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การคัดเลือกคนเข้ าทางานในปั จจุบนั และแนวโน้ มในอนาคต เริ่ มมีความเข้ มข้ นมากขึ ้นเรื่ อยๆ เพราะการคัดเลือกคน
เข้ าทางานถือเป็ นด่านแรกและด่านสาคัญที่จะบ่งชี ้การคัดเลือกคนในครัง้ นัน้ องค์กรจะได้ กาไรหรื อขาดทุน ถ้ าได้ คนเก่งคนดี
และอยู่ได้ นาน แสดงว่าได้ กาไร แต่ถ้าได้ คนไม่เก่ง ไม่ดีและอยู่กบั องค์กรนานไม่ยอมไปไหน แสดงว่ามีแต่ขาดทุนกับขาดทุน
การที่ได้ คนไม่เก่งไม่ดีเข้ ามาทางาน นอกจากจะไม่ได้ สร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แล้ ว ยังจะสร้ างภาระให้ กบั องค์กรเพิ่มมากขึ ้นอีก ไม่ว่า
จะเป็ นต้ นทุน ศักยภาพของการแข่งขัน การเป็ นตัวถ่วงความเจริ ญ และปั ญหาสารพัดที่จะติดตามมา
เมื่อเป็ นเช่นนี ้ หลายๆองค์กรจึงให้ ความสาคัญกับการคัดเลือกคนมากขึ ้น มีการใช้ เครื่ องมือต่างๆเข้ ามาช่วยในการ
ทดสอบและคัดเลือกเพื่อให้ ได้ คนที่เหมาะสมกับตาแหน่งงานที่ต้องการให้ มากที่สดุ ข้ อดีก็คือองค์กรจะได้ คนที่ต้องการเข้ ามา
ทางาน ข้ อเสียก็คือ เพิ่มความยากลาบากให้ กบั คนหางานมากยิ่งขึ ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตกงาน คนที่จบมาใหม่ๆ ส่วนคน
ที่มีงานทาอยูแ่ ล้ วคงไม่มีปัญหามากนัก เพราะถ้ ายังไม่ได้ งานก็ยงั สามารถทางานกับที่ทางานปั จจุบนั ต่อไปได้
ตลาดแรงงานในปั จจุบนั หลายองค์กรต้ องการบุคลากรเข้ าร่ วมงานมาก แต่ทาไมหลายคนในตลาดยังไม่มีงานทา
ทังๆที
้ ่ค ณ
ุ สมบัติก็ตรงตามที่องค์กรต้ องการ สิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่คนหางานประสบอยู่ก็คือ ไม่ทราบว่าต้ องเตรี ยมตัวอย่างไร
บ้ าง จึงจะเข้ าตากรรมการ(สัมภาษณ์)
เพื่อให้ ผ้ ทู ี่กาลังหางานมีความมัน่ ใจมากยิ่งขึ ้นว่าการหางานไม่ใช่เรื่ องยากอะไรเลย แต่เรื่ องที่ยากคือเราจะพัฒนา
ศักยภาพของตัวเราเองให้ สอดคล้ องกับความต้ องการของตลาดแรงงานได้ อย่างไร ผมจึงขอแนะนาเทคนิคบางอย่างที่น่าจะ
นาไปใช้ ได้ เช่น
• ติดตามข่ าวสาร
ไม่วา่ จะเป็ นข่าวสารในด้ านธุรกิจหรื อข่าวสารในด้ านอื่นๆ เพื่อให้ เรามีความรู้ ที่ทนั สมัยอยู่ตลอดเวลา ความรู้ เหล่านี ้
นอกจากจะใช้ เป็ นความรู้ ทัว่ ไปแล้ ว เราสามารถทราบความเคลื่ อนไหวในเชิงการบริ หารจัดการขององค์กรต่างๆ ได้ ซึ่งเรา
สามารถนาข้ อมูลเหล่านี ้มาพัฒนาตัวเองให้ สอดคล้ องกับทิศทางการบริ หารสมัยใหม่ได้ มากยิ่งขึ ้น เช่น ถ้ าเราทราบว่าแนวโน้ ม
ขององค์กรส่วนใหญ่จะให้ ความสาคัญกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่วา่ จะเป็ น Internet หรื อ e-commerce ก็ตาม เราก็สามารถ
นาสิง่ เหล่านี ้มาใช้ ในการพัฒนาตัวเองไปก่อนก่อนที่จะเข้ าไปทางานในองค์กรจริ ง
• อ่ านคู่มือการสัมภาษณ์
ผมอยากแนะนาให้ ผ้ หู างานอ่านหนังสือคู่มือสาหรับผู้สมั ภาษณ์ ไม่ใช่ค่มู ือสาหรับผู้ถกู สัมภาษณ์ เพราะจะได้ เข้ าใจ
ว่า คาถามแต่ละค าถาม ผู้สัมภาษณ์ ถามเพื่ อ อะไร ไม่ใ ช่ร้ ู เพีย งแต่จะตอบอย่า งไร หรื อถ้ าให้ ดีค วรอ่า นทัง้ คู่มื อสาหรั บ ผู้

สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ การอ่านคู่มือ นี ้จะช่วยให้ เราเข้ าใจถึงวัตถุประสงค์ของการสอบสัมภาษณ์ ได้ ชัดเจนมากยิ่งขึ ้น
ตรงกับคาพังเพยที่วา่ "รู้เขา รู้เรา สัมภาษณ์ หลายครัง้ น่ าจะได้ บ้างสักครัง้ " นะครับ
• ประกาศตัวเอง
การหางานสมัยนี ้จะต้ องหางานในเชิงรุ กมากขึ ้น เรามัวแต่รีๆรอๆให้ บริ ษัทเขาถือเทียบเชิญมารับถึงบ้ านคงจะยาก
แล้ วนะครับ ให้ คิดเสมอว่าการหางานคือการทางานอย่างหนึง่ ถ้ าเราทางานนี ้ไม่สาเร็ จ อย่าหวังเลยว่าเราจะทางานอย่างอื่นที่
ยากกว่านี ้ได้ ตัวเราก็เปรี ยบเสมือนสินค้ าอย่างหนึง่ ถึงแม้ จะมีคณ
ุ ภาพดี แต่ถ้าผู้ซื ้อไม่ร้ ูจกั เขาก็ไม่ซื ้อ ดังนัน้ เราจะต้ องเปิ ดตัว
เองให้ มากขึ ้น ส่งประวัติไปทุกที่ที่มีช่องทาง ทาความรู้ จักกับคนทุกคนที่มีโอกาส พยายามเข้ าไปมีส่วนร่ วมกับสังคมต่างๆ
เพราะยิ่งเรามีสงั คมมากเท่าไหร่ โอกาสในการได้ งานทาก็ มีมากขึน้ เท่านัน้ กิ จกรรมไหนที่ไม่ต้องเสียกะตั งก็ รีบเข้ าไปร่ วม
กิจกรรมไหนที่เสียตังก็ดวู า่ เรามีกาลังหรื อไม่ ถ้ าเป็ นคนที่จบใหม่ๆ ควรจะหาโอกาสอันดีที่จะเข้ าไปพบปะและร่ วมกิจกรรมทาง
สังคมที่มีผ้ หู ลักผู้ใหญ่และผู้บริ หารในวงการธุรกิจ ผู้บริ หารในหลายองค์กรใช้ วิธีหาดาวรุ่งจากกิจกรรมทางสังคม เพราะไม่ต้อง
เสียเวลาไปสัมภาษณ์ให้ เมื่อย เขาสามารถดูความสามารถของเราจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมจริ งๆได้ การเข้ าสังคมในลักษณะนี ้
เราไม่ควรหวังว่าเราจะต้ องได้ งานเสมอ แต่สิ่งที่เราได้ แน่ๆคือประสบการณ์ชีวิต การเรี ยนรู้ ภาษาในแวดวงธุรกิจและโอกาสใน
การพัฒนาตัวเอง
• ทางาน Part -Time ไปก่ อน
คนที่จบมาใหม่ๆ ที่เริ่ มท้ อแท้ กบั การหางาน ขอให้ ลดระดับความคาดหวังของตัวเองลงจากที่ต้องการทางานประจา
กับบริ ษัทชันน
้ าลงมาสูก่ ารเป็ นลูกจ้ างชัว่ คราว หรื อลูกจ้ างของบริ ษัทรับเหมาที่รับเหมาแรงงานให้ กบั บริ ษัทชันน
้ า เพราะสิ่ง
สาคัญที่เราหางานไม่ได้ ไม่ใช่เพราะเราไม่เก่ง แต่เราไม่มีประสบการณ์ต่างหาก การเข้ าไปทางาน Part - Time ถือเป็ นวิธีแก้ ที่
ถูกจุด เพราะเป็ นช่องทางที่เราสามารถปิ ดจุดอ่อนเกี่ยวกับประสบการณ์ทางานได้ และในสมัยนี ้ค่าตอบแทนของงาน Part Time ไม่ได้ ต่านะครับ เผลอบางครัง้ ค่าจ้ างอาจจะสูงกว่างานประจาก็ได้ เพราะเขาถือว่าเป็ นเพียงงานชัว่ คราวหาคนยาก จึง
ต้ องจ้ างสูงกว่าปกติ หลายคนพอทางานลักษณะนี ้ไปนานๆ กลับไม่อยากไปทางานประจา เพราะรับงานชัว่ คราวเป็ นอาชีพ มี
บริ ษัทต่างๆติดต่อเข้ ามาอยูเ่ รื่ อยๆ ไม่เคยว่างงาน แถมรายได้ ดีและงานไม่นา่ เบื่อเพราะเปลีย่ นที่ทางานอยูเ่ รื่ อยๆ
• เปลี่ยนเวลาว่ างให้ เป็ นโอกาสเพื่อพัฒนาตัวเอง
ใครที่ว่างงานอยู่ขอให้ คิดเสียว่าเรามีโอกาสเรื่ องเวลาดีกว่าคนที่ทางานอยู่ อย่าปล่อยให้ เวลาล่วงเลยไปโดยเปล่า
ประโยชน์ ใช้ เวลาว่างพบปะผู้คน ท่องอิ นเตอร์ เน็ต อ่านหนังสือเพิ่มเติม บาเพ็ ญสาธารณประโยชน์ เราต้ องตระหนักอยู่
ตลอดเวลาว่า "ความคิดเราไม่วา่ งงาน" เราจะต้ องหางานให้ กบั ความคิดของเราอยู่ตลอดเวลา การได้ งานทาถือเป็ นเพียงหนึ่ง
กิจกรรมที่ใช้ ในการพัฒนาความคิด ถ้ าเราพัฒนาศักยภาพทางความคิดถึงระดับหนึ่งแล้ ว เราอาจจะไม่จาเป็ นต้ องหางาน แต่
เราสามารถสร้ างงานด้ วยตัวของเราเองได้ มีหลายคนที่นงั่ อยู่เฉยๆ แต่เกิดความคิดบางอย่างที่จะสร้ างงานให้ กบั ตัวเอง จน
ร่ ารวยกันมามากแล้ ว
ดังนัน้ ผมอยากให้ กาลังใจกับคนที่กาลังหางานอยู่ว่า ไม่เคยมีใครตกงานตลอดชีวิต ถ้ าเราตังใจ
้ มุ่งมัน่ สร้ างสรรค์
และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา เพียงแต่โอกาสของแต่ละคนอาจจะแตกต่า งกันบ้ างเท่านันเอง
้ บางคนได้ งานเร็ ว บางคนได้
งานช้ า บางคนได้ งานดี บางคนได้ งานไม่ดี บางคนได้ งานแล้ วตกงาน บางคนได้ งานแล้ วได้ ตลอด ชีวิตเอาแน่ไม่ได้ แต่สิ่งที่เอา
แน่ ได้ แ น่ ๆ คื อ คนเราต้ อ งพัฒ นาตัว เองอยู่ต ลอดเวลา เพราะความส าเร็ จ ในชี วิ ต ขึ น้ อยู่กับ สองปั จ จัย คื อ "โอกาส" และ

"ความสามารถ" คนที่มีความสามารถแต่ขาดโอกาส ยังไม่นา่ เสียใจเท่าคนที่มีโอกาสแต่ขาดความสามารถนะครับ แล้ วท่านละ
จะเลือกเป็ นคนประเภทไหน?

