
จบ Doctor
เร ยีนเก ง

กล  ุม Shin

พรรคไทยร กัไทย

บร ิหารเก ง

ทำธ รุก จิเก ง

นายกม  ีIQ ส ูง

เอาต วัรอดเก ง
ย ิ งทำให เก ง

อ านหน งัส อืเยอะ
ส ิ งท ี แสดงออก

IQ : Intelligence Quotient
(เชาวน ป ัญญา) สต ิป ัญญา

หมอประเวศ
เคยแนะนำเร ื อง
ปากของนายก

คนฉลาดบ อยคร  ัง
ม ักจะทำเร ื องโง ๆ

อารมย หล ดุง าย

บางคร ั งแสดงออก
ด วยคำพ ดูไม เหมาะสม

ความเมตตาของท าน
ต องเป น็ไปด วยใจบร สิ ทุธ  ิ

บางคร  ังนายกเป น็คน
กระต  ุนให เก ดิม อ็บชนม ็อบ

นายกม ปี ญัหาเร  ือง EQ

EQ: Emotional Quotient
(เชาวน /ความฉลาดทางอารมย )

STOLTZ(1997)
คนอเมร กิา นำเสนอ

สามารถเปล ี ยนว กิฤต ิ
เป น็โอกาสได 

ในย ุคสม ยัป จัจ บุ ัน
คนเราต องม คีวามอ ดึ

เจอป ัญหา
ยอมจำนน

1 พวกยอมแพ  (Quitter) พร อมเผช ญิหน า
ก บัป ญัหาเสมอ

แต จะยอมแพ ในท ี ส ดุ
2 พวกต ั งค าย (Camper)

คนกล ุ มน  ีส  ูขาดใจ

มองความล มเหลว
เป น็บ ันไดส  ูเป าหมาย

3 พวกน กัส  ู (Climber)

ม กีารแบ งคนออกเป น็
3 ประเภทด วยก ัน

เจอม อ็บก ส็  ูไม ถอย

ม คีนมาไล ก ไ็ม ไป
ไม ออก ไม  Get Out

นายกท กัษ ณิเข าข าย
พวกอ ดึเก นิพ กิ ดั

AQ:Adversity Quotient
ความสามารถ/ความอ ึด/ท น

ของท าน มหาตมะ คานธ ี

จากอ นิเด ยี

นายกท กัษ ณิเคย
นำเร ื องบาป 7 ประการ
มารณรงค /เผยแพร 

1 ร ำรวยโดยไม ต องทำงาน
(Wealth without Work)

2 ความร  ูท ี ขาดค ุณธรรม
(Knoledge without Character)

3 ว ิทยาศาสตร ท  ีขาดมน ุษยธรรม
(Science without humanity)

4 ศาสนาท ี ขาดการเส ยีสละ
(Religion without sacrifice)

5 ความส ขุท ี ขาดความสำน ึก
(Happiness without conscience)

6 ธ รุก ิจท ี ขาดจร ยิธรรม
(Business without Ethics)

7 การเม อืงท  ีขาดหล กัการ
(Politics without principle)

บาป 7 ประการท ี ควร
หล ีกเล  ียงไม ปฎ บิ ตั ิ

จากการประเม นินายก
อาจจะพ ดูเพ  ือสร างภาพ
หร ือให ด ูด ี แต ไม ได ทำ

MQ:Moral Quotient
(เชาวน ทางด านจร ิยธรรม)

ท ั งทางกาย

ทางจ ิตใจ
เร ื องส ขุภาพ

ม ีค ณุหญ งิอ อด ูแล

จากกล  ุมสวนจต จุ กัร

แถวหมอช ติ

กล  ุมเช ยีร นายก

ม  ีม ็อบมาให กำล งัใจ

ม นัจะหล  ังมากส ุด
ตอนได ย นิคำว า ส ู ๆ

พอม ีคนเช ยีร  Endorphine
หล ั งนายกก ็จะร ู ส กึม ีความส ุข

นายกท กัษ ณิม  ีHQ ส ูงมาก

นายกเด นิทางตลอด
ไม เจ บ็ป วยแสดงว า HQ ส ูง

HQ:Health Quotient
(เชาวน ทางด านส ุขภาพ)

ทำให ส ุขภาพด ี

ด จูะม อีาย ยุ ืน
(อาย ุการเม ืองอาจส ั น)

นายกท กัษ ณิม  ีSQ ส ูงเป น็ประจำ

ส ังเกตจากจะน ิ งมาก
จนไม ฟ งัหร อืไม ได ย ิน
เส ยีงชาวบ าน การน  ังสมาธ ิ

หลวงพ อค ูน
(ให เป น็นายกต อ)

หลวงตามหาบ วั
(ให นายกลาออก)

การน บัถ อืพระด งั

เข าว ดั

ฟ ังธรรม

เป ็นคนธรรมะธ มัโม

ส ิ งท ี ท านทำเป ็นประจำ

SQ:Spiritual Quotient
(เชาวน ด านจ ิตว ิญญาณ)

Q ท ั ง 6 ของนายกฯ
ท ักษ ิณ ช ินว ัตร

ในวงการจ ิตว ทิยา เช  ือว าผ  ูท ี จะประสบความสำเร ็จในช ีว ิตท ั งหน าท ี การงาน
และครอบคร วั ต องม ีเชาวน อย างน อย 6 ด าน หร อืท ี เราเร ียกว า 6Q โดย

Q น  ันย อมาจาก Quotient ซ  ึงเป ็นหน วยว ดัเชาวน ของมน ษุย 
เน ื อหาอ างอ งิจาก คอล มัน  : เวท ีท ัศนะ หน ังส อืพ ิมพ ผ ู จ ัดการ ฉบ ับท  ี 1010
ว ันท ี  10-16 เมษายน 2549 หน า A11 โดย ผศ.ธ ีระศ กัด  ิ กำบรรณาร กัษ 

ภาคว ิชาจ ิตว ิทยา คณะศ ลิปศาสตร  มหาว ทิยาล ยัธรรมศาสตร 
เข ยีนแผนท  ีความค ดิ และเพ  ิมเต มิคำบางส วนโดย เภส ชักร ประชาสรรณ  แสนภ กัด ี

ศ นูย ฝ ึกอบรมภ มู ปิ ญัญาส  ูสากล - ขอนแก น download : www.prachasan.com

"นายกม ี IQ AQ HQ SQ ส ูง
แต  EQ ก ับ MQ ต ำ หากกล ับ
มาเป ็นนายกอ ีกจะต องพ ัฒนา 

EQ ก ับ MQ ให มากข ึ น"
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