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EQ [Emotional Quotient] ความฉลาดทางอารมณ์ 

อคีวิ (EQ) มาจากค าเต็มวา่ Emotional Quotient เมือ่แปลเป็นไทย มชีือ่เรยีกหลายแบบ เชน่ ความฉลาด

ทางอารมณ์ เชาวอ์ารมณ์ หรอืวฒุภิาวะทางอารมณ์ อคีวิ อาจไมใ่ชเ่รือ่งใหมนั่ก แตเ่พิง่ไดรั้บความสนใจอยา่ง

กวา้งขวางในชว่งไม่กีปี่มานี ้เหตผุลทีส่ าคัญอาจเป็นเพราะวา่ ไอควิ (IQ) หรอืระดบัสตปัิญญาเพยีงอย่างเดยีว ไม่

สามารถตอบค าถามในเรือ่งการท าใหบ้คุคลประสบความส าเร็จ หรอืมคีวามสขุในชวีติได ้

แดเนยีล โกลแมน (Daniel Goleman, 1995) นักจติวทิยาจากมหาวทิยาลยัฮาวารด์ ไดเ้ขยีนหนังสอื 

“Emotional Intelligence” และใหค้วามหมายของอคีวิไวว้า่ เป็นความสามารถหลายดา้น ไดแ้ก ่การน าพาตนเอง

ไปสูเ่ป้าหมาย การควบคมุความขดัแยง้ของตนเอง การรอคอยเพือ่ใหไ้ดผ้ลลพัธท์ีด่กีวา่ มคีวามเห็นอกเห็นใจผูอ้ืน่ 

การจัดการกบัอารมณ์ ความไม่สบายใจตา่งๆ และการมชีวีติอยูด่ว้ยความหวงั เขาไดก้ลา่วถงึลกัษณะของคนทีม่อีี

ควิสงู ไวด้งันี้ 

* การตดัสนิใจทีด่ ี

* ควบคมุอารมณ์ตนเองได ้

* มคีวามอดทน อดกลัน้ 

* ไมห่นุหันพลนัแลน่ 

* ทนตอ่ความผดิหวงัได ้

* ไมย่่อทอ้ หรอืยอมแพง้า่ย 

* มพีลงัใจทีจ่ะฝ่าฟัน ตอ่สูก้บัปัญหาในชวีติได ้

* จัดการกบัความเครยีดได ้

* เขา้ใจอารมณ์ ความรูส้กึของผูอ้ืน่ 

* เขา้ใจสถานการณ์ทางสงัคม 

อคีวิด ีหรอืไม่ด ีขึน้อยูก่ับปัจจัยหลายอยา่ง ทัง้เรือ่งของพืน้อารมณ์ การเลีย้งด ูและสภาพแวดลอ้ม เด็กที่

มพีืน้อารมณ์เป็นเด็กเลีย้งงา่ย ก็เสมอืนมทีนุส ารองของชวีติตดิตวัมามาก ทนตอ่แรงกระแทกกระเทอืนไดม้าก สว่น

เด็กทีม่พีืน้อารมณ์เป็นเด็กเลีย้งยาก ปรับตัวยาก ก็เสมอืนมทีนุส ารองตดิตัวมานอ้ย มคีวามเปราะบางมาก ก็ตอ้ง

ฝึกฝนมากหน่อย 

การเลีย้งดทูีเ่หมาะสมตามพืน้อารมณ์ของเด็ก จะเป็นปัจจัยสง่เสรมิ กลอ่มเกลา พัฒนาใหเ้ด็กมอีคีวิทีด่ไีด ้

นอกจากนีส้ภาพแวดลอ้มรอบตัวเด็กก็มอีทิธพิลตอ่การพัฒนาอคีวิเชน่กนั เด็กทีอ่ยู่ทา่มกลางความขดัแยง้ เต็มไป

ดว้ยความหวาดกลวั ยอ่มเป็นการยากทีจ่ะมกีารพัฒนาอคีวิทีด่ ี
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การวดั EQ [Emotinal Quotient] หรอื การวดัความฉลาดทางอารมณ์  

เป็นการวัดความสามารถทางอารมณ์ ซึง่มผีลตอ่การด าเนนิชวีติอย่างสรา้งสรรค ์และมคีวามสขุ การวัด EQ 
เพือ่ใหท้ราบวา่บคุคลนัน้มรีะดับศกัยภาพของตนเองอยูใ่นระดบัใดบา้ง ไดแ้ก ่

o ระดบัการควบคมุตนเอง 
o ระดบัความเห็นใจผูอ้ืน่ 

o ระดบัความรับผดิชอบ 

o ระดบัแรงจงูใจ 
o ระดบัความสามารถในการตดัสนิใจ และการแกปั้ญหา 

o ระดบัความสามารถในการสรา้งสมัพันธภาพ 
o ระดบัความภมูใิจในตนเอง 

o ระดบัความพงึพอใจในชวีติ 
o ระดบัความสขุสงบทางใจ 

เพือ่ใหเ้ป็นการพัฒนาและการใชศ้กัยภาพตนเองในการด าเนนิชวีติประจ าวนั ครอบครัว การเรยีน การท างาน และ
การอยูร่่วมกับผูอ้ ืน่ไดอ้ยา่งมคีวามสขุ และประสบความส าเร็จในชวีติ 

การวดั EQ อายเุทา่ใด 

อาย ุ3 – 60 ปี  

ควรวดั EQ เมือ่ใด 

1. เมือ่ตอ้งการทราบศักยภาพของตนเอง เพือ่พัฒนาและปรับปรุงการใชช้วีติร่วมกับผูอ้ ืน่ไดเ้ป็นอยา่งด ี

2. เมือ่ตรวจพบแลว้วา่ ม ีIQ ด ีแตม่ปัีญหาในการปรับตัวใหเ้ขา้กับผูอ้ ืน่ เชน่ พีน่อ้ง พ่อแม ่เพือ่น ครู หรอื
คูส่มรส เป็นตน้ 

3. เมือ่มคีวามผดิปกตทิางพฤตกิรรมและอารมณ์ เชน่ กา้วรา้ว การควบคมุอารมณ์และพฤตกิรรมไม่

เหมาะสม พฤตกิรรมรุนแรง เขา้กับเพือ่นหรอืครูไมไ่ด ้อดทนรอคอยไมเ่ป็น เห็นแกต่ัว ไมรู่จ้ักแบง่ปัน ท างานเป็น

ทมีไม่ได ้อจิฉาผูอ้ ืน่ แยกตวั ซมึเศรา้ และไมม่ ีความสขุในการด าเนนิชวีติประจ าวนั เป็นตน้ 

การพฒันาอคีวิ 

หลกัส าคญัในการพัฒนาอคีวิคอื การพัฒนาใหรั้บรูแ้ละเขา้ใจอารมณ์ ความรูส้กึ ของตนเอง สามารถ

จัดการกับอารมณ์ไดอ้ยา่งเหมาะสม รับรูแ้ละเขา้ใจอารมณ์ ความรูส้กึ ของผูอ้ืน่ สามารถรักษาสมัพันธภาพทีด่ตีอ่กนั

ไวไ้ด ้

ผูท้ีม่อีคีวิด ีย่อมสง่ผลดตีอ่ตนเอง ครอบครัว และผูค้นรอบขา้ง สามารถด าเนนิชวีติอย่างเขา้ใจ และมี

ความสขุ สามารถมคีวามสมัพันธท์ีด่ตีอ่บคุคลรอบขา้ง น ามาซึง่ความนับถอืตนเอง การยอมรับจากผูอ้ืน่ ความ

ร่วมมอื ความส าเร็จในชวีติ และความสงบ ความสขุในจติใจ 

 

 

 

แนวทางพฒันาอารมณ์ 
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1) เขา้ใจพืน้อารมณ์ของลกู และการปรับการเลีย้งดใูหเ้หมาะสม 

ค าถามทีว่า่ “ ท าไมเลีย้งลกูทกุคน วธิเีดยีวกนัหมด ถงึมนีสิยัแตกตา่งกนัมากมาย ” ค าตอบหนึง่ทีพ่อจะ

ตอบค าถามนี้ได ้คอืเรือ่งของพืน้อารมณ์ เด็กแตล่ะคนมพีืน้อารมณ์ทีแ่ตกตา่งกนั โดยหลกัใหญ่ๆ  แบง่ไดเ้ป็น 3 

แบบ คอื เด็กเลีย้งง่าย เด็กเลีย้งยาก และเด็กปรับตวัยาก 

เมือ่เขา้ใจวา่ลกูของเรามพีืน้อารมณ์แบบใด ก็พยายามปรับวธิกีารเลีย้งดใูหเ้หมาะสมกับพืน้อารมณ์ของ

เด็ก แตไ่มถ่งึกับตอ้งตามใจเด็กทกุอยา่ง สิง่แรกทีต่อ้งปรับคอื ความคาดหวงัของพ่อแมเ่อง ถา้จะไมใ่หพ้่อแม่

คาดหวงัในตัวลกูเลยก็คงเป็นไปไดย้าก แตค่วามคาดหวงัจะตอ้งเหมาะกับตัวเด็ก เหมาะเจาะพอดกีับพืน้อารมณ์ 

พืน้อารมณ์ของเด็กไมใ่ชปั่ญหา แตค่วามคาดหวงัของพ่อแม่ทีไ่มเ่หมาะสม การเลีย้งดทูีไ่มเ่หมาะสมกบั

พืน้อารมณ์ เป็นสิง่ทีท่ าใหเ้กดิปัญหามากกวา่ การยอมรับในตัวเด็ก เขา้ใจ และเลีย้งใหเ้ขาเขา้ใจตนเอง ปรับตัวให ้

เหมาะสม คอืสิง่ทีท่ าใหเ้ด็กมวีฒุภิาวะทางอารมณ์สงู 

 

2) สรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้อาทรตอ่การพัฒนาอารมณ์ของลกู 

การพัฒนาอารมณ์ใหม้วีฒุภิาวะไดนั้น้ สิง่แวดลอ้มมบีทบาทส าคญัอย่างสงู ควรสรา้งใหเ้กดิความรูส้กึ

มั่นคงปลอดภัยในเบือ้งตน้กอ่น เนือ่งจากเป็นความตอ้งการขัน้พืน้ฐานของจติใจ ถา้เด็กอยู่ทา่มกลางความขัดแยง้

ตลอดเวลา ก็จะมแีตค่วามกลัว ความวติกกงัวล 

ใหก้ารเลีย้งดฟูมูฟักอยา่งพอเหมาะ ไมต่ามใจมากเกนิไป ในขณะเดยีวกนั ไม่ตอ้งสรา้งเงือ่นไขกับเด็ก

ตลอดเวลา ใชค้วามรักเป็นเครือ่งหลอ่เลีย้งจติใจ ใหแ้บบอย่างทีด่ ีอยา่กลัววา่ลกูจะไม่ 

ท าตามทีเ่ราสัง่ แตจ่งกลวัวา่ลกูจะเลยีนแบบสิง่ไมด่ไีปจากเรามากกวา่ เด็กมักเรยีนรูจ้ากการสงัเกตสิง่ที่

เป็นรูปธรรมชดัเจน 

ใหโ้อกาสเด็กไดเ้รยีนรูป้ระสบการณ์ รูจั้กการดแูลตนเอง พีเ่ลีย้งอาจจะชว่ยเหลอืไดบ้า้ง แตอ่ยา่ชว่ยจน

เหมอืนเด็กเป็นอมัพาต ไมต่อ้งท าอะไร ใหเ้ด็กไดรู้จ้ักการแบง่ปันเพือ่นฝงู แทนทีจ่ะเป็นฝ่ายรับอยู่ตลอดเวลา ให ้

เด็กมโีอกาสเผชญิกับความยากล าบากบา้ง จะไดเ้ขม้แข็ง 

3) ฝึกฝนทักษะตา่ง ๆ ทีจ่ าเป็นในการพัฒนาอารมณ์ 

ทกัษะทางความคดิ ไดแ้ก ่มคีวามนับถอืตนเอง มคีวามเขา้ใจตนเอง มองโลกในแง่ด ีสว่นทักษะดา้น

ความรูส้กึ ไดแ้ก ่การแสดงออกของอารมณ์อยา่งเหมาะสม การจัดการความเครยีด 

ทกัษะดา้นการกระท า ไดแ้ก ่ทักษะการแกปั้ญหา และแกไ้ขความขดัแยง้ การมวีนัิยในตนเอง มคีวาม

อดทน สามารถสรา้งสมัพันธภาพทีด่ไีด\้ 

ทกัษะตา่งๆ ทีก่ลา่วขา้งตน้ เป็นสิง่ทีส่ามารถฝึกฝนใหเ้กดิไดโ้ดยสรา้งสิง่แวดลอ้มทีเ่อือ้อ านวย มเีทคนคิ

วธิทีีเ่มาะสม ท าอยา่งตอ่เนื่อง ก็จะชว่ยใหเ้ด็กเป็นคนทีม่อีคีวิสงูได ้
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