
คุณสมบัติของการเป็นผู้บริหาร และผู้นําที่ดี 

1. การเป็นผู้รู้จักตนเอง(Self realization) 

• รู้ถึงความต้องการแห่งตน 
• รู้ถึงวิธีการสร้างเป้าหมายแห่งตน ไม่ว่าในชีวิตส่วนตัว หรืองาน 
• รู้ถึงขีดความสามารถแห่งตน ท่ีจะกระทําการใดๆ ได้เพียงใด 
• รู้ถึงวิธีการควบคุมตนเอง การมีวินัยในการใช้ชีวิต และการทํางาน 
• รู้ถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อตน และการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงนั้น 
• รู้ว่าตนจะต้องลงทุนอะไร เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสิ่งต้องการ 
• รู้สึกได้ถึงความสุข ความทุกข์ ท่ีสัมผัสได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีผู้ไดมาชี้นํา 
• ยอมรับความจริงได้ทุกอย่าง ไม่หลอกตัวเอง 

2. การเป็นผู้รู้จักการวิเคราะห์หาเหตุและผล (Analytical Mind) 

• มองทุกสิ่งท่ีปรากฏต่อหน้า(Appearance)อย่างลึกซ้ึง คิดถึงท่ีไป ท่ีมา ไม่ใช่แค่ท่ีเห็น 
• มองทุกเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึน ลึกถึงเหตุปัจจัย (Cause) และสามารถคาดคะเนผลท่ีเกิดตามมา 

(Consequence) ในปัจจุบัน และในอนาคตได้ 
• เป็นผู้ท่ีตั้งคําถามตลอดเวลา "ใคร(Who)? ทําอะไร(What)? ท่ีไหน(Where)? เม่ือไร(When)? 

ทําไม(Why) อย่างไร(HOW)? " (5-W 1H) 
• เข้าใจถึง หลักการ "อริยสัจ" ของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างดี 
• เป็นผู้ท่ีช่างสังเกต ให้ความสนใจในรายละเอียดเพ่ือเก็บมาเป็นข้อมูล 
• มองพฤติกรรมบุคคล (Person) เหตุการณ์ (Event) สามารถโยงถึง หลักการ (Principle) ได้ และ ใช้

หลักการ (Principle) สร้างวิธกีารปฏิบัติเพ่ือแก้ปัญหา และป้องกันปัญหา เพ่ือให้เกิดเหตุการณ์ 
(Event) ท่ีต้องการ และ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคล (Person) ให้อยู่ภายไต้การควบคุมได้ 

3. การเป็นผู้เรียนรู้ตลอดกาล (Life Long Learning) 

• มีความรู้สึกว่าตนไม่รู้อะไรอีกมาก และตระหนักถึงความเป็นผู้ใฝ่รู้ตลอดเวลา 
• เข้าใจดีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก ทําให้สิ่งท่ีเคยรู้เม่ือวันวานอาจไม่ใช่ในวันนี้อีกต่อไป 
• มองเห็น สิ่งของ ผู้คน เหตุการณ์ เป็นสื่อสอนตนได้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งดี หรือสิ่งเลว และสามารถเลือก

เก็บมาจดจํา และหยิบออกมาใช้ได้อย่าง เหมาะสม 
• ใฝ่ค้นหา ติดตาม ความรู้ทุกเรื่อง โดยเฉพาะเก่ียวข้องกับวิชาชีพ และการดํารงชีวิต 
• มุ่งเรียนรู้อย่างลึกซ้ึงและจริงจังให้เป็นผู้รู้และเข้าใจในแต่ละเรื่องอย่างแท้จริง 
• สามารถนําองค์ความรู้ท่ีมีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้อง ถูกเวลา และเหมาะสม 
• การเรียนรู้มี 2 อย่าง เรียนรู้ในสิ่งท่ียังไม่รู้และเรียนรู้สิ่งท่ีเรารู้ให้รู้มากข้ึน 
• นักปราชญ์บอกไว้ว่า ความรู้ท่ีแท้จริง คือการ "รู้ว่าเรารู้อะไร" และ "รู้ว่าเราไม่รู้อะไร" เพราะมันเป็น

จุดเริ่มต้น ให้ค้นหาความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ 
• กระบวนการเรียนรู้ของบุคคล เริ่มจาก ความปรารถนาของตน (Personal Vision) ถูกต้ังไว้ และ

กําหนดเป็นเป้าหมายใน 
ข้ันตอนของชีวิต เรียนรู้รูปแบบ ความคิดแห่งตนและผู้อ่ืน (Mental Model) อย่างเข้าใจ 
ให้ความสําคัญกับ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน (Shared vision) อย่างเปิดใจกว้าง และรับฟัง 
ร่วมแรงร่วมใจทํางานเพ่ือมุ่งสู่ความสําเร็จร่วมกัน (Team Llearning) 



รู้จักการคิดเชิงระบบ (System thinking) มีทักษะการวิเคราะห์ มองเหตุผล และมองเห็น คาดการณ์ 
ผลลัพธ์ในอนาคตได้ และสามารถสังเคราะห์กระบวนการท่ีสามารถนําไป สู่ความสําเร็จท่ีต้องการ ได้ 

• ความรู้ดังกล่าวของบุคคลในกลุ่มท่ีอยู่ร่วมกัน สามารถ นําไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) และสังคมแห่งการเรียนรู้ (Learning Society) ได้ในท่ีสุด อันเป็น 
สิ่งจําเป็นอย่างยิ่งในสังคมโลกยุคใหม่ (New Society) ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง รวดเร็ว และ
ไม่สิ้นสุด 

4. ความเข้าใจในจิตวิทยาการบริหาร 

ในการบริหารงาน คงจะไม่ผิดนักหากจะพูดว่าพูด "คือการบริหารคน" นั่นเอง เพราะ คน เป็นผู้กําหนด วิธีการ
หรือระบบ (System) การได้มาและการบริหาร การใช้ไปของทรัพยากร (Resource Management) เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุด และผลสําเร็จของงาน การท่ีจะบริการคนซ่ึงเป็นสิ่งมีชีวิตท่ี มีอารมณ์ และการแสดงออกท่ี
ซับซ้อน ไม่ตรงไปตรงมา และมักมี "เป้าหมายซ่อนเร้นแห่งตน (Hidden Agenda)" อยู่ภายในเสมอ ทําให้การ
บริหารยาก และไม่อาจ กําหนดผลลัพธ์ อย่างตรงไปตรงมา ได้ ผู้นําท่ีเข้าใจจิตใจ ของมนุษย์ หากสามารถ
วิเคราะห์ผลกระทบของเหตุการณ์ต่อจิตใจของคนได้ ก็จะสามารถคาดเดา พฤติกรรม แสดงออกของคนคนนั้น
ได้ไม่อยาก และสามารถท่ีจะสร้างสถานการณ์รองรับไว้ล่วงหน้าเพ่ือป้องกัน ผลเสียหายจากปฏิกริยาตอบโต้
ของคนได้ 

5. การเป็นคนดี "Good Person" 

คนเก่ง และคนดีเป็นของคู่กัน แต่บางครั้งไม่ไปด้วยกัน "คนเก่ง" สร้างได้ตั้งแต่เด็กจนกระท่ังแก่เฒ่า โดยการ
เรียนรู้ทุ่มเท แต่ "คนดี" สร้างได้ยากกว่า นักจนบางครั้งก็สร้างไม่ได้เลย คนเรามีการพัฒนา Super ego ซ่ึง
ได้แก่ มโนธรรม และอุดมคติแห่งตนในช่วงวัยเด็ก 5-10 ขวบ จากนั้นสิ่งท่ีได้รับ มาจะกลายเป็น โครงสร้าง
พฤติกรรม ของคนๆ นั้น(Frame of Reference)เขาจะใช้มัน ปรับให้เข้า กับสิ่งแวดล้อม ท่ีสัมผัสโดยใช้ 
กระบวนการ ท่ีซับซอ้นมากข้ึน การเป็นคนดีจะต้องมี การพัฒนาส่วนของ Super ego ของคนๆนั้น มาแล้ว 
เป็นอย่างดีโดย พ่อแม่ครูอาจารย์ ในช่วงปฐมวัย เม่ือเติบใหญ่ จะเป็นคนท่ีสามารถ ปรับสมดุล ในตนเองให้ได้
ระหว่าง "กิเลส" จาก จิตเบ้ืองตํ่าขับเคลื่อน ด้วย สัญชาติญาณแห่ง ความต้องการ ท่ีรุนแรงท่ีไม่ต้องการเง่ือนไข
และข้อจํากัดไดๆ กับ "มโนธรรม" ท่ีขับเคลื่อนด้วย ความปารถนา ในอุดมคติแห่งตนท่ีเต็มไปด้วยเง่ือนไขและ
ข้อจํากัดคนดี ควรมีคุณสมบัติดังนี้ 

• มีความรู้ ไหวพริบ เฉลียวฉลาด (IQ= Intelligence Quatient) รู้แจ้งถึงความดีความชั่ว รู้ท่ีจะเอาตัว
รอด จากเล่ห์อุบายของตัณหา คนชั่ว และนําพาตนเองและผู้คนให้เห็นแจ้งในทางท่ีดีควร ประพฤติ
ปฏิบัติได้ 

• มีความอดกลั้น สติตั้งม่ัน ไม่หวั่นไหวต่อสิ่งยั่วยุ (EQ= Emotional Quatient) จนตกอยู่ในห้วง"กิเลส" 
คือ โลภะ โทษะ และโมหะ และเกิดปัญญาในการแก้ไข สร้างสรรค์ และเล็งเห็น ผลเลิศในระยะยาวได้ 

• มีความอดทน มุ่งม่ัน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค (AQ= Adversity Quatient) พร้อมท่ีจะเสียสละแรงกาย 
เพ่ือให้ได้มาซ่ึงอุดมคติแห่งตน และความดีท่ียึดม่ัน ไม่หวั่นไหว ต่อคงามลําบากและอุปสรรคไดๆ 

• ไม่เป็นผู้ยึดติดกับสิ่งไดสิ่งหนึ่งจนเกินพอดี(VQ= Void Quatient)รู้ท่ีจะ ปรับเปลี่ยน ตนเอง 
ตลอดเวลาให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ท่ีมี การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างเหมาะสม 

• ป็นผู้มีศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม (MQ= Moral Quatient) มีสํานึกของ "ความผิดชอบชั่วดี" มี
ความละอายใจต่อบาป ไม่ประพฤติชั่ว มุ่งทําแต่ความดี มีจิตใจท่ีผ่องใส 


