
ความฉลาดทางอารมณ์ 
Emotion  Quotient 

โดย นางสาวจุฑามาศ  รัตนา  
นักสังคมสงเคราะหป์ฏิบัติการ 

สถาบันสขุภาพจิตเด็กและวัยรุน่ราชนครนิทร ์



ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotion Quotient) 

     ความฉลาดทางอารมณ์  คือ  ความสามารถทางอารมณ์  
ในการด าเนนิชีวิตอย่างสรา้งสรรค ์ และมีความสุข 

     การรูจ้ักความฉลาดทางอารมณ์ของตนเอง เพื่อการ
พัฒนา  และการใช้ศักยภาพตนเองในการด าเนินชีวิต
ครอบครวั การท างานและการอยู่รว่มกบัผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุขและประสบความส าเรจ็ 



อีคิว(E.Q.)กับ ไอคิว (I.Q.) ต่างกันอย่างไร 
• ไอคิว(Intelligence Quotient)  หมายถึงความฉลาดทาง
เชาว์ปญัญา  การคิด การใช้เหตผุล  การค านวณ  การ
เชื่อมโยง 

• อีคิว (Emotional Quotient) หมายถึงความฉลาดทาง
อารมณ์ เป็นความสามารถในการรบัรูแ้ละเข้าใจ
อารมณ์ทัง้ของตัวเอง และของผูอ้ื่น ตลอดจนสามารถ
ปรับ หรือควบคุมได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการณ์ 



ความแตกต่างระหว่าง (IQ) และ (EQ)  
(IQ) EQ 

เป็นค่าตัวเลข/ผลลพัธ์ที่ไดจ้ากการ
ประเมนิความฉลาดทางเชาว์ปัญญา 

ผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์ 

ไม่สามารถท านายความส าเรจ็ใน
การศกึษา/การงานและความส าเร็จ
ในชีวิตได้ 

สามารถท านายความส าเรจ็ใน
การศกึษา/การงานและ
ความส าเรจ็ในชวีิตได้ 

พัฒนาสูงสดุได้จนถงึอายุ 25 ปี พัฒนาไดต้ลอดชวีิต 
เป็นประโยชนใ์นการจัดการเรียน
การสอน 

ประโยชนใ์นการพัฒนาตนเอง 



คนที่มีอีคิวสูงแตกต่างจากคนที่มีไอคิวสูง 
อย่างไร 



ความสัมพันธร์ะหว่าง (IQ) และ (EQ)  
1. IQ สูงอย่างเดียว  อาจไม่ประสบความส าเรจ็เท่าทีค่วร 

2. IQ ธรรมดา + EQ สูง ท าให้ประสบความส าเรจ็ 

3. IQ สูง + EQ สูง ยิ่งประสบความส าเรจ็มาก 

4. EQ สูง ท าให้การเรยีนรูด้ีขึน้ 



การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  
ผลที่ได้ ผลทางบวก 

ต่อตนเอง ควบคมุตนเองสรา้งแรงจูงใจไปสคูวามส าเรจ็ ป้องกนัความ 
ขัดแยง้ระหว่างบคุคล ตนเอง และคนรอบขา้งมคีวามสขุ 

ต่อครอบครวั ลดความขดัแยง้ ท าให้ครอบครวัเปน็สขุ เป็นแบบอยา่งใน
การเลีย้งดูสมาชกิ 

ต่อการท างาน เกิดความรว่มมอื และสัมพันธภาพที่ดีในการท างาน มี
ความคดิดแีละสรา้งสรรค ์ไม่มีอารมณ์มารบกวนในการ
ท างาน 

ต่อสังคม เสริมสรา้งและพัฒนาสงัคม ป้องกันปัญหาต่างๆ ในสังคม
เป็นแบบอยา่งที่ดีแกค่นในสงัคม 



ประโยชน์ของ  EQ 
• พัฒนาการด้านอารมณ์ และบุคลิกภาพเดก็ 
    -  ก าหนดบุคลกิภาพที่พึงปรารถนา 
    -  สร้างวุฒภิาวะสมวัย  การปรบัตัว การแก้ปัญหา
ความเครยีดและความกดดันในชีวิต 

    -  ควบคุมอารมณ์ในภาวะของการแข่งขันได้ดี 
    -  อยู่ในสังคมทีม่ีการเปลีย่นแปลงได้เป็นอย่างดี 



• พัฒนาการสื่อสาร  และการแสดงความรูส้ึกในอารมณ์
ของตน 

    -  ก าหนดแสดงอารมณไ์ด้ถกูกาละเทศะ 
    -  เข้าอกเข้าใจความรูส้ึกของคนอื่น 
    -  สามารถจะยิ้มได้ แม้ในใจจะรู้สึกเศรา้ ทรมาณ 
    -  รับฟังปัญหาของผู้อื่นได ้ อย่างตั้งใจ 
    -  ไม่รู้สึกแปลกแยกจากเพือนมนุษย์ สังคม ธรรมชาติ 
และชีวิตของคน 



• การปฏิบตัิงาน EQ ช่วยให ้
    -  ยอมรบัความคิดรเิริม่ ก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ 
    -  ยอมรบัการเปลี่ยนแปลง 
    -  ลดการลา  ขาดงาน   ย้ายงาน 
    -  มีปฏิสัมพันธ ์ รู้จกัการประสานงาน สานสัมพันธ์ 
มนุษย์สัมพันธด์ี 

    -  เคารพความคิดเหน็ของคนอื่น 
    -  ปรับตัวในสถานการณ์ต่าง ๆ ในที่ท างานได้ดี 



• การบรหิาร EQ ช่วยให้ 
    -  รู้จักผูท้ี่มีคุณประโยชนต์่อตน ลูกค้า ผู้มารบับรกิาร 
    -  รับฟังความตอ้งการ และตอบสนองได้ดี 
    -  สามารถที่จะชักจูงผู้อื่นให้เป็นประโยชน์ทีจ่ะได้รบั
จากตนได้ดี 

    -  สามารถท าให้คนอื่นมีความอยากที่จะมาใช้บรกิาร
ต่อไป  หรือมาท าความรูจ้ัก ลึกซึ้งต่อไป 



    -  รู้จักใช้คนและครองใจคนได้ 
    -  เรียนรูแ้ละพฒันาตนเองอยู่เสมอ 
    -  โน้มน้าวผู้อืน่ให้ท าตามที่ตนต้องการได้ส าเรจ็ 
    -  สามารถท าให้คนเกิดความสุขในการท างาน 
    -  สามารถท าให้คนรกังาน องค์กร 
    -  พูดและด าเนินการตามที่พดู 
    -  กล้าแสดงออก  และถูกต้องตามกาละเทศะ 



• การเข้าใจชีวิตตนและคนอื่น 
    -  รู้จักมองเข้าไปในจิตใจของตน เข้าใจตนอย่างถ่องแท้ 
    -  เข้าใจคนอื่น เมื่อมีปฏิสัมพันธ์กนั 
    -  มุ่งใช้ศกัยภาพของตนเต็มที่ตอ่กิจกรรมต่างๆ ใน        
การด ารงชีวิตประจ าวัน 

    -  มีความสุขกบัชีวิตและครอบครวั 



จะท าให้  ตัวเรา 

ความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ์ 

อยู่กับ  คนอื่น  ได้ด ี

มีความสุข และประสบความส าเร็จในชีวิต 

1 



เป็นคนดี 

ความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ์ 

รู้จักอารมณ์  มีน้ าใจ  รู้ว่าอะไรผดิถูก 

2 



เป็นคนเก่ง 

ความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ์ 

กระตือรือร้น  สนใจใฝ่รู้ 

กล้าพูด  กล้าบอก 

3 

ปรับตัวได้ดี 



มีความสุข 

ความส าคัญของความฉลาดทางอารมณ์ 

มีความพอใจ 

สนุกสนานร่าเริง 

4 

อบอุ่นใจ 



กรมสุขภาพจิตได้พัฒนาแนวคิดเรือ่งความฉลาดทางอารมณ์ 
ประกอบด้วยปัจจัยส าคัญ 3 ประการ  คือ 

1.   ดี 
2.   เก่ง 
3.   สุข 

ความสามารถในการควบคมุอารมณแ์ละความตอ้งการ
ของตนเอง 

รู้จักเห็นใจอืน่ 
มีความรับผิดชอบต่อสว่นรวม 

ดี  หมายถึง 



ความสามารถในการควบคุมอารมณ์และ 
ความต้องการของตนเอง 

รู้จักอารมณ์และความต้องการของ   
    ตนเอง 
ควบคุมอารมณ์และความต้องการได้ 
แสดงออกอย่างเหมาะสม 



ความสามารถในการเห็นใจผู้อื่น 
ใส่ใจผู้อื่น 
เข้าใจและยอมรบัผู้อื่น 
แสดงความเห็นใจอย่างเหมาะสม 



ความสามารถในการรับผิดชอบ 
รู้จักการให้  รู้จกัการรบั 
รู้จักรบัผดิ   รู้จักให้อภัย 
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรว่ม 

ความสามารถในการรู้จักและสรา้งแรงจูงใจใหต้นเอง 

เก่ง  หมายถึง 
ความสามารถในการตดัสนิใจและแกป้ญัหา 
ความสามารถในการมสีมัพันธภาพกบัผู้อืน่ 



ความสามารถในการรู้จกัและสร้างแรงจงูใจ
ให้ตนเอง 

รู้ศักยภาพของตนเอง 
สร้างขวัญและก าลงัใจให้ตนเองได้ 
มีความมุ่งมั่นที่จะไปใหถ้ึงเป้าหมาย 



ความสามารถในการตัดสินใจและแก้ปัญหา 

รับรู้และเข้าใจปัญหา 
มีขั้นตอนในการแก้ปญัหาได้อย่าง
เหมาะสม 
มีความยืดหยุ่น 



ความสามารถในการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น 
รู้จักการสรา้งสัมพันธภาพที่ดกีับผู้อื่น 
กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม 
แสดงความเห็นที่ขดัแย้งได้อย่างสรา้งสรรค์ 

ความสามารถในการด าเนนิชวีติอย่างมคีวามสขุ 

สุข หมายถึง 
ภูมิใจในตนเอง 
พึงพอใจในชีวิต 
มีความสงบทางใจ 



ภูมิใจในตนเอง 
เห็นคุณคา่ในตนเอง 
เชื่อมั่นในตนเอง 

พึงพอใจในชีวิต 
รู้จักมองโลกในแง่ด ี
มีอารมณ์ขัน 
พอใจในสิ่งทีต่นมีอยู่ 



มีความสงบทางใจ 
มีกิจกรรมที่เสริมสรา้งความสุข 
รู้จักผ่อนคลาย 
มีความสงบทางจิตใจ 



มนุษย์       ใช้อารมณ์ 

การพัฒนาอารมณ์ความฉลาดทางอารมณ์ 
(Emotion  Quotient) 

แต่            ไม่ค่อยพัฒนาอารมณ์ 



การเสรมิสร้าง  EQ 

การเสริมสร้าง EQ  ด้วยการเรยีนรู ้ 3 ประการ 
1.ละทิ้งพฤติกรรมเดิม  (Unleaming) ทิ้งความคิดเดิม 
ความเชื่อเดิม พฤติกรรมที่สังคมไม่ยอมรบัหาทางปรบั
พฤติกรรมของตน 
2.การเรยีนรูใ้หม่ (Releaming) ฝึกควบคุมตนเอง           
ฝึกเอาใจเขามาใส่ใจเรา ฝึกฟัง ฝึกแสดงออกที่ดี 



3.การเรยีนรูเ้พิ่ม (Leaming)  ฝึกการท าความเข้าใจภาวะ
อารมณ์ของคนอื่น  ฝึกทกัษะทางสังคม  ทักษะชีวิต ฝึก
การพิจารณาเชื่อมโยงผลอันเนือ่งมาจากการกระท าของ
ตนเอง 
    การวัด EQ  มีการวัดหลากหลายรูปแบบ  เช่น  แบบวัด
ที่เป็นค าถาม  อ่านความรูส้ึกจากสีหน้า  รายงานภาวะ
อารมณ์จากค าคุรศัพท์ต่างๆ เช่น ดีใจ เสียใจ ห่อเหี่ยว วิตก 
ฯลฯ  รายงานอารมณ์จากภาพ 



การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ 

1.  รู้จกัอารมณ์ตนเอง 
2.  การจัดการ (บรหิาร) อารมณ์ตนเอง 
3.  การสรา้งการจูงใจใหต้นเอง 
4.  การหยั่งรูอ้ารมณ์ของผู้อืน่ 
5.  การรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 



การรู้จักอารมณ์ตนเอง 

1.  การใหเ้วลา ทบทวน พิจารณา คล้อยตาม  สิ่ง
ใด 

2.  ฝึกการรูต้วับ่อย ๆ มีสติ  มีผลอย่างไรต่อ การ
แสดงออก 



การจัดการ(บริหาร)อารมณ์ตนเอง 
ลักษณะใดทีค่วรกระท า-ผลตามมา 
  1.  แสดงออกทันท ี
  2.  เก็บกดไว ้
  3.  โทษผู้อื่น 
  4.  ระบายออกอย่างเหมาะสม 



การฝึกจัดการอารมณ์ 

  1.  ทบทวน  ท าอะไรได้บา้ง 
  2.  เตรยีม ท า - ไม่ท า 
  3.  รับรู ้ ในด้านด ี
  4.  สร้างความรูส้ึกที่ด ี ตนเอง รอบขา้ง 
  5.  หาโอกาส จาก อุปสรรค 



วิธีระงับและควบคุมอารมณ์ 
 1.  ส ารวจอารมณท์ีเ่กิดขึน้ - ใช้วิธกีารฝึกสติ 
 2.  คาดการณถ์งึผลดี-ผลเสยีของการแสดงอารมณน์ั้นๆ 
 3.  พยายามควบคมุอารมณ์ด้วยวิธีต่าง ๆ 
  3.1 หายใจเขา้-ออก ยาว ๆ 
  3.2 นับ 1-10 หรือนับต่อจนสงบ 
  3.3 ปลีกตัวหลกีหา่งจากสถานการณ์นั้น ๆ ชั่วคราว 
  3.4 ก าหนดลมหายใจ ให้สติอยู่ มีการหายใจเขา้-ออก 



วิธีระงับและควบคุมอารมณ์ 

 4.  ส ารวจความรู้สกึของตัวเองอีกครั้ง และชื่นชมกบัการที่
ตนเองสามารถผ่อนคลายอารมณไ์ด้ 

 5.  คิดถงึเรื่องอื่นทีไ่ม่ใช่เรือ่งทีท่ าใหอ้ารมณ์ขุน่มวั       เศร้า
หมอง 



อริยสัจ 4 

1.  ทุกข ์  คิดรู้และเข้าใจปัญหา 
2.  สมุทยั  คิดพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหา 
3.  นิโรธ  คิดตริตรอง พิจารณาวิธีแก้ปญัหา 
4.  มรรค  น าความรู ้ความเขา้ใจ ความคิด  
       ที่ถูกต้องไปใช้แก้ปญัหา 



อิทธิบาท 4 
ทางแห่งความส าเร็จ 

1.  ฉันทะ คือ ความมีรัก 
2.  วิริยะ คือ ความเพียรพยายาม 
3.  จิตตะ คือ จิตใจฝักใฝ่ 
4.  วิมังสา คือ การใช้สติปญัญาหาเหตุผล  



5 ย. 
ยิ้ม = ยิ้มแย้มแจ่มใส  เบิกบาน 
เย็น = ใจเย็น  ไม่วู่วาม  อดทน 
ยอ= คนมักชอบการเยินยอ 
ยอม = ไม่ดื้อดึงโอนอ่อนผ่อนตามคนอื่นบา้ง               
                  เสียสละ  

ยึด = ยึดมั่นในหลักการ 



การพัฒนาวาจา 
(Verbal Development) 

พูดแต่ด ี
อย่าดีแต่พูด 



การบริหารอารมณ์ของตนเอง 
(Managing emotion) 

การฝึกจัดการอารมณ์ของตนเอง 
1. ทบทวนว่ามอีะไรบา้งทีเ่ราท าลงไปด้วยอารมณ์ 
2. ฝึกการสัง่ตนเองวา่จะท า/จะไมท่ าอะไร 
3. ฝึกการรบัรู ้หรือมองสิ่งตา่งๆ ในดี สร้างอารมณแ์จม่ใสเบิกบาน 
4. ฝึกการสรา้งความรูส้กึทีด่ตี่อตนเอง  ผู้อื่นและสิ่งต่างๆรอบตัว 
5. มองหาประโยชน ์โอกาสจากอุปสรรค หรือปัญหา 
6. ฝึกการผ่อนคลายความเครยีดที่เกดิจากอารมณไ์ม่ดี 



การสร้างแรงจงูใจให้ตนเอง 
1. ทบทวน  สิ่งที่ส าคญัต่อชีวิต 
2. ตั้งเปา้หมาย 
3. ระวัง มุ่งมั่น 
4. ยืดหยุ่น ลดความสมบูรณ์แบบ 
5. หาประโยชนจ์ากอุปสรรค 
6. มองโลกในแง่ดี เชิงบวก 
7. สร้างความหมายในชีวิต ภูมิใจ 
8. ให้ก าลังใจตัวเอง เราท าได้ 



การหยั่งรู้อารมณ์ผู้อื่น 

1. สนใจการแสดงออก 
2. อ่านอารมณ ์
3. ท าความเข้าใจอารมณ์ 
4. ตอบสนอง ให้รู้ว่า เข้าใจ เห็นใจ 



การคัดกรองความฉลาดทางอารมณ์  
องค์ประกอบความฉลาดทางอารมณ ์ ใช่ ไม่ใช ่

ด ี 1.บอกความรู้สกึของตนเองไดเ้มื่อถกูถาม เช่น รู้สึกดใีจ เสียใจ โกรธ 
ไม่ชอบ ไม่พอใจ 
2.เต็มใจแบง่บนัสิ่งของใหค้นอืน่ๆ เช่น ขนม ของเลน่ 
3.บอกขอโทษหรอืแสดงอาการเสยีใจไดเ้มื่อท าผดิ 

เก่ง 4.มกัอยากรูอ้ยากเหน็กบัสิง่แปลกใหม่ 
5.ตดัสินใจและแกป้ญัหาดว้ยตนเองได้ 
6.กลา้พดู กล้าคยุ ทักทายตอบกลบัผูอ้ืน่ 

สุข 7.เปน็ตวัของตวัเองมากขึน้ มีความภมูใิจในตนเอง 
8.รูจ้กัเผือ่แผค่วามรกัใหผู้อ้ืน่ พอใจในสิ่งทีต่นเองเปน็อยู่ 
9.แสดงอารมณส์นกุรว่มไปกบับคุคลอืน่ไดต้ามความเหมาะสม 



สุขกันเถอะเรา 

ถ้า EQ ดี...ก็มีสุข 


