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นังสือทุกเล่มคือการสนทนาระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน บางคนอ่าน
หนังสือเพื่อเติมก�ำลังใจ บางคนอ่านเพื่อเก็บเกี่ยวข้อมูลในหนังสือ
ให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยราวกับก�ำลังอยูใ่ นงานสัมมนาอันเข้มข้น และบางคน
ก็มองว่าหนังสือเป็นทีป่ รึกษาทีพ่ วกเขาสามารถพบปะได้ทกุ วัน ทุกสัปดาห์
หรือทุกเดือน
ผมรักการเขียนหนังสือเพราะมันท�ำให้ผมได้ “คุย” กับผูค้ นจ�ำนวน
มากทีผ่ มไม่มที างได้พบเป็นการส่วนตัว นัน่ เป็นเหตุผลทีท่ ำ� ให้ผมตัดสินใจ
เป็นนักเขียนตัง้ แต่ปี 1977 แรงขับเคลือ่ นทีผ่ ลักดันให้ผมเขียนหนังสือก็คอื
ความปรารถนาทีจ่ ะเพิม่ คุณค่าให้กบั ผูค้ น และทุกวันนีค้ วามปรารถนานัน้
ก็ยังคงลุกโชนอยู่ในตัวผม แทบจะไม่มีสิ่งใดท�ำให้ผมรู้สึกปลาบปลื้มได้
มากไปกว่าการเดินไปตามท้องถนนแล้วจู่ ๆ ก็มคี นแปลกหน้าตรงเข้ามาหา
เพื่อบอกว่า “ขอบคุณมากนะครับ หนังสือของคุณช่วยผมได้จริง ๆ”
นั่นคือเหตุผลที่ท�ำให้ผมยังคงเขียนหนังสือและจะเขียนต่อไปเรื่อย ๆ!
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แม้ผมจะรู้สึกยินดีที่หนังสือของตัวเองสามารถช่วยคนอื่นได้ แต่
การเป็นนักเขียนก็มีเรื่องที่ชวนให้หงุดหงิดอยู่ไม่น้อย นั่นคือเมื่อหนังสือ
ถูกตีพิมพ์ออกมาแล้ว มันก็จะถูกแช่แข็งไว้ในกาลเวลา ถ้าคุณกับผม
รู้จักกันเป็นการส่วนตัวและได้พบปะกันทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเพื่อพูดคุย
เกี่ยวกับความเป็นผู้น�ำ ผมก็จะบอกเล่าสิ่งใหม่ ๆ ที่ผมได้เรียนรู้ให้คุณฟัง
ในทุกครั้งที่เราเจอกัน โดยเกริ่นว่า “คุณต้องคิดว่าเรื่องที่ผมเพิ่งรู้มามัน
เหลือเชือ่ มากแน่ ๆ” เพราะในฐานะมนุษย์แล้ว ผมยังคงเติบโตขึน้ เรือ่ ย ๆ
ผมอ่านหนังสือเสมอ วิเคราะห์ความผิดพลาดของตัวเอง และพูดคุยกับ
บรรดาสุดยอดผูน้ ำ� เพือ่ เรียนรูจ้ ากพวกเขา ส่วนในฐานะนักพูดในการประชุม
และงานต่าง ๆ ผมก็มักถ่ายทอดหลักการที่ผมเขียนไว้ในหนังสือให้กับ
ผูฟ้ งั โดยปรับปรุงข้อมูลให้ทนั สมัยอยูเ่ สมอ ใช้เรือ่ งราวใหม่ ๆ ในการสอน
ปรับเปลี่ยนแนวคิด และบ่อยครั้งผมก็เกิดความเข้าใจใหม่ ๆ ขณะพูด
ต่อหน้าผู้ฟังด้วย แต่เมื่อกลับไปอ่านหนังสือของตัวเองที่ตีพิมพ์ไปแล้ว
สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือผมตระหนักว่าตัวเองเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนับจากวันที่
เขียนหนังสือเล่มนั้น แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือผมรู้สึกหงุดหงิดเพราะ
หนังสือไม่สามารถเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกับผม
ด้วยเหตุนี้ ผมจึงตืน่ เต้นมากเมือ่ ส�ำนักพิมพ์ถามว่าสนใจจะปรับปรุง
หนังสือเล่มนี้เพื่อตีพิมพ์ฉบับครบรอบ 10 ปีหรือเปล่า ในตอนแรกที่เขียน
หนังสือเล่มนี้ ผมถามตัวเองว่า “ถ้าฉันกลัน่ กรองทุกสิง่ เกีย่ วกับความเป็น
ผูน้ ำ� ทีเ่ รียนรูม้ าตลอดระยะเวลาหลายปีออกมาเป็นหลักการทีส่ ำ� คัญจริง ๆ
หลักการเหล่านั้นจะมีอะไรบ้าง” จากนั้นก็เขียนหลักการส�ำคัญ ๆ ของ
ความเป็นผู้น�ำออกมา โดยพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายและชัดเจนที่สุด
หลังจากทีห่ นังสือเล่มนีว้ างขายได้ไม่นานและติดอันดับขายดีของผูจ้ ดั อันดับ
4 แห่ง ผมก็ตระหนักว่ามันมีศักยภาพในการช่วยให้ผู้คนจ� ำนวนมาก
กลายเป็นผู้นำ� ที่ดีขึ้นได้จริง ๆ
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อย่างไรก็ตาม หลังจากผ่านไปหลายปี ตอนนีผ้ มกลับรูส้ กึ ว่ามีหลายอย่าง
ในฉบับดัง้ เดิมทีผ่ มไม่พอใจอีกต่อไป มีกฎบางข้อทีผ่ มสามารถปรับเปลีย่ น
ให้ดีขึ้นได้ เรื่องเล่าบางเรื่องก็ล้าสมัยไปมากแล้วจนผมอยากน�ำเรื่องเล่า
ใหม่ ๆ มาใส่แทน แถมผมยังได้รวบรวมตัวอย่างใหม่ ๆ เพื่ออธิบายกฎ
บางข้อให้เข้าใจง่ายขึ้นและเห็นภาพได้อย่างชัดเจนด้วย ตลอดระยะเวลา
เกือบสิบปีที่ถ่ายทอดกฎเหล่านี้ให้กับผู้คนในหลายสิบประเทศทั่วโลก ผม
ต้องตอบค�ำถามยาก ๆ นับพันข้อ และกระบวนการนี้ก็ช่วยพัฒนาความ
คิดของผมให้ดขี นึ้ กว่าตอนทีเ่ ขียนหนังสือเล่มนีฉ้ บับดัง้ เดิม การท�ำหนังสือ
ฉบับครบรอบ 10 ปีจึงเป็นโอกาสให้ผมได้ปรับปรุงสิ่งเหล่านั้น
สิ่งที่ผมอยากปรับปรุงมากที่สุดก็คือกฎ 2 ข้อ คุณอาจสงสัยและ
ถามว่า “อะไรนะ คุณจะเปลี่ยนแปลงกฎที่ไม่อาจโต้แย้งได้ของคุณได้
อย่างไร”
เหตุผลแรกคือหลังจากเริ่มสอนกฎเหล่านี้ไปได้ไม่นาน ผมก็พบว่า
จริง ๆ แล้วมีกฎ 2 ข้อที่เป็นหัวข้อย่อยของกฎข้ออื่น โดยกฎอี. เอฟ.
ฮัตตัน ซึ่งกล่าวว่า “เมื่อผู้น�ำที่แท้จริงพูด ผู้คนจะฟัง” เป็นแง่มุมย่อย
ของกฎแห่งอิทธิพลซึ่งกล่าวว่า “มาตรวัดที่แท้จริงของความเป็นผู้น�ำคือ
อิทธิพล ไม่มีอะไรส�ำคัญไปกว่านั้น” เพราะการที่ทุกคนในห้องประชุม
หยุดเพื่อฟังผู้น�ำแสดงให้เห็นว่าผู้พูดมีอิทธิพล ผมจึงรวมกฎอี. เอฟ.
ฮัตตัน เข้ากับกฎแห่งอิทธิพล ส่วนกฎแห่งการจ�ำลองซึ่งกล่าวว่า “ผู้น�ำ
ต้ อ งเป็ น คนสร้ างผู้ น�ำ” ก็เป็ นหัวข้ อ ย่ อ ยของกฎแห่งการเติบโตแบบ
ก้าวกระโดดซึ่งกล่าวว่า “ถ้าอยากเติบโตทีละก้าว จงน�ำผู้ตาม แต่ถ้า
อยากเติบโตแบบทวีคูณ จงน�ำผู้น�ำ” ผมจึงรวมมันเข้าด้วยกัน
ส่วนเหตุผลที่สองคือผมตระหนักว่าตัวเองมองข้ามบางสิ่งไปตอนที่
เขียนหนังสือเล่มนี้ฉบับดั้งเดิม โดยหลังจากน�ำกฎแห่งความเป็นผู้น�ำ
เหล่านั้นไปสอนในประเทศก�ำลังพัฒนาเพียงไม่กี่ครั้งผมก็พบสิ่งแรกที่ถูก
15
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มองข้ามไป ผมพบว่าประเทศก�ำลังพัฒนาหลายแห่งมองว่าความเป็นผูน้ �ำ
หมายถึงต�ำแหน่ง สิทธิพเิ ศษ และอ�ำนาจ ทว่าในกรอบคิดเรือ่ งความเป็น
ผูน้ ำ� ของผม ผมทึกทักไปเองว่าความเป็นผูน้ ำ� คือการรับใช้รปู แบบหนึง่ และ
ไม่เคยเขียนกฎเพื่ออธิบายแนวคิดดังกล่าวเลย สิ่งที่สองที่ผมมองข้ามไป
คือการก�ำหนดต้นแบบความเป็นผูน้ ำ� และการเปลีย่ นแปลงวัฒนธรรมองค์กร
ผมจึงเพิ่มกฎใหม่ 2 ข้อเข้ามาในฉบับครบรอบ 10 ปีของหนังสือเล่มนี้
ซึ่งก็คือ
กฎแห่งการเพิ่มเติม : ผู้น�ำเพิ่มคุณค่าของตัวเองด้วยการ
รับใช้ผู้อื่น
กฎแห่งภาพ : ผู้คนท�ำตามสิ่งที่พวกเขาเห็น
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ผมในตอนนี้ถามตัวเองว่า “ตอนนั้นฉันมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้
ยั ง ไง” แต่ ไม่ว ่ า อย่ า งไรผมก็ ท�ำ พลาดไปแล้ ว ทว่ า ข่ า วดี คื อ คุ ณ จะ
ไม่ทำ� พลาดเหมือนผม! ผมมั่นใจว่ากฎ 2 ข้อนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับ
หนังสือเล่มนี้ในการช่วยผู้คนและยกระดับความสามารถในการเป็นผู้นำ�
ของคุณชนิดที่ไม่อาจประเมินค่าได้ การรับใช้ผู้อื่นและการชี้แนะแนวทาง
เป็นองค์ประกอบส�ำคัญ 2 ประการของการเป็นผู้นำ� ที่ประสบความส�ำเร็จ
ผมจึงหวังว่าตัวเองจะมีโอกาสปรับปรุงหนังสือแต่ละเล่มทุก ๆ 10 ปีเพื่อ
เพิ่มเติมในสิ่งที่ผมเคยมองข้ามไป!

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้เพิ่มเติม
นอกจากนี้ยังมีอีกสองเรื่องที่ผมตระหนักได้ระหว่างที่สอนกฎ 21 ข้อนี้ใน
ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นั่นคือ
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1. การเป็นผู้น�ำหมายถึงการปฏิบัติตาม
กฎแห่งความเป็นผู้น�ำได้เป็นอย่างดีมากกว่า 1 ข้อ

PL
E

คนทีป่ ระสบความส�ำเร็จรูอ้ ยูแ่ ล้วโดยไม่ตอ้ งให้ใครมาบอกว่าการจดจ่อเป็น
สิ่งส�ำคัญต่อความส�ำเร็จ แต่ความเป็นผู้น�ำซับซ้อนกว่านั้นมาก
ในช่วงพักของการประชุมครั้งหนึ่งซึ่งผมก�ำลังบรรยายเกี่ยวกับกฎ
21 ข้อ นักศึกษาคนหนึ่งเดินมาหาผมและบอกว่า “ผมรู้ว่าคุณก�ำลังสอน
กฎ 21 ข้อแห่งความเป็นผูน้ �ำ แต่ผมอยากรูก้ ฎทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ” จากนัน้ เขา
ก็ชูนิ้วชี้ขึ้นมาพร้อมกับท�ำสีหน้าจริงจังแล้วถามว่า “สิ่งเดียวที่ผมจ�ำเป็น
ต้องรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้น�ำคืออะไรครับ”
ผมพยายามท�ำให้เขาเห็นว่าผมเองก็จริงจังเช่นกันด้วยการชูนิ้วชี้
ขึ้นมาและตอบว่า “สิ่งเดียวที่คุณจ�ำเป็นต้องรู้เกี่ยวกับความเป็นผู้น�ำก็คือ
สิง่ ทีค่ ณ
ุ จ�ำเป็นต้องรูไ้ ม่ได้มแี ค่อย่างเดียว!” การจะเป็นผูน้ �ำทีย่ อดเยีย่ มนัน้
เราต้องปฏิบัติตามกฎ 21 ข้อได้เป็นอย่างดี

M

2. ไม่มีใครปฏิบัติตามกฎทั้ง 21 ข้อได้เป็นอย่างดี

SA

จริงอยูว่ า่ ถ้าอยากเป็นผูน้ �ำชัน้ ยอด เราก็ตอ้ งปฏิบตั ติ ามกฎทัง้ 21 ข้อให้ได้
เป็นอย่างดี แต่ความเป็นจริงคือไม่มีใครปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นได้ดีทั้ง
21 ข้อ ผมเองก็มกี ฎทีป่ ฏิบตั ติ ามได้ดแี ค่ในระดับปานกลางหรือต�่ำกว่านัน้
อยู่ 5 ข้อ (แต่ผมก็ยังกล้าเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา!) แล้วผู้น�ำควรท�ำ
อย่างไร ไม่ต้องสนใจกฎเหล่านั้นเลยใช่ไหม ไม่ใช่ครับ สิ่งที่ผู้น�ำต้องท�ำ
คือสร้างทีมผู้น�ำขึ้นมา
ท้ายหนังสือเล่มนีม้ แี บบประเมินความเป็นผูน้ �ำ ซึง่ ผมขอแนะน�ำให้
คุณใช้แบบประเมินนีเ้ พือ่ ดูว่าตัวเองปฏิบตั ติ ามกฎแต่ละข้อได้ในระดับไหน
หากมีข้อที่คุณปฏิบัติได้ดีแค่ในระดับปานกลางหรือต�่ำกว่านั้นก็ให้มองหา
สมาชิกในทีมที่มีทักษะด้านนั้นสูง พวกคุณจะเติมเต็มกันและกัน แล้ว
สุดท้ายทุกคนในทีมก็จะได้ประโยชน์ วิธีนี้จะช่วยให้คุณสร้างทีมรวมดาว
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