
I การเตรียมความพรอ้ม

สูโ่ลกการท างาน I

โดย

อาจารย ์ดร.สุภทัร ชูประดิษฐ์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม่



บคุลิกภาพ เทคนิคการสมคัรงาน การสมัภาษณ์งาน

มารยาทในการท างาน

ศกัยภาพการปฏิบติังานของบณัฑิตยคุใหม่



1.พนักงานภายใน

2.ป้ายประกาศรบัสมคัรงาน

3.เวบ็ไซตห์างาน

4.เวบ็ไซตบ์ริษทั

5.นายหน้าจดัหางาน

6.โซเชียล มีเดีย เช่น LinkedIn, Twitter, Facebook



7.การทดแทนต าแหน่งกนัเองภายในองคก์ร

8.ส่ือส่ิงพิมพ ์เช่น หนังสือพิมพ ์วารสาร นิตยสาร

9.งานจอ็บแฟร์ การออกบธู งานอีเว้นท์ งานสมัมนา ฯลฯ

10.การเดินวอลค์อินมากรอกใบสมคัร

11.จากสถาบนัการศึกษา เช่น นศ.ฝึกงาน นักเรียนทุน







จดหมายสมัครงาน

การส่งเพยีงประวัตกิารท างานอาจไม่
ถูกพจิารณาเลย

แสดงความตัง้ใจ คุณสมบตั ิความพร้อม 
และความจริงจังในการสมัครงาน

โอกาสแรกที่คุณจะ
สร้างความประทบัใจ

ประโยชน์ของจดหมายสมัครงาน



จดหมายสมัครงาน

1. จดหมายน า (Covering Letter)

2. จดหมายสมัครงาน (Application Letter)



ย่อหน้าแรก
 ระบุวัตถุประสงค์ในการสมัคร

งานให้ชัดเจน

เนือ้หา
 ระบุความส าเร็จในการฝึกงาน หรือ

กิจกรรมในมหาวทิยาลัย
 ระบุเฉพาะเร่ืองที่ต้องการเน้นเท่านัน้
 ไม่ควรซ า้กับข้อมูลในเรซูมเม่

ย่อหน้าสุดท้าย
 ลงท้ายด้วยข้อความเชงิบวก กล่าวถงึการ

ด าเนินการในขัน้ต่อไป
 ย า้หมายเลขโทรศัพท์ของผู้สมัครอีกครัง้

 เซ็นช่ือทุกครัง้ถ้าส่ง
จดหมายทางไปรษณีย์



Resume vs. CV

ประเดน็แตกต่าง Resume CV

ความยาว 1-2 หน้า 2 หน้าขึน้ไป

ข้อมลู 1.ทกัษะความสามารถพเิศษ 
2.ประสบการณ์การท างาน 
3.การศกึษา ท่ีเก่ียวข้องกบั
ต าแหน่งงานท่ีสมคัร 

1.การศกึษา และข้อมลูเก่ียวกบั
การเรียน 
2.ประสบการณ์การท างาน  
งานวิจยั  งานพิมพ์ท่ีได้เผยแพร่  
การน าเสนองาน  
3.เกียรติบตัร
4.รางวลัตา่งๆท่ีได้รับ

วตัถปุระสงค์ ประกอบการสมัครงาน
(ในสหรัฐอเมริกา)

ประกอบการสมัครงาน (ใน
ทวีปยโุรป ตะวนัออกกลาง  
อฟัริกา  และเอเชีย)



Resume /CV ควรมีอะไรบ้าง

(ข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิสว่นตวั เช่น อาย ุ/ วนัเดือนปีเกิด / สถานภาพสมรส / 
สถานภาพทางการทหาร / งานอดิเรก เป็นต้น)

Personal details

Education

(ข้อมลูด้านการศกึษา วฒุิต ่าสดุ –ไมต่ ่ากวา่ ปวช. หรือ มธัยมศกึษาตอนปลายไป
จนถงึวฒุิสงูสดุ)

(ข้อมลูด้านการอบรม) 
–รวมทัง้การฝึกงานในสถานประกอบการ, การอบรมอ่ืนๆ

Training



Resume /CV ควรมีอะไรบ้าง

(ความสามารถด้านภาษาตา่งประเทศ) 

–ควรบอกระดบัความสามารถด้วย เช่น 

-Good at English communication 

(มีความสามารถในระดบัดี เร่ืองการสื่อสารด้วยภาษาองักฤษ)

-Competent in writing reports

(มีความสามารถในเร่ืองการเขียนรายงานภาษาองักฤษ
พอสมควร)

Languages 



Resume / CV ควรมีอะไรบ้าง

(ข้อมลูด้านความสามารถพิเศษทางวิชาชีพ และเทคโนโลยี) ควรบอกระดบั
ความสามารถด้วย เช่น พิมพ์ดีด การขบัรถ

Special skills

(เงินเดือนท่ีคาดหวงั)

Experience (ข้อมลูด้านประสบการณ์การท างาน)  

References

(ช่ือ-ท่ีอยูแ่ละหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อของบคุคลท่ีสามารถรับรองข้อมลูได้ ผู้ รับรองต้อง
ไมใ่ช่ พอ่ แม ่พ่ีน้อง หรือญาติ, ไมใ่ช่เพื่อน แตต้่องเป็นบคุคลท่ีมีงานอาชีพมัน่คง และ
อยูใ่นต าแหน่งงานในระดบัหวัหน้างานขึน้ไป)

Expected Salary



9 ข้อควรจ าในการสร้างเรซเูม่ให้โดดเด่น

• เรซูเม่เป็นเครื่องมือทางการตลาดท่ีดีท่ีสดุ  
ควรให้น่าสนใจ

• เรซูเม่ท่ีดีควรมุ่งเน้นเป้าหมายในอนาคตของ
คณุและแรงบนัดาลใจ

• แสดงเหตผุลว่าท าไมคณุถึงเหมาะสมท่ีสดุ
ส าหรบังานดงักล่าว

• ใช้รปูแบบท่ีช่วยให้อ่านง่าย และเข้าใจอย่าง
รวดเรว็

• การส่งใบสมคัรงานแบบหว่านไปทัว่ เป็นการ
รบกวนนายจ้าง



9 ข้อควรจ าในการสร้างเรซเูม่ให้โดดเด่น (ต่อ)

• จดัระเบียบข้อมลูส าคญัของเรซูเม่ โดยเรียง
จากประวติัล่าสดุขึน้ก่อน

• เตรียม จดหมายสมคัรงาน ส าหรบัแต่ละต าแหน่งงานท่ีคณุ
สมคัร เขียนแนะน าตวัให้โดดเด่นเหมาะกบัแต่ละต าแหน่ง
งาน

• Updateของคณุปีละสองครัง้และตรวจทวน

• เรซูเมข่องคณุควรจะเน้นจดุแขง็ ความส าเรจ็ และ
ความสามารถของคณุ



ขอ้ควรระวงัในจดหมายสมคัรงาน Resume

1

2

3

4

5

การสะกดช่ือบริษทัผิด

กระดาษไม่ควรมีลายใดๆ ทัง้ส้ิน เว้นต าแหน่ง สถาปนิก
กราฟฟิก วิศวกร ซ่ึงอาจต้องมี Portfolio

รปูถ่ายติดมมุบนขวาของ Resume ควรจะถ่ายแบบสี และควร
จะมีความใกล้เคียงกบัตวัจริงมากท่ีสดุ 

ควรท าเรซูเม่ทัง้ภาษาไทยและองักฤษ

ตรวจทานเอกสารก่อนส่ง โดยเรียงจดหมายน า ตามด้วย 
Resume และ รปูถ่าย และจดัขอบให้ตรงกนัให้เรียบร้อย และไม่
ควรพบัใบสมคัรลงในซองจดหมาย ควรท่ีจะหาซองท่ีสามารถ
ใส่เอกสารขนาด A4 ได้พอดี









การเลือกรปูสมคัรงาน

1. แต่งหน้าสกันิด
ผูห้ญิง : อย่าแต่งหน้าจดั

เกินไป
ผูช้าย : อย่าปล่อยให้หน้า

มนัเย้ิม



การเลือกรปูสมคัรงาน (ต่อ)

2. จดัแต่งทรงผม และ จดัการ
หนวดเคราซะ

ผูห้ญิง : รวบ หรือจดัทรงให้ดี
ห้ามประดบัก๊ิบผมเลก็ ผา้
คาดผม/ห้ามย้อมผมจนจดั
จ้านสีทอง ไฮไลท์ หรือ แดง
เพลิง 

ผูช้าย : จดัทรงผมให้เป็นทรง 
และโกนหนวดให้เรียบร้อย



3. เครื่องประดบัพอประมาณ

การเลือกรปูสมคัรงาน (ต่อ)

4. ควรเลือกรปูท่ีเหมาะสมในการ
สมคัรงาน
:เลือกรปูท่ีเป็นทางการ และควร
สแกนเกบ็ไว้เพื่อใช้ในการสมคัรงาน
ช่องทางอ่ืนๆ



5. รปูถ่ายสีจะดดีูกว่ารปูถ่ายขาวด า

การเลือกรปูสมคัรงาน (ต่อ)



6. ไม่จ าเป็นต้องลงทุนรีทชัจนไม่เหลือเค้าความจริง

7. ควรเป็นรปูท่ีถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน เพื่อให้ใกล้เคียงกบัตวัจริง
มากท่ีสดุ

X 

การเลือกรปูสมคัรงาน (ต่อ)



Do & Don’t ในการเรยีกเงินเดือน

• Do การเรยีกเงนิเดอืนควรอยูเ่รททีเ่หมาะสม

• Do ส ารวจความสามารถตนเอง

• Do การตอบค าถามเกีย่วกบัจุดแขง็และความส าเรจ็เป็นการน าเสนอคุณค่าในตวัคุณ

• Don't อยา่เพิง่พดูเรือ่งเงนิเดอืนถา้ผูส้มัภาษณ์ยงัไมถ่าม

• Don't ไมค่วรอพัเงนิเดอืนปัจจุบนั

• Don't อยา่เอาเป็นเอาตายกบัการเจรจาต่อรองเงนิเดอืน

• Don't อยา่ดแูคเ่งนิเดอืน ใหด้รูวมไปถงึคา่ตอบแทน สวสัดกิาร ชื่อต าแหน่งงาน   
และบรรยากาศในการท างานดว้ย





• ใบสมคัรงาน

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน
ส าเนาทะเบียนบ้าน
รปูถ่าย
ส าเนาผลการเรียน / ปริญญาบตัร /
ใบคาดว่าจบการศึกษา
ส าเนาเอกสารภาษา
ประวติัย่อ

กรอกให้ครบ

เตรียมเอกสารให้พร้อม
และรบัรองส าเนา



• การสมัภาษณ์งาน

แบบ Face to Face

แบบ Telephone Interview

แบบ ทางไกล



ความมัน่ใจ:แนวปฎิบติั

ตรงต่อเวลา ไปก่อนเวลานัดสัมภาษณ์อย่างน้อย 30 นาทีขึน้ไป 

เตรียมเอกสารสมัครงานให้พร้อม 

เตรียมค าถาม 

ควบคุมอารมณ์ให้ดี

อย่าลืมค าว่า ?สวัสดี? และ ?ขอบคุณ? 



ความมัน่ใจ:การแต่งกายในวนัสอบสมัภาษณ์

• แต่งตวัให้เป็นมืออาชีพ ใส่รองเท้าหุ้มข้อ

• จดัแต่งทรงผมให้เรียบร้อย

• ควรปิดโทรศพัทมื์อถือระหว่างการสมัภาษณ์



ความมัน่ใจ:บคุลิกภาพ

สบตาผูพ้ดูคุยดว้ยอยา่งสม ่าเสมอ ไม่
หลบตา หรอืกม้ต ่า

ตอบค าถามดว้ยทา่ทางทีด่กูระตอืรอืรน้ 
มชีวีติชวีา และอยา่พดูเรว็เกนิไป

หา้มพาดพงิ หรอืพดูแสดงความคดิเหน็
ถงึเจา้นายเก่าในแงล่บ 

 ไมค่วรแสดงความคดิเหน็ในเรือ่ง
ตอ้งหา้ม 3 อยา่ง ไดแ้ก่ ความเชื่อ 
การเมอืง และศาสนา

วิธีการพดูวิธีการมอง



ต าแหน่งงานท่ีเราสมคัร

ผูท่ี้มาสมัภาษณ์

ลกัษณะบริษทั

มัน่ใจตอบค าถามภาษาองักฤษ

1. เตรียมข้อมลูก่อนการสมัภาษณ์งาน



2. ศึกษาตวัอย่างค าถามเพ่ือเตรียมความพร้อมตวัอย่างค าถาม

1. ช่วยเล่าเก่ียวกบัตวัคณุให้กรรมการรู้จกัคณุมากขึน้อีก

2. ท าไมคณุจึงสมคัรงานในต าแหน่งน้ี

3. คณุรูอ้ะไรเก่ียวกบับริษทัของเราบ้าง

4. อะไรคือรางวลัท่ีส าคญัท่ีสดุท่ีคณุคาดหวงัจะได้รบัในอาชีพน้ี

5. คณุเหน็ตวัเองท างานอะไรอีก 3-5 ปีต่อจากน้ี

10 ค าถามท่ีพบเสมอในการสมัภาษณ์งาน



2. ศึกษาตวัอย่างค าถามเพ่ือเตรียมความพร้อมตวัอย่างค าถาม

6. การศึกษาของคณุจะช่วยให้คณุท างานน้ีได้อย่างไร

7. คณุคิดว่าอะไรคือคณุสมบติัพิเศษท่ีท าให้คณุเหมาะกบังานน้ี

8. จดุเด่น จดุด้อยของคณุคืออะไร

9. คณุเคยเย่ียมชมเวบ็ไซตข์องเราหรือยงั มีความคิดเหน็อย่างไรบ้าง

10. คณุมีหลกัเกณฑอ์ย่างไรในการเลือกงาน

10 ค าถามท่ีพบเสมอในการสมัภาษณ์งาน (ต่อ)



2. ฝึกซ้อมภาษาองักฤษเพ่ือเพ่ิมความมัน่ใจ ตวัอย่างค าถาม
ที่ ค าถาม ค าตอบ
1 Tell me about yourself. I’d say I’m hardworking and 

honest.
2 What inspires you to work? Challenging projects motivate me 

more than anything.
3 Why are you interested in this 

position?
This job is good fit for my 
background.

4 Why do you think you are a 
good fit for this job?

With my negotiation skills, I feel I 
would be able to contribute a lot 
to the company.

5 What do you know about our 
company?

I know this is the leading 
automobile company.

6 What do you hope to get out 
of a job?

I want a job where I can 
contribute, and also learn.



10 พฤตกิรรมสุดยีข้ณะสัมภาษณ์งาน

1. แสดงพลงัและศกัยภาพอย่างเตม็ท่ี โอ้อวดคณุสมบติัมากเกินไป

3.ความต่ืนเต้นจนท าให้เกรง็และไม่มีสมาธิ ไม่สามารถควบคมุอารมณ์ตวัเอง

4. ไม่ไหว้ ไม่กล่าวค าทกัทาย ตอบค าถามไม่มีหางเสียง รบัโทรศพัทข์ณะสมัภาษณ์ 

5.โจมตีบริษทัเก่า หรือหวัหน้าเก่าอย่างเมามนั

2. ตอบไม่ตรงค าถามสกัที 



10 พฤตกิรรมสุดยีข้ณะสัมภาษณ์งาน

6.ตอบค าถามไม่เป็นความจริง น าไปสู่โดน Blacklistได้

8.ขาดความรู้รอบตวั ขาดการเตรียมตวัหรือแม้กระทัง่ไม่รู้จดุเด่นจดุด้อยของตน 

9. มาสมัภาษณ์งานสาย มีข้ออ้างเสมอ
10.ไม่ดวูาระและโอกาส ล่อแหลม ไม่สภุาพ ซ่ึงบอกถึงความไม่พร้อมและไม่ให้เกียรติต่อองคก์ร

7. ชอบวิจารณ์บริษทัท่ีตนก าลงัสมัภาษณ์แบบไม่รู้เน้ือรู้ตวั 



• การทดสอบ
ความสามารถ
– ทางสติปัญญา

– ความถนัด

– ความรู้

– สมรรถภาพทางกาย



การทดสอบ
บคุลิกภาพและ

ความสนใจ



• การทดสอบปฏิบติังาน
เพื่อทดสอบทกัษะ และ
พฤติกรรมของผูส้มคัรงาน ว่า
ช านาญมากน้อยขนาดไหน



Assess
ment 

Center



•ความรู ้

•ประสบการณ ์

•บุคลกิภาพ

ความรู ้

20%

ประสบการณ์

29%

บคุลกิภาพ

51%

ความส าเรจ็

ความรูแ้ละประสบการณ์ ดูหนา้ตาอาจดูไม่ออก ดงันั้นบคุลกิ ควรจะดีตลอดเวลา เม่ือไหร่กต็ามที่

มีคนเหน็เรา หา้มเสยีบคุลกิ หากท่านเสยีบคุลกิเพยีงคร ัง้เดียว ท่านอาจจะสูญเสยีโอกาสตลอด

ชีวิต บคุลกิดี ตอ้งไม่ “ตามสบาย” ตอ้ง “สต”ิ ดี ระลกึเสมอว่า มคีนมองเราอยู่ “



ส ารวจตนเอง • ค้นหาด้วยตนเอง
• สะท้อนจากคนอ่ืน

จดลงสมดุบนัทึก

ฝึกฝน



• "บคุลกิภาพ"หมายถงึคณุลกัษณะทางกาย ทางจติใจและความรูส้กึนึก

คดิที่สะทอ้นออกมาใหผู้อ้ืน่เหน็และเกดิความประทบัใจมากนอ้ย



• องค์ประกอบของการสื่อสารท่ีมีอิทธิพลในการติดตอ่กบัผู้คน

ดร. อลัเบริต์ เมหร์าเบยีน Dr. Albert Mehrabien จากมหาวทิยาลยัอูลคา

ค าพดู ( เน้ือหาทีเ่ราพดู )

น ้าเสียง ( จงัหวะ การเวน้วรรค
เสยีงสงูต ่า )

ท่าทาง ( การเคลื่อนไหวของ
รา่งกาย , สายตาทีเ่รามอง , การใช้
ศรีษะ , การเดนิ ทรงผม เสือ้ผา้ อุปกรณ์ 
เป็นตน้ )

ค าพดู, 7%

น ้าเสียง,
38%ท่าทาง, 

55%





ดม
ล้ิมรส 5%
จบัต้อง

เหน็ 85% ฟัง 10%

การรบัรู้ของคนเราประกอบด้วย

















•การยิ้ม 
- สายตาสือ่ความหมาย

- ยิ้มจากใจ

- ฝึกฝนกนัได ้



 การไหว ้

- พนมมือเป็นรูปดอกบวัตูม

- วางมือไวร้ะหว่างช่วงหนา้อก

- กม้ศีรษะลงมาใหป้ลายจมูก จรดปลายน้ิวช้ี

 - ยกมือสูงเกนิไป

- สายตาไม่กม้ตามมือ



• วิธีการยืน เดนิ น่ัง

 การยนื 

สงา่งาม ไม่เกรง็ ขาท ัง้สองขา้งสบาย ตวัตรง แขนแนบล าตวั 

ไหลไ่ม่ห่อ ยนืหลงัผูใ้หญ่

 ส ัน่ขา แกว่งแขน เอามือลว้งกางเกงหรอืกระโปรง แกะเกา

ยื่นขาขวางทาง ยื่นบงัหนา้คนอืน่



 การนัง่ 

ควรนัง่ไหลต่รง หลงัพงิพนกัเกา้อี้ เทา้ชิด เข่าชิด ยก

คอตัง้ตรง การลกุควรส ารวม

ไขว่หา้ง หวัเข่าแยกกนั ส ัน่ขา นัง่เทา้คาง เอนหลงั



 การเดินและการเคลื่อนไหว

 หลงัตรง กา้วไม่ส ัน้หรอืยาวเกนิไป  แกว่งมือสบาย 

จงัหวะเดินสม า่เสมอ ทิ้งน ้ าหนกัปลายเทา้ หรอืฝ่าเทา้ เดิน

เยื้องหลงัผูใ้หญ่

 สา่ยตวั โยกศีรษะ กอดคอ ลว้งกระเป๋า ทิ้งน ้ าหนักสน้

เทา้  สะโพกโยกยา้ย



• คดิก่อนพูด ไม่จ าเป็นตอ้งพูดทกุอย่างที่คดิ 

• วธิีการพฒันา

– พูดใหช้ดัเจน เพือ่สือ่ความทีถ่กูตอ้ง

– จงัหวะการพดูไม่ชา้ หรอืเร็ว

– ตดิค าพดูซ า้ๆ เช่น นะคะ ครบั อ่อ อา้

– อย่าพดูเหมอืนท่องจ า

– พูดดว้ยความจรงิใจ



การคิด ควรคิดแต่ส่ิงท่ีดี ไม่หมกมุ่นอยู่กบัความทุกข์

การปรบัปรงุบคุลิกของจิตใจให้ดดีู มองโลกอย่างสดใส (Inner Beauty 
Personality) สขุภาพท่ีดีจะส่งผลให้บคุลิกภาพดีด้วยเช่นกนั





มารยาทในการท างาน
มารยาท:การคิดพิจารณาและกระท าส่ิงต่างๆโดยมองจากมมุมองของบคุคลอ่ืน

• หากคุณไมรู่ว้า่ควรแสดงออกใหเ้หมาะสมไดอ้ยา่งไร คุณจะถูก
ประเมนิจากผูอ้ื่นดว้ยการแสดงออกเท่านัน้



มารยาทในการท างาน

ฝึกฝนความเป็นมนุษย์

การสบูบหุร่ี การคกุคามทางเพศ การทานอาหารท่ีมีกล่ินแรง



มารยาทในการท างาน

ฝึกฝนความเป็นมนุษย ์(ต่อ)

ดแูลพืน้ท่ีท างานของตนดแูลตนเอง  การแต่งกาย



มารยาทในการท างาน

ความต้องการส่ือสารกบัผูอ่ื้นคือส่ิงส าคญั



มารยาทในการท างาน

สรา้งสถานการณ์WIN-WIN

การพฒันา การขดัแย้ง



มารยาทในการท างาน

ความสามารถในการคาดเดาคือความใส่ใจ



มารยาทในการท างาน

เรือ่งงานเก่ียวโยงกบัเรือ่งส่วนตวั

ปัญหาการเงินปัญหาความรกั



มารยาทในการท างาน

ท างานอย่างมืออาชีพ

รบัค าสัง่งาน รายงาน แก้ไขข้อผิดพลาด



มารยาทในการท างาน

งานเร่ิมต้นเม่ือก้าวออกจากบา้น

การด่ืมสรุา



มารยาทในการท างาน

งานท่ีได้รบัมอบหมายต้องมาก่อน

มีก าหนดเส้นตาย 



มารยาทในการท างาน

ลองมองจากมมุของผูบ้ริหาร

ตรงต่อเวลา เข้า ออกบริษทั

การใช้โทรศพัท์

การนอนหลบั



ศกัยภาพการปฏิบติังาน
ของบณัฑิตยคุใหม่









วิธีการสร้างมนุษยสมัพนัธ์

• การสรา้งมนุษยสมัพนัธ ์จะตอ้งเริม่ทีต่วัเองก่อน โดยจะตอ้งรูจ้กัและเขา้ใจ
ตวัเองวา่เป็นผูม้มีนุษยสมัพนัธม์ากน้อยเพยีงใด มสีิง่ใดทีย่งับกพรอ่งและ
ตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข ทัง้น้ีเพราะเทคนิคส าคญัของการสรา้งมนุษยสมัพนัธ ์ก็
คอื การรูจ้กัปรบัปรงุตนเองในดา้นต่าง ๆ คอื
1 ย้ิมแย้มแจ่มใส

2 สรา้งบรรยากาศ

3 พดูจาสภุาพอ่อนหวานเกรงใจคนอ่ืน

4 ไม่พดูมากและเป็นผูฟั้งท่ีดี



วิธีการสร้างมนุษยสมัพนัธ ์(ต่อ)

5 ทกัทายผูอ่ื้นก่อน

6 รบัฟังความคิดเหน็ของผูอ่ื้น

7 ให้ความช่วยเหลือบคุคลตามความเหมาะสม

8 ไม่ท าตวัเหนือคนอ่ืน

9 ไม่เหน็แก่ตวั การเอารดัเอาเปรียบ ฉ้อโกง หกัหลงั



วิธีการสร้างมนุษยสมัพนัธ ์(ต่อ)

10 มองคนอ่ืนในแง่ดี ไม่ระแวงสงสยัแลคอยจบัผิด

11 จริงใจ สจุริตใจ ไม่นินทาว่าร้าย

12 รู้จกัวิพากษ์วิจารณ์ให้เป็นประโยชน์

13 เคารพในศกัด์ิศรีและความเป็นคนของคนอ่ืน



การส่ือสารเพ่ือสร้างสรรคใ์นการท างาน

การพดู

การใช้ถ้อยค า 

น ้าเสียง

กิริยาอาการ ความรู้สึก นึกคิด

ความรู้

ประสบการณ์

อารมณ์

รบัรู้

ตอบสนอง







ลกัษณะการพดู



พดูได้ พดูเป็น
สามารถเปลง่เสยีงออกมาเป็น
ค าพดูต่าง ๆ

ไมค่ านึงถงึเน้ือหา ความหมาย

ไมค่ดิผลกระทบของค าพดู
ผลกระทบทีพ่ดูออกไป

การใชถ้อ้ยค าน ้าเสยีง รวมทัง้กริยิา
อาการอยา่งมปีระสทิธภิาพ ถกูตอ้ง 

ถ่ายทอดอารมณ์ ความรูส้กึ ความรู ้
ประสบการณ์ และความตอ้งการทีเ่ป็น
คุณประโยชน์แก่ผูฟั้ง และตอบสนอง
ไดต้ามจดุมุง่หมาย

การพดูใหเ้หมาะสมกบับุคคล เวลา 
สถานที ่อยา่งสุภาพ เหมาะสม

สร้างโอกาสให้ชีวิต

สร้างเสน่ห์

ต่อยอดอาชีพ

พดูไม่เข้าหู

พดูแล้วผูฟั้งรู้สึกไม่ดี ไม่สบายใจ

ไม่อยากคยุด้วย





การพฒันาทกัษะการคิด

1. ใสใ่จในการคน้ควา้ แสวงหาหา
ความรู ้รวบรวมขอ้มลูทีม่รีูปแบบ
ต่างๆ เพือ่สัง่สมองคค์วามรูไ้วใ้น
สมอง ความรูท้ีม่จีะชว่ยใหเ้ขา้ใจ
เรือ่งราวเกดิความคดิเชือ่มโยง
สมัพนัธก์บัเรือ่งอื่น ๆ ได้ และ
สามารถทีจ่ะถ่ายทอดเรือ่งราวนัน้ได้
เป็นอยา่งสมบรูณ์ 



การพฒันาทกัษะการคิด

2. ขยนัในการหาประสบการณ์
เพราะประสบการณ์เป็นวตัถุดบิหรอื
ปัจจยัเบือ้งตน้ทีจ่ะชว่ยใหเ้กดิ
ความคดิ การไดเ้รยีนรูจ้ากสภาพ
ความจรงิจะชว่ยก่อใหเ้กดิความคดิ
ไดด้ ีเพราะความรูท้ีไ่ดจ้ะมคีวามถูก
ตอ้งจากการลงมอืปฏบิตั ิ



การพฒันาทกัษะการคิด

3. ฝึกฝนใหรู้จ้กัการสงัเกต จบัความ
ผดิปกต ิความแปลก และรูจ้กัเปรยีบเทยีบ
ความเหมอืนหรอืความแตกต่างของสิง่
รอบตวั รูจ้กัวเิคราะหห์าเหตุและผล จะช่วย
ใหเ้กดิความคดิใหมอ่ยูเ่สมอ



การพฒันาทกัษะการคิด

4. แสวงหาระบบจดจ าเพือ่ช่วยใน
การเรยีนรูแ้ละน าไปสูก่ารสรา้ง
ความคดิ แต่ถา้หากบุคคลเหน็ หรอื
รูจ้กัสิง่ต่าง ๆ แต่ไมอ่าจจดจ าสิง่ที่
เหน็และสมัผสัได ้ความคดิกจ็ะไม่
ชดัเจน



การพฒันาทกัษะการคิด

5. มคีวามสามารถทางภาษาโดยรูจ้กั
จดัล าดบัความคดิใหเ้ป็นระบบ 
เลอืกสรรถอ้ยค าทีเ่หมาะสมเพือ่
ถ่ายทอดออกมาเป็นภาษาทีช่ดัเจน
เขา้ใจงา่ย กจ็ะชว่ยพฒันาความคดิขึน้
ได้



การพฒันาทกัษะการคิด

6. มจีนิตนาการโดยเกดิจากการใช้
ขอ้มลูมาประกอบการสรา้งความคดิจะ
ท าใหม้คีวามคดินัน้กวา้งไกล 
จนิตนาการจะชว่ยท าใหค้วามคดิ
ชดัเจนขึน้





ความหลากหลายของวฒันธรรมข้ามชาติ

ความหลากหลายของวฒันธรรมขา้ม
ชาต ิ(Cross culture diversity) เป็นความ
แตกต่างกนัของวฒันธรรมของชาตติ่าง ๆ
การวเิคราะหว์ฒันธรรม 2 ระดบัคอื

1. ความหลากหลายระหว่างประเทศ 
(International diversity)

2. ความหลากหลายภายในประเทศ 
(Intranational diversity)



ความหลากหลายระหว่างประเทศ 
(International diversity)



ความหลากหลายภายในประเทศ 
(Intranational diversity)





การใช้ส่ือสารสนเทศเพ่ือสร้างสรรคก์ารท างาน

Social network คือ สงัคมออนไลน์ซ่ึงอนุญาตให้ผูใ้ช้งานอินเทอรเ์น็ต
เขียนสร้างและอธิบายถึงตวัตนความสนใจและถึงกิจกรรมท่ีได้ท า มีการ
เช่ือมโยงกบัความสนใจในกิจกรรมของผูอ่ื้น



สามารถแลกเปลีย่นขอ้มลู
เป็นคลงัขอ้มลูความรู้
ประหยดัคา่ใชจ้า่ยในการตดิต่อสือ่สาร

ข้อดี

ขอ้มลูสว่นตวัเกดิการละเมดิสทิธสิว่น
บุคคลได้
ผูใ้ชรู้เ้ท่าไมถ่งึการณ์หรอืขาด
วจิารณญาณ อาจโดนหลอกลวงผา่น
อนิเทอรเ์น็ต หรอืสง่ผลเสยีต่อตนเอง

ข้อเสีย





Q & A


