
บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดศกึษาเอกสารและงานวจิัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนพืน้ฐานในการ
ดําเนินการศึกษาและรวบรวมมาเสนอ ดังนี้ 
 
ประวัติความเปนมาของความฉลาดทางอารมณ 

ค.ศ. 1937 เดวิด เวคสเลอร(David Wechsler) ใหคําจํากัดความของความฉลาดทางปญญา 
(IQ) วา “เปนความสามารถหลายๆ ดานรวมกนัของคนๆ หนึ่งในการลงมือทําสิ่งตางๆ อยางมี
จุดมุงหมาย คิดอยางมีเหตผุลและจัดการกับสิ่งแวดลอมไดอยางมีประสิทธิภาพ” และสวนทีไ่ม
เกี่ยวของกับเชาวปญญานั้น มีองคประกอบใหญๆ 3 ดาน คือ อารมณ บุคคลและสังคม ดังนั้นการวัด
คนหนึ่งคนแควัด IQ นั้นถือวาเปนการทดสอบคนหนึ่งคนที่ไมสมบูรณ 

ค.ศ. 1983 การดเนอร(Howard Gardner) เร่ิมใชคําวา ความฉลาดรอบดาน (multiple 
intelligence) เสนอเรื่องความสามารถความสามารถภายในตัวบุคคล (intrapersonal intelligence) 
และความสามารถในการสรางสัมพันธภาพกับคนอื่น (interpersonal intelligence) วามีความสําคัญ
ในการประเมนิพอๆ กับ IQ ไดนําเสนอความสามารถหลัก 8 ดานทีส่ามารถพัฒนาขึ้นมาไดในเด็ก 
คือ ดาน คณิตศาสตร/ความคิดเชิงเหตุผล ภาษา มิติสัมพันธ ดนตร ีการเคลื่อนไหว การรูจักตนเอง 
ความเขาใจผูอ่ืน ความรอบรูธรรมชาติ 

ค.ศ. 1990 ซาโลเวยและเมเยอร(Peter Salovey, John Mayer) เร่ิมใชคาํวาความฉลาดทาง
อารมณ หมายความวา “เปนความสามารถของบุคคลในการตระหนกัรูความคิด ความรูสึกและภาวะ
อารมณของตนเองและผูอ่ืน สามารถนําขอมูลเหลานั้นมาใชใหเกดิประโยชนในการชี้นําความคิด
และการกระทาํของตนเองได” 

ค.ศ. 1995 แดเนียล โกลแมน(Daniel Goleman) ไดทําการวิจัยเขยีนหนงัสือเร่ือง EQ เปนที่
รูจักแพรหลาย 
 
ความหมายของอีคิว  

อีคิว หรือ E.Q. มาจากคําวา Emotional Quotient หมายถงึ ความฉลาดทางอารมณ  
 ความฉลาดทางอารมณ คือ ความสามารถทางอารมณที่จะชวยใหการดําเนินชวีิตเปนไป
อยางสรางสรรคและมีความสุข  
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 อีคิว ถือเปนเรื่องใหมในแวดวงการศึกษาและจิตวิทยา เพราะเพิ่งไดรับความสนใจและ
ยอมรับในความสําคัญอยางจริงจังเมื่อ 10 กวาปมานี้ เดิมเคยเชื่อกันวา ความสามารถทางเชาวน
ปญญาหรือไอคิว คือปจจยัสําคัญที่ทําใหมนุษยประสบความสําเร็จ มีชีวิตที่ดแีละมีความสุข  
 ตอมา นักจิตวิทยาเริ่มตั้งขอสงสัยตอความเชื่อความเขาใจดังกลาว เพราะไมเชื่อวา
ความสําเร็จและความสุขในชวีิตของคนๆ หนึ่งจะขึ้นอยูกับความสามารถทางเชาวนปญญาแตเพียง
อยางเดยีว แตเนื่องจากในระยะนั้นยังไมมขีอมูลจากการศึกษาวจิัยทีเ่พยีงพอ ความคดินี้จึงถูกละเลย
ไปอยางนาเสยีดาย  
 จนกระทั่ง ในปค.ศ.1990 ซาโลเวยและเมเยอร สองนักจิตวิทยาไดนาํความคิดนี้มาพูดถึง 
อีกครั้ง โดยเอยถึงความฉลาดทางอารมณ เปนครั้งแรกวา "เปนรูปแบบหนึ่งของความฉลาดทาง
สังคมที่ประกอบดวยความสามารถในการรูอารมณและความรูสึกของตนเอง และผูอ่ืนสามารถแยก
ความแตกตางของอารมณที่เกิดขึ้น และใชขอมูลนี้เปนเครื่องชี้นําในการคิดและกระทาํสิ่งตาง ๆ"  
 จากนั้น แดเนยีล โกลแมน นักจิตวิทยาจากมหาวิทยาลยัฮาวารด ก็สานตอแนวคิดนี้อยาง
จริงจังโดยไดเขียนเปนหนังสือเร่ือง ความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) และไดให
ความหมายของอีคิววา "เปนความสามารถหลายดาน ไดแก การเรงเราตัวเองใหไปสูเปาหมาย มี
ความสามารถควบคุมความขัดแยงของตนเอง รอคอยเพือ่ใหไดผลลัพธที่ดีกวา มีความเห็นอกเห็นใจ
ผูอ่ืน สามารถจัดการกับอารมณไมสบายตาง ๆ มีชีวิตอยูดวยความหวัง"  
 หลังจาก หนังสือความฉลาดทางอารมณ (Emotional Intelligence) ของแดเนยีล โกลแมน 
ออกสูสาธารณชน ผูคนกเ็ร่ิมใหความสนใจกับความฉลาดทางอารมณมากขึ้น ประกอบกับระยะ
หลังมีงานวจิัยหลายช้ินยืนยนัถึงความสําคัญของความฉลาดทางอารมณ  
 อีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ จึงไดรับการยอมรับวามีความสําคัญตอความสําเร็จและ
ความสุขในชีวติมนุษย กลายเปนเรื่องฮิตที่มาแรงแซงหนาไอคิวไปในระยะหลัง  
 นอกจากคําวา Emotional Quotient ที่เราเรียกวา อีคิวแลว ยังมีคําอืน่ ๆ อีกหลายคําที่
นักวิชาการใชในความหมายใกลเคียงกัน เชน  

Emotional Intelligence  
Emotional Ability  
Interpersonal Intelligence  
Multiple Intelligence  
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 กรมสุขภาพจติไดพัฒนาแนวคิดเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ ที่ประกอบดวยปจจยัสําคัญ 3 
ประการคือ  

1. ความดี  
2. ความเกง  
3. ความสุข  

 ความด ี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง รูจัก
เห็นใจผูอ่ืน และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง  
- รูอารมณและความตองการของตนเอง  
- ควบคุมอารมณและความตองการได  
- แสดงออกอยางเหมาะสม  
ความสามารถในการเห็นใจผูอ่ืน  
- ใสใจผูอ่ืน  
- เขาใจและยอมรับผูอ่ืน  
- แสดงความเห็นใจอยางเหมาะสม  
ความสามารถในการรับผดิชอบ  
- รูจักการให รูจักการรับ  
- รูจักรับผิด รูจักใหอภยั  
- เห็นแกประโยชนสวนรวม  

 ความเกง หมายถึง ความสามารถในการรูจักตนเอง มีแรงจูงใจ สามารถตัดสินใจ แกปญหา
และแสดงออกไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน  

ความสามารถในการรูจักและสรางแรงจงูใจใหตนเอง  
- รูศักยภาพของตนเอง  
- สรางขวัญและกําลังใจใหตนเองได  
- มีความมุงมัน่ที่จะไปใหถึงเปาหมาย  
ความสามารถในการตดัสินใจและแกปญหา  
- รับรูและเขาใจปญหา  
- มีขั้นตอนในการแกปญหาไดอยางเหมาะสม  
- มีความยดืหยุน 
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ความสามารถในการมีสัมพนัธภาพกับผูอ่ืน  
- รูจักการสรางสัมพันธภาพที่ดีกับผูอ่ืน  
- กลาแสดงออกอยางเหมาะสม  
- แสดงความเห็นที่ขัดแยงไดอยางสรางสรรค  

 ความสุข หมายถึง ความสามารถในการดําเนินชวีิตอยางเปนสุข มีความภูมใิจในตนเอง
พอใจในชีวิต และมีความสขุสงบทางใจ  

ความภูมิใจในตนเอง  
- เห็นคณุคาในตนเอง  
- เชื่อมั่นในตนเอง  
ความพึงพอใจในชีวิต  
- รูจักมองโลกในแงดี  
- มีอารมณขัน  
- พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู  
ความสงบทางใจ  
- มีกิจกรรมที่เสริมสรางความสุข  
- รูจักผอนคลาย  
- มีความสงบทางจิตใจ  

 
ความฉลาดทางอารมณ เปนผลรวมของความเขาใจตนเอง ความเขาใจผูอ่ืน และความสามารถใน
การแกไขความขัดแยงได  
ความเขาใจตนเอง หมายถึง ความเขาใจอารมณ ความรูสึกและความตองการในชวีิตของตนเอง  
ความเขาใจผูอ่ืน หมายถึง ความเขาใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน และสามารถแสดงออกมาไดอยาง
เหมาะสม  
ความสามารถในการแกไขความขัดแยงได หมายถึง เมื่อมีปญหาสามารถแกไขจัดการใหผานพนไป
ไดอยางเหมาะสมทั้งปญหาความเครียดในใจ หรือปญหาที่เกิดจากการขัดแยงกับผูอ่ืน 
 
Emotional Quotient (Daniel Goleman) สรุปวา ความฉลาดทางอารมณ ประกอบดวย 

1. ความสามารถสวนตัว (personal competence) ที่จะตระหนกัรูอารมณตนเอง (self awareness) 
รูจักควบคุมอารมณตนเอง (self regulation) และสามารถสรางแรงจูงใจดวยตนเองได (self 
motivation) 
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2. ความสามารถในการเขาสังคม (social competence) ในการเขาใจความรูสึกของคนอื่น 
(empathy) และทักษะการเขาสังคม (social skill) คือสรางและรักษาความสัมพันธไดนาน  

ความแตกตางระหวางอีคิวกับไอคิว  

 ไอคิว หรือ Intelligence Quotient หมายถึง ความฉลาดทางเชาวนปญญา การคิด การใช
เหตุผล การคํานวณ การเชื่อมโยง  
 อีคิว หรือ Emotional Quotient หมายถึง ความฉลาดทางอารมณเปนความสามารถในการ
รับรูและเขาใจอารมณทั้งของตัวเองและผูอ่ืน ตลอดจนสามารถปรับหรือควบคุมไดอยางเหมาะสม
กับสภาวการณ  
 ไอคิว เปนศกัยภาพทางสมองที่ติดตัวมาแตกําเนิด เปลี่ยนแปลงแกไขไดยาก  
 อีคิว ถึงแมจะเปนศกัยภาพทางสมองเหมือนกันแตก็สามารถปรับเปลี่ยนเรียนรูและพัฒนา
ใหดีขึ้นได  
 ไอคิว สามารถวัดออกมาเปนคาสัดสวนตัวเลขที่แนนอนได  

อีคิว ไมสามารถระบุช้ีออกมาเปนคาสัดสวนตวัเลข  
 การวัดไอคิว เกิดขึ้นครั้งแรกในปค.ศ.1905 โดยนกัจิตวิทยาชาวฝรั่งเศสที่ตองการแยก
บุคคลปญญาออนออกจากคนปกติ เพื่อจะไดจัดการศึกษาใหอยางเหมาะสม โดยใชการเปรียบเทียบ
ระหวางความสามารถที่ควรจะเปนกับอายสุมองแลวคํานวณออกมาเปนเปอรเซ็นต  
 ปจจุบัน การวัดไอคิวมกัใชแบบทดสอบของเวสเลอร ที่เร่ิมพัฒนามาตั้งแตปค.ศ.1930   
โดยอาศัยงานวิจัยของนักวิชาการและนกัการทหาร เปนกลุมขอทดสอบทั้งหมด 11 กลุม เปนกลุมที่
ตองใชภาษาโตตอบ 6 กลุม ไมตองใชภาษาโตตอบ 5 กลุม ดังนี้  

1. ขอมูลทั่วไป เปนคําถามเพื่อตรวจวัดความสนใจความรูรอบตัว  
2. ความคิด ความเขาใจ  
3. การคิดคํานวณ  
4. ความคิดที่เปนนามธรรม โดยใหหาความเหมือน  
5. ความจําระยะส้ัน โดยใชการจําจากตวัเลข  
6. ภาษาในสวนของการใชคาํ  
7. การตอภาพในสวนที่ขาดหายไป  
8. การจับคูโครงสราง โดยดูจากรูปรางหรอืลวดลาย  
9. การเรียงลําดับภาพเหตุการณตาง ๆ  
10. การตอภาพเปนรูป ดวยการตอจิ๊กซอว  
11. การหาความสัมพันธของตัวเลขและสัญลักษณ  
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 การวัดอีคิว เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไมกี่ปมานี้ ไมมีแบบมาตรฐานที่แนนอน เปนเพียงการประเมิน
เพื่อใหผูวัดมองเห็นความบกพรองของความสามารถทางดานอารมณที่ตองพัฒนาแกไข กรม
สุขภาพจิตไดพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ โดยประเมินจากความสามารถดานหลัก 3 
ดานคือ ดี เกง สุข ซ่ึงแยกเปนดานยอยได 9 ดาน  
 ดี 

1. การควบคุมตนเอง  
2. ความเหน็ใจผูอ่ืน  
3. ความรับผิดชอบ 
เกง  
4. การมีแรงจูงใจ  
5. การตัดสินใจแกปญหา  
6. สัมพันธภาพกับผูอ่ืน  
สุข 
7. ความภูมใิจในตนเอง  
8. ความพอใจในชีวิต  
9. ความสุขสงบทางใจ  

  
 เนื่องจากไอคิวสามารถวัดออกมาเปนตวัเลขได จึงมีผูใหความสําคัญกับไอคิวมาโดยตลอด 
เด็กที่เรียนเกง จะมีแตคนชืน่ชม พอแมครูอาจารยรักใคร ตางจากเด็กที่เรียนปานกลางหรือเด็กที่
เรียนแยมักไมคอยเปนที่สนใจ หรือถูกดุวา ทั้ง ๆ ที่เดก็เหลานี้อาจจะมคีวามสามารถทางดานอื่น เชน 
ดนตรี กฬีา ศลิปะ เพียงแตไมมีความถนัดเชิงวิชาการเทานั้นเอง  
 มาในชวงหลังๆ ความเชื่อมั่นในไอควิเร่ิมสั่นคลอนเมื่อมีการตั้งขอสังเกตเกีย่วกับการวัด 
และความสําคญัของไอคิว จนในที่สุดเมื่อ 10 ปที่ผานมาจึงยอมรับกันวา แทจริงแลว ในความเปน
จริง ชีวิตตองการทักษะและความสามารถในดานอื่นๆ อีกมากมายทีน่อกเหลือไปจากการจําเกง การ
คิดเลขเกง หรือการเรียนเกง ความสามารถเหลานี้อาจจะชวยใหคนๆ หนึ่งไดเรียน ไดทํางานใน
สถานที่ดีๆ แตคงไมสามารถเปนหลักประกนัถึงชีวิตที่มีความสุขได  
 ยกตวัอยางเชน งานวิจยัช้ินหนึ่งในรัฐแมสซาซูเสท สหรัฐอเมริกาที่ศึกษาความสัมพันธของ
ไอคิวกับความสําเรจ็ในชีวติ โดยติดตามเก็บขอมูลจากเด็ก 450 คน นานถึง 40 ป พบวาไอควิมี
ความสัมพันธเพียงเล็กนอยกบัความสามารถในการทํางานไดดหีรือกับการดําเนนิชีวติ และพบวา 
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ปจจัยที่สามารถจะทํานายถึงความสําเร็จในดานตางๆ ของชีวิตไดดีกวา กลับเปนความสามารถดาน
ตางๆ ในวยัเดก็ที่ไมเกีย่วของกับไอคิว เชน ความสามารถในการจัดการกับความผิดหวัง การควบคุม
อารมณ และการเขากับบุคคลอื่นๆ ไดดี  
 ตัวอยางงานวิจัยอีกเรื่องหนึ่ง คือ การติดตามเก็บขอมูลจากผูที่จบปริญญาเอกทาง
วิทยาศาสตร 80 คน ตัง้แตตอนทีย่ังศึกษาอยูไปจนถึงบั้นปลายชีวิตในวยั 70 ป   พบวา 
ความสามารถทางดานอารมณและสังคมมสีวนทําใหประสบความสําเร็จในวิชาชีพและมีช่ือเสียง
มากกวาความสามารถทางเชาวนปญญาหรอืไอคิวถึง 4 เทา  
การจัดคาระดบัไอคิว 
  ฉลาดมาก  (Very superior)   130 ขึ้นไป  
 ฉลาด   (Superior)   120-129  
 สูงกวาปกติ  (Bright normal)   110-119  
 ปกติ   (Normal)   90-109  
 ต่ํากวาปกติ  (Dull normal)   80-89  
 คาบเสน  (Borderline)   70-79  
 ปญญาออน  (Mental retardation)  ต่ํากวา 70 

การจัดคาระดบัอีคิว ของกรมสุขภาพจิตไทย 

ชวงคะแนนปกติ (อายุ 12 - 17 ป) 
ดานยอย คะแนนต่ํากวาปกต ิ คะแนนปกต ิ คะแนนสูงกวาปกต ิ

1. การควบคุมอารมณและความ
ตองการของตนเอง 

6-13 14-18 19-24 

2. ความเหน็ใจผูอ่ืน 6-15 16-20 21-24 
3. ความรับผิดชอบ  6-15 16-22 23-24 
4. การรูจักและมีแรงจูงใจในตนเอง 6-13 14-20 21-24 
5. การตัดสินใจและแกปญหา 6-12 13-19 20-24 
6. การมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  6-13 14-20 21-24 
7. ความภูมใิจในตนเอง 4-8 9-13 14-16 
8. ความพึงพอใจในชีวิต 6-15 16-22 23-24 
9. การมีความสุขสงบทางใจ  6-14 15-21 22-24 
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ชวงคะแนนปกติ (อายุ 18 - 25 ป) 
ดานยอย คะแนนต่ํากวาปกต ิ คะแนนปกต ิ คะแนนสูงกวาปกต ิ

1. การควบคุมอารมณและความ
ตองการของตนเอง 

6-13 14-18 19-24 

2. ความเหน็ใจผูอ่ืน 6-14 15-21 22-24 
3. ความรับผิดชอบ  6-16 17-23 24 
4. การรูจักและมีแรงจูงใจในตนเอง 6-14 15-21 22-24 
5. การตัดสินใจและแกปญหา 6-13 14-20 21-24 
6. การมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  6-14 15-21 22-24 
7. ความภูมใิจในตนเอง 4-8 9-13 14-16 
8. ความพึงพอใจในชีวิต 6-15 16-22 23-24 
9. การมีความสุขสงบทางใจ  6-14 15-21 22-24 
 
ชวงคะแนนปกติ (อายุ 26 - 60 ป) 

ดานยอย คะแนนต่ํากวาปกต ิ คะแนนปกต ิ คะแนนสูงกวาปกต ิ
1. การควบคุมอารมณและความ
ตองการของตนเอง 

6-13 14-18 19-24 

2. ความเหน็ใจผูอ่ืน 6-14 15-21 22-24 
3. ความรับผิดชอบ  6-16 17-23 24 
4. การรูจักและมีแรงจูงใจในตนเอง 6-15 16-22 23-24 
5. การตัดสินใจและแกปญหา 6-14 15-21 22-24 
6. การมีสัมพันธภาพกับผูอ่ืน  6-14 15-21 22-24 
7. ความภูมใิจในตนเอง 4-9 10-14 15-16 
8. ความพึงพอใจในชีวิต 6-15 16-22 23-24 
9. การมีความสุขสงบทางใจ  6-15 16-22 23-24 
 
 
 
 



 16 

สาเหตุท่ีตองเรียนรูเร่ืองอีควิ  

 ระหวางรถยนตที่ดี เครื่องแรง แตเจาของไมมีความสามารถ ไมรูจักวิธีการใช ไมสนใจที่จะ
ศึกษาสมรรถนะของรถ กับรถยนตคุณภาพปานกลาง แตเจาของมีความชํานาญในการขับ รูวาอะไร
คือขอดี ขอจํากัดของรถ ตลอดจนรูวิธีซอมแซมยามมีปญหา  

ถาใหเลือก เราจะเลือกนัง่รถคันไหน? ความแรงของเครื่องยนตอยางเดียวเพียงพอหรือไม
ตอการเดินทางที่ปลอดภัย?  

 เราอาจจะไมสามารถซื้อรถที่ดีที่สุดได แตเราสามารถที่จะเรียนรูไดวาขับรถอยางไรจึงจะ
ปลอดภัยจากอบุัติเหตุ หรือขบัอยางไรจึงไมผิดกฎจราจร ถาเราไมเรียนรูที่จะขับรถ ควบคุมรถ ไมรู
กฎจราจร ตอใหรถดีแคไหนก็มีโอกาสเกดิอุบัติเหตุเฉีย่วชน จนถึงขั้นรุนแรงไดทั้งสิ้น ดังนั้นหาก
เปรียบความฉลาดทางเชาวนปญญากับรถยนต ความฉลาดทางอารมณก็คือความสามารถในการขับ
รถยนต  
 การเรียนรูเร่ืองความฉลาดทางอารมณ กค็ือการเรียนรูที่จะขับเคลื่อนชีวิตใหกาวเดินไปสู
จุดหมายที่ปรารถนาไดอยางปลอดภัย และมีความรับผิดชอบตอผูอ่ืนที่ใชถนนรวมกนั  เพราะชีวติ
มนุษยดําเนนิไปภายใตอิทธิพลของอารมณและความรูสึก ดังคํากลาวที่วา "จิตเปนนาย กายเปน
บาว" หรือ "ทุกขสุขอยูที่ใจ" การกระทําหลายครั้งในชีวิตของเราจึงมีที่มาจากภาวะของอารมณ
มากกวาเรื่องเหตุผลเพียงอยางเดียว เพราะโดยแทจริงแลว ไมวาในเหตุการณดีหรือรายความฉลาด
ทางเชาวนปญญาจะไมมีความหมายเลย หากปราศจากความฉลาดทางอารมณเขามามสีวนรวมดวย  
 อารมณ หรือ Emotion มาจากคําในภาษาละตินวา motere แปลวา เคลื่อนไหว เมือ่เติม e 
นําหนา จึงหมายถึง "เคลื่อนไหวจาก" แสดงถึงคุณสมบัติของอารมณที่มีสวนรวมในการกระตุนให
เกิดการกระทําตางๆ อยูเสมอ  
 อารมณมีหนาที่เตรียมสภาพรางกายใหมีปฏิกิริยาโตตอบในลักษณะตางๆ เชน เมื่อโกรธจะ
มีการไหลเวยีนของโลหิตมาที่มือทําใหงายตอการหยิบจบัอาวุธ หรือตอยคูตอสู และมีการหลั่งสาร
แอดรีนาลีนทีน่ําไปสูการมพีละกําลังที่แขง็แรงพอที่จะทาํการใดๆ ที่ตองมีการตอสูอยางรุนแรง  
 ขณะที่เมื่อคนเรามีความสุข อารมณสุขก็จะไปเพิ่มการทํางานของศูนยกลางในสมองสกัด
กั้นความรูสึกทางลบไมใหเกิดขึ้นและเพิ่มพลังการกําจัดความคิดวิตกกงัวลใหหมดไป ทําใหเรารูสึก
สงบและเกิดความพึงพอใจ เปนผลใหรางกายฟนจากสิ่งกระตุนทางรางกายไดเร็วกวาเมื่อมีอารมณ
โกรธ  
 คนที่มีความฉลาดทางอารมณสูงหรือมีทักษะทางอารมณที่ไดรับการพฒันามาเปนอยางดี 
จะเปนคนที่สามารถรับรู เขาใจและจัดการกับความรูสึกของตนเองไดดี รวมทั้งเขาใจความรูสึกของ
คนอื่น จึงมักประสบความสําเร็จ มีความพึงพอใจในชวีติ สามารถสรางสรรคงานใหมๆ ออกมาได
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เสมอตรงกันขามกับคนที่ไมสามารถควบคุมอารมณ มักจะเต็มไปดวยความขัดแยงภายในจิตใจ 
พลอยทําใหขาดสมาธิในการทํางานและมีความคิดที่หมกมุน กังวล ไมปลอดโปรง  
 ปจจุบัน นักวจิัยตางยืนยนัวา เชาวนปญญามีสวนเกีย่วของตอความสําเร็จในชวีิตเชน การ
เรียน หรือการทํางานเพียง 20 เปอรเซ็นตเทานั้น ทีเ่หลือเปนปจจยัดานอื่นๆ ซ่ึงรวมทั้งความฉลาด
ทางอารมณ  
 การเรียนรูเร่ืองความฉลาดทางอารมณ จงึเปนเรื่องที่มปีระโยชนตอการพัฒนาชวีติใหกาว
ไปขางหนาอยางสรางสรรคและมีความสขุ  

 

ความแตกตางระหวางคนทีมี่อีคิวสูงกับคนท่ีมีไอคิวสูง  

 ในจํานวน 4 คนนี้  ใครคือตวัอยางของคนที่มีไอคิวสูงและอีคิวสูง  
 นาย ก เปนคนที่มีความสามารถในการสรางสรรคผลงาน เชื่อถือได ดูแลตัวเองไดดี ชอบ
วิพากษวจิารณ แตคอนขางจะเก็บตัวไมแสดงออกและไมมีความผูกพนัทางอารมณที่ลึกซึ้งกับใคร 
จนดูเปนคนเยน็ชา  
 นาย ข เปนคนที่มีทักษะในการเขาสังคม เปดเผย ราเริง มักไมคอยหมกมุนอยูกับความกลัว
หรือวิตกกังวล มีความสามารถสูงในการทําความตกลงกับบุคคลอื่น มีความรับผิดชอบและมี
หลักการ เปนคนที่มีความเขาใจและเหน็ใจบคุคลอื่น มีความพอใจทั้งในตนเองและผูอ่ืน  
 นางสาว ค เปนคนเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง สามารถแสดงความคิดเห็นได
รวดเร็ว สนใจและใหคุณคากับเรื่องที่เกีย่วของกับความฉลาด ความสวยงาม แตมักมีแนวโนมที่จะ
คิดเกี่ยวกับตนเอง หมกมุนกับความวิตกกังวลและรูสึกผิดไดงาย มีความลังเลที่จะแสดงอารมณ
โกรธอยางเปดเผย แมจะแสดงออกในบางครั้ง แตก็เปนการแสดงออกทางออมที่ไมตรงไปตรงมา  
 นางสาว ง เปนคนเชื่อมั่นในตนเอง สามารถแสดงความรูสึกไดอยางตรงไปตรงมา มี
ทัศนคติที่ดีตอตนเองและชวีติ เปนคนชอบเขาสังคม ราเริง สามารถแสดงอารมณไดอยางเหมาะสม 
ดูเปนธรรมชาติ มีทักษะทีด่ใีนการติดตอส่ือสารกับผูอ่ืน พอใจในชีวติของตนเอง ปรับตัวเกง ใจ
กวาง พรอมที่จะรับประสบการณใหมๆ ไมคอยมีความวติกกังวล หรือรูสึกผิดจนทําใหหมกมุนเปน
ทุกข  

คําตอบ ก็คือ นาย ก และ นางสาว ค คือตัวอยางของคนที่มีไอคิวสูง  
         นาย ข และ นางสาว ง คือตัวอยางของคนที่มีอีคิวสูง  

 แดเนยีล โกลแมน ผูเขียนหนงัสือเร่ืองความฉลาดทางอารมณ กลาวถึงลักษณะของคนที่มี 
อีคิวสูงหรือมีความฉลาดทางอารมณสูงไวดังนี้  
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- เปนคนที่มวีฒุิภาวะทางอารมณ  
- มีการตัดสินใจที่ดี  
- สามารถควบคุมอารมณตนเองได  
- มีความอดทน อดกล้ัน  
- ไมหนุหันพลันแลน  
- สามารถทนตอความผิดหวังได  
- มีความสามารถในการเขาใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน  
- มีความเขาใจในสถานการณทางสังคม  
- ไมยอทอหรือยอมแพงาย  
- มีพลังใจที่จะฝาฟนตอสูกับปญหาชีวิตได  
- สามารถจัดการกับความเครยีดได ไมปลอยใหความเครียดเกาะกุมจิตใจจนทําอะไรไมถูก 
  

 ไอคิวและอีควิ ถึงแมจะมีความแตกตางกนั แตกเ็ปนความสามารถที่จะชวยสงเสริมซึ่งกัน
และกันใหทําหนาที่ไดดียิ่งขึ้น เชน คนที่มีความฉลาดทางอารมณสูง มักจะมีภาวะอารมณทีส่งบ 
ปลอดโปรง ไมตึงเครียด จึงสามารถนําความสามารถทางเชาวนปญญามาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 
ตรงกันขามคนที่มีความฉลาดทางเชาวนปญญาสูง หากอยูในภาวะที่มีความเครยีดมาก และไม
สามารถจดัการกับความเครยีดนัน้ได ก็อาจนึกคิดอะไรไมออก ไมสามารถดึงความฉลาดทางเชาวน
ปญญามาใชไดอยางนาเสยีดาย  

 

ลักษณะนิสัย 10 ประการของผูมีระดับคุณภาพอารมณสงู  

1. รับรูอารมณของตนเองมากกวาจะกลาวโทษผูอ่ืนหรือสถานการณ เชนพูดวา  
"ฉันรูสึกทนไมได" แทน "นี่เปนเรื่องไหวไหล"  
"ฉันรูสึกเสียใจมาก" แทน "คุณนี่เปนคนไมไดเร่ืองจริงๆ"  
"ฉันรูสึกกลัว" แทน "คณุขับรถเร็วอยางกับคนโง"  

2. สามารถแยกแยะระหวางความคิดและความรูสึกได เชน  
ความคิด "ฉันรูสึกคลายกับวา..." "ฉันรูสึกราวกับวา..." "ฉันรูสึกวา..."  
ความรูสึก "ฉันรูสึก..." 

3. มีความรับผิดชอบตอความรูสึกของตนเอง ไมโทษโนน โทษนี่ เชน  
"ฉันรูสึกอิจฉา" แทน "คุณทําใหฉันรูสึกอิจฉา"  
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4. รูจักใชความรูสึกเพื่อชวยในการตัดสนิใจ เชน  
"ฉันจะรูสึกอยางไรถาทําสิ่งนี้" แทน "ฉันจะรูสึกอยางไรถาฉันไมทํา"  

5. นับถือในความรูสึกของผูอ่ืน ตัวอยางเชน  
ในการถามวา "คุณรูสึกอยางไรถาฉันทําสิ่งนี้" แทน "คุณจะรูสึกอยางไรถาฉันไมทําสิ่งนี้"  

6. เมื่อถูกกระตุนใหโกรธ จะสามารถควบคุมจิตใจไมใหโกรธได และสามารถแปรความโกรธให 
     เปนพลังในทางสรางสรรคได  
7. เขาใจ เห็นอกเห็นใจ และยอมรับในความรูสึกของผูอ่ืน  
8. รูจักฝกหาคณุคาในทางบวกจากอารมณในทางลบ ยกตวัอยางเชน  

มักถามตนเองวา "ฉันรูสึกอยางไร" หรือ "อะไรจะทําใหฉันรูสึกดีขึ้น"  
9. ไมชอบแนะนํา ส่ัง ควบคมุ วิพากษวจิารณ ตัดสินหรือส่ังสอนผูอ่ืน เพราะเขาใจดวีาผูที่ไดรับการ 
     กระทําดงักลาวจะรูสึกไมดีอยางไร  
10. หลีกเลี่ยงการปะทะอารมณกับคนทีไ่มยอมรับ หรือไมเคารพความรูสึกของผูอ่ืน 

 

แนวทางการสราง EQ  
1. สงเสริมพัฒนาการรอบดานตามวยั: รางกาย สติปญญา อารมณ จิตใจ สังคม จริยธรรม 
2. สรางใหมีอารมณที่มั่นคง (Emotional stability) 
3. ฝกการมองโลกในแงดี: เห็นขอดีในตนเองและผูอ่ืน เห็นขอดีของเหตุการณทีเ่กดิขึ้น 
4. ฝกการควบคุมตนเอง (self control / discipline) 
5. ฝกการรูจักตนเอง ประเมินและพัฒนาตนเอง (self awareness) 
6. สรางวงจรความสุขในการดําเนินชวีิต (pleasure circuit) 
7. สรางแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ (achievement motivation) 
8. สรางความรูสึกวาตนเองมีคุณคา (self esteem) 
9. ฝกการใชสมอง 2 ขาง 
10. ฝกทักษะการเขาสังคม (social skills training) 
11. ฝกการหาแบบอยางที่ด ี(role model) 

 
ตัวอยางกิจกรรมที่ใชในการฝก EQ 

1. กีฬา : มีทักษะ รางกายแข็งแรง สนุกสนาน มีสังคม ฝกวินัย รับผิดชอบ  
2. มุมสงบ :ใหจติใจไดพัก  
3. นั่งสมาธิ :รูจักตนเอง  
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4. ผอนคลายกลามเนื้อ : การผอนคลายตนเอง  
5. จินตนาการ : การสรางความสุขจากความคิด ความคิดริเร่ิม           
6. ฝกคิด : มีความคิดดีๆ คิดเปนระบบ คิดนอกระบบ คิดสิง่ที่ดีงาม  
7. กิจกรรมสรางสรรคเปนกลุม : เกิดความภูมใิจ ไดเรียนรู ยอมรับความสามารถและเห็นขอดี

ของคนอื่น  
8. ศึกษาธรรมชาติ : เขาใจความเชื่อมโยงระหวางคนกับธรรมชาติ และเขาใจกฎทางธรรมชาติ  
9. ศิลปะ  
10. ดนตร ี 
11. งานอดิเรก  
12. การตั้งเปาหมายและบนัทึก  
13. การวางแผนงาน  
14. การเผชิญปญหาและความกลัว 

 

อิทธิพลของอีคิว  

 จากคําตอบในขอที่ผานๆ มาเราคงเห็นแลววาความฉลาดทางอารมณมีประโยชนตอชีวิต
ของเราอยางมากมายมหาศาล หากจะแยกใหเห็นชัดเจน ก็อาจแบงไดเปน 4 ดานคือ  

- ประโยชนตอการทํางาน  
- ประโยชนตอความรักและครอบครัว  
- ประโยชนตอการเรียน  
- ประโยชนตอตัวเอง  

 
ความฉลาดทางอารมณตอการทํางาน  
 ในชวง 3 ทศวรรษที่ผานมา ตั้งแตป 1960 มีการศึกษาวิจัยจํานวนมากแสดงใหเห็นวา ผูที่   
มีความฉลาดทางเชาวนปญญาสูง ลมเหลวในการเปนผูบริหารสูงสุด เพราะขาดความเขาใจมนษุย 
ขาดการปฏิสัมพันธและอารมณที่ดี  
 ขณะที ่งานวิจยัช้ินหนึ่ง ที่ศกึษาเกีย่วกับพนักงานขายประกันชวีิตในบริษัทประกันชวีิตแหง
หนึ่ง พบวา พนักงานที่ทํายอดขายไดดแีละสามารถอยูกับบริษัทไดนาน คือพนักงานที่เปนคนมอง
โลกในแงดี พนักงานกลุมนีจ้ะไมทอใจเมือ่ไปขายประกนัแลวลูกคาไมซ้ือ ไมสนใจ แตยังคงมุงมั่น
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ที่จะพยายามขายลูกคารายตอไปใหได ขณะที่พนักงานอีกกลุมหนึ่งซึ่งเปนคนมองโลกในแงราย 
พวกนี้มักจะชงิลาออกไปตั้งแตปแรก หลังจากที่ไมสามารถทํายอดขายไดอยางที่คาดหวังไว  
 จากตัวอยางงานวิจยัดังกลาว สะทอนใหเหน็ถึงความสําคัญของความฉลาดทางอารมณ ที่มี
ผลตอการทํางานอยางชัดเจน นักจิตวิทยาพบวาคนที่มอีารมณดี จะมีความเขาใจตนเองและผูอ่ืนได
งาย ตลอดจนมีทักษะอารมณที่ดีในการติดตอสัมพันธกับบุคคลอื่น ทั้งที่บานและที่ทํางานหรือใน
เวลาที่ตองออกสังคม ขณะเดยีวกันความฉลาดทางอารมณก็จะชวยใหเรามองโลกในแงด ี ทําใหมี
พลังในการตอสูกับอุปสรรคตางๆ ไดอยางไมทอถอย สามารถสรางกําลังใจใหกบัตัวเองในยาม
ลมเหลว หรือมีปญหาได ตางจากคนที่มองโลกในแงรายที่มักจะมองเห็นแตปญหาและความยุงยาก 
ทําใหขาดกําลังใจที่จะผลักดนัใหฟนฝาอุปสรรค  
 เชาวนปญญาที่ดีหรือไอคิวสูง จึงไมอาจบงชี้ถึงความสําเร็จในการทํางานเสมอไปหากไมมี
ความฉลาดทางอารมณเปนสวนประกอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งงานบริหารหรือการทําธุรกิจ ที่ตอง
เกี่ยวของกับคนหมูมาก "ความเกงงาน" เพียงอยางเดียวจึงไมพอ หากยังตองมี "ความเกงคน" 
ประกอบดวย  
 ยกตวัอยางเชน นางสาวแดง พนักงานในแผนกการจัดกิจกรรมนอกสถานที่ของบริษัท   
เอกชนแหงหนึ่ง นางสาวแดงเปนคนที่เกงในเรื่องการประสานงาน ถนัดที่จะพบปะผูคนเพื่อเจรจา
ตกลงดําเนินงานรวมกนั แตตอมาแผนกตองการใหเธอทําหนาที่พิธีกรของงาน เพราะขาดแคลน
บุคคลากรดานนี้ นางสาวแดงอึดอัดใจมาก เพราะเธอไมถนัดงานที่จะตองยืนพดูตอหนาคนจํานวน
มาก เธอรูสึกไมมั่นใจ และเครียดทุกครั้ง ทําใหงานออกมาไมดี นางสาว ก ซ่ึงเปนหวัหนางานเรียก
เธอไปตําหน ินางสาวแดง พยายามอธิบายถึงความลําบากใจในการทาํหนาที่นี ้แตนางสาว ก บอกวา 
คนเราตองเรียนรูที่จะพัฒนาตัวเอง อะไรที่ทําไมได ก็ควรจะแกไขใหทาํได  
 ผลจากกรณีนีท้ําใหนางสาว ก สูญเสียคนประสานงานที่ดีและไดพธีิกรที่แย สวนนางสาว
แดง ตองทํางานดวยความอดึอัด เครียด และไมมีความสุข  
 ผูที่ตองการประสบความสําเร็จในการทํางาน จึงจําเปนที่จะตองฉลาดรูทั้งในเรื่องการ
ทํางานและคนทํางาน มีการรับรูและแสดงอารมณทั้งตอตนเองและเพื่อนรวมงานไดอยางถูกตอง
เหมาะสม ตลอดจนมีการเรยีนรู เขาใจ สามารถควบคุมอารมณและความรูสึกที่ไดรับ  
 คนที่มีไอคิวสูง แตกลับไมประสบความสําเร็จในการทํางานรวมกับผูอ่ืน อาจจะมาจากการ
ที่ไมมีโอกาสไดใชศักยภาพหรือความเกงที่มีอยู เพราะผูรวมงานไมใหความรวมมอื หรือเพราะมี
ปญหาในการควบคุมอารมณ เชน รับไมไดเมื่อถูกวพิากษวจิารณงาน มีปญหาในการพูดจาสื่อสาร
กับเพื่อนรวมงาน ดังตัวอยางของนาย อ.  
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 นาย อ. เปนคนตัดตอรายการโทรทัศนที่มีความสามารถมากคนหนึง่ และนาย อ. เองก็รัก
งานนี้มาก แตเขากลับทําไดแคไมกี่เดือนกต็องลาออก เพราะมีปญหากับเพื่อนรวมงาน เขากับใคร
ไมได เพื่อนรวมงานคนหนึง่เลาถึงนาย อ.วา เขาเปนคนทํางานดีที่นากลัว เพราะชอบทํางานคนเดยีว 
ไมชอบใหใครมาออกความคดิเห็น แถมเวลาที่มีคนทวงติงขอผิดพลาดหรือวิพากษวิจารณงานของ
เขา นาย อ.จะแสดงความไมพอใจออกมาอยางชัดเจน เชน หนาหงิก กระแทกของปงปงจนเพื่อน
รวมงานพากนัเอือมระอา ไมมีใครอยากพดูคุยดวย ไมวาในหรือนอกเวลางาน  
 บริษัทจึงสูญเสียคนทํางานที่มีความสามารถ ขณะที่นาย อ.ก็ตองทิ้งงานที่ตนเองรักและ
พกพาความรูสึกไมดี ที่ไมไดรับการยอมรบัจากเพื่อนรวมงาน  
 ปญหาที่สรางความยุงยาก ลําบากใจในการทํางาน จึงมักมาจากผูรวมงานมากกวาตัวงาน
จริงๆ โดยเฉพาะในโลกของการทํางานปจจุบันที่เกี่ยวของกับคนหมูมาก ตองติดตอประสานงาน 
ประสานความรวมมือเพื่อใหแตละฝายขับเคลื่อนงานใหบรรลุเปาหมาย  
 ความหงุดหงิด ขัดแยง ไมพอใจเปนเรื่องที่เกิดขึ้นไดเสมอ และหากไมมวีิธีจัดการที่
เหมาะสม เร่ืองเล็กก็อาจกลายเปนเรื่องใหญ เปนปญหา เปนความทกุขใจ และยังอาจมีผลกระทบตอ
ความเจริญกาวหนาไดอีกดวย  
 เอด รองกรรมการผูจัดการบริษัทแหงหนึ่ง พูดถึงปจจัยสําคัญที่ทาํใหเขาทํางานอยางมี
ความสุขและกาวหนาวา "ผมไดเปล่ียนวิธีการทํางานรวมกับคนอื่นๆ อยางแทจริง เร่ิมฟงมากขึ้น 
และฟงอยางตัง้ใจ เรียนรูท่ีจะอยูกับความเขมแข็งของคนอื่น แทนท่ีจะอยูกับความออนแอของ
ตนเอง ผมเริ่มพบกับความสขุท่ีแทจริงในการสรางความมั่นใจใหผูอ่ืน บางทีสิ่งท่ีสาํคญัที่สุดก็คือผม
เร่ิมเขาใจอยางถองแทวา วิธีท่ีดีท่ีสุดท่ีจะแสดงความรักและความเคารพผูอ่ืนคือชวยใหพวกเขาใช
ความแขง็แกรงท่ีมีอยูเพื่อบรรลุเปาหมายที่พวกเราจะตองทํารวมกัน" (จากหนังสือ "พลังแหงชวีิต" 
โดย แจ็ก แคนฟลด และมารก วิกเตอร แฮนเซน)  
 
ความฉลาดทางอารมณกับความรักและครอบครัว  
 ครอบครัวที่จะอยูรวมกันอยางมีความสุข ตองอาศัยความรัก ความเขาใจและยอมรบัไดใน
ขอบกพรองของผูอ่ืน อีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ จึงมีผลอยางมากตอความสงบสุขในบาน 
หรือในชวีิตคู ปญหาความแตกแยก หยารางที่เกดิขึ้นลวนมีตนตอมาจากการไมพยายามทําความ
เขาใจซึ่งกันและกัน หรือยอมรับขอบกพรองของอีกฝายไมได เมื่อมปีญหาก็ไมหนัหนาคุยกันดี ๆ 
หรือบางทีก็ใชความรุนแรง  
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 ความฉลาดทางเชาวนปญญา จึงไมใชปจจยัที่จะทําใหคนสองคนไปกนัรอด ตรงกันขาม ถา
คนเกงสองคนอยูดวยกนั แลวไมยอมกนั พยายามทีจ่ะเอาชนะกนั อนาคตก็คงไมพนการหยาราง 
ดวยเหตนุี้ คนเกงๆ จํานวนไมนอย ที่ประสบความสําเร็จในหนาทีก่ารงาน จึงลมเหลวในชีวิตคู  
 การเรียนรูที่จะใชชีวิตคู ไมมีสูตรสําเร็จตายตัว อุปสรรคและปญหาแตกตางกันไปในแตละ
คู การเรียนรูธรรมชาติและความตองการของแตละฝายจงึเปนเรื่องสําคัญยิ่ง  
 การเรียนรูจะทําใหเราเขาใจตัวเองและคนที่เรารักไดดยีิ่งขึ้น  
 เพราะเมื่อคนเรามีความเขาใจ ความยอมรบัไดก็จะตามมา 
 การรูธรรมชาติของชายหญงิ จะชวยใหเราอานใจ อานอารมณของอีกฝายออก วาเขากําลัง
รูสึกอยางไร และตองการอะไร ทําใหเราสามารถปฏิบัติตัวไดถูกตอง และถูกใจคนที่เรารัก  
 แนนอนวา ในการเรียนรูเร่ืองความรักและการอยูรวมกัน "หัวใจ" เทานั้นที่มีความสําคัญใน
เร่ืองนี้  
 ความฉลาดทางเชาวนปญญาจึงไมชวยอะไรมากนักกับการประคองความรักของคนสองคน  
 นอกจากปญหาเรื่องความรูสึกที่ลึกซึ้งระหวางคนสองคนแลว ชีวิตครอบครัวยังตองใช
ทักษะและศิลปะการดําเนินชีวิตอีกหลายประการ ในการที่จะพาครอบครัวใหอยูรอดปลอดภัยไดใน
ทุกสถานการณ  
 ดังเชน สังคมไทยทุกวันนี ้ ที่กําลังเผชิญกับปญหาเศรษฐกิจ ทําใหหลายครอบครัวเกิด
ความเครียดจากการเปลี่ยนแปลงที่แยลง เชน รายไดลดลง ตองทํางานหนกัขึ้น ปญหานี้เกดิขึ้นกับ
หลายครอบครัว แตกลับใหผลที่แตกตางกัน เพราะแตละคนมวีิธีคิดตอปญหาไมเหมือนกนัใน
สถานการณทีย่่ําแยลําบากและยากจะหลีกเลี่ยง หากคนในครอบครัวมีความฉลาดทางอารมณก็จะ
สามารถชวยใหเผชิญหนากบัปญหาดังกลาวไดดียิ่งขึ้น เพราะความฉลาดทางอารมณ คือศิลปะที่จะ
พาใหชีวิตดําเนินไปอยางสรางสรรค ดังเชน เร่ืองราวของครอบครัวนายดําและครอบครัวนายขาว  
 ครอบครัวของนายดําและนางแดง เจอพษิไอเอ็มเอฟเหมอืนกับอีกหลายครอบครัว นายดํา 
ถูกลดเงินเดือน 30 เปอรเซ็นต สวนนางแดง ถูกออกจากงาน จึงหนัมาขายขาวเหนียวหมูยาง เพื่อ
ชวยแบงเบาคาใชจาย ทั้งคูรูสึกแยมากตอความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ไมสามารถยอมรับสภาพใหม
ของชีวิตได เกดิความเครียดที่ตองประหยดั จํากัดจําเขี่ยรายจายประจําวัน อีกทั้ง นายดําก็ตองทํางาน
ลวงเวลา ขณะที่ นางแดงเหนื่อยและอายจากการออกไปขายขาวเหนียวหมูยาง ทั้งคูจึงมักจะ
หงุดหงดิใสลูก ทําใหลูกชอบหาเรื่องออกไปนอกบานเพราะเบื่อเสียงบน และบรรยากาศที่
เครงเครียดในบาน  
 ขณะที่ครอบครัวของนายขาวกับนางเขียว ซ่ึงเจอสถานการณเดยีวกันแต นายขาวและนาง
เขียวตางทําใจยอมรับในปญหาที่เกิดขึน้ วาเปนเรื่องที่ไมสามารถหลีกเล่ียงได จึงพยายามมองหา
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ขอดีจากปญหา เชน คิดวาเปนโอกาสดีทีจ่ะไดทบทวนและตัดคาใชจายที่ไมจําเปนออกไป พยายาม
ทําเรื่องการประหยัดใหเปนเรื่องที่สนุกและทาทาย หรือเวลาที่นายขาวเหน็ดเหนื่อยจากการทํางาน
ลวงเวลา ก็คดิซะวางยังโชคดีกวาคนอีกตั้งมากมาย ทีไ่มมีโอกาสเหน็ดเหนื่อย (เพราะไมมีงานทํา) 
หรือการที่นางเขียวตองออกไปทําอาหารขาย ถึงแมจะอาจและเขินอยูบางในชวงแรกๆ แตก็พยายาม
มองวา เปนการดีที่จะไดมีโอกาสเรียนรูอะไรใหมๆ เชน ไดพัฒนาฝมือการทําอาหาร ไดเงินเพิ่ม ได
ความภาคภูมิใจ (ถึงแมจะเหนื่อยหนอยกต็าม)"  
 ดังนั้น ครอบครัวของนายขาว จึงไมมีบรรยากาศที่ชวนอกึอัด นาเบื่อ นารําคาญ เหมือนของ
นายดํา เพราะทุกคนปรับตัวได มองโลกในแงด ี ทําใหมีพลังในการที่จะฝาฟนภาวะทีไ่มพึง
ปรารถนาได  
 ครอบครัวไหนมีความสุขมากกวากนั?  

ในทางจิตวิทยา กลาวถึงอีคิวกับการสรางความอบอุนในครอบครัวเอาไววา  
1. สนใจ และเขาใจในความกังวลของคนในครอบครัว  
2. รับรูและสามารถตอบสนองตอความตองการของคนในครอบครับไดดี  
3. รูและเขาใจศักยภาพ สงเสริมความรูความสามารถของสมาชิกในครอบครัวใหถูกทาง  
4. ความจริงใจตอกัน เปนรากฐานของความผูกพันทางอารมณที่ลึกซึ้ง  
 
ความฉลาดทางอารมณตอการศึกษา  
 โดยทั่วไปถาพดูถึงปจจัยที่ทําใหเดก็เรียนด ี พอแมอาจจะนึกถึงการเรยีนพิเศษในวิชายากๆ 
เชน คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ภาษาอังกฤษ เราเคยเชื่อวาถาทุมเทเวลาใหกับการอานหนังสือ มี
โอกาสกวดวิชาเหลานั้นจากอาจารยเกงๆ เด็กๆ ก็จะมีผลการเรียนที่ดีขึ้นและสามารถสอบเขา
มหาวิทยาลัยได  
 ในโลกของความเปนจริง การที่เด็กจะเรยีนดี มีอนาคตที่ดี นอกจากความสามารถทาง
วิชาการแลว ยงัตองอาศัยปจจัยอ่ืนๆ อีกมาก โดยเฉพาะในสังคมปจจุบนัที่เต็มไปดวยส่ิงยั่วยุ พบวา
เด็กจาํนวนไมนอยที่เผชิญปญหาทางดานอารมณความรูสึก จนทําใหเสียโอกาสทางการศึกษาไป
อยางนาเสียดาย เชน ปญหายาเสพติด ปญหาการตั้งครรภในวัยเรียน หรือปญหาดานพฤติกรรมอื่นๆ 
ปญหาเหลานีไ้มไดมีที่มาจากความออนแอทางเชาวนปญญา แตมาจากความออนแอทางอารมณ ที่
ไมสามารถรูเทาทันและจดัการกับอารมณความรูสึกทัง้ของตนเองและผูอ่ืนได  
 โรงเรียนแหงหนึ่งในสหรัฐอเมริกา มีการขานชื่อนักเรียนในชั้นดวยวิธีแปลกใหมไม
เหมือนใคร ดวยการใหนักเรียนบอกความรูสึกของตนเองในขณะนั้น เชน วันนี้อารมณดี ตืน่เตน 
กังวลเล็กนอย หรือมีความสุข แทนการตอบวามาหรือไมมา  
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 กิจกรรมนี้เรียกวา Self-Science เปนวิชาเกีย่วกับความรูสึกทั้งของตนเองและผูอ่ืน ครูจะให
ความสนใจกบัประสบการณทางอารมณของเด็ก มกีารนําความเครียดและประสบการณเลวรายที่
เคยเกดิขึ้นมาเปนหัวขอทีจ่ะพูดคุยกนัในแตละวัน  
 จุดมุงหมายในการสอนวิชานีค้ือ เพื่อพัฒนาทักษะทางอารมณและสังคม หลักสูตรนีไ้มได
สอนเฉพาะเดก็ที่มีปญหาเทานั้น แตเปนการพัฒนาทักษะและความเขาใจที่มีความสําคัญกับเดก็ทกุๆ 
คน โดยมแีนวคิดวา ผูเรียนจะเขาใจบทเรียนไดอยางลึกซึ้งเมื่อมีประสบการณโดยตรงมากกวาการ
รับฟงจากการสอนเพียงอยางเดียว  
 ปจจุบัน มกีารนําหลักสูตรนีม้าใชในการปองกันปญหาดานตางๆ ในสถานศึกษา เชน การ
สูบบุหร่ีในเดก็วยัรุน การใชสารเสพติด การตั้งครรภในวัยเรียน การออกจากโรงเรียนกอนกําหนด
รวมถึงการมีพฤติกรรมจากการสอนเพียงอยางเดยีว  
 แตอยางไรก็ตาม การนําความรูเกี่ยวกับอารมณเขามาสอนในโรงเรียน ก็ยังเปนเรื่องใหมที่
ไมเคยทํามากอน โครงการนี้จึงตองใชนักจิตวิทยาเปนผูสอน แตคาดวาตอไปจะมกีารถายทอด และ
ฝกหัดใหครูทัว่ไปในโรงเรียนสามารถดําเนินการไดเอง เพื่อเปนการปองกันปญหาที่เกิดขึน้จาก
อารมณและความรูสึก ที่ทําใหเดก็จํานวนไมนอยตองหมดอนาคตทางการเรียนไปอยางเสียดาย  
 นอกจากนี้ยังพบอีกวา ความฉลาดทางอารมณมีผลตอการเรียน ดังเชน งานวจิัยของจอหน 
กอตตแมน นกัจิตวิทยา เคยศึกษาถึงผลการสอนทักษะความฉลาดทางอารมณตอการเรียนของเด็ก 
รวบรวมขอมลูจาก 56 ครอบครัว ตั้งแตพ.ศ.2529 แลวติดตามผลอยูหลายป ปรากฏวาในกลุมที่    
พอแมเล้ียงลูกแบบเนนทกัษะทางอารมณเด็กจะมีผลการเรียนที่ดกีวา ถึงแมวาจะมีระดับไอคิว
ใกลเคียงกันกต็าม ที่สําคัญเด็กในกลุมดังกลาวยังมีความสัมพันธทีด่กีับพอแม ครูและเพือ่นๆ 
สามารถควบคุมอารมณไดด ี ปรับตัวกับปญหาความขัดแยง ความโกรธ ความเครียดไดดี และมี
ความสุขในการดําเนินชวีิต  
 งานวิจยัอีกชิน้หนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพของความฉลาดทางอารมณที่มีผลตอ
การศึกษาคือ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยฮารวารดที่ทําการศึกษายอนหลังเกี่ยวกับความสําเร็จในการ
ทํางาน โดยศึกษาจากผูเรียนจบในปพ.ศ.1940 จํานวน 95 คน เปนการศึกษาระยะยาวตดิตาม    
จนถึงวยักลางคน พบวานักศึกษาที่เรียนจบและไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดบัสูง ประสบ
ความสําเร็จทั้งในดานการงานและครอบครัวนอยกวานักศึกษาที่ไดคะแนนต่ํากวา ยังมีการศึกษาที่
แสดงวาความสําเร็จดานตางๆ นั้น เปนผลมาจากความฉลาดทางอารมณถึง 80 เปอรเซ็นต สวนอกี 
20 เปอรเซ็นต เปนผลมาจากความฉลาดทางเชาวนปญญา  
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ความฉลาดทางอารมณตอตนเอง  
 เปนที่ยอมรับในปจจุบันวา จิตใจมีผลตอรางกายและความเครียดคือบอเกิดทีสํ่าคัญของ
โรคภัยไขเจ็บหลายชนิด ทัง้ทางตรงและทางออม เชน โรคแผลในกระเพาะอาหาร ไมเกรน ความ
ดันโลหิตสูง ไปจนถึงโรครายอยางมะเร็ง เพราะเมื่อเรามีอารมณดี กจ็ะสงผลดีใหรางกายแข็งแรง
ตามไปดวย ตรงกันขามเมื่อเราเครียด วิตกกังวล หดหู เศราซึม ภูมิคุมกนัในรางกายกจ็ะลดระดับลง
ทําใหงายที่จะติดเชื้อ หรือเจบ็ไขไมสบาย  
 คนอารมณด ี ยังเปนคนมเีสนห ใครๆ ก็อยากอยูใกล ตรงขามกับคนที่มักเครงเครียด 
หงุดหงดิ เจาอารมณ ผูคนก็ไมอยากจะเกีย่วของ  
 ความฉลาดทางอารมณยังชวยใหคนมองโลกในแงดี มคีวามสุข มีความพอใจและยอมรับ
ไดกับสภาพที่เปนอยู แมวาสภาพนัน้อาจไมเปนที่พึงปรารถนาเพียงใดก็ตาม  
 เลนา มาเรีย คลิงวัลล นักรองนักกฬีาพกิารที่มีช่ือเสียงของสวีเดน เลนาไมมีแขนทั้งสองขาง 
และขาซายกย็าวเพยีงครึ่งหนึ่งขวามาตั้งแตเกิด แตเธอเปนผูที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งในดาน
การงานและครอบครัว เธอจบการศึกษาจากวิทยาลัยการดนตรีในกรุงสต็อกโฮลม เปนนักรองชื่อดัง 
ที่มีงานหลายอลับั้ม เธอเรียนวายน้ําตั้งแตอายุ 3 ขวบ จนไดเปนนกักีฬาทีมชาติของสวีเดน ไดรับ
เหรียญรางวัลมากมาย เลนาเปนคนราเรงิแจมใส เธอดูแลตัวเองไดอยางนาทึ่ง เธอทําอาหารได 
ทํางานฝมือได ถายรูปได ขับรถได เธอพูดถึงความพิการของเธอไวอยางนาคิดวา  
 "ฉันไมเคยคดิถึงความพิการของตัวเองในแงลบ ฉันมักคิดวาฉันก็เปนเหมือนคนอื่นๆ 
เพียงแตทําบางอยางที่ตางไปจากคนอื่นบาง" (จากหนังสือบันทึกจากปลายเทา เลนา มาเรีย คลิงวลัล 
เขยีน อุลลา ฟวสเตอร และสมใจ รักษาศรี แปล จัดพิมพโดย นานมีบุค จํากัด)  

 

สาเหตุท่ีทําใหอีคิวดีหรือไมดี  

 ความฉลาดทางอารมณ เปนความฉลาดและความสามารถทางสมองอยางหนึ่ง การที่คนเรา
จะมีความฉลาดทางอารมณมากหรือนอยนั้น ขึ้นอยูกับ 2 ปจจัยหลัก ๆ คือ  

1. พันธุกรรมและพื้นฐานอารมณ  
2. สภาพแวดลอมและการเลีย้งดู  

 
1. พันธุกรรมและพื้นฐานอารมณ  
 พันธุกรรม คือตัวกําหนดใหมนุษยทุกคนมีลักษณะพื้นฐานอารมณทีแ่ตกตางกันไป และ
พื้นอารมณที่ตดิตัวมาแตกําเนิดก็จะเปนสวนสําคัญที่กําหนดพฤตกิรรมอารมณ บุคลิก  
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 นอกจากนี้ สภาพแวดลอมขณะอยูในครรภ ก็มีสวนไมนอยตอการสรางพื้นอารมณ เพราะ
ในปจจุบนัเปนที่ยอมรับกันแลววาอารมณของแมขณะตัง้ครรภมีสวนสําคัญตอพื้นอารมณของลูก
เชน แมที่มกัมคีวามเครียด อาจจะทําใหลูกเปนเด็กอารมณไมดี ขี้โมโหเล้ียงยาก สวนแมที่อารมณดี
มีความสบายกายสบายใจในขณะตั้งครรภ ก็มักจะไดลูกที่เปนเดก็เลี้ยงงาย ราเริง  
 คนที่มีพื้นอารมณดี จึงเหมือนกับคนทีม่ีทุนสํารองของชีวิตติดตวัมาตั้งแตเกดิเพราะการมี
จิตใจที่มัน่คง เขมแข็ง ถือไดวาเปนความโชคดี เปรียบไดกับพืน้ที่มีความแข็งแรง สามารถรับแรง
กระแทกไดโดยไมกระทบกระเทือนมาก แตคนที่พื้นอารมณไมดี ออนไหว เปราะบาง เปรียบไดกบั
คนที่มีทุนสํารองมานอย ถาเปนพื้นกเ็ปนพืน้ที่บอบบางกระทบกระทั่งอะไรแรงๆ ไมได งายตอการ
ที่จะพังโครมลงมา  
2. สภาพแวดลอมและการเลีย้งดู  
 พื้นอารมณที่ถูกกําหนดโดยพันธุกรรมเปนปจจยัที่ติดตวัมาไมสามารถจะเปลี่ยนแปลง
แกไขไดก็จริง แตการเลี้ยงดูในสภาพที่เหมาะสมกับอารมณก็สามารถจะชวยพัฒนากลอมเกลาและ
ควบคุมพื้นอารมณดานลบได ขณะเดยีวกันก็สามารถจะสงเสริมพื้นอารมณดานบวกใหดีโดดเดน
ยิ่งๆ ขึ้นไป เปรียบไดกับพื้นที่บาง หากไมไดรับการสรางเสริมเติมเต็มใหแข็งแรงขึ้น พื้นนั้นก็จะอยู
ในสภาพเดมิทีง่ายตอการผุพงัเมื่อไดรับแรงกระแทก เด็กที่มีพื้นอารมณไมดี ถาไมไดรับการเลี้ยงดทูี่
เขาใจก็อาจจะไปกระตุนใหอารมณที่ไมดีเหลานั้นเติบโตจนฝงรากลึก ไรการควบคุม กลายเปน
ปญหาทั้งตอตนเองและสังคมที่เกี่ยวของ แตถาพอแมเขาใจในธรรมชาติของเด็กก็ยังสามารถจะ
ชดเชยหรือควบคุมสวนที่ดอยไมใหมีอิทธิพลหรือเปนปญหาในการดําเนินชวีิต ดังเชน กรณขีอง
บุคคล 4 คนนี้  
 นายหนึง่ เตบิโตมากับครอบครัวที่พอเปนใหญในบานชอบใชความรุนแรงแกปญหาความ
ขัดแยง ภาพของพอที่แสดงอารมณเกรี้ยวกราดหรือทุบตีแมเปนเรื่องปกติสําหรับนายหนึ่ง ตอมาเมื่อ
มีครอบครัวเขาจึงนําวิธีการเหลานั้นไปใชโดยไมรูตัว เชน เวลามีปญหาขัดแยงก็มกัขึ้นเสยีงดา
ภรรยา ไปจนกระทั่งลงมือลงไมทํารายรางกาย เมื่อภรรยาทนไมไดและหนีไป นายหนึ่งกลับสงสัย
และไมเขาใจวาทําไมภรรยาจึงทนไมไดกบั "เร่ืองแคนี"้  
 นางสาวนิด เปนคนหวั่นไหวงาย เติบโตมาในครอบครัวที่พอแมแยกทางกัน พอและแมไม
สามารถใหความดูแลเอาใจใสไดเต็มที่ จงึพยายามชดเชยดวยการตามใจ และใหเงินทองสิ่งของ เธอ
จึงไมเคยเรยีนรูเร่ืองความผิดหวัง อยากไดอะไร ตองได ไมเคยเรียนรูที่จะอดทนตอความตองการ
ของตัวเอง แตส่ิงเดียวทีเ่ธอขาดก็คือความรกั เมื่อเธอพบ นาย ว. เธอจึงเรียกรองความรัก ความสนใจ
จากเขามาก ดวยการควบคุมอยางใกลชิดเมือ่ นาย ว. อึดอดัทนไมไดและจากเธอไป เธอก็ประชดเขา
ดวยการกินยาตาย  
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 นายนอย เติบโตมาในครอบครัวที่ดูเหมือนอบอุน พอแมพี่นองอยูกนัพรอมหนา แตแมมัก
เปรียบเทียบเขากับลูกคนขางบานที่เรียนเกงกวาอยูเสมอ ทําใหเขารูสึกวาตนเองไมมคีุณคา ปจจุบนั 
ถึงแมนายนอยจะมีหนาที่การงานดี เปนนักวิทยาศาสตรในหนวยงานราชการแหงหนึ่ง แตลึกๆ แลว
เขามักรูสึกไมมั่นใจ คิดวาตนเองมีความสามารถสูคนอื่นไมได ทั้งๆ ที่ในความเปนจริงเขาเปน
นักวิทยาศาสตรที่มีความสามารถมากคนหนึ่ง ความรูสึกนี้จึงเปนเหมอืนเชือกที่คอยฉุดร้ังเขาไมให
กาวไปขางหนาอยางนาเสียดาย  
 เลนา มาเรีย คลิงวัลล นักรองชื่อดังชาวสวีเดน ที่ไมมีแขน และยงัมีขาขางซายที่ยาเพยีง
คร่ึงหนึ่งของขาขางขวา เลนา เลาถึงปจจัยที่ทําใหเธอเปนคนพิการ ทีป่ระสบความสาํเร็จในชีวติวา 
สวนสําคัญมาจากการเลี้ยงดขูองพอแมที่ยอมรับและเขาใจในความบกพรองของรางกายเธอ และให
โอกาสเธอไดเรียนรูที่จะเปนคนเขมแข็ง มคีวามรูสึกที่ดตีอตัวเอง เลนา เลาวา  
 "พอแมสนับสนุนใหฉันทําในสิ่งที่ฉันชอบ และทานกส็นับสนุนนองชายในแบบเดียวกัน
เพราะเหตุนี้ ฉนัจึงไมรูสึกโกรธหรือขมขื่นใจตอสภาพทีฉ่ันเปนอยู"  
 "พอแมรักฉันเพราะฉันเปนฉัน ไมใชเพราะวาฉันไมสามารถทําสิ่งนี้หรือสามารถทําสิ่งนั้น
ได ซ่ึงทําใหฉนัมั่นคงทางจติใจมาก"  
 "พอแมใหเวลาฉันในการทําความเขาใจวาจะจดัการกับเรื่องตางๆ อยางไรแทนที่จะเขามา
ชวยเหลือทันทีที่รองขอ ดวยเหตนุี้ ฉันจึงเปนคนไมยอมแพ และมักจะคนพบวิธีจัดการกบั
สถานการณที่เกิดขึ้น"  
 และเมื่อเธอทําพลาด หรือไมมีกําลังพอ พอแมก็พรอมที่จะใหความชวยเหลือ เธอจึงมอิีสระ
ในการแสวงหาความสําเร็จ แตขณะเดยีวกนัก็สามารถรับมือกับความลมเหลวได และรูสึกมั่นคงใน
จิตใจ เพราะรูวาพอแมอยูใกลๆ เธอเสมอ  

การแกไขอีคิว  

 ในทางจิตวิทยาเชื่อวา อีคิวหรือความฉลาดทางอารมณ เปนสิ่งที่พัฒนาได แดเนียล 
โกลแมน ผูเขยีนเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ เสนอแนะวิธีการพัฒนาอารมณไว 5 ประการดังนี้  
1. รูจักอารมณตนเอง  
 การรูจกัอารมณตนเองจะเปนพื้นฐานในการควบคุมอารมณเพื่อแสดงออกอยางเหมาะสม 
การรูจักอารมณตนเองก็คือการรูตัว หรือการมีสติในทศันะของพุทธศาสนานั่นเอง  
 ปกติเมื่อเราเกดิอารมณใดๆ ขึ้นมา เราจะตกอยูในภาวะใดๆ ภาวะหนึ่งใน 3 ภาวะ
ดังตอไปนี้  
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 1. ถูกครอบงํา หมายถึง การที่เราไมสามารถฝนตอสภาพอารมณนั้นๆ ไดจึงแสดง
พฤติกรรมไปตามสภาพอารมณดังกลาว เชน เมื่อโมโหก็อาจจะมีการขวางปาขาวของหรือสงเสียง
ดังโดยไมสนใจใคร  
 2. ไมยินดียนิราย หมายถึง การไมยินดยีนิรายตออารมณที่เกดิขึ้น หรือทําเปนละเลยไม
สนใจ เพื่อบรรเทาการแสดงอารมณ เชน ทําเปนไมใสใจตอเหตกุารณที่เกิดขึ้น ทั้งที่จริงๆ ก็รูสึก
โกรธ  
 3. รูเทาทัน หมายถึง การรูเทาทันตออารมณที่เกิดขึน้ มีสติรูวาควรจะทําอยางไรจึงจะ
เหมาะสมที่สุดในขณะอารมณนั้นๆ เชน โกรธก็รูวาโกรธ แตก็สามารถควบคุมความโกรธนั้นได 
ระงับอารมณโกรธได และหาวิธีจัดการแกไขไดอยางเหมาะสม  
 
ทําอยางไรใหรูเทาทันอารมณตนเอง?  
 ทบทวน ถารูสึกวาที่ผานมาเรามีปญหาในการแสดงอารมณ ลองใหเวลาทบทวนอารมณ
ดวยใจที่เปนกลาง ไมเขาขางตัวเอง วาเรามีลักษณะอารมณอยางไร เรามักแสดงออกมาในรูปแบบ
ไหน แลวรูสึกพอใจ ไมพอใจอยางไร คิดวาเหมาะสมหรอืไมตอการแสดงอารมณในลักษณะนั้นๆ  
 ฝกสต ิ ฝกใหมีสติและรูตัวอยูเสมอวาขณะนีเ้รากําลังรูสึกอยางไรกับตัวเองหรือตอส่ิงที่
เกิดขึ้นรอบๆ ตัว สบายใจ ไมสบายใจ แลวลองถามตัวเองวาเราคิดอยางไรกับความรูสึกนั้น และ
ความคิด ความรูสึกนั้นมีผลอยางไรกับการแสดงออกของเรา  
2. จัดการกับอารมณตนเองได  
 การจัดการกับอารมณตนเองได หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณและสามารถ
แสดงออกไปไดอยางเหมาะสมกับกาลเทศะ แตการที่เราจะจดัการกับอารมณไดอยางเหมาะสม
หรือไมเพียงใดนั้น ก็ขึน้อยูกับความสามารถในการควบคุมอารมณ  
เทคนิคการจัดการกับอารมณตนเอง  
 ทบทวน วามีอะไรบางที่เราทําลงไปเพื่อตอบสนองอารมณที่เกิดขึน้และพจิารณาวาผลที่
ตามมาเปนอยางไร  
 เตรียมการในการแสดงอารมณ ฝกสั่งตัวเองวาจะทําอะไร และจะไมทาํอะไร  
 ฝกรับรูในสิง่ท่ีเกิดขึ้น หรือที่เราตองเกี่ยวของในดานดี ทําอารมณใหแจมใส ไมเศราหมอง  
 สรางโอกาสจากอุปสรรค หรือหาประโยชนจากปญหา โดยการเปลี่ยนมุมมองเชน คิดวา
เหตุการณที่เกดิขึ้นคือความทาทายที่จะทําใหเราพัฒนายิง่ขึ้น เปนตน  
 ฝกผอนคลายความเครียด โดยเลือกวิธีที่เหมาะกับตนเอง เชน ออกกําลังกาย นั่งสมาธิ เดิน
จงกรม เลนดนตร ีปลูกตนไม เปนตน  
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3. สรางแรงจงูใจใหตนเอง  
 การมองหาแงดีของเหตุการณตางๆ ที่เกดิขึ้น จะชวยใหเราเกิดความเชื่อมั่นวา สามารถ
เผชิญกับเหตุการณนั้นได และทําใหเกิดกําลังใจที่กาวไปสูเปาหมายทีว่างไว  
เทคนิคการสรางแรงจงูใจใหกับตนเอง  
 ทบทวนและจัดอันดับสิง่สําคัญในชีวิตโดยใหจัดอันดับความตองการ ความอยากได อยากม ี
อยากเปนทัง้หลายทั้งปวง แลวพิจารณาวาการที่เราจะบรรลุส่ิงที่ตองการนั้น เร่ืองไหนที่พอเปนไป
ได เร่ืองไหนที่ไมนาจะเปนไปได  
 ตั้งเปาหมายใหชัดเจน เมื่อไดความตองการที่มีความเปนไปไดแลวก็นํามาตั้งเปาหมายให
ชัดเจน เพื่อวางขั้นตอนการปฏิบัติที่จะมุงไปสูจุดหมายอื่นๆ  
 มุงมั่นตอเปาหมาย ในการปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงความฝน ความตองการของตนเอง ตองระวัง
อยาใหมเีหตกุารณมาทําใหเราเกิดความไขวเขวออกนอกทางที่ตั้งไว  
 ลดความสมบรูณแบบ ตองทําใจเอาไวยอมรับไดวา ส่ิงที่เราตั้งใจไวอาจจะมีความผดิพลาด
เกิดขึ้นได หรือไมเปนไปดังที่ใจเราคาดหวงั 100 เปอรเซ็นต การทําใจยอมรับความบกพรองไดจะ
ชวยใหเราไมเครียด ไมทุกข ไมผิดหวังมากจนเกนิไป  
 ฝกมองหาประโยชนจากอปุสรรค เพื่อสรางความรูสึกดีๆ ที่จะเปนพลังใหเกิดสิ่งดีๆ อ่ืนๆ 
ตอไป  
 ฝกสรางทัศนคติท่ีด ี หามุมมองที่ดีในเรื่องที่เราไมพอใจ (แตไมสามารถแกไขหรือ
เปลี่ยนแปลงได) มองปญหาใหเปนความทาทาย ที่เราจะไดเรียนรูส่ิงใหมๆ เพือ่สรางพลังและ
แรงจูงใจใหผานพนปญหานัน้ๆ ไปได  
 หมั่นสรางความหมายในชีวิต ดวยการรูสึกดีตอตัวเอง นึกถึงสิ่งที่สรางความภูมิใจ และ
พยายามใชความสามารถที่มีทําประโยชนทั้งแกตนเองและผูอ่ืน แมวาจะเปนเรื่องเล็กๆ นอยๆ ให
กําลังใจตนเอง คดิอยูเสมอวาเราทําได เราจะทําและลงมือทํา  
4. รูอารมณผูอ่ืน  
 การรูและเขาใจอารมณความรูสึกของผูอ่ืน และสามารถแสดงอารมณตนเองตอบสนองได
อยางเหมาะสม โดยเฉพาะกับคนที่เราเกี่ยวของสัมพันธดวย จะชวยใหเราสามารถอยูรวมหรือ
ทํางานดวยกนัไดอยางดี และมีความสุขมากขึ้น 
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เทคนิคการรูอารมณผูอ่ืน  
 ใหความสนใจในการแสดงออกของผูอ่ืน โดยการสังเกตสีหนา แววตา ทาทาง การพูด 
น้ําเสียง ตลอดจนการแสดงออกอื่นๆ  
 อานอารมณความรูสึกของผูอ่ืน จากสิ่งที่สังเกตเห็นวาเขากําลังมีความรูสึกใด โดยอาจ
ตรวจสอบวาเขารูสึกอยางนัน้จริงหรือไมดวยการถาม แตวิธีนี้ควรทําในสถานการณที่เหมาะสม 
เพราะมิฉะนั้น อาจดูเปนการวุนวาย กาวกายเรื่องของผูอ่ืนได  
 ทําความเขาใจอารมณและความรูสึกของบคุคล เรียกวาเอาใจเขามาใสใจเรา วาถาเราเปนเขา 
เราจะรูสึกอยางไร จากสภาพที่เขาเผชิญอยู  
 แสดงความเห็นอกเห็นใจ ใหกําลังใจ เมื่อผูอ่ืนกําลังมีปญหา  
5. รักษาความสัมพันธภาพที่ดีตอกัน  
 การมีความรูสึกที่ดีตอกนั จะชวยลดความขัดแยง และชวยใหการอยูรวมกนัเปนไปอยาง
ราบรื่น พรอมที่จะสรางสรรคผลงานที่เปนประโยชน  
เทคนิคในการสรางสัมพันธภาพที่ดตีอกัน  

ฝกการสรางความรูสึกท่ีดีตอผูอ่ืน ดวยการเขาใจ เหน็ใจความรูสึกของผูอ่ืน  
 ฝกการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ดวยการสรางความเขาใจที่ตรงกัน ฝกการเปนผูพดูและ
ผูฟงที่ดี และไมลืมที่จะใสใจในความรูสึกของผูฟงดวย  

ฝกการแสดงน้าํใจ เอื้อเฟอเผ่ือแผ รูจักการใหและรับ  
ฝกการใหเกียรติผูอ่ืนอยางจรงิใจ รูจักยอมรับในความสามารถของผูอ่ืน  
ฝกแสดงความชื่นชม ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ตามวาระที่เหมาะสม  

พุทธศาสนากบัความฉลาดทางอารมณ  

 พระธรรมปฎก(ป.อ.ปยุตโต) อธิบายถึง ความฉลาดทางอารมณวา อารมณก็คือสภาพจิต    
ที่โยงไปถึงพฤติกรรมในความสัมพันธกับสิ่งแวดลอม เพราะอารมณหรือสภาพจิตนั้นอาศัย
พฤติกรรมเปนชองทางสื่อสารแสดงออก  
 เมื่ออารมณหรือสภาพจิตไดรับการดูแลพฒันา ช้ีชอง นาํทาง ขยายขอบเขตและปลดปลอย
ดวยปญญา ใหส่ือสารแสดงออกอยางไดผลดี ดวยพฤติกรรมทางกาย วาจา ก็นับไดวาระบบ
ความสัมพันธแหงพฤติกรรม จิตใจ และปญญา เขามาประสานกนั บรรจบเปนองครวมซึ่งเมื่อ
ดําเนินไปอยางถูกตองก็จะอยูในภาวะสมดลุ ใหเกิดผลดีทั้งแกตนและคนอื่น ตลอดถึงสังคมและ
ส่ิงแวดลอมทัง้หมด  
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 พระราชวรมุน(ีประยูร ธมมจิตโต) อธิการบดี มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย ใหความหมาย
ของความฉลาดทางอารมณวา คือการใชปญญากํากับอารมณที่ออกมาใหมีเหตุผล เปนการแสดง
อารมณความรูสึกออกมาในแตละสถานการณ โดยถือวาอารมณหรือความรูสึกนั้นเปนพลังใหเกิด
ความประพฤติ ซ่ึงถาพลังขาดปญญากํากบัก็เปนพลังบอด ปญญาจึงเปนตัวที่จะกํากับชีวิตของเราให
การแสดงออกเปนไปในทางถูกตอง ซ่ึงถาพิจารณาในความหมายนี ้ ทั้งความสามารถทางเชาวน
ปญญาและความสามารถทางอารมณมีความสัมพันธเกี่ยวของกัน  
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 บุญสม นวมคาํนึง (2546) การคนควาแบบอิสระครั้งนี้มีวตัถุประสงคเพื่อเปรียบเทียบความ
ฉลาดทางอารมณระหวางนกักีฬาประเภททีมและนกักฬีาประเภทเดี่ยว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย จํานวน 84 คน โดยแบงเปนประเภททีมจํานวน 42 คน และประเภท
เดี่ยวจํานวน 42 คน เครือ่งมือที่ใชในการศึกษาเปนแบบประเมินความฉลาดทางอารมณของกรม
สุขภาพจติ สถิติที่ใชในการวเิคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t-test 
 ผลการศึกษาพบวา นักกฬีาประเภททีมมีความฉลาดทางอารมณมากกวานกักฬีาประเภท
เดี่ยวยกเวนดานสัมพันธภาพ  
 กรัณย ปญโญ, ขวัญชัย แสงสุวรรณและกนกวรรณ อังกสิทธิ์ (2546) การวิจยัคร้ังนี้มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดบัสมรรถภาพทางกาย ระดับความฉลาดทางอารมณ และหา
ความสัมพันธระหวางสมรรถภาพทางกายและความฉลาดทางอารมณ ของนักเรียนโรงเรยีนสาธิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ในระดับมัธยมศกึษาตอนตน จํานวน 116 คน กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ
หญิง จํานวน 85 คน เปนเพศชาย จาํนวน 31 คน การเก็บรวบรวมขอมูลในเรื่องความฉลาดทาง
อารมณใชแบบประเมินความฉลาดทางอารมณของกรมสุขภาพจิต (สําหรับชวงอายุ 12 - 17 ป) และ
การสัมภาษณเชิงลึกโดยนกัจติวิทยา การเก็บรวบรวมขอมูลในเรื่องสมรรถภาพทางกายใชการวดั
ความแข็งแรงของแขน ความแข็งแรงของขา ความจปุอด ความออนตวัและความทนทานทั่วไป 
วิเคราะหขอมูลโดยการแจกแจงความถีแ่ละหาคารอยละคาเฉลี่ย สวนเบีย่งเบนมาตรฐานและการ
ประมาณคาเฉลี่ยประชากรทีร่ะดับความเชือ่มั่น 95% และการหาคาสหสัมพันธ ผลการวิจัยสรุปดังนี ้

1. นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีสมรรถภาพทางกาย ดังนี ้
  1.1 นักเรียนชาย มีความแขง็แรงของกลามเนื้อแขนในระดับปานกลาง ในทุกชวง
อายุ สวนนักเรียนหญิง อาย ุ 12 -15 ป มีความแข็งแรงของกลามเนื้อแขนในระดับปานกลางถึงต่ํา
มาก 
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  1.2 นักเรยีนชายและนักเรยีนหญิงมีความแข็งแรงของกลามเนื้อขาอยูในเกณฑต่ํา
มาก 

 1.3 นักเรียนชายและนักเรยีนหญิงมีความจุปอดในระดบัปานกลางถึงดี 
  1.4 นักเรียนสวนใหญมีความออนตัวอยูในระดับปานกลาง ยกเวนนกัเรียนหญิง 
อายุ 15 ป มีความออนตัวอยูในระดับดีมาก 
  1.5 นักเรียนสวนใหญมีความอดทนทั่วไปอยูในระดับปานกลาง ยกเวนนักเรียน
ชาย อายุ 12 - 13 ป มีสมรรถภาพทางกายดานความอดทนทั่วไปอยูในระดับต่ํามากและนกัเรียน
หญิง อายุ 12 ป มีความอดทนทั่วไปอยูในระดับต่ํา 

2. การประเมนิความฉลาดทางอารมณ พบวา มีความฉลาดทางอารมณในดานความสามารถ
ในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเองอยูในเกณฑปกติถึงสูงกวาปกต ิ

3. การหาความสัมพันธของสมรรถภาพทางกายกับความฉลาดทางอารมณ พบวา การหา
ความสัมพันธของสมรรถภาพทางกายกับความฉลาดทางอารมณสวนใหญไมมีความสัมพันธกัน 
 พร้ิมเพรา ดิษยวณิช (2543) ไดทําการศึกษาผลของการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานที่มีตอ
บุคลิกภาพและเชาวนอารมณ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลของการปฏิบัติวปิสสนากรรมฐาน
ที่มีตอพัฒนาการทางบุคลิกภาพและเชาวนอารมณ กลุมตัวอยางประกอบดวยชายและหญิงจํานวน 
49 ราย อายุระหวาง 10 - 70 ป ไดรับการฝกอบรมวิปสสนากรรมฐานตามหลักสูตรแบบเขมเปน
เวลา 7 วัน ในศูนยทีไ่ดจดัไว เครื่องมือที่ใชในการประเมินบุคลิกภาพและเชาวนอารมณกอนและ
หลังการฝกอบรม คือแบบทดสอบบุคลิกภาพและเชาวนอารมณของ Victor Serebriakoff ฉบับ
ภาษาไทย ซ่ึงแบงออกเปน 4 หมวด ไดแก บุคลิกภาพแบบเปดเผย - บุคลิกภาพแบบเก็บตัว ความ
มั่นคงทางอารมณ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และความเขมแข็งทางจิตใจ ผลของการศึกษานี้แสดงวา
หลังการฝกอบรมวิปสสนากรรมฐาน ผูรับการฝกอบรมมีระดับของความมั่นคงทางอารมณและ
ความคิดริเร่ิมสรางสรรคสูงขึ้นอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ (p<0.05) แตระดับของบุคลิกภาพแบบ
เปดเผย - บุคลิกภาพแบบเกบ็ตัวและความเขมแข็งทางจติใจไมเปลีย่นแปลง 
 สาชนมน สุขวงศ (2543) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการเลี้ยงดูกับความฉลาดทาง
อารมณของวัยรุนตอนตน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการเลี้ยงดูกับความ
ฉลาดทางอารมณของวยัรุน ประชากรในการวจิัยคร้ังนี้คือวยัรุนตอนตนที่กาํลังศึกษาในชัน้
มัธยมศึกษาปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2542 ของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด
สกลนคร จํานวน 8411 คน กลุมตัวอยางทีใ่ชในการวิจยัคร้ังนี้คือวัยรุนตอนตนที่กําลังศึกษาชั้นปที ่
1 ภาคเรียนที่ 2 ปการศกึษา 2542 ของโรงเรียนในสังกดักรมสามัญศึกษา จังหวดัสกลนคร ที่ไดมา
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จากการสุมตัวอยางแบบสองขั้นตอน (Two - stage Sampling) จํานวน 400 คน ผลการศึกษาสรุปได
ดังนี้  
 1. การเลี้ยงดูแบบใหความรักมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณของวัยรุนตอนตน
อยางมีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .01 
 2. การเลี้ยงดูแบบคาดหวงัเอากับเดก็มีความสัมพันธกบัความฉลาดทางอารมณของวัยรุน
ตอนตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. การเลี้ยงดแูบบลงโทษแบบแสดงความเปนเจาของมากเกินไป แบบยอมบุตรและแบบ
ปลอยปละละเลย ไมมีความสัมพันธกับความฉลาดทางอารมณ 
 
 
 


