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ประทับใจและคิดว่าน่าจะน ามาส่งเสริมให้ดียิ่งข้ึนต่อบุคลากรกรมทางหลวง
ทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กับผู้ที่มีหน้าที่เป็นผู้บังคับบัญชาทั้งระดับต้น 
กลาง และผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional 
Intelligence – EI)   
 ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence – EI) ไม่ใช่
เรื่องใหม่ในประเทศไทย แต่ในส่วนราชการยังไม่มีการเผยแพร่และน ามาใช้
อย่างจริงจังมากนัก ทั้งที่เป็นทักษะที่จะสร้างความสงบสุขในที่ท างาน 
ที่ที่ทุกคนใช้ชีวิตนานกว่าที่อ่ืน ๆ ที่ท างานจึงควรเป็นที่ที่สร้างความสุข  
ความเชื่อมั่น ความปลอดภัย จะท าให้ท างานได้อย่างมีความคิดสร้างสรรค์  
ทุ่มเท และควรค่าแก่การเสียสละก าลังกายก าลังใจ ถึงแม้บางต าแหน่ง 
อาจไม่มีความก้าวหน้ามากนัก ไม่ใช่สายงานหลักของหน่วยงาน แต่ถ้า
สามารถท างานอย่างมีความสุข มีผู้บังคับบัญชาและเพ่ือน ร่วมงาน  
ที่ไม่ใช้อารมณ์ในการท างานจะท าให้อัตราการโยกย้ายหรือเปลี่ยนงาน



ลดลง ปัญหาความขัดแย้งลดลง ผลผลิตงานและประสิทธิภาพงานดียิ่งขึ้น 
การศึกษาเรื่อง ความฉลาดทางอารมณ์ จะช่วยให้บุคลากรแต่ละคนรู้จัก
ตัวเองมากขึ้น เข้าใจอารมณ์ตัวเองมากขึ้น ท าให้สามารถปรับตัวกับผู้อ่ืน 
ได้ดียิ่งขึ้น 
 จากผลงานวิจัยต่าง ๆ พบว่าองค์กรชั้นน าของต่างประเทศที ่
ประสบผลส าเร็จทางธุรกิจสูง ในการรับพนักงานใหม่ นอกจากจะมีการทดสอบ
ความสามารถทางวิชาการแล้ว ยังมีการทดสอบความฉลาดทางอารมณ์  
และเลือกรับพนักงานจากผู้ที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ์ ในระดับสูงกว่า  
ซึ่งจากผลงานวิจัยต่อเนื่องพบว่า กลุ่มพนักงานที่มีความฉลาดทางอารมณ์
สูงกว่า มีอัตราการโยกย้ายหรือเปลี่ยนงานต่ ากว่าพนักงานทั่วไป รวมทั้ง
พนักงานที่มีความฉลาดทางอารมณ์สูงกว่า มีผลการปฏิบัติงานหรือ
ผลสัมฤทธิ์งานสูงกว่าพนักงานทั่วไป ดังนั้น นอกจากจะรับพนักงานที่มี
ความเฉลียวฉลาดทางวิชาการแล้ว องค์ประกอบในการรับพนักงาน 
อีกประการหนึ่งคือความฉลาดทางอารมณ์   
 คุณลักษณะต่าง ๆ ของความฉลาดทางอารมณ์ ที่ควรพัฒนา 
มีดังนี ้Self Perception มุมมองที่บุคคลนั้นมองตนเอง  
 1. Self Regard สามารถยอมรับความจริงกับตัวเองว่า ตัวเองมีจุดแข็ง  
และจุดอ่อนอย่างไรบ้าง  
 2. Self Actualization เข้าใจตนเองและเต็มใจที่จะพัฒนาจุดอ่อน
ของตนเอง   
 3. Emotional Self Awareness เข้ าใจและรู้ทันอารมณ์ของตนเอง  
เข้าใจสาเหตุของการเปลี่ยน 



 อารมณ์ของตนเอง   
 Self Expression การแสดงอารมณ์  
 1. Emotional Expression การเปิดเผยความรู้สึกต่อผู้อื่น ทั้งทาง
วาจาและวิธีอ่ืน ๆ 
 2. Assertiveness การแสดงความรู้สึก ความเชื่อ ความคิดอย่าง
เปิดเผย มีการปกป้องสิทธิ แสดงค่านิยม 
 3. ให้ผู้อื่นรับรู้ในรูปแบบที่สังคมยอมรับได้ ไม่ก้าวร้าว และไม่
ระคายเคืองผู้อ่ืน  
 4. Independence มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ตนเอง  
มีอิสระไม่ยึดถือผู้อ่ืนมาเป็นอารมณ์ 
 มีการวางแผนงาน มีกระบวนการตัดสินใจ และสามารถปฏิบัติงาน
ได้ครบถ้วนอย่างเป็นระบบ 
 Interpersonal ความสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน  
 1. Interpersonal Relationships มีทักษะในการพัฒนาและดูแล
รักษาความสัมพันธ์ที่ดี กับผู้อ่ืน มีความรู้สึกผูกพันและไว้ใจผู้อื่น  
 2. Empathy คือความตระหนัก เข้าใจถ่องแท้ และซาบซึ้งกับ
ความรู้สึกของผู้อื่น มีความสามารถท่ีจะตอบสนองต่อความรู้สึกของคนอ่ืน
ได้ดี ยอมรับและเคารพความคิดผู้อ่ืน  
 3. Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  
  มีความเต็มใจที่จะตอบแทนส่วนรวม สาธารณะและผู้อ่ืน ความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมหมายรวมถึง การประพฤติดี มีจิตส านึกและ
แสดงถึงความห่วงใยสังคม   



 4. Decision Making กระบวนการตัดสินใจ  
  Problem Solving ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ในสถานการณ ์
ขณะที่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องและสามารถเข้าใจได้ในขณะนั้นว่าอารมณ์
จะมีผลต่อการตัดสินใจ  
  Reality Testing สมรรถนะที่จะยังรักษาความคิดเชิงบวกไว้ได้ 
และเข้าใจสถานการณ์ตามความเป็นจริง ยอมรับความจริง และเข้าใจเรื่อง
อารมณ์และอคติต่างๆ ว่าจะท าให้มองทุกอย่างเป็นเชิงลบ  
  Impulse Control ความยับยั้งชั่งใจมีความสามารถในการระงับ
การกระท าที่ไม่ดี หรือมีการไตร่ตรองก่อนตัดสินใจ 
 5. Stress Management การจัดการความเครียด   
  Flexibility มีความยืดหยุ่น สามารถปรับอารมณ์ ความคิด และ
พฤติกรรมให้ทันต่อเหตุการณ์หรือแนวความคิดที่เปลี่ยนแปลงไป Stress 
Tolerance มีความอดทนต่อความเครียดหรือสถานการณ์ที่ยุ่งยาก และมี
ความเชื่อมั่นว่าจะสามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ยุ่งยากได้  
  Optimism การมองโลกเชิงบวก  
 เป็นตัวชี้วัดทัศนคติเชิงบวกของบุคคล แนวคิดที่คนมีต่อชีวิตตนเอง 
อยู่ด้วยความหวัง สงบแม้เม่ือมีเหตุการณ์ร้าย ๆ เข้ามาในชีวิต  
 วิธีการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์  (Emotional Intelligence)   
 ในการทดสอบความฉลาดทางอารมณ์  ใช้แบบทดสอบและให้
คะแนนคุณลักษณะทางอารมณ์ เป็นระดับคะแนนโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ
ดังนี้ 
 



 ช่วงคะแนน 70 - 90  หรือน้อยกว่า  คะแนนน้อย 
 ช่วงคะแนน 90 - 110    คะแนนปานกลาง 
 ช่วงคะแนน 110 - 130 หรือมากกว่า  คะแนนสูง 
 เมื่อทราบคะแนนลักษณะความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional  
Intelligence) แต่ละลักษณะแล้ว หากมีคะแนนทดสอบต่ าในลักษณะใด  
มีแนวทางพัฒนาแต่ละ EI ดังนี้ 
 1. ความฉลาดทางอารมณ์ด้าน Self Regard  คือการยอมรับความ
จริงได้ว่าตัวเองมีจุดแข็ง และจุดอ่อนอย่างไรบ้างผลกระทบหรือปัญหา 
ที่เกิดขึ้น หากมี Self Regard ระดับต่ า จะรู้สึกมีปมด้อย รู้สึกว่าตัวเองมี
ความสามารถน้อยกว่าผู้อ่ืน ขาดแรงจูงใจ ขาดความมั่นใจ และหลายครั้ง
ละเลยโอกาสที่จะแสดงความสามารถที่ซ่อนไว้ 
 วิธีการพัฒนา จัดท าบันทึกจุดแข็งหรือข้อเด่นทั้งหมดของตนเอง 
ทดลองฝึกปฏิบัติทักษะงานที่เด่น ๆ แล้วดูผลว่า 
 ประสบผลส าเร็จมากน้อยเพียงไร ท าซ้ าบ่อย ๆ จนช านาญ  
หลังจากนั้นสังเกตผู้ร่วมงานว่ายอมรับมากขึ้นหรือไม่ และเพ่ิมการฝึกฝน
จนกว่าจะได้รับการยอมรับดีขึ้นเรื่อย ๆ 
 2. ความฉลาดทางอารมณ์ด้าน Self Actualization คือการเข้าใจ
ตนเองและเต็มใจที่จะพัฒนาจุดอ่อนของตนเอง 
 ผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้น หากมี Self Actualization ระดับต่ า 
จะไม่ เข้าใจจุดอ่อนตนเองอย่างถ่องแท้  และไม่ เต็มใจที่จะพัฒนา
ข้อบกพร่อง จะท าให้หยุดการพัฒนาตนเอง และในที่สุดจะขาดแรงจูงใจใน
การท างาน ไม่สามารถเป็นผู้น าที่ดีได ้  



 วิธีการพัฒนา กระตุ้นให้แต่ละบุคคลมีเป้าหมายในการท างานที่
ชัดเจน ให้ทุกคนหาจุดอ่อนตัวเองให้พบ ยอมรับและเข้าใจและพัฒนา
ทักษะนั้น  
 3.  ความฉลาดทางอารมณ์ด้าน Emotional Self Awareness คือ
การเข้าใจและรู้ทันอารมณ์ของตนเองในขณะนั้น เข้าใจสาเหตุของ 
การเปลี่ยนอารมณ์ของตนเอง   
 ผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้นหากมี Emotional Self Awareness 
ระดับต่ าจะมีอาการที่บ่อยครั้งที่โกรธ หงุดหงิด หรือมีอารมณ์ที่ไม่พึง
ประสงค์อย่างอ่ืน โดยไม่รู้สาเหตุแน่ชัดไม่สามารถสื่อสารความคิดและ
แนวคิดให้ผู้ร่วมงานเข้าใจได้ดี ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับผู้ร่วมงาน 
 วิธีการพัฒนา ท าความเข้าใจกับตนเองว่า การไม่เข้าใจอารมณ์
ตนเอง จะท าให้สูญเสียโอกาสที่จะถ่ายทอดความคิด ข้อเสนอแนะที่ดีให้แก่
ผู้ร่วมงาน ปรับสภาวะอารมณ์ให้คงที่ก่อนการสื่อสารกับผู้อ่ืน 
 4.  ความฉลาดทางอารมณ์ด้าน Emotional Expression คือการ
เปิดเผย แสดงอารมณ์ความรู้สึกต่อผู้ อ่ืน ทั้งทางวาจาและกิริยาอาการ 
ต่าง ๆ  
 ผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้น หากมี Emotional Expression  
ระดับต่ า การแสดงออกทางอารมณ์ท่ีออกมาทางวาจา  ใบหน้ากิริยาอาการ
ต่าง ๆ แบบไม่ไตร่ตรอง จะส่งผลทางลบ ท าร้ายผู้อ่ืน สร้างบรรยากาศที่ไม่
ดีในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ผลผลิตหรือประสิทธิภาพงานลดลง 
 วิ ธี การ พัฒนา  ในกรณีรุ นแรงให้ หาที่ ป รึ กษาหรื อคนสนิท 
ขอค าปรึกษาว่าควรจะแสดงอารมณ์แบบใด หรือลองเฝ้าสังเกตเวลาที่เรา



แสดงอารมณ์ออกไป แล้วคนอ่ืนมีปฏิกิริยาอย่างไร  สังเกตบ่อย ๆ จะช่วย
ปรับท่าทีการแสดงออกท่ีไม่เหมาะสมได ้
 5. ความฉลาดทางอารมณ์ด้าน Assertiveness คือการแสดง
ความรู้สึก ความเชื่อ ความมุ่งมั่น ความคิดอย่างเปิดเผย มีการโต้แย้งอย่าง
มีเหตุผล แสดงค่านิยมหรือจุดยืนให้ผู้อ่ืนรับรู้ในรูปแบบที่สังคมยอมรับได้  
ทั้งโดยวาจาและกิริยาอาการต่าง ๆ ไม่ก้าวร้าว และไม่ระคายเคืองผู้อื่น                                                                                                          
 ผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้น หากมี Assertiveness ระดับต่ า 
จะขาดความเชื่อมั่น บางครั้งรู้สึกกดดันแสดงออกมาแล้วไม่ค่อยมีคน
ยอมรับ 
 วิธีการพัฒนา  แจกแจงจดบันทึกเรื่องที่ไม่ค่อยเข้าใจชัดเจนและไม่
ค่อยมั่นใจ เตรียมตัวศึกษาล่วงหน้า 
 6.  ความฉลาดทางอารมณ์ด้าน Independence มีความสามารถ 
ในการควบคุมอารมณ์ตนเอง มีอิสระไม่ยึดถือผู้อ่ืนมาเป็นอารมณ์ มีการ
วางแผนงาน มีกระบวนการตัดสินใจ และสามารถปฏิบัติงานได้ครบถ้วน
อย่างเป็นระบบ 
 ผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้น หากมี Independence ระดับต่ า  
มักจะพ่ึงพิงผู้อื่น ไม่ตัดสินใจเอง ลังเล  
 วิธีการพัฒนา  ฝึกท างานงานใดงานหนึ่งให้เชี่ยวชาญจนช านาญเป็น
อัตโนมัติ หัดเริ่มท างานโดยไม่ต้องมีใครสั่งจนเป็นนิสัย จนท าให้เพ่ือน
ร่วมงานหรือหัวหน้ารู้สึกว่าเป็นหน้าที่โดยตรงของเรา ในบางครั้งอาจได้รับ
มอบหมายให้ท าเลยโดยไม่ต้องขออนุมัติ ความเชื่อมั่นและอิสระจะมี 
มากขึ้นเรื่อย ๆ และในที่สุดจะกล้าที่จะลองงานอ่ืน ๆ ต่อไป  



 7. ความฉลาดทางอารมณ์ด้าน Interpersonal Relationships คือ
มีมีทักษะในการพัฒนาและดูแลรักษาความสัม พันธ์ที่ ดี  กับผู้ อ่ืน  
มีความรู้สึกผูกพันและไว้ใจผู้อื่น 
 ผลกระทบหรือปัญหาที่ เกิดขึ้น หากมี Interpersonal Relationships  
ระดับต่ า จะมีเพ่ือนและผู้ร่วมงานที่สนิทน้อย ไม่ค่อยรู้รายละเอียดเกี่ยวกับ
ผู้ร่วมงาน ท างานคนเดียวไม่ค่อยมีทีมงาน  
 วิธีการพัฒนา  เริ่มถามค าถามปลายเปิดกับผู้ร่วมงาน ให้โอกาสผู้อ่ืน
ได้ตอบโต้ บางครั้งจัดให้มีการประชุมระดมสมอง คอยรับฟังความคิดคนอ่ืน 
หัวข้อในการประชุมจะช่วยให้คนระดมความคิด มีอารมณ์ขันบ้างใน
บางครั้ง  
 8.  ความฉลาดทางอารมณ์ด้าน Empathy คือความตระหนัก เข้าใจ
ถ่องแท้ และซาบซึ้งกับความรู้สึกของผู้อ่ืนมีความสามารถที่จะตอบสนอง
ต่อความรู้สึกของคนอ่ืนได้ดี ยอมรับและเคารพความคิดผู้อ่ืน  
 ผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้น หากมี Empathy ระดับต่ าไม่มี 
ความเข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจคนอ่ืนไม่ฟังความเห็นคนอ่ืน และในบางคนมี 
Empathy มากเกินไป รับภาระของผู้อื่นมาเป็นของตัว ถูกเอาเปรียบ 
 วิธีการพัฒนา พัฒนาโดยการหา Role Model ที่ เป็นผู้ประสบ
ผลส าเร็จในการใช้ชีวิตในการท างานสมดุลกับใช้ชีวิตส่วนตัวเข้าสังคม 
ศึกษาวิ ธี การสื่ อสารกับผู้ ร่ วมงานของ  Role Model ovd0kdouh 
ระมัดระวังเสมอว่าจะไม่เห็นใจผู้อ่ืนจนเสียความเป็นตัวของตัวเอง รับฟัง
ผู้อื่นอย่างเข้าใจแต่ระวังถูกเอาเปรียบ     



 9.  ความฉลาดทางอารมณ์ด้าน Social Responsibility คือความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมมีความเต็มใจที่จะตอบแทนส่วนรวม 
สาธารณะและผู้ อ่ืน ความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมหมายรวมถึง  
การประพฤติดี มีจิตส านึกและแสดงถึงความห่วงใยสังคม   
 ผลกระทบหรือปัญหาที่ เกิดขึ้น  หากมี Social Responsibility 
ระดับต่ า จะชอบท าอะไรตามใจตัวเองแม้แต่ในที่สาธารณะ ไม่ร่วม
รับผิดชอบในการท างานเป็นทีม  
 วิธีการพัฒนา สร้างกติกาการท างานเป็นทีมร่วมกัน ให้รู้จัก
รับผิดชอบส่วนของตน ส่งเสริมให้ท ากิจกรรมเพ่ือสังคม แล้วให้มารายงาน
ในกลุ่ม ท าเป็นประจ าจะช่วยสร้างเสริมนิสัยความรับผิดชอบต่อสังคมได้
ระดับหนึ่ง 
 10.  ค ว า ม ฉ ล า ด ท า ง อ า ร ม ณ์ ด้ า น  Problem Solving คื อ 
มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา ในสถานการณ์ขณะที่มีอารมณ์เข้ามา
เกี่ยวข้อง สามารถเข้าใจได้ในขณะนั้นว่าอารมณ์จะมีผลต่อการตัดสินใจ  
 ผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้น หากมี Problem Solving ระดับต่ า 
ต้องพึงพาคนอ่ืนในการตัดสินใจต้องมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้ได้ด้วย
ตนเอง รู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมกระบวนการท างานด้วยตนเองได้  
ขาดความมั่นใจในตนเอง มีความวิตกกังวล หวาดกลัว เหนื่อยล้าและไม่มี
ก าลังใจ  
 วิธีการพัฒนา จดบันทึกปัญหาและลักษณะปัญหาที่ต้องแก้ไข  
โดยให้ลืมปัจจัยแทรกอ่ืน ๆ เช่น ภาษาที่ใช้ เงื่อนไขเวลาที่จ ากัด มุ่งหาวิธี



แก้ปัญหาอย่างเดียว  เมื่อแก้ปัญหาได้แล้วให้บันทึกไว้เป็นแนวทางเมื่อเจอ
ปัญหาครั้งต่อไป  
 11. ความฉลาดทางอารมณ์ด้าน Reality Testing สมรรถนะที่จะยัง
รักษาความคิดเชิงบวกไว้ได้แม้เมื่อมีปัญหาเข้าใจสถานการณ์ตามความ 
เป็นจริง ยอมรับความจริงไม่เพ้อฝัน และเข้าใจเรื่องอารมณ์และอคติต่าง ๆ 
ว่าจะท าให้มองทุกอย่างเป็นเชิงลบ มีความตั้งมั่นว่าจะไม่ให้อคติต่าง ๆ  
ท าให้มองเชิงลบ  
 ผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้น หากมี Reality Testing ระดับต่ า 
จะมองทุกอย่างเป็นสีเทา แยกขาวและด าออกจากกันไม่ได้  มองไม่เห็น
ข้อเท็จจริงหรือเห็นแต่ไม่ยอมรับความจริง  
 วิธีการพัฒนา  เมื่องานใดงานหนึ่งเสร็จสิ้นลง ให้ลองมองย้อนกลับ
โดยไม่มีอารมณ์เกี่ยวข้องว่า ข้อเท็จจริงหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการ
ท างานคืออะไร งานส าเร็จเพราะอะไร เพ่ิมจุดแข็งของตัวเองโดยการ
วิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อน จดบันทึกปัจจัยที่ท าให้งานส าเร็จ ท ากิจกรรม
เหล่านี้บ่อย ๆ ในงานครั้งหน้าจะได้แก้ปัญหาได้ดี 
 12.  ความฉลาดทางอารมณ์ด้าน Impulse Control คือมีความ
ยับยั้งชั่งใจ มีความสามารถในการระงับการกระท าที่จะส่งผลเสีย หรือมี
การไตร่ตรองที่ดกี่อนตัดสินใจ 
 ผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้น หากมี Impulse Control ระดับต่ า  
จะเป็นลักษณะท าก่อนแล้วค่อยคิด ซึ่งส่งผลเสียมากมาย ขาดการรับฟัง
ข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการตัดสินใจ หุนหันพลันแล่น หลายครั้งจะเสียใจ
ในส่งที่ท าลงไป  บางครั้งชอบขัดจังหวะคนอ่ืนเวลาที่ก าลังพูดอยู่  



 วิธีการพัฒนา  พฤติกรรมเหล่านี้แก้ด้วยการ  ก่อนที่จะท าอะไรถอน
หายใจยาว ๆ แล้วลองมองไปที่งานว่าตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหน มีปัญหา
หรือไม่ ศึกษาให้ละเอียด ท าซ้ าทุกครั้งที่มีงานใหม่เข้ามา จะช่วยลดอาการ
ท าโดยไม่คิดก่อนลงได้ 
 13 . ความฉลาดทางอารมณ์ด้าน Flexible คือมีความยืดหยุ่น  
สามารถปรับอารมณ์ ความคิด และพฤติกรรมให้ทันต่อเหตุการณ์หรือ
แนวความคิดท่ีเปลี่ยนแปลงไป   
 ผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้น หากมี Flexible ระดับต่ า จะไม่มี
ความสุขและเต็มใจที่จะปรับความคิด อารมณ์ และการกระท าให้เข้ากับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เข้มงวดและมีแนวทางของตนเอง
เกินไป เมื่อมีความเปลี่ยนแปลงในองค์กร จะไม่สามารถก้าวทันความ
เปลี่ยนแปลง ถ้าเป็นผู้น าจะท าให้องค์กรไม่ปรับตัว ถ้าเป็นผู้ปฏิบัติงาน  
อาจส่งผลถึงการต้องออกจากงาน 
 วิธีการพัฒนา  ก้าวออกจากงานที่ถนัด ลองท าสิ่งใหม่ ๆ ลองท างาน
อดิเรกที่ไม่ต้องใช้ความช านาญเดิม จะช่วยให้มีกระบวนความคิดปรับตัวได้  
หรือมิฉะนั้นอาจต้องคุยสอบถามความคิดเห็นกับเพ่ือนร่วมงานที่ไว้วางใจ
ว่าคิดอย่างไรกับงานที่เปลี่ยนแปลง การพูดคุยกับหลาย ๆ คน จะช่วยปรับ
ระดับความคิดให้ยืดหยุ่นต่องานได้  
 14. ความฉลาดทางอารมณ์ด้าน Stress Tolerance คือมีความ
อดทนต่อความเครียดหรือสถานการณ์ที่ยุ่งยาก และมีความเชื่อมั่นว่าจะ
สามารถแก้ไขสถานการณ์ที่ยุ่งยากได้  



 ผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้น หากมี Stress Tolerance ระดับต่ า  
จะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ เมื่อเจอสถานการณ์การยุ่งยากจะแสดง
อารมณ์ท าให้เพ่ิมความยุ่งยากมากขึ้น เพ่ือนร่วมงานไม่กล้าเข้ามาให้
ก าลังใจหรือแนะน า สูญเสียโอกาสดี  ๆ ในการท างานให้พัฒนายิ่งขึ้น  
เมื่อสังคมเริ่มไม่ยอมรับปัญหาต่าง ๆ จะตามมา  
 วิธีการพัฒนา  จัดท ารายการเกี่ยวกับวิธีการควบคุมความเครียดไว้
หลาย ๆ แบบไว้ใกล้ตัว  เลียนแบบวิธีการอดทนต่อความเครียดจากผู้อ่ืน 
จ าแนกประเภทของเพ่ือนว่าคนใดให้ค าปรึกษาประเภทใด จะช่วยให้
ค าปรึกษาได้ถูกต้อง   
 15. ความฉลาดทางอารมณ์ด้าน Optimism คือการมองโลก 
เชิงบวก เป็นตัวชี้วัดทัศนคติเชิงบวกของบุคคล แนวคิดที่คนมีต่อชีวิต
ตนเอง มีการตั้งความหวังในเรื่องต่าง ๆ ตลอดเวลา มีความสงบใจได้ 
แม้เมื่อมีเหตุการณ์ร้าย ๆ เข้ามาในชีวิต เพิกเฉยต่อแนวความคิดเชิงลบ  
มองโลกเต็มไปด้วยสีสัน มีโอกาสต่าง ๆ ให้ไขว่คว้า   
 ผลกระทบหรือปัญหาที่เกิดขึ้น หากมี Optimism ระดับต่ าจะมี
ความหวาดระแวง วิตกกังวลเกินกว่าเหตุ ไม่กล้าลองผิดลองถูก ไม่กล้า
เสนอความคิดเห็นในการท างาน แต่หากมี Optimism ระดับสูงเกินไป  
จะท าให้กลายเป็นละเลยระเบียบกฎเกณฑ์ท าในสิ่งที่เกินขีดความสามารถ 
มองไม่เห็นปัญหาระหว่างการท างานอาจส่งผลเสียต่อองค์กรได้ จึงควรมีใน
ระดับท่ีเหมาะสม  
 วิธีการพัฒนา เมื่อต้องท างาน ให้มองทุกอย่างตามความเป็นจริง 
สอบถามความเห็นจากหลาย ๆ คน สังเกตสัญญาณจากผู้เกี่ยวข้องว่ามี



ความลังเล หรือสนับสนุนมากน้อยเพียงไรเพ่ือประกอบการตัดสินใจ  
ศึกษาตัวอย่างงานเดิม ตรวจสอบงานว่ายังอยู่ภายในกฎระเบียบและหา
แนวทางท่ีปลอดภัยที่สุด ดังนั้นก่อนเริ่มงานควรมีเป้าหมายให้ชัดเจน งานมี
ความเป็นไปได้ และพยายามท าให้ส าเร็จ 
 ข้ อ เ สนอการน า วิ ธี ก า รพัฒนาความฉลาดทา งอา รมณ์ 
(Emotional Intelligence) มาใช้ในองค์กร 
 1.  น ามาเป็นส่วนหนึ่งในการให้คะแนนความเหมาะสมในการเข้ารับ
ราชการ ในกรณีที่ผู้สมัครสอบผ่านภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป และ
ภาค ข. ความรู้เฉพาะทางเรียบร้อยแล้วในการสอบสัมภาษณ์ อาจใช้
แบบทดสอบและน าคะแนนมาเป็นเกณฑ์ส่วนหนึ่งในการสอบสัมภาษณ์ได้  
ซึ่งในส่วนของผู้จัดท ารายงาน จะน ามาใช้ในการสอบสัมภาษณ์ข้าราชการที่
จะเข้ามาบรรจุใหม่ของหน่วยงาน 
 2.  น าเสนอกองฝึกอบรม ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการพัฒนาบุคลากร
ของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและภูมิภาค จัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  
EI มาจัดท าหลักสูตรเฉพาะ หรือน าบางหัวข้อวิชามาบรรจุในหลักสูตร
พัฒนาทักษะทางการบริหารต่าง ๆ ของกรมทางหลวง 
 3.  ในฐานะวิทยากรเครือข่ายในคณะกรรมการจัดท าองค์ความรู้  
(Knowledge Management) ของกรมทางหลวงจะน าเสนอหัวข้อวิชา
ด้านการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Intelligence)  
มาเผยแพร่ในกลุ่มวิทยากรซึ่งมาจากส่วนต่าง ๆ ของหน่วยงานกรมทางหลวง 
ทั่วประเทศน าไปถ่ายทอดในหน่วยงานของตน  
 


