
บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 27 สิงหาคม 2550 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 1: “ใบสมคัรงาน มีอะไรมากกว่าท่ีคิด!” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ ในสปัดาห์นี ้

อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จากคณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั ฝากเร่ือง “ใบสมคัรงาน มีอะไรมากกว่าท่ีคิด!” มาคยุ
กบัคณุผู้ ฟังนะคะ 
 ในการสมคัรงานทกุครัง้ พนกังานฝ่ายบคุคลจะให้กรอกใบ
สมคัรงาน บางบริษัทใช้ใบสมคัรงานเพื่อเป็นแหลง่ข้อมลูพืน้ฐานของ
ผู้สมคัร บางบริษัทใช้ข้อมลูจากใบสมคัรงานในการคดัเลือกผู้สมคัร
เข้าท างาน บางบริษัทใช้ข้อมลูนีเ้พ่ือคดัผู้สมคัรก่อนเข้าสมัภาษณ์ 
หรือการคดัเลือกวิธีอ่ืนๆ 
 ในท่ีนี ้จะขอกลา่วถึงการใช้ใบสมคัรงานในการคดัเลือกหรือ
คดักรองผู้สมคัรก่อนทดสอบด้วยวิธีอ่ืน ผลส าเร็จของการใช้ใบสมคัร
งานด้วยวิธีนี ้จะขึน้อยูก่บัปัจจยัตา่งๆ คือ 1) สิ่งท่ีใบสมคัรต้องการ
ท านาย อาจจะเป็นผลการปฏิบตังิาน ระยะเวลาท่ีอยูใ่นบริษัท การ
ขาดลามาสาย ถ้าวตัถปุระสงค์ท่ีแตกตา่งกนั จะสง่ผลให้เนือ้หาของ
ใบสมคัรแตกตา่งกนัด้วย 2) แนวคิดท่ีอยูภ่ายใต้ใบสมคัร เป็นแนวคดิ
ของผู้สร้างวา่ ลกัษณะของผู้สมคัรอยา่งไร ถึงจะเป็นผู้สมคัรท่ีบริษัท
ต้องการ เชน่ พนกังานท่ีท างานได้ดี พนกังานท่ีอยูก่บับริษัทนานๆ 
พนกังานท่ีมีวินยัในการท างาน ตวัอยา่งของแนวคดิท่ีอยูภ่ายใต้ใบ
สมคัรเป็นดงันี ้
 สมมตวิา่บริษัทหนึง่ต้องการคดัเลือกพนกังานขายท่ีมี
ยอดขายสงูๆ บริษัทมีแนวคิดวา่ ถ้าพนกังานขายมีประสบการณ์



พบปะกบับคุคลท่ีหลากหลาย จะสง่ผลให้พนกังานขายสามารถ
ปรับตวัได้ดี และสง่ผลให้ขายได้ดีเชน่กนั อยา่งไรก็ตาม แนวคิดท่ีตัง้
ขึน้ไมจ่ าเป็นต้องถกูต้องเสมอไป บางแนวคดิอาจถกูต้อง สามารถ
ท านายยอดขายของพนกังานได้ดี แตบ่างแนวคดิอาจไมไ่ด้เป็น
เชน่นัน้ ไมส่ามารถท านายยอดขายได้ 
 นอกจากนี ้ต าแหนง่งานท่ีแตกตา่งกนั ก็จะมีแนวคิดท่ี
ถกูต้องแตกตา่งกนั ยกตวัอย่างเชน่ พนกังานขายทัว่ไป และพนกังาน
ขายประกนัท่ีมียอดขายสงูๆ นา่จะมีแนวคิดท่ีแตกตา่งกนัไป ดงันัน้ 
จะต้องมีกระบวนการในการหาแนวคดิท่ีเหมาะสมในการคดัเลือก 
นอกเหนือจากการคดิเอาเองของผู้สร้าง ในวนัพรุ่งนี ้มาคยุกนัวา่
วิธีการหาแนวคิดภายใต้ใบสมคัรงานท่ีมีโอกาสถกูต้อง เหมาะสมกบั
ต าแหนง่งานตา่งๆ สามารถท าได้อยา่งไร สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 28 สิงหาคม 2550 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 2: “ใบสมคัรงาน มีอะไรมากกว่าท่ีคิด!” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุ

ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“ใบสมคัรงาน มีอะไรมากกว่าท่ีคิด!” ตอ่นะคะ 
 เม่ือวานนี ้ได้กลา่วไว้แล้วว่าในการใช้ใบสมคัรเพ่ือคดัเลือก
ผู้สมคัร จะต้องมีวตัถปุระสงค์ท่ีชดัเจน และแนวคิดภายใต้ใบสมคัรท่ี
ถกูต้อง เชน่ แนวคิดท่ีว่าพนกังานธุรการท่ีดี จะต้องมีประวตัวิา่เคย
ท างานด้านการประสานงานมาแล้ว วนันีจ้ะมาคยุกนัวา่ แนวคิดท่ี
ถกูต้องจะได้มาอยา่งไร 
 แนวคิดเหลา่นี ้สามารถหาได้โดยการวิเคราะห์งาน การ
วิเคราะห์งานเป็นการดวูา่ในต าแหนง่หนึง่ มีงานอะไรบ้าง พนกังาน
จะต้องมีความรู้ ทกัษะ ความสามารถ หรือลกัษณะแบบใด ถึงจะเป็น
พนกังานท่ีมีคณุสมบตัท่ีิต้องการ เชน่ พนกังานท่ีมีผลงานดี หรือมี
ความรับผิดชอบ  
 วิธีหนึง่ในการวิเคราะห์งานท่ีมีประสิทธิภาพ คือ น าผู้ ท่ี
ท างานอยูใ่นต าแหนง่งานดงักลา่ว ประมาณกลุม่ละ 6-10 คน มา
ประชมุร่วมกนั เพ่ือให้อภิปรายวา่พนกังานท่ีมีคณุสมบตัิท่ีต้องการ
และคณุสมบตัท่ีิไมต้่องการ เป็นอยา่งไรให้ลองนกึย้อนด ูความรู้ 
ทกัษะ ความสามารถ ของคนเหลา่นัน้เป็นอย่างไร จากนัน้ให้สรุป
รวบรวมข้อมลูขึน้มา ตอนอภิปรายร่วมกนั ให้ผู้ ร่วมอภิปรายบอกด้วย
วา่ลกัษณะใดส าคญัมาก ลกัษณะใดส าคญัน้อย ให้ท ากลุ่มแบบนี ้



หลายๆ กลุม่ ให้ได้พนกังานท่ีมีสว่นร่วมประมาณ 10-20 % ของ
พนกังานในต าแหนง่นัน้ทัง้หมด โดยพนกังานเหลา่นีข้อให้คละกนั ทัง้
มีประสบการณ์น้อยและมาก  
 อยา่งไรก็ตาม หากพนกังานในต าแหนง่ดงักลา่วมีจ านวน
น้อย หรือไมส่ะดวกในการเรียกมาประชมุร่วมกนัแล้ว อาจใช้การ
สมัภาษณ์พนกังานเหลา่นัน้ เพ่ือสอบถามข้อมลู ผู้สมัภาษณ์จะต้อง
เตรียมค าถามมาก่อน เพ่ือให้ข้อมลูท่ีได้จากการสมัภาษณ์เป็นข้อมลู
ท่ีมีประโยชน์ สามารถน าไปใช้ในการพฒันาใบสมคัรท่ีดีได้ 
 ในวนัพรุ่งนี ้เราจะมาคยุกนัตอ่วา่หากได้แนวคิดภายใต้ใบ
สมคัรแล้ว จะท าอย่างไรเพ่ือให้ได้ใบสมคัรท่ีสามารถท านายสิ่งท่ี
ผู้สร้างต้องการได้ สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 29 สิงหาคม 2550 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 3: “ใบสมคัรงาน มีอะไรมากกว่าท่ีคิด!” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุผู้ ฟังอีกครัง้

นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จากคณะจิตวิทยา 
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง “ใบสมคัรงาน มีอะไร
มากกวา่ท่ีคิด!” ตอ่นะคะ 
 ตอนท่ีผา่นมาได้กลา่วถึงใบสมคัรท่ีใช้ในการคดัเลือกผู้สมคัร ว่า
จะต้องมีวตัถปุระสงค์ชดัเจน และมีแนวคิดวา่จะต้องได้ผู้สมคัรแบบใด ถึงจะ
ได้พนกังานตามวตัถปุระสงค์ดงักลา่ว เช่น พนกังานขายท่ีมียอดขายสงู 
จะต้องเป็นคนกล้าแสดงออก รวมถึงได้กลา่วไว้วา่การหาแนวคิดสามารถท าได้
โดยการวิเคราะห์งาน  
 เม่ือได้แนวคดิเหลา่นีม้าแล้ว สิ่งส าคญัอีกสิ่งหนึง่ในการสร้างใบสมคัร
ท่ีดี คือ จะสร้างข้อค าถามอย่างไร ให้วดัแนวคิดท่ีต้องการ เชน่ คนท่ีกล้า
แสดงออกจะต้องมีประวตัอิย่างไร จะต้องมีวฒุิอยา่งไร มีสาขาท่ีเรียนอย่างไร 
สร้างข้อค าถามขึน้มาให้สอดคล้องกบัแนวคดิเหลา่นัน้ การสร้างข้อค าถาม
พยายามสร้างให้เป็นแบบท่ีมีตวัเลือก เพ่ือให้ผู้สมคัรตอบได้ง่าย ข้อค าถามควร
ท าให้เข้าใจได้ง่าย กระชบั เน้นให้ถามถึงประวตัสิว่นตวัของผู้สมคัร 
  เม่ือสร้างข้อค าถามมาแล้ว จะได้ข้อค าถามจ านวนมาก ท่ีสอดคล้อง
กบัแนวคิดหลายๆ แนวคิดท่ีได้จากการวิเคราะห์งาน ให้น าข้อค าถามเหล่านัน้
ไปทดลองใช้กบัพนกังาน โดยแบง่พนกังานออกเป็นสองกลุม่ด้วยกนั คือ 
พนกังานท่ีพงึประสงค์ และพนกังานท่ีไมพ่งึประสงค์ตามสิ่งท่ีต้องการท านาย 
เชน่ พนกังานท่ีมีผลงานดี และพนกังานท่ีมีผลงานไมดี่ 
 เม่ือได้แล้ว ให้พนกังานทัง้สองกลุม่ ลองกรอกใบสมคัรท่ีได้พฒันาขึน้



มา เม่ือได้แล้วให้น ามาวิเคราะห์วา่มีข้อใดบ้างท่ีพนกังานทัง้สองกลุม่ตอบได้
แตกตา่งกนั ให้น าข้อนัน้ไปใช้ หากข้อใดท่ีพนกังานสองกลุม่ตอบไมแ่ตกตา่ง
กนั ควรจะตดัข้อนัน้ออกจากใบสมคัรงาน 
 ตรงนีจ้ะท าให้ได้ใบสมคัรงานท่ีมีแนวโน้มใช้คดัพนกังานได้ อย่างไรก็
ตาม ยงัมีอีกปัจจยัหนึง่ท่ีสง่ผลตอ่คณุภาพของใบสมคัรงานได้ คือ การ
ตีความหมายจากใบสมคัร ซึ่งในวนัพรุ่งนี ้เราจะมาพดูคยุกนัในเร่ืองการ
ตีความหมายจากใบสมคัรงานอีกครัง้หนึง่ สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 30 สิงหาคม 2550 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 4: “ใบสมคัรงาน มีอะไรมากกว่าท่ีคิด!” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุ

ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“ใบสมคัรงาน มีอะไรมากกว่าท่ีคิด!” ตอ่นะคะ 
 ครัง้ก่อนหน้านี ้ได้พดูถึงการเขียนข้อค าถามในใบสมคัรงาน
และการคดัข้อค าถามในใบสมคัรงานแล้ว วา่ข้อค าถามใดท่ีสามารถ
แบง่แยกได้ระหวา่งพนกังานท่ีพงึประสงค์ และพนกังานท่ีไมพ่งึ
ประสงค์ได้ ข้อค าถามนัน้ก็จะเป็นข้อค าถามท่ีดี  
 อยา่งไรก็ตาม หากได้ใบสมคัรงานแล้ว ผู้ใช้ใบสมคัรจะต้อง
ตีความหมายจากใบสมคัรนัน้ หากใช้การตรวจดตูามความคดิของ
ผู้ใช้ อาจท าให้เกิดอคตใินการตีความหมายได้ ดงันัน้จงึควรมีคะแนน
จากใบสมคัร ถ้าคะแนนสงูแสดงวา่มีแนวโน้มจะเป็นพนกังานท่ีมี
คณุสมบตัท่ีิดี ถ้าคะแนนต ่าแสดงวา่มีแนวโน้มจะเป็นพนกังานท่ีมี
คณุสมบตัไิมพ่งึประสงค์ 
 วิธีการง่ายๆ คือ ให้น าข้อมลูท่ีได้จากการเปรียบเทียบ
พนกังานท่ีมีคณุสมบตัท่ีิพงึประสงค์และไมพ่งึประสงค์ หากข้อใด
แตกตา่งกนัมาก ควรจะให้น า้หนกัแก่ข้อนัน้มาก หากข้อใดแตกตา่ง
กนัน้อย ก็ควรจะให้น า้หนกัแตกตา่งกนัน้อย จากนัน้ก็รวมคะแนน
ออกมา 
 ในการนี ้จะขอยกตวัอย่างการสร้างใบสมคัรนี ้สมมติวา่
ต้องการคดัผู้บริหารระดบัสงู โดยต้องการท านายผลการปฏิบตังิาน



ของผู้บริหาร ผู้สร้างใบสมคัรได้วิเคราะห์งานมา แล้วได้แนวคิดมาวา่ 
ผู้บริหารท่ีเก่งนา่จะเป็นคนท่ีเคยประสบความส าเร็จทางด้านการ
บริหารมาก่อน และผู้บริหารท่ีเก่งนา่จะมีพืน้หลงัเคยได้ใกล้ชิดกบั
ผู้บริหารระดบัสงูมาก่อน  
 เม่ือได้สองแนวคิดนีแ้ล้ว ผู้สร้างได้เขียนข้อค าถามขึน้มา ใน
เร่ืองการประสบความส าเร็จมาแล้ว ถามวา่ เคยมีประสบการณ์
ท างานด้านธุรกิจมาหรือไม ่เคยท างานในต าแหนง่บริหารมาก่อน
หรือไม ่ท างานบริหารนานก่ีปี เป็นต้น ส่วนด้านพืน้หลงัได้ใกล้ชิดกบั
ผู้บริหารระดบัสงู ถามวา่ เคยเสนอผลงานแก่ผู้บริหารระดบัสงูหรือไม ่
พอ่แมเ่คยมีต าแหนง่บริหารระดบัสงูหรือไม ่เป็นต้น เม่ือได้ข้อค าถาม
เหลา่นีม้าแล้ว ให้น าข้อค าถามนีไ้ปวดักบัผู้บริหารท่ีประสบ
ความส าเร็จ และผู้บริหารท่ีไมส่ าเร็จ วา่มีข้อใดท่ีแตกตา่งกนั 
 วนัพรุ่งนี ้จะมาคยุกนัตอ่ ถึงข้อควรระวงั และแนวทางแก้ไข
ก่อนน าใบสมคัรรูปแบบนีไ้ปใช้ สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 



บทสารคดีทางวิทย ุรายการ “จิตวิทยาเพ่ือคณุ” 
โดย คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ความยาว 3 นาที 
ออกอากาศ ณ สถานีวิทยจุฬุาฯ 101.5 เมกกะเฮิร์ต 

วนัท่ี 31 สิงหาคม 2550 เวลา 9.55-9.58 น. 
ตอนท่ี 5: “ใบสมคัรงาน มีอะไรมากกว่าท่ีคิด!” 

เพลงเปิดรายการ 7 วินาที 
ผู้ด าเนินรายการ  สวสัดีคะ่ คณุผู้ ฟัง รายการจิตวิทยาเพ่ือคณุ มาพบกบัคณุ

ผู้ ฟังอีกครัง้นะคะ ในวนันี ้อาจารย์ สนัทดั พรประเสริฐมานิต จาก
คณะจิตวิทยา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะมาคยุกบัคณุผู้ ฟังเร่ือง 
“ใบสมคัรงาน มีอะไรมากกว่าท่ีคิด!” ตอ่นะคะ 
 ก่อนหน้านีไ้ด้พดูคยุถึงกระบวนการสร้างใบสมคัรท่ีสามารถ
ท านายวา่ ผู้สมคัรดงักล่าวมีแนวโน้มจะเป็นพนกังานท่ีมีลกัษณะท่ี
ต้องการหรือไม ่อยา่งไรก็ตาม การสร้างใบสมคัรนี ้มีข้อควร
ระมดัระวงัหลายอยา่งด้วยกนั 
 สิ่งแรกท่ีต้องระมดัระวงั คือ การตอบให้ตนเองดดีู บางครัง้
ผู้สมคัรจะเขียนประวตัขิองตนเองสงูกวา่ความเป็นจริง วิธีการลดอาจ
ท าได้โดยการเขียนข้อค าถามท่ีสามารถตรวจสอบได้เท่านัน้ และให้
ผู้สมคัรเขียนด้วยวา่สามารถตรวจสอบได้จากใคร ในใบสมคัรควร
ระบไุว้ด้วยอย่างชดัเจนว่า หากพบค าตอบท่ีเป็นเท็จ ทางบริษัท
สามารถลงโทษได้ แม้ว่าจะรับเข้าเป็นพนกังานแล้วก็ตาม 
 นอกจากนี ้หากทิง้ระยะเวลาไปแล้ว แนวคิดท่ีถกูต้องอาจ
เปล่ียนแปลงไป หรือข้อค าถามบางข้ออาจจะไมส่ามารถแบง่คนท่ีมี
ลกัษณะท่ีพงึประสงค์และไม่พงึประสงค์ออกจากกนัได้ ดงันัน้อาจมี
การพฒันาใบสมคัรใหมท่กุๆ 3-5 ปี 
 สิ่งท่ีต้องระมดัระวงัอีกอยา่งหนึง่ คือ ใบสมคัรควรมีมากกวา่ 
1 ใบ ตามต าแหนง่ เน่ืองจากแนวคิดท่ีถกูต้องของแตล่ะต าแหนง่ไม่
เหมือนกนั ดงันัน้ควรสร้างใบสมคัรเหลา่นีห้ลายๆ ใบ และด้วยเหตนีุ ้



น่ีเอง การพฒันาใบสมคัรแบบนี ้สมควรจะท ากบัต าแหนง่ท่ีมี
พนกังานจ านวนมาก มีผู้สมคัรจ านวนมาก เพราะหากเป็นต าแหนง่ท่ี
มีผู้สมคัรน้อย การใช้วิธีการอ่ืนเหมาะสมกวา่ เชน่ การสมัภาษณ์แบบ
มีโครงสร้าง หรือการทดลองงาน 
 โดยสรุปแล้ว ประโยชน์ของใบสมคัรนอกเหนือจากเป็นข้อมลู
พืน้ฐานแล้ว ยงัสามารถใช้ในการคดัเลือกผู้สมคัรได้ ในท่ีนีไ้ด้
กลา่วถึงวิธีการพฒันาใบสมคัร ท่ีสามารถท านายลกัษณะท่ีพงึ
ประสงค์ของผู้สมคัรได้ ผลส าเร็จของใบสมคัรนีข้ึน้อยู่กบั 1) ลกัษณะ
ท่ีต้องการท านาย 2) แนวคดิภายใต้ใบสมคัร 3) ข้อค าถามท่ีใช้ในใบ
สมคัร 4) การตีความหมายจากใบสมคัร อยา่งไรก็ตาม ใบสมคัรเป็น
เพียงหลกัฐานเพียงชิน้หนึง่ในการประกอบการพิจารณาผู้สมคัร การ
พิจารณาควรใช้หลกัฐานอ่ืน เชน่ การสมัภาษณ์ แบบวดัทางจิตวิทยา 
ประกอบด้วย เพ่ือให้ได้ข้อมลูท่ีครบถ้วนในการคดัเลือกผู้สมคัรท่ี
ลกัษณะท่ีพงึประสงค์เข้าท างาน สวสัดีคะ่ 

เพลง 20 วินาที 

 


