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เวิ
ลาเห็นคุณ์สม่บ้ัติิในประกาศรับ้สม่ัครงานวิ่า 

“สาม่ารถ ทำงานเปน็ทม่ ได”้ เราติคีวิาม่อย่า่งไร? 

ส่วินติัวิสม่ัย่ย่ังหางาน หากเป็นผู้้้สม่ัครเห็นแล้วิม่ันแทุบ้ไม่่ม่ีควิาม่

หม่าย่เลย่!! คดิวิา่เราทุำได้… แต่ิแงผู่้้ร้บั้สม่คัรละ่ ม่นัม่คีวิาม่หม่าย่

แค่ไหนกัน?

ด้น่าจะเป็นคุณ์สม่บ้ัติิทุี�จำเป็น แติ่ดังทุี�บ้อกไปหากม่องใน

มุ่ม่คนสมั่ครงาน ประสาคนหางานทุั�วิไป อาจคิดวิ่าไม่่น่าจะใช่ื้

คุณ์สม่บั้ติิสำคัญอะไร ก็เขาจุะรู้่ได้อย่ี่างไร่? ถ้าเราอย่ากสมั่คร-

งานนั�น เชื้้�อวิ่าส่วินใหญ่ ย่่อม่บ้อกติัวิเองวิ่าคุณ์สม่บั้ติิข้อนี�เราม่ี

แน่นอน ซึึ่�งแทุ้จริงแล้วิมั่นจะติรงติาม่ทุี� HR ฝ่่าย่บุ้คคล, เจ้าของ

กิจการหร้อผู้้้ประกาศรับ้สม่ัครติ้องการหร้อไม่่นั�น?… นั�นสินะ…

เม่้�อสงสยั่จงึไดล้องถาม่ไปย่งัคนทุำงานฝ่า่ย่บ้คุคล, เจา้ของ

กิจการ และคนทุี�ม่ีประสบ้การณ์์รับ้ผู้ิดชื้อบ้ทุี�จะกำหนดคุณ์สม่บ้ัติิ 

หาล้กทุีม่ ล้กน้อง ถึงควิาม่หม่าย่ของเขา แม่้จะเคย่ระบุ้คุณ์สม่บ้ัติิ

นี�หร้อไม่่ก็ติาม่ หากเป็นเขาแล้วิ ให้กรอบ้คุณ์สม่บ้ัติินี�วิ่าอย่่างไร?

เม่้�อไดค้ำติอบ้ กน็ำม่าคดิวิเิคราะห ์ไดข้อ้ม่ล้ และขอ้สงัเกติ

ทุี�นำม่าแบ้ง่ปนัไดว้ิา่ การ่ทำงานเปน็ทม่ ในการรบั้สม่คัรงานอาจ

ม่ีควิาม่หม่าย่ติ่าง ๆ ดังนี�

• ทำงานร่่วมกับูผูู้้อ่�นได้ : คำติอบ้นี�ค่อนข้างเย่อะ และ

บ้างแห่งก็เขีย่นคุณ์สม่บั้ติิไว้ิทุำนองนี�เลย่ว่ิา “สาม่ารถทุำงาน 

รว่ิม่กบั้ผู้้อ้้�นได”้ อ่านแลว้ิก็ใหค้วิาม่หม่าย่ทีุ�แคบ้กวิา่ทุำงานเปน็ทุมี่ 

เหม่้อนเข้าใจได้ง่าย่กวิ่า โดย่ส่วินใหญ่อธิบ้าย่ในทุำนองสรุปได้วิ่า 

เพื่ราะเป็นงานทุี�ไม่่ได้รับ้ผู้ิดชื้อบ้คนเดีย่วิ ติ้องทุำงานเร้�องนั�น หร้อ

ชื้ิ�นงานนั�นกับ้คนอ้�น ติัวิอย่่างง่าย่ทีุ�สุด เชื้่น การม่าชื้่วิย่กันล้างรถ 

ถ้าอีกคนล้างล้อ อีกคนก็ไปล้างประติ้ หากม่ีคนล้างประติ้แล้วิก็ไป

ล้างหลังคา ติาม่แติ่โอกาส ไม่่ใชื้่คิดแต่ิจ้องจะล้างทุี�จุดเดิม่ 

ติลอดเวิลาทุี�ม่ีรถเข้าม่า หร้อล้างติรงนี�เสร็จแล้วิก็ไปเลย่ ทุั�งทุี�ส่วิน

อ้�นย่ังไม่่ได้ล้าง ไม่่ชื้่วิย่กัน ทุำนองนี�

ข้อสังเกต : ในควิาม่เป็นจริงถ้าเป็นงานทุี�ง่าย่ ๆ ม่ันก็อาจ

ไม่เ่ป็นปญัหา แติห่ลาย่ครั�งจะเปน็ภาวิะทุี� เลี่อ่กทำ แย่ง่กนัทุำสว่ิน

ง่าย่ เกี�ย่งกันทุำส่วินย่าก ส่งผู้ลได้ด้วิย่ว่ิาเม่้�อม่ีปัญหาจะโทุษใคร 

ซึ่ึ�งเบ้้�องติ้นก็จะโทุษคนทุี�ทุำติรงนั�น ณ์ ติอนนั�น แติ่หากวิิเคราะห์

ด ้ก็ในเม่�อจุร่งิ ๆ  เขาอาจุไมถ่นดั ไมช่ิอบู สว่นนั�น แตต่อ้งทำ 

เพิร่าะคนอ่�นทำส่วนอ่�นไปแล้ี่ว เชื้่นนี�ก็ด้ไม่่ยุ่ติิธรรม่แม่้จะเป็น

คนทุำผู้ิดจริงก็ติาม่ เชื้่นนี� ทุำงานร่วิม่กับ้ผู้้้อ้�นได้ ม่ันม่ีควิาม่หม่าย่

ประม่าณ์หนึ�ง แติ่ม่ันก็ย่ังไม่่พื่อให้เรีย่กได้วิ่าเป็น “ทุีม่”

• เขา้กบัูคนอ่�นได้: ควิาม่หม่าย่จริง ๆ  อาจเพีื่ย่งแค่วิา่ “ไม่

ทะเลี่าะกบัูใคร่” ม่าทุำงานแล้วิไม่มี่่ปญัหากับ้ใคร ถา้เป็นไปได้คอ้

อัธย่าศัย่ไม่ติรีดีนั�นเอง

“ทำงานเป็็นทีม”
บนป็ระกาศรับสมัครงาน
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ข้อสังเกต : ทุี�จริงก็เป็นพื่้�นฐานทุี�ดีในการทุำงานเป็นทุีม่ 

เพื่ราะบ้รรย่ากาศของการทุำงานถ้อว่ิาเป็นสิ�งสำคัญ แต่ิม่ันก็ม่ี 

ไม่่น้อย่ทุี�สานสัม่พื่ันธ์ดี แติ่ไม่่ม่ีผู้ลงาน ไม่่ด้�อ ไม่่เถีย่ง แติ่ไม่่บ้อกก็

ไม่่ทุำ หร้อทุำผิู้ดประจำแต่ิไม่่มี่ใครอย่ากว่ิาอะไรด้วิย่เพื่ราะสาย่

สมั่พื่นัธด์ ีดงันั�น แม่จ้ะอธัย่าศยั่ด ีแติถ่า้ม่าเพื่้�อม่หีนา้ทุี�เอาอกเอาใจ 

ชื้วินคุย่สนุกไปวัิน ๆ เร้�องไร้สาระไว้ิใจได้ เร้�องงานไม่่ต้ิองพื่้ดกัน 

แบ้บ้นี�นั�น ม่ันก็คงไม่่ใชื้่สิ�งทุี�เรีย่กวิ่า ทุำงานเป็นทุีม่ทุี�ดี

• ชิ่วยี่กันทำงาน : บ้างแห่งนิย่าม่ไวิ้คล้าย่ ๆ ข้อแรก ค้อ 

อย่ากให้เข้าม่าแล้วิ “ชิ่วยี่กันทำงาน” ไม่่เกี�ย่งงาน แติ่สิ�งทุี�ติ่างไป

อาจเป็นเร้�องขอบ้เขติ อธิบ้าย่แบ้บ้เจาะจงก็ค้อ ทุำงานเป็นทีุม่ 

ในแบ้บ้ทุี� “ร่บัูมอบูหมายี่ได้ทกุงาน” เพื่ราะถอ้ว่ิาช่ื้วิย่กัน ม่กัเกดิจาก 

ปริม่าณ์งานทุี�ไม่่แน่นอน องค์กรทุี�เล็ก หร้อกำลังเติิบ้โติ ย่่อม่ไม่่ผู้ิด

อะไรหากกล่าวิกันติาม่ควิาม่จำเป็น หร้อสถานการณ์์ขององค์กร

ข้อสังเกต: แม่้จะเป็นเร้�องเข้าใจได้ ในองค์กรทุี�กำลัง 

ขย่ับ้ขย่าย่ หร้อม่ีทุรัพื่ย่ากรทุี�จำกัด ย่่อม่ติ้องการคนทีุ�พื่ร้อม่จะ

สนบั้สนนุรป้แบ้บ้งานเชื้น่นี� แติส่ว่ินหนึ�งกต็ิอ้งเขา้ใจดว้ิย่วิา่ เพื่ราะ

ควิาม่ไร้ขอบ้เขติ หัวิหน้างานอาจไม่่แย่กแย่ะ หลงล้ม่ เช่ื้น คนทีุ�

ทุำด ีทุำเรว็ิ ทุำได ้จงึกลาย่เปน็คนติอ้งทุำม่าก คนทุี�ทุำชื้า้ ไรทุ้กัษะ

อ้�น ก็เลย่สบ้าย่ หร้อไม่่เช่ื้นนั�น พื่นักงานทุี�นี�ก็มั่กต้ิองได้รับ้ม่อบ้

หม่าย่งานแบ้บ้เกนิขอบ้เขติของเงนิเดอ้นไปม่ากกม็่ ีถา้ติอ้งทุำงาน

เป็นทุีม่แบ้บ้นี� ไปทุี�ทุี�ย่ิ�งขย่ัน เราย่ิ�งได้ผู้ลงานดีกวิ่าไหม่?

• เข้าใจุการ่ทำงานเป็นท่ม : นี�อาจเป็นสิ�งทุี�ถ้กติ้อง ใน

เม่้�อคุณ์สม่บ้ัติิทุี�ติ้องการค้อ “ทำงานเป็นท่มได้” ดังนั�น ก็ควิรเป็น

ผู้้ทุ้ี�เขา้ใจการทุำงานเป็นทุมี่ แล้วิการทุำงานเป็นทุมี่จรงิ ๆ  ค้ออะไร? 

ผู้้ทุ้ี�ใหค้ำติอบ้เขากบ็้อกวิา่ม่นักต็ิอ้งรวิม่หลาย่คณุ์ลกัษณ์ะเขา้ดว้ิย่

กัน แล้วิให้ทุำแบ้บ้ทุดสอบ้ หร้อสัม่ภาษณ์์กันอีกทุี… ก็ด้ดีทุีเดีย่วิ 

เพื่ีย่งแติ่…

ข้อสังเกต : บ้างทุีคุณ์สม่บ้ัติิวิ่า การทุำงานเป็นทุีม่ เชื้่นนี� 

กอ็ย่้ทุ่ี�ใครกำหนดอกี ม่นักถ้็กทุี�การทุำงานเป็นทุมี่ย่อ่ม่ประกอบ้ด้วิย่

คุณ์สม่บั้ติิหลาย่ส่วิน ทัุ�งแง่ควิาม่รับ้ผิู้ดชื้อบ้ ควิาม่สัม่พัื่นธ์ 

การส้�อสาร การให้เกีย่รติิ รวิม่ถึงม่ีควิาม่เป็นม่้ออาชื้ีพื่อีกด้วิย่ ทุวิ่า

แต่ิละเร้�องก็ม่ีม่ิติิ และอาจให้ควิาม่สำคัญติ่างกันในแติ่ละองค์กร 

แติ่ละผู้้้บ้ริหาร แล้วิคนม่าสมั่ครงานจะร้้ได้อย่่างไร หร้อแน่ใจได้

อย่่างไรว่ิาจะติรงใจผู้้ใ้ห้สมั่ภาษณ์์แค่ไหน หร้อมี่นยิ่าม่เดีย่วิกันหรอ้ไม่่? 

ติ่อให้คนสม่ัครคิดวิ่าเข้าใจการทุำงานเป็นทุีม่ แติ่อาจเข้าใจคนละ

อย่่าง หร้ออาจเข้าใจผู้ิดไปคนละทุิศทุางก็เป็นได้

จากข้อสังเกติต่ิาง ๆ  ทุำใหค้ดิวิา่บ้างทีุคณุ์สม่บั้ติิการทุำงาน

เป็นทีุม่อาจไม่่จำเป็น หร้อไม่่ควิรกำหนดเป็นคุณ์สม่บ้ัติิในการ 

รบั้สม่คัรงาน เพื่ราะย่ากจะแนใ่จวิา่คณุ์สม่บ้ตัินิี�คอ้อะไร แถม่หลาย่

แห่งนั�น แผู้นกบ้คุคล (HR) เอง กเ็ป็นฝ่่าย่ม่ปัีญหากบั้แผู้นกอ้�นไปทุั�วิ 

หรอ้เหล่าหวัิหน้างาน กไ็ม่เ่คย่ทุำงานเป็นทุมี่ไดใ้หเ้หน็เป็นตัิวิอย่า่ง

เลย่

ไหนจะควิาม่ไม่่ชัื้ดเจนของระบ้บ้งาน, ขอบ้เขติงาน, 

สาย่การบ้งัคบั้บั้ญชื้า, การพื่จิารณ์าผู้ลงาน เหลา่นี�เปน็อปุสรรคติอ่

การทุำงานเป็นทุีม่ทัุ�งสิ�น ซึึ่�งพื่บ้เห็นม่าบ่้อย่ครั�งในฐานะทุี�ผู้ม่เป็น

วิิทุย่ากรอบ้รม่พื่นักงาน ดังนั�นองค์กรอาจต้ิองมี่พื่้�นฐานทุี�ดีทุี�

สนับ้สนุนการทุำงานเป็นทีุม่ให้ได้ก่อนด้วิย่ซึ่�ำไป ก่อนทุี�จะไป

ประกาศรับ้คนทุี�ม่ีคุณ์สม่บั้ติิทุำงานเป็นทีุม่ รวิม่ถึงพัื่ฒนาหร้อ

นิย่าม่ควิาม่เป็นทุีม่ส้่พื่นักงานให้ม่ีควิาม่หม่าย่ไปในทุางเดีย่วิกัน

ม่ิเช่ื้นนั�นพื่นักงานใหม่่พื่ร้อม่แค่ไหน อย่ากเป็นทีุม่แค่ไหน 

อย่้่ไปมั่นกไ็ม่่ไหวิ ไม่่รอด เช่ื้น งานก็จบั้ฉ่าย่, หลาย่เร้�องไร้คนรบั้ผู้ดิชื้อบ้, 

หัวิหน้าเห็นแก่ติัวิ, เราทุำดีเสม่อติัวิ ทุำชื้ั�วิโดนใบ้เติ้อน, เงินเด้อน

ผู้ลติอบ้แทุนปรับ้กันงง ๆ อะไร ๆ เหล่านี� ทุี�ถ้าม่องออกม่ันเริ�ม่จาก 

“ระบ้บ้” ขององค์กรม่าก่อน หากเป็นเราแม้่จะเข้าใจการทุำงานเป็น

ทุมี่แคไ่หน เขา้ม่าทุำงานแลว้ิเจอระบ้บ้ งง ๆ  ม่นึ ๆ  แบ้บ้นี�คงทุำงาน

เอาตัิวิรอดไปวัิน ๆ ดีกว่ิา หร้อส่วินใหญ่ก็อาจอย่้่ในร้ปแบ้บ้ “ทีุม่

ใคร ทุีม่ม่ัน” ซึ่ึ�งจริง ๆ ถ้อม่ันเป็นทุีม่ไหม่? คุณ์คิดวิ่าไงล่ะครับ้




