โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

บท.ดล. 09

อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ 36260
สังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำชัยภูมิ

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)
ผู้ประเมินชื่อ……………………………………………………………………………………………..…….....……….ชัน้ ………/………เลขที…่ .…….……
คาแนะนา : แบบประเมินนี้เป็นประโยคที่มีข้อควำมเกี่ยวข้องกับอำรมณ์และควำมรู้สึกที่แสดงออกในลักษณะต่ำง ๆ แม้ว่ำบำงประโยค
อำจจะไม่ตรงกับที่ท่ำนเป็นอยู่ก็ตำม ขอให้ เลือกคำตอบที่ตรงกับตัวท่ำนให้มำกที่สุด และคำถำมต่อไปนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด ดีหรื อไม่ดี
โปรดตอบตำมควำมเป็นจริงและตอบทุกข้อ เพื่อท่ำนจะได้รู้จักตนเองและวำงแผนพัฒนำตนเองต่อไป
รายการประเมิน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ไม่จริง

จริง ค่อนข้าง
จริงมาก คะแนน
บางครั้ง จริง

เวลำโกรธหรือไม่สบำยใจ ฉันรับรู้ได้ว่ำเกิดอะไรขึ้นกับฉัน
ฉันบอกไม่ได้ว่ำอะไรทำให้ฉันรู้สึกโกรธ
เมื่อถูกขัดใจฉันรู้สึกหงุดหงิดจนควบคุมอำรมณ์ไม่ได้
ฉันสำมำรถคอยเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยที่พอใจ
ฉันมีปฏิกิริยำโต้ตอบปัญหำเพียงเล็กน้อย
ฉันถูกบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบ ฉันจะอธิบำยเหตุผลจนผู้อื่นยอมรับได้
รวม

7.
8.
9.
10.
11.
12.

ฉันสังเกตได้ เมื่อคนใกล้ชิดมีอำรมณ์เปลี่ยนแปลง
ฉันไม่สนใจกับควำมทุกข์ของผู้อื่นที่ฉันไม่รู้จัก
ฉันไม่ยอมรับในสิ่งที่ผู้อื่นทำต่ำงจำกที่ฉันคิด
ฉันยอมรับได้ว่ำผู้อื่นก็มีเหตุผลที่จะไม่พอใจในกำรกระทำของฉัน
ฉันรู้สึกว่ำผู้อื่นเรียกร้องควำมสนใจมำกเกินไป
แม้จะมีภำระที่ต้องทำ ฉันยินดีรับฟังควำมทุกข์ของผู้อื่นที่ต้องกำรควำม
ช่วยเหลือ
รวม

13.
14.
15.
16.
17.
18.

เป็นเรื่องธรรมดำที่จะเอำเปรียบผู้อื่นเมื่อมีโอกำส
ฉันเห็นคุณค่ำในน้ำใจที่ผู้อื่นมีต่อฉัน
เมื่อทำผิดฉันสำมำรถกล่ำวคำว่ำ “ขอโทษ” ผู้อื่นได้
ฉันยอมรับข้อผิดพลำดของผู้อื่นได้ยำก
ถึงแม้จะต้องเสียประโยชน์ส่วนตัวไปบ้ำง ฉันก็ยินดีที่จะทำเพื่อส่วนรวม
ฉันรู้สึกลำบำกใจในกำรทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผู้อื่น

19.
20.
21.
22.
23.
24.

ฉันไม่รู้ว่ำฉันเก่งเรื่องอะไร
แม้จะเป็นงำนยำก ฉันก็มั่นใจว่ำสำมำรถทำได้
เมื่อทำสิ่งใดไม่สำเร็จ ฉันรู้สึกหมดกำลังใจ
ฉันรู้สึกมีคุณค่ำเมื่อได้ทำสิ่งต่ำง ๆ อย่ำงเต็มควำมสำมำรถ
เมื่อต้องเผชิญกับอุปสรรคและควำมผิดหวัง ฉันจะไม่ยอมแพ้
เมื่อเริ่มทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด ฉันมักทำต่อไปไม่สำเร็จ

รวม

รวม
25. ฉันพยำยำมหำสำเหตุที่แท้จริงของปัญหำโดยไม่คิดเอำเองตำมใจชอบ
26. บ่อยครั้งที่ฉันไม่รู้ว่ำอะไรทำให้ฉันไม่มีควำมสุข
27. ฉันรู้สึกว่ำกำรตัดสินใจแก้ปัญหำเป็นเรื่องยำกสำหรับฉัน

รายการประเมิน

ไม่จริง

จริง ค่อนข้าง
จริงมาก คะแนน
บางครั้ง จริง

28. เมื่อต้องกำรทำอะไรหลำยอย่ำงในเวลำเดียวกัน ฉันตัดสินใจได้ว่ำจะทำอะไร
ก่อนหลัง
29. ฉันลำบำกใจเมื่อต้องอยู่กับคนแปลกหน้ำหรือคนที่ไม่คุ้นเคย
30. ฉันทนไม่ได้เมื่อต้องอยู่ในสังคมที่มีกฎระเบียบขัดกับควำมเคยชินของฉัน
รวม
31.
32.
33.
34.
35.
36.

ฉันทำควำมรู้จักผู้อื่นได้ง่ำย
ฉันมีเพื่อนสนิทหลำยคนที่คบกันมำนำน
ฉันไม่กล้ำบอกควำมต้องกำรของฉันให้ผู้อื่นรู้
ฉันทำในสิ่งที่ต้องกำรโดยไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
เป็นกำรยำกสำหรับฉันที่จะโต้แย้งกับผู้อื่น แม้จะมีเหตุผลเพียงพอ
เมื่อไม่เห็นด้วยกับผิอื่น ฉันสำมำรถอธิบำยเหตุผลที่เขำยอมรับได้
รวม

37.
38.
39.
40.

ฉันรู้สึกด้อยกว่ำผู้อื่น
ฉันทำหน้ำที่ได้ดี ไม่ว่ำจะอยู่ในบทบำทใด
ฉันสำมำรถทำงำนที่ได้รับมอบหมำยได้ดีที่สุด
ฉันไม่มั่นใจในกำรทำงำนที่ยำกลำบำก
รวม

41. แม้ว่ำสถำนกำรณ์จะเลวร้ำย ฉันก็มีควำมหวังว่ำจะดีขึ้น
42. ทุกปัญหำมักมีทำงออกเสมอ
43. เมื่อมีเรื่องที่ทำให้เครียด ฉันมักปรับเปลี่ยนให้เป็นเรื่องผ่อนคลำยหรือ
สนุกสนำนได้
44. ฉันสนุกสนำนทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดำห์และวันพักผ่อน
45. ฉันรู้สึกไม่พอใจที่ผู้อื่นได้รับสิ่งดี ๆ มำกกว่ำฉัน
46. ฉันพอใจกับสิ่งที่ฉันเป็นอยู่
รวม
47.
48.
49.
50.
51.
52.

ฉันไม่รู้ว่ำจะหำอะไรทำเมื่อรู้สึกเบื่อหน่ำย
เมื่อว่ำงเว้นจำกภำระหน้ำที่ ฉันจะทำในสิ่งที่ฉันชอบ
เมื่อรู้สึกไม่สบำยใจ ฉันมีวิธีผ่อนคลำยอำรมณ์ได้
ฉันสำมำรถผ่อนคลำยตนเองได้ แม้จะเหน็ดเหนื่อยจำกภำระหน้ำที่
ฉันไม่สำมำรถทำใจให้เป็นสุขได้จนกว่ำจะได้ทุกสิ่งที่ต้องกำร
ฉันมักทุกข์ร้อนกับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่เกิดขึ้นเสมอ
รวม

สาหรับครูที่ปรึกษาสรุปผลการประเมิน
ด้าน
ดี
เก่ง
สุข

ด้านย่อย
1.1 ควบคุมอำรมณ์
1.2 เห็นใจผู้อื่น
1.3 รับผิดชอบ
2.1 มีแรงจูงใจ
2.2 ตัดสินใจและแก้ปัญหำ
2.3 สัมพันธภำพกับผู้อื่น
3.1 ภูมิใจตนเอง
3.2 พึงพอใจในชีวิต
3.3 สุขสงบทำงใจ

การรวมคะแนน
รวมข้อ 1 ถึงข้อ 6
รวมข้อ 7 ถึงข้อ 12
รวมข้อ 13 ถึงข้อ 18
รวมข้อ 19 ถึงข้อ 24
รวมข้อ 25 ถึงข้อ 30
รวมข้อ 31 ถึงข้อ 36
รวมข้อ 37 ถึงข้อ 40
รวมข้อ 41 ถึงข้อ 46
รวมข้อ 47 ถึงข้อ 52

ผลรวมคะแนน / การแปลผล
รวม แปลผล รวม แปลผล รวม แปลผล

การให้คะแนนเพื่อแปลผลจากแบบประเมิน
คาชี้แจง : การให้คะแนน แบ่งเป็น 2 กลุ่มในการให้คะแนนดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ข้อ

กลุ่มที่ 2 ได้แก่ ข้อ

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

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

แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้
ตอบไม่จริง
ให้
1
ตอบจริงบำงครั้ง
ให้
2
ตอบค่อนข้ำงจริง
ให้
3
ตอบจริงมำก
ให้
4

แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้
ตอบไม่จริง
ให้
4
ตอบจริงบำงครั้ง
ให้
3
ตอบค่อนข้ำงจริง
ให้
2
ตอบจริงมำก
ให้
1

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

หลังจำกรวมคะแนนแต่ละด้ำนเสร็จแล้ว นำคะแนนที่ได้ไปพิจำรณำดูว่ำมีคะแนนด้ำนใดที่สูงหรือต่ำกว่ำช่วงคะแนนปกติ
ผลที่ได้เป็นเพียงกำรประเมินโดยสังเขป คะแนนที่ได้ต่ากว่าช่วงคะแนนปกติ ไม่ได้หมายความว่าท่านหรือเด็กมีความผิดปกติ
ในด้านนั้น เพรำะด้ำนต่ำง ๆ เหล่ำนี้เป็นสิ่งที่มีกำรพัฒ นำและมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ ดังนั้น คะแนนที่ได้ต่าจึงเป็นเพียง
ข้อเตือนใจให้ท่านหาแนวทางในการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในด้านนั้น ๆ ให้มำกยิ่งขึ้น
สำหรับรำยละเอียดและแนวทำงกำรพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์มีอยู่ในหนังสืออีคิว : ควำมฉลำดทำงอำรมณ์ หรือ
คู่มือควำมฉลำดทำงอำรมณ์ของกรมสุขภำพจิต รวมทั้งท่ำนสำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมพัฒนำควำมฉลำดทำงอำรมณ์ที่ทำงกรม
สุขภำพจิตหรือหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น
เกณฑ์ปกติของคะแนน EQ รวม ดี เก่ง สุข (อำยุ 12 - 17 ปี)
องค์ประกอบ EQ
คะแนน EQ รวม
1. องค์ประกอบ ดี
1.1 ควบคุมอำรมณ์
1.2 เห็นใจผู้อื่น
1.3 รับผิดชอบ
2. องค์ประกอบเก่ง
2.1 มีแรงจูงใจ
2.2 ตัดสินใจและแก้ปัญหำ
2.3 สัมพันธภำพกับผู้อื่น
3. องค์ประกอบสุข
3.1 ภูมิใจในตนเอง
3.2 พึงพอใจในชีวิต
3.3 สุขสงบทำงใจ

ต่ากว่าปกติ
< 140
< 48
< 13
< 16
<16
<45
<14
<13
<14
<40
<9
<16
<15

เกณฑ์ปกติ
140 – 170
48 - 58
13 - 17
16 - 20
16 - 22
45 - 57
14 - 20
13 - 19
14 - 20
40 - 55
9 - 13
16 - 22
15 - 21

สูงกว่าปกติ
>170
>58
>17
>20
>22
>57
>20
>19
>20
>55
>13
>22
>21

