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ภาวะผูนําที่เปนเลิศ : กรณีศึกษา
คุณหมอแมกไซไซ ศาสตราจารย ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ
ดร.กุหลาบ ปุริสาร1
ศาสตราจารย ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ2
บทนํา
ภาวะผู นําที่เปนเลิศของ ศาสตราจารย ดร.
นายแพทย กระแส ชนะวงศ “กูรูของผูนําชาวเทาทอง
หรือ CAS วาทําอยางไร คุณหมอถึงกุมใจของ “บุคลากร”
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและสถาบันเครือขายของทานได”
ลักษณะพิเศษเสมือนเปน “กูรภู าวะผูนํา” สําหรับคณาจารย
บุคลากร นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป ซึง่ สอดรับกับปรัชญา
หรืออัตลักษณของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ระบุวา เกง ดี
มีภาวะผู นํา ถาพูดถึงภาวะผูนําทุกคนจะนึกถึง ศ.ดร.
นายแพทยกระแส ชนะวงศ จากการสัมภาษณของ รศ.ดร.
วิเชียร ชิวพิมาย รองอธิการบดี ผศ.ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพล
รัตน คณบดีบณ
ั ฑิตวิทยาลัย อาจารยเสาวลักษณ แยมตรี
คณบดีพยาบาลศาสตร รศ.วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา คณบดีและคณาจารย
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียทุกคณะและสาขาวิชา รวมถึงจาก
การเฝาติดตามเพือ่ เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ ในโอกาสตางๆ
ที่วิทยาลัยไดจัดกิจกรรมขึ้น โดยไดเขารวมกิจกรรมและ
เฝาสังเกต พรอมจดบันทึกคําสอนเหลานั้นได เปนการ
ตอกยํา้ ใหเราเห็นถึงความเปนผูนําทีย่ งิ่ ใหญของทานในทุก
สถานการณทัง้ ในประเทศและตางประเทศทีเ่ นนเครือขาย
ของวิทยาลัย อาทิเชน Fukuoka Jo Gakuin University,
Japan. Daegu Haany University Medical Center,
South Korea. และ Shinhan University, Korea.
เปนตน ซึง่ ทานไดแสดงสุนทรพจนในหลายวาระหลายแหง
ถึงความเปนผู นํา ที่มีวิสัยทัศน โดยเฉพาะที่วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ดังโอวาทที่ทานใหเสมอวา “ผมตองการ
สรางผูนํารุนใหมใหเกิดขึน้ ในองคกร และผมตองการให
1
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รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
อาจารยบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

คณาจารยและนักศึกษาของผมเปนคนรุนใหม ทีเ่ ปนทัง้
คนดี คนเกง และมีภาวะผูนํา”
วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพและบทวิเคราะห
ผูเขียนเก็บขอมูลตลอดระยะเวลาตัง้ แต ป 2558
ถึง ป 2560 เปนระยะเวลารวม 5 ป ทีผ่ เขี
ู ยนไดเฝาสังเกต
บรรยากาศการทํางานของบุคลากรฝายตางๆ ในวิทยาลัย
บั ณ ฑิ ต เอเซี ย ไมวาจะเปนการจั ด กิ จ กรรมของคณะ
พยาบาลศาสตร การจัดกิจกรรมรวมพลัง หรือกิจกรรมที่
คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร คณะศิลปศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย
ไดจัดกิจกรรมขึ้น หรือแมกระทั่งหากเราไดกาวสู ถิ่น
เทา – ทอง แหงนี้ ในทุกเชาจะไดรับฟงเพลงเทา – ทอง
ครองใจทีไ่ พเราะมีเนือ้ หากินใจ โดยเฉพาะทอนหนึง่ ทีร่ ะบุ
ใหเห็นวา วิทยาลัยแหงนีไ้ ดถูกสรางขึน้ จากคุณหมอกระแส
“หมอแมกไซไซ” และอีกทอนหนึง่ ทีฟ่ งแลวขนลุกทุกครัง้
คือ “ที่แหงนี้เปนแหลงรวมคนดี เพื่อเกียรติศักดิ์ศรี
มีพี่นองเพื่อนคูคิด”
เพลงนี้แสดงใหเห็นถึงจิตวิญญาณ ของสถาบัน
อุดมศึกษาจิ๋วแตแจวที่เต็มเปยมดวยคุณภาพ Small is
beautiful ทุกๆ กิจกรรมทีค่ ณะและสาขาวิชาตางๆ จัดขึน้
ไมวาจะเปนคณะพยาบาลศาสตร คณะบริหารธุรกิจ
คณะศิลปศาสตร คณะนิติศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัยจัดขึน้ ลวนแลวแตมุงเปาหมาย
ที่จะหลอหลอมใหนักศึกษา เปนบัณฑิตที่พึงประสงค
มีภาวะผูนํา ตามอัตลักษณ ตามคุณลักษณะของแตหลักสูตร
ทีก่ าํ หนดไวใน TQF และคุณลักษณะพิเศษทีม่ ใี นศตวรรษ
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ที่ 21 ซึง่ ตอบสนองตอนโยบายของวิทยาลัย ภายใตการนํา
ของ ศ.ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ และการบริหารที่
เปนประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลของทานอธิการบดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กษม ชนะวงศ
ผูเขียนอยากฉายภาพใหทานผูอาน ไดเห็นภาพ
บรรยากาศทางวิชาการ การทํางานซึ่งแสดงใหเห็นภาวะ
ผูนําที่เปนเลิศของคุณหมอแมกไซไซ ที่นี่เปนบรรยากาศ
องคกรแบบ Familrial คือ แบบครอบครัวสรางสรรคเปน
หนึง่ เดียวทีม่ คี ณ
ุ ภาพ การทํางานเปนทีมทีท่ รงประสิทธิภาพ
บุคลากรตัง้ ใจทํางานอยางทุมเทเสียสละ การเปนเอกภาพ
ขององคกร ความเปนมืออาชีพในการจัดงานตามภารกิจตางๆ
เชน การจัดงาน CASNIC แทบจะไมเห็นความบกพรองใน
จุดใดๆ การใหเกียรติซงึ่ กันและกันของบุคลากรและเจาหนาที่
ความเปนมิตร ความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน เปนความ
ประทับใจทีง่ ดงาม ทีล่ วนหลอหลอมและพัฒนาทีละขัน้ ๆ
ของผูนําทีม่ คี ณ
ุ ธรรมจริยธรรม ทัง้ ผูกอตัง้ ทานอธิการบดี
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี ผูบริหารแตละระดับทีเ่ ปน
ทีมแข็งแกรง และบุคลากรที่มีความรับผิดชอบสูง อดทน
เสียสละ และจงรักภักดีตอองคกร การพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร คณะ และสถาบันอยางตอเนื่อง
บรรยากาศเชนนี้ ผูทรงคุณวุฒิ อาทิเชน ทาน
อาจารย ผอ.สายัณห ผานอย ผูอํานวยการสํานักเขตพืน้ ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ไดกลาวในวาระที่ทานได
ใหเกียรติมารวมกิจกรรมของวิทยาลัยฯ ในหลายโอกาศที่
จัดขึ้นวา “วิทยาลัยแหงนี้เปนวิทยาลัยแหงความรัก
และเปนวิทยาลัยแหงความสุข ผมรุสึกภาคภูมใิ จทุกครัง้
ที่ไดมีโอกาสมาเยือน ไมวาจะเปนวิทยากรพิเศษใหกับ
นักศึกษาปริญญโท หรือในวาระที่สําคัญอื่นๆ และผม
เชื่อมั่นในปณิธานของทานผูกอตั้งสถาบันแหงนี้ ที่วา
“การศึกษาของชาวชนบท คือ อนาคตของชาติ” ซึ่ง
แสดงถึง การจัดการศึกษาเพื่อสังคมอยางแทจริงครับ”
เปนคํากลาวที่ไมเกินความเปนจริงแตอยางใด
จากสิง่ ทีไ่ ดกลาวมา ลวนแตเกิดจากการบมเพาะ
คุณงามความดี ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ใหกับบุคลากร
และนักศึกษา ตัง้ แตเริม่ เปดวิทยาลัยในป 2545 เปนตนมา
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และเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 นักกีฬาฟุตบอลหญิง
อาชีพของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (Thai Woman Premier
League : BG) ไดรับรางวัลชนะเลิศ เปนรางวัลชนะเลิศ
ติดตอกัน เริม่ จากป 2012 – 2013 ซึง่ เปนทีน่ าภาคภูมใิ จ
ในดานกีฬาอีกดานหนึ่งและยังมีอีกหลายรางวัลทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ดังนัน้ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย จึง
เปนสถาบันอุดมศึกษา “Small is beautiful” นอกจาก
นั้นการสรางเครือขาย (Net Working) ระดับนานาชาติมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษที่
21 วิทยาลัยไดดําเนินการประสานสัมพันธอยางตอเนื่อง
อาทิเชน Fukuoka Jo Gakuin University, Japan.
Kyushu University, Japan. Daegu Haany University
Medical Center, South Korea. Nagasaki Wesleyan
University, Japan. University of Fukui, Japan.
Shinhan University, Korea. University of Baquio
,Philippines. Savannakhet University. Jinghong
Vocational High School, China. เปนตน
จากผลงานเชิงประจักษ พอสรุปเปนแนวทาง
พัฒนาภาวะผูนําโดย “คุณหมอ” ทานไดปฏิบตั จิ ริง ทานเปน
“the outstanding example” อยางแทจริง สําหรับ
บุคลากร ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และสถาบันในเครือ
และคุณหมอไดเสนอแนวทางพัฒนาสูภาวะผูนําทีท่ รงคุณคา
ดังนี้
1. จงปฏิบัติตอคนอื่นอยางที่คุณปรารถนาให
เขาปฏิบัติตอคุณ ซึ่งสอดคลองตอคํากลาวของ ลอรดไม
เคิ ล เลวี อดี ต ทู ต พิ เ ศษของประเทศอั ง กฤษประจํ า
ตะวันออกกลาง ทีว่ า “Always treat other in the way
you would with to be treat yourself”
2. ความซื่อสัตยเปนสิ่งสําคัญเสมอ และความ
ถอมตนก็เชนกัน
3. การเปนผูนําทีแ่ ทจริง ตองมีคนพรอมทําตาม
ดวยความเชื่อถือ ไมใชทําตามเพราะความกลัว
4. จงมองคนในแงบวกเสมอ
5. จงเปนคนซื่อสัตยและทําในสิ่งที่ถูกตอง
6. จงปฏิบัติตอผูอื่นดวยความรักและเมตตา
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7. จงสํานึกถึงความรับผิดชอบ
8. จงเปนคนมีความจริงใจและเปดกวาง
9. จงพัฒนาตนเอง ดวยคุณสมบัติดานดี ของ
มนุษย เพื่อตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และมวล
มนุษยชาติ ซึ่งคุณหมอมักจะบอกใหเราแขวนหลวงพอ
“ดี” ติดตัวตลอดเวลา
10. “ความขยันคือมารดาแหงความสําเร็จ” ซึ่ง
สอดคลองกับคํากลาวของ วลาดีมรี ปูตนิ อดีตประธานาธิบดี
และนายกรัฐมนตรีของรัสเซีย
11. ความเสียสละ อุทิศตน เพื่อความสําเร็จของ
งานในองคกร
ทัง้ 11 หัวขอ ทีผ่ เขี
ู ยนไดสรุปนําเสนอตอทานผูอาน
ลวนแลวแตเปนแนวปฏิบตั ทิ เี่ ปนเสนห หรือเปน Leadership
ของคนๆนัน้ ซึง่ ตองอาศัย “ใจ” ทีม่ นั่ คงในการฝกฝนและ
พัฒนาใหประสบความสําเร็จตามรอย “กูรภู าวะผูนํา” คุณ
หมอแมกไซไซ ปูชนียบุคคลที่ทรงคุณคาของประเทศไทย
บทสรุปและอภิปราย
ผูเขียนสามารถนํามาสังเคราะหสรุปเปนรูปแบบ
ภาวะผูนําของ ศ.ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ “Prof.
Dr.KRASAE CHANAWONGSE Leadership Model”
ไดดังนี้
K = ทานเปนผูรอบรูในพหุวทิ ยาการ (Knowledge
of the education and bussiness) จะเห็นไดวาคุณ
หมอเปนผูทีม่ คี วามสามารถดานสติ (Intellectual ability)
ซึ่งจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความรูทางดานการ
ศึกษาและธุรกิจ รวมถึงผูนําที่มีประสิทธิผล (Effective
Leader) ผูนําที่มีความรูดานการศึกษาและธุรกิจ เปน
คุณลักษณะของภาวะผูนําการบริหาร (Executive Leadership) จะเห็นวาคุณหมอเปนผูบริหารระดับสูง ที่อุทิศ
เวลาทั้งหมด เพื่อการปรับปรุงความเชี่ยวชาญของทาน
อยางตอเนื่อง โดยการใชความเชี่ยวชาญ (Expertise
approach) เพือ่ การพัฒนาองคกรตางๆ ทีท่ านรับผิดชอบ
ใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง
R = ทานเปนผูทีม่ คี วามเคารพนับถือ (Reverence)

มีความรับผิดชอบสูง (Responsibility) ไดรับการยอมรับ
(Respect) มีสมั พันธภาพทีด่ กี บั บุคคลอืน่ (Relatiomship)
A = ทานมีทศั นคติทดี่ ี (Attitude) มีความสามารถ
ในการปรับตัวใหเขากับสถานการณและสิง่ แวดลอม สามารถ
แกปญหาเฉพาะหนา (Adaptability)
S = ทานเปนผูมุงมัน่ สูความสําเร็จ (Successful)
เปนนักวางแผนกลยุทธ (Strategic planner) ทานเปน
ผูสามารถแกปญหาสูความสําเร็จ
= ทานเสียสละและอุทิศผลประโยชนสวนรวม
ดวยความจริงใจ และจริงจัง (Sacriﬁce & sincere)
= ทานเปนนักวางแผนกลยุทธ (Strategic planner)
= ทานมีความเขือ่ มัน่ ในตนเอง มีลกั ษณะทีค่ วาม
สงบ เปนผูนําทีด่ แี มจะอยูภยใตภาวะแรงกดดันและภาวะ
วิกฤต (Self - conﬁdence)
= ทานมี อ ารมณขั น เปนคนอารมณดี มอง
เหตุการณตางๆรอบตัวไมรูสึกเครียด เปนบทบาทสําคัญ
ของผูนํา ชวยลดความตึงเครียดความนาเบื่อ และความ
ไมถูกกัน (Sense of humor)
= ทานรู จั ก ตนเองและมี วั ต ถุ ป ระสงคในการ
ทํางาน (Self – awareness and self - objectivity)
= ทานเปนผูยึดมั่นในจริยธรรมการทํางาน คุณ
หมอจะเปนผูนําที่มีวินัยในตนเอง และมีจริยธรรมในการ
ทํางานอยางเครงครัด จะทําในสิง่ ทีถ่ กู ตองและดีงามเสมอ
เชื่อในศักดิ์ศรีของงาน เปนผูใหเกียรติและศักดิ์ศรีกับทุก
คน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Dubrin (2007) ที่ชี้วา
บุคลิกที่มีจริยธรรมในการทํางานจะไดรับแรงจูงใจที่ดี
เพราะเขาจะเห็นคุณคาของการทํางานอยางมาก ซึ่งในป
2556 แมคุณหมอจะอายุเกือบ 83 ป ก็ยังคงขยันและ
ทํางานอยูตลอดเวลา ถือเปนตัวอยางทีด่ ขี องบุคลากรและ
ประชาชนทั่วไปไดเปนอยางดี (Strong work ethics)
= ทานเปนผูมีความพยายามสูงมาก (Attempt)
= ทานเปนผูมีความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) เปนผูเสริมพลังอํานาจ (Empowerment) มีคุณสมบัติดานการศึกษาและประสบการณ
(Education & Experience) และมีความตั้งใจในการ
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ปฏิบัติงานอยางจริงจังและจริงใจ
= ทานมีวิสัยทัศนที่กวางไกล (Eye on the horizon)
= คุณหมอเปนคนกลาแสดงออกตอบุคคลอื่นที่
เดนชัดในสังคม บุคลิกภาพโดนเดน คนทํางานดวยเกิด
ความสบายใจ สามารถสรางพลังกลุมและสรางทีมงานไดดี
(Extroversion)
= คุณหมอเปนผูมีความัน่ คงทางอารมณ สามารถ
ควบคุมอารมณในการโตตอบไดอยางเหมาะสมแมใน
ภาวะวิกฤต (Emotional stability)
= คุณหมอไดแสดงออกดวยความสนใจและตัง้ ใจ
ในการทําสิง่ หนึง่ อยางกระตือรือรน เพือ่ จูงใจใหเกิดพฤติกรรม
การสรางสรรคการทํางาน ตลอดจนชวยสรางความสัมพันธ
ที่ดีกับสามาชิกในทีมงาน (Enthusiasm)
= คุณหมอเปนผูทีม่ คี วามฉลาดทางอารมณทีส่ ดุ ยอด
ซึ่งถือเปนความสามารถที่จะทําในสิ่งตางๆ โดยเฉพาะ
ความรูความเขาใจบุคคลอื่น มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น
ความสามารถในการควบคุมอารมณของบุคคลใดบุคคลหนึง่
เพื่อการเพิ่มพูนคุณภาพของชีวิตของเขาได (Emotional
intelligence)
= เปนผูมีความสามารถรูจักวิธีการจัดการทาง
อารมณของตนเองและของผู อื่น ซึ่งถือวามีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลภาวะผูนํา ความฉลาดทางอารมณประกอบ
ดวยปจจัย 4 ประการ ซึ่งคุณหมอมีคุณสมบัติครบถวน
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Dubrin(1978) ที่กลาวถึง
ลั ก ษณะดานบุ ค ลิ ก ภาพที่ สั ม พั น ธกั บ งานของผู นํ า ที่ มี
ประสิทธิผล ดังนี้
1. การรูจักตนเอง (Self-aeareness) เปนความ
สามารถทีเ่ ขาใจอารมณของตน รูจุดแข็งและขอจํากัดของ
ตนเอง มีความเคารพและรักศักดิศ์ รีของตน ซึง่ สะทอนให
เห็นการพัฒนาอัตลักษณของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่คุณ
หมอมักจะพูดในโอกาสปจฉิมนิเทศนักศึกษาหรือโอกาส
สําคัญๆ ของวิทยาลัยวา “คนเราตองรักศักดิ์ศรีของ
ตนเอง” อยาไดทําในสิ่งที่ไมถูกตอง
2. การจัดการตนเอง (Self - Management)
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คุณหมอผูที่มีความสามารถควบคุมอารมณของตน เปน
ผูทีม่ คี วามซือ่ สัตยสุจริต และยึดหลักคุณธรรมไดอยางคงที่
มีกริ ยิ าทีถ่ กู ตองเหมาะสมเสมอ โดยผูนําทีด่ ตี องมีลกั ษณะ
ดานบุ ค ลิ ก ภาพของผู นํ า ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ (General
personality traits of effective leaders) (Dubrin, 2007)
จะไมปลอยใหอารมณทําลายการทํางานของตนเอง
3. การรู จักสังคม (Social Awareness) ใน
ปจจัยดานนีจ้ ะเห็นวา คุณหมอจะแสดงความรูสึกเห็นอก
เห็นใจผูอื่น และรูถึงปญหาขององคกรที่ทานรับผิดชอบ
จะแสดงถึงการดูแลเอาใจใสอยางจริงใจเสมอ
4. การบริหารความสัมพันธ (Relationship
management) ปจจัยที่จะหลอมรวมไปถึงทักษะการ
ติดตอระหวางบุคคล คุณหมอจะเปนผูที่สามารถสื่อสาร
ไดอยางชัดเจน และมีความมั่นใจในทุกโอกาสที่ทานได
ปรากฎตัว แมในทีส่ าธารณะ ในงาน หรือองคกรทีร่ บั ผิดชอบ
และทานจะเนนในเรือ่ งของความสัมพันธของบุคคลตางๆ
ไดอยางแนบแนนและเขมแข็งอยางตอเนื่อง จึงเปนการ
เพิ่มเครือขายบุคคลตางๆใหมากขึ้น ซึ่งสงผลดีตอความ
สําเร็จในองคกรที่ทานรับผิดชอบ
C = ทานเปนทัง้ ครู (Coach) ผูนําการเปลีย่ นแปลง
(Change) เปนผูเห็นความสําคัญของชุมชน (Community)
ชอบชวยเหลือผูอื่น (Chance to help other) รวมแรง
รวมใจ (Collaboration) มีเสนห (Shaming) ทํางาน
ทาทายความสามารถ (Challenge) สามารถติดตอสือ่ สาร
(Communication) มีทกั ษะความรูดานคน ทําใหเชือ่ มัน่
และยอมรับนักถือ (Courage Competence)
= มีความสมํา่ เสมอ เกีย่ วกับความนาเชือ่ ถือ การ
ใชดุลพินิจที่มีการคาดการณอยางแมนยําในสถานการณ
ที่ตองตัดสินใจ ความเสมอตนเสมอปลายของคําพูดและ
การกระทําทําใหสรางความเชือ่ มัน่ ในตัวผูนําได (Consistency)
= มีความกลาหาญ คุณหมอนับวาเปนผูทีม่ คี วาม
กลาหาญในการเผชิญกับความทาทาย ตอสิ่งแปลกใหม
จะเห็นไดวาทานเปนผูที่ริเริ่มโครงการใหมๆ อยูเสมอ ซึ่ง
จําเปนตองมีความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความรับผิดชอบ
และมีความกลาหาญในการตัดสินใจ เพือ่ ทีจ่ ะสามารถควา
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โอกาส ตลอดจนสามารถแกไขปญหา ขจัดปญหา ขจัด
อุปสรรค และใชกลยุทธใหมๆ ในแตบะสถานการณให
ประสบความสําเร็จ (Courage)
= มีความคิดสรางสรรค (Creativity) คุณหมอ
เปนผู ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล มี ค วามคิ ด สรางสรรคในดาน
จินตนาการ สามารถแกปญหาทีซ่ บั ซอนได สามารถคนหา
แนวทางแกปญหาขององคกรอยางเปนมาตรฐานและ
สรางสรรค ซึ่ง Model WICS Robert J.Sternberg
(Dubrin, 2007) ไดระบุวาผูนําจะตองการทักษะที่สราง
ความสําเร็จดานสติปญญา ดังนี้
1) ทักษะดานความคิดสรางสรรค (Creative
skill) เพื่อสรางความคิดใหม
2) ทักษะดานการวิเคราะหหาเหตุผล (Analytical skills) เพื่อประเมินความคิดวาดีหรือไมอยางไร
3) ทักษะดานการปฏิบตั ิ (Practical skills) เปน
เครื่องมือทําใหความคิดสําเร็จ แลเปนการชักนําผูอื่นให
เห็นคุณคาจากความคิดของผูนํา
= ทานมีความซือ่ สัตย (Honesty) ความออนนอม
ถอมตน (Humility)
= มีความอดทนสูงตอความตึงเครียด ความผิดหวัง
หรือคับของใจ คุณหมอเปนผู ที่มีความสามารถในการ
เผชิญปญหาและสามารถแกปญหาใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ดวยสุขภาพจิตที่ดี (High tolerance for frustration)
= มีความนอบนอมถอมตน (Humility) ถึงแม
ความเชือ่ มัน่ ในตนเองจะเปนคุณลักษณะสําคัญของภาวะ
ผูนํา แตความนอบนอมถอมตนก็เปนสิ่งจําเปนในวาระ
เวลาทีเ่ หมาะสม การยอมรับวาคนเราไมสามารถทีจ่ ะรูใน
ทุกสิ่งทุกอยาง และไมสามารถทําอะไรไดในทุกสิ่ง การ
ยอมรับความผิดพลาดและการออนนอมถมตนเปนภาวะ
ผูนําที่มีคุณคา
A = ทานเปนผูมีแรงจูงใจใฝสําเร็จ (Achievement motivation) สําหรับความฉลาดรอบรูเปนคุณภาพ
ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ ทีผ่ นํู าสามารถมีได แตคอนขางจะหายากมาก
คุณหมอเปนผู นําที่ฉลาดรอบรู ในศาสตรที่หลากหลาย
จนสามารถบูรณาการศาสตรตางๆ (multi - disciplinary)

ในการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
โดนการใชสติปญญา การรูจักคิดอยางสรางสรรค ใชมวล
ประสบการณสําหรับสิ่งดีๆ
N = ทานเปนสุภาพบุรษุ มีความสุภาพและจริงใจ
(Nice)
A = ทานมีทักษะในการบริหาร (Administration skill) และมีความนาเกรงขาม (Awe)
W = ทานมีทศั นะคติแบบ ชนะ – ชนะ (win – win)
ทานมมีความมุงมัน่ (Willingness) ฉลาด (Wisdom) และ
มีความเปนอยูที่ดี (Well - being)
= ความเปนคนดูอบอุน หรือมีความเอื้ออารี
คุณหมอจะแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ มีอารมณ
มั่นคง เขาใจสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้น พรอมที่จะชวยเหลือและ
แกปญหา เปนคุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษของ Charismatic
Leadership และชวยสรางบรรยากาศการทํางานทีอ่ บอุน
(Warmth)
= ทานจะใหโอกาสกับผูอืน่ เสมอ (Opportunity)
= การเปดเผย คุณหมอเปนผู นําที่เปดเผยใจ
ยอมรับความคิดเห็นของคนอืน่ ๆ ผูใตบังคับบัญชาและจะ
เปนผูทีเ่ ปดเผย ความรูสึกทีแ่ ทจริงของตนเองออกมาดวย
ความจริงใจ (Openness)
= เปนผูเริ่มตนกอน (originate)
= เปนตัวของตัวเอง (Own person)
N = ทานเปนนักเจรจาตอรอง
G = ทานเปนผู ที่พัฒนาตนเอง สู ความเจริญ
กาวหนาอยางตอเนือ่ ง และมุงมัน่ พัฒนาทีมงาน (Growth)
ความสามารถของกลุม (Group capacity)
S = มีสมั ผัสที่ 6 มีจนิ ตนาการ (Six senses) ทาน
มีภาวะผูนําเปนผูใหบริการ (Servant Leadership)
E = ทานเปนผู นําที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูง
(Ethical Leadership)
กลาวโดยสรุป
ภาวะผู นําแบบ ศาสตราจารย ดร.นายแพทย
กระแส ชนะวงศ หรือ “Prof.Dr.KRASAE CHANA23
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WONGSE Leadership Model” ทีไ่ ดนําเสนอสามารถ
เขียนไดดังนี้ KRASAE CHANAWONGSE LEADERSHIP
MODEL ถือเปนบทสรุป “รูปแบบภาวะผูนําที่เปนเลิศ
ของคุณหมอแมกไซไซ” ที่สมบูรณที่สุดที่ไดจากการ
ศึกษาเจาะลึกแบบกรณีศึกษา (A Case Study) ที่เปน
ลักษณะศึกษาภาพรวมของบุคคลสําคัญ (The Whole
Person) ที่สมควรนําไปเปนแบบอยางเกี่ยวกับ “การ
พัฒนาภาวะผูนํา” ของตัวเราเองอยางตอเนื่อง
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