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มหาวิทยาลยัแม่โจเ้ชียงใหม่ 

          ในสมยัปัจจุบนัท่ีด าเนินมาถึงยคุศตวรรษท่ี 21 การยอมรับในสงัคม  ไม่ไดว้ดัคุณค่า

ของความเป็นคนเก่งไวท่ี้การมีระดบัไอคิว(IQ)สูงไวแ้ต่เพียงอยา่งเดียว หากแต่ตอ้งมี อีคิว 

(EQ) ควบคู่กนัไปดว้ย เหมือนกบัท่ีสถาบนัการศึกษาหลายแห่งไดต้ั้งความคาดหวงัในส่ิงท่ี

ตอ้งการจะใหเ้กิดกบัตวัผูเ้รียนทุกคน นัน่กคื็อการเป็น “คนเก่งและมีคุณธรรม” ซ่ึงเป็นส่ิงท่ี

ผูค้นในสงัคมเรียกร้องและพร้อมท่ีจะยอมรับกนัอยา่งแทจ้ริง 

                

 การเป็นคนเก่ง อาจจะวดัไดจ้ากค่าของระดบัไอคิว(IQ)ท่ีแต่ละคนมีมากนอ้ยแตกต่าง

กนัไป ในขณะท่ีการมีคุณธรรมอาจมองจากภาพรวมท่ีสะทอ้นใหเ้ห็นโดยแฝงอยูใ่นเร่ืองของ

อีคิว (EQ)เป็นส่วนใหญ่ 



 ส าหรับไอคิว(IQ : Intelligence Quotient) หมายถึง การมีเชาวท์างปัญญาหรือความ

ฉลาดทางปัญญา  การคิด  การใชเ้หตุผล   การค านวณ  การเช่ือมโยง  สามารถถ่ายทอดมา

ทางพนัธุกรรมได ้รวมทั้งส่ิงแวดลอ้มท่ีเป็นตวัส่งเสริม  เป็นนามธรรม แต่สามารถแสดงออก

โดยผา่นพฤติกรรมต่างๆ ของบุคคล 

 ส่วนอีคิว(EQ : Emotional Quotient) หมายถึง การมีเชาวท์างอารมณ์หรือมีความฉลาด

ทางอารมณ์ เป็นความสามารถในการรับรู้และเขา้ใจอารมณ์ทั้งของตนเองและผูอ่ื้น รวมไป

ถึงการจดัการในการปรับตวัหรือควบคุมอารมณ์ต่างๆ ในแต่ละสถานการณ์ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม  

                 

 การท่ีจะวดัค่าระดบัของไอคิว(IQ)จะท าการวดัจากแบบทดสอบหรือจากบรรดา

เคร่ืองมือท่ีหลากหลายเนน้เก่ียวกบัทกัษะต่างๆ เช่น ทกัษะทางดา้นความคิด  ทกัษะดา้น

ความจ า  การใชภ้าษา  ทกัษะดา้นคณิตศาสตร์  ทกัษะดา้นการค านวณ ฯลฯ  



ผูท่ี้มีไอคิว(IQ)สูง มกัจะมีความคิดท่ีฉบัไว   ตดัสินใจและแกไ้ขปัญหาไดดี้ ตลอดจน

สามารถเรียนและรับรู้เร่ืองราวต่างๆ ไดร้วดเร็ว ซ่ึงการวดัไอคิว(IQ) เป็นการแยกบุคคล

ปัญญาอ่อนออกจากคนปกติ เพื่อท่ีจะไดจ้ดัการศึกษาใหอ้ยา่งเหมาะสม โดยการใชก้าร

เปรียบเทียบระหวา่งความสามารถท่ีควรจะเป็นกบัอายสุมองแลว้ค านวณออกมาเป็น

เปอร์เซ็นต ์ตามค่าตวัเลขในเกณฑข์า้งล่างน้ี 

 *การจดัค่าระดบัไอควิ(IQ) 

   - ฉลาดมาก (very superior) 130 ข้ึนไป 

   -  ฉลาด (superior) 120 – 129 

   -  สูงกวา่ปกติ (bright normal) 110 – 119 

   -  ปกติ (normal) 90 – 109 

   -  ต ่ากวา่ปกติ (dull normal) 80 – 89 

   -  คาบเสน้ ( borderline) 70 – 79 

   -  ปัญญาอ่อน(mental vetardation) ต ่ากวา่  70 

                     



 แต่ทวา่ คนท่ีมีระดบัไอคิว(IQ)สูงมากๆ เพียงอยา่งเดียวกใ็ช่วา่จะประสบความส าเร็จ

ในชีวิตไดดี้เสมอไป...เพราะมีงานวิจยัหลายช้ินพบวา่ คนท่ีมีความฉลาดทางสติปัญญาหรือ

ไอคิว(IQ)สูง  แต่ไม่ประสบความส าเร็จในชีวิตกมี็มาก  สืบเน่ืองมาจากการขาดอีคิว (EQ) 

ตวัอยา่ง เช่น นกัวิทยาศาสตร์ระดบัโลกหลายคน แมจ้ะมีความฉลาดทางดา้นสติปัญญาสูงอยู่

ในขั้นอจัฉริยะ  แต่สถานภาพครอบครัวกลบัแตกแยก หยา่ร้าง หรือไม่สามารถท่ีจะท างาน

ร่วมกบัคนอ่ืนๆ ได ้ 

                   

 การท่ีจะวดัระดบัวา่บุคคลใดจะมีความฉลาดทางอารมณ์หรืออีคิวหรือไม่ประการใด

นั้น ทางกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข กไ็ดพ้ฒันาแบบประเมินเพื่อใหผู้ว้ดัมองเห็น

ความบกพร่องของความสามารถทางดา้นอารมณ์ท่ีตอ้งพฒันาแกไ้ข โดยประเมินจาก

ความสามารถท่ีประกอบดว้ย ปัจจยัส าคญั 3 ประการ คือ  ดี ,  เก่ง  และสุข 

1. ดี หมายถึง ความสามารถในการควบคุมอารมณ์  ความตอ้งการของตนเอง / รู้จกั

เห็นใจผูอ่ื้น และมีความรับผดิชอบต่อส่วนรวม 



2. เก่ง หมายถึง ความสามารถในการรู้จกัตนเอง / มีแรงจงูใจ / สามารถตดัสินใจ

แกปั้ญหาและแสดงออกไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบั

ผูอ่ื้น 

3. สุข หมายถึง ความสามารถในการด าเนินชีวิตอยา่งเป็นสุข / มีความภูมิใจในตนเอง  

พอใจในชีวิตและมีความสุขสงบทางใจ 

     

จะเห็นวา่เม่ือบุคคลใดมีทั้งไอคิว (IQ) และ อีคิว (EQ) อยูใ่นตวั กจ็ะเป็นผูท่ี้เก่ง มี

ความ สุข  และสามารถประสบกบัความส าเร็จในชีวิตไดโ้ดยไม่ยาก  

นอกจากน้ี ทางสถาบนัการศึกษาท่ีมีช่ือเสียงอยา่งมหาวิทยาลยัฮาวาร์ดกย็งัไดใ้ห้

ขอ้แนะน าเก่ียวกบัการสร้างนิสยัแห่งความสุข 20 ประการ ปี 2016 ซ่ึงผูเ้ขียนเห็นวา่มี

ประโยชน์  สอดคลอ้งกบัเน้ือหาในบทความน้ี จึงขออนุญาตน ามาเผยแพร่ใหคุ้ณผูอ่้านได้

รับทราบดว้ยค่ะ 

 

 



         

 มหาวิทยาลยัฮาวาร์ดแนะน าการสร้างนิสยัแห่งความสุข 20 ประการ ปี 2016 

Harvard  University Recommended 20 Happy Habits for 2016….. 

1. Be Grateful – ส านึกบุญคุณ 

2. Choose Your  Friends Wisely – เลือกเพ่ือนอยา่งชาญฉลาด 

3. Keep Learning – หมัน่เรียนรู้ 

4. Become a Problem Solver – หดัเป็นนกัแกปั้ญหา 

5. Cultivate Compassion – ฝึกฝนความเห็นอกเห็นใจ 

6. Do What You Love – ท าในส่ิงท่ีชอบ 

7. Live in the Present – อยูก่บัปัจจุบนั 

8. Laugh often – หวัเราะบ่อยๆ 

9. Practice Forgiveness – ฝึกการใหอ้ภยั 

10. Say Thanks often – กล่าวขอบคุณเสมอ 

11. Create Deeper Connection – สร้างความสมัพนัธ์ลึกล ้า 

12. Keep Your Agreement – รักษาค าพดู 

13. Meditate – ท าสมาธิ 



14. Focus on What You’re Doing – ตั้งมัน่ในส่ิงท่ีท า 

15. Be Optimistic – มองโลกในแง่ดี 

16. Love  Unconditionally – รักอยา่งไม่มีเง่ือนไข 

17. Don’t  Give up – ไม่ยอมแพ ้

18. Do Your Best And then Let go – ท าท่ีดีท่ีสุดแลว้อยา่ยดึติด 

19. Take Care of  Yourself – ดูแลตนเอง 

20. Give Back – คืนใหส้งัคม 

 

       
 

          ผูเ้ขียนกห็วงัวา่...ขอ้เขียนเหล่าน้ี จะมีประโยชน์ช่วยเอ้ืออ านวยใหคุ้ณผูอ่้านทุกท่าน

ประสบความ ส าเร็จในชีวิต  มีความสุขกบัทุกภารกิจท่ีไดก้ระท าภายใตก้ารมี ไอคิว (IQ) 

และ อีคิว (EQ) ท่ีสามารถด าเนินไปไดอ้ยา่งพร้อมๆ กนั...ท่ีส าคญั เม่ือชีวิตของคุณประสบ

กบัความส าเร็จกา้วหนา้แลว้ อยา่ลืม... Give Back – คืนส่ิงท่ีดีๆ ใหก้บัสงัคมดว้ยนะคะ 

 



 

แหล่งอ้างอิงข้อมลู 

https://gotoknow.org/posts/201975  

www.dmh.go.th/news/view.asp?id=1036 

กรมสขุภาพจติ.(2543).คูม่อืความฉลาดทางอารมณ์.กรงุเทพ:กระทรวงสาธารณสขุ 

ขอบคุณภาพจาก 

http://prmju.mju.ac.th/P_Fact_all_Show.aspx?Pcode=3851 
http://prmju.mju.ac.th/P_Fact_all_Show.aspx?Pcode=4003 

http://prmju.mju.ac.th/P_Fact_all_Show.aspx?Pcode=3976 

http://prmju.mju.ac.th/P_Fact_all_Show.aspx?Pcode=3894 

http://prmju.mju.ac.th/P_Fact_all_Show.aspx?Pcode=3892 
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