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“What got you here..Won’t get you there”  หนทางในอดีตอาจไมใชเสนทางไปสูจดุมุงหมาย
ของอนาคต  คําพูดนี ้ฟงอยางผวิเผิน อาจไมมีความหมายระบุชัดเจนหรือใหขอคิดอะไรมากนกัใช
ไหมครับ  
เราลองมาดูอีกประโยคหนึง่ดีไหมครับ  “How Successful People Even Become More 
Successful” ผูที่ประสบความสําเร็จมาแลวจะสามารถประสบความสําเร็จมากยิง่ขึ้นไดอยางไร 
 
เร่ิมสนใจแลวใชไหมครับ ลองมาคุยถึงมุมมองและแนวคิด 
ในเรื่องภาวะผูนําของ Dr. Marshall Goldsmith กันตอนะครับ  
 

คําคมหรือประโยคที่คุณไดอานตอนตนนัน้เปนผลงานของ  
Dr. Marshall Goldsmith ซึง่ไดถูกขนานนามวาเปนผูนาํ 
และนักคิดหนึง่ในหาสิบคนที่มีผลงานในการพัฒนาผูนาํ โดย 
สมาคมผูจัดการแหงประเทศสหรัฐอเมริกาแปดปซอน นาทึ่งใชไหมครับ นอกจากนี ้Dr. Goldsmith
ยังถกูยกยองโดยหนงัสือพมิพ The Wall Street Journal วาเปนหนึง่ในสิบผูที่ใหความรูและ
แนวทางการพฒันาแกผูบริหารระดับสูงดวย  เขาไดรับคําชมอีกมากมายจากนติยสารตางๆ เชน
จากนิตยสาร Forbes เปนตน Dr. Goldsmith มีผลงานการเขียนหนังสือรวมอีกสิบแปดเลมซึ่ง
ไดรับความนิยมและประสบความสาํเร็จอยางมากมายทั่วโลก 
 

ผมขอกลาวถึงแนวคิดของ Dr. Goldsmith ที่วา “You are here.” หรือแปลเปนภาษาไทยวา “คุณ
อยูตรงนี”้  ถาเราอยูในหางสรรพสินคา ก็เปรียบเหมือนขณะที่เรากาํลงัยนือยูขางหนาแผนผังของ
หาง  ปกติบนแผนผังจะมีสัญลักษณหรือตัวหนังสือเขียนแสดงวาเราอยูตรงนี้ วัตถปุระสงคของ
สัญลักษณนัน้ก็คือไมใหเราหลงทิศนัน่เองใชไหมครับ และก็เพื่อใหเราคุนกับสถานทีห่รือตําแหนง
ของเราบนแผนที ่ เชื่อไหมครับวาบางคนม ีSense ในทิศทางดีมากๆ  ไปไหนก็ไมเคยจะหลงทาง
หรือหลงทิศเลย ในทางกลับกัน ก็มีบางคนเชนเดียวกนัซึง่มักจะหลงทางหรือหลงทิศอยูเปนประจาํ  
 

 

Leadership Q-NEWS: 

To all successful leaders who 
want to “take it to the next 
level” and get even better…



 

AcComm & Image International Co., Ltd.  All rights reserved.  
2 

AcComm & Image International Co., Ltd. 
AcComm & Image is Thailand's Leadership Training & Development representative of 
Dr. Marshall Goldsmith, the author of  “What Got You Here Won’t Get You There” .  

Subscribe for Dr. Marshall’s newsletter at  www.spg-asia.com. 
 
 

 
จากการอุปมาอุปไมยนี้ ทําใหผมนกึถงึผูนาํซึ่งลืมวาตนอยูในตําแหนงใดและมีอิทธพิลกับคนรอบ
ขางอยางไร ผมขอยกตัวอยางของคุณพิทกัษ (นามสมมติุ) เพื่อใหเหน็ภาพชัดขึ้นนะครับ 
 
คุณพิทักษ (นามสมมุติ) เปนผูบริหารในบริษัทแหงหนึ่ง 
เขาประสบความสําเร็จมาดวยความสามารถและความขยัน 
อดทนของตน ซึ่งเขาไดเร่ิมเขาทาํงานตัง้แตตําแหนงเล็กๆใน 
บริษัทและไดพัฒนาตนเองจนถงึตําแหนงสูงสุดในบริษทัดวยความสามารถและประสบการณ 
ดังนัน้จึงไมมงีานสวนใดของบริษัทซึ่งเขาไมรูจักหรือไดสัมผัส 
โดยตรง  เขามบุีคลิกภาพที่กระตือรือรน มีพลังเหลือเฟอในทุกๆ 
ส่ิงทีท่ํา หรือทีเ่รามักเรียกกนัยอๆวาเปนคนไฮเปอรฯ  เขาชอบที่จะลงพืน้ที่ดวยตนเองเปนประจาํ 
และอดไมไดที่จะเสนอคําแนะนําอะไรตอมิอะไรมากมายใหกับพนักงานของตนอยูเสมอ ซึ่งใน
ความคิดของเขา  เขาเพยีงหวังดีและคิดวาเปนคําแนะนาํหรือการใหมุมมองที่แตกตางเพื่อให
พนกังานนําไปคิด และไปลองเปรียบเทียบดูเทานั้น  แตทวาคุณพิทกัษอยูในตาํแหนงผูบริหาร
ระดับสูง  โดยที่คุณพทิักษไมรูตัว  พนกังานของเขารอนรนและเขาใจวาเปนคาํสั่งใหแกงานแลวรีบ
แกงานกนัทนัที เมื่อเกิดเหตกุารณเชนนี้บอยๆ โดยที่ไมมีใครกลาบอกคุณพิทักษ ความมัน่ใจและ
ความกลาของพนกังานในการตัดสินใจก็นอยลง เพราะพวกเขามกัจะไดรับคําแนะนาํไปในทิศทาง
ที่ตางจากสิง่ทีท่ําอยูเสมอ 
 

ครับ เร่ืองนี้เปนตัวอยางสัน้ๆ ของผลกระทบของพฤติกรรมผูนําตอผูใตบังคับบัญชา  การที่เขามี
ตําแหนงสูงและลืมไปวาทุกคําพูดของเขามีผลกระทบตอความมัน่ใจและการตัดสินใจของพนักงาน
ของเขา ทําใหพนกังานของเขาขาดความมั่นใจไมกลาตัดสินใจ  คุณพทิักษเพียงแตอยากใกลชิด
และอยากแบงปนประสบการณใหกับพนักงานของเขา แตเพราะความสามารถของเขาที่ทกุคน
ยอมรับ พรอมตําแหนงอันสงูสงของเขาในบริษัท  พนักงานของเขากลบัมองตางไปวาเขากาํลังใช
การบริหารจัดการแบบลงรายละเอียดปลีกยอย (micromanaging) และบางคนก็เขาใจวาเปนการ
จับตาดูการทาํงานของพนักงานอยางใกลชดิเพื่อจับผิด คุณพิทักษอาจนึกไมถงึวาสิ่งที่เขาเคย
ปฏิบัติมาและประสบความสําเร็จนัน้อาจไมเหมาะสมแลวในบริบททีแ่ตกตางไป  
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Dr. Marshall Goldsmith ไดพูดถึงหลุมพรางอีกหลายอยางที่ผูนําควรทราบ และใหขอคิดวา “In 
which we learn how our previous success often prevents us from achieving more 
success.” 
 

ผมหวงัเปนอยางยิง่วา Newsletter ฉบับแรกฉบับนี้คงเปนประโยชนไมมากกน็อยสาํหรับผูอานนะ
ครับ AcComm & Image ยินดีรับใช  พรอมกันนี้ผมขอขอบคุณทานผูอานที่ไดสละเวลาอานและ
ติดตามผลงานของ AcComm & Image นะครับ 
 
 
 


