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ภาวะผูนําท่ีเปนเลิศ : กรณีศึกษา
คุณหมอแมกไซไซ ศาสตราจารย ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ

ดร.กุหลาบ ปุริสาร1

ศาสตราจารย ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ2

1 รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
2 อาจารยบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

บทนํา
 ภาวะผูนําท่ีเปนเลิศของ ศาสตราจารย ดร.
นายแพทย กระแส ชนะวงศ “กูรูของผูนําชาวเทาทอง 
หรือ CAS วาทาํอยางไร คณุหมอถงึกุมใจของ “บุคลากร” 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียและสถาบันเครือขายของทานได” 
ลกัษณะพิเศษเสมอืนเปน “กรูภูาวะผนํูา” สําหรบัคณาจารย 
บคุลากร นกัศกึษาและบุคคลท่ัวไป ซึง่สอดรับกับปรัชญา
หรืออัตลักษณของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียที่ระบุวา เกง ดี 
มีภาวะผูนํา ถาพูดถึงภาวะผูนําทุกคนจะนึกถึง ศ.ดร.
นายแพทยกระแส ชนะวงศ จากการสมัภาษณของ รศ.ดร.
วเิชยีร ชวิพิมาย รองอธกิารบด ีผศ.ดร.อาทติย ฉัตรชยัพล
รตัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อาจารยเสาวลักษณ แยมตรี 
คณบดีพยาบาลศาสตร รศ.วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา 
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา คณบดีและคณาจารย 
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียทุกคณะและสาขาวิชา รวมถึงจาก
การเฝาตดิตามเพ่ือเกบ็ขอมลูเชิงคณุภาพ ในโอกาสตางๆ 
ที่วิทยาลัยไดจัดกิจกรรมขึ้น โดยไดเขารวมกิจกรรมและ
เฝาสังเกต พรอมจดบันทึกคําสอนเหลาน้ันได เปนการ
ตอกย้ําใหเราเห็นถงึความเปนผูนาํทีย่ิง่ใหญของทานในทกุ
สถานการณทัง้ในประเทศและตางประเทศทีเ่นนเครือขาย
ของวทิยาลยั อาทเิชน Fukuoka Jo Gakuin University, 
Japan. Daegu Haany University Medical Center, 
South Korea. และ Shinhan University, Korea. 
เปนตน ซึง่ทานไดแสดงสนุทรพจนในหลายวาระหลายแหง 
ถึงความเปนผูนํา ที่มีวิสัยทัศน โดยเฉพาะที่วิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ดังโอวาทที่ทานใหเสมอวา “ผมตองการ
สรางผนูาํรุนใหมใหเกดิขึน้ในองคกร และผมตองการให

คณาจารยและนักศึกษาของผมเปนคนรนุใหม ท่ีเปนทัง้
คนดี คนเกง และมีภาวะผูนํา” 

วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพและบทวิเคราะห
 ผูเขียนเก็บขอมลูตลอดระยะเวลาต้ังแต ป 2558 
ถึง ป 2560 เปนระยะเวลารวม 5 ป ทีผู่เขียนไดเฝาสงัเกต
บรรยากาศการทํางานของบุคลากรฝายตางๆ ในวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย ไมวาจะเปนการจัดกิจกรรมของคณะ
พยาบาลศาสตร การจัดกิจกรรมรวมพลัง หรือกิจกรรมท่ี
คณะบริหารธุรกิจ คณะนิติศาสตร คณะศิลปศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และบัณฑิตวิทยาลัย 
ไดจัดกิจกรรมขึ้น หรือแมกระทั่งหากเราไดกาวสูถิ่น
เทา – ทอง แหงนี้ ในทุกเชาจะไดรับฟงเพลงเทา – ทอง 
ครองใจท่ีไพเราะมีเน้ือหากนิใจ โดยเฉพาะทอนหนึง่ทีร่ะบุ
ใหเห็นวา วทิยาลัยแหงน้ีไดถกูสรางข้ึนจากคุณหมอกระแส 
“หมอแมกไซไซ” และอีกทอนหนึง่ทีฟ่งแลวขนลกุทกุคร้ัง
คือ “ที่แหงนี้เปนแหลงรวมคนดี เพื่อเกียรติศักดิ์ศรี 
มีพ่ีนองเพ่ือนคูคิด”
 เพลงนี้แสดงใหเห็นถึงจิตวิญญาณ ของสถาบัน
อุดมศึกษาจ๋ิวแตแจวที่เต็มเปยมดวยคุณภาพ Small is 
beautiful ทุกๆ กจิกรรมทีค่ณะและสาขาวิชาตางๆ จดัขึน้
ไมวาจะเปนคณะพยาบาลศาสตร คณะบริหารธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร คณะนิติศาสตร คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ีและบัณฑิตวทิยาลยัจดัขึน้ ลวนแลวแตมงุเปาหมาย
ที่จะหลอหลอมใหนักศึกษา เปนบัณฑิตท่ีพึงประสงค 
มภีาวะผนูาํ ตามอตัลกัษณ ตามคณุลักษณะของแตหลกัสตูร
ทีกํ่าหนดไวใน TQF และคุณลักษณะพิเศษท่ีมใีนศตวรรษ
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ที ่21 ซึง่ตอบสนองตอนโยบายของวิทยาลยั ภายใตการนํา
ของ ศ.ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ และการบริหารท่ี
เปนประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาลของทานอธิการบดี
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กษม ชนะวงศ 
 ผูเขียนอยากฉายภาพใหทานผูอาน ไดเห็นภาพ
บรรยากาศทางวิชาการ การทํางานซึ่งแสดงใหเห็นภาวะ
ผูนําที่เปนเลิศของคุณหมอแมกไซไซ ที่นี่เปนบรรยากาศ
องคกรแบบ Familrial คือ แบบครอบครวัสรางสรรคเปน
หนึง่เดยีวทีม่คุีณภาพ การทํางานเปนทีมท่ีทรงประสทิธิภาพ
บคุลากรต้ังใจทํางานอยางทุมเทเสียสละ การเปนเอกภาพ
ขององคกร ความเปนมอือาชีพในการจัดงานตามภารกิจตางๆ
เชน การจดังาน CASNIC แทบจะไมเหน็ความบกพรองใน
จดุใดๆ การใหเกียรตซิึง่กันและกันของบุคลากรและเจาหนาที่
ความเปนมิตร ความเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน เปนความ
ประทบัใจทีง่ดงาม ทีล่วนหลอหลอมและพฒันาทลีะขัน้ๆ 
ของผูนาํทีม่คีณุธรรมจริยธรรม ทัง้ผูกอตัง้ ทานอธิการบดี 
รองอธิการบดี ผูชวยอธกิารบดี ผูบริหารแตละระดบัทีเ่ปน
ทีมแข็งแกรง และบุคลากรที่มีความรับผิดชอบสูง อดทน 
เสียสละ และจงรักภักดีตอองคกร การพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตร คณะ และสถาบันอยางตอเนื่อง
 บรรยากาศเชนนี้ ผูทรงคุณวุฒิ อาทิเชน ทาน
อาจารย ผอ.สายณัห ผานอย ผูอํานวยการสํานกัเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ไดกลาวในวาระที่ทานได
ใหเกยีรติมารวมกจิกรรมของวทิยาลยัฯ ในหลายโอกาศที่
จัดข้ึนวา “วิทยาลัยแหงนี้เปนวิทยาลัยแหงความรัก 
และเปนวิทยาลัยแหงความสขุ ผมรสุกึภาคภมิูใจทุกครัง้
ที่ไดมีโอกาสมาเยือน ไมวาจะเปนวิทยากรพิเศษใหกับ
นักศึกษาปริญญโท หรือในวาระท่ีสําคัญอ่ืนๆ และผม
เชื่อม่ันในปณิธานของทานผูกอตั้งสถาบันแหงน้ี ที่วา 
“การศึกษาของชาวชนบท คือ อนาคตของชาติ” ซึ่ง
แสดงถึง การจัดการศึกษาเพื่อสังคมอยางแทจริงครับ” 
เปนคํากลาวที่ไมเกินความเปนจริงแตอยางใด
 จากสิง่ทีไ่ดกลาวมา ลวนแตเกิดจากการบมเพาะ
คุณงามความดี ภาวะผูนําเชิงสรางสรรค ใหกับบุคลากร
และนักศึกษา ตัง้แตเร่ิมเปดวิทยาลัยในป 2545 เปนตนมา

และเม่ือวันที่ 10 เมษายน 2556 นักกีฬาฟุตบอลหญิง
อาชพีของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย (Thai Woman Premier 
League : BG) ไดรับรางวัลชนะเลิศ เปนรางวัลชนะเลิศ
ติดตอกนั เริม่จากป 2012 – 2013 ซ่ึงเปนทีน่าภาคภูมใิจ
ในดานกีฬาอีกดานหนึ่งและยังมีอีกหลายรางวัลทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ ดงัน้ัน วทิยาลัยบณัฑติเอเซีย จงึ
เปนสถาบันอุดมศึกษา “Small is beautiful” นอกจาก
นั้นการสรางเครือขาย (Net Working) ระดับนานาชาติมี
ความสําคัญอยางย่ิงในการจัดการศึกษาในยุคศตวรรษท่ี 
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” ทานไดปฏบิติัจรงิ ทานเปน 
“the outstanding example” อยางแทจริง สําหรับ
บุคลากร ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย และสถาบันในเครือ 
และคุณหมอไดเสนอแนวทางพฒันาสูภาวะผนูาํท่ีทรงคณุคา
ดังนี้ 
 1.  จงปฏิบัติตอคนอ่ืนอยางท่ีคุณปรารถนาให
เขาปฏิบัติตอคุณ ซึ่งสอดคลองตอคํากลาวของ ลอรดไม 
เคิล เลวี อดีตทูตพิเศษของประเทศอังกฤษประจํา
ตะวนัออกกลาง ทีว่า “Always treat other in the way 
you would with to be treat yourself”
 2.  ความซื่อสัตยเปนส่ิงสําคัญเสมอ และความ
ถอมตนก็เชนกัน
 3.  การเปนผูนาํท่ีแทจรงิ ตองมีคนพรอมทําตาม 
ดวยความเชื่อถือ ไมใชทําตามเพราะความกลัว
 4.  จงมองคนในแงบวกเสมอ
 5.  จงเปนคนซ่ือสัตยและทําในสิ่งที่ถูกตอง
 6.  จงปฏิบัติตอผูอื่นดวยความรักและเมตตา
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 7.  จงสํานึกถึงความรับผิดชอบ
 8.  จงเปนคนมีความจริงใจและเปดกวาง
 9.  จงพัฒนาตนเอง ดวยคุณสมบัติดานดี ของ
มนุษย เพ่ือตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และมวล
มนุษยชาติ ซึ่งคุณหมอมักจะบอกใหเราแขวนหลวงพอ 
“ดี” ติดตัวตลอดเวลา
 10. “ความขยันคือมารดาแหงความสําเร็จ” ซึ่ง
สอดคลองกบัคํากลาวของ วลาดมีรีปูติน อดีตประธานาธิบดี
และนายกรัฐมนตรีของรัสเซีย
 11. ความเสียสละ อุทิศตน เพื่อความสําเร็จของ
งานในองคกร
 ทัง้ 11 หัวขอ ทีผู่เขียนไดสรุปนาํเสนอตอทานผูอาน
ลวนแลวแตเปนแนวปฏบิตัทิีเ่ปนเสนห หรอืเปน Leadership 
ของคนๆนัน้ ซึง่ตองอาศยั “ใจ” ทีม่ัน่คงในการฝกฝนและ
พฒันาใหประสบความสําเร็จตามรอย “กูรูภาวะผูนาํ” คุณ
หมอแมกไซไซ ปูชนียบุคคลท่ีทรงคุณคาของประเทศไทย

บทสรุปและอภิปราย 
 ผูเขยีนสามารถนํามาสังเคราะหสรปุเปนรปูแบบ
ภาวะผูนําของ ศ.ดร.นายแพทยกระแส ชนะวงศ “Prof.
Dr.KRASAE CHANAWONGSE Leadership Model”
ไดดังน้ี 
 K = ทานเปนผรูอบรูในพหุวทิยาการ (Knowledge 
of the education and bussiness) จะเห็นไดวาคุณ
หมอเปนผทูีม่คีวามสามารถดานสต ิ(Intellectual ability) 
ซึ่งจะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับความรูทางดานการ
ศึกษาและธุรกิจ รวมถึงผูนําที่มีประสิทธิผล (Effective 
Leader) ผูนําท่ีมีความรูดานการศึกษาและธุรกิจ เปน
คณุลักษณะของภาวะผนูาํการบรหิาร (Executive Lead-
ership) จะเห็นวาคุณหมอเปนผูบริหารระดับสูง ที่อุทิศ
เวลาท้ังหมด เพื่อการปรับปรุงความเช่ียวชาญของทาน
อยางตอเน่ือง โดยการใชความเช่ียวชาญ (Expertise 
approach) เพ่ือการพัฒนาองคกรตางๆ ทีท่านรับผิดชอบ
ใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง 
 R = ทานเปนผทูีมี่ความเคารพนบัถือ (Reverence)

มคีวามรบัผดิชอบสงู (Responsibility) ไดรับการยอมรบั 
(Respect) มสีมัพนัธภาพทีด่กีบับคุคลอืน่ (Relatiomship)
 A = ทานมีทศันคติทีดี่ (Attitude) มคีวามสามารถ
ในการปรบัตัวใหเขากับสถานการณและส่ิงแวดลอม สามารถ
แกปญหาเฉพาะหนา (Adaptability)
 S = ทานเปนผูมุงมัน่สคูวามสาํเรจ็ (Successful) 
เปนนักวางแผนกลยุทธ (Strategic planner) ทานเปน
ผูสามารถแกปญหาสูความสําเร็จ
 = ทานเสียสละและอุทิศผลประโยชนสวนรวม
ดวยความจริงใจ และจริงจัง (Sacrifice & sincere)
 = ทานเปนนกัวางแผนกลยุทธ (Strategic planner)
  = ทานมคีวามเขือ่มัน่ในตนเอง มลัีกษณะทีค่วาม
สงบ เปนผนูาํท่ีดแีมจะอยภูยใตภาวะแรงกดดนัและภาวะ
วิกฤต (Self - confidence)
 = ทานมีอารมณขัน เปนคนอารมณดี มอง
เหตุการณตางๆรอบตัวไมรูสึกเครียด เปนบทบาทสําคัญ
ของผูนํา ชวยลดความตึงเครียดความนาเบ่ือ และความ
ไมถูกกัน (Sense of humor)
 = ทานรู จักตนเองและมีวัตถุประสงคในการ
ทํางาน (Self – awareness and self - objectivity) 
 = ทานเปนผูยึดม่ันในจริยธรรมการทํางาน คุณ
หมอจะเปนผูนําท่ีมีวินัยในตนเอง และมีจริยธรรมในการ
ทํางานอยางเครงครัด จะทําในส่ิงทีถ่กูตองและดีงามเสมอ 
เช่ือในศักด์ิศรีของงาน เปนผูใหเกียรติและศักด์ิศรีกับทุก
คน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Dubrin (2007) ที่ชี้วา 
บุคลิกที่มีจริยธรรมในการทํางานจะไดรับแรงจูงใจที่ดี 
เพราะเขาจะเห็นคุณคาของการทํางานอยางมาก ซึ่งในป 
2556 แมคุณหมอจะอายุเกือบ 83 ป ก็ยังคงขยันและ
ทํางานอยตูลอดเวลา ถือเปนตวัอยางทีดี่ของบคุลากรและ
ประชาชนทั่วไปไดเปนอยางดี (Strong work ethics)
 = ทานเปนผูมีความพยายามสูงมาก (Attempt)
 = ทานเปนผูมีความฉลาดทางอารมณ (Emo-
tional Intelligence) เปนผูเสริมพลังอํานาจ (Empow-
erment) มีคุณสมบัติดานการศึกษาและประสบการณ 
(Education & Experience) และมีความตั้งใจในการ
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ปฏิบัติงานอยางจริงจังและจริงใจ
 = ทานมีวิสัยทัศนที่กวางไกล (Eye on the ho-
rizon)
 = คุณหมอเปนคนกลาแสดงออกตอบุคคลอื่นท่ี
เดนชัดในสังคม บุคลิกภาพโดนเดน คนทํางานดวยเกิด
ความสบายใจ สามารถสรางพลงักลมุและสรางทมีงานไดดี
(Extroversion)
 = คณุหมอเปนผูมคีวาม่ันคงทางอารมณ สามารถ
ควบคุมอารมณในการโตตอบไดอยางเหมาะสมแมใน
ภาวะวิกฤต (Emotional stability) 
 = คุณหมอไดแสดงออกดวยความสนใจและต้ังใจ
ในการทาํส่ิงหนึง่อยางกระตอืรอืรน เพือ่จงูใจใหเกดิพฤตกิรรม
การสรางสรรคการทาํงาน ตลอดจนชวยสรางความสมัพันธ
ที่ดีกับสามาชิกในทีมงาน (Enthusiasm)
 = คณุหมอเปนผทูีม่คีวามฉลาดทางอารมณทีส่ดุยอด
ซึ่งถือเปนความสามารถท่ีจะทําในส่ิงตางๆ โดยเฉพาะ
ความรูความเขาใจบุคคลอื่น มีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืน 
ความสามารถในการควบคุมอารมณของบคุคลใดบุคคลหนึง่
เพื่อการเพ่ิมพูนคุณภาพของชีวิตของเขาได (Emotional 
intelligence) 
 = เปนผูมีความสามารถรูจักวิธีการจัดการทาง
อารมณของตนเองและของผูอื่น ซึ่งถือวามีอิทธิพลตอ
ประสิทธิผลภาวะผูนํา ความฉลาดทางอารมณประกอบ
ดวยปจจัย 4 ประการ ซึ่งคุณหมอมีคุณสมบัติครบถวน 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Dubrin(1978) ที่กลาวถึง
ลักษณะดานบุคลิกภาพที่สัมพันธกับงานของผูนําท่ีมี
ประสิทธิผล ดังนี้
 1.  การรูจักตนเอง (Self-aeareness) เปนความ
สามารถทีเ่ขาใจอารมณของตน รจูดุแขง็และขอจาํกดัของ
ตนเอง มคีวามเคารพและรักศักดิศ์รขีองตน ซึง่สะทอนให
เห็นการพัฒนาอัตลักษณของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียท่ีคุณ
หมอมักจะพูดในโอกาสปจฉิมนิเทศนักศึกษาหรือโอกาส
สําคัญๆ ของวิทยาลัยวา “คนเราตองรักศักด์ิศรีของ
ตนเอง” อยาไดทําในส่ิงที่ไมถูกตอง
 2.  การจัดการตนเอง (Self - Management) 

คุณหมอผูที่มีความสามารถควบคุมอารมณของตน เปน
ผูท่ีมคีวามซือ่สตัยสุจริต และยึดหลกัคุณธรรมไดอยางคงท่ี 
มกิีรยิาทีถู่กตองเหมาะสมเสมอ โดยผูนาํท่ีดตีองมลีกัษณะ
ดานบุคลิกภาพของผูนําที่มีประสิทธิภาพ (General 
personality traits of effective leaders) (Dubrin, 2007)
จะไมปลอยใหอารมณทําลายการทํางานของตนเอง 
 3.  การรูจักสังคม (Social Awareness) ใน
ปจจยัดานนีจ้ะเหน็วา คุณหมอจะแสดงความรสึูกเห็นอก
เห็นใจผูอื่น และรูถึงปญหาขององคกรท่ีทานรับผิดชอบ 
จะแสดงถึงการดูแลเอาใจใสอยางจริงใจเสมอ 
 4.  การบริหารความสัมพันธ (Relationship 
management) ปจจัยท่ีจะหลอมรวมไปถึงทักษะการ
ติดตอระหวางบุคคล คุณหมอจะเปนผูท่ีสามารถสื่อสาร
ไดอยางชัดเจน และมีความมั่นใจในทุกโอกาสที่ทานได
ปรากฎตวั แมในทีส่าธารณะ ในงาน หรอืองคกรทีร่บัผดิชอบ
และทานจะเนนในเร่ืองของความสัมพนัธของบุคคลตางๆ 
ไดอยางแนบแนนและเขมแข็งอยางตอเนื่อง จึงเปนการ
เพิ่มเครือขายบุคคลตางๆใหมากขึ้น ซึ่งสงผลดีตอความ
สําเร็จในองคกรท่ีทานรับผิดชอบ
 C = ทานเปนทัง้คร ู(Coach) ผนูาํการเปลีย่นแปลง
(Change) เปนผเูห็นความสําคญัของชุมชน (Community)
ชอบชวยเหลือผูอ่ืน (Chance to help other) รวมแรง
รวมใจ (Collaboration) มีเสนห (Shaming) ทํางาน
ทาทายความสามารถ (Challenge) สามารถติดตอสือ่สาร 
(Communication) มทัีกษะความรูดานคน ทําใหเชือ่มัน่
และยอมรับนักถือ (Courage Competence)
 = มคีวามสมํา่เสมอ เกีย่วกบัความนาเชือ่ถอื การ
ใชดุลพินิจที่มีการคาดการณอยางแมนยําในสถานการณ
ที่ตองตัดสินใจ ความเสมอตนเสมอปลายของคําพูดและ
การกระทําทําใหสรางความเช่ือม่ันในตัวผนูาํได (Consistency)
 = มีความกลาหาญ คุณหมอนบัวาเปนผทูีมี่ความ
กลาหาญในการเผชิญกับความทาทาย ตอสิ่งแปลกใหม 
จะเห็นไดวาทานเปนผูที่ริเริ่มโครงการใหมๆ อยูเสมอ ซึ่ง
จาํเปนตองมีความรอบคอบ ระมัดระวัง มีความรับผดิชอบ 
และมคีวามกลาหาญในการตดัสินใจ เพ่ือท่ีจะสามารถควา
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โอกาส ตลอดจนสามารถแกไขปญหา ขจัดปญหา ขจัด
อุปสรรค และใชกลยุทธใหมๆ ในแตบะสถานการณให
ประสบความสําเร็จ (Courage)
 = มีความคิดสรางสรรค (Creativity) คุณหมอ
เปนผูที่มีประสิทธิผล มีความคิดสรางสรรคในดาน
จนิตนาการ สามารถแกปญหาท่ีซบัซอนได สามารถคนหา
แนวทางแกปญหาขององคกรอยางเปนมาตรฐานและ
สรางสรรค ซึ่ง Model WICS Robert J.Sternberg 
(Dubrin, 2007) ไดระบุวาผูนําจะตองการทักษะท่ีสราง
ความสําเร็จดานสติปญญา ดังนี้ 
 1)  ทักษะดานความคิดสรางสรรค (Creative 
skill) เพื่อสรางความคิดใหม
 2)  ทักษะดานการวิเคราะหหาเหตุผล (Ana-
lytical skills) เพื่อประเมินความคิดวาดีหรือไมอยางไร
 3)  ทกัษะดานการปฏบัิติ (Practical skills) เปน
เครื่องมือทําใหความคิดสําเร็จ แลเปนการชักนําผูอื่นให
เห็นคุณคาจากความคิดของผูนํา
 = ทานมคีวามซ่ือสัตย (Honesty) ความออนนอม
ถอมตน (Humility)
 = มคีวามอดทนสงูตอความตงึเครยีด ความผดิหวงั
หรือคับของใจ คุณหมอเปนผูที่มีความสามารถในการ
เผชิญปญหาและสามารถแกปญหาใหสาํเร็จลลุวงไปดวยดี
ดวยสุขภาพจิตท่ีดี (High tolerance for frustration)
 = มีความนอบนอมถอมตน (Humility) ถึงแม
ความเชือ่มัน่ในตนเองจะเปนคุณลักษณะสาํคญัของภาวะ
ผูนํา แตความนอบนอมถอมตนก็เปนส่ิงจําเปนในวาระ
เวลาท่ีเหมาะสม การยอมรับวาคนเราไมสามารถท่ีจะรใูน
ทุกส่ิงทุกอยาง และไมสามารถทําอะไรไดในทุกส่ิง การ
ยอมรับความผิดพลาดและการออนนอมถมตนเปนภาวะ
ผูนําที่มีคุณคา
 A = ทานเปนผูมีแรงจูงใจใฝสําเร็จ (Achieve-
ment motivation) สาํหรบัความฉลาดรอบรูเปนคณุภาพ
ทีส่าํคญัทีสุ่ดทีผ่นูาํสามารถมไีด แตคอนขางจะหายากมาก 
คุณหมอเปนผูนําท่ีฉลาดรอบรูในศาสตรที่หลากหลาย 
จนสามารถบรูณาการศาสตรตางๆ (multi - disciplinary) 

ในการบริหารไดอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
โดนการใชสติปญญา การรูจักคิดอยางสรางสรรค ใชมวล
ประสบการณสําหรับสิ่งดีๆ
 N = ทานเปนสภุาพบรุุษ มคีวามสภุาพและจรงิใจ 
(Nice) 
 A = ทานมีทักษะในการบริหาร (Administra-
tion skill) และมีความนาเกรงขาม (Awe) 
 W = ทานมีทัศนะคติแบบ ชนะ – ชนะ (win – win)
ทานมมีความมุงม่ัน (Willingness) ฉลาด (Wisdom) และ
มีความเปนอยูที่ดี (Well - being)
  = ความเปนคนดูอบอุน หรือมีความเอื้ออารี 
คุณหมอจะแสดงออกถึงความเห็นอกเห็นใจ มีอารมณ 
มั่นคง เขาใจส่ิงตางๆ ท่ีเกิดขึ้น พรอมที่จะชวยเหลือและ
แกปญหา เปนคุณลักษณะพิเศษของ Charismatic 
Leadership และชวยสรางบรรยากาศการทาํงานทีอ่บอนุ 
(Warmth) 
 = ทานจะใหโอกาสกับผอูืน่เสมอ (Opportunity)
 = การเปดเผย คุณหมอเปนผูนําที่เปดเผยใจ 
ยอมรับความคิดเห็นของคนอ่ืนๆ ผูใตบังคับบญัชาและจะ
เปนผทูีเ่ปดเผย ความรูสึกทีแ่ทจริงของตนเองออกมาดวย
ความจริงใจ (Openness)
 = เปนผูเริ่มตนกอน (originate)
 = เปนตัวของตัวเอง (Own person)
 N = ทานเปนนักเจรจาตอรอง
 G = ทานเปนผูที่พัฒนาตนเอง สูความเจริญ
กาวหนาอยางตอเน่ือง และมุงม่ันพฒันาทีมงาน (Growth) 
ความสามารถของกลุม (Group capacity)
 S = มีสมัผสัที ่6 มจิีนตนาการ (Six senses) ทาน
มีภาวะผูนําเปนผูใหบริการ (Servant Leadership)
 E = ทานเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรมสูง 
(Ethical Leadership)

กลาวโดยสรุป
 ภาวะผูนําแบบ ศาสตราจารย ดร.นายแพทย
กระแส ชนะวงศ หรือ “Prof.Dr.KRASAE CHANA-
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WONGSE Leadership Model” ทีไ่ดนาํเสนอสามารถ
เขียนไดดังนี้ KRASAE CHANAWONGSE LEADERSHIP 
MODEL ถือเปนบทสรุป “รูปแบบภาวะผูนําที่เปนเลิศ
ของคุณหมอแมกไซไซ” ที่สมบูรณที่สุดท่ีไดจากการ
ศึกษาเจาะลึกแบบกรณีศึกษา (A Case Study) ที่เปน
ลักษณะศึกษาภาพรวมของบุคคลสําคัญ (The Whole 
Person) ที่สมควรนําไปเปนแบบอยางเกี่ยวกับ “การ
พัฒนาภาวะผูนํา” ของตัวเราเองอยางตอเนื่อง
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