
กลยุทธ์การหางานท�าในยุคไทยแลนด์ ๔.๐
ผศ.ปรีชา บุญทวี

 อาจารย์ประจ�า วิทยาลัยสงฆ์นครพนม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�า
 ความหวังอันยิ่งใหญ่ และเป้าหมายสูงสุดของผู้จบการศึกษาคือการมีงานท�า อันจะเป็นความ

มั่นคงท่ีจะด�าเนินชีวิตก้าวไปข้างหน้าทั้งของตัวเองและครอบครัวในทางกลับกันก็ไม่มีความหดหู่ใด 

มากไปกว่าการเรียนจบแล้วตกงาน และจะเป็นความกังวลที่แฝงไปด้วยความเครียดว่าจบแล้วจะไปท�า

อะไร อาจจะยิ่งใหญ่กว่าการเรียนเสียอีก

 การเตรียมตัวเพื่อการหางานท�านับว่าเป็นช่วงชีวิตท่ีส�าคัญของบัณฑิตใหม่ ยิ่งในสมัยปัจจุบัน 

ด้วยแล้ว จ�านวนบัณฑิตที่จบมีมากกว่าต�าแหน่งงาน ในปีหนึ่ง ๆ มีบัณฑิตจบใหม่ประมาณสามแสน 

กว่าคนและมากกว่าครึง่หนึง่ในจ�านวนท่ีจบออกมาต้องพบกบัวกิฤติ “บณัฑิตตกงาน” กอปรกบัสภาวะ

ทางเศรษฐกิจก็ง่อนแง่นคลอนแคลน อกีทัง้ประเทศไทยจะเข้าสูย่คุ ๔.๐ มกีารปฏวิตัริะบบอุตสาหกรรม 

น�าเอาปัญญาประดษิฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI)
1
 เข้ามาทดแทนแรงงานในยคุเศรษฐกจิ

ดิจิทัล (Digital Economy)
2
 ซึ่งจะท�าให้การหางานท�ายิ่งยากขึ้นเป็นทวีคูณ

 การจบการศึกษาก็ถือว่า เป็นการเตรียมความพร้อมระดับหนึ่ง แต่อย่าลืมว่า คู่แข่งขันเขาก็จบ

การศกึษาเหมอืนกนั กไ็ม่ได้มคีวามแตกต่างเพราะล้วนแต่มศีกัด์ิและสิทธิใ์นปริญญาบตัรนัน้ ๆ  เท่า ๆ  กนั 

แต่สิ่งที่แตกต่างคือการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การท�างาน ที่ต้องอาศัยความสามารถที่หลากหลาย 

และทักษะด้านต่าง ๆ ไม่ว่า ด้านภาษา การสื่อสาร มนุษย์สัมพันธ์ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และอื่น ๆ 

ทีจ่�าเป็นในการท�างาน จงึจะถือว่าเป็นความได้เปรยีบคูแ่ข่งขนัทีจ่ะได้รบัการคดัสรร คดัเลอืกจากเจ้าของ

สถานประกอบการ หรือหัวหน้าส่วนงานต่าง ๆ

 1
 ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) หรือ เอไอ (AI) หมายถึงความฉลาดเทียมที่สร้างขึ้นให้กับสิ่งที่

ไม่มีชีวิต ปัญญาประดิษฐ์เป็นสาขาหนึ่งในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมเป็นหลัก แต่ยังรวมถึงศาสตร์ใน
ด้านอื่น ๆ อย่างจิตวิทยา ปรัชญา หรือชีววิทยา ซึ่งสาขาปัญญาประดิษฐ์เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการการคิด 
การกระท�า การให้เหตุผล การปรับตัว หรือการอนุมาน และการท�างานของสมอง แม้ว่าดั้งเดิมนั้นเป็นสาขาหลักใน
วิทยาการคอมพิวเตอร์ แต่แนวคิดหลาย ๆ อย่างในศาสตร์นี้ได้มาจากการปรับปรุงเพิ่มเติมจากศาสตร์อื่นๆ*
 2

 Digital Economy คือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการน�าเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพื่อ
เพิม่ประสทิธิภาพ และสร้างมลูค่าเพิม่ให้กบัผลผลติมวลรวมของประเทศให้ทนักบัโลกในยคุปัจจบุนั ตัง้แต่ Knowledge 
Economy หรือ เศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ และ Creative Economy ที่วางเป้าหมายในการเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์*
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กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมในการหางานท�ายุคไทยแลนด์ ๔.๐
  ในการสมัครงานเปรียบเหมือนกับการไปเสนอขายสินค้าซึ่งจ�าเป็นจะต้องเตรียมสินค้าคือตัวเรา

ให้ดีเรียกว่า ตั้งแต่แพ็คเกจจิ้ง ไปจนถึงคุณภาพของสินค้าเลยทีเดียว เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ที่

ต้องการบริโภคสินค้า กล่าวในที่นี้คือสถานประกอบการหรือส่วนงานที่ต้องการรับเราเข้าท�างาน

  การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานเป็นสิ่งจ�าเป็น จะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา ซึ่งใน

แต่ละปี แต่ละสถาบันจะมีผู้จบการศึกษาทั่วประเทศ รวมกันแล้วประมาณแสน ๆ คน และรวมกับผู้ที่

ตกค้างจากปีก่อน ๆ ที่ยังไม่ได้งานท�ามีอีกมาก และความเชื่อที่ว่าเรียนเก่งหรือเรียนดีแล้วจะหางาน 

ง่ายนั้นอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไป 

 ในยคุปัจจบุนัการรบัคนเข้าท�างานในทกุวนันีจ้ะพิจารณา ส่ิงอืน่ ๆ  ประกอบด้วย เช่น บคุลิกภาพ 

ความคล่องตัว ความอดทน ความเป็นคนมีปฏิภาณ ไหวพริบ เป็นต้น การเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ 

ในการหางานท�าหรือสมัครงาน จึงเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดี และควรกระท�า เข้าท�านองที่ว่า  

“ฟอร์มดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” 

 การไปหางานท�าหรอืการไปสมคัรงานเปรยีบเสมอืนกบัเราเป็นเซลล์แมน หรอืเซลล์วูแมน ทีจ่�าเป็น

จะต้องเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน โดยเราจ�าเป็นจะต้องมีเทคนิค วิธีการต่าง ๆ ท่ีท�าให้ผู้ซ้ือ

สนิค้า (นายจ้าง) พร้อมทีอ่ยากจะได้สนิค้า (ตวัเราเอง) เอาไว้ ถ้าเราท�าได้ โอกาสทีจ่ะประสบความส�าเรจ็

ในการหางานท�ามีมาก 

 ดงันัน้ ถ้าหากบัณฑิตใหม่ ไม่ต้องการตกอยูใ่นสถานการณ์ว่า “ตกงาน” และได้รบัเลอืกเข้าท�างาน

เราควรเตรียมความพร้อม ดังนี้
3

 ๑. การสร้างอัตลักษณ์ของตัวเอง

  การสร้างอัตตลักษณ์ของตัวเอง (Branding) คือการรู้จักตนเองนั่นเอง เพราะการหางานคือการ 

“เสนอขายสินค้าหรือตนเองชนิดหนึ่ง” เป็นการเสนอขายความรู้ ความสามารถของตัวเราเองให้แก่

บริษัท หรือองค์กรใด องค์กรหนึ่ง ใครขายเก่งหรือมีศิลปะในการขาย สามารถท�าให้ผู้ซื้อเกิดความรู้สึก

อยากได้ “สินค้า” ชนิดนี้ก็จะได้รับการคัดสรรเข้าท�างาน

  แต่การทีจ่ะขายสนิค้าอะไรได้นัน้ เราจ�าเป็นจะต้องรูค้ณุภาพสนิค้าเสยีก่อน หรอืการสร้างจดุขาย

ของสินค้า (Selling Point) เราจึงจะขายให้ใครเขาได้ ถ้าเราไม่รู้แม้กระทั่งสินค้านั้นมีคุณภาพอย่างไร  

มีจุดเด่นอะไร เชี่ยวชาญช�านาญประการใด น�าไปใช้แล้วได้ประโยชน์อะไร ใครเขาจะมาซื้อ (นายจ้าง)

 3
 ejobonline.com, New Opportunity, การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน, [ออนไลน์], (แหล่งที่มา): 

http://www.ejobonline.com/article/howtoreadytoapplyjob.php  [๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐].
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  ดังนั้น การสมัครงานก็เช่นกัน ถ้าเราไม่รู้แม้กระท่ังว่าในตัวเรามีจุดเด่น ความรู้ ความสามารถ 

ฯลฯ หรือเก่งทางด้านไหน และเราจะไปโน้มน้าว ให้คนอื่นเขามาชื่นชม และต้องการได้อย่างไร จะต้อง

มีการเตรียมตัวที่ดี หากเราเตรียมตัวดีก็ถือว่ามีโอกาสประสบผลส�าเร็จได้มากกว่า ดังนั้น จึงขอเสนอ

แนวทางในการสร้างอัตลักษณ์ของตัวเอง (Branding) ไว้พอเป็นสังเขป ดังนี้
4

  ๑) การค้นหาทักษะ (Skills)

  เป็นความสามารถท่ีต้องมีและเป็นรากฐานในการท�างานทุกชนิด ไม่มีงานชนิดไหนท่ีไม่ต้อง

ใช้ทักษะ โดยทักษะ จะแบ่งได้เป็น ๓ แบบ คือ

    ๑. ทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้ เช่น ทักษะในการขับรถ ทักษะด้าน soft skill ส�าคัญมาก

ส�าหรับบัณฑิตใหม่ เช่น การสื่อสารภาษาอังกฤษ การเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การแก้ปัญหา 

ท�างานเป็นทมี เหล่านีเ้ป็นทักษะทีบ่ณัฑติควรฝึกฝนตนเองได้ตลอดสีปี่ในมหาวทิยาลยัจากกระบวนการ

เรยีนการสอนแนวใหม่ และอาจจะเป็นทกัษะทีต่ลาดต้องการมากกว่า hard skill ในสายงานอาชพีนัน้ๆ

ด้วยซ�้าไป
5
 การเปิดใจพร้อมรองรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ ไม่ท�าตนเป็นคน “น�้าเต็มแก้ว”

    ๒. ทกัษะทีต่ดิตวัเรามาและสามารถพัฒนาให้ดีข้ึนได้ เช่น การวาดรูป ร้องเพลง หมัน่สร้าง

ทักษะการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการท�างาน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงมากกว่าการเรียนรู้

จากความเพ้อฝัน

    ๓. ทักษะท่ีได้จากสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นบ้าน ที่ท�างาน มหาวิทยาลัย เช่น ทักษะการ 

เข้ากลุ่มเพื่อน ทักษะการเป็นผู้น�า ซึ่งทักษะเหล่านี้สามารถสร้างสมได้จากการท�ากิจกรรมต่าง ๆ  

ในมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาการเป็นนิสิต เพราะการเรียน จะช่วยเสริมทักษะทางปัญญา  

ส่วนกิจกรรมจะช่วยเสริมทักษะการท�างานและการแก้ปัญหา

   โดยธรรมชาติแล้วทุกองค์กรไม่ว่าองค์กรของรัฐบาลหรือเอกชน นอกจากมาร่วมท�างานแล้ว 

ยังต้องการแสวงหาบุคลากรที่มาช่วยเสริมหนุนในการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร (Organizational 

Image) ซึ่งมีความจ�าเป็นมากใจยุคปัจจุบัน ดังนั้นนอกจากเราจะมีทักษะทางปัญหาแล้ว ควรมีทักษะ

ด้านการปฏิบัติงาน สังคมและมนุษย์สัมพันธ์ ด้านการใช้เทคโนโลยีที่จ�าเป็น ด้านภาษาและการสื่อสาร 

ด้านการใช้ตัวเลข และด้านการปรับตัวและอารมณ์อีกด้วย
6

 4
 AEC Job listing, By AEC Enlist,  การเตรียมความพร้อมในการ สมัครงาน, [ออนไลน์], (แหล่งที่มา) : 

https://www.aecjoblisting.com/advice [๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐].
 5

 ธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ ผู้จัดการแผนกสรรหาและว่าจ้าง บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ, มหาวิทยาลัยยุคใหม่ต้องปั้นคนให้ทันโลก [ออนไลน์],  (แหล่งที่มา) :  https://www.thairath.
co.th/content/1143425  [๕ ธันวาคม ๒๕๖๐].
 6

 จ�านงค์ อดวัิฒนสทิธิ ์ศ.ดร., “การพฒันาทรพัยากรมนษุย์เพือ่สนองตอบความต้องการขององค์การ”,  วารสาร 
มจร.สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ (ฉบับพิเศษ) (พฤษภาคม – สิงหาคม ๒๕๕๙) : ๓๘๗ – ๓๘๘.
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   ๒) การส�ารวจจุดเด่นของตนเอง (Personalities)

  จุดเด่นของเราที่มีผลต่อการหางานมากพอๆ กับทักษะ จุดเด่นนี้เป็นลักษณะทางบุคลิกภาพ

ที่ทุกคนมี งานทุกชนิดต้องการคนที่มีบุคลิกบางอย่างที่เด่น เป็นเฉพาะ เช่น งานประชาสัมพันธ์ ควรมี

บุคลิกภาพที่เข้ากับคนง่าย รู้จักจัดการเกี่ยวกับคน หรือพนักงานบัญชี ก็ควรมีบุคลิกภาพที่ละเอียด

รอบคอบ เป็นต้น แต่ส�าหรับบัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้น มีลักษณะ

จุดเด่นพิเศษที่อยู่ในตัวเองคือความเป็นคนสุขุมคัมภีรภาพ มีความมั่นคงทางอารมณ์ ที่ทนต่อสภาวะ 

บีบคั้นทางสังคมต่าง ๆ แต่ต้องระมัดระวังหากใช้ไม่ถูกกาลเทศะอาจท�าให้กลับกลายเป็นความเฉื่อยไป 

จนกลายเป็นจุดด้อยได้

   ๓) ส�ารวจความสัมฤทธิ์ผลทั่วไป (Accomplishment)

   ความสมัฤทธิผ์ลนีค้ือ เปน็ความรูส้ึกประทับใจความส�าเรจ็ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใด ๆ  กต็าม 

โดยให้นึกถึงสิ่งที่เราท�าแล้วประสบความส�าเร็จ และประทับใจกับสัมฤทธิผลเหล่านั้นมาสัก ๔ - ๕ เรื่อง 

และเหตุการณ์เหล่าน้ันเป็นผลสัมฤทธิ์ของเราเองหรือคณะทีมงานที่มีส่วนร่วมกับเรา และน�ามาเขียน

เป็นผลสรุป เก็บไว้เป็นข้อมูลไว้เป็นองค์ประกอบในการสมัครงานหรือไว้ยกตัวอย่างประกอบค�า 

ให้สัมภาษณ์ได้ 

 ๒. การติดตามข่าวสารการรับสมัครงานอย่างใกล้ชิด (Job Advertisement) 

  สิง่ทีค่นหางานจะต้องตระหนกัก่อนสิง่อ่ืนใดก็คอื จะต้องมีความกระตือรือร้นขวนขวายหาข่าวสาร

ด้วยความสนใจอย่างจริงจัง เพราะช่วงเวลา ของการโฆษณารับสมัครงานของแต่ละองค์กรล้วนมีระยะ

เวลาจ�ากัด บางองค์กรก็จะระบุวันหมดเขตรับสมัครเอาไว้ ท�าให้เมื่อวันเวลาผ่านไปโอกาสในการ  

สมัครงานแล้วได้รับการคัดเลือกไปสัมภาษณ์ย่อมน้อยลงด้วย เนื่องจากในแต่ละปีมีบัณฑิตจบใหม ่

จากสถานศึกษาที่ผลิตออกมาอย่างไม่ขาดสาย ด้วยเหตุนี้ เราจึงต้องขวนขวายที่จะหาข้อมูลข่าวสาร 

การรับสมัครงานให้มากที่สุด

  เมื่อทราบข่าวสารการรับสมัครงานและคุณสมบัติครบถ้วนที่จะสมัครได้ รวมทั้งเราพอใจที่จะ 

ท�างานในต�าแหน่งนั้น ๆ  ก็ควรจะสมัครให้เร็วที่สุด เท่าที่จะท�าได้ ไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องรีรอ โดยเตรียม

ความพร้อมในเรื่องเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ท่ีต้องใช้ในการสมัครงานตามที่ระบุไว้ เพราะองค์กรที่รับ 

สมัครงานจะเห็นความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่น และความต้องการท�างานอย่างชัดเจน ส่งผลให้ผู้รับ 

สมัครพึงพอใจที่คุณให้ความสนใจกับองค์กรนั้นมากกว่าผู้สมัครรายอื่น ๆ 

 การส่งใบสมัคร ควรด�าเนินการตั้งแต่เนิ่น ๆ ท�าให้เรามีข้อได้เปรียบกว่าคนอื่นในกรณีที่ส่งใบ

สมัครไปทางไปรษณีย์แล้วเกิดความล่าช้าก็อาจเป็นไปได้ว่า ใบสมัครงานหรือจดหมาย สมัครงาน  

อาจไปถึงที่หมายภายหลังหมดเขตรับสมัครงาน โอกาสที่เราจะได้งานก็จะลดลงตามไปด้วย
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  ในเรื่องการสมัครงานนั้น แนะน�าว่า คนเราถ้าท�างานออฟฟิศเราจะต้องใช้เวลาท�างานอยู่ใน

ส�านักงานถงึวันละ ๗ - ๘ ชัว่โมง เพราะฉะนัน้ คณุกค็วรจะสมัครงานด้วยจดหมาย สมคัรงาน หรอืกรอก

แบบฟอร์มการสมัครงานและส่งใบสมัครงานให้ได้อย่างน้อยชั่วโมงละ ๑ ราย หรือวัน ละ ๗ - ๘ ราย 

ในต�าแหน่งงานท่ีคณุมคีณุสมบัต ิครบถ้วน และม่ันใจว่าเราพอใจจะท�างานในต�าแหน่งนัน้ๆ ถ้าคณุได้รบั

การคัดเลือก

  ถ้าท�าแบบนี้ได้ โอกาสที่จะได้งานของเราย่อมมีสูงกว่าคนที่สมัครงานนาน ๆ  ครั้งหนึ่ง แล้วก็คอย

อยู่เฉยๆ จนกว่าจะรู้ว่าไม่มีหวังเสียแล้ว จึงค่อยลุกขึ้น แสวงหาข่าวสารรับสมัครงาน แล้วก็เริ่มหา 

หลักฐานใหม่ ส่งใบสมัครหรือจดหมายสมัครงานไปอีกครั้งแล้วก็รอคอยการเรียกไปสัมภาษณ์ จะต้อง

ไม่ลมืว่า คูแ่ข่งของเรามมีากขึน้ทุกและอย่าลืมว่าคูแ่ข่งขนัของเราจ�านวนมากทีม่คีณุสมบตัทุิกอย่างเหมอืน 

หรืออาจจะดีกว่าที่เรามีตาม เอกสารหลักฐานด้วยกันทั้งนั้น

  ดงันัน้ ในระหว่างทีก่�าลงัหางานท�า เราจงึควรมเีอกสารทีใ่ช้ส�าหรบัการสมคัรงานไว้ให้พร้อมและ

ท�าส�าเนาเอาไว้หลายชุดจะได้ไม่ต้องเสียเวลาหาหลักฐาน ถ้าใครขยันแสวงหาแหล่งรับสมัครงานได้

มากกว่าคนอื่น ๆ เอาแค่ขยันสมัครงานได้วันละ ๔ - ๕ แห่งเท่านั้น โอกาสท่ีจะประสบความส�าเร็จ  

ในการหางานท�าก็มีมากยิ่งขึ้น

 ๓. การแสวงหา และการเสนอตัวต่อแหล่งงานหรือสถานประกอบการ (Job Hunting)

  โดยทั่ว ๆ ไป หนทางที่จะเริ่มมองหาแหล่งงานได้นั้นมีหลายวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดที่สื่อ 

มกีารแข่งขนักนัอย่างรนุแรงนีไ้ม่ใช่เรือ่งยากเลย ทีจ่ะหาข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัองค์กรทีเ่ปิดรับสมคัรงาน 

ซึ่งเราอาจจะเลือกดูได้จากแหล่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ

   ๑) สื่อสิ่งพิมพ์

   สื่อสิ่งพิมพ์ท้ังรายวันและรายสัปดาห์ เป็นสื่อที่คนต้องการหางานท�ามักจะมองหาเป็น 

อันดับแรกโดยสื่อดังกล่าวอาจจะมาในรูปของนิตยสาร รายสัปดาห์ที่ลงข่าวสารเกี่ยวกับการรับ 

สมัครงานโดยเฉพาะ เช่น นิตยสารงานวันนี้ Smart Job หางานหาง่าย หรือมาในรูปของหนังสือพิมพ์

ที่ลงโฆษณา รับสมัครงานโดยเฉพาะ เช่น หนังสือพิมพ์แหล่งงาน งานทั่วไทย นอกจากนี้ยังมีใน 

รูปแบบของ Section Classified ที่แทรกอยู่ในหนังสือพิมพ์รายวัน เช่น โลกวันนี้, The Nation,  

Bangkok Post เป็นต้น โดยสื่อเหล่านี้จะมีข่าวสารเกี่ยวกับการ เปิดรับสมัครงานใหม่ ๆ อยู่เสมอ  

ซึ่งนอกจากโฆษณา รับสมัครงานแล้ว ยังมีบทความต่างๆ ที่ให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการสมัครงานที ่

น่าสนใจอีกด้วย
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   ๒) สื่ออินเตอร์เน็ต

   ในโลกยุคปัจจุบัน สื่ออินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในการหางาน โดยผู้สมัครงาน

สามารถเข้าไปค้นหาต�าแหน่งงานที่ ต้องการได้ จากเว็บไซต์หางานต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย นอกจาก

จะได้ปริมาณต�าแหน่งงานที่มากแล้ว เว็บไซต์เหล่านี้ยังให้ประโยชน์ในเรื่องอื่น ๆ อีก เช่น มีบทความ

เกีย่วกบัเทคนคิการสมคัรงาน มคี�าแนะน�าเกีย่วกับการเขยีนใบสมคัร และ Resume แถมยงัส่งใบสมคัร

และ Resume ไปให้กับองค์กรทางอีเมล์ได้ทันทีอีก ด้วย นับว่าเป็นวิธีการที่สะดวกและได้ผลดีไม่แพ้ 

วิธีการอื่นเลย แต่ก็มีข้อเสียอยู่บ้างว่าในประเทศไทยนั้น สื่ออินเตอร์เน็ตยังไม่ใช่สื่อหลักที่ใช้กันอย่าง 

แพร่หลาย 

  การสมคัรงานทางเวบ็ไซต์นัน้จงึมีข้อจ�ากดัทีว่่าข้อมลูของเราอาจไปไม่ถงึผู้รับสมัคร เพราะว่า

บางบริษัทแม้ว่าจะลงรับสมัครทางอินเตอร์เน็ต แต่อาจจะไม่ได้น�าข้อมูลของผู ้ที่สมัครงานทาง

อินเตอร์เน็ตมาพิจารณา หรือบางครั้งก็มีความผิดพลาดทางเทคนิค ท�าให้ใบสมัครของเราไม่สามารถ 

ส่งไปถึงผู้รับปลายทางได้ 

  แต่อย่างไรก็ดี สื่ออินเตอร์เน็ตก็ถือเป็นสิ่งที่มีคุณประโยชน์อย่างมากในยุคปัจจุบัน จึงได้

รวบรวมเว็บไซด์เหล่านั้นไว้ให้บัณฑิตใหม่เพื่อเป็นอีกช่องทาง ในการสืบค้นเพื่อการสมัครงาน โดยมี 

website เกี่ยวกับการสมัครงาน ดังนี้

    http://www.doe.go.th/choice.asp   http://www.ejobeasy.com

    http://www.jobdb.com     http://www.jobant.com

    http://www.jobaa.com     http://www.jobbees.com

    http://www.jobbyyou.com     http://www.joblucky.com

    http://www.jobpub.com     http://www.jobs.thailtd.com

    http://www.jobtopgun.com     http://www.jobtoyou/job2you

    http://www.rubjob.com     http://www.superresume.com

    http://www.thaiejob.com     http://www.thaipartime.com

  เว็บไซต์เหล่านี้อาจมีข้อแตกต่างกันบ้างในเนื้อหาสาระ แต่โดยภาพรวมแล้วทุกเว็บไซต์ 

ล้วนแต่มจีดุมุ่งหมายเดยีวกนัคอื เป็นสือ่กลางในการน�าเสนอต�าแหน่งงานให้กบัผูท้ีส่นใจสมคัรงานและ

โดยมากจะสอดแทรกสาระน่ารู้เกี่ยวกับการสมัครงานเอาไว้ด้วย และบางเว็บไซด์ก็สามารถส่งใบสมัคร

และประวัติย่อตรงไปยังบริษัทที่เปิดรับสมัครงานได้เลย ซึ่งนับว่าเป็นสื่อที่สร้างความสะดวกให้กับชีวิต

ในยุคที่มีความรีบเร่งอย่างในปัจจุบันได้เป็นอย่างมาก
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   ๓) ติดต่อผ่านทางส�านักงานจัดหางาน ซึ่งมีวิธีการสมัครงานทั้ง ๒ แบบ คือ

   - แบบตัง้รบัอยูท่ีส่�านกังาน โดยมตี�าแหน่งงานว่างไว้ให้ดู หรือลงทะเบยีนไว้ พร้อมทัง้มนีายจ้าง

มาขอคัดรายชื่อ และเรียกตัวสัมภาษณ์ในภายหลัง

   - แบบเชิงรุกนอกสถานที่ โดยมีการจัด “วันนัดพบแรงงาน” ซึ่งข้อดีของการจัดวันนัดพบ

แรงงาน คือ เราสามารถยื่นใบสมัครได้กับนายจ้างโดยตรงและมีการสัมภาษณ์พูดคุย ศึกษาบุคลิกภาพ

และความสามารถของเราอย่างทันท่วงที ท�าให้สามารถแสดงคุณสมบัติของเราได้เต็มที่ และมีโอกาส 

ได้งานที่เร็วขึ้น กว่าวิธีอื่นๆ ซึ่งสามารถใช้บริการของกรมการจัดหางานได้ทั่วประเทศ โดยในกรุงเทพฯ 

มีที่ส่วนกลาง E-Job Center และ ๑๐ เขตพื้นที่บริการ ส่วนต่างจังหวัดติดต่อได้ที่ส�านักงานจัดหางาน

จังหวัดทั่วประเทศ

   ๔) หน่วยจัดหางานของมหาวิทยาลัย

  ปัจจุบันนี้แทบทุกมหาวิทยาลัย จะมีหน่วยงานจัดหางานที่สังกัดอยู่ในกองกิจการนิสิต 

นกัศกึษา ซึง่หน่วยงานท่ีตัง้ข้ึนเพือ่เป็นตวักลางหาแหล่งงานให้นสิติ นกัศกึษาท้ัง ในระหว่างฤดูร้อน และ

เมื่อส�าเร็จการศึกษา เพราะถือว่าเป็นภารกิจที่ส�าคัญประการหนึ่งที่มหาวิทยาลัยพึงกระท�าและเป็นไป

ตามข้อก�าหนดของการประกันคุณภาพการศึกษาด้วย

   ๕) ส�านักงาน ก.พ. 

  ส�าหรับท่านทีมุ่ง่เข็มมาว่าจะเป็นข้าราชการ ซึง่สามารถตดิตามได้จากข่าวสารท่ีมกีารประกาศ

ทางเว็บไซต์ของส�านักงาน

    ๖) ถามจากญาติสนิทมิตรสหาย

   เราต้องประกาศ บอกกล่าวให้พี่น้อง ญาติมิตรเพ่ือนพ้อง ครูบาอาจารย์ หรือผู้ท่ีเรานับถือ 

รู้จักมักคุ้น ให้ทุกคนรู้ให้ทั่วไปว่าเราจบการศึกษาแล้วและอยู่ในระหว่างการหางานท�า ถ้าเขารู้ว่าที่ไหน

ก�าลังเปิดรับสมัคร เขาก็จะได้แจ้ง แนะน�าให้เราทราบโดยทันที

   ๗) WALK IN

   WALK IN คือ การเข้าไปสมัครงานในองค์การที่เราสนใจโดยตรง โดยไม่สนใจว่าองค์กรนั้น 

จะเปิดรับพนักงานหรือไม่ วิธีการนี้อาจเป็นทาง เลือกที่ใช้ได้ในบางโอกาส ในกรณีที่เรามีความต้องการ

ท�างานในองค์กรนั้นจริง ๆ เพราะว่าองค์กรนั้นมีชื่อเสียง มีความมั่นคง สวัสดิการดี และเรามีโอกาส 

เลือกงานได้มากกว่าคนอ่ืน เพราะไม่เดือดร้อนเรื่องเงิน แต่ก็มีข้อเสียที่ว่าใบสมัครของเราอาจจะไม่ได้

รับการพิจารณา ถ้าองค์กรนั้น ๆ มีนโยบายที่จะไม่รับคนในต�าแหน่งที่เราสมัครทิ้งไว้เป็นเวลานาน  

แต่ก็มีข้อดีคือ ถ้าเราได้รับคัดเลือกให้มาสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์งาน แล้วผ่านการพิจารณา เราก็จะ
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ได้ท�างานในต�าแหน่งและองค์กรที่เราต้องการจริง ๆ แต่การ WALK IN นี้ในความเป็นจริงอาจเป็นทาง

เลือกที่ไม่ประสบผลส�าเร็จมากนัก

 ๔. ศึกษาการเขียนเอกสารประวัติย่อ เช่น Resume, จดหมายสมัครงาน, การเขียนใบสมัคร 

(Job Application)

 การศึกษาเรื่องการเขียนประวัติย่อ หรือ เรซูเม่ (Resume) หรือ ซี.วี. (Curriculum Vitae or 

C.V.)
7
 การเขียนจดหมายสมัครงานหรือใบสมัครงาน เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากของผู้สมัครงาน เพราะ เรซูเม่

คือใบเบิกทางใบแรกให้ผู้สมัครงานได้มีโอกาสโชว์ความสามารถ โชว์บุคลิกภาพ หน้าตา ต่อนายจ้าง  

เมื่อผู้สมัครงานค้นหางานท่ีต้องการสมัครแล้วผู้สมัครงานจะต้องส่ง เรซูเม่ หรือประวัติย่อให้นายจ้าง

พิจารณา ยิ่ง เรซูเม่ เขียนดีมากแค่ไหนนายจ้างก็จะยิ่งเห็นความสามารถของคุณมากเท่านั้นและโอกาส

ในการได้งานของคุณก็จะมากขึ้นด้วย เข้าท�านองที่ว่า “เรซูเม่ ดี มีชัยไปกว่าครึ่ง” 

 เรซูเม่ ในยุคปัจจุบัน ไม่ได้อยู่ในรูปแบบกระดาษเพียงอย่างเดียวอีกต่อไป แต่ผู้สมัครงาน 

สามารถสร้าง เรซูเม่ ที่มีรูปแบบครบถ้วนสมบูรณ์ ได้โดยการสร้างผ่านระบบของเว็บไซต์และ 

นอกจากการเขียน เรซูเม่ แบบทั่วไปแล้ว ผู้สมัครงานยังสามารถแนบตัวอย่างผลงานหรือประสบการณ์

ท�างานในรูปแบบทางเว็บไซต์ต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถสร้างวีดีโอเรซูเม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้งาน 

อีกด้วย 

 ๕. การเรียนรู้เทคนิคการให้สัมภาษณ์ (Interview)

 เรื่องท่ีส�าคัญมากกับผู้สมัครงาน คือ การเตรียมตัวให้พร้อมกับการสัมภาษณ์งาน เมื่อ เรซูเม่  

ที่สมารถดึงดูดนายจ้างให้เรียกไปสัมภาษณ์งานแล้ว อย่าลืมสร้างความประทับใจแรกพบให้กับนายจ้าง

ด้วยการเตรียมพร้อมการสัมภาษณ์งานให้ดี ผู ้สมัครงานควรจะเรียนรู้ตั้งแต่เรื่องการแต่งกายไป 

สมัภาษณ์งาน การเตรยีมตอบค�าถามสมัภาษณ์งาน มารยาทในห้องสมัภาษณ์งาน และมารยาทภายหลงั

การสัมภาษณ์งาน เราจะต้องสร้างคุณค่าของเราให้ปรากฏในสายตาของผู้อื่น (Perceived Value)
8
 

 7
 Resume (เรซูเม่)  หมายถึง เอกสารสมัครงานอีกแบบหนึ่งนั้นจะใช้แพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา  

ในการเขียน CV เราจะต้องใส่ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับประวัติการศึกษาและการท�างานต่างๆ รวมถึงงานเขียน งานวิจัย 
งานจิตอาสา กิจกรรม เกียรติคุณหรือรางวัลต่างๆ เป็นเอกสารที่มักใช้กันเวลาสมัครขอทุนการศึกษาหรือวิจัยจาก 
หน่วยงานรัฐ หรือสมัครงานที่เกี่ยวข้องกับการสอนหรือวิชาการ 
 CV (ซีวี) ย่อมาจาก Curriculum vitae หมายถึง ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป CV เป็นเอกสารสมัครงานที่ใช้กัน
อย่างแพร่หลายทัว่โลก โดยเฉพาะหลายประเทศในภมูภิาคยโุรป เอเชยีและตะวนัออกกลาง อาจมรีปูแบบแตกต่างกัน
ไปในแต่ละประเทศแต่เนื้อหาหรือใจความส�าคัญยังคงเหมือนกัน
 8

 ร�าพรรณ รักศรีอักษร แปล, Joe Cgang and Bryan Yao, ๓ ปีข้างหน้า คุณจะยังมีงานท�าหรือไม่, 
(กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์อัมรินทร์ฮาวทู, ๒๕๕๙), หน้า ๔๙.
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ที่ท�าการสัมภาษณ์ให้ได้ ซ่ึงจะได้รับการยอมรับ และเป็นท่ีต้องการขององค์กรมากกว่าแค่การสร้าง 

ภาพลักษณ์ ภายนอกเท่านั้น

 ในการสัมภาษณ์งานนั้น ผู้สมัครงานจะต้องโน้มน้าวให้เห็นว่าตนเองจะเป็นฟันเฟืองตัวหนึ่งของ

องค์กรท่ีจะหล่อหลอมประสทิธภิาพทีม่อียู ่สามารถสร้างทมีเวร์ิคในการขบัเคล่ือนองค์กรไปสู่ความส�าเร็จ

อย่างสร้างสรรค์ เพราะในยุคปัจจุบันทีมเวิร์คมีความส�าคัญมากกว่าปัจเจก
9
 

กลยุทธ์การเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกอบการเอง (New Entrepreneur)
 ถึงแม้ว่า บัณฑิตผู้จบใหม่มีความหวังที่จะได้งานท�าในองค์กรต่าง ๆ ตามที่ตัวเองคาดหวังไว้แล้ว 

แต่ในโลกแห่งความเป็นจริงนั้น ก็มีผู้คนจ�านวนมากที่ไม่ได้ท�างานตรงกับสายงานท่ีตนเองได้เรียนมา  

แต่ก็มีผู้ส�าเร็จอีกมากมายในการประกอบกิจการเป็นของตนเอง ซ่ึงในที่นี้ผู้เขียนก็ต้องการให้บัณฑิต 

ผูจ้บใหม่ได้ใช้เป็นแนวทางในการประกอบอาชพีอกีรปูแบบหนึง่คอืการเป็นผูป้ระกอบการเอง โดยเสนอ

แนวทางไว้ส�าหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้ประกอบการหน้าใหม่ (New Entrepreneur) ไว้ ๓ ขั้นตอน คือ

 ๑. การเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการ

 เมื่อจบการศึกษาแล้วในระหว่างการหางานท�านั้น เราสามารถศึกษาการเป็นผู้ประกอบการใหม่

จากการศึกษาตัวอย่างของผู้ประกอบที่ประสบผลส�าเร็จ “อายุน้อยร้อยล้าน” หรือนักธุรกิจท่ีประสบ 

ผลส�าเรจ็เพือ่เป็นแรงบันดาลใจให้ฝึกหัดเป็นผูป้ระกอบการหน้าใหม่ได้ โดยศกึษาอบรม เข้าร่วมสมัมนา 

เพื่อเรียนรู้การประกอบพื้นฐานทางธุรกิจในเบื้องต้น การค้นหาความชอบหรือความสนใจ ของตนเอง 

มีองค์ความรู ้มีทกัษะการประกอบธรุกจิต่าง ๆ  อยูบ้่าง การศกึษาด้านปัจจยัการลงทนุ ไม่ว่าด้านวตัถดุบิ 

แหล่งผลิต การจ�าหน่าย คูแ่ข่ง และความต้องการของตลาด อกีทัง้ความเสีย่งต่าง ๆ  ทีเ่กดิจากการลงทนุ 

ควรลงทุนแต่น้อย ๆ แล้วค่อยขยายขึ้นตามดุลยภาพของการประกอบธุรกิจ

 ๒. การศึกษาทิศทางความต้องการของตลาด

 เรือ่งการตลาดถือว่าเป็นหวัใจทีส่�าคญัในการท�าธรุกิจ หากเรามสีนิค้าแล้ว แต่ไม่มทีีจ่�าหน่ายหรอื

ขายสินค้าไม่ได้ ก็มีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดทุน การศึกษาถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค การจ�าหน่ายสินค้า 

ส่วนแบ่งการตลาด ถือว่ามีความจ�าเป็น ดงันัน้ควรเริม่แต่น้อยเพือ่เป็นการลองผดิลองถกูในการประกอบ

ธุรกิจของนักธุรกิจหน้าใหม่อาจเริ่มต้นจากการซ้ือมาขายไป เพื่อลดความเสี่ยงก่อนก็ได้ ซึ่งสิ่งที่ม ี

ความจ�าเป็นส�าหรบันกัธรุกจิหน้าใหม่ในการบรหิารการตลาด คอืการฝึกฝนธรุกจิตามโมเดล BMC หรือ 

 9
 ถนอมศักดิ์ จิรายุสวัสดิ์, บริหารคน บริหารงาน สไตล์ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

คอนเซพท์พรินท์ จ�ากัด, ๒๕๕๔), หน้า ๑๔๙-๑๕๐.
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Business Model Canvas
10

 ถือว่าเป็นคัมภีร์ส�าคัญส�าหรับนักธุรกิจหน้าใหม่ที่ควรถือเป็นคู่มือในการ

บริหารธุรกิจของตัวเอง

 ๓. การบริหารกิจการของนักธุรกิจหน้าใหม่

 ก่อนการเป็นนักธุรกิจมืออาชีพ ล้วนต่างผ่านการเป็นนักธุรกิจหน้าใหม่มาแล้วทั้งสิ้น และก่อน

การเป็นนักธุรกิจที่ประสบผลส�าเร็จก็เคยเป็นนักธุรกิจที่ล้มเหลวมาก่อนท้ังนั้น ดังนั้น การล้มแล้วลุก 

ขึน้ใหม่ แม้จะกีค่รัง้กต็าม กค็อืประสบการณ์ทีจ่ะท�าให้เรามคีวามเข้มแข็ง เพราะท�าให้เรามปีระสบการณ์

ในการเรยีนรู ้และป้องกนัปัญหาทีจ่ะเกดิขึน้ แม้ไม่ประสบความส�าเร็จในวนันี ้ก็อาจประสบความส�าเร็จ

ในวันข้างหน้า หากแต่ล้มแล้วไม่ยอมลุกนี่สิ คือความล้มเหลวที่ไร้คุณค่า แต่หากไม่อ่อนแอและย่อท้อ

เสียแล้ว บัณฑิตที่จบใหม่ในวันนี้ อาจเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตก็เป็นได้

บทสรุป
 “ความส�าเร็จ ย่อมเกิดจากความพยายามเสมอ” ค�านี้ เป็นสิ่งที่ควรพร�่าเตือนเราอยู่เสมอให้มี

ความมุ่งมั่น ไม่ย่อท้อ และมีก�าลังใจในการหางานท�า ไม่ว่าจะเป็นงานราชการซึ่งไม่ว่าหน่วยงานใด ๆ  

ที่จะมีการเปิดสอบ และต�าแหน่งมีอยู่อย่างจ�ากัด แต่ผู้เข้าสอบแข่งขันมีจ�านวนมาก สอบสองครั้ง  

สามครัง้แล้วไม่ได้ ท�าให้เกดิความท้อแท้ อาจท�าให้เลกิสอบได้ หากใจไม่เข้มแข็งพอ หรอืแม้แต่งานเอกชน

ที่ต้องสัมภาษณ์ผ่านบริษัทแล้วบริษัทเล่า ก็ต้องขวนขวาย และพยายามจนกว่าจะส�าเร็จ ซ่ึงไม่มีใคร 

ที่ได้เข้าท�างานโดยปราศจากการสอบแข่งขัน ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม

 นอกจากการเตรยีมความพร้อมของตวัเองตามทีไ่ด้เสนอไว้ในเบือ้งต้นแล้ว การมกีลัยาณมติรทีดี่

ก็มีส่วนส�าคัญในการช่วยเหลือให้เรามีโอกาสในการหางานท�าได้ง่ายข้ึน ดังนั้นไม่ควรปิดตัวเอง มีการ 

พูดคุยติดต่อกับ ญาติ ๆ เพื่อน ๆ ครูบาอาจารย์ ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรารู้จัก และให้การนับถือ ก็มีส่วน 

ส�าคญัยิง่ในการแนะน�าต�าแหน่งงานให้ ผู้ใหญ่คอยจูง เพือ่นฝงูคอยพา อาจารย์คอยแนะน�า ทีส่�าคญัญาติ

คอยช่วยเหลอื กจ็ะท�าให้เราประสบผลส�าเรจ็ในการหางานท�าได้อกีทางหนึง่เหมอืนกัน ซ่ึงการจะท�าตน

 10
 Business Model Canvas เป็นเครื่องมือใหม่ส�าหรับผู้ประกอบการที่ก�าลังคิดจะ “ลงทุน” เริ่มต้นธุรกิจ 

หรือปรับปรุงธุรกิจเดิมให้เติบโตมากยิ่งขึ้น ก่อนจะเริ่มต้นธุรกิจที่ดี ควรมี Business Model Canvas ที่ชัดเจน  
เพื่อลดความเสี่ยงในการท�าธุรกิจ ท�าให้รู้และเข้าใจภาพรวมของธุรกิจได้มากขึ้น 
 ฟังก์ชันการประเมินธุรกิจของ Business Model Canvas มีอยู่ 9 อย่างคือ 1. Value Propositions คุณค่า
ของธุรกิจเรา 2. Customer Segment ลูกค้าของเราเป็นคนแบบไหน 3. Customer Relationships การสร้างสาย
สัมพันธ์กับลูกค้า 4. Channels ช่องทางการเข้าถึง 5. Key Activities ส่ิงที่ต้องท�าเพื่อขับเคล่ือนธุรกิจน้ี 6. Key 
Partners พาร์ทเนอร์หลักของเรา 7. Key Resource ทรัพยากรที่จ�าเป็นของบริษัท  8. Cost Structure ค่าใช้จ่าย
หลักของธุรกิจคืออะไร 9. Revenue Streams รายได้ของเรามีอะไรบ้าง
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ให้เป็นท่ีรักของกัลยาณมิตรเหล่านั้นก็คือคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน และความกตัญญูกตเวที  

อันเป็นอัตตลักษณ์ พิเศษของนิสิตที่จบจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่ครูบาอาจารย์

ได้ปลูกฝังพร�่าสอนนั่นเอง

เอกสารอ้างอิง
จ�านงค์ อดิวัฒนสิทธิ์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสนองตอบความต้องการขององค์การ. วารสาร 

มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ ปีท่ี ๕ ฉบบัที ่๒ (ฉบับพเิศษ) พฤษภาคม – สงิหาคม ๒๕๕๙, 

กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙.

ร�าพรรณ รักศรีอักษร แปล, Joe Cgang and Bryan Yao. ๓ ปีข้างหน้า คุณจะยังมีงานท�าหรือไม่. 

กรุงเทพมหานคร: ส�านักพิมพ์อัมรินทร์ฮาวทู, ๒๕๕๙.

ธีรศักดิ์ สงวนมานะศักดิ์ ผู้จัดการแผนกสรรหาและว่าจ้าง บริษัท เวสเทิร์นดิจิตอล (ประเทศไทย) จ�ากัด 

หนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั, มหาวทิยาลยัยคุใหม่ต้องป้ันคนให้ทนัโลก. [ออนไลน์], (แหล่งทีม่า): 

https://www.thairath.co.th/content/1143425 [๕ ธันวาคม ๒๕๖๐].

ejobonline.com,.New Opportunity, การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน. [ออนไลน์],  

(แหล่งที่มา) : http://www.ejobonline.com/article/howtoreadytoapplyjob.php 

AEC Job listing, By AEC Enlist, การเตรียมความพร้อมในการ สมัครงาน [ออนไลน์], (แหล่งที่มา): 

https://www.aecjoblisting.com/advice 
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