ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กเป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างราบรื่น โดยรู้จัก
อารมณ์ตนเองและผูอ้ นื่ แสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผูอ้ นื่ อดทนและรอคอยได้ มีนาํ้ ใจ รูจ้ กั ให้ รูจ้ กั แบ่ง
ปัน รู้ว่าทำ�ผิด หรือยอมรับผิด พร้อมที่จะพัฒนาตนไปสู่ความสำ�เร็จ โดยมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง พร้อมทำ�ให้ตนเองเกิดความสุข โดยมีความพอใจ ความอบอุ่นใจ และ
ความสนุกสนานร่าเริง
การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กจะช่วยให้พ่อแม่/ผู้ปกครองได้ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะ
ความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริม และจุดอ่อนที่ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป รวมทั้งสามารถใช้ในการ
ติดตามเพื่อดูพัฒนาการทางอารมณ์ว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดเมื่ออายุเพิ่มขึ้น
การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็ก ประเมินคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ
1. ด้านดี เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นโดยประเมินจากการรู้จัก
อารมณ์ตนเองและผู้อื่น แสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผู้อื่น อดทนรอคอยได้ มีนํ้าใจ รู้จักให้
รู้จักแบ่งปัน รู้ว่าทำ�ผิดหรือยอมรับผิด
2. ด้ า นเก่ ง เป็ น ความพร้ อ มทางอารมณ์ ที่ จ ะพั ฒ นาตนไปสู่ ค วามสำ�เร็ จ โดยประเมิ น จาก
ความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ด้านสุข เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะทำ�ให้ตนเองเกิดความสุข โดยประเมินจากการมี
ความพอใจ ความอบอุ่นใจ และความสนุกสนานร่าเริง
ให้พ่อแม่/ผู้ปกครองตอบคำ�ถามที่เกี่ยวกับเด็กในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา โดยเลือกคำ�ตอบที่ใกล้เคียงกับตัว
เด็กที่เป็นอยู่จริงมากที่สุด ในข้อคำ�ถามแต่ละข้อมีคำ�ตอบที่เป็นไปได้ 4 คำ�ตอบ
ไม่เป็นเลย
หมายถึง ไม่เคยปรากฏ
เป็นบางครั้ง
หมายถึง นานๆ ครั้งหรือทำ�บ้างไม่ทำ�บ้าง
เป็นบ่อยครั้ง
หมายถึง ทำ�บ่อยๆ หรือเกือบทุกครั้ง
เป็นประจำ�
หมายถึง ทำ�ทุกครั้งเมื่อเกิดสถานการณ์นั้น

1. พ่อแม่ (ความรู้ไม่ตํ่ากว่า ป. 6) ประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กปีละ 1 ครั้ง
2. ผลการประเมินเป็นคะแนนของเด็กรายบุคคล ไม่ควรนำ�ไปเปรียบเทียบกับเด็กอื่น หรือว่ากล่าว
ตำ�หนิเด็ก

หัวข้อต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงอารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมของเด็กในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา
โปรดใส่เครื่องหมาย “” ในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับตัวเด็กมากที่สุด
ไม่เป็น เป็น
เป็น
เป็น คะแนน
เลย บางครั้ง บ่อยครั้ง ประจำ�
1. ดี
1. แสดงความเห็นใจเมื่อเห็นเพื่อนหรือผู้อื่นทุกข์ร้อน เช่น บอกว่า
สงสาร เข้าไปปลอบหรือเข้าไปช่วย
2. หยุดการกระทำ�ที่ไม่ดีเมื่อผู้ใหญ่ห้าม
3. แบ่งปันสิ่งของให้คนอื่นๆ เช่น ขนม ของเล่น
4. บอกขอโทษหรือแสดงท่าทียอมรับผิดเมื่อรู้ว่าทำ�ผิด
5. อดทน และรอคอยได้
2. เก่ง
6. อยากรู้อยากเห็นกับของเล่นหรือสิ่งแปลกใหม่
7. สนใจ รู้สึกสนุกกับงานหรือกิจกรรมใหม่ๆ
8. ซักถามในสิ่งที่อยากรู้
9. เมื่อไม่ได้ของเล่นที่อยากได้ก็สามารถเล่นของอื่นแทน
10. ยอมรับกฎเกณฑ์หรือข้อตกลง แม้จะผิดหวัง/ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ
3. สุข
11. แสดงความภาคภูมิใจเมื่อได้รับคำ�ชมเชย เช่น บอกเล่าให้ผู้อื่นรู้
12. รู้จักหาของเล่น หรือกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน
13. แสดงอารมณ์สนุกหรือร่วมสนุกตามไปกับสิ่งที่เห็น เช่น ร้องเพลง
กระโดดโลดเต้น หัวเราะเฮฮา
14. เก็บตัว ไม่เล่นสนุกสนานกับเด็กคนอื่นๆ
15. ไม่กลัวเมื่อต้องอยู่กับคนที่ไม่สนิทสนม
รวม

กลุ่มที่ 1 ให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้
ไม่เป็นเลย
ให้
เป็นบางครั้ง
ให้
เป็นบ่อยครั้ง
ให้
เป็นประจำ�
ให้
ข้อ
1 2 3 4
8 9 10 11

1 คะแนน
2 คะแนน
3 คะแนน
4 คะแนน
5 6 7
12 13 15

องค์ประกอบ

กลุ่มที่ 2 ให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้
ไม่เป็นเลย
ให้
เป็นบางครั้ง
ให้
เป็นบ่อยครั้ง
ให้
เป็นประจำ�
ให้
ข้อ 14

4 คะแนน
3 คะแนน
2 คะแนน
1 คะแนน

คะแนนเทียบกับเกณฑ์ปกติ
ตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ

ปกติ

สูงกว่าปกติ

ด้านดี (เต็ม 20 คะแนน)

1-10

11-17

18-20

ด้านเก่ง (เต็ม 20 คะแนน)

1-12

13-18

19-20

ด้านสุข (เต็ม 20 คะแนน)

1-12

13-18

19-20

ความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
(เต็ม 60 คะแนน)

1-37

38-52

53-60

เด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่าปกติ ควรส่งเสริมและรักษาคุณลักษณะนี้ให้คงไว้
เด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์ปกติ เด็กควรได้รับการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในด้านนั้นๆ ให้ดียิ่งขึ้น
ผู้ใหญ่ควรร่วมกันส่งเสริมให้เด็กมีความฉลาดทางอารมณ์ในด้านนั้นๆ อย่างต่อเนื่อง
เด็กที่มีความฉลาดทางอารมณ์ระดับที่ควรได้รับการพัฒนา ควรได้รับการประเมินซํ้าด้วยแบบประเมิน
ความฉลาดทางอารมณ์ฉบับสมบูรณ์ชดุ 55 ข้อ เพือ่ ความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาความฉลาดทางอารมณ์และต้องได้รบั
การเอาใจใส่พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์อย่างสมํ่าเสมอและจริงจัง

การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ควรทำ�ในเด็กวัย 3-5 ปีอย่างจริงจัง เนือ่ งจากเสริมสร้างได้งา่ ยกว่าเด็กโต ซึง่ ความ
ฉลาดทางอารมณ์นี้จะส่งผลต่อความสำ�เร็จทางการเรียน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการใช้ชีวิตในอนาคต
การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็ก จำ�เป็นต้องทำ�บ่อยๆ ทำ�ทุกวัน เพื่อให้เด็กนำ�ความฉลาดทางอารมณ์ไปใช้
ในชีวิตประจำ�วันเป็นอัตโนมัติ การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ทำ�ได้หลายวิธีการ ได้แก่ สอนให้ทำ� อธิบายเหตุผล จูงใจ
คอยกำ�กับให้ทำ� หาเพื่อนทำ�ด้วยกัน ให้คำ�ชมเชยหรือเป็นกำ�ลังใจเมื่อเด็กทำ�ได้ดี และการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก ซึ่งแนวทาง
การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัย 3-5 ปีมีดังนี้

1. ฝึกให้เด็กรู้จักอารมณ์ตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานของการควบคุมอารมณ์ได้ในอนาคต เมื่อเด็กมีอารมณ์
เกิดขึ้น เช่น โกรธ โมโห ผู้ใหญ่ควรช่วยให้เด็กรู้จักอารมณ์ของตนเอง โดยไม่ตำ�หนิเด็ก แต่ควรแสดงท่าทีที่
เข้าใจ เช่น โอบกอดเด็ก จะทำ�ให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย และผู้ใหญ่ควรถามเพื่อเป็นการให้เด็กทบทวนอารมณ์
ของตนเอง เช่น “หนูรู้ตัวหรือเปล่าว่ากำ�ลังโกรธ” “หนูรู้สึกว่าใครๆ ก็พากันรักน้องมากกว่าหนูใช่ไหม”
2. ฝึกให้เป็นคนมีนํ้าใจ แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อประโยชน์ของตัวเด็กเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
โดยสอนให้เด็กรู้จักแบ่งปันขนม ของเล่น ให้คนอื่น หรือกล่าวชมเมื่อเด็กช่วยเหลือผู้อื่นทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่ง
3. ฝึกให้เด็กรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด และยอมรับผิด เมื่อทำ�ผิด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการมีคุณธรรม เช่น เดิน
ชนผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ ควรสอนเด็กให้รู้จักกล่าวคำ�ขอโทษ เพราะการเดินชนผู้อื่นอาจจะทำ�ให้เขาเจ็บหรือ
ไม่พอใจได้ และการขอโทษทำ�ให้ผู้อื่นไม่ถือโทษโกรธเด็ก
1. กระตุน้ ให้เด็กกระตือรือร้น/สนใจใฝ่รู้ เพราะเด็กทีส่ นใจใฝ่รจู้ ะรักการศึกษาหาความรู้ ซึง่ จะส่งผลต่อการ
เรียนและความสำ�เร็จในอนาคต ผูใ้ หญ่ควรกระตุน้ ให้เด็กอยากรูอ้ ยากเห็นสิง่ แปลกใหม่รอบตัวโดยใช้คำ�ถาม
เล่านิทาน หรืออ่านสมุดภาพ เช่น ถามเด็กว่าอยากรูไ้ หมว่าไข่ไก่มอี ะไรอยูข่ า้ งใน เมือ่ เด็กมีทา่ ทีสนใจ สงสัย
หรือซักถาม ผู้ใหญ่ก็อธิบายด้วยถ้อยคำ�ที่ง่ายสอดคล้องกับวัยของเด็ก และส่งเสริมให้เด็กรู้จักวิธีค้นหา
คำ�ตอบอย่างง่าย ๆ ด้วยตัวของเด็กเอง เช่น การทดลองทำ� แต่ทั้งนี้ต้องคำ�นึงถึงความปลอดภัยหรืออยู่ใน
สายตาของผู้ใหญ่
2. สอนให้เด็กรู้จักปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง จะช่วยให้เด็กเป็นคนยืดหยุ่น เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น
หรือสิ่งแวดล้อมอื่นได้ดี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเด็กมักจะเกิดความหวั่นไหว ดังนั้น ผู้ใหญ่ควรเตรียมเด็ก
โดยพูดคุยถึงวิธีการทำ�ตัวในสิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและปรับตัวได้ นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ควร
ให้เด็กได้พบปะคนอื่นๆ นอกบ้าน หรือท่องเที่ยวในสถานที่ต่างๆ เช่น พาไปเที่ยวบ้านญาติ ไปห้องสมุด
ซึ่งจะทำ�ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว
3. กล้าพูดกล้าบอก เมื่อเด็กบอกความรู้สึก หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ใหญ่ควรรับฟังด้วยความสนใจและถาม
เหตุผล ท่าทีของผูใ้ หญ่จะเป็นการสนับสนุนให้เด็กมีความมัน่ ใจในตนเอง และผูใ้ หญ่กจ็ ะเข้าใจเด็กมากขึน้ ด้วย
1. มีความพอใจ ผูใ้ หญ่ควรสนับสนุนให้เด็กทำ�อะไรด้วยตนเองหรือแสดงความสามารถเฉพาะตัว เมือ่ เด็กทำ�ได้
ผู้ใหญ่ควรกล่าวชมเชย จะทำ�ให้เด็กเกิดความภูมิใจและมีความสุข
2. อบอุน่ ใจ เด็กทุกคนต้องการให้ผใู้ หญ่อยูใ่ กล้ชดิ คอยปกป้องและให้กำ�ลังใจ โดยเฉพาะเวลาเด็กเริม่ ทำ�อะไร
ด้วยตนเองเป็นครั้งแรก เพราะจะทำ�ให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ ไม่กังวล มีความมั่นคงทางอารมณ์ และกล้าที่จะ
ทำ�สิ่งต่างๆ ด้วยตนเองในระยะต่อไป
3. สนุกสนานร่าเริง ผูใ้ หญ่ควรเปิดโอกาสให้เด็กได้เล่น หรือร่วมสนุกสนานเฮฮากับเพือ่ น เพราะเป็นสิง่ ทีจ่ ำ�เป็น
ต่อชีวติ เด็ก ทัง้ นีพ้ อ่ แม่อาจจะมีสว่ นช่วยกระตุน้ โดยการร่วมกิจกรรมกับเด็ก สิง่ เหล่านีจ้ ะเป็นการฝึกให้เด็ก
เป็นคนอารมณ์ดี และเป็นการช่วยผ่อนคลายอารมณ์ที่ขุ่นมัวทั้งหลายได้เป็นอย่างดี

