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     เมื่อตัดสินใจได้ว่าจะคว้าโอกาสใหม่ให้กับเส้นทางสายอาชีพที่เราทุกคนต่างไม่หยุดนิ่งในการ
แสวงหาความก้าวหน้าสู่จุดหมายแห่งความส าเร็จ ก็เท่ากับว่าเราต้องน าตัวเองเข้าสู่สนามการแข่งขัน          
ชิงต าแหน่งงานกันอีกครั้ง คนท างานที่ไม่ใช่สาย job hopper ซึ่งเปลี่ยนงานกันบ่อย ๆ จนเป็นกิจวัตร ก็ต้อง
ปัดฝุ่นต ารากันหน่อย เตรียมตัวสร้างความมั่นใจให้พร้อมเมื่อสมัครงานใหม่ กับ 8 เคล็ดลับดี ๆ ที่ jobsDB 
น ามาฝาก จะได้เป็น candidate ที่น่าจับตามองกว่าใคร ไม่ว่าองค์กรไหนก็อยากได้ตัวไปร่วมงานด้วยอย่าง
แน่นอน 

1. มี passion ที่จะท างาน 

          แค่ความตั้งใจที่จะท างานอย่างเดียว อาจยังไม่เพียงพอต่อการให้ได้งานมา ใส่ passion ลงไป ให้เกิด
ความกระตือรือร้นที่อยากจะได้งานนั้นมาอย่างที่สุด งานนี้ต้องทุ่มสุดตัวกันบ้าง เพราะอาจเป็นเพียงโอกาส
เดียวที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เมื่อมีไฟพร้อมในการท างาน ผู้สัมภาษณ์งานย่อมรู้สึกได้ ไม่ว่าใครก็ต้องรู้สึกพอใจและ
อยากให้เรามาร่วมงาน มาเติมไฟในการท างานให้กับองค์กรได้ต่อไป 

2. ท าการบ้าน ศึกษาข้อมูลทุกอย่างท่ีจ าเป็น 

          มี passion เป็นทุนเดิม ข้อต่อไปก็จะไม่ยากอีกต่อไป เพราะจะเป็นตัวกระตุ้นให้เราสนใจศึกษาหา
ความรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับต าแหน่งงานและองค์กรที่เราอยากร่วมงานด้วย แล้วน าข้อมูลมวลรวมที่ได้ท าการบ้าน
มา ไม่ว่าจะเป็น profile/culture องค์กร กฎเกณฑ์ข้อปฏิบัติต่าง ๆ ฐานเงินเดือน scope งาน คุณสมบัติ
ผู้สมัครงานที่องค์กรต้องการ ฯลฯ มาเชื่อมโยงให้เข้ากับความเป็นตัวเรา ผนวกกับประสบการณ์ที่ผ่านมา 
รับรองว่ามั่นใจหายห่วง สัมภาษณ์งานได้อย่างราบรื่น 
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3. เพิ่มทักษะ เพิ่มคุณค่า 

          เมื่อศึกษาความต้องการขององค์กรที่เราอยากร่วมงานแล้ว จะมองเห็นภาพได้มากขึ้นว่าตัวเรายังขาด
ทักษะหรือคุณสมบัติใด หากศึกษาไว้แต่เนิ่น ๆ ก่อนเปลี่ยนงาน ก็ยิ่งได้เปรียบ มีเวลาเพ่ิมเติมทักษะเหล่านั้น
อย่างเต็มที่ เพ่ือยกระดับ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ตัวเอง ส่งเสริมให้มีความโดดเด่นกว่าผู้สมัครงานคนอ่ืน ๆ แถมตอน
ที่ใช้เวลาในการเรียนรู้พัฒนาทักษะ ยังจะช่วยเพ่ิมความมั่นใจได้ว่าเราชอบสายงานนี้จริง ๆ และอยากก้าวไป
ต่อหรือไม ่

4. อัปเดตโปรไฟล์ ปูทางสู่งานที่ใช่ได้มากกว่า 

          โปรไฟล์หรือเรซูเม่ที่มีความสดใหม่และน่าสนใจ ช่วยน าพาให้เราไปพบกับเนื้อคู่ต าแหน่งงานที่ใช่ และ
โอกาสใหม่ ๆ กับองค์กรชั้นน าได้เสมอ แถมเคล็ดลับอีกนิดเกี่ยวกับโปรไฟล์หรือเรซูเม่ที่ใช้ ควรท าเตรียมไว้
หลายเวอร์ชั่น รองรับกับต าแหน่งงานที่หลากหลาย ใส่คีย์เวิร์ดส าคัญลงไป ระบุวัตถุประสงค์ ประสบการณ์ 
ความส าเร็จ และฐานเงินเดือนที่ต้องการให้ชัดเจน รับรองว่าสะดุดตา HR จนต้องเรียกตัวมาสัมภาษณ์อย่างไว 
ที่ส าคัญอย่าลืมให้ jobsDB เป็นผู้ช่วยส าคัญในการหางาน พร้อมอัปเดตโปรไฟล์ด้วย features ดี ๆ ที่น่าสนใจ
อย่างต่อเนื่อง  

5. เก็งข้อสอบ รู้ทันการสัมภาษณ์งาน 

          เก็งข้อสอบค าตอบ-ค าถามสัมภาษณ์งาน เพ่ิมความม่ันใจในการสัมภาษณ์งาน ง่าย ๆ แค่ใช้เทคโนโลยี
ให้เป็นประโยชน์ มีบทความดี ๆ มากมายบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับลิสต์ค าถามยอดฮิต ที่สุดของค าถามน่าสนใจ 
พร้อมแนวค าตอบดี ๆ ให้น ามาปรับใช้เข้ากับตัวเราได้มากมาย เตรียมตัวมาดีก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง และยังมี
เวลาดีไซน์การตอบค าถามให้น่าสนใจ แปลกใหม่ หลุดจากกรอบการตอบค าถามสัมภาษณ์งานแบบเดิม ๆ 
ตอบค าถามได้โดนใจผู้สัมภาษณ์งานได้มากขึ้น 

6. ติวเข้ม ฝกึซ้อมการสัมภาษณ์งาน 

          งานวิจัยหลาย ๆ ชิ้นเปิดเผยข้อมูลน่าสนใจว่า ผู้สัมภาษณ์งานจะตัดสินใจว่าอยากจะรับผู้สมัครงานคน
นี้เข้าท างานหรือไม่ภายในเวลาเพียงแค่ 4 นาทีเท่านั้นหลังจากพบกัน ดังนั้นการมีความม่ันใจตั้งแต่จังหวะแรก
ที่ก้าวผ่านประตูเข้ามา บุคลิกภาพแรกเห็น การแนะน าตัวอย่างฉะฉาน ช่วยเพิ่มโอกาสที่จะได้งานมากข้ึน ส่วน
ที่เหลือว่าคะแนนจะเพ่ิมหรือลด ขึ้นอยู่กับการตอบค าถามสัมภาษณ์งานล้วน ๆ ผู้สมัครงานบางคนเตรียม
ตัวเก็งค าถามมาเป็นอย่างดี แต่ถึงเวลาจริง กลับตื่นเต้น พูดไม่ออก บอกสิ่งที่เตรียมมาไม่ถูก หากไม่ต้องการตก
อยู่ในสถานการณ์ไม่พึงปรารถนาเช่นนี้ ต้องติวเข้มให้ตัวเอง ฝึกซ้อมการสัมภาษณ์งานให้คล่อง ลองให้เพ่ือน
หรือสมาชิกในครอบครัวร่วมด้วยช่วยกันอีกแรง จะได้คอมเมนต์กันได้ว่าตอบค าถามได้โดนใจหรือยัง บุคลิก
ท่าทาง สื่อสารได้ดีหรือไม่ แล้วน าจุดบกพร่องมาแก้ไข ถึงเวลาจริงจะได้ไม่กังวล ลดความตื่นเต้นได้แน่นอน 
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7. หาข้อดีที่หลากหลายให้เจอ น าเสนอจุดแข็งในการท างาน 

          เตรียมตัวท าการบ้าน หาข้อมูลแวดล้อมกันมาพอสมควรแล้ว สิ่งที่ส าคัญที่สุดคือตัวเรา ต้องย้อนกลับ
มาพิจารณาหาข้อดีของตัวเอง ดึงศักยภาพออกมาน าเสนอ เรียกง่าย ๆ ว่าต้องหาของมาขาย ยิ่งถ้าเรามี
ความสามารถหลากหลาย มีคุณสมบัติที่สามารถท างานนอกเหนือจากต าแหน่งที่รับผิดชอบได้ หรือมี
ความสามารถพิเศษอ่ืนที่ช่วยส่งเสริมงานหรือองค์กรได้เป็นอย่างดี คนครบเครื่องแบบนี้ โอกาสที่องค์กรจะคว้า
ตัวมาร่วมงานด้วยเปอร์เซ็นต์สูงแน่ 

8. สร้างพลังบวก น าเสนอ Good Attitude 

          การคิดบวก และการสร้างทัศนคติที่ดีต่อสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่น าไปสู่การสร้างความ
เชื่อมั่นในตนเอง ในชีวิตของเรามักจะพบเจอทั้ง good day และ bad day แต่คนที่คิดบวกอยู่เสมอมักจะมี
ความมั่นใจ สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตได้ดีกว่า และในชีวิตการท างาน ใคร ๆ ก็ต้องการ
ท างานกับคนที่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูงมากกว่าคนเหวี่ยงวีน ฝึกตัวเองให้คิดบวก พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส 
และมี attitude ที่ดีในการท างาน คนรอบข้างจะสัมผัสได้ พร้อมส่งต่อพลังด้านบวกต่อกัน แค่นี้เราก็สามารถ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการท างานได้ องค์กรมองเห็นคุณค่า พร้อมให้มาเป็นส่วนหนึ่งของทีม ก้าวไป
ข้างหน้าสู่ความส าเร็จพร้อมกัน 

          เตรียมตัวให้พร้อม หาข้อมูลให้แน่น เสริมสร้างก าลังใจให้เต็มเปี่ยมจากภายใน แล้วดึงศักยภาพที่มีใน
ตัวออกมาแสดงให้ทุกคนเห็น ช่วยเพ่ิมความมั่นใจให้ผู้สมัครงานพร้อมลงสนามแข่งขัน ต าแหน่งงานที่มุ่งหวัง
ย่อมไม่ไกลเกินเอ้ือมอย่างแน่นอน 
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