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โครงการ 308 

โครงการนีค้วรจดัเตรียมทัง้คณุและผูเ้รียนใหมี้โอกาสท่ีนา่สนใจบางประการ   เพ่ือทาํใหค้ณุมีทกัษะ

ทางการส่ือสารมากขึน้และพบปะกบับคุคลท่ีนา่สนใจ 

เราทกุคนสามารถคิดถึงเหตผุลหลายอยา่ง  วา่เหตใุดโครงการนีจ้งึมีงานมากเหลือเกินสาํหรบัผูเ้รียนใน

โปรแกรม   แตใ่นความเป็นจรงิ   ผูท่ี้เรียนจบหลายคนลม้เหลวในการเขา้สงัคม   เพราะวา่พวกเขาไมพ่รอ้ม

ท่ีจะทาํงานอยา่งเป็นครสิเตียนในโลกการทาํงาน  โครงการนีอ้าจช่วยผูเ้รียนใหไ้ดร้บัความเขา้ใจท่ีลกึซึง้

ใหม ่ในการเป็นผูท่ี้สตัยซ่ื์อตอ่พระเจา้ พรอ้มกบัประสบความสาํเรจ็ในงานท่ีทาํ  

การสมัภาษณเ์ป็นหนึ่งในหนทางท่ีมีประสิทธิผลท่ีสดุท่ีจะเรียนรูเ้ก่ียวกบัโลกท่ีแทจ้รงิ   เราจาํเป็นตอ้ง

เขา้ใจ รายละเอียดท่ีสาํคญัสองประการท่ีจะชว่ยทาํการสมัภาษณนี์ใ้หส้าํเรจ็   ผูส้มัภาษณต์อ้งมีคาํถามท่ีดี  

และคนนัน้ตอ้งเรียนรูท่ี้จะเอาชนะความกลวัในการสมัภาษณค์น   คณุสามารถชว่ยในพวกเขาประสบ

ความสาํเรจ็ดว้ยประการแรกนั่น คือคาํถาม    

โครงการนีถ้กูออกแบบเพ่ือใชใ้น กศชม   สญัญาการเรียนรูข้องผูเ้รียน  สาํหรบัหน่วยท่ี 5 คือ  “ทาํงาน

และความรบัผิดชอบ”   อยา่งไรก็ตาม  มนัสามารถนาํมาใชก้บัสญัญาอ่ืนๆ ได ้ แมแ้ตใ่นชว่งท่ีผูเ้รียนกลบั

เขา้มาอีกครัง้ในพนัธกิจ    เราสนบัสนนุใหผู้เ้รียนทาํเรื่องนีต้ัง้แตเ่นิ่นๆ  คือ ในเดือนท่ี 5 ถา้เป็นได ้เพ่ือท่ี

ผูเ้รียนจะมีเวลามากพอท่ีจะตดิตามในสิ่งท่ีพวกเขาเรียนรู ้  

จดุประสงคห์ลกัของโครงการนี ้ คือ เพ่ือเรียนรูว้า่คนๆ หนึ่งสามารถเป็นครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็

ในโลกของการทาํงานไดอ้ยา่งไร   ผูเ้รียนไมจ่าํเป็นตอ้งตดัสินใจวา่อาชีพใดท่ีเขาอยากมี หลงัจากจบ

การศกึษา   ประเดน็นีค้วรจะไดร้บัการอภิปรายบา้งในสญัญานี ้ แตเ่ปา้หมายสาํหรบัโครงการนีเ้ป็นพืน้ฐาน

มากกวา่  

การเลือกคนทีจ่ะสัมภาษณ ์ 

คาํแนะนาํในสาํเนาผูเ้รียนของโครงการนีค้อ่นขา้งชดัเจน   เราตอ้งการใหผู้เ้รียนเห็นวา่ แบบอยา่ง

ของครสิเตียนแท้ๆ  ท่ีทาํงานทางโลก คีอ งานธรรมดา  ผูเ้รียนอาจตอ้งการเขา้ทาํงานของหนว่ยงาน 

ครสิเตียนหลงัจากจบการศกึษาแลว้    ผูเ้รียนอาจขอสมัภาษณน์กัเทศน ์ นกัดนตรีครสิเตียน  หรือ 

พนกังานในพนัธกิจของคณุ  นั่นก็ใชไ้ด ้ แตพ่วกเขาควรจะสมัภาษณใ์ครบางคน  ท่ีทาํงานอยูใ่น

สภาพแวดลอ้มของชาวโลกก่อน  
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จงใหผู้เ้รียนรบัผิดชอบในเรื่องการติดตอ่   ขอใหพ้วกเขาโทรศพัทไ์ปยงัคนท่ีเราหวงัจะใหม้ารบัการ

สมัภาษณ ์  อนญุาตใหผู้เ้รียนอา้งช่ือคณุได ้ มนัขึน้อยูก่บัคณุวา่ คณุจะอนญุาตหรือไมใ่หผู้เ้รียนสมัภาษณ์

สมาชิกของครอบครวัเขาเอง   ผมคิดวา่สิ่งนีส้ามารถเป็นประสบการณใ์นทางบวก  แตถ่า้ผูเ้รียนทาํเชน่นัน้  

ผมคดิว่าพวกเขาควรจะสมัภาษณบ์างคนดว้ย คือ  ผูท่ี้ไม่ไดเ้ป็นสมาชิกของครอบครวัของพวกเขา   

บอกผูเ้รยีนวา่ คณุตอ้งอนมุตักิบัผูค้นท่ีผูเ้รียนเลือกสาํหรบัการสมัภาษณ ์ก่อนท่ีพวกเขาจะโทรศพัท์

ตดิตอ่กบัผูค้นนัน้   มาตรฐานแรกท่ีอยูใ่นโครงการ 308 นัน้สาํคญั ท่ีวา่คนท่ีเลือกมานีเ้ป็นครสิเตียนท่ีอทิุศ

ตนหรือไม ่  

คาํถามใดทีผู้่เรียนจะใช้ในการสัมภาษณนี์ ้  

อีกครัง้หนึ่ง  จงวางความรบัผิดชอบในตวัผูเ้รียนก่อน   ใหพ้วกเขาจดรายการคาํถามมา  ไมม่ากกว่า 

10 ขอ้  เม่ือคณุนั่งลงกบัผูเ้รียนท่ีจะประเมินคาํถามนัน้  น่ีคือสองสามสิ่งท่ีเราตอ้งพิจารณา 

1. คาํถามแรกนัน้ง่ายท่ีจะตอบหรือไม ่  ในหนึ่งหรือสองคาํถามแรก เราไม่ควรทาํใหค้นนัน้อยูใ่นจดุท่ี

ยาก  ยกตวัอยา่ง  ผูเ้รียนสามารถถามว่า “คณุทาํงานท่ีน่ีนานแคไ่หน  เม่ือไรท่ีคณุเป็นครสิเตียน”  

แลว้จงึใหผู้เ้รียนถามคาํถามตอ่ไปท่ีสาํคญัท่ีสดุของการสมัภาษณ ์   

2.  คาํถามนัน้เป็นขอ้ความท่ีเรียบง่ายหรือไม ่  ถา้ซบัซอ้นเกินไปแลว้   มนัจะยากสาํหรบัคนนัน้ท่ีจะรบั

การสมัภาษณ ์  

3.  คาํถามควรจะล่ืนไหล   คาํถามหนึ่งควรจะนาํไปสูค่าํถามตอ่ไป  เพ่ือว่าคนนัน้จะไมก่ระโดดไปมา

ระหวา่งหวัขอ้ท่ีไมเ่ก่ียวโยงกนัอยา่งสิน้เชิง  

การเลือกคนและสภาพแวดล้อมของการสัมภาษณ ์ 

ใหค้าํแนะนาํผูเ้รียนจาํเร่ืองการจดัการอยา่งมีรายละเอียดสาํหรบัการสมัภาษณ ์  ก่อนหนา้จะโทรหา

ใคร  ขอใหน้ั่งลงและทบทวนคาํถามท่ีผูเ้รียนจะถาม และขอ้มลูอ่ืนๆ ท่ีจะตอ้งใหท้ัง้หมดทางโทรศพัท ์ จงให้

ผูเ้รียนซกัซอ้มการสนทนากบัคณุก่อน โดยใหค้ณุเป็นคนนัน้ท่ีเขาหรือเธอจะโทรหา      

คณุจะตอ้งมีความยืดหยุน่กบัผูเ้รียนในการจดักาํหนดการในการสมัภาษณค์รัง้นี ้  ใหผู้เ้รียนจดัเลือก

เวลาสาํหรบัการสมัภาษณ ์  และบอกผูเ้รียนใหโ้ทรกลบัและยืนยนันดั หลงัจากท่ีผูเ้รียนไดร้บัอนมุตัจิากคณุ

สาํหรบัเวลาการสมัภาษณน์ัน้   จงอยา่ขอใหค้นๆ นีม้าท่ีศนูยข์องคณุเพ่ือสมัภาษณ ์   ถา้เป็นไปไดม้นัจะ

ดีกวา่สาํหรบัผูเ้รียนท่ีจะพบกบับคุคลนีใ้นทีทางธุรกิจของคนนัน้ท่ีเขาจะสมัภาษณ ์   
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อยา่ยอมใหผู้เ้รียนจดัการสมัภาษณเ์ป็นการรบัประทานอาหารกลางวนั   การทานอาหารและทาํการ

สมัภาษณใ์นเวลาเดียวกนันัน้  จะหนัเหความสนใจเกินไปสาํหรบัผูเ้รียน ผูท่ี้ตงไมเ่คยทาํการสมัภาษณ์

อยา่งเป็นทางการมาก่อน   ถา้นั่นเป็นเวลาเดียวท่ีว่างแลว้ละ่ก็  ขอใหพ้ยายามชว่ยผูเ้รียนจดัการสมัภาษณ์

ในท่ีๆ  เงียบพอท่ีจะบนัทกึเทปการสมัภาษณไ์ด ้ 

ขอใหผู้เ้รียนโทรกลบัมาในวนัก่อนหนา้การนดัหมาย  เพ่ือยืนยนัวา่เขายงัคงสะดวกสาํหรบัการ

สมัภาษณใ์นเวลาท่ีนดัหมายนัน้   

การเตรียมตัวสาํหรับการสัมภาษณ ์ 

หลงัจากท่ีคณุทบทวนคาํถามกบัผูเ้รียน  และจบการแกไ้ขแลว้  ขอใหผู้เ้รียนเขียนคาํถามลงในหนา้ท่ี 3 

ของโครงการ 308   ผูเ้รียนควรจะทาํรายการคาํถามอีกชดุ เพ่ือใชส้าํหรบัการสมัภาษณจ์รงิ   

มนัอาจมีประโยชนอ์ยา่งมากสาํหรบัผูเ้รียนท่ีจะทาํการฝึกซอ้มการสมัภาษณนี์ ้ โดยใหผู้เ้รียน 

“สมัภาษณ”์ ผูเ้รียนอ่ืนๆ ในโปรแกรม หรือ หนึ่งในพนกังานของคณุถา้สะดวก   ขอใหผู้เ้รียนใชค้าํถามและ

อปุกรณบ์นัทึกเสียงอนัเดียวกนักบัท่ีจะใชใ้นการสมัภาษณจ์รงิ  การทดสอบอยา่งกบัสมัภาษณจ์รงินีค้วรจะ

ชว่ยลดความกลวั    

ขอใหผู้เ้รียนรายงานคณุเก่ียวกบัทกุสิ่งท่ีเขียนไวใ้นหนา้ท่ี 4 ของโครงการ   จงแนใ่จว่ามีการเตรียมแต่

ละขัน้ตอนอย่างเหมาะสม   หนนุใจผูเ้รียนใหห้าคลิปบอรด์มาใชใ้นการสมัภาษณจ์รงิ  

จงเนน้ตอ่ผูเ้รียนถึงความจาํเป็นท่ีตอ้งรกัษาเวลาตามท่ีสญัญาไวก่้อนหนา้การสมัภาษณ ์ คือ  จาํนวน

เวลา 30 นาที   จงอภิปรายถึงวิธีท่ีจะรูไ้ดถ้า้บคุคลนัน้ไมเ่ตม็ใจท่ีจะใหส้มัภาษณต์อ่ไป   ถา้มีการพดู

มากกวา่ 45 นาที  นั่นหมายถึงผูเ้รียนกาํลงัถามมากเกินไป   

โครงการ 308 แนะนาํวา่ ผูเ้รียนจดัเตรียมในอนาคตเพ่ือไปเย่ียมบคุคลเดมิในท่ีทาํงานของเขา  

จดุประสงคข์องการมาเย่ียมครัง้ท่ีสอง คือเพ่ือจะเห็นดว้ยตาวา่บคุคลนีท้าํงานอยา่งไร  ทวัรแ์บบนีอ้าจจดั

ขึน้ในเวลาเดียวกบัการมาเย่ียมเม่ือสมัภาษณ ์  อยา่งไรก็ตาม  คนท่ีถกูสมัภาษณต์อ้งเขา้ใจวา่  ผูเ้รียน

ตอ้งการสมัภาษณแ์บบนั่งลงเป็นเวลา 30 นาที   และไมเ่พียงแตใ่ชเ้วลาของเขาไป 30 นาที  สาํหรบัการ

ทวัรท์างธุรกิจทัง้หมด   ดว้ยการถามเพียงสองสามคาํถามตลอดเวลานัน้  

การมาเย่ียมครัง้ท่ีสอง  จะทาํใหก้ารตดิตอ่เพิ่มมากขึน้กบับคุคลนี ้  แตต่อนนีก้ารมาเย่ียมจะอยู่บน

พืน้ฐานท่ีไมเ่ป็นทางการ  ผูเ้รียนอาจจะไดร้บัประโยชนม์ากในการมาเย่ียมครัง้ท่ีสอง  เทา่ๆ หรือมากกวา่กบั

ท่ีเขาจะไดร้บัประโยชนจ์ากการสมัภาษณใ์นตวัของมนัเอง  
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ทาํการสัมภาษณ ์  

จงหนนุใจผูเ้รียนใหมี้ความมั่นใจ   แมว้่าเขาอาจจะต่ืนเตน้มากเก่ียวกบัการสมัภาษณ ์  จงชีว้า่พวกเขา

กาํลงัสมัภาษณเ์พ่ือนคนท่ีตอ้งการชว่ยเหลือพวกเขา  ไม่ใชศ่ตัรูท่ีกาํลงัมองหาวิธีทาํรา้ยพวกเขา  ผูเ้รียน

ตอ้งเขา้ใจว่าเขาเป็นผูร้บัผิดชอบในการสมัภาษณ ์  แตอี่กคนเป็น “ดาวเดน่ของการแสดง”  ผูเ้รียนตอ้งนาํ

สิ่งท่ีดีท่ีสดุจากครสิเตียนท่ีทาํงานคนนีอ้อกมา   และพระเจา้จะใหค้วามชว่ยเหลือ   

หลงัจากเสรจ็การสมัภาษณแ์ลว้   จงหนนุใจผูเ้รียนใหถ้ามคนนัน้วา่   เขาหรือเธอสามารถติดตอ่กลบัใน

สปัดาหถ์ดัไปใหม้าจดัทวัรท์างธุรกิจไดห้รือไม ่  เม่ือถึงเวลานัน้  ผูเ้รียนจะเสรจ็สิน้การรายงาน   และเขา

อาจถามอีกสองสามคาํถามตอ่คนนัน้ท่ีไดร้บัการสมัภาษณก็์ได ้

ทนัทหีลังจากการสัมภาษณ ์ 

เป็นเร่ีองท่ีสาํคญัมากท่ีผูเ้รียนจะอยูค่นเดียวและเขียนความประทบัใจของการสมัภาษณ ์  มีคาํสั่ง

ชดัเจนวา่ผูเ้รียนควรจะรวมอะไรเขา้ไปบา้งในการประเมินผลท่ีเป็นขอ้เขียนนี ้  ผูเ้รียนอาจจะมีขอ้แกต้วั 101 

ขอ้วา่ทาํไมการประเมินผลจงึไมส่ะดวกท่ีจะทาํในทนัทีหลงัการสมัภาษณ ์  แตจ่งทาํใหม้นัเป็นสิ่งสาํคญั

ประการแรกเลยทีเดียว   การศกึษาไดแ้สดงวา่ผูค้นจะลืมรายละเอียดจาํนวนมากของบทสนทนาแบบนัน้

ภายใน  2 หรือ 3 ชั่วโมงของเหตกุารณ ์

การสมัภาษณแ์บบนีส้ามารถกระตุน้ความคิดของผูเ้รียนใหส้รา้งสรรคไ์ด ้ อยา่งไรก็ตาม  ความคิด

เชน่นัน้จะผา่นไปอยา่งรวดเร็วถา้ผูเ้รียนลม้เหลวท่ีจะเขียนมนัออกมาในทนัที  

หลงัจากเวลาประเมินผลเสรจ็สิน้ลงแลว้  ขอใหผู้เ้รียนฉลองและผอ่นคลาย   เขามีการบนัทกึเสียงของ

การสมัภาษณซ์ึ่งสามารถเริ่มทาํงานในเวลาใดก็ไดใ้นอนาคตอนัใกลนี้ ้   แตก่ารฟังบนัทกึเสียงเป็นเวลา

หลายวนัตอ่มาจะไมน่าํขอ้คิดท่ีสรา้งสรรคก์ลบัมาอยา่งท่ีการสมัภาษณน์ัน้ไดท้าํการกระตุน้ 

การเขยีนรายงาน  

ขอใหท้าํสาํเนาการสมัภาษณท่ี์บนัทกึไว ้  ถา้คณุมีอปุกรณอ์ยา่งง่ายๆ  การสอนผูเ้รียนในการเตือน

แบบนีส้ามารถปอ้งกนัความเจ็บปวดในการจดัการกบัการบนัทกึเสียงท่ีหายไปหรือเสียหาย   ถา้คณุทาํ

สาํเนาของการสมัภาษณ ์ขอใหร้กัษามนัไวใ้นสาํนกังานของคณุในท่ีๆ ปลอดภยั    

คณุจาํเป็นตอ้งติดตอ่กบัผูเ้รียนในขณะท่ีเขายงัทาํในสว่นนีข้องโครงการ   บางทีเขาควรจะถอดเทปสว่น

ใหญ่ของการสมัภาษณ ์  อย่างไรก็ตาม จงบอกผูเ้รียนใหเ้วน้บางตอนท่ีอยู่นอกประเด็นท่ีเขาตอ้งครอบคลมุ

ในรายงานนี ้  



การสัมภาษณค์นงานทีเ่ป็นคริสเตยีน 5 

อยา่ปลอ่ยใหผู้เ้รียนใชเ้วลาหลายสปัดาหท่ี์จะทาํรายงานนีใ้หเ้สรจ็   ใหเ้ขาทาํงานในเวลาวา่งถา้จาํเป็น 

เพ่ือทาํใหเ้สรจ็ภายใน 2 สปัดาห ์หรือ นอ้ยกวา่นัน้   สาํเนาของพวกเขาในโครงการ 308  จะอธิบายถึงสิ่งท่ี

จาํเป็นตอ้งรวบรวมไวใ้นรายงาน   

การมาเยีย่มของผู้เรียนยงัสถานทีท่าํงานของคริสเตยีนคนนี ้

การมาเย่ียมนีอ้าจตอ้งการความยืดหยุน่พเิศษบา้งในส่วนของคณุ  แตป่ระโยชนท่ี์เป็นไปไดน้ัน้ย่ิงใหญ่  

อยา่มองขา้มผลกระทบอย่างมากมายในการเปิดเผยนี ้ตอ่คนงานท่ีเป็นครสิเตียนซึ่งประสบความสาํเรจ็  

การมาเย่ียมยงัสถานท่ีทาํงานควรจะถกูกาํหนดไวใ้หเ้ป็นเวลาท่ีสะดวกท่ีสดุสาํหรบัคนทาํงาน  หนึ่งในเวลา

ทีดีอาจเป็น 15 นาทีก่อนหนา้อาหารกลางวนั   ถา้คนงานคนนีม้กัจะทานในรา้นอาหารแลว้   ขอใหผู้เ้รียน

เตรียมจา่ยคา่อาหารของตนดว้ย   ถา้เขามกัจะนาํอาหารกลางวนัของตนเองมา ขอใหผู้เ้รียนนาํอาหารของ

ตนเองมาดว้ย 

การเห็นคนงานครสิเตียนปฏิบตัหินา้ท่ีในสภาพแวดลอ้มในท่ีทาํงานของตน  สามารถช่วยนาํผูเ้รียนให้

สมัผสักบัความจรงิ   ผูเ้รียนบางคนมีความคดิวา่  งานพิเศษชา่งยอดเย่ียมเพียงไร  แตไ่มมี่ความคดิเลยวา่

มนัยากเพียงไร   พวกเขาสามารถถามคนๆ นีด้ว้ยคาํถามสองขอ้ คือ “คณุชอบอะไรมากท่ีสดุในงานของคณุ 

และ “อะไรเป็นสว่นท่ียากท่ีสดุในงานของคณุ”  หรือ  “สว่นใดของงานท่ีสนกุนอ้ยท่ีสดุ”    

จงแนใ่จวา่การมาเย่ียมครัง้นีไ้มไ่ดเ้กินเวลาท่ีกาํหนดไว ้  ถา้คนงานครสิเตียนเชิญผูเ้รียนใหก้ลบัมาอีก  

เราสามารถจดัการสิ่งนีที้หลงัได ้  บอกผูเ้รียนใหรู้ล้่วงหนา้ เวลาอาหารกลางวนัสิน้สดุลงเม่ือใด  ถา้เขาไมรู่ ้

จงบอกเขาใหไ้ปถามตัง้แตเ่ริ่มตน้ของเวลาพกัทานอาหารกลางวนั  และ ผูเ้รียนควรจะเฝา้ดเูวลาเพ่ือให้

แนใ่จวา่คนงาน   คนนีส้ามารถกลบัไปทาํงานไดต้รงตอ่เวลา    

การสัมภาษณค์ร้ังทีส่องและสาม 

คณุอาจคิดวา่งานทัง้หมดท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสมัภาษณค์รัง้หนึ่ง  มีมากเกินกวา่ท่ีคณุสามารถจะ

จดัการได ้  แตจ่งมองดปูระโยชนม์ากมายของประสบการณเ์หลา่นี ้  และผูเ้รียนจาํตอ้งไดร้บัโอกาสท่ีจะเขา้

มาตดิตอ่อย่างมีความหมายกบัครสิเตียนท่ีประสบความสาํเรจ็ในโลกของการทาํงาน  

การสัมภาษณค์นงานทีเ่ป็นคริสเตยีน   โครงการ 308   คู่มือครู 

โดย  เดวดิ  แบ็ทตี ้ 

พิมพค์รัง้ท่ี สาม  
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