Social
มาสูเ่ รือ่ งการสัมภาษณ์งาน

ถอดเรือ่ งราวชาว

มั น ส์ . ..เกิ ด มาจากกระทู ้ Pantipใครเคยเจอการ
สัมภาษณ์งานแปลกๆ บ้างครับ !?! มาแชร์กัน
ปกติผมก็เข้าไปท่องโลกอิน เตอร์เน็ทบ้างตามวัย
555 วันนี้มาเจอกระทู้ Pantip ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีโพสต์
ตอบต่อๆ กัน ตัวอย่างค�ำถามสัมภาษณ์งานแปลกๆ เช่น

“เป็นผู้ชายแท้หรือเปล่า”

โดย อาจารย์ศิศิวัฒน์ หอยสังข์
sasiwathoysang@gmail.com

“ทีท่ ำ� งานเก่าไม่อยากต้อนรับเธอกลับไปหรือยังไง”

“ไหนร้องเพลงแร๊พให้ฟังหน่อยสิ”

“เธอรเู้ ยอะเกนิ ไปหรือเปล่า”

“ถ้าให้ท�ำงานให้เสร็จใน 7 วันจะท�ำอย่างไร”

“มีแฟนหรือยัง”
อ่านไปก็ขำ� ไป และก็มสี งสัยต่อว่า นอกจาก Pantip แล้วยังมีใครเม้าส์กนั เรือ่ ง
หัวข้อแบบนี้บ้าง โอ้ว+++ ปรากฎว่ามีมากมายทั้งไทยและเทศ
ชวนให้คดิ ต่อว่าเดีย๋ วนีม้ รี ปู แบบในการสัมภาษณ์แบบไหนบ้าง เลยใช้อาจารย์
ของผมลองเข้าไปหาดู (อาจารย์ Google) ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้ครับ

Traditional Face-to-Face
Interview
เป็ น การสัมภาษณ์งานแบบถามค�ำถามทั่ว ๆ ไป เช่น การศึก ษา
ครอบครัว การสัมภาษณ์งานแบบนี้อาจใช้เพื่อดูบุคลิกภาพของผู้สมัคร
ได้ เช่น การนั่ง การสบตา (Eye Contact) หรือต้องการดูการเล่าเรื่องให้
น่าติดตาม กระชับได้เช่นกัน

Situational Job Interview
น่าจะเป็นรูปแบบการสัมภาษณ์ทนี่ า่ จะนิยมทีส่ ดุ วิธหี นึง่ การสัมภาษณ์
รูปแบบนี้ผู้สมัครจะถูกถามค�ำถามเชิงสมมติฐานในหัวข้อที่อาจเริ่มต้นด้วย
งาน เช่น คุณจะท�ำอะไรถ้าลูกน้องคุณโทรมาบอกว่าขอลาป่วย, คุณจะ
เสนอแนะอย่างไรหากคุณไม่เห็นด้วยกับสิง่ ทีห่ วั หน้าเสนอมา การสัมภาษณ์
งานรูปแบบนี้เพื่อต้องการทราบถึงความคิด หรือประสบการณ์เก่าๆ ที่
เคยเจอ

Mobile Interview
ถือได้วา่ เป็นรูปแบบการเริม่ ต้นการสัมภาษณ์ หลังจากทีไ่ ด้รบั ประวัติ
ส่วนตัว (Resume) ถือได้ว่าเป็นการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การ
สัมภาษณ์จะมุง่ เน้นเฉพาะจุดทีส่ ำ� คัญ เช่นความรู้ ในงาน รายละเอียดเพิม่ เติม
ที่ยังขาดในประวัติส่วนตัว (Resume) การสัมภาษณ์รูปแบบนี้ยังเป็นการดู
ปฎิภาณ ไหวพริบของผู้สมัครด้วย ถือได้ว่าเป็นการสัมภาณ์แบบ Surprise
on-the-spot job interviews

Panel Interview
การสัมภาษณ์แบบที่มีบุคคลสัมภาษณ์มากกว่า 1 คนขึ้นไป ซึ่ง
ผู้สัมภาษณ์แต่ะลท่านอาจมีความช�ำนาญในการสัมภาษณ์แต่ละเรื่อง เช่น
บุคลิกภาพ ความรู้ความสัมภาษณ์ ในงาน เป็นต้น ข้อดีคือจะท�ำให้มอง
ผู้สมัครได้ ในหลากหลายมิติตามความถนัดของตัวเอง แต่ข้อจ�ำกัดคือ
จะต้องใช้ผู้สัมภาษณ์หลายท่าน และทุกท่านอาจถามในทุกๆ มิติ ซึ่งอาจใช้
เวลาค่อนข้างมาก

Stress Interview
การสัมภาษณ์แบบอยู่ในภาวะกดดัน งานบางอย่างจะต้องใช้การ
ควบคุมอารมณ์ค่อนข้างมาก เช่น งาน Call Center งานเร่งรัดหนี้สิน
ผูส้ มั ภาษณ์จะสร้างบรรยากาศ หรือถามค�ำถามทีท่ ำ� ให้เกิดความเครียด
กับผู้สมัคร เพื่อดูการแก้ปัญหา หรือวุฒิภาวะทางอารมณ์

Case Interview
เป็นการสัมภาษณ์แบบให้การบ้าน หรือหัวข้อแก่ผู้สมัครเพื่อให้
ผู้สมัครน�ำมาเสนอต่อการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์จะสมมติเหตุการณ์
หรื อ ปั ญหาที่ เ กิ ดขึ้น แล้วให้ผู้สมัครมาน�ำเสนอต่อคณะกรรมการ
สัมภาษณ์แบบองค์รวม หรือแนวทางการแก้ปญ
ั หาทีเ่ ป็นรูปธรรมนัน้ ๆ

The Lunch/Dinner
Interview
หลายๆ ครัง้ ผูส้ มั ภาษณ์อาจจะต้องการมองดูทกั ษะการสือ่ สาร
และมนุษยสัมพันธ์ และมารยาทบนโต๊ะอาหารอาจเป็นสิง่ ที่ให้ผสู้ มั ภาษณ์
งานสังเกตุเห็นถึงพฤติกรรมเหล่านี้ผ่านการรับประทานอาหาร

Portfolio Based Interview
ผลงานทีผ่ า่ นมาของผูส้ มัครอาจเป็นตัวบอกได้วา่ คุณภาพ หรือ
กระบวนการท�ำงานเป็นอย่างไร เช่นงานที่ต้องใช้ความละเอียดมาก
อย่างงานออกแบบ อาจให้ผสู้ มัครน�ำชิน้ งานทีเ่ คยท�ำมาน�ำเสนอในช่วง
สัมภาษณ์ได้ หรืองานที่มีลักษณะเป็น Project Based ที่จะต้องใช้ทักษะ
หลายๆ อย่างในการจัดการจนประสบผลส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมได้

Behavioral Interview
การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม ผู้สัมภาษณ์จะถามค�ำถามจาก
เหตุการณ์ทั่วๆ ไปเกี่ยวกับงาน เพื่อให้ทราบว่าผู้สมัครจะตอบค�ำถาม
อย่างไร แนวคิดของการสัมภาษณ์แบบนี้คือพฤติกรรมในอดีต จะ
พยากรณ์ฟฤติกรรมในอนาคต ดังนั้นการถามค�ำถามจะเป็นการถาม
แบบให้เล่าถึงพฤติกรรม และผลของการกระท�ำที่ผู้สัมภาษณ์ต้องการ

เอาล่ะ คราวนี้จะเห็นได้ว่าแค่การสัมภาษณ์งานเองก็จะ
มีหลายหลายรูปแบบ ซึ่งการสัมภาษณ์ที่ได้ประสิทธิภาพภาพ
และประสิทธิผลมากที่สุดคือการรวบรวมหลากหลายวิธีเข้าด้วย
กัน (Mixed Method) ท�ำให้มองเห็นผู้สมัครในหลาย ๆ มุม
เพื่ อ สร้ า งให้ เ กิ ด การสั ม ภาษณ์ แ บบมี โ ครงสร้ า ง (Structure
Interview) หรือ แบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure Interview)
ผู้สัมภาษณ์อาจจะต้องค�ำนึงถึงหัวข้อหลักๆ ดังนี้
การวางแผน และการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ เพื่อ
ให้ ก ารสั ม ภาษณ์ ร าบรื่ น ไม่ ส ะดุ ด และลดระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์ คือมุ่งเน้นสัมภาษณ์เฉพาะเรื่อง และสัมภาษณ์ ใน
หัวข้อที่ตรงกับต�ำแหน่ง คุณสมบัติ หรือสิ่งที่องค์กรต้องการ
มาตรฐานในการสั ม ภาษณ์ คื อ การสั ม ภาษณ์ แ ต่ ล ะ
ต� ำ แหน่ ง จะต้ อ งสัมภาษณ์ ใ นค�ำถามที่ ใ กล้เคีย งกัน พยายาม
ห้ ผู ้ สั ม ภาษณ์ เ ป็ น ท่ า นเดิ ม หรื อ รู ป แบบ/วิ ธี ก ารสั ม ภาษณ์
เป็น แบบเดิม เพราะจะท�ำให้การเปรียบเทียบ (Benchmarking)
ผู้สมัคร เพื่อท�ำการตัดสินใจเลือกผู้สมัครได้ง่ายมากยิ่งขึ้นด้วย
เวลาในการสัมภาษณ์ บางครั้งรูปแบบการสัมภาษณ์งาน
บางรูปแบบ ก็สามารถท�ำให้คัดเลือกผู้สมัครได้ตรงกับความ
ต้องการ แต่ ใช้เวลาในการสัมภาษณ์แต่ละครั้งเป็นจ�ำนวนมาก
หลายชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมในการสัมภาษณ์
งานอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการให้สอดคล้องกับบริบทของ
องค์กร หรือความเร่งด่วนที่เกิดขึ้น

?
?

ค่าใช้จ่ายในการสัมภาษณ์ ผู้สัมภาษณ์
งานอาจละเลยเรื่องดังกล่าว ต้นทุนในการ
สัมภาษณ์งานนั้นประกอบไปด้วยต้นทุนทาง
ตรง เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการประกาศ
รับสมัครงาน และยังมีต้นทุนอีกประเภทนึง
ที่ต้องค�ำนึงด้ว ย คือต้นทุนทางอ้อม เช่ น
ต้นทุนที่เกิดจากการใช้เวลาในการสัมภาษณ์
หรื อ ต้ น ทุ น ที่ เ กิ ด จากการลงทุ น ไปกั บ การ
สัมภาษณ์
ตั ว อย่ า งเช่ น ค่ า เสี ย โอกาสในการ
สัมภาษณ์งาน โดยการค�ำนวณจาก เงินเดือน
ผู้ผู้สัมภาษณ์ หารด้วย วันท�ำงาน หารด้วย
ชั่วโมงในการท�ำงาน คูณด้วยจ�ำนวนเวลาที่
ต้องเสียไปในการสัมภาษณ์งาน เมื่อน�ำทั้ง 2
ส่วนประกอบกันจะท�ำให้เห็นได้ว่าคุณลงทุนไป
กับผู้สมัครท่านนี้เท่าไหร่
การสัมภาษณ์ทมี่ กี ารเตรียมตัว เตรียม
การจะท�ำให้ทงั้ หน่วยงานต้นสังกัด และผูส้ มัคร
เห็นถึงความเป็นมืออาชีพในการท�ำงาน มีการ
จัดการที่เป็นระบบ สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับ
ผู้สมัคร และที่ส�ำคัญการสัมภาษณ์งานถือ
เป็นหน้าตาของบริษัท (Company Branding)
โลกยุค Digital ที่การสื่อสารรวดเร็ว หากไม่
สร้างความประทับใจให้ผู้สมัคร มีหวัง หัวข้อ
ที่ตั้งกระทู้ต่อไปอาจเป็นหัวข้อของบริษัทคุณ
ก็เป็นได้

