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ผู้สัมภาษณ์

คุณอรอุรินทร์ ใจดี

ผู้ถกู สัมภาษณ์

คุณศิลา เขี ้ยวเพชร

ตาแหน่ งที่ต้องการสัมภาษณ์
Core Competency

ผู้จดั การฝ่ ายบุคคล

พนักงานบุคคล

มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)

Behavior Indicators - สนใจที่จะสร้ างความสัมพันธ์กบั บุคคลอืน่ อยูเ่ สมอ
- ควบคุมกิริยาท่าทางและน ้าเสียง ให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้
Ask-Answer
อรอุรินทร์

สวัสดีคะ่ น้ องรอนานไหม

ศิลา

ไม่นานครับ

อรอุรินทร์

พี่อา่ นประวัติของน้ องแล้ วนะ เห็นเขียนว่าเป็ นประธานชมรมเทนนิสด้ วยหนิ

ศิลา

ใช่ครับ ผมชอบเล่นเทนนิส ประธานคนก่อนหน้ านี ้เห็นว่า ผมเล่นเก่ง ก็เลยเลือกผมเป็ น
ประธานชมรมต่อจากเค้ าครับ

อรอุรินทร์

แล้ วเป็ นประธานชมรมกี่ปีหล่ะ

ศิลา

ก็ประมาณเกือบ 3 ปี ครับ

อรอุรินทร์

แล้ วเราแบ่งเวลาอย่างไรเนี่ย เรียนดีด้วยนะ ได้ เกรด 3.15 พี่วา่ ไม่เลวเลยนะ

ศิลา

ผมก็แบ่งเวลา ตอนเย็นผมจะรีบกลับบ้ านครับ เพื่ออ่านหนังสือก่อนเรียนทุกครัง้ และผมจะต้ อง
ทาสรุปทุกครัง้ ด้ วยครับหลังจากเรียนแต่ละวิชาจบแล้ ว

อรอุรินทร์

แล้ วตอนเรียน เรามีเพื่อนสนิทกี่คน

ศิลา

ผมมีเพื่อนสนิทเยอะครับ ผมมีเพื่อนทังในคณะและนอกคณะครั
้
บ

อรอุรินทร์

ดีนะ มีทงเพื
ั ้ ่อนในคณะและนอกคณะ ..... แล้ วเพื่อนนอกคณะเราไปรู้จกั เค้ าอย่างไรเนี่ย

Discussion
คาถามเกริ่นนา
เพื่อเปิ ดประเด็น

คาถามเตรียมเข้ าสู่
Competency

ศิลา

เผอิญว่า ผมเรียนวิชาโทนอกคณะเยอะครับ ตอนทารายงาน ผมก็เลือกทางานกลุม่ กับเพื่อน
นอกคณะมากกว่า

อรอุรินทร์

แล้ วปี ที่แล้ วหล่ะ น้ องมีการทางานรายงานกับเพื่อนนอกคณะไหม

ศิลา

ก็มีบ้างครับ เป็ นวิชาในคณะครับ แต่มเี พื่อนต่างคณะมาเรียนด้ วย ผมรู้จกั พวกเค้ าตอนนัง่
เรียนหนังสือด้ วยกันครับ แล้ วอาจารย์ให้ แบ่งกลุม่ ทารายงาน เผอิญว่าเค้ ามาขออยูก่ ลุม่
เดียวกับผม

อรอุรินทร์

มีสกั ประมาณกี่คนหล่ะ

ศิลา

ประมาณ 3 คนครับ

อรอุรินทร์

แล้ วเราให้ เค้ าเข้ ากลุม่ ด้ วยหรือเปล่า

ศิลา

ให้ ครับ เพราะผมคิดว่าผมน่าจะได้ ไอเดียใหม่ ๆ จากเพื่อนเหล่านี ้บ้ าง

อรอุรินทร์

แล้ วน้ องสามารถทารายงานส่งอาจารย์กบั เพื่อนที่เพิ่งรู้จกั เหล่านี ้ได้ อย่างไรล่ะ

ศิลา

ไม่ยากครับ เราก็มาแบ่งงานกันทา ใครทาส่วนไหน ต่างคนต่างรับผิดชอบส่วนของตนเองให้
เสร็จ แล้ วก็นดั ประชุมเพื่อสรุปไอเดียกันครับ

อรอุรินทร์

แล้ วเคยมีทะเลาะกันไหม แบบว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันหน่ะ

ศิลา

เคยมีครับ มีตอนที่ตกลงกันว่าจะไปสัมภาษณ์ใคร เพราะเราต้ องมีการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารเพื่อ
เป็ นตัวอย่างจริงด้ วยครับ

อรอุรินทร์

ทะเลาะอะไรกันหล่ะ

ศิลา

ก็เรื่องจะเลือกใคร ผมจะเลือกอีกคน และเพื่อนอีก 2 – 3 กลุม่ ต้ องการเลือกสัมภาษณ์อีกคน
ความเห็นไม่ตรงกันครับ

อรอุรินทร์

แล้ วสรุปว่าเลือกใครหล่ะ

ศิลา

ผมก็ให้ ลงมติสรุปว่าผู้บริหารคนไหน ได้ คะแนน Vote จากกลุม่ เยอะสุด ก็จะเลือกคนนัน้

อรอุรินทร์

แล้ วตอนสัมภาษณ์หล่ะ เป็ นไงบ้ าง ใครเป็ นคนสัมภาษณ์

ศิลา

ผมกับเพื่อนอีกคนครับ

อรอุรินทร์

เจอปั ญหาบ้ างไหม

ศิลา

เจอครับ คือว่าผู้บริหารให้ ผมรอนานมาก เกือบ 2 ชัว่ โมงกว่า

อรอุรินทร์

อ้ าวแล้ วน้ องแก้ ไขปั ญหานันอย่
้ างไรล่ะ

ศิลา

ผมก็ต้องรอครับ ผมเข้ าใจดีวา่ ผู้บริหารท่านงานเยอะ

อรอุรินทร์

เราแสดงกิริยาอย่างไรเมื่อพบผู้บริหารท่านนันหล่
้ ะ

ศิลา

ผมก็ทาเฉย ๆ ครับ แล้ วเริ่มต้ นสัมภาษณ์ขอข้ อมูล เพราะผมไม่อยากรบกวนเวลาท่านนานมาก

อรอุรินทร์

แล้ วข้ อมูลได้ ครับถ้ วนไหม

คาถามเจาะลึก เน้ น
ให้ ระบุSituation
“สนใจที่จะสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั
บุคคลอื่นอยูเ่ สมอ”

คาถามเจาะลึก เน้ น
ให้ ระบุ Action โดย
การตังค
้ าถามเพื่อ
ค้ นหาข้ อเท็จจริง

คาถามเจาะลึก เน้ น
ให้ ระบุ Action เพื่อดู
ควบคุมกิริยาท่าทาง
และน ้าเสียง

ศิลา

ได้ ครับ ท่านให้ ข้อมูลดีมาก ผมกับเพื่อนรีบขอบคุณท่านและนาข้ อมูลกลับมาทารายงานนาส่ง
อาจารย์

อรอุรินทร์

อาจารย์เค้ าว่ายังไงบ้ างหล่ะ

ศิลา

อาจารย์เค้ าบอกว่า กลุม่ ผมทาได้ ดี มีการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหารซึง่ เป็ นข้ อมูลจริง

อรอุรินทร์

แล้ วน้ องได้ เรียนรู้อะไรบ้ างจากงานชิ ้นนันหล่
้ ะ

ศิลา

ผมว่าผมได้ ความอดทน ผมยอมรับว่าเป็ นรายงานชิ ้นแรกที่ต้องมีการสัมภาษณ์ผ้ บู ริหาร ซึง่ ผม
เองก็ไม่เคยทามาก่อน ผมรู้สกึ ว่าดีใจทีผ่ มสามารถขอข้ อมูลจากผู้บริหารที่มีชื่อเสียงและท่าน
จะยุง่ มาก

อรอุรินทร์

น้ องคิดว่า เหตุผลอะไรที่เลือกมาทางานกับบริษัท

ศิลา

ผมชอบความมัน่ คง ผมเองได้ ยินชื่อเสียงบริษัทนี ้มานานแล้ วครับ ทังจากอ่
้
านหนังสือพิมพ์
และดูโทรทัศน์

อรอุรินทร์

และหากน้ องมาทางานกับเรา น้ องต้ องทางานวันเสาร์ อาทิตย์ น้ องคิดอย่างไรหล่ะ

คาถามเจาะลึกเน้ น
ให้ ระบุ Result ที่มี
ต่อตนเองและเพื่อน
นักเรียน

คาถามปิ ดประเด็น
เน้ นเหตุผลการสมัคร

ศิลา

คาถามปิ ดประเด็น
ไม่น่าเป็ นห่วงครับ ผมสามารถทาได้ เพราะผมอยากจะหาประสบการณ์ในงานให้ มาก ๆ ครับ เน้ นการสอบถาม
เหตุการณ์อนาคต

อรอุรินทร์

แล้ วน้ องมีคาถามจะถามพี่ไหม

ศิลา

ผมอยากจะรู้วา่ ลักษณะงานที่ผมต้ องทาเป็ นอย่างไรบ้ างครับ

อรอุรินทร์

เป็ นผู้ชว่ ยพี่ในตาแหน่งพนักงานบุคคล ต้ องรับผิดชอบงานด้ านฝึ กอบรมก่อน เพราะตอนนี ้ยัง
ไม่มีใครทา เป็ นงานติดต่อประสานงานกับวิทยากรและผู้เข้ าอบรม เตรียมเอกสารและความ
พร้ อมในการอบรม และสรุปผลการอบรม .... น้ องคิดว่าทาได้ ไหม

ศิลา

ได้ ครับพี่

คาถามปิ ดประเด็น
เพื่อให้ อีกฝ่ ายเป็ นคน
สอบถาม

สรุ ปคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ ตามหลัก ST-A-R
Competency มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations)
Behavior Indicators
 สนใจที่จะสร้ างความสัมพันธ์ กบ
ั บุคคลอื่นอยูเ่ สมอ
 ควบคุมกิริยาท่าทางและน ้าเสียง ให้ เหมาะสมกับสภาวการณ์ในการติดต่อประสานงาน
กับผู้อื่นได้

Situation
(ST)



Action
(A)







Interview Guide
แล้ วตอนเรียน เรามีเพื่อนสนิทกี่คน
แล้ วเพื่อนนอกคณะเราไปรู้จกั เค้ าอย่างไร
มีการทางานรายงานกับเพื่อนนอกคณะไหม (Probe ตอนสัมภาษณ์)
มีสกั ประมาณกี่คน (Probe ตอนสัมภาษณ์)












Results
(R)




แล้ วเราให้ เค้ าเข้ ากลุม่ ด้ วยหรือเปล่า (Probe ตอนสัมภาษณ์)
>แล้ วน้ องสามารถทารายงานส่งอาจารย์กบั เพื่อนที่เพิ่งรู้จกั เหล่านี ้ได้ อย่างไร (Probe
ตอนสัมภาษณ์)
แล้ วเคยมีทะเลาะกันไหม แบบว่าความคิดเห็นไม่ตรงกัน
ทะเลาะอะไรกัน
แล้ วสรุปว่าเลือกใคร (Probe ตอนสัมภาษณ์)
แล้ วตอนสัมภาษณ์หล่ะ เป็ นไงบ้ าง ใครเป็ นคนสัมภาษณ์ (Probe ตอนสัมภาษณ์)
เจอปั ญหาบ้ างไหม
แล้ วน้ องแก้ ไขปั ญหานันอย่
้ างไร
เราแสดงกิริยาอย่างไรเมื่อพบผู้บริหารท่านนัน้ (Probe ตอนสัมภาษณ์)
แล้ วข้ อมูลได้ ครับถ้ วนไหม (Probe ตอนสัมภาษณ์)
อาจารย์เค้ าว่ายังไงบ้ างหล่ะ
แล้ วน้ องได้ เรียนรู้อะไรบ้ างจากงานชิ ้นนัน้

หมายเหตุ: ตัวหนังสือสีดา หมายถึง คาถามที่ถกู เตรียมขึ ้นใน Interview Guide ไว้ ลว่ งหน้ า Probe หมายถึงการ
ถามเจาะลึก การถามตะล่อมกล่อมเกลา

