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ผู้สัมภาษณ์     คณุอรอริุนทร์  ใจดี               ผู้จดัการฝ่ายบคุคล 

ผู้ถกูสัมภาษณ์    คณุศิลา เขีย้วเพชร 

ต าแหน่งที่ต้องการสัมภาษณ์ พนกังานบคุคล 

Core Competency        มนษุยสมัพนัธ์ (Human Relations) 

Behavior Indicators    - สนใจที่จะสร้างความสมัพนัธ์กบับคุคลอืน่อยูเ่สมอ  

                                   - ควบคมุกิริยาทา่ทางและน า้เสยีง ให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ในการตดิตอ่ประสานงานกบัผู้อื่นได้ 

  Ask-Answer Discussion 

อรอริุนทร์ สวสัดีคะ่ น้องรอนานไหม ค าถามเกร่ินน า  
เพ่ือเปิดประเด็น ศิลา ไมน่านครับ 

อรอริุนทร์ พี่อา่นประวตัิของน้องแล้วนะ เห็นเขียนวา่เป็นประธานชมรมเทนนิสด้วยหนิ 

ศิลา ใชค่รับ ผมชอบเลน่เทนนิส ประธานคนก่อนหน้านีเ้ห็นวา่ ผมเลน่เก่ง ก็เลยเลอืกผมเป็น
ประธานชมรมตอ่จากเค้าครับ 

อรอริุนทร์ แล้วเป็นประธานชมรมก่ีปีหละ่ 

ศิลา ก็ประมาณเกือบ 3 ปีครับ 

อรอริุนทร์ แล้วเราแบง่เวลาอยา่งไรเน่ีย เรียนดีด้วยนะ ได้เกรด 3.15 พี่วา่ไมเ่ลวเลยนะ 

ศิลา ผมก็แบง่เวลา ตอนเย็นผมจะรีบกลบับ้านครับ เพื่ออา่นหนงัสือก่อนเรียนทกุครัง้ และผมจะต้อง
ท าสรุปทกุครัง้ด้วยครับหลงัจากเรียนแตล่ะวิชาจบแล้ว 

อรอริุนทร์ แล้วตอนเรียน เรามีเพื่อนสนิทก่ีคน   ค าถามเตรียมเข้าสู ่
Competency ศิลา ผมมีเพ่ือนสนิทเยอะครับ ผมมีเพ่ือนทัง้ในคณะและนอกคณะครับ 

อรอริุนทร์ ดีนะ มีทัง้เพื่อนในคณะและนอกคณะ ..... แล้วเพื่อนนอกคณะเราไปรู้จกัเค้าอยา่งไรเน่ีย 



ศิลา เผอิญวา่ ผมเรียนวิชาโทนอกคณะเยอะครับ ตอนท ารายงาน ผมก็เลือกท างานกลุม่กบัเพ่ือน
นอกคณะมากกวา่ 

อรอริุนทร์ แล้วปีที่แล้วหละ่ น้องมีการท างานรายงานกบัเพ่ือนนอกคณะไหม ค าถามเจาะลกึ เน้น
ให้ระบSุituation 
“สนใจที่จะสร้าง
ความสมัพนัธ์กบั
บคุคลอ่ืนอยูเ่สมอ” 

ศิลา ก็มีบ้างครับ เป็นวิชาในคณะครับ แตมี่เพ่ือนตา่งคณะมาเรียนด้วย ผมรู้จกัพวกเค้าตอนนัง่
เรียนหนงัสือด้วยกนัครับ แล้วอาจารย์ให้แบง่กลุม่ท ารายงาน เผอิญวา่เค้ามาขออยูก่ลุม่
เดียวกบัผม 

อรอริุนทร์ มีสกัประมาณก่ีคนหละ่ 

ศิลา ประมาณ 3 คนครับ 

อรอริุนทร์ แล้วเราให้เค้าเข้ากลุม่ด้วยหรือเปลา่ 

ศิลา ให้ครับ เพราะผมคิดวา่ผมน่าจะได้ไอเดียใหม ่ๆ จากเพ่ือนเหลา่นีบ้้าง 

อรอริุนทร์ แล้วน้องสามารถท ารายงานสง่อาจารย์กบัเพ่ือนที่เพ่ิงรู้จกัเหลา่นีไ้ด้อยา่งไรละ่ ค าถามเจาะลกึ เน้น
ให้ระบ ุAction โดย
การตัง้ค าถามเพ่ือ
ค้นหาข้อเท็จจริง 

ศิลา ไมย่ากครับ เราก็มาแบง่งานกนัท า ใครท าสว่นไหน ตา่งคนตา่งรับผิดชอบสว่นของตนเองให้
เสร็จ แล้วก็นดัประชมุเพ่ือสรุปไอเดียกนัครับ 

อรอริุนทร์ แล้วเคยมีทะเลาะกนัไหม แบบวา่ความคิดเห็นไมต่รงกนัหน่ะ 

ศิลา เคยมีครับ มีตอนที่ตกลงกนัวา่จะไปสมัภาษณ์ใคร เพราะเราต้องมีการสมัภาษณ์ผู้บริหารเพื่อ
เป็นตวัอยา่งจริงด้วยครับ 

อรอริุนทร์ ทะเลาะอะไรกนัหละ่ 

ศิลา ก็เร่ืองจะเลือกใคร ผมจะเลือกอีกคน และเพ่ือนอีก 2 – 3 กลุม่ต้องการเลือกสมัภาษณ์อีกคน 
ความเห็นไมต่รงกนัครับ 

อรอริุนทร์ แล้วสรุปวา่เลือกใครหละ่ 

ศิลา ผมก็ให้ลงมติสรุปวา่ผู้บริหารคนไหน ได้คะแนน Vote จากกลุม่เยอะสดุ ก็จะเลือกคนนัน้ 

อรอริุนทร์ แล้วตอนสมัภาษณ์หละ่ เป็นไงบ้าง ใครเป็นคนสมัภาษณ์ 

ศิลา ผมกบัเพ่ือนอีกคนครับ 

อรอริุนทร์ เจอปัญหาบ้างไหม ค าถามเจาะลกึ เน้น
ให้ระบ ุAction เพ่ือดู
ควบคมุกิริยาทา่ทาง

และน า้เสียง 

ศิลา เจอครับ คือวา่ผู้บริหารให้ผมรอนานมาก เกือบ 2 ชัว่โมงกวา่ 

อรอริุนทร์ อ้าวแล้วน้องแก้ไขปัญหานัน้อยา่งไรละ่ 

ศิลา ผมก็ต้องรอครับ ผมเข้าใจดีวา่ผู้บริหารทา่นงานเยอะ 

อรอริุนทร์ เราแสดงกิริยาอยา่งไรเม่ือพบผู้บริหารทา่นนัน้หละ่ 

ศิลา ผมก็ท าเฉย ๆ ครับ แล้วเร่ิมต้นสมัภาษณ์ขอข้อมลู เพราะผมไมอ่ยากรบกวนเวลาทา่นนานมาก 

อรอริุนทร์ แล้วข้อมลูได้ครับถ้วนไหม 



ศิลา ได้ครับ ทา่นให้ข้อมลูดีมาก ผมกบัเพ่ือนรีบขอบคณุทา่นและน าข้อมลูกลบัมาท ารายงานน าสง่
อาจารย์ 

อรอริุนทร์ อาจารย์เค้าวา่ยงัไงบ้างหละ่ ค าถามเจาะลกึเน้น
ให้ระบ ุResult ที่มี
ตอ่ตนเองและเพ่ือน

นกัเรียน 

ศิลา อาจารย์เค้าบอกวา่ กลุม่ผมท าได้ดี มีการสมัภาษณ์ผู้บริหารซึง่เป็นข้อมลูจริง 

อรอริุนทร์ แล้วน้องได้เรียนรู้อะไรบ้างจากงานชิน้นัน้หละ่ 

ศิลา ผมวา่ผมได้ความอดทน ผมยอมรับวา่เป็นรายงานชิน้แรกที่ต้องมีการสมัภาษณ์ผู้บริหาร ซึง่ผม
เองก็ไม่เคยท ามาก่อน ผมรู้สกึวา่ดีใจทีผ่มสามารถขอข้อมลูจากผู้บริหารที่มีชื่อเสียงและทา่น
จะยุง่มาก 

อรอริุนทร์ น้องคิดวา่ เหตผุลอะไรที่เลือกมาท างานกบับริษัท ค าถามปิดประเด็น 
เน้นเหตผุลการสมคัร ศิลา ผมชอบความมัน่คง ผมเองได้ยินชื่อเสียงบริษัทนีม้านานแล้วครับ ทัง้จากอา่นหนงัสือพิมพ์ 

และดโูทรทศัน์ 

อรอริุนทร์ และหากน้องมาท างานกบัเรา น้องต้องท างานวนัเสาร์อาทิตย์ น้องคิดอยา่งไรหละ่ ค าถามปิดประเด็น
เน้นการสอบถาม
เหตกุารณ์อนาคต 

ศิลา ไมน่่าเป็นหว่งครับ ผมสามารถท าได้ เพราะผมอยากจะหาประสบการณ์ในงานให้  มาก ๆ ครับ 

อรอริุนทร์ แล้วน้องมีค าถามจะถามพ่ีไหม ค าถามปิดประเด็น
เพ่ือให้อีกฝ่ายเป็นคน

สอบถาม 
ศิลา ผมอยากจะรู้วา่ลกัษณะงานที่ผมต้องท าเป็นอยา่งไรบ้างครับ 

อรอริุนทร์ เป็นผู้ชว่ยพี่ในต าแหน่งพนกังานบคุคล ต้องรับผิดชอบงานด้านฝึกอบรมก่อน เพราะตอนนีย้งั
ไมมี่ใครท า เป็นงานติดตอ่ประสานงานกบัวิทยากรและผู้ เข้าอบรม เตรียมเอกสารและความ
พร้อมในการอบรม และสรุปผลการอบรม .... น้องคิดวา่ท าได้ไหม 

ศิลา ได้ครับพี ่

 

 

สรุปค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ตามหลกั ST-A-R 

Competency มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) 
Behavior Indicators  สนใจที่จะสร้างความสมัพนัธ์กบับคุคลอ่ืนอยูเ่สมอ 

 ควบคมุกิริยาทา่ทางและน า้เสียง ให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ในการติดตอ่ประสานงาน
กบัผู้ อ่ืนได้ 

Interview Guide 
Situation 

(ST) 
 แล้วตอนเรียน เรามีเพื่อนสนิทก่ีคน  
 แล้วเพื่อนนอกคณะเราไปรู้จกัเค้าอยา่งไร 

Action 
(A) 

 มีการท างานรายงานกบัเพ่ือนนอกคณะไหม (Probe ตอนสมัภาษณ์) 
 มีสกัประมาณก่ีคน (Probe ตอนสมัภาษณ์) 



 แล้วเราให้เค้าเข้ากลุม่ด้วยหรือเปลา่ (Probe ตอนสมัภาษณ์) 
 >แล้วน้องสามารถท ารายงานสง่อาจารย์กบัเพ่ือนที่เพ่ิงรู้จกัเหลา่นีไ้ด้อยา่งไร (Probe 

ตอนสมัภาษณ์) 
 แล้วเคยมีทะเลาะกนัไหม แบบวา่ความคิดเห็นไมต่รงกนั 
 ทะเลาะอะไรกนั 
 แล้วสรุปวา่เลือกใคร (Probe ตอนสมัภาษณ์) 
 แล้วตอนสมัภาษณ์หละ่ เป็นไงบ้าง ใครเป็นคนสมัภาษณ์ (Probe ตอนสมัภาษณ์) 
 เจอปัญหาบ้างไหม 
 แล้วน้องแก้ไขปัญหานัน้อยา่งไร 
 เราแสดงกิริยาอยา่งไรเม่ือพบผู้บริหารทา่นนัน้ (Probe ตอนสมัภาษณ์) 
 แล้วข้อมลูได้ครับถ้วนไหม (Probe ตอนสมัภาษณ์) 

Results 
(R) 

 อาจารย์เค้าวา่ยงัไงบ้างหละ่ 
 แล้วน้องได้เรียนรู้อะไรบ้างจากงานชิน้นัน้ 

 

 หมายเหตุ:  ตวัหนงัสอืสดี า หมายถึง ค าถามที่ถกูเตรียมขึน้ใน Interview Guide ไว้ลว่งหน้า Probe หมายถึงการ

ถามเจาะลกึ การถามตะลอ่มกลอ่มเกลา     

 

  

 

 


