสือเล่มนี้ทําให้เป็นจริงได้โดยใช้เทคนิคการจัดระเบียบเหล่านี้อย่าง

ครบถ้วน ถ้าคุณมีข้อผิดพลาดที่ต้องการแก้ไขก็ขอแนะนําให้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้
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เผื่อไว้ จะได้ประหยัดเวลา ไม่ต้องจัดหาทีละครั้งเมื่อของหมด

2  ทำาไมการจัดแฟ้มเอกสารจึงสำาคัญ  8
การจดัแฟ้มเอกสารเป็นส่ิงสําคัญอย่างหนึง่ท่ีขาดไม่ได้ เพือ่ให้ดําเนินงานอย่างมปีระสทิธภิาพ 
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สภาพแวดล้อมการทํางานที่เต็มไปด้วยกองเอกสารจํานวนมาก ทําให้หยิบเอกสารที่ต้องการ

ได้ยาก  เมื่อตระหนักเช่นนี้จะเข้าใจว่าการทิ้งเอกสารที่ไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องสําคัญมาก

4  หลักพื้นฐานการจัดแฟ้มเอกสาร หมวดเอกสาร  16
หลักพื้นฐานการจัดแฟ้มเอกสารคือการใช้แฟ้มใสแบ่งเอกสารตามหัวข้อและวางโดยกําหนด

ตําแหน่งที่วางให้ชัดเจน และแนะนําวิธีใช้แฟ้มใสสี

5  เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาด้วย “ดัชนี”  20
สิง่สําคญัที่ขาดไมไ่ด้เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการค้นหาเอกสารและไฟล์คอืดชันี และใช้โพสต์อิต

เพื่อเสริมประสิทธิภาพของดัชนีได้ด้วย
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ที่แบ่งตามหัวข้อ ให้ใช้กล่องใส่เอกสาร ส่วนเอกสารที่จัดเก็บเรียงตามลําดับเวลา (วัน เดือน 
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7  วิธีจัดเก็บเอกสารแฟกซ์  26
ห้ามละเลยแฟกซ์ที่ส่งมาด้วยเรื่องต่าง ๆ จากที่ต่าง ๆ เด็ดขาด และจะต้องกําหนดลําดับ

ขั้นตอนตั้งแต่ได้รับแฟกซ์จนเก็บใส่แฟ้มอย่างชัดเจน
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และไม่ทําให้งานต้องหยุดชะงัก

11  การกำาหนดตำาแหน่งวางสิ่งของบนโต๊ะทำางาน  38
จะวางอะไร ตรงไหนบนโต๊ะทํางานมีผลต่อประสิทธิภาพการทํางาน ถ้าวางสิ่งของบน

โต๊ะทํางานสะเปะสะปะไม่มีหลักเกณฑ์ จะทําให้พื้นที่การทํางานแคบลงและประสิทธิภาพ

การทํางานลดลงด้วย

12  การกำาหนดตำาแหน่งวางสิ่งของในลิ้นชักโต๊ะทำางาน  40
การกําหนดตําแหน่งวางสิ่งของในลิ้นชักคือการกําหนดว่าจะเก็บอะไรไว้ในแต่ละลิ้นชัก  

ลิ้นชักตรงกลาง ลิ้นชักด้านข้างชั้นบน ชั้นกลาง และชั้นล่าง ถ้าปฏิบัติได้จริงจะทําให้

หยิบสิ่งของต่าง ๆ ใช้ได้รวดเร็ว

เก็บข้อมูลภาคสนาม : เทคนิคการจัดแฟ้มเอกสาร  44
แนะนําเทคนิคการจัดแฟ้มเอกสารในที่ทํางานจริง ซึ่งเก็บข้อมูลจาก Pasona Group 
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สมุดตารางเวลาให้เป็นประโยชน์ต่อการทํางานธุรกิจ
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3  หลักพื้นฐานการใช้สมุดตารางเวลา  79
การใช้สมุดตารางเวลาอย่างถกูต้องเหมาะสมจะทําให้เราได้รบัประสทิธผิลสงูสดุ และถ้าใช้สมดุ

ตารางเวลาโดยคํานึงถึงกระบวนการต่าง ๆ การทําฝันให้เป็นจริงก็ไม่ใช่เรื่องที่เป็นไปไม่ได้

4  วิธีจดตารางเวลา  81
เราต้องใช้ตารางเวลาที่เห็นเนื้อหาทั้งหมดได้ง่าย หัวข้อนี้จึงจะแนะนําวิธีใช้ตารางเวลา

ซึ่งมีพื้นที่จํากัดและวิธีใช้สี เครื่องหมาย ตัวอักษรย่อ 

5  วางแผนตารางเวลาระยะกลางและระยะยาว  85
สิ่งสําคัญต่อการจัดตารางการทํางานระยะยาวคือก่อนอื่นต้องรู้วันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดการ

ทาํงาน จากนัน้กจ็ดกาํหนดการต่าง ๆ ท้ังประจําปี แต่ละเดอืน และแต่ละสปัดาห์ในตารางเวลา

6  จัดตารางเวลาในแต่ละวัน  88
ตารางเวลาแต่ละวันต่างจากตารางเวลาระยะกลางและระยะยาวตรงที่มักจะเปลี่ยนแปลง  

ไม่กําหนดแน่นอนตายตัว  จึงต้องจัดตารางเวลาที่ปรับเปลี่ยนได้ เพื่อรองรับงานต่าง ๆ ได้

ง่ายและคุ้มค่ากับเวลา

7  วิธีใช้ To Do List ให้เป็นประโยชน ์  92
ประโยชน์ของการทํา To Do List คือทําให้รู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้าง จัดลําดับความสําคัญของ

งานที่มี และกําหนดงานที่จะต้องทําในเดือนนี้ สัปดาห์นี้ วันนี้ และในเวลาว่าง

8  พลิกแพลงวิธีนัดหมาย  96
หลายเคล็ดลับที่ควรรู้เพื่อนัดหมายอีกฝ่ายได้ตามวันและเวลาที่เราสะดวก ถ้าทําได้ก็จะ

ประหยัดเวลาการเดินทาง และมีสมาธิทํางานของตัวเองมากขึ้น

9  หมั่นดูสมุดตารางเวลาให้เป็นนิสัย  98
การหมัน่ดสูมดุตารางเวลาให้เป็นนสัิย ทําให้เข้าใจรปูแบบพฤตกิรรมของตนเอง การพิจารณา

สมุดจดบันทึกเล่มก่อนอีกครั้งอาจจะทําให้ค้นพบสิ่งที่ตัวเองถนัด จุดแข็ง และจุดอ่อนของ

ตนเอง

10  เพิ่มคุณค่าให้บันทึกในสมุดตารางเวลา  100
การจดบันทึกในสมุดตารางเวลามีข้อดีต่าง ๆ มากมายที่เชื่อมโยงสู่ความสําเร็จในการทํางาน 

เช่น ถ้าจดบันทึกทุกเรื่องทุกสถานการณ์ จะทําให้นึกเรื่องที่ลืมได้

11  ใช้โพสต์อิตให้เป็นประโยชน์ต่อการจดบันทึก  104
อาจกล่าวได้ว่าโพสต์อติเป็นอปุกรณ์ทีเ่ข้ากบัสมดุตารางเวลาได้ด ีนอกจากใช้เพือ่เพิม่พืน้ทีจ่ด

บันทึก ยังใช้เพื่อเพิ่มหรือเน้นข้อมูลได้ด้วย
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12  วิธีจดบันทึกโดยใช้แผนภาพ  107
การจดบันทึกด้วยรูปภาพหรือแผนผังบางครั้งก็เข้าใจง่ายกว่าการจดเป็นตัวอักษรเมื่อกลับมา

ดูอีกครั้งภายหลัง และข้อมูลบางอย่างก็เหมาะจะจดบันทึกเป็นแผนที่หรือภาพประกอบ

มากกว่า

13  เรียนรู้ทักษะที่จำาเป็นต่อการจดบันทึกการประชุม  111
สิ่งสําคัญเพื่อให้การประชุมราบรื่นและเกิดประโยชน์คือการจดบันทึกก่อนประชุม  ระหว่าง

ประชุม  และหลังประชุม ถ้าจดบันทึกอย่างถูกต้องเหมาะสมก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ

การประชุมได้

14  จดบันทึกให้เป็นนิสัย  118
เราจะได้รับประโยชน์จากการจดบันทึกก็ต่อเมื่อจดบันทึกเป็นประจําจนเป็นกิจวัตร เพื่อให้

ปฏิบัติจนเป็นนิสัย หัวข้อนี้จะแนะนําช่วงเวลาที่ควรจดบันทึกและเนื้อหาที่ควรจดบันทึก

15  เติมเต็มการบันทึกให้สมบูรณ์ด้วยวิธีอื่น ๆ นอกจากการเขียน  123
นอกจากการเขยีน ยงัมวิีธีอืน่ ๆ  ท่ีจะบนัทึกข้อมูลไว้ เช่น การสอดเอกสารไว้ในสมดุตารางเวลา 

การใช้อุปกรณ์ดิจิทัล เช่น กล้องถ่ายรูปดิจิทัล เครื่องบันทึกเสียง

16  การเตรียมบันทึกก่อนยกหูโทรศัพท์  128
การเตรียมบันทึกไว้ล่วงหน้าก่อนยกหูโทรศัพท์เป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยให้ถ่ายทอดสารทาง

โทรศัพท์ถูกต้อง ชัดเจน และไม่เสียเวลาโดยไม่จําเป็น ถ้าพูดตามบันทึกที่เตรียมไว้ การติดต่อ

สื่อสารก็จะราบรื่น

17  วิธีเขียนโน้ตฝากข้อความที่ใครอ่านก็เข้าใจ  130
โน้ตฝากข้อความต้องเป็นโน้ตท่ีใครเหน็ก็เข้าใจได้ทันที หวัข้อน้ีแนะนาํวธิจีดโน้ตข้อมลูจาํเป็น

ที่เข้าใจง่าย

18  วิธีใช้สมุดจดที่อยู่  132
สมุดจดที่อยู่ที่ติดกับสมุดตารางเวลามีวิธีใช้ประโยชน์อื่น ๆ นอกจากใช้จดที่อยู่ เช่น ใช้จด

รายชื่อร้านอาหารหรือข้อมูลการเดินทาง จะเป็นประโยชน์มากเมื่อต้องการใช้งาน

19  ความสำาคัญของการจัดบันทึกและจัดเก็บบันทึกให้เป็นระเบียบ  134
นอกจากการจดบันทึก จําเป็นต้องจัดบันทึกให้เป็นระเบียบเป็นประจํา ต้องพิจารณาบันทึก

ตามประเภทข้อมูลว่าข้อมูลใดทิ้งได้ ข้อมูลใดควรเก็บไว้

- เก็บข้อมูลภาคสนาม : เทคนิคการใช้สมุดตารางเวลา ➀  136
แนะนําเทคนิคการใช้สมุดตารางเวลาในการทํางาน ซึ่งช่วยจัดระเบียบการทํางาน และช่วย

เติมเต็มทั้งชีวิตการทํางานและชีวิตส่วนตัวให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น เก็บข้อมูลจริงจากพนักงาน

บริษัท Yoshimoto Fandango  
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- เก็บข้อมูลภาคสนาม : เทคนิคการใช้สมุดตารางเวลา ➁  138
แนะนําเทคนิคการใช้สมุดตารางเวลาในการทํางาน ซึ่งเก็บข้อมูลจริงจากพนักงานบริษัท JTB 

เทคนิคการรวบรวมข้อมูลทุกอย่างไว้ในสมุดตารางเวลาจะช่วยป้องกันปัญหาทํางานตกหล่น

และความผิดพลาดเรื่องงาน

3	 การจัดระเบียบความคิดด้วยเทคนิคการใช้สมุดบันทึก	(Notebooks) 140

1  หาสมุดบันทึกที่เหมาะกับตัวเองให้เจอ  142
สมุดบันทึกแบบใดเหมาะกับเราท่ีสุดนั้นขึ้นอยู่กับสไตล์การทํางาน หัวข้อน้ีแนะนําหลักการ

เลือกสมุดบันทึกโดยพิจารณาขนาด เส้นบรรทัด และคุณภาพกระดาษ

2  เหตุผลของการใช้สมุดบันทึกทางธุรกิจ  147
การจดในสมุดบนัทกึมข้ีอดคีอืได้เรยีบเรยีงความคดิและใช้ข้อผดิพลาดในอดตีให้เป็นประโยชน์

ในครั้งต่อ ๆ ไป ถ้าตระหนักเช่นนี้แล้วใช้สมุดบันทึกให้เป็นประโยชน์จะช่วยเพิ่มประสิทธิผล

การใช้สมุดบันทึก

3  หลักพื้นฐานการใช้สมุดบันทึกให้เกิดประโยชน์  151
การจดบันทกึมีหลกัเกณฑ์ทีต้่องคาํนงึถงึหลายข้อ ข้อหนึง่ซึง่ถอืว่าเป็นพืน้ฐานทีส่าํคญัทีส่ดุคอื

การจดตามลําดับเวลาโดยไม่ต้องแบ่งประเภทเนื้อหาที่จด

4  หลักสำาคัญในการใช้ Business note ➀ เว้นที่ว่างในสมุด  155
เมื่อจดให้ใช้พื้นที่กว้าง ๆ และเว้นที่ว่างไว้ การเว้นที่ว่างทําให้อ่านง่ายและจดข้อมูลที่จําเป็น

เพิ่มเติมได้ภายหลัง

5  หลักสำาคัญในการใช้ Business note ➁ เขียนประโยคที่เรียบง่าย  157
หลักสําคัญคือเขียนประโยคที่เรียบง่าย เพื่อให้ไม่เข้าใจผิดเมื่อกลับมาอ่านอีกครั้งและเพื่อให้

จดเพิ่มเติมหรือแก้ไขข้อมูลได้ง่าย และยังทําให้สามารถสรุปประเด็นสําคัญได้ด้วย

6  หลักสำาคัญในการใช้ Business note ➂ เขียนข้อมูลเป็นข้อๆ  159
การจดในสมุดบันทึกควรเขียนระบุเป็นข้อ ๆ เท่าที่ทําได้ การเขียนระบุเป็นข้อ ๆ ทําให้อ่าน

เข้าใจง่าย และใช้ได้ผลดีโดยเฉพาะเนื้อหาที่เป็นรายการต่าง ๆ หรือแสดงขั้นตอนต่าง ๆ

7  หลักสำาคัญในการใช้ Business note ➃ เขียนวันที่/
 ประเภทของเนื้อหา/เนื้อหา  161

จําเป็นต้องสร้างดัชนีเพื่อเพิ่มฟังก์ชันการสืบค้นให้สมุดบันทึก สิ่งสําคัญในการสร้างดัชนี

ที่ต้องเขียนไว้ในแต่ละหัวข้อคือ วันที่/ประเภทของเนื้อหา/เนื้อหา
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8  หลักสำาคัญในการใช้ Business note ➄ เริ่มต้นจากการเขียนข้อสรุป  163
สิ่งที่ต้องใส่ใจเมื่อจดในสมุดบันทึกคือ “เริ่มต้นจากการเขียนข้อสรุป” การเขียนที่เริ่มต้นจาก

ข้อสรุปจะทําให้เข้าใจเนื้อหานั้นได้ง่ายขึ้นเมื่อกลับมาอ่านอีกครั้งในภายหลัง

9  หลักสำาคัญในการใช้ Business note ➅ คำานึงถึงหลัก 5W 2H  165
การจดในสมุดบันทึกโดยคํานึงถึงหลัก 5W 2H ช่วยให้หมดกังวล ไม่ตกหล่นเรื่องที่ต้องยืนยัน 

การตระหนักถึงหลัก 5W 2H จะทําให้เราเข้าใจประเด็นสําคัญของงานได้เอง

10  เขียน PDCA ของงานในสมุดบันทึก  167
การจดโดยตระหนักถึงหลัก PDCA จะเป็นประโยชน์มากต่อการเก็บข้อมูลประสบการณ์และ

ความผิดพลาดจากการทํางานในอดีต นอกจากนี้ PDCA ถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากต่อ

การดําเนินงาน

11  เทคนิคการจดบันทึกเรื่องที่อ่านให้เกิดประโยชน์ต่อการทำางาน  169
การใช้สมุดบันทึกให้เป็นประโยชน์เพื่อเพิ่มประสิทธิผลจากการอ่านหนังสือ เร่ืองที่จดเก็บไว้

ไม่ใช่การจดย่อเนื้อหาที่อ่าน แต่จดสิ่งที่ปฏิบัติได้จริงจากเรื่องที่ได้เรียนรู้จากการอ่าน

12  เทคนิคการจดบันทึกเพื่อเพิ่มประสิทธิผลของการลงทุนกับตนเอง  171
การเรียนเพื่อสอบวัดคุณวุฒิต่าง ๆ ให้เขียนเป้าหมายการสอบ วิธีใช้ประโยชน์คุณวุฒินั้น 

และเวลาสิ้นสุดการเรียนในสมุดบันทึก การเขียนสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ไว้จะทําให้

การเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น

13  เรียบเรียงความคิดโดยการเขียนแผนผัง  173
การเขียนแผนผงักระตุน้ให้สมองเรยีบเรยีงความคดิ การเขยีนแผนผงัต้นไม้และแผนผงัเมทริกซ์

เป็นการแสดงความคิดเป็นภาพ

14  คิดแผนงานโดยใช้สมุดบันทึก  181
วิธีคิดแผนงานที่ได้ผลดีคือลองเขียนไอเดียทั้งหมดในหัวในสมุดบันทึกก่อน เมื่อทําเช่นนี้ 

เราจะเข้าใจภาพรวมความคิดทั้งหมด

15  เทคนิคการจดบันทึกป้องกันปัญหาเดิมเกิดซำ้า  186
การจดบนัทกึความผดิพลาดทีเ่คยเกดิขึน้และมาตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหา จะช่วยป้องกนั

ปัญหาเดิมเกิดซํ้าอีก นอกจากน้ีการบันทึกสภาพการทํางานก็ช่วยป้องกันความผิดพลาด

ลักษณะเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้น

16  ใช้คอมพิวเตอร์สร้างดัชนีของสมุดบันทึก  188
สร้างดัชนีของสมุดบันทึกโดยใช้ Text file ในคอมพิวเตอร์ บันทึกข้อมูลดัชนีใน 

Text file ทําให้สืบค้นได้ง่ายและถูกต้องแม่นยํา
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17  เก็บรวบรวมข้อมูลไว้ในสมุดบันทึก  190
แม้เก็บรวบรวมข้อมูลไว้มากมาย ถ้าไม่ใช้ประโยชน์ก็ไม่มีความหมายอะไร เพื่อให้ใช้ข้อมูลได้

เมื่อจําเป็น จึงต้องเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในสมุดบันทึก

- เก็บข้อมูลภาคสนาม : เทคนิคการใช้สมุดบันทึก  194
แนะนําเทคนคิการใช้สมุดบันทึกซ่ึงเก็บข้อมูลจรงิของพนกังานบรษิทั BANDAI โดยตดับทความ

ในนิตยสารและอื่น ๆ ติดเก็บไว้ในสมุดบันทึก วิธีนี้ช่วยให้สร้างสรรค์ไอเดียต่าง ๆ ได้ง่าย

18  ใช้ไดอารีให้เป็นประโยชน์ต่อการทำางาน  196
การเขียนไดอารทุีกวนัทาํให้พจิารณาตวัเองได้ด้วยทศันคตทิีเ่ป็นกลาง สิง่สําคญัคอืเขยีนไดอารี

ให้เป็นกจิวตัร หลกัสาํคัญเพือ่สร้างนสัิยการเขยีนไดอารคืีอไม่คาดหวงัผลเร็วเกนิไป และเขียน

ไดอารีในช่วงเวลาที่กําหนดไว้ทุก ๆ วัน

19  เขียนไดอารีด้วยทัศนคติคิดบวก  200
การเขียนไดอารีให้เขียนเนื้อหาแง่บวก ไม่ควรเขียนเนื้อหาแง่ลบ และไม่เขียนตามอารมณ์

ความรู้สึก การเขียนเนื้อหาแง่ลบจะทําให้จิตใจห่อเหี่ยวไปด้วย

20  คิดไป เขียน (ไดอารี) ไป  202
การเขียนไดอารีให้เขียนเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในวันนั้น ขณะเขียนให้คิดถึงสาเหตุว่า 

ทําไมเกิดเหตุการณ์เหล่านั้น การคิดหาสาเหตุเป็นการฝึกทักษะการคิดอย่างมีเหตุมีผล

บริษัทที่ให้ความร่วมมือด้านข้อมูล (เพื่อจัดทำาหนังสือเล่มนี้)  204
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วิธีใช้หนังสือ
	CHECK	เช็ก

เรือ่งสำาคญัจะต้องส่งอเีมลหรอืแฟกซ์แจ้งให้ทราบอกีครัง้หลงัจากวางหโูทรศพัท์แล้ว

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเลข เช่น จํานวนสินค้าที่จัดส่ง วันครบกําหนด หรือเรื่องสําคัญ

ต่าง ๆ จะต้องส่งแฟกซ์หรืออีเมลตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอีกครั้งทุกครั้งเพื่อป้องกัน

ปัญหาฟังผดิพลาด และความเข้าใจผิดต่าง ๆ  เม่ือบันทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรกจ็ะหมดปัญหา

การโต้แย้งกันภายหลังว่า “พูดหรือไม่ได้พูด”

อธิบายหลักสำาคัญท่ีควรรู้เพื่อใช้เทคนิคการจัดระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ แม้คนท่ี

ไม่มีความรู้พื้นฐานก็เข้าใจได้ง่าย

 NG	ไม่ดี	!!

ระวังอย่าใช้แฟ้มสีมากเกินไป

การใช้แฟ้มสีมากเกินไปนอกจากทําให้เราจัดลําดับความสําคัญของงานไม่ได้ ยังทําให้

สับสนว่าแฟ้มใดสําคัญมากน้อยอย่างไร การใช้แฟ้มสีควรจะจํากัดจํานวนสีไม่ให้มากเกินไป

แนะนำาข้อควรระวัง สิ่งที่มักจะทำาผิดพลาด ให้ลองใช้เทคนิคการจัดระเบียบโดย

ระมัดระวังข้อผิดพลาดเหล่านี้

การจัดแฟ้มเอกสารมีประโยชน์อย่างไร

“การหมัน่จดัเกบ็เอกสารให้เป็นระเบยีบทกุวนัจนเป็นนสิยั ทาํให้ปริมาณเอกสารลดลง

และรู้ว่าเอกสารใดอยู่ที่ไหน ผลที่ได้ทําให้สมองโล่ง โปร่งสบาย ทํางานได้อย่างฉับไวและ 

ถูกต้องแม่นยํายิ่งขึ้น”

แนะนำาข้อมูลจากการทำาแบบสอบถาม ซึ่งเก็บข้อมูลจากกลุ่มคนทำางานบริษัท

DATA

ข้อมูล

ใช่ 71%
ไม่ใช่ 15%

ไม่แน่ใจ 14 %  อุปกรณ์ที่ใช้ทำางานเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานประจำาหรือไม่ ?

คนส่วนใหญ่มักจะใช้อุปกรณ์ที่ใช้งานเป็นประจํา ดังนั้นควร

รวบรวมเฉพาะอุปกรณ์ที่จําเป็น แล้วจัดระเบียบสภาพแวดล้อม 

การทํางาน

นำาเสนอผลจากแบบสอบถามที่เก็บข้อมูลจริงจากคนทำางานบริษัท และอธิบาย 

การตีความข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม

หัวหน้างานและรุ่นพี่
INTERVIEW

สัมภาษณ์
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CHAPTER 1

การจัดระเบียบเอกสารดวยเทคนิค
การจัดแฟมเอกสาร (Filing) 
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อุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ส�าหรับการจัดแฟ้มเอกสาร..........4

ท�าไมการจัดแฟ้มเอกสารจึงส�าคัญ..........8

ทิ้งเอกสารที่คิดว่าไม่ต้องการใช้อีก..........12

หลักพื้นฐานการจัดแฟ้มเอกสาร หมวดเอกสาร..........16

เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหาด้วย “ดัชนี”..........20

การเลือกใช้แฟ้มแต่ละประเภท (กล่องเอกสาร, แฟ้มสองห่วง)..........24

วิธีจัดเก็บเอกสารแฟกซ์..........26

วิธีจัดเก็บใบเสร็จรับเงิน..........28
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เก็บข้อมูลภาคสนาม : เทคนิคการจัดแฟ้มเอกสาร..........44

หลักพื้นฐานการจัดแฟ้มเอกสาร หมวดคอมพิวเตอร์..........48

ลบไฟล์ที่ไม่ใช้แล้วทิ้งไป..........52
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วิธีจัดเก็บอีเมล..........56

การส�ารองข้อมูลเป็นสามัญส�านึกของการท�างาน..........58

จดข้อมูลที่จ�าเป็นในนามบัตร..........60
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4 เทคนิคกำรจัดกำรเอกสำร เวลำ ควำมคิด เพื่องานและชีวิตที่ประสบความส�าเร็จ

อุปกรณที่ขาดไมได้สําหรับ
การจัดแฟ้มเอกสาร

CHAPTER1

1
ตองเขาใจกอนวา สิ่งสําคัญที่สุด

ในการจัดแฟมเอกสารคือระบบ ไมใชอุปกรณ์

แน่นอนว่าอุปกรณ์ เช่น แฟ้มใสหรือที่ตั้งหนังสือ เป็นอุปกรณ์ส�าคัญที่ขาดไม่ได้

เพื่อจัดแฟ้มเอกสารให้มีประสิทธิภาพ แต่ไม่แนะน�าให้ซ้ือโน่นซื้อนี่มามากมาย เพราะ

ถ้าลองจัดแล้วพบว่าไม่จ�าเป็นต้องใช้ของบางอย่างที่ซื้อมา ก็จะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ 

นอกจากนี้เมื่อวางสิ่งของต่าง ๆ เหล่านี้ในที่ท�างาน พื้นที่จัดแฟ้มเอกสารก็ยิ่งน้อยลงอีก 

ก่อนเริ่มจัดแฟ้มเอกสาร สิ่งที่ต้องเข้าใจอันดับแรกคือสิ่งส�าคัญที่สุดส�าหรับ

การจัดแฟ้มเอกสารไม่ใช่อุปกรณ์ต่าง ๆ แต่เป็นระบบการจัด จะได้ไม่ต้องซื้ออุปกรณ์

ต่าง ๆ เกินความจ�าเป็น

❏	 หลักการเลือกอุปกรณ์

จัดเตรียมอุปกรณ์เท่ำที่จ�ำเป็น

อย่าซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ มามากมายก่อนเริ่มจัดแฟ้มเอกสาร เพราะเรามักจะซ้ือ

ของที่ไม่จ�าเป็นมาด้วย ทั้งยังท�าให้พื้นที่ท�างานน้อยลงอีก ดังนั้นอันดับแรก ควรจะ

เตรียมอุปกรณ์เท่าท่ีจ�าเป็นเท่าน้ัน และเมื่อจัดแฟ้มเอกสารแล้วพบว่าขาดอุปกรณ์ชิ้นใด

ก็ค่อยซื้อเพิ่มภายหลัง

DATA

ข้อมูล ไมแนใจ 14%

ใช 71%

ไมใช 15%

ส�ำรวจโดย 

NETMILE (จำกกลุ่มตัวอย่ำง

พนักงำนบริษัทจ�ำนวน 100 คน)

อุปกรณ์ที่ใช้ท�ำงำน
เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ประจ�ำหรือไม่ ?

จะเห็นว่าคนส่วนใหญ่มักจะใช้อุปกรณ์ที่ใช้
ประจ�า จงึควรรวบรวมเฉพาะอปุกรณ์ทีจ่�าเป็น
แล้วจัดระเบียบสภาพแวดล้อมการท�างาน
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51   การจัดระเบียบเอกสารด้วยเทคนิคการจัดแฟ้มเอกสาร

❏	 ลดความเครียดโดยการเก็บส�ารองอุปกรณ์ต่าง	ๆ	ไว้

พอจะใช้เทปกาว เทปกาวก็หมด เพื่อป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ จึงต้องใส่ใจ 

ส�ารองอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จ�าเป็นไว้เสมอ

•	 ส�ำรองสิ่งของที่ใช้แล้วหมดไป

กำรเกบ็ส�ำรองอปุกรณ์เป็นสิง่ส�ำคญัเพือ่

ป้องกันงำนหยุดชะงัก

ต้องส�ารองอุปกรณ์ต่าง ๆ และเก็บไว้ในที่ที่ 

ก�าหนดเสมอ เพราะถ้าหมดหรือไม่มีเมื่อต้องการใช้ จะท�าให้ 

งานหยุดชะงัก ส่งผลให้เกิดความเครียดที่ไม่น่าจะเกิดด้วย 

ควรจะส�ารองอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ปากกา เทปกาว ให้มีใช้ตลอด แต่ของ 

บางอย่างที่มีอายุการใช้งานซึ่งอาจจะเสื่อมสภาพ ก็ไม่ควรส�ารองไว้มากเกินไป

•	กรณีมีสถำนที่ท�ำงำนหลำยแห่ง

สร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อให้ใช้อุปกรณ์ได ้

ทกุที่

ส ่วนหลายคนที่อาจจะต ้องท�างานที่ อ่ืน

นอกจากออฟฟิศเป็นเวลานาน ควรเตรียมอุปกรณ์ 

ต่าง ๆ ไว้ใช้ในที่ต่าง ๆ นอกจากออฟฟิศด้วย หาก 

จัดวางอุปกรณ์ในที่ต่าง ๆ ไม่ได้ ก็ควรจัดอุปกรณ์ 

ใส่ในกระเป๋าและพกติดตัวไว้ เพราะหากต้องกลับ

ออฟฟิศเพราะต้องการคลิปหนีบกระดาษ 1 อัน ก็เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์

❏	 อุปกรณ์พื้นฐานที่จ�าเป็นต่อการจัดแฟ้มเอกสาร

แฟ้มใส

แบ่งเอกสารตามหัวข้อและจัดเก็บไว้ในแฟ้มใส แฟ้มใส

ถือเป็นพระเอกของการจัดแฟ้มเอกสารก็ว่าได้

ไมมีไมบรรทัด
ตองกลับไปเอา
ที่ออฟฟศ
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6 เทคนิคกำรจัดกำรเอกสำร เวลำ ควำมคิด เพื่องานและชีวิตที่ประสบความส�าเร็จ

อย่ำพึ่งพำอุปกรณ์ไฮเทคมำกเกินไป

บางคนใช้สแกนเนอร์สแกนเอกสารทุกอย่างเก็บเป็นไฟล์ไว้ ซึ่งบางครั้ง

วิธีนี้อาจจะท�าให้เสียเวลาเกินจ�าเป็น 

เพราะไม่เข้าใจระบบการจัดแฟ้มเอกสาร 

ทีถ่กูต้อง จงึสแกนทกุอย่างรวมทัง้เอกสาร

ที่ไม่จ�าเป็นต้องใช้ด้วย

ดังนั้นควรท�าความเข้าใจระบบ 

การจดัแฟ้มเอกสารให้ดก่ีอนจะใช้อปุกรณ์

ไฮเทค

จริง ๆ แลวจำเปน
ตองสแกนดวยเหรอ

กล่องใส่เอกสำร

ใช้ใส่เอกสารกรณีจัดเก็บเอกสาร

จ�านวนมาก ใส่แฟ้มใสไม่ได้ทัง้หมด กล่องใส่

เอกสารมี 2 แบบ คือ แบบแนวต้ังและ 

แบบแนวนอน

ใชเหล็กปลายที่เย็บกระดาษ
ถอดลวดเย็บกระดาษ

ที่เย็บกระดำษ

ใช้เย็บกระดาษหลาย ๆ แผ่น แต่ 

ถ้าต้องหยิบเอกสารเข้าออกบ่อยคร้ัง ควรใช้

คลิปหนีบกระดาษสีด�าหรือลวดหนีบกระดาษ 

จะสะดวกกว่า

ที่ตั้งหนังสือ

ใช้จัดวางแฟ้มใส อาจจะใช้กล่อง

เอกสารหรือถาดแทนก็ได้

 NG	ไม่ดี	!!
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ถำด

ใช้แบ่งพื้นที่ในลิ้นชัก การใช้ถาด

แบ่งประเภทสิ่งของต่าง ๆ ท�าให้หยิบของ 

ที่ต้องการจากลิ้นชักได้ทันที

กล่องใส่บัตร

ใช ้จัดระเบียบนามบัตร แบ่ง 

นามบัตรตามชื่อบริษัทโดยเรียงล�าดับตาม 

ตวัอกัษร ท�าให้หยบินามบตัรออกมาใช้ได้ง่าย

ป้ำยชื่อแฟ้มเอกสำร

ใช้เพิ่มประสิทธิภาพการค้นหา

เอกสาร แปะติดไว้ที่แฟ้มใส ท�าให้รู้ทันที 

ว่าเป็นเอกสารอะไร

กระเป๋ำใบเล็ก ๆ

ใช้จัดระเบียบภายในกระเป๋าถือ 

โดยแยกประเภทส่ิงของต่าง ๆ แบ่งใส่ใน

กระเป๋าใบเล็ก ท�าให้หยิบของจากกระเป๋า

ได้ง่ายและสะดวกขึ้น

	CHECK	เช็ก

วิธีประหยัดค่ำอุปกรณ์ต่ำง ๆ

หลายคนคงไม่อยากเสียเงินมากกับอุปกรณ์ที่ใช้จัดแฟ้มเอกสาร กรณีนี ้

ขอแนะน�าให้ซื้ออุปกรณ์ต่าง ๆ จากร้านเคร่ืองเขียนขนาดใหญ่ เช่น ออฟฟิศดีโป 

ออฟฟิศเมท ร้านไดโซ (ร้านทกุอย่าง 60 บาท--ผูแ้ปล) ซึง่เราจะหาซือ้อปุกรณ์ทีจ่�าเป็น

ได้ราคาถูก ส่วนคนช่างเลือกที่ต้องการของเฉพาะเจาะจง (ยี่ห้อหรืออื่น ๆ) ก็อย่า 

เพิ่งซื้อของ แต่ให้ลองจัดแฟ้มเอกสารก่อน แล้วถ้าขาดอะไรก็ค่อยหาซื้ออุปกรณ ์

ชิ้นนั้น ๆ จะดีกว่า เพราะถ้าซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ก็สิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุ
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ทําไมการจัดแฟ้มเอกสาร
จึงสําคัญ

CHAPTER1

2

คิดว่าหลายคนคงมีประสบการณ์หาเอกสารไม่พบ ประสบการณ์เช่นนี้ท�าให้เรา

ตระหนักถึงอันตรายของการไม่จัดแฟ้มเอกสาร ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าเราใช้เวลาค้นหา

เอกสารวันละ 5 นาที ลองค�านวณดูสิว่าใน 1 ปี จะสูญเสียเวลาไปสักเท่าไร นอกจาก

การค้นหาเอกสาร ถ้ารวมเวลาค้นหาไฟล์ในคอมพิวเตอร์และค้นหานามบัตรจะยิ่งเป็น

เวลามากมายที่ต้องสูญเปล่า 

พูดง่าย ๆ ก็คือการไม่จัดเก็บเอกสารส่งผลกระทบต่อการท�างาน กล่าวได้ว่าการ

จดัแฟ้มเอกสารเป็นทกัษะทีจ่�าเป็นอย่างหนึง่เพือ่ให้การท�างานรดุหน้าอย่างมปีระสทิธภิาพ

❏	 การจัดแฟ้มเอกสารคืออะไร

กำรจัดแฟ้มเอกสำรเพื่อให้กำรท�ำงำนรุดหน้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพ

เดมิการจัดแฟ้มเอกสาร หมายถงึ การจดัเกบ็เอกสารให้เป็นระเบยีบตามกฎเกณฑ์

ที่วางไว้ แต่การจัดแฟ้มเอกสารในหนังสือเล่มน้ีไม่จ�ากัดเฉพาะวิธีจัดแฟ้มเอกสารเท่านั้น 

แต่ยังครอบคลุมวิธีจัดไฟล์เอกสารในคอมพิวเตอร์ นามบัตร กระเป๋าถือ และอื่น ๆ ด้วย 

เพราะเราตระหนักดีว่า สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน เมื่อใช้ให้เกิดประโยชน์ 

สภาพแวดล้อมที่ช่วยให้การท�างานมีประสิทธิภาพจึงจะเกิดขึ้นได้

อันดับแรกใหเริ่มตระหนักถึง

อันตรายของการไมจัดแฟมเอกสาร

ได้รับประโยชน์อย่ำงไรจำกกำรจัดแฟ้มเอกสำร ?
“การหมัน่จัดเกบ็เอกสารให้เป็นระเบยีบทกุวนัจนเป็นนสิยั ท�าให้ปรมิาณเอกสาร

ลดลงและรู้ว่าเอกสารใดอยู่ที่ไหน ผลที่ได้ท�าให้สมองโล่ง โปร่งสบาย ท�างานได้ฉับไว
และถูกต้องแม่นย�ายิ่งขึ้น”

ชำย อำยุ 31 ปี แผนกบุคคล Pasona Group Inc.

หัวหน้างานและรุ่นพี่
INTERVIEW

สัมภาษณ์
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หยิบใช้เอกสำรที่ต้องกำรได้ทันที

เห็นชัดเจนว่าเอกสารหรือไฟล์อยู่ที่ไหน ผลคือ 

หยิบเอกสารที่ต้องการใช้ได้ทันที

จัดระเบียบควำมคิด กระตุ้นให้เกิดไอเดียใหม่ ๆ

เมื่อสภาพแวดล้อมการท�างานเป็นระเบียบ สมอง

ก็จะโล่ง ปลอดโปร่ง ท�าให้คิดสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ ๆ  

ได้ง่าย

ใช้ประโยชน์โนว์ฮำวจำกงำนที่เคยท�ำ

ถ้าเก็บเอกสารของงานเก่า ๆ ให้เป็นระบบก็จะใช้

ประโยชน์เมื่อท�างานใหม่ ๆ ได้

ลงมือท�ำงำนโดยปรำศจำกควำมเครียด

แค่ก�าจดักองภเูขาเอกสารได้ ความกดดนัทางจติใจ

ก็ลดลง ท�างานได้อย่างเบิกบาน

❏	 ข้อดีของการจัดแฟ้มเอกสาร

คุณคาดหวังว่าจะได้รับผลสัมฤทธิ์จากการจัดแฟ้มเอกสารอย่างไร หากต้ัง 

เป้าหมายและสิ่งที่คาดหวังให้ชัดเจน จะท�าให้ใส่ใจการจัดแฟ้มเอกสารย่ิงขึ้นและส่งผล 

ให้ได้รับผลสัมฤทธิ์ตามที่คาดหวังไว้
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❏	 วิธีทิ้งเอกสาร

ต่อไปจะแนะน�าวธิทีิง้เอกสาร เป็นวธิกี�าจดัเอกสารทีไ่ม่จ�าเป็นแล้วได้อย่างรวดเรว็ 

ลองน�าไปปฏิบัติกันดู

	 พิจำรณำว่ำจะทิ้งหรือไม่อย่ำงรวดเร็ว

ก่อนอืน่เริม่จากรวบรวมเอกสารทัง้หมดใส่กล่องใบใหญ่ และเลอืกเฉพาะเอกสาร

ทีค่ดิว่ามโีอกาสจะใช้อกี การเลอืกเอกสารให้ใช้เวลาสัน้ทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้ เพราะยิง่ใช้เวลา

นานเท่าไร การท้ิงเอกสารก็ยิ่งยุ่งยากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ยังมีวิธีพิจารณาเอกสารที่

กระจัดกระจายอยู่ตามที่ต่าง ๆ  เช่น บนโต๊ะ รอบโต๊ะ ในลิ้นชัก แต่วิธีนี้ใช้เวลาค่อนข้างมาก 

จึงไม่ใช่วิธีที่มีประสิทธิภาพ

❏	 ถ้าลังเลว่าทิ้งดีหรือไม่

เลือกเฉพาะ
เอกสาร
ที่จะใชอีก

รวบรวมเอกสาร
ที่สะสมไวทั้งหมด
ใสกลองใบใหญ พิจารณาอยาง

รวดเร็ววาจะทิ้งหรือไม

ปรึกษำหัวหน้ำหรือรุ่นพี่

บางกรณีควรปรึกษาหัวหน้าหรือ 

รุ่นพ่ีดีกว่าตัดสินใจเอง ถ้าคุณไม่มีอ�านาจ

ตัดสินใจว่าจะทิ้งเอกสารนั้นหรือไม่ ควร

ปรึกษาทันที

ทิ้งเอกสารนี้
ไดไหมครับกล่องเอกสำร

เก็บไว้ชั่วครำว

บางครั้งเอกสารที่ทิ้งไปอาจจ�าเป็น

ต้องใช้อีกภายหลัง ดังน้ันเพ่ือป้องกัน

เหตุการณ์เช่นนี้ ให้ต้ังกฎว่าถ้าลังเลว่าจะ

ทิ้งดีหรือไม่ ให้เก็บไว้ชั่วคราว และถ้าครั้ง

ต่อไปยังลังเลอีกก็ทิ้งได้เลย
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