
 

ความท้าทายและ 6 ตัวช่วยในการสัมภาษณ์ 

Interview is an art. การสมัภาษณ์อาจเป็นวิธีทีง่่ายที่สดุในการเก็บข้อมลู แตใ่นขณะเดียวกนัก็มีความท้าทายแฝงอยู่

เช่นกนั คนทีเ่ราสมัภาษณ์ในแตล่ะครัง้อาจจะเป็นผู้ เช่ียวชาญ นกัวชิาการ ผู้บริหาร พนกังานทัว่ไป แมบ้่าน นกัธุรกิจ พอ่ค้า

แมค้่า เป็นวยัรุ่น มีอาย ุสงูอาย ุเป็นคนพดูเกง่ พดูไมเ่ก่ง รวมถงึค าตอบและการตอบสนองของผู้ให้สมัภาษณ์ก็ล้วน

แตกตา่งกนั ทัง้หมดนีล้้วนเป็นความท้าทายที่ยากจะคาดเดาได้ลว่งหน้า ดงันัน้ การเตรียมตวัของผู้สมัภาษณ์ รวมถึง

ประสบการณ์หรือ “ชัว่โมงบิน” จึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่  

 ปัจจบุนัมีบทความมากมายที่แนะน าเก่ียวกบัการสมัภาษณ์ How to และ Interview Tips ตา่งๆ อยา่งไรก็ตาม ยงัมี

บทความไมม่าก ที่พดูเฉพาะเจาะจงถงึประสบการณ์และข้อแนะน าในมมุมองของที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business 

Consultant) ทีไ่ด้มีโอกาสสมัภาษณ์ผู้บริหารระดบัสงู ผู้ เช่ียวชาญ นกัวิชาการ รวมถงึการสมัภาษณ์ในลกัษณะที่เป็นการ

สนทนากลุม่ยอ่ย (Focus Group) ที่มีกลุม่ตวัอยา่งผู้ให้สมัภาษณ์ที่หลากหลาย ซึง่มกัเป็นการสมัภาษณ์เชิงธุรกิจทีม่ี

เป้าหมายชดัเจน นัน่ก็คือการศกึษาค้นคว้าข้อมลูเพื่อจดัท าข้อเสนอแนะหรือกลยทุธ์ ดงันัน้ ในบทความนี ้ผู้ เขียนจงึขอ

น าเสนอวิธีในการเตรียมตวัสมัภาษณ์จากประสบการณ์ของผู้ เขียนดงัตอ่ไปนี ้

1. สร้าง Mindmap ในการสมัภาษณ์เราไมส่ามารถที่จะควบคมุค าตอบของผู้ให้สมัภาษณ์ได้ บางคนอาจชวนคยุ

เร่ืองอื่น บางคนตอบไมต่รงค าถาม แตผู่้สมัภาษณ์ทีด่ีจะรู้วธีิการดงึบทสนทนากลบัมา ในการท่ีจะท าเช่นนัน้ได้ ผู้

สมัภาษณ์จ าเป็นต้องรู้และเข้าใจหวัข้อและประเด็นการศกึษาเป็นอย่างดี การสร้าง Mindmap คือการแตก

ประเด็นที่ต้องการศกึษาจากหวัข้อการศกึษา จดัหมวดหมู ่และหาความเช่ือมโยง ซึง่สามารถท าหน้าที่คล้าย 

‘แผนท่ี’ ที่ช่วยให้ผู้สมัภาษณ์รู้ถงึ Scope และ Depth ของประเดน็ท่ีต้องการศกึษา ซึง่ในสว่นของ Scope ต้องดู

วา่ครอบคลมุประเด็นอะไรบ้าง มปีระเด็นที่ทบัซ้อนกนัหรือไม ่ควบรวมประเด็นให้กระชบัได้หรือไม ่ในสว่นของ 

Depth ดคูวามลกึของข้อมลูโดยการแตกประเด็นยอ่ย หากเราสามารถแตกประเด็นยอ่ยนีไ้ว้ก่อนได้ เวลา

สมัภาษณ์จะช่วยท าให้เรารู้วา่ค าตอบของผู้ตอบลกึพอหรือยงั  



 

 

การสร้าง Mindmap ไมเ่พียงแตเ่ป็นการเตรียมค าถามลว่งหน้า แตย่งัท าให้ผู้สมัภาษณ์เห็นภาพรวมของหวัข้อ

การศกึษาและความเช่ือมโยงของประเด็นตา่งๆ สร้างกรอบให้บทสนทนาที่ตรงประเด็นและเป็นเชิงลกึตามที่

ต้องการ 

ข้อควรระวัง: การ List ค าถามทีย่าวและละเอียดจนเกินไปก็อาจท าใหผู้ส้มัภาษณ์เสียสมาธิในการสมัภาษณ์ได ้

2. คาดคะเนค าตอบที่จะได้ หลายครัง้ผู้สมัภาษณ์จะพบกบัความท้าทายเมื่อเจอกบัผู้ให้สมัภาษณ์ที่ไมค่อ่ยพดู 

สิง่ที่ผู้สมัภาษณ์สามารถเตรียมตวัคือ การคาดคะเนค าตอบที่จะได้จากค าถามที่จะถาม เนื่องจากการกระท า

ดงักลา่วจะท าให้เราทบทวนวา่ ถามอยา่งไรผู้ตอบจงึเข้าใจงา่ย ถามอยา่งไรผู้ตอบจึงสามารถตอบได้ และที่

ส าคญัที่สดุ ค าถามใดไมค่วรถาม ซึง่อาจเป็นค าถามทีจ่ริงๆ แล้วผู้ถามสามารถค้นหาด้วยตนเองจากแหลง่ข้อมลู

ทัว่ไป นอกเหนือจากนี ้การเตรียมตวัศกึษาข้อมลูเบือ้งต้นเก่ียวกบัหวัข้อการศกึษาหรือแม้กระทัง่ข้อมลูเก่ียวกบั

ผู้ให้สมัภาษณ์สามารถช่วยในการชวนคยุให้เกิดประเด็นหรือการจดุประเด็นด้วยข้อมลูบางอยา่ง ตวัอยา่งเช่น “ผู้

เลน่อื่นในตลาดพดูวา่.....ทา่นมีความคิดเห็นอยา่งไร” 

3. เรียงล าดับก่อนหลัง การเรียงล าดบัก่อนหลงันีไ้มใ่ชก่ารเรียงล าดบัความส าคญัของประเด็นและข้อค าถาม

เทา่นัน้ แตเ่ป็นการเรียงล าดบัความยากง่ายในการตอบ โดยเน้นน าเอาประเด็นและข้อค าถามทีง่่ายขึน้ก่อน ควร

เป็นค าถามทีเ่รามัน่ใจวา่ผู้ให้สมัภาษณ์สามารถตอบได้ ซึง่มกัจะเป็นค าตอบทีเ่ก่ียวกบัตวัผู้ให้สมัภาษณ์เองหรือ

ที่เก่ียวข้องกบัหน้าที่ความรับผิดชอบของเค้า ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสร้างความมัน่ใจให้แก่ผู้ให้สมัภาษณ์ รู้สกึ
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อยากจะตอบค าถามถดัๆ ไปและเป็นการช่วยดงึความจ าเก่าๆ ซึง่ช่วยท าให้นกึถึงประสบการณ์ที่เคยพบเจอที่

เก่ียวกบัประเด็นที่เราก าลงัจะสมัภาษณ์ได้  

4. เตรียมตัวตอบค าถาม องผู้ให้สัมภาษณ์ด้วย บอ่ยครัง้ที่ผู้ตอบมกัมีค าถามโยนกลบัมาให้ผู้ถาม (มกัจะเป็น

คนทีต้่องการเลีย่งตอบค าถาม) ตวัอยา่งเช่น ค าวา่.......ของคณุหมายถึงอะไร (ขอความชดัเจนของขอบเขต

ค าถาม) แล้วคณุคิดยงัไงกบัค าถามดงักลา่ว (ขอความเห็นของผู้ถาม) คณุจะถามไปเพื่ออะไร เอาไปใช้อะไร (ขอ

ทราบวา่ข้อมลูที่ให้จะเอาไปท าอะไร) และอีกหลายรูปแบบ การตอบค าถามเหลา่นีไ้ด้ จะชว่ยในการดงึบท

สนทนากลบัมาและโยนหน้าทีก่ารตอบค าถามกลบัไปยงัผู้ให้สมัภาษณ์ 

5. จับประเด็นและตคีวามโดยใช้หลัก Pyramid Principle1 หลายครัง้ผู้ให้สมัภาษณ์มกัตอบค าถามแบบไมม่ี

ล าดบัขัน้ตอนหรือมีหลายใจความในประโยคเดียว เนื่องจากมกัตอบค าถามตาม Thinking Process ที่ยงัไมไ่ด้

ผา่นการกลัน่กรองการจดัระเบียบความคิด ผู้สมัภาษณ์ต้องสามารถท าการจดัระเบียบความคิด แยกแยะวา่อะไร

คือ Argument อะไรคือ เหตผุลสนบัสนนุ (Support) หรือหลกัฐานสนบัสนนุ (Evidence) และสิง่เหลา่นัน้

เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นเหตเุป็นผลหรือไม ่มีความนา่เช่ือถือมากน้อยขนาดไหน โดยอาศยัหลกั Pyramid 

Principle ในการจบัประเด็นและตีความ 

 

6. Rephrase หรือถามซ า้เมื่อจ าเป็น หลายครัง้ผู้ให้สมัภาษณ์อาจตอบไมต่รงค าถาม ซึง่อาจเกิดจากการท่ีไม่

เข้าใจค าถามหรือหลกีเลีย่งการตอบค าถาม หากผู้สมัภาษณ์มัน่ใจวา่ค าถามที่ถามเหมาะสมดีแล้ว อยา่กลวัที่จะ

ถามซ า้ในสิง่ที่ต้องการ เทคนิคคอืพยายามท าความเข้าใจสิง่ที่เค้าตอบมาและสรุปให้เค้าฟัง (เพื่อท าให้ดนูุม่นวล

และสภุาพ) แล้วจึงถามค าถามเดิมอีกครัง้หรือ Rephrase ค าถามก็ได้ 

                                                           
1
 หลกัPyramid Principle เป็นหลกัการท่ีพดูถึงการเขียนอย่างไร จึงจะท าให้ผู้อา่นเข้าใจได้ง่าย โดยหลกัส าคญัท่ีเน้นย า้คือ ผู้ เขียนต้อง
แยกแยะระหวา่ง Thinking Process และ Writing Process มิเช่นนัน้การเขียนจะไมม่ี Structure และยากแก่ผู้อา่นท่ีจะเข้าใจ 
นอกจากนีห้ลกั Pyramid Principle ท่ีส าคญัอีกอย่างหนึ่งคือ ทกุ Argument หรือ Idea ต้องถกูสนบัสนนุโดยเหตผุลหรือหลกัฐาน
เสมอและผู้สมัภาษณ์ควรถามค าถามตอ่ไปเร่ือยๆ จนกระทัง่เหตผุลหรือหลกัฐานนัน้ๆ ไมก่่อให้เกิดค าถามตามมาอีกตอ่ไป  

Argument 1 Argument 2 Support 2 Support 1 Argument 3 Evidence 1 “ X
” 

 ัวอ  างค า อ    ขา  Structure 

 าร ั ระ     ควา ค      อ ั  ระ     า   ั  Pyramid Principle 

Argument 1 Argument 2 Argument 3 

Support 2 Support 1 

Evidence 1 ?? 

?? 

?? 



 

ทัง้นี ้ข้อเสนอแนะในการเตรียมตวัสมัภาษณ์นี ้เป็นเพียงบางสว่น ที่ผู้ เขียนเห็นวา่สามารถช่วยให้ผู้สมัภาษณ์ได้

ข้อมลูที่เป็นประโยชน์ สามารถน าเอาไปใช้ได้ โดยเฉพาะที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มกัจะมีโจทย์หรือประเด็นที่ต้องการ

ศกึษาชดัเจนอยูแ่ล้วเพื่อน าไปจดัท ากลยทุธ์ตอ่ไปได้ อยา่งไรก็ตาม ดงัที่เราเคยได้ยินวา่ Practice makes 

perfect ดงันัน้ชัว่โมงบินที่ได้มาจากการฝึกฝนและสมัภาษณ์บอ่ยๆ ก็จะช่วยให้ผู้สมัภาษณ์พร้อมที่จะเผชิญหน้า

กบัการสมัภาษณ์ที่ท้าทายได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้  
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