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มันส์...เกิดมาจากกระทู้ Pantip-ใครเคยเจอการสัมภาษณ์งานแปลกๆ บ้ างครับ !?! มาแชร์ กนั
ปกติผมก็เข้ าไปท่องโลกอินเตอร์ เน็ทบ้ างตามวัย 555 วันนี ้มาเจอกระทู้ Pantip ในหัวข้ อดังกล่าว ซึง่ มีโพสต์ตอบ
ต่อๆ กัน ตัวอย่างคาถามสัมภาษณ์งานแปลกๆ เช่น
“เป็ นผู้ชายแท้ หรื อเปล่า”
“มีแฟนหรื อยัง”
“เธอรู้ เยอะเกินไปหรื อเปล่า”
“ที่ทางานเก่าไม่อยากต้ อนรับเธอกลับไปหรื อยังไง”
“ไหนร้ องเพลงแร๊ พให้ ฟังหน่อยสิ”
“ถ้ าให้ ทางานให้ เสร็ จใน 7 วันจะทาอย่างไร”

อ่านไปก็ขาไป และก็มีสงสัยต่อว่า นอกจาก Pantip แล้ วยังมีใครเม้ าส์กนั เรื่ องหัวข้ อแบบนี ้บ้ าง โอ้ ว+++ ปรากฎ
ว่ามีมากมายทังไทยและเทศ
้
หนึง่ ในนันมี
้ จากโพสต์ทเู ดย์รวบรวมรวมคาถามสมัครงานชวนอึ ้ง ซึง่ อ้ างอิงมาจาก
เว็บไซต์ซีบีเอสนิวส์ ได้ เผยคาถามสัมภาษณ์ผ้ สู มัครงานสุดแปลกประจาปี 2555 ตัวอย่างเช่น
“เต็มสิบ ลองให้ คะแนนผู้สม
ั ภาษณ์อย่างผม”
“มีววั กี่ตวั ในแคนนาดา”
“คานวณองศาของเข็มนาฬกิ าในเวลา 11.50 น.”

ชวนให้ คิดต่อว่าเดีย๋ วนี ้มีรูปแบบในการสัมภาษณ์แบบไหนบ้ างหว่า
เลยใช้ อาจารย์ google ลองเข้ าไปหาดู ซึง่ พอจะสรุปได้ ดงั นี ้ครับ
ติดตาม กระชับได้ เช่นกัน การสัมภาษณ์แบบนี ้ต้ องใช้
ความรู้สกึ และประสบการณ์การของผู้สมั ภาษณ์เป็ น
เรด้ าร์ ตดั สินกันล่ะครับ ว่าผู้สมัครที่นงั่ อยูต่ รงหน้ าเรานี ้
ดี เก่ง หรื อเหมาะสมมากน้ อยเพียงใด เรี ยกว่าหากใคร
ศรศิลป์ไม่ตรงกัน ก็มีโอกาสไปป้ายหน้ าได้ ง่าย

Traditional Face-to-Face Interview

เป็ นการสัมภาษณ์งานแบบถามคาถามทัว่ ๆ ไป เช่น
การศึกษา ครอบครัว การสัมภาษณ์งานแบบนี ้อาจใช้
เพื่อดูบคุ ลิกภาพของผู้สมัครได้ เช่น การนัง่ การสบตา
(Eye Contact) หรื อต้ องการดูการเล่าเรื่ องให้ นา่
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บรรยากาศ หรื อถามคาถามที่ทาให้ เกิดความเครี ยดกับ
ผู้สมัคร เพื่อดูการแก้ ปัญหา หรื อวุฒิภาวะทางอารมณ์

Situational Based Interview

น่าจะเป็ นรูปแบบการสัมภาษณ์ที่นา่ จะนิยมที่สดุ วิธีหนึง่
การสัมภาษณ์รูปแบบนี ้ผู้สมัครจะถูกถามคาถามเชิง
สมมติฐานในหัวข้ อที่อาจเริ่ มต้ นด้ วยงาน เช่น คุณจะทา
อะไรถ้ าลูกน้ องคุณโทรมาบอกว่าขอลาป่ วย, คุณจะ
เสนอแนะอย่างไรหากคุณไม่เห็นด้ วยกับสิง่ ที่หวั หน้ า
เสนอมา การสัมภาษณ์งานรูปแบบนี ้เพื่อต้ องการทราบ
ถึงความคิด หรื อประสบการณ์เก่าๆ ที่เคยเจอ

Case Interview

เป็ นการสัมภาษณ์แบบให้ การบ้ าน หรื อหัวข้ อแก่ผ้ สู มัคร
เพื่อให้ ผ้ สู มัครนามาเสนอต่อการสัมภาษณ์ ผู้สมั ภาษณ์
จะสมมติเหตุการณ์ หรื อปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้นแล้ วให้ ผ้ สู มัคร
มานาเสนอต่อคณะกรรมการสัมภาษณ์แบบองค์รวม
หรื อแนวทางการแก้ ปัญหาทีเ่ ป็ นรูปธรรมนัน้ ๆ

Mobile Interview

The Lunch/Dinner Interview

ถือได้ วา่ เป็ นรูปแบบการเริ่ มต้ นการสัมภาษณ์ หลังจากที่
ได้ รับประวัติสว่ นตัว (Resume) ถือได้ วา่ เป็ นการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็ นทางการ การสัมภาษณ์จะมุง่ เน้ น
เฉพาะจุดที่สาคัญ เช่นความรู้ในงาน รายละเอียด
เพิ่มเติมที่ยงั ขาดในประวัติสว่ นตัว (Resume) การ
สัมภาษณ์รูปแบบนี ้ยังเป็ นการดูปฎิภาณ ไหวพริ บของ
ผู้สมัครด้ วย ถือได้ วา่ เป็ นการสัมภาณ์แบบ Surprise

หลาย ๆ ครัง้ ผู้สมั ภาษณ์อาจจะต้ องการมองดูทกั ษะการ
สือ่ สาร และมนุษยสัมพันธ์ และมารยาทบนโต๊ ะอาหาร
อาจเป็ นสิง่ ที่ให้ ผ้ สู มั ภาษณ์งานสังเกตุเห็นถึงพฤติกรรม
เหล่านี ้ผ่านการรับประทานอาหาร
Portfolio Based Interview

ผลงานที่ผา่ นมาของผู้สมัครอาจเป็ นตัวบอกได้ วา่
คุณภาพ หรื อกระบวนการทางานเป็ นอย่างไร เช่นงานที่
ต้ องใช้ ความละเอียดมาก อย่างงานออกแบบ อาจให้
ผู้สมัครนาชิ ้นงานที่เคยทามานาเสนอในช่วงสัมภาษณ์
ได้ หรื องานที่มีลกั ษณะเป็ น Project Based ที่จะต้ อง
ใช้ ทกั ษะหลายๆ อย่างในการจัดการจนประสบผลสาเร็ จ
อย่างเป็ นรูปธรรมได้

on-the-spot job interviews

Panel Interview

การสัมภาษณ์แบบที่มีบคุ คลสัมภาษณ์มากกว่า 1 คน
ขึ ้นไป ซึง่ ผู้สมั ภาษณ์แต่ะลท่านอาจมีความชานาญใน
การสัมภาษณ์แต่ละเรื่ อง เช่น บุคลิกภาพ ความรู้ความ
สัมภาษณ์ในงาน เป็ นต้ น ข้ อดีคอื จะทาให้ มองผู้สมัครได้
ในหลากหลายมิตติ ามความถนัดของตัวเอง แต่ข้อจากัด
คือจะต้ องใช้ ผ้ สู มั ภาษณ์หลายท่าน และทุกท่านอาจ
ถามในทุกๆ มิติ ซึง่ อาจใช้ เวลาค่อนข้ างมาก

Behavioral Based Interview

การสัมภาษณ์เชิงพฤติกรรม ผู้สมั ภาษณ์จะ
ถามคาถามจากเหตุการณ์ทวั่ ๆ ไปเกี่ยวกับงาน เพื่อให้
ทราบว่าผู้สมัครจะตอบคาถามอย่างไร แนวคิดของการ
สัมภาษณ์แบบนี ้คือพฤติกรรมในอดีต จะพยากรณ์ฟฤติ
กรรมในอนาคต ดังนันการถามค
้
าถามจะเป็ นการถาม
แบบให้ เล่าถึงพฤติกรรม และผลของการกระทาที่ผ้ ู
สัมภาษณ์ต้องการ

Stress Interview

การสัมภาษณ์แบบอยูใ่ นภาวะกดดัน งานบางอย่าง
จะต้ องใช้ การควบคุมอารมณ์คอ่ นข้ างมาก เช่น งาน
Call Center งานเร่ งรัดหนี ้สิน ผู้สม
ั ภาษณ์จะสร้ าง
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เอาหละคราวนี ้จะเห็นได้ วา่ แค่การสัมภาษณ์งานเองก็จะมีหลายรูปแบบ ซึง่ การสัมภาษณ์ทไี่ ด้ ประสิทธิภาพภาพ
และประสิทธิผลมากที่สดุ คือการรวบรวมหลากหลายวิธีเข้ าด้ วยกัน (Mixed Method) ทาให้ มองเห็นผู้สมัครในหลาย ๆ
มุม เพื่อสร้ างให้ เกิดการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้ าง (Structure Interview) หรื อ แบบกึ่งโครงสร้ าง (Semi-Structure
Interview) ผู้สม
ั ภาษณ์อาจจะต้ องคานึงถึงหัวข้ อหลัก ๆ ดังนี ้
1. การวางแผน และการเตรียมตัวในการสัมภาษณ์ เพื่อให้ การสัมภาษณ์ราบรื่ นไม่สะดุด และลดระยะเวลาในการ
สัมภาษณ์ คือมุง่ เน้ นสัมภาษณ์เฉพาะเรื่ อง และสัมภาษณ์ในหัวข้ อที่ตรงกับตาแหน่ง คุณสมบัติ หรื อสิง่ ที่
องค์กรต้ องการ
2. มาตรฐานในการสัมภาษณ์ คือการสัมภาษณ์แต่ละตาแหน่งจะต้ องสัมภาษณ์ในคาถามทีใ่ กล้ เคียงกัน
พยายามให้ ผ้ สู มั ภาษณ์เป็ นท่านเดิม หรื อรูปแบบ/วิธีการสัมภาษณ์เป็ นแบบเดิม เพราะจะทาให้ การ
เปรี ยบเทียบ (Benchmarking) ผู้สมัคร เพื่อทาการตัดสินใจเลือกผู้สมัครได้ ง่ายมากยิ่งขึ ้นด้ วย
3. เวลาในการสัมภาษณ์ บางครัง้ รูปแบบการสัมภาษณ์งานบางรูปแบบ ก็สามารถทาให้ คดั เลือกผู้สมัครได้ ตรงกับ
ความต้ องการ แต่ใช้ เวลาในการสัมภาษณ์แต่ละครัง้ เป็ นจานวนมาก หลายชัว่ โมง ทังนี
้ ้เพื่อให้ เกิดความ
เหมาะสมในการสัมภาษณ์งานอาจจะต้ องปรับเปลีย่ นวิธีการให้ สอดคล้ องกับบริ บทขององค์กร หรื อความ
เร่งด่วนที่เกิดขึ ้น
4. ค่าใช้ จา่ ยในการสัมภาษณ์ ผู้สมั ภาษณ์งานอาจละเลยเรื่ องดังกล่าว ต้ นทุนในการสัมภาษณ์งานนันประกอบไป
้
ด้ วยต้ นทุนทางตรง เช่น ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการประกาศรับสมัครงาน และยังมีต้นทุนอีกประเภทนึงที่ต้อง
คานึงด้ วย คือต้ นทุนทางอ้ อม เช่น ต้ นทุนที่เกิดจากการใช้ เวลาในการสัมภาษณ์ หรื อต้ นทุนที่เกิดจากการลงทุน
ไปกับการสัมภาษณ์ ตัวอย่างเช่น ค่าเสียโอกาสในการสัมภาษณ์งาน โดยการคานวณจาก เงินเดือนผู้ผ้ ู
สัมภาษณ์ หารด้ วย วันทางาน หารด้ วยชัว่ โมงในการทางาน คูณด้ วยจานวนเวลาที่ต้องเสียไปในการสัมภาษณ์
งาน เมื่อนาทัง้ 2 ส่วนประกอบกันจะทาให้ เห็นได้ วา่ คุณลงทุนไปกับผู้สมัครท่านนี ้เท่าไหร่
การสัมภาษณ์ที่มีการเตรี ยมตัว เตรี ยมการจะทาให้ ทงหน่
ั ้ วยงานต้ นสังกัด และผู้สมัครเห็นถึงความเป็ นมืออาชีพใน
การทางาน มีการจัดการที่เป็ นระบบ สร้ างบรรยากาศที่ดใี ห้ กบั ผู้สมัคร และที่สาคัญการสัมภาษณ์งานถือเป็ นหน้ าตาของ
บริ ษัท (Company branding) โลกยุค Digital ที่การสือ่ สารรวดเร็ ว หากไม่สร้ างความประทับใจให้ ผ้ สู มัคร มีหวัง หัวข้ อ
ที่ตงกระทู
ั้
้ ตอ่ ไปอาจเป็ นหัวข้ อของบริ ษัทคุณก็เป็ นได้
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