บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุจฬุ าฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต
วันที่ 2 มิถนุ ายน 2551 เวลา 9.55-9.58 น.
ตอนที่ 1: “เตรี ยมตัวสมัครงาน”
เพลงเปิ ดรายการ
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7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ ในสัปดาห์นี ้
อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จากคณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ฝากเรื่ อง “เตรี ยมตัวสมัครงาน” มาคุยกับคุณผู้ฟังนะ
คะ
การสมัครงานถือเป็ นจุดเปลี่ยนผ่านครัง้ สาคัญของชีวิต ใน
บางครัง้ ก็ได้ ตาแหน่งงานดังใจหวัง ขณะที่บางครัง้ ไม่ได้ หลังจากได้
งานแล้ ว ชีวิตย่อมเปลี่ยนแปลงไปหลายสิ่งหลายอย่าง ไม่วา่ จะเป็ น
วิถีชีวิต การปรับตัวเข้ ากับสิ่งแวดล้ อม การทางานกับบุคคลที่
แตกต่างไปจากเดิม ด้ วยเหตุนี ้เอง คุณผู้ฟังจึงควรให้ ความสาคัญกับ
การสมัครงานอย่างมาก
ก่อนที่จะสมัครงานได้ นนั ้ จะต้ องพิจารณาก่อนว่าจะสมัคร
งานอะไร แนวทางอาชีพของตนเป็ นอย่างไร ปั ญหานี ้อาจเป็ นปั ญหา
ในตอนวัยรุ่นของใครหลายคน แม้ กระทัง่ ผู้ใหญ่ที่ทางานแล้ ว ก็ยงั พบ
ปั ญหาเช่นนี ้จานวนมาก ในวันนี ้ ผมจะแนะนาวิธีการค้ นหาแนวทาง
อาชีพของตนเอง
ก่อนอื่นต้ องตระหนักก่อนว่า ถ้ าตนเองยังไม่ร้ ูวา่ ชอบอะไร
ไม่ใช่เรื่ องเสียหาย ไม่ใช่เรื่ องแปลก คนบางคนหาความสนใจของ
ตนเองไม่ได้ ตลอดชีวิตก็มี หากตนเองยิ่งทุกข์ใจมากเท่าไร การค้ นหา
ตนเองก็จะเต็มไปด้ วยความร้ อนรน และส่งผลให้ คาตอบที่ได้ จะเป็ น
คาตอบที่ได้ มาด้ วยความรี บร้ อน และอาจผิดพลาดได้ ในอนาคต การ
ค้ นหาตนเองไม่ต้องไปเปรี ยบเทียบกับคนอื่น แม้ คนอื่นจะรู้วา่ ตนเอง
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ชอบอะไรแล้ ว ตนเองก็ไม่ต้องไปทุกข์ร้อน เพราะคนแต่ละคนไม่
เหมือนกัน
ในการหาแนวทางอาชีพ ให้ ลองสารวจดูวา่ ตนเองชอบสิ่งใด
เป็ นพิเศษหรื อไม่ หากท่านไม่สามารถหาได้ ให้ ลองมองให้ กว้ างขึ ้นว่า
สิ่งใดเป็ นสิ่งที่สาคัญสาหรับชีวิตคุณ เช่น ความร่ ารวย ความท้ าทาย
ความมัน่ คง ความสุข การช่วยเหลือผู้อื่น ฯลฯ เมื่อได้ แล้ ว ลองถาม
ตนเองอีกครัง้ ว่าใช่หรื อไม่ ถ้ าไม่ใช่ให้ ตรวจสอบใหม่อีกครัง้ หนึง่ แต่
หากใช่ ให้ ลองดูวา่ อาชีพใดบ้ างที่สามารถตอบสนองสิ่งนันได้
้
หากท่านยังไม่สามารถตอบคาถามนี ้ได้ อาจลองถามตนเอง
ว่า เรามีลกั ษณะอย่างไร มีกิจวัตรประจาวันอย่างไร สิ่งเหล่านี ้อาจ
เป็ นสิ่งสะท้ อนทาให้ ทา่ นเห็นแนวทางอาชีพในอนาคต เช่น ท่านชอบ
พูดคุยโทรศัพท์กบั ผู้อื่นหรื อไม่ ท่านทาให้ เพื่อนหัวเราะ มีความสุขเมื่อ
อยูก่ บั ท่านได้ หรื อไม่ ท่านเป็ นผู้นากลุม่ ชอบกระตุ้นเพื่อนหรื อไม่
ท่านมีงานอดิเรกอะไร สิ่งเหล่านี ้จะช่วยให้ ท่านหาอาชีพที่เหมาะสม
กับท่านได้ ในวันพรุ่งนี ้ มาคุยกันว่าเมื่อหาแนวทางอาชีพได้ แล้ ว เรา
จะทาอย่างไรต่อไป สวัสดีคะ่
20 วินาที

บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุจฬุ าฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต
วันที่ 3 มิถนุ ายน 2551 เวลา 9.55-9.58 น.
ตอนที่ 2: “เตรี ยมตัวสมัครงาน”
เพลงเปิ ดรายการ
ผู้ดาเนินรายการ

7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณ
ผู้ฟังอีกครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“เตรี ยมตัวสมัครงาน” ต่อนะคะ
เมื่อวานนี ้ ได้ กล่าวไว้ แล้ วว่าก่อนที่จะสมัครงานได้ นนั ้
จะต้ องหาความสนใจด้ านอาชีพของตนเอง หากตอนนี ้ยังไม่พบ ให้
สารวจตนเองโดยมองให้ กว้ างขึ ้นว่าจุดมุง่ หมายของชีวิตตนเองคือ
อะไร หากยังไม่แน่ใจ หรื อยังไม่พบ ให้ ถามตนเองว่า ในกิจวัตร
ประจาวัน เราชอบทาอะไร เมื่อท่านอยูก่ บั เพื่อน ท่านเป็ นอย่างไร มี
งานอดิเรกอะไร สิ่งเหล่านี ้จะทาให้ ทา่ นหาแนวทางอาชีพของตนเอง
ได้ วันนี ้จะมาคุยกันว่า เมื่อได้ แนวทางอาชีพแล้ ว จะทาอย่างไรต่อไป
เมื่อได้ อาชีพหรื อมีอาชีพที่มีแนวโน้ มว่าจะใช่แล้ ว ให้
ตัดสินใจลองทา ลองค้ นคว้ าเลย เช่น หากพบว่าตนเองอยากเป็ น
ทนาย ให้ ไปพูดคุยกับทนายว่าต้ องทางานอะไรบ้ าง มีความ
ยากลาบากอย่างไร ลองอ่านหนังสือเกี่ยวกับนิติศาสตร์ ดู อย่า
เสียเวลาพิจารณานาน เพราะถ้ าหากไม่ลองสัมผัสด้ วยตนเอง ก็จะไม่
ทราบว่าอาชีพนันเป็
้ นอย่างไร และจะเป็ นการตัดสินใจผ่าน
จินตนาการของตนเองเท่านัน้
เมื่อพบคาตอบที่ชดั เจนแล้ ว ให้ เริ่มพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่ม
โอกาสที่จะได้ เข้ าทางานในที่ที่ทา่ นคาดหวังไว้ ในอนาคต ซึง่ จริงๆ
แล้ วทุกบริษัทจะต้ องการพนักงานที่มีลกั ษณะที่คล้ ายกัน ลักษณะ
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เหล่านี ้อาจแบ่งออกได้ เป็ น 2 มิติ คือ 1) ความรู้ ทักษะ ความสามารถ
และ 2) อุปนิสยั
ด้ านที่หนึง่ ความรู้ ทักษะ ความสามารถ สิ่งที่ท่านควร
พัฒนา คือ ภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ทักษะทางคอมพิวเตอร์
ส่วนด้ านที่สองคือ อุปนิสยั ซึ่งมักจะมีลกั ษณะอุปนิสยั ของพนักงานที่
บริษัทต้ องการคล้ ายๆ กัน และถ้ าท่านสามารถพัฒนาสิ่งเหล่านี ้ให้
ตนเองได้ จะทาให้ มีโอกาสเข้ าทางานในบริษัทที่ทา่ นต้ องการใน
อนาคตได้ มากขึ ้น เช่น สัง่ ได้ ทาได้ ทักษะการแก้ ไขปั ญหาที่ได้
ประโยชน์ทงสองฝ่
ั้
าย ความรับผิดชอบ การทางานเป็ นทีม การเรี ยนรู้
ตลอดชีวิต ความยืดหยุ่น ปรับตัวได้ ง่าย เป็ นต้ น เมื่อพิจารณา
ลักษณะเหล่านี ้แล้ ว เหมือนว่าจะเป็ นไปไม่ได้ ที่จะมีลกั ษณะดังกล่าว
ทุกอย่าง แต่ไม่ใช่ว่าเราจะละทิ ้งไม่พฒ
ั นาสิ่งเหล่านี ้ให้ แก่ตนเอง ท่าน
ควรวางแผนเริ่มต้ นตังแต่
้ ปัจจุบนั นี ้ วิธีการพัฒนาสิ่งเหล่านี ้ทาได้
อย่างง่ายๆ คือ ให้ เพื่อนประเมินว่าท่านมีลกั ษณะเหล่านี ้มากน้ อย
เพียงใด และสถานการณ์หรื อพฤติกรรมใดบ้ าง ที่ทาให้ เพื่อนของท่าน
ดูวา่ ท่านมีลกั ษณะเหล่านี ้น้ อย ให้ นาสถานการณ์หรื อพฤติกรรมนัน้
มาแก้ ไขตนเอง และประเมินกับเพื่อนคนดังกล่าวเป็ นระยะ
ในวันพรุ่งนี ้ เราจะมาคุยกันต่อว่าจะเลือกบริ ษัทที่จะไปสมัคร
งานอย่างไร สวัสดีคะ่
20 วินาที

บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุจฬุ าฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต
วันที่ 4 มิถนุ ายน 2551 เวลา 9.55-9.58 น.
ตอนที่ 3: “เตรี ยมตัวสมัครงาน”
เพลงเปิ ดรายการ
ผู้ดาเนินรายการ

7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณ
ผู้ฟังอีกครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“เตรี ยมตัวสมัครงาน” ต่อนะคะ
ครัง้ ก่อนหน้ านี ้ ได้ พดู ถึงการพัฒนาตนเองในระยะยาว โดย
การพัฒนาความรู้ ทักษะ ความสามารถ ที่บริษัทต้ องการในที่ทางาน
ซึง่ ทักษะที่สาคัญก็คือ ภาษาและคอมพิวเตอร์ และพัฒนาลักษณะ
อุปนิสยั ตนเอง ให้ เป็ นพนักงานที่ทกุ บริษัทต้ องการ
ถึงแม้ วา่ ตนเองจะมีแนวโน้ มเป็ นพนักงานที่ดีแล้ ว แต่หากได้
อยูใ่ นบริษัทที่ไม่เหมาะสมกับตัวท่าน อาจทาให้ ทา่ นไม่มีความสุข
และส่งผลให้ ต้องลาออกในอนาคตได้ ดังนัน้ การเลือกตาแหน่งงาน
และบริษัทจึงเป็ นสิ่งที่สาคัญอย่างหนึง่ ในกระบวนการสมัครงาน
อันดับแรก คือ การเลือกตาแหน่งงาน ให้ เลือกตามทักษะ
ความสามารถ ความสนใจ และให้ ตรวจสอบว่าตาแหน่งงานนี ้
เหมาะสมกับจุดมุง่ หมายในชีวิตของตนเองหรื อไม่ เช่น ทางานเป็ น
พนักงานขายต่างจังหวัดเพราะว่าชอบ แต่อยากมีครอบครัว ถ้ าเป็ น
เช่นนี ้ให้ ลองเลือกดูว่า มีงานอื่นที่เหมาะสมหรื อไม่ เช่น ฝ่ าย
การตลาด พนักงานขายในกรุงเทพฯ
อันดับที่สอง คือ การเลือกบริ ษัท ให้ ตรวจสอบว่าบริ ษัท
ดังกล่าว มีลกั ษณะอย่างไร เช่น กฎระเบียบ บรรยากาศในการ
ทางานของบริษัท บางบริษัทมีลกั ษณะการทางานแบบสบายๆ แบบ
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พี่น้อง แต่บางบริ ษัทบอกว่าพนักงานเลิกงานห้ าโมงเย็น แต่ถึงเวลา
จริงยังไม่มีใครออกจากงาน บางบริษัทต้ องมีการเลี ้ยงหลังเลิกงาน
บ่อยๆ และหลีกเลี่ยงไม่คอ่ ยได้ สิ่งเหล่านี ้ควรตรวจสอบก่อนสมัคร
เข้ าทางาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริษัทที่มีอตั ราการลาออกสูงๆ
ทัศนคติที่ทา่ นต้ องระวังอย่างมากในการสมัครงาน คือ ขอให้
ได้ งานก็พอ ทางานเพื่อเงินก็พอ ความคิดเหล่านี ้ ทาให้ ทา่ นเสี่ยงที่
ต้ องทางานในบริ ษัทที่ท่านไม่ชอบ ส่งผลให้ ท่านไม่มีความสุข ความ
ทุกข์เหล่านี ้อาจไม่ได้ สง่ ผลต่อท่านเพียงอย่างเดียว แต่อาจส่งผลต่อ
คนรอบข้ างของท่าน เช่น ครอบครัวและเพื่อน โดยอาจเกิดการ
ทะเลาะหรื อไม่เข้ าใจกัน และส่งผลให้ เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีได้
วันพรุ่งนี ้ จะมาคุยกันต่อ ถึงเอกสารที่ทา่ นจะต้ องเตรี ยมตัว
ก่อนการสมัครงาน สวัสดีคะ่
20 วินาที

บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุจฬุ าฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต
วันที่ 5 มิถนุ ายน 2551 เวลา 9.55-9.58 น.
ตอนที่ 4: “เตรี ยมตัวสมัครงาน”
เพลงเปิ ดรายการ
ผู้ดาเนินรายการ

7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณ
ผู้ฟังอีกครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“เตรี ยมตัวสมัครงาน” ต่อนะคะ
ครัง้ ก่อนหน้ านี ้ ได้ พดู ถึงการเลือกตาแหน่งงาน และการเลือก
บริษัท ว่าต้ องเลือกให้ ดีก่อน ที่ทา่ นจะสมัครงาน เพราะบริ ษัทบางที่
อาจไม่เหมาะสมกับลักษณะนิสยั ของท่าน อย่างไรก็ตาม อย่าเลือก
บริษัทมากเกินไป จนเสียโอกาสสมัครงานที่ดีไป
หลังจากที่ตดั สินใจได้ แล้ ว ว่าจะสมัครงานที่ใด ท่านจะต้ อง
เตรี ยมเอกสารเพื่อสมัครงาน สิ่งแรกที่ขาดไม่ได้ เลย คือ ประวัติ
แนะนาตัว หรื อที่เรี ยกกันย่อๆ ว่า เรซูเม่ (Resume) รูปแบบการเขียน
เรซูเม่มีผลอย่างมากต่อการคัดกรองผู้สมัครในขันต้
้ น การทาให้ เรซูเม่
ของท่านอ่านง่าย ดูสะดุดตา ย่อมทาให้ ผ้ คู ดั เลือกได้ ข้อมูลจากตัว
ท่านได้ เร็วกว่า มีความสนใจในการหยิบขึ ้นมาอ่าน มากกว่าเรซูเม่ที่
ไม่สะดุดตา
ในที่นี ้ จะกล่าวถึงเทคนิค การเขียนเรซูเม่อย่างคร่าวๆ สิ่งที่
ท่านจะต้ องตระหนักไว้ คือว่า ผู้คดั เลือกจะอ่านเรซูเม่ของท่าน
ประมาณ 30 วินาทีเท่านัน้ ดังนันท่
้ านต้ องทาให้ เรซูเม่ของท่านอ่าน
ง่ายและเตะตามากที่สดุ
คาถามแรก คือ จะใส่อะไรลงไปในเรซูเม่ ให้ ทา่ นใส่ข้อมูล
ส่วนบุคคล คือ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์ติดต่อ และอีเมลล์
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ใส่วฒ
ุ ิการศึกษา ประสบการณ์ทางาน อย่าเขียนว่าท่านทาตาแหน่ง
อะไร แต่ให้ เขียนว่าท่านทาหน้ าที่อะไรบ้ าง มีงานชิ ้นใดบ้ างที่เป็ น
ผลงานของท่าน นอกจากนี ้ให้ ใส่ ความสนใจ กิจกรรมต่างๆ ที่เคยทา
ความรับผิดชอบที่ทา่ นเคยได้ รับในการทากิจกรรมต่างๆ ทักษะอื่นที่
เอื ้อต่อการทางาน เช่น คอมพิวเตอร์ ภาษา และบุคคลที่ทางบริษัท
สามารถสอบถามเกี่ยวกับท่านได้ จากสถานศึกษา 1 คนและจากที่
ทางานเก่าอีก 1 คน ท่านจะต้ องติดต่อบุคคลที่ท่านอ้ างถึงก่อนที่จะ
ส่งเรซูเม่ไป เพื่อให้ มนั่ ใจได้ ว่าบุคคลเหล่านันรั
้ บรู้วา่ ท่านใส่ชื่อเขาลง
ในเรซูเม่ และให้ มนั่ ใจว่า เขาจะสามารถอ้ างอิงคุณสมบัติที่ดี ภายใน
ตัวของท่านได้
วันพรุ่งนี ้ จะมาคุยกันต่อว่าจะทารูปแบบของเรซูเม่อย่างไร
รวมถึงข้ อแนะนาและข้ อควรระวังในการเขียนเรซูเม่ สวัสดีคะ่
20 วินาที

บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุจฬุ าฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต
วันที่ 6 มิถนุ ายน 2551 เวลา 9.55-9.58 น.
ตอนที่ 5: “เตรี ยมตัวสมัครงาน”
เพลงเปิ ดรายการ
ผู้ดาเนินรายการ

7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณ
ผู้ฟังอีกครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“เตรี ยมตัวสมัครงาน” ต่อนะคะ
ก่อนหน้ านี ้ได้ พดู คุยถึงการเขียนเรซูเม่ ว่าข้ อมูลใดบ้ างที่ควร
จะใส่ลงในเรซูเม่ วันนี ้จะกล่าวถึงลักษณะรูปแบบของเรซูเม่ที่อา่ น
ง่ายและสะดุดตา
เรซูเม่ที่อา่ นง่าย สามารถทาได้ โดยใช้ กระดาษ A4 แบบหน้ า
หลัง สาหรับผู้ที่เพิ่งสาเร็จการศึกษาไม่ควรมีความยาวเกิน 1 แผ่น
เพื่อเป็ นการจากัดตนเองให้ เขียนเฉพาะสิ่งที่สาคัญเท่านัน้ และ
พยายามให้ มีพื ้นที่ว่างเยอะๆ เพื่อให้ สิ่งที่ทา่ นเขียนโดดเด่นมากขึ ้น
หลีกเลี่ยงการใช้ ยอ่ หน้ ายาวๆ ควรทาให้ เป็ นประโยคสันๆ
้ ลาดับการ
เขียน ควรเขียนประสบการณ์ลา่ สุดหรื อนาสิ่งที่สาคัญที่สดุ ขึ ้นก่อน
เพราะผู้อา่ นมักจะอ่านบรรทัดแรกของแต่ละย่อหน้ าเสมอ และควรทา
ให้ เนื ้อหาประเภทเดียวกันอยู่หน้ าเดียวกัน เช่น ประสบการณ์ทางาน
อยูห่ น้ าเดียวกัน ประสบการณ์เรี ยนอีกหน้ าหนึง่ และให้ เขียนว่าท่าน
ทาอะไรสาเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งรายละเอียดของงานที่ทา เช่น ท่าน
ได้ ร่วมเป็ นทีมงานในการออกสินค้ าตัวใหม่ หรื อท่านสามารถเพิ่ม
ยอดขายให้ แก่บริษัท เป็ นต้ น หากมีข้อมูลจานวนมาก ให้ ใส่เฉพาะสิ่ง
ที่สาคัญ ซึง่ เรซูเม่ที่ดีอยูท่ ี่คณ
ุ ภาพของสิ่งที่ประสบความสาเร็จ ไม่ใช่
ปริมาณงานที่ทาสาเร็จ
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สิ่งที่ทา่ นควรหลีกเลี่ยงในการเขียนเรซูเม่ คือ การเว้ นเวลา
ว่าง เช่น ไม่ระบุวา่ ช่วง 2 ปี ที่ผา่ นมาทาอะไร ซึง่ ควรอธิบายด้ วยว่า
ช่วงนันท
้ าอะไร ไม่ควรให้ ข้อมูลที่เป็ นเท็จ เพราะบางครัง้ ทางบริษัท
สามารถตรวจสอบข้ อมูลได้ เช่น ผู้คดั เลือกรู้จกั คนที่อยูบ่ ริ ษัทที่ทา่ น
เคยทางานมาก่อน หลีกเลี่ยงการส่งเรซูเม่ให้ แก่บริษัทผ่านทางแฟ็ กซ์
(Fax) เพราะคุณภาพของตัวอักษรไม่ดี ส่งผลให้ การประเมินไม่ดี
นอกจากนี ้เรซูเม่ของท่านไม่ควรมีสีสนั มากเกินไป ควรจะมีสีสนั เพียง
เพื่อช่วยให้ ผ้ คู ดั เลือกอ่านง่ายขึ ้นเท่านัน้
นอกจากเรซูเม่แล้ ว เอกสารอื่นๆ ที่ต้องเตรี ยมไว้ ก่อนสมัคร
งาน คือ ใบรับรองผลการศึกษา หรื อที่เรี ยกว่าทรานสคริปต์
(Transcript) ผลการสอบภาษาอังกฤษ เช่น โทอิค (TOEIC)
ใบรับรองการฝึ กงานหรื อใบรับรองการทางานจากบริ ษัทต่างๆ การ
เตรี ยมเอกสารเหล่านี ้ ให้ เตรี ยมไว้ หลายชุดพร้ อมๆ กัน เพื่อให้ สะดวก
ในการสมัครงานหลายที่ ไม่ต้องไปเดินเรื่ องเอกสารบ่อยๆ
ในวันจันทร์ จะกล่าวถึงขันตอนต่
้
อไปหลังจากการคัดกรอง
แล้ ว คือ การเตรี ยมตัวทาข้ อสอบ แบบทดสอบต่างๆ ในตอนสมัคร
งาน สวัสดีคะ่
20 วินาที

บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุจฬุ าฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต
วันที่ 9 มิถนุ ายน 2551 เวลา 9.55-9.58 น.
ตอนที่ 6: “เตรี ยมตัวสมัครงาน”
เพลงเปิ ดรายการ
ผู้ดาเนินรายการ

7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณผู้ฟังอีกครัง้
นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จากคณะจิตวิทยา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง “เตรี ยมตัวสมัคร
งาน” ต่อนะคะ
ครัง้ ก่อนหน้ านี ้ ได้ พดู ถึงการเขียนเรซูเม่เพื่อใช้ ในการสมัคร
งาน ว่าจะต้ องใส่ข้อมูลใดบ้ าง และจัดรูปแบบอย่างไร ในวันนี ้ จะ
กล่าวถึงวิธีการเตรี ยมตัวทาข้ อสอบ แบบทดสอบต่างๆ ระหว่างการ
สมัครงาน
บริษัทต่างๆ สร้ างข้ อสอบ หรื อแบบทดสอบต่างๆ เพื่อ
ประเมินความรู้ที่จาเป็ นต่อการทางาน ความฉลาด ความสามารถใน
การตัดสินใจ บุคลิกภาพที่เหมาะสมต่อตาแหน่งงานหรื อบริษัท เป็ น
ต้ น
ในขณะที่ทา่ นเข้ าไปสอบ สิ่งแรกที่ต้องคานึง คือ หากท่านทา
ข้ อสอบไม่ได้ ก็ไม่ได้ หมายความว่าท่านจะไม่ผา่ น หรื อถ้ าท่านทา
ข้ อสอบได้ ก็ไม่ได้ หมายความว่าท่านจะผ่าน การตัดสินใจจะขึ ้นอยูก่ บั
คะแนนของการสอบ หากคะแนนของท่านสูงเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
ผู้สมัครคนอื่น โอกาสที่ท่านผ่านการคัดเลือกมีมากขึ ้น
วิธีการเตรี ยมตัว ให้ ท่านลองสอบถามบริษัทที่จดั ทา ว่า
แบบทดสอบมีลกั ษณะอย่างไร จากนันให้
้ หาหนังสือที่มีตวั อย่าง
แบบทดสอบเหล่านี ้มาลองทาดู เพื่อให้ ทา่ นเข้ าใจในแบบทดสอบและ
ไม่ตื่นตระหนกในเวลาที่ทาแบบทดสอบจริง สาหรับแบบทดสอบวัด
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ความสามารถทางคณิตศาสตร์ หรื อวัดความคิดในเชิงเหตุผล ให้ ท่าน
ลองทาแบบฝึ กหัดเหล่านันก่
้ อนไปทดสอบจริง เพื่อให้ ท่านกลับมา
คุ้นเคยกับทักษะเหล่านี ้อีกครัง้ หนึง่ ส่งผลให้ คะแนนที่ได้ เป็ นคะแนน
สูงสุดตามศักยภาพที่ท่านมี
สาหรับแบบวัดบุคลิกภาพนัน้ ผมแนะนาให้ ท่านตอบตาม
ความเป็ นจริง เนื่องจากว่าแบบวัดบุคลิกภาพนัน้ จะประเมินว่าท่านมี
บุคลิกภาพแบบใด และเหมาะสมกับที่ทางานนันหรื
้ อไม่ หากท่าน
ตอบไม่ตรงกับความเป็ นจริงแล้ ว ท่านอาจไม่เหมาะสมกับที่ทางาน
นันหากได้
้
รับการคัดเลือกไป และส่งผลให้ ทา่ นไม่มีความสุขในการ
ทางาน
ก่อนเข้ าสอบ ให้ ทา่ นเตรี ยมอุปกรณ์ไปให้ พร้ อม เช่น เครื่ อง
เขียน นาฬิกา เครื่ องคิดเลข เมื่อเข้ าสอบแล้ ว ให้ อ่านให้ รอบคอบ ว่า
แบบวัดดังกล่าวต้ องการให้ ทาอะไร มีเวลาให้ มากน้ อยเพียงใด
วันพรุ่งนี ้ จะมาคุยกันต่อ ในเรื่ องของการสัมภาษณ์เพื่อสมัคร
งาน ว่าควรมีการเตรี ยมตัว และมีการตอบอย่างไร สวัสดีคะ่
20 วินาที

บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความยาว 3 นาที
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยุจฬุ าฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต
วันที่ 10 มิถนุ ายน 2551 เวลา 9.55-9.58 น.
ตอนที่ 7: “เตรี ยมตัวสมัครงาน”
เพลงเปิ ดรายการ
ผู้ดาเนินรายการ

7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณ
ผู้ฟังอีกครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“เตรี ยมตัวสมัครงาน” ต่อนะคะ
ครัง้ ก่อนหน้ านี ้ ได้ พดู ถึงการเตรี ยมตัวเพื่อทาข้ อสอบ หรื อ
แบบทดสอบต่างๆ แล้ ว ว่าควรสอบถามบริษัทว่าข้ อสอบมีลกั ษณะ
เป็ นอย่างไร หากเป็ นข้ อสอบเพื่อวัดทักษะ ความสามารถ ควรเตรี ยม
ตัวก่อน เพื่อให้ ไม่ตื่นตระหนกในตอนสอบ และทาให้ คะแนนที่ได้ เป็ น
คะแนนสูงสุดตามความสามารถที่ทา่ นมี แต่หากเป็ นข้ อสอบวัด
บุคลิกภาพ ความสนใจ ให้ ท่านตอบตามความเป็ นจริง เพื่อให้ บริ ษัท
ประเมินอย่างถูกต้ อง
ในวันนี ้ จะกล่าวถึงการเตรี ยมตัวสัมภาษณ์ จะมีข้อแนะนา
ทังหมด
้
8 ข้ อด้ วยกัน ข้ อแรกคือ ทาการบ้ าน โดยศึกษาว่าองค์การ
ทางานเกี่ยวข้ องกับอะไร วัฒนธรรมในองค์การเป็ นอย่างไร ลักษณะ
งานในตาแหน่งงานที่ทา่ นสมัครเป็ นอย่างไร ท่านมีจดุ เด่นอย่างไรใน
การทางานตาแหน่งนัน้ นอกจากการเตรี ยมข้ อมูลเพื่อไปตอบคาถาม
แล้ ว ท่านจะต้ องเตรี ยมข้ อมูลเพื่อถามคาถามอันชาญฉลาดต่อผู้
สัมภาษณ์ด้วย ข้ อมูลเหล่านี ้สามารถหาได้ จากอินเทอร์ เนต รายงาน
ทางการเงินที่บริษัทแสดง หรื อจากเพื่อนหรื อคนรู้จกั ทางานอยู่
ข้ อที่สอง คือ ตรวจสอบสถานที่สมั ภาษณ์ลว่ งหน้ า ว่าใช้
เวลาเท่าไร มีสถานที่จอดรถหรื อไม่ จะต้ องติดต่อกับใคร เบอร์

เพลง

โทรศัพท์อะไร ห้ องสัมภาษณ์อยูท่ ี่ใดในบริษัท เมื่อไปสัมภาษณ์ ควร
ไปก่อนเวลานัดสัมภาษณ์อย่างน้ อย 15 นาที เข้ าห้ องน ้า ตรวจสอบ
การแต่งตัวให้ ดี บอกผู้ประสานงานว่าตนเองได้ มาแล้ ว และปิ ด
โทรศัพท์มือถือ อย่าให้ เวลามาทาให้ ทา่ นเร่งรี บ ทาให้ ผลการ
สัมภาษณ์ออกมาไม่ดี
ข้ อที่สาม คือ สุภาพ การแต่งตัวควรแต่งตัวในลักษณะสุภาพ
ไม่วา่ บริษัทของคุณจะเป็ นอย่างไร มีลกั ษณะการแต่งตัวแบบสบายๆ
แต่สภุ าพไว้ ก่อนดีกว่า อย่าลืมตัดผม ตัดเล็บ โกนหนวดเคราให้
เรี ยบร้ อย นอกจากนี ้บริษัทบางแห่งเชื่อว่าการใส่ชดุ นิสิตนักศึกษาไป
สัมภาษณ์งาน แสดงให้ เห็นถึงการไม่พร้ อมทางาน ถึงแม้ ว่าข้ อความ
นี ้จะเป็ นจริงหรื อไม่เป็ นจริงก็ตาม ก็ควรใส่ชดุ ทางานไปสัมภาษณ์
ดีกว่า
ข้ อที่สี่ ติดต่อกับบุคคลที่คณ
ุ อ้ างถึงไว้ ก่อน ไม่วา่ จะเป็ น
หัวหน้ าจากบริ ษัทเก่า อาจารย์ที่เคยเรี ยน เพื่อให้ พวกเขาได้ รับรู้ วา่
ตนเองได้ รับการอ้ างถึง และบุคคลเหล่านี ้จะได้ ให้ ข้อมูลที่เกี่ยวข้ อง
กับท่านในทางที่ดีได้ ถกู ต้ อง ในวันพรุ่งนี ้จะมากล่าวถึงข้ อแนะนาใน
การสัมภาษณ์อีก 4 ข้ อนะค่ะ สวัสดีคะ่
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7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณ
ผู้ฟังอีกครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“เตรี ยมตัวสมัครงาน” ต่อนะคะ
ครัง้ ก่อนหน้ านี ้ ได้ พดู ถึงข้ อแนะนาในการเตรี ยมตัวเข้ า
สัมภาษณ์จานวน 4 ข้ อจากทังหมด
้
8 ข้ อด้ วยกัน คือ ทาการบ้ าน หา
สถานที่สมั ภาษณ์ก่อน สุภาพ และติดต่อกับบุคคลที่คณ
ุ อ้ างถึง วันนี ้
จะมากล่าวถึงข้ อถัดไปค่ะ
สาหรับข้ อที่ห้า คือ การซ้ อมตอบคาถาม จากงานวิจยั พบว่า
ผู้ที่ซ้อมตอบคาถามสัมภาษณ์มาก่อนถูกประเมินในทางที่ดีมากกว่า
ผู้ที่ไม่ได้ เตรี ยมพร้ อม คาถามในแต่ละองค์การจะมีคาถามที่ซ ้ากัน
เช่น ทาไมถึงเข้ าองค์การนี ้ จุดเด่นและจุดที่ต้องปรับปรุงภายในตัว
ท่านคืออะไร จงอธิบายว่าตัวของท่านเป็ นอย่างไร เป็ นคนลักษณะใด
คุณสนใจทางานอะไร คุณคาดหวังว่าที่เข้ าทางานตาแหน่งนี ้จะได้ ทา
อะไร วิชาที่คณ
ุ เรี ยนมาสามารถช่วยงานอะไรได้ คุณมีความ
ประทับใจอะไรในองค์การของเรา คุณได้ ยินบริ ษัทของเรามาจากไหน
คาถามบางคาถามให้ ตอบอย่างระมัดระวัง ถ้ าถามว่าคุณ
แผนชีวิตอย่างไร ให้ บอกให้ ชดั เจนเห็นภาพ ถ้ าจะไปเรี ยนต่อ ก็บอก
เลยว่าจะไปเรี ยนต่อภายในกี่ปี ถ้ าถามว่าทาไมเราต้ องเลือกคุณ บอก
ไปเลยว่าคุณสามารถช่วยงานอะไรเขาได้ บ้าง หรื อว่าคุณมี
บุคลิกภาพเด่นอย่างไร ถ้ าถามว่าคุณสมัครงานไว้ กบั ที่ไหนบ้ าง ให้
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บอกเขาตามตรง เนื่องจากว่าบริษัทต่างๆ อาจตรวจสอบข้ อมูลนี ้ได้
ถ้ าถามว่าคุณลาออกจากที่ทางานเก่าทาไม ให้ บอกเหตุผล ห้ ามใช้
อารมณ์ในการตอบเด็ดขาด เช่น ผมกับเจ้ านายไม่สามารถทางานเข้ า
กันได้ เจ้ านายมักเป็ นคนต้ องการงานละเอียด แต่ผมไม่คอ่ ยใส่ใจกับ
รายละเอียดมากนัก จนบางครัง้ เราเกิดขึ ้นปากเสียงกัน ผมรู้สกึ ทน
ไม่ได้ จงึ ออกจากบริษัทเก่า ระวังห้ ามต่อว่าและใช้ อารมณ์ในการตอบ
เป็ นอันขาด
ข้ อที่หก คือ เตรี ยมสิ่งของให้ พร้ อมก่อนไปสัมภาษณ์ ท่าน
ควรเขียนเป็ นรายการเพื่อตรวจสอบเลย ว่าต้ องนาอะไรไปบ้ าง แล้ ว
ใส่สิ่งของเหล่านี ้ไว้ ในที่เดียวกัน เช่น บัตรประชาชน ใบสมัคร ระเบียน
การศึกษา ใบรับรองการผ่านงาน เป็ นต้ น ในวันพรุ่งนี ้ จะมาคุยกันต่อ
ในข้ อแนะนาในการสัมภาษณ์งานอีกสองข้ อที่เหลือนะค่ะ สวัสดีคะ่
20 วินาที

บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
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7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณ
ผู้ฟังอีกครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“เตรี ยมตัวสมัครงาน” ต่อนะคะ
ครัง้ ก่อนหน้ านี ้ ได้ พดู ถึงข้ อแนะนาในการเตรี ยมตัว
สัมภาษณ์งาน 6 ข้ อจาก 8 ข้ อ คือ ทาการบ้ าน หาสถานที่สมั ภาษณ์
ก่อน สุภาพ ติดต่อกับบุคคลที่คณ
ุ อ้ างถึง ซ้ อมสัมภาษณ์ และเตรี ยม
สิ่งของให้ พร้ อม อีก 2 ข้ อที่จะกล่าวถึงในวันนี ้ คือ การเตรี ยมคาถาม
และข้ อแนะนาหลังสัมภาษณ์
ข้ อที่เจ็ด คือ การเตรี ยมคาถาม โดยปกติหลังผู้สมั ภาษณ์
สอบถามเรี ยบร้ อยแล้ ว จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ สู มัครถาม การเตรี ยม
คาถามไปล่วงหน้ า จะทาให้ ร้ ูรายละเอียดเกี่ยวกับงานมากขึ ้น และ
สร้ างความประทับใจให้ แก่ผ้ สู มั ภาษณ์มากขึ ้นด้ วย คาถามที่จะถาม
ไม่ควรเป็ นคาถามที่ทางผู้สมั ภาษณ์ตอบไว้ แล้ วในเอกสาร หรื อเวป
ไซต์ คาถามที่ควรเตรี ยม อาจเป็ น คาถามเกี่ยวกับงานของตน หาก
ได้ รับตาแหน่งแล้ วท่านจะได้ ทาอะไร จะต้ องทางานกับใคร ตาแหน่ง
นี ้เปิ ดขึ ้นมาเพื่ออะไร เส้ นทางอาชีพ การเติบโตภายในองค์การของ
คุณจะเป็ นอย่างไร มีการฝึ กอบรมก่อนเข้ ารับตาแหน่งงานหรื อไม่
วิธีการทางานจะต้ องทาตามกระบวนการที่เขากาหนดไว้ หรื อคิด
ขึ ้นมาเอง
ข้ อที่แปด คือ หลังจากสัมภาษณ์ ให้ ลองตรวจสอบตัวเองดู
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ว่าคาถามอะไรบ้ างในการสัมภาษณ์ที่ทา่ นตอบไม่ได้ ตอบไม่ดี หากมี
เวลามากกว่านี ้ท่านจะตอบอะไร ลองตรวจสอบดูวา่ หากต้ องการให้
การสัมภาษณ์ดีกว่านี ้ ท่านจะทาอย่างไร และรอผลการสัมภาษณ์
หากผลการสัมภาษณ์ลา่ ช้ าเกินกว่า 1 สัปดาห์ ให้ ทา่ นลองส่งอีเมลล์
หรื อโทรศัพท์ไปสอบถามอีกครัง้ หนึง่
การสัมภาษณ์เป็ นเหมือนการนาเสนอรูปแบบหนึง่ ถึงแม้ วา่
คุณจะมีความสามารถมากเพียงใด แต่หากรูปแบบการนาเสนอไม่ดี
ผู้สมั ภาษณ์ก็ไม่ร้ ูจกั คุณ ไม่เข้ าใจความสามารถที่อยูภ่ ายในตัวคุณ
การนาเสนอให้ นาเสนอตามความเป็ นจริง อย่านาเสนอเกินความเป็ น
จริงไป เพราะจะส่งผลให้ ผ้ ทู ี่ทางานร่วมกับคุณมีความคาดหวังเกิน
จากความเป็ นจริง และตอนทางานจริงจะทาให้ ทา่ นทางานได้ ลาบาก
วันพรุ่งนี ้ จะมาคุยกันต่อ ว่าควรจะทาอย่างไรเมื่อผลการ
สมัครงานได้ ออกมาแล้ ว สวัสดีคะ่
20 วินาที

บทสารคดีทางวิทยุ รายการ “จิตวิทยาเพื่อคุณ”
โดย คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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7 วินาที
สวัสดีคะ่ คุณผู้ฟัง รายการจิตวิทยาเพื่อคุณ มาพบกับคุณ
ผู้ฟังอีกครัง้ นะคะ ในวันนี ้ อาจารย์ สันทัด พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะมาคุยกับคุณผู้ฟังเรื่ อง
“เตรี ยมตัวสมัครงาน” ต่อนะคะ
ครัง้ ก่อนหน้ านี ้ ได้ พดู ถึงการเตรี ยมตัวสมัครงานทังหมด
้
ไม่
ว่าจะเป็ นการหาความสนใจของตนเอง การเตรี ยมเอกสาร การเขียน
เรซูเม่ การเตรี ยมตัวทาแบบทดสอบ ข้ อสอบต่างๆ การเตรี ยมตัว
สัมภาษณ์งาน วันนี ้จะกล่าวถึงการเตรี ยมตัวรับผลการสมัครงาน
การสมัครงานจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ว่าจะต้ องมีบางครัง้ ที่
ผิดหวัง บางครัง้ ที่สมหวัง สาหรับคนที่ผิดหวัง ไม่ต้องเสียใจ ไม่ต้อง
กล่าวโทษว่าตนเองไม่มีความสามารถ การสมัครงานจริงๆ แล้ วเป็ น
การเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับงาน บางครัง้ ผู้คดั เลือกพิจารณาว่า
คุณอาจไม่เหมาะสมกับงาน บางครัง้ สาเหตุที่บริษัทต้ องปฏิเสธคุณ
เป็ นเพราะว่าคุณมีคณ
ุ สมบัติสงู เกินไป บริ ษัทไม่สามารถจ้ างได้ หรื อ
ถ้ าจ้ างมาแล้ ว คุณอาจจะไม่มีความสุขในการทางานต่อ ให้ คณ
ุ สมัคร
งานต่อไป บางครัง้ อาจมีงานที่ดีกว่ารออยูข่ ้ างหน้ า
หากท่านรู้สกึ ท้ อแท้ หมดหวังจริงๆ ลองคิดถึงสิ่งดีๆ ที่คนอื่น
ช่วยเหลือท่านในขณะเตรี ยมตัวสมัครงาน ลองโทรศัพท์ไปคุยกับเขา
ขอบคุณกับเขา หาสิ่งดีๆ ให้ กบั ตนเอง สร้ างพลังใจกลับมาให้ พร้ อมสู้
ต่อไป
สาหรับผู้ที่ประสบความสาเร็ จ ท่านได้ ประสบความสาเร็จขัน้

เพลง

แรกในการสมัครงาน แต่บนั ไดขันต่
้ อไปยังมีอีกมากมาย ท่านอย่า
มองว่าการทางานจะเต็มไปด้ วยสิ่งที่ดี ทุกคนตังใจท
้ างาน รักสามัคคี
กัน มีโอกาสได้ แสดงความสามารถเต็มที่ ได้ ใช้ สิ่งที่ตนเองเรี ยนมา
จริงๆ แล้ วอาจไม่เป็ นเช่นนัน้ ทุกที่ทางานมีปัญหา สิ่งที่เรี ยนมาอาจ
ไม่ได้ ใช้ อย่างเต็มที่ ให้ ทา่ นอดทน รอโอกาส อย่ารี บร้ อนตัดสินใจไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงสามเดือนแรก ช่วงนันท่
้ านจะยังปรับตัวเข้ ากับ
ที่ทางานใหม่ไม่ได้ หากรี บตัดสินใจไป จะเป็ นการตัดสินใจที่ไม่ดีนกั
ในการแสดงความคิดเห็น ให้ ทา่ นกล้ าแสดงออก กล้ าถาม
แต่อย่าคาดหวังว่าคนอื่นจะต้ องทาตามที่ท่านบอก บางครัง้ หัวหน้ า
อาจให้ ทาสิ่งที่ทา่ นเห็นว่าไม่ดีมากนัก ให้ ลองทาไปก่อน เพราะอาจ
เป็ นไปได้ ที่สิ่งที่ท่านคิดไม่ถกู ต้ อง แต่หากสิ่งที่ทา่ นคิดถูกต้ อง ผลงาน
ที่ออกมาก็จะเป็ นสิ่งที่บง่ ชี ้ถึงความถูกต้ องเอง
สุดท้ ายนี ้ ขอคุณพระศรี รัตนตรัย ดลบันดาลให้ ทา่ นประสบ
ความสาเร็จในการสมัครงาน ให้ ทา่ นหาเส้ นทางอาชีพที่ท่านชอบได้
ได้ งานในบริ ษัทที่เหมาะสมกับตัวท่าน สวัสดีคะ่
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