
ตวัอยา่งค าถามในการสมัภาษณ์

ทกัทาย

กจิกรรม ตวัอยา่งส ิง่ทีจ่ะส ือ่สาร

ทักทาย สถานทีส่มัภาษณ์หายากไหม เจา้หนา้ทีข่องเราใหก้ารดแูลอยา่งไรบา้ง ทีน่ั่งรอสะดวกไหม

(เพือ่ใหผู้ถ้กูสมัภาษณ์ relax เป็นตวัของตวัเอง เพือ่ทีจ่ะไดต้อบอยา่งจรงิใจ และไดข้อ้มลูทีเ่ป็นความจรงิมากทีส่ดุ

เพือ่ check ความเห็นของแขกตอ่สถานทีแ่ละเจา้หนา้ทีข่ององคก์ร)

อธบิายวธิกีาร

สมัภาษณ์

วนันีเ้ราจะถามถงึประสบการณ์จรงิ ทีผ่า่นมาในชว่ง 2 ปี โดยไมใ่ชเ้หตกุารณ์สมมต ิอยากจะใหค้ณุตอบตรงประเด็นและชดัเจนทีส่ดุ/หากไม่

เขา้ใจค าถาม สามารถบอกใหเ้ราทวนค าถามได/้การสมัภาษณ์จะใชเ้วลาประมาณ …. นาท/ี อยากใหค้ณุหายใจลกึๆและเตรยีมความพรอ้ม/

เราอาจจะจดบนัทกึการสมัภาษณ์เพือ่เป็นขอ้มลูในการพจิารณา (เพือ่ไมใ่หผู้ถ้กูสมัภาษณ์ประหลาดใจในการถามหรอืพฤตกิรรมตา่งๆของ

ผูส้มัภาษณ์)

Competency ตวัอยา่งส ิง่ทีจ่ะส ือ่สารเพือ่ประเมนิ Competency

Technical skill 

ดา้น………

-อยากใหค้ณุเลา่ถงึงานทีผ่า่นมาทีไ่ดใ้ชทั้กษะ…….. /เกดิขึน้ทีไ่หน/เมือ่ไร/มใีครรว่มงานบา้ง

-คณุท าอะไรบา้ง  อยา่งไร เหตใุดจงึใชว้ธินัีน้ คณุมัน่ใจไดอ้ยา่งไรวา่วธิกีารของคณุถกูตอ้ง

-ไดผ้ลลพัธเ์ป็นอยา่งไร มปีระโยชนอ์ยา่งไร คนทีเ่กีย่วขอ้งพดูถงึงานคณุวา่อยา่งไร

-อยากใหค้ณุเลา่ถงึความส าเร็จและความภมูใิจในงานดา้น………...ทีผ่า่นมา /เกดิขึน้ทีไ่หน/เมือ่ไร/มใีครรว่มงานบา้ง

-คณุท าอะไรบา้ง อยา่งไร เหตใุดจงึเรยีกวา่ความส าเร็จ เหตใุดจงึภมูใิจ 

-ไดผ้ลลพัธเ์ป็นอยา่งไร คนทีเ่กีย่วขอ้งพดูถงึความส าเร็จของคณุวา่อยา่งไร

Management -อยากใหค้ณุเลา่ถงึเหตกุารณ์ทีผ่า่นมาทีค่ณุไดบ้รหิารจัดการดแูลโครงการ หรอืทมีงาน หรอืงบประมาณ/มใีครรว่มงานบา้ง/เกดิขึน้ทีไ่หน/

เมือ่ไร/งบประมาณเทา่ไร/คณุมบีทบาทอะไร

-คณุท าอะไรบา้ง คณุจัดการใหง้านเป็นไปตามแผนงานอยา่งไร  

-คณุท าอยา่งไร เมือ่...ทมีงานมคีวามเห็นไมต่รงกับคณุหรอืขดัแยง้กัน/การใชง้บประมาณไมเ่ป็นไปตามแผน/ไมไ่ดง้านตามแผน

-ผลลพัธข์องงานนัน้คอือะไร คนทีเ่กีย่วขอ้งพดูถงึงานคณุวา่อยา่งไร ไดม้กีารแกไ้ขใหอ้ะไรดขี ึน้บา้งหลงัจากนัน้ ประทับใจเรือ่งใดบา้ง 

คณุไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้ง

-อยากใหค้ณุเลา่ถงึเหตกุารณ์ทีค่ณุตอ้งจัดการหลายๆงานพรอ้มๆกัน/เหตกุารณ์นัน้เกดิขึน้ทีไ่หน/เมือ่ไร/คณุมบีทบาทอะไร

-คณุมวีธิจัีดการงานหลายๆงานพรอ้มๆกันอยา่งไร 

-คนทีไ่ดท้ างานกับคณุพดูถงึคณุและงานเหลา่นัน้อยา่งไร

Problem-solving -อยากใหค้ณุเลา่ถงึปัญหาทีย่ากทีส่ดุใน 2 ปีทีผ่า่นมา/เหตใุดจงึคดิวา่ยากทีส่ดุ/เหตใุดปัญหานัน้จงึเกดิขึน้/เกดิขึน้ทีไ่หน

-อยากใหค้ณุเลา่ขัน้ตอนแบบละเอยีดทีท่ าใหค้ณุผา่นพน้ปัญหาเหลา่นัน้/เหตใุดจงึใชว้ธินัีน้/ คณุรูไ้ดอ้ยา่งไรวา่วธิกีารนัน้เหมาะสมทีส่ดุ/

คณุรูส้กึอยา่งไรเมือ่ตอ้งอยูใ่นสถานการณ์นัน้

-มใีครไดป้ระโยชนบ์า้งจากเหตกุารณ์นัน้/คณุมวีธิป้ีองกันไมใ่หปั้ญหาเหลา่นัน้เกดิขึน้อกีอยา่งไร/ คนอืน่ๆคดิอยา่งไรกับวธิกีารของคณุ

-อยากใหเ้ลา่ถงึงานทีต่ัง้เป้าหมายไวแ้ลว้ไปไมถ่งึ/คณุมบีทบาทใดในงานนัน้

-คณุไดท้ าอะไรไปบา้ง คณุแกไ้ขสถานการณ์อยา่งไร คณุรูส้กึอยา่งไร คณุไดเ้รยีนรูอ้ะไร หลงัจากงานนัน้แลว้คณุไดป้รับปรงุอะไรบา้ง

-ผลจากการปรับปรงุเป็นอยา่งไร

Communication 

ดา้น Presentation

-อยากใหค้ณุเลา่ถงึประสบการณ์ทีค่ณุเคยส าเสนองานตอ่คนจ านวนมาก/งานอะไร/เกดิขึน้ทีไ่หน/ใครฟังคณุพดูบา้ง/ กีค่น/ใชเ้วลานาน

เพยีงไร/ใชภ้าษาอะไร

-อยากใหค้ณุเลา่ขัน้ตอนในการเตรยีมงาน/ไดข้อ้มลูทีจ่ะมาน าเสนออยา่งไร/คณุเตรยีมตวัน าเสนออยา่งไร/มใีครชว่ยบา้ง/อะไรทีต่อ้งใช ้

ความพยายามมากทีส่ดุ/

-อยากใหค้ณุลองยนื Present ใหเ้ราฟังถงึ ขอ้สอบและค าตอบทีค่ณุเพิง่เขยีนสง่เรามา

-ทมีงานและผูฟั้งพดูถงึการ Present ของคณุอยา่งไร คณุตอ้งแกไ้ขเรือ่งใดบา้ง

Agility, Adaptibility -อยากใหค้ณุเลา่ถงึเหตกุารณ์ทีค่ณุปรับเปลีย่นตวัเอง พัฒนาตวัเอง หรอื เรยีนรูส้ ิง่ใหม่ๆ /เกดิขึน้เมือ่ไร/เหตผุลทีต่อ้งท าคอือะไร

-คณุท าอะไรบา้ง ท าอยา่งไร อะไรทีต่อ้งใชค้วามพยายามมากทีส่ดุ คณุรูส้กึอยา่งไรเมือ่ตอ้งปรับเปลีย่นตวัเองหรอืเรยีนรูเ้รือ่งใหม่ๆ

-ผลลพัธท์ีไ่ดเ้ป็นอยา่งไร/สง่ผลตอ่งานของคณุอยา่งไร/ ตอ้งปรับปรงุแกไ้ขอะไรอกีบา้ง คนอืน่ๆคดิอยา่งไรกับสิง่ทีค่ณุท า

-อยากใหค้ณุเลา่ถงึเหตกุารณ์ทีค่ณุหาวธิที าใหง้านส าเร็จไดท้า่มกลางความกดดนั/เกดิขึน้ทีไ่หน/เมือ่ไร/เหตใุดจงึเกดิความกดดนั/มใีคร

ชว่ยคณุบา้ง

-อยากใหเ้ลา่ขัน้ตอนอยา่งละเอยีดทีค่ณุไดท้ า/อะไรทีย่ากทีส่ดุ/คณุรูส้กึอยา่งไรเมือ่ตอ้งท างานแบบนัน้

-ผลลพัธท์ีไ่ดเ้ป็นอยา่งไร/หัวหนา้และเพือ่นรว่มทมีพดูถงึคณุและงานวา่อยา่งไร

Leadership and 

Team building

-อยากใหค้ณุเลา่ถงึความส าเร็จและความภมูใิจในการเป็นผูน้ าทีผ่า่นมา /เกดิขึน้ทีไ่หน/เมือ่ไร/ทมีงานมกีีค่น

-คณุท าอะไรบา้ง อยา่งไร เหตใุดจงึเรยีกวา่ความส าเร็จ เหตใุดจงึภมูใิจ 

-ทมีงานและ stakeholders พดูถงึเรือ่งนัน้อยา่งไรบา้ง

-อยากใหค้ณุเลา่ถงึปัญหาทีเ่คยประสบในการเป็นผูน้ า (เชน่ ความขดัแยง้ในทมี เป้าหมายไมบ่รรล ุพนักงานลาออก ถกูหัวหนา้ต าหน)ิ /

เกดิขึน้ทีไ่หน/เมือ่ไร/ทมีงานมกีีค่น

-คณุไดพ้ยายามแกปั้ญหา หรอืตอบสนองตอ่เหตกุารณ์อยา่งไร รูส้กึอยา่งไร คณุคดิอยา่งไร คณุขอความชว่ยเหลอืจากใครบา้ง

-คณุไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้ง รูส้กึอยา่งไร มวีธิป้ีองกันไมใ่หเ้หตกุารณ์แบบเดมิเกดิขึน้อกีอยา่งไร

Vision and 

Strategic Thinking

-อยากใหค้ณุเลา่ถงึกระบวนการทีค่ณุท าหรอืคดิ เพือ่ท าใหเ้กดิสิง่ใหม่ๆ กับองคก์ร (ผูส้มัภาษณ์สงัเกตวา่ผูส้มัครเขา้ใจอปุสรรค แนวโนม้ 

(Trend) สิง่ทีจ่ะสง่ผลกระทบ ขอ้ดขีอ้เสยี เห็นความสมัพันธข์องเรือ่งตา่งๆหรอืไม่)

-เหตใุดคณุจงึเสีย่งท าแบบนัน้ คณุคาดวา่ผลลพัธจ์ะเป็นอยา่งไร คณุเตรยีมตวัรับมอือยา่งไร 

-คณุไดเ้รยีนรูอ้ะไรบา้ง คณุรูส้กึอยา่งไร ตอนนีส้ ิง่ทีค่ณุท าสง่ผลอยา่งไรกับคณุและองคก์รบา้ง

1. สมัภาษณ์ศกัยภาพ (Competency)

ใหผู้ถ้กูสมัภาษณ์เลา่เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ในอดตี โดยใชค้ าถามปลายเปิด (What, Where, When, Why, Who, How, How much, How many) และ STAR 

model (Situation, Task, Action, Result) 

(พฤตกิรรมในอดตีสามารถบง่ชีพ้ฤตกิรรมในอนาคตได  ้แตเ่หตกุารณ์สมมต ิเป็นการคาดเดาพฤตกิรรม ซึง่อาจจะไมเ่กดิขึน้จรงิ)



Creative and 

Innovative

-อยากใหค้ณุเลา่ถงึเหตกุารณ์ทีค่ณุไดแ้สดงความคดิสรา้งสรรคแ์ละท าใหเ้กดินวตักรรม (ใชง้านไดจ้รงิ มปีระโยชน)์/มใีครรว่มงานบา้ง/

เกดิขึน้ทีไ่หน/เหตใุดจงึท าเรือ่งนัน้

-คณุท าอะไรบา้ง มขีัน้ตอนอยา่งไร คณุไดค้วามคดิเหลา่นัน้มาจากไหน คนทีไ่มเ่ห็นดว้ยกับความคดิคณุ เขาพดูวา่อยา่งไร อะไรทีต่อ้งใช ้

ความพยายามมากทีส่ดุ คณุกา้วขา้มอปุสรรคเหลา่นัน้อยา่งไร คณุรูส้กึอยา่งเมือ่ไดท้ างานแบบนี้

-ทมีงานหรอืองคก์รไดป้ระโยชนอ์ะไรบา้ง ตอ้งปรับปรงุแกไ้ขอะไรอกีบา้ง ประทับใจเรือ่งใด คนอืน่ๆคดิอยา่งไรกับสิง่ทีค่ณุท า

Self 

motivation/Determ

ination

-คณุชว่ยเลา่ถงึเหตกุารณ์ทีค่ณุตอ้งท าใหเ้ป้าหมายขององคก์รหรอืทมีงานส าเร็จ โดยทีเ่ป้าหมายนัน้ยากมากส าหรับคณุ/เหตกุารน์ีเ้กดิขึน้

ทีไ่หน เมือ่ไร คณุมบีทบาทอะไร เหตใุดจงึเป็นเรือ่งยากส าหรับคณุ

-คณุท าอยา่งไรเพือ่ใหถ้งึเป้าหมาย มขีัน้ตอนอยา่งไรบา้ง คณุใชเ้วลาของคณุอยา่งไร คณุรูส้กึอยา่งไรในขณะนัน้

-เมือ่ดเูหมอืนวา่จะไมส่ามารถสง่งานไดต้ามก าหนด คณุท าอยา่งไร

-ผลลพัธท์ีไ่ดเ้ป็นอยา่งไร คณุท าอยา่งไรตอ่หลงัจากนัน้ คณุตอ้งปรับปรงุแกไ้ขอะไรอกีบา้ง  คนอืน่ๆคดิอยา่งไรกับสิง่ทีค่ณุท า คณุได ้

เรยีนรูอ้ะไรบา้ง

Integrity, 

Credibility

-ครัง้สดุทา้ยทีค่ณุไมท่ าตามกฎระเบยีบเพือ่ใหง้านส าเร็จ เกดิขึน้เมือ่ไร ทีไ่หน 

-คณุท าอะไรบา้ง คณุรูส้กึอยา่งไรทีไ่ดท้ าแบบนัน้

-คณุไดป้ระโยชนอ์ยา่งไรบา้ง เกดิผลเสยีอยา่งไรบา้ง คนอืน่ๆพดูถงึเหตกุารณ์นีอ้ยา่งไร

-อยากใหค้ณุเลา่ถงึเหตกุารณ์ทีม่คีนขอใหค้ณุท าบางอยา่งทีไ่มถ่กูตอ้ง เกดิขึน้ทีไ่หน เมือ่ไร

-คณุท าอยา่งไร เหตใุดคณุจงึตดัสนิใจท าเชน่นัน้ คณุรูส้กึอยา่งไรทีถ่กูขอใหท้ าเชน่นัน้ 

-ผลลพัธจ์ากสิง่ทีค่ณุตดัสนิใจท า กอ่ใหเ้กดิประโยชนแ์ละโทษอะไรบา้ง คณุไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากเหตกุารณ์ทีผ่า่นมา

-คณุท าอยา่งไร เมือ่เห็นเพือ่นรว่มงานไมซ่ือ่สตัย์

-เมือ่หน่วยงานมนีโยบายทีค่ณุไมเ่ห็นดว้ย คณุหาทางออกอยา่งไร

Teamwork -อยากใหค้ณุเลา่ถงึประสบการณ์ทีค่ณุท างานกับทมีงานของคณุแลว้เกดิปัญหา/มทีมีงานกีค่น/คณุมบีทบาทอะไรในทมี/ปัญหาคอือะไร

-คณุรูส้กึอย่า่งไรทีเ่จอเหตกุารณ์นัน้ คณุท าอยา่งไรเพือ่ใหง้านด าเนนิไปได ้เหตใุดจงึเลอืกวธินัีน้

-สิง่ทีค่ณุท าเกดิผลด ีผลเสยีอยา่งไร คณุไดรั้บบทเรยีนอะไร เพือ่นรว่มทมีพดูถงึคณุอยา่งไร

-อยากใหเ้ลา่เหตกุารณ์ทีม่เีพือ่นรว่มทมีท าผดิพลาด คณุมบีทบาทใดในทมี

-คณุรูส้กึเชน่ไรทีเ่พือ่นท าผดิพลาด แลว้คณุท าอยา่งไรกับความผดิพลาดนัน้

-ผลลพัธท์ีไ่ดเ้ป็นอยา่งไร

การใหค้ณุคา่ 

(Value) หรอื 

ทัศนคต ิ(Attitude)

-คณุใหค้วามส าคญักับอะไรในชวีติบา้ง

-มอีะไรบา้งทีค่ณุใหค้วามส าคญั แลว้จะไมย่อมประนปีระนอมกับเรือ่ง…..

-อยากใหค้ณุชว่ยยกตวัอยา่งจรงิ ทีแ่สดงวา่คณุใหค้วามส าคญักับ…….

-อยากใหเ้ลา่ปัญหาทีเ่กดิขึน้เพราะคณุใหค้วามส าคญัในเรือ่ง…..  /คณุแกไ้ขอยา่งไร/ คณุรูส้กึอยา่งไร/ คณุไดรั้บบทเรยีนอะไร/ คนอืน่ๆ

มองคณุอยา่งไร

-คณุวดัความส าเร็จในชวีติจากอะไร เพราะเหตใุด 

-คณุท าอะไรบา้งเพือ่ใหไ้ดรั้บความส าเร็จ คณุรูส้กึอยา่งไรในขณะทีค่ณุท าเชน่นัน้

-ผลลพัธท์ีไ่ดจ้ากการทีท่ าเชน่นัน้เป็นอยา่งไร คนอืน่ๆมองคณุอยา่งไรเมือ่คณุท าเชน่นัน้ สิง่ทีค่ณุท ากอ่ใหเ้กดิผลกระทบกับคนอืน่อยา่งไร

งาน -จากประสบการณ์ทีผ่า่นมา อะไรทีจ่ะท าใหค้ณุทุม่เทท างานมากกวา่ปกตแิละไดผ้ลงานออกมายอดเยีย่ม

-อะไรทีจ่ะท าใหค้ณุไมอ่ยากท างานเหมอืนเดมิ หรอืไดผ้ลงานออกมาไมค่อ่ยดี

-งานทีค่ณุท าขณะนี้ ไปดว้ยกันกับ สิง่ทีค่ณุใหค้วามส าคญัในชวีติ อยา่งไร

-จากประสบการณ์ทีผ่า่นมาคณุเกง่หรอืถนัดท างานแบบไหน หรอื สนุกกับงานแบบไหน คณุไดท้ างานแบบนัน้ทีไ่หน เมือ่ไร 

-คณุท าอยา่งไรเพือ่ใหไ้ดท้ างานทีค่ณุถนัดและสนุก

-อยากใหค้ณุเลา่เหตกุารณ์ทีต่อ้งท างานทีไ่มถ่นัดและไมส่นุก/งานนัน้เกดิขึน้ทีไ่หน/เมือ่ไร/เกดิปัญหาอะไรบา้ง

-คณุท าอยา่งไร/รูส้กึอยา่งไร/แกปั้ญหาอยา่งไร

-อยากใหค้ณุเปรยีบเทยีบผลลพัธท์ีเ่กดิขึน้เมือ่คณุท างานทีถ่นัดและไมถ่นัด เพือ่นรว่มงานและหัวหนา้คณุพดูถงึเรือ่งนีอ้ยา่งไร

-ถา้พดูถงึเรือ่งงานแลว้ คณุมองหาอะไรในงานทีค่ณุท า อะไรทีจ่ าเป็นตอ้งมจีงึจะท า

-ทีผ่า่นมางานของคณุใหส้ ิง่นัน้กับคณุในเรือ่งใดบา้ง คณุรูส้กึอยา่งไรหากไมไ่ดส้ ิง่นัน้ แลว้คณุท าอยา่งไร

-ไดผ้ลลพัธเ์ป็นอยา่งไร

ทมีงาน -หัวหนา้แบบไหนทีค่ณุคดิวา่ดทีีส่ดุทีเ่คยม ีหรอือยากจะม ีเพราะอะไร สง่ผลอยา่งไรตอ่งาน และชวีติของคณุ

-ทมีงานแบบไหนทีค่ณุคดิวา่ดทีีส่ดุทีเ่คยม ีหรอือยากจะม ีเพราะอะไร สง่ผลอยา่งไรตอ่งาน และชวีติของคณุ

-เมือ่คณุไดท้ างานเป็นทมี คณุมักจะมบีทบาทอะไรในทมีนัน้ คณุรูส้กึอยา่งไร การมบีทบาทแบบนัน้สง่ผลตอ่ทมีงานและผลงานอยา่งไร

-เพือ่นรว่มทมีของคณุ พดูถงึคณุอยา่งไรบา้ง

สถานทีท่ างาน 

(workplace)

-ทีท่ างานในอดุมคตขิองคณุเป็นอยา่งไร สภาพแวดลอ้มหรอืวธิที างานแบบไหนทีจ่ะท าใหค้ณุท างานไดด้แีละมคีวามสขุ

-อยากใหค้ณุเลา่ถงึสถานการณ์ในทีท่ างานเกา่หรอืปัจจบุนั วา่มวีฒันธรรมหรอืธรรมเนยีมปฏบิตัอิะไร ทีค่ณุชอบหรอืไมช่อบ

-คณุท าอยา่งไรเมือ่ตอ้งเจอสถานการณ์แบบนัน้ คณุรูส้กึอยา่งไร

-การทีต่อ้งเจอสถานการณ์แบบนัน้บอ่ยๆ สง่ผลตอ่คณุอยา่งไร

-คณุรูจั้กองคก์รเราจากไหน องคก์รนีท้ าอะไร

-เหตใุดคณุจงึคดิวา่คณุเหมาะกับต าแหน่งนี้

-อะไรทีท่ าใหค้ณุลาออกจากองคก์รเดมิ

- การท างานใน สวทน มักจะตอ้งเจอกับ……(อธบิายวฒันธรรมองคก์ร เพือ่ดวูา่เขาจะรับไดไ้หม)… คณุคดิอยา่งไร

ค าถามปิดทา้ย-มอีะไรทีเ่ราควรรูเ้กีย่วกับตวัคณุเพิม่เตมิไหม

2. สมัภาษณ์ทศันคต ิการเขา้กนัได ้(Fit) กบังาน ทมีงาน และองคก์ร

ควรเชือ่มโยงค าตอบของผูถ้กูสมัภาษณ์เขา้กับเหตกุารณ์ในอดตีและถามเจาะลกึลงไปเรือ่ยๆ จะไดค้ าตอบทีต่รงกับความเป็นจรงิ


