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ใน
การอธิบิัายัถ่ง้คุณ์ลักัษณ์ะ ศึกัยัภาพ ขึ้องพนักงาน

ในองค์กร มีการใช�คำว่า ‘พนักงานร้ปตัว T’ มาใช�

เปรียับัเทียับั จากตัวอักษร T ท่�ม่เส้น แนว่ต์ั�ง และแนว่นอน

ป์ระกอบกัน ผมจะชวนผ้�อ่านมาขึ้ยัายัความไปพร�อมกันครับั

พนักงานแบบ T และ แบบ π
	“อัันความรู้้�	รู้้�กรู้ะจ่่างแต่่อัย่่างเดีีย่ว	แต่่ให้�เชี่ี�ย่วชี่าญเถิิดี

จ่ะเกิดีผล”	

บัทกลัอนคุ�นหข้ึ้�างต�น เป็นคำอธิบิัายัถ่ง้ผ้�เชี�ยัวชาญเฉพาะ

ดื�าน ดื�วยัเชื�อวา่ความร้�หรอืทกัษะเพยีังสิ�งใดืสิ�งหน้�ง ข่อใหุ่เ้กง่จรงิ

ก็จะป์ระสบคว่ามสำเร็จได้

เมื�อเปรียับักับัพนักงานในองค์กร แบับั T คือ คนท่�รู้แต์่

งานต์วั่เองเทา่นั�น ไมร่้�งานผ้�อื�นที�ต�องประสานงานดื�วยั ไม่ร้�บัรบิัท

อื�นที�เกี�ยัวขึ้�องกับัธิุรกิจ ค้่แขึ้่ง ลั้กค�า ตลัาดื แลัะการแขึ้่งขึ้ัน ขึ้าดื

ความกระตือรือร�นในการเรียันร้�สิ�งใหม่

ส่วนอีกแบับัคือ π สื�อถ่้ง ร้�ดื�านกว�างหลัายัอยั่าง แต์่ข่าด

คว่ามเช่ิ�ยว่ชิาญ่เฉพาะด้าน คำเปรียับัเทียับัที�ไดื�ยิันเสมอคือ เป็น

เป็ดื บัินไดื� ว่ายัน�ำไดื� แต่ไม่เก่งสักอยั่าง
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 ตัวอยั่าง เช่น นักวิ�งระยัะสั�น แม�ว่าจะไม่

เก่งอะไรอยั่างอื�นเลัยั ยักเว�น ‘วิ�งเร็ว’ เพียังอยั่าง

เดืียัว นั�นก็เพ่ยงพอใหุ้่ข่ื�นสู่จ่ดสูงส่ดในอาชิ่พ

ได้แล้ว่

 หลัายัปีก่อน มีเพลังจากวงเฉลีัยังชื�อว่า 

‘นาย่ไข่่เจี่ย่ว’ ท่อนหน้�งขึ้องเพลังคือ “อัาห้ารู้แสน

โปรู้ดี	 เข่าทำอัย่่างเดีีย่ว	 เข่าฝนเข่าฝึก..” ทุกวันนี�

เราไดื�เห็นร�านอาหารที�มีไขึ้่เจียัวเป็นพระเอก หรือกระทั�งมีชื�อเสียัง

ระดืับัโลัก เช่น ไขึ้่เจียัวป้ร�านเจ�ไฝึ

แบบ π

ความกวาง

พนักงานลัักษณ์ะนี� 

เป็นพวกที�ร้ �อะไรไปหมดื แต่

ขึ้าดืความเชี�ยัวชาญ โดืยัเฉพาะ

ในหน่วยังานหรือความรับัผิดืชอบัที�ตนเองดื้แลัอยั้่ 

พนักงานทั�ง 2 แบับันี� เผชิิญ่กับคว่ามเส่�ยงทั�งคู่ หากมี

แต่ ‘ความลั้ก’ ขึ้าดื ‘ความกว�าง’ ในสภาวะที� ตลัาดื, สิ�งแวดืลั�อม 

แลัะเทคโนโลัยีั เปลีั�ยันแปลังไปอย่ัางรวดืเร็ว ความเชี�ยัวชาญที�มี 

อาจไม่ใช่สิ�งที�อนาคตต�องการต่อไป

นอกจากนั�น งานในองค์กรไม่สามารถ่สําเร็จไดื�ดื�วยัคน

เดีืยัว การขึ้าดืความร้�ดื�านกว�าง ท�าใหุ่้โอกาสเจริญ่เต์ิบโต์ใน

องค์กรเป์็นไป์ได้ล�าบาก 

 ส่วนพนักงานที�ขึ้าดื ‘ความลั้ก’ ยั่อมไม่สามารถ่ดื้แลังาน

ในรับัผิดืชอบัโดืยัตรงไดื�ดืี ถ่้กแทนที�จากผ้�อื�นไดื�
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สําหรับัองค์กร ความสามารถ่พนักงานที�

ขึ้าดืไป ทําให�เกิดืปัญหาผลัิตภาพ แลัะคุณ์ภาพงาน

ขึ้้�นไดื� การประสานงานระหว่างหน่วยังานไม่ราบัรื�น 

เพราะขึ้าดืความเขึ้�าใจซึ่้�งกันแลัะกัน

กว่้างแล้ว่ล้ก ล้กแล้ว่กว่้าง

 หนังสือ Range หรือ ‘วิชี่ารู้้�รู้อับ’ ในภาษา

ไทยั ไดื�เปิดืบัทกลั่าวถ่้ง Roger Federer นักเทนนิส

ชื�อดืังว่า Federer เลั่นกีฬาหลัากชนิดื เช่น ฟัุตบัอลั 

สกี มวยัปลั�ำ บัาสเกตบัอลั ปิงปอง แบัดืมินตัน ก่อน

ตัดืสินใจเลั่นเทนนิสเป็นอาชีพ

 เข่าเคยยกคว่ามด่คว่ามชิอบ ใหุ่้กับ

ทักษะก่ฬาหุ่ลายอย่างว่่า มีส่วนช่วยัพัฒนาความสามารถ่ขึ้อง

ร่างกายั ตา แลัะมือ ให�ประสานกันไดื�อยั่างดืีเลัิศึ

ในเส�นทางการศึ้กษาตั�งแต่เดื็กจะเห็นว่า เริ�มต์้นจาก

ดา้นกว้่าง ทกุคนเรียันเหมือนกันหมดืในจุดืเริ�มต�น จนเป็นทางแยัก 

สายัวิทยั์ สายัศึิลัป์ วิชาเลัือกที�ต่างกัน

ในระดืบััมหาวทิยัาลัยัั การลังลัก้ชดัืเจนข้ึ้�นตามสาขึ้าวชิา

ต่าง ๆ แลัะเมื�อถ่้งจุดืส้งสุดืคือปริญญาเอก การเร่ยนก็จะยิ�งลง

ล้กไป์เรื�อย ๆ  

หลัังจบัการศ้ึกษาเขึ้�าทำงานในองค์กร เส้นทางชิ่วิ่ต์จะ

เป์็นอ่กด้าน จากความรับัผิดืชอบัในขึ้อบัเขึ้ตเลั็ก ๆ เปรียับัไดื�กับั

ดื�านลั้ก เมื�อเจริญเติบัโตในองค์กร ความร้�ทักษะที�จำเป็น จะขึ้ยัายั

ดื�านกว�างไปเรื�อยั ๆ

T	และ	π
	“ทำไมย่อัดีข่าย่ต่่างจ่ากแผนมาก	ทำให้�โรู้งงานต่�อังมา

ปรู้ับแผนการู้ผลิต่กรู้ะทันห้ัน	 ในข่ณะที�โรู้งงานวางแผนผลิต่ไว� 

เท่าไห้รู่้แล�ว	กต็่�อังผลติ่ให้�ไดี�ต่ามนั�น	?”	

เป็นคำถ่ามดื�วยัความไม่พอใจ ที�ผมเคยัตั�งกับัฝึ�ายัขึ้ายั 

เมื�อครั�งยังัทำงานวางแผนการผลิัต 

อย่ัางไรก็ตาม เมื�อผมยั�ายัมาอยั้ก่ารตลัาดืจ้งไดื�เรียันร้�ว่า 

ตนเองนั�นเขึ้ลัามาก สิ�งแว่ดล้อมระหุ่ว่่างงานว่างแผนการข่ายกับ

การผลิต์นั�นต่์างกัน มปัีจจยััภายันอกที�ควบัคมุไม่ไดื�หลัายัอย่ัาง 

ทศิทางการพฒันาคนในองค์กร จง้คว่รผสมผสานใหุ้่

เกดิทั�งทางด้านกว้่าง และด้านลก้  กลัายัเป็นร้ป “T” จ้งจะเกิดื

ประโยัชน์ส้งสุดืทั�งต่อองค์กร แลัะตัวพนักงานเอง

 ด้านล้ก แสดืงถ่้งความร้� ความเชี�ยัวชาญ อยั่างลั้กซึ่้�งใน

งานที�กำลัังทำอยั้่ แลัะสามารถ่ต่อยัอดืเจาะลั้กลังไปไดื�อีก

 คว่ามกว้่าง เป็นไดื�ทั�งใน ‘ขัึ้�นตอนงานก่อนหน�า’ แลัะ 

‘ขึ้ั�นตอนงานถั่ดืไป’ จนถ่้งหน่วยังานอื�น ๆ ในองค์กร ความร้�นอก

องค์กรที�เกี�ยัวขึ้�อง แลัะรวมไปถ่้งการมีมนุษยั์สัมพันธิ์กับัผ้�อื�นดื�วยั 

ผ้�ไดื�รับัรางวัลัโนเบัลั ซึ่้�งเป็นผ้�เชี�ยัวชาญเฉพาะดื�านระดืับั

โลัก มีจำนวนมากที�เป็นศึิลัปิน นักประพันธิ์ หรือมีความเชี�ยัวชาญ

อื�น ๆ  กลัา่วกนัวา่ ดื�วยัความร้�ดื�านกว�างนี�เอง ที�ทำให�เกดิืการเชื�อมตอ่ 

ค้นพบสิ�งใหุ่ม่ได้ด่กว่่าผู้ท่�ม่่งคว่ามสนใจไป์ท่�จ่ดเด่ยว่เท่านั�น 

ในโลักที�หมุนอยั่างรวดืเร็วในปัจจุบััน คว่ามล้กเพ่ยง 

เส้นเด่ยว่อาจจะไม่เพ่ยงพอ ดืังนั�นร้ปตัว T เมื�อเติมเส�นแนวตั�ง

เพิ�มเขึ้�าไปกลัายัเป็นตัว π 

ความร้�กระจ่างนั�น ไม่จำเป็์นต้์องจำกัดอยู่ท่� ‘เพ่ยง

อย่างเด่ยว่’ เท่านั�นครับั

ความรูและประสบการณดานกวาง

ที่เกี่ยวของกับปจจุบัน และอนาคต

ความเชี่ยวชาญอยางลึกซึ้ง

ในขอบเขตงานที่รับผิดชอบ

กวาง

ลึก


