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What Got You Here Won’t Get You There 

“How Successful People Become Even More Successful” 

       Reviewed by 

 Atchara Juicharern, Ph.D.  

      ความส าเร็จในอดตีเป็นตัวชว่ยใหผู้บ้รหิารประสบความส าเร็จมากขึน้ หรอืเป็นตัวฉุดให ้

ผูบ้รหิารเดนิถอยหลังกนัแน่  ดร.มาแชล โกลดส์มทิ (Dr. Marshall Goldsmith) ชีใ้หเ้ห็นถงึหลมุพราง

หรอืพฤตกิรรม 21 ขอ้ ทีผู่บ้รหิารควรระวงั  ผูท้ีต่กหลมุไปแลว้ กบัผูท้ีย่ังไมต่กลงไป ยอ่มกา้วไปสู่

ความส าเร็จในเวลาทีต่า่งกนั โดยเฉพาะคนทีไ่มย่อมรับหรอืรับฟัง เมือ่ไดร้ับค าแนะน าถงึการจะกา้วขึน้

จากหลมุพรางอยา่งไร พวกเขาอาจไมไ่ดเ้ห็นเสน้ชยัเลยก็ได ้ จากประสบการณ์ในการเป็นโคช้ให ้

ผูบ้รหิารระดับสงูของ ดร.โกลดส์มทิ ทา่นไดพ้บวา่ ยิง่คนมตี าแหน่งสงูมากขึน้เทา่ไหร ่เมือ่พวกเขามี

ประเด็นในการพัฒนา มักเป็นในดา้นพฤตกิรรม หนังสอืเลม่นีเ้ป็นแสงไฟอยา่งดใีหเ้ราเห็นหลมุพราง

เหลา่นัน้ชดัเจน และยังใหแ้ผนผังหรอืวธิกีารเจ็ดขัน้ตอน ในการกา้วผา่นหลมุพรางนีไ้ปใหไ้ดแ้ละเขา้สู่

เสน้ชยัอยา่งสวยงามและภาคภมูใิจ 

 

เกีย่วกบัผูเ้ขยีน  

ดร. มาแชล โกลดส์มทิ ไดถ้กูขนานนามวา่เป็นผูน้ าและนักคดิหนึง่ในหา้สบิคนทีม่ผีลงานในการเป็นโคช้

ใหก้บัผูน้ ามากมาย ทา่นไดร้ับการยกยอ่งจากหนังสอืพมิพ ์The Wall Street Journal วา่เป็นหนึง่ในสบิ

ของผูท้ีใ่หค้วามรูแ้ละแนวทางการพัฒนาทีม่ปีระโยชนแ์กผู่บ้รหิารระดับสงู  ทา่นไดร้ับค าชมอกีมากมาย

จากนติยสารตา่งๆ เชน่ Forbes,  Economic Times (India),  Economist (UK), Fast Company  มี

ผลงานการเขยีนหนังสอืรว่มอกีสบิแปดเลม่   ความสามารถของ ดร.โกลดส์มทิ เป็นทีย่อมรับและมี

อทิธพิลอยา่งมาก ในวงการการพัฒนาภาวะผูน้ าและโคช้ของผูบ้รหิารระดับสงู ในปี พ.ศ. 2549  Alliant 

International University ถงึกบัเปลีย่นชือ่วทิยาลัยการบรหิารจัดการ มาใชช้ือ่ของทา่นคอื Marshall 

Goldsmith  

 

เกีย่วกบัหนงัสอื 

 หนังสอื What Got You Here Won’t Get You There  แบง่เป็น สีส่ว่นดว้ยกนั สว่นทีห่นึง่

กลา่วถงึความส าเร็จเป็นอปุสรรคไดอ้ยา่งไร สว่นทีส่องกลา่วถงึ พฤตกิรรม 21 ขอ้ที ่เรามักไมรู่ต้ัว แตฉุ่ด

ใหเ้ราไมก่า้วหนา้และพัฒนาไปไหน สว่นทีส่ามเป็นขัน้ตอน 7 ขัน้ตอนในการปฏวิัตตินเอง ทีจ่ะสง่เรา

ไปสูค่วามส าเร็จและความกา้วหนา้ยิง่ๆขึน้ไป สว่นทีส่ ีเ่ป็นขอ้คดิและขอ้ควรระวังเพือ่การเปลีย่นแปลงที่

เกดิผลอยา่งยั่งยนืแทจ้รงิ 

 

Dr. Marshall Goldsmith (2007)  What Got You Here Won’t Get You 

There: How Successful People Become Even More Successful,  

New York:  Hyperion. 
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สว่นทีห่นึง่ ความส าเร็จในอดตี สามารถน าเราไปสูค่วามเชือ่ผดิๆในปจัจบุนัได ้ อนัทีจ่รงิ

ก็ไมแ่ปลกอะไรทีค่นทีป่ระสบความส าเร็จมามากมาย มักไมต่อ้งการเปลีย่นแปลงสิง่ทีต่นเคยท ามา 

เพราะมคีวามเชือ่ในตนเองสงู ในเมือ่อดตีท าไดส้ าเร็จ ปัจจบุนัและอนาคตก็ตอ้งส าเร็จ และเชือ่วา่พวก

เขายอ่มจะตอ้งท าได ้ ดร. โกลดส์มทิ ยกกรณีตัวอยา่งมากมายใหเ้ห็นวา่ ความส าเร็จในอดตีกลายเป็น

อปุสรรคของความส าเร็จในอนาคตไดอ้ยา่งไร  

สว่นทีส่อง กลา่วถงึพฤตกิรรม 21 ขอ้ ทีค่กุคามความส าเร็จในวันขา้งหนา้ จากประสบการณ์ 

ในการเป็นโคช้ใหผู้บ้รหิารระดับสงู ดร. โกลดส์มทิไดช้ีใ้หเ้ห็นวา่พฤตกิรรมดังตอ่ไปนี ้ไมเ่ป็นผลดตีอ่

ความกา้วหนา้ของผูบ้รหิารอยา่งไร น่ันคอื 

 

1. ตอ้งการเอาชนะในทกุๆเรือ่ง       

2. ใสค่วามคดิเห็นของตนมากไป ถงึแมไ้มจ่ าเป็น   

3. ตัดสนิและประเมนิผูอ้ืน่จากมาตรฐานของตน  

4. ใหค้วามคดิเห็นแบบทิม่แทงใจผูฟั้ง  

5. ตดิพดูค าวา่  “ไม”่   “แต”่   “อยา่งไรก็ตาม”   

เป็นนัยวา่  “อยา่งไรฉันก็ถกู คณุส ิทีผ่ดิ”  

6. ชอบคยุวา่ฉันนัน้แน่ขนาดไหน และท าไม 

ฉันฉลาดกวา่  

7. เก็บอารมณ์โกรธ ไมค่อ่ยได ้มักพดูทัง้ทีโ่กรธ  

8. มองเห็นแตด่า้นลบ   

9. ปิดบงัขอ้มลูทีค่วรสือ่สารใหผู้อ้ ืน่ทราบ  

เพราะการมขีอ้มลูมากวา่คอืเหนอืกวา่  

10. ไมช่มเชยหรอืใหค้วามส าคญักบัผูอ้ืน่เพยีงพอ  

11. อา้งถงึผลงานของผูใ้ตบ้งัคับบญัชาวา่เป็นผลงานตนเอง  

 

 มผีูบ้รหิารทีอ่า่นหนังสอืเลม่นีแ้ลว้ พวกเขาคัดลอกทัง้ 21 ขอ้นีม้าเก็บไว ้เพือ่เตอืนตนเองวา่ เป็น

สิง่ทีค่วรระวังและไมค่วรท า  ดร.โกลดส์มทิ ยอมรับวา่ไมใ่ชเ่รือ่งงา่ยทีจ่ะท าใหผู้บ้รหิารเห็นในสิง่ทีผู่อ้ ืน่

เห็นเขา แตเ่ขามองไมเ่ห็นดว้ยตนเอง หรอืทีเ่รารูจั้กกนัในค าวา่ Blindspot น่ันเอง การทีเ่ราจะทราบวา่ 

Blindspot ของเราคอือะไร และจะแกไ้ข ปรับปรงุอยา่งไร อยูใ่นสว่นทีส่ามของหนังสอืนะคะ 

 สว่นทีส่ามนี ้ดร.โกลดส์มทิ ไดแ้นะน า 7 ขัน้ตอนในการพัฒนาตนเอง ข ัน้ตอนทีห่นึง่คอื ถาม

เพือ่ขอ Feedback หรอืขอ้มลูป้อนกลับถงึขอ้ด ีหรอืขอ้ทีค่วรพัฒนาจากผูค้นรอบขา้งทีเ่ชือ่วา่เขาจะบอก

ความจรงิ เมือ่ไดร้ับแลว้ ควรขอบคณุ และไมจ่ าเป็นตอ้งแกต้ัวหรอืโตเ้ถยีง เพราะอาจท าใหค้ราวหนา้เขา

ไมก่ลา้พดูความจรงิ  ข ัน้ตอนทีส่องคอืขอโทษ หากพบวา่ไดท้ าอะไรทีไ่มด่ตีอ่ผูอ้ืน่ ควรขอโทษเขา ซึง่

อาจเป็นสิง่ทีฝื่นใจอยา่งมาก แตถ่า้ท าไดก้็จะสรา้งความรูส้กึทีด่กีลับคนืมา  ข ัน้ตอนทีส่าม พดูให ้

ผูเ้กีย่วขอ้งทราบวา่ เราก าลังจะเปลีย่นแปลงอะไร โดยเฉพาะคนทีเ่ราไปขอโทษ   

12. มขีอ้แกต้ัวไดเ้สมอในฐานะทีเ่ป็นผูบ้รหิาร  

13.  ขดุเรือ่งในอดตีมาต าหนซิ า้ 

14.  มคีนโปรด คนไมโ่ปรด ซึง่ไมเ่ป็นผลดตีอ่  

งานหรอืการพัฒนาตนเอง ท าใหก้ารพดูเอา

อกเอาใจ เยนิยอส าคัญกวา่ผลงาน  

15. ไมข่อโทษ ไมค่อ่ยรับผดิ   

16. ไดย้นิแตไ่มฟั่ง 

17. ไมแ่สดงความขอบคณุ 

18. ลงโทษผูน้ าสารมาให ้ทัง้ทีเ่ขาตัง้ใจชว่ย  

19. โยนความผดิใหผู้อ้ืน่  

20. เปลีย่นไมไ่ด ้เพราะฉันเป็นแบบนี้  

21. ยดึตดิกบัการตอ้งบรรลเุป้าหมายใหไ้ด ้ 

ไมว่า่จะเสยีอะไรไป  
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ข ัน้ตอนทีส่ ีค่อื การรับฟัง รับฟังอยา่งดจีนเขา้ใจกอ่น ไมค่วรตดับท ไมค่วรบอกวา่รูแ้ลว้  ข ัน้ตอนทีห่า้ 

ขอบคณุผูท้ีใ่หค้วามเห็น เพราะเขามสีว่นชว่ยใหเ้ราพัฒนา  ข ัน้ตอนทีห่ก การตดิตามผล เราอาจถามผู ้

ทีช่ว่ยให ้feedback วา่การพัฒนาของเราเป็นอยา่งไร เขาสงัเกตการเปลีย่นแปลงของเราหรอืไม ่และ

เตอืนตนเองเสมอในเป้าหมายของการเปลีย่นแปลงทีต่ัง้ใจไว ้ ข ัน้ตอนทีเ่จ็ด ใช ้feedforward เพือ่ขอ

ความคดิเห็นหรอืค าแนะน าในการพัฒนาในอนาคต หลังจากทีไ่ดม้กีารพัฒนาพฤตกิรรมทีต่อ้งการใหด้ขี ึน้

แลว้ เราสามารถใช ้feedforward เพือ่มุง่ไปทีก่ารพัฒนาอยา่งตอ่เนือ่งในอนาคต    

Feedback คอืความคดิเห็นในอดตีหรอืสิง่ทีเ่กดิขึน้แลว้ แต ่Feedforward คอืการถามวา่ใน

อนาคตเราควรท าอยา่งไร หรอืท าอะไรมากขึน้นอ้ยลง เพือ่ใหม้กีารพัฒนาตอ่เนือ่ง และดยีิง่ขึน้  

1. Feedback

2. Apologizing

3. Telling the World or 
Advertising

4. Listening5. Thanking

6. Following up

7. Practicing 
Feedforward

 

ส าหรบัสว่นทีส่ ีข่องหนังสอืเป็นสว่นทีส่ าคัญมาก ทีผู่บ้รหิารหรอืผูจั้ดการแผนกบคุคลหรอืผูท้ี่

รับผดิชอบในการพัฒนาผูบ้รหิารควรอา่น เพราะดร.โกลดส์มทิ ไดช้ีใ้หเ้ห็นถงึขอ้ควรระวังในการโคช้เรือ่ง

พฤตกิรรมของผูบ้รหิาร เนือ่งจากการโคช้แบบตัวตอ่ตัว เป็นวธิหีนึง่ในการพัฒนาทีไ่ดร้ับความนยิม แต่

การโคช้พฤตกิรรมมคีวามแตกตา่ง เชน่หากผูบ้รหิารสนใจใหโ้คช้ดา้นกลยทุธ ์ดา้นการวางแผน

งบประมาณ หรอืงานเฉพาะดา้นใดดา้นหนึง่ ก็ควรจะหาโคช้หรอืทีป่รกึษาในดา้นนัน้มาชว่ยจะดกีวา่ 

ในการโคช้ดา้นพฤตกิรรม ผูท้ีจ่ะไดร้ับการโคช้ควรมสีว่นรว่มในการคัดเลอืกสิง่ทีอ่ยาก

เปลีย่นแปลง หรอืตอ้งการทีจ่ะประสบความส าเร็จ  เป้าหมายไมค่วรเยอะไป เพราะเราคงลมืไมไ่ดว้า่

ผูบ้รหิารสว่นใหญม่ักมงีานและความรับผดิชอบลน้มอืเชน่กนั   

 

ความคดิเห็น 

ไมน่่าเชือ่วา่หนังสอืเลม่นีอ้า่นแลว้วางไมล่งนะคะ ดว้ยวธิกีารเขยีนทีม่ากมายดว้ยตัวอยา่งจาก

ประสบการณ์จรงิของ ดร.โกลดส์มทิ และหลายๆตัวอยา่งนัน้โดนใจ และสะทอ้นใหเ้ห็นสิง่ทีเ่ป็น 

blindspot ของตนเองเชน่กนั  นอกจากใหข้อ้คดิ เทคนคิและวธิกีารอยา่งไมม่อีะไรปิดบงัแลว้ ดร.โกลด์

สมทิ ยังมตีัวอยา่งแบบประเมนิ 360 องศา ใหอ้กีดว้ย  ส าหรับผูบ้รหิารทีก่ าลังมองหาขอ้คดิและวธิกีารดีๆ

ในการพัฒนาตนเอง พัฒนาภาวะผูน้ าในดา้นพฤตกิรรม  ทักษะระหวา่งบคุคล พัฒนาทักษะการสรา้ง

7 ขัน้ตอนในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม 
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ความสมัพันธ ์การเป็นคนเกง่ทีม่คีวามสขุและความส าเร็จ ไมอ่ยากใหพ้ลาดหนังสอืเลม่นี ้อา่นงา่ย และมี

ตัวอยา่งทีก่นิใจ มคี าสอนทีเ่ปิดใจเรา  

ดฉัินเห็นดว้ยกบั ดร.โกลดส์มทิ เป็นอยา่งยิง่วา่ ในดา้นพฤตกิรรมนัน้ เราเปลีย่นทกุๆอยา่งใน

เวลาเดยีวกนัไมไ่ด ้สมมตุคิณุไดร้ับ feedback มา พบวา่มพีฤตกิรรมทีค่วรเปลีย่น 6 ขอ้ดว้ยกนั ประการ

แรก เราก็ตอ้งมาเลอืกอ่นวา่พฤตกิรรมใดทีส่ าคัญตอ่ความส าเร็จของตนและองคก์ร และเลอืกอยา่งมาก

สองขอ้ในการพัฒนา  น่ันเป็นเพราะพฤตกิรรมไม่เหมอืนความรูแ้ละทักษะ  ความรูเ้รยีนงา่ยลมืงา่ย ทักษะ

ตอ้งฝึก แตพ่อเป็นแลว้ก็ตอ้งใชเ้วลาปานกลางในการปรับเปลีย่น แตพ่ฤตกิรรมนัน้ใชเ้วลาหลอ่หลอม ใน

ขณะเดยีวกนัก็ฝังแน่น และใชเ้วลา ความพยายาม และวนัิยในการเปลีย่นแปลง  

นอกจากนี ้ผูท้ีส่นใจน า feedforward มาใช ้ ก็จะไดป้ระโยชนจ์ากหนังสอืเลม่นี ้เพราะ ดร.

โกลดส์มทิ ไดบ้อกขัน้ตอนไวอ้ยา่งชดัเจนวา่มวีธิกีารอยา่งไร โดยสว่นตัวดฉัินชอบการใช ้feedforward 

มากกวา่ feedback  แตส่ าหรับการใชง้านตอ้งศกึษานสิยัใจคอกนักอ่น จงึจะบอกไดว้า่ทา่นนีค้วรใช ้

feedback หรอื feedforward  อยา่งที ่ดร.โกลดส์มทิ ไดก้ลา่วไวใ้นหนังสอืวา่ “Stop acting as if you 

are managing you” คอืหา้มคดิวา่คนอืน่นัน้เหมอืนเรา   

อกีประเด็นทีส่ าคัญมากๆ ทีห่นังสอืเลม่นี้ย ้าหลายๆครัง้ คอืการตดิตามความคบืหนา้ ซึง่ส าคัญ

มาก มฉิะนัน้ความพยายามก็จะเป็นเพยีงโปรแกรมของแตล่ะเดอืน ผา่นมาและผา่นไป ไมม่ผีลลัพธท์ีว่ัด

ได ้ ดร.โกลดส์มทิ ไดแ้นะน าขัน้ตอนการตดิตามผลอยา่งเป็นระบบไวด้ว้ย  

ดร.โกลดส์มทิ ไดเ้กริน่วา่ เรามักวัดแตต่ัวเลขในการท างาน วัดรายได ้ยอดขายทีส่งูขึน้หรอื

ต า่ลง วัดผลก าไร  แตเ่ราไมค่อ่ยวัดตัวเลขทีเ่ป็น Soft-side Values ของเรา อยา่งเชน่ความสมัพันธ ์ทา่น

ยกตัวอยา่งตนเองทีเ่คยไมใ่สใ่จกบัลกูสาวมากเทา่ทีค่วรในขณะทีอ่ยูบ่า้น และเมือ่พยายามเปลีย่นแปลง 

ก็ไดล้องวัดผล โดยวัดจากเวลาทีใ่หล้กูสาว คอืใหจ้รงิๆ ไมท่ าอยา่งอืน่เลย และเมือ่ท าได ้ทา่นก็เห็น

เรือ่งดีๆ อืน่ๆเขา้มาในชวีติ ดังนัน้หนังสอืเลม่นี ้ไมเ่พยีงเหมาะกบัผูบ้รหิาร ผูน้ า แตย่ังเหมาะกบัผูท้ี่

ตอ้งการปรับปรงุความสมัพันธใ์นครอบครัวอกีดว้ยนะคะ 

ปัจจบุนัมหีนังสอืในการพัฒนาตนเองออกมาใหเ้ลอืกอา่นมากมาย ส าหรับ “What Got You 

Here Won’t Get You There”  ถงึแมจ้ะเนน้ตัวอยา่งของผูบ้รหิาร หรอืผูน้ าในระดับสงูขององคก์ร ก็

ไมไ่ดห้มายความวา่ผูอ้า่นทีไ่มใ่ชผู่บ้รหิารจะไมไ่ดรั้บประโยชน ์เพราะถา้คณุวางแผนชวีติไวว้า่ วนัหนึง่

จะตอ้งไปยนืทีจ่ดุนัน้ใหไ้ด ้(Get There) ซึง่ก็หมายความวา่คณุอาจจะมโีอกาสเฉียดไปใกลห้ลมุพราง

นัน้ไดเ้ชน่กนั อา่นไวก้อ่นก็จะเป็นประโยชนก์บัตนเองทัง้วันนี้และวันขา้งหนา้ ทา้ยนีข้อขอบคณุทีส่ละ

เวลาอา่นบทความนีแ้ละขอใหท้า่นผูอ้า่นทกุทา่น “Get There” นะคะ 
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