
บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 2 มิถนุายน 2551 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 1: “เตรียมตวัสมคัรงาน” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ ในสปัดาห์นี ้

อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จากคณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ฝากเร่ือง “เตรียมตวัสมคัรงาน” มาคยุกบัคณุผู้ ฟังนะ
คะ 
 การสมคัรงานถือเป็นจดุเปล่ียนผา่นครัง้ส าคญัของชีวิต ใน
บางครัง้ก็ได้ต าแหนง่งานดงัใจหวงั ขณะท่ีบางครัง้ไมไ่ด้ หลงัจากได้
งานแล้ว ชีวิตย่อมเปล่ียนแปลงไปหลายสิ่งหลายอยา่ง ไม่วา่จะเป็น
วิถีชีวิต การปรับตวัเข้ากบัสิ่งแวดล้อม การท างานกบับคุคลท่ี
แตกตา่งไปจากเดมิ ด้วยเหตนีุเ้อง คณุผู้ ฟังจงึควรให้ความส าคญักบั
การสมคัรงานอย่างมาก 
 ก่อนท่ีจะสมคัรงานได้นัน้ จะต้องพิจารณาก่อนวา่จะสมคัร
งานอะไร แนวทางอาชีพของตนเป็นอย่างไร ปัญหานีอ้าจเป็นปัญหา
ในตอนวยัรุ่นของใครหลายคน แม้กระทัง่ผู้ใหญ่ท่ีท างานแล้ว ก็ยงัพบ
ปัญหาเชน่นีจ้ านวนมาก ในวนันี ้ผมจะแนะน าวิธีการค้นหาแนวทาง
อาชีพของตนเอง 
 ก่อนอ่ืนต้องตระหนกัก่อนว่า ถ้าตนเองยงัไมรู้่วา่ชอบอะไร 
ไมใ่ชเ่ร่ืองเสียหาย ไมใ่ชเ่ร่ืองแปลก คนบางคนหาความสนใจของ
ตนเองไมไ่ด้ตลอดชีวิตก็มี หากตนเองยิ่งทกุข์ใจมากเทา่ไร การค้นหา
ตนเองก็จะเตม็ไปด้วยความร้อนรน และสง่ผลให้ค าตอบท่ีได้ จะเป็น
ค าตอบท่ีได้มาด้วยความรีบร้อน และอาจผิดพลาดได้ในอนาคต การ
ค้นหาตนเองไมต้่องไปเปรียบเทียบกบัคนอ่ืน แม้คนอ่ืนจะรู้วา่ตนเอง



ชอบอะไรแล้ว ตนเองก็ไมต้่องไปทกุข์ร้อน เพราะคนแตล่ะคนไม่
เหมือนกนั 
 ในการหาแนวทางอาชีพ ให้ลองส ารวจดวูา่ตนเองชอบสิ่งใด
เป็นพิเศษหรือไม ่หากทา่นไมส่ามารถหาได้ ให้ลองมองให้กว้างขึน้ว่า
สิ่งใดเป็นสิ่งท่ีส าคญัส าหรับชีวิตคณุ เชน่ ความร ่ารวย ความท้าทาย 
ความมัน่คง ความสขุ การชว่ยเหลือผู้ อ่ืน ฯลฯ เม่ือได้แล้ว ลองถาม
ตนเองอีกครัง้ วา่ใชห่รือไม ่ถ้าไมใ่ชใ่ห้ตรวจสอบใหม่อีกครัง้หนึง่ แต่
หากใช ่ให้ลองดวูา่อาชีพใดบ้างท่ีสามารถตอบสนองสิ่งนัน้ได้ 
 หากทา่นยงัไมส่ามารถตอบค าถามนีไ้ด้ อาจลองถามตนเอง
วา่ เรามีลกัษณะอย่างไร มีกิจวตัรประจ าวนัอยา่งไร สิ่งเหลา่นีอ้าจ
เป็นสิ่งสะท้อนท าให้ทา่นเห็นแนวทางอาชีพในอนาคต เช่น ทา่นชอบ
พดูคยุโทรศพัท์กบัผู้ อ่ืนหรือไม ่ทา่นท าให้เพ่ือนหวัเราะ มีความสขุเม่ือ
อยูก่บัทา่นได้หรือไม ่ทา่นเป็นผู้น ากลุม่ ชอบกระตุ้นเพ่ือนหรือไม ่
ทา่นมีงานอดเิรกอะไร สิ่งเหลา่นีจ้ะชว่ยให้ท่านหาอาชีพท่ีเหมาะสม
กบัทา่นได้ ในวนัพรุ่งนี ้มาคยุกนัวา่เม่ือหาแนวทางอาชีพได้แล้ว เรา
จะท าอยา่งไรตอ่ไป สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 3 มิถนุายน 2551 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 2: “เตรียมตวัสมคัรงาน” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุ

ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“เตรียมตวัสมคัรงาน” ตอ่นะคะ 
 เม่ือวานนี ้ได้กลา่วไว้แล้วว่าก่อนท่ีจะสมคัรงานได้นัน้ 
จะต้องหาความสนใจด้านอาชีพของตนเอง หากตอนนีย้งัไมพ่บ ให้
ส ารวจตนเองโดยมองให้กว้างขึน้วา่จดุมุง่หมายของชีวิตตนเองคือ
อะไร หากยงัไมแ่นใ่จ หรือยงัไมพ่บ ให้ถามตนเองวา่ ในกิจวตัร
ประจ าวนั เราชอบท าอะไร เม่ือทา่นอยูก่บัเพ่ือน ทา่นเป็นอยา่งไร มี
งานอดเิรกอะไร สิ่งเหลา่นีจ้ะท าให้ทา่นหาแนวทางอาชีพของตนเอง
ได้ วนันีจ้ะมาคยุกนัวา่ เม่ือได้แนวทางอาชีพแล้ว จะท าอยา่งไรตอ่ไป 
 เม่ือได้อาชีพหรือมีอาชีพท่ีมีแนวโน้มว่าจะใชแ่ล้ว ให้
ตดัสินใจลองท า ลองค้นคว้าเลย เชน่ หากพบวา่ตนเองอยากเป็น
ทนาย ให้ไปพดูคยุกบัทนายวา่ต้องท างานอะไรบ้าง มีความ
ยากล าบากอยา่งไร ลองอา่นหนงัสือเก่ียวกบันิติศาสตร์ด ูอย่า
เสียเวลาพิจารณานาน เพราะถ้าหากไมล่องสมัผสัด้วยตนเอง ก็จะไม่
ทราบว่าอาชีพนัน้เป็นอยา่งไร และจะเป็นการตดัสินใจผา่น
จินตนาการของตนเองเทา่นัน้  
 เม่ือพบค าตอบท่ีชดัเจนแล้ว ให้เร่ิมพฒันาตนเอง เพื่อเพิ่ม
โอกาสท่ีจะได้เข้าท างานในท่ีท่ีทา่นคาดหวงัไว้ในอนาคต ซึง่จริงๆ 
แล้วทกุบริษัทจะต้องการพนกังานท่ีมีลกัษณะท่ีคล้ายกนั ลกัษณะ



เหลา่นีอ้าจแบง่ออกได้เป็น 2 มิต ิคือ 1) ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ 
และ 2) อปุนิสยั 
 ด้านท่ีหนึง่ ความรู้ ทกัษะ ความสามารถ สิ่งท่ีท่านควร
พฒันา คือ ภาษา โดยเฉพาะภาษาองักฤษ ทกัษะทางคอมพิวเตอร์  
สว่นด้านท่ีสองคือ อปุนิสยั ซึ่งมกัจะมีลกัษณะอปุนิสยัของพนกังานท่ี
บริษัทต้องการคล้ายๆ กนั และถ้าทา่นสามารถพฒันาสิ่งเหลา่นีใ้ห้
ตนเองได้ จะท าให้มีโอกาสเข้าท างานในบริษัทท่ีทา่นต้องการใน
อนาคตได้มากขึน้ เชน่ สัง่ได้ท าได้ ทกัษะการแก้ไขปัญหาท่ีได้
ประโยชน์ทัง้สองฝ่าย ความรับผิดชอบ การท างานเป็นทีม การเรียนรู้
ตลอดชีวิต ความยืดหยุ่น ปรับตวัได้ง่าย เป็นต้น เม่ือพิจารณา
ลกัษณะเหลา่นีแ้ล้ว เหมือนว่าจะเป็นไปไมไ่ด้ท่ีจะมีลกัษณะดงักลา่ว
ทกุอย่าง แตไ่มใ่ชว่่าเราจะละทิง้ไมพ่ฒันาสิ่งเหลา่นีใ้ห้แก่ตนเอง ท่าน
ควรวางแผนเร่ิมต้นตัง้แตปั่จจบุนันี ้วิธีการพฒันาสิ่งเหลา่นีท้ าได้
อยา่งง่ายๆ คือ ให้เพ่ือนประเมินวา่ทา่นมีลกัษณะเหลา่นีม้ากน้อย
เพียงใด และสถานการณ์หรือพฤติกรรมใดบ้าง ท่ีท าให้เพ่ือนของท่าน
ดวูา่ท่านมีลกัษณะเหล่านีน้้อย ให้น าสถานการณ์หรือพฤตกิรรมนัน้
มาแก้ไขตนเอง และประเมินกบัเพ่ือนคนดงักล่าวเป็นระยะ  
 ในวนัพรุ่งนี ้เราจะมาคยุกนัตอ่วา่จะเลือกบริษัทท่ีจะไปสมคัร
งานอยา่งไร สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 4 มิถนุายน 2551 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 3: “เตรียมตวัสมคัรงาน” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุ

ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“เตรียมตวัสมคัรงาน” ตอ่นะคะ 
 ครัง้ก่อนหน้านี ้ได้พดูถึงการพฒันาตนเองในระยะยาว โดย
การพฒันาความรู้ ทกัษะ ความสามารถ ท่ีบริษัทต้องการในท่ีท างาน 
ซึง่ทกัษะท่ีส าคญัก็คือ ภาษาและคอมพิวเตอร์ และพฒันาลกัษณะ
อปุนิสยัตนเอง ให้เป็นพนกังานท่ีทกุบริษัทต้องการ 
 ถึงแม้วา่ตนเองจะมีแนวโน้มเป็นพนกังานท่ีดีแล้ว แตห่ากได้
อยูใ่นบริษัทท่ีไมเ่หมาะสมกบัตวัทา่น อาจท าให้ทา่นไมมี่ความสขุ 
และสง่ผลให้ต้องลาออกในอนาคตได้ ดงันัน้ การเลือกต าแหนง่งาน 
และบริษัทจงึเป็นสิ่งท่ีส าคญัอยา่งหนึง่ ในกระบวนการสมคัรงาน 
 อนัดบัแรก คือ การเลือกต าแหนง่งาน ให้เลือกตามทกัษะ 
ความสามารถ ความสนใจ และให้ตรวจสอบว่าต าแหนง่งานนี ้
เหมาะสมกบัจดุมุง่หมายในชีวิตของตนเองหรือไม ่เชน่ ท างานเป็น
พนกังานขายตา่งจงัหวดัเพราะวา่ชอบ แตอ่ยากมีครอบครัว ถ้าเป็น
เชน่นีใ้ห้ลองเลือกดวู่า มีงานอ่ืนท่ีเหมาะสมหรือไม ่เชน่ ฝ่าย
การตลาด พนกังานขายในกรุงเทพฯ  
 อนัดบัท่ีสอง คือ การเลือกบริษัท ให้ตรวจสอบว่าบริษัท
ดงักลา่ว มีลกัษณะอยา่งไร เชน่ กฎระเบียบ บรรยากาศในการ
ท างานของบริษัท บางบริษัทมีลกัษณะการท างานแบบสบายๆ แบบ



พ่ีน้อง แตบ่างบริษัทบอกว่าพนกังานเลิกงานห้าโมงเย็น แต่ถึงเวลา
จริงยงัไมมี่ใครออกจากงาน บางบริษัทต้องมีการเลีย้งหลงัเลิกงาน
บอ่ยๆ และหลีกเล่ียงไมค่อ่ยได้ สิ่งเหลา่นีค้วรตรวจสอบก่อนสมคัร
เข้าท างาน โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง บริษัทท่ีมีอตัราการลาออกสงูๆ 
 ทศันคตท่ีิทา่นต้องระวงัอยา่งมากในการสมคัรงาน คือ ขอให้
ได้งานก็พอ ท างานเพ่ือเงินก็พอ ความคิดเหลา่นี ้ท าให้ทา่นเส่ียงท่ี
ต้องท างานในบริษัทท่ีท่านไมช่อบ สง่ผลให้ท่านไมมี่ความสขุ ความ
ทกุข์เหลา่นีอ้าจไมไ่ด้สง่ผลตอ่ทา่นเพียงอยา่งเดียว แตอ่าจสง่ผลตอ่
คนรอบข้างของทา่น เช่น ครอบครัวและเพ่ือน โดยอาจเกิดการ
ทะเลาะหรือไมเ่ข้าใจกนั และสง่ผลให้เกิดความสมัพนัธ์ท่ีไมดี่ได้ 
 วนัพรุ่งนี ้จะมาคยุกนัตอ่ ถึงเอกสารท่ีทา่นจะต้องเตรียมตวั
ก่อนการสมคัรงาน สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 5 มิถนุายน 2551 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 4: “เตรียมตวัสมคัรงาน” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุ

ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“เตรียมตวัสมคัรงาน” ตอ่นะคะ 
 ครัง้ก่อนหน้านี ้ได้พดูถึงการเลือกต าแหนง่งาน และการเลือก
บริษัท วา่ต้องเลือกให้ดีก่อน ท่ีทา่นจะสมคัรงาน เพราะบริษัทบางท่ี
อาจไมเ่หมาะสมกบัลกัษณะนิสยัของทา่น อยา่งไรก็ตาม อยา่เลือก
บริษัทมากเกินไป จนเสียโอกาสสมคัรงานท่ีดีไป 
 หลงัจากท่ีตดัสินใจได้แล้ว ว่าจะสมคัรงานท่ีใด ท่านจะต้อง
เตรียมเอกสารเพ่ือสมคัรงาน สิ่งแรกท่ีขาดไมไ่ด้เลย คือ ประวตัิ
แนะน าตวั หรือท่ีเรียกกนัย่อๆ วา่ เรซูเม ่(Resume) รูปแบบการเขียน
เรซูเมมี่ผลอยา่งมากตอ่การคดักรองผู้สมคัรในขัน้ต้น การท าให้เรซูเม่
ของทา่นอา่นง่าย ดสูะดดุตา ยอ่มท าให้ผู้คดัเลือกได้ข้อมลูจากตวั
ทา่นได้เร็วกวา่ มีความสนใจในการหยิบขึน้มาอา่น มากกวา่เรซูเมท่ี่
ไมส่ะดดุตา 
 ในท่ีนี ้จะกลา่วถึงเทคนิค การเขียนเรซูเมอ่ย่างคร่าวๆ สิ่งท่ี
ทา่นจะต้องตระหนกัไว้ คือว่า ผู้คดัเลือกจะอา่นเรซูเมข่องทา่น
ประมาณ 30 วินาทีเท่านัน้ ดงันัน้ทา่นต้องท าให้เรซูเมข่องทา่นอา่น
ง่ายและเตะตามากท่ีสดุ 
 ค าถามแรก คือ จะใสอ่ะไรลงไปในเรซูเม ่ให้ทา่นใสข้่อมลู
สว่นบคุคล คือ ช่ือ นามสกลุ ท่ีอยู ่เบอร์โทรศพัท์ติดตอ่ และอีเมลล์ 



ใสว่ฒุิการศกึษา ประสบการณ์ท างาน อยา่เขียนวา่ท่านท าต าแหนง่
อะไร แตใ่ห้เขียนว่าทา่นท าหน้าท่ีอะไรบ้าง มีงานชิน้ใดบ้างท่ีเป็น
ผลงานของทา่น นอกจากนีใ้ห้ใส ่ความสนใจ กิจกรรมตา่งๆ ท่ีเคยท า 
ความรับผิดชอบท่ีทา่นเคยได้รับในการท ากิจกรรมตา่งๆ ทกัษะอ่ืนท่ี
เอือ้ตอ่การท างาน เชน่ คอมพิวเตอร์ ภาษา และบคุคลท่ีทางบริษัท
สามารถสอบถามเก่ียวกบัทา่นได้ จากสถานศกึษา 1 คนและจากท่ี
ท างานเก่าอีก 1 คน ท่านจะต้องติดตอ่บคุคลท่ีท่านอ้างถึงก่อนท่ีจะ
สง่เรซูเมไ่ป เพ่ือให้มัน่ใจได้ว่าบคุคลเหลา่นัน้รับรู้วา่ทา่นใสช่ื่อเขาลง
ในเรซูเม ่และให้มัน่ใจวา่ เขาจะสามารถอ้างอิงคณุสมบตัิท่ีดี ภายใน
ตวัของทา่นได้  
 วนัพรุ่งนี ้จะมาคยุกนัตอ่ว่าจะท ารูปแบบของเรซูเมอ่ยา่งไร 
รวมถึงข้อแนะน าและข้อควรระวงัในการเขียนเรซูเม ่สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 6 มิถนุายน 2551 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 5: “เตรียมตวัสมคัรงาน” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุ

ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“เตรียมตวัสมคัรงาน” ตอ่นะคะ 
 ก่อนหน้านีไ้ด้พดูคยุถึงการเขียนเรซูเม ่วา่ข้อมลูใดบ้างท่ีควร
จะใสล่งในเรซูเม ่วนันีจ้ะกลา่วถึงลกัษณะรูปแบบของเรซูเมท่ี่อา่น
ง่ายและสะดดุตา  
 เรซูเมท่ี่อา่นง่าย สามารถท าได้โดยใช้กระดาษ A4 แบบหน้า
หลงั ส าหรับผู้ ท่ีเพิ่งส าเร็จการศกึษาไมค่วรมีความยาวเกิน 1 แผน่
เพ่ือเป็นการจ ากดัตนเองให้เขียนเฉพาะสิ่งท่ีส าคญัเท่านัน้ และ
พยายามให้มีพืน้ท่ีว่างเยอะๆ เพ่ือให้สิ่งท่ีทา่นเขียนโดดเดน่มากขึน้ 
หลีกเล่ียงการใช้ยอ่หน้ายาวๆ ควรท าให้เป็นประโยคสัน้ๆ ล าดบัการ
เขียน ควรเขียนประสบการณ์ลา่สดุหรือน าสิ่งท่ีส าคญัท่ีสดุขึน้ก่อน 
เพราะผู้อา่นมกัจะอ่านบรรทดัแรกของแตล่ะยอ่หน้าเสมอ และควรท า
ให้เนือ้หาประเภทเดียวกนัอยู่หน้าเดียวกนั เชน่ ประสบการณ์ท างาน
อยูห่น้าเดียวกนั ประสบการณ์เรียนอีกหน้าหนึง่ และให้เขียนวา่ท่าน
ท าอะไรส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดของงานท่ีท า เชน่ ทา่น
ได้ร่วมเป็นทีมงานในการออกสินค้าตวัใหม่ หรือทา่นสามารถเพิ่ม
ยอดขายให้แก่บริษัท เป็นต้น หากมีข้อมลูจ านวนมาก ให้ใสเ่ฉพาะสิ่ง
ท่ีส าคญั ซึง่เรซูเมท่ี่ดีอยูท่ี่คณุภาพของสิ่งท่ีประสบความส าเร็จ ไมใ่ช่
ปริมาณงานท่ีท าส าเร็จ  



 สิ่งท่ีทา่นควรหลีกเล่ียงในการเขียนเรซูเม ่คือ การเว้นเวลา
วา่ง เชน่ ไมร่ะบวุา่ช่วง 2 ปีท่ีผา่นมาท าอะไร ซึง่ควรอธิบายด้วยวา่
ชว่งนัน้ท าอะไร ไมค่วรให้ข้อมลูท่ีเป็นเท็จ เพราะบางครัง้ทางบริษัท
สามารถตรวจสอบข้อมลูได้ เชน่ ผู้คดัเลือกรู้จกัคนท่ีอยูบ่ริษัทท่ีทา่น
เคยท างานมาก่อน หลีกเล่ียงการสง่เรซูเมใ่ห้แก่บริษัทผา่นทางแฟ็กซ์ 
(Fax) เพราะคณุภาพของตวัอกัษรไม่ดี สง่ผลให้การประเมินไมดี่ 
นอกจากนีเ้รซูเมข่องทา่นไมค่วรมีสีสนัมากเกินไป ควรจะมีสีสนัเพียง
เพ่ือชว่ยให้ผู้คดัเลือกอา่นง่ายขึน้เทา่นัน้ 
 นอกจากเรซูเมแ่ล้ว เอกสารอ่ืนๆ ท่ีต้องเตรียมไว้ก่อนสมคัร
งาน คือ ใบรับรองผลการศกึษา หรือท่ีเรียกวา่ทรานสคริปต์ 
(Transcript) ผลการสอบภาษาองักฤษ เชน่ โทอิค (TOEIC) 
ใบรับรองการฝึกงานหรือใบรับรองการท างานจากบริษัทตา่งๆ การ
เตรียมเอกสารเหลา่นี ้ให้เตรียมไว้หลายชดุพร้อมๆ กนั เพ่ือให้สะดวก
ในการสมคัรงานหลายท่ี ไม่ต้องไปเดนิเร่ืองเอกสารบอ่ยๆ 
 ในวนัจนัทร์ จะกลา่วถึงขัน้ตอนตอ่ไปหลงัจากการคดักรอง
แล้ว คือ การเตรียมตวัท าข้อสอบ แบบทดสอบตา่งๆ ในตอนสมคัร
งาน สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 9 มิถนุายน 2551 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 6: “เตรียมตวัสมคัรงาน” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุผู้ ฟังอีกครัง้

นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จากคณะจิตวิทยา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง “เตรียมตวัสมคัร
งาน” ตอ่นะคะ 
 ครัง้ก่อนหน้านี ้ได้พดูถึงการเขียนเรซูเมเ่พ่ือใช้ในการสมคัร
งาน วา่จะต้องใสข้่อมลูใดบ้าง และจดัรูปแบบอยา่งไร ในวนันี ้จะ
กลา่วถึงวิธีการเตรียมตวัท าข้อสอบ แบบทดสอบตา่งๆ ระหวา่งการ
สมคัรงาน  
 บริษัทตา่งๆ สร้างข้อสอบ หรือแบบทดสอบตา่งๆ เพ่ือ
ประเมินความรู้ท่ีจ าเป็นตอ่การท างาน ความฉลาด ความสามารถใน
การตดัสินใจ บคุลิกภาพท่ีเหมาะสมตอ่ต าแหนง่งานหรือบริษัท เป็น
ต้น  
 ในขณะท่ีทา่นเข้าไปสอบ สิ่งแรกท่ีต้องค านงึ คือ หากทา่นท า
ข้อสอบไมไ่ด้ ก็ไมไ่ด้หมายความวา่ทา่นจะไมผ่า่น หรือถ้าทา่นท า
ข้อสอบได้ ก็ไมไ่ด้หมายความวา่ทา่นจะผา่น การตดัสินใจจะขึน้อยูก่บั
คะแนนของการสอบ หากคะแนนของทา่นสงูเม่ือเปรียบเทียบกบั
ผู้สมคัรคนอ่ืน โอกาสท่ีท่านผ่านการคดัเลือกมีมากขึน้ 
 วิธีการเตรียมตวั ให้ท่านลองสอบถามบริษัทท่ีจดัท า ว่า
แบบทดสอบมีลกัษณะอย่างไร จากนัน้ให้หาหนงัสือท่ีมีตวัอยา่ง
แบบทดสอบเหลา่นีม้าลองท าด ูเพ่ือให้ทา่นเข้าใจในแบบทดสอบและ 
ไมต่ื่นตระหนกในเวลาท่ีท าแบบทดสอบจริง ส าหรับแบบทดสอบวดั



ความสามารถทางคณิตศาสตร์ หรือวดัความคิดในเชิงเหตผุล ให้ท่าน
ลองท าแบบฝึกหดัเหลา่นัน้ก่อนไปทดสอบจริง เพื่อให้ท่านกลบัมา
คุ้นเคยกบัทกัษะเหล่านีอี้กครัง้หนึง่ สง่ผลให้คะแนนท่ีได้ เป็นคะแนน
สงูสดุตามศกัยภาพท่ีท่านมี 
 ส าหรับแบบวดับคุลิกภาพนัน้ ผมแนะน าให้ท่านตอบตาม
ความเป็นจริง เน่ืองจากวา่แบบวดับคุลิกภาพนัน้ จะประเมินวา่ทา่นมี
บคุลิกภาพแบบใด และเหมาะสมกบัท่ีท างานนัน้หรือไม ่หากทา่น
ตอบไมต่รงกบัความเป็นจริงแล้ว ทา่นอาจไมเ่หมาะสมกบัท่ีท างาน
นัน้หากได้รับการคดัเลือกไป และสง่ผลให้ทา่นไมมี่ความสขุในการ
ท างาน 
 ก่อนเข้าสอบ ให้ทา่นเตรียมอปุกรณ์ไปให้พร้อม เชน่ เคร่ือง
เขียน นาฬิกา เคร่ืองคิดเลข เม่ือเข้าสอบแล้ว ให้อ่านให้รอบคอบ วา่
แบบวดัดงักลา่วต้องการให้ท าอะไร มีเวลาให้มากน้อยเพียงใด 
 วนัพรุ่งนี ้จะมาคยุกนัตอ่ ในเร่ืองของการสมัภาษณ์เพ่ือสมคัร
งาน วา่ควรมีการเตรียมตวั และมีการตอบอยา่งไร สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 10 มิถนุายน 2551 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 7: “เตรียมตวัสมคัรงาน” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุ

ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“เตรียมตวัสมคัรงาน” ตอ่นะคะ 
 ครัง้ก่อนหน้านี ้ได้พดูถึงการเตรียมตวัเพ่ือท าข้อสอบ หรือ
แบบทดสอบตา่งๆ แล้ว วา่ควรสอบถามบริษัทว่าข้อสอบมีลกัษณะ
เป็นอย่างไร หากเป็นข้อสอบเพ่ือวดัทกัษะ ความสามารถ ควรเตรียม
ตวัก่อน เพ่ือให้ไมต่ื่นตระหนกในตอนสอบ และท าให้คะแนนท่ีได้ เป็น
คะแนนสงูสดุตามความสามารถท่ีทา่นมี แตห่ากเป็นข้อสอบวดั
บคุลิกภาพ ความสนใจ ให้ท่านตอบตามความเป็นจริง เพื่อให้บริษัท
ประเมินอย่างถกูต้อง 
 ในวนันี ้จะกล่าวถึงการเตรียมตวัสมัภาษณ์ จะมีข้อแนะน า
ทัง้หมด 8 ข้อด้วยกนั ข้อแรกคือ ท าการบ้าน โดยศกึษาวา่องค์การ
ท างานเก่ียวข้องกบัอะไร วฒันธรรมในองค์การเป็นอย่างไร ลกัษณะ
งานในต าแหนง่งานท่ีทา่นสมคัรเป็นอยา่งไร ท่านมีจดุเดน่อยา่งไรใน
การท างานต าแหนง่นัน้ นอกจากการเตรียมข้อมลูเพื่อไปตอบค าถาม
แล้ว ทา่นจะต้องเตรียมข้อมลูเพื่อถามค าถามอนัชาญฉลาดตอ่ผู้
สมัภาษณ์ด้วย ข้อมลูเหล่านีส้ามารถหาได้จากอินเทอร์เนต รายงาน
ทางการเงินท่ีบริษัทแสดง หรือจากเพ่ือนหรือคนรู้จกัท างานอยู่ 
 ข้อท่ีสอง คือ ตรวจสอบสถานท่ีสมัภาษณ์ลว่งหน้า วา่ใช้
เวลาเทา่ไร มีสถานท่ีจอดรถหรือไม ่จะต้องติดตอ่กบัใคร เบอร์



โทรศพัท์อะไร ห้องสมัภาษณ์อยูท่ี่ใดในบริษัท เม่ือไปสมัภาษณ์ควร
ไปก่อนเวลานดัสมัภาษณ์อย่างน้อย 15 นาที เข้าห้องน า้ ตรวจสอบ
การแตง่ตวัให้ดี บอกผู้ประสานงานวา่ตนเองได้มาแล้ว และปิด
โทรศพัท์มือถือ อยา่ให้เวลามาท าให้ทา่นเร่งรีบ ท าให้ผลการ
สมัภาษณ์ออกมาไมดี่ 
 ข้อท่ีสาม คือ สภุาพ การแตง่ตวัควรแตง่ตวัในลกัษณะสภุาพ 
ไมว่า่บริษัทของคณุจะเป็นอยา่งไร มีลกัษณะการแตง่ตวัแบบสบายๆ 
แตส่ภุาพไว้ก่อนดีกวา่ อยา่ลืมตดัผม ตดัเล็บ โกนหนวดเคราให้
เรียบร้อย นอกจากนีบ้ริษัทบางแหง่เช่ือวา่การใสช่ดุนิสิตนกัศกึษาไป
สมัภาษณ์งาน แสดงให้เห็นถึงการไมพ่ร้อมท างาน ถึงแม้ว่าข้อความ
นีจ้ะเป็นจริงหรือไมเ่ป็นจริงก็ตาม ก็ควรใสช่ดุท างานไปสมัภาษณ์
ดีกวา่ 
 ข้อท่ีส่ี ตดิตอ่กบับคุคลท่ีคณุอ้างถึงไว้ก่อน ไมว่า่จะเป็น
หวัหน้าจากบริษัทเก่า อาจารย์ท่ีเคยเรียน เพ่ือให้พวกเขาได้รับรู้วา่
ตนเองได้รับการอ้างถึง และบคุคลเหลา่นีจ้ะได้ให้ข้อมลูท่ีเก่ียวข้อง
กบัทา่นในทางท่ีดีได้ถกูต้อง ในวนัพรุ่งนีจ้ะมากลา่วถึงข้อแนะน าใน
การสมัภาษณ์อีก 4 ข้อนะคะ่ สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 11 มิถนุายน 2551 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 8: “เตรียมตวัสมคัรงาน” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุ

ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“เตรียมตวัสมคัรงาน” ตอ่นะคะ 
 ครัง้ก่อนหน้านี ้ได้พดูถึงข้อแนะน าในการเตรียมตวัเข้า
สมัภาษณ์จ านวน 4 ข้อจากทัง้หมด 8 ข้อด้วยกนั คือ ท าการบ้าน หา
สถานท่ีสมัภาษณ์ก่อน สภุาพ และตดิตอ่กบับคุคลท่ีคณุอ้างถึง วนันี ้
จะมากลา่วถึงข้อถดัไปคะ่  
 ส าหรับข้อท่ีห้า คือ การซ้อมตอบค าถาม จากงานวิจยัพบวา่
ผู้ ท่ีซ้อมตอบค าถามสมัภาษณ์มาก่อนถกูประเมินในทางท่ีดีมากกวา่
ผู้ ท่ีไมไ่ด้เตรียมพร้อม ค าถามในแตล่ะองค์การจะมีค าถามท่ีซ า้กนั 
เชน่ ท าไมถึงเข้าองค์การนี ้จดุเดน่และจดุท่ีต้องปรับปรุงภายในตวั
ทา่นคืออะไร จงอธิบายวา่ตวัของทา่นเป็นอยา่งไร เป็นคนลกัษณะใด 
คณุสนใจท างานอะไร คณุคาดหวงัวา่ท่ีเข้าท างานต าแหน่งนีจ้ะได้ท า
อะไร วิชาท่ีคณุเรียนมาสามารถชว่ยงานอะไรได้ คณุมีความ
ประทบัใจอะไรในองค์การของเรา คณุได้ยินบริษัทของเรามาจากไหน 
 ค าถามบางค าถามให้ตอบอยา่งระมดัระวงั ถ้าถามว่าคณุ
แผนชีวิตอยา่งไร ให้บอกให้ชดัเจนเห็นภาพ ถ้าจะไปเรียนตอ่ ก็บอก
เลยวา่จะไปเรียนตอ่ภายในก่ีปี ถ้าถามวา่ท าไมเราต้องเลือกคณุ บอก
ไปเลยวา่คณุสามารถช่วยงานอะไรเขาได้บ้าง หรือวา่คณุมี
บคุลิกภาพเดน่อยา่งไร ถ้าถามวา่คณุสมคัรงานไว้กบัท่ีไหนบ้าง ให้



บอกเขาตามตรง เน่ืองจากว่าบริษัทตา่งๆ อาจตรวจสอบข้อมลูนีไ้ด้ 
ถ้าถามว่าคณุลาออกจากท่ีท างานเก่าท าไม ให้บอกเหตผุล ห้ามใช้
อารมณ์ในการตอบเด็ดขาด เชน่ ผมกบัเจ้านายไมส่ามารถท างานเข้า
กนัได้ เจ้านายมกัเป็นคนต้องการงานละเอียด แตผ่มไมค่อ่ยใสใ่จกบั
รายละเอียดมากนกั จนบางครัง้เราเกิดขึน้ปากเสียงกนั ผมรู้สกึทน
ไมไ่ด้จงึออกจากบริษัทเก่า ระวงัห้ามตอ่วา่และใช้อารมณ์ในการตอบ
เป็นอนัขาด 
 ข้อท่ีหก คือ เตรียมสิ่งของให้พร้อมก่อนไปสมัภาษณ์ ทา่น
ควรเขียนเป็นรายการเพ่ือตรวจสอบเลย วา่ต้องน าอะไรไปบ้าง แล้ว
ใสส่ิ่งของเหลา่นีไ้ว้ในท่ีเดียวกนั เชน่ บตัรประชาชน ใบสมคัร ระเบียน
การศกึษา ใบรับรองการผา่นงาน เป็นต้น ในวนัพรุ่งนี ้จะมาคยุกนัตอ่
ในข้อแนะน าในการสมัภาษณ์งานอีกสองข้อท่ีเหลือนะคะ่ สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 12 มิถนุายน 2551 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 9: “เตรียมตวัสมคัรงาน” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุ

ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“เตรียมตวัสมคัรงาน” ตอ่นะคะ 
 ครัง้ก่อนหน้านี ้ได้พดูถึงข้อแนะน าในการเตรียมตวั
สมัภาษณ์งาน 6 ข้อจาก 8 ข้อ คือ ท าการบ้าน หาสถานท่ีสมัภาษณ์
ก่อน สภุาพ ตดิตอ่กบับคุคลท่ีคณุอ้างถึง ซ้อมสมัภาษณ์ และเตรียม
สิ่งของให้พร้อม อีก 2 ข้อท่ีจะกลา่วถึงในวนันี ้คือ การเตรียมค าถาม 
และข้อแนะน าหลงัสมัภาษณ์ 
 ข้อท่ีเจ็ด คือ การเตรียมค าถาม โดยปกตหิลงัผู้สมัภาษณ์
สอบถามเรียบร้อยแล้ว จะเปิดโอกาสให้ผู้สมคัรถาม การเตรียม
ค าถามไปล่วงหน้า จะท าให้รู้รายละเอียดเก่ียวกบังานมากขึน้ และ
สร้างความประทบัใจให้แก่ผู้สมัภาษณ์มากขึน้ด้วย ค าถามท่ีจะถาม
ไมค่วรเป็นค าถามท่ีทางผู้สมัภาษณ์ตอบไว้แล้วในเอกสาร หรือเวป
ไซต์ ค าถามท่ีควรเตรียม อาจเป็น ค าถามเก่ียวกบังานของตน หาก
ได้รับต าแหนง่แล้วทา่นจะได้ท าอะไร จะต้องท างานกบัใคร ต าแหนง่
นีเ้ปิดขึน้มาเพื่ออะไร เส้นทางอาชีพ การเตบิโตภายในองค์การของ
คณุจะเป็นอยา่งไร มีการฝึกอบรมก่อนเข้ารับต าแหนง่งานหรือไม ่
วิธีการท างานจะต้องท าตามกระบวนการท่ีเขาก าหนดไว้ หรือคิด
ขึน้มาเอง 
 ข้อท่ีแปด คือ หลงัจากสมัภาษณ์ ให้ลองตรวจสอบตวัเองด ู



วา่ค าถามอะไรบ้างในการสมัภาษณ์ท่ีทา่นตอบไมไ่ด้ ตอบไมดี่ หากมี
เวลามากกวา่นีท้า่นจะตอบอะไร ลองตรวจสอบดวูา่ หากต้องการให้
การสมัภาษณ์ดีกวา่นี ้ทา่นจะท าอยา่งไร และรอผลการสมัภาษณ์ 
หากผลการสมัภาษณ์ลา่ช้าเกินกวา่ 1 สปัดาห์ ให้ทา่นลองสง่อีเมลล์ 
หรือโทรศพัท์ไปสอบถามอีกครัง้หนึง่ 
 การสมัภาษณ์เป็นเหมือนการน าเสนอรูปแบบหนึง่ ถึงแม้วา่
คณุจะมีความสามารถมากเพียงใด แตห่ากรูปแบบการน าเสนอไมดี่ 
ผู้สมัภาษณ์ก็ไมรู้่จกัคณุ ไมเ่ข้าใจความสามารถท่ีอยูภ่ายในตวัคณุ 
การน าเสนอให้น าเสนอตามความเป็นจริง อยา่น าเสนอเกินความเป็น
จริงไป เพราะจะสง่ผลให้ผู้ ท่ีท างานร่วมกบัคณุมีความคาดหวงัเกิน
จากความเป็นจริง และตอนท างานจริงจะท าให้ทา่นท างานได้ล าบาก 
 วนัพรุ่งนี ้จะมาคยุกนัตอ่ วา่ควรจะท าอยา่งไรเม่ือผลการ
สมคัรงานได้ออกมาแล้ว สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 13 มิถนุายน 2551 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 10: “เตรียมตวัสมคัรงาน” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุ

ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“เตรียมตวัสมคัรงาน” ตอ่นะคะ 
 ครัง้ก่อนหน้านี ้ได้พดูถึงการเตรียมตวัสมคัรงานทัง้หมด ไม่
วา่จะเป็นการหาความสนใจของตนเอง การเตรียมเอกสาร การเขียน
เรซูเม ่การเตรียมตวัท าแบบทดสอบ ข้อสอบตา่งๆ การเตรียมตวั
สมัภาษณ์งาน วนันีจ้ะกล่าวถึงการเตรียมตวัรับผลการสมคัรงาน 
 การสมคัรงานจะหลีกเล่ียงไมไ่ด้ วา่จะต้องมีบางครัง้ท่ี
ผิดหวงั บางครัง้ท่ีสมหวงั ส าหรับคนท่ีผิดหวงั ไมต้่องเสียใจ ไมต้่อง
กลา่วโทษวา่ตนเองไมมี่ความสามารถ การสมคัรงานจริงๆ แล้วเป็น
การเลือกผู้สมคัรท่ีเหมาะสมกบังาน บางครัง้ผู้คดัเลือกพิจารณาวา่
คณุอาจไมเ่หมาะสมกบังาน บางครัง้สาเหตท่ีุบริษัทต้องปฏิเสธคณุ
เป็นเพราะวา่คณุมีคณุสมบตัิสงูเกินไป บริษัทไมส่ามารถจ้างได้ หรือ
ถ้าจ้างมาแล้ว คณุอาจจะไมมี่ความสขุในการท างานตอ่ ให้คณุสมคัร
งานตอ่ไป บางครัง้อาจมีงานท่ีดีกว่ารออยูข้่างหน้า  
 หากทา่นรู้สกึท้อแท้ หมดหวงัจริงๆ ลองคิดถึงสิ่งดีๆ ท่ีคนอ่ืน
ชว่ยเหลือท่านในขณะเตรียมตวัสมคัรงาน ลองโทรศพัท์ไปคยุกบัเขา 
ขอบคณุกบัเขา หาสิ่งดีๆ ให้กบัตนเอง สร้างพลงัใจกลบัมาให้พร้อมสู้
ตอ่ไป 
 ส าหรับผู้ ท่ีประสบความส าเร็จ ทา่นได้ประสบความส าเร็จขัน้



แรกในการสมคัรงาน แตบ่นัไดขัน้ตอ่ไปยงัมีอีกมากมาย ท่านอย่า
มองวา่การท างานจะเตม็ไปด้วยสิ่งท่ีดี ทกุคนตัง้ใจท างาน รักสามคัคี
กนั มีโอกาสได้แสดงความสามารถเตม็ท่ี ได้ใช้สิ่งท่ีตนเองเรียนมา 
จริงๆ แล้วอาจไมเ่ป็นเชน่นัน้ ทกุท่ีท างานมีปัญหา สิ่งท่ีเรียนมาอาจ
ไมไ่ด้ใช้อยา่งเตม็ท่ี ให้ทา่นอดทน รอโอกาส อยา่รีบร้อนตดัสินใจไป 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่งชว่งสามเดือนแรก ชว่งนัน้ทา่นจะยงัปรับตวัเข้ากบั
ท่ีท างานใหมไ่มไ่ด้ หากรีบตดัสินใจไป จะเป็นการตดัสินใจท่ีไมดี่นกั 
 ในการแสดงความคิดเห็น ให้ทา่นกล้าแสดงออก กล้าถาม 
แตอ่ยา่คาดหวงัวา่คนอ่ืนจะต้องท าตามท่ีท่านบอก บางครัง้หวัหน้า
อาจให้ท าสิ่งท่ีทา่นเห็นวา่ไมดี่มากนกั ให้ลองท าไปก่อน เพราะอาจ
เป็นไปได้ท่ีสิ่งท่ีท่านคิดไมถ่กูต้อง แตห่ากสิ่งท่ีทา่นคดิถกูต้อง ผลงาน
ท่ีออกมาก็จะเป็นสิ่งท่ีบง่ชีถ้ึงความถกูต้องเอง 
 สดุท้ายนี ้ขอคณุพระศรีรัตนตรัย ดลบนัดาลให้ทา่นประสบ
ความส าเร็จในการสมคัรงาน ให้ทา่นหาเส้นทางอาชีพท่ีท่านชอบได้ 
ได้งานในบริษัทท่ีเหมาะสมกบัตวัทา่น สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 
 


