
สัมภาษณไ์งให้ได้งาน 2021 (ตอน ๑) 

 

 
เมื่อได้สมัครงานแล้วได้รับการติดต่อกลับ คือสิ่งที่ใครหลายคน ๆ อยากให้เกิดขึ้น แต่รู้หรือไม่ว่าคุณก าลัง

จะไปเจอกับการทดสอบที่ยากข้ึน การสัมภาษณ์งานเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดในการคัดเลือกคนเข้าท างาน เพราะ
บริษัทจะได้รู้ว่าคนที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาในระดับหนึ่งแล้ว มีความเหมาะสมกับการท างานมากแค่ไหน ผู้สมัคร
จึงควรเตรียมตัวเพ่ือตอบค าถามให้ได้ดีที่สุด 

เคล็ด (ไม่) ลับ 5 ข้อ ในการสัมภาษณ์งานส าหรับคนที่ก าลังจะ ไปสัมภาษณ์งาน 

1. ความประทับใจแรกส าคัญท่ีสุด 
สิ่งส าคัญคือการสร้างความประทับใจแรกท่ีดีให้กับนายจ้างของเรา การแต่งตัวเป็นหนึ่งในเรื่องส าคัญ ควรอยู่ในชุด
สุภาพและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเราได้  
ถึงแม้ว่าจะเป็นการสัมภาษณ์งานออนไลน์ เราก็จ าเป็นจะต้องดูดี มีความน่าเชื่อถือ ท่าทางต่าง ๆ ก็ควรระวัง บาง
คนอาจจะชินกับการวีดิโอคอลคุยกับเพื่อน ๆ หรือญาติ ๆ แต่ให้จ าไว้ว่าการวีดิโอคอลครั้งนี้ คือการตัดสินว่าเราจะ
ได้งานไม่ได้งาน ควรวางตัวให้เหมาะสม และท าให้ผู้สัมภาษณ์ประทับใจในตัวเราให้ได้ 
อย่าลืม! กล่าวทักทายด้วยความเป็นมิตร ยิ้มอย่างมั่นใจ 
 
2. หาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท 
การรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เราไปสมัครงาน จะท าให้เราเข้าใจตัวองค์กรหรือบริษัทมากข้ึน และแสดงให้เห็นความ
ตั้งใจที่อยากจะท างานให้กับบริษัท และท าให้เรามีแนวทางของค าถามที่อาจจะใช้สัมภาษณ์เราด้วย 
 
 



3. น าเสนอตัวเอง 
เราแนะน าให้คุณขายความสามารถของตัวเอง บางครั้งอาจจะเป็นเรื่องยากท่ีจะพูดถึงตัวเอง แต่การน าเสนอตัวเอง
คือการแสดงให้เห็นว่าเราเหมาะสมกับงานนี้หรือไม่ ควรพูดให้เห็นว่าเรารู้หน้าที่ของต าแหน่งที่สมัครไป และเรา
สามารถที่จ าท าหน้าที่ต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายนอกจากนี้การแสดงให้เห็นว่าเราเหมาะกับการท างานของบริษัทนี้ 
ก็ยังเป็นการช่วยให้เรามีโอกาสได้งานมากยิ่งข้ึน 
 
 

                                                      
 
 
4. ภาษากายนั้นส าคัญ 
คุณต้องระวังการแสดงออกทางภาษากาย การใช้มือแสดงท่าทางเป็นการสร้างเรื่องราวที่ดี แต่ถ้าใช้มากเกินไปก็จะ
ดูไม่ดี นอกจากนี้ให้ระวังการจับหรือลูบสิ่งของอ่ืน ๆ เช่น ปากกา หรือเครื่องประดับ เพราะจะท าให้ผู้ที่สัมภาษณ์
เราเสียสมาธิได้ นอกจากนี้ยังไม่ควรจับผมตัวเอง ควรยิ้มและมองตาผู้สัมภาษณ์ เพ่ือแสดงถึงความมั่นใจและความ
เป็นมืออาชีพ 
 

 
 



5. ท าใจให้สบาย อย่าตื่นตระหนก 
เรามักจะรู้สึกประหม่าในการสัมภาษณ์งานได้ ซึ่งอาจจะท าให้เราดูขาดความมั่นใจ เราควรท าตัวให้ดูสงบและมั่นใจ 
ระวังการหายใจ ถ้ารู้สึกเครียดหรือกดดัน ให้ลองหายใจลึก ๆ ดู จะท าให้ดีขึ้น 
อย่าลืมตั้งใจฟังค าถามของผู้สัมภาษณ์ และตั้งสมาธิในการตอบแบบที่เราเตรียมตัวมา 
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สัมภาษณไ์งใหไ้ด้งาน 2021 (ตอน ๒) 

จากสัมภาษณ์ไงให้ได้งาน 2021 ตอน ๑ จะเป็นการเตรียมตัว ซึ่งได้พูดถึงการสร้างความประทับใจแรก 
การหาข้อมูลบริษัทที่เราจะเข้าสัมภาษณ์ การน าเสนอตัวเอง ภาษากายและการมีสมาธิไม่ตื่นตระหนกขณะ
สัมภาษณ์ ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งส าคัญ ในตอน ๒ นี้จะเป็นค าแนะน าสิ่งที่ไม่ควรท าเมื่อได้รับเชิญเข้าสัมภาษณ์งาน  

1. โกหก ตอบในสิ่งท่ีไม่ใช่ 
ส าหรับสิ่งที่ห้ามท าเด็ดขาดในการตอบค าถามสัมภาษณ์งานคือการโกหก ไม่ว่าจะเป็นการโกหกเรื่องของ

ตัวเอง เรื่องโปรไฟล์ การใส่สีตีไข่ลงไปหรือพูดอะไรที่ไม่ใช่ตัวคุณ เพราะนอกจากที่เสี่ยงต่อการโดนจับได้แล้วถ้าหา
กว่าเขาเชื่อคุณ คุณเองก็คงต้องเฟคตัวตนไปตลอดการท างาน อึดอัดกันเปล่าๆ จริงไหม? 
 

                                                                                                                   

 
 
 

2. หลบสายตา 
ในช่วงเวลาของการสัมภาษณ์งาน คุณไม่ควรที่จะหลบสายตาเวลาตอบค าถาม เพราะว่าการหลบตาขณะที่

พูดนั้นสื่อถึงความไม่มั่นใจในตัวเอง ดูมีพิรุธ แถมยังท าให้ดูบุคลิกไม่ดีอีกด้วย ทางท่ีดีคือควรที่จะมีความมั่นใจ ไม่
หลบสายตา พูดกับใครก็มองคนนั้น 

Tips : ส าหรับค าถามสัมภาษณ์งานท่ีคุณมักจะเจอในห้องสัมภาษณ์มีดังนี้ 
• ให้แนะน าตัวเองสั้นๆ 
• ท าไมถึงอยากท างานกับบริษัทนี้ 
• คุณคิดว่าตัวเองจะช่วยบริษัทได้อย่างไรบ้าง 
• บอกข้อดี ข้อเสียของตัวเอง 
• ถ้าเจอเหตุการณ์ … จะท าอย่างไร (จ าลองเหตุการณ์บางอย่างเพ่ือวัดไหวพริบ) 
นอกจากนี้อาจะมีค าถามวัดกึ๋นหรือว่าวัดความรู้รอบตัว รวมถึงงานอดิเรกต่าง ๆ ที่จะบ่งบอกว่าตัวคุณเป็น

อย่างไร ฉะนั้น ทางที่ดีก็ควรหาความรู้รอบตัวเอาไว้เยอะๆ  
 



 
 

3. พูดเรื่องต่าง ๆ ในแง่ลบ  
แน่นอนว่าการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดี แต่การพูดทุกอย่างที่คิดหรือว่าพูดอะไรในแง่ลบก็ไม่ควรท าเช่นกัน 

เพราะบริษัทจะมองว่าคุณมองเรื่องต่าง ๆ ในแง่ท่ีไม่ดี หากคุณจะตอบค าถามอะไรพยายามคิดในแง่บวกเสมอ ส่วน
อะไรที่เป็นเรื่องแง่ลบอาจจะลองมองพลิกมุมใหม่แทน 

 

                                                 
 

 
4. ไม่แสดงความสามารถ 

ส าหรับเทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานให้ได้งาน คุณต้องแสดงความสามารถของตัวเองออกไปให้เต็มที่ใน
เวลาจ ากัด แต่อย่าโอ้อวดจนเกินงาม พยายามพูดในสิ่งที่คุณท าได้จริง พูดถึงความมุ่งม่ัน ความตั้งใจ อย่าอายที่จะ
โชว์ว่าคุณท าอะไรได้บ้าง นี่คือเวทีของคุณ   

 
5. พูดโอ้อวดจนเกินไป  

ต่อจากข้อที่แล้ว หากว่าคุณอยากแสดงความสามารถ ก็พูดได้เลยว่าคุณสามารถท าอะไรได้บ้าง แต่ว่าไม่
ต้องพูดในเชิงโอ้อวด เช่น โอ้ย ผมท าได้ทุกอย่างแหละ เรื่องแค่นี้เหรอ ผมได้ท าได้อยู่แล้ว เป็นต้น แต่ให้พูดถึง
ประสบการณ์ที่เคยท ามาก่อน เช่น ผมเคยผ่านการฝึกอบรมด้านภาษาและผมคิดว่าสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการ
ท าได้ครับ เป็นต้น 

 
6. นิ่ง เงียบ ไม่แสดงความคิดเห็น 

พูดมากเกินไปก็ไม่ดี แต่พูดน้อยเกินไปก็ไม่ดีเช่นกัน สิ่งที่ไม่ควรท ากับการตอบค าถามสัมภาษณ์งานคือการ
ถามค า ตอบค า นิ่งเงียบเกินไป ไม่พูดในสิ่งที่ควรพูดหรือตอบแต่ใช่กับไม่ใช่ ในการสัมภาษณ์งานคุณควรที่จะแสดง
ทัศนคติ ความคิดต่าง ๆ ออกไปให้คนสัมภาษณ์มองเห็นความสามารถของคุณให้ได้มากท่ีสุด 
 

  



7. ไม่ถามค าถาม 
ในการสัมภาษณ์ส่วนใหญ่จะมีการเปิดโอกาสให้ผู้สัมภาษณ์ได้ถามค าถามกับทางบริษัท ซึ่งนี่แหละจะเป็น

ตัวชี้วัดว่าคุณจะได้เข้าท างานหรือไม่ อาจจะเป็นการพลิกเกมเลยก็ได้ โดยค าถามควรเป็นค าถามที่แสดงให้เห็น
ความกระตือรือร้น ความสนใจในตัวบริษัทหรือรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับต าแหน่งงานของคุณ 

 
8. ไม่เตรียมตัวมาจากบ้าน  

ถ้าคุณอยากได้งาน เทคนิคการสอบสัมภาษณ์งานให้ส าเร็จคือการเตรียมตัว หากคุณไม่เตรียมตัวเลย ก็
เสี่ยงที่จะตกม้าตายได้ง่ายๆ เพราะถึงเวลาจริง คุณอาจจะประหม่า ไม่รู้จะตอบค าถามอะไร พูดจาตะกุกตะกัก 
ผิดๆ ถูกๆ หัวสมองโล่ง พูดไม่ถูก เป็นต้น ทางที่ดี คุณควรเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ เช่น จ าลองสถานการณ์ ลอง
ตอบค าถามคร่าวๆ ไปจนถึงการฝึกพูดหน้ากระจก 

 

                                                         
9. ตื่นเต้นเกินไป 

เชื่อไหมว่า ไม่มีใครไม่ตื่นเต้นตอนสัมภาษณ์งาน แต่อยู่ที่ว่าคุณจะเก็บอาการได้มากน้อยเท่าไหร่ บางที
ก่อนสัมภาษณ์ คุณควรมาก่อนเวลา อาจจะหาร้านกาแฟใกล้ๆ นั่งปรับอารมณ์ จิบกาแฟอุ่นๆ ทบทวนค าถามอีกสัก
รอบ ท าใจให้สบาย แล้วก็เดินเข้าห้องสัมภาษณ์ชิล ๆ ดีกว่าการมาถึงแบบฉิวเฉียด ทุกอย่างดูรีบร้อนไปหมด ยิ่ง
เพ่ิมความตื่นเต้นให้คุณได้เท่าตัวเลยล่ะ 

10. ท าพฤติกรรมแปลกๆ 
ในการตอบค าถามสัมภาษณ์งาน นอกจากการระวังค าพูดแล้ว เรื่องของพฤติกรรมก็ส าคัญเช่นกัน ในห้อง

สัมภาษณ์คุณควรส ารวม มีความม่ันใจ นั่งตัวตรง หลังไม่งอ ยิ้มแย้มแจ่มใส ห้ามนั่งกระดิกขา กัดเล็บ ม้วนผม กัด
ปาก เป็นต้น  

 
 
 
 



11. อย่าบอกว่าตัวเองไม่เก่ง 
แน่นอนว่าคนเรา จะให้บอกว่าตัวเองเก่งหรือเจ๋งก็คงจะแปลกๆ แต่การพูดว่าตัวเองไม่เก่ง ดีไม่พอ หรือ

ถ่อมตัวมากเกินไป อาจท าให้คุณดูด้อยกว่าผู้สมัครคนอ่ืนๆ ฉะนั้น ลองเตรียมค าตอบไป เช่น ผมอาจไม่ถนัดเรื่องนี้
แต่พร้อมจะเรียนรู้ครับ หรือ ผมสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ได้เร็วครับ ดีกว่าค าตอบแบบ… ผมไม่เคยท าเรื่องนี้เลย 
อาจจะท าไม่ได้ เป็นต้น 

 
12. อย่าพูดในสิ่งที่ท าไม่ได้ 

สิ่งส าคัญของการตอบค าถามสัมภาษณ์งานคือความจริงใจ พยายามแสดงความจริงใจและไม่รับปากในสิ่ง
ที่คุณท าไม่ได้ชัวร์ๆ หากว่าคุณมีข้อแม้ เช่น ท างานเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เลยเพราะมีภาระทางบ้าน ให้บอกไปตรงๆ จะ
ได้แฟร์ทั้ง 2 ฝ่าย หรือว่ามีอะไรติดขัดให้พูดเพ่ือที่บริษัทจะได้เข้าใจ 

  

 

13. ไม่เป็นตัวของตัวเอง 
เชื่อว่าทุกคนอยากสร้างความประทับใจให้กับบริษัท แต่การเฟคตัวตนหรือว่าไม่เป็นตัวเอง สร้างบุคลิกที่

ไม่ใช่ตัวเราขึ้นมาเพ่ือให้คนตรงหน้าประทับใจ อาจไม่ใช่วิธีที่ดีสักเท่าไหร่ เพราะถ้าหากต้องท างานไปด้วยกันนานๆ 
คุณควรจะน าเสนอตัวตนของคุณให้เขาได้รับรู้ดีกว่าการสร้างตัวตนที่ไม่ใช่เรา   

 
14. ไม่พูดแทรกหรือแย่งพูด  

ในการตอบค าถามสัมภาษณ์งาน สิ่งส าคัญคือการไม่แย่งผู้สัมภาษณ์พูดรวมถึงไม่พูดแทรกตอนที่เขาก าลัง
พูดอยู่ด้วย คุณต้องรับฟังอย่างตั้งใจ รอคนตรงหน้าพูดให้จบประโยคก่อน จากนั้นจึงค่อยตอบค าถาม อย่าพูดเร็ว
เกินไป พูดให้ชัด เสียงดังพอประมาณ ไม่ต้องเสียงดังจนเกินไปแต่อย่าเบาไปจนคนตรงหน้าไม่ได้ยิน 

 
 
 
 



15. อย่าเปิดประเด็นเรื่องเงินเดือน 
แน่นอนว่าเรื่องค่าตอบแทนเป็นสิ่งส าคัญ แต่การที่คุณเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี้ก่อนอาจท าให้บริษัทมอง

ว่าคุณสนใจเรื่องเงินมากกว่าเรื่องงาน โดยบริษัทส่วนใหญ่จะมีการพูดถึงเรื่องค่าตอบแทนอยู่แล้ว เขาอาจถามคุณ
ว่าคุณจะเรียกเงินเดือนเท่าไหร่ หลังจากนั้นก็จะมีการต่อรองกันจนถึงจุดที่พอใจทั้ง ๒ ฝ่าย เพราะฉะนั้น เราจึงควร
รอให้ทางบริษัทเปิดประเด็นเรื่องนี้แทนที่เราจะเปิดเอง น่าจะดีกว่า  

Tips : หนึ่งในความกังวลของคนเตรียมตัวสัมภาษณ์คือการพูดภาษาอังกฤษ บางคนกังวลว่าต้องสัมภาษณ์
เป็นภาษาอังกฤษไหม ยิ่งบริษัทต่างชาติ ยิ่งต้องเตรียมตัวเรื่องภาษาให้ดีจะได้เปรียบกว่า นอกจากนี้ยังควรเรียนรู้
ศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการท างานและเตรียมบทสนทนาภาษาอังกฤษ เตรียมค าตอบที่เป็นภาษาอังกฤษเอาไว้ด้วย 

ในช่วงเวลาก่อนไปสัมภาษณ์ การแบ่งเวลาเรียนรู้ภาษาอังกฤษจึงมีความส าคัญมาก คุณสามารถเรียนรู้
ภาษาอังกฤษได้ง่ายๆ ด้วยการโหลดแอพพลิเคชั่นเรียนภาษาอังกฤษติดมือถือเอาไว้ อยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้  

นอกจากเรื่องของสิ่งที่ไม่ควรท าในการตอบค าถามสัมภาษณ์งานแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกมากมายที่คุณ
ควรท าในวันสัมภาษณ์ ลองไปดูเทคนิคที่เพ่ิมเปอร์เซ็นต์ให้คุณได้งานกัน 

• เลือกเสื้อผ้าสีสุภาพ เช่น ขาวด า หรือว่าสูทสีน้ าเงินจะเพ่ิมความมืออาชีพให้แก่คุณได้ 
• พยายามแต่งหน้าเบาๆ เน้นใช้สีสุภาพ เช่น สีน้ าตาล สสี้มหรือสีชมพูอ่อน ส่วนผู้ชายอย่าลืมดูแล

ความสะอาดของร่างกาย หวีผมให้เรียบร้อย ตัดเล็บให้สะอาด เป็นต้น 
• หาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่คุณจะสัมภาษณ์เอาไว้ให้มากที่สุด 
• พยายามฝึกพูดหน้ากระจก รวมถึงเตรียมค าตอบเอาไว้ให้ดี แต่ต้องเป็นค าตอบที่ไม่โกหก มีความ

จริงใจ นอกจากนี้ยังต้องเป็นค าตอบที่แสดงทัศนคติของคุณให้ทางบริษัทได้รับรู้ด้วย 
• สูดหายใจเข้าลึกๆ พยายามท าใจเย็นๆ ก่อนเข้าห้องสัมภาษณ์ จะได้ลดอาการประหม่าและ

ตื่นเต้น 
• ตอบค าถามอย่างจริงใจที่สุด เป็นตัวของตัวเอง แสดงความคิดในแง่บวกรวมถึงพลังที่พร้อมจะ

ท างานและเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
• เวลาที่ต้องพูดถึงจุดด้อยหรือข้อเสียของตัวเอง ให้พูดถึงข้อเสียที่สามารถกลายเป็นข้อดีได้ อาทิ 

เป็นคนจริงจังกับงานมากเกินไปหรือมักจะเครียดบ่อยๆ เมื่อต้องเจอกับงานหนัก แต่ว่าพยายามปรับตัวอยู่เพ่ือให้มี
ความรีแลกซ์กับงานมากข้ึน อย่าลืมบอกโซลูชั่นในการแก้ไขข้อเสียของตัวเองหรือบอกบริษัทว่าคุณจะเปลี่ยนตัว
เองให้เป็นคนที่ดีขึ้นได้อย่างไร 

• ใจเย็นเมื่อต้องเจอกับค าถามที่ท้าทาย พยายามคิดก่อนตอบออกไป ไม่ต้องรีบ 
• พยายามควบคุมอารมณ์ให้ได้ เพราะบางครั้งบริษัทอาจจะทดสอบอารมณ์ของคุณด้วยค าถามวัดใจ 
• ปิดท้ายการสัมภาษณ์ด้วยรอยยิ้มพร้อมกับค าว่า “ขอบคุณ” 
 
 



กว่าที่เราจะคว้างานที่ต้องการมาได้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ถ้าคุณมีความมุ่งมั่น ตั้งใจและแสดงพลังที่พร้อมจะ
เรียนรู้สิ่งต่างๆ เชื่อว่าคุณจะสามารถได้งานที่ต้องการแน่นอนจ้า ขอให้ทุกคนได้งานที่ใช่ในองค์กรที่ชอบกันเร็วๆ 
นะคะ Fighting!      
 

กองส่งเสริมการมีงานท า 
กรมการจัดหางาน 

 ๒/๖ 
________________________________________   
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