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          มีการศกึษามานานเกีย่วกับ EQ ซึ่งเริ่มข้ึนตั้งแตป คศ.1920 เมื่อ Edward L.Thorndike  ตั้ง

ศัพทวา  “ Social intelligence” หมายถงึ ความสามารถเขาใจผูอ่ืน และสามารถเกีย่วของสัมพันธ

ดวยไดอยางเหมาะสม แตยังไมไดรับความสนใจนกัจนเมื่อป คศ.1973  Daniel Goleman    จาก

ภาควิชาจิตวทิยา  มหาวทิยาลัย        ฮารวารด เขียนบทความชี้วา ระดับคะแนนจากการสอบ

ระดับเชาวปญญาของนักเรียน  ไมไดประกันถึงความสําเร็จในอาชพีในอนาคต   ซึ่งนับจากป คศ. 

1980 เปนตนมา  จึงมีผูสนใจและศึกษาเกีย่วกับบทบาทของอารมณทีม่ีตอสติปญญา ความ

สรางสรรค และพัฒนาการของบุคลิกภาพอยางแพรหลาย 

          เรื่องของเชาวอารมณนี ้ มีผูใหคํานิยามไวหลายความหมาย อาท ิ

          Peter Salovey และ John D.Mayer  (คศ.1990)  เชาวอารมณ คือ ความสามารถของ

บุคคลในการที่จะไหวเทาทนัในความคิด ความรูสึกของตนเองและผูอ่ืน สามารถกํากับควบคุม 

และจําแนกแยกแยะขอมูลเหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชนในการชีน้ําความคิด และการกระทําของ

ตนเอง 

          Goleman (คศ.1998)   เชาวอารมณ คือ ความสามารถในการตระหนักรูถึงความรูสึกของ

ตนเองและผูอ่ืน เพื่อสรางแรงจูงใจในตัวเอง บริหารจัดการอารมณตาง ๆ ของตนเองและอารมณที่

เกิดจากความสัมพันธตาง ๆ ได 

          ทําไม EQ จึงมีความสําคัญ และประโยชนตอบุคคลในหลายแงมุม ทั้งในชีวิตการ
งาน ครอบครัว และสวนตัว มีหลายเรื่องครับ 
          1.บุคลิกภาพ EQ ชวยสงเสริมใหมบีุคลิกภาพที่ดี เปนที่รักของบุคคลรอบขาง และเปนที่

ยอมรับของสังคม เนื่องจากสามารถควบคุมอารมณตนเองไดอยางเหมาะสม มีวุฒภิาวะทาง

อารมณดี เขาใจความรูสึก ความตองการของผูอ่ืน 

           2. การสื่อสารกับผูอ่ืน สามารถแสดงความรูสึก อารมณของตนไดอยางถูกตอง เหมาะสม

ตามกาละเทศะ 

           3. การทํางาน ชวยในการทํางานมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมคีวามคิดสรางสรรค มี

แรงจูงใจ มีความพยายาม และไดรับความรวมมือจากผูรวมงานที่เกี่ยวของ 



          4. การใหบริการ   ดวยการรับฟงและเขาใจความตองการของลูกคา จงึตอบสนองไดอยาง

ถูกตองเหมาะสม 

          5. การบริหารจัดการ ชวยเสริมความเปนผูนาํ รูจักใชคน และครองใจคนได 

          6. เขาใจชีวิตของตนเองและผูอ่ืน ผูที่เขาใจตนเอง มีความอดทน ควบคมุตนเองได และ

เขาใจ เห็นอกเห็นใจผูอ่ืนเปน ยอมจะเปนทีรั่กของบุคคลทั้งหลาย สงผลใหทัง้ชีวิตการงานและ

ครอบครัวอยูรวมกนัอยางมคีวามสุข 

          บอยครั้ง มพีอแมมาถามผมวา IQ กบั EQ  มันไมใชเร่ืองเดียวกันหรือ ....  ไมใชครับ เพื่อ

ความเขาใจ ผมจะอธิบายและเปรียบเทยีบใหเหน็กนั 

          เชาวปญญา หรือ IQ (Intelligence quotient) เปนปจจัยสาํคัญที่ทาํใหบุคคลประสบ

ความสาํเร็จในการเรียน( study success) และมีโอกาสไดรับเลือกใหเขาทํางาน(get select)แต

การที่จะประสบความสาํเร็จในวิชาชีพ(career success) หรือความสําเร็จในชีวิต(life success) 

นั้นจะขึ้นกับ เชาวอารมณ หรือ  EQ ( Emotional Quotient )  มากกวา 

ความสาํเร็จในดาน ปจจัยที่มบีทบาทมากกวา 

การแกปญหาเฉพาะทาง IQ 

การเรียน IQ 

การงาน  IQ + EQ 

การปรับตัว EQ 

การครองตน EQ 

การชีวิตครอบครัว EQ 

      

          สําหรบัแนวทางการพัฒนา EQ  นั้น  ลวนมาจากการเลี้ยงดูรวมกับสิ่งแวดลอม

ต้ังแตเด็ก  ดวยวธิีการดงันี ้

          1. สงเสริมพัฒนาการดานจิตสังคม (Psychosocial development)   ตาม 

Psychosocial developmental theory ของ Erik Erikson กลาววาพอแมสามารถสงเสริม

พัฒนาการดานจิตสังคมแกลูกนอย ดวยการพัฒนาการดานตางๆ ตามชวงลาํดับอายุดังนี ้

          1.1แรกเกิดถึง 1 ป สรางความไววางใจพืน้ฐาน (Basic trust) โดยพอแมใหการดูแลอยาง

ใกลชิด สม่ําเสมอ ไวในการรับรู และตอบสนองความตองการของเดก็อยางถูกตอง จะทาํใหเกิด

การยอมรับตนเอง (self-acceptance)และความไววางใจในสังคมแวดลอม (social trust) 

          1.2อายุ  1 - 2 ป สรางความสามารถควบคุมตนเอง ( Self-Control)   โดยฝกหัดการ

ควบคุมรางกายในการกิน  นอน และขับถายอยางเหมาะสม  ไมเขมงวดเกินไป ใหเดก็มีโอกาสเลน



และสํารวจสิ่งแวดลอมโดยพอแมคอยดูแลปองกนัอันตรายอยูใกล เด็กจะเริ่มมีความเปนตัวของ

ตัวเอง (autonomy) เกิดขึ้น 

          1.3อายุ 3 - 5 ป พฒันาความคิดริเร่ิม( initiative)  สงเสริมใหมีโอกาสเลนสมมติ เลนแบบ

ใช   จินตนาการ เปดโอกาสใหเด็กแสดงความคิดเห็น และรับฟง สนใจ และตอบคําถามที่เด็กถาม 

          1.4อายุ 6 -12 ป พัฒนาความขยนัหมัน่เพียรในการทาํงาน (industry)  ใหโอกาส และ

สงเสริมใหเด็กไดเรียนรู และฝกฝนในการกระทําสิง่ตางๆ ดวยตนเอง ทัง้รับผิดชอบตัวเองในกิจวัตร

ประจําวนั การเรียน และมีสวนรวมรับผิดชอบในงานสวนรวมในบาน 

          2. ฝกใหมีระเบียบวนิัย (discipline) โดยกําหนด “กฏเกณฑในบาน” (house’s rule) ที่

ชัดเจนเชนเดยีวกับตารางกจิวัตรประจําวนั หนาที่รับผิดชอบในเรื่องสวนตัว และสวนรวมใน

บาน  กิริยามารยาท  ใหขอบเขตที่ชัดเจนวา อะไรทาํได อะไรทําไมได  ซึ่งรายละเอียดของ house’s 

rule ของแตละครอบครัวจะแตกตางกนัตามสภาพทางสังคม ความเปนอยูของครอบครัวนั้น 

ๆ  ขอกําหนดสําหรับสมาชกิแตละคนในครอบครัวก็แตกตางกันไปตามอายุ เพศ ฯลฯ ซึ่งพอแมจะ

เปนผูกาํหนดโดยรับฟงความคิดเห็นของลกูประกอบ และส่ือใหทกุคนรูขอตกลงอยางชัดเจน 

          การฝกระเบียบวนิัย จะไดผลตอเมื่อผูใหญในบานเหน็ความสาํคัญ รวมมือกนัไมขัดแยงกนั 

ฝกสม่ําเสมอตอเนื่อง ดวยทาทีที่จริงจังแตนุมนวล หลกีเลี่ยงการใชอารมณรุนแรง และใหแรงเสริม 

(reinforcement) ตอพฤติกรรมที่ดีโดยการแสดงความชืน่ชม โดยคําพดู หรือโดยกิริยาเชน  ยิ้ม 

โอบกอด เปนตน เด็กที่มีระเบียบวนิัยจะมีความอดทน สามารถรอคอย ควบคุมและจัดการ
กับอารมณไดดี  
          3. ฝกใหรูจักแกปญหา ( Problem solving skills) โดยเปดโอกาสและสงเสริมให

ลูกคิด   ลองแกปญหาดวยตนเอง  และใหคําปรึกษาตามที่เด็กตองการหรือเขาชวยเหลือเมื่อส่ิงนัน้

ยากเกินความสามารถของลกูเทานัน้ 

          4. ฝกทักษะทางอารมณ (Emotional coaching) การชวยใหเด็กมีการพัฒนาเชาวอารมณ

นั้นผูดูแลโดยเฉพาะอยางยิง่ พอแม ครู อาจารย ก็ตองใชเชาวอารมณกบัเด็กๆ ดวย ตองสามารถ

ตระหนักรูอารมณของเด็กๆ สามารถที่จะเห็นอกเหน็ใจเขา ชวยปลอบโยน ระงับอารมณ และ

จัดการกับอารมณเหลานัน้นัน่ละ เร่ืองใหญสําหรับผูเปนพอแม  

ซ่ึงตองฝกทักษะทางอารมณดังตอไปนี ้
          1. เขาใจในอารมณความรูสึกของลูก (Empathy) เปนพืน้ฐานสําคัญของการฝกทกัษะ

ทางอารมณ พอแมตองตระหนักในความสาํคัญ และไวในการรับรูภาวะอารมณของลูก เขาใจและ

ยอมรับอารมณที่เกิดขึ้นของลูก ไมดูถกู ลอเลียน หรือตําหนิติเตียน ทีลู่กแสดงอารมณตางๆ 

ออกมา เชน “แมเขาใจ ลูกคงเสียใจมากที่เพื่อนไมเขาใจความหวงัดีของลูก” 

          2. สอนทักษะทางอารมณในขณะที่ลูกกําลงัเกิดอารมณนัน้ๆ อยู ไมวาจะเปนอารมณดาน



บวกหรือลบและเปนโอกาสที่จะไดใกลชิด  ลูกจะเขาใจไดดีถาสอนขณะที่อารมณนั้นๆ ยังคงอยู 

          3. รับฟงและยอมรบัความรูสึกของลูกที่เกิดขึน้ ใหลูกรูวาไมผิดที่เขาจะรูสึกเชนนั้น และ

สะทอนคาํพูดความรูสึกของเขา เชน “เขาใจที่ลูกบอกวาลูกผิดหวงัที่คณุพอผิดสัญญา ลูกคงเสียใจ

และนอยใจ” 

          4. ชวยลูกหาชื่อที่ใชเรียกอารมณที่เขากาํลังมีอยู รวมทั้งชวยเขาหาคาํอธิบาย

เกี่ยวกับอารมณนั้นๆ ใหรูจักอารมณของเขาใหชัดเจน เชน “ลูกกําลงัรูสึกโกรธ เพราะนองมาทํา

ของหนเูสีย เวลาใครมาทาํใหของที่รักเสียหาย เราก็รูสึกโกรธ ไมพอใจ และอยากจะโตตอบเขา

บาง” 

          5. กําหนดขอบเขตพฤติกรรมทีจ่ะแสดงออกในอารมณนัน้ ๆ  ใหลูกเขาใจวาอารมณ 

ความรูสึกทุกชนิดเปนสิง่ทีย่อมรับได แตพฤติกรรมทีจ่ะแสดงออกขณะนั้น ๆ มีขอบเขตจํากัด 

          ที่สาํคัญ  พอแมตองเสียสละเวลาใหลูก มีความอดทนสงู ใจเยน็ ไมปดกั้นการ
แสดงอารมณดานลบของลูก แตใชเปนโอกาสในการแนะนําพฤติกรรมที่เหมาะสม  แลว
ลูกของทานจะเปนผูมี EQ ดีในอนาคต  เชื่อเถอะครับ 

 


