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การสอบสัมภาษณ์ 
1.อะไรคือส่ิงทีผู้่เข้าสอบสัมภาษณ์คาดหวงัไว้ 
   1. ไดรั้บการปฏิบติัอยา่งสุภาพ 
  2. มีโอกาสและเวลาท่ีจะพดูในส่ิงท่ีตอ้งการพูดในการตอบค าถาม 
  3. ขอ้ดีและขอ้เสียควรถูกพิจารณาหรือถูกบนัทึกไวเ้พื่อการใหค้ะแนน 
  4. ตอ้งใช่เวลาและความคิดอยา่งมากเม่ือถูกถามดว้ยค าถามยากๆ  
  5. ผูส้ัมภาษณ์ไม่ควรตดัสินอะไรจนกวา่การสัมภาษณ์เสร็จส้ิน 
2. ในขณะเดียวกนัผู้สัมภาษณ์กจ็ะคาดหวงัจากผู้สมัครดังนี้  

1. ผูส้มคัรมีความตั้งใจท่ีจะท างานในต าแหน่งนั้นจริงและตั้งใจจะท าการสอบสัมภาษณ์เป็นอยา่งดี  
  2. ผูส้มคัรมีความซ่ือตรงต่อค าถามท่ีถูกถาม ไม่พดูเทจ็  
  3. ผูส้มคัรมีความสุภาพเรียบร้อยและตั้งใจฟังค าถาม 
  4. ผูส้มคัรมีความสามารถตอบค าถามอะไรก็ไดท่ี้ผูส้ัมภาษณ์จะถาม 
3. การหาความรู้เกีย่วกบังาน 
  วธีิหาความรู้ง่าย ๆ คือ หาเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งมาอ่าน ติดตามเร่ืองของ(หน่วยงาน) ท่ี ปรากฏในหนงัสือพิมพ์
รายงานประจ าปีความเห็นของคนท่ีอยูใ่นสาขางานนั้นๆรวมทั้งคู่แข่งดว้ย และในปัจจุบนัน้ี ยิง่สะดวกง่ายดายข้ึนโดยการ
คน้หาจากเวบ็ไซตข์องหน่วยงาน หรือหน่วยงานนั้นๆ 
4. การเตรียมพูดถึงความสามารถของผู้สมัคร 
  เป็นเร่ืองท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีผูส้มคัรตอ้งท า โดยอาจจะจดค าถามท่ีผูส้มคัรตอ้งการถามผูส้ัมภาษณ์ในระหวา่งการรอ
สัมภาษณ์เอาไวแ้ละซอ้มถาม ซอ้มตอบค าถามต่าง ๆ ใหค้ล่องแคล่ว ใหบิ้ดามารดาหรือคนในครอบครัวและเพื่อนสนิทฟัง
การถาม-ตอบ ของผูส้มคัรและแกไ้ขตามท่ีเขาวจิารณ์และการตอบค าถามใหต้อบตรงประเด็น กระชบั ไดใ้จความ มี
ความคิดสร้างสรรคร์วมถึงยกตวัอยา่งเพื่อใหค้  าตอบชดัเจนยิง่ข้ึน ท่ีส าคญัขอ้มูลตอ้งและเป็นความจริง 
5. หัวข้อประเมินผู้เข้าสัมภาษณ์ 
  1.ชีวประวตัิเบือ้งต้น 
   แนะน าวา่ควรใชเ้วลาในการแนะน าตวัเพียงสั้นๆแค่ 2-3 นาทีพอ เนน้ความกระชบัไดใ้จความ รวมถึง
บอกวา่ตวัเองสามารถเขา้กบัคนอ่ืนไดง่้าย รู้จกัปรับตวั ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน และเรียนรู้ไดเ้ร็ว 
 แนวถาม: บางคร้ังท่ีสัมภาษณ์ถามค าถามเหล่าน้ี ก็เพื่อตรวจสอบดูวา่ผูส้มคัรเป็นอยา่งไร ในขณะท่ีมาในฐานะและโอกาส
ท่ีแตกต่างกนั เช่น ผูส้มคัรสองคนอาจสอบไดค้ะแนนดีทั้งคู่ แต่พื้นฐานและโอกาสอาจจะมีไม่เท่ากนั 
 แนวตอบ: ความจริงแลว้ค าถามประเภทน้ี เป็นค าถามประเภทตรงไปตรงมา สามารถคาดการณ์ไวล่้วงหนา้ได ้และยงัง่าย
ต่อการตอบ ท่ีส าคญัคือไม่ควรพดูเท็จและควรตอบตามความเป็นจริง 
 แนวตอบทีไ่ม่ควรตอบ : การเล่าเร่ืองทุกส่ิงทุกอยา่งเก่ียวกบัตวัเอง ตั้งแต่จบประถม มธัยม เขา้มหาวทิยาลยั จนท างาน แต่
ไม่มีจุดเด่นอะไรเพียงพอท่ีจะท าใหผู้ส้ัมภาษณ์รู้สึกสนใจในตวัคุณ 
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  2.การศึกษาและการฝึกงาน 
 แนวถาม: ค าถามลกัษณะน้ีจะมุ่งไปยงัการหาขอ้มูลเก่ียวกบัการเรียนและคะแนนท่ีผูส้มคัรไดรั้บโดยเฉพาะอยา่งยิง่ใน
กรณีท่ีผูส้มคัรไม่มีประสบการณ์การท างานมาก่อนเลย อาจจะมีบา้งท่ีผูส้ัมภาษณ์จะเนน้ไปยงัจุดน้ี และนอกจากน้ีก็อาจจะ
รวมค าถามเก่ียวกบักิจกรรมนอกหลกัสูตร เช่นกิจกรรมต่างๆ 
แนวตอบ:ในท านองเดียวกนั ค าถามน้ีก็ง่ายต่อการตอบเช่นกนั นอกจากผูส้มคัรไม่ไดเ้ตรียมมาล่วงหนา้ ในกรณีท่ีผูส้มคัร
ท าคะแนนไดไ้ม่ดี ผูส้ัมภาษณ์ก็อาจจะถามถึงสาเหตุท่ีเขาไดค้ะแนนไม่ดี แต่ไม่ควรแกต้วัเพราะอาจจะท าให้เสียคะแนนได ้
  3.ประสบการณ์ในการท างาน 

 แนะน าใหเ้ล่าประสบการณ์การท างานท่ีผา่นมาและความสามารถโดยใหแ้ยกเป็นปีๆ หากมีการท างานหลายท่ี ถา้
มีท่ีเดียวใหบ้อกต าแหน่งท่ีท างาน บริษทั ระยะเวลาการท างานก่ีปี (หากจ าไม่ไดก้็เอาปัจจุบนัไวก่้อน) กรณีท่ีพึ่งจบ
การศึกษา ถา้ตอนเรียนไดท้  ากิจกรรมมาเยอะ เช่น การออกค่าย หรือกิจกรรมต่างๆ อยา่ลงัเลท่ีจะเล่าเพราะกิจกรรมเหล่าน้ี
จะส่ือวา่ คุณเป็นคนท่ีเขา้กบัคนอ่ืนง่าย รู้จกัปรับตวั ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืนและเรียนรู้เร็ว เป็นตน้ หากตอนเรียน
ไม่ค่อยสนใจกิจกรรมใหต้อบวา่เป็นคนท่ีทุ่มเทกบัเร่ืองท่ีไดรั้บผดิชอบ เช่นเร่ืองการเรียนหรือรายงานกลุ่ม อาจยกเกรด
เฉล่ียมาเป็นตวัอยา่ง 
แนวถาม: ท่ีจริงแลว้ในจดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่ก็จะใหร้ายละเอียดเก่ียวกบัประวติัการท างานอยูแ่ลว้ แต่ท่ีตอ้ง
ถามลึกลงไปอีก ก็เพื่อดูรายละเอียดอ่ืนๆ เป็นตน้วา่ ความสามารถในการท างานเป็นอยา่งไร การท าตวัเขา้กบัเพื่อนร่วมงาน
เป็นอยา่งไร และท าไมจึงออกจากงานท่ีเดิม เพราะเป็นการทดสอบวา่ผูส้มคัรจะตอบค าถามตรงกบัขอ้มูลท่ีใหไ้วก่้อนหนา้
น้ีในจดหมายสมคัรงานและประวติัยอ่หรือไม่ 
แนวตอบ: ในการตอบค าถามเก่ียวกบัความสนใจยามวา่งระวงัอยา่งพดูเทจ็ แลว้ก็อยา่ตอบเพื่อเอาใจผูส้ัมภาษณ์เป็นอนั
เด็ดขาด ถา้จะบอกถึงงานอดิเรกของเราคืออะไรแลว้ ก็ตอ้งมีความมัน่ใจวา่เราท าจนเป็นนิสัย และสามารถบอกรายละเอียด
ของงานไดเ้ป็นอยา่งดีเพราะอาจจะเสียเครดิตได ้ 
ค าตอบทีไ่ม่ควรตอบ:การตอบค าถามสั้นๆ เช่น “ดว้ยประสบการณ์ท างาน 2 ปีท่ีผา่นมาผมเช่ือวา่สามารถท างานได”้ ใน
กรณีน้ีคุณอาจจบแห่ เพราะไม่มีเหตุผลและตวัอยา่งท่ีจะท าใหผู้ส้ัมภาษณ์เช่ือและมัน่ใจในตวัเองได ้
 4. ความช านาญการพเิศษ 
แนวถาม:งานประเภทท่ีตอ้งอาศยัความช านาญพิเศษ ผูส้ัมภาษณ์อาจจะตอ้งการรายละเอียดเพิ่มเติม โดยเรียกเขา้รับการ
สอบสัมภาษณ์สักคร้ังหน่ึง ก่อนตดัสินใจรับใครเขา้ท างานและยงัสามารถทดสอบไดว้า่ผูส้มคัรมีความฉบัไวในการตอบ
ขอ้ซกัถามไดดี้เพียงใด และสามารถแกไ้ขสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดดี้ในเวลาเร่งด่วน 
แนวตอบ: ควรติดตามข่าวและเหตุการณ์รอบๆตวั โดยผา่นส่ือต่างๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ความเคล่ือนไหวและกิจการของ
บริษทัหรือหน่วยงานท่ีตอ้งการสมคัรเขา้ท างานนั้น ใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะมากได ้
 5.สุขภาพ 
แนวถาม:โดยส่วนมาเร่ืองสุขภาพน้ี ผูส้ัมภาษณ์สามารถดูไดจ้ากใบรับรองแพทยท่ี์แนบมาดว้ย แต่บางคร้ังตอ้งถามเก่ียวกบั
เร่ืองสุขภาพอีก ก็เพราะวา่งานบางอยา่งก็ตอ้งการทราบรายละเอียดเก่ียวกบัสุขภาพเป็นพิเศษ 
แนวตอบ: เร่ืองสุขภาพน้ีก็คงไม่ตอ้งเตรียมตวัอะไรมากเพียงแต่ตอบไปตามความจริงและพิจารณาดูวา่สุขภาพของเราเป็น
อยา่งไรเป็นอุปสรรคต่องานท่ีจะท าหรือเปล่า09917599 
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 6. อะไรคือ จุดเด่น/จุดอ่อนของคุณ 
จุดเด่นควรจะบอกอะไรท่ีคิดวา่ดีท่ีสุดในตวัเรา และสามารถน าความสามารถนั้นมาใชก้บังานท่ีจะสมคัรได ้เช่น“ผมเป็น
คนไม่ชอบหยดุน่ิง เน่ืองจากชอบ ชอบท ากิจกรรมใหญ่ๆอยูเ่สมอ” 
 จุดอ่อนควรจะบอกในส่ิงท่ีตวัเองก าลงัจะปรับปรุงหรือท าแลว้ ณ.ขณะนั้น และควรบอกถึงผลหลงัการปรับปรุงดว้ยเช่น
“ภาษาองักฤษของผมอ่อนมากๆซ่ึงตอนน้ีผมก าลงัเรียนภาษาองักฤษอยู ่เรียนมาได ้4 เดือนแลว้ และผลการเรียนน้ีเอง ท า
ใหผ้มสามารถโตต้อบจดหมายท่ีเป็นภาษาองักฤษได”้ 
 
เคลด็ลบัสู่ความส าเร็จในการสัมภาษณ์(โดยสรุป) 

 ไม่ควรรับนดัสัมภาษณ์วนัละหลาย ๆ บริษทั เพราะอาจเกิดเหตุติดขดั หลายประการหรือผูส้มคัรอาจเกิดความ
เม่ือยลา้ในการรับการสัมภาษณ์กบับริษทัหลงั ๆ  

 อยา่ทกัทายผูส้ัมภาษณ์ดว้ยการจบัมือถา้เขาไม่ไดย้ืน่มือมาทกัทายก่อน  
 กรณีผูส้ัมภาษณ์เชิญใหน้ัง่ ควรกล่าวค าขอบคุณ อยา่นัง่เฉย ๆ  
 ไม่ควรถามค าถามเก่ียวกบัวนัหยดุ วนัพกัผอ่น การมาสาย หรือการกลบั ก่อนเวลา เพราะเป็นการสร้างภาพพจน์วา่

ผูส้มคัรงานอยากท างานนอ้ย ๆ ชอบหยดุงาน  
 ไม่ควรสวมแวน่กนัแดดหรือใชมื้อปิดปากเวลาพดูหรือกุมมือบนตกัแน่น  
 ไม่ควรแสดงอาการประหม่า มือสั่น เทา้สั่น ท าตวัต่ืนเตน้เสียงสั่น ควร สูดลมหายใจลึก ๆ และท าใจใหส้บายก่อน

และระหวา่งการสัมภาษณ์ 
 ไม่ควรแสดงอาการกระตือรือร้นวา่อยากไดง้าน จนดูลนลาน พึงระล าไว ้เสมอวา่เรามีขอ้ดีท่ี บริษทัตอ้งการ จึง

เรียกตวัสัมภาษณ์  
 ไม่ควรแยง่พดูขณะใหส้ัมภาษณ์หรือถามค าถามผูส้ัมภาษณ์มากเกินไป  
 ไม่ควรถามเร่ืองเงินเดือนจนกวา่ผูส้ัมภาษณ์จะพอใจตวัเราเสียก่อน และ โดยทัว่ไปผูส้ัมภาษณ์จะตอ้งถามอยูแ่ลว้ 
 ไม่ควรพดูในส่ิงท่ีไม่เป็นความจริงเพราะผูส้ัมภาษณ์อาจจบัขอ้เทจ็จริงได ้ไม่ยาก  
 ไม่ควรตอบวา่ไม่รู้ไม่ทราบ นอกจากคิดหาค าตอบไม่ไดจ้ริง ๆ  
 ไม่ควรนินทาหรือต าหนิเจา้นายเก่า  
 อยา่ใชค้  าสบถ ค าแสลง ค ายอ่ ค  าผวน ฯลฯ ท่ีไม่เหมาะอยา่งยิง่ในการ ใหส้ัมภาษณ์  
 อยา่ใชค้  าท่ีไม่สุภาพ/ค าหยาบคาย  
 ไม่ควรชวนพ่อแม่/เพื่อนหรือน าสัตวเ์ล้ียงไปรอสัมภาษณ์ดว้ย เพราะผู ้สัมภาษณ์จะรู้สึกวา่ ผูส้มคัรไม่มีความ

มัน่ใจในตนเอง ตอ้งมีพี่เล้ียงคอยดูแลหรือยงัไม่เป็นผูใ้หญ่พอท่ีจะรับผดิชอบงานได ้ 
 ไม่ควรถามค าถามบางอยา่ง เช่น - ตอ้งท างานล่วงเวลาหรือไม่ จะมีสิทธิลาหยดุไดน้านเท่าใด บริษทัจะใหสิ้ทธิ

ประโยชน์ หรือสวสัดิการอะไรบา้ง ถามผูส้ัมภาษณ์วา่ท างานในต าแหน่งอะไร  



Brain Media                                                                       การสอบสมัภาษณ์ 
 

 ค าถามท่ีควรถามเม่ือผูส้ัมภาษณ์เปิดโอกาสใหถ้ามในเร่ืองราวต่าง ๆ เช่น หากไดรั้บการคดัเลือกใหท้ างานใน
บริษทั ตอ้งทดลองงานเก่ียวกบัอะไรบา้งมีระยะเวลาการทดลองงานเท่าใด มีการฝึกงานหรือไม่ ใชเ้วลานานเท่าใด 
งานท่ีท าตอ้งรับผดิชอบเก่ียวกบัอะไร บริษทัมีโครงการท่ีจะขยายงานหรือไม่อยา่งไร มีโอกาสไดรั้บการ
สนบัสนุนจนไปถึงต าแหน่งระดบัใด เหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น บริษทัใหก้ารสนบัสนุนการศึกษา ฝึกอบรมในดา้น
ใดบา้งหรือไม่ เป็นตน้  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


