บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุจฬุ าฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต
วันที่ 27 สิงหาคม 2550 เวลา 9.55-9.58 น.
ตอนที่ 1: “ใบสมัครงาน มีอะไรมากกว่าที่คิด!”
เพลงเปิ ดรายการ
ผู้ดาเนินรายการ

7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ ในสัปดาห์นี ้
อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝากเรื่ อง “ใบสมัครงาน มีอะไรมากกว่าที่คิด!” มาคุย
กับคุณผู้ฟังนะคะ
ในการสมัครงานทุกครัง้ พนักงานฝ่ ายบุคคลจะให้ กรอกใบ
สมัครงาน บางบริ ษัทใช้ ใบสมัครงานเพื่อเป็ นแหล่งข้ อมูลพื ้นฐานของ
ผู้สมัคร บางบริษัทใช้ ข้อมูลจากใบสมัครงานในการคัดเลือกผู้สมัคร
เข้ าทางาน บางบริ ษัทใช้ ข้อมูลนี ้เพื่อคัดผู้สมัครก่อนเข้ าสัมภาษณ์
หรื อการคัดเลือกวิธีอื่นๆ
ในที่นี ้ จะขอกล่าวถึงการใช้ ใบสมัครงานในการคัดเลือกหรื อ
คัดกรองผู้สมัครก่อนทดสอบด้ วยวิธีอื่น ผลสาเร็จของการใช้ ใบสมัคร
งานด้ วยวิธีนี ้ จะขึ ้นอยูก่ บั ปั จจัยต่างๆ คือ 1) สิ่งที่ใบสมัครต้ องการ
ทานาย อาจจะเป็ นผลการปฏิบตั งิ าน ระยะเวลาที่อยูใ่ นบริษัท การ
ขาดลามาสาย ถ้ าวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน จะส่งผลให้ เนื ้อหาของ
ใบสมัครแตกต่างกันด้ วย 2) แนวคิดที่อยูภ่ ายใต้ ใบสมัคร เป็ นแนวคิด
ของผู้สร้ างว่า ลักษณะของผู้สมัครอย่างไร ถึงจะเป็ นผู้สมัครที่บริษัท
ต้ องการ เช่น พนักงานที่ทางานได้ ดี พนักงานที่อยูก่ บั บริ ษัทนานๆ
พนักงานที่มีวินยั ในการทางาน ตัวอย่างของแนวคิดที่อยูภ่ ายใต้ ใบ
สมัครเป็ นดังนี ้
สมมติวา่ บริษัทหนึง่ ต้ องการคัดเลือกพนักงานขายที่มี
ยอดขายสูงๆ บริษัทมีแนวคิดว่า ถ้ าพนักงานขายมีประสบการณ์
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พบปะกับบุคคลที่หลากหลาย จะส่งผลให้ พนักงานขายสามารถ
ปรับตัวได้ ดี และส่งผลให้ ขายได้ ดีเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แนวคิดที่ตงั ้
ขึ ้นไม่จาเป็ นต้ องถูกต้ องเสมอไป บางแนวคิดอาจถูกต้ อง สามารถ
ทานายยอดขายของพนักงานได้ ดี แต่บางแนวคิดอาจไม่ได้ เป็ น
เช่นนัน้ ไม่สามารถทานายยอดขายได้
นอกจากนี ้ ตาแหน่งงานที่แตกต่างกัน ก็จะมีแนวคิดที่
ถูกต้ องแตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น พนักงานขายทัว่ ไป และพนักงาน
ขายประกันที่มียอดขายสูงๆ น่าจะมีแนวคิดที่แตกต่างกันไป ดังนัน้
จะต้ องมีกระบวนการในการหาแนวคิดที่เหมาะสมในการคัดเลือก
นอกเหนือจากการคิดเอาเองของผู้สร้ าง ในวันพรุ่งนี ้ มาคุยกันว่า
วิธีการหาแนวคิดภายใต้ ใบสมัครงานที่มีโอกาสถูกต้ อง เหมาะสมกับ
ตาแหน่งงานต่างๆ สามารถทาได้ อย่างไร สวัสดีคะ่
20 วินาที

บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุจฬุ าฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต
วันที่ 28 สิงหาคม 2550 เวลา 9.55-9.58 น.
ตอนที่ 2: “ใบสมัครงาน มีอะไรมากกว่าที่คิด!”
เพลงเปิ ดรายการ
ผู้ดาเนินรายการ

7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณ
ผู้ฟังอีกครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“ใบสมัครงาน มีอะไรมากกว่าที่คิด!” ต่อนะคะ
เมื่อวานนี ้ ได้ กล่าวไว้ แล้ วว่าในการใช้ ใบสมัครเพื่อคัดเลือก
ผู้สมัคร จะต้ องมีวตั ถุประสงค์ที่ชดั เจน และแนวคิดภายใต้ ใบสมัครที่
ถูกต้ อง เช่น แนวคิดที่ว่าพนักงานธุรการที่ดี จะต้ องมีประวัตวิ า่ เคย
ทางานด้ านการประสานงานมาแล้ ว วันนี ้จะมาคุยกันว่า แนวคิดที่
ถูกต้ องจะได้ มาอย่างไร
แนวคิดเหล่านี ้ สามารถหาได้ โดยการวิเคราะห์งาน การ
วิเคราะห์งานเป็ นการดูวา่ ในตาแหน่งหนึง่ มีงานอะไรบ้ าง พนักงาน
จะต้ องมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ หรื อลักษณะแบบใด ถึงจะเป็ น
พนักงานที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่ต้องการ เช่น พนักงานที่มีผลงานดี หรื อมี
ความรับผิดชอบ
วิธีหนึง่ ในการวิเคราะห์งานที่มีประสิทธิภาพ คือ นาผู้ที่
ทางานอยูใ่ นตาแหน่งงานดังกล่าว ประมาณกลุม่ ละ 6-10 คน มา
ประชุมร่วมกัน เพื่อให้ อภิปรายว่าพนักงานที่มีคณ
ุ สมบัติที่ต้องการ
และคุณสมบัตทิ ี่ไม่ต้องการ เป็ นอย่างไรให้ ลองนึกย้ อนดู ความรู้
ทักษะ ความสามารถ ของคนเหล่านันเป็
้ นอย่างไร จากนันให้
้ สรุป
รวบรวมข้ อมูลขึ ้นมา ตอนอภิปรายร่วมกัน ให้ ผ้ รู ่วมอภิปรายบอกด้ วย
ว่าลักษณะใดสาคัญมาก ลักษณะใดสาคัญน้ อย ให้ ทากลุ่มแบบนี ้
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หลายๆ กลุม่ ให้ ได้ พนักงานที่มีสว่ นร่วมประมาณ 10-20 % ของ
พนักงานในตาแหน่งนันทั
้ งหมด
้
โดยพนักงานเหล่านี ้ขอให้ คละกัน ทัง้
มีประสบการณ์น้อยและมาก
อย่างไรก็ตาม หากพนักงานในตาแหน่งดังกล่าวมีจานวน
น้ อย หรื อไม่สะดวกในการเรี ยกมาประชุมร่วมกันแล้ ว อาจใช้ การ
สัมภาษณ์พนักงานเหล่านัน้ เพื่อสอบถามข้ อมูล ผู้สมั ภาษณ์จะต้ อง
เตรี ยมคาถามมาก่อน เพื่อให้ ข้อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์เป็ นข้ อมูล
ที่มีประโยชน์ สามารถนาไปใช้ ในการพัฒนาใบสมัครที่ดีได้
ในวันพรุ่งนี ้ เราจะมาคุยกันต่อว่าหากได้ แนวคิดภายใต้ ใบ
สมัครแล้ ว จะทาอย่างไรเพื่อให้ ได้ ใบสมัครที่สามารถทานายสิ่งที่
ผู้สร้ างต้ องการได้ สวัสดีคะ่
20 วินาที

บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุจฬุ าฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต
วันที่ 29 สิงหาคม 2550 เวลา 9.55-9.58 น.
ตอนที่ 3: “ใบสมัครงาน มีอะไรมากกว่าที่คิด!”
เพลงเปิ ดรายการ
ผู้ดาเนินรายการ

7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครัง้
นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จากคณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง “ใบสมัครงาน มีอะไร
มากกว่าที่คิด!” ต่อนะคะ
ตอนที่ผา่ นมาได้ กล่าวถึงใบสมัครที่ใช้ ในการคัดเลือกผู้สมัคร ว่า
จะต้ องมีวตั ถุประสงค์ชดั เจน และมีแนวคิดว่าจะต้ องได้ ผ้ สู มัครแบบใด ถึงจะ
ได้ พนักงานตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว เช่น พนักงานขายที่มียอดขายสูง
จะต้ องเป็ นคนกล้ าแสดงออก รวมถึงได้ กล่าวไว้ วา่ การหาแนวคิดสามารถทาได้
โดยการวิเคราะห์งาน
เมื่อได้ แนวคิดเหล่านี ้มาแล้ ว สิ่งสาคัญอีกสิ่งหนึง่ ในการสร้ างใบสมัคร
ที่ดี คือ จะสร้ างข้ อคาถามอย่างไร ให้ วดั แนวคิดที่ต้องการ เช่น คนที่กล้ า
แสดงออกจะต้ องมีประวัตอิ ย่างไร จะต้ องมีวฒ
ุ ิอย่างไร มีสาขาที่เรี ยนอย่างไร
สร้ างข้ อคาถามขึ ้นมาให้ สอดคล้ องกับแนวคิดเหล่านัน้ การสร้ างข้ อคาถาม
พยายามสร้ างให้ เป็ นแบบที่มีตวั เลือก เพื่อให้ ผ้ สู มัครตอบได้ ง่าย ข้ อคาถามควร
ทาให้ เข้ าใจได้ ง่าย กระชับ เน้ นให้ ถามถึงประวัตสิ ว่ นตัวของผู้สมัคร
เมื่อสร้ างข้ อคาถามมาแล้ ว จะได้ ข้อคาถามจานวนมาก ที่สอดคล้ อง
กับแนวคิดหลายๆ แนวคิดที่ได้ จากการวิเคราะห์งาน ให้ นาข้ อคาถามเหล่านัน้
ไปทดลองใช้ กบั พนักงาน โดยแบ่งพนักงานออกเป็ นสองกลุม่ ด้ วยกัน คือ
พนักงานที่พงึ ประสงค์ และพนักงานที่ไม่พงึ ประสงค์ตามสิ่งที่ต้องการทานาย
เช่น พนักงานที่มีผลงานดี และพนักงานที่มีผลงานไม่ดี
เมื่อได้ แล้ ว ให้ พนักงานทังสองกลุ
้
ม่ ลองกรอกใบสมัครที่ได้ พฒ
ั นาขึ ้น
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มา เมื่อได้ แล้ วให้ นามาวิเคราะห์วา่ มีข้อใดบ้ างที่พนักงานทังสองกลุ
้
ม่ ตอบได้
แตกต่างกัน ให้ นาข้ อนันไปใช้
้
หากข้ อใดที่พนักงานสองกลุม่ ตอบไม่แตกต่าง
กัน ควรจะตัดข้ อนันออกจากใบสมั
้
ครงาน
ตรงนี ้จะทาให้ ได้ ใบสมัครงานที่มีแนวโน้ มใช้ คดั พนักงานได้ อย่างไรก็
ตาม ยังมีอีกปั จจัยหนึง่ ที่สง่ ผลต่อคุณภาพของใบสมัครงานได้ คือ การ
ตีความหมายจากใบสมัคร ซึ่งในวันพรุ่งนี ้ เราจะมาพูดคุยกันในเรื่ องการ
ตีความหมายจากใบสมัครงานอีกครัง้ หนึง่ สวัสดีคะ่
20 วินาที

บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุจฬุ าฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต
วันที่ 30 สิงหาคม 2550 เวลา 9.55-9.58 น.
ตอนที่ 4: “ใบสมัครงาน มีอะไรมากกว่าที่คิด!”
เพลงเปิ ดรายการ
ผู้ดาเนินรายการ

7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณ
ผู้ฟังอีกครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“ใบสมัครงาน มีอะไรมากกว่าที่คิด!” ต่อนะคะ
ครัง้ ก่อนหน้ านี ้ ได้ พดู ถึงการเขียนข้ อคาถามในใบสมัครงาน
และการคัดข้ อคาถามในใบสมัครงานแล้ ว ว่าข้ อคาถามใดที่สามารถ
แบ่งแยกได้ ระหว่างพนักงานที่พงึ ประสงค์ และพนักงานที่ไม่พงึ
ประสงค์ได้ ข้ อคาถามนันก็
้ จะเป็ นข้ อคาถามที่ดี
อย่างไรก็ตาม หากได้ ใบสมัครงานแล้ ว ผู้ใช้ ใบสมัครจะต้ อง
ตีความหมายจากใบสมัครนัน้ หากใช้ การตรวจดูตามความคิดของ
ผู้ใช้ อาจทาให้ เกิดอคติในการตีความหมายได้ ดังนันจึ
้ งควรมีคะแนน
จากใบสมัคร ถ้ าคะแนนสูงแสดงว่ามีแนวโน้ มจะเป็ นพนักงานที่มี
คุณสมบัตทิ ี่ดี ถ้ าคะแนนต่าแสดงว่ามีแนวโน้ มจะเป็ นพนักงานที่มี
คุณสมบัตไิ ม่พงึ ประสงค์
วิธีการง่ายๆ คือ ให้ นาข้ อมูลที่ได้ จากการเปรี ยบเทียบ
พนักงานที่มีคณ
ุ สมบัตทิ ี่พงึ ประสงค์และไม่พงึ ประสงค์ หากข้ อใด
แตกต่างกันมาก ควรจะให้ น ้าหนักแก่ข้อนันมาก
้
หากข้ อใดแตกต่าง
กันน้ อย ก็ควรจะให้ น ้าหนักแตกต่างกันน้ อย จากนันก็
้ รวมคะแนน
ออกมา
ในการนี ้ จะขอยกตัวอย่างการสร้ างใบสมัครนี ้ สมมติวา่
ต้ องการคัดผู้บริ หารระดับสูง โดยต้ องการทานายผลการปฏิบตั งิ าน

เพลง

ของผู้บริหาร ผู้สร้ างใบสมัครได้ วิเคราะห์งานมา แล้ วได้ แนวคิดมาว่า
ผู้บริหารที่เก่งน่าจะเป็ นคนที่เคยประสบความสาเร็จทางด้ านการ
บริหารมาก่อน และผู้บริ หารที่เก่งน่าจะมีพื ้นหลังเคยได้ ใกล้ ชิดกับ
ผู้บริหารระดับสูงมาก่อน
เมื่อได้ สองแนวคิดนี ้แล้ ว ผู้สร้ างได้ เขียนข้ อคาถามขึ ้นมา ใน
เรื่ องการประสบความสาเร็จมาแล้ ว ถามว่า เคยมีประสบการณ์
ทางานด้ านธุรกิจมาหรื อไม่ เคยทางานในตาแหน่งบริหารมาก่อน
หรื อไม่ ทางานบริหารนานกี่ปี เป็ นต้ น ส่วนด้ านพื ้นหลังได้ ใกล้ ชิดกับ
ผู้บริหารระดับสูง ถามว่า เคยเสนอผลงานแก่ผ้ บู ริหารระดับสูงหรื อไม่
พ่อแม่เคยมีตาแหน่งบริหารระดับสูงหรื อไม่ เป็ นต้ น เมื่อได้ ข้อคาถาม
เหล่านี ้มาแล้ ว ให้ นาข้ อคาถามนี ้ไปวัดกับผู้บริหารที่ประสบ
ความสาเร็จ และผู้บริหารที่ไม่สาเร็จ ว่ามีข้อใดที่แตกต่างกัน
วันพรุ่งนี ้ จะมาคุยกันต่อ ถึงข้ อควรระวัง และแนวทางแก้ ไข
ก่อนนาใบสมัครรูปแบบนี ้ไปใช้ สวัสดีคะ่
20 วินาที

บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุจฬุ าฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต
วันที่ 31 สิงหาคม 2550 เวลา 9.55-9.58 น.
ตอนที่ 5: “ใบสมัครงาน มีอะไรมากกว่าที่คิด!”
เพลงเปิ ดรายการ
ผู้ดาเนินรายการ

7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณ
ผู้ฟังอีกครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“ใบสมัครงาน มีอะไรมากกว่าที่คิด!” ต่อนะคะ
ก่อนหน้ านี ้ได้ พดู คุยถึงกระบวนการสร้ างใบสมัครที่สามารถ
ทานายว่า ผู้สมัครดังกล่าวมีแนวโน้ มจะเป็ นพนักงานที่มีลกั ษณะที่
ต้ องการหรื อไม่ อย่างไรก็ตาม การสร้ างใบสมัครนี ้ มีข้อควร
ระมัดระวังหลายอย่างด้ วยกัน
สิ่งแรกที่ต้องระมัดระวัง คือ การตอบให้ ตนเองดูดี บางครัง้
ผู้สมัครจะเขียนประวัตขิ องตนเองสูงกว่าความเป็ นจริง วิธีการลดอาจ
ทาได้ โดยการเขียนข้ อคาถามที่สามารถตรวจสอบได้ เท่านัน้ และให้
ผู้สมัครเขียนด้ วยว่าสามารถตรวจสอบได้ จากใคร ในใบสมัครควร
ระบุไว้ ด้วยอย่างชัดเจนว่า หากพบคาตอบที่เป็ นเท็จ ทางบริษัท
สามารถลงโทษได้ แม้ ว่าจะรับเข้ าเป็ นพนักงานแล้ วก็ตาม
นอกจากนี ้ หากทิ ้งระยะเวลาไปแล้ ว แนวคิดที่ถกู ต้ องอาจ
เปลี่ยนแปลงไป หรื อข้ อคาถามบางข้ ออาจจะไม่สามารถแบ่งคนที่มี
ลักษณะที่พงึ ประสงค์และไม่พงึ ประสงค์ออกจากกันได้ ดังนันอาจมี
้
การพัฒนาใบสมัครใหม่ทกุ ๆ 3-5 ปี
สิ่งที่ต้องระมัดระวังอีกอย่างหนึง่ คือ ใบสมัครควรมีมากกว่า
1 ใบ ตามตาแหน่ง เนื่องจากแนวคิดที่ถกู ต้ องของแต่ละตาแหน่งไม่
เหมือนกัน ดังนันควรสร้
้
างใบสมัครเหล่านี ้หลายๆ ใบ และด้ วยเหตุนี ้

เพลง

นี่เอง การพัฒนาใบสมัครแบบนี ้ สมควรจะทากับตาแหน่งที่มี
พนักงานจานวนมาก มีผ้ สู มัครจานวนมาก เพราะหากเป็ นตาแหน่งที่
มีผ้ สู มัครน้ อย การใช้ วิธีการอื่นเหมาะสมกว่า เช่น การสัมภาษณ์แบบ
มีโครงสร้ าง หรื อการทดลองงาน
โดยสรุปแล้ ว ประโยชน์ของใบสมัครนอกเหนือจากเป็ นข้ อมูล
พื ้นฐานแล้ ว ยังสามารถใช้ ในการคัดเลือกผู้สมัครได้ ในที่นี ้ได้
กล่าวถึงวิธีการพัฒนาใบสมัคร ที่สามารถทานายลักษณะที่พงึ
ประสงค์ของผู้สมัครได้ ผลสาเร็จของใบสมัครนี ้ขึ ้นอยู่กบั 1) ลักษณะ
ที่ต้องการทานาย 2) แนวคิดภายใต้ ใบสมัคร 3) ข้ อคาถามที่ใช้ ในใบ
สมัคร 4) การตีความหมายจากใบสมัคร อย่างไรก็ตาม ใบสมัครเป็ น
เพียงหลักฐานเพียงชิ ้นหนึง่ ในการประกอบการพิจารณาผู้สมัคร การ
พิจารณาควรใช้ หลักฐานอื่น เช่น การสัมภาษณ์ แบบวัดทางจิตวิทยา
ประกอบด้ วย เพื่อให้ ได้ ข้อมูลที่ครบถ้ วนในการคัดเลือกผู้สมัครที่
ลักษณะที่พงึ ประสงค์เข้ าทางาน สวัสดีคะ่
20 วินาที

