
dailyenglish.in.th http://www.dailyenglish.in.th/english-interview-questions/

10 คําถามฮติ พิชิตสัมภาษณงานภาษาอังกฤษ

สัมภาษณงานภาษาอังกฤษ…
หลายๆคนมักจะขาดความมั่นใจพอไดยินวาบริษทัที่ตัวเองสมัครไปตองสัมภาษณภาษาอังกฤษ
แคสัมภาษณธรรมดาก็กังวลใจแลว น่ียังเป็นภาษาอังกฤษอีก… โอยตายเลย
ขืนเราไมเตรียมพรอมให ดีมีหวังตกมาตายเอาไดงายๆ จริงๆแลวการสอบสัมภาษณภาษาอังกฤษทั่วๆไป
ยํ้าวาทั่วไปนะครับ บริษทัตองการรูระดับทักษะภาษาอังกฤษของเรา วาสามารถใชสื่อสารจริงไดดีแคไหน

เรามาดูตัวอยางคําถามสัมภาษณงานภาษาอังกฤษกันเลยครับ
เรื่องแนะนําตัวน่ีขอขามไปกอนเพราะเชื่อวาหลายๆคนคงมีพื้นฐานอยูแลว

คําถามแบบที่ 1: คุณสมบัติเฉพาะตัว (Personality)

เจอคําถามแบบน้ีเขาไปก็ตองบรรยายถึงลักษณะเดนของตัวเราที่จะเป็นประโยชนตอบริษทัครับ
อาจใชคําคุณศัพท หลายๆแบบเขามาชวย

1. Tell me about yourself. 
(ไหนลองพูดเกีย่วกับตัวคุณใหฟังซิ)

2. How would you describe your attitude towards work? 
(คุณจะอธบิายทัศนคติในการทํางานของคุณอยางไร) 

3. What would you say about your personality? 
(คุณมีลักษณะนิสัยอยางไร)

4. What inspires you to work?
(อะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทํางานของคุณ)

1. I’d say I’m hardworking and honest.
(ผมเป็นคนขยันขันแข็งและซื่อสัตยครับ)

2. I am a results-oriented person.
(ดิฉนัเป็นคนใหความสําคัญกับผลลัพธ)
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3. I am very outgoing and have the people skills needed to get customers interested.
(ผมเป็นคนเขาสังคมงาย และมีทักษะดานมนุษยสัมพันธทีจ่ําเป็นในการทําใหลูกคาสนใจ)

4. Challenging projects motivate me more than anything.
(โครงการที่ทาทายเป็นตัวกระตุนสําหรับผมมากกวาสิ่งอื่นใด)

ตัวอยางคําตอบยาว

I am an idealistic person. I want a job with a company that is making money, but also one that is helping people. I
want to go home knowing that my work has helped others in their job or their personal life. I have to have a job
where I believe in what I am doing.
ผมเป็นคนที่มีอุดมการณ ตองการทํางานในบริษทัที่สรางรายได แตก็ใหความชวยเหลือผูอื่นดวย
ผมอยากกลับถึงบานดวยความรูสึกวางานของผมไดชวยเหลือดานการดําเนินชีวิตหรือการทํางานของผูอื่น
ผมตองทํางานที่ผมศรัทธาวากําลังทําสิ่งน้ันอยู

คําถามแบบที่ 2: เหตุผลการสมัครงาน (Reasons for Applying)

คําถามสัมภาษณภาษาอังกฤษแนนอนตองมีเหตุผลที่เราสมัครงานน้ี
ก็บอกตามความเป็นจริงวาเราอาจเรียนมาดานน้ีโดยตรง หรือบริษทัของเคาโดดเดนมากกวาบริษทัอื่นๆก็ได

1. Why are you interested in this position?
(ทําไมคุณถึงสนใจตําแหนงน้ี)

2. Why do you think you are a good fit for this job?
(ทําไมคุณถึงคิดวาคุณเหมาะสมกับงานน้ี)

3. What do you know about our company?
(คุณรูอะไรบางเกีย่วกับบริษทัเรา)

4. What do you hope to get out of a job?
(คุณหวังวาจะไดอะไรจากการทํางาน)

1. This job is good fit for my background.
(งานน้ีเหมาะสมกับภูมิหลังของดิฉัน)

2. With my negotiation skills, I feel I would be able to contribute a lot to the company.
(ผมรูสึกวาจะมีสวนชวยบริษทัไดมากดวยทักษะการเจรจาตอรอง)

3. I know this is the leading automobile company.
(ผมรูวาบริษทัน้ีเป็นผูนําดานอุตสาหกรรมยานยนต)

4. I want a job where I can contribute, and also learn.
(ดิฉนัตองการงานที่สามารถมีสวนชวย ขณะเดียวกันก็ไดเรียนร

ู
งานไปดวย)

ตัวอยางคําตอบยาว

The first thing I look for in a job is the opportunity to better myself. I like jobs where I am forced to learn, and
where I can get better at things over time. If a job isn’t challenging, I can’t improve my skills.
สิ่งแรกที่ผมใฝหาในงานคือโอกาสที่จะพัฒนาตนเองเสมอ ผมชอบงานที่บังคับใหตนเองเรียนรู
และที่ทําใหเติบโตขึ้นตามกาลเวลา ถางานไมมีความท าทายผมก็คงไมสามารถพัฒนาทักษะตนเองได

คําถามแบบที่ 3: รายละเอียดการทํางาน (About the Job)

กอนอื่นตองทําการบานมาใหดีนะครับวาตําแหนงที่ไปสมัครเน่ีย เคามี Job description อยางไร เราตองทําอะไรบ าง
และเรามีคุณสมบัติเหมาะสมรึเปลา สามารถหาขอมลูไดตามกระท

ู
ต างๆหรอืถามจากผ

ู
ร
ู

สวนเรื่องเงินเดือนควรรอใหผูสัมภาษณเสนอมากอน

1. What skills do you think are needed for this position?
(คุณคิดวาทักษะอะไรบางทีจ่ําเป็นตองานตําแหนงน้ี)



2. Tell me what skills or experiences you have that would be useful for this job.
(ชวยบอกหนอยวาคุณมีทักษะหรือประสบการณอะไรที่เป็นประโยชนสําหรับงานน้ี)

3. How much do you expect to earn at this position?
(คุณคาดหวังเงินเดือนเทาไหรในตําแหนงน้ี)

1. A solid understanding of the market is most important.
(ความเขาใจดานการตลาดอยางลึกซึ้งนัน้สําคัญทีสุ่ด)

2. I have worked in advertising before, and I have a degree in design.
(เมื่อกอนดิฉนัเคยทํางานดานโฆษณา แล วก็มีปรญิญาดานการออกแบบดวย)

3. With my background and degree work, I feel something around 25,000 Baht would be acceptable.
(เม่ือดูตามประวัติและประสบการณสวนตัวแลว ผมคิดวาจะยอมรับเงินเดือนทีป่ระมาณ 25,000
บาท)

คําถามแบบที่ 4: ประวัติการศึกษา (Educational Experience)

คําถามสัมภาษณงานภาษาอังกฤษน้ีจะยอนเวลาไปสมัยที่เราเรียนอยู
สําหรับผูที่ไมมีประสบการณการทํางานควรเตรียมตัวดานน้ีเป็นพิเศษ

1. What classes did you take that helped prepare you for this job?
(คุณเรียนวิชาอะไรมาบางทีจ่ะชวยคุณเตรียมความพรอมสําหรับงานน้ี)

2. Why did you choose business administration as your major?
(ทําไมคุณเลือกบริหารธุรกิจเป็นวิชาเอก)

3. Which subjects did you have the most trouble with? 
(คุณมีปัญหากับวิชาไหนมากทีสุ่ด)

1. I took classes on marketing and consumer psychology that apply directly to this job.
(ผมได เข าเรยีนด านการตลาดและจิตวิทยาผ


ู
บริโภค ซึง่นํามาประยุกตใชกับงานน้ีไดโดยตรง)

2. I feel that an understanding of all aspects of a company is essential.
(ผมรูสึกวาการเขาใจทุกแงมุมของบริษทัเป็นสิ่งจําเป็น)

3. I had a bit of trouble with my English classes, but I am trying to improve.
(ผมมีปัญหาเล็กนอยในวิชาภาษาอังกฤษ แตผมก็กําลังพยายามพัฒนาอย


ู
)

คําถามแบบที่ 5: ประสบการณการทํางาน (Working Experience)

ผูสัมภาษณตองการทําความเขาใจกับทัศนคติในการทํางานของเราและความสามารถในการแกปัญหา

1. What have you had the most success with in your career?
(สิง่ทีคุ่ณประสบความสําเร็จสูงสุดในการทํางานคืออะไร)

2. How did you manage difficulties on the job?
(คุณจัดการกับอุปสรรคการทํางานอยางไร)

3. Why did you leave your last job?
(ทําไมคุณถึงลาออกจากงานเกาละ)

1. The most rewarding experience I had so far was being named Salesman of the Year.
(ประสบการณทีมี่คาทีสุ่ดของดิฉันคือไดรับรางวัลพนักงานขายยอดเยีย่มแหงปี)

2. I plan and arrange tasks according to priority, and dedicate my full attention to them.
(ผมวางแผนงานวาอะไรสําคัญที่สุด อะไรควรทํากอน-หลัง และก็มุงมั่นลงมือทําเต็มที่)

3. I want to further my career. I am looking for bigger challenges and new experiences.
(ผมตองการความกาวหนาในอาชีพ ผมจึงมองหาความทาทายและประสบการณใหมๆ)

คําถามแบบที่ 6: ความสามารถของผ
ู
สมัคร (Candidate’s Abilities)



น่ีเป็นคําถามสัมภาษณภาษาอังกฤษที่วัดความสามารถของเรา วาเราจะร
ู
จุดแข็งจุดออนของตนหรอืไม

เราควรบอกจุดแข็งอยางมั่นใจแตถอมตน และบอกจุดออนอยางตรงไปตรงมา
จากน้ันแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจที่จะปรับปรุงสวนที่ตนบกพรอง

1. What are your strengths/ weaknesses?
(จุดแข็ง/จุดออนของคุณคืออะไร)

2. Do you mind having a number of tasks to do at once?
(คุณทํางานหลายงานในเวลาเดียวกันไดไหม)

3. What do you do in your free time?
(คุณทําอะไรในชวงเวลาวาง)

4. Are you involved in any community groups or work?
คุณเขาร วมกล



ุ
ม หรืองานเพื่อสังคมอะไรบางหรือเปลา

1. My strong point is being able to understand a customer’s needs, but I sometimes get nervous
when I have to speak in public.
(จุดแข็งทีสุ่ดของผมคือการเขาใจถึงความตองการของลูกคา
แตบางครัง้จะตื่นเตนเม่ือตองพูดตอหนาฝูงชน)

2. I’m good at multitasking, and used to working on several projects at once.
(ดิฉนัทํางานหลายงานพรอมกันไดดี และเคยจัดการโครงการหลายอยางในเวลาเดียวกันมาแล ว)

3. I like reading novels. I also go outdoors to play basketball, swimming, and sometimes badminton.
(ดิฉันชอบอานนวนิยาย แลวก็ชอบไปเลนบาสเก็ตบอล ไปวายน้ํา แลวก็แบตมินตันเป็นบางครัง้)

4. I was president of the faculty’s debate club.
(ผมเคยเป็นประธานชมรมโตวาทีของคณะ)

คําถามแบบที่ 7: ดานมนุษยสัมพันธ (Interpersonal Experiences)

ตรงสวนน้ีบริษทัจะดูวาเราจะทํางานกับเพื่อนรวมงานอยางไร และจะผลักดันให ทีมประสบความสําเรจ็หรอืไม
งานปัจจุบันเนนทําเป็นทีมทั้งน้ันครับ 

1. Tell me about your work relationship with your colleagues.
(ชวยบอกความสัมพันธในการทํางานระหวางคุณกับเพื่อนรวมงานหนอย)

2. How did you handle friction with your superiors?
(คุณจัดการความไมลงรอยกับหัวหนาคุณอยงไร)

3. What do you think is the most important thing in working with people?
(คุณคิดวาอะไรสําคัญทีสุ่ดในการทํางานรวมกับผูอื่น)

1. I always try to be a team player and work hard to get along with people at work.
(ผมพยายามทํางานเป็นทีม และพยายามอยางมากเพื่อทําความคุนเคยกับเพื่อนรวมงาน)

2. I did my best to compromise and explain my intentions clearly.
(ผมพยายามประนีประนอม และอธิบายความตองการใหชัดเจนที่สุด)

3. It is important to treat everyone with respect as much as listening to them.
(การปฏิบัติกับทุกคนดวยความเคารพเป็นสิง่ทีส่ําคัญมาก การรับฟังผูอื่นก็สําคัญไมแพกัน)

คําถามแบบที่ 8: แผนการในอนาคต (Future Plans)

ทางบริษทัอาจถามถึงสถานะสวนตัว หรอืครอบครัว
ทั้งน้ีเพราะมันมีผลตอนโยบายของบริษทัในการโยกยายพนักงานไปที่อื่น

1. Where do you see yourself in five years?
(คุณหวังวาอีก 5 ปีขางหนาคุณจะอยูตรงจุดไหน)

2. What are some things you would like to do in your life?
(คุณอยากทําอะไรบ างในชีวิต)



3. Have you ever considered studying abroad?
(คุณเคยคิดจะไปเรยีนตอเมืองนอกไหม)

1. My sights are set on management, so I want to be a department manager in the next few years.
(ดิฉันมุงไปทีก่ารบริหารจัดการ ดังนัน้จึงอยากเป็นผูจัดการแผนกในอีก 2-3 ปีขางหนา)

2. If I had the time, it would be nice to learn how to fly a plane.
(ถามีเวลา ผมคิดวาถาไดลองเรียนขับเครื่องบินก็คงจะดี)

3. Learning in a classroom wasn’t very interesting to me, so no.
(ผมไมเคยสนใจการเรียนในหองเรียนมากนัก ดังนัน้จะไมเรียนตอครับ)

คําถามแบบที่ 9: ความสําเรจ็และความลมเหลว (Successes and Failures)

การตอบคําถามสัมภาษณงานภาษาอังกฤษแนวๆน้ี อาจยกประสบการณสวนตัวขึ้นมา
ทั้งชวงที่ทํางานอยูหรือตอนที่เรียนอยู

1. What has been your greatest success?
(ความสําเร็จทีย่ิง่ใหญทีสุ่ดของคุณคืออะไร)

2. Tell me about a time when a task or project did not go well for you.
(ชวยเลาชวงเวลาที่งานหรือโครงการไมราบรื่นใหฟังหนอย)

3. How do you feel about setbacks and failures?
(คุณร


ู
สกึอยางไรกับความพายแพ แล วความลมเหลว)

1. The advertising campaign I led at my last job was a huge success.
(แคมเปญโฆษณาลาสุดทีผ่มเป็นผูนําทีมประสบความสําเร็จอยางมาก)

2. I was late for a teleconference one morning. The client lost trust in my company and turned to our
competitor.
(เชาวันหน่ึงผมมาประชุมทางไกลสาย ลูกคาเสียความเชื่อมั่นในบริษทัเราและหันไปหาคูแขงของเราแทน)

3. Failure is not a bad thing. We learn more from our mistakes than from our success.
(ความลมเหลวก็ไมไดเลวรายขนาดนัน้ เราเรยีนร


ู
จากความผิดพลาดมากกวาขากความสําเรจ็)

คําถามแบบที่ 10: ความสามารถในการบรหิารจัดการ (Management Skills)

1. How do you manage your time?
(คุณบริหารจัดการเวลาอยางไร)

2. What do you think is the most important thing in managing projects?
(คุณคิดวาสิ่งที่สําคัญที่สุดในการจัดการกับโครงการคืออะไร)

3. How would you describe your managing skills for people?
(คุณจะบรรยายทักษะการบริหารจัดการคนของคุณอยางไร)

1. I prepare daily and weekly goals and regularly check my progress.
(ดิฉันตัง้เป าหมายลวงหนาไวทุกวันและทุกสัปดาห รวมทัง้ตรวจสอบความกาวหนาของตนเองดวย)

2. The hands-on approach works best for me.
(การลงมือปฏิบัติเอง เหมาะกับผมที่สุด)

3. I am a strict manager, but I make sure to reward people when they perform well.
(ผมเป็นผูจัดการทีเ่ขมงวด แตผมจะใหรางวัลกับคนทีท่ํางานดีอยางแนนอน)

คําถามเบื้องตนสําหรับการสอบสัมภาษณงานภาษาอังกฤษก็มีเทาน้ีครับ
ถาเจอคําถามสัมภาษณงานที่ตองอาศัยไหวพริบอยางเชน “ผูชายคนหน่ึงจอดรถของเคาไวทีโ่รงแรม
และตอมามันก็หายไป …เกิดอะไรขึ้น?” หรอื “ชวยดีไซนแผนอพยพ
สําหรับเมืองซานฟรานซิสโกใหหนอย” แบบน้ีรอยคนรอยคําตอบครับ อยาเพิ่งตกใจไป
เพราะน่ีเป็นคําถามสัมภาษณงานของบริษทัระดับโลกอยาง Google เชียวนะ บางทีเราอาจเจอคําถามจําพวกน้ี
ถึงตอนน้ันก็ตองใชประสบการณสวนตัวแลวละนะ
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