
แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) (อายุ 6 – 11 ปี ) ช่วงช้ันที ่1 2 
ช่ือ-สกุล(ด.ช./ด.ญ.) ................................................................................ชั้น..................เลขท่ี.............. 

 
ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นการอธิบายถึงอารมณ์  ความรู้สึกและพฤติกรรมของเด็กในช่วง  4  เดือน  ท่ีผา่นมา 

โปรดใส่เคร่ืองหมาย  √  ในช่องท่ีท่านเห็นวา่ตรงกบัเด็กมากท่ีสุด 
 

อารมณ์  ความรู้สึก  พฤติกรรม ไม่เป็นเลย เป็นบางคร้ัง เป็นบ่อยคร้ัง เป็นประจ า 
1 ไม่ใชก้  าลงัเวลาโกรธหรือไม่พอใจ     
2 รู้จกัรอคอยเม่ือยงัไม่ถึงคราวหรือเวลาของตน     
3 ยบัย ั้งท่ีจะท าอะไรตามอ าเภอใจตนเอง     
4 ตอ้งการอะไรตอ้งไดท้นัที     
5 เม่ือมีอารมณ์โกรธ ตอ้งใชเ้วลานานกวา่จะหายโกรธ     
6 หมกมุ่นกบัการเล่นมากเกินไป     
7 ช้ีแจงเหตุผลแทนการใชก้ าลงั     
8 ช่วยปกป้อง ดูแล และช่วยเหลือเด็กท่ีเล็กกวา่     
9 เห็นอกเห็นใจเม่ือผูอ่ื้นเดือดร้อน     

10 ใส่ใจหรือรู้วา่ใครชอบอะไร ไม่ชอบอะไร     
11 เป็นท่ีพึ่งไดเ้ม่ือเพื่อนตอ้งการความช่วยเหลือ     
12 ระมดัระวงัท่ีจะไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อนหรือเสียใจ     
13 ไม่ช่วยเหลือหรือไม่ใหค้วามร่วมมือกบัผูอ่ื้น     
14 รู้จกัใหก้ าลงัใจผูอ่ื้น     
15 รู้จกัรับฟังผูอ่ื้น     
16 รู้จกัแสดงความห่วงใยผูอ่ื้น     
17 มกัสารภาพเม่ือท าผิด     
18 ไม่ชอบแกลง้เพื่อน     
19 ยอมรับวา่ผิดเม่ือถูกถาม     
20 เม่ือท าผดิ มกัแกต้วัวา่ไม่ไดต้ั้งใจ     
21 ยอมรับกฎเกณฑ์ เช่น ยอมรับการลงโทษเม่ือท าผดิ     
22 รู้จกัขอโทษ     
23 ยอมรับค าต าหนิหรือตกัเตือนเม่ือท าผดิ     
24 มีความตั้งใจเม่ือท าส่ิงต่างๆ ท่ีสนใจ     
25 มีสมาธิในการท างาน เช่น อ่านหนงัสือไดน้านๆ     
26 พยายามท างานท่ียากใหส้ าเร็จไดด้ว้ยตนเอง เช่น 

การบา้น การฝีมือ 
    



อารมณ์  ความรู้สึก  พฤติกรรม ไม่เป็นเลย เป็นบางคร้ัง เป็นบ่อยคร้ัง เป็นประจ า 
27 สนุกกบัการแกปั้ญหายากๆ หรือทา้ทาย เช่น ปัญหา

การบา้นของเล่นท่ีแปลกๆ ใหม่ๆ 
    

28 เฉ่ือยชา ไม่สนใจท่ีจะท างานใหเ้สร็จ     
29 บ่นหรือต่อรองวา่งานต่างๆ ยากเกินกวา่ท่ีจะท าไดท้ั้งๆ 

ท่ียงัไม่ไดล้งมือท า 
    

30 ท างานต่อไปจนเสร็จแมว้า่เพื่อนๆ ไปเล่นแลว้ก็ตาม     
31 ไม่ทอ้ใจเม่ือประสบกบัความผดิหวงั     
32 หาทางตกลงกบัเพื่อนหรือเด็กคนอ่ืนเม่ือเกิดขดัแยง้กนั     
33 ไม่เอะอะโวยวายเม่ือพบปัญหาหรือความยุง่ยาก     
34 รู้จกัรอจงัหวะหรือรอคอยเวลาท่ีเหมาะสมในการ

แกปั้ญหา 
    

35 เม่ือมีปัญหา จะคิดหาวธีิแกห้ลายๆ ทาง     
36 ร่วมกิจกรรมท่ีตนไม่ชอบ หรือไม่ถนดักบัผูอ่ื้นได ้     
37 ทกัทายหรือท าความรู้จกักบัเพื่อนใหม่     
38 กลา้แสดงความสามารถท่ีมีอยูต่่อหนา้คนหมู่มาก     
39 กลา้ซกัถามขอ้สงสยั     
40 เม่ือถูกถาม ใชว้ธีิน่ิงเฉย แทนการตอบวา่ไม่รู้     
41 มกัจะใชข้อ้อา้งเม่ือไม่กลา้ท าอะไร     
42 ไม่กลา้ออกความเห็นเม่ืออยูก่บัผูอ่ื้น     
43 เล่าถึงความส าเร็จของตนเองใหผู้ใ้หญ่ฟัง     
44 ไม่อายในส่ิงท่ีตนมีอยู ่เช่น ฐานะบา้น อาชีพของพ่อแม่ 

รูปร่างหนา้ตาความสามารถของตนเอง ฯลฯ 
    

45 ภูมิใจท่ีตนเองมีจุดดีหรือความสามารถพิเศษบางอยา่ง 
เช่น เรียนเก่ง  เล่นกีฬาเก่ง  เล่นดนตรีได ้

    

46 ภูมิใจท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากผูใ้หญ่ เช่น ดูแลนอ้ง 
ดูแลสัตวเ์ล้ียงช่วยเหลืองานผูใ้หญ่ 

    

47 นอ้ยใจง่าย     
48 รู้สึกนอ้ยเน้ือต ่าใจท่ีสู้คนอ่ืนไม่ได ้     
49 พอใจกบัผลการเรียนท่ีได ้แมจ้ะไม่ดีเด่นมากนกั     
50 เม่ือไม่ไดส่ิ้งท่ีตอ้งการก็รู้จกัยอมรับส่ิงทดแทนอยา่งอ่ืน     
51 แมเ้กมหรือกีฬาแพก้็ไม่เสียใจนาน     

 
 



อารมณ์  ความรู้สึก  พฤติกรรม ไม่เป็นเลย เป็นบางคร้ัง เป็นบ่อยคร้ัง เป็นประจ า 
52 แมเ้ป็นส่ิงท่ีไม่จ  าเป็นก็เรียกร้องท่ีจะเอาใหไ้ดต้ามท่ี

ตอ้งการ 
    

53 หงุดหงิดอยูน่านเม่ือไม่ไดด้ัง่ใจ     
54 เม่ือท าอะไรไม่ไดต้ามตอ้งการจะผดิหวงัมาก เช่น บ่น 

คร ่ าครวญ หรือซึม 
    

55 มีอารมณ์ขนั     
56 เล่นสนุกสนานหรือลอ้กนัเล่นสนุกๆ ได ้     
57 เม่ืออยูค่นเดียวก็รู้จกัหาส่ิงของมาท าใหต้วัเอง

เพลิดเพลินได ้
    

58 รู้จกัผอ่นคลายอารมณ์ดว้ยการดูหนงั ฟังเพลง เล่นสนุก 
วาดรูป  พดูคุยกบัเพื่อน 

    

59 เป็นคนแจ่มใส ยิม้ง่าย หวัเราะง่าย     
60 สนุกกบัการแข่งขนัแมจ้ะรู้วา่ไม่ชนะ     

 
การคะแนนแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ(์EQ) (อายุ 6-11 ปี) ช่วงชั้นที่ 1 2 

การใหค้ะแนน  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

   กลุ่มที่ 1 ใหค้ะแนนแต่ละขอ้ดงัน้ี                                     กลุ่มที่ 2 ใหค้ะแนนแตล่ะขอ้ดงัน้ี 

ไมเ่ป็นเลย       ให ้     1        คะแนน                               ไมเ่ป็นเลย       ให ้     4        คะแนน 

เป็นบางครั้ง     ให ้     2        คะแนน                               เป็นบางครั้ง     ให ้     3        คะแนน 

เป็นบ่อยครั้ง     ให ้     3        คะแนน                               เป็นบ่อยครั้ง     ให ้     2        คะแนน 
เป็นประจ า       ให ้     4        คะแนน                             เป็นประจ า       ให ้     1        คะแนน 

กลุ่มที่ 1 ไดแ้ก่ขอ้                                                                      กลุ่มที่ 2 ไดแ้ก่ขอ้ 
1 2 3 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18   4 5 6 13 20 
19 21 22 23 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35   28 29 40 41 42 
36 37 38 39 43 44 45 46 49 50 51 55 56 57   47 48 52 53 54 
58 59 60   

  
 
 
 
 
 
 
 



เกณฑ์ปกติของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ในแต่ละด้าน (คะแนนดิบ) 
กลุ่มเด็ก อายุ 6 – 11 ปี 

 

องค์ประกอบ EQ 
จ าเป็นต้อง 

ได้รับการพฒันา 
ควร 

ได้รับการพฒันา 
ควรส่งเสริม 
และรักษาไว้ 

1. ดี    
1.1 ควบคุมอารมณ์  (ตอบขอ้ 1-7)  16 16 – 19  19 
1.2 ใส่ใจและเขา้ใจอารมณ์ผูอ่ื้น (ตอบขอ้ 8-16)  21 21 – 26  26 
1.3 ยอมรับถูกผดิ (ตอบขอ้ 17-23)  16 16 – 20 20 
2. เก่ง    
2.1 มุ่งมัน่พยายาม (ตอบขอ้ 24-30)  17 17 – 21 21 
2.2 ปรับตวัต่อปัญหา (ตอบขอ้ 31-36)  11 11 – 15 15 
2.3 กลา้แสดงออก (ตอบขอ้ 37-42)  15 15 – 18 18 
3. สุข    
3.1 พอใจในตนเอง (ตอบขอ้ 43-48)  15 15 – 18 18 
3.2 รู้จกัปรับตวั (ตอบขอ้ 49-54)  15 15 – 18 18 
3.3 ร่ืนเริงเบิกบาน (ตอบขอ้ 55-60)  17 17 – 21 21 

 


