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 ผู้สัมภาษณ์                          คณุสดุสวย งามศรี    ผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรมนษุย์ 

 ผู้ถกูสัมภาษณ์                         คณุสดุหลอ่ สบายตา 

 ต าแหน่งที่ต้องการสัมภาษณ์    ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายฝึกอบรม 

 Core Competency         ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   (Creativity) 

Behavior Indicators       - คิดหาวิธีการท างานใหม ่ๆ มาประยกุต์ใช้ในการท างานให้เกิดประสทิธิภาพ 

                                         - หาทางออกของปัญหาหรืออปุสรรคที่เกิดขึน้ในการท างานของหนว่ยงาน 

      

  Ask-Answer Discussion 

สดุสวย เป็นยงัไงบ้าง หาบริษัทแกรมมา่ยากไหม ค าถามเกร่ินน า 
เพ่ือเปิดประเด็น สดุหลอ่ ไมย่ากครับ ผมเคยขบัรถมาแถวนีต้อนไป survey หาสถานที่เพ่ือจดัสมัมนาให้

ผู้บริหารของบริษัทเก่าครับ 

สดุสวย ดีจงัเลย....มีผู้สมคัรหลาย ๆ คนเค้าพดูกนัวา่บริษัทแกรมมา่เราหาคอ่นข้างยาก 
..... (เปลี่ยนเร่ืองคยุ) ขอให้คณุเลา่ประวตัิการท างานโดยยอ่ให้ฟังหน่อยนะ 

สดุหลอ่ ตอนสมยัจบปริญญาตรี ผมเร่ิมท างานกบับริษัทโตโต้ เป็นพนกังานบคุคล 
ประมาณ 2 ปี หลงัจากนัน้ผมก็มีโอกาสได้ร่วมงานกบับริษัทอาร์เอสดีดี ้ท างาน
เป็น Senior Staff ดแูลงานพฒันาบคุคล และในปัจจบุนันีผ้มก็ยงัท างานใน
บริษัทนีอ้ยู ่ได้เลื่อนต าแหน่งเป็นหวัหน้าแผนกบคุคลได้ประมาณ 2 ปีกวา่แล้ว
ครับ 

สดุสวย ที่คณุบอกวา่ท างานด้านบคุคลนัน้ รับผิดชอบในสว่นไหนหละ่ ค าถามเตรียมเข้า
สู ่Competency สดุหลอ่ ด้านฝึกอบรมและพฒันาบคุลากรเป็นหลกัครับ 

สดุสวย แสดงวา่คณุก็มีประสบการณ์ในงานฝึกอบรมมาแล้วสินะ …. พี่อยากจะให้คณุ
เลา่ถึงแนวทางใหม่ๆ   ที่เคยน าเสนอเพ่ือปรับปรุงการท างานด้านฝึกอบรมของ

ค าถามเจาะลกึ 
เน้นให้ระบุ



คณุหรือของหน่วยงานให้ดีขึน้มาสกั 1 เร่ือง ขอให้เป็นเร่ืองที่เพิ่งเกิดขึน้เม่ือปีที่
แล้ว และคณุก็ภมิูใจกบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้นัน้ด้วย 

Situation “คิดหา
วิธีการใหม ่ๆ มา
ประยกุต์ใช้ ใน

งาน” 
สดุหลอ่ .......คือวา่ผมเสนอให้เปลี่ยนร้านที่จดั Coffee Break รวมถึงรูปแบบขนมที่แจก

ในชว่ง Break ด้วยครับ จากขนม 2 ชิน้ก็ให้เหลือเพียงแคช่ิน้เดียวแตใ่ห้ชิน้ใหญ่
หน่อยครับ 

สดุสวย แล้วท าไมคณุจงึเสนอข้อเสนอนัน้หละ่ ค าถามเจาะลกึ 
เน้นให้ระบ ุAction 
โดยการตัง้ค าถาม

เพ่ือค้นหา
ข้อเท็จจริง 

สดุหลอ่ เหตผุลก็คือ ผู้จดัการในฝ่ายผมเค้าอยากจะให้ผมคิดหาวิธีการลดต้นทนุ
คา่ใช้จา่ยของบริษัท เพราะเรามี KPIs ขององค์กรที่จะต้องลด Cost ลงให้ได้ 
10%..........ผมก็เลยชว่ยผู้จดัการฝ่ายคิดวิธีการลดคา่ใช้จา่ยที่เกิดขึน้ 

สดุสวย แนวทางหรือข้อเสนอแนะนัน้คณุคิดได้อยา่งไร เอาไอเดียนีม้าจากไหนหละ่ 

สดุหลอ่ ผมคิดของผมเองครับ ก็พยายามดงูานทัง้หมดที่ผมรับผิดชอบอยูม่าวิเคราะห์วา่
งานอะไรบ้างที่พอจะลดคา่ใช้จา่ยของฝ่ายได้บ้าง 

สดุสวย แล้วงานทัง้หมดที่วิเคราะห์ได้นัน้ เป็นเร่ืองใดบ้างหละ่ 

สดุหลอ่ งานของผมก็มีการจดัเตรียมความเรียบร้อยในการอบรม การเชิญผู้ เข้าสมัมนา 
ติดตอ่วิทยากร ดแูล Coffee Break อาหารกลางวนั และสรุปผลการจดัฝึกอบรม
ในแตล่ะครัง้ 

สดุสวย เอ!! แล้วไอเดียตอนชว่งที่เร่ิม Implement มีปัญหาและอปุสรรคเกิดขึน้ยงัไงบ้าง 

สดุหลอ่ ปัญหาไมมี่สกัเทา่ไหร่ครับ .... มีก็แตว่า่ผู้บริหารบางคนบน่วา่ Coffee Break 
น่าจะเพิ่มโอวลัตินเข้าไปด้วย ขนมน่าจะชิน้ใหญ่กวา่นี ้

ค าถามเจาะลกึ 
เน้นให้ระบ ุAction 
เพ่ือดปัูญหา และ
น าเสนอทางออก
ของปัญหาที่
เกิดขึน้ 

สดุสวย แล้วคณุแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้กบัคณุอยา่งไร 

สดุหลอ่ ก็ต้องชีแ้จงเหตผุลกบัผู้บริหารคน ๆ นัน้ วา่เรามีความจ าเป็นที่จะลดคา่ใช้จา่ย
ของฝ่ายลง ตามนโยบายและความต้องการขอทา่น MD 

สดุสวย ผู้บริหารที่เลา่ให้ฟังนัน้หน่ะ เป็นระดบัไหน 

สดุหลอ่ หวัหน้าแผนกครับ 

สดุสวย ที่บอกวา่ชีแ้จง ใครเป็นคนชีแ้จงหละ่  

สดุหลอ่ ผมเป็นคนแจ้งผู้บริหารเองครับ 

สดุสวย แล้วตอนทีค่ณุชีแ้จงผู้บริหาร ทกุทา่นเค้ายอมรับความคิดทีค่ณุน าเสนอมา
ทัง้หมดเหรอ 

สดุหลอ่ ไมห่รอกครับ บางคนก็ยอมรับ บางคนก็ยงัไมเ่ข้าใจสกัเทา่ไหร่ 

สดุสวย ที่บอกวา่ยอมรับหรือไมย่อมรับนัน้ คณุดจูากไหนหละ่ 

สดุหลอ่ ผมดจูากสีหน้า ค าพดู ที่ผู้บริหารสื่อออกมาครับ คนที่ยอมรับสีหน้าและค าพดู
เค้าจะสนบัสนนุไอเดียของผม เค้าเข้าใจถึงความจ าเป็นในการลดต้นทนุครับ แต่



ผู้บริหารบางคนก็แอนตี ้บอกวา่เร่ืองแคนี่เ้อง คา่ Coffee Break จะลดได้สกั
เทา่ไหร่เชียว 

สดุสวย อ้าว…...แล้วเพื่อน ๆ ในทีมงานเห็นด้วยกบัไอเดียคณุหรือเปลา่ ค าถามเจาะลกึ
เน้นให้ระบ ุResult 
ที่มีตอ่ทีมงานและ

องค์การ 

สดุหลอ่  เห็นด้วยครับ เค้าบอกวา่ผมคิดได้ยงัไงที่สามารถหาวิธีการลดคา่ใช้จา่ยของฝ่าย
ได้ 

สดุสวย  แล้วหวัหน้าคณุรู้สกึยงัไงกบัไอเดียลดคา่ใช้จา่ยของคณุนี ้

สดุหลอ่  เค้าเห็นด้วยและให้เร่ิม Implement เลยครับ เพื่อที่วา่อยา่งน้อย ๆ หน่วยงานอื่น 
ๆ จะได้เห็นเป็นตวัอยา่งวา่ฝ่ายฝึกอบรมก็สามารถหาวิธีการลดคา่ใช้จา่ยให้กบั
องค์การได้ 

สดุสวย จดุคิดวา่คณุมีจดุแข็งและจดุออ่นอยา่งไร ค าถามปิด
ประเด็น เน้นจดุ
แข็งและจดุออ่น 

สดุหลอ่ จดุแข็งของผมก็คือ ผมวา่ผมเป็นคนชอบคิด ชอบน าเสนอครับ และจดุออ่นของ
ผมก็คือ ผมเป็นคนใจร้อน ท าอะไรต้องให้เห็นผลทนัที ผมรู้ตวันะครับ ตอนนีก็้
พยายามท าใจให้เย็นลงครับ 

สดุสวย  จดุแข็งและจดุออ่นที่คณุเลา่มานีห้น่ะ คณุรู้ได้อยา่งไร 

สดุหลอ่ ผมวิเคราะห์ตวัผมเองครับ และก็มีเพ่ือน ๆ บอกผมด้วยครับ 

สดุสวย  มีอะไรจะถามพี่หรือไมค่ะ่ ค าถามปิด
ประเด็นเพ่ือให้อีก
ฝ่ายเป็นคน
สอบถาม 

สดุหลอ่ จะใช้เวลานานหรือไมค่รับ ในการทราบผลสมัภาษณ์ในครัง้นี ้

สดุสวย ก็ไมน่านหรอก  ประมาณ 15 วนั หากพิจารณารับเข้ามาท างาน ทางฝ่ายบคุคล
ของบริษัทจะโทรไปแจ้งนะ 

 

สรุปค าถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์ตามหลกั S-T-A-R 

Competency  ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์   (Creativity) 

Behavior 
Indicators 

 คิดหาวิธีการท างานใหม ่ๆ มาประยกุต์ใช้ในการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ 
 หาทางออกของปัญหาหรืออปุสรรคที่เกิดขึน้ในการท างานของหน่วยงาน 

Interview Guide 

Situation (ST)  ขอให้คณุเลา่ถึงแนวทางใหม่ๆ   ที่เคยน าเสนอเพ่ือปรับปรุงการท างานด้ให้ดีขึน้มาสกั 
1 เร่ือง ขอให้เป็นเร่ืองที่เพิ่งเกิดขึน้เม่ือปีที่แล้ว และคณุก็ภมิูใจกบัเหตกุารณ์ที่เกิดขึน้
นัน้ด้วย 

Action  
(A) 

 แล้วท าไมคณุจงึเสนอข้อเสนอนัน้ 
 แนวทางหรือข้อเสนอแนะนัน้คณุคิดได้อยา่งไร เอาไอเดียนีม้าจากไหน 
 แล้วงานทัง้หมดที่วิเคราะห์ได้นัน้ เป็นเร่ืองใดบ้าง (Probe ตอนสมัภาษณ์) 



 ไอเดียตอนชว่งที่เร่ิม Implement มีปัญหาและอปุสรรคเกิดขึน้ยงัไงบ้าง 
 แล้วคณุแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้กบัคณุอยา่งไร 
 ผู้บริหารที่เลา่ให้ฟังนัน้หน่ะ เป็นระดบัไหน (Probe ตอนสมัภาษณ์) 
 ใครเป็นคนชีแ้จง 
 แล้วตอนทีค่ณุชีแ้จงผู้บริหาร ทกุทา่นเค้ายอมรับความคิดทีค่ณุน าเสนอมาทัง้หมด

เหรอ(Probe ตอนสมัภาษณ์) 
 ที่บอกวา่ยอมรับหรือไมย่อมรับนัน้ คณุดจูากไหน (Probe ตอนสมัภาษณ์) 

Results 
(R) 

 เพ่ือน ๆ ในทีมงานเห็นด้วยกบัไอเดียคณุหรือเปลา่ 
 แล้วหวัหน้าคณุรู้สกึยงัไงกบัไอเดียลดคา่ใช้จา่ยของคณุ 

 


