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ผู้สัมภาษณ์

คุณสุดสวย งามศรี ผู้จดั การฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์

ผู้ถกู สัมภาษณ์

คุณสุดหล่อ สบายตา

ตาแหน่ งที่ต้องการสัมภาษณ์ ผู้ช่วยผู้จดั การฝ่ ายฝึ กอบรม
Core Competency

ความคิดริ เริ่ มสร้ างสรรค์ (Creativity)

Behavior Indicators

- คิดหาวิธีการทางานใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ ในการทางานให้ เกิดประสิทธิภาพ
- หาทางออกของปั ญหาหรื ออุปสรรคที่เกิดขึ ้นในการทางานของหน่วยงาน

Ask-Answer
สุดสวย เป็ นยังไงบ้ าง หาบริษัทแกรมม่ายากไหม
สุดหล่อ ไม่ยากครับ ผมเคยขับรถมาแถวนี ้ตอนไป survey หาสถานที่เพื่อจัดสัมมนาให้
ผู้บริหารของบริษัทเก่าครับ

Discussion
คาถามเกริ่นนา
เพื่อเปิ ดประเด็น

สุดสวย ดีจงั เลย....มีผ้ สู มัครหลาย ๆ คนเค้ าพูดกันว่าบริษัทแกรมม่าเราหาค่อนข้ างยาก
..... (เปลี่ยนเรื่องคุย) ขอให้ คณ
ุ เล่าประวัติการทางานโดยย่อให้ ฟังหน่อยนะ
สุดหล่อ ตอนสมัยจบปริญญาตรี ผมเริ่มทางานกับบริษัทโตโต้ เป็ นพนักงานบุคคล
ประมาณ 2 ปี หลังจากนันผมก็
้
มีโอกาสได้ ร่วมงานกับบริษัทอาร์ เอสดีดี ้ ทางาน
เป็ น Senior Staff ดูแลงานพัฒนาบุคคล และในปั จจุบนั นี ้ผมก็ยงั ทางานใน
บริษัทนี ้อยู่ ได้ เลื่อนตาแหน่งเป็ นหัวหน้ าแผนกบุคคลได้ ประมาณ 2 ปี กว่าแล้ ว
ครับ
สุดสวย ที่คณ
ุ บอกว่าทางานด้ านบุคคลนัน้ รับผิดชอบในส่วนไหนหล่ะ
สุดหล่อ ด้ านฝึ กอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็ นหลักครับ

คาถามเตรียมเข้ า
สู่ Competency

สุดสวย แสดงว่าคุณก็มีประสบการณ์ในงานฝึ กอบรมมาแล้ วสินะ …. พี่อยากจะให้ คณ
ุ
เล่าถึงแนวทางใหม่ๆ ที่เคยนาเสนอเพื่อปรับปรุงการทางานด้ านฝึ กอบรมของ

คาถามเจาะลึก
เน้ นให้ ระบุ

คุณหรือของหน่วยงานให้ ดีขึ ้นมาสัก 1 เรื่อง ขอให้ เป็ นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ ้นเมื่อปี ที่
แล้ ว และคุณก็ภมู ิใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นนันด้
้ วย
สุดหล่อ .......คือว่าผมเสนอให้ เปลี่ยนร้ านที่จดั Coffee Break รวมถึงรูปแบบขนมที่แจก
ในช่วง Break ด้ วยครับ จากขนม 2 ชิ ้นก็ให้ เหลือเพียงแค่ชิ ้นเดียวแต่ให้ ชิ ้นใหญ่
หน่อยครับ
สุดสวย แล้ วทาไมคุณจึงเสนอข้ อเสนอนันหล่
้ ะ
สุดหล่อ เหตุผลก็คือ ผู้จดั การในฝ่ ายผมเค้ าอยากจะให้ ผมคิดหาวิธีการลดต้ นทุน
ค่าใช้ จา่ ยของบริษัท เพราะเรามี KPIs ขององค์กรที่จะต้ องลด Cost ลงให้ ได้
10%..........ผมก็เลยช่วยผู้จดั การฝ่ ายคิดวิธีการลดค่าใช้ จา่ ยที่เกิดขึ ้น
สุดสวย แนวทางหรือข้ อเสนอแนะนันคุ
้ ณคิดได้ อย่างไร เอาไอเดียนี ้มาจากไหนหล่ะ

Situation “คิดหา
วิธีการใหม่ ๆ มา
ประยุกต์ใช้ ใน
งาน”
คาถามเจาะลึก
เน้ นให้ ระบุ Action
โดยการตังค
้ าถาม
เพื่อค้ นหา
ข้ อเท็จจริง

สุดหล่อ ผมคิดของผมเองครับ ก็พยายามดูงานทังหมดที
้
่ผมรับผิดชอบอยูม่ าวิเคราะห์วา่
งานอะไรบ้ างที่พอจะลดค่าใช้ จา่ ยของฝ่ ายได้ บ้าง
สุดสวย แล้ วงานทังหมดที
้
่วิเคราะห์ได้ นนั ้ เป็ นเรื่องใดบ้ างหล่ะ
สุดหล่อ งานของผมก็มีการจัดเตรียมความเรียบร้ อยในการอบรม การเชิญผู้เข้ าสัมมนา
ติดต่อวิทยากร ดูแล Coffee Break อาหารกลางวัน และสรุปผลการจัดฝึ กอบรม
ในแต่ละครัง้
สุดสวย เอ!! แล้ วไอเดียตอนช่วงที่เริ่ม Implement มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ ้นยังไงบ้ าง
สุดหล่อ ปั ญหาไม่มีสกั เท่าไหร่ครับ .... มีก็แต่วา่ ผู้บริหารบางคนบ่นว่า Coffee Break
น่าจะเพิ่มโอวัลตินเข้ าไปด้ วย ขนมน่าจะชิ ้นใหญ่กว่านี ้
สุดสวย แล้ วคุณแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับคุณอย่างไร
สุดหล่อ ก็ต้องชี ้แจงเหตุผลกับผู้บริหารคน ๆ นัน้ ว่าเรามีความจาเป็ นที่จะลดค่าใช้ จา่ ย
ของฝ่ ายลง ตามนโยบายและความต้ องการขอท่าน MD
สุดสวย ผู้บริหารที่เล่าให้ ฟังนันหน่
้ ะ เป็ นระดับไหน
สุดหล่อ หัวหน้ าแผนกครับ
สุดสวย ที่บอกว่าชี ้แจง ใครเป็ นคนชี ้แจงหล่ะ
สุดหล่อ ผมเป็ นคนแจ้ งผู้บริหารเองครับ
สุดสวย แล้ วตอนทีค่ ณ
ุ ชี ้แจงผู้บริหาร ทุกท่านเค้ ายอมรับความคิดทีค่ ณ
ุ นาเสนอมา
ทังหมดเหรอ
้
สุดหล่อ ไม่หรอกครับ บางคนก็ยอมรับ บางคนก็ยงั ไม่เข้ าใจสักเท่าไหร่
สุดสวย ที่บอกว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับนัน้ คุณดูจากไหนหล่ะ
สุดหล่อ ผมดูจากสีหน้ า คาพูด ที่ผ้ บู ริหารสื่อออกมาครับ คนที่ยอมรับสีหน้ าและคาพูด
เค้ าจะสนับสนุนไอเดียของผม เค้ าเข้ าใจถึงความจาเป็ นในการลดต้ นทุนครับ แต่

คาถามเจาะลึก
เน้ นให้ ระบุ Action
เพื่อดูปัญหา และ
นาเสนอทางออก
ของปั ญหาที่
เกิดขึ ้น

ผู้บริหารบางคนก็แอนตี ้ บอกว่าเรื่องแค่นี ้เอง ค่า Coffee Break จะลดได้ สกั
เท่าไหร่เชียว
สุดสวย อ้ าว…...แล้ วเพื่อน ๆ ในทีมงานเห็นด้ วยกับไอเดียคุณหรือเปล่า

คาถามเจาะลึก
สุดหล่อ เห็นด้ วยครับ เค้ าบอกว่าผมคิดได้ ยงั ไงที่สามารถหาวิธีการลดค่าใช้ จา่ ยของฝ่ าย เน้ นให้ ระบุ Result
ที่มีตอ่ ทีมงานและ
ได้
องค์การ
สุดสวย แล้ วหัวหน้ าคุณรู้สกึ ยังไงกับไอเดียลดค่าใช้ จา่ ยของคุณนี ้
สุดหล่อ

เค้ าเห็นด้ วยและให้ เริ่ม Implement เลยครับ เพื่อที่วา่ อย่างน้ อย ๆ หน่วยงานอื่น
ๆ จะได้ เห็นเป็ นตัวอย่างว่าฝ่ ายฝึ กอบรมก็สามารถหาวิธีการลดค่าใช้ จา่ ยให้ กบั
องค์การได้

สุดสวย จุดคิดว่าคุณมีจดุ แข็งและจุดอ่อนอย่างไร
สุดหล่อ จุดแข็งของผมก็คือ ผมว่าผมเป็ นคนชอบคิด ชอบนาเสนอครับ และจุดอ่อนของ
ผมก็คือ ผมเป็ นคนใจร้ อน ทาอะไรต้ องให้ เห็นผลทันที ผมรู้ตวั นะครับ ตอนนี ้ก็
พยายามทาใจให้ เย็นลงครับ
สุดสวย

คาถามปิ ด
ประเด็น เน้ นจุด
แข็งและจุดอ่อน

จุดแข็งและจุดอ่อนที่คณ
ุ เล่ามานี ้หน่ะ คุณรู้ได้ อย่างไร

สุดหล่อ ผมวิเคราะห์ตวั ผมเองครับ และก็มีเพื่อน ๆ บอกผมด้ วยครับ
สุดสวย

มีอะไรจะถามพี่หรือไม่คะ่

สุดหล่อ จะใช้ เวลานานหรือไม่ครับ ในการทราบผลสัมภาษณ์ในครัง้ นี ้
สุดสวย ก็ไม่นานหรอก ประมาณ 15 วัน หากพิจารณารับเข้ ามาทางาน ทางฝ่ ายบุคคล
ของบริษัทจะโทรไปแจ้ งนะ

คาถามปิ ด
ประเด็นเพื่อให้ อีก
ฝ่ ายเป็ นคน
สอบถาม

สรุ ปคาถามที่ใช้ ในการสัมภาษณ์ ตามหลัก S-T-A-R
Competency
Behavior
Indicators

ความคิดริเริ่ มสร้ างสรรค์ (Creativity)



คิดหาวิธีการทางานใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ ในการทางานให้ เกิดประสิทธิภาพ
หาทางออกของปั ญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ ้นในการทางานของหน่วยงาน
Interview Guide

Situation (ST)



ขอให้ คณ
ุ เล่าถึงแนวทางใหม่ๆ ที่เคยนาเสนอเพื่อปรับปรุงการทางานด้ ให้ ดีขึ ้นมาสัก
1 เรื่อง ขอให้ เป็ นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ ้นเมื่อปี ที่แล้ ว และคุณก็ภมู ิใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
นันด้
้ วย

Action
(A)



แล้ วทาไมคุณจึงเสนอข้ อเสนอนัน้
แนวทางหรือข้ อเสนอแนะนันคุ
้ ณคิดได้ อย่างไร เอาไอเดียนี ้มาจากไหน
แล้ วงานทังหมดที
้
่วิเคราะห์ได้ นนั ้ เป็ นเรื่องใดบ้ าง (Probe ตอนสัมภาษณ์)











Results
(R)




ไอเดียตอนช่วงที่เริ่ม Implement มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึ ้นยังไงบ้ าง
แล้ วคุณแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับคุณอย่างไร
ผู้บริหารที่เล่าให้ ฟังนันหน่
้ ะ เป็ นระดับไหน (Probe ตอนสัมภาษณ์)
ใครเป็ นคนชี ้แจง
แล้ วตอนทีค่ ณ
ุ ชี ้แจงผู้บริหาร ทุกท่านเค้ ายอมรับความคิดทีค่ ณ
ุ นาเสนอมาทังหมด
้
เหรอ(Probe ตอนสัมภาษณ์)
ที่บอกว่ายอมรับหรือไม่ยอมรับนัน้ คุณดูจากไหน (Probe ตอนสัมภาษณ์)
เพื่อน ๆ ในทีมงานเห็นด้ วยกับไอเดียคุณหรือเปล่า
แล้ วหัวหน้ าคุณรู้สกึ ยังไงกับไอเดียลดค่าใช้ จา่ ยของคุณ

