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IQ EQ AQ CQ PQ MQ และ SQ ตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษ

เหล่านี้ มักมีผู้สนใจ อีกทั้งต้องการที่จะทราบว่า หมายความ

ว่าอย่างไร และส�าหรับผู้ท่ีต้องการพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

ซึ่งนักการตลาดจ�าเป็นจะต้องรู้จักตัวอักษรย่อภาษาอังกฤษเหล่านี้ 

เพื่อน�าไปศึกษา และท�าความเข้าใจ

IQ ย่อมาจาก Intelligence Quotient หมายถึง ความฉลาด 

ความสามารถทางเชาว์ปัญญา ซึ่งถูกถ่ายทอดทางพันธุกรรม และ 

สิง่แวดล้อมของบคุคลนัน้ๆ เป็นปัจจยัทีค่อยส่งเสรมิ เชาว์ปัญญาเป็น

นามธรรมจบัต้องไม่ได้ แต่สามารถแสดงออกโดยผ่านพฤตกิรรมต่างๆ 

ของบุคคลนั้นๆ

ส�าหรับการวัดไอคิว เราสามารถวัดได้จากแบบทดสอบหรือ

เครื่องมือท่ีนักวิทยาศาสตร์หรือนักวิชาการคิดค้นโดยมีการแบ่งออก

เป็นทักษะต่างๆ คือ

ทักษะด้านคณิตศาสตร์ ทักษะด้านการคิด ทักษะด้านความ

จ�า ทักษะด้านการใช้ภาษา ทักษะด้านความเร็วในการค�านวณต่างๆ 

เป็นต้น

ปัจจยัต่างๆ ทีส่่งผลกระทบต่อสมองหรอืการพฒันาไอควิ เช่น 

การขาดสารอาหารทีจ่�าเป็นต่อร่างกาย และสมอง  ความเครยีด ความ

กดดนั ขาดการออกก�าลงักาย ขาดการพกัผ่อน ขาดการฝึกฝนการใช้

ความคิด การมองตนเองในด้านลบ การใช้สารเสพติดต่างๆ การ 

เลี้ยงดู การอบรม ภายในครอบครัว เป็นต้น

คนที่มีไอคิวที่สูง มักได้เปรียบคนที่มีไอคิวที่ต�่า เพราะคนที่มี

ไอคิวที่สูง มักคิดได้ไวกว่า ตัดสินใจแก้ปัญหาต่างๆได้ดีกว่า เรียนรู้

งานหรือสิ่งต่างๆ ได้เร็วกว่า เป็นต้น 

EQ ย่อมาจาก Emotional Quotient หมายถึง เชาว์อารมณ์

หรือความฉลาดทางอารมณ์ คือ การรู้จัก เรียนรู้ ความรู้สึก อารมณ์

ของตนเอง และผู้อื่น อีกทั้งสามารถบริหารจัดการกับอารมณ์ต่างๆ 

ได้ มีงานวิจัยออกมาหลายชิ้นพบว่า บางคนมี IQ ที่สูง มีความฉลาด

ทางสติปัญญา แต่ก็ไม่ประสบความส�าเร็จในชีวิต ก็เนื่องมาจากการ

ขาด EQ เช่นนกัวทิยาศาสตร์ระดบัโลกหลายๆ คน มคีวามฉลาดทาง

ปัญญาระดับอัจฉริยะ แต่ครอบครัวแตกแยก ภรรยาขอเลิกหรือ 

ท�างานร่วมกันคนอื่นๆ ไม่ได้ เป็นต้น

ดังนั้น นักการตลาดที่ต้องการประสบความส�าเร็จในอนาคต

ควรมกีารพฒันาทกัษะด้าน EQ ให้มาก เนือ่งจากการท�างานทางด้าน

การตลาดภายในองค์กรธุรกิจมักจะต้องท�างานร่วมกันกับคนทั้ง

ภายในองค์กรธุรกิจ และนอกองค์การธุรกิจ นักการตลาดที่สามารถ

ปรับอารมณ์ของตนเอง และเรียนรู้อารมณ์ของผู้อื่นมักจะประสบ

ความส�าเร็จในการท�างานต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

AQ ย่อมาจาก Adversity Quotient หมายถึง ความสามารถ

ในการฝันฝ่าอปุสรรคปัญหาต่างๆ ทัง้ต้องมคีวามอดทน ไม่ว่าจะเป็น

เรื่องของร่างกาย จิตใจ เพื่อที่จะบรรลุถึงเป้าหมายที่วางเอาไว้ 

ตัวอย่างเช่น นักไต่เขา 3 คน

คนที่ 1 เมื่อเห็นภูเขาสูงๆ แล้ว ปฏิเสธไม่อยากที่จะปีนเพราะ

กลัวเหนื่อย ทั้งๆ ที่ตนเองก็สามารถปีนขึ้นได้ เราเรียกนักไต่เขาคนนี้

ว่า “Quitters” หรอืผูท้ีไ่ม่ยอมเดนิทางหรอืหยดุเดนิทางเมือ่เจอปัญหา

อุปสรรค มีลักษณะของการหลบเลี่ยง

ส�าหรับนักการตลาด
IQ EQ AQ CQ PQ MQ และ SQ
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คนที่ 2 เมื่อปีนเขาไปได้สักครึ่งทาง บ่นว่าเหนื่อยแล้วหยุด

พัก ตั้งเต้นท์แล้วไม่ยอมปีนต่อ ส�าหรับลักษณะของคนที่ 2 เมื่ออยู่

ภายในองค์กรมักไม่ชอบท�าตนให้เด่นเกินหน้าใคร เราเรยีกนกัไต่เขา

คนนี้ว่า “Campers” หรือผู้หยุดพักพิงเมื่อได้ที่เหมาะ

คนที่ 3 จะพยายามปีนให้ไปถึงจุดสูงสุดบนยอดเขา เป็น 

นักปีนเขาที่อุทิศตนไม่หยุดยั้ง ชอบความท้าทาย มีแรงจูงใจ มีวินัย 

เม่ือปีนถงึจดุสงูสดุบนยอดเขา มกัจะพดูกบัตวัเอง และผูค้นรอบข้าง

ว่า “มีเขาลูกไหนที่สูงกว่านี้ให้ปีนอีกไหม” เราเรียกนักไต่เขาคนนี้ว่า 

“Climbers” หรือผู้ที่รุกไปข้างหน้าไม่หยุดยั้ง

นักการตลาด ท่านลองสังเกตดูว่าท่านมีลักษณะเหมือน 

นกัปีนเขาคนใด เพราะถ้าหากว่าท่านมลีกัษณะเหมอืนกับนกัปีนเขา

คนที่ 1 และคนท่ี 2 ท่านมีโอกาสเป็นผู้แพ้มากกว่าผู้ที่ชนะ แต่ถ้า

หากว่าท่านมีลักษณะเหมือนนักปีนเขาคนที่ 3 ท่านมีโอกาสในการ

เป็นผู้ชนะ มากกว่าผู้พ่ายแพ้

MQ ย่อมาจากค�าว่า “Moral Oral Quotient” หมายถึง ความ

ฉลาดทางจริยธรรม ศีลธรรม หากว่าเด็กคนใดมี MQ สูง เด็กคนนั้น

กจ็ะมีลกัษณะท่ีรู้จกัให้อภยั ลดความเหน็แก่ตวั มคีวามซือ่สตัย์สุจรติ 

ซึ่งสังคมไทยเรามีปัญหามาก ในเรื่องของ MQ จึงเกิดการทุจริต 

คอรัปชั่น ในองค์กร หน่วยงานต่างๆ มากมายขึ้นในประเทศไทย 

ไม่ว่าจะเป็นวงการการเมือง วงการข้าราชการระดับสูง วงการธุรกิจ

ต่างๆ และในแวดวงการตลาดก็เช่นกัน มักมีนักการตลาดบางคนที่

มีพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรม และศีลธรรมปะปนอยู่ด้วย

การที่จะปลูกฝังเรื่องของ MQ เป็นเรื่องยากเพราะต้อง 

ปลกูฝังตัง้แต่เดก็ โดยการสอน การอบรม อกีทัง้ผูใ้หญ่ควรประพฤติ

ปฏิบัติให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้วย 

MQ ส�าหรับนักการตลาดนั้น นักการตลาดคนใดที่มี MQ สูง 

เขามกัจะได้รบัการยกย่อง เชือ่ถอื และไว้วางใจ มากกว่านกัการตลาด

ที่มี MQ ต�่า

CQ ย่อมาจากค�าว่า (Creativity Quotient) หมายถงึ ความฉลาด

ทางความริเริ่มคิดสร้างสรรค์ ความมีจินตนาการ ซึ่งคนที่มีความคิด-

สร้างสรรค์มักจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ หรือคิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมา

PQ ย่อมาจากค�าว่า (Play Quotient) หมายถึง ความฉลาด

ทางการเล่น เราจะสงสัยเห็นเด็กๆ จะมีพัฒนาการการเรียนรู้เร็วกว่า 

ผู้ใหญ่หรือคนชรา เราลองเอา ipad ให้เด็กเล่น กับคนชราเล่น เราจะ

เห็นความแตกต่างในการเรียนรู้ ซึ่งเด็กจะเรียนรู้ได้เร็วกว่า ก็เนื่องจาก

เด็กมีความฉลาดที่เกิดจากการเล่นนั้นเอง

SQ ย่อมาจากค�าว่า Social Quotient หมายถึง ความฉลาดทาง

สงัคม เป็นความสามารถในการปรบัตวัในการเข้าสงัคมได้ด ีเป็นบุคคล

ทีม่มีนษุย์สมัพนัธ์ทีด่ ีมทีกัษะในการพดูจา ยิม้แย้มแจ่มใส มบีคุลกิภาพ

ที่ดี

ดงันัน้ นกัการตลาดทีต้่องการประสบความส�าเรจ็ และมคีวาม

สขุในชวีติการท�างาน ขอให้ท่านลองส�ารวจและพฒันาศกัยภาพในตวั

ของท่านให้ท่านมีทักษะด้าน SQ เนื่องจากคนเราเป็นสัตว์สังคม ต้อง

มีการพบปะผู้คนเป็นจ�านวนมาก อีกทั้งการพบปะผู้คนจะช่วยในการ

สร้างโอกาสทางด้านการตลาด ดังค�ากล่าวของสภุาษติจนีทีก่ล่าวไว้ว่า 

“นกไม่มีขน คนไม่มีเพื่อน ขึ้นสู่ที่สูงได้ยาก”

โดยสรุป IQ EQ AQ CQ PQ MQ และ SQ กระผมเชื่อว่า 

นักการตลาดหรือคนที่ต้องการเป็นนักการตลาดทุกคนมีทักษะเหล่านี้

อยูภ่ายในตวั แต่อาจจะมคีวามแตกต่างกนัหรอืมไีม่เท่ากนั ซ่ึงในความ

คิดเห็นส่วนตัวของกระผม นักการตลาดที่จะประสบความส�าเร็จ ควร

จะต้องมี IQ EQ AQ CQ PQ MQ และ SQ ที่มีสัดส่วนที่มีความสมดุล

กนั กล่าวคือไม่มีตัวไหนที่มากเกินไปหรือน้อยเกินไป การเดินทางสาย

กลางจึงเป็นสิ่งที่เหมาะสมดังค�าสอนของพระพุทธเจ้าในทางพุทธ

ศาสนา คือ ไม่ตึงจนเกินไปหรือไม่หย่อนจนเกินไป TPA
news


