ความท้ าทายและ 6 ตัวช่ วยในการสัมภาษณ์
Interview is an art. การสัมภาษณ์อาจเป็ นวิธีทงี่ ่ายที่สดุ ในการเก็บข้ อมูล แต่ในขณะเดียวกันก็มีความท้ าทายแฝงอยู่

เช่นกัน คนทีเ่ ราสัมภาษณ์ในแต่ละครัง้ อาจจะเป็ นผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ ผู้บริ หาร พนักงานทัว่ ไป แม่บ้าน นักธุรกิจ พ่อค้ า
แม่ค้า เป็ นวัยรุ่น มีอายุ สูงอายุ เป็ นคนพูดเก่ง พูดไม่เก่ง รวมถึงคาตอบและการตอบสนองของผู้ให้ สมั ภาษณ์ก็ล้วน
แตกต่างกัน ทังหมดนี
้
้ล้ วนเป็ นความท้ าทายที่ยากจะคาดเดาได้ ลว่ งหน้ า ดังนัน้ การเตรี ยมตัวของผู้สมั ภาษณ์ รวมถึง
ประสบการณ์หรื อ “ชัว่ โมงบิน” จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิง่
ปั จจุบนั มีบทความมากมายที่แนะนาเกี่ยวกับการสัมภาษณ์ How to และ Interview Tips ต่างๆ อย่างไรก็ตาม ยังมี
บทความไม่มาก ที่พดู เฉพาะเจาะจงถึงประสบการณ์และข้ อแนะนาในมุมมองของที่ปรึกษาทางธุรกิจ (Business
Consultant) ทีไ่ ด้ มีโอกาสสัมภาษณ์ผ้ บ
ู ริ หารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ รวมถึงการสัมภาษณ์ในลักษณะที่เป็ นการ

สนทนากลุม่ ย่อย (Focus Group) ที่มีกลุม่ ตัวอย่างผู้ให้ สมั ภาษณ์ที่หลากหลาย ซึง่ มักเป็ นการสัมภาษณ์เชิงธุรกิจทีม่ ี
เป้าหมายชัดเจน นัน่ ก็คือการศึกษาค้ นคว้ าข้ อมูลเพื่อจัดทาข้ อเสนอแนะหรื อกลยุทธ์ ดังนัน้ ในบทความนี ้ ผู้เขียนจึงขอ
นาเสนอวิธีในการเตรียมตัวสัมภาษณ์จากประสบการณ์ของผู้เขียนดังต่อไปนี ้
1.

สร้ าง Mindmap ในการสัมภาษณ์เราไม่สามารถที่จะควบคุมคาตอบของผู้ให้ สมั ภาษณ์ได้ บางคนอาจชวนคุย
เรื่ องอื่น บางคนตอบไม่ตรงคาถาม แต่ผ้ สู มั ภาษณ์ทดี่ ีจะรู้วธิ ีการดึงบทสนทนากลับมา ในการที่จะทาเช่นนันได้
้ ผู้
สัมภาษณ์จาเป็ นต้ องรู้และเข้ าใจหัวข้ อและประเด็นการศึกษาเป็ นอย่างดี การสร้ าง Mindmap คือการแตก
ประเด็นที่ต้องการศึกษาจากหัวข้ อการศึกษา จัดหมวดหมู่ และหาความเชื่อมโยง ซึง่ สามารถทาหน้ าที่คล้ าย
‘แผนที’่ ที่ช่วยให้ ผ้ สู ม
ั ภาษณ์ร้ ูถงึ Scope และ Depth ของประเด็นที่ต้องการศึกษา ซึง่ ในส่วนของ Scope ต้ องดู

ว่าครอบคลุมประเด็นอะไรบ้ าง มีประเด็นที่ทบั ซ้ อนกันหรื อไม่ ควบรวมประเด็นให้ กระชับได้ หรื อไม่ ในส่วนของ
Depth ดูความลึกของข้ อมูลโดยการแตกประเด็นย่อย หากเราสามารถแตกประเด็นย่อยนี ้ไว้ ก่อนได้ เวลา

สัมภาษณ์จะช่วยทาให้ เรารู้วา่ คาตอบของผู้ตอบลึกพอหรื อยัง
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การสร้ าง Mindmap ไม่เพียงแต่เป็ นการเตรี ยมคาถามล่วงหน้ า แต่ยงั ทาให้ ผ้ สู มั ภาษณ์เห็นภาพรวมของหัวข้ อ
การศึกษาและความเชื่อมโยงของประเด็นต่างๆ สร้ างกรอบให้ บทสนทนาที่ตรงประเด็นและเป็ นเชิงลึกตามที่
ต้ องการ
ข้ อควรระวัง: การ List คาถามทีย่ าวและละเอียดจนเกิ นไปก็อาจทาให้ผสู้ มั ภาษณ์เสียสมาธิ ในการสัมภาษณ์ได้
2.

คาดคะเนคาตอบที่จะได้ หลายครัง้ ผู้สมั ภาษณ์จะพบกับความท้ าทายเมื่อเจอกับผู้ให้ สมั ภาษณ์ที่ไม่คอ่ ยพูด
สิง่ ที่ผ้ สู มั ภาษณ์สามารถเตรี ยมตัวคือ การคาดคะเนคาตอบที่จะได้ จากคาถามที่จะถาม เนื่องจากการกระทา
ดังกล่าวจะทาให้ เราทบทวนว่า ถามอย่างไรผู้ตอบจึงเข้ าใจง่าย ถามอย่างไรผู้ตอบจึงสามารถตอบได้ และที่
สาคัญที่สดุ คาถามใดไม่ควรถาม ซึง่ อาจเป็ นคาถามทีจ่ ริ งๆ แล้ วผู้ถามสามารถค้ นหาด้ วยตนเองจากแหล่งข้ อมูล
ทัว่ ไป นอกเหนือจากนี ้ การเตรี ยมตัวศึกษาข้ อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับหัวข้ อการศึกษาหรื อแม้ กระทัง่ ข้ อมูลเกี่ยวกับ
ผู้ให้ สมั ภาษณ์สามารถช่วยในการชวนคุยให้ เกิดประเด็นหรื อการจุดประเด็นด้ วยข้ อมูลบางอย่าง ตัวอย่างเช่น “ผู้
เล่นอื่นในตลาดพูดว่า.....ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร”

3.

เรียงลาดับก่ อนหลัง การเรี ยงลาดับก่อนหลังนี ้ไม่ใช่การเรียงลาดับความสาคัญของประเด็นและข้ อคาถาม
เท่านัน้ แต่เป็ นการเรี ยงลาดับความยากง่ายในการตอบ โดยเน้ นนาเอาประเด็นและข้ อคาถามทีง่ ่ายขึ ้นก่อน ควร
เป็ นคาถามทีเ่ รามัน่ ใจว่าผู้ให้ สมั ภาษณ์สามารถตอบได้ ซึง่ มักจะเป็ นคาตอบทีเ่ กี่ยวกับตัว ผู้ให้ สมั ภาษณ์เองหรื อ
ที่เกี่ยวข้ องกับหน้ าที่ความรับผิดชอบของเค้ า ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการสร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ผ้ ใู ห้ สมั ภาษณ์ รู้สกึ

อยากจะตอบคาถามถัดๆ ไปและเป็ นการช่วยดึงความจาเก่าๆ ซึง่ ช่วยทาให้ นกึ ถึงประสบการณ์ที่เคยพบเจอที่
เกี่ยวกับประเด็นที่เรากาลังจะสัมภาษณ์ ได้
4.

เตรียมตัวตอบคาถาม องผู้ให้ สัมภาษณ์ ด้วย บ่อยครัง้ ที่ผ้ ตู อบมักมีคาถามโยนกลับมาให้ ผ้ ถู าม (มักจะเป็ น
คนทีต่ ้ องการเลีย่ งตอบคาถาม) ตัวอย่างเช่น คาว่า.......ของคุณหมายถึงอะไร (ขอความชัดเจนของขอบเขต
คาถาม) แล้ วคุณคิดยังไงกับคาถามดังกล่าว (ขอความเห็นของผู้ถาม) คุณจะถามไปเพื่ออะไร เอาไปใช้ อะไร (ขอ
ทราบว่าข้ อมูลที่ให้ จะเอาไปทาอะไร) และอีกหลายรูปแบบ การตอบคาถามเหล่านี ้ได้ จะช่วยในการดึงบท
สนทนากลับมาและโยนหน้ าทีก่ ารตอบคาถามกลับไปยังผู้ให้ สมั ภาษณ์

5.

จับประเด็นและตีความโดยใช้ หลัก Pyramid Principle1 หลายครัง้ ผู้ให้ สมั ภาษณ์มกั ตอบคาถามแบบไม่มี
ลาดับขันตอนหรื
้
อมีหลายใจความในประโยคเดียว เนื่องจากมักตอบคาถามตาม Thinking Process ที่ยงั ไม่ได้
ผ่านการกลัน่ กรองการจัดระเบียบความคิด ผู้สมั ภาษณ์ต้องสามารถทาการจัดระเบียบความคิด แยกแยะว่าอะไร
คือ Argument อะไรคือ เหตุผลสนับสนุน (Support) หรื อหลักฐานสนับสนุน (Evidence) และสิง่ เหล่านัน้
เชื่อมโยงกันอย่างเป็ นเหตุเป็ นผลหรื อไม่ มีความน่าเชื่อถือมากน้ อยขนาดไหน โดยอาศัยหลัก Pyramid
Principle ในการจับประเด็นและตีความ
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6. Rephrase หรื อถามซา้ เมื่อจาเป็ น หลายครัง้ ผู้ให้ สม
ั ภาษณ์อาจตอบไม่ตรงคาถาม ซึง่ อาจเกิดจากการที่ไม่

เข้ าใจคาถามหรื อหลีกเลีย่ งการตอบคาถาม หากผู้สมั ภาษณ์มนั่ ใจว่าคาถามที่ถามเหมาะสมดีแล้ ว อย่ากลัวที่จะ
ถามซ ้าในสิง่ ที่ต้องการ เทคนิคคือพยายามทาความเข้ าใจสิง่ ที่เค้ าตอบมาและสรุปให้ เค้ าฟั ง (เพื่อทาให้ ดนู มุ่ นวล
และสุภาพ) แล้ วจึงถามคาถามเดิมอีกครัง้ หรื อ Rephrase คาถามก็ได้
หลักPyramid Principle เป็ นหลักการที่พดู ถึงการเขียนอย่างไร จึงจะทาให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจได้ ง่าย โดยหลักสาคัญที่เน้ นย ้าคือ ผู้เขียนต้ อง
แยกแยะระหว่าง Thinking Process และ Writing Process มิเช่นนันการเขี
้
ยนจะไม่มี Structure และยากแก่ผ้ อู า่ นที่จะเข้ าใจ
นอกจากนี ้หลัก Pyramid Principle ที่สาคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ทุก Argument หรือ Idea ต้ องถูกสนับสนุนโดยเหตุผลหรือหลักฐาน
เสมอและผู้สมั ภาษณ์ควรถามคาถามต่อไปเรื่อยๆ จนกระทัง่ เหตุผลหรือหลักฐานนันๆ
้ ไม่ก่อให้ เกิดคาถามตามมาอีกต่อไป
1

X
”

ทังนี
้ ้ ข้ อเสนอแนะในการเตรี ยมตัวสัมภาษณ์นี ้ เป็ นเพียงบางส่วน ที่ผ้ เู ขียนเห็นว่าสามารถช่วยให้ ผ้ สู มั ภาษณ์ได้
ข้ อมูลที่เป็ นประโยชน์ สามารถนาเอาไปใช้ ได้ โดยเฉพาะที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มกั จะมีโจทย์หรื อประเด็นที่ต้องการ
ศึกษาชัดเจนอยูแ่ ล้ วเพื่อนาไปจัดทากลยุทธ์ตอ่ ไปได้ อย่างไรก็ตาม ดังที่เราเคยได้ ยินว่า Practice makes
perfect ดังนันชั
้ ว่ โมงบินที่ได้ มาจากการฝึ กฝนและสัมภาษณ์บอ่ ยๆ ก็จะช่วยให้ ผ้ สู มั ภาษณ์พร้ อมที่จะเผชิญหน้ า

กับการสัมภาษณ์ที่ท้าทายได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น

About Author: คุณฤทธิ ชยั วานิชย์หานนท์ ดารงตาแหน่งที่ปรึ กษา (Consultant) ประจา

ศูนย์วิจยั และให้ คาปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คุณฤทธิชยั มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ รวมถึงประสบการณ์ทางด้ านการวางแผนกลยุทธ์ ธุรกิจ
โดยเฉพาะกลยุทธ์ด้านการตลาดให้ กบั หน่วยงานต่างๆ ทังในภาครั
้
ฐและเอกชน

