
สารบัญ

ค�ำนิยม	 	 9

บทน�ำ	 	 13

 1	 กฎแห่งเพดาน 
  ความสามารถในการเป็นผู้น�า

	 	 คือตัวก�าหนดระดับศักยภาพในการประสบความส�าเร็จของเรา 21

 2	 กฎแห่งอิทธิพล 
  มาตรวัดที่แท้จริงของความเป็นผู้น�าคืออิทธิพล

	 	 ไม่มีอะไรส�าคัญไปกว่านั้น 35

 3	 กฎแห่งกระบวนการ 
  ความเป็นผู้น�าเกิดจากการค่อย	ๆ	พัฒนาขึ้นทุกวัน

	 	 ไม่ใช่สิ่งที่ท�าได้ภายในวันเดียว 51

 4	 กฎแห่งการน�าทาง 
  ทุกคนสามารถขับเรือได้

	 	 แต่มีเพียงผู้น�าที่สามารถน�าทางได้ 69
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 5	 กฎแห่งการเพิ่มเติม 
  ผู้น�าเพิ่มคุณค่าของตัวเองด้วยการรับใช้ผู้อื่น 85

 6	 กฎแห่งรากฐานอันมั่นคง 
  ความเชื่อใจคือรากฐานของความเป็นผู้น�า 105

 7	 กฎแห่งการนับถือ 
  ผู้คนจะเดินตามผู้น�าที่แข็งแกร่งกว่าตัวเอง 121

 8	 กฎแห่งสัญชาตญาณ 
  ผู้น�าประเมินทุกสิ่งโดยใช้มุมมองของผู้น�า 139

 9	 กฎแห่งการดึงดูด 
  คุณเป็นคนเช่นไร		คุณก็จะดึงดูดคนเช่นนั้นเข้ามา 159 

 10	 กฎแห่งการเข้าถึงใจ 
  ผู้น�าต้องเข้าถึงใจของผู้คนก่อนขอความร่วมมือ 173

 11	 กฎแห่งคนวงใน 
  ศักยภาพของผู้น�าขึ้นอยู่กับผู้คนที่ใกล้ชิดกับเขามากที่สุด 191

 12	 กฎแห่งการมอบอ�านาจ 
  มีเพียงผู้น�าที่มั่นใจในตัวเองที่มอบอ�านาจให้ผู้อื่น 207

 13	 กฎแห่งภาพ 
  ผู้คนท�าตามสิ่งที่พวกเขาเห็น 225

 14	 กฎแห่งการยอมรับ 
  ผู้คนจะยอมรับในตัวผู้น�าแล้วค่อยยอมรับวิสัยทัศน ์ 245
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 15	 กฎแห่งชัยชนะ 
  ผู้น�าจะหาวิธีท�าให้ทีมชนะ 259

	 16	 กฎแห่งแรงส่งอันยิ่งใหญ่ 
  แรงส่งคือเพื่อนที่ดีที่สุดของผู้น�า 277

 17	 กฎแห่งการจัดล�าดับสิ่งส�าคัญ 
  ผู้น�าเข้าใจว่าการท�าอะไรสักอย่าง

	 	 ไม่ได้น�าเราไปสู่ความส�าเร็จเสมอไป 295

 18	 กฎแห่งการยินดีที่จะสละ 
  ผู้น�าต้องยินดีที่จะสละเพื่อไปให้สูงขึ้น 311

 19	 กฎแห่งจังหวะเวลา 
  ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการน�า

	 	 มีความส�าคัญพอ	ๆ	กับสิ่งที่ควรท�าและเป้าหมาย 331

 20	 กฎแห่งการเติบโตแบบก้าวกระโดด 
  ถ้าอยากเติบโตทีละก้าว		จงน�าผู้ตาม

	 	 แต่ถ้าอยากเติบโตแบบทวีคูณ		จงน�าผู้น�า 345

 21	 กฎแห่งมรดก 
  คุณค่าที่ยั่งยืนของผู้น�าวัดได้จากการสืบทอด 363

บทส่งท้ำย 375

ภำคผนวก	:	แบบประเมินกฎ	21	ข้อแห่งควำมเป็นผู้น�ำ 377

ประวัติผู้เขียน 389
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บทน�ำ

นังสือทุกเล่มคือการสนทนาระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่าน  บางคนอ่าน 

 หนังสอืเพื่อเตมิก�าลงัใจ  บางคนอ่านเพื่อเกบ็เกี่ยวข้อมูลในหนงัสอื

ให้เตม็เมด็เตม็หน่วยราวกบัก�าลงัอยูใ่นงานสมัมนาอนัเข้มข้น  และบางคน

กม็องว่าหนงัสอืเป็นที่ปรกึษาที่พวกเขาสามารถพบปะได้ทกุวนั  ทกุสปัดาห์  

หรอืทกุเดอืน

ผมรกัการเขยีนหนงัสอืเพราะมนัท�าให้ผมได้  “คยุ”  กบัผูค้นจ�านวน

มากที่ผมไม่มทีางได้พบเป็นการส่วนตวั  นั่นเป็นเหตผุลที่ท�าให้ผมตดัสนิใจ

เป็นนกัเขยีนตั้งแต่ปี 1977  แรงขบัเคลื่อนที่ผลกัดนัให้ผมเขยีนหนงัสอืกค็อื

ความปรารถนาที่จะเพิ่มคณุค่าให้กบัผูค้น  และทกุวนันี้ความปรารถนานั้น

ก็ยังคงลุกโชนอยู่ในตัวผม  แทบจะไม่มีสิ่งใดท�าให้ผมรู้สึกปลาบปลื้มได้

มากไปกว่าการเดนิไปตามท้องถนนแล้วจู ่ๆ กม็คีนแปลกหน้าตรงเข้ามาหา

เพื่อบอกว่า  “ขอบคุณมากนะครับ  หนังสือของคุณช่วยผมได้จริง ๆ”   

นั่นคอืเหตผุลที่ท�าให้ผมยงัคงเขยีนหนงัสอืและจะเขยีนต่อไปเรื่อย ๆ!
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แม้ผมจะรู้สึกยินดีที่หนังสือของตัวเองสามารถช่วยคนอื่นได้  แต่ 

การเป็นนักเขียนก็มีเรื่องที่ชวนให้หงุดหงิดอยู่ไม่น้อย  นั่นคือเมื่อหนังสือ 

ถูกตีพิมพ์ออกมาแล้ว  มันก็จะถูกแช่แข็งไว้ในกาลเวลา  ถ้าคุณกับผม 

รู้จักกันเป็นการส่วนตัวและได้พบปะกันทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนเพื่อพูดคุย

เกี่ยวกบัความเป็นผู้น�า  ผมกจ็ะบอกเล่าสิ่งใหม่ ๆ ที่ผมได้เรยีนรู้ให้คณุฟัง

ในทุกครั้งที่เราเจอกัน  โดยเกริ่นว่า  “คุณต้องคิดว่าเรื่องที่ผมเพิ่งรู้มามัน

เหลอืเชื่อมากแน่ ๆ”  เพราะในฐานะมนษุย์แล้ว  ผมยงัคงเตบิโตขึ้นเรื่อย ๆ  

ผมอ่านหนงัสอืเสมอ  วเิคราะห์ความผดิพลาดของตวัเอง  และพูดคยุกบั

บรรดาสดุยอดผูน้�าเพื่อเรยีนรูจ้ากพวกเขา  ส่วนในฐานะนกัพดูในการประชมุ

และงานต่าง ๆ  ผมก็มักถ่ายทอดหลักการที่ผมเขียนไว้ในหนังสือให้กับ 

ผูฟั้ง  โดยปรบัปรงุข้อมลูให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ  ใช้เรื่องราวใหม่ ๆ ในการสอน  

ปรับเปลี่ยนแนวคิด  และบ่อยครั้งผมก็เกิดความเข้าใจใหม่ ๆ ขณะพูด 

ต่อหน้าผู้ฟังด้วย  แต่เมื่อกลับไปอ่านหนังสือของตัวเองที่ตีพิมพ์ไปแล้ว   

สิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือผมตระหนักว่าตัวเองเปลี่ยนไปอย่างไรบ้างนับจากวันที่

เขียนหนังสือเล่มนั้น  แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือผมรู้สึกหงุดหงิดเพราะ

หนงัสอืไม่สามารถเตบิโตและเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกบัผม

ด้วยเหตนุี้  ผมจงึตื่นเต้นมากเมื่อส�านกัพมิพ์ถามว่าสนใจจะปรบัปรงุ

หนงัสอืเล่มนี้เพื่อตพีมิพ์ฉบบัครบรอบ 10 ปีหรอืเปล่า  ในตอนแรกที่เขยีน

หนงัสอืเล่มนี้  ผมถามตวัเองว่า  “ถ้าฉนักลั่นกรองทกุสิ่งเกี่ยวกบัความเป็น

ผูน้�าที่เรยีนรูม้าตลอดระยะเวลาหลายปีออกมาเป็นหลกัการที่ส�าคญัจรงิ ๆ  

หลักการเหล่านั้นจะมีอะไรบ้าง”  จากนั้นก็เขียนหลักการส�าคัญ ๆ ของ

ความเป็นผู้น�าออกมา  โดยพยายามอธิบายให้เข้าใจง่ายและชัดเจนที่สุด  

หลงัจากที่หนงัสอืเล่มนี้วางขายได้ไม่นานและตดิอนัดบัขายดขีองผู้จดัอนัดบั 

4 แห่ง  ผมก็ตระหนักว่ามันมีศักยภาพในการช่วยให้ผู้คนจ�านวนมาก 

กลายเป็นผู้น�าที่ดขีึ้นได้จรงิ ๆ
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การเติบโต = การเปลี่ยนแปลง

อย่างไรกต็าม  หลงัจากผ่านไปหลายปี  ตอนนี้ผมกลบัรูส้กึว่ามหีลายอย่าง

ในฉบบัดั้งเดมิที่ผมไม่พอใจอกีต่อไป  มกีฎบางข้อที่ผมสามารถปรบัเปลี่ยน

ให้ดีขึ้นได้  เรื่องเล่าบางเรื่องก็ล้าสมัยไปมากแล้วจนผมอยากน�าเรื่องเล่า

ใหม่ ๆ มาใส่แทน  แถมผมยังได้รวบรวมตัวอย่างใหม่ ๆ เพื่ออธิบายกฎ

บางข้อให้เข้าใจง่ายขึ้นและเหน็ภาพได้อย่างชดัเจนด้วย  ตลอดระยะเวลา

เกอืบสบิปีที่ถ่ายทอดกฎเหล่านี้ให้กบัผู้คนในหลายสบิประเทศทั่วโลก  ผม

ต้องตอบค�าถามยาก ๆ นบัพนัข้อ  และกระบวนการนี้กช็่วยพฒันาความ

คดิของผมให้ดขีึ้นกว่าตอนที่เขยีนหนงัสอืเล่มนี้ฉบบัดั้งเดมิ  การท�าหนงัสอื

ฉบบัครบรอบ 10 ปีจงึเป็นโอกาสให้ผมได้ปรบัปรงุสิ่งเหล่านั้น

สิ่งที่ผมอยากปรับปรุงมากที่สุดก็คือกฎ 2 ข้อ  คุณอาจสงสัยและ

ถามว่า  “อะไรนะ  คุณจะเปลี่ยนแปลงกฎที่ไม่อาจโต้แย้งได้ของคุณได้

อย่างไร”

เหตผุลแรกคอืหลงัจากเริ่มสอนกฎเหล่านี้ไปได้ไม่นาน  ผมกพ็บว่า

จริง ๆ แล้วมีกฎ 2 ข้อที่เป็นหัวข้อย่อยของกฎข้ออื่น  โดยกฎอี. เอฟ.  

ฮตัตนั  ซึ่งกล่าวว่า  “เมื่อผู้น�าที่แท้จรงิพูด  ผู้คนจะฟัง”  เป็นแง่มมุย่อย

ของกฎแห่งอิทธิพลซึ่งกล่าวว่า  “มาตรวัดที่แท้จริงของความเป็นผู้น�าคือ

อิทธิพล  ไม่มีอะไรส�าคัญไปกว่านั้น”  เพราะการที่ทุกคนในห้องประชุม

หยุดเพื่อฟังผู ้น�าแสดงให้เห็นว่าผู ้พูดมีอิทธิพล  ผมจึงรวมกฎอี. เอฟ.  

ฮตัตนั  เข้ากบักฎแห่งอทิธพิล  ส่วนกฎแห่งการจ�าลองซึ่งกล่าวว่า  “ผู้น�า

ต้องเป็นคนสร้างผู ้น�า”  ก็เป็นหัวข้อย่อยของกฎแห่งการเติบโตแบบ 

ก้าวกระโดดซึ่งกล่าวว่า  “ถ้าอยากเติบโตทีละก้าว  จงน�าผู้ตาม  แต่ถ้า

อยากเตบิโตแบบทวคีูณ  จงน�าผู้น�า”  ผมจงึรวมมนัเข้าด้วยกนั

ส่วนเหตุผลที่สองคือผมตระหนักว่าตัวเองมองข้ามบางสิ่งไปตอนที่

เขียนหนังสือเล่มนี้ฉบับดั้งเดิม  โดยหลังจากน�ากฎแห่งความเป็นผู้น�า 

เหล่านั้นไปสอนในประเทศก�าลังพัฒนาเพียงไม่กี่ครั้งผมก็พบสิ่งแรกที่ถูก
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มองข้ามไป  ผมพบว่าประเทศก�าลงัพฒันาหลายแห่งมองว่าความเป็นผูน้�า

หมายถงึต�าแหน่ง  สทิธพิเิศษ  และอ�านาจ  ทว่าในกรอบคดิเรื่องความเป็น

ผูน้�าของผม  ผมทกึทกัไปเองว่าความเป็นผูน้�าคอืการรบัใช้รปูแบบหนึ่งและ

ไม่เคยเขียนกฎเพื่ออธิบายแนวคิดดังกล่าวเลย  สิ่งที่สองที่ผมมองข้ามไป

คอืการก�าหนดต้นแบบความเป็นผูน้�าและการเปลี่ยนแปลงวฒันธรรมองค์กร  

ผมจึงเพิ่มกฎใหม่ 2 ข้อเข้ามาในฉบับครบรอบ 10 ปีของหนังสือเล่มนี้   

ซึ่งกค็อื

กฎแห่งการเพิ่มเติม : ผู้น�าเพิ่มคุณค่าของตัวเองด้วยการ 

รบัใช้ผู้อื่น

กฎแห่งภาพ : ผู้คนท�าตามสิ่งที่พวกเขาเหน็

ผมในตอนนี้ถามตัวเองว่า  “ตอนนั้นฉันมองข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้ 

ยังไง”  แต่ไม่ว่าอย่างไรผมก็ท�าพลาดไปแล้ว  ทว่าข่าวดีคือคุณจะ 

ไม่ท�าพลาดเหมอืนผม!  ผมมั่นใจว่ากฎ 2 ข้อนี้จะช่วยเพิ่มศกัยภาพให้กบั

หนังสือเล่มนี้ในการช่วยผู้คนและยกระดับความสามารถในการเป็นผู้น�า 

ของคณุชนดิที่ไม่อาจประเมนิค่าได้  การรบัใช้ผู้อื่นและการชี้แนะแนวทาง

เป็นองค์ประกอบส�าคัญ 2 ประการของการเป็นผู้น�าที่ประสบความส�าเร็จ   

ผมจึงหวังว่าตัวเองจะมีโอกาสปรับปรุงหนังสือแต่ละเล่มทุก ๆ 10 ปีเพื่อ 

เพิ่มเตมิในสิ่งที่ผมเคยมองข้ามไป!

สิ่งที่ผมได้เรียนรู้เพิ่มเติม

นอกจากนี้ยังมีอีกสองเรื่องที่ผมตระหนักได้ระหว่างที่สอนกฎ 21 ข้อนี้ใน

ช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  นั่นคอื
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1. การเป็นผู้น�าหมายถึงการปฏิบัติตาม
กฎแห่งความเป็นผู้น�าได้เป็นอย่างดีมากกว่า 1 ข้อ

คนที่ประสบความส�าเรจ็รูอ้ยูแ่ล้วโดยไม่ต้องให้ใครมาบอกว่าการจดจ่อเป็น

สิ่งส�าคญัต่อความส�าเรจ็  แต่ความเป็นผู้น�าซบัซ้อนกว่านั้นมาก

ในช่วงพักของการประชุมครั้งหนึ่งซึ่งผมก�าลังบรรยายเกี่ยวกับกฎ  

21 ข้อ  นกัศกึษาคนหนึ่งเดนิมาหาผมและบอกว่า  “ผมรู้ว่าคณุก�าลงัสอน

กฎ 21 ข้อแห่งความเป็นผูน้�า  แต่ผมอยากรูก้ฎที่ส�าคญัที่สดุ”  จากนั้นเขา

ก็ชูนิ้วชี้ขึ้นมาพร้อมกับท�าสีหน้าจริงจังแล้วถามว่า  “สิ่งเดียวที่ผมจ�าเป็น

ต้องรู้เกี่ยวกบัความเป็นผู้น�าคอือะไรครบั”

ผมพยายามท�าให้เขาเห็นว่าผมเองก็จริงจังเช่นกันด้วยการชูนิ้วชี้ 

ขึ้นมาและตอบว่า  “สิ่งเดยีวที่คณุจ�าเป็นต้องรู้เกี่ยวกบัความเป็นผู้น�ากค็อื

สิ่งที่คณุจ�าเป็นต้องรูไ้ม่ได้มแีค่อย่างเดยีว!”  การจะเป็นผู้น�าที่ยอดเยี่ยมนั้น   

เราต้องปฏบิตัติามกฎ 21 ข้อได้เป็นอย่างดี

2. ไม่มีใครปฏิบัติตามกฎทั้ง 21 ข้อได้เป็นอย่างดี

จรงิอยูว่่าถ้าอยากเป็นผูน้�าชั้นยอด  เรากต้็องปฏบิตัติามกฎทั้ง 21 ข้อให้ได้

เป็นอย่างดี  แต่ความเป็นจริงคือไม่มีใครปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นได้ดีทั้ง  

21 ข้อ  ผมเองกม็กีฎที่ปฏบิตัติามได้ดแีค่ในระดบัปานกลางหรอืต�่ากว่านั้น

อยู่ 5 ข้อ  (แต่ผมก็ยังกล้าเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา!)  แล้วผู้น�าควรท�า

อย่างไร  ไม่ต้องสนใจกฎเหล่านั้นเลยใช่ไหม  ไม่ใช่ครบั  สิ่งที่ผู้น�าต้องท�า

คอืสร้างทมีผู้น�าขึ้นมา

ท้ายหนงัสอืเล่มนี้มแีบบประเมนิความเป็นผูน้�า  ซึ่งผมขอแนะน�าให้

คณุใช้แบบประเมนินี้เพื่อดวู่าตวัเองปฏบิตัติามกฎแต่ละข้อได้ในระดบัไหน  

หากมีข้อที่คุณปฏิบัติได้ดีแค่ในระดับปานกลางหรือต�่ากว่านั้นก็ให้มองหา 

สมาชิกในทีมที่มีทักษะด้านนั้นสูง  พวกคุณจะเติมเต็มกันและกัน  แล้ว

สุดท้ายทุกคนในทีมก็จะได้ประโยชน์  วิธีนี้จะช่วยให้คุณสร้างทีมรวมดาว
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