
 

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ 

 ความฉลาดทางอารมณ  คือ  ความสามารถทางอารมณในการดําเนินชีวิตอยางสรางสรรคและมีความสุขการรูจัก

ความฉลาดทางอารมณของตนเอง เพ่ือการพัฒนาและการใชศักยภาพตนเอง ในการดําเนินชีวิต  ครอบครัวการทํางาน และ

การอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขและประสบความสําเร็จ 

คําชี้แจง แบบประเมินน้ีเปนประโยคท่ีมีขอความเก่ียวของกับอารมณและความรูสึกท่ีแสดงออกใน              

ลักษณะตางๆ ขอใหนักเรยีนเลือกคําตอบท่ีตรงกับตัวนักเรียนมากท่ีสุด มีคําตอบ 4 ตอบสําหรับขอความ   แตละประโยค 

คือ ไมจริง  จริงบางครั้ง  คอนขางจริง  จริงมาก  โปรดใสเครื่องหมายในชองท่ีนักเรียน คิดวาตรงกับตัวนักเรียนมากท่ีสุด 
 

ประโยค ไมจริง จริง 

บางครั้ง 

คอนขาง 

จริง 

จริง

มาก 

คะแนน 

 

1 เวลาโกรธหรือไมสบายใจ  ฉันรับรูไดวาเกิดอะไรข้ึนกับฉัน      

2 ฉันบอกไมไดวาอะไรทําใหฉันรูสึกโกรธ      

3 เมื่อถูกขัดใจ ฉันมักรูสึกหงุดหงิดจนควบคุมอารมณไมได      

4 ฉันสามารถคอยเพ่ือใหบรรลุเปาหมายท่ีพอใจ      

5 ฉันมักมีปฏิกิริยาโตตอบรุนแรงตอปญหาเพียง 

เล็กนอย 

     

6 เมื่อถูกบังคับใหทําในสิ่งท่ีไมชอบ ฉันจะอธิบาย 

เหตุผลจนผูอ่ืนยอมรับได 

     

รวม      =           คะแนน 

7 ฉันสังเกตไดเมื่อคนใกลชิดมีอารมณเปลี่ยนแปลง      

8 ฉันไมสนใจกับความทุกขของผูอ่ืนท่ีฉันไมรูจัก      

9 ฉันไมยอมรับในสิ่งท่ีผูอ่ืนทําตางจากท่ีฉันคิด      

10 ฉันยอมรับไดวาผูอ่ืนก็อาจมีเหตุผลท่ีจะไมพอใจการกระทําของฉัน      

11 ฉันรูสึกวาผูอ่ืนชอบเรียกรองความสนใจมากเกินไป      

12 แมจะมภีารกิจท่ีตองทํา ฉันก็ยินดีรับฟงความทุกขของผูอ่ืนท่ี

ตองการความชวยเหลือ 

     

รวม      =           คะแนน 

13 เปนเรื่องธรรมดาท่ีจะเอาเปรียบผูอ่ืนเมื่อมีโอกาส      

14 ฉันเห็นคุณคาในนํ้าใจท่ีผูอ่ืนมีตอฉัน      

15 เมื่อทําผิด ฉันสามารถกลาวคาํ”ขอโทษ”ผูอ่ืนได      

16 ฉันยอมรับขอผดิพลาดของผูอ่ืนไดยาก      

17 ถึงแมจะตองเสยีผลประโยชนสวนตัวไปบาง ฉันก็ยินดีท่ีจะทําเพ่ือ

สวนรวม 

     

18 ฉันรูสึกลําบากใจในการทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพ่ือผูอ่ืน      

รวม      =           คะแนน 



ประโยค ไมจริง จริง 

บางครั้ง 

คอนขาง 

จริง 

จริง

มาก 

คะแนน 

 

19 ฉันไมรูวาฉันเกงเรื่องอะไร      

20 แมจะเปนงานยาก ฉันก็มั่นใจวาสามารถทําได      

21 เมื่อทําสิ่งใดก็ไมสําเร็จ ฉันรูสึกหมดกําลังใจ      

22 ฉันรูสึกมีคณุคาเมื่อไดทําสิ่งตาง ๆอยางเต็มความสามารถ       

23 เมื่อตองเผชิญกับอุปสรรคและความผิดหวัง ฉันก็จะไมยอมแพ      

24 เมื่อเริม่ทําสิ่งหน่ึงสิ่งใด ฉันมักทําตอไปไมสําเร็จ      

รวม      =           คะแนน 

25 ฉันพยามยามหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหาโดยไมคดิเอาเองตามใจ

ชอบ 

     

26 บอยครั้งท่ีฉันไมรูวาอะไรทําใหฉันไมมีความสุข      

27 ฉันรูสึกวาการตัดสินใจแกปญหาเปนเรื่องยากสําหรับฉัน      

28 เมื่อตองทําอะไรหลายอยางในเวลาเดียวกัน     

 ฉันตัดสินใจไดวาจะทําอะไรกอนหลัง 

     

29 ฉันลําบากใจเมื่อตองอยูกับคนแปลกหนาหรือคนท่ีไมคุนเคย      

30 ฉันทนไมไดเมื่อตองอยูในสังคมท่ีมกีฎระเบียบขัดกับความเคยชิน

ของฉัน 

     

รวม      =           คะแนน 

31 ฉันทําความรูจักผูอ่ืนไดงาย      

32 ฉันมีเพ่ือนสนิทหลายคนท่ีคบกันมานาน      

33 ฉันไมกลาบอกความตองการของฉันใหผูอ่ืนรู      

34 ฉันทําในสิ่งท่ีตองการโดยไมทําใหผูอ่ืนเดือนรอน      

35 เปนการยากสําหรับฉันท่ีจะโตแยงกับผูอ่ืน แมจะมเีหตผุลเพียงพอ      

36 เมื่อไมเห็นดวยกับผูอ่ืน ฉันสามารถอธิบายเหตผุลท่ีเขายอมรับได      

รวม      =           คะแนน 

37 ฉันรูสึกดอยกวาผูอ่ืน      

38 ฉันทําหนาท่ีไดดี ไมวาจะอยูในบทบาทใด      

39 ฉันสามารถทํางานท่ีไดรบัมอบหมายไดดีท่ีสุด      

40 ฉันไมมั่นใจในการทํางานท่ียากลําบาก      

รวม      =           คะแนน 

41 แมสถานการณจะเลวราย ฉันก็มีความหวังวา 

จะดีข้ึน 

     

42 ทุกปญหามักมีทางออกเสมอ      

43 เมื่อมีเรื่องท่ีทําใหเครียด ฉันมักปรบัเปลี่ยนใหเปนเรื่องผอนคลาย

หรือสนุกสนานได 

     

44 ฉันสนุกสนานทุกครั้งกับกิจกรรมในวันสุดสัปดาหและวันหยดุ

พักผอน 

     



ประโยค ไมจริง จริง 

บางครั้ง 

คอนขาง 

จริง 

จริง

มาก 

คะแนน 

 

45 ฉันรูสึกไมพอใจท่ีผูอ่ืนไดรับสิ่งดี ๆ มากกวาฉัน      

46 ฉันพอใจกับสิ่งท่ีฉันเปนอยู      

รวม      =           คะแนน 

47 ฉันไมรูวาจะหาอะไรทํา เมื่อรูสึกเบ่ือหนาย      

48 เมื่อวางเวนจากภาระหนาท่ี ฉันจะทําในสิ่งท่ี 

ฉันชอบ 

     

49 เมื่อรูสึกไมสบายใจ  ฉันมีวิธีผอนคลายอารมณได      

50 ฉันสามารถผอนคลายตนเองได แมจะเหน็ดเหน่ือยจากภาระหนาท่ี      

51 ฉันไมสามารถทําใจเปนสุขไดนกวาจะไดทุกสิ่งท่ีตองการ      

52 ฉันมักทุกขรอนกับเรื่องเล็กๆ นอยๆ ท่ีเกิดข้ึนเสมอ      

รวม      =           คะแนน 
 

การใหคะแนนแบงเปน  2  กลุม  ในการใหคะแนนดังตอไปนี้ 

กลุมท่ี  1  ไดแกขอ  

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 

 

แตละขอใหคะแนนดังตอไปน้ี 

ตอบไมจริง  ให  1  คะแนน 

ตอบจริงบางครั้ง  ให  2  คะแนน 

ตอบคอนขางจริง  ให  3  คะแนน 

ตอบจริง   ให  4  คะแนน 

 

กลุมท่ี  2  ไดแกขอ 

2 3 5 8 9 11 13 16 18 19 21 24 

26 27 29 30 33 35 37 40 45 47 51 52 

 

แตละขอใหคะแนนดังตอไปน้ี 

ตอบไมจริง  ให  4  คะแนน 

ตอบจริงบางครั้ง  ให  3  คะแนน 

ตอบคอนขางจริง  ให  2  คะแนน 

ตอบจริงมาก  ให  1  คะแนน 

 

 
 
 
 
 



 
การรวมคะแนน 

ดานดี หมายถึง  ความสามารถในการควบคุมอารมณและความตองการของตนเอง รูจัก เห็นใจผูอ่ืน 

 และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

ดานเกง หมายถึง    ความสามารถในการรูจักตัวเอง  มีแรงจูงใจ  สามารถตดัสินใจแกปญหาและแสดงออกได

อยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังมีสมัพันธภาพท่ีดีกับผูอ่ืน 

ดานสุข  หมายถึง    ความสามารถในการดําเนินชีวิตอยางเปนสุข 

 

ดาน ดานยอย การรวมคะแนน ผลรวมของคะแนน 

 

ดี 

1.1  ควบคุมตนเอง       รวมขอ  1  ถึงขอ  6  

1.2  เห็นใจผูอ่ืน       รวมขอ  7  ถึงขอ  12  

1.3  รับผดิชอบ       รวมขอ  13 ถึงขอ 18  

 

เกง 

2.1  มีแรงจูงใจ       รวมขอ  19  ถึงขอ 24  

2.2  ตัดสินใจและแกปญหา       รวมขอ  25  ถึงขอ  30  

2.3  สัมพันธภาพ       รวมขอ  31  ถึงขอ  36  

 

สุข 

3.1  ภูมิใจตนเอง       รวมขอ  37  ถึงขอ  40  

3.2  พอใจชีวิต       รวมขอ  41  ถึงขอ  46  

3.3  สุขสงบทางใจ       รวมขอ  47  ถึงขอ  52  

 

 


	คำชี้แจง แบบประเมินนี้เป็นประโยคที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับอารมณ์และความรู้สึกที่แสดงออกใน              ลักษณะต่างๆ ขอให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ตรงกับตัวนักเรียนมากที่สุด มีคำตอบ 4 ตอบสำหรับข้อความ   แต่ละประโยค คือ ไม่จริง  จริงบางครั้ง  ค่อนข้างจริง  จร...
	การให้คะแนนแบ่งเป็น  2  กลุ่ม  ในการให้คะแนนดังต่อไปนี้
	กลุ่มที่  1  ได้แก่ข้อ
	แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้

	กลุ่มที่  2  ได้แก่ข้อ
	การรวมคะแนน


	ประโยค
	ประโยค
	ด้าน
	ด้านย่อย
	การรวมคะแนน
	ผลรวมของคะแนน
	ดี
	      รวมข้อ  1  ถึงข้อ  6
	เก่ง
	สุข


