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มนัส์...เกิดมาจากกระทู้  Pantip-ใครเคยเจอการสมัภาษณ์งานแปลกๆ บ้างครับ !?! มาแชร์กนั 

ปกติผมก็เข้าไปทอ่งโลกอินเตอร์เน็ทบ้างตามวยั 555 วนันีม้าเจอกระทู้  Pantip ในหวัข้อดงักลา่ว ซึง่มีโพสต์ตอบ
ตอ่ๆ กนั ตวัอยา่งค าถามสมัภาษณ์งานแปลกๆ เช่น 

“เป็นผู้ชายแท้หรือเปลา่” 

“มีแฟนหรือยงั” 

“เธอรู้เยอะเกินไปหรือเปลา่” 

“ที่ท างานเก่าไมอ่ยากต้อนรับเธอกลบัไปหรือยงัไง” 

“ไหนร้องเพลงแร๊พให้ฟังหนอ่ยส”ิ 

“ถ้าให้ท างานให้เสร็จใน 7 วนัจะท าอยา่งไร” 

อา่นไปก็ข าไป และก็มีสงสยัตอ่วา่ นอกจาก Pantip แล้วยงัมใีครเม้าส์กนัเร่ืองหวัข้อแบบนีบ้้าง โอ้ว+++ ปรากฎ
วา่มมีากมายทัง้ไทยและเทศ หนึง่ในนัน้มจีากโพสต์ทเูดย์รวบรวมรวมค าถามสมคัรงานชวนอึง้ ซึง่อ้างองิมาจาก
เว็บไซต์ซีบีเอสนิวส์ ได้เผยค าถามสมัภาษณ์ผู้สมคัรงานสดุแปลกประจ าปี 2555 ตวัอยา่งเช่น 

“เต็มสบิ ลองให้คะแนนผู้สมัภาษณ์อยา่งผม” 

“มีววัก่ีตวัในแคนนาดา” 

“ค านวณองศาของเข็มนาฬิกาในเวลา 11.50 น.”  

ชวนให้คิดตอ่วา่เดีย๋วนีม้ีรูปแบบในการสมัภาษณ์แบบไหนบ้างหวา่ 

เลยใช้อาจารย์ google ลองเข้าไปหาด ูซึง่พอจะสรุปได้ดงันีค้รับ 

 

Traditional Face-to-Face Interview 

เป็นการสมัภาษณ์งานแบบถามค าถามทัว่ๆ ไป เช่น 
การศกึษา ครอบครัว การสมัภาษณ์งานแบบนีอ้าจใช้
เพื่อดบูคุลกิภาพของผู้สมคัรได้ เช่น การนัง่ การสบตา 
(Eye Contact) หรือต้องการดกูารเลา่เร่ืองให้นา่

ติดตาม กระชบัได้เช่นกนั การสมัภาษณ์แบบนีต้้องใช้
ความรู้สกึและประสบการณ์การของผู้สมัภาษณ์เป็น
เรด้าร์ตดัสนิกนัละ่ครับ วา่ผู้สมคัรท่ีนัง่อยูต่รงหน้าเรานี ้
ดี เก่ง หรือเหมาะสมมากน้อยเพยีงใด เรียกวา่หากใคร
ศรศิลป์ไมต่รงกนั ก็มีโอกาสไปป้ายหน้าได้ง่าย 

บทความโดย : อาจารย์บอล (ศศวิฒัน์ หอยสงัข์) 
อีเมล : sasiwathoysang@gmail.com 
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Situational Based Interview 

นา่จะเป็นรูปแบบการสมัภาษณ์ที่นา่จะนิยมที่สดุวิธีหนึง่ 
การสมัภาษณ์รูปแบบนีผู้้สมคัรจะถกูถามค าถามเชิง
สมมติฐานในหวัข้อที่อาจเร่ิมต้นด้วยงาน เช่น คณุจะท า
อะไรถ้าลกูน้องคณุโทรมาบอกวา่ขอลาป่วย, คณุจะ
เสนอแนะอยา่งไรหากคณุไมเ่ห็นด้วยกบัสิง่ที่หวัหน้า
เสนอมา การสมัภาษณ์งานรูปแบบนีเ้พื่อต้องการทราบ
ถึงความคิด หรือประสบการณ์เกา่ๆ ท่ีเคยเจอ 

Mobile Interview 

ถือได้วา่เป็นรูปแบบการเร่ิมต้นการสมัภาษณ์ หลงัจากที่
ได้รับประวตัิสว่นตวั (Resume) ถือได้วา่เป็นการ
สมัภาษณ์แบบไมเ่ป็นทางการ การสมัภาษณ์จะมุง่เน้น
เฉพาะจดุที่ส าคญั เช่นความรู้ในงาน รายละเอียด
เพิ่มเติมที่ยงัขาดในประวตัิสว่นตวั (Resume) การ
สมัภาษณ์รูปแบบนีย้งัเป็นการดปูฎิภาณ ไหวพริบของ
ผู้สมคัรด้วย ถือได้วา่เป็นการสมัภาณ์แบบ Surprise 

on-the-spot job interviews 

Panel Interview 

การสมัภาษณ์แบบที่มีบคุคลสมัภาษณ์มากกวา่ 1 คน
ขึน้ไป ซึง่ผู้สมัภาษณ์แตะ่ลทา่นอาจมคีวามช านาญใน
การสมัภาษณ์แตล่ะเร่ือง เช่น บคุลกิภาพ ความรู้ความ
สมัภาษณ์ในงาน เป็นต้น ข้อดีคอืจะท าให้มองผู้สมคัรได้
ในหลากหลายมิตติามความถนดัของตวัเอง แตข้่อจ ากดั
คือจะต้องใช้ผู้สมัภาษณ์หลายทา่น และทกุทา่นอาจ
ถามในทกุๆ มติิ ซึง่อาจใช้เวลาคอ่นข้างมาก 

Stress Interview 

การสมัภาษณ์แบบอยูใ่นภาวะกดดนั งานบางอยา่ง
จะต้องใช้การควบคมุอารมณ์คอ่นข้างมาก เช่น งาน 
Call Center งานเร่งรัดหนีส้นิ ผู้สมัภาษณ์จะสร้าง

บรรยากาศ หรือถามค าถามที่ท าให้เกิดความเครียดกบั
ผู้สมคัร เพื่อดกูารแก้ปัญหา หรือวฒุิภาวะทางอารมณ์ 

Case Interview 

เป็นการสมัภาษณ์แบบให้การบ้าน หรือหวัข้อแก่ผู้สมคัร
เพื่อให้ผู้สมคัรน ามาเสนอตอ่การสมัภาษณ์ ผู้สมัภาษณ์
จะสมมตเิหตกุารณ์ หรือปัญหาทีเ่กิดขึน้แล้วให้ผู้สมคัร
มาน าเสนอตอ่คณะกรรมการสมัภาษณ์แบบองค์รวม 
หรือแนวทางการแก้ปัญหาทีเ่ป็นรูปธรรมนัน้ ๆ 

The Lunch/Dinner Interview 

หลาย ๆ ครัง้ผู้สมัภาษณ์อาจจะต้องการมองดทูกัษะการ
สือ่สาร และมนษุยสมัพนัธ์ และมารยาทบนโต๊ะอาหาร
อาจเป็นสิง่ที่ให้ผู้สมัภาษณ์งานสงัเกตเุห็นถงึพฤตกิรรม
เหลา่นีผ้า่นการรับประทานอาหาร 

Portfolio Based Interview 

ผลงานท่ีผา่นมาของผู้สมคัรอาจเป็นตวับอกได้วา่
คณุภาพ หรือกระบวนการท างานเป็นอยา่งไร เช่นงานท่ี
ต้องใช้ความละเอียดมาก อยา่งงานออกแบบ อาจให้
ผู้สมคัรน าชิน้งานท่ีเคยท ามาน าเสนอในช่วงสมัภาษณ์
ได้ หรืองานท่ีมีลกัษณะเป็น Project Based ที่จะต้อง
ใช้ทกัษะหลายๆ อยา่งในการจดัการจนประสบผลส าเร็จ
อยา่งเป็นรูปธรรมได้ 

Behavioral Based Interview 

การสมัภาษณ์เชิงพฤติกรรม ผู้สมัภาษณ์จะ
ถามค าถามจากเหตกุารณ์ทัว่ๆ ไปเก่ียวกบังาน เพื่อให้
ทราบวา่ผู้สมคัรจะตอบค าถามอยา่งไร แนวคิดของการ
สมัภาษณ์แบบนีค้ือพฤติกรรมในอดีต จะพยากรณ์ฟฤติ
กรรมในอนาคต ดงันัน้การถามค าถามจะเป็นการถาม
แบบให้เลา่ถึงพฤติกรรม และผลของการกระท าที่ผู้
สมัภาษณ์ต้องการ 
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          เอาหละคราวนีจ้ะเห็นได้วา่แคก่ารสมัภาษณ์งานเองก็จะมหีลายรูปแบบ ซึง่การสมัภาษณ์ทีไ่ด้ประสทิธิภาพภาพ 
และประสทิธิผลมากที่สดุคือการรวบรวมหลากหลายวิธีเข้าด้วยกนั (Mixed Method) ท าให้มองเห็นผู้สมคัรในหลาย ๆ 
มมุ เพื่อสร้างให้เกิดการสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure Interview) หรือ แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure 

Interview) ผู้สมัภาษณ์อาจจะต้องค านงึถงึหวัข้อหลกั ๆ ดงันี ้

1. การวางแผน และการเตรียมตวัในการสมัภาษณ์ เพื่อให้การสมัภาษณ์ราบร่ืนไมส่ะดดุ และลดระยะเวลาในการ
สมัภาษณ์ คือมุง่เน้นสมัภาษณ์เฉพาะเร่ือง และสมัภาษณ์ในหวัข้อที่ตรงกบัต าแหนง่ คณุสมบตัิ หรือสิง่ที่
องค์กรต้องการ 

2. มาตรฐานในการสมัภาษณ์ คือการสมัภาษณ์แตล่ะต าแหนง่จะต้องสมัภาษณ์ในค าถามทีใ่กล้เคยีงกนั 
พยายามให้ผู้สมัภาษณ์เป็นทา่นเดิม หรือรูปแบบ/วิธีการสมัภาษณ์เป็นแบบเดมิ เพราะจะท าให้การ
เปรียบเทียบ (Benchmarking) ผู้สมคัร เพื่อท าการตดัสนิใจเลอืกผู้สมคัรได้ง่ายมากยิ่งขึน้ด้วย 

3. เวลาในการสมัภาษณ์ บางครัง้รูปแบบการสมัภาษณ์งานบางรูปแบบ ก็สามารถท าให้คดัเลอืกผู้สมคัรได้ตรงกบั
ความต้องการ แตใ่ช้เวลาในการสมัภาษณ์แตล่ะครัง้เป็นจ านวนมาก หลายชัว่โมง ทัง้นีเ้พื่อให้เกิดความ
เหมาะสมในการสมัภาษณ์งานอาจจะต้องปรับเปลีย่นวิธีการให้สอดคล้องกบับริบทขององค์กร หรือความ
เร่งดว่นท่ีเกิดขึน้ 

4. คา่ใช้จา่ยในการสมัภาษณ์ ผู้สมัภาษณ์งานอาจละเลยเร่ืองดงักลา่ว ต้นทนุในการสมัภาษณ์งานนัน้ประกอบไป
ด้วยต้นทนุทางตรง เช่น คา่ใช้จ่ายที่เกิดขึน้จากการประกาศรับสมคัรงาน และยงัมีต้นทนุอกีประเภทนงึที่ต้อง
ค านงึด้วย คือต้นทนุทางอ้อม เชน่ ต้นทนุท่ีเกิดจากการใช้เวลาในการสมัภาษณ์ หรือต้นทนุท่ีเกิดจากการลงทนุ
ไปกบัการสมัภาษณ์ ตวัอยา่งเช่น คา่เสยีโอกาสในการสมัภาษณ์งาน โดยการค านวณจาก เงินเดือนผู้ผู้
สมัภาษณ์ หารด้วย วนัท างาน หารด้วยชัว่โมงในการท างาน คณูด้วยจ านวนเวลาที่ต้องเสยีไปในการสมัภาษณ์
งาน เมื่อน าทัง้ 2 สว่นประกอบกนัจะท าให้เห็นได้วา่คณุลงทนุไปกบัผู้สมคัรทา่นนีเ้ทา่ไหร่ 
 

         การสมัภาษณ์ที่มีการเตรียมตวั เตรียมการจะท าให้ทัง้หนว่ยงานต้นสงักดั และผู้สมคัรเห็นถึงความเป็นมืออาชีพใน
การท างาน มกีารจดัการท่ีเป็นระบบ สร้างบรรยากาศที่ดใีห้กบัผู้สมคัร และที่ส าคญัการสมัภาษณ์งานถือเป็นหน้าตาของ
บริษัท (Company branding) โลกยคุ Digital ที่การสือ่สารรวดเร็ว หากไมส่ร้างความประทบัใจให้ผู้สมคัร มีหวงั หวัข้อ
ที่ตัง้กระทู้ตอ่ไปอาจเป็นหวัข้อของบริษัทคณุก็เป็นได้ 


