สารบัญ
ค�ำน�ำส�ำนักพิมพ์
ค�ำน�ำผู้แปล
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1 ทุกอย่างอยู่ที่ใจ
จังหวะเวลาหนึ่ง
ไมนด์เซ็ต 3จี
ก็คุณต้องการงานท�ำมิใช่หรือ
อะไรที่บรรดาที่ปรึกษาจัดหางานต้องการ
วันสัมภาษณ์งาน
ค�ำถามสัมภาษณ์และผู้สัมภาษณ์ที่ชื่นชอบค�ำถามพวกนี้
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44
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2 ค�ำถามสัมภาษณ์แบบมาตรฐาน ค�ำถาม: “15 ข้อชี้ชะตา”
		
1. เล่าเรื่องตัวเองให้ฟังหน่อย
		
2. คุณมาสมัครเพราะอะไร
		
3. อะไรคือจุดแข็งที่สุดของคุณ
		
4. อะไรคือจุดอ่อนที่สุดของคุณ
		
5. คุณมีทักษะและไอเดียอะไรที่จะน�ำมาใช้ที่บริษัทนี้
		
6. สไตล์การบริหารจัดการแบบไหนที่คุณชอบ
		
7. คุณเห็นตัวเองอยู่ที่ไหนในช่วงห้าปีข้างหน้า
		
8. คุณมีแนวทางที่จะท�ำงานนี้ให้ส�ำเร็จได้อย่างไร
		
9. ผลงานที่คุณประสบความส�ำเร็จมาจากที่อื่นมีอะไรบ้าง
		
10. สิ่งที่คุณชอบและไม่ชอบในงานล่าสุดของคุณ
		
11. เล่าถึงช่วงเวลาที่คุณท�ำงานอยู่ในทีมหน่อย
		
12. เพื่อนร่วมงานพูดถึงคุณว่าอย่างไรบ้าง
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13. คุณมีวิธีจัดการกับความเครียดและความล้มเหลวอย่างไร
		
14. คุณต้องการเงินเท่าไร
		
15. แสดงความคิดสร้างสรรค์ออกมาให้เห็นหน่อย

98
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3 ค�ำถามเรื่องเป้าหมายอาชีพ
102
		
16. อธิบายถึงงานที่คุณสมัครมาหน่อย
103
		
17. คุณได้ข่าวต�ำแหน่งงานนี้จากที่ไหน
105
		
18. ท�ำไมถึงอยากมาท�ำงานที่บริษัทนี้
106
		
19. อะไรเป็นแรงจูงใจให้คุณ
107
		
20. หากนายจ้างปัจจุบันเสนอขึ้นค่าตอบแทนให้
110
			
คุณจะอยู่ต่อกับเขาไหม		
		
21. คุณไม่มีอะไรกังวลกับการเดินทางมาท�ำงานนี้ใช่ไหม
111
		
22. งานนี้เหมาะสมอย่างไรกับแผนงานอาชีพของคุณ
113
		
23. ลองบอกชื่อบริษัทที่คุณต้องการท�ำงานด้วยมาสักสามชื่อ
115
		
24. คุณสมัครงานที่อื่นอีกหรือเปล่า/คุณก�ำลังจะมีสัมภาษณ์งาน 117
			 กับใครอีกหรือเปล่า
		
25. ท�ำไมคุณจึงเปลี่ยนงานบ่อยนัก
119
		
26. งานในฝันของคุณคืออะไร
121
		
27. สภาพแวดล้อมการท�ำงานในอุดมคติของคุณเป็นอย่างไร
124
		
28. ท�ำไมถึงอยากออกจากงานปัจจุบัน
126
		
29. มาคุยกันเบาๆ เรื่อง (ช่วงเว้นว่างใน) ซีวีหรือประวัติ
128
			
งานอาชีพของคุณหน่อย
4. ค�ำถามเรื่องบุคลิกอุปนิสัย
		
30. การเดินทางมาที่นี่เป็นอย่างไรบ้าง
		
31. หัวหน้างานของคุณคิดว่าคุณอยู่ที่ไหนตอนนี้
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		32. อะไรคือค่านิยมหลักของคุณ
		33. อะไรคืองานอดิเรกและสิ่งที่คุณสนใจ
		34. เล่าถึงงานแรกให้ฟังหน่อย
		35. คนที่คุณนิยมชมชอบคือใครและเพราะอะไร
		36. หากพาใครสักคนจากบริษัทที่คุณท�ำงานอยู่ในปัจจุบันมายัง
			 บริษัทแห่งนี้ได้ น่าจะเป็นใคร
		37. ช่วยเล่าถึงเวลาที่คุณรับมือกับคนเรื่องมากหน่อย
		38. คุณรู้สึกโกรธครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ และเพราะเหตุใด
		39. เล่าเรื่องน่าขันที่เกิดกับคุณในที่ท�ำงานบ้างสิ
		40. มีอะไรในงานนี้ที่คุณคาดหวังอยากให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด
		41. เล่าอะไรเกี่ยวกับตัวคุณเองแต่ไม่ได้มีอยู่ในซีวีสักเรื่องสิ
		42. คุณไม่ชอบอะไรในตัวเองมากที่สุด
		43. คุณจะมีปฏิกิริยาอย่างไรถ้าฉันบอกคุณว่า
			
เท่าที่เราได้สัมภาษณ์มา คุณไม่ใช่ผู้สมัครที่แข็งแกร่งที่สุด
		44. ยอมรับการโกหกทางธุรกิจไหม
		45. ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ และเปลี่ยนสิ่งหนึ่งเกี่ยวกับ
			 งานอาชีพได้จนถึงตอนนี้เลย มันน่าจะเป็นอะไร
		46. เรื่องใดบ้างที่ผู้คนเหมาเอาว่าคุณเป็นซึ่งน่าจะไม่ถูกต้อง
		47. คุณจะเล่าถึงเวลาที่คุณปกป้องการท�ำสิ่งที่ถูกต้องได้หรือไม่
		48. คุณเคยขโมยปากกาจากที่ท�ำงานหรือเปล่า
		49. คุณสนุกกับการเรียนที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยหรือเปล่า
		50. คุณรู้จักใครที่บริษัทนี้บ้างไหม
		51. คุณรักษาสมดุลระหว่างงานกับชีวิตความเป็นอยู่อย่างไร
		52. เกรดของคุณเป็นตัวชี้วัดความส�ำเร็จที่ดีในธุรกิจนี้หรือเปล่า
		53. คุณอยากเป็นที่ชื่นชอบหรือเกรงกลัวมากกว่ากัน
		54. จนถึงตอนนี้คุณคิดอย่างไรกับกระบวนการสัมภาษณ์นี้บ้าง
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55. ท�ำไมจึงควรเลือกคุณมากกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ
179
		56. มันเหมาะหรือไม่ที่จะใช้เวลางานท�ำสิ่งที่ไม่ใช่งาน
182
			
อย่างเล่นเฟซบุ๊กหรือยูทูบ
		57. อะไรคือเรื่องดีๆ สามเรื่องที่หัวหน้างานหรือเพื่อนร่วมงาน
184
			 น่าจะพูดถึงคุณ
		58. อะไรคือความล้มเหลวใหญ่ที่สุดในงานอาชีพของคุณ
187
		59. หัวหน้างานนอนตื่นสายและตอนนี้มาประชุมกับลูกค้าไม่ทัน 189
			
เขาโทรศัพท์มาขอให้คุณบอกลูกค้าว่ารถติดหนักมาก 		
			
พูดง่ายๆ ก็ช่วยโกหกให้เขานั่นแหละ คุณจะท�ำอย่างไร
5 ค�ำถามเรื่องขีดความสามารถในการท�ำงาน
60. การตัดสินใจครั้งใหญ่ล่าสุดของคุณคืออะไร
		
61. เล่าถึงช่วงเวลาตอนที่ท�ำงานจนถึงก�ำหนดเส้นตาย
			 หรือพลาดก�ำหนดเส้นตายให้ฟังหน่อย
		
62. เล่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่คุณต้องรับมือ
			 ให้ฟังหน่อย
		
63. เล่าถึงช่วงเวลาที่คุณเคยต้องชักชวนใครมาท�ำ	
			 อะไรสักอย่างให้ฟังหน่อย
		
64. ยกตัวอย่างสิ่งที่คุณได้พยายามในการท�ำงานที่ไม่ได้ผล
			
แล้วคุณได้เรียนรู้อะไรบ้าง
		
65. เล่าถึงช่วงเวลาที่คุณไม่เห็นด้วยกับสมาชิกอาวุโสของ
			 คณะท�ำงานให้ฟังหน่อย
		66. ถ้าได้รับการเสนองาน สิ่งที่อยู่ในล�ำดับความส�ำคัญแรก
			 ของคุณหรือสิ่งที่คุณจะเปลี่ยนแปลงก่อนคืออะไร
		67. ท�ำไมคุณถึงเป็นผู้ที่เหมาะกับบริษัทนี้
		68. ความรู้ที่คุณถ่ายทอดไปล่าสุดคือเรื่องอะไร
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		69. คุณมีวิธีจัดการทรัพย์สินของบริษัทให้มั่นใจได้อย่างไรว่า
			 จะได้มูลค่าตัวเงินสูงสุด
		70. ให้ชื่อผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดระดับท็อปในธุรกิจนี้
			
มาสักสองสามคน
		71. คนส่วนใหญ่เก่งในการท�ำงานกับผู้ท�ำงานระดับใดระดับหนึ่ง
			
ไม่ระดับสูงก็ระดับล่าง แต่ปกติจะไม่ใช่ทั้งสองระดับ
			
คุณล่ะเป็นแบบไหน
		72. มีเว็บไซต์ไหนบ้างที่คุณใช้เป็นการส่วนตัว ท�ำไมจึงใช้
		73. การปรากฏตัวตามสังคมออนไลน์ส่วนตัวของคุณ
			 ส่งผลกระทบกับนายจ้างอย่างไร
		74. ในปีที่ผ่านมาคุณปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้น
			 อย่างไรบ้าง
		75. เล่าถึงช่วงเวลาที่ลูกค้าไม่พอใจอะไรขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษ
			 ให้ฟังหน่อย และคุณท�ำอะไรไปเพื่อแก้ไขสถานการณ์นั้น
		76. เล่าถึงช่วงเวลาที่คุณได้ตัดสินใจเรื่องส�ำคัญในกรณี
			
ผู้จัดการไม่อยู่ให้ฟังหน่อย และเหตุใดคุณจึงตัดสินใจไปเช่นนั้น
		77. เล่าถึงเหตุการณ์ที่คุณได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ท�ำให้
			
บางอย่างเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ให้ฟังได้ไหม
		78. อะไรคือปัญหาใหญ่ที่สุดระหว่างคุณกับผู้จัดการคนปัจจุบัน
			 หรือผู้จัดการคนก่อน
		79. คุณชื่นชอบผลิตภัณฑ์อะไรหรือบริการไหนในธุรกิจนี้บ้าง
		80. สิบเปอร์เซ็นต์ของจ�ำนวน 100 เท่ากับเท่าไร
		81. เล่าถึงช่วงเวลาที่คุณได้ช่วยสนับสนุนสมาชิกในทีม
			 ที่ก�ำลังมุมานะพยายามอยู่ให้ฟังหน่อย
		82. ในงานปัจจุบัน คุณต้องท�ำงานสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง
			 จึงจะเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์
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		83. ยกตัวอย่างเวลาที่คุณเคยต้องท�ำอะไรให้บรรลุเป้าหมาย
			 โดยไม่มีการเตรียมไว้ก่อน
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6 ค�ำถามเชิงหลอกล่อและค�ำถามว่าด้วยความคิดสร้างสรรค์
		
84. ถ้าคุณเป็นสัตว์ คุณน่าจะเป็นอะไร
		
85. ซีวีของทุกคนมีเรื่องโกหกอย่างน้อยหนึ่งเรื่อง
			
ของคุณคือเรื่องอะไร
		
86. คุณเคยโดนไล่ออกไหม
		
87. เล่าถึงช่วงเวลาที่คุณไม่เห็นด้วยกับนโยบายของบริษัท
			 ให้ฟังหน่อย
		
88. เล่าเรื่องครอบครัวของคุณให้ฟังหน่อย
		89. คุณแต่งงานหรือยัง วางแผนจะมีลูกไหม คุณเริ่มท�ำงานอาชีพ
			 เมื่อไร พื้นเพคุณมาจากไหน คุณฉลองวันหยุดทางศาสนา
			 เทศกาลไหนเป็นพิเศษหรือเปล่า
		90. คุณไปที่ไหนมาช่วงวันหยุดครั้งหลังสุด
		91. เล่าถึงไอเดียดีๆ ที่ผุดขึ้นมาล่าสุดให้ฟังหน่อย
		92. จะขัดข้องอะไรไหมถ้าผมจะติดต่อนายจ้างคนก่อนหรือ
			 คนปัจจุบันของคุณเพื่อขอหนังสือรับรอง
		93. คุณคิดว่ากลุ่มค�ำค้นหามากที่สุดในเว็บไซต์ยูทูบคืออะไร
		94. คุณอ่านหนังสือและหนังสือพิมพ์อะไรบ้าง
		95. คุณมีคุณสมบัติสูงเกินไปส�ำหรับงานนี้หรือเปล่า
		96. ขายปากกาด้ามนี้ให้ฉันซิ
		97. ประเมินซีวีของคุณเองว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่
			
จากคะแนนเต็มสิบ
		98. ผลิตภัณฑ์ของเรามีผลกระทบข้างเคียงที่ไม่เป็นมิตรกับ
			 สังคมอย่างร้ายแรง คุณรู้สึกอย่างไรกับเรื่องนี้
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		99. มีไฟสัญญาณจราจรจ�ำนวนเท่าไรในกรุงลอนดอน
		100. มีค�ำถามอะไรที่ผมควรถาม แต่ยังไม่ได้ถามบ้างไหม
		101. คุณเริ่มงานได้เมื่อไหร่
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7 บทส่งท้าย
เมื่อถึงคราวคุณเป็นคนถามบ้าง
ความประทับใจสุดท้าย – จบการสัมภาษณ์อย่างไรดี
ติดตามเรื่องอย่างไรไม่ให้เป็นเหมือนพวกชอบสะกดรอยตาม
ค�ำตอบที่แท้จริง
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เชิงอรรถ			
เกี่ยวกับผู้เขียน
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หนึ่ง

ทุกอย่างอยู่ท่ใี จ
“ชีวิตล้วนขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาที่ส�ำคัญไม่กี่ช่วง
นี่คือช่วงหนึ่งของมัน”
วอลล์สตรีต ค.ศ. 1987 ทเวนตีท์เซนจูรีฟอกซ์

จังหวะเวลาหนึ่ง
เส้นทางทั้งชีวิตของคนคนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่พวกเขาท�ำในแค่ชั่วช่วงหนึ่ง
หรือสองจังหวะเวลาที่ลงตัวได้หรือไม่ นักกีตาร์ แอนดี ซัมเมอร์ส1 คงคิดอย่างนั้น
แน่นอน
คุณอาจนึกชื่อซัมเมอร์สไม่ออก แต่ผลงานของเขาคุณคงจะรู้จัก ซัมเมอร์ส
คือสมาชิกหนึง่ ในสามของวงเดอะโพลิซ วงดนตรีรอ็ คทีป่ ระสบความส�ำเร็จมากทีส่ ดุ
ตลอดกาลวงหนึ่ง
คุณอาจจะไม่ใช่แฟนเพลง แต่คงต้องเห็นด้วยว่าซัมเมอร์ส ในฐานะมือกีตาร์
ในวงร็อค ได้งานที่เราหลายคนอยากจะหาให้ได้บ้างเหมือนกัน งานของเขาได้
พาเขาไปเกือบทุกประเทศทั่วโลก ได้ท�ำสิ่งที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์ตลอดวัน ได้
พบผู้คนที่น่าสนใจและแฟนเพลงพันธุ์แท้ ได้รับเงินทองจ�ำนวนมหาศาลจากการ
ท�ำสิ่งที่ตัวเขาเองรัก เป็นสิ่งที่เข้ามาหาเขาแบบง่ายดาย ใช่เลย งานที่เยี่ยมยอด
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หากคุณได้ท�ำงานอย่างนั้นบ้าง แล้วเขาได้งานนั้นมา อย่างไรล่ะ
เขาได้งานนั้นมาระหว่างการโดยสารรถไฟใต้ดินลอนดอน และบังเอิญได้
นั่งติดกับมือกลองคนหนึ่งนามว่า สจวร์ต โคปแลนด์2 ปกติแล้วในรถไฟใต้ดินจะ
ไม่มีใครพูดคุยกันหรอก แต่วันนั้น อะไรสักอย่างท�ำให้เขาสองคนเริ่มพูดคุยกัน
ถ้อยค�ำสนทนาก็ประมาณว่าต่างคนต่างบอกเล่าถึงแนวเพลงทีอ่ ยากจะท�ำ ต่างคน
ต่างโน้มน้าวให้เชือ่ ว่าแต่ละฝ่ายมีความจริงใจและเข้ากันได้ ทัง้ สองเกิดต้องชะตากัน
ร่วมกันฟอร์มวงขึ้นมา แล้วก็ได้พบกับสติง3 จึงร่วมเดินหน้าท�ำงานด้วยกัน
ขอตัดส่วนท้ายที่เกี่ยวกับสติงออกเพื่อให้คุณได้ทราบลักษณะที่ดีเลิศ
แบบหนึ่งของสิ่งที่เกิดขึ้นในการสัมภาษณ์งานที่ดี นั่นคือ คนสองคนพูดคุยเรื่องที่
เขาสนใจร่วมกันอย่างจริงใจ ต่างคนต่างแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตนคิดอยู่ (ยอมรับเลยว่า
วิธีนี้แตกต่างจากแบบแผนการสัมภาษณ์งานอย่างที่เราหลายคนคุ้นเคยกันมา)
เมื่อถึงเวลาที่ซัมเมอร์สเขียนอัตชีวประวัติของเขาเอง เขาตั้งชื่อว่า หากจับ
รถไฟขบวนถัดไป (One Train Later) เพราะหากเขารีรอทีจ่ ะจับรถไฟขบวนถัดไป
เขาก็คงไม่ได้พบกับโคปแลนด์ และคงไม่มีอาชีพที่น่าหลงใหลของเขาเกิดขึ้น
ชัดเจนว่านี่เป็นหนึ่งในจังหวะเวลาที่ลงตัวช่วงหนึ่งในหลายๆ ช่วง ในเมื่อตลอด
ช่วงเวลาทัง้ หมดของชีวติ ของเขาอาจเป็นไปในทางหนึง่ ทางใดก็ได้ – อย่างเดียวกับ
ที่เกิดขึ้นในการสัมภาษณ์งานนั่นเอง
บางทีคุณอาจรู้สึกว่าซัมเมอร์สไม่ได้สัมภาษณ์งานสักหน่อย ที่เขาประสบ
ความส�ำเร็จได้ก็เพราะมีทักษะ (ในกรณีของเขาก็คือการเล่นกีตาร์) และด้วยการ
หมั่นฝึกฝนสร้างเสริมทักษะอยู่ทุกวัน วันละหลายชั่วโมงต่างหาก คุณอาจพูดถูก
ทว่าเรื่องทักษะย่อมไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมด
ตรงเผงมากขึ้นไปอีกหากจะกล่าวว่า ซัมเมอร์ส มีการเตรียมพร้อมมา
เต็มที่แล้วเมื่อจังหวะเวลาแห่งโชคชะตาของเขาเดินทางมาถึง เขามาถึงจุดหนึ่ง
ในชีวิตที่ รู ้ ว ่ า ตั ว เองมี ดี อ ะไรและสามารถสื่ อ สารกั บ ผู ้ ค นแปลกหน้ า ทั้ ง หลาย
ในวิถีทางที่ท�ำให้เขาดูเหมือนบุคคลประเภทที่พวกคุณอยากเข้าไปรุมล้อมได้
นี่คือหนังสือว่าด้วยวิธีการที่คุณจะได้เรียนรู้เพื่อท�ำในสิ่งเดียวกัน
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รู้ว่าจังหวะเวลานั้นมาถึงแล้ว
จังหวะเวลาที่ชะตาชีวิตเปลี่ยนนั้น ล้วนเป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่า ส่วนใหญ่แล้วก็จะ
คล้ายกับที่ปรากฏให้เห็นในรูปแบบการสัมภาษณ์งาน
วิธีที่คุณแสดงออกในช่วงระยะเวลาสามสิบถึงเก้าสิบนาทีนั้น จะเป็น
ตัวก�ำหนดสิ่งที่คุณท�ำเพื่อหาเลี้ยงชีพ ซึ่งในทางกลับกันจะมีอิทธิพลอย่างมาก
กับเวลามีชีวิตอยู่บนโลกของคุณ ซึ่งรวมถึง:
• สิ่งที่ท�ำตลอดวัน: ชีวิตในวัยผู้ใหญ่ของคุณจะใช้ไปกับการท�ำงาน
ราวหนึ่งในสาม หากคุณไม่สนุกกับการท�ำงานแล้วละก็ หนึ่งในสาม
ของการด�ำรงชีวิตอยู่ก็จะถูกท�ำลายลง โดยไม่มีการชดใช้เงินคืนและ
เริ่มใหม่ก็ไม่ได้ (กล่าวให้ชัดเจนขึ้นก็คือ ชีวิตวัยผู้ใหญ่ส่วนที่เหลือสอง
ในสามของคุณนั้น ครึ่งหนึ่งจะหมดไปกับการหลับ หรืออาจลืมตาตื่น
ขึ้นมาตอนกลางคืนคิดถึงแต่เรื่องงานก็ได้)
• สถานที่อยู่และสิ่งที่เห็นตลอดวัน: สถานที่ที่เราใช้เวลาอันจ�ำกัดบน
โลกใบนี้มีข้อสรุปส่วนใหญ่ว่าเป็นสถานที่ที่เราท�ำงานกัน ด้วยจ�ำนวน
ร้อยละ 90 ของเราจะอยู่ในชั่วโมงการท�ำงานนั่นเอง การสัมภาษณ์
งานของคุณก�ำลังจะสรุปว่าอะไรคือสิ่งที่คุณมองเห็นอยู่นอกหน้าต่าง
ตลอดทัง้ วัน จะเป็นเส้นขอบฟ้าในเมืองหรืออาทิตย์อทุ ยั เหนือมหาสมุทร
แปซิฟิกที่ลึก 35,000 ฟุต
• รายได้: เมื่อไรที่ผู้ช่วยผู้บริหารเก่งๆ สามารถมีรายได้มากกว่านักบิน
ฝึกหัดแล้วละก็ ใครจะไปสนใจเรื่องอาทิตย์อุทัยกันล่ะ
• ชีวิตคู่: ถ้าคุณไปตามไนต์คลับเพื่อหวังหาใครพิเศษสักคน ว่ากันตาม
สถิติแล้วคุณก็จะมีดวงในการท�ำงานอยู่หลังบาร์มากกว่าบนฟลอร์
เต้นร�ำ ร้อยละสิบเก้าของคนเราจะพบคูส่ มรสจากการท�ำงาน อันเป็น
สถานที่ปกติธรรมดาทั่วไปที่สุด ซึ่งความรักจะเริ่มต้นขึ้นได้มากมาย
แบบทิ้งห่าง และหากคุณอยู่กินกับเพื่อนร่วมงานสักคน ให้คุณยินดี
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ตามข้อเท็จจริงได้เลยว่า อัตราการหย่าร้างในหมูค่ สู่ ามีภรรยาทีพ่ บกัน
ระหว่างท�ำงานจะต�่ำกว่าค่าเฉลี่ย ซึ่งอาจเป็นเพราะมีความสนใจ
ร่วมกันก็เป็นได้
• ยามเป็นไม้ใกล้ฝั่ง: มีเหตุผลอันสมควรที่บริษัทประกันชีวิตของคุณ
จะถามว่าคุณท�ำอะไรเลี้ยงชีพ เป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ว่า ไม่ว่าจะ
เป็นครูฝึกออกก�ำลังกายส่วนบุคคลหรือจะเป็นผู้นั่งอยู่ในที่ท�ำงาน
ทั้งวันก็ตาม สุขภาพของคุณก็ขึ้นอยู่กับผลกระทบทางกายภาพจาก
งานของคุณทั้งนั้น
• สถานะทางสังคม: คุณท�ำอะไร คุณก็เป็นอย่างนั้น ในทุกสาขาอาชีพ
ดูเหมือนว่าแพทย์และพยาบาลจะได้รับความชื่นชมและไว้วางใจจาก
เรามากที่สุด (บรรดานักการเมืองและนายธนาคารไม่สู้มากนัก)
• ความสุขส่วนตัว: แน่นอนละว่า ความพอใจในงานอาชีพเป็นเรือ่ งส�ำคัญ
อย่างมหาศาล เป็นทีน่ า่ สนใจว่ามีผลการศึกษามากกว่าหนึง่ ครัง้ แสดง
ให้เห็นว่า ถ้าคุณอยากได้รับการจ้างงานอย่างมีความสุข คุณควรหยิบ
กรรไกรมาเรียนตัดผม เพราะเจ้าของร้านแต่งผมส่วนใหญ่มีความสุข
ในการท�ำงานมากกว่าบรรดาลูกค้าคนไหนๆ
นีอ่ ย่างไรล่ะ เวลาของคุณ เงินของคุณ ชีวติ รักของคุณ ประสบการณ์ของคุณ
สุขภาพของคุณ สถานะทางสังคมของคุณ และความสุขของคุณ ทั้งหมดนี้จะเป็น
ตัวก�ำหนดทิศทางบางส่วนในการสัมภาษณ์งาน ถ้าสรุปว่าชีวิตขึ้นอยู่กับจังหวะ
เวลาที่ลงตัวไม่กี่ครั้งจริงๆ ละก็ การสัมภาษณ์ก็เป็นหนึ่งในช่วงเวลานั้นแน่นอน
จะชอบหรือไม่กต็ ามที คนทีท่ ำ� ได้ดใี นการสัมภาษณ์งานมีแนวโน้มทีช่ วี ติ จะไปได้ดี
ด้วยการที่ต้องฝากชีวิตไว้อย่างมากกับผลที่ตามมาภายหลัง จึงไม่น่า
ประหลาดใจเลยที่ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์จะเกิดอาการวิตกกังวล การเผชิญหน้า
กับโชคชะตาของคนในการสัมภาษณ์งานเป็นสิ่งที่น่าหวั่นวิตกอย่างที่เป็นอยู่ แต่
อย่างน้อยคุณจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าและมีโอกาสได้เตรียมตัว ถือว่าคุณได้รับ
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การบอกกล่าวให้ทราบถึงช่วงจังหวะเวลาส�ำคัญของคุณมากกว่าทีแ่ อนดี ซัมเมอร์ส
ได้รับเสียอีก ที่ดีกว่าก็คือ กับการสัมภาษณ์งานนั้น คุณแค่ต้องฝึกให้หนักขึ้นกว่า
พวกคนทีเ่ หลืออีกสักเล็กน้อยเท่านัน้ ไม่ใช่แบบวันละหลายชัว่ โมงอย่างทีน่ กั ดนตรีทำ�
ถ้าคุณนึกถึงการสัมภาษณ์ในรูปแบบดังกล่าว ก็จะดูแทบไม่ค่อยเหมือน
การทดสอบไปในทันที ขณะเดียวกันก็เหมือนโอกาสทองครั้งใหญ่ในชีวิต เหมือน
ข้อได้เปรียบที่ได้รับข้อมูลจากวงในเสียมากกว่า ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่คุณควรฉกฉวย
ไว้ทุกวิถีทาง
ล่าสุดคุณท�ำอะไรเพื่อโชคชะตาบ้าง
การเรียนรู้วิธีท�ำให้การสัมภาษณ์งานดีขึ้นแค่สักนิดสักหน่อย ก็เป็นสิ่งมีคุณค่า
ที่สุดที่คุณท�ำได้ส�ำหรับตัวคุณเองอย่างหนึ่งแล้ว จงท�ำให้คุ้มค่าเงินทองและเวลา
แต่นั่นแหละนะ ส่วนใหญ่แล้วคนเรามักใช้เวลาเตรียมอาหารเย็นมากกว่า
เตรียมความพร้อมเพือ่ การสัมภาษณ์งาน บางทีพวกเขาอาจใจฝ่อ รูว้ า่ มีความเสีย่ ง
อยูม่ าก ความกลัวมักค่อยๆ คืบคลานเข้ามาเมือ่ ใดก็ตามทีม่ เี ดิมพันสูง การผัดผ่อน
ก็ตามมาติดๆ ส่งผลถึงผูส้ มัครจ�ำนวนมากให้รสู้ กึ แบบเดียวกันเกีย่ วกับการเตรียมตัว
สัมภาษณ์เหมือนอย่างที่ออร์สัน เวลส์4 รู้สึกเกี่ยวกับการบิน นั่นก็คือความรู้สึก
ผสมผสานระหว่าง “ความเบื่อหน่ายกับความหวาดกลัว”
ในความเป็นจริง เกือบทุกคนจะผัดผ่อนเกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน ซึ่ง
หมายถึงความรู้สึกในการแข่งขันส�ำหรับคุณจะน้อยลง บรรดานายจ้างไม่ค่อยมี
ข้อติไม่พอใจกับการที่มีผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ที่แสดงออกยอดเยี่ยมจ�ำนวน
มากมายมาให้เลือกหรอก ดังนั้น ส�ำหรับผู้ที่ผลักดันตัวเองให้หนักขึ้นกว่าคนอื่นๆ
ที่เหลืออีกหน่อย ความส�ำเร็จในการสัมภาษณ์ก็จะอยู่แค่เอื้อม
การเตรียมความพร้อมที่ดีที่สุดประกอบด้วยการหาค�ำตอบที่จริงใจและ
เป็นประโยชน์ให้กับพวกค�ำถามที่ส�ำคัญ และไม่มีค�ำถามอะไรมากมายที่บุคคล
ปกติทั่วไปจะใช้เวลาช่วงค�่ำไม่กี่ครั้งท�ำความเข้าใจให้ถ่องแท้ทั้งหมดไม่ได้
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ในแง่ของรีด เราเชื่อว่าค�ำถามสัมภาษณ์ส่วนใหญ่แม้จะหินและประหลาด
ผิดธรรมดาทีส่ ดุ ก็เป็นแค่เพียงการสลับสับเปลีย่ นค�ำถามส�ำคัญเป็นชุดๆ ต่อเนือ่ งกัน
เท่านั้น ตอบค�ำถามส�ำคัญพวกนี้ให้ดีแล้วค�ำถามอื่นๆ ทุกข้อก็จะดีไปเอง ถ้าคุณ
ต้องการเริ่มต้นเลยตอนนี้ ก็ตรงไปที่ตอน “ค�ำถามสัมภาษณ์แบบมาตรฐาน” ใน
บทที่ 2
วิธีใช้หนังสือเล่มนี้
เป็นเรื่องส�ำคัญที่ต้องรู้ว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนวิธี “ใช้กลเม็ด” การสัมภาษณ์
โดยใช้ค�ำตอบส�ำเร็จรูปให้คุณ ทว่ามีตัวอย่างค�ำตอบกว้างๆ ที่จะเสนอให้ แต่ผม
ขอแนะน�ำอย่างหนักแน่นไม่ให้คุณท่องจ�ำพวกตัวอย่างค�ำต่อค�ำแบบนกแก้ว
นกขุนทอง ขอให้เชื่อผมเถอะ ค�ำตอบส�ำเร็จรูปใช้ไม่ได้ผลหรอก ผมจ้างคนราว
3,000 คน และพวกนี้ส่วนใหญ่สัมภาษณ์งานเพื่อการด�ำรงชีพ ผมรับรองกับคุณ
ได้วา่ พวกเขาได้ยนิ ค�ำตอบส�ำเร็จรูปอยูท่ กุ วันเช่นเดียวกับบรรดานายจ้างทัง้ หลาย
ที่เป็นลูกค้าบริษัทรีดเหมือนกัน แถมค�ำตอบส�ำเร็จรูปพวกนี้ทุกข้อก็ใช้กันจน
กร่อยหมดแล้ว
ปัญหาที่ว่านี้เริ่มย�่ำแย่มาตลอด เพราะการที่อินเทอร์เน็ตเป็นหนึ่งในพื้นที่
ขนาดใหญ่ที่ส่งเสียงสะท้อนออกไป เฉพาะค�ำว่า “ค�ำถามสัมภาษณ์งาน” เพียง
อย่างเดียวก็มีการค้นหาในกูเกิลกันถึงเดือนละห้าแสนครั้ง ยังไม่ต้องพูดถึงค�ำ
ค้นหาอื่นๆ ทั้งหมดที่คล้ายๆ กัน อย่างเช่น “พูดอะไรดีในการสัมภาษณ์งาน”
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ บรรดาผู้สมัครทั้งหลายต่างพอใจเลือกผลลัพธ์ข้อแรก
หรือข้อสอง จดจ�ำค�ำตอบนั้นๆ แล้วรู้สึกว่าได้เตรียมการสัมภาษณ์ไว้พร้อมตาม
ต้องการหมดแล้ว ขณะที่ความเป็นจริงพวกเขาก็แค่ท�ำให้นายจ้างเลือกเฟ้นหา
ตัวจริงได้ยากขึ้นเท่านั้น ราวกับบางคนคิดถึงการสัมภาษณ์เหมือนวลีที่ใช้กันอยู่
ในเกมบิงโก แทนที่จะเป็นการสนทนาด้วยความจริงใจระหว่างบุคคลแปลกหน้า
สองคน
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การแสร้งท�ำเป็นคนที่คุณไม่ได้เป็นนั้นเป็นเรื่องไม่ถูกต้อง ทั้งยังเป็นงานที่
ยากยิ่งขึ้นไปอีกส�ำหรับคุณในระยะยาว แม้ไม่เคยมีใครโดนไล่ออกเนื่องจาก
การกลายเป็นบุคคลแบบเดียวกับที่ดูเหมือนว่าเป็นในตอนสัมภาษณ์ก็ตาม แต่มี
คนจ�ำนวนมากโดนไล่ออกเนื่องจากการหลอกตบตาหาหนทางเข้าสู่ต�ำแหน่งงาน
ที่พวกเขาไม่มีความเหมาะสม และก่อนจะถูกไล่ออก พวกเขาอาจทนทุกข์เป็น
เวลายาวนาน ดิ้นพล่านอยู่กับงานที่พวกเขาไม่สามารถท�ำได้จริง
อีกเหตุผลหนึ่งที่ควรจะหลีกเลี่ยงค�ำตอบส�ำเร็จรูปก็คือ มีความคิดเห็น
สอดคล้องที่น่าประหลาดใจอยู่เล็กน้อยในกลุ่มผู้สัมภาษณ์กับเรื่องที่ว่าอะไรเป็น
องค์ประกอบที่ท�ำให้เกิดค�ำตอบที่ดีได้ ซึ่งกลายเป็นเรื่องชัดเจนขึ้นมากเมื่อรีดได้
ด�ำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการประมาณยี่สิบครั้งในบรรดาที่ปรึกษา
จัดหางานเพื่อการเขียนหนังสือเล่มนี้ ในการประชุมดังกล่าว มีการชี้ระบุค�ำตอบ
ที่ไม่ได้ความออกมาอย่างง่ายดาย ส่วนค�ำตอบที่ดีมักจะเป็นเรื่องของรสนิยม
และมีการถกเถียงกันอย่างมากมาย
แต่แม้จะใช้ประโยชน์ไม่ได้เหมือนกันกับค�ำตอบส�ำเร็จรูปก็ตาม อย่างน้อย
ทีส่ ดุ การยกตัวอย่างของบรรดาทีป่ รึกษาก็นำ� เรามาสูแ่ ก่นของหนังสือเล่มนี้ ค�ำตอบ
ส�ำเร็จรูปไม่ดกี เ็ พราะมันเข้าทางบรรดานายจ้างให้จบั ได้วา่ คุณเป็นใคร และการที่
คุณเป็นใครจริงๆ นั้น ก็กลายเป็นเรื่องส�ำคัญพอๆ กับการที่คุณสามารถท�ำอะไร
ได้นั่นเอง ย้อนกลับไปสักสองทศวรรษ การสัมภาษณ์งานนั้นแทบจะมุ่งเน้นแต่
เรือ่ งทักษะและประสบการณ์ ส่วนทุกวันนีก้ ารสัมภาษณ์ของคุณน่าจะมุง่ ประเด็น
ในเรื่องบุคลิกภาพและไมนด์เซ็ตของคุณ ทุกวันนี้ โลกก�ำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็วมากอย่างที่มีข้อเขียนไว้นับล้านครั้งในที่ต่างๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะทักษะ
และความเชี่ยวชาญก�ำลังกลายเป็นเหมือนสินค้าพร้อมจ�ำหน่ายมากขึ้นทุกที ใน
สภาพแวดล้อมเช่นนี้ บุคลิกภาพของคุณจะกลายเป็นประเด็นส�ำคัญ สิ่งที่การ
สัมภาษณ์งานหมายถึงก็คือ ความสามารถของคนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่
จะถ่ายทอดความหวังและความฝันรวมถึงนิสัยใจคอแปลกๆ ของพวกเขานั้น
ในขณะนี้เกือบมีผลต่อโอกาสของความส�ำเร็จมากพอๆ กับความสามารถของ
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พวกเขาในการเขียนโปรแกรมเลยทีเดียว อีกครัง้ หนึง่ ทีค่ ณ
ุ อาจไม่ชอบสถานการณ์
เช่นนั้น – แต่มันก็เป็นอะไรที่เป็นอยู่โดยแท้จริงในขณะนี้ บริษัทไม่ได้จ้างซีว5ี แต่
จ้างตัวบุคคลต่างหาก ซึ่งก็เป็นเช่นนี้มาตลอด และมีแต่จะเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน
ผมเขียนหนังสือเล่มนี้อย่างไร
ผมเชื่อในความคิดที่ว่า ทีมงานคืออัจฉริยบุคคลเสมอมา ดังนั้น ผมจึงรู้สึกชัดเจน
ว่าภูมิปัญญาการสัมภาษณ์ที่เห็นในหนังสือเล่มนี้ก็ควรเป็นการรวมกันหลายหัว
ดีกว่าหัวเดียว และเนื่องจากผมภาคภูมิใจที่ได้เป็นประธานของกลุ่มรีด ซึ่งเป็น
บริษัทจัดหางานที่ตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1960 โดยเซอร์อเล็ก รีด บิดาของผม และ
ปัจจุบันเป็นตลาดงานและการสัมภาษณ์งานใหญ่ที่สุดแห่งเดียวของสหราช
อาณาจักร ผมจึงโชคดีจริงๆ ที่มีโอกาสเข้าถึงมุมมองของกลุ่มคนขนาดใหญ่มาก
(อย่างไรก็ดี ถึงแม้สิ่งที่ตามมาต่อจากนี้เป็นเพียงส่วนแรกและส่วนเดียวของการ
แสดงความคิดเห็นอย่างรุนแรงจริงจัง เพื่อให้การสนับสนุนแก่บริษัทรีดที่คุณจะ
เห็นในหนังสือเล่มนี้ก็ตาม แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่อาจไม่ใช่การเอ่ยพาดพิงครั้ง
สุดท้าย)
ไม่วา่ จะเป็นวันไหนก็ตาม เว็บไซต์ของรีดจะมีจำ� นวนงาน 200,000 ต�ำแหน่ง
จากนายจ้าง 9,000 ราย มีผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราปีละมากกว่า 150 ล้านครั้ง
และมีซีวีมากกว่า 7 ล้านรายในฐานข้อมูลของเรา ที่ส�ำคัญยิ่งกว่านั้น เราว่าจ้าง
ที่ปรึกษาจัดหางานจ�ำนวน 2,000 คน ที่ปรึกษาเหล่านี้ใช้เวลาท�ำงานตลอดวัน
ในการจับคูง่ านให้เหมาะกับผูส้ มัคร ในหลายกรณีสว่ นใหญ่ พวกทีป่ รึกษาจะมีการ
พบปะกับบริษัทที่เสนองานและยังพบหรือพูดคุยกับพวกผู้สมัครที่ก�ำลังต้องการ
ได้งานนั้นด้วย วิธีนี้ช่วยให้พวกที่ปรึกษามีความเข้าใจในงานเป็นพิเศษ ทั้งจาก
มุมมองของนายจ้างและจากผู้สมัคร ที่ประสบความส�ำเร็จและไม่ประสบความ
ส�ำเร็จ ที่ปรึกษามักจะโทรศัพท์ติดต่อทั้งสองฝ่ายหลังจากผ่านการสัมภาษณ์
ไปแล้วเพื่อค้นหาว่ามีการถามอะไรและค�ำตอบไหนเป็นที่ยอมรับได้ อย่างที่เป็น
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ประโยชน์จริงๆ นั้น ในทุกๆ วัน พวกเขาก็ได้รับฟังว่ามีค�ำตอบใดบ้างที่น�ำพา
ให้การสัมภาษณ์สิ้นสุดลงตั้งแต่แรกเริ่มและอย่างน่าอึดอัดใจ
แท้จริงแล้วมีค�ำถามให้เลือกมาถามในการสัมภาษณ์ได้มากมายหลายร้อย
ค�ำถาม แต่คุณไม่จ�ำเป็นต้องใส่ใจค�ำถามทั้งชุดนั้น แค่รู้ว่าค�ำถามไหนที่คุณมี
โอกาสจะได้รับการถามมากที่สุดและจะมีใครต�ำหนิคุณได้ไหม เพราะคุณเตรียม
รับมือค�ำถามทั้งหมดไม่ไหวหรอก
ด้วยจ�ำนวนมากมายของผู้ที่เข้าชมเว็บไซต์ของรีด จึงเป็นเรื่องง่ายดายที่
เราจะส�ำรวจหาข้อมูลจากบรรดานายจ้างจ�ำนวนมากว่าค�ำถามไหนบ้างทีพ่ วกเขา
มีแนวโน้มจะถามมากที่สุด และนั่นคือสิ่งที่เราน�ำมาท�ำหนังสือเล่มนี้
ดังนั้น สิ่งที่ตามมาก็คือ ผลการส�ำรวจข้อมูลค�ำถามสัมภาษณ์ที่มีแนวโน้ม
อย่างมากว่าคุณจะได้รับการถามในปี ค.ศ. 2015 ซึ่งผ่านการทดสอบมาแล้ว
อย่างแม่นย�ำ หากไม่ใช่เป็นการแสดงเหตุผลเฉพาะเรื่องราคาหนังสือเล่มนี้แล้ว ก็
เขียนถึงผมได้ที่ James@jamesreed.com พร้อมแจ้งผมว่ามีข้อมูลอะไรอื่นอีก
ผมจะได้น�ำไปลงในฉบับพิมพ์ปี ค.ศ. 2016 เช่นเดียวกัน ขอให้ผมทราบด้วยว่า
คุณเห็นว่าหนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ในช่วงเข้ารับการสัมภาษณ์หรือไม่ และคุณ
ได้รับค�ำถามอะไรบ้าง คุณสามารถทวีตถึงผมได้โดยใช้ #WhyYou
ทางรีดไม่ได้แค่เพียงรวบรวมค�ำถาม แต่ผมยังได้ออกไปพบปะพูดคุยกับ
บรรดาที่ปรึกษาของเราว่ามีค�ำตอบไหนบ้างที่ใช้ได้และไม่ได้ และทุกค�ำตอบนั้นมี
อะไรเป็นองค์ประกอบ การประชุมเชิงปฏิบัติการที่รีดหลายครั้งนี้ด�ำเนินไปด้วย
ความสนุกสนานเพลิดเพลินทีส่ ดุ เท่าทีผ่ มเคยประสบมา ทัง้ ภูมปิ ญ
ั ญาทีผ่ ดุ ออกมา
จากพวกเขาก็ปรากฏอยูท่ กุ หน้าหนังสือนีแ้ ล้ว ผมรับประกันได้วา่ บรรดาทีป่ รึกษา
จัดหางานรู้จักค�ำถามสัมภาษณ์ดีกว่าใครๆ
หนังสือนี้ คุณจะเห็นได้ตลอดเล่มว่า แต่ละค�ำถามของเราทีม่ อี ยู่ 101 ค�ำถาม
จะขึน้ ต้นหัวข้อด้วยส่วนข้อความสัน้ ๆ สองส่วน คือ “ค�ำถามจริง” กับ “กลเม็ดเด็ด”
ซึ่งสองส่วนนี้เพื่อความเข้าใจอย่างถ่องแท้และเพื่อให้เป็นประโยชน์ส�ำหรับคุณ
ตามล�ำดับ โดยพื้นฐานแล้ว ค�ำถามจริงเป็นการพูดกับตัวเองในใจของผู้สัมภาษณ์
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ที่อยากบอกคุณว่า เขาหรือเธอก�ำลังคิดอะไรอยู่จริงๆ แต่ (หวังว่า) มีมารยาทดี
เกินกว่าจะพูดออกมา ส่วนกลเม็ดเด็ดก็เป็นเพียงบทสรุปค�ำแนะน�ำของเราเพื่อ
ตอบเฉพาะค�ำถามนั้นโดยแสดงให้เห็นในประโยคเดียว ส่วนแรกมีไว้เพื่อช่วยให้
คุณเข้าใจ ส่วนหลังมีไว้เพื่อช่วยให้คุณจ�ำสิ่งที่คุณน่าจะพูด
อ่านข้อมูลอย่างละเอียดให้เข้าใจ
ถ้าคุณแค่จบั ประเด็นหลักสีข่ อ้ จากหนังสือเล่มนีไ้ ด้ ขอให้เป็นประเด็นเหล่านี้
• ช่วงเวลาสัมภาษณ์ เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละดีที่สุด
• วิธีการพูดคุยเพื่อบอกว่าคุณเป็นใครและเหมาะจะท�ำอะไรได้นั้น
เยี่ยมกว่าการมีซีวีหรูๆ หรือการศึกษาจากสถาบันราคาแพง
• ทุกค�ำถามสัมภาษณ์ที่คุณอาจได้รับการถามนั้น เป็นเพียงรูปแบบที่
ต่างไปของค�ำถามพื้นฐานส�ำคัญไม่กี่ค�ำถาม
• ส�ำหรับนายจ้างนั้น งานคือปัญหาที่ต้องแก้ไข ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆ ทั้งหมดรวมทั้งของตัวคุณเป็นเรื่องรอง
มาพิจารณาแต่ละประเด็นกันครับ
ช่วงเวลาสัมภาษณ์ เป็นตัวของตัวเองนั่นแหละดีที่สุด
ดูเหมือนไม่ใช่ค�ำแนะน�ำใหม่สักเท่าไหร่สินะ แถมยังได้ยินกันจนเฝือ แต่นี่ไม่ใช่
ถ้อยค�ำติดปากหรอกนะครับ – มันส�ำคัญมากต่างหาก
พวกผู้สัมภาษณ์ก็เป็นเพียงแค่มนุษย์ พวกเขาต้องการรู้สึกถึงอารมณ์การ
เชือ่ มสัมพันธ์กบั บุคคลจริงๆ ไม่ใช่กบั นักการเมือง พวกเขาชืน่ ชอบเวลาทีค่ วามรูส้ กึ
เชื่อมสัมพันธ์น้ันเกิดขึ้นในห้องสัมภาษณ์ ทว่ามันก็ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยเท่าที่ควร
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เพราะห้องสัมภาษณ์มสี ภาพแวดล้อมเทียมทีไ่ ม่ใช่ของจริง ท�ำให้เกิดพฤติกรรมเทียม
การสนทนาที่ไม่เป็นธรรมชาติ และการหยุดชะงักด้วยอาการเคอะเขิน บ่อยครั้ง
ได้งา่ ย โดยปกติกไ็ ม่ใช่สถานทีท่ คี่ ณ
ุ จะเห็นผูค้ นท�ำอะไรเต็มความสามารถอยูแ่ ล้ว
ถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนในห้องต้องการจะเห็นก็ตาม
หลังจากลุยผ่านค�ำตอบส�ำเร็จรูปแบบนับไม่ถ้วน ผ่านการหยุดชะงักด้วย
อาการเคอะเขิน และผ่านความจริง ครึ่ง เดียวมาแล้ว สิ่งที่เหลือก็คือบรรดา
ผู้สัมภาษณ์มักรู้สึกกระหายอยากจะเผชิญหน้าอย่างแท้จริงกับมนุษย์ที่ซื่อสัตย์
จริงใจ ถ้าคุณพูดออกมาจากใจและไม่พูดเกินจริง หลอกลวงตบตา หรือพูดจา
ไร้สาระแล้ว คุณก็ก�ำลังมอบสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์กระหายจะได้พบ พวกเขาจะจ�ำคุณ
ได้เพราะสิ่งนี้ แม้คุณจะไม่เหมาะกับงานนั้นก็ตามที
..............................................................................................................................
ผู้สัมภาษณ์หลายคนจะเก็บผู้สมัครที่บอกปฏิเสธไปเข้าแฟ้มไว้เผื่อในกรณีที่เกิดมี
ต�ำแหน่งงานเหมาะสม ผู้สมัครหลายคนประสบความส�ำเร็จได้งานท�ำด้วยวิธีนี้
..............................................................................................................................
น่าแปลกทีก่ ารเป็นตัวของตัวเองในสภาวะการสัมภาษณ์มกั ยากเย็นกว่าทีด่ ทู า่ ทาง
จะเป็นเสมอ แน่นอนว่าในแง่ของการได้งานท�ำก็ยังเสี่ยงอีกด้วย จะไม่เสี่ยงก็ใน
แง่ได้งานที่เหมาะแล้วนั่นแหละครับ
ไม่เกี่ยวอะไรกับซีวีของคุณหรอก: มันเกี่ยวกับว่าคุณเป็นใครและคุณเหมาะ
จะท�ำอะไรได้ต่างหาก
ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มเตรียมการสัมภาษณ์ของตัวเองด้วยการเอาซีวีมาปัดฝุ่น แล้วก็
คิดเรื่องราวสักสองสามเรื่องสร้างเป็นประโยคต่างๆ บันทึกลงบนกระดาษนิทาน
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เอ4 แผ่นนั้น แต่ถ้าคุณได้รับเชิญให้ไปสัมภาษณ์ ซีวีของคุณจะลดความส�ำคัญลง
ไปทันทีเกินกว่าทีม่ นั เคยดูคล้ายเป็นตัวคุณมาเสมอ เพราะช่วงระยะการสัมภาษณ์
นัน้ ผูส้ มั ภาษณ์ได้รบั สิง่ ทีพ่ วกเขาต้องการรูส้ ว่ นใหญ่จากซีวขี องคุณอยูแ่ ล้ว เวลานี้
พวกเขาอยู่ในโหมดการสัมภาษณ์ ไม่ใช่โหมดซีวี ในโหมดการสัมภาษณ์ การ
ประเมิ น หลั ก จะเกี่ ย วกั บ ตั ว คุ ณ และบุ ค ลิ ก ภาพของคุ ณ มากกว่ า ประวั ติ ก าร
ท�ำงาน นอกจากนี้ซีวีของคุณล้วนเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว เป็นเรื่องของแวดวง
ทักษะและเทคโนโลยี รวมถึงขนบธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งหากไม่ล้มหายสาบสูญไป
แล้ว ก็อาจจะเป็นเช่นนั้นได้ในไม่ช้า อนาคตนั่นแหละที่ไล่มาไม่มีลดละ
ไม่ว่าธุรกิจใดก็จัดการกับอนาคตได้ทั้งสิ้นด้วยการจ้างคนที่สามารถรับมือ
กับการเปลี่ยนแปลงได้ หากคุณสามารถน�ำการเปลี่ยนแปลงได้ จงสนุกไปกับมัน
ตัวคุณก็จะเป็นที่ต้องการ พวกนายจ้างต้องการคนที่จะเจริญก้าวหน้าในสถานที่
ท�ำงานจนอาจจ�ำกันไม่ได้ในอีกสามปีนับจากนี้
นั่นเป็นเหตุผลที่ไม่ว่าใครซึ่งยังยึดเทคนิคการสัมภาษณ์ตามเนื้อหาซีวีของ
ตัวเองไปหมดทุกอย่างนั้น ก�ำลังมองไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้อง ผู้สัมภาษณ์คงจะ
นึกไปถึงอนาคตที่พวกเขาเหล่านั้นอาจท�ำอะไรแทบไม่ส�ำเร็จ ไม่มีใครรู้หรอกว่า
ต่อไปจะเกิดอะไรขึ้น ซีอีโอ6 ไม่รู้ คุณก็ไม่รู้ ผู้สัมภาษณ์คุณก็ไม่รู้เหมือนกัน
คุณคาดได้เลยว่าการสัมภาษณ์งานสะท้อนให้เห็นถึงความไม่แน่นอนนั้น และให้
เลือกตามหลักพื้นฐานของมันด้วย
ข่าวดีส�ำหรับคุณก็คือ การท�ำให้ตัวคุณเองรองรับอนาคตได้นั้นเป็นทักษะ
ที่สามารถเรียนรู้กันได้ ซึ่งคุณสามารถแสดงให้เห็นในการสัมภาษณ์ ทุกอย่างเป็น
เรื่องของการเลือกน�ำไมนด์เซ็ตที่เหมาะสมมาใช้ (มีเรื่องเพิ่มเติมด้านไมนด์เซ็ตใน
หัวข้อถัดไป)
ค�ำถามสัมภาษณ์ที่นับว่าส�ำคัญมีเพียงสิบห้าข้อ
ไม่ว่าคุณจะเคยอ่านอะไรมาจากที่ไหน รีดเชื่อว่ามีค�ำถามเพียงสิบห้าข้อเท่านั้นที่
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ผู้สัมภาษณ์น่าจะถามคุณ
แน่นอนว่ามีค�ำถามเป็นร้อยๆ ข้อที่คุณอาจได้รับระหว่างสัมภาษณ์ แต่ทุก
ค�ำถามสัมภาษณ์เหล่านั้น เป็นเพียงรูปแบบที่ต่างไปของประเด็นหลักหนึ่งใน
สิบห้าข้อทั้งสิ้น
เรารู้ก็เพราะเราได้ประเมินแล้ว เมื่อตอนที่เว็บไซต์ reed.co.uk ท�ำการ
ส�ำรวจบรรดานายจ้างจ�ำนวนหลายพันรายพร้อมสอบถามว่า ค�ำถามใดที่พวกเขา
มีแนวโน้มจะใช้ถามในการสัมภาษณ์มากทีส่ ดุ ปรากฏว่ามีประเด็นหลักทีเ่ หมือนๆ กัน
อยู่ไม่กี่ประเด็นเผยออกมาซ�้ำๆ กัน ค�ำถามสัมภาษณ์จ�ำนวนมากเป็นเพียงการ
ถามในเรือ่ งเดียวกัน แต่แตกต่างกันทีร่ ปู แบบเท่านัน้ จากหลายร้อยค�ำถามทีไ่ ด้รบั
เราพบว่ามีเพียงแค่สิบห้าข้อที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครอย่างแท้จริง เราเรียก
พวกค�ำถามนี้ว่า “15 ข้อชี้ชะตา” ด้วยเหตุผลที่แอนดี ซัมเมอร์ส น่าจะเข้าใจ
แต่ละข้อมีศกั ยภาพทีจ่ ะเปลีย่ นทิศทางชีวติ ของคุณให้ดขี นึ้ หรือแย่ลงได้ตลอดกาล
หนังสือเล่มนีจ้ ะช่วยให้คณ
ุ ค้นพบค�ำตอบให้กบั ค�ำถามทัง้ สิบห้าข้อ ในแบบ
ทีต่ รงไปตรงมา เป็นตัวของตัวเอง และน่าประทับใจ พอคุณได้ทราบเคล็ดลับนัน่ แล้ว
คุณจะเห็นว่าค�ำถามสิบห้าข้อนั้นมันช่างพอเหมาะพอดีกับทุกแง่ทุกมุมของชีวิต
การท�ำงานอย่างไรบ้าง เมื่อเตรียมพร้อมได้เช่นนี้แล้ว คุณจะรู้สึกมีประสิทธิภาพ
และพร้อมที่จะรับการจ้างงานมากขึ้นโดยไม่ต้องค�ำนึงถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นใน
การสัมภาษณ์ครั้งใดก็ตาม
แต่ละข้อในจ�ำนวนสิบห้าข้อมี “ค�ำถามเบื้องหลังค�ำถาม” อันเป็นประเด็น
หลักด้านอารมณ์ที่กินความเกินกว่าค�ำพูดที่แสดงออก ประเด็นหลักด้านอารมณ์
ทีล่ กึ ซึง้ ขึน้ นีแ้ หละ ทีค่ ณ
ุ ต้องยอมรับฟังและต้องจัดการเตรียมค�ำตอบของคุณให้ได้
หากคุณเกิดมีคำ� ตอบวาบประกายขึน้ ส�ำหรับค�ำถามสิบห้าข้อนี้ และเรียนรู้
ที่จะพิสูจน์แต่ละข้อในชั่วขณะที่ความรู้สึกปะทุขึ้นแล้ว คุณก็จะท�ำได้ดีในการ
สัมภาษณ์ และอย่างที่เราได้เห็นกันมา การท�ำได้ดีในการสัมภาษณ์หมายถึง ชีวิต
การงาน และอื่นๆ แทบทุกอย่างก็จะดีไปด้วย ความคิดดังกล่าวอาจดูเจ็บปวด
และไม่เป็นธรรมกับบางคน แต่ก็มักเป็นความจริงอยู่เสมอ
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