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อริสโตเติล นักปราชญชาวกรีกไดกลาวถึงเคล็ดลับแหงการสรางความสัมพันธกับบุคคลอื่น
ใหราบรื่นไววา “มนุษยตองรูจักแสดงอารมณโกรธกับบุคคลที่ควรโกรธ ดวยระดับความโกรธที่
เหมาะสม ถูกเวลา ถูกวัตถุประสงค และถูกวิธี ” ซึ่งซาโลเวยและเมเยอร (Peter Salovey and John
Mayer ) นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงเรียกการควบคุมตนเองดังกลาววา “ ความฉลาดทางอารมณ ” หรือ
อีคิว (Emotional Intelligence ) ซาโลเวยและเมเยอรเปนผูท ี่เริ่มใชคํานี้ในป ค.ศ. 1900 เพื่ออธิบายมิติ
อีกดานหนึ่งของความฉลาดของมนุษยที่มคี วามสําคัญเทาเทียมกับความฉลาดทางสมองหรือ ไอคิว
(Intelligence Quotient ) และเขาไดใหคําจํากัดความของความฉลาดทางอารมณวา หมายถึง
ความสามารถที่จะรับรู เขาใจความรูสึก อารมณ และความตองการของตนเองและผูอ ่นื สามารถแยก
ความแตกตางของอารมณที่เกิดขึ้น แลวใชขอมูลนี้เปนเครื่องชี้นําความคิด และประพฤติปฏิบัติตน
ใหเหมาะสมกับสถานการณที่เผชิญอยู
องคประกอบของความฉลาดทางอารมณ
ซาโลเวยและเมเยอร ไดแบงโครงสรางของความฉลาดทางอารมณ ไวดงั นี้
1. การตระหนักรูอารมณของตนเอง ( Self - Awareness ) หมายถึงความสามารถที่จะรับรู
ประเมิน และแสดงออกทางอารมณไดอยางถูกตอง เชน รูวาขณะนี้ตนเองกําลังโกรธ อิจฉา รูสึกผิด
หรือรูสึกหอเหี่ยว การรูเทาทันอารมณของตนเองเปนสิ่งที่มีคา เพราะบุคคลจํานวนมากตกอยูใน
สภาวะอารมณที่สับสนไมสามารถชี้ชัดลงไปวาตนเองรูสกึ ไมสบายใจ บุคคลผูซึ่งรูจักอารมณของ
ตนเองจึงเปนผูที่ไวตอความรูสึกของตนเองดวย
2. การเขาใจความรูสึกของผูอื่น (Empathy ) หมายถึงความสามารถที่จะรับรู และเขาใจวา
ผูอื่นรูสึกอยางไร เปนผูที่ไวตอการอานความรูสึกของผูอื่นทั้งการแสดงออกทางสีหนา น้ําเสียง และ
สัญลักษณของอารมณตางๆ

3. ความสามารถในการจัดการกับอารมณ (Managing Emotions ) หมายถึงความสามารถที่
จะจัดการกับอารมณของตนเองและของผูอื่น เชน รูจักทําใจใหสงบขณะโกรธ และรูจักทําใหผูอนื่
สงบเมื่อรูสึกโกรธ
4. ความสามารถที่จะเขาใจอารมณ ( Understanding Emotions ) หมายถึงความสามารถที่จะ
รูถึงสาเหตุของการเกิดอารมณ รูความหมายของอารมณ และรูวา จะแสดงออกทางอารมณอยางไร
เชน อารมณโกรธมักจะชีใ้ หเห็นถึงความผิดพลาด ความวิตกกังวลชี้ใหเห็นความไมแนนอน ความ
ขวยเขินมักสื่อใหเห็นถึงความละอายใจ
ความเก็บกดสื่อถึงความรูสึกไรประโยชน
ความ
กระตือรือรนสื่อใหเห็นความตื่นเตน
5. ความสามารถที่จะใชอารมณ (Using Emotion ) หมายถึงความสามารถที่จะใชอารมณใน
การสงเสริมใหเกิดการคิด หรือการตัดสินใจ เชน ถาเราระลึกไดวาเราเคยแสดงอารมณในอดีต
อยางไรเราก็มกั แสดงอารมณนั้นๆไดดีกวาในสถานการณใหมๆ นอกจากนี้ความฉลาดทางอารมณ
ยังเกีย่ วของกับการใชอารมณในการสงเสริมความเจริญงอกงามสวนบุคคล
และการพัฒนา
ความสัมพันธกับบุคคลอื่น เชน เรารูสึกสุขใจเมื่อเราไดใหความชวยเหลือคนอื่น
ดร.แดเนียล โกลแมน ( Daniel Goleman ) ซึ่งปจจุบันเปนกรรมการผูจัดการของ Emotional
Intelligence Services ในรัฐแมสซาชูเส็ต ประเทศสหรัฐอเมริกาและเปนผูเขียนหนังสือเรื่อง
“ Working with Emotional Intelligence ” ไดจําแนกความฉลาดทางอารมณไว 5 ประการดังนี้
1. การตระหนักรูอารมณตนเอง ( Self-Awareness ) หมายถึงความสามารถที่จะรับรูและ
เขาใจความรูสกึ
อารมณ และความตองการของตนเองตลอดจนผลที่เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นอัน
เนื่องมาจากความรูสึก อารมณ และความตองการเหลานั้นของตน ผูที่มีความสามารถดังกลาวจะมี
คุณลักษณะดังนี้
• มีความเชื่อมัน่ ในตนเอง
• ประเมินตนเองตามความเปนจริง
• มีอารมณขัน
2. การควบคุมอารมณของตนเอง ( Self Regulation ) หมายถึงความสามารถในการควบคุม
หรือจัดการกับอารมณของตนเองได อีกทั้งสามารถที่จะใชความคิดกอนลงมือปฏิบัติได ผูทมี่ ี
ความสามารถดังกลาวจะมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้

• มีการควบคุมตนเอง คือสามารถจัดการกับอารมณที่ยงุ ยาก และหุนหัน
พลันแลนไดเปนอยางดี
• มีความไววางใจ คือการรักษาคําพูดและสัญญา มีความรับผิดชอบ และมี
ความ ระมัดระวังในการทํางาน
• มีความสามารถในการปรับตัว คือมีความยืดหยุนในการรับมือกับความ
ตองการที่ หลากหลายและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วได
• มีความสามารถในการเปลี่ยนแปลง คือความสามารถในการเปดรับ
ความคิดและขอมูล ใหมๆอยูเ สมอ และการสรางแนวคิดใหมที่เปนประโยชน
3. การสรางแรงจูงใจใหแกตนเอง ( Self Motivation ) หมายถึงความปรารถนาอยางแรงกลา
ที่จะทํางานดวยเหตุผลมิใชเพื่อเงินหรือเพือ่ สถานภาพของตนเอง แตเพื่อความสําเร็จของงานตาม
เปาหมาย โดยใชความพยายามอยางไมลดละ ผูที่มีความสามารถดังกลาวจะมีคุณลักษณะดังนี้
• เปนผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ คือมีความพยายามทีจ่ ะปรับปรุงหรือความ
พยายามทีจ่ ะ ไปสูมาตรฐานความเปนเลิศ ทําความดีโดยไมหวังสิ่งตอบ
แทน เชน ตัง้ ใจเรียนหนังสือใหเกงเพราะอยากเปนแพทยที่มีชื่อเสียง
• มีความคิดริเริ่ม คือมีความพรอมที่จะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อโอกาสมาถึง
•มองโลกในแงดีคือความไมยอทอตออุปสรรคที่ขัดขวางการบรรลุ
เปาหมาย มีความสุขกับชีวิต
4. การเขาใจอารมณของผูอื่น ( Recognizing Emotions in Others ) หมายถึงความสามารถ
ในการเขาใจธรรมชาติทางอารมณของคนอื่นๆ และมีทักษะทีจ่ ะปฏิบัติตอคนอื่นๆได ผูที่มี
ความสามารถดังกลาวจะมีคณ
ุ ลักษณะดังนี้
• มีความไวตอการรับความรูสึกของผูอื่น
• มีความเห็นอกเห็นใจผูอื่น
•มีจิตใจใฝบริการซึ่งเปนลักษณะดีๆที่ทําใหประสบความสําเร็จในการ
ทํางานโดยเฉพาะงานที่ตองใหบริการแกผอู ื่น

5. ทักษะทางสังคม (Social Skill) หมายถึงความสามารถ ในการสรางสัมพันธภาพกับผูอื่น
ตลอดจนสามารถที่จะคนพบสิ่งที่เปนพื้นฐานรวมกันของบุคคล
และทําใหเกิดความสามัคคี
ปรองดองกัน ผูที่มีความสามารถดังกลาวจะมีคุณลักษณะดังนี้
• มีการสื่อสารที่ดี คือสามารถสื่อสารดวยคําพูดและทาทางที่เหมาะสม
เขาใจงาย
• มีความเชีย่ วชาญในการสรางและการนําทีมงาน
• สามารถบริหารความขัดแยงไดดี ซึ่งเปนคุณสมบัติของผูบริหารจัดการที่
สําคัญ เชน ถาลูกนอง หรือเพื่อนรวมงานขัดแยงกันก็สามารถไกลเกลี่ย
ลดความขัดแยงทําใหงานสามารถเดินตอไปได
จากแนวคิดพืน้ ฐานของความฉลาดทางอารมณอาจสรุปไดวา
ความฉลาดทางอารมณ
ประกอบไปดวยความสามารถในการตระหนักถึงความรูส ึก อารมณและความตองการของตนเอง
และผูอื่น สามารถควบคุมตนเอง ตลอดจนเรียนรูที่จะใชอารมณเพือ่ สงเสริมใหเกิดการคิด การ
ตัดสินใจ และการสรางความสัมพันธกับผูอื่นไดอยางเหมาะสม
ความฉลาดทางอารมณกับความสําเร็จของบุคคล
ในป ค.ศ. 1995 Goleman ไดศึกษาเรื่องความฉลาดทางอารมณของเด็กๆในรัฐแมสซาชูเส็ต
จํานวน 450 คน และติดตามจนถึงวัยกลางคน พบวา อีควิ มักจะมีความเชื่องโยงสัมพันธกบั
ความสําเร็จในดานตางๆของบุคคล และมักเชื่อมโยงไปถึงไอคิว (Intelligence Quotient ) หรือความ
ฉลาดทางสติปญญา แตไอคิวจะมีความสัมพันธเพียงเล็กนอยกับความสําเร็จในงานที่ทํา ซึ่งผล
การศึกษาพอสรุปไดวา
• ความสําเร็จทางดานการเรียนขึ้นกับไอคิว เพราะคนทีม่ ีไอคิวสูง สติปญญาดี ความจําดีก็
มักเรียนเกง ทําคะแนนไดสูงกวาเพื่อนๆ
• ความสําเร็จในการทํางานขึน้ กับทั้งไอคิวและอีคิว คือตองใชทั้งสองอยางประกอบกัน
• ความสําเร็จในการรับเลือกตั้งขึ้นกับอีควิ นักการเมืองหลายคนอาจไมใชคนเฉลียวฉลาด
ที่สุด แตพูดเกง มีศิลปะในการใชคําพูด มีความเปนผูนํา และมีมนุษยสัมพันธที่ดีก็มักประสบ
ความสําเร็จในการเลือกตั้ง

• ความสําเร็จในชีวิตคูก็ขนึ้ กับอีคิวมากกวาไอคิว
ตอมา Goleman (1998) ได ทําการวิจัย พบวาผูบ ริหารที่มีการศึกษาสูงจะไมประสบ
ความสําเร็จในการทํางานถาระดับความ ฉลาดทางอารมณต่ํางานวิจัยนี้เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง
ผูบริหารจํานวน100 คนจากบริษัทยักษใหญทั่วโลกระบุวา 90 เปอรเซ็นตแหงความสําเร็จของ
ผูบริหารนั้นเนือ่ งมาจากความ ฉลาดทางอารมณ และงานวิจยั ทีเ่ ก็บจากกลุมตัวอยางผูบริหาร
ระดับสูงจํานวน 160 คนในหลายอุตสาหกรรม จากระดับขององคกรที่แตกตางกัน ปรากฏวาความ
ฉลาดทางอารมณมีความสําคัญเปน 2 เทาของความสามารถทางสติปญญาและความชํานาญ ดวยเหตุ
นี้ความฉลาดทางอารมณจึงกลายเปนเรื่องความสําคัญอยางมากตอความสําเร็จของผูบริหารในแตละ
องคกร
งานวิจยั ของ Persuric และ Byham ใน ป ค.ศ. 1996 ยังชี้ใหเห็นความสําคัญของการพัฒนา
ความฉลาดทางอารมณวามีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพของงานในองคกร Persuric และ Byham
พบวาอุบัติเหตุ ในการทํางานลดลงประมาณ 50 เปอรเซ็นต หลังจากที่ผูบริหารไดรับการฝกอบรม
เรื่องความฉลาดทางอารมณ เมื่อเปรียบเทียบกับธุรกิจที่คลายคลึงกัน ปรากฏวาหลังจากผูที่เกี่ยวของ
ในหนวยงานไดรับการ ฝกอบรมเรื่องความฉลาดทางอารมณแลว ผลของผลิตภัณฑของบริษัทนัน้
เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 17 เปอรเซ็นต จากยอดเดิม และในทางตรงกันขาม ในกลุมธุรกิจที่ผูบริหาร
ไมไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณไมพบรายงานวาผลผลิตของธุรกิจเหลานัน้
เพิ่มขึ้นแตอยางใด
จากผลการวิจยั ของ Derman (1999) ซึ่งศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณ
ของผูบริหารที่ประกอบธุรกิจแบบครอบครัวกับความสําเร็จในธุรกิจ ในประเทศอิสราเอล จํานวน
46 คน พบวาความฉลาดทางอารมณในระดับสูงของผูบริหารเหลานี้มคี วามสัมพันธกับความสําเร็จ
ในธุรกิจ ซึ่งสอดคลองกับผลการศึกษาของ Lam (1998 ) ที่ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความ
ฉลาดทางอารมณของวิศวกรในบริษัท Bell Labs กับผลการปฏิบัติงานในสถานการณที่มีความตึง
เครียดแตกตางกัน ผลการศึกษาพบวาความฉลาดทางอารมณโดยรวมมีความสัมพันธกันกับผลการ
ปฏิบัติงานของวิศวกร และความฉลาดทางอารมณสามารถเปนตัวทํานายผลการปฏิบัติงานดวย
ขณะเดียวกัน Fisher และ Ashanasy (2000) ได ศึกษาพบวาบุคคลที่มีความฉลาดทาง
อารมณมักเปนผูที่มีแนวโนมวาจะประสบ ความสําเร็จในชีวิต สวนบุคคลที่มีปญหาในชีวิตสมรส
ปญหาครอบครัว และปญหาสุขภาพมักเปนผูที่ขาดความฉลาดทางอารมณ และเปนบุคคลที่ไม
ประสบความสําเร็จในการทํางาน และการประกอบอาชีพ ความเสียหายทีย่ ิ่งใหญเหลานี้มักมี
ผลกระทบโดยตรงตอเด็กและวัยรุน ทั้งนี้เพราะผูที่มีความฉลาดทางอารมณต่ําจะเปนสาเหตุนําไปสู

การเก็บกด การมีนิสัยในการกินผิดๆ การตั้งครรภโดยไมตองการ การกาวราว และการกอ
อาชญากรรมที่รุนแรง อาจกลาวไดวาความสําเร็จหรือความลมเหลวในชีวิตของแตละบุคคลมีสวน
เกี่ยว ของกับเรื่องความฉลาดทางอารมณทั้งสิ้น
ชอลัดดา ขวัญเมือง (2542) ไดศึกษาความฉลาดทางอารมณของนักศึกษาคณะครุศาสตร
สถาบันราชภัฏกลุมภาคเหนือตอนกลาง พบวานักศึกษาสายวิชาการศึกษาซึ่งจะเปนครูในอนาคตมี
ความ ฉลาดทางอารมณอยูในระดับคอนขางสูง เพราะอาชีพครูเปนอาชีพที่ตองการบุคคลที่มีความ
ฉลาดทางอารมณสูงกวาอาชีพอื่นๆ และผูที่ประกอบอาชีพครูใหประสบความสําเร็จจะตองมีความ
ฉลาดทางอารมณสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุณยี  ศุกรเตมีย (2543) ที่ศึกษาเปรียบเทียบ
เชาวนปญญากับเชาวนอารมณของวิศวกร ครู พยาบาล นักรอง และพระสงฆที่ประสบความสําเร็จ
พบวานอกจากเชาวนปญญาแลว
เชาวนอารมณก็เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการประสบ
ความสําเร็จของบุคคลในอาชีพตางๆ และพบวาครูมีระดับเชาวนอารมณอยูใ นระดับสูง
พวงรัตน เกษรแพทย และดุษฎี โยเหลา (2546) ไดทําการศึกษาเชาวนปญญาในฐานะ
ตัวกําหนดความสําเร็จของผูบริหาร โดยใชกลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจํานวน
550 คน และครูจํานวน 1 ,100 คน ผลการวิจัยพบวา องคประกอบของเชาวนอารมณที่จําเปนตอ
ความสําเร็จในการบริหารมี 5 องคประกอบหลักคือ รูอารมณตนเอง รูรักษาอารมณใหสมดุล รูจัก
เพิ่มพลังตนเอง รูจักรวมทุกขรวมสุข และรูจักการประสานสันติ และพบวาผูบ ริหารที่มีเชาวน
อารมณสูงจะมีความสําเร็จในการบริหารสูงกวาผูบริหารที่มีเชาวนอารมณต่ํา และยังพบอีกวาเชาวน
อารมณสงผลทางออมตอความสําเร็จในการบริหารผานความเครียด หมายถึงผูบริหารที่มีเชาวน
อารมณต่ําเปนผูที่มีความเครียดสูง และสงผลใหมีความสําเร็จในการบริหารต่ํา
จากหลักฐานงานวิจยั ที่กลาวมาแลว อาจกลาวไดวา ความฉลาดทางอารมณเปนปจจัยหนึ่งที่
สําคัญอยางยิ่งที่สงผลใหบุคคลประสบความสําเร็จทั้งดานการเรียน การงาน ครอบครัว การดําเนิน
ชีวิตสวนตัว และการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม
การพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ
เนื่องจากความฉลาดทางอารมณ มีความสัมพันธอยางมากกับการประสบความสําเร็จใน
ชีวิตของบุคคล จึงเปนหนาที่ของบิดามารดา ครู อาจารย และผูเกี่ยวของจักตองรวมกันพัฒนาทักษะ
ความฉลาดทางอารมณตั้งแตวัยเด็ก แนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณทําไดดังนี้

1. ฝกการตระหนักรูอารมณของตนเองคือ การทําความเขาใจ ตระหนักรูอารมณของตนเอง
วามี อะไรเกิดขึ้นในใจ สามารถรับรูความรูสึกของตนเองได หลีกเลี่ยงการดูถูกหรือตําหนิติเตียน
ใหความรู เกี่ยวกับการเขาใจตนเอง เขาใจคนอื่น
2. ฝกการควบคุมอารมณของตนเอง ในกรณีที่เกิดความผิดหวังหรือความเศราเสียใจ โดย
สามารถปรับปรุงตนเมื่อเผชิญกับความรูส ึกนั้น และนําอารมณกลับมาสูสภาพปกติใหเร็วที่สุด
3. ฝกความสามารถในการจูงใจตนเองคือจะตองรูจักควบคุมตนเอง ใหกําลังใจตนเอง และ
สรางแรงบันดาลใจที่จะกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดใหบรรลุเปาหมายในชีวติ
4. ฝ ก ความสามารถในการเข า ใจความรู สึ ก และความต อ งการของผู อื่ น คื อ สามารถ
ตรวจสอบ อารมณ ความรูสึก และความตองการของตนเองและผูอื่น
5. ฝ ก ความสามารถในการสร า งความสั ม พั น ธ กั บ คนรอบข า งมี ศิ ล ปะในการสร า ง
สัมพันธภาพ มีมนุษยสัมพันธที่ดี รูเขารูเรา และสามารถจัดการกับความขัดแยงระหวางบุคคล
จากที่กลาวมาทั้งหมดอาจสรุปไดวา ความฉลาดทางอารมณมีความสําคัญตอการประสบ
ความสําเร็จในชีวิต เพราะความฉลาดทางอารมณมิไดถูกกําหนดมาจากพันธุกรรม และไมไดพัฒนา
สมบูรณตอนวัยเด็กเหมือนความฉลาดทางสติปญญา
หากแตสามารถพัฒนาไดโดยการเรียนรู
ตลอดเวลา การพัฒนาความฉลาดทางอารมณจึงตองครอบคลุมทั้ง 5 ประการดังกลาว อยางไรก็ดี
เปนที่ยอมรับกันวาความฉลาดทางอารมณเปนสวนสําคัญในการดํารงชีวิตของบุคคล นักจิตวิทยามี
ความเห็นวา โรงเรียนควรมีบทบาทในการสงเสริมใหเด็กมีทักษะดานความฉลาดทางอารมณเทากับ
ความฉลาดทางสติปญญา เพราะผลลัพธที่ยิ่งใหญของการพัฒนาความฉลาดทางอารมณก็คือ การ
รูจักควบคุมตนเอง การเห็นแกประโยชนของผูอื่น และความรูสึกเห็นอกเห็นใจผูอื่น ความสามารถ
พื้นฐานเหลานีเ้ ปนสิ่งจําเปนที่ควรปลูกฝงเพื่อความเจริญรุงเรืองของสังคม ดวยเหตุนี้ ความฉลาด
ทางอารมณจึงมีความสําคัญเทาเทียมกับความฉลาดทางสติปญญาในทุกสถานการณของชีวิต ซึ่งมี
คาควรแกการปลูกฝงใหกับทุกคนในสังคม
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