
ชือ่  การสัมภาษณค์นงานทีเ่ป็นคริสเตยีน 

วันทีเ่ร่ิมเรียน  โครงการ 308 

วันทีเ่รียนจบ  

คณุจะพดูวา่อะไรถา้มีคนๆ หนึ่งเขา้มาหาพรอ้มกบัขอรอ้งวา่  “หากขอใหค้ณุประดษิฐ์ลอ้สกัอนั คณุ

จะคดิเงินเทา่ไร”  ฉนัตอ้งการลอ้เกวียน”   คณุอาจจะสงสยัวา่เขาหนีมาจากโรงพยาบาลไหนหรือ  “ยินดี

ตอ้นรบัสู ่ศตวรรษท่ี 21 ครบัทา่น  ในยคุนี ้เขาไมป่ระดษิฐ์ลอ้เกวียนกนัแลว้”  

คาํขอรอ้งของชายคนนัน้ดเูหมือนนา่ขาํ  แตบ่อ่ยครัง้เพียงใดท่ีคณุพยายาม “ประดษิฐ์ลอ้ขึน้มาใหม”่  

เพราะวา่เราไมไ่ดฟั้งสิ่งท่ีคนอ่ืนคน้พบเก่ียวกบัชีวิต  โครงการนีจ้ะมอบโอกาสใหค้ณุเรียนรูบ้างสิ่งจากผูอ่ื้น      

ท่ีสามารถชว่ยคณุใหก้ลายเป็นคนท่ีประสบความสาํเรจ็ในอาชีพท่ีคณุเลือก   คณุจะสมัภาษณค์นสองสาม

คนท่ีกาํลงัทาํงาน   จดุประสงคใ์นการสมัภาษณค์รัง้นี ้ คือ  เพ่ือคน้พบวา่สิ่งใดท่ีเป็นกญุแจสาํคญั  ใน 

การเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็ในอาชีพ 

คุณควรจะเลือกสัมภาษณใ์คร  

จงพยายามไปพบคนทาํงานท่ีประสบความสาํเรจ็  ในท่ีนีมี้คาํแนะนาํสองสามขอ้  เพ่ือใชใ้นการเลือก

ผูร้บัการสมัภาษณส์าํหรบัโครงการนี ้  

1. คนๆ นีเ้ป็นครสิเตียนหรือไม ่  อยา่เลือกคนท่ีเพิ่งจะเป็นคริสเตียนเม่ือเร็วๆ นี ้  

2. พระเจา้และนายจา้งใหค้ะแนนพวกเขาว่าเป็นคนงานท่ีดี หรือไม ่  

3. อยา่งนอ้ยท่ีสดุหนึ่งคนในพวกท่ีคณุสมัภาษณค์วรจะเป็นคนเพศเดียวกบัคณุ  

4. จงพยายามเลือกคนท่ีอยูใ่นชมุชนของคณุเป็นเวลาอยา่งนอ้ยท่ีสดุ 1 ปี และเป็นคนท่ีมีรูปแบบชีวิตท่ี

แสดงเสถียรภาพและความเป็นผูใ้หญ่   

5. จงพยายามจินตนาการวา่   คณุอยากอยูท่ี่ไหนในอาชีพ  5, 10 หรือ 15 ปี นบัจากวนันี ้  ขอให้

พยายามหาใครสกัคนท่ีอยูใ่นตาํแหนง่นัน้ในปัจจบุนั   คนเหลา่นัน้ทัง้หมดท่ีคณุสมัภาษณไ์ม่

จาํเป็นตอ้งอยูใ่นอาชีพท่ีคณุอยากทาํ  แตข่อใหพ้ยายามหาอย่างนอ้ยท่ีสดุหนึ่งคนท่ีมีอาชีพนัน้  

จงอภิปรายกบัครู  ถึงบางคนท่ีคณุอาจจะเลือกมาสมัภาษณ ์  คณุอาจตอ้งถามศิษยาภิบาลหรือ  

         พอ่แม ่  เพ่ือขอคาํแนะนาํวา่ใครจะเป็นคนท่ีดีซึ่งนา่จะสมัภาษณ ์ 
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คุณจะถามคาํถามอะไรกับบุคคลนี ้  
คณุเป็นคนรบัผิดชอบเขียนคาํถามท่ีจะถาม   ขัน้ตอนแรกคือนั่งลงและถามตนเองวา่อะไรท่ีคณุ

ตอ้งการเรียนรูจ้ากคนๆ นี ้  ถา้คณุมีเปา้หมายท่ีชดัเจนการสมัภาษณน์า่จะสนกุและนา่สนใจมาก  จงเขียน

ถึงสิ่งท่ีคณุตอ้งการจะบรรลคุวามสาํเรจ็   ตอ่ไปจะมีเปา้หมายสองสามอยา่งท่ีเราตอ้งการใหค้ณุเขา้ถึงใน

การสมัภาษณ ์  

1. ความเช่ือครสิเตียนจะมีผลกระทบใดตอ่งานของคณุ    การมีความเช่ือครสิเตียนเคยสรา้ง 

ความขดัแยง้ในงานหรือไม ่  

2. เราจาํเป็นตอ้งมีอะไร เพ่ือท่ีจะประสบความสาํเรจ็ในอาชีพ   

3. การอบรมดา้นอาชีพและวิชาการมีความสาํคญัอย่างไรตอ่งานของคณุ   (บคุคลนีไ้ดจ้บมธัยม  

วิทยาลยั  เคยผา่นการอบรมดา้นอาชีพ และการอบรมดา้นผูเ้ชียวชาญใด ตัง้แตเ่ขาทาํงานในบรษัิท

นี)้   การอบรมมีความสาํคญัอยา่งไร  ท่ีเก่ียวโยงกบัความกา้วหนา้ไปยงัตาํแหนง่ท่ีสงูกวา่ในบริษัทนี ้ 

4. ในการทาํงานของคณุ   ทกัษะการเขา้กนัไดก้บัคนอ่ืนมีความสาํคญัอยา่งไร   

5. ในพวกท่ีไมป่ระสบความสาํเรจ็ในอาชีพนี ้  ปัญหาใดท่ีเป็นเหตขุองความลม้เหลวของพวกเขา   

คาํถามนีไ้มไ่ดเ้ป็นเพียงคาํถามท่ีคณุควรจะถาม   ขอใหเ้ขียนคาํถามท่ีคณุตอ้งการจะถาม   จงจาํกดั

การสมัภาษณไ์วเ้พียง  8-10 คาํถาม   แตข่อใหเ้ขียนคาํถามพิเศษหลายขอ้ลงไวด้ว้ยในกรณีท่ีคณุมีเวลา

เหลือ  ในโครงการ 307   เร่ือง  “ชีวิตการทาํงานของฉนั”   อาจจะใหค้าํถามบางอยา่งท่ีนา่จะถาม 

คณุควรจะวางแผนการสมัภาษณโ์ดยใชเ้วลาเพียง 30 นาที   ขอใหแ้นใ่จวา่  คณุรูว้า่ขอ้ใดจะเป็น

คาํถามท่ีสาํคญัท่ีสดุ  ซึ่งคณุตอ้งการใหค้นๆ นีต้อบ   

การเลือกคนและจัดการสัมภาษณ ์  
เม่ือคณุตดิตอ่คนท่ีคณุอยากสมัภาษณ ์ จงอธิบายสัน้ๆ ถึงสิ่งท่ีคณุกาํลงัจะทาํ   ขอใหอ้ธิบายถึง

ความสนใจในการสมัภาษณท่ี์เก่ียวกบัประสบการณข์องพวกเขาในโลกของงาน  และวิถีท่ีความเช่ือแบบ 

ครสิเตียนมีอิทธิพลตอ่การงาน   หากพวกเขาตกลงท่ีจะถกูสมัภาษณ ์จงตัง้เวลาเพ่ือรวมตวักนั   และบอก

วา่การสมัภาษณจ์ะใชเ้วลาประมาณ 30 นาที จงจาํไวว้า่พวกคณุตอ้งปรนนิบตัพิวกเขา   ดงันัน้  จงทาํการ

นดัหมายเวลาท่ีสะดวกท่ีสดุสาํหรบัพวกเขา   อย่าลืมขออนมุตัจิากเจา้หนา้ท่ีของคณุสาํหรบัการจดัเตรียม

เหลา่นี ้ 

บอกพวกเขาวา่คณุไมไ่ดท้าํการสมัภาษณม์ากนกั และอยากขออนญุาตทาํวิดีโอการสมัภาษณ ์  การ

ทาํเหลา่นีจ้ะชว่ยคณุใหส้าํรวมความคิดในสิ่งท่ีกาํลงัพดู  และคณุจะตอ้งจดบนัทกึในประเดน็สาํคญัเท่านัน้    
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คาํถามสาํหรับการสัมภาษณข์องฉัน  
ในหนา้นี ้จงเขียนคาํถามท่ีคณุจะใชใ้นการสมัภาษณ ์ ก่อนท่ีคณุจะเขียนคาํถามในท่ีนี ้ จงเขียน

คาํถามบนกระดาษอีกแผน่หนึ่ง   แลว้ใหค้รูเห็นชอบในรายการคาํถามของคณุก่อนท่ีคณุจะเขียนลงไปใน

หนา้นี ้  

1.   

  

2.   

  

3.   

  

4.   

  

5.   

  

6.   

  

7.   

  

8.   

  

9.   

  

10.    

  

คาํถามพิเศษ: 
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เตรียมการสัมภาษณ ์  

ย่ิงมีการเตรียมดีมากขึน้เทา่ไร สาํหรบัการสมัภาษณนี์ ้  มนัจะย่ิงง่ายมากขึน้สาํหรบัคณุ 

1. จงฝึกฝนการอ่านคาํถามดงัๆ ใหก้บัผูเ้รียนอีกคนหนึ่ง  (จงปฏิบตัิดว้ยความมั่นใจ แมว้า่คณุรูส้กึกลวั

ก็ตาม) 

2. จงแนใ่จวา่คณุมีการบนัทกึเสียงท่ีดี   มีเคร่ืองบนัทึกเสียงแบบดจิิตลัท่ีเราหาซือ้ได ้   ขอ้เลือกอีก

อนัหนึ่งคือสมารท์โฟนท่ีมีลกัษณะท่ีคณุสามารถบนัทกึการสมัภาษณช์นิดนีไ้ด ้  จงฝึกฝนใชม้นัพรอ้ม

กบัผูเ้รียนอีกคนหนึ่ง   ขอใหแ้นใ่จวา่ไมโครโฟนบนัทกึเสียงสิ่งท่ีคณุทัง้สองพดูกนั   

3. ถา้คณุใชมื้อถือ  จงแนใ่จว่าชารจ์แบตเตอรี่แลว้   เพ่ือว่าคณุจะบนัทกึการสมัภาษณท์ัง้หมดไวไ้ด ้  

4. จงแนใ่จถึงคาํถามของคณุวา่  เขียนไวอ้ยา่งชดัเจนแลว้   ขอใหเ้วน้ท่ีวา่งหลงัแตล่ะคาํถามเพ่ือคณุ

สามารถทาํโนต้สัน้ๆ  เก่ียวกบัสิ่งสาํคญัท่ีเขาพดู  คณุอาจตอ้งติดตามในสิ่งท่ีเขาพดูดว้ยคาํถามอ่ืน

อีก   

5. จงแนใ่จวา่สถานท่ีๆ เลือกไวส้าํหรบัการสมัภาษณน์ัน้เงียบ และปลอดจากการรบกวน   

6. เตรียมตนเองดว้ยการอธิษฐาน   การสมัภาษณนี์เ้ป็นย่ิงกวา่เพียงหาโอกาสพดูกบัผูค้นท่ีประสบ

ความสาํเรจ็ในโลกธุรกิจ   เราตอ้งการใหค้ณุเรียนรูถึ้งความเขา้ใจอนัลึกซึง้ท่ีมีคณุคา่ ในวิถีท่ีคณุ

สามารถเป็นคนงานท่ีมีประสิทธิผล   ขอใหพ้ระเจา้เตรียมหวัใจและชว่ยคณุใหท้าํอย่างดีท่ีสดุ  ขอให้

อธิษฐานดว้ยสาํหรบับคุคลท่ีคณุจะสมัภาษณ ์  จงจาํไวว้่า พวกเขาอาจจะต่ืนเตน้พอๆ กบัคณุในการ

สมัภาษณนี์ ้    

7. นาํนาฬิกามาดว้ย   จงแน่ใจวา่มนัใหญ่พอท่ีคณุจะสามารถอา่นได ้   คณุจะตอ้งรบัผิดชอบตอ่การ

สมัภาษณ ์และจบัเวลา   ถา้ครึง่ชั่วโมงผา่นไป  และพวกเขาตอบไดเ้พียงสองขอ้แรก  คณุจะเป็นผูแ้พ ้

8. ทาํแผนเพ่ือแยกไว ้ โดยทันท ี หลงัจากการสมัภาษณ ์ เพ่ือจะเขียนสิ่งท่ีคณุคน้พบ  และเขียนความ

ประทบัใจท่ีคณุมีลงไป   ย่ิงเรว็เทา่ไรท่ีคณุจดลงไปหลงัสมัภาษณ ์  คณุก็ย่ิงมีความเขา้ใจลกึซึง้ดีขึน้         

ย่ิงนานเทา่ไรท่ีคณุรอ  คณุจะย่ิงจดจาํไดน้อ้ยลง   
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ทาํการสัมภาษณ ์  
1. จงแนใ่จวา่คณุมาถึงแตเ่นิ่นๆ ในการสมัภาษณ ์  ถา้เป็นไปได ้ จงพยายามเช็คใหท้ั่วทัง้หอ้งท่ีคณุจะมี

การสมัภาษณ ์ เพ่ือวา่คณุจะเห็นวา่ในท่ีแหง่ใดจะเป็นท่ีๆ ดีท่ีสดุ ในการวางอปุกรณใ์ชอ้ดัเทปการ

สมัภาษณไ์ด ้  ลาํดบัตน้ๆ คือใหพ้บกบับคุคลนัน้   และเริ่มสรา้งบรรยากาศท่ีผอ่นคลายสาํหรบัการ

สมัภาษณ ์   ย่ิงผอ่นคลายมากเทา่ใด  ย่ิงง่ายสาํหรบัพวกเขาท่ีจะเปิดการสนทนา   

2. ใหแ้นใ่จวา่คณุไดแ้สดงความซาบซึง้ใจท่ีแทจ้รงิ   ท่ีพวกเขามาใชเ้วลาเพ่ือพบกบัคณุในวนันี ้ นั่นเป็น

วิธีท่ีจะเตือนพวกเขาว่า คณุมีงานท่ีจะทาํใหบ้รรลผุลสาํเรจ็   คณุเป็นผูร้บัผิดชอบและพวกเขามาท่ีน่ี

เพ่ือตอบคาํถามของคณุ   แตค่ณุตอ้งถามพวกเขาก่อน   

3. อยา่ปลอ่ยใหเ้ปิดการสนทนา  แบบไมเ่ป็นทางการดาํเนินไปมากกวา่ 3-4 นาที  คณุตอ้งเฝา้ดนูาฬิกา

อยา่งรอบคอบ   ถา้เขาเห็นว่าคณุเขม้งวดเกินไปเรื่องเวลาพวกเขาอาจตอบคาํถามอย่างสัน้เกินไป   

4. ตัง้เครื่องบนัทกึเสียงใกลก้บัพวกเขา แตใ่หห้นัมาดา้นหนึ่ง   ทาํใหแ้นใ่จวา่เคร่ืองจบัเสียงเขาได ้  บอก

พวกเขาวา่คณุอยากจะเช็คเพ่ือมั่นใจวา่เคร่ืองทาํงานไดดี้   วางเคร่ืองบนัทกึเสียงใกลก้บัพวกเขา  

เคร่ืองนีอ้าจจะเป็นสิ่งท่ีหนัเหความสนใจถา้มนัอยูต่รงหนา้พวกเขา    

5. บอกพวกเขาอีกครัง้หนึ่งอย่างสัน้ๆ วา่  ทาํไมคณุจงึมาอยู่ท่ีน่ีเพ่ือสมัภาษณใ์นครัง้นี ้ พวกเขาอาจจะ

สนใจมากท่ีไดฟั้งเก่ียวกบัประสบการณท่ี์ ทีนชาลเ์ลน้จ ์ (ถา้คณุเป็นผูเ้รียนท่ีนั่น)  ถา้เขาถามคาํถาม

เก่ียวกบัตวัคณุ  ขอใหพ้ยายามตอบสัน้ๆ และเปล่ียนบทสนทนานัน้กลบัมาสู่การสมัภาษณ ์  

6. ในขณะท่ีคณุถามคาํถาม    ขอใหท้าํเคร่ืองหมายใหญ่ไวข้า้งหนา้  เม่ือถึงเวลาถามคาํถามถดัไป คณุ

จะสามารถเห็นไดโ้ดยทนัที  วา่ขอ้ไหนเป็นคาํถามถดัไป    

7. เม่ือเวลาผา่นไป  25 นาที  ขอใหม้องไปท่ีคาํถามท่ีเหลืออยู ่ ซึ่งยงัไมไ่ดถ้าม แลว้เลือกคาํถามหนึ่งท่ี

คณุรูส้กึว่าสาํคญัท่ีสดุ ใหเ้ป็นคาํถามสดุทา้ย   ขอใหแ้นะนาํคาํถามโดยกล่าววา่  “คาํถามสดุทา้ย

คือ.…” เม่ือคณุไมไ่ดมี้โอกาสถามคาํถามทัง้หมดท่ีอยากถาม   นั่นคือเหตผุลท่ีทาํไมคณุจาํเป็นตอ้ง

เลือกบางขอ้ขึน้มาเป็นอนัดบัตน้ๆ และเลือกถามคาํถามท่ีสาํคญัท่ีสดุไวแ้ตเ่นิ่นๆ  ในการสมัภาษณ ์

8. เม่ือเวลาผา่นไป  30 นาที  ขอใหบ้อกพวกเขาวา่คณุไดใ้ชเ้วลาท่ีสญัญาไวห้มดแลว้  ขอบคณุพวกเขา

สาํหรบัความตอบ  ถา้พวกเขาดีใจจะพดูคยุตอ่ไป อย่าบงัคบัใหห้ยดุ  แตอ่ยา่สรุปวา่พวกเขาเตม็ใจท่ี

จะพดูคยุตอ่   พวกเขาอาจจะเกรงใจคณุ  
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9. จงอยา่ปิดเคร่ืองบนัทกึเสียงเม่ือ “การสมัภาษณท่ี์เป็นทางการ” จบลง   หลายครัง้ท่ีบทสนทนาแบบ

ไมเ่ป็นทางการท่ีตามมาในการสมัภาษณ ์  เป็นความเขา้ใจลกึซึง้ท่ีสมบรูณ ์  เหมือนกบัการ

สมัภาษณใ์นตวัของมนัเอง  

10. ใหรู้ส้กึเป็นอิสระท่ีจะอธิบายถึงสิ่งท่ีเป็นกา้วตอ่ไปในโครงการนี ้  คือ คณุจะเขียนรายงานถึงสิ่งท่ีคณุ

ไดค้น้พบ  ขอบคณุพวกเขาอีกครัง้หนึ่งในความชว่ยเหลือ  สิ่งนีอ้าจเป็นเวลาท่ีดีสาํหรบัคณุ  ท่ีจะขอ

มาเย่ียมในสถานท่ีทาํงานของพวกเขาอีก   

 

ทนัทหีลังจากการสัมภาษณ ์ 
ก่อนท่ีจะไปสมัภาษณ ์ คณุจาํเป็นตอ้งวางแผนสิ่งท่ีจะทาํในไมช่า้   ในขณะท่ีการสมัภาษณน์ัน้จบสิน้

ลง จงวางแผนท่ีจะใชเ้วลาอยา่งนอ้ย 30 นาที  เขียนถึงความประทบัใจของการสมัภาษณล์งไป   หลายครัง้

ท่ีประสบการณเ์ชน่นีจ้ะกระตุน้ใหค้ณุมีความคิดท่ียอดเย่ียมอยา่งมาก  ถา้ไมไ่ดเ้ขียนลงไปเด๋ียวนีค้ณุ

อาจจะลืมมนัไป   ดงันัน้ บงัคบัตนเองใหใ้ชเ้วลาในทนัทีหลงัการสมัภาษณไ์ปอยูต่ามลาํพงัและเขียน

ความคดิเร่ืองการสมัภาษณใ์นครัง้นี ้

ถา้คณุรูส้ึกวา่ คณุไมไ่ดท้าํสิ่งท่ีดีเย่ียมในการสมัภาษณค์น   ขอใหว้างความรูส้ึกนัน้ไวจ้นกระทั่งคณุ

เขียนการประเมินผล   ถา้ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกท่ีคณุสมัภาษณใ์ครสกัคน  แทจ้รงิแลว้ ใครละ่ท่ีทาํไดดี้เลิศใน

ครัง้แรกท่ีทาํบางสิ่งบางอย่างซึ่งทา้ทาย   

1. สิ่งใดท่ีมีประโยชนท่ี์สดุ ท่ีพวกเขาแบง่ปัน  

2. มองดวูา่คาํถามขอ้ใดทาํใหเ้กิดผลไดดี้ท่ีสดุ   

3. คาํถามขอ้ใดท่ีดเูหมือนยากสาํหรบับคุคลท่ีจะเขา้ใจ  คณุจาํเป็นตอ้งปรบัปรุงคาํถามเหลา่นัน้หรือไม ่  

4. ถา้คณุสามารถถามคนๆ นีด้ว้ยคาํถามอีก 2 หรือ 3 ขอ้   คณุจะถามเขาวา่อะไร  

5. คณุใชเ้วลามากเกินไป หรือ นอ้ยเกินไปจนไมเ่พียงพอ ในการเริ่มตน้การสมัภาษณด์ว้ยบทสนทนาท่ี

ไมเ่ป็นทางการ   

6. มีการเปล่ียนเปลงใดท่ีคณุจะทาํในการเตรียมงาน   และในการสมัภาษณค์รัง้ตอ่ไป   

คณุไมจ่าํเป็นตอ้งเขียนคาํตอบของพวกเขา  ตอ่คาํถามทัง้หมดจากการสมัภาษณต์อนนี ้  คณุมี

ขอ้มลูทัง้หมดท่ีไดบ้นัทกึไวแ้ลว้  (เราหวงัไวเ้ชน่นัน้)   
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การเขยีนรายงาน   
คณุจาํเป็นตอ้งเขียนรายงานถึงสิ่งท่ีคณุไดเ้รียนรูผ้า่นทางการสมัภาษณ ์  รายงานนีไ้มค่วรจะเป็นการ

เขียนคาํตอ่คาํของการสมัภาษณท์ัง้หมด   อยา่งไรก็ตาม คณุอาจจาํเป็นตอ้งถอดเทปการสมัภาษณท์ัง้หมด

ก่อนท่ีจะสามารถทาํรายงานนี ้  ตอนนี ้คณุจะเขา้ใจวา่ทาํไมเราจงึจาํกดัการสมัภาษณไ์วเ้พียง 30 นาที   

ถา้คณุทาํรายงานนีถ้กูตอ้ง  คณุจะตอ้งใชเ้วลาไมน่อ้ย  ดงันัน้ จงพรอ้มท่ีจะใชเ้วลาวา่งบา้งในโครงการนี ้  

เพราะมีการสมัภาษณใ์นกระดาษ  คณุสามารถเริ่มจดัขอ้มลูสาํหรบัรายงานได ้  จงกลบัไปยงั

เปา้หมายของการสมัภาษณ ์  จดัขอ้มลูภายใตค้าํถามหลกัท่ีคณุตอ้งการตอบ   บนัทกึการอา้งคาํพดูจาก

การสมัภาษณไ์วด้ว้ย   เพิ่มเตมิขอ้คดิของตนเองไว ้ แลว้เขียนรายงานทัง้หมดก่อนท่ีคณุจะสง่มอบใหก้บัครู    

คณุจาํเป็นตอ้งสง่มอบสิ่งตอ่ไปนีใ้หก้บัครู  พรอ้มกบัรายงาน  

1. รายการคาํถามท่ีคณุใชใ้นการสมัภาษณ ์ ขอใหอ้ธิบายวา่ขอ้ใดท่ีคณุใชแ้ละขอ้ใดท่ีไมไ่ดใ้ช ้ 

2. ถา้มีคาํถามท่ีสาํคญัซึ่งคณุถามเพิ่มเตมิในการสมัภาษณ ์ จงเขียนลงมาดว้ย   

3. รายงานท่ีเขียนไวแ้ลว้   

4. การประเมินท่ีเขียนขึน้สัน้ๆ ของการมาเย่ียมสถานท่ีในท่ีๆ คนนีท้าํงานอยู ่ 

คณุจาํเป็นตอ้งเก็บบทความอ่ืนอีกสามฉบบัไว ้ ในกรณีท่ีครูขอด ู   

1. การประเมินสัน้ๆ ท่ีคณุเขียนออกมาในทนัทีหลงัจากท่ีไดส้รุปการสมัภาษณ ์ 

2. บนัทกึการสมัภาษณ ์  

3. สาํเนาของคณุท่ีเขียนออกมา  (ถอดความ) บทสมัภาษณ ์ 

จงมาเยีย่มคริสเตยีนคนนี ้ ในขณะทกีาํลังทาํงานอยู่     
ถา้เป็นได ้  จงพยายามไปเย่ียมคนท่ีคณุสมัภาษณ ์ ขอใหจ้ดัเวลาเม่ือคณุสามารถไปยงัสถานท่ีๆ คน

นีอ้ยูใ่นช่วงเวลาทาํงาน  จดุประสงคคื์อคณุสามารถเห็นพวกเขาทาํงานได ้ และ พวกเขาอาจจะสามารถจดั

ทวัรส์ัน้ๆ ใหก้บัคณุเพ่ือชมธุรกิจ  

จงพยายามจดันดัประมาณ  15-20 นาที  ก่อนอาหารกลางวนั หรือ ในตอนทา้ยของวนั   ในลกัษณะ

นี ้ มนัจะไมเ่ป็นการรบกวนคนนัน้ในการทาํงานของพวกเขา   ถา้คณุจดันดัในเวลากลางวนั  คณุสามารถ

จดัเวลารบัประทานอาหารกลางวนักบัพวกเขาได ้ บทสนทนาท่ีไมเ่ป็นทางการสามารถเป็นประโยชน ์ และ 

มีความสนกุสนานอยา่งมากดว้ยเชน่กนั 

ขอใหรู้ส้กึเป็นอิสระท่ีจะแบง่ปันความเขา้ใจท่ีลึกซึง้กบัพวกเขา   ท่ีคณุเรียนรูจ้ากการสมัภาษณ ์   

การเย่ียมนีไ้มไ่ดเ้ป็นเพียงการสมัภาษณอี์กอนัหนึ่ง  แตม่นัสามารถเตรียมคณุดว้ยความเขา้ใจท่ีลกึซึง้ย่ิงขึน้         

ถา้คณุมีความระแวดระวงัตอ่สิ่งท่ีพวกเขากล่าว   
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การสัมภาษณค์ร้ังทีส่องและสามของคุณ 
จงคดิเก่ียวกบังานทัง้หมดท่ีคณุทาํในการสมัภาษณค์รัง้หนึ่ง  และการเปล่ียนแปลทางอารมณ์

ทัง้หมดท่ีเกิดขึน้   สิ่งนัน้ไมส่นกุหรอกหรือ   ตอนนีค้ณุตอ้งทาํมนัอีกครัง้หนึ่ง   จงพยายามอย่าง เตม็ท่ีท่ีจะ

จดัหีมีการสมัภาษณอ์ย่างนอ้ยอีกครัง้หนึ่ง   ในครัง้ท่ีสองนา่จะง่ายขึน้มาก  เอาละ่ อย่างนอ้ยท่ีสดุก็ง่ายขึน้

นิดหนึ่ง   ขอใหท้าํตามขัน้ตอนพืน้ฐานของขบวนการเดียวกนัท่ีใชใ้นการสมัภาษณค์รัง้แรก  

ขอใหท้บทวนรายการคาํถามของคณุอยา่งระมดัระวงั   และทบทวนหลายครัง้เทา่ท่ีคณุรูส้กึวา่จาํเป็น  

ขอใหท้บทวนโนต้ท่ีคณุทาํในทนัที  หลงัจากการสมัภาษณใ์นครัง้แรก   เม่ือคณุเขียนรายงานสาํหรบัการ

สมัภาษณค์รัง้นี ้  ขอใหเ้พิ่มการประเมินผลสัน้ๆ  ในวิธีการสมัภาษณว์า่ดาํเนินไปอย่างไร   เม่ือเปรียบเทียบ

กบัการสมัภาษณใ์นครัง้แรก   

 

 

 

 

 

การสัมภาษณค์นงานทีเ่ป็นคริสเตยีน 

โครงการ 308 
โดย เดฟ เบทตี ้  

พิมพค์รัง้ท่ี สาม  

สงวนลิขสิทธ์ิ © 2020  ทีนชาลเ์ลน้จ ์สหรฐัอเมริกา  เมืองโอซาก  รฐัมิสซูร่ี  สหรฐัอเมรกิา  

บทเรียนนีเ้ป็นสว่นหนึ่งของ การศึกษาสว่นตวัสาํหรบัชีวิตใหม่  ซึ่งไดร้บัการพฒันาเพ่ือชว่ยครสิเตียนใหม่

และผูท่ี้ตอ้งการจะเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณ  บทเรียนถกูใชใ้นครสิตจกัร ในโรงเรียน กบัพนัธกิจเรือนจาํ   

ทีนชาลเลน้จป์ระเทศไทย  และพนัธกิจซึ่งคลา้ยคลงึกนัท่ีทาํงานกบัครสิเตียนใหม ่ การศกึษาสว่นตวัสาํหรบั

ชีวติใหม่ ออกแบบใหใ้ชก้บัโปรแกรมเอกตัศกึษาสว่นตวั ยงัมีคอรส์สาํหรบัผูท่ี้สนใจรบัการอบรมเพิ่มเตมิใน

การใชห้ลกัสตูร  

หากสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัวิชานีส้ามารถตดิตอ่ไดท่ี้ 

Global Teen Challenge 
www.GlobalTC.org or www.iTeenChallenge.org 

วนัท่ีมีการแกล้า่สดุ 11-2020    

http://www.globaltc.org/
http://www.iteenchallenge.org/

