
กุญแจที่สำคัญของกระบวนการคัดเลือกพนักงานคือ การใช้คำถามที่ดีเพียงพอสำหรับการถามผู้สมัคร 
คุณจำเป็นต้องรู้ว่า อะไรคือสิ่งที่คุณต้องการทราบจากผู้สมัคร และ ทำการเตรียมความพร้อมก่อนการ
เข้าสัมภาษณ์ผู้สมัคร ถ้าคุณไม่เตรียมพร้อมดีเพียงพอ คุณกำลังดำเนินอยู่บนความเสี่ยงของการ
สัมภาษณ์ในรูปแบบทั่วๆไป ไม่ว่าจะเป็นการตั้งคำถามทั่วไป และ ในที่สุด คุณก็จะตกลงคัดเลือก หรือ 
ว่าจ้างผู้สมัครท่านนั้น เพราะความรู้สึกของคุณ เพราะ คุณชอบเขาหรือเธอ หรือ เพราะว่า คุณคิดว่า 
เขาเป็นคนที่ดูดีและน่าจะทำงานได้ดีที่สุดสำหรับตำแหน่งงานนั้น

A Key part of Hiring 
process is developing good 
questions to ask in the 
interview !
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RECRUITMENT 
PEOPLE -  

QUESTIONS 
YOU HAVE  
TO ASK .....

Recruitment People - Questions you have to ask !

กระบวนการคัดเลือกพนักงาน 
กับ การตั้งคำถามที่จะช่วยให้
คุณมั่นใจกับการตัดสินใจคัด
เลือกพนักงานที่เหมาะสมกับ
ความต้องการ 

ในองค์กรของคุณ มีคนที่มีความสามารถ และ 
ลักษณะทางนิสัยเหมาะสมที่สามารถทำงานใน
ตำแหน่งงานที่ต้องการได้เป็นอย่างดีหรือไม่ หรือ 
ลองถามตัวคุณเองว่า คุณเคยมีประสบการณ์ที่ไม่
พอใจในเรื่องเกี่ยวกับ การขาดงาน ทัศนคติในการ
แก้ปัญหา และ การจัดการด้านบุคคลเพื่อให้งาน
ออกมาได้ดีอย่างที่สุดบ้างหรือไม่ ถ้ามี แน่นอน 
ปัญหาดังกล่าว เกิดจากความผิดพลาดด้านการคัด
สรร หรือ กระบวนการคัดเลือกพนักงานนั่นเอง 

เพราะพนักงานมีความสำคัญมากที่สุดใน
องค์กร ดังนั้น กระบวนการคัดสรร จึงมีความสำคัญ
มาก ถ้าคุณคัดเลือกผิดพลาด เลือกคนผิดเข้ามา
ทำงาน คุณจะพบกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็นผล

การทำงานที่ไม่เป็นไปตามที่ต้องการ นอกจากนั้น 
ยังส่งผลโดยรวมกระทบไปยังหน่วยงานที่สำคัญอื่น 
เช่น เป็นไปได้ว่า พนักงานที่ผิดพลาดคนนั้น อาจ
ทำลายลูกค้าของบริษัท ด้วยรูปแบบการทำงานที่ไม่
ได้มาตราฐาน ตลอดจน ทำร้าย ความน่าเชื่อถือ 
และ ผลกำไรขององค์กรของคุณ โดยคุณไม่รู้ตัว 

แต่ก็แปลกที่ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้าน
การคัดสรรพนักงานเป็นจำนวนมากที่มองข้ามความ
สำคัญและไม่ขวนขวายหาลู่ทางที่จะทำงานด้านนี้ให้
ได้มีประสิทธิภาพ ส่วนใหญ่กว่าจะรู้สึกตัวและรีบเร่ง
พัฒนาทักษะก็ต่อเมื่อได้รับคำตำหนิ ด้านปัญหา
พนักงานทำงานได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หรือ 
ปัญหาพนักงานลาออก หรือ ปัญหาที่ส่งผลกระทบ
ต่อกำไรขององค์กรกำลังเข้าขั้นอันตราย 

เพราะฉนั้น ผู้ที่ทำหน้าที่คัดสรรและแต่งตั้ง
พนักงาน ไม่ว่าจะเป็น พนักงานระดับบริหารหรือ
แม้แต่พนักงานระดับปฏิบัติการ (ซึ่งในอนาคตก็
อาจเป็นระดับบริหารได้) ก็ตาม จะต้องทุ่มเทความ
พยายาม ระดมทักษะในทุกๆด้านที่จะทำงานนี้ให้
สำเร็จ  

ถ้ากล่าวกันโดยแท้จริงแล้ว ผู้จัดการคือผู้ที่
ต้องรับผิดชอบเบื้องต้นในกระบวนการนี้ เพราะ 
ด้วยคำจำกัดความของผู้จัดการ คือ บุคคลที่ทำให้
งานสำเร็จโดยผ่านคนอื่น และ ความหมายนี้ งาน
อันดับแรกคือ การคัดเลือกคนให้ถูกต้องเหมาะสม 
อย่างที่สุด สำหรับตำแหน่งงาน ถ้าในฐานะของผู้
จัดการ  แล้วไม่สามารถคัดเลือกคนที่เหมาะสมได้ดี 
โดยเฉพาะทีมงานภายใต้การบริหารของผู้จัดการ
ท่านนั้น งานภายใต้ความรับผิดชอบของท่านนั้น 
ย่อมไม่มีประสิทธิภาพ  

By, Prim Thumrungdech-MissConsult 

บุคลากร 
คน คือ ผู้สร้างองค์กร ก็สามารถทำลายได้	      
คน คือ ผู้ผลิตและส่งสินค้า 
คน คือ ผู้ทำงานด้านบริการ 

ดังนั้น คนเปรียบเสมือนเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตของ
องค์กร 

Hiring People: กระบวนการคัดเลือกพนักงาน  
กับเทคนิคง่ายๆ ในการตั้งคำถามสำหรับการ
สัมภาษณ์ เพื่อให้การสัมภาษณ์พนักงานของคุณ 
ได้ประโยชน์สูงสุด และ ได้คนที่เหมาะสมกับความ
ต้องการทีแท้จริง !



Behavior Questions 

ตัวอย่างรูปแบบคำถาม 3 รูป
แบบสำหรับการใช้เพื่อสอบถาม
ด้านพฤติกรรม 

1. ถามเกี่ยวกับ เหตุการณ์ หรือ สถานการณ์ที่
เจาะจง หรือ ให้ผู้สมัครยกตัวอย่างให้เห็น 
ตัวอย่างเช่น  
• บอกผม/ดิฉัน เกี่ยวกับเวลาที่คุณเจอกับเรื่อง

ดังกล่าว? 
• ยกตัวอย่างของเหตุการณ์ดังกล่าวให้ฟังได้

ไหมคะ/ครับ? 
• กรุณาอธิบายอย่างละเอียดในสถานการณ์ที่

คุณเรียกว่า .....  

TIP: รูปแบบการตั้งคำถามด้วยวิธีของ SOAR 
• Situation: การตั้งคำถามโดยให้ยกตัวอย่าง

สถานการณ์ให้เห็นชัดเจน 
• Objective: การตั้งคำถาม เพื่อถามถึง

วัตถุประสงค์ของการกระทำต่างๆของผู้สมัคร 
จากที่ผู้สมัครให้ข้อมูล 

• Action: การตั้งคำถามสอบถามถึงการกระ
ทำที่เกิดขึ้น จากข้อมูลของผู้สมัคร 

• Result: การตั้งคำถามสอบถามถึงผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้น จากข้อมูลของผู้สมัคร 

2. ใช้คำถาม แบบเปิด  อย่าถามคำถามที่เป็น
ในลักษณะของการตอบเพียงแค่ ใช่ หรือ ไม่ใช่ 
ในรูปแบบคำถามนี้ ผู้สมัครจะต้องอธิบาย
สถานการณ์ในการตอบของพวกเขา โดยคุณ
ถามกลับพวกเขา ตัวอย่างเช่น 
• ตอนที่คุณบอกว่า คุณประสบความสำเร็จมาก

ที่สุด อธิบายถึงเหตุการณ์ดังกล่าวอย่าง
ละเอียดได้ไหมครับ? 

• เมื่อไหร่ครับ ที่คุณคิดว่า คุณประสบความ
สำเร็จมากที่สุด? 

3. พิสูจน์ 
ถามคำถามติดตามรูปแบบคำถาม ของคุณจาก
สองหัวข้อข้างบน เพื่อให้ผู้สมัครยังอยู่ในหัวข้อ
การคุยในประเด็นที่ต้องการ ตัวอย่างเช่น 
• Why: ทำไมคุณถึงทำแบบนั้นครับ? ทำไม

คุณถึงคิดว่าเรื่องดังกล่าวสำคัญ? 
• How: ลูกค้าของคุณทำอย่างไรกับคุณครับ?  
• When: เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับ? 
• Where: ที่ไหนที่ได้รับการแก้ไขก่อนครับ? 
• Who: มีใครที่เกี่ยวข้องด้วยอีกครับ? 
• What: ผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นอย่างไรครับ? 
• Tell me more..... ช่วยบอกเพิ่มเติมเกี่ยว

กับ... 
• Give me exmaple.....ยกตัวอย่างให้ฟัง

หน่อยครับ 

ผู้จัดการกับการสัมภาษณ์ 
ตามที่เกริ่นไว้ว่าผู้จัดการคือผู้ที่สำคัญที่สุดใน

การที่จะต้องเป็นผู้เริ่มต้นในการสัมภาษณ์ที่ดี  
เพราะ ผู้จัดการหลายต่อหลายคนไม่ได้รับการฝึก
อบรมหรือแม้กระทั้งคำแนะนำที่ดีสำหรับการงาน
ด้านนี้ ซึ่งอาจถือได้ว่าเป็นหัวใจของการบริหารเลย
ทีเดียว 

หลายคนคิดว่าผู้บริหารน่าจะรู้จักงานด้านนี้
ดีแล้ว หรือ มีประสบการณ์มาบ้างแล้ว แต่ในความ
เป็นจริง การสัมภาษณ์มีขั้นตอนที่จำเป็นต้องได้รับ
การฝึกอบรม หรือ คำแนะนำที่ดี เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 
ในกระบวนการคัดเลือกจะดำเนินไปตามหลักของ
เหตุผล และ ได้ข้อมูลยืนยันเพื่อลดความเสี่ยงใน
การคัดเลือกให้ได้มากที่สุด ถ้าคุณให้เวลาที่ดีเพียง
พอในกระบวนการสัมภาษณ์ คุณจะสามารถเห็นถึง
ผลลัพธ์มหาศาลที่เกิดขึ้นในตอนท้ายสุดของการ
จ้างงานที่มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นผลงานที่ดีขึ้น
ของคุณอย่างพิสูจน์ได้ การทำกำไรให้แก่องค์กร
ของคุณในการคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถที่
เหมาะสมกับองค์กรอย่างแท้จริง เพราะ บุคคลที่คุณ
จ้างงานคือทรัพยากรที่มีค่าขององค์กร ดังนั้น การ
เลือกจึงไม่ควรเป็นเสมือนการเล่นพนัน ที่เกิดขึ้นบน
ความเสี่ยงสูงสุด 

ในกระบวนการคัดสรรพนักงาน เครื่องมือที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อช่วยในการกรองบุคคลเบื้องต้น 
เช่น แบบทดสอบทางจิตวิทยา มีความสำคัญใน
ฐานะเครื่องมือที่ลดความเสี่ยง แต่ คุณจำเป็นจะ
ต้องพัฒนาทักษะด้านการตั้งคำถามเพื่อช่วยตรวจ
สอบความเข้าใจเชิงลึกที่สอดคล้องกับความ
สามารถที่ต้องการของตำแหน่งงานที่คุณเปิดรับ
สมัคร ในหัวข้อวันนี้จึงเป็นเรื่องของการตั้งคำถาม
ในการสัมภาษณ์ เพื่อช่วยให้กระบวนการว่าจ้าง
เป็นไปด้วยดีที่สุด 

ในการสัมภาษณ์ คือ โอกาสในการที่จะหา
หลักฐานที่พิสูจน์ได้ของผู้สมัครว่าพวกเขาเป็นอย่าง
ที่องค์กรหรือเราต้องการหรือไม่ ตลอดถึง พิสูจน์
ถึงว่าผู้สมัครเป็นอย่างที่แจ้งต่อเราหรือไม่ ทุกคน
สามารถพูดได้ว่า พวกเขาสามารถขับรถได้ แต่สิ่งที่
สำคัญมากกว่าคือ พวกเขาขับบ่อยและเชี่ยวชาญ
ในการขับขนาดไหน  

คุณจำเป็นต้องเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับคำข้าง
ล่างก่อนที่คุณจะเริ่มกระบวนการสัมภาษณ์ 

ประสบการณ์ ≠ การประสบความสำเร็จ 
การศึกษา ≠ ทักษะ ความสามารถ 
ความรับผิดชอบ ≠ ผลลัพธ์ที่ดี 
(≠ แสดงถึง “ไม่เท่ากับ”) 

จากคำข้างบน หลายๆคนมักจะใช้ในเชิง
ความสัมพันธ์ที่แทนกันได้ แต่ในความเป็นจริงแล้ว 
แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในการสัมภาษณ์ คุณ
จำเป็นต้องมองให้ลึกมากกว่าข้อมูลที่เห็นได้โดย
สัมผัส หรือ การมองเพียงผิวเผินจากข้อมูลที่ได้รับ 
การมองลึกจะสามารถหาผู้ทำงานที่เหมาะสมที่สุด
ได้  

รูปแบบคำถามที่ต้องใช้ถามในการสัมภาษณ์ 
บ่อยครั้ง เป็นรูปแบบคำถามทั่วไปๆ ที่ทุกคนต่างก็รู้
ดี เช่น “คุณคิดว่า จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณคือ
อะไรสำหรับการสมัครงานในตำแหน่งนี้”  

ผู้สมัครก็จะตอบคุณด้วยคำตอบที่สามารถ
คาดเดาได้ เช่น “ดิฉัน/ผม เป็นคนที่ซื่อสัตย์และ
ตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่คะ/ครับ” 

ซึ่งคุณสามารถนำข้อมูลดังกล่าวที่ได้รับขณะผู้
สมัครตอบคุณ เพื่อพิสูจน์ว่าเป็นจริงแค่ไหน โดย
การถามกลับว่า “ลองอธิบายสิคะ/ครับ ว่า 
สถานการณ์ใดที่แสดงให้เห็นว่า คุณซื่อสัตย์ และ 
ยกตัวอย่างให้ฟังด้วยคะ/ครับ”



คำถามสำหรับการสัมภาษณ์ 
ในการได้รับข้อมูลที่ดีและถูกต้องจากผู้สมัคร

งาน คุณจำเป็นต้องทำให้พวกเขารู้สึกสบายใจ หรือ 
รู้สึกสะดวกใจในการพูดคุยกับคุณให้ได้เสียก่อน  

ในการทำให้เกิดภาวะดังกล่าว คุณจำเป็นต้อง
เริ่มต้นการสัมภาษณ์ด้วยคำถามที่พวกเขาเตรียมตัว
ไว้ก่อน เช่น ให้ผู้สมัคร เล่าประวัติของตนเองอย่าง
คร่าวๆ หรือ ให้เล่าเกี่ยวกับการทำงานปัจจุบัน หรือ 
ประวัติการทำงานต่างๆ ซึ่งเป็นการทำให้ผู้สมัครรู้สึก
ว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี เพราะ คำถามในลักษณะดัง
กล่าว เป็นคำถามทั่วไปที่ผู้สมัครจะเตรียมตัวไว้ก่อน
การเข้าสัมภาษณ์  

ด้วยลักษณะคำถามดังกล่าว คุณจะสามารถ
ทำให้ผู้สมัคร ลดความกังวลและเพิ่มความมั่นใจใน
การตอบคำถาม ซึ่งต่อไปคุณสามารถใช้คำถาม
เฉพาะที่คุณได้พัฒนาหรือตั้งขึ้นไว้สำหรับการถามผู้
สมัครโดยตรง  

Get To Know You Questions 
รูปแบบคำถามทั่วไปที่คุณสามารถใช้เพื่อทำให้

ได้รับข้อมูลทั่วๆไปของผู้สัมภาษณ์ ยกตัวอย่างเช่น  

• “ยกตัวอย่าง สามสิ่งแรกที่คุณมักจะทำเมื่อ
ตื่นขึ้นในตอนเช้า? “ (ทำให้ทราบพฤติกรรมทั่วไป
ของผู้สมัครได้ดี) 

• “คุณเคยประสบความสำเร็จอะไรในอดีต ที่
ทำให้คุณรู้สึกภูมืใจมากที่สุด และ มีความรู้สึกว่า 
คุณเป็นคนที่มีคุณสมบัติโดดเด่นในตำแหน่งงานที่
คุณรับผิดชอบอย่างดีที่สุด?” 

• “คุณคิดว่า ทักษะด้านใดที่คุณต้องการ
พัฒนาในอนาคต ซึ่งจะสามารถทำให้คุณประสบ
ความสำเร็จตามความมุ่งหมายทางสายอาชีพที่
คุณตั้งใจ?” 

รูปแบบคำถามข้างบนสามารถสร้างความรู้สึก
ที่ดีต่อผู้สมัครงาน และ สามารถทำให้ผู้สมัครงาน
ยินดีที่จะตอบคำถามของคุณด้วยความรู้สึกผ่อน
คลาย และ ด้วยคำถามในลักษณะดังกล่าว คุณยัง
สามารถตรวจสอบในเรื่องของทัศนคติ ความเชื่อ 
และ พฤติกรรมในอดีตที่ผ่านมาของผู้สมัครได้เป็น
อย่างดี  

ผู้สมัครที่มั่นใจในการตอบคำถามในช่วงเริ่ม
ต้นการสัมภาษณ์ จะมีความมั่นใจในการตอบคำถาม 
อื่นๆที่คุณถามอย่างมั่นใจ และ ซื่อตรงในการตอบ 
ถึงแม้นคุณจะตั้งคำถามที่ดูเหมือนกดดันก็ตาม 

โปรดระลึกในการใช้คำถามเพื่อพิสูจน์ถึงข้อมูล
ที่ผู้สมัครให้คุณอยู่เสมอ อาจไม่จำเป็นต้องเป็นรูป
แบบคำถามในลักษณะตรวจสอบพฤติกรรมโดยการ
ถามตรงๆ แต่ คุณก็สามารถสร้างหรือใช้รูปแบบ
คำถามต่อเนื่องเพื่อสอบถึงตัวอย่างพฤติกรรมที่คุณ
ต้องการทราบ ยกตัวอย่างเช่น 

Q: คุณคิดว่า หัวหน้างานคนล่าสุดของคุณ 
อธิบายถึงคุณว่าอย่างไรบ้างครับ  

A: หัวหน้างานของฉันจะต้องบอกว่า ฉันเป็นคน
ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบที่ดีคะ/
ครับ 

พิสูจน์: ถ้าผู้สมัครตอบคุณตามรูปแบบข้างบน 
เป็นสิ่งที่ดีมาก ที่คุณจะสอบถามต่อด้วยคำถามที่
อธิบายถึงเรื่องดังกล่าว ในกรณีนี้ คุณอาจถามกลับ
ว่า “ช่วยอธิบายสถานการณ์ที่คุณได้ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา หรือ การสร้างผลงาน ที่
ทำให้หัวหน้างานของคุณตระหนักถึงคุณสมบัติดัง
กล่าว ให้ฟังด้วยครับ/คะ” 

หลังจากที่คุณอุ่นเครื่องผู้สมัครได้ในระยะหนึ่ง 
คุณสามารถดำเนินการไปยังรูปแบบคำถามที่คุณ
เตรียมไว้ เพื่อให้ผู้สมัครพิสูจน์ให้เห็นถึงความ
สามารถและทักษะที่มี เพื่อให้คุณเห็นถึงความเหมาะ
สมในการทำงานกับองค์กรของคุณและในตำแหน่ง
งานที่คุณเปิดรับสมัคร 

COMPETENCY QUESTIONS  

คุณจำเป็นต้องถามรูปแบบคำถามที่แสดงให้
เห็นทั้งด้านบวกและด้านลบของผู้สมัครในแต่ละ
ทักษะที่คุณต้องการทราบ 

คำถามสำหรับ คุณลักษณะด้านบวก แสดงให้
เห็นว่า ผู้สมัครจะสามารถทำงานได้ดีขนาดไหนใน
องค์กรของคุณ 

คำถามสำหรับ คุณลักษณะด้านลบ สามารถ
ช่วยให้คุณเข้าใจผู้สมัครว่า พวกเขาได้เรียนรู้อะไร
จากความผิดพลาดของพวกเขา และ พวกเขาเป็นคน
ที่ยอมรับความผิดพลาดได้ดีแค่ไหน ตลอดจน การ
รับผิดชอบต่อการกระทำที่ผิดพลาดนั้น  

โดยเราจะให้ตัวอย่างคำถามที่คุณสามารถนำ
ไปประยุทธ์หรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับควมต้องการ
ของคุณได้เป็นอย่างดี  

คุณสามารถปรับปรุงชุดคำถามเหล่านี้ให้
สอดคล้องกับความเป็นจริงของคุณ 

Communication  
ทักษะด้านการสื่อสาร หรือ การติดต่อกับผู้อื่น เป็น
หนึ่งใน Competency ของหลายๆองค์กร ถ้าคุณ
ต้องการตรวจสอบทักษะด้านนี้ คุณสามารถใช้ชุด
ตัวอย่างคำถามดังต่อไปนี้ 

• คุณมีวิธีการอย่างไรที่จะมั่นใจว่า บุคคลที่
คุณกำลังพูดคุยด้วยเข้าใจในสิ่งที่คุณพูด? 

• คุณคิดว่า เวลาใดที่คุณจำเป็นต้องใช้ทักษะ
ด้านการสื่อสารในที่ทำงานของคุณมากที่สุด? 

• ช่วยอธิบายถึงสถานการณ์ที่คุณเคยพลาด
ใจความสำคัญในระหว่างการสื่อสารหรือติดต่อ
กับผู้อื่น? แล้วผลลัพธ์เป็นอย่างไร? คุณแก้
สถานการณ์ดังกล่าวอย่างไร? 

• ช่วยอธิบายถึง การติดต่องานกับหัวหน้างาน
ของคุณล่าสุด ที่เป็นในลักษณะของการเขียน
ถึงกัน ให้ทราบหน่อยครับ? 

Interpersonal Skills 
•  ช่วยพูดถึงลักษณะความสัมพันธ์กับเพื่อน

ร่วมงานที่คุณคิดว่าคุณจะสามารถทำงาน
ด้วยได้ดีที่สุด    

• ช่วยอธิบายถึงลักษณะความสัมพันธ์ที่คุณคิด
ว่าทำให้คุณทำงานด้วยลำบากที่สุด? และ
คุณมีวิธีการแก้ไขอย่างไร?   ผลลัพธ์เป็น
อย่างไร? 

• ช่วยบอกถึงลักษณะการเมืองภายในองค์กร

ที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของคุณมาก
ที่สุด?  คุณมีวิธีการแก้ไขอย่างไร? 

Motivation 
•  ยกตัวอย่างเป้าหมายที่คุณทำได้สำเร็จตาม

ที่ตั้งใจ? คุณทำอย่างไรถึงทำได้สำเร็จ? มี
อุปสรรคอะไรเกิดขึ้นบ้าง? คุณมีวิธีแก้ไข
อุปสรรคดังกล่าวอย่างไร? 

• ทุกงานจะมีความยากและความพิเศษเฉพาะ
ของตัวงาน คุณลองยกตัวอย่างลักษณะงาน 
หรือ ความรับผิดชอบ ที่คุณคิดว่าไม่น่า
สนใจ และ ทำให้คุณเบื่อหน่ายมากที่สุด? 

• คุณมีวิธีการอย่างไรในการกระตุ้นตนเอง

สำหรับการทำงานที่คุณไม่ชอบ หรือ ไม่
ต้องการทำ แต่คุณจำเป็นต้องทำ? 

Stress Management 
• ช่วยอธิบายถึงสถานการณ์ที่คุณรู้สึกกดดัน 

และ แสดงให้เห็นถึงความสามารถด้านการ
แก้ไขปัญหาของคุณ    

• อธิบายถึงโครงการหรือเป้าหมายที่ทำให้
คุณสับสนมากที่สุด 

• ช่วยยกตัวอย่าง เหตุการณ์หรือสถานการณ์
ที่คุณคิดว่า เป็นสิ่งที่กดดันคุณ แต่คุณ
สามารถแก้ไขและทำผลงานออกมาได้ดี 

TIP:  

ในการสัมภาษณ์ ถ้าคุณคิดว่ายังไม่ได้รับข้อมูลที่

เพียงพอจากการถามด้วยคำถามข้างบน คุณ

สามารถใช้รูปแบบคำถามในลักษณะของ พฤติกรรม

ตรงข้าม ยกตัวอย่างเช่น “ลองบอกผม/ดิฉัน เวลาที่

แผนการของคุณไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง?” หรือ 

“อะไรคือปัจจัยที่คุณคิดว่าทำให้แผนการของคุณไม่

เป็นไปตามแผน?” หรือ “คุณทำอย่างไรเมื่อ

สถานการณ์ไม่เป็นไปตามที่คิด หรือ เกิดความผิด

พลาดขึ้น?” 



Initiative  

• ช่วยยกตัวอย่างผลงานหรือโครงการที่คุณรับผิดชอบ และ คุณได้
ทำให้เกิดบางสิ่งบางอย่างพิเศษเกินความคาดหมายของผู้อื่น และทำให้ทุก
คนเกิดความประทับใจ? 

• คุณเคยมีคำแนะนำใดๆให้กับรูปแบบการทำงาน และ ทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อการทำงานนั้นๆ ?  

• ช่วยอธิบายถึงสถานการณ์ที่คุณเจอปัญหาแต่คุณคิดว่า เป็นโอกาส
ของคุณในการทำงาน? คุณทำอย่างไรกับปัญหาดังกล่าว? ผลลัพธ์เป็น
อย่างไร? อะไรที่คุณคิดว่า คุณสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น
ได้? 

Problem Solving / Analytical Skills 
• ช่วยบอกถึงปัญหาที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้ในการแก้ไขมาก

ที่สุด? คุณมีวิธีการวิเคราะห์ปัญหาดังกล่าวอย่างไร? คุณมีวิธีการดำเนิน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างไร? 

• ช่วยยกตัวอย่างโครงการหรือความรับผิดชอบที่ไม่เป็นไปตามแผน
งานที่วางแผนเอาไว้เลย? 

• ช่วยยกตัวอย่างสถานการณ์ที่ทำให้คุณจำเป็นต้องถอยห่างออกจาก
ปัญหาหรือสถานการณ์ที่พบ เพื่อทำให้เห็นภาพการแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น? 

• คุณมีวิธีการหรือขั้นตอนการแก้ไขปัญหาอย่างไร เพื่อทำให้การแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวเป็นไปอย่างดีที่สุด? 

Decision Making 
• ช่วยยกตัวอย่างการตัดสินใจที่ทำให้คุณลำบากใจหรือยุ่งยากใจ

ที่สุด? แล้วข้อมูลอะไรที่เป็นพื้นฐานทำให้เกิดการตัดสินใจเกิดขึ้น? มีปัญหา
อย่างอื่นเกิดขึ้นตามมาหรือไม่? ผลลัพธ์ของเรื่องดังกล่าวจากการตัดสินใจ
ครั้งนั้นเป็นอย่างไร? 

• ช่วยยกตัวอย่าง เวลาที่คุณต้องตัดสินใจในกรณ๊มีทางเลือกมากกว่า

หนึ่ง? คุณมีวิธีในการตัดสินใจวิเคราะห์หรือประเมินเพื่อการตัดสินใจ
อย่างไร? 

• ยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่่คุณต้องตัดสินใจในขณะที่มีข้อมูลที่ต้องการ
ไม่พอ? คุณมีวิธีการรับมือกับเหตุการณ์นี้ยังไร? ทำไม? แล้วคุณพึงพอใจ
กับผลลัพธ์ที่ออกมาหรือไม่คะ/ครับ? 

• การตัดสินใจประเภทไหนยากที่สุดสำหรับคุณ? 

Teamwork 
• คิดถึงเวลาที่คุณทำงานเป็นทีมได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วอธิบาย

ถึงความรู้สึกขณะนั้นของคุณเกี่ยวกับความสามารถหรือความร่วมมือของ
ทีมงานที่ให้กับทีมในครั้งนั้น 

• ช่วยยกตัวอย่างความสามารถของคุณที่คุณคิดว่าสามารถทำให้ทีม
ของคุณประสบความสำเร็จได้ดีที่สุด? ในความคิดของคุณ อะไรคือสิ่งที่
ทำให้ทีมงานมีผลงานดีทีสุด 

• คุณเคยมีประสบการณ์ทำงานเป็นทีม ที่คุณคิดว่าเป็นการทำงานที่
ลำบากใจที่สุด ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังด้วยคะ/ครับ? อะไรที่ทำให้การ
ทำงานครั้งนั้นเป็นไปด้วยความลำบาก? คุณทำอย่างไร? 

• ลองให้คำนิยามของ “ความร่วมมือ”ในความคิดของคุณให้ทราบ
หน่อยครับ/คะ 

• ช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ที่ทีมงานเกิดความแตกแยกกัน? ทำไมถึงเกิด
เหตุการณ์เช่นนั้น? คุณทำอย่างไร? 

Time Management/Organization 
• ช่วยเล่าถึงโครงการที่คุณมีโอกาสได้วางแผนการทำงาน ? คุณมีวิธี

การวางระบบและกำหนดการทำงานอย่างไร? วิธีการของคุณในการ
ปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาแผนการทำงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ได้
ดีที่สุด? 

• เวลาที่คุณมีงานมากมายกองรออยู่เพื่อให้คุณทำให้เสร็จภายในระยะ
เวลาสั้นๆ คุณจะทำอย่างไร? และ คุณรู้สึกอย่างไรในขณะนั้น? 

• อธิบายเวลาที่คุณทำงานไม่ทันกำหนดเวลา? ผลลัพธ์ของงานดังกล่าว
เป็นยังไร และ คุณเรียนรู้อะไรจากประสบการณ์ครั้งนั้น? 

• ช่วยยกตัวอย่างเหตุการณ์ที่คุณเร่งการทำงานแล้วทำให้ผลงานออก
มาไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจ หรือ ผลงานออกมาไม่ดีตามคาดหวัง? 

• คุณมีวิธีจัดระบบและวางแผนสำหรับโครงการใหญ่ๆอย่างไร? 
• ทบทวบโครงการใหญ่ที่สุดที่เคยทำมาหนึ่งโครงการและ คุณมีวิธีการ

จัดระบบและวางแผนอย่างไร? 

การให้ความสำคัญกับกระบวนการคัดเลือก สามารถช่วยทำให้คุณและองค์กร
ของคุณมีสุขภาพทางการทำงานและผลการทำงานที่ดี ไม่ต้องเสียเวลากับการ
ได้บุคคลที่ไม่มีความเหมาะสม ซึ่งถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพขององค์กรและ
ส่วนรวม อย่างไรก็ตาม กระบวนการสัมภาษณ์ไม่ได้มีเพียงแค่การเตรียม
คำถามที่ดีเพียงพอ คุณยังต้องเรียนรู้ถึงวิธีการประเมินรูปแบบอื่นๆ ตลอดจน
การหมั่นฝึกอบรมหาความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของการสัมภาษณ์ เพื่อช่วยให้
กระบวนการสัมภาษณ์ของคุณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

สำหรับการสัมภาษณ์ที่ดี มีการเตรียมพร้อมที่แตกต่างกันในแต่ละตำแหน่ง
งาน และ มีชุดรูปแบบคำถามที่แตกต่างกันสำหรับผู้ถามคำถามในแต่ละ
ตำแหน่งงานและแต่ละฝ่าย ดังนั้น การเตรียมพร้อมและเรียนรู้ ฝึกฝนอย่างต่อ
เนื่อง จะสามารถทำให้คุณพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์ได้ดีที่สุด 
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POINT 

การสัมภาษณ์ที่ดีจำเป็นต้อง เตรียม
พร้อมและมีการฝึกซ้อมที่ดี 

สำหรับการเริ่มต้นการสัมภาษณ์ที่ดี 
คุณควรเริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ทักษะ
ที่จำเป็นต้องมี (Competency) ของ
ตำแหน่งงานที่คุณกำลังทำการคัด
เลือก เพื่อที่คุณจะได้เข้าใจอย่าง
ถ่องแท้ ว่าอะไรที่คุณอยากทราบหรือ
อยากรู้จากผู้สมัคร ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น
การสัมภาษณ์จริง  

เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการ 
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าไปทำการ
สัมภาษณ์ผู้สมัคร เพราะการทำเช่นนั้น
จะสามารถช่วยให้คุณมีภาพที่ชัดเจน
ก่อนที่จะทำการสัมภาษณ์อย่างมี
คุณภาพ ว่าทักษะหรือคุณลักษณะแบบ
ใดที่คุณต้องการจากผู้สมัคร  
การเตรียมพร้อมดังกล่าว ยังทำช่วย
ทำให้คุณสามารถพิจารณาผู้สมัครใน
แต่ละรายได้อย่างมีมาตราฐานและมี
ความยุติธรรม นอกจากการถามด้วย
รูปแบบคำถามตรวจสอบพฤติกรรม 

รูปแบบคำถามในลักษณะตรวจสอบ
ลักษณะการทำงานก็ควรนำมาใช่ร่วม
ด้วย ถ้าผู้สมัครยังไม่ตอบคำถาม
สมบูรณ์ คุณจำเป็นต้องถามอย่างต่อ
เนื่อง เพื่อให้ได้ข้อมูลพิสูจน์คุณสมบัติ
ที่ถูกอ้างถึง การสัมภาษณ์ที่ดีและ
เตรียมพร้อมจะสามารถทำให้คุณ
ประสบความสำเร็จในการค้นหาผู้
สมัครที่มีทักษะตามที่คุณต้องการได้ดี
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