ภาพลักษณ์ เรื่องที่ไม่ ควรพลาดในการสมัครงาน
มาพูดถึงการเตรี ยม ตัวก่อนไปงานนัดพบแรงงานกันบ้าง หลายคนมองว่าไม่น่าจะมีอะไรสาคัญที่ตอ้ ง พูด
ถึง ซึ่ งความจริ งเรื่ องนี้ล่ะ….สาคัญที่สุดขอเริ่ มที่ตอนตื่น นอนกันละ…แหะ….แหะ ไม่ถึงขนาดนั้นหรอก เริ่ ม
ตอนแต่งตัวดีกว่า คุณอาจคิดว่าทาไมต้องใส่ ใจเรื่ องการแต่งตัวด้วย แค่ไปสมัครงานตามบูธเท่านั้น คนเยอะแยะ
ใครจะมาสนใจ…
คิดอย่างนั้นไม่ได้นะ ถึงแม้ไม่ได้ไปสัมภาษณ์งาน แต่ความประมาทก็นามาซึ่ งความตายให้เห็นกันเยอะแยะ จึง
อยากให้ทุกคนตั้งอยูบ่ นความไม่ประมาท…ทุกเวลา ทุกสถานที่
ไม่ ได้กะเกณฑ์หรอกว่าต้องแต่งตัวให้เนี้ยบเหมือนไปสัมภาษณ์งาน ขอให้ดูดี สุ ภาพหน่อยละกัน บางงานจัดที่
มหาวิทยาลัย คุณใส่ ชุดนักศึกษาอยูก่ ็แล้วไป แต่ถา้ ไปที่อื่น ขอเถอะนะ ไอ้สายเดี่ยว แขนกุด โชว์ดือ ผ้าโผกหัว
รุ งรัง ยีนส์แบบเซอร์ สุดๆ แตะหนีบหรื ออะไรเทือกนั้น รู ้….ว่ามันใส่ สบาย แถมเหมาะกับกาเดินในที่ที่มีคน
พลุกพล่าน เบียดเสี ยด แต่ขอบอกไว้ตรงบรรทัดนี้ …..มันไม่เข้าตาและดูไมดีเอามากๆ …จริ งๆนะ

จาไว้วา่ ภาพแรกที่คนอื่นมองเราต้องดีเสมอ เขาถึงอยากรู ้จกั เรามากขึ้น
ถ้าภาพแรกไม่งามซะแล้วต่อให้ภาพไหนๆ ดีเลิศเลอก็ไม่มีทางที่เขาจะสนใจอีก เป็ นสัจธรรมที่นามาใช้ได้
กับทุกเรื่ อง…แม้แต่การสมัครงาน
คุณ ต้องคิดว่าเจ้าหน้าที่ประจาบูธไม่เคยรู ้จกั มักจี่กบั คุณมาก่อน เขาไม่รู้หรอกว่า คุณเป็ นเด็กกิจกรรมตัวยงของ
คณะ เทอมที่ผา่ นมา กวาด A รวดมาแล้ว เทอมก่อนโน้นก็โผล่ B+ มาแค่ตวั เดียว แต่สิ่งที่ทาให้เขารู ้จกั คุณได้คือ
ภาพแรกที่เขาเห็น ไม่วา่ จะเป็ นบุคลิก การแต่งกาย การพูดจา สิ่ งเหล่านี้เป็ นสิ่ งสาคัญ ที่คุณต้องพยายามดูแลให้ดี
ที่สุด (เท่าที่จะทาได้)
ฉันมีโอกาสไปงานวันนัดพบแรงงานที่ มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง วันนั้นอากาศร้อนมาก ฝุ่ นก็เยอะ ฟุ้ งตลบไป
หมด ยังคิดเลยว่าฝุ่ นจะเข้าไปอุดหลอดลมตายงานนี้หรื อเปล่า แล้วบริ ษทั จะรับผิดชอบชี วติ ฉันไหม นัง่ มองคุณ
ผูห้ ญิงหลายคนเดินขวักไขว่หางานอยูต่ รงหน้า จนแอบนึ กว่ากาลังนัง่ ชมแฟชัน่ โชว์อยูใ่ นมุมใดมุมหนึ่งของเมือง

ปารี ส (ตอนหน้าร้อนจัด) ซะอีก เสื้ อผ้าหลากดีไซน์ถูกนาเสนอผ่านนางแบบ (หางาน) มือสมัครเล่นมากมาย ดู
ไปดูมาก็เพลินไปอีกแบบ
สักพัก มีผหู ้ ญิงคนหนึ่งเดินอย่างมัน่ ใจมาก เข้ามาถามเกี่ยวกับตาแหน่งงาน แล้วบังเอิ๊ญบังเอิญทาซองใส่ รูปถ่าย
ที่อยูใ่ นมือตก หล่อนก้มมันหยิบทันทีไม่มีรีรอ เท่านั้นแหละ เสื้ อเนื้ อบาง แขนกุด คอกว้าง ตัวเก๋ เผยให้เห็น (- -)
หมดเลย แถมขอบเอวด้านหลังของกางเกงฟิ ตยังร่ นลงอีกด้วย หล่อนไม่คิดแม้จะเอามือปิ ดคอเสื้ อไว้ ฉันจะเอา
มือไปช่วยก็ไม่สะดวกนัก โชคดีที่เป็ นเพศเดียวกันก็ยงั พอให้อภัยได้บา้ ง…แต่ถึงอย่างไร คะแนนภาพแรกของ
หล่อนในสายตาของฉันก็ไม่ผา่ นอยูด่ ี
1 ชัว่ โมงผ่านไป เธอคนเดิมเอาใบสมัครมาส่ ง คราวนี้ไม่มีเหตุการณ์ชวนหวาดเสี ยวแต่อย่างใด ค่อยโล่งอก
หน่อย เมื่อเจอจากไป ฉันพลิกใบสมัครทันทีดว้ ยความอยากรู้อยากเห็น….ตกใจปนเสี ยดายเป็ นที่สุด ….จบ
ประชาสัมพันธ์ เกรดสวยมากพอๆ กับหน้าตาที่คมขาของเธอ แถมยังสมัครตาแหน่งเจ้าหน้าที่บริ การลูกค้า ที่
บริ ษทั กาลังต้องการด่วนอีกด้วย ทุกอย่าง Perfect อย่างที่ไม่เคยรู ้สึกมาก่อน
แต่ฉนั ไม่ลืมภาพแรกเมื่อ 1 ชัว่ โมงที่แล้วขืน รับเข้าไป มีหวังลูกค้าของบริ ษทั ต้องหัวใจวายแน่….ถ้าบังเอิญเธอ
ทาปากกา ตกบ่อยๆ เมื่อจินตนาการภาพจบ เครื่ องหมายกากบาทก็ปรากฏชัดตรงมุมขวาของใบสมัครใบนั้น….
ไม่ได้ด่วนสรุ ปนะ แต่มนั ไม่ผา่ นจริ งๆ
อีก เหตุการณ์หนึ่งที่ประทับใจไม่ลืม ไม่แน่วา่ เป็ นงานนัดพบแรงงานที่ไหน รู ้แค่ หากทุกคนมีการเตรี ยมตัวและ
ระมัดระวังในการแสดงออกสักเล็กน้อย ภาพที่ออกมาก็จะดูดีอย่างไม่มีที่ติ
หญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาถาม เกี่ยวกับตาแหน่งโปรแกรมเมอร์ ถามละเอียดมาก จนฉันนึกว่าต้องมาสมัครเอง
แน่ๆ เธอหายไปพักใหญ่ กลับมาพร้อมกับแฟนหนุ่มที่วางมาดข่มแฟนสาวในที เธอชี้ให้เขาดูคุณสมบัติตาแหน่ง
ที่บอร์ ด ซึ่ งตรงกับคุณสมบัติเขาชัวร์ เธอเลยบอกให้เขาสมัคร แต่แฟนหนุ่มสั่งเสี ยงแข็งให้เธอกรอกใบสมัครให้
(ตัดภาพกลับมา…..ฉันยังนัง่ อยูต่ รงนั้น ไม่ได้หายไปไหน และไม่ได้เป็ นอากาศธาตุดว้ ย แต่พวกเขาทาเหมือนไม่
เห็น) เธอทาท่าฮึดฮัดพองาม ขณะที่มือก็หยิบปากกาขึ้นมากรอก บ่นว่า “เขียนมาให้ท้ งั วันแล้ว ทาไมไม่เขียนเอง
บ้างละ…..”

“ตายแล้ว!!!” ฉันอุทานในใจ พลางคิดต่อว่า “นี่มนั อะไรกัน ให้แฟนกรอกใบสมัครให้ตลอดงานเลยหรื อ???”
อย่าง นี้ไม่ตอ้ งคิดมาทางานเลย แค่กรอกใบสมัครยังทาเองไม่ได้ โปรกงโปรแกรมก็ไม่ตอ้ งไปเขียนมันหรอก ที่
สาคัญ พวกเขามาแสดงกิริยาเยีย่ งนี้ให้เจ้าหน้าที่อย่างฉันเห็นเนี่ย ประมาทเกินไปซะแล้วน้องเอ๋ ย!!!
ยังไม่จบแค่น้ ีหรอก…พอกรอกเสร็ จ สาวน้อยผูน้ ่าสงสารก็กากบาทเล็กๆ ไว้ในช่องลายเซ็นผูส้ มัคร เลื่อนใบ
สมัครให้แฟนหนุ่มเซ็นชื่อ แล้วเธอก็ดึงมาเขียนชื่ อจริ งของแฟนข้างล่างลายเซ็นนั้นอีกครั้ง พร้อมกับแนบ
เอกสารประกอบต่างๆ ส่ งให้ฉนั
อึ้งค่ะ…อึ้ง รับมาแบบงงๆ กับเหตุการณ์ที่เพิ่งผ่านไป คนเราเป็ นไปได้จริ งๆ ผูช้ ายก็แย่ ผูห้ ญิงก็ยอมซะเหลือเกิน
แล้วอย่างนี้ บริ ษทั ไหนจะตาถัว่ รับเข้าไปทางาน…เออ….แต่ถา้ สมัครทางอินเทอร์ เน็ตก็ ไม่แน่?????
นี่แค่ 2 เรื่ องในหลายๆ เรื่ องที่ได้พบ ยังเห็นภาพได้ชดั ขนาดนี้ การระมัดระวังกิริยาเพื่อรักษาภาพตัวเองยังมีอีก
เยอะ คิดว่าคุณคงพอจะนึกออก ที่สาคัญอย่าลืมว่า เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลทุกคนกาลังจับตามองคุณอยู่ นัน่ คืองาน
ของเขา ขอแบบกระซิ บนิดหนึ่ง บางบริ ษทั เจ้าหน้าที่ที่มานัง่ อยูต่ รงนั้น มีตาแหน่งสู งถึงผูจ้ ดั การหรื อ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายเชียวละ ถ้าภาพแรกของคุณออกมาดีเข้าตาเขา ก็ไม่แน่ที่คุณจะถูกเชิ ญสัมภาษณ์งานรอบแรก…
หรื อรอบสุ ดท้ายในวันนั้นเลยก็ ได้
ดังนั้น ห้ามประมาทเด็ดขาด

…………………………………………………………………………….
จาก….กลยุทธ์ เด็ด คว้ างานดี ชี วติ นีไ้ ม่ มีเตะฝุ่ น โดย
ปนัฎดา สั งข์ แก้ว

