
ฝึกตอบ 10 ค ำถำมเดด็ก่อนไปสัมภำษณ์งำน 

 

 

 

 

 

 

  หลักในการตอบค าถามสัมภาษณ์ ควรตอบให้ตรงประเด็น กระชับ ได้ใจความ มีความคิดสร้างสรรค์
รวมถึงยกตัวอย่างเพ่ือให้ค าตอบชัดเจนยิ่งขึ้น ที่ส าคัญข้อมูลต้องถูกต้องและเป็นความจริง ซึ่งโดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์งานส่วน ใหญ่จะใช้เวลาตั้งแต่ 20 นาทีถึง 1 ชั่วโมง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และต าแหน่งงานของ
ผู้สมัคร 

นอกจากการเตรียมตัวตอบค าถาม ควรให้ความส าคัญเรื่องการแต่งกายและความตรงต่อเวลาด้วยนี่คือ
สิบค าถามโหดที่ต้องผ่านไปให้ได้ ลองอ่านค าแนะน าในการผ่านด่านอรหันต์เป็นแนวทาง แล้วน าไปปรับใช้ให้
เหมาะกับรูปแบบการสัมภาษณ์ของ ตัวเอง อย่าลืมว่า 10 ค าถามนี้ไม่มีค าตอบใดที่ถูกหรือผิด เพราะล้วนแต่
เป็นค าถามที่แสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ ทัศนคติต่างๆ เกี่ยวกับงาน ที่จะบ่งบอกความฉลาดในตัวคุณ ที่ส าคัญ 
หากมีการเตรียมพร้อมและซ้อมมากเท่าไหร่ ความมั่นใจก็มากขึ้นเท่านั้น เหมือนอย่างท่ีสามก๊กกล่าวไว้ว่า รู้เขา
รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง มาดูค าถามเด็ดกันเลย 

1. ช่วยเล่ำเกี่ยวกับตัวคุณให้เรำฟัง 
Do 
ใช้เวลาเพียง 2-3 นาทีสั้นๆ แบบกระชับได้ใจความ บอกเหตุผลที่ว่าท าไมเราจึงเป็นผู้สมัครที่ดีที่สุด

ส าหรับต าแหน่งนี้ รวมถึงยกตัวอย่างให้ฟังเพ่ือช่วยอธิบายและเพ่ิมความเข้าใจเกี่ ยวกับตัวเรา เช่น "หลังจาก
เรียนจบด้านบัญชีและท างานที่บริษัทตรวจสอบบัญชีมา 5 ปี ท าให้เป็นคนท างานเร็วและละเอียดรอบคอบ 
เพราะการตรวจสอบบัญชีแต่ละครั้งมีระยะเวลาก าหนดชัดเจนว่ากี่วันหรือกี่ สัปดาห์ ทั้งยังฝึกความเป็นผู้น า 
เพราะต้องดูแลน้องในทีมที่ออกตรวจงานด้วยกัน รวมถึงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สิ่งเหล่านี้ท าให้ดิฉันได้รับ
มอบหมายดูแลงานโปรเจคใหญ่ๆ อยู่เสมอ" 

 



Don't 
การเล่าทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเอง ตั้งแต่จบประถม มัธยม เข้ามหาลัย จนท างาน แต่ไม่มีจุดเด่น 

อะไรเพียงพอที่จะท าให้ผู้สัมภาษณ์รู้สึกสนใจในตัวคุณ 
2. ท ำไมคุณถึงคิดว่ำเหมำะกับงำนนี้ 
Do 
โอกาสมาถึงแล้ว อย่ากลัวที่จะพูด อาจจะเริ่มจากประสบการณ์และความสามารถท่ีเคยผ่านมา อัน 

เป็นสาเหตุท าให้คุณเหมาะสมที่สุดส าหรับต าแหน่งนี้ แล้วต่อด้วยเหตุผล ตัวอย่าง กรณีศึกษา สิ่งที่เป็นจุดเด่น
และแตกต่างจากผู้สมัครคนอ่ืน 

กรณีที่เพ่ิงจบการศึกษาหมาดๆ ถ้าสมัยเรียนท ากิจกรรมมาเยอะ เช่น ออกค่าย ฝึกงาน โครงการ
นักเรียนแลกเปลี่ยน ฯลฯ อย่าลังเลที่จะบอกเล่าว่ากิจกรรมเหล่านั้น ท าให้ตัวเองเป็นคนที่เข้ากับคนอ่ืนง่าย 
รู้จักปรับตัว ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืน และเรียนรู้เร็ว เป็นต้น 
หากตกที่นั่งเด็กเรียน ไม่ค่อยสนใจกิจกรรม ให้ตอบว่าเป็นคนที่ทุ่มเทกับเรื่องที่ได้รับผิดชอบ เช่น เรื่องเรียน
หรือรายงานกลุ่ม อาจยกเกรดเฉลี่ยเลขสวยๆ มาเป็นตัวอย่าง หรือวิธีการเลือกวิชาเรียน ที่แสดงให้เห็นว่ามีการ
เตรียมตัว วางแผนการเรียนมาเป็นอย่างดี 

Don't 
การตอบค าถามสั้นๆ เช่น "ด้วยประสบการณ์ท างาน 2 ปีที่ผ่านมา ผมเชื่อว่าสามารถท างานนี้ได้" แล้ว 

จบทันที ในกรณีนี้ คุณอาจจบเห่ เพราะไม่มีเหตุผลและตัวอย่างที่จะท าให้ผู้สัมภาษณ์เชื่อและมั่นใจในตัวคุณ 
3. ตำมควำมเข้ำใจของคุณ คิดว่ำต ำแหน่งนี้ต้องรับผิดชอบงำนอะไรบ้ำง 
Do 
ท าการบ้านก่อนมาสัมภาษณ์ด้วยการอ่านรายละเอียดของงานและคุณสมบัติของผู้ สมัครที่ทางบริษัท 

ต้องการ ท าความเข้าใจกับมัน ตอบให้สั้นและกระชับใจความ สิ่งส าคัญก่อนตอบต้องมั่นใจว่าเข้าใจ ถ้าไม่แน่ใจ
ส่วนไหนไม่ต้องกลัวที่จะถาม อาจตั้งค าถามกลับในท านองว่า เข้าใจต าแหน่งงาน แต่ไม่แน่ใจเกี่ยวกับข้อมูล
กลุ่มลูกค้า และผลิตภัณฑ์มากนัก อยากให้ช่วยอธิบายให้เข้าใจในเบื้องต้น 

Don't 
ถ้าไม่รู้ อย่าพยายามตอบ เพราะถ้าตอบผิด นั่นหมายความว่าคุณไม่ได้ท าการบ้านมา ไม่ได้ให้ความ 

สนใจกับงานนี้ แถมยังมั่วอีกต่างหาก 
4. คุณรู้อะไรเกี่ยวกับบริษัทเรำบ้ำง 
Do 
ก่อนมาสัมภาษณ์งาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทราบและเข้าใจข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรที่สมัคร เช่น 

ผลิตภัณฑ์ กลุ่มลูกค้า คู่แข่ง ภาพลักษณ์องค์กร ที่มาและประวัติขององค์กร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า คุณ
ได้ท าการบ้านมา และให้ความสนใจกับองค์กรอย่างแท้จริง อย่าลืมย้ าตอนท้ายด้วยว่า หลังจากท่ีศึกษาเก่ียวกับ
องค์กร ท าให้เรามีความสนใจที่อยากจะทราบเกี่ยวกับองค์กรเพ่ิมเติม 

https://www.sanook.com/home/


Don't 
การตอบแบบมั่นใจในตัวเองจนเกินไป หรือค าตอบที่สร้างภาพพจน์ไม่ดีให้กับตัวเอง เช่น "ทราบมาว่า 

ที่นี่ก าลังขาดผู้จัดการฝ่ายการตลาด ด้วยประสบการณ์งาน 3 ปีในด้านนี้ ท าให้คิดว่าสามารถแก้ปัญหานี้ได้" 
ค าตอบอย่างนี้นอกจากไม่สร้างทัศนคติที่ดีขององค์กรให้กับตัวเองแล้ว ยังเป็นการโอ้อวดตัวเองเกินไป 

5. อะไรคือจุดมุ่งหมำยระยะยำวในกำรท ำงำนของคุณ 
Do 
พูดถึงสิ่งที่อยากท าในอนาคต และต้องบอกวิธีที่จะท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จ ซึ่งควรจะเก่ียวข้องกับงานที่ 

สัมภาษณ์อยู่ เช่น อีก 5 ปีข้างหน้าอยากเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่เต็มไปด้วยศักยภาพและความสามารถ ใน
การพัฒนาพนักงานและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ การที่จะถึงจุดนั้นได้ต้องมีการเตรียมตัวเป็นอย่างดี เช่น การ
ได้มีโอกาสท างานที่บริษัทนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งในการเตรียมตัวส าหรับอนาคต และอาจเพ่ิมเติมตัวอย่าง เช่น วิธีการ
ท างานของตน เป็นต้น 

Don't 
การตอบในสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานที่สมัครอยู่ (ถึงแม้จะเป็นความจริง) เพราะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ 

เช่น อยากเปิดร้านอาหารในอีก 10 ปีข้างหน้า ถ้าตอบเช่นนั้น อาจโดนถามต่อว่าแล้วมาสมัครงานที่นี่ท าไม 
6. ถ้ำได้งำนนี้ คุณคิดว่ำจะท ำงำนที่นี่นำนเท่ำไหร่ 
Do 
ให้มุ่งประเด็นไปท่ีความทุ่มเทของตัวเองและความท้าทายของงาน ด้วยการบอกว่าตราบใดที่งานมี 

ความยากและท้าทาย ก็จะขอจะทุ่มเทความสามารถของตัวเองให้เต็มที่เพ่ือสร้างคุณประโยชน์ให้กับ องค์กร 
Don't 
บอกแผนการหรือระยะเวลา (ซึ่งเป็นความจริง) เช่น มีแผนไปเรียนต่ออีก 2-3 ปีข้างหน้า หรือ ทาง 

บ้านมีแผนให้ไปช่วยธุรกิจที่บ้าน 
7. อะไรคือจุดอ่อนของคุณ 
Do 
ควรเลือกจุดอ่อนที่เป็นความจริงและก าลังปรับปรุงหรือพัฒนาในขณะนี้ ที่ส าคัญควรบอกผลลัพธ์หลัง 

การปรับปรุงด้วย เช่น ภาษาอังกฤษไม่แข็งแรง ซึ่งตอนนี้ก าลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ เรียนมานานเท่าไหร่ ที่
ไหน และผลการเรียนเป็นอย่างไรบ้าง 

Don't 
มีหลายคนเคยบอกว่าให้เปลี่ยนจุดแข็งให้เป็นจุดอ่อน เช่น เป็นคนท างานหนักมากๆ ไม่เสร็จไม่กลับ  

อาจจะฟังดูดี แต่คุณก าลังท าลายตัวเอง เพราะปัจจุบันนี้การรู้จักจัดสรรเวลา (work life balance) เป็น
ประเด็นส าคัญของคุณภาพชีวิต อีกอย่างคุณก าลังโกหกเพ่ือให้ดูดี แถมตอบผิดประเด็นอีกต่างหาก 

8. ท ำไมคุณถึงลำออกจำกงำนเก่ำ 
Do 
ตอบความจริงให้มากท่ีสุด แต่สั้นกระชับใจความ ไม่จ าเป็นต้องตอบทั้งหมดถ้าความจริงมันเลวร้าย 
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เหลือเกิน อย่าลืมว่าผู้สัมภาษณ์อาจขออนุญาตติดต่อบุคคลอ้างอิงเพ่ือท าการตรวจสอบ ข้อมูลเหล่านั้น 
Don't 
ควรหลีกเลี่ยงการวิจารณ์ที่ท างานและนายเก่า เพราะเหล่านี้จะท าให้ภาพลักษณ์ของคุณดูแย่ และนั่น 

หมายถึงความกล้าที่จะวิจารณ์บริษัทต่อๆ ไปที่คุณร่วมงานด้วย 
9. อะไรคือสิ่งท่ีคุณชอบและไม่ชอบในงำนเก่ำ (หรืองำนที่ก ำลังท ำอยู่) 
Do 
ควรบอกสิ่งที่ชอบมากกว่าสิ่งที่ไม่ชอบ และให้ค าอธิบายรวมถึงเหตุผลว่าท าไมเราจึงคิดเช่นนั้น 
Don't 
บอกในสิ่งที่ไม่เก่ียวกับเรื่องงานหรืออ้างอิงถึงบุคคล เพราะนั่นหมายถึงคุณก าลังวิจารณ์คนอ่ืน ไม่ 

จ าเป็นต้องเล่าทุกอย่างที่แย่ๆ เกี่ยวกับงาน เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา 
10. อะไรคือสิ่งท่ีคุณประสบควำมส ำเร็จสูงสุดในชีวิต 
Do 
ควรจะเป็นเรื่องที่รู้สึกภูมิใจที่สุดในช่วง 1-2 ปีของการท างาน คุณอาจพูดถึงการเลื่อนขั้น ปรับ 

ต าแหน่งในการท างาน หรือตลอดระยะเวลาที่ท างานมามีแต่ความราบรื่นไม่เคยมีปัญหากับลูกค้า หากคุณมี
ความส าเร็จชัดเจน เช่น สามารถท ายอดการขายได้ทะลุเป้า 200% หรือ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 25% 
ให้เล่าที่มาของเรื่องนั้น วิธี แนวด าเนินการ ผลลัพธ์ ตลอดจนอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงวิธี 

กำรแก้ปัญหำ 
ถ้าเป็นผู้สมัครที่เพ่ิงจบการศึกษาหมาดๆ อาจจะพูดถึงเกรดเฉลี่ย หรือความภาคภูมิใจที่สามารถสอบ 

เข้ามหาลัยที่มีชื่อเสียงได้ 
Don't 
การแต่งเรื่องข้ึนเองหรือพูดเกินจริงกว่าสิ่งที่ได้ท า ส่งผลให้วิธีการเล่าแตกต่างไป ซึ่งผู้สัมภาษณ์ท่ีมี 

ความเชี่ยวชาญ จะสามารถตั้งค าถามต้อนจนจับได้ว่าเป็นเรื่องท่ีแต่งขึ้น 
Guru Tips 
- บริษัทบำงแห่ง ค ำถำมเหล่ำนี้จะถูกถำมเป็นภำษำอังกฤษ ดังนั้นถ้าจะให้ดี ควรฝึกตอบทั้ง 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
- ก่อนเข้ำสู่ด่ำนอรหันต์ปรำบเซียน ควรฝึกซ้อมหน้ำกระจกก่อน เพ่ือตรวจบุคลิกภาพ ที่ส าคัญต้องมี eye 
contact หรือสบตาผู้สัมภาษณ์ อย่าหลบตาหรือมองเพดานเวลาสัมภาษณ์ แม้กระทั่งการนั่งเท้าคางหรือเท้า
โต๊ะ ก็เป็นการท าให้คะแนนบุคลิกภาพลดลงอย่างน่าใจหาย 

 
ท ำไงดี เจอเจ้ำนำยต่ำงชำติ 
- บริษัทญี่ปุ่น อยำกเห็นว่ำที่พนักงำนที่มีควำมนิ่ง อดทน อ่อนน้อมถ่อมตน แต่มีความมั่นใจใน

ตัวเอง พูดจาไม่เยิ่นเย้อ สั้น กระชับ และหากสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ รับรองได้เปรียบกว่าเห็นๆ 



- บริษัทฝรั่ง (International Firms) ส่วนใหญ่อยำกได้เด็กที่มีควำมม่ันใจ กล้ำพูดกล้ำคิด ไฟแรง 
ทุ่มเท แต่ก็มีชีวิตด้านอ่ืนด้วยนะ อย่างเช่น มีงานอดิเรกท า มีเที่ยวเล่นบ้างแต่ก็ท างาน อีกอย่างที่ส าคัญเลย 
บุคลิกภาพ ต้องดูมั่นใจ ดูคล่อง ฉะฉาน พูดภาษาอังกฤษได้ 

 

ที่มำ : https://www.sanook.com/women/9605/ 

 


