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บทคดัยอ่ 
 

 ในการบริหารองคก์ารโดยทัว่ไปแลว้ “ผูนํ้า” เป็นบุคคลท่ีสาํคญัในองคก์ารเพราะตอ้งมีบทบาทท่ีจะดาํเนินไปภายใตเ้ง่ือนไข

ปัจจยัของสภาวะโดยรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในทุกวนัน้ีซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผูนํ้าเองก็จาํเป็นตอ้งมีความรูใ้นเร่ือง 

“ภาวะผูนํ้า” ดว้ย เพราะภาวะผูนํ้าน้ันมคีวามสาํคญัอย่างยิ่งสาํหรบัผูนํ้าทุกองคก์ารในกระแสโลกยุคใหม่หรือท่ีเรียกกนัเสมอว่ายุคโลกาภิ

วตัน์ซ่ึงมีความเจริญทางเทคโนโลยี ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงของสงัคมจากอดีตสู่ปัจจุบนัอย่างรวดเร็วมาก ดงัน้ัน ผูนํ้า ( Leader) 

และ ภาวะผูนํ้า (Leadership) จึงเป็นปัจจยัคู่สาํคญัท่ีตอ้งการเพิ่มมากข้ึนจนอาจเกิดวิกฤตภาวะผูนํ้าข้ึนได ้ในเร่ืองเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึง

ประสงคข์องผูนํ้าในการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 น้ี ผูเ้ขียนจึงขอนําเสนอการพฒันาองคป์ระกอบของคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าในศตวรรษ

ท่ี 21 กล่าวคือ ผูนํ้าท่ีจะสามารถพฒันาภาวะผูนํ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ตอ้งมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ การรอบรู ้( Knowing) 

อุดมการณ ์(Ideology) เท่าทนั (In time knowing) กลา้ตดัสินใจ (Discussion Courage) วิสยัทศัน์เชิงกลยุทธ ์( Strategy of Vision) สรา้ง

ทีม (Team Work) และใฝ่บริการ (Service Mind) หากผูนํ้าสามารถพฒันาตนเองในลกัษณะท่ีกล่าวมาขา้งตน้น้ี ย่อมจะสามารถเป็นผูนํ้าท่ี

มีคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าท่ีพึงประสงคใ์นศตวรรษท่ี 21 น้ีไดอ้ย่างแน่นอน 
คาํสาํคญั: คณุลกัษณะภาวะผูน้าํ 

 

Abstract 
 

 The administrative organization Generally “Leaders” A person must have a role in the organization because it was 

conducted under the conditions of the surrounding environment, especially in today's world which is changing rapidly. Leaders 

also need to have knowledge about “leadership”, too. Because leadership is critically important for all leaders in the new world 

organization, also known as the era of globalization, which has always been a boom in technology. Which contributes to the 

transformation of society from the past to the present, very fast. The leader and Leadership is a key factor that may add up to 

more crisis leadership. With regard to the desirable characteristics of a leader in management in the 21st century. The author 

presents the development of leadership traits in the 21st century is a leader who can develop the leadership effectively. This is 

a must have the following features is a Knowing, Ideology, In time knowing, Discussion Courage, Strategy of Vision, Team Work 

and Service Mind. If leaders can develop in a manner that is above. It can be a leader with leadership traits desirable in the 

21st century for sure. 
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1. บทนาํ 
 

 ในการบริหารองคก์ารโดยทัว่ไปแลว้ “ผูนํ้า” เป็น

บุคคลท่ีสาํคญัในองคก์ารเพราะตอ้งมีบทบาทท่ีจะดาํเนินไป

ภายใตเ้ง่ือนไขปัจจยัของสภาวะโดยรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลก

ในทุกวนัน้ี มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรูใ้นเร่ือง 

“ภาวะผูนํ้า” น้ัน จึงมีความสาํคญัอย่างยิ่งสาํหรบัทุกองคก์ารใน

กระแสโลกยุคใหม่หรือท่ีเรียกกนัเสมอว่ายุคโลกาภิวตัน์ซ่ึงมี

ความเจริญทางเทคโนโลยี ก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงของ

สงัคมจากอดีตสู่ปัจจุบนัอย่างรวดเร็วมาก สงัคมมีการ

เปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึน เอ้ือประโยชน์ต่อผูด้อ้ยโอกาสมาก

ข้ึน รวมทั้งมีการสรา้งสรรคส์งัคมใหเ้กิดความเสมอภาค และ

เท่าเทียม ประชาชนและประเทศชาติไดร้บัประโยชน์อย่างเต็มท่ี

จากการบริหารงาน [16] เมื่อเป็นเช่นน้ีเราจึงตอ้งปรบัตวัและ

เปล่ียนแปลงใหท้นักบัเหตุการณข์องโลกปัจจุบนัตลอดเวลา 

ผูนํ้า (Leader) และ “ภาวะผูนํ้า ( Leadership)” จึงเป็นปัจจยั

สาํคญัท่ีควรมีการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูต้ลอดจนศึกษา

ปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่างๆ ท่ีมีความสาํคญัในการพฒันา

ภาวะผูนํ้า เพื่อใชส้าํหรบัการดาํเนินชีวิต ทั้งในระดบัปัจเจก

บุคคล และในระดบัผูนํ้า เพื่อใหผู้นํ้ามีคุณลกัษณะอนัสอดคลอ้ง

กบัโลกยุคใหม่หรือยุคโลกาภิวฒัน์ในศตวรรษท่ี 21 น้ี [9] 

 ผูนํ้าเป็นบุคคลท่ีมีอิทธิพลต่อกลุ่มและสามารถนํา

กลุ่มปฏิบติังานต่างๆ เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายขององคก์าร

[15]ผูนํ้าท่ีดีคนอ่ืนอยากเดินตาม[30] บุคคลท่ีไดร้บัการแต่งตั้ง

หรือไดร้บัการยกย่องข้ึนเป็นหวัหา้ และเป็นผูต้ดัสินใจ เน่ืองจาก

เป็นผูม้ีความ สามารถในการปกครองบงัคบับญัชา และจะพา

ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา หรือหมู่ชนไปในทางดี หรือทางชัว่ก็ได ้ [2]มี

บทบาทหนา้ท่ีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืนๆ ในกลุ่มสามารถโนม้

นา้วจิตใจหรือชกันําใหบุ้คคลในกลุ่มร่วมกิจกรรมใหส้าํเร็จตาม

เป้าหมายได้ [18]สามารถอาศยัความสมัพนัธใ์ชค้วามสมัพนัธ์

เรียกผูอ่ื้นใหม้าทาํงานแทน เขาจาํเป็นตอ้งใชค้วามประพฤติ

และนิสยัของเขามากระทบต่อการกระทาํและความคิดของผูอ่ื้น

เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย [13]ประสานช่วยใหค้นทั้งหลายรวมกนั

โดยท่ีว่าจะเป็นการอยู่รวมกนัก็ตามหรือทาํการร่วมกนัก็ตามให้

พากนัไปดว้ยดีสู่จุดหมายท่ีดีงาม [8]ใหอ้งคก์ารประสบ

ความกา้วหนา้และบรรลุผลสาํเร็จโดยเป็นผูท่ี้มีบทบาทแสดง

ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคลท่ีเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหรือผูนํ้าคือ

บุคคลซ่ึงก่อใหเ้กิดความมัน่คงและช่วยเหลือบุคคลต่างๆ เพื่อให ้

บรรลุเป้าหมายของกลุ่ม [11]มีศิลปะการใชค้วามสามารถท่ีจะ

นําบุคคลแต่ละคนไปตามวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ โดยบุคคล

เหล่าน้ันมีความเชื่อมัน่ เต็มใจ เคารพนับถือและใหค้วาม

ร่วมมือดว้ยความจริงใจ [10]ซ่ึงผูบ้ริหารระดบัต่างๆ ท่ีเป็นผูนํ้า

น้ันจะตอ้งเก่งงาน เก่งคน เก่งคิด และเก่งในการดาํเนินชีวิต 

จากประสบการณท่ี์ผ่านมาน้ัน หวัหนา้ผูบ้ริหารระดบัต่างๆ 

จะตอ้งครองตน ครองคน และครองงานได ้ถึงจะปกครองดแูล

ทีมงานได ้ [18] จึงพอสรุปไดว้่า ผูนํ้า หมายถึง บุคคลท่ีมี

อิทธิพล ( Influence) มีอาํนาจ ( Power) เป็นผูผ้ลกัดนั 

(Mobilizer) ผูส้รา้งพลงัร่วม ( Synergizer) ผูส้รา้งแรงจงูใจ

กระตุน้ (Motivator) ผูก่้อใหเ้กิดพลงั (Energizer) นําพาสมาชกิ

ใหป้ฏิบติังานเพ่ือใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามแผนท่ีวางไว ้ 

 อย่างไรก็ดีเมื่อพดูถึงคาํว่า “ผูนํ้า” เรามกัจะเห็นภาพ

ของคนหน่ึงคนหรือกลุ่มคนไม่ก่ีคนจาํนวนหน่ึง ท่ีกาํลงักาํหนด

หนทาง หรือ วิถีการดาํเนินชีวิตหรือดาํเนินกิจกรรมในกบัคน

หรือกลุ่มคนคนจาํนวนมาก เพ่ือท่ีจะขบัเคล่ือนความเป็นไปของ

กลุ่มใหเ้คล่ือนไปในทิศทางเดียวกนั ดงัน้ัน จึงไมแ่ปลกท่ี

บ่อยครั้งเรามกัจะไดย้ินวา่ ความสาํเร็จ หรือ ความลม้เหลว ของ

กลุ่มองคก์ารน้ันๆ ข้ึนอยู่กบัผูนํ้า เมื่อเป็นเชน่น้ี “ผูนํ้า” จึงเป็น

บุคคลท่ีสาํคญัในองคก์ารมีบทบาทท่ีตอ้งดาํเนินไป ภายใต้

เง่ือนไขปัจจยัของสภาวะโดยรอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โลกในทุก

วนัน้ี มีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความรูใ้นเร่ือง “ภาวะ

ผูนํ้า” จึงมีความสาํคญัอย่างยิ่งสาํหรบัทุกองคก์ารในกระแสโลก

ยุคโลกาภิวตัน์ท่ีความเจริญดา้นวตัถุเขา้มาแทนท่ีวิถีชีวิตดั้งเดิม

ของสงัคมจากอดีตสู่ปัจจุบนั เราจึงตอ้งปรบัตวัและเปล่ียนแปลง

ใหท้นักบัเหตุการณข์องโลกปัจจุบนัตลอดเวลา จากความเจริญ

ท่ีรุดหนา้อย่างรวดเร็วของโลกยุคใหม่ท่ีมีความสลบัซบัซอ้น 

ผูนํ้า ( Leader) และ “ภาวะผูนํ้า” จึงเป็นปัจจยัคู่สาํคญัท่ี

ตอ้งการเพ่ิมมากข้ึนจนอาจเกิดวิกฤตภาวะผูนํ้าข้ึนได ้ซ่ึงอาจ

นําไปสู่ปัญหาในสงัคมของทุกชนชั้น ทุกระดบั จนกระทัง่นําไปสู่

ปัญหาระดบัประเทศในท่ีสุด [4] การพฒันาภาวะผูนํ้าใน

ปัจจุบนัจึงเป็นส่ิงท่ีจะละเลยและมองขา้มไม่ได ้เร่ืองของการ

พฒันาท่ีจะตอ้งมีปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่างๆ โดยคาํนึงถึง

จุดมุ่งหมายท่ีเหมาะสมในการท่ีจะพาองคก์ารสู่ความสาํเร็จใน

ยุคโลกาภิวตัน์น้ี รวมทั้งตอ้งคาํนึงถึงเร่ืองของ จงัหวะ เวลา และ 

การจดัลาํดบัความสาํคญั ( Priority) ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัมาก 

สาํหรบัการดาํเนินชีวิตทั้งในระดบัปัจเจกบุคคลและในระดบั

ผูนํ้า เน่ืองจากว่าถา้หากผูนํ้าขององคก์ารในศตวรรษท่ี 21 ขาด

ซ่ึงภาวะผูนํ้าท่ีเหมาะสมแลว้ย่อมนําไปสู่การตดัสินใจท่ีผิดพลาด

หรือเป็นการตดัสินใจท่ีจะนําไปสู่ผลลพัธท่ี์ไม่สมัฤทธ์ิได ้ดงัน้ัน 

การพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าท่ีส่งเสริมการใชค้วามรอบคอบ

ประกอบการวางแผนอย่างระมดัระวงัในเร่ืองการจดัการความรู ้

การปฏิบติัและการตดัสินใจท่ีถูกตอ้งทนัเหตุการณ ์โดย

ตระหนักในคุณธรรม ซ่ือสตัย ์สุจริต อดทน มีความเพียรในการ

ใชส้ติปัญญาในการดาํเนินชีวิตจึงเป็นส่ิงท่ีสาํคญัยิ่ง หากผูนํ้า

บกพร่องในทกัษะหรือคุณลกัษณะของภาวะผูนํ้าเหล่าน้ี 

สามารถทาํใหเ้กิดผลกระทบและความลม้เหลวตามมา ตั้งแต่ใน

ระดบัชุมชน สงัคม หน่วยงาน องคก์ร ภาครฐั ภาคเอกชน จน

นําไปสู่ปัญหาระดบัประเทศได ้[3] 

 ดงัน้ัน ผูเ้ขียนจึงเห็นว่าจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง หาก

ไดม้ีการนําเอาองคค์วามรูแ้ละขอ้มลูเก่ียวกบัแนวคดิและทฤษฎี

ดา้นผูนํ้า ภาวะผูนํ้าดงักล่าว เพ่ือทาํการสงัเคราะหใ์หไ้ด ้

รปูแบบการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูนํ้า ท่ีเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัสงัคมโลกในศตวรรษท่ี 21 ผูเ้ขียนจงึทาํการศึกษา 

บรูณาการในแบบต่างๆ และเรียบเรียงบทความน้ีข้ึนโดยไดม้า

จากการสงัเคราะหห์นังสือ ตาํรา เอกสารทางวิชาการ นานา

ทศันะและบทความจากวารสารต่างๆ ทั้งท่ีมีการเผยแพร่ในรปู
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ของหนังสือ ส่ิงพิมพแ์ละในรปูของส่ือทางอิเลคทรอนิคสท่ี์

เก่ียวกบัเร่ืองคุณลกัษณะของภาวะผูนํ้าในรปูแบบต่างๆ อนัลว้น

แต่เป็นขอ้เขียนท่ีไดผ่้านการสงัเคราะหค์วามคิดเชิงทฤษฎใีน

ภาพรวมเก่ียวกบัภาวะผูนํ้าเชิงคุณลกัษณะ เชงิพฤติกรรม และ

เชิงสถานการณข์องผูนํ้า มาก่อนแลว้เป็นอย่างดี เพื่อนํามาปรบั

ใชก้บัการพฒันาภาวะผูนํ้า เพื่อใหเ้กิดเป็นผูนํ้าตน้แบบท่ี

สมบรูณท์ั้งในเร่ืองของการดาํเนินชีวิตส่วนตวัและดา้นหนา้ท่ี

การงานเพื่อใหเ้กิดการพฒันาอย่างยัง่ยืน และตกผลึกมาเป็น 

แนวคิดของ รปูแบบการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าใน

ศตวรรษท่ี 21 ดงัรายละเอียดท่ีจะไดก้ล่าวในบทความน้ีต่อไป 

 

2. ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

 การศึกษาในครั้งน้ีเป็นการรวบรวมแนวคิดเก่ียวกบั

คุณลกัษณะภาวะผูนํ้าในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงเร่ิม จากการ ศึกษา

จากปรากฏการณ ์( Phenomena) [24] เพื่อกาํหนดขอบเขต

เน้ือหาสาระทางวิชาการ ถึงแนวทางการพฒันาดว้ยวิธีการท่ี

หลากหลายจากวิธีการคิดเชิงเหตุผล [23] เพื่อวางกรอบ

การศึกษาซ่ึงเป็นการพฒันากรอบแนวคิดจากทฤษฎฐีานราก 

[28] ผนวกกบัการวิธีการจดัการความรู ้( KM) [25] การ

ทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนํามาใชใ้นการพฒันากรอบ

แนวคิดในการนําเสนอบทความ [26] และทาํการตรวจสอบ

กรอบแนวคิดโดยวิธีการบรูณาการท่ีหลากหลาย [22] เพื่อใชใ้น

การศึกษาคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าในศตวรรษท่ี 21 [27] 

รายละเอียดเป็นดงัน้ี 
 

3. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัคณุลกัษณ 

ภาวะผูน้าํ 
 

  พระครปูลดัธรรมจริยวฒัน์ ,ดร, (2558) ไดอ้ธิบาย

ว่า “ภาวะผูนํ้า” มีนิยามท่ีมีพื้ นฐานความคิดอยู่ 2 ประการ คือ  

1) พื้ นฐานความคิดเพื่อบรรลุความสาํเร็จดว้ยคนอ่ืน หมายถึง 

ภาวการณใ์หค้วามไวว้างใจคนอ่ืนว่า มีความปรารถนาและ

ความสามารถท่ีจะประสานสมัพนัธก์นัทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย

ร่วมกนัไดด้ว้ยการสรา้งแรงบนัดาลใจ การเชิญชวนหรือดว้ย

ความสมัพนัธร์ะหว่างกนั ซ่ึงเป็นจุดเนน้ขององคก์รยุคใหม่หรือ

โลกยุคใหม่ 2) มีพื้ นฐานความคิดเพื่อการเปล่ียนแปลงและเพื่อ

อนาคตท่ีดีกว่า หมายถึง ภาวการณท์า้ทายต่อสภาพการณใ์น

ปัจจุบนัและมุ่งหนา้เพื่อการเปล่ียนแปลงสู่โลกใหม่ท่ีดีกว่า 

 พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ใหค้าํ

จาํกดัความไวว้่า ดงัน้ี คาํว่า “ภาวะผูนํ้า” เป็นคาํผสมระหว่าง

คาํว่า “ภาวะ” กบั “ผูนํ้า” พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542 ไม่ไดบ้ญัญติัคาํว่า “ภาวะผูนํ้า ” แต่บญัญติัว่า 

“ภาวะ” เป็นคาํนาม แปลว่า “ความมี หรือ ความเป็น หรือ 

ความปรากฏ” ส่วนคาํว่า “ผูนํ้า” ไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้นพจนานุกรม

โดยตรง แต่มีคาํท่ีใกลเ้คียงกนั 

 ศิริวรรณ เสรีรตัน์ ( 2545) ไดส้รุปว่า ภาวะผูนํ้าเป็น

ศิลปะท่ีจาํเป็นและสาํคญัยิ่งต่อนักบริหาร ท่ีจะนําองคก์ารไปสู่

ความสาํเร็จ ผูนํ้าเป็นผูต้ดัสินใจ กาํหนดปัญหาวางแผนและ

รบัผิดชอบต่อความอยู่รอดหรือการพฒันาองคก์าร  

 กิติ ตยคัคานนท ์( 2543) ไดนิ้ยามภาวะผูนํ้าไวว้่า ภาวะ

ผูนํ้า คือ ศิลปะหรือความสามารถของบุคคลหน่ึงท่ีจงูใจหรือใช้

อิทธิพลต่อบุคคลอ่ืนผูร่้วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใน

สถานการณต่์างๆ เพ่ือปฏิบติัการและอาํนวยการโดยใช้

กระบวนการส่ือความหมายหรือติดต่อกนัและกนัใหร่้วมใจกบั

ตนดาํเนินการ จนกระทัง่บรรลุผลสาํเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละ

เป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 

 รงัสรรค ์ประเสริฐศรี (2544) ใหค้วามหมายภาวะผูนํ้าไว ้

ว่า เป็นพฤติกรรมส่วนตวัของบุคคลหน่ึงท่ีจะชกันํากิจกรรมของ

กุ่มใหบ้รรลุเป้าหมายร่วมกนั ( Shared Goal) หรือเป็น

ความสมัพนัธท่ี์มีอิทธิพลระหว่างผูนํ้า ( Leaders) และผูต้าม 

(Followers) ซ่ึงทาํใหเ้กิดการเปล่ียนแปลงเพื่อใหบ้รรลุ

จุดมุ่งหมายร่วมกนั ( Shared Purposes) หรือเป็นความ 

สามารถท่ีจะสรา้งความเชื่อมัน่และใหก้ารสนับสนุนบุคคล

เพ่ือใหบ้รรลุเป้าหมายองคก์าร  

 ทองใบ สุดชารี (2550) ไดส้รุปความหมายของภาวะผูนํ้า

ว่า หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลใชอ้าํนาจหรืออิทธิพลต่อผูอ่ื้น 

เพ่ือใหบุ้คคลหรือกลุ่มยอมปฏิบติัตามความตอ้งการของตนเอง 

ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีกาํหนดไว ้ 

 พรนพ พุกกะพนัธุ ์(2543) ใหค้วามหมายว่า ภาวะผูนํ้าก็

คือคุณสมบติั สติปัญญา ความดีงามความรูค้วามสามารถของ

บุคคลท่ีชกันําใหค้นทั้งหลายมาประสานกนัและพากนัไปสู่

จุดมุ่งหมายท่ีดีงาม  

 สมคิด จาตุศรีพิทกัษ์  (2545) กล่าวว่าภาวะผูนํ้า

ครอบคลุมในมิติท่ีกวา้งขวางและหลากหลายกว่าเร่ืองความกลา้

และการตดัสินใจ การเป็นผูนํ้าตอ้งมีความสามารถในการนํา 

ผลกัดนัและสัง่การใหกิ้จกรรมทุกอย่างดาํเนินไปตามเป้าหมาย

และครรลองท่ีตอ้งการ ซ่ึงตอ้งประกอบดว้ยความกลา้ 

ความสามารถในการโนม้นา้วจงูใจและจงัหวะเวลาในการ 

ตดัสินใจ  

 ศกัด์ิไทย สุรกิจบวร  ( 2549)  ไดใ้หค้วามหมาย 

คุณลกัษณะความสามารถของบุคคลท่ีแสดงออกมาในเชิง

พฤติกรรมท่ีส่งผลใหบุ้คคลปฏิบติังานอย่างมีประสิทธิภาพ ซ่ึง

สะทอ้นใหเ้ห็นจากพฤติกรรมท่ีแสดงออกซ่ึงความรู ้

(Knowledge) ทกัษะ (Skills) และคุณลกัษณะ ( Attributes) ท่ี

เก่ียวขอ้งกนั สามารถวดัและสงัเกตเห็นได ้อาจเกิดจาก

พรสวรรคห์รือการเสริมสรา้งข้ึนโดยผ่านการปฏิบติังาน การ

ฝึกอบรมและการพฒันา 

 สุนทรีภรณ ์แกว้กนก  (2546)  กล่าวว่า ภาวะผูนํ้า

หมายถึง พฤติกรรมหรือกระบวนการของบุคคลท่ีใชอ้าํนาจ 

หรืออิทธิพลในการติดต่อสมัพนัธก์บัสมาชิกในกลุ่มอยา่งเป็น

กระบวนการ เพ่ือใหก้ารดาํเนินกิจกรรมกลุ่มเป็นไปตาม

เป้าหมายท่ีกาํหนดไวด้งัต่อไปน้ี 
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 คุณลกัษณะของผูนํ้า ประกอบไปดว้ย 

  1. คุณลกัษณะทางบุคลิกภาพของผูนํ้ากบัการ

บริหารยุคใหม่ เป็นลกัษณะพฤติกรรมท่ีแสดงออกเฉพาะทางท่ี

ไม่ค่อยเปล่ียนแปลง ลกัษณะทางบุคลิกภาพท่ีเป็นองคป์ระกอบ

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะผูนํ้าท่ีมีประสิทธิผลมีอยู่ จาํนวน มาก ท่ี

สาํคญั มี 4 ประการ คือ ( 1)ความเชื่อมัน่ในตนเอง ( Self-

confidence) ผูนํ้าท่ีมีความเชื่อมัน่ในตนเอง มกัจะตั้งเป้าหมาย

ใหต้นเองและผูต้ามไวส้งูท่ีจะปฏิบติัภาระหนา้ท่ีท่ียุ่งยากใหลุ้ล่วง

ไปไดแ้ละยืนกรานท่ีจะเผชิญกบัปัญหาและความพ่ายแพ ้( 2) 

ความอดทนต่อความกดดนั ( Stress tolerance) ผูนํ้าท่ีมีความ

อดทนต่อความกดดนัมกัจะทาํการตดัสินใจดีน่ิง และมอบหมาย

ทิศทางการตดัสินใจใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาในสถานการณท่ี์ยุ่งยาก 

(3) ความมีวุฒิภาวะทางอารมณ ์( Emotional Maturity) ผูนํ้าท่ี

มีวุฒิภาวะทางอารมณม์กัจะตระหนักไดอ้ย่าง แม่นยาํถึงจุดแข็ง

และจุดอ่อนของตน จึงมุ่งท่ีจะพฒันาตนเองอยู่เสมอ ผูนํ้าเช่นน้ี

จะไม่ปฏิเสธขอ้บกพร่องของตนหรือจะไม่เพอ้ฝันเก่ียวกบั

ความสาํเร็จ ดงัน้ัน ผูนํ้าท่ีมีวุฒิภาวะทางอารมณจ์ึงสามารถคง

สมัพนัธภาพท่ีเป็นความร่วมมือจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาเพื่อน และ

ท่ีปรึกษาไวไ้ด ้( 3) ความซ่ือสตัย ์( Integrity) พฤติกรรมของ

ผูนํ้าท่ีแสดงออกว่าเป็นคนซ่ือสตัยม์ีจริยธรรม มีความ

รบัผิดชอบและมีความน่าเชื่อถือ ความซ่ือสตัยเ์ป็นส่วน สาํคญัท่ี

จะสรา้งความจงรกัภกัดีและไดร้บัความจงรกัภกัดีไดร้บัความ

ร่วมมือ และการสนับสนุนจากคนอ่ืน 

  2. คุณลกัษณะแรงจงูใจของผูนํ้ากบัการบริหาร

ยุคใหม่ แรงจงูใจเป็นพลงั อาํนาจท่ีเกิดข้ึนจากภายในของแต่ละ

บุคคล โดยหลกัการพื้ นฐานแลว้ ผูนํ้าท่ีมีแรงจงูใจสงูมกัจะมี

ประสิทธิผลมากกว่าบุคคลท่ีมีความคาดหวงัตํา่ ท่ีมีเป้าหมาย

ปานกลางและท่ีมีประสิทธิภาพ จาํกดั แรงจงูใจท่ี สาํคญัสาํหรบั

ผูนํ้ามี 4 ลกัษณะดงัน้ี ( 1) ภาระหนา้ท่ีและความตอ้งการ

ระหว่างบุคคล ( Task and Interpersonal Needs) (2) ความ

ตอ้งการ อาํนาจ (Power Needs) (3) การมุ่งความ สาํเร็จ 

(Achievement Orientation) (4) ความคาดหวงัท่ีสงู ( High 

Expectations) 

  3. คุณลกัษณะทางทกัษะของผูนํ้ากบัการบริหาร

ยุคใหม่ ทกัษะท่ีเก่ียวขอ้งกบัความมีประสิทธิผลของผูนํ้า มี 4 

ประเภท ดงัน้ี (1) ทกัษะวิธีการ (Technical Skills) (2) ทกัษะ

มนุษย ์( Interpersonal Skills) (3) ทกัษะความคิดรวบยอด 

(Conceptual Skills) (4) ทกัษะการบริหาร ( Administrative 

Skills) 

4. คณุลกัษณะภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 
 

 จากการศึกษาคน้ควา้ แนวคิดและทฤษฎต่ีางๆเก่ียวกบั

คุณลกัษณะภาวะผูนํ้าขา้งตน้ จะเห็นไดว้่า การพฒันา

คุณลกัษณะภาวะผูนํ้าเป็นส่ิงสาํคญัอย่างยิง่ในการบริหาร

จดัการในยุคใหม่น้ี เพราะจากสภาพแวดลอ้มท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงตลอดเวลา มีการแข่งขนัเพื่อชิงความเป็นเลิศ 

ดงัน้ันวิธีท่ีจะทาํใหผู้บ้ริหารประสบความสาํเร็จสงูสุด คือ ผูนํ้า

ตอ้งเปล่ียนแปลงตนเองอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกนั ธรรมชาติ

ของความเป็นผูนํ้าตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความแตกต่างระหว่าง

ความเป็นผูนํ้ากบัอาํนาจท่ีมีส่วนสมัพนัธก์บัผูนํ้าและผูต้าม 

อาํนาจจะเกิดข้ึนเมื่อผูนํ้าจดัการบริหารทรพัยากร โดยเขา้ไปมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูต้ามเพื่อบรรลุเป้าหมายท่ีตนหวงัไว ้

ความเป็นผูนํ้าจะเกิดข้ึนเมื่อการบริหารจดัการทาํใหเ้กิด

แรงจงูใจ และนํามาซ่ึงความพึงพอใจต่อผูต้ามความเป็นผูนํ้าใน

การบริหารยุคใหม่จึงถือว่าเป็นรปูแบบพิเศษของการบริหาร ใน

เร่ืองเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์องผูนํ้าในการ

บริหารงานในศตวรรษท่ี 21 น้ี จากเหตุผลดงักล่าวน้ีผูเ้ขียนจึง

ขอนําเสนอรปูแบบคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึง

ในเร่ืองน้ีไดแ้มจ้ะมีนักวชิาการหลายท่านไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ก็ตาม 

แต่ผูเ้ขียนไดข้อสรุปเป็นรปูแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อ

การพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าในศตวรรษท่ี 21 สามารถสรุป

ไดด้งัต่อไปน้ี 

 1. การรอบรู ้  ( Knowing) หมายถึง ผูนํ้าองคก์ารท่ีดี

จะตอ้งมีความรอบรูใ้นเร่ืองต่างๆ ท่ีตนเองตอ้งบริหารจดัการ

เพ่ือใหก้ารบริหารงานประสบความสาํเร็จ และเป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ การรอบรูใ้นการพฒันาคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าใน

ศตวรรษท่ี 21 น้ี ท่ีพึงจะมีประกอบดว้ย 

 1.1 องคค์วามรู ้( Science) ในศาสตรด์า้นต่างๆ 

อย่างรอบดา้น เป็นผูท่ี้มีความพยายามท่ีจะไขว่ควา้ 

หาความรูอ้ยู่ตลอดเวลา เพราะความรูน้ั้นเกิดข้ึนตลอดเวลา 

และท่ีสาํคญัผูนํ้าตอ้งมีความรูใ้นเร่ืองท่ีตนเองตอ้งบริหารเป็น

อย่างดี  

 1.2 ศิลปะ ( Art) รูจ้กัวิธีบริหารจดัการองคก์าร 

เทคนิควิธีการทาํงานเพ่ือใหก้ารบริหารงานใน 

องคก์ารประสบผลสาํเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตาม

วตัถุประสงค ์

 1.3 ทกัษะ ( Skill) ในการบริหารจดัการ การ

ปกครอง การบริหารทรพัยากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัองคก์ร ผูนํ้าตอ้ง

หมัน่ฝึกฝนทกัษะการบริหารคนอยู่เสมอเพ่ือใหเ้ป็นท่ีรกัของ

บุคลากรในองคก์าร 

  1.4 วิชาคน (Science of People) ผูนํ้าตอ้งรูจ้กัใช ้

คนใหถู้กกบังานหรือถูกหนา้ท่ีอย่างเหมาะ ใชค้วามสมัพนัธท์ั้ง

ระดบัส่วนตวัหรือทางการใหเ้ป็นประโยชน์ต่อองคก์าร ทาํลาย

กาํแพงความขดัแยง้หรือกาํแพงกั้นดว้ย คาํว่า “รูอ้ะไรไม่สูรู้จ้กั

กนั” เพราะเมื่อรูจ้กักนัแลว้จะทาํใหก้ารประสานงานต่างๆ เกิด

ประสิทธิภาพสงูสุด 

2. อดุมการณ์  ( Ideology) หมายถึง ผูนํ้าท่ีดีตอ้งมี

คุณลกัษณะผสมทั้งหมดของความเชื่อ ( beliefs) เจตคติ 

(attitudes) และความคิดหลกั (concepts) มีอิทธิพลเป็นตวัชกั

นําและกาํหนดทิศทางของความคิดของบุคคล โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งใชก้บัคณะบุคคลท่ีเป็นสมาชิกของสงัคมเดียวกนั กลุ่ม

เดียวกนั เช่น อยู่ในพรรคการเมืองเดียวกนั จะยดึอุดมการณ์

เดียวกนั อุดมการณ ์( Collier, s Dictionary, 2006) ตลอดทั้ง

การทาํใหทุ้กคนในองคก์รมีอุดมการณใ์นการบริหารดงัต่อไปน้ี 
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  2.1 ยึดมัน่ในคุณธรรม จริยธรรมภายใตก้รอบ

วฒันธรรมของชาติ  

  2.2 เชื่อมัน่ในตนเอง มีความกลา้หาญบนหลกั

ยึดท่ีแน่นอนแต่มีความนอบนอ้ม รูห้นา้ท่ี  

  2.3 มีความรบัผิดชอบต่อทั้งตนเองและสงัคม  

        2.4 มีความซ่ือสตัยต่์อตนเองหรือผูอ่ื้น ไม่คด

โกง 

 3. เท่าทนั (In time knowing) หมายถึง การท่ีผูนํ้า

ในศตวรรษท่ี 21 น้ี จะตอ้งมีลกัษณะพิเศษท่ีจะรูเ้ท่าทนัต่อ

สภาพการเปล่ียนแปลงต่างๆ ของสถานการณ ์อนัประกอบไป

ดว้ย 

  3.1 ทนัต่อโลกหรือต่างประเทศท่ีเปล่ียนไป 

และทนัต่อสงัคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทนัต่อการ

ไหลของวฒันธรรม  

  3.2 ทนัต่อสถานการณใ์นยุคปัจจุบนั  

  3.3 ตอ้งฝึกฝนตนเองใหรู้เ้ท่าทนัต่อเทคโนโลยี

สารทนเทศท่ีนําวิวฒันาการใหม่ๆเขา้มาสู่องคก์ร  

  3.4 ผูนํ้าท่ีดีตอ้งรูจ้กัการบริหารความเส่ียงให้

ได ้เพื่อการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย

บนความทา้ทายของสถานการณใ์นปัจจุบนั 

 4. กลา้ตดัสินใจ  (Discussion Courage) หมายถึง 

การท่ีผูนํ้าจะนําองคก์รใหส้าํเร็จตอ้งมีความคิดท่ีเร็วบนหลกั

ความแม่นยาํ ซ่ึงอาจสรุปไดด้งัน้ี 

  4.1 กลา้หาญท่ีจะตดัสินใจกระทาํการใดท่ีมี

ความเส่ียงบนฐานของขอ้มลูท่ีถูกตอ้ง ไม่ใช่การคาดเดา หรือ

เส่ียงโชค  

  4.2 กลา้ท่ีจะลงทุนกบันวตักรรมใหม่ๆ ท่ีจะเขา้

มากระทบการบริหารงาน กลา้เรียนรู ้กลา้ท่ีจะนําเอา 

เทคนิคใหม่ๆ มาใชใ้นองคก์าร  

  4.3 กลา้ท่ีจะยอมรบัผิดหากบริหารงาน

ผิดพลาด  

  4.4 กลา้ท่ีจะใหคุ้ณกบับุคคลากรท่ีทาํงาน

สาํเร็จตามเป้าหมาย รวมทั้งกลา้ตดัสินใจท่ีจะลงโทษแก่ 

บุคคลกรท่ีไม่ตั้งใจหรืออาจทาํความเสียหายใหอ้งคท่ี์เกิดจาก

การจงใจ แต่ทั้งน้ีทั้งน้ันตอ้งตั้งอยู่บนหลกัความยุติธรรมและ

เสมอภาค  

 5. วิสยัทศันเ์ชิงกลยุทธ์  (Strategy of Vision) 

หมายถึง การท่ีผูนํ้าสมยัใหม่น้ันตอ้งมองการณไ์กลบนฐาน

ความคิดท่ีนอกกรอบแต่บนฐานขอ้มลูท่ีเชื่อถือได ้ไม่จาํเจกบั

แนวคิดแบบเดิมๆ มองใหไ้กลแลว้เดินไปใหถึ้งบนหลกัคิด 

เทคนิค วิธีการท่ีทนัสมยั พรอ้มทั้งหาเทคนิคใหม่ๆเขา้มาปรบั

ใชใ้นองคก์าร และผูนํ้าควรมีคุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

  5.1 มองใหไ้กลและพยายามไปใหถึ้งในส่ิงท่ี

ตั้งใจอย่างอดทน 

  5.2 มองโลกใหก้วา้ง มองอย่างหลายมิติ 

  5.3 โนม้นา้วผูอ่ื้นใหค้ลอ้ยตาม 

  5.4 มองยุทธศาสตรโ์ลก หรือยุทธศาสตร์

ประเทศใหค้รอบคลุมและรอบดา้น  

 6. สรา้งทีม  (Team Work) หมายถึง ผูนํ้าท่ีดีท่ีมี

ความคิดกา้วหนา้น้ันตอ้งรูจ้กัการสรา้งทีมงาน สรา้งเครือข่าย 

เพราะทีมงานหรือเครือข่ายเหล่าน้ัน จะเป็นปัจจยัผลกัดนัให้

การบริหารงานสาํเร็จลุล่วงไดอ้ย่างรวดเร็ว เพราะทีมงานถือ

เป็นหวัใจสาํคญัในการบริหารงานยุค ผูนํ้าไม่สามารถทาํงานให้

สาํเร็จไดโ้ดยปราศจากทีมงาน เพราะในปัจจุบนัน้ีสงัคมมีความ

สลบัซบัซอ้นเป็นอย่างมาก องคก์ารจะไม่สามารถอยู่ไดอ้ย่าง

โดดเด่ียวเพียงลาํพงั ดงัน้ัน เพ่ือเป้าหมายท่ีจะบรรลุไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพการสรา้งทีมงานและเครือข่ายจึงมีความสาํคญั

อย่างมาก การสรา้งทีมอาจสามารถแยกเป็นประเด็นได้

ดงัต่อไปน้ี 

 6.1 สรา้งทีมงานท่ีไวใ้จได ้ไวใ้จไดใ้นทุกเร่ือง 

 6.2 เชื่อมัน่ในทีมงาน เชื่อในความสามารถของ

ทีมงาน 

 6.3 มอบหมายภารกิจใหที้มงานปฏบิติัตาม

ความสามารถและความถนัด 

 6.4 สอดส่อง ดแูลทีมงานเพื่อขวญัและกาํลงัใจ 

 6.5 รบัผิดชอบในส่ิงท่ีเกิดข้ึนทั้งท่ีเป็นส่วนดีและส่วน

บกพร่องจากการผิดพลาดของทีมงาน 

 7. ใฝ่บริการ (Service Mind) หมายถึง การบริหาร

องคก์ารในยุคใหม่น้ีผูนํ้าตอ้งทาํองคก์รใหเ้ป็นองคก์รท่ีมีชีวิต 

ทุกคนในองคก์รตอ้งร่วมดว้ยช่วยกนั ตอ้งเดินไปพรอ้มๆ ผูนํ้าท่ี

ดีไม่ควรเป็นผูส้ัง่การเพียงอย่างเดียว ผูนํ้าตอ้งบริหารบนความ

เป็นมิตร มีคุณธรรม มีจิตใจงดงาม เอ้ือเฟ้ือ ปารถนาดี ยอม

สละความสุขส่วนตวัเพื่อส่วนรวม ทาํงานใหเ้ป็นแบบอย่างแก่

บุคคลากรขององคก์าร ในการทาํงานผูบ้ริหารควรลงไป

ตรวจสอบการทาํงานทุกขั้นตอนเพ่ือท่ีจะสามารถแกไ้ขปัญหาได้

ทนัท่วงทีหากกรณีเกิดปัญหาในการทาํงานหรือเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการทาํงาน ตลอดทั้งเป็นการสรา้งขวญักาํลงัใจ

ในการทาํงานใหก้บับุคคลากรในองคก์ารอีกทางหน่ึงดว้ย 

สามารถแยกอธิบายเก่ียวกบัการใฝ่บริการของผูนํ้าองคก์ารได้

ดงัต่อไปน้ี 

  7.1 ผูนํ้าท่ีดีตอ้งเป็นผูเ้สียสละ เป็นผูใ้ห ้

มากกว่าเป็นผูร้บัเพียงอย่างเดียว 

  7.2 ผูนํ้าท่ีดีตอ้งมีความอดทน อดกลั้น รอ

เวลาท่ีเหมาะก่อนการดาํเนินการใดๆ ตอ้งรอบคอบ ครบถว้น 

  7.3 ผูนํ้าท่ีดีตอ้งมีความเมตตา เอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ 

ต่อทุกๆคน 

  7.4 ตอ้งคิดบวก มองโลกในแง่ดี ไม่อคติแมใ้น

บางครั้งอาจไม่เป็นไปตามท่ีเราตอ้งการ 

  7.5 ตอ้งมีความพอเพียง เพราะเมื่อมีความ

พอเพียงก็เกิดความเพียงพอและเป็นสุข 

 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูศึ้กษาจึงไดนํ้ามาเขียนเป็น

ผงัมโนทศัน์ รปูแบบคุณลกัษณะของภาวะผูนํ้าในศตวรรษท่ี 21 

ซ่ึงพอสรุปไดด้งัแผนภาพท่ี 1 
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ภาพท่ี1 รปูแบบคณุลกัษณะภาวะผูน้าํในศตวรรษท่ี 21 

 

5. บทสรุป 
 

 ในการบริหารองคก์ารโดยทัว่ไปแลว้ “ผูนํ้า” เป็นบุคคลท่ี

สาํคญัในองคก์ารเพราะตอ้งมบีทบาทท่ีจะดาํเนินไปภายใต้

เง่ือนไขปัจจยัของสภาวะโดยรอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกในทุก

วนัน้ีซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ผูนํ้าเองก็จาํเป็นตอ้ง

มีความรูใ้นเร่ือง “ภาวะผูนํ้า” ดว้ย เพราะภาวะผูนํ้าน้ันมี

ความสาํคญัอย่างยิ่งสาํหรบัผูนํ้าทุกองคก์ารในกระแสโลกยุค

ใหม่หรือท่ีเรียกกนัเสมอว่ายุคโลกาภิวตัน์ซ่ึงมีความเจริญทาง

เทคโนโลยี ซ่ึงก่อใหเ้กิดความเปล่ียนแปลงของสงัคมจากอดีตสู่

ปัจจุบนัอย่างรวดเร็วมาก ดงัน้ันเมื่อผูนํ้าซ่ึงเป็นบุคคลท่ีสาํคญั

ในองคก์ารมีบทบาทในการขบัเคล่ือนองคก์รใหด้าํเนินไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ และภายใตเ้ง่ือนไขปัจจยัของสภาวะโดยรอบ 

ผูนํ้า (Leader) และ ภาวะผูนํ้า ( Leadership) จึงเป็นปัจจยัคู่

สาํคญัท่ีตอ้งการเพิ่มมากข้ึนจนอาจเกิดวิกฤตภาวะผูนํ้าข้ึนได ้

ซ่ึงอาจนําไปสู่ปัญหาในสงัคมของทุกชนชั้น ทุกระดบั จนกระทัง่

นําไปสู่ปัญหาระดบัประเทศในท่ีสุด การพฒันาคุณลกัษณะ

ภาวะผูนํ้าในปัจจุบนัจึงเป็นส่ิงท่ีจะละเลยและมองขา้มไม่ได ้

เร่ืองของการพฒันาท่ีจะตอ้งมีปัจจยัหรือองคป์ระกอบต่างๆ โดย

คาํนึงถึงจุดมุ่งหมายท่ีเหมาะสมในการท่ีจะพาองคก์ารสู่

ความสาํเร็จในยุคโลกาภิวตัน์น้ีนํามาซ่ึงความพึงพอใจต่อผูต้าม 

ความเป็นผูนํ้าในการบริหารยุคใหม่จึงถือว่าเป็นรปูแบบพิเศษ

ของการบริหาร ในเร่ืองเก่ียวกบัคุณลกัษณะท่ีพึงประสงคข์อง

ผูนํ้าในการบริหารงานในศตวรรษท่ี 21 น้ี จากเหตุผลดงักล่าว

น้ีผูเ้ขียนจึงขอนําเสนอการพฒันาองคป์ระกอบของคุณลกัษณะ

ภาวะผูนํ้าในศตวรรษท่ี 21 ซ่ึงในเร่ืองน้ีไดแ้มจ้ะมีนักวิชาการ

หลายท่านไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ก็ตาม แต่ผูเ้ขียนไดข้อสรุปเป็น

รปูแบบท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีส่งผลต่อการพฒันาคุณลกัษณะ

ภาวะผูนํ้าในศตวรรษท่ี 21 กล่าวคือ ผูนํ้าท่ีจะสามารถพฒันา

คุณลกัษณะภาวะผูนํ้าไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ตอ้งมีปัจจยั

คุณลกัษณะดงัต่อไปน้ี คือ การรอบรู ้( Knowing) อุดมการณ ์

(Ideology) เท่าทนั ( In time knowing) กลา้ตดัสินใจ 

(Discussion Courage) วิสยัทศัน์เชิงกลยุทธ์  (Strategy of 

Vision) สรา้งทีม (Team Work) และใฝ่บริการ ( Service Mind) 

หากผูนํ้าสามารถพฒันาตนเองในคุณลกัษณะท่ีกล่าวมาขา้งตน้

น้ี ย่อมจะสามารถเป็นผูนํ้าท่ีคุณลกัษณะภาวะผูนํ้าท่ีพึงประสงค์

ในศตวรรษท่ี 21 น้ีไดอ้ย่างแน่นอน 
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