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คนเรี ยนเก่ง การศึกษาดี ใช่วา่ จะทางานได้ ดีเสมอไป การทางานให้ ได้ ดีนนจะเกิ
ั้
ดขึ ้นจากการผสมผสานของสอง
เรื่ องหลัก ๆ ที่สาคัญก็คือความฉลาดมีไหวพริ บปฏิภาณดี หรื อที่เรี ยกว่ามี IQ (Intellectual Quotient) และการมีวฒ
ุ ิภาวะ
ทางอารมณ์ หรื อที่เรี ยกว่า EQ (Emotional Quotient)
ในแง่มุม ของการบริ ห ารคนนัน้ บุค คลที่ มี EQ สูง ย่อ มได้ เปรี ย บกว่า บุค คลที่ มี IQ สูง เนื่ อ งมาจากว่า คนมี
หลากหลายทัศนะ มีความต้ องการ ความคาดหวัง มีการรับรู้ในเรื่ องต่าง ๆแตกต่างกันไป ซึ่ง EQจะเป็ นเสมือนเกราะหรื อ
อาวุธป้องกันตนเอง มิให้ ทาอะไรผลีผลามวูว่ าม หรื อแสดงพฤติกรรมที่ไม่ควรไม่ถกู กาลเทศะออกมา
และแน่นอนว่าไม่มีลกู ค้ ารายใดที่อยากจะติดต่อกับบุคคลที่โมโหง่าย ทาสีหน้ าและน ้าเสียงไม่ดี แสดงกิริยาที่ไม่
เหมาะสมออกมา คิดง่าย ๆ ค่ะว่าหากตัวคุณ เองต้ องติดต่อกับฝ่ ายบุคคลเพื่อขอข้ อมูลเกี่ ยวกับประวัติการลาหรื อข อ
รายละเอียดของสวัสดิการที่คณ
ุ ไม่แน่ใจว่าจะได้ หรื อไม่แล้ วคุณบังเอิญโชคร้ ายเจอะเจอเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบุคคลที่พดู จาแบบ
มะนาวไม่น ้า พูดจาห้ วน ๆ ไม่ยิ ้มแย้ มแจ่มใส ทาหน้ าเหนื่อยหน่ายใส่คณ
ุ คุณจะรู้สกึ อย่างไร
ใจเขาใจเราค่ะ คุณเองคงจะไม่พอใจ ไม่ชอบใจอย่างแน่นอนที่ ทาไมเจ้ าหน้ าที่คนนันจึ
้ งแสดงพฤติกรรมและ
ปฏิกิริยาที่ไม่น่าดูกบั คุณเช่นนี ้ คุณจะเกิดความรู้ สกึ หงุดหงิดหรื อไม่อยากเลยที่จะเข้ าไปติดต่องานด้ วยกับบุคคลที่มีน ้าโห
ง่าย ไม่ชอบตอบคาถามเวลาที่ถกู ถามบ่อยครัง้ เข้ าเฉกเช่นเดียวกันค่ะ ไม่มีลกู ค้ าคนไหนที่จะเข้ ามาพูดคุยหรื อติดต่องาน
กับคนที่มีอารมณ์ ฉุนเฉียวอยู่ตลอดเวลา และที่สาคัญบุคคลที่ไม่ร้ ู จกั ควบคุมอารมณ์ ปล่อยอารมณ์ ออกมาแบบขาดสติ
พบว่ามีน้อยคนนักที่จะมีความก้ าวหน้ าในการทางาน พวกเขาจะถูกจากัดโอกาสในการเลือ่ นตาแหน่งงาน ปรับเงินเดือนที่
สูงขึน้ หรื อโอนย้ ายไปทางานในหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มและพัฒ นาความรู้ ความสามารถให้ มีมากขึ ้น เนื่องจากบุคคล
เหล่านัน้ เป็ นกลุ่มคนที่ต้องห้ าม ห้ ามแตะและไม่มีใครอยากจะเข้ าไปยุ่งเกี่ยวด้ วย ซ ้าร้ ายบุคคลเหล่านีม้ ักจะไม่อยู่ใน
สายตาของผู้ใหญ่ ผลงานไม่เป็ นที่ถกู อกถูกใจของหัวหน้ างานและเพื่อนร่วมงาน วิธี การที่ดีที่สดุ ก็คือ การหาทางให้ ผ้ ทู ี่มี
EQ ต่านี ้ออกไปจากหน่วยงานและทีมงาน
ดังนันโซ่
้ ตรวนทางใจอย่างหนึ่งที่จะผูกมัดใจลูกค้ าของเราได้ นนคื
ั ้ อ การบริ หารอารมณ์ของตนเอง ให้ มีวฒ
ุ ิภาวะ
ทางใจเกิดขึ ้น รู้วา่ เวลาใดควรจะแสดงอารมณ์อย่างใด พบว่าผู้บริ หารหลายคนที่ต กม้ าตายเพราะแสดงอาการไม่พอใจต่อ
ที่ประชุม ต่อหน้ าลูกน้ อง ต่อลูกค้ า ผลที่ตามมาก็คือความไว้ วางใจ ความน่าเชื่อถือ ความเลื่อมใสศรัทธาลดลง การงาน

เสียหาย หากคุณอยากจะมีโซ่ร้อยใจลูกค้ าเอาไว้ ตอ่ ไป เรามาบริ หารอารมณ์กนั เถอะ หาวิธีการควบคุมการแสดงออกด้ วย
วิธีการที่เหมาะสม มีวิธีง่าย ๆ ที่ต้องอาศัยความร่วมมือของตัวคุณเองในการบริ หารและพัฒนาวุฒภิ าวะทางอารมณ์ให้ เกิด
ขึ ้นมา ดังต่อไปนี ้
เข้ าถึงอารมณ์ ตนเอง
การเข้ าถึง มิใช่ เข้ าใจ เพราะการเข้ าถึงนันจะดู
้
ลกึ ซื ้งกว่าแค่การทาความเข้ าใจ การเข้ าถึงจึงเป็ นการรับรู้ ภาวะ
อารมณ์ของตนเอง ณ ขณะนันว่
้ ารู้สกึ อย่างไร หมัน่ ถามตนเองบ่อย ๆ ว่าคุณมีอารมณ์อย่างไร แบบขึ ้น ๆ ลง ๆ หรื อไม่ หรื อ
เป็ นแบบไม่อยู่กบั ร่ องกับรอย หรื อเป็ นแบบเอาใจตัวเองตลอดเวลา และคาถามที่ควรจะถามถัดไปก็คือ อะไรเป็ นสิ่งเร้ าที่
ทาให้ เกิดความคิด ความรู้สกึ และการรับรู้ทางจิตเช่นนี ้ เช่น คุณจะมีอารมณ์จี๊ดขึ ้นมาทันที หากมีใครก็ตามพูดพาดพิงถึง
ผลการเรี ยนในอดีตของตัวคุณเอง เพราะคุณคิดเสมอว่าเรื่ องนันเป็
้ นบ่มด้ อยที่ไม่อยากจะให้ ใครกล่าวถึงอีกเลย ดังนันการ
้
เข้ าถึงอารมณ์ของตนจะเป็ นการเริ่ มต้ นสารวจจิตใจของตนเองว่ามีการรับรู้ตอ่ สิง่ เร้ าในทางบวกหรื อทางลบหาวิธีการบาบัด
อารมณ์
จะเห็นได้ ว่าอารมณ์ทางลบที่เกิดขึ ้นย่อมไม่นาพาความสุขให้ เกิดขึ ้นตามไปด้ วยอย่างแน่นอนมีน้อยคนนักหรื อ
แทบจะไม่มีเลยที่กาลังมีความสุขและเพลิดเพลินไปกับการแสดงออกด้ วยอารมณ์ ที่ไม่ ดี สังเกตได้ จากสีหน้ า แววตา
ท่าทาง และบุคลิกลักษณะที่ปรากฏออกมา พวกเขาแลดูจะไม่มีความสุขกับการใช้ ชีวิตที่มีความทุกข์เช่นนัน้ และหากคุณ
ไม่อยากจะมีความทุกข์ไปกับอารมณ์เช่นนัน้ จงหาวิธีการบาบัดภาวะอารมณ์ของตนเองด้ วยการเปลี่ยนจุดมุง่ ของคุณจาก
เรื่ องเดิม ๆที่ทาให้ ทกุ ข์ใจไปเป็ นเรื่ องอื่นที่ทาให้ เกิดความสบายใจ อย่าไปยึดติดหรื อคิดซ ้าไปซ ้ามากับเรื่ องหรื อเหตุการณ์ที่
กระทบ เช่น เมื่อคุณไม่พอใจคาพูดที่หวั หน้ างานดูถกู ความสามารถของตนเองคุณก็ไม่ต้องคิดถึงแต่คาพูดทางลบที่หวั หน้ า
งานพูดถึง จงบาบัดใจของตนเองด้ วยการเบี่ยงเบนทิศทาง การนึกถึงคาพูดที่ดี ๆ ของคนที่คณ
ุ รักก็ได้ หรื อหากิจกรรมใหม่
ๆ ที่ทาแล้ วจะทาให้ คณ
ุ มีความสุขมากขึ ้นก็ยอ่ มได้ สร้ างอารมณ์ขนั ให้ กบั ตนเอง
จงอย่าสร้ างความเครี ยดให้ กบั ตนเอง ควรทาให้ ตวั คุณมีชีวิตชีวาอยู่เสมอ คนที่มี EQ สูงจะเป็ นคนที่ร้ ู จักสร้ าง
เสน่ห์ให้ เกิดขึ ้นด้ วยอารมณ์ขนั ดังนันหากคุ
้
ณอยากจะเป็ นหนึง่ ในกลุม่ คนที่สามารถบริ หารและพัฒนาอารมณ์ได้ เป็ นอย่าง
ดี ตัวคุณเองจาเป็ นจะต้ องรู้จกั สร้ างเสียงหัวเราะ และรอยยิ ้มในใจให้ เกิดขึ ้นบ้ าง อย่าเป็ นคนเคร่ งเครี ยดหรื อเคร่งขรึ มอยู่
ตลอดเวลา ทังนี
้ ้การบริ หารตนเองให้ มีอารมณ์ ขันอยู่เสมอจึงไม่ใช่เรื่ องยาก พบว่ากลุม่ บุคคลเหล่านี ้จะเป็ นคนที่มีเพื่อน
หรื อผู้ที่มาติดต่อมาก สังเกตง่าย ๆ ว่าคนที่มีอารมณ์ขนั มักจะเป็ นคนที่มีหน้ าตายิ ้มแย้ มแจ่มใส สีหน้ าสดชื่นและดูเบิกบาน
และที่สาคัญพวกเขาจะแสดงพฤติกรรมทางบวก มีใบหน้ าที่ต้อนรับแขกด้ วยการแสดงรอยยิ ้มและการใช้ คาพูดที่สภุ าพ
ไพเราะ และนี่เองจึงเป็ นสาเหตุที่ทาให้ คนที่มีอารมณ์ขนั อยู่เสมอมักจะเป็ นบุคคลที่มีลกู ค้ าต้ องการจะเข้ ามาหาและพูดคุย
ด้ วยอย่างสม่าเสมอคิดให้ ไกล ไปให้ ถึง
ภาวะอารมณ์ที่เกิดขึ ้นย่อมเป็ นเสียงสะท้ อนจากความคิดของตนเอง คุณคิดและรู้ สึ กอย่างไร ย่อมจะแสดงออก
ด้ วยอารมณ์เช่นนัน้ และเพื่อป้องกันมิให้ คณ
ุ คิดเล็กคิดน้ อยกับเรื่ องเล็กน้ อยจงสร้ างภาพหรื อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ อย่ายึด

ติดเพียงแค่หน้ าที่งานในปั จจุบนั ขอให้ สร้ างฝันของอาชีพในอนาคตของตนเองว่าอยากจะทาหรื ออยากจะเป็ นอะไร เพื่อว่า
คุณ จะได้ ใช้ ชี วิ ต ปั จ จุบัน เป็ น สะพานหรื อ ทางเชื่ อ มให้ ไปถึ งฝั น ได้ อ ย่า งมั่น คงและมั่น ใจ ขอให้ คิ ด ไว้ เสมอว่า ปั ญ หา
เหตุการณ์หรื อสิง่ เร้ าทางลบต่างๆ ที่เกิดขึ ้น เป็ นเพียงแค่เสี ้ยวหนึง่ ของชีวิต จงอย่าเอาเรื่ องราวต่าง ๆ เหล่านี ้มาคิดมาก แต่
จงระลึกและคิดถึงฝันอันยิ่งใหญ่ในอนาคตที่คณ
ุ จะต้ องก้ าวต่อไปให้ ถึงฝันนันให้
้ ได้ ดังนันการคิ
้
ดให้ ไกลถึงอาชีพในอนาคต
ของตนเอง จะทาให้ คณ
ุ สามารถควบคุมและบริ หารอารมณ์ และจิตใจของตนเองเพื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ตอ่ ไป
หากคุณอยากให้ ลกู ค้ าติดใจการให้ บริ การของตนเอง คุณลักษณะพิเศษสาคัญอีกเรื่ องหนึ่งที่จะส่งผลให้ คณ
ุ มี
ลูกค้ าเข้ ามาติดต่อมากมายก็คือ การมี EQ หรื อการรู้จกั ควบคุมภาวะอารมณ์ของตนเอง EQเป็ นเสมือนพรสวรรค์ที่มีอยูใ่ น
คนแต่ละคนไม่เท่าเทียมกัน แต่สาหรับคนบางคนที่มี EQ ต่าบุคคลเหล่านันจ
้ าเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องอาศัยพรแสวงเพื่อ
แสวงหาแนวทางในการจัดการกับอารมณ์ ของตนเองด้ วยวิธีการสารวจอารมณ์ ที่เกิดขึ ้น แสวงหาวิธีการรักษาและบาบัด
อารมณ์ ทางลบ การสร้ างอารมณ์ ขนั ให้ เกิดขึ ้น และสุดท้ ายคือการมุ่งคิดแต่เป้าหมายหรื อความฝั นในอนาคตซึ่งวิธีการที่
กล่าวถึงเหล่านี ้เองจะเป็ นตัวกระตุ้นและสนับสนุนให้ คณ
ุ มีวฒ
ุ ิภาวะทางอารมณ์ที่มนั่ คงเวลาคุณจะต้ องเจอะเจอกับลูกค้ า
ที่หลากหลายแบบ

