
วธิตีา่งๆในการคดัเลอืก
1. คัดเลอืกโดย Software  

2. คัดเลอืกโดยเจา้หนา้ทีแ่ละผูส้มัครไมต่อ้งเดนิทางมา

3. คัดเลอืกโดยเจา้หนา้ที ่โดยเจอตัวผูส้มัคร

1. คดัเลอืกโดย Software ไมใ่ชเ้จา้หนา้ที ่

วธิกีาร ค าอธบิาย

เลอืกคณุสมบัตจิาก

ฐานขอ้มลูผูส้มัคร

ให ้Software วเิคราะหผ์ูส้มัครทีม่คีณุสมบัตติรงตามต าแหน่งในฐานขอ้มลูการสมัครงาน Online ทัง้ของ

องคก์รและทีเ่ป็น Public เชน่ LinkedIn, Job Top Gun

ใชเ้กม หรอื ขอ้สอบ Online 

ทีอ่อกแบบวดัความสามารถ

ในดา้นตา่งๆ

ใหผู้ส้มัครเลน่เกม หรอืท าขอ้สอบ online

แบบทดสอบบคุลกิภาพ หรอื

ความถนัด online ทีส่ง่ผลมาที่

เจา้หนา้ทีห่ากคะแนนถงึ

-ชว่ยวดัความถนัด นสิยัใจคอ แรงผลักดัน (motives) วา่เหมาะกบังานหรอืไม ่เชน่ ความละเอยีดถีถ่ว้น ใจ

เย็น รักการบรกิาร กลา้ตัดสนิใจ ชอบการเขา้สงัคม

-ตอ้งระวงัวา่แบบทดสอบและผลการทดสอบน่าเชือ่ถอืเพยีงไร ผูท้ าขอ้สอบมโีอกาสตอบไมต่รงกบัความ

จรงิไหม การแปลผลเทยีบกบักลุม่คนไทยหรอืตา่งชาต ิ(ค าถามทีด่ขีองแบบทดสอบนสิยั คอืตอ้งท าให ้

ผูท้ าขอ้สอบรูส้กึวา่ตอบอยา่งไรก็ดหีมด,มักจะถาม how)

แบบทดสอบสตปัิญญา online

 ทีส่ง่ผลมาทีเ่จา้หนา้ทีห่าก

คะแนนถงึ

-วดัเรือ่ง 1. Verbal คอืความเขา้ใจขอ้ความ ความหมายแฝงในขอ้ความ 2. Numerical คอืวดัการ

ตคีวามหมายของขอ้มลูทีเ่ป็นตัวเลข ตาราง 3. Abstract คอื วดัรวดเร็วในการเขา้ใจเนื้อหาใหม่ๆ ทีซ่บัซอ้น

-ตอ้งระวงัวา่แบบทดสอบและผลการทดสอบน่าเชือ่ถอืเพยีงไร การแปลผลเทยีบกบักลุม่คนไทยหรอื

ตา่งชาต ิ(มักจะถาม what)

2. คดัเลอืกโดยเจา้หนา้ที ่แตผู่ส้มคัรไมต่อ้งเดนิทางมา

วธิกีาร ค าอธบิาย

คัดเลอืกใบสมัคร พจิารณา ประสบการณ์ ความเชีย่วชาญ ผลตอบแทนทีค่าดหวงั เทยีบกบัต าแหน่งงานและคา่ตอบแทนที่

สามารถใหไ้ด ้(ควรระบหุนา้ที ่ความเชีย่วชาญ ความสามารถทีต่อ้งม ีในต าแหน่งทีเ่ปิดรับอยา่งชัดเจน 

เพือ่จะไดไ้มต่อ้งคัดเลอืกใบสมัครทิง้มาก)

โทรคยุ (ควรเลอืกแบบเห็น

ภาพ (vdo call) มากกวา่ไดย้นิ

แตเ่สยีง)

ถามงานทีเ่คยท าส าเร็จแลว้ และวธิกีารทีเ่ขาใชห้รอืไดท้ าเพือ่ใหง้านส าเร็จ (ถาม How) เพือ่ประเมนิทักษะ

 ศักยภาพและการสือ่สาร อาจถามถงึคา่ตอบแทนทีรั่บไดด้ว้ย (หากคา่ตอบแทนทีร่ะบมุาในใบสมัครสงู

กวา่ระเบยีบ)

ท างานหรอืท าขอ้สอบ (วดั

ความสามารถและ soft skill 

บางอยา่ง)

-ทดสอบความรูแ้ละความสามารถใน Job นัน้ๆ (เชน่ รับ Programmer ก็ตอ้งสอบเขยีนโปรแกรม รับ

นักเขยีนขา่ว ก็ตอ้งสอบเขยีนขา่ว) โดยท าผา่น vdo call เพือ่ใหเ้ห็นวา่ไมไ่ดใ้หค้นอืน่ชว่ย

-มคี าถาม 4-5 ขอ้ แลว้ใหเ้วลาคดิ 30 วนิาทตีอ่ขอ้ จากนัน้ใหต้อบดว้ยค าพูด อดั vdo ไว ้แลว้ให ้

คณะกรรมการคัดเลอืกจาก vdo

-ใหต้อบค าถาม โดยสง่มาทาง email  เชน่ ใหอ้ธบิายประสบการณ์ในการท าโครงการทีท่ าส าเร็จ คณุคดิ

วา่ประสบการณ์ของคณุจะชว่ยงานในดา้น......อยา่งไร

แบบทดสอบบคุลกิภาพ หรอื

ความถนัด online ทีเ่จา้หนา้ที่

ตอ้งดผูลเพือ่คัดเลอืกคะแนน

ในแตล่ะดา้นดว้ยตัวเอง

-ชว่ยวดัความถนัด นสิยัใจคอ แรงผลักดัน (motives) วา่เหมาะกบังานหรอืไม ่เชน่ ความละเอยีดถีถ่ว้น ใจ

เย็น รักการบรกิาร กลา้ตัดสนิใจ ชอบการเขา้สงัคม

-ตอ้งระวงัวา่แบบทดสอบและผลการทดสอบน่าเชือ่ถอืเพยีงไร ผูท้ าขอ้สอบมโีอกาสตอบไมต่รงกบัความ

จรงิไหม การแปลผลเทยีบกบักลุม่คนไทยหรอืตา่งชาต ิ(ค าถามทีด่ขีองแบบทดสอบนสิยั คอืตอ้งท าให ้

ผูท้ าขอ้สอบรูส้กึวา่ตอบอยา่งไรก็ดหีมด,มักจะถาม how)

แบบทดสอบสตปัิญญา online

 ทีเ่จา้หนา้ทีต่อ้งดผูลเพือ่

คัดเลอืกคะแนนในแตล่ะดา้น

ดว้ยตัวเอง

-วดัเรือ่ง 1. Verbal คอืความเขา้ใจขอ้ความ ความหมายแฝงในขอ้ความ 2. Numerical คอืวดัการ

ตคีวามหมายของขอ้มลูทีเ่ป็นตัวเลข ตาราง 3. Abstract คอื วดัรวดเร็วในการเขา้ใจเนื้อหาใหม่ๆ ทีซ่บัซอ้น

-ตอ้งระวงัวา่แบบทดสอบและผลการทดสอบน่าเชือ่ถอืเพยีงไร การแปลผลเทยีบกบักลุม่คนไทยหรอื

ตา่งชาต ิ(มักจะถาม what)



3. คดัเลอืกโดยเจา้หนา้ที ่โดยเจอตวัผูส้มคัร (เจอผูส้มคัรทลีะหลายคนหรอืทลีะคน)

วธิกีาร ค าอธบิาย

การสมัภาษณ์ สมัภาษณ์เพือ่วเิคราะห ์นสิยัใจคอ และ ความสามารถ (Competency เชน่ การบรหิารจัดการ การแกปั้ญหา

 การคดิเชงิกลยทุธ)์ ทีเ่หมาะสมกบังานและวฒันธรรมองคก์ร โดยใชเ้ทคนคิ STAR model คอื ใชค้ าถาม

ปลายเปิด (What, Where, When, Why, Who, How, How much, How many) ถามถงึเหตกุารณ์ในอดตี 

เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูตอ่ไปนี ้

S, T = Situation, Task สถานการณ์หรอืงานทีท่ า ทีเ่คยเกดิขึน้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัหัวขอ้ Competency และนสิยั

ทีต่อ้งการทราบ

A = Action พฤตกิรรมทีแ่สดงออก และเหตผุลทีแ่สดงพฤตกิรรม ทีเ่ชือ่มโยงกบั S, T

R = Result ผลลัพธท์ีไ่ดจ้าก Action

ท างานหรอืท าขอ้สอบ (วดั

ความสามารถและ soft skill 

บางอยา่ง)

-ใหท้ างานจรงิๆทีเ่กีย่วกบัต าแหน่งงานโดยจ ากดัเวลา 

-มขีอ้มลูหลากหลายรปูแบบ แลว้ใหผู้ส้มัครจัดล าดับงานและหาความสมัพันธข์องขอ้มลูในเวลาทีจ่ ากดั 

เพือ่ระบวุธิจัีดการหรอืแกปั้ญหาบางอยา่ง (In-tray exercise)

-ท างานกลุม่

สรา้งสถานการณ์ทีไ่มป่กติ

แลว้ดกูารตอบสนอง

เพือ่ประเมนิความสามารถในการแกปั้ญหา การควบคมุอารมณ์ การสือ่สาร นสิยัใจคอ เชน่

- ใหแ้มบ่า้นเดนิชนหลายๆครัง้ แลว้ดกูารตอบสนอง

-ใหผู้ส้มัภาษณ์แกลง้เป็นลมหรอืมอีาการอยา่งอืน่ แลว้ดกูารตอบสนอง

ใหแ้สดงบทบาทสมมต ิ(Role 

play)

เชน่ เป็นหัวหนา้ทีต่อ้งให ้Feed back ลกุนอ้ง หรอืสอนงานลกุนอ้ง หรอืเสนอขาย idea  หรอืใหแ้สดงการ

น าเสนอรายงาน

Casual interview พูดคยุแบบ

ไมเ่ป็นทางการในสิง่แวดลอ้ม

เพือ่จะเห็นบคุลกิภาพ ลักษณะนสิยั วธิกีารทีผู่ส้มัครจัดการเหตกุารณ์ ในชวีติประจ าวนัหรอืสิง่ทีไ่มค่าดฝัน

 และอืน่ๆ โดยอาจจะนัดคยุทีร่า้นอาหาร (แลว้ใหร้า้นยกอาหารทีไ่มไ่ดส้ัง่มา หรอืท าไมเ่หมอืนทีส่ัง่ไป) 

เเหมาะกบัการคัดเลอืกผูจั้ดการ เพราะจะเห็นความสามารถและอปุนสิยัเดน่ชัดกวา่การตอบค าถามในหอ้ง

ประชมุ

แบบทดสอบบคุลกิภาพ หรอื

ความถนัด ทีไ่มม่แีบบ online

-ชว่ยวดัความถนัด นสิยัใจคอ แรงผลักดัน (motives) วา่เหมาะกบังานหรอืไม ่เชน่ ความละเอยีดถีถ่ว้น ใจ

เย็น รักการบรกิาร กลา้ตัดสนิใจ ชอบการเขา้สงัคม

-ตอ้งระวงัวา่แบบทดสอบและผลการทดสอบน่าเชือ่ถอืเพยีงไร ผูท้ าขอ้สอบมโีอกาสตอบไมต่รงกบัความ

จรงิไหม การแปลผลเทยีบกบักลุม่คนไทยหรอืตา่งชาต ิ(ค าถามทีด่ขีองแบบทดสอบนสิยั คอืตอ้งท าให ้

ผูท้ าขอ้สอบรูส้กึวา่ตอบอยา่งไรก็ดหีมด,มักจะถาม how)

แบบทดสอบสตปัิญญา ทีไ่ม่

มแีบบ online

-วดัเรือ่ง 1. Verbal คอืความเขา้ใจขอ้ความ ความหมายแฝงในขอ้ความ 2. Numerical คอืวดัการ

ตคีวามหมายของขอ้มลูทีเ่ป็นตัวเลข ตาราง 3. Abstract คอื วดัรวดเร็วในการเขา้ใจเนื้อหาใหม่ๆ ทีซ่บัซอ้น

-ตอ้งระวงัวา่แบบทดสอบและผลการทดสอบน่าเชือ่ถอืเพยีงไร การแปลผลเทยีบกบักลุม่คนไทยหรอื

ตา่งชาต ิ(มักจะถาม what)


