การเสริมสร้ างคุณภาพชีวติ ด้ วย E.Q.
โดย..รศ.ดร.อารี พันธ์ มณี
จากการศึกษาวิจยั ของนักจิตวิทยา พบว่า ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ = Intelligence Quotient) เพียงอย่างเดียว
ไม่เป็ นหลักประกันความสําเร็ จและความสุ ขในชีวิต แต่ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ = Emotional Quotient) จะเสริ มสร้าง
ให้บุคคลประสบความสําเร็ จและมีความสุ ขในชี วิต แม้ว่าในการพิจารณารับคนเข้าทํางานคุณสมบัติที่สาํ คัญอย่างหนึ่ งคือ
ต้องพิจารณา IQ แต่เมื่อคุณเข้าไปทํางานแล้วความเจริ ญก้าวหน้า การได้เลื่อนขั้น เลื่อนตําแหน่ง มีความสุ ข เป็ นที่ชื่นชอบ
รักใคร่ ของบุคคลรอบข้างต้องมีความฉลาดทางอารมณ์เป็ นปั จจัยสนับสนุนที่สาํ คัญยิง่ เป็ นเรื่ องที่น่ายินดีวา่ ความฉลาดทาง
อารมณ์สามารถเรี ยนรู้ ฝึ กฝน และพัฒนาได้ดว้ ยการฝึ กหัด ฝึ กปฏิบตั ิกจ็ ะเพิ่มพูนความฉลาดทางอารมณ์ได้ซ่ ึ งจะช่วยให้ชีวิต
มีความสุ ขความสําเร็ จและมีคุณภาพ
E.Q. ย่อมาจากคําว่า Emotional Quotient แปลว่า ความฉลาดทางอารมณ์ หมายถึง ความสามารถหรื อศักยภาพ
ของบุคคลในการรับรู้อารมณ์ของตนเอง รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง สามารถควบคุมจัดการกับอารมณ์ของตนเองและแสดง
พฤติกรรมที่เหมาะสม และรับรู้อารมณ์ของผูอ้ ื่น ตอบสนองอารมณ์และ
ความต้องการของผูอ้ ื่นได้ถกู ต้อง เดิมเชื่อกันว่า ความฉลาดทางสติปัญญา
หรื อ I.Q. ย่อมาจาก Intelligence Quotient หมายถึง ความสามารถของ
บุ ค คลในการคิ ด คิ ด ริ เ ริ่ ม ความจํา ความมี เ หตุ ผ ล รู้ จัก วิ เ คราะห์ คิ ด
แก้ปัญหาได้โดยวัดด้วยแบบทดสอบทางสติ ปัญญา หรื อแบบทดสอบ
I.Q. คนที่มีสติปัญญาสู ง หรื อ I.Q. สู ง จัดว่าเป็ นคนฉลาดมักประสบ
ความสําเร็ จในการเรี ยน (Study Success) การทํางาน (Career Success)
ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง มีความเจริ ญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ ว มีเงินเดือนสู ง และประสบความสําเร็ จในชีวิตและครอบครัว
(Life Success) ปั จจุบนั มีการศึกษาวิจยั ทางจิตวิทยา พบว่า คนฉลาดหรื อคนที่มีสติปัญญาสู งหรื อ I.Q. สู ง จํานวนมาก
ประสบความล้มเหลวทั้งการทํางาน การดําเนิ นชีวิต และครอบครัว ดังนั้นความฉลาดทางสติปัญญาเพียงอย่างเดียวไม่เป็ น
หลักประกันความสําเร็ จและความสุ ขในชีวิต แต่ในการทํางานของบุคคลจําเป็ นต้องประกอบด้วยความฉลาดทางอารมณ์
เป็ นปั จจัยสนับนุนที่สําคัญ ยิ่งในการนําบุคคลไปสู่ ความสําเร็ จ ความสุ ข ชีวิตที่มีคุณค่า และมีความหมาย สามารถดําเนิ น
ชีวติ อย่างรู ้คุณค่าและพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อตนเองและสังคม ทั้งในการเรี ยน การทํางาน และ
ครอบครัว
Howard Gardner นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั ได้แบ่งความฉลาดทางอารมณ์เป็ น 2 ลักษณะ คือ ความฉลาดต่อตนเอง
(Intrapersonal Intelligence) หมายถึงการรับรู้อารมณ์ของตนเองและแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม และลักษณะที่สองคือ
ความฉลาดต่อบุคคลอื่น (Interpersonal Intelligence) หมายถึงความสามารถในการรับรู้และตอบสนองต่ออารมณ์และความ
ต้องการของผูอ้ ื่นอย่างเหมาะสม
Peter Slovey นักจิตวิทยาชาวอเมริ กนั จากมหาวิทยาลัยเยล ได้แบ่งความฉลาดทางอารมณ์เป็ น 5 ลักษณะ คือ 1.
การรับรู้อารมณ์ตน (Knowing one’s emotion) หมายถึง การรับรู้อารมณ์ของตนเองตามความเป็ นจริ ง เช่น รักก็รู้วา่ รัก พอใจ
ก็รู้วา่ พอใจ โกรธก็รู้ว่าโกรธ เสี ยใจก็รู้วา่ เสี ยใจ เป็ นต้น ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตนเองจะทําให้เข้าใจอารมณ์
ของตนเองได้ข้ ึน 2.การจัดการอารมณ์ (Managing Emotions) หมายถึง ความสามารถในการจัดการรับมือกับอารมณ์ของ

ตนเองได้อย่างเหมาะสม เช่น เมื่อรู้วา่ เกิดอารมณ์โกรธ อารมณ์เสี ยใจ อารมณ์เศร้า ควรทําอย่างไร แสดงออกอย่างไร คนที่มี
ทักษะในการจัดการกับอารมณ์ตนเองได้อย่างเหมาะสม รู้จกั ตัดตอน รู ้ จกั หยุด รู้ จกั เปลี่ ยนจะทําให้ชีวิตมี ความสุ ข หาก
บุคคลขาดทักษะในการจัดการกับอารมณ์ ตัดตอนไม่เป็ น ยึดติดและไม่เปลี่ยนแปลง ไม่ยดื หยุน่ ก็ยากที่จะมีความสุ ขในชีวิต
ได้หรื ออาจเป็ นทุกข์ 3. การจูงใจตนเอง (Motivating oneself) หมายถึง ความสามารถในการจูงใจ กระตุน้ สร้างความ
กระตือรื อร้น รู ้จกั นําตน เตือนตน ให้กาํ ลังใจตนเอง จะทําให้บุคคลตื่นตัวกระฉับกระเฉง มีชีวิตชีวา มีพลังพัฒนาตนเองได้
อย่างเต็มที่ เป็ นบุคคลที่ใฝ่ หา แสวงหา ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน รู้คุณค่าของตนเอง รู้คุณค่าของชี วิต คนที่มีทกั ษะในการจูงใจตนเอง
มักจะประสบความสําเร็ จในหน้าที่การงาน หากขาดทักษะในการจูงใจตนเองก็จะเป็ นบุคคลที่ไม่ Active ไม่กระตือรื อร้น
และยากที่จะประสบความสําเร็ จก้าวหน้า 4. การรับรู้อารมณ์ของผูอ้ ื่น (Recognizing emotions in others) หมายถึง
ความรู้ สึกเห็ นอกเห็ นใจผูอ้ ื่น รู้ ความต้องการของผูอ้ ื่นทําให้เข้าใจของบุคลลอื่นได้ และตอบสนองสอดคล้องกับความ
ต้องการของผูอ้ ื่น บุคคลที่มีทกั ษะเห็นอกเห็นใจผูอ้ ื่นจะทําให้เป็ นที่รัก ชื่นชอบ และยอมรับของบุคคลรอบข้าง และ 5. การ
รักษาสัมพันธภาพ (Handing Relationships) หมายถึง การรักษาหรื อคงไว้ซ่ ึ งสัมพันธภาพให้ดาํ เนิ นไปอย่างราบรื่ น ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ความสามารถในการจัดการกับอารมณ์ของผูอ้ ื่น ความสามารถในการใช้ศิลปะคงสัมพันธภาพไว้ได้จะสามารถขจัด
ข้อขัดข้องและส่ งเสริ มลักษณะการเป็ นผูน้ าํ
ลักษณะของคนที่มีความฉลาดทางอารมณ์ จัดเป็ นบุคคลที่มีคุณภาพภายใน มีจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก ความคิดเชิง
สร้างสรรค์ สามารถสร้างความสมดุลระหว่างความคิด จิตใจ อดทนต่อความล้มเหลว ผิดหวัง ขจัดข้อขัดแย้ง ยอมรับจุดดี จุด
ด้อย และความเป็ นจริ งได้ ดังนี้
1. สามารถสร้างความสมดุลให้กบั ชีวติ ได้ ไม่มีความทะเยอทะยานมากเกินไป แต่เหมาะสมกับความสามารถ
และศักยภาพที่เป็ นจริ ง และมีความเป็ นไปได้มีความสอดคล้องระหว่างตัวตนที่แท้จริ ง (Real Self) และตัวตนที่อยากเป็ น
(Idea Self) นําไปสู่ความมีสุขภาพดี
2. มีความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง (Self-esteem) รู้จกั รักตนเอง ยอมรับตนเอง และรู้สึกดีต่อตนเองไม่หวัน่ ไหว
ต่อคําวิพากษ์วจิ ารณ์ มีทศั นคติต่อโลกแบบ I’m OK, you’re OK.
3. ความสามารถในการจัดการกับตนเอง มีศิลปะในการจัดระเบียบชีวติ ของตนเอง มีการแบ่งเวลาทํางาน การ
พักผ่อน การพบปะเพื่อนฝูง และการทํากิจกรรมต่างๆ เพื่อทําให้ชีวิตของตนมีความหมาย มีคุณค่า และใช้ชีวิตอย่างรู้คุณค่า
เพื่อสร้างความสุ ข ความสําเร็ จต่อตนเองและสังคม
4. มีความรู้สึกนึกคิดเชิงบวก ( Positive thinking) มองโลกในแง่ดี ยอมรับสภาพความเป็ นจริ งเปลี่ยนปัญหาเป็ น
ความสําเร็ จ เปลี่ยนวิกฤตเป็ นโอกาสทุกอย่างที่เกิดขึ้นสามารถมองให้เป็ นประโยชน์หรื อข้อดีจนได้ จะทําให้จิตใจไม่เศร้า
หมอง เบื่ อหน่ ายและเซ็ง และสามารถสร้างกําลังใจให้เกิดขึ้นได้ ดังที่ว่า จงมองความงามในสวนจากมวลดอกไม้ที่บาน
สะพรั่งมิใช่จากใบไม้ที่ร่วงหล่น
5. มีความสามารถในการเอาชนะความกลัว และกล้าเผชิญกับสิ่ งที่ทา้ ทาย เช่น ความกลัวในการสอบ ความกลัว
ในการสมัครงาน กลัวการเดินทาง กลัวจนไม่สามารถสงบจิตใจได้จึงต้องอาศัยสติกาํ กับจิตและทําจิตใจให้สงบ ระงับความ
วุน่ วาย กังวล และกล้าเผชิญกับสิ่ งที่ทา้ ทายได้
6. ไม่เป็ นคนเก็บกดและมีความรู้สึกผิด (Guilty) กับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่งตลอดชีวติ และแสดงออกด้วยความ
ก้าวร้าว รุ นแรงต่อบุคคลรอบข้าง เพราะอดีตที่หลอนตนเองจนก้าวไปข้างหน้าไม่ได้
7. พอใจในตนเอง (Self- Satisfied) จงพอใจในสิ่ งที่ตนมีมองหาอดีตหรื อศักยภาพของตนเองที่ทาํ ให้รู้สึกดีกบั
ตนเอง เช่น ไม่สวยแต่นิสัยน่ารัก เรี ยนไม่เก่งแต่ขยัน การบ้านการเรื อนดี เป็ นต้น

8. ทําให้ตนเป็ นที่ยอมรับค้นพบข้อดีของตนเองก็กล้าที่จะเป็ นตัวของตัวเองด้วยการสร้างความประทับใจ การมี
นํ้าใจก็ทาํ ให้เป็ นที่ยอมรับของผูอ้ ื่นอย่างต่อเนื่องหรื อทําให้ดีที่สุดในทุกสิ่ งที่ทาํ หากยังไม่สาํ เร็ จก็ตอ้ งทําต่อไป และหากไม่
สมหวังก็ทาํ ใจยอมรั บได้ว่ากระบวนการสู่ ความสําเร็ จก็ตอ้ งพบปั ญหาอุปสรรคบ้างเป็ นธรรมดา สามารถปรั บใจปรั บ
ความคิดได้กจ็ ะไม่เป็ นทุกข์ ดังคํากล่าวที่วา่ ทันทีที่คุณเปลี่ยนความคิด ชีวติ คุณก็จะเปลี่ยนไป
ในการเสริ มสร้ างคุณภาพชี วิตที่ ดีจึงจําเป็ นต้องมีการพัฒนาทักษะทางอารมณ์ ซึ่ งนักจิ ตวิทยาเชื่ อว่า ทักษะทาง
อารมณ์สามารถสอน เรี ยนรู้ ฝึ กฝน และเปลี่ยนแปลงได้
- สอนให้รู้จกั อารมณ์ตนเองและไม่เก็บกด
- สอนให้รู้จกั จัดการกับอารมณ์ตนเองและหาทางระบายออกอย่างเหมาะสม
- สอนให้รู้จกั อดทน รอคอย มีวนิ ยั และรู้จกั การควบคุมตนเอง
- สอนให้รู้จกั เข้าใจคนอื่น เห็นอกเห็นใจคนอื่น
- สอนให้รู้จกั สร้างความสัมพันธ์ ผูกมิตรกับคนอื่น
- การฝึ กปฏิบตั ิเป็ นตัวอย่าง พ่อแม่ ครู และบุคคลในสังคมควรเป็ นแบบอย่างที่ดีในการแสดงความรู้สึกที่ดีต่อ
กัน เพื่อเด็กจะได้เลียนแบบและปฏิบตั ิตามเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
- การฝึ กให้เด็กคิด หากตนเองจะต้องตกอยู่ในสภาพเช่นนั้นบ้าง เช่น ขาดแคลน ความไม่สมประกอบ ด้อย
โอกาสหรื อสภาพการสู ญเสี ยต่างๆ ตนจะรู้สึกอย่างไร เพื่อให้เด็กเกิดความเห็นอกเห็นใจและแสดงความรู้สึก
ที่เหมาะสมกับผูอ้ ื่นได้
- การฝึ กให้เด็กฟั ง ร้อง อ่านจากบทเพลง บทกลอน บทนิ ทาน บทความ ข้อเขียน เหตุการณ์ ฯลฯ เพื่อให้เด็ก
แสดงความรู้สึก แสดงความคิด/เหตุผล อยากทําอะไร /อย่างไร ต่อเรื่ องราว/เหตุการณ์น้ นั

การฝึ กฝนเพื่อให้พฒั นาทักษะทางอารมณ์ดว้ ยการฝึ กฝนความคิดเชิงบวก สร้างความคิดความเข้าใจที่ถกู ต้อง
ยอมรับสภาพความเป็ นจริ งและการเปลี่ยนแปลง กล้าเผชิญสถานการณ์จริ งที่ทา้ ทายฝึ กการคิด แสดงเหตุผล แสดงความรู ้สึก
ที่เป็ นจริ ง และการเรี ยนรู้จากตัวแบบที่ดีและมีแรงเสริ มที่เหมาะสม ก็จะทําให้บุคคลได้เรี ยนรู้และพัฒนาคนให้มีความฉลาด
ทางอารมณ์ มีความเข้าใจอารมณ์ของตนเอง อารมณ์ของผูอ้ ื่น รู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกของตนเองและผูอ้ ื่น มีสติในการ
ควบคุม และจัดการกับอารมณ์ไม่ให้เกิ ดความขัดแย้งกับตนเอง และผูอ้ ื่ นก็ทาํ ให้เกิ ดผลดี ต่อตนเอง ทําให้สัมพันธภาพ
ระหว่างตนเองกับผูอ้ ื่นเป็ นไปอย่างราบรื่ น ไม่อารมณ์เสี ย โกรธ และระเบิดอารมณ์ใส่ ผอู้ ื่น การแสดงความรู้สึกต่างๆ กับ
เหตุการณ์ที่ดีและไม่ดีควรจะได้มีการฝึ กฝน ฝึ กปฏิ บตั ิต้ งั แต่ครอบครั ว เช่น พ่อแม่สอนให้ลูกเห็นอกเห็ นใจเพื่อนที่ ขาด
แคลน ด้อยโอกาส เด็กพิการ การพาลูกไปเยี่ยมบริ จาคสิ่ งของและให้ปฏิบตั ิต่อคนเหล่านั้นด้วยความเข้าใจ ยอมรับและ
ช่วยเหลือหากเป็ นไปได้แทนที่จะดูถูกดูแคลน เป็ นต้น อย่าขาดความยั้งคิด ไตร่ ตรอง ขาดสติ สามารถครองตน ครองคน
ครองงานได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและดําเนินชีวติ ได้อย่างปกติสุข
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