4 เคล็ดลับเพิ่ม EQ สำ�หรับคนทำ�งาน
การทำ�งานของคนส่วนใหญ่จะได้รบั คัดเลือกให้
เข้าทำ�งานโดยวิธกี ารสอบแข่งขัน  เพือ่ วัดความสามารถ
ทางสติปญั ญาทีเ่ รียกว่า IQ (IQ = Intelligent Quotient)
แต่ส�ำ หรับความก้าวหน้าและความสำ�เร็จในการทำ�งาน
จะขึน้ อยูก่ บั ความสามารถทางอารมณ์ทเ่ี รียกว่า EQ (EQ
= Emotional Quotien)
ก่อนอื่นมารู ้จกั ผู้ให้ความหมายของ EQ คือ
นายแดเนียล  โกลแมน เป็นนักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัย
ฮาร์วาร์ด ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายของคำ�
ว่า EQ หมายถึงความสามารถในการรับรูค้ วามรูส้ กึ ของ
ตนเองและคนรอบข้าง เพือ่ นำ�มากระตุน้ ผลักดันตนเอง
และบริหารจัดการอารมณ์ ทีจ่ ะส่งผลดีต่อตนเองและ
คนรอบข้าง ดังนัน้ การปรับ EQ ให้เหมาะสมถือเป็นการ
สร้างภูมคิ ม้ ุ กันทางใจ  เพือ่ ให้สามารถกำ�จัดสิง่ ต่าง ๆ ทีเ่ ข้า
มากระทบจิตใจได้งา่ ยขึน้ โดยเฉพาะคนวัยทำ�งานซึง่ ใน
แต่ละวัน เราต้องใช้ชวี ติ ร่วมกับผูค้ นทีม่ คี วามแตกต่างกัน
เราจึงต้องอาศั ย ทัง้ ความสามารถทางสติปญั ญา ในการ
สร้างสรรค์ผลงาน และความสามารถทางอารมณ์ในการ
สร้างสัมพันธ์ทด่ี กี บั คนรอบข้างควบคูก่ นั ไป
ปัญหาของคนทำ�งาน  คือการปรับตัวให้เท่าทัน
กับอารมณ์ตอ่ ไปนีไ้ ด้อย่างไร
1. ขีก้ งั วล วิตกจริตล่วงหน้า เกิดขึน้ จากการ
ตัง้ เป้าหมายให้ตวั เองสูงเกินไป เมือ่ ทำ�ไม่ได้จงึ รูส้ กึ ผิดหวัง
ไม่กล้าทำ�อะไรอีก หรือกลัวว่าตัวเองจะได้รบั คำ�ตำ�หนิ

จากคนอืน่ จึงไม่กล้าตัดสินใจทำ�อะไรด้วยตนเองส่งผล
ให้เป็นคนขาดความมัน่ ใจในการทำ�งาน เมือ่ เจอกับงานที่
ยากขึ้นจะต่อต้านงานนั้นอยู่เสมอ  หรือถ้าจำ�เป็ น
ต้องทำ� ก็จะทำ�อย่างไม่มน่ั ใจและกังวลกับงานชิน้ นัน้ มาก
จนไม่มคี วามสุข
วิธปี รับอารมณ์ คือต้องไม่กดดันตัวเองมากเกิน
ไป จึงควรคิดใหม่วา่ ไม่มใี ครในโลกนีส้ มบูรณ์แบบ ทุกคน
ต่างเคยทำ�ผิดพลาดกันทัง้ นัน้ ทีส่ �ำ คัญต้องเลิกคิดล่วงหน้า
ว่าจะเกิดเหตุการณ์รา้ ยๆกับตัวเอง จะทำ�ให้เรามีมมุ มองที่
ดีตอ่ งานและมีความสุขกับตัวเองมากขึน้

2. โมโหและหงุดหงิดง่าย  เมือ่ ถูกขัดใจหรือ
ได้ยนิ คำ�พูดทีไ่ ม่เข้าหู จะเป็นคนมักโกรธเป็นประจำ�และ
ระงับความโกรธไม่ได้จะต้องระเบิดใส่คนรอบข้าง เรียกว่า
เป็นคนทีข่ าดวุฒภิ าวะทางอารมณ์
วิธปี รับอารมณ์ คือต้องโกรธอย่างฉลาดในยาม
ทีจ่ �ำ เป็น  เพราะว่าคนทำ�งานทุกคนล้วนต้องพบปัญหา
และแรงกดดัน เมือ่ มาเจอกับความเหน็ดเหนือ่ ยจากงาน
จึงทำ�ให้หลายคนมีอารมณ์ขุ่นมัวจนทนไม่ไหว ก่อน
ทีจ่ ะระเบิดอารมณ์ใส่ใครให้คดิ ก่อนว่า ความโมโหช่วย
ให้เราเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหม หรือว่าถึงโมโหไปก็ไม่มี
อะไรดีขึ้น มีแต่จะทำ�ให้เพือ่ นร่วมงานรูส้ กึ แย่ลง สิง่ ที่
ควรทำ�คือ หยุดโวยวายด้วยคำ�พูดในแง่ลบ แล้วเปลีย่ น
มาใช้ค�ำ พูดทีแ่ สดงความรูส้ กึ ทางด้านบวกและด้ า นลบ
เพือ่ ให้คนอืน่ รับรูว้ า่ เราไม่พอใจ แต่ยงั รักษาน้�ำ ใจไว้ หรือ
ใช้วิธีควบคุมอารมณ์โดยการหายใจเข้า – ออกช้าๆ เพือ่
ผ่อนคลายตัวเอง
3. ขีอ้ จิ ฉา เป็นคนจริงจังกับการทำ�งานแต่ไม่ได้
รับคำ�ชมจากหัวหน้า เมือ่ เพือ่ นได้เลือ่ นตำ�แหน่งแทนทีจ่ ะ
ดีใจ กลับรูส้ กึ ว่าตัวเองหงุดหงิดจนไม่อยากเห็นหน้าหรือ
พูดคุยกับเพือ่ น แอบน้อยใจตัวเองว่าสู้เพื่อนไม่ได้เลย
วิธปี รับอารมณ์ คือต้องปรับความคิดใหม่วา่
ทุกคนต่างมีขอ้ ดีขอ้ เสียในตัวเอง คนทีเ่ ราคิดว่าเขาดีกว่า
เขาอาจมีบางอย่างทีแ่ พ้เรา  ดังนัน้ เราต้องพัฒนาข้อดีของ
ตนเอง ด้วยการค้นหาสิ่งที่เรามีดีให้เจอ และพัฒนา  
ปรับปรุงจุดด้อยของตนเองให้ดยี ง่ิ ขึน้
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4. โทษคนอืน่ ยกเว้นตัวเอง เมือ่ ถูกทักท้วง
ว่าตนเองทำ�งานผิดพลาดจะรูส้ กึ ไม่พอใจ โทษเจ้านายว่า
สอนงานไม่เป็น หรือเป็นเพราะเพื่อนร่วมทีมไม่ยอม
ช่วยเหลือ จึงทำ�งานร่วมกับคนอืน่ ไม่คอ่ ยได้
วิธปี รับอารมณ์ คือ เมือ่ ถูกตำ�หนิหรือทำ�อะไร
ผิดพลาดอย่ามองว่า “ความผิดพลาดเป็นเรือ่ งเลวร้าย”
สิง่ ควรทำ�คือ หยุดบ่นหรือโทษคนอืน่   เรียนรูท้ างเลือกใหม่ๆ
ในการแก้ปญั หาจากคนอืน่ พร้อมเปิดใจรับฟังคนอืน่ ทีค่ ดิ
ต่างและปรับตัวเข้ากับสิง่ ใหม่ๆ เพือ่ ให้ชวี ติ ของเราก้าวไป
ข้างหน้า
เมื่อเรารู้ข้อบกพร่องของตัวเองแล้วค่อยๆ
ปรับปรุงแก้ไขไปทีละอย่าง อยูท่ ค่ ี วามตัง้ ใจของเรา ถ้าทำ�ได้
รับรองว่าสุขภาพกาย สุขภาพใจของเราจะแข็งแรง ทำ�ให้
ชีวติ มีความสุข  และสนุกกับการทำ�งานได้อย่างแน่นอน
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