
“เป็นผู้ชายแท้หรือเปล่า”

มันส์...เกิดมาจากกระทู ้ Pantipใครเคยเจอการ 
สัมภาษณ์งานแปลกๆ บ้างครับ !?! มาแชร์กัน

ปกติผมก็เข้าไปท่องโลกอินเตอร์เน็ทบ้างตามวัย 
555 วันนี้มาเจอกระทู้ Pantip ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีโพสต์
ตอบต่อๆ กัน ตัวอย่างค�าถามสัมภาษณ์งานแปลกๆ เช่น
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“มีแฟนหรือยัง”

“เธอรูเ้ยอะเกนิไปหรอืเปล่า”

“ทีท่�ำงำนเก่ำไม่อยำกต้อนรบัเธอกลบัไปหรอืยงัไง”

“ไหนร้องเพลงแร๊พให้ฟังหน่อยสิ”

“ถ้าให้ท�างานให้เสร็จใน 7 วันจะท�าอย่างไร”

มาสูเ่รือ่งการสมัภาษณ์งาน
ถอดเรือ่งราวชาว Social

อ่านไปกข็�าไป และกม็สีงสยัต่อว่า นอกจาก Pantip แล้วยงัมีใครเม้าส์กนัเรือ่ง
หัวข้อแบบนี้บ้าง โอ้ว+++ ปรากฎว่ามีมากมายทั้งไทยและเทศ 

ชวนให้คดิต่อว่าเดีย๋วนีม้รีปูแบบในการสมัภาษณ์แบบไหนบ้าง เลยใช้อาจารย์
ของผมลองเข้าไปหาดู (อาจารย์ Google) ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ครับ



Traditional Face-to-Face 
Interview

เป็นการสัมภาษณ์งานแบบถามค�าถามทั่วๆ ไป เช่น การศึกษา 
ครอบครัว การสัมภาษณ์งานแบบนี้อาจใช้เพื่อดูบุคลิกภาพของผู้สมัคร 
ได้ เช่น การนั่ง การสบตา (Eye Contact) หรือต้องการดูการเล่าเรื่องให้
น่าติดตาม กระชับได้เช่นกัน

Situational Job Interview
น่าจะเป็นรปูแบบการสัมภาษณ์ทีน่่าจะนยิมทีส่ดุวธิหีนึง่ การสมัภาษณ์

รูปแบบนี้ผู้สมัครจะถูกถามค�าถามเชิงสมมติฐานในหัวข้อที่อาจเริ่มต้นด้วย
งาน เช่น คุณจะท�าอะไรถ้าลูกน้องคุณโทรมาบอกว่าขอลาป่วย, คุณจะ 
เสนอแนะอย่างไรหากคณุไม่เหน็ด้วยกบัสิง่ทีห่วัหน้าเสนอมา การสมัภาษณ์
งานรูปแบบนี้เพื่อต้องการทราบถึงความคิด หรือประสบการณ์เก่าๆ ที่ 
เคยเจอ

Mobile Interview
ถอืได้ว่าเป็นรปูแบบการเริม่ต้นการสมัภาษณ์ หลงัจากทีไ่ด้รบัประวตัิ

ส่วนตัว (Resume) ถือได้ว่าเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การ
สมัภาษณ์จะมุง่เน้นเฉพาะจดุทีส่�าคญั เช่นความรู้ ในงาน รายละเอยีดเพ่ิมเตมิ
ที่ยังขาดในประวัติส่วนตัว (Resume) การสัมภาษณ์รูปแบบนี้ยังเป็นการด ู
ปฎิภาณ ไหวพริบของผู้สมัครด้วย ถือได้ว่าเป็นการสัมภาณ์แบบ Surprise 
on-the-spot job interviews

Panel Interview
การสัมภาษณ์แบบที่มีบุคคลสัมภาษณ์มากกว่า 1 คนขึ้นไป ซึ่ง 

ผู้สัมภาษณ์แต่ะลท่านอาจมีความช�านาญในการสัมภาษณ์แต่ละเรื่อง เช่น 
บุคลิกภาพ ความรู้ความสัมภาษณ์ในงาน เป็นต้น ข้อดีคือจะท�าให้มอง 
ผู้สมัครได้ ในหลากหลายมิติตามความถนัดของตัวเอง แต่ข้อจ�ากัดคือ 
จะต้องใช้ผู้สัมภาษณ์หลายท่าน และทุกท่านอาจถามในทุกๆ มิติ ซึ่งอาจใช้
เวลาค่อนข้างมาก



Stress Interview
การสมัภาษณ์แบบอยู่ในภาวะกดดนั งานบางอย่างจะต้องใช้การ

ควบคุมอารมณ์ค่อนข้างมาก เช่น งาน Call Center งานเร่งรัดหนี้สิน 
ผูส้มัภาษณ์จะสร้างบรรยากาศ หรอืถามค�าถามทีท่�าให้เกดิความเครยีด
กับผู้สมัคร เพื่อดูการแก้ปัญหา หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์

Case Interview
เป็นการสัมภาษณ์แบบให้การบ้าน หรือหัวข้อแก่ผู้สมัครเพื่อให้

ผู้สมัครน�ามาเสนอต่อการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะสมมติเหตุการณ์ 
หรือปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วให้ผู ้สมัครมาน�าเสนอต่อคณะกรรมการ
สัมภาษณ์แบบองค์รวม หรอืแนวทางการแก้ปัญหาทีเ่ป็นรปูธรรมนัน้ ๆ

The Lunch/Dinner 
Interview

หลายๆ ครัง้ผูสั้มภาษณ์อาจจะต้องการมองดทูกัษะการสือ่สาร 
และมนษุยสมัพนัธ์ และมารยาทบนโต๊ะอาหารอาจเป็นสิง่ที่ให้ผูส้มัภาษณ์
งานสังเกตุเห็นถึงพฤติกรรมเหล่านี้ผ่านการรับประทานอาหาร

Portfolio Based Interview
ผลงานทีผ่่านมาของผูส้มคัรอาจเป็นตวับอกได้ว่าคณุภาพ หรอื

กระบวนการท�างานเป็นอย่างไร เช่นงานที่ต้องใช้ความละเอียดมาก 
อย่างงานออกแบบ อาจให้ผูส้มคัรน�าชิน้งานทีเ่คยท�ามาน�าเสนอในช่วง
สัมภาษณ์ได้ หรืองานที่มีลักษณะเป็น Project Based ที่จะต้องใช้ทักษะ
หลายๆ อย่างในการจัดการจนประสบผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้

Behavioral Interview
การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม ผู้สัมภาษณ์จะถามค�าถามจาก

เหตุการณ์ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับงาน เพื่อให้ทราบว่าผู้สมัครจะตอบค�าถาม
อย่างไร แนวคิดของการสัมภาษณ์แบบนี้คือพฤติกรรมในอดีต จะ
พยากรณ์ฟฤติกรรมในอนาคต ดังนั้นการถามค�าถามจะเป็นการถาม
แบบให้เล่าถึงพฤติกรรม และผลของการกระท�าที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการ



ค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์
งานอาจละเลยเรื่องดังกล่าว ต้นทุนในการ
สัมภาษณ์งานนั้นประกอบไปด้วยต้นทุนทาง
ตรง เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการประกาศ
รับสมัครงาน และยังมีต้นทุนอีกประเภทนึง 
ที่ต้องค�านึงด้วย คือต้นทุนทางอ้อม เช่น 
ต้นทุนที่เกิดจากการใช้เวลาในการสัมภาษณ์ 
หรือต้นทุนที่ เกิดจากการลงทุนไปกับการ
สัมภาษณ์ 

ตัวอย่างเช ่น ค่าเสียโอกาสในการ
สมัภาษณ์งาน โดยการค�านวณจาก เงนิเดอืน
ผู้ผู้สัมภาษณ์ หารด้วย วันท�างาน หารด้วย
ชั่วโมงในการท�างาน คูณด้วยจ�านวนเวลาที่
ต้องเสียไปในการสัมภาษณ์งาน เมื่อน�าทั้ง 2 
ส่วนประกอบกันจะท�าให้เห็นได้ว่าคุณลงทุนไป
กับผู้สมัครท่านนี้เท่าไหร่

การสมัภาษณ์ทีม่กีารเตรยีมตวั เตรยีม
การจะท�าให้ทัง้หน่วยงานต้นสงักดั และผูส้มคัร
เหน็ถงึความเป็นมอือาชพีในการท�างาน มกีาร
จัดการที่เป็นระบบ สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับ
ผู้สมัคร และที่ส�าคัญการสัมภาษณ์งานถือ
เป็นหน้าตาของบริษัท (Company Branding) 
โลกยุค Digital ที่การสื่อสารรวดเร็ว หากไม่
สร้างความประทับใจให้ผู้สมัคร มีหวัง หัวข้อ
ที่ตั้งกระทู้ต่อไปอาจเป็นหัวข้อของบริษัทคุณ
ก็เป็นได้

เอาล่ะ คราวนี้จะเห็นได้ว่าแค่การสัมภาษณ์งานเองก็จะ 
มีหลายหลายรูปแบบ ซึ่งการสัมภาษณ์ที่ได้ประสิทธิภาพภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุดคือการรวบรวมหลากหลายวิธีเข้าด้วย 
กัน (Mixed Method) ท�าให้มองเห็นผู้สมัครในหลาย ๆ มุม  
เพื่อสร้างให้เกิดการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure 
Interview) หรือ แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview) 
ผู้สัมภาษณ์อาจจะต้องค�านึงถึงหัวข้อหลักๆ ดังนี้ 

การวางแผน และการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ เพื่อ
ให ้การสัมภาษณ์ราบรื่นไม ่สะดุด และลดระยะเวลาในการ 
สัมภาษณ์ คือมุ่งเน้นสัมภาษณ์เฉพาะเรื่อง และสัมภาษณ์ใน 
หัวข้อที่ตรงกับต�าแหน่ง คุณสมบัติ หรือสิ่งที่องค์กรต้องการ

มาตรฐานในการสัมภาษณ์ คือการสัมภาษณ์แต่ละ 
ต�าแหน่งจะต้องสัมภาษณ์ในค�าถามที่ใกล้เคียงกัน พยายาม 
ห้ผู ้สัมภาษณ์เป็นท่านเดิม หรือรูปแบบ/วิธีการสัมภาษณ์ 
เป็นแบบเดิม เพราะจะท�าให้การเปรียบเทียบ (Benchmarking)  
ผู้สมัคร เพื่อท�าการตัดสินใจเลือกผู้สมัครได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย 

เวลาในการสัมภาษณ์ บางครั้งรูปแบบการสัมภาษณ์งาน
บางรูปแบบ ก็สามารถท�าให้คัดเลือกผู้สมัครได้ตรงกับความ
ต้องการ แต่ใช้เวลาในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งเป็นจ�านวนมาก 
หลายชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการสัมภาษณ ์
งานอาจจะต้องปรับเปล่ียนวิธีการให้สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กร หรือความเร่งด่วนที่เกิดขึ้น

??


