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แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) (อายุ 12-17 ปี) ช่วงช้ันที ่3 4 

ช่ือ.............................................................................................ช้ัน............./...........เลขที.่............ 

ขอ้ความต่อไปน้ีเป็นการอธิบายถึงอารมณ์  ความรู้สึกและพฤติกรรมของเด็กในช่วง  4  เดือน  ท่ีผา่นมา 
โปรดใส่เคร่ืองหมาย  √  ในช่องท่ีท่านเห็นวา่ตรงกบัเด็กมากท่ีสุด 
 

รายการประเมนิ ไม่
จริง 

จริง
บางคร้ัง 

ค่อนข้าง
จริง 

จริงมาก คะแนน 

1 เวลาโกรธหรือไม่สบายใจ ฉนัรับรู้ไดว้า่เกิดอะไรข้ึนกบัฉนั      
2 ฉนับอกไม่ไดว้า่อะไรท าใหฉ้นัรู้สึกโกรธ      
3 เม่ือถูกขดัใจฉนัมกัรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณ์ไม่ได ้      
4 ฉนัสามารถคอยเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายท่ีพอใจ      
5 ฉนัมกัมีปฏิกิริยาโตต้อบรุนแรงตอ่ปัญหาเพียงเลก็นอ้ย      
6 เม่ือถูกบงัคบัใหท้ าในส่ิงท่ีไม่ชอบ ฉนัจะอธิบายเหตุผลจนผูอ่ื้น

ยอมรับได ้
     

     รวม  
7 ฉนัสงัเกตไดเ้ม่ือคนใกลชิ้ดมีอารมณ์เปล่ียนแปลง      
8 ฉนัไม่สนใจกบัความทุกขข์องผูอ่ื้นท่ีฉนัไม่รู้จกั      
9 ฉนัไม่ยอมรับในส่ิงท่ีผูอ่ื้นท าต่างจากท่ีฉนัคิด      
10 ฉนัยอมรับไม่ไดว้า่ผูอ่ื้นก็อาจมีเหตุผลท่ีจะไม่พอใจการกระท า 

ของฉนั 
     

11 ฉนัรู้สึกวา่ผูอ่ื้นชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป      
12 แมจ้ะมีภาระท่ีตอ้งท าฉนัก็ยนิดีรับฟังความทุกขข์องผูอ่ื้นท่ีตอ้งการ

ความช่วยเหลือ 
     

     รวม  
13 เป็นเร่ืองธรรมดาท่ีจะเอาเปรียบผูอ่ื้นเม่ือมีโอกาส      
14 ฉนัเห็นคุณค่าในน ้ าใจท่ีผูอ่ื้นมีต่อฉนั      
15 เม่ือท าผิดฉนัสามารถกล่าวค า”ขอโทษ” ผูอ่ื้นดว้ย      
16 ฉนัยอมรับขอ้ผิดพลาดของผูอ่ื้นไดย้าก      
17 ถึงแมจ้ะตอ้งเสียประโยชน์ส่วนตวัไปบา้งฉนัก็ยนิดีท่ีจะท าเพ่ือ

ส่วนรวม 
     

18 ฉนัรู้สึกล าบากใจในการท าส่ิงใดส่ิงหน่ึงเพ่ือผูอ่ื้น      
     รวม  
19 ฉนัไม่รู้วา่ฉนัเก่งเร่ืองอะไร      
20 แมจ้ะเป็นงานยาก ฉนัก็มัน่ใจวา่สามารถท าได ้      
21 เม่ือท าส่ิงใดไม่ส าเร็จฉนัรู้สึกหมดก าลงัใจ      
22 ฉนัรู้สึกมีคุณค่าเม่ือไดท้ าส่ิงต่างๆอยา่งเตม็ความสามารถ 
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รายการประเมนิ ไม่
จริง 

จริง
บางคร้ัง 

ค่อนข้าง
จริง 

จริงมาก คะแนน 

23 เม่ือตอ้งเผชิญกบัอุปสรรคและความผิดหวงัฉนัก็จะไม่ยอมแพ ้      
24 เม่ือเร่ิมท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดฉนัมกัท าต่อไปไม่ส าเร็จ      
     รวม  
25 ฉนัพยายามหาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาโดยไม่คิดเอาเองตามใจชอบ      
26 บ่อยคร้ังท่ีฉนัไม่รู้วา่อะไรท าใหฉ้นัไม่มีความสุข      
27 ฉนัรู้สึกวา่การตดัสินใจแกปั้ญหาเป็นเร่ืองยากส าหรับฉนั      
28 เม่ือตอ้งท าอะไรหลายอยา่งในเวลาเดียวกนั ฉนัตดัสินใจไดว้า่จะท าอะไร

ก่อนหลงั 
     

29 ฉนัล าบากใจเม่ือตอ้งอยูก่บัคนแปลกหนา้หรือคนท่ีไม่คุน้เคย      
30 ฉนัทนไม่ไดเ้ม่ือตอ้งอยูใ่นสังคมท่ีมีกฎระเบียบขดักบัความเคยชินของฉัน      
     รวม  
31 ฉนัท าความรู้จกัผูอ่ื้นไดง่้าย      
32 ฉนัมีเพ่ือนสนิทหลายคนท่ีคบกนัมานาน      
33 ฉนัไม่กลา้บอกความตอ้งการของฉนัใหผู้อ่ื้นรู้      
34 ฉนัท าในส่ิงท่ีตอ้งการโดยไม่ท าใหผู้อ่ื้นเดือดร้อน      
35 เป็นการยากส าหรับฉนัท่ีจะโตแ้ยง้กบัผูอ่ื้น แมจ้ะมีเหตุผลเพียงพอ      
36 เม่ือไม่เห็นดว้ยกบัผูอ่ื้น ฉนัสามมารถอธิบายเหตุผลท่ีเขายอมรับได ้      
     รวม  
37 ฉนัรู้สึกดอ้ยกวา่ผูอ่ื้น      
38 ฉนัท าหนา้ท่ีไดดี้ ไม่วา่จะอยูใ่นบทบาทใด      
39 ฉนัสามารถท างานท่ีไดรั้บมอบหมายไดดี้ท่ีสุด      
40 ฉนัไม่มัน่ใจในการท างานท่ียากล าบาก      
     รวม  
41 แมส้ถานการณ์จะเลวร้าย ฉนัก็มีความหวงัวา่จะดีข้ึน      
42 ทุกปัญหามกัมีทางออกเสมอ      
43 เม่ือมีเร่ืองท่ีท าใหเ้ครียด ฉนัมกัปรับเปล่ียนใหเ้ป็นเร่ืองผอ่นคลายหรือ

สนุกสนานได ้
     

44 ฉนัสนุกสนานทุกคร้ังกบักิจกรรมในวนัสุดสัปดาห์และวนัหยดุพกัผอ่น      
45 ฉนัรู้สึกไม่พอใจท่ีผูอ่ื้นไดรั้บส่ิงดีๆ มากกวา่ฉนั      
46 ฉนัพอใจกบัส่ิงท่ีฉนัเป็นอยู ่      
     รวม  
47 ฉนัไม่รู้วา่จะหาอะไรท า เม่ือรู้สึกเบ่ือหน่าย      
48 เม่ือวา่งเวน้จากภาระหนา้ท่ี ฉนัจะท าในส่ิงท่ีฉนัชอบ      
49 เม่ือรู้สึกไม่สบายใจ ฉนัมีวธีิผอ่นคลายอารมณ์ได ้      
50 ฉนัสามารถผอ่นคลายตนเองได ้แมจ้ะเหน็ดเหน่ือยจาภาระหนา้ท่ี      
51 ฉนัไม่สามารถท าใจใหเ้ป็นสุขไดจ้นกวา่จะไดทุ้กส่ิงท่ีตอ้งการ      
52 ฉนัมกัทุกขร้์อนกบัเร่ืองเลก็ๆ นอ้ยๆ ท่ีเกิดข้ึนเสมอ      
     รวม  
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การให้คะแนนความฉลาดทางอารมณ์ EQ 

กลุ่มที ่1 ขอ้ที ่
1 4 6 7 10 12 14 15 17 20 22 23 25 28 
31 32 34 36 38 39 41 42 43 44 46 48 49 50 

 
ตอบ ไมจ่รงิ         =  1  คะแนน 
        จรงิบางครัง้  =  2  คะแนน 
        ค่อนขา้งจรงิ =  3  คะแนน 
        จรงิมาก      =  4  คะแนน 
 
กลุ่มที ่2 ขอ้ที ่

2 3 5 8 9 11 13 16 18 19 21 24 
26 27 29 30 33 35 37 40 45 47 51 52 

 
ตอบ ไมจ่รงิ         =  4  คะแนน 
        จรงิบางครัง้  =  3  คะแนน 
        ค่อนขา้งจรงิ =  2  คะแนน 
        จรงิมาก      =  1  คะแนน 
 

เกณฑป์กติของคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ในแต่ละด้าน (คะแนนดิบ) 
กลุ่มเดก็ อาย ุ12 – 17 ปี 

 

องคป์ระกอบ EQ 
จ าเป็นต้อง 

ได้รบัการพฒันา 
ควร 

ได้รบัการ
พฒันา 

ควรส่งเสริม 
และรกัษาไว้ 

1. ด ี    
1.1 ควบคุมตนเอง  (ตอบขอ้ 1-6)  13 13 – 17  17 
1.2 เหน็ใจผูอ้ื่น (ตอบขอ้ 7-12)  16 16 – 20  20 
1.3 รบัผดิชอบ (ตอบขอ้ 13-18)  16 16 – 22 22 
2. เก่ง    
2.1 มแีรงจงูใจ (ตอบขอ้ 19-24)  14 14 – 20 20 
2.2 ตดัสนิและแกป้ญัหา (ตอบขอ้ 25-30)  13 13 – 19 19 
2.3 สมัพนัธภาพกบัผูอ้ื่น (ตอบขอ้ 31-36)  14 14 – 20 20 
3. สุข    
3.1 ภูมใิจในตนเอง (ตอบขอ้ 37-40)  9 9 – 13 13 
3.2 พงึพอใจในชวีติ (ตอบขอ้ 41-46)  16 16 – 22 22 
3.3 สุขสงบทางใจ (ตอบขอ้ 47-52)  15 15 – 21 21 

 


