
แนะน าวธีิการถ่ายรูปสมัครงาน ให้ได้งาน 

 

                การถ่ายรูปสมคัรงาน มาถึงเวลาไปท าหล่อ ท าสวยกนัแลว้ ถา้วนัน้ีคุณก าลงัจะไปสมคัรงานก่อนกา้ว

ออกจากบา้น ตรวจสอบเอกสารส าคญัอนัหน่ึงก่อนจะดีกวา่ไหม?       แน่นอนวา่.. รูปถ่ายเพื่อติดใบสมคัรงาน คือ 

เอกสารส าคญั ท่ีมีส่วนส าคญัท่ีจะช่วยบนัดาลใหคุ้ณไดง้านหรือไม่ไดง้านกนัเลย เอาหละ..เราลองมาเจียระไน

เทคนิคกนัทีละขอ้ วา่จะท าอยา่งไรใหใ้บสมคัรงานของคุณนั้นน่าสนใจมากข้ึน .. ดว้ยรูปถ่ายท่ีดูเน้ียบ ไม่โบราณ 

และ ดูสดใสน่ามอง กนัดีกวา่ตามมาเลยครับ  

การไปถ่ายรูปส าหรับสมคัรงานท่ีดีในยคุปัจจุบนั ควรพิจารณาตามน้ี 

1. ต าแหน่งงานท่ีคุณจะไปสมคัรนั้น เป็นระดบัพนกังาน , เจา้หนา้ท่ี , หวัหนา้ , ผูจ้ดัการ หรือ ผูบ้ริหาร   ถา้คุณไป

สมคัรงานในระดบัเจา้หนา้ท่ีข้ึนไป  

- ส าหรับผูช้าย คือ ใหส้วมชุดท างานดว้ยเส้ือสีขาวและผกูเนคไทสีพื้น ไดแ้ก่ สีกรมท่า สีน ้าเงิน สีครีม หรือ สีด า 

พร้อมสวมชุดสูทสีสุภาพทบัเอาไว ้ฉากหลงัสีพื้นน ้าเงิน  

- ส าหรับผูห้ญิง คือ ใหส้วมเส้ือท่ีมีปกและเห็นปกเส้ือจะดีท่ีสุด อยา่เลือกคอกลมโดยเด็ดขาดเพราะถือวา่ไม่เป็น

มืออาชีพ ใหถ้อดสร้อยจ้ีของคุณท่ีคอออกก่อนถ่ายรูป เลือกชุดสูทผูห้ญิงพอดีตวัมาสวมทบั (ถา้เป็นไปไดใ้หซ้ื้อ

เป็นของส่วนตวั หรือ ไปตดัเอาไวเ้ลย เพราะตอนคุณท างานจริง ๆ การใส่สูททบัจะท าใหคุ้ณดูเป็น Working Woman 

ทนัที) ออ้ ตอ้งฉากหลงัสีพื้นน ้าเงินนะครับ  

ถา้คุณไปสมคัรงานในระดบัพนกังาน  

- ส าหรับผูช้าย -ผูห้ญิง ใหย้กเวน้การสวมสูทเท่านั้นพอ เหตุผลท่ีตอ้งเล่ียงการสวมสูทหรือใหส้วมสูท ? 

เพราะมนัมีระดบัท่ีผมเรียกวา่ 'ความโอเวอร์' ต่างกนัครับ คุณไปสมคัรพนกังานเซเวน่ ท่ีใชว้ฒิุ ม.3 ข้ึนไป แต่คุณ

ดนัทะล่ึงไปถ่ายรูปใส่ชุดออกมาใหเ้หมือนผูบ้ริหารละก็ คุณก็ชวดงานอีกครับ เพราะดูแลว้ นายหรือเธอคนน้ีคง

ท างานไม่ไหว ดูจากการถ่ายรูปเธอหรือเขาคนน้ี คงจะถนดังานสั่งการมากกวา่การไปเดินแบกของ จดัชั้นวาง

ของ เพราะงานระดบันั้นตอ้งการ การปฏิบติัมากกวา่นัง่สั่งการ  



ตรงกนัขา้มคุณไปสมคัรต าแหน่ง หวัหนา้งาน แต่รูปถ่ายออกมามีเพียงแต่เส้ือสีขาว ผกูไท 'รูปถ่ายของคุณก็จะดู

ไม่มีบารมีทนัที' มนัไม่สะทอ้น 'ความกวา้ง' ของความคิด หรือ 'กาลเทศะ' อนัควรรู้ ควรท าในสังคม เพราะ

ต าแหน่งงานหวัหนา้ ส่ิงส าคญัตน้ ๆ นอกจากมนัสมองท่ีชาญฉลาดของคุณแลว้ บุคลิกลกัษณะท่ีดูมีบารมีเป็นส่ิง

ท่ีตามองไม่เห็น แต่วา่ มนัสามารถช่วยใหห้วัหนา้แค่ใชป้ากสั่งแลว้คนก็ท าตามไดน้ะ..อยา่ลืม 

2. ตรวจดูทรงผมและผวิหนา้ของตวัเองสักหน่อย  

ทรงผม  

ผูช้าย  

- ใหไ้ปตดัผมแบบแค่ซอยนะ ขอร้องอยา่ไปโอเวอร์ ตดัรองทรง , รองทรงสูง หรือ ทรงทหารบกยกทพั โดย

เด็ดขาด อยา่ไปเขา้ร้านผูช้ายบาร์เบอร์แมว้า่คุณจะนิยมชมชอบวา่มนัถูกก็ตาม เพราะร้านพวกน้ี จะมีบตัตาเล่ียน

ตวัท าลายอนาคตท่ีก าลงัจะเกิดของคุณไดเ้ลย    อานุภาพของบตัตาเล่ียนจะท าใหรู้ปหนา้ของคุณดูเด๋อ เอ๋อ..หล่อ

ไร้สติไปอยา่งแนบเนียน ดูเหมือนเด็กจบใหม่ท่ีไม่มีน ้ายามากกวา่คนท่ีพร้อมจะท างาน ดงันั้น เอาแค่ซอยให้ดูสั้น

ข้ึน (หากทรงผมปัจจุบนัท าใหห้นา้มนัดูสกปรก) ตดัจอนออกซะ โกนหนวด โกนเคราใหเ้รียบร้อย  

ผูห้ญิง  

- หา้มยอ้มผมจนจดัจา้นสีทอง ไฮไลท ์หรือ แดงเพลิง ให้มีสีอ่อน ท่ีดูเหมาะสมกบัคุณจะดีท่ีสุด การมีผมสีด า

สนิทนั้น คุณก็ตอ้งมัน่ใจวา่ไม่ท าใหคุ้ณดูแก่และดูอมทุกข ์ 

อยา่นึกร้อนรุ่มเกลา้ผมไปถ่ายรูปสมคัรงานโดยเด็ดขาด สมคัรงานไม่ไดไ้ปสมคัรแต่งงาน!!  

ทรงผมท่ีดูดี คือ การปล่อยตามสบายไม่วา่ผมสั้นหรือยาวก็ตาม หา้มคาดผมโดยเด็ดขาด หรือ แมแ้ต่ประดบัก๊ิบ

ผมเล็ก ๆ นอ้ยลงไป คุณจะดูเป็นเด็กหญิงโออิชิ คิข ุไร้สติ ไปทนัที การดดัผมสามารถท าไดแ้ต่ก็ควรจดัทรงใหดู้

เขา้กบับุคลิกภาพเป็นหลกั 

 

ผวิหนา้  



ผูช้าย - เขามกัมองขา้มเม่ือไปถ่ายรูปสมคัรงาน กวา่จะไปถึงร้านหนา้ก็มนัแผลบแลว้ จ าไวว้า่ ใหจ้ดัการความมนั

บนหนา้ออกใหห้มด ถา้คุณเป็นคนผวิคล ้าดว้ยแลว้ละก็ มายกอด .. คิดดูสิวา่ หนา้ของคุณเม่ือถ่ายรูปออกมาแลว้

จะเหมือนชอคโกแลตมนัวาวท่ีอยูต่ามหนา้โฆษณาเลยนะ  

ดงันั้น คุณจะตอ้งหากระดาษซบัมนัมาซบัความมนัใหห้มดก่อนถ่ายรูป หรือ จะลา้งหนา้ก็ไดแ้ลว้หาครีมทา

หนา้ท่ีใชป้ระจ ามาทาอีกคร้ัง แลว้ใชแ้ป้งฝุ่ นทาทบับาง ๆ เพื่อลบความมนัของครีม  

ผูห้ญิง - เธอไม่พลาดอยูแ่ลว้เร่ืองการแต่งหนา้ แต่วา่การแต่งหนา้เพื่อไปถ่ายรูปสมคัรงานมนัมีเคล็ดลบัส าหรับ

ผูห้ญิงตรงน้ี คือ แต่งใหด้วงตาและริมฝีปากของคุณดูสวย สมาร์ท ดูแลว้ดวงตาเป็นมิตร อยากมอง อยากคุยดว้ย 

แต่สีท่ีริมฝีปากดูแลว้มีพลงั (ไม่ใช่ดูปากจดันะ) ดูแลว้ตอ้งเป็นคนท่ีพดูอยา่งฉลาด คม หนกัแน่น และควรให้

โทนสีนั้นไปในทางเดียวกนัใหม้ากท่ีสุด  

 

ผมเคยเห็นรูปถ่ายของเธอคนหน่ึง เธอปัดแกม้แดงเหมือนลิง ทาลิปสีชมพ ูส่วนตาไม่มีอะไรเลยดูจืดชืด รูปนั้น

เลยดูไม่สดใส ดูหม่นหมอง เพราะดวงตาผูห้ญิง คือ หนา้ต่างของหวัใจท่ีจะส่ือความหมายผา่นรูปไดดี้พอๆ กบัสี

บนริมฝีปากนัน่เอง  

สีบนใบหนา้ท่ีไม่ควรใชใ้นการสมคัรงาน คือ สีชมพ ู, ส้ม และเขียว นะครับ ไม่วา่จะรูปหนา้อยา่งไร ก็ตาม แต่ถา้

หากจ าเป็นก็ขอใหมี้นอ้ยท่ีสุด  

สีชมพจูะท าใหคุ้ณดูเด็กสาว มากกวา่ นางสาวท่ีพร้อมจะเขา้มาท างานนะครับ ส่วนสีส้มและเขียว ท าใหคุ้ณดู

เป็นคนข้ีเล่นและเป็นลิเกออกโรงมากเกินกวา่จะเขา้มาท างาน  

(แต่ผูช้ายไม่ตอ้งท าตามนะครับ คุณผูช้ายแค่ท าตาใหดู้มีประกายสดใส แต่ไม่ตอ้งท าตาหวานนะครับ และยิม้ท่ี

มุมปากนิดหน่อยก็ใชไ้ดแ้ลว้หละ)  

ดงันั้น คุณๆ ตอ้งใหค้วามส าคญัไม่นอ้ยไปกวา่เร่ืองชุดนะครับ เพราะมนัคงไม่ดีแน่ๆ และจะแยห่นกักวา่เดิม 

หากคุณหนา้ตามโทรม ๆ ผมเพา้รุงรัง หนวดเคราเตม็หนา้ แต่ดนัไปใส่ชุดสูทดีดีถ่ายรูป มนัจะท าใหรู้ปคุณดู

เหมือนพวก "อยากเป็น" มากกวา่ "พร้อมเป็น" ไปซะนัน่  



3. เลือกร้านถ่ายรูป  

ผมขอใหคุ้ณเลือกใชบ้ริการถ่ายรูปกบัร้านท่ีเป็นสตูดิโอจะดีท่ีสุด รูปถ่ายสมคัรงานจะกลายเป็นเร่ืองง่ายส าหรับ

ร้านพวกน้ีไปเลย ..  

ส าหรับร้านท่ีไม่ควรไปถ่ายรูปสมคัรงานโดยเด็ดขาด คือ ร้านรับอดัรูปทัว่ไป ท่ีมีมุมหลงัร้านเล็ก ๆ ไวถ่้ายรูป 

เพราะมนัจะท าให้รูปคุณดูแยม่ากกวา่ท่ีคิด และไม่ตอ้งไปเลือกร้านถ่ายรูปท่ีอวดอา้งวา่ ถ่ายรูปด่วนติดบตัร ได้

เลย ออกมาดี ให้ตายเถอะ คนมนัอยากจะขายของหละนะ ยงัไงก็วา่ดีไวก่้อน บริการพวกน้ีเอาไวต้อนอ่ืนเถอะ 

เช่น บตัรพนกังานหายกะทนัหนัตอนจะเขา้พบลูกคา้ จ  าเป็นตอ้งท าด่วน ก็ค่อยใชบ้ริการจะดีกวา่นะเพราะราคา

ต่างกนัไม่ก่ีบาท จ่ายมากอีกหน่อย แลว้ค่อยไปหกัจากเงินเดือนเดือนแรกก็น่าจะคุม้กวา่นะ ..  

ร้านถ่ายรูปท่ีดี จะตอ้งมีการแต่งหนา้ใหก้บัผูใ้ชบ้ริการทุกคน โดยเฉพาะคุณผูช้าย คือ จะมีการลงแป้งรองพื้นให้

ใบหนา้สดใสข้ึน แป้งพวกน้ีทาไปเถอะครับ คุณอยากไดง้านหรือเปล่าหละ ? ถ่ายเสร็จก็ค่อยออกมาลา้งหนา้ก็ได ้

แป้งพวกน้ีจะข้ึนไฟส่องหนา้ และจะง่ายข้ึนส าหรับการตกแต่งรูปถ่ายบนจอคอมพิวเตอร์  

เม่ือถ่ายรูปเสร็จแลว้ ก็อยา่ไปเร่งทางร้านเขา คุณควรทิ้งเวลาไว ้1-2 วนั เพื่อใหช่้างตกแต่งภาพไดมี้เวลาตกแต่ง

รูปภาพของคุณใหดู้ดีข้ึนแบบเนียน ๆ 

 

ขอ้ควรกระท าอยา่งยิง่  

 

1. หากคุณมีสิว หรือ รอยสิวเพียงเล็กนอ้ย ก็ไม่เป็นไร ให้ช่างกราฟฟิกลบ ๆ รอยด าพวกน้ีออกจากรูปได ้แต่ถา้

หากวา่คุณเป็นสิวมาก หรือ มีรอยฝ้าท่ีชดัเจนมาก ๆ หรือ มีปานแดง ปานด าบนใบหนา้ หรือ รอยแผลเป็นท่ี

ชดัเจนมาก ๆ คุณตอ้งบอกช่างนะวา่ อยา่แต่งรูปคุณมากจนแตกต่างกบัตวัจริงราวกบัฝ่ามือพลิกไปฝ่าเทา้ เอาแค่

ใหจ้างลง ก็พอ  

เพราะเม่ือคุณไปสมคัรงาน คุณตอ้งติดรูปในการสมคัรต่อหนา้เจา้หนา้ท่ี เจา้หนา้ท่ีท่ีโต๊ะอาจจะเมาทคุ์ณไดเ้ม่ือ

เห็นความแตกต่างของผวิหนา้จริง กบั ผวิหนา้จากการรังสรรคข์องช่างตกแต่งรูป ดงันั้น อยา่ไปท าตวัใหเ้ขาเมาท์

เอานะครับ นอกจากจะไม่ไดง้านแลว้ยงัถูกคนเมาทล์บัหลงัอีก  



และมากไปกวา่นั้น ถา้หากคุณส่งเป็นจดหมายสมคัรงานทางไปรษณียต์อ้งระมดัระวงั!! เพราะเม่ือฝ่ายบุคคลได้

เห็นรูปคุณแลว้จึงตดัสินใจเรียกมาสัมภาษณ์งาน แต่พอเห็นตวัจริงตอ้งผดิหวงักนัเป็นแถว ๆ เสียเวลาทั้งคนมา

และคนสัมภาษณ์  

กรณีน้ีเกิดข้ึนจริงนะครับ คือ เราตอ้งการเจา้หนา้ท่ีตอ้นรับและเจา้หนา้ท่ีการตลาดเพื่อออกบูทเป็นประจ า รับทั้ง

ชายและหญิง คุณคงนึกภาพออกแลว้ใช่ไหม ? วา่นอกจากมนัสมองท่ีชาญฉลาดแลว้ บุคลิกภาพรูปร่างท่ีตอ้งตา

ตอ้งใจผูพ้บเห็น เป็นคุณสมบติัส าคญัจริง ๆ ของต าแหน่งงานน้ีอยา่งยิง่ .. ดงันั้น ตกแต่งรูปถ่ายกนัพอสวยงามก็

พอ  

2. หา้มน ารูปถ่ายพวกน้ีไปสแกนและท าเป็นสต๊ิกเกอร์ หรือท่ีพิมพเ์องจากกระดาษ Glossy เพราะคุณภาพหมึกกบั

กระดาษต่างกนั นะครับ  

3. รูปชุดรับปริญญาบตัร หนะ ลืมไปไดเ้ลยครับ .. ส่งเสริมในทางถดถอยใหโ้อกาสไดง้านนอ้ยลงแลว้ยงับ่งบอก

วา่ คุณเพิ่งจบมาใหม่ ๆ หมาด ๆ ไม่มีประสบการณ์ไปต่อรองกบัคนอ่ืน แต่ถา้คุณเพิ่งจบจริง ๆ การไปถ่ายรูปใน

ชุดท างานก็แสดงวา่ คุณพร้อมจะท างานจริง ๆ จงัแลว้นะ จริงไหมครับ ดงันั้น เร่ืองเหล่าน้ี เป็นเร่ืองท่ีตอ้งให้

ความส าคญัส าหรับการถ่ายรูปสมคัรงาน อยากไดง้านทั้งที งานน้ีตอ้งลงทุน !! 

 

โดย .. JOBTHAIWEB 


