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บทนํา  

 ความฉลาดทางจิตวิทยา (psychological intelligence) เปFนการนําเอาพื้นฐาน ทฤษฎี
แนวความคิด ทางจิตวิทยาตOางๆ มาประยุกตSใชVในพฤติกรรมอยOางเปFนระบบ ซึ่งแสดงออกทาง
พฤติกรรมไปสูOบุคลิกภาพมนุษยSและบุคลิกภาพเปFนการแสดงออกถึงความฉลาดทางจิตวิทยา   
ในการดํารงชีวิต การเรียนรูV การคิด การรับรูV การเขVาใจตนเองและผูVอื่น การแสดงออกทาง
อารมณS การวิเคราะหSไตรOตรอง การแกVไขปaญหา (Rossiter, 2006) เปFนการแสดงออกทาง   
ความฉลาดทางจิตวิทยา อันประกอบดVวยความฉลาดทางปaญญา (IQ) ความฉลาดทางอารมณS (EQ) 
และความฉลาดทางจิตวิญญาณ (SQ) ของมนุษยS (Zohar & Marshall, 2004) ความฉลาดทาง
จิตวิทยาจึงเปFนตVนทุนทางจิตวิญญาณ (spiritual capital) ซึ่งในสOวนนี้จะกลOาวถึงทฤษฎี
แนวความคิดความฉลาดทางจิตวิทยา ตVนทุนทางจิตวิญญาณ และผลงานวิจัยการพัฒนาตVนทุน
ทางจิตวิญญาณไปประยุกตSใชV 
 

ทฤษฎีแนวคิดความฉลาดทางจิตวิทยา 

ความฉลาดทางจิตวิทยาเปFนการนําเอาพื้นฐานทฤษฎีแนวความคิดทางจิตวิทยาตOางๆ  
มาประยุกตSใชVในพฤติกรรมเปFนการแสดงออกถึงความฉลาดของมนุษยSอยOางเปFนระบบ         
จากคําอธิบายดังกลOาวจะเห็นวOา พฤติกรรมมีพื้นฐานจากแนวความคิดทฤษฎีทางจิตวิทยา       
ซึ่งพฤติกรรมมีผลเกี่ยวดVวยสัญชาตญาณและลักษณะทางจิตของมนุษยSจากแรงขับเคลื่อน 
(driver) ตามสัญชาตญาณ สภาวะแหOงจิตและสิ่งแวดลVอม นําไปสูOบุคลิกภาพของบุคคลโดย    
การแสดงออกทางพฤติกรรมภายในของแตOละบุคคลที่แตกตOางกันไปตามแนวความคิดของ ซิกมันตS 
ฟรอยตS (Freud, 1965) บิดาแหOงนักจิตวิทยาในป� ค.ศ.1856-1939 ซึ่งเช่ือวOาความเก็บกด       
แหOง  จิตภายใตVจิตใตVสํานึกเปFนแรงผลักดันใหVเกิดการแสดงออกทางพฤติกรรมตOางๆ ของบุคคลเพื่อ
การสนองความตVองการตามสัญชาตญาณภายใตVจิตใตVสํานึก จึงเปFนตVนเหตุของพฤติกรรมมนุษยS
ในการแสดงออกตามสภาวะแหOงจิต ดังนั้น การควบคุมจิตใตVสํานึกในการแสดงออกทาง
พฤติกรรมใหVมีความสมดุลทําไดVดVวยการยกระดับจิตสํานึก อีกทั้งมนุษยSยังมีความตVองการตาม

                                                 
1 สาขาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตรS มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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สัญชาตญาณ และความตVองการตามสภาวะแหOงจิต ที่เปFนแรงขับเคลื่อนกOอใหVเกิดพฤติกรรม
มนุษยSแตOละบุคคลที่แตกตOางกันไปในบุคลิกภาพของบุคคล 

 นักจิตวิทยา ชิกมันตS ฟรอยตS (Freud, 1952) เช่ือวOามนุษยSทุกคนมีความตVองการตาม
สัญชาตญาณโดยธรรมชาติมาตั้งแตOเกิด อันไดVแกO สัญชาตญาณแหOงชีวิต (life instinct) และ
สัญชาตญาณแหOงการตาย (death instinct) ซึ่งสัญชาตญาณแหOงชีวิตเปFนแรงขับเคลื่อนใหVมนุษยS
แสดงพฤติกรรมตOางๆ ตามความตVองการเพื่อการดํารงชีวิตใหVอยูOรอด บุคคลจึงแสดงออกทาง
พฤติกรรมอยากมีชีวิต อยากดําเนินการทุกสิ่งตามความตVองการเพื่อสนองความพึงพอใจใน           
การดํารงชีวิต การแสวงหาความสุข ความรัก การสืบพันธุS และเช่ือวOามนุษยSมีความสุขและ  
ความพึงพอใจเมื่อไดVสนองความตVองการตามสัญชาตญาณแหOงชีวิต 

สOวนสัญชาตญาณแหOงการตายนั้น (Freud, 1952) เช่ือวOามนุษยSแสวงหาความตVองการ
ตามสัญชาตญาณแหOงชีวิตแลVว ทุกชีวิติยOอมดับสูญสิ้นไปตามสัญชาตญาณแหOงการตาย จึงเปFน
แรงขับเคลื่อนใหVมนุษยSแสดงออกทางพฤติกรรมในทางกVาวรVาว เขVาขัดขวาง หรือการทําลายทุก
สิ่งที่เปFนอุปสรรคตOอความตVองการหรือความพึงพอใจแหOงตน หรือทําทําลายสิ่งขัดขวางนั้นเพื่อ
การอยูOรอดในการดํารงชีวิตหรือเพื่อใหVมีชีวิติอยูOยาวนานที่สุด และสัญชาตญาณแหOงชีวิต      
และสัญชาตญาณแหOงการตาย เปFนแรงขับเคลื่อนสําคัญใหVมนุษยSแสดงออกทางพฤติกรรม       
ที่แตกตOางกันในแตOละปaจเจกบุคคลเพื่อการดํารงชีวิตและการกําจัดทําลายที่เปFนอุปสรรคตOอ   
การดํารงชีวิตอันเพื่อความอยูOรอดเปFนสัญชาตญาณแหOงการตาย 

สภาวะแหOงจิตของบุคคลภายใตVการสัมผัสรับรูVในการกระทํา การรูVสึกสํานึกในการกระทํา 
การแสดงออกทางพฤติกรรมในขณะกระทํายOอมอยูOภายใตVจิตสํานึกวOามีความตVองการอะไร 
ความรูVสึกเชOนใด การกระทําเพื่อสิ่งใด ลักษณะสภาวะจิตสํานึกจึงเปFนการกระทําภายใตVการรับรูV
แหOงจิตสํานึกของบุคคล (Freud, 1965) และสภาวะแหOงจิตของบุคคลที่อยูOในระหวOางสภาวะ
จิตสํานึกและสภาวะจิตใตVสํานึก สOวนสภาวะกOอนจิตสํานึก เปFนเหตุการณSที่ผOานพVนมาแลVว แตO  
จําไดVบVางและจําไมOไดVบVางในการแสดงออกทางพฤติกรรม แตOนึกไมOออกวOาไดVกระทําเมื่อใด ที่ไหนใน
ลักษณะที่เปFนการหลงลืมในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ในขณะเดียวกันสภาวะแหOงจิตของบุคคลใน
การแสดงออกทางพฤติกรรมโดยไมOรูVสึกตัวตามสัญชาตญาณในระดับจิตใตVสํานึก ความขัดแยVง 
ความเก็บกดแหOงจิตภายใตVจิตใตVสํานึก จึงเปFนแรงผลักดันใหVเกิดการแสดงออกทางพฤติกรรม
ตOางๆ ของบุคคลเพื่อสนองความตVองการตามสัญชาตญาณนั้น (Freud, 1965)   
 ชิกมันตS ฟรอยตS (Freud, 1952, 1965) ใหVความเห็นวOา สัญชาตญาณแหOงชีวิต          
และสัญชาตญาณแหOงการตาย เปFนแรงขับเคลื่อนสําคัญใหVมนุษยSแสดงออกทางพฤติกรรมที่
แตกตOางกันในแตOละปaจเจกบุคคลเพื่อการดํารงชีวิตและการกําจัดทําลายสิ่งที่เปFนอุปสรรคตOอ                   
การดํารงชีวิตอันเพื่อความอยูOรอด ภายใตVสภาวะแหOงจิตของจิตสํานึก สภาวะกOอนจิตสํานึก   
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และจิตใตVสํานึก ซึ่งจากพฤติกรรมที่แตกตOางกันไปของแตOละบุคคล นําไปสูOบุคลิกภาพที่แตกตOาง
กันไปของ อิด (Id) เปFนพลังที่ติดตัวมากับบุคคลตั้งแตOเกิดในจิตใตVสํานึก เพื่อแสวงหา          
ความพึงพอใจเพื่อตอบสนองความตVองการตามสัญชาตญาณเปFนพลังที่ผลักดันใหV อิโกV (Ego)  
แสดงออกทางพฤติกรรมในการกระทําสิ่งตOางๆ ตามความตVองการ ซึ่งเปFนพลังการใชVความคิด
ตามหลักเหตุผลตามความเปFนจริงตามสถานการณS หรือความสอดคลVองกับสิ่งแวดลVอม อิโกV    
จึงเปFนพลังที่แสวงหาสิ่งที่ตอบสนองความตVองการของอิด  ตามความเปFนจริงของสถานการณSนั้น 

โดยซุปเปอรSอโิกV (Super ego) เปFนพลังการควบคุมการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลภายใตV
จิตใตVสํานึกอันเกี่ยวดVวยคุณธรรม จริยธรรม ความถูกผิด ความดีความช่ัว จากการเรียนรูV     
ทางสังคมนั้น (Freud, 1952, 1965) 
 จากแนวความคิดทฤษฎีของนักจิตวิทยาหลายทOานดังกลOาวแสดงเห็นวOา บุคลิกภาพเปFน
การแสดงออกถึงความฉลาดทางจิตวิทยา ในการดํารงชีวิต การเรียนรูV การคิด การรับรูV         
การเขVาใจตนเองและผูVอื่น การแสดงออกทางอารมณS การวิเคราะหSไตรOตรอง การแกVไขปaญหา 
(Rossiter, 2006) เปFนการแสดงออกถึงความฉลาดทางปaญญา ความฉลาดทางอารมณS        
และความฉลาดทางจิตวิญญาณ ของมนุษยS (Zohar & Marshall, 2004) ในปลายยุคศตวรรษ    
ในป� ค.ศ.1990 นักจิตวิทยา (Goleman, 1995) ตามหนังสือช่ือเรื่อง “Emotional intelligence”            
มีแนวความคิดเช่ือวOาวOา ความฉลาดทางอารมณS หรือ “EQ” เปFนรากฐานสําคัญยิ่งกวOา       
ความฉลาดทางปaญญา “IQ” ซึ่งเปFนตัวกําหนดการใชVความฉลาดทางปaญญาใหVเกิดประสิทธิผล
ไดVหรือไมOอยOางไร ทั้งนี้ ความฉลาดทางอารมณSเปFนตัวกําหนดการใชVความคิดทางสมองอีกช้ันหนึ่ง 
เปFนความสามารถและความเขVาใจในการจัดการอารมณSและความรูVสึกตนเองและของผูVอื่น           
ซึ่งบุคคลที่มีความฉลาดทางปaญญาสูงอาจไมOประสบความสําเร็จในชีวิตไดV หากตVองเปFนบุคคลที่มี
ความฉลาดทางอารมณSสูงมากกวOา จากผลงานการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตรSในระบบประสาท
มนุษยS พบจุดกระตุVนทางระบบประสาทที่นักจิตวิทยา (Zohar & Marshall, 2000) เรียกวOา   
“ God Spots” ซึ่งจุดระบบประสาทดังกลOาวเปFนพื้นฐานของระบบศูนยSกลางทางประสาทของ
สมองที่ใชVความคิด การวิเคราะหS การไตรOตรอง ทําใหVมนุษยSหาคําตอบจากคําถามและการแกVไข
ปaญหาประสบการณSที่เกิดขึ้นในการดํารงชีวิต ในการนี้ นักจิตวิทยา ไดVเรียกความสามารถของ
ระบบประสาทดังกลOาววOา “ความฉลาดทางจิตวิญญาณ” (spiritual intelligence) หรือ “SQ” เปFน
ความฉลาดที่ทําใหVบุคคลสามารถแยกแยะในการประเมินการกระทําแหOงตน การแกVไขปaญหา 
การตอบปaญหาในการดําเนินชีวิต ทําใหVบุคคลสามารถแกVไขปรับเปลี่ยนกฎเกณฑSที่ตายตัวดVวย
วิธีการใหมOอยOางมีขอบเขตและเหมาะสมในการสรVางคุณคOาชีวิตแหOงตน ความฉลาดทาง          
จิตวิญญาณจึงเปFนตัวแทนสOวนตนของบุคคล เปFนที่ รวมแหลOงพลังงานทั้งหมดของบุคคล            
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อันกOอใหVเกิดการจินตนาการ ความคิดสรVางสรรคS ความเขVาใจในเหตุผล และคุณคOาชีวิต      
ความเปFนตัวตนของบุคคล  
 จากคําอธิบายความฉลาดทางจิตวิทยาดังกลOาวขVางตVน ไดVแกOความฉลาดทางปaญญา 
ความฉลาดทางอารมณS และความฉลาดทางจิตวิญญาณ นักวิชาการและนักจิตวิทยา (Zohar & 
Marshall, 2000) เห็นวOาเปFนตVนทุนทางจิตวิญญาณ (spiritual capital) ซึ่งมีขVอพิจารณาหลาย
ประการดVวยกัน กลOาวคือ 
 ประการที่หนึ่ง จากการวิจัยทางวิทยาศาสตรSในระบบประสาทมนุษยSในปลายยุคป� ค.ศ.
1990 เปFนจุดกระตุVนทางศูนยSกลางระบบประสาทเปFนพื้นฐานของระบบที่ใชVความคิดทําใหVมนุษยS
หาคําตอบจากคําถามและการแกVไขปaญหาในการดํารงชีวิตนั้น เปFนความฉลาดทางจิตวิญญาณ 
(SQ) ตามที่นักวิชาการและนักจิตวิทยา (Zohar & Marshall, 2000) เรียกวOา “ God Spots” มิใชOสิ่ง
ใหมOหรือเปFนความฉลาดชนิดใหมOของความฉลาดทางจิตวิญญาณแตOอยOางใดเลย ความจริงแลVว 
จุดกระตุVนระบบประสาทหรือ “ God Spots” อันเปFนทางนําไปสูOการใชVความฉลาดทางจิต
วิญญาณนั้น เปFนสิ่งที่ติดตัวมนุษยSมาตั้งแตOเกิด ดังจะเห็นไดVจากพฤติกรรมในการแสดงออกซึ่ง
บุคลิกภาพบุคคลแตOละคนที่แตกตOางกันไปในการคิดและการแกVไขปaญหาของสังคมการดํารงชีวิต
ตั้งแตOในอดีตจนถึงปaจจุบันเปFนเผOาพันธุSมนุษยSเปFนหมูOเปFนเหลOาของสังคมแตOละสังคม แสดงใหVเห็น
วOา มนุษยSมีการใชVความฉลาดทางจิตวิญญาณในการคิดและแกVไขปaญหาเพื่อการดํารงชีวิตและ
ความอยูOรอดแหOงชีวิตมานานแลVว ดังนั้น ความฉลาดทางจิตวิญญาณ จึงมิใชOความฉลาดทาง
จิตวิทยาชนิดใหมOแตOอยOางใด แตOการวิจัยทางวิทยาศาสตรSเพิ่งจะคVนพบในปลายยุคป� ค.ศ.1990 
น่ันเอง 
 ประการที่สอง ตามที่นักจิตวิทยา ชิกมันตS ฟรอยตS (Freud, 1952) เห็นวOามนุษยSทุกคน    
มีความตVองการตามสัญชาตญาณโดยธรรมชาติมาตั้งแตOเกิด อันไดVแกO สัญชาตญาณแหOงชีวิต   
(life instinct) และสัญชาตญาณแหOงการตาย (death instinct) ซึ่งสัญชาตญาณแหOงชีวิตเปFน     
แรงขับเคลื่อนใหVมนุษยSแสดงพฤติกรรมตOาง ๆ ตามความตVองการเพื่อการดํารงชีวิตใหVอยูOรอด บุคคล
จึงแสดงออกทางพฤติกรรมอยากมีชีวิต อยากดําเนินการทุกสิ่งตามความตVองการเพื่อสนอง
ความพึงพอใจในการดํารงชีวิต การแสวงหาความสุข ความรัก การสืบพันธุS สOวนสัญชาตญาณ
แหOงการตายนั้นมนุษยSแสวงหาความตVองการตามสัญชาตญาณแหOงชีวิตแลVว ทุกชีวิติยOอมดับสูญ
สิ้นไปตามสัญชาตญาณแหOงการตาย จึงเปFนแรงขับเคลื่อนใหVมนุษยSแสดงออกทางพฤติกรรม
ในทางกVาวรVาว เขVาขัดขวาง หรือการทําลายทุกสิ่งที่เปFนอุปสรรคตOอความตVองการหรือความพึง
พอใจแหOงตน หรือทําลายสิ่งขัดขวางนั้นเพื่อการอยูOรอดในการดํารงชีวิต หรือเพื่อใหVมีชีวิติอยูO
ยาวนานที่ สุด  จึง เ ห็นไดV วO าทั้ ง สัญชาตญาณแหOง ชีวิตและสัญชาตญาณแหOงการตาย               
เปFนแรงขับเคลื่อนสําคัญใหVมนุษยSแสดงออกทางพฤติกรรมที่แตกตOางกันในแตOละปaจเจกบุคคล
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เพื่อการดํารงชีวิตและการกําจัดทําลายที่เปFนอุปสรรคตOอการดํารงชีวิตอันเพื่อความอยูOรอดเปFน
สัญชาตญาณแหOงการตาย และเห็นวOาสัญชาตญาณแหOงชีวิต และสัญชาตญาณแหOงการตาย  
เปFนแรงขับเคลื่อนในระบบประสาทมนุษยS ตามสิ่งที่เรียกวOา “God Spots” เพื่อการดํารงชีวิตของ
มนุษยชาติมานานแลVว 
 ดังนั้น ความฉลาดทางจิตวิญญาณมีอยูOในตัวมนุษยSมาแตOเกิด ซึ่งสามารถนํามาพัฒนา
หรือประยุกตSใชVในการดํารงชีวิต การเรียนรูVและในดVานการศึกษา หรือกิจการงาน หรือใชVใน   
การสรVางสรรคSนวัตกรรมใหมO ๆ ไดV (Rossiter, 2006) 

 1. ความฉลาดทางจิตวิทยา 

 ทฤษฎีแนวความคิดทางจิตวิทยาตOาง ๆ ไดVนํามาประยุกตSใชVและพัฒนาความฉลาดของ
มนุษยSในการแสดงออกทางพฤติกรรมอยOางเปFนระบบนําไปสูOความเปFนบุคลิกภาพในแตOละคนที่
แตกตOางกันไปในการดํารงชีวิต การเรียนรูV หรือกิจการงาน การสรVางสรรคSนวัตกรรมใหมO ๆ  
ความฉลาดทางจิตวิทยาจึงเปFนตVนทุนทางจิตวิญญาณ (spiritual capital) ของมนุษยS (Zohar & 
Marshall, 2004) ในความฉลาดของมนุษยSสามประเภทไดVแกO ความฉลาดทางปaญญา ความฉลาด
ทางอารมณS และความฉลาดทางจิตวิญญาณ  

 2. ความฉลาดทางป<ญญา 

 ความฉลาดทางปaญญาหรือเชาวSปaญญา (intelligence quotient) หรือ IQ เปFน          
ความสามารถในการคิด การจําในระบบสมองที่ไดVวัดทดสอบความฉลาดของมนุษยS โดย
กําหนดคOาความฉลาดปกติที่ IQ=100 ซึ่ง ในป� ค.ศ.1882 นักสถิติชาวอังกฤษ ฟรานซิส แกลตัน 
(Francis Galton) เช่ือวOาความฉลาดเปFนผลผลิตที่ยิ่งใหญOของการถOายทอดพันธุกรรมมนุษยSแตOละคน
มากกวOาอิทธิพลทางสิ่งแวดลVอม โดยไดVเขียนหนังสือตามทฤษฎีความคิด “Inquiries into human 
faculty and its development” และพยายามสรVางมาตรวัดทดสอบความฉลาดของมนุษยS        
แตOตัวแปรตามขVอมูลทางสถิติไมOมีความสัมพันธSกันสิ้นเชิงทางสถิติ จึงไดVลVมเลิกไป (Gillham, 
2001) 
 ความฉลาดทางปaญญา ในตVนศตวรรษที่ 20 ในป� ค.ศ.1905 นักจิตวิทยา (Binet, 1905) 
เช่ือวOาบุคคลใดมีความฉลาดทางปaญญาสูง บุคคลนั้นยOอมเปFนคนฉลาด และเมื่อใดมีความฉลาด
ทางปaญญาสูงเทOาใด ยOอมมีแนวโนVมประสบความสําเร็จในชีวิตมากเทOานั้น จึงไดVสรVางมาตรวัด
ความฉลาดทางปaญญาขึ้น และนักจิตวิทยาในยุคนั้นไดVคิดคVนมาตรวัดทดสอบความฉลาดทาง
ปaญญามนุษยSหลายรูปแบบและเปFนที่นิยมกันอยOางแพรOหลาย ซึ่งสมัยสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ใน
สหรัฐอเมริกาไดVใชVมาตรวัดความฉลาดทางปaญญาในการคัดเลือกเจVาหนVาที่ในฐานทัพอเมริกา จึง
ไดVนําไปใชVแพรOหลายในสถาบันศึกษา หนOวยงานตOาง ๆ ในวงการธุรกิจการคVา เพื่อทดสอบ   
ความฉลาดทางปaญญาในดVานตOาง ๆ ที่เกี่ยวขVอง (Kevles, 1968) 
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 3. ความฉลาดทางอารมณ. 

 ยุคกลางป� ค.ศ.1990 จากผลงานการวิจัยของ แดเนียล โกลแมน (Daniel Goleman) 
รOวมกับมหาวิทยาอเมริกันช้ันนําในหนังสือเรื่อง “Emotional Intelligence – Why it can matter 
more than IQ เห็นวOา ความฉลาดทางอารมณS หรือ (EQ) เปFนปaจจัยสําคัญในความฉลาดของ
มนุษยS ซึ่งจิตอารมณSบกพรOองยOอมสOงผลตOอระบบสOวนกลางของสมอง และไมOอาจจะใชV       
ความฉลาดทางปaญญาไดVเลย และทําใหVความฉลาดทางปaญญาจะตํ่าไปดVวย (Goleman, 1995) 
ในจุดนี้เอง นักจิตวิทยา (Zohar & Marshall, 2004) มีแนวความคิดเช่ือวOา ความฉลาดทางอารมณS 
(Emotional intelligence) หรือ “EQ” เปFนรากฐานสําคัญยิ่งกวOาความฉลาดทางปaญญา “IQ”      
ซึ่งเปFนตัวกําหนดการใชVความฉลาดทางปaญญาใหVเกิดประสิทธิผลไดVหรือไมO ทั้งนี้ ความฉลาดทาง
อารมณSเปFนตัวกําหนดการใชVความคิดทางสมองอีกช้ันหนึ่งทางอารมณSและความรูVสึก ดังนั้น 
ความฉลาดทางอารมณSจึงเปFนความสามารถและความเขVาใจในการจัดการอารมณSและความรูVสึก
ตนเองและของผูVอื่น ซึ่งจากการวิจัยพบวOา บุคคลที่มีความฉลาดทางปaญญาสูงอาจไมOประสบ
ความสําเร็จในชีวิตก็ไดV หากตVองเปFนบุคคลที่มีความฉลาดทางอารมณSสูงมากกวOา และเปFน             
การแสดงออกทางรูปธรรมในความรูVสึกและบุคลิกภาพบุคคลของมนุษยS 
 ความฉลาดทางอารมณSจึงเปFนตัวแสดงออกความรูVสึก (feeling) ทางความคิด (thinking) 
เปFนการจัดการควบคุมอารมณSตนเองและสิ่งที่เกี่ยวขVองกับตน เพื่อสรVางแรงจูงใจแกOตนเองใน 
การบริหารจัดอารมณSหรืออารมณSที่เกิดจากความสัมพันธSตOาง ๆ ไดV (Goleman, 1998a) การสรVาง
แรงกระตุVนความสัมพันธSระหวOางบุคคล การสรVางสรรคSการทํางานและการดํารงชีวิตอยOางเปFนสุข
Mayer, Salovey, & Caruso (2000) นักจิตวิทยา (Goleman, 1998a, 1998b) เห็นวOาความฉลาด
ทางอารมณSมีความสําคัญมากกวOาความฉลาดทางปaญญา บุคคลที่มีความฉลาดทางปaญญาสูง 
แตOอาจไมOประสบความสําเร็จในชีวิต ในขณะที่บางคนมีความฉลาดทางปaญญาตํ่ากวOา แตOเปFน    
ผูVประสบความสําเร็จในชีวิต จึงเห็นวOาความฉลาดทางอารมณSเปFนตัวสOงเสริมความสําเร็จในชีวิต 
ความสําเร็จในการศึกษา และในหนVาที่การงาน  

 4. ความฉลาดทางจิตวิญญาณ 

 ความฉลาดทางอารมณSเปFนตัวแสดงออกความรูVสึก (feeling) ทางความคิด (thinking) 
จากการเรียนรูVภายในระบบประสาทของสมองโดยมีความฉลาดทางจิตวิญญาณเปFนศูนยSกลางใน
การกําหนดความฉลาดทางอารมณS ซึ่งจากการศึกษาวิจัย (Zohar & Marshall, 2000) พบวOา
ความฉลาดทางจิตวิญญาณ (spiritual intelligence) หรือ “SQ” เปFนความฉลาดที่ทําใหVบุคคล
สามารถแยกแยะในการประเมินการกระทําแหOงตน การแกVไขปaญหา การตอบปaญหาใน         
การดําเนินชีวิต ทําใหVบุคคลสามารถแกVไขปรับเปลี่ยนกฎเกณฑSที่ตายตัวดVวยวิธีการใหมOอยOางมี
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ขอบเขตและเหมาะสมในการสรVางคุณคOาชีวิตแหOงตน ความฉลาดทางจิตวิญญาณจึงเปFนตัวแทน
สOวนตนของบุคคล เปFนที่รวมแหลOงพลังงานทั้งหมดของบุคคลอันกOอใหVเกิดการจินตนาการ 
ความคิดสรVางสรรคS ความเขVาใจในเหตุผล และคุณคOาชีวิต และความเปFนตัวตนของบุคคล  
 จากการวิจัยดังกลOาวช้ึใหVเห็นวOาความฉลาดทางจิตวิญญาณ วOาเปFนพลังขับเคลื่อนแหOง
จิตของมนุษยSภายใตVระบบสมองอันประกอบดVวยความฉลาดทางปaญญา และความฉลาดทาง
อารมณS โดยมีความฉลาดทางจิตวิญญาณ อยูOศูนยSกลางเปFนแรงขับเคลื่อนพลังแหOงจิตใหVปรากฏ
เปFนรูปธรรมในความเปFนจริงขึ้นแหOงการดํารงชีวิตเปFนตัวตนของมนุษยS ซึ่งมนุษยSแตOละคนมี    
แรงขับเคลื่อนพลังแหOงจิตวิญญาณ ที่ไมOเหมือนกัน จึงทําใหVวิถีการดํารงชีวิตของแตOละบุคคล
แตกตOางกันไปดVวย ความฉลาดทางจิตวิญญาณจึงสามารถนํามาใชVประโยชนSในชีวิตจริงใหV
ปรากฏผลเปFนรูปธรรมไดVจริงวOาจะทําอยOางไร แกVปaญหาดVวยวิธีใดและแนวทางปฏิบัติเปFนอยOางไร 
สOวนความฉลาดทางปaญญาเพียงเปFนแนวทางที่รูVปaญหา และความฉลาดทางอารมณSนั้นเปFนรูVจัก
การประเมินสถานการณSและตอบสนองไปทางที่เหมาะสมกับสถานการณSนั้น ดังนั้น ความฉลาด
ทางปaญญา และความฉลาดทางอารมณSนั้นยังไมOสมบูรณS หากยังขาดความฉลาดทาง            
จิตวิญญาณที่เปFนแรงขับเคลื่อนแหOงจิตเปFนตัวกําหนดความฉลาดทางปaญญาและความฉลาดทาง
อารมณS ความฉลาดทางจิตวิญญาณ จึงเปFนศูนยSกลางระบบประสาทของสมองในการขับเคลื่อน
ความฉลาดทางอารมณS และความฉลาดทางปaญญาเปFนตVนทุนทางจิตวิญญาณของความฉลาด
ทางจิตวิทยา 
 จากการวิจัย (Rossiter, 2006) พบวOาความฉลาดทางจิตวิญญาณสามารถพัฒนานําไป
ประยุกตSใชVใหVเกิดประโยชนSในการเปFนผูVนําการเปลี่ยนแปลง ซึ่งจากผลงานวิจัย (Alex & Ajawani, 
2001) พบวOาความฉลาดทางจิตวิญญาณในระดับสูงมีผลมากตOอความสุขในชีวิตสมรส และ
ผลงานวิจัย ยังพบวOาการอบรมเลี้ยงดูมีผลตOอความฉลาดทางจิตวิญญาณ (Moosa & Ali, 2011)  
ซึ่งสอดคลVองกับงานวิจัย(Templeton, 2000) ที่พบวOาพฤติกรรมการเรียนรูVและพื้นฐานทาง
ครอบครัวมีผลตOอความฉลาดทางอารมณSและจิตวิญญาณ และยังมีผลงานวิจัย (Chin, Raman, 
Yeow & Eze, 2012) พบวOาความฉลาดทางอารมณSและจิตวิญญาณมีผลตOอการสรVางสรรคS
ความคิดองคSความรูVใหมOและนวัตกรรมใหมO 
 

บทสรุป        

ความฉลาดทางจิตวิทยา มาจากทฤษฎี แนวความคิดทางจิตวิทยาที่นํามาปรับใชVอยOาง
เปFนระบบ เริ่มมาตั้งแตOความฉลาดทางปaญญา  ความฉลาดทางอารมณS และความฉลาดทาง   
จิตวิญญาณ  ซึ่งสามารถเพิ่มพูนไดV ฝ�กฝนไดV เพิ่มทักษะไดV และสามารถนําไปปรับใชVในชีวิต             
การทํางาน ชีวิตสOวนตัว ชีวิตครอบครัวและสังคม ทําใหVรูVจักแกVปaญหาตOางๆอยOางเหมาะสม ซึ่งทํา
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ใหVมีความแตกตOางกันในบุคลิกภาพของแตOละบุคคล นักวิชาการจึงเห็นวOา ความฉลาดของมนุษยS
ทั้งสามประเภทเปFนตVนทุนทางจิตวิญญาณของความฉลาดทางจิตวิทยา ซึ่งมนุษยSแตOละคนมีแรง
ขับเคลื่อนพลังแหOงจิตวิญญาณที่ไมOเหมือนกัน จึงทําใหVวิถีการดํารงชีวิตของแตOละบุคคลแตกตOาง
กันไป  
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