
ความฉลาดทางอารมณ์ของเด็กเป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น โดยรู้จัก

อารมณต์นเองและผูอ้ืน่ แสดงความเห็นใจหรอืปลอบใจผูอ้ืน่ อดทนและรอคอยได ้มนีํา้ใจ รูจ้กัให้ รูจ้กัแบ่ง

ปัน รู้ว่าทําผิด หรือยอมรับผิด พร้อมที่จะพัฒนาตนไปสู่ความสําเร็จ โดยมีความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้  

และปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง พร้อมทําให้ตนเองเกิดความสุข โดยมีความพอใจ ความอบอุ่นใจ และ

ความสนุกสนานร่าเริง

การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กจะช่วยให้พ่อแม่/ผู้ปกครองได้ทราบถึงจุดดีจุดเด่นของลักษณะ 

ความฉลาดทางอารมณ์ที่ควรส่งเสริม และจุดอ่อนท่ีควรพัฒนาให้ดียิ่งข้ึนต่อไป รวมท้ังสามารถใช้ในการ

ติดตามเพื่อดูพัฒนาการทางอารมณ์ว่ามีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใดเมื่ออายุเพิ่มขึ้น

การประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็ก ประเมินคุณลักษณะ 3 ด้าน คือ

1.  ด้านดี เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นโดยประเมินจากการรู้จัก

อารมณ์ตนเองและผู้อื่น แสดงความเห็นใจหรือปลอบใจผู้อื่น อดทนรอคอยได้ มีนํ้าใจ รู้จักให้ 

รู้จักแบ่งปัน รู้ว่าทําผิดหรือยอมรับผิด 

2.  ด้านเก่ง เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะพัฒนาตนไปสู่ความสําเร็จโดยประเมินจาก 

ความกระตือรือร้น สนใจใฝ่รู้และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง 

3.  ด้านสุข เป็นความพร้อมทางอารมณ์ที่จะทําให้ตนเองเกิดความสุข โดยประเมินจากการมี 

ความพอใจ ความอบอุ่นใจ และความสนุกสนานร่าเริง

ให้พ่อแม่/ผู้ปกครองตอบคําถามที่เกี่ยวกับเด็กในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา โดยเลือกคําตอบที่ใกล้เคียงกับตัว

เด็กที่เป็นอยู่จริงมากที่สุด ในข้อคําถามแต่ละข้อมีคําตอบที่เป็นไปได้ 4 คําตอบ  

 ไม่เป็นเลย   หมายถึง ไม่เคยปรากฏ

 เป็นบางครั้ง  หมายถึง นานๆ ครั้งหรือทําบ้างไม่ทําบ้าง

 เป็นบ่อยครั้ง  หมายถึง  ทําบ่อยๆ หรือเกือบทุกครั้ง

 เป็นประจํา   หมายถึง ทําทุกครั้งเมื่อเกิดสถานการณ์นั้น

1. พ่อแม่ (ความรู้ไม่ตํ่ากว่า ป. 6) ประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กปีละ 1 ครั้ง

2. ผลการประเมินเป็นคะแนนของเด็กรายบุคคล ไม่ควรนําไปเปรียบเทียบกับเด็กอื่น หรือว่ากล่าว 

ตําหนิเด็ก



หัวข้อต่อไปนี้เป็นการอธิบายถึงอารมณ์ ความรู้สึกและพฤติกรรมของเด็กในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา   

โปรดใส่เครื่องหมาย “” ในช่องที่ท่านคิดว่าตรงกับตัวเด็กมากที่สุด 

ไม่เป็น
เลย

เป็น 
บางครั้ง

เป็น 
บ่อยครั้ง

เป็น
ประจำา คะแนน

1. ดี

1. แสดงความเห็นใจเมื่อเห็นเพ่ือนหรือผู้อ่ืนทุกข์ร้อน เช่น บอกว่า

สงสาร เข้าไปปลอบหรือเข้าไปช่วย

2. หยุดการกระทําที่ไม่ดีเมื่อผู้ใหญ่ห้าม

3. แบ่งปันสิ่งของให้คนอื่นๆ เช่น ขนม ของเล่น

4. บอกขอโทษหรือแสดงท่าทียอมรับผิดเมื่อรู้ว่าทําผิด

5. อดทน และรอคอยได้

2. เก่ง

6. อยากรู้อยากเห็นกับของเล่นหรือสิ่งแปลกใหม่

7. สนใจ รู้สึกสนุกกับงานหรือกิจกรรมใหม่ๆ

8. ซักถามในสิ่งที่อยากรู้

9. เมื่อไม่ได้ของเล่นที่อยากได้ก็สามารถเล่นของอื่นแทน

10. ยอมรับกฎเกณฑ์หรือข้อตกลง แม้จะผิดหวัง/ไม่ได้สิ่งที่ต้องการ

3. สุข

11. แสดงความภาคภูมิใจเมื่อได้รับคําชมเชย เช่น บอกเล่าให้ผู้อื่นรู้

12. รู้จักหาของเล่น หรือกิจกรรมเพื่อสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลิน

13. แสดงอารมณ์สนุกหรือร่วมสนุกตามไปกับสิ่งที่เห็น เช่น ร้องเพลง 

กระโดดโลดเต้น หัวเราะเฮฮา

14. เก็บตัว ไม่เล่นสนุกสนานกับเด็กคนอื่นๆ

15. ไม่กลัวเมื่อต้องอยู่กับคนที่ไม่สนิทสนม

รวม



กลุ่มที่ 1 ให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้

 ไม่เป็นเลย  ให้  1 คะแนน 

 เป็นบางครั้ง  ให้  2 คะแนน 

 เป็นบ่อยครั้ง  ให้  3 คะแนน 

 เป็นประจํา  ให้  4 คะแนน

 ข้อ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 15

กลุ่มที่ 2 ให้คะแนนแต่ละข้อดังนี้

 ไม่เป็นเลย  ให้  4 คะแนน 

 เป็นบางครั้ง  ให้  3 คะแนน 

 เป็นบ่อยครั้ง  ให้  2 คะแนน 

 เป็นประจํา  ให้  1 คะแนน

 ข้อ 14

องค์ประกอบ
คะแนนเทียบกับเกณฑ์ปกติ

ตำ่ากว่าเกณฑ์ปกติ 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

 เด็กท่ีมีความฉลาดทางอารมณ์ระดับที่ควรได้รับการพัฒนา ควรได้รับการประเมินซ้ําด้วยแบบประเมิน 

ความฉลาดทางอารมณ์ฉบับสมบูรณ์ชุด 55 ข้อ  เพือ่ความชดัเจนในการแกไ้ขปญัหาความฉลาดทางอารมณแ์ละตอ้งไดรั้บ 

การเอาใจใส่พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์อย่างสมํ่าเสมอและจริงจัง 

 การพฒันาความฉลาดทางอารมณค์วรทาํในเด็กวยั 3-5 ปอียา่งจริงจัง เนือ่งจากเสริมสร้างได้ง่ายกวา่เด็กโต ซึง่ความ

ฉลาดทางอารมณ์นี้จะส่งผลต่อความสําเร็จทางการเรียน การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และการใช้ชีวิตในอนาคต 

 การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์เด็ก จําเป็นต้องทําบ่อยๆ ทําทุกวัน เพื่อให้เด็กนําความฉลาดทางอารมณ์ไปใช้

ในชีวิตประจําวันเป็นอัตโนมัติ  การเสริมสร้างความฉลาดทางอารมณ์ทําได้หลายวิธีการ ได้แก่ สอนให้ทํา อธิบายเหตุผล จูงใจ 

คอยกํากับให้ทํา หาเพื่อนทําด้วยกัน  ให้คําชมเชยหรือเป็นกําลังใจเมื่อเด็กทําได้ดี  และการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เด็ก ซึ่งแนวทาง

การส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัย 3-5 ปีมีดังนี้



1. ฝึกให้เด็กรู้จักอารมณ์ตนเอง เพื่อเป็นพื้นฐานของการควบคุมอารมณ์ได้ในอนาคต เมื่อเด็กมีอารมณ์

เกิดขึ้น เช่น โกรธ โมโห ผู้ใหญ่ควรช่วยให้เด็กรู้จักอารมณ์ของตนเอง โดยไม่ตําหนิเด็ก แต่ควรแสดงท่าทีที่

เข้าใจ เช่น โอบกอดเด็ก จะทําให้เด็กรู้สึกผ่อนคลาย และผู้ใหญ่ควรถามเพื่อเป็นการให้เด็กทบทวนอารมณ์

ของตนเอง เช่น “หนูรู้ตัวหรือเปล่าว่ากําลังโกรธ” “หนูรู้สึกว่าใครๆ ก็พากันรักน้องมากกว่าหนูใช่ไหม”

2.  ฝึกให้เป็นคนมีนำ้าใจ แบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่น เพื่อประโยชน์ของตัวเด็กเองและการอยู่ร่วมกับผู้อื่น 

โดยสอนให้เด็กรู้จักแบ่งปันขนม ของเล่น ให้คนอื่น หรือกล่าวชมเมื่อเด็กช่วยเหลือผู้อื่นทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

3. ฝึกให้เด็กรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด และยอมรับผิด เมื่อทำาผิด ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการมีคุณธรรม เช่น เดิน

ชนผู้อื่นโดยไม่ได้ตั้งใจ ควรสอนเด็กให้รู้จักกล่าวคําขอโทษ เพราะการเดินชนผู้อื่นอาจจะทําให้เขาเจ็บหรือ

ไม่พอใจได้ และการขอโทษทําให้ผู้อื่นไม่ถือโทษโกรธเด็ก

1. กระตุ้นใหเ้ดก็กระตอืรอืรน้/สนใจใฝ่รู ้เพราะเด็กทีส่นใจใฝรู่จ้ะรกัการศกึษาหาความรู้ ซ่ึงจะสง่ผลตอ่การ

เรยีนและความสาํเรจ็ในอนาคต ผูใ้หญค่วรกระตุน้ใหเ้ดก็อยากรูอ้ยากเหน็ส่ิงแปลกใหม่รอบตวัโดยใชค้าํถาม  

เลา่นทิาน หรอือา่นสมดุภาพ เชน่ ถามเด็กวา่อยากรู้ไหมวา่ไขไ่กม่อีะไรอยูข่า้งใน เมือ่เด็กมทีา่ทสีนใจ สงสยั

หรือซักถาม ผู้ใหญ่ก็อธิบายด้วยถ้อยคําที่ง่ายสอดคล้องกับวัยของเด็ก และส่งเสริมให้เด็กรู้จักวิธีค้นหา 

คําตอบอย่างง่าย ๆ ด้วยตัวของเด็กเอง เช่น การทดลองทํา แต่ทั้งนี้ต้องคํานึงถึงความปลอดภัยหรืออยู่ใน

สายตาของผู้ใหญ่

2. สอนให้เด็กรู้จักปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง  จะช่วยให้เด็กเป็นคนยืดหยุ่น เรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่น

หรือสิ่งแวดล้อมอื่นได้ดี เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเด็กมักจะเกิดความหวั่นไหว ดังนั้น ผู้ใหญ่ควรเตรียมเด็ก 

โดยพูดคุยถึงวิธีการทําตัวในสิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อให้เด็กมีความมั่นใจและปรับตัวได้ นอกจากนี้ ผู้ใหญ่ควร

ให้เด็กได้พบปะคนอื่นๆ นอกบ้าน หรือท่องเท่ียวในสถานท่ีต่างๆ เช่น พาไปเท่ียวบ้านญาติ ไปห้องสมุด  

ซึ่งจะทําให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกับคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัว

3. กล้าพูดกล้าบอก เมื่อเด็กบอกความรู้สึก หรือแสดงความคิดเห็น ผู้ใหญ่ควรรับฟังด้วยความสนใจและถาม

เหตุผล ท่าทีของผู้ใหญ่จะเป็นการสนับสนุนให้เด็กมีความม่ันใจในตนเอง และผู้ใหญ่ก็จะเข้าใจเด็กมากข้ึนด้วย

1. มคีวามพอใจ ผูใ้หญค่วรสนบัสนนุใหเ้ดก็ทาํอะไรดว้ยตนเองหรอืแสดงความสามารถเฉพาะตวั เมือ่เดก็ทาํได้

ผู้ใหญ่ควรกล่าวชมเชย จะทําให้เด็กเกิดความภูมิใจและมีความสุข

2.  อบอุน่ใจ เดก็ทกุคนตอ้งการใหผู้ใ้หญอ่ยูใ่กลช้ดิ คอยปกปอ้งและใหก้าํลงัใจ โดยเฉพาะเวลาเดก็เร่ิมทาํอะไร

ด้วยตนเองเป็นครั้งแรก เพราะจะทําให้เด็กรู้สึกอบอุ่นใจ ไม่กังวล มีความมั่นคงทางอารมณ์ และกล้าที่จะ

ทําสิ่งต่างๆ ด้วยตนเองในระยะต่อไป

3. สนกุสนานรา่เริง ผูใ้หญค่วรเปิดโอกาสใหเ้ดก็ไดเ้ลน่ หรอืรว่มสนกุสนานเฮฮากบัเพือ่น เพราะเปน็สิง่ทีจ่าํเป็น

ตอ่ชวีติเดก็ ทัง้นีพ้อ่แมอ่าจจะมสีว่นชว่ยกระตุน้โดยการรว่มกจิกรรมกับเดก็ สิง่เหลา่นีจ้ะเป็นการฝึกใหเ้ดก็

เป็นคนอารมณ์ดี และเป็นการช่วยผ่อนคลายอารมณ์ที่ขุ่นมัวทั้งหลายได้เป็นอย่างดี 


