Talent Management : ความฉลาดทางอารมณ์ กับคนเก่ ง

บทความโดย : ปิ ยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล
อีเมล : piyachai@asianet.co.th

หากผู้อ่านท่านใดคิดว่า “ คนเก่ง คือ คนที่เรี ยนหนังสือเก่ง เรี ยนดี จบจากสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง” ขอให้
เปลีย่ นทัศนคติเสียใหม่ครับ หากจะพูดกันอย่างไม่เกรงใจคือขอให้ ลบหน่วยความจาส่วนนี ้ออกจากสมองของเราเลยครับ
เพราะเราเคยพบเห็น คนที่เรี ยนเก่ง จบจากมหาวิทยาลัยดี เด่น ดัง ไม่ประสบความสาเร็ จ บางท่านทาร้ ายชีวิตของตนและ
ผู้อื่น บางท่านพบกับความล้ มเหลวทังในชี
้ วตการงานและครอบครัว แต่ก็มีบางท่านก็ประสบความสาเร็ จในชีวิตการงาน
และครอบครัวด้ วย และยังมีผ้ บู ริ หารขององค์กรชันน
้ าบางท่านไม่ได้ จบการศึกษาสูงๆอะไรเลย แต่ก็ยงั ประสบความสาเร็ จ
ในชีวิต หน้ าที่การงาน เช่นกัน ด้ วยเหตุนี ้ คนที่จะเป็ นคนเก่ง ต้ องเก่งทังในหน้
้
าที่การงานและการครองตนในสังคม
นอกเหนือจากความฉลาดทางปั ญญา (IQ-Intelligence Quotient) ที่เรารู้ จกั กันมานานแล้ ว ปั จจุบนั ผู้บริ หาร
ขององค์กรชัน้ นาต้ องหันมาสนใจในเรื่ องของความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient – EQ / Emotional
Intelligence – EI) มีผลการวิจยั ในรัฐแม็ซซาจูเสท สหรัฐอเมริ กา ที่ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่าง IQ กับความสาเร็ จในชีวิต
โดยติดตามเก็บข้ อมูลจากเด็กจานวน 450 คนนานถึง 40 ปี พบว่า IQ มีความสัมพันธ์ เพียงเล็กน้ อยกับความสามารถใน
การทางานหรื อกับการดาเนินชีวิต และยังพบว่ามีปัจจัยอื่นที่สามารถทานายถึงความสาเร็ จในด้ านต่างๆของชีวิตได้ ดีกว่า
กลับกลายเป็ นความสามารถด้ านต่างๆในวัยเด็กที่ไม่เกี่ยวกับ IQ เช่น ความสามารถในการจัดการความผิดหวัง การ
ควบคุมอารมณ์และการเข้ ากับบุคลอื่น
นอกจากนี ้ยังมีผลการวิจยั ที่นา่ สนใจอีกชิ ้นหนึง่ ระบุวา่ ภายหลังการติดตามเก็บข้ อมูลจากผู้ที่จบการศึกษาระดับ
ปริ ญญาเอกทางวิทยาศาสตร์ จานวน 80 คน ตังแต่
้ ยงั ศึกษาอยูจ่ นถึงบันปลายชี
้
วิตวัย 70 ปี พบว่าความสามารถทางด้ าน
อารมณ์และสังคม มีสว่ นทาให้ ประสบความสาเร็ จในวิชาชีพและมีชื่อเสียงมากกว่าความสามารถทางเชาว์ปัญญา (IQ) ถึง
4 เท่า (อ้ างอิงจาก http://www.dmh.go.th/ebook/dl.asp?id= 10 )
EI คืออะไร ?
ก่อนที่จะนิยามคาว่า EI มีความหมายอย่างไร ? ผู้เขียนขอกล่าวถึงประวัติความเป็ นมาของ EI สรุ ปพอสังเขป
ก่อนครับ เพราะจะมีเกร็ ดเล็กเกร็ ดน้ อยของการโต้ แย้ งกันระหว่างนักวิจยั ที่มีชื่อเสียงที่มีผลต่อการนา EI ไปประยุกต์ใช้ ใน
การบริ หารจัดการงานบุคคลครับ

โดยมากนักเขียนเรื่ อง EI จะตัดตอนประวัติของ EI ไปที่ปี 1990 ที่มีนกั จิตวิทยา 2 ท่าน ชื่อ Dr.Peter Salovey
และ Dr.John Mayer ร่ วมกันเผยแพร่ งานวิจัยที่ทงสองท่
ั้
านพยายามพัฒนาตัวชีว้ ดั ความสามารถของบุคคลในด้ าน
อารมณ์ ซึง่ ทังสองท่
้
านเรี ยกว่า “Emotional Intelligence” เป็ นครัง้ แรก แต่จริ งๆก่อนหน้ านี ้ ในราวต้ นปี 1980 นักจิตวิทยา
ของฮาร์ วาร์ ด ชื่อ Howard Gardner เขียนหนังสือเล่มหนึง่ ชื่อ “Frames of Mind” ที่ระบุวา่ ความฉลาด (Intelligence) ของ
คน มิใช่เป็ นเรื่ องความฉลาดทางเชาว์ปัญญาแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีความเก่งในหลายๆด้ าน ที่ไม่ได้ อยูใ่ นตัวชี ้วัด IQ
จนกระทัง่ ในปี 1995 นักเขียนของ New York Times ชื่อ Dr.Daniel Goleman ตีพิมพ์หนังสือเล่มหนึ่งชื่อ
“Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ” ซึ่งทาให้ องค์กรหลายแห่งเริ่ มหันมาสนใจในเรื่ องความ
ฉลาดทางอารมณ์ มากขึน้ กลายเป็ นหนังสื อที่ขายดีมากเล่มหนึ่ง ล่าสุด Goleman ก็ออกหนังสือใหม่อีกเล่มหนึ่งชื่ อ
“Working With Emotional Intelligence” ซึ่งก็ได้ รับความนิยมจากนักการศึกษาและผู้นาองค์กรธุรกิจเช่นกัน เพราะ
หนังสือเล่มนี ้ Goleman ได้ พฒ
ั นา Emotional Competence ออกมาเป็ นความสามารถในการใช้ EI เพื่อให้ เกิดผลงานที่
โดดเด่น
ผลงานของ Goleman ที่แม้ จะได้ รับความนิยมจากผู้อ่านจานวนมาก แต่ก็เกิดข้ อโต้ แย้ งจากนักวิจยั ในฝ่ ายของ
Salovey & Mayer ในหลายๆประเด็นด้ วยกัน ดังนัน้ จึงเป็ นจุดสาคัญที่นกั ศึกษาหรื อนักวิจยั ที่จะนาแนวคิด (Approach)
ของทังสองฝ่
้
ายไปใช้ เพราะนอกเหนือจากแนวคิดที่แตกต่างกันแล้ ว องค์ประกอบ (Elements) และ กรอบการทางาน
(Framework) ของทังสองฝ่
้
ายยังแตกต่างกันอย่างมากด้ วย ซึ่งแน่นอนจะมีผลต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของ
องค์กรเช่นกัน ผู้ที่สนใจคาวิจารณ์ที่มีตอ่ Goleman อ่านรายละเอียดได้ จาก http://eqi.org/gole.htm ได้ ครับ แต่ผ้ เู ขียนขอ
แนะนาว่า อ่านแล้ วต้ องนามาคิดไตร่ ตรองให้ ดีนะครับ และที่สาคัญต้ องอ่านหนังสือของ Goleman ประกอบด้ วย แล้ วจึง
เลือกใช้ แนวทางที่เหมาะสมไปประยุกต์ใช้ ด้วยตนเองจะดีกว่าครับ
อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าแนวคิดของ Goleman จะได้ รับความนิยมและพัฒนาอย่างต่อเนื่องมากกว่าอีกฝ่ ายหนึง่
และคงปฏิเสธไม่ได้ วา่ ด้ วยแนวคิด (Approach) ของ Goleman นี่เองที่จดุ ประกายทาให้ นกั การศึกษาและผู้นาธุรกิจหันมา
สนใจในเรื่ องของความฉลาดทางอารมณ์มากขึ ้น และยังได้ พฒ
ั นาความฉลาดทางอารมณ์ให้ แปรเป็ นคุณลักษณะของผู้นา
ที่ควรจะเป็ น
Salovey และ Mayer ผู้ให้ คานิยามความฉลาดทางอารมณ์( Emotional Intelligence) เป็ นครัง้ แรกว่า “ ความ
ฉลาดทางอารมณ์เป็ นรูปแบบหนึง่ ของความฉลาดทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับความสามารถในการรับรู้ความรู้ สึกและอารมณ์
ทังของตนเองและผู
้
้ อื่น เพื่อแยกแยะความแตกต่างระหว่างอารมณ์และความรู้ สกึ นัน้ และเพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลข่าวสารในการ
ชักนาความคิดและการกระทาของผู้อื่น”

EI ต่ างจาก EQ อย่ างไร ?
ผู้อา่ นหลายท่านคงเริ่ มสงสัยแล้ วว่า EI (Emotional Intelligence) ต่างจาก EQ (Emotional Quotient) อย่างไร มี
ผู้ร้ ูบางท่านบอกว่า EI จะเกี่ยวข้ องกับโครงสร้ างต่างๆของความฉลาดทางอารมณ์ ส่วน EQ จะเกี่ยวข้ องกับการวัดผลหรื อ
ประเมิน EI ว่ามีระดับความฉลาดทางอารมณ์เท่าไร คล้ ายกับการวัดผลระดับความฉลาดทางเชาว์ปัญญา (IQ) แต่สาหรับ
ผู้เขียนแล้ ว ให้ ทงสองค
ั้
ามีความหมายเช่นเดียวกัน เพียงแต่ในระยะหลัง เราจะเริ่ มคุ้นหูกบั คาว่า EI ในแวดวงการบริ หาร
จัดการมากขึ ้น
จะพัฒนา EI ได้ อย่ างไร ?
ต้ องยอมรับว่า EI สามารถพัฒนาได้ เรี ยนรู้ได้ การที่จะพัฒนา EI ได้ อย่างไร เราจะต้ องรู้ก่อนว่าเรามีระดับ EI ใน
ระดับใดก่อน และมีสว่ นใดที่เป็ นองค์ประกอบของ EI ที่ยงั ขาดอยู่ หากใช้ แนวทางของกรมสุขภาพจิต จะใช้ องค์ประกอบ
ของ EI 3 ประการ คือ ดี-เก่ง-สุข
ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ และความต้ องการของตนเอง รู้ จักเห็นใจผู้อื่นและมีความ
รับผิดชอบต่อส่วนรวม
เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้ จกั ตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ แก้ ปัญหาและแสดงออกได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนการมีสมั พันธภาพที่ดีกบั ผู้อื่น
สุข หมายถึง ความสามารถในการดาเนินชีวิตอยางเป็ นสุข มีความภูมิใจในตนเอง พอใจในชีวิตและมีความสงบ
ทางใจ
(อ้ างอิงจากคูม่ ือความฉลาดทางอารมณ์ , กรมสุขภาพจิต, 2545)
ส่วนของ Goleman ได้ พฒ
ั นากรอบการทางานของ EI ออกเป็ น 4 ปั จจัยสาคัญ คือ
 การรับรู้ตนเอง (Self-Awareness)
 การจัดการอารมณ์ตนเอง (Self-Management)
 การรับรู้ทางสังคม (Social-Awareness)
 การจัดการสัมพันธภาพ (Relationship Management)
แต่ละปั จจัยจะประกอบด้ วยความสามารถต่างๆหลายๆด้ านรวมแล้ วได้ 20 competences (ในหนังสือเล่มแรก
Goleman เขียนไว้ ถึง 25 competences) ซึ่งเมื่อก่อร่ างขึ ้นมาแล้ วจะสามารถพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้ อย่าง
สมบูรณ์

โดยความคิดเห็นของผู้เขียน ประเด็นสาคัญของการศึกษา EI ไม่ใช่เพื่อรู้วา่ เรามีความฉลาดทางอารมณ์ระดับใด
แค่ไหนแล้ วจบกัน แต่จะต้ องรักษาและพัฒนา EI ไปเพื่อการปรับใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในการครองตนตามวิถีชีวิตประจาวัน
และการปฏิบตั ิหน้ าที่การงาน ดังนัน้ ผู้เขียนจึงใช้ คาว่า “ รักษา (Maintain)” และ “ พัฒนา (Develop)” เพราะคิดว่าเมื่อเรา
สามารถพัฒนา EI ถึงระดับที่สามารถดารงชีวิตได้ อย่างปกติสขุ แล้ วจะต้ องหมัน่ ประคองรักษา EI นันให้
้ คงอยูไ่ ด้ นานที่สดุ
ยกตัวอย่าง เช่น ความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง (Self-Control) ที่เป็ นหนึ่งในองค์ประกอบของการ
บริ หารจัดการตนเอง (Self-Management) ที่หลายครัง้ เราจะรู้ สกึ โกรธใครคนหนึ่ง มีความสับสนในการแก้ ปัญหาหรื อมี
ความเครี ยดไม่วา่ จะเกิดจากการทางานหรื อชีวิตครอบครัว การใช้ สติสมั ปชัญญะ เพื่อควบคุมอารมณ์ความรู้สกึ ของตน ไม่
แสดงออกไปในทางลบ ถือเป็ นวิธีการควบคุมตนเองที่ดีวิธีหนึง่ เราเคยได้ รับการสัง่ สอนว่า ให้ นบั หนึ่งถึงร้ อย เพื่อฝึ กความ
อดกลันอดทน
้
เพื่ออะไรครับ เพื่อให้ เกิดช่องว่างสักช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้ เกิด สติ -ความระลึกได้ และ สัมปชัญญะ-ความ
รู้ตวั เราเคยได้ ยินว่า เมื่อเวลาใดเกิดความเครี ยดความสับสน ให้ สดู ลมหายใจเข้ าปอดลึก ๆ แล้ วค่อย ๆ ปล่อยออกอย่าง
ช้ าๆ ในทางวิทยาศาสตร์ บอกเราว่า การสูดลมหายใจเข้ าปอดลึกๆ แล้ วปล่อยออกอย่างช้ าๆ จะทาให้ ร่างกายของคนเรา
สามารถแลกเปลีย่ นออกซิเจนได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น และส่งผลดีโดยตรงไปที่สมอง ทาให้ เกิดการคิด การไตร่ตรอง
มากขึ ้น ถามว่า ยากหรื อไม่ ยากครับ ยากในตอนแรก แต่เมื่อฝึ กไปนานๆ เราจะสามารถครองสติได้ มากขึ ้น มีความมัน่ คง
ทางอารมณ์เกิดขึ ้น ผู้เขียนก็ยงั พยายามอยูน่ ะครับแต่ยงั ทาได้ ไม่คอ่ ยดีนกั
หากถามว่าเราจะรักษาและพัฒนา EI อย่างไรให้ มีประสิทธิ ภาพมากที่สดุ ผู้เขียนคิดว่าไม่มีคาตอบตายตัวที่
แน่นอน ขึ ้นอยู่สถานการณ์ ประสบการณ์ ความรู้ สึก สิ่งแวดล้ อม ฯลฯ การรักษาและพัฒนา EI สาหรับคนๆหนึ่ง อาจจะ
ไม่ใช่แนวทางสาหรับของอีกคนหนึง่ ก็ได้ นะครับ นอกจากนี ้ EI ยังมีน ้าหนักขององค์ประกอบที่แตกต่างกันตามตาแหน่งอีก
ด้ วย ยิ่งมีตาแหน่งสูงขึ ้นเท่าใด ความสามารถขององค์ประกอบด้ านการจัดการสัมพันธภาพ (Relationship Management)
จะมีน ้าหนักมากขึ ้นเท่านัน้ ดังนัน้ โดยภาพรวม ผู้เขียนเสนอว่าให้ ใช้ ปัจจัยเหล่านี ้เป็ นแนวทางครับ
ให้ เริ่ มต้ นจากการพัฒนา EI ด้ านการรับรู้ตนเอง (Self-Awareness) และการจัดการตนเอง (Self-Management)
ก่อนครับ แล้ วจึงค่อยไปรับรู้อารมณ์ความรู้สกึ ของผู้อื่น หากเรายังแก้ ไขปั ญหาและยังควบคุมอารมณ์ความรู้สกึ ของตนเอง
ยังไม่ได้ การจะไปรับรู้ความรู้สกึ และแก้ ไขปั ญหาขัดแย้ งของผู้อื่นคงกระทาได้ ยากเช่นกัน
1. ใช้ หลักธรรมและแนวคิดปรัชญาของศาสนาเป็ นหลัก ไม่จาเป็ นว่าจะต้ องใช้ หลักปรัชญาพุทธศาสนาครับ
หากเราคิดว่า ทุกๆศาสนาสอนให้ คนเป็ นคนดี ย่อมสามารถน้ อมรับหลักคาสอนของศาสนามาปรับใช้ ได้ ทกุ
กรณีครับ
2. ใช้ ประสบการณ์การเรี ยนรู้จากอดีต คนทุกคนต้ องเคยทาผิดพลาดมาบ้ าง เอาความผิดพลาดในอดีตมาใช้
เป็ นบทเรี ยนเพื่อไม่ให้ ทาผิดอีกก็ดีนะครับ

3. ปรึกษาผู้มีประสบการณ์มากกว่า แม้ ว่าสังคมไทยปั จจุบนั จะกลายเป็ นครอบครัวเชิงเดี่ยวมากขึ ้นทุกที แต่
สังคมครอบครัวของไทยก็ยงั ต้ องมีการไปมาหาสูก่ นั ระหว่างเครื อญาติ รวมทังการคบหาสมาคมกั
้
บเพื่อนฝูง
ทังรุ้ ่นพี่รุ่นน้ อง หากมีปัญหาใดๆลองปรึ กษารับฟั งความคิดจากหลายๆด้ านหลายๆมุม บางครัง้ เราอาจจะ
ได้ คาตอบที่เหมาะสมก็ได้ ครับ
4. ใช้ ประโยชน์จากการประชุมสัมนา เรื่ องความฉลาดทางอารมณ์ หรื อหัวข้ ออื่นๆที่คิดว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ การ
พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ ผู้เขียนแนะนาให้ ใช้ วิทยากรที่เป็ นนักจิตวิทยาที่มีประสบการณ์ จะดีกว่า
ครับ เพราะท่านเหล่านีจ้ ะมีประสบการณ์ โดยตรงและผ่านกรณีศึกษาจริ ง ๆมามาก แต่หากใครบอกว่า
สามารถพัฒนา EI ให้ สงู ขึ ้น ทาให้ มี Competency สูงขึ ้นภายใน 1-2 วันของการสัมนา ต้ องคิดหนักหน่อย
นะครับ
5. ใช้ บริ การจากที่ปรึกษาหรื อผู้ชานาญการด้ าน EI โดยปกติการพัฒนา EI ผู้นาองค์กรและหัวหน้ างานจะใช้
เวลาค่อนข้ างมาก บางท่านจะสามารถร่ างแผนการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EI Development
Plan) ของแต่ละบุคคลได้ เลยครับ
6. ถ้ าหาทางออกสุดท้ ายไม่ได้ จริ งๆ ติดต่อกรมสุชภาพจิต http://www.dmh.moph.go.th/ หรื อโทร 1667 สาย
ด่วนสุขภาพจิต
มาถึงบรรทัดนี ้ ผู้เขียนขอแนะนาว่า คนเก่งจะเก่งได้ ต้ องเก่งทัง้ เรื่ องงานและเรื่ องการดารงชีวิตตามปกติสุข
ภาษิ ตจีนโบราณบอกว่า “ นกไร้ ขน คนไร้ เพื่อน ยากจะขึ ้นสูท่ ี่สงู ได้ ” ความหมายตรงตัวอยู่แล้ วครับ คนเราถ้ าจะเก่งเพียง
คนเดียว ไม่มีเพื่อน ไม่มีหวั หน้ าคอยสนับสนุนย่อมยากที่จะเจริ ญก้ าวหน้ าในการงานได้ โดยง่าย แต่คงไม่ใช่ถึงกับเป็ น
บุคคลประเภท “ เยี่ยมเลยพี่ ดีครับท่าน” นะครับ ด้ วยเหตุนี ้ คนเก่งต้ องเก่งทังในการบริ
้
หารจัดการตนเองและการบริ หาร
จัดการผู้อื่นให้ สามารถทางานบรรลุเป้าหมายได้ ในที่สดุ
ผู้เขียนมีแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ที่ดดั แปลงจาก EI Test ของต่างประเทศ เพื่อวัดระดับ EI แบบง่ายๆ
เพียง 10 ข้ อ โดยอาศัยเหตุการณ์จาลองให้ ตดั สินใจครับ แต่ต้องตอบในสิง่ ที่คิดและเป็ นอยูน่ ะครับ ผู้อา่ นท่านใดสนใจก็ให้
ส่งเมล์ไปตามที่อยูผ่ ้ เู ขียนได้ ครับ ยินดีที่จะส่งแบบทดสอบให้ ลองทาดูนะครับ หากท่านใดได้ คะแนน EI ต่า ก็อย่าเพิ่งเสีย
กาลังใจนะครับ คิดเสียว่ากาลังส่องกระจกพบมุมที่ ไม่สวยไม่หล่อก็แล้ วกัน ปรับตัวสักนิด คิดใหม่สกั หน่อย เดี๋ยวก็พบ
มุมมองที่ดีกว่าแน่นอนครับ

