
Talent Management : ความฉลาดทางอารมณ์กับคนเก่ง 

 

บทความโดย : ปิยะชยั จนัทรวงศ์ไพศาล 

อีเมล : piyachai@asianet.co.th 

 

หากผู้อ่านท่านใดคิดว่า “ คนเก่ง คือ คนที่เรียนหนงัสือเก่ง เรียนดี จบจากสถาบนัการศึกษาที่มีช่ือเสียง” ขอให้

เปลีย่นทศันคติเสยีใหมค่รับ หากจะพดูกนัอยา่งไมเ่กรงใจคือขอให้ลบหน่วยความจ าสว่นนีอ้อกจากสมองของเราเลยครับ 

เพราะเราเคยพบเห็น คนท่ีเรียนเก่ง จบจากมหาวิทยาลยัดี เดน่ ดงั ไมป่ระสบความส าเร็จ บางทา่นท าร้ายชีวิตของตนและ

ผู้อื่น บางท่านพบกบัความล้มเหลวทัง้ในชีวตการงานและครอบครัว แต่ก็มีบางท่านก็ประสบความส าเร็จในชีวิตการงาน

และครอบครัวด้วย และยงัมีผู้บริหารขององค์กรชัน้น าบางทา่นไมไ่ด้จบการศกึษาสงูๆอะไรเลย แต่ก็ยงัประสบความส าเร็จ

ในชีวิต หน้าที่การงาน เช่นกนั ด้วยเหตนุี ้คนท่ีจะเป็นคนเก่ง ต้องเก่งทัง้ในหน้าที่การงานและการครองตนในสงัคม 

นอกเหนือจากความฉลาดทางปัญญา (IQ-Intelligence Quotient) ที่เรารู้จกักนัมานานแล้ว ปัจจุบนั ผู้บริหาร

ขององค์กรชัน้น าต้องหันมาสนใจในเร่ืองของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient – EQ / Emotional 

Intelligence – EI) มีผลการวิจยัในรัฐแม็ซซาจเูสท สหรัฐอเมริกา ท่ีศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่าง IQ กบัความส าเร็จในชีวิต 

โดยติดตามเก็บข้อมลูจากเด็กจ านวน 450 คนนานถึง 40 ปี พบว่า IQ มีความสมัพนัธ์เพียงเล็กน้อยกบัความสามารถใน

การท างานหรือกบัการด าเนินชีวิต และยงัพบวา่มีปัจจยัอื่นที่สามารถท านายถึงความส าเร็จในด้านต่างๆของชีวิตได้ดีกว่า

กลบักลายเป็นความสามารถด้านต่างๆในวยัเด็กที่ไม่เก่ียวกับ IQ เช่น ความสามารถในการจัดการความผิดหวงั การ

ควบคมุอารมณ์และการเข้ากบับคุลอื่น 

นอกจากนีย้งัมีผลการวิจยัที่นา่สนใจอีกชิน้หนึง่ระบวุา่ ภายหลงัการติดตามเก็บข้อมลูจากผู้ที่จบการศึกษาระดบั

ปริญญาเอกทางวิทยาศาสตร์จ านวน 80 คน ตัง้แตย่งัศกึษาอยูจ่นถึงบัน้ปลายชีวิตวยั 70 ปี พบว่าความสามารถทางด้าน

อารมณ์และสงัคม มีสว่นท าให้ประสบความส าเร็จในวชิาชีพและมีช่ือเสยีงมากกวา่ความสามารถทางเชาว์ปัญญา (IQ) ถึง 

4 เทา่ (อ้างอิงจาก http://www.dmh.go.th/ebook/dl.asp?id= 10 ) 

EI คืออะไร ? 

ก่อนที่จะนิยามค าว่า EI มีความหมายอย่างไร ? ผู้ เขียนขอกลา่วถึงประวตัิความเป็นมาของ EI สรุปพอสงัเขป

ก่อนครับ เพราะจะมีเกร็ดเลก็เกร็ดน้อยของการโต้แย้งกนัระหว่างนกัวิจยัที่มีช่ือเสียงที่มีผลต่อการน า EI ไปประยกุต์ใช้ใน

การบริหารจดัการงานบคุคลครับ 



โดยมากนกัเขียนเร่ือง EI จะตดัตอนประวตัิของ EI ไปที่ปี 1990 ที่มีนกัจิตวิทยา 2 ท่าน ช่ือ Dr.Peter Salovey 

และ Dr.John Mayer ร่วมกันเผยแพร่งานวิจัยที่ทัง้สองท่านพยายามพฒันาตวัชีว้ดัความสามารถของบุคคลในด้าน

อารมณ์ ซึง่ทัง้สองทา่นเรียกวา่ “Emotional Intelligence” เป็นครัง้แรก แตจ่ริงๆก่อนหน้านี ้ในราวต้นปี 1980 นกัจิตวิทยา

ของฮาร์วาร์ด ช่ือ Howard Gardner เขียนหนงัสอืเลม่หนึง่ช่ือ “Frames of Mind” ที่ระบวุา่ความฉลาด (Intelligence) ของ

คน มิใช่เป็นเร่ืองความฉลาดทางเชาว์ปัญญาแตเ่พียงอยา่งเดียว แตต้่องมีความเก่งในหลายๆด้าน ที่ไมไ่ด้อยูใ่นตวัชีว้ดั IQ 

จนกระทัง่ในปี 1995 นกัเขียนของ New York Times ช่ือ Dr.Daniel Goleman ตีพิมพ์หนงัสือเลม่หนึ่งช่ือ 

“Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ” ซึ่งท าให้องค์กรหลายแห่งเร่ิมหนัมาสนใจในเร่ืองความ

ฉลาดทางอารมณ์มากขึน้ กลายเป็นหนงัสือที่ขายดีมากเล่มหนึ่ง ล่าสดุ Goleman ก็ออกหนังสือใหม่อีกเล่มหนึ่งช่ือ 

“Working With Emotional Intelligence” ซึ่งก็ได้รับความนิยมจากนกัการศึกษาและผู้น าองค์กรธุรกิจเช่นกนั เพราะ

หนงัสือเลม่นี ้Goleman ได้พฒันา Emotional Competence ออกมาเป็นความสามารถในการใช้ EI เพื่อให้เกิดผลงานที่

โดดเดน่ 

ผลงานของ Goleman ที่แม้จะได้รับความนิยมจากผู้อ่านจ านวนมาก แต่ก็เกิดข้อโต้แย้งจากนกัวิจยัในฝ่ายของ 

Salovey & Mayer ในหลายๆประเด็นด้วยกนั ดงันัน้ จึงเป็นจุดส าคญัที่นกัศึกษาหรือนกัวิจยัที่จะน าแนวคิด (Approach) 

ของทัง้สองฝ่ายไปใช้ เพราะนอกเหนือจากแนวคิดที่แตกต่างกันแล้ว องค์ประกอบ (Elements) และ กรอบการท างาน 

(Framework) ของทัง้สองฝ่ายยงัแตกต่างกนัอย่างมากด้วย ซึ่งแน่นอนจะมีผลต่อการพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ของ

องค์กรเช่นกนั ผู้ที่สนใจค าวิจารณ์ที่มีตอ่ Goleman อา่นรายละเอียดได้จาก http://eqi.org/gole.htm ได้ครับ แตผู่้ เขียนขอ

แนะน าวา่ อ่านแล้วต้องน ามาคิดไตร่ตรองให้ดีนะครับ และที่ส าคญัต้องอ่านหนงัสือของ Goleman ประกอบด้วย แล้วจึง

เลอืกใช้แนวทางที่เหมาะสมไปประยกุต์ใช้ด้วยตนเองจะดีกวา่ครับ 

อยา่งไรก็ตามดเูหมอืนวา่แนวคดิของ Goleman จะได้รับความนิยมและพฒันาอยา่งตอ่เนื่องมากกวา่อีกฝ่ายหนึง่ 

และคงปฏิเสธไมไ่ด้วา่ด้วยแนวคิด (Approach) ของ Goleman นี่เองที่จดุประกายท าให้นกัการศกึษาและผู้น าธุรกิจหนัมา

สนใจในเร่ืองของความฉลาดทางอารมณ์มากขึน้ และยงัได้พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ให้แปรเป็นคณุลกัษณะของผู้น า

ที่ควรจะเป็น 

Salovey และ Mayer ผู้ ให้ค านิยามความฉลาดทางอารมณ์(Emotional Intelligence) เป็นครัง้แรกว่า “ ความ

ฉลาดทางอารมณ์เป็นรูปแบบหนึง่ของความฉลาดทางสงัคมที่เก่ียวข้องกบัความสามารถในการรับรู้ความรู้สกึและอารมณ์

ทัง้ของตนเองและผู้อื่น เพื่อแยกแยะความแตกตา่งระหวา่งอารมณ์และความรู้สกึนัน้ และเพื่อใช้เป็นข้อมลูข่าวสารในการ

ชกัน าความคิดและการกระท าของผู้อื่น” 

 

 



EI ต่างจาก EQ อย่างไร ? 

ผู้อา่นหลายทา่นคงเร่ิมสงสยัแล้ววา่ EI (Emotional Intelligence) ตา่งจาก EQ (Emotional Quotient) อยา่งไร มี

ผู้ รู้บางทา่นบอกวา่ EI จะเก่ียวข้องกบัโครงสร้างตา่งๆของความฉลาดทางอารมณ์ สว่น EQ จะเก่ียวข้องกบัการวดัผลหรือ

ประเมิน EI วา่มีระดบัความฉลาดทางอารมณ์เทา่ไร คล้ายกบัการวดัผลระดบัความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (IQ) แต่ส าหรับ

ผู้ เขียนแล้ว ให้ทัง้สองค ามีความหมายเช่นเดียวกนั เพียงแต่ในระยะหลงั เราจะเร่ิมคุ้นหกูบัค าว่า EI ในแวดวงการบริหาร

จดัการมากขึน้ 

จะพัฒนา EI ได้อย่างไร ? 

ต้องยอมรับวา่ EI สามารถพฒันาได้ เรียนรู้ได้ การที่จะพฒันา EI ได้อยา่งไร เราจะต้องรู้ก่อนวา่เรามีระดบั EI ใน

ระดบัใดก่อน และมีสว่นใดที่เป็นองค์ประกอบของ EI ที่ยงัขาดอยู่ หากใช้แนวทางของกรมสขุภาพจิต จะใช้องค์ประกอบ

ของ EI 3 ประการ คือ ดี-เก่ง-สขุ 

ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และความต้องการของตนเอง รู้จักเห็นใจผู้อื่นและมีความ

รับผิดชอบตอ่สว่นรวม 

เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตดัสินใจ แก้ปัญหาและแสดงออกได้อย่างมี

ประสทิธิภาพ ตลอดจนการมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัผู้อื่น 

สขุ หมายถึง ความสามารถในการด าเนินชีวิตอยางเป็นสขุ มีความภมูิใจในตนเอง พอใจในชีวิตและมีความสงบ

ทางใจ 

(อ้างอิงจากคูม่ือความฉลาดทางอารมณ์, กรมสขุภาพจิต, 2545) 

สว่นของ Goleman ได้พฒันากรอบการท างานของ EI ออกเป็น 4 ปัจจยัส าคญั คือ 

 การรับรู้ตนเอง (Self-Awareness) 

 การจดัการอารมณ์ตนเอง (Self-Management) 

 การรับรู้ทางสงัคม (Social-Awareness) 

 การจดัการสมัพนัธภาพ (Relationship Management) 

แตล่ะปัจจยัจะประกอบด้วยความสามารถต่างๆหลายๆด้านรวมแล้วได้ 20  competences (ในหนงัสือเลม่แรก 

Goleman เขียนไว้ถึง 25 competences) ซึ่งเมื่อก่อร่างขึน้มาแล้วจะสามารถพฒันาความฉลาดทางอารมณ์ได้อย่าง

สมบรูณ์ 

 



โดยความคิดเห็นของผู้ เขียน ประเด็นส าคญัของการศกึษา EI ไมใ่ช่เพื่อรู้วา่ เรามีความฉลาดทางอารมณ์ระดบัใด

แคไ่หนแล้วจบกนั แตจ่ะต้องรักษาและพฒันา EI ไปเพื่อการปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการครองตนตามวิถีชีวิตประจ าวนั

และการปฏิบตัิหน้าที่การงาน ดงันัน้ ผู้ เขียนจึงใช้ค าวา่ “ รักษา (Maintain)” และ “ พฒันา (Develop)” เพราะคิดวา่เมื่อเรา

สามารถพฒันา EI ถึงระดบัท่ีสามารถด ารงชีวิตได้อยา่งปกติสขุแล้วจะต้องหมัน่ประคองรักษา EI นัน้ให้คงอยูไ่ด้นานที่สดุ 

ยกตวัอยา่ง เช่น ความสามารถในการควบคมุอารมณ์ตนเอง (Self-Control) ที่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของการ

บริหารจดัการตนเอง (Self-Management) ที่หลายครัง้ เราจะรู้สกึโกรธใครคนหนึ่ง มีความสบัสนในการแก้ปัญหาหรือมี

ความเครียดไมว่า่จะเกิดจากการท างานหรือชีวิตครอบครัว การใช้สติสมัปชญัญะ เพื่อควบคมุอารมณ์ความรู้สกึของตน ไม่

แสดงออกไปในทางลบ ถือเป็นวิธีการควบคมุตนเองที่ดีวิธีหนึง่ เราเคยได้รับการสัง่สอนว่า ให้นบัหนึ่งถึงร้อย เพื่อฝึกความ

อดกลัน้อดทน เพื่ออะไรครับ เพื่อให้เกิดช่องว่างสกัช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้เกิด สติ-ความระลกึได้ และ สมัปชญัญะ-ความ

รู้ตวั เราเคยได้ยินวา่ เมื่อเวลาใดเกิดความเครียดความสบัสน ให้สดูลมหายใจเข้าปอดลกึ ๆ แล้วค่อย ๆ ปลอ่ยออกอย่าง

ช้าๆ ในทางวิทยาศาสตร์ บอกเราวา่ การสดูลมหายใจเข้าปอดลกึๆ แล้วปลอ่ยออกอย่างช้าๆ จะท าให้ร่างกายของคนเรา

สามารถแลกเปลีย่นออกซิเจนได้อยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ และสง่ผลดีโดยตรงไปที่สมอง ท าให้เกิดการคิด การไตร่ตรอง

มากขึน้ ถามวา่ ยากหรือไม ่ยากครับ ยากในตอนแรก แตเ่มื่อฝึกไปนานๆ เราจะสามารถครองสติได้มากขึน้ มีความมัน่คง

ทางอารมณ์เกิดขึน้ ผู้ เขียนก็ยงัพยายามอยูน่ะครับแตย่งัท าได้ไมค่อ่ยดีนกั 

หากถามว่าเราจะรักษาและพฒันา EI อย่างไรให้มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ผู้ เขียนคิดว่าไม่มีค าตอบตายตวัที่

แน่นอน ขึน้อยู่สถานการณ์ ประสบการณ์ ความรู้สกึ สิ่งแวดล้อม ฯลฯ การรักษาและพฒันา EI ส าหรับคนๆหนึ่ง อาจจะ

ไมใ่ช่แนวทางส าหรับของอีกคนหนึง่ก็ได้นะครับ นอกจากนี ้EI ยงัมีน า้หนกัขององค์ประกอบที่แตกต่างกนัตามต าแหน่งอีก

ด้วย ยิ่งมีต าแหนง่สงูขึน้เทา่ใด ความสามารถขององค์ประกอบด้านการจดัการสมัพนัธภาพ (Relationship Management) 

จะมีน า้หนกัมากขึน้เทา่นัน้ ดงันัน้ โดยภาพรวม ผู้ เขียนเสนอวา่ให้ใช้ปัจจยัเหลา่นีเ้ป็นแนวทางครับ 

ให้เร่ิมต้นจากการพฒันา EI ด้านการรับรู้ตนเอง (Self-Awareness) และการจดัการตนเอง (Self-Management) 

ก่อนครับ แล้วจึงคอ่ยไปรับรู้อารมณ์ความรู้สกึของผู้อื่น หากเรายงัแก้ไขปัญหาและยงัควบคมุอารมณ์ความรู้สกึของตนเอง

ยงัไมไ่ด้ การจะไปรับรู้ความรู้สกึและแก้ไขปัญหาขดัแย้งของผู้อื่นคงกระท าได้ยากเช่นกนั 

1. ใช้หลกัธรรมและแนวคิดปรัชญาของศาสนาเป็นหลกั ไม่จ าเป็นว่าจะต้องใช้หลกัปรัชญาพทุธศาสนาครับ 

หากเราคิดวา่ ทกุๆศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี ยอ่มสามารถน้อมรับหลกัค าสอนของศาสนามาปรับใช้ได้ทกุ

กรณีครับ 

2. ใช้ประสบการณ์การเรียนรู้จากอดีต คนทกุคนต้องเคยท าผิดพลาดมาบ้าง เอาความผิดพลาดในอดีตมาใช้

เป็นบทเรียนเพื่อไมใ่ห้ท าผิดอีกก็ดีนะครับ 

 



3. ปรึกษาผู้มีประสบการณ์มากกว่า แม้ว่าสงัคมไทยปัจจุบนัจะกลายเป็นครอบครัวเชิงเดี่ยวมากขึน้ทกุที แต่

สงัคมครอบครัวของไทยก็ยงัต้องมกีารไปมาหาสูก่นัระหวา่งเครือญาติ รวมทัง้การคบหาสมาคมกบัเพื่อนฝงู

ทัง้รุ่นพ่ีรุ่นน้อง หากมีปัญหาใดๆลองปรึกษารับฟังความคิดจากหลายๆด้านหลายๆมมุ บางครัง้เราอาจจะ

ได้ค าตอบที่เหมาะสมก็ได้ครับ 

4. ใช้ประโยชน์จากการประชมุสมันา เร่ืองความฉลาดทางอารมณ์ หรือหวัข้ออื่นๆที่คิดวา่เป็นประโยชน์ตอ่การ

พฒันาความฉลาดทางอารมณ์ ผู้ เขียนแนะน าให้ใช้วิทยากรที่เป็นนกัจิตวิทยาที่มีประสบการณ์จะดีกว่า

ครับ เพราะท่านเหล่านีจ้ะมีประสบการณ์โดยตรงและผ่านกรณีศึกษาจริงๆมามาก แต่หากใครบอกว่า

สามารถพฒันา EI ให้สงูขึน้ ท าให้มี Competency สงูขึน้ภายใน 1-2 วนัของการสมันา ต้องคิดหนกัหน่อย

นะครับ 

5. ใช้บริการจากที่ปรึกษาหรือผู้ช านาญการด้าน EI โดยปกติการพฒันา EI ผู้น าองค์กรและหวัหน้างานจะใช้

เวลาค่อนข้างมาก บางท่านจะสามารถร่างแผนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EI Development 

Plan) ของแตล่ะบคุคลได้เลยครับ 

6. ถ้าหาทางออกสดุท้ายไมไ่ด้จริงๆ ติดตอ่กรมสชุภาพจิต http://www.dmh.moph.go.th/ หรือโทร 1667 สาย

ดว่นสขุภาพจิต 

มาถึงบรรทดันี ้ผู้ เขียนขอแนะน าว่า คนเก่งจะเก่งได้ ต้องเก่งทัง้เร่ืองงานและเร่ืองกา รด ารงชีวิตตามปกติสุข 

ภาษิตจีนโบราณบอกว่า “ นกไร้ขน คนไร้เพื่อน ยากจะขึน้สูท่ี่สงูได้” ความหมายตรงตวัอยู่แล้วครับ คนเราถ้าจะเก่งเพียง

คนเดียว ไม่มีเพื่อน ไม่มีหวัหน้าคอยสนบัสนุนย่อมยากที่จะเจริญก้าวหน้าในการงานได้โดยง่าย แต่คงไม่ใช่ถึงกับเป็น

บคุคลประเภท “ เยี่ยมเลยพี่ ดีครับท่าน” นะครับ ด้วยเหตนุี ้คนเก่งต้องเก่งทัง้ในการบริหารจดัการตนเองและการบริหาร

จดัการผู้อื่นให้สามารถท างานบรรลเุปา้หมายได้ในท่ีสดุ 

ผู้ เขียนมีแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ที่ดดัแปลงจาก EI Test ของตา่งประเทศ เพื่อวดัระดบั EI แบบง่ายๆ

เพียง 10 ข้อ โดยอาศยัเหตกุารณ์จ าลองให้ตดัสนิใจครับ แตต้่องตอบในสิง่ที่คิดและเป็นอยูน่ะครับ ผู้อา่นทา่นใดสนใจก็ให้

สง่เมล์ไปตามที่อยูผู่้ เขียนได้ครับ ยินดีที่จะสง่แบบทดสอบให้ลองท าดนูะครับ หากท่านใดได้คะแนน EI ต ่า ก็อย่าเพิ่งเสีย

ก าลงัใจนะครับ คิดเสียว่าก าลงัส่องกระจกพบมุมที่ไม่สวยไม่หล่อก็แล้วกนั ปรับตวัสกันิด คิดใหม่สกัหน่อย เดี๋ยวก็พบ

มมุมองที่ดีกวา่แนน่อนครับ 


