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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบ 1) การตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาในสถานการณตางๆ  2) ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณ
ตางๆ 3) ทัศนคติและขอเสนอแนะตอการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ ประชา
กรที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือขาราชการครูโรงเรียนวัดปรีดาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 
ไมนับรวมผูบริหารสถานศึกษามีขาราชการครูทั้งหมด 18 คน ฝายบริหาร 8 คน ครู 10 คน เครื่องมือที่ใชใน
การเก็บรวบรวมขอมูลมี 3 ชุด คือ 1) แบบสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองตอการใชอารมณขันของผูบริหาร
สถานศึกษาในสถานการณตางๆ 2) แบบสอบถามความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาในสถานการณตางๆ 3) แบบสัมภาษณทัศนคติและขอเสนอแนะในการใชอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาในสถานการณตางๆ โดยใชสถิติคาเฉลี่ย (x )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบสมมุติฐาน
เปรียบเทียบใช F- Test(two-way ANOVA)  และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)

ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้  1) พฤติกรรมการตอบสนองตอการใชอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาในสถานการณการประชุม ฝายบริหารมีพฤติกรรมตอบสนองระดับปานกลาง ครูมีพฤติกรรมตอบสนอง
ระดับปานกลาง ในสถานการณการบรรยายฝายบริหารมีพฤติกรรมตอบสนองระดับปานกลาง ครูมีพฤติกรรม
ตอบสนองระดับนอย ในสถานการณการสังสรรค ฝายบริหารมีพฤติกรรมตอบสนองระดับมาก ครูมี 
พฤติกรรมตอบสนองระดับปานกลาง  2) ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานการณการประชุม ฝายบริหารเห็นวาการใชอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์เหมาะสมระดับมาก ครูเห็นวาการ
ใชอารมณขันระดับบริสุทธิ์เหมาะสมระดับมาก ในสถานการณการบรรยายฝายบริหารเห็นวา การใชอารมณ
ขันระดับกึ่งบริสุทธิ์เหมาะสมระดับมาก ครูเห็นวาการใชอารมณขันระดับบริสุทธิ์เหมาะสมระดับมากใน
สถานการณการสังสรรค ฝายบริหารเห็นวาการใชอารมณขันระดับกึ่งบริสุทธิ์เหมาะสมระดับมาก ครูเห็นวา
การใชอารมณขันระดับบริสุทธิ์เหมาะสมระดับมาก  3) ฝายบริหารและครูมีทัศนคติและขอเสนอแนะตรงกัน
วาผูบริหารควรมีอารมณขัน แตไมควรใชระดับไมบริสุทธิ์  4) พฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันฝาย
บริหารและครูมีพฤติกรรมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ0.01
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The purpose of this research were to find  1) the responding behavior to the school administrator’s 
sense of humour in various circumstances,  2) the appropriateness of the school administrator’s sense of humour in 
various circumstances, and  3) the attitude and suggestions on the school administrator’s sense of humour in various 
circumstances.  The population in this research consisted of 18 teacher officials in Wat Preedaram School under 
Nakhon Pathom Education Area Office, Zone II, not in cluding to the school administrator divided into three 
categories: the school administrator, 8 from administrative staff, and 10 regular teachers.  The instruments used in 
collecting data were divided into 3 sets : an observation form for checking the responding behaviour to the school 
administrator’s sense of humour in various circumstances, questionnaire on the appropriateness of the school 
administrator’s sense of humour in various circumstances, and an interview form pertaining to attitudes and 
suggestions on the school administrator’s sense of humour in various circumstances.  Mean ( x ), Standard 
Deviation (S.D.), F-test (two-way ANOVA), and Content Analysis were used in data analysis.

The findings revealed as follows.
1) For the responding behavior to the school administrator’s sense of humour at the meeting, the 

administrative staff’s responding behavior was at mid level, and so was the regular teachers’.  At the lecture, the 
administrative staff’s responding behavior was at a mid level; the regular teachers’ was at a low level.  At the party, 
the administrative staff’s responding behavior was at a high level; the regular teachers’ was at a mid level.  2) For 
the appropriateness of the school administrator’s sense of humour at the meeting, the administrative staff thought 
that the most appropriate semi-dirty jokes were at a high level; the regular teachers thought that the most 
appropriate clean jokes were at a high level.  At the lecture, the administrative staff thought that the most 
appropriate semi-dirty jokes were at a high level; the regular teachers though that the most appropriate clean jokes 
were at a high level.  At the party, the administrative staff thought that the most appropriate semi-dirty jokes were at 
a high level; the regular teachers thought that the most appropriate clean jokes were at a high level,  3) the 
administrative staff and the regular teachers had the same attitudes and suggestions that the administrator should  
have a sense of humour, but shouldn’t use dirty jokes, and  4) the responding behaviours to the administrator’s 
sense of humour of the administrative staff and the regular teachers were significantly different at 0.01 level.
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บทท่ี 1
บทนํา

ในชีวิตของคนเราทุกคนตองการอารมณขันมาเปนเครื่องผอนคลายดวยกันทั้งนั้นเพราะ
อารมณขันในชีวิตประจําวันทุกวันนี้หายาก ชีวิตเต็มไปดวยการตอสูดิ้นรนไหนจะเรื่องเศรษฐกิจ 
เร่ืองความรับผิดชอบในหนาที่การงานและครอบครัว ความวุนวายทางสังคม ความหมกมุนกับภาระ
ตางๆ มากมายทําใหชีวิตของคนเราหาความสนุกสนานผอนคลายไดนอยเต็มที ดังนั้นอารมณขันจึง
มีความจําเปนเปนอยางมาก อารมณขันเปนทรัพยากรที่วิเศษของมนุษยทุกคน สําหรับผูบริหารควร
จะมีไวเปนเครื่องมือหรือแสงสวางของชีวิตเพราะอารมณขันในบางครั้งสามารถใชในการแกปญหา
ใหหมดไปไดอาจทําใหองคกรมีชีวิต บุคลากรในองคกรมีสุขภาพจิตดี ทํางานอยางมีความสุขทําให
มีผลงานที่สัมฤทธิ์ผลได (ปราชญา กลาผจัญ 2542 : คํานิยม)

ในความเปนจริงของทุกวันนี้ใชวาคนจนไมมีความสุข คนรวยจะไมมีทุกข ประเทศที่
รํ่ารวยที่สุดในโลกคือสวีเดนและสวิสเซอรแลนดหรือกลุมสแกนดิเนเวียหรือแมแตประเทศสหรัฐ
อเมริกาโดยเฉพาะฟนแลนดกับสวีเดนเปนประเทศที่มีเศรษฐกิจดีที่สุดในโลก ไมมีคนยากจนเลยแต
กลับมีคนฆาตัวตายมากที่สุดในโลก มีคนเปนโรคซึมเศรามากที่สุดในโลก มีคนปวดศีรษะหรือเปน
โรคไมเกรนมากที่สุดในโลกสถิติเขากินยาแกปวดหัวมากที่สุดในโลก เปนประเทศที่มีคนปวยเปน
โรคประสาท โรคจิตมากที่สุดในโลกรวมทั้งอเมริกาดวย อารมณขันจะทําใหทุกคนรวมทั้งคนไทยมี
ความสุขได รูปธรรมของความสุขคือ มองโลกในแงดีมีความหวัง  มีอารมณขัน มีเพื่อนหลากหลาย
สัมพันธไดกับสิ่งแวดลอมรอบตัว พอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนเปน ยิ่งใหญที่สุดคือมีความรัก 
รูจักรักตัวเองเปน ปรารถนาใหคนอื่นมีความสุข รูจักใหอภัยใหเมตตา มีพลังจินตนาการสรางสรรค
สุขภาวะใหชีวิตเปนสิ่งที่สวยงามที่สุดนอกจากนั้นการรักษาคนไขดวยจิตบําบัดดวยหัวเราะบําบัด
การหัวเราะสามารถแกโรคไดทุกชนิด การหัวเราะคือยาอายุวัฒนะ นิยามของการหัวเราะก็คือ การ
ออกกําลังกายภายใน เวลาหัวเราะออกจากทองกระเพาะอาหารก็จะขับเคลื่อน หัวเราะที่ออกจากอก
หัวใจจะเขมแข็งปอดจะแข็งแรงหัวเราะออกจากคอจะไมเจ็บคอไมแพอากาศ หัวเราะจากสมอง
สมองจะแจมใสไมเปนโรคสมองเสื่อมมนุษยเราหัวเราะเพราะตองการขับเคลื่อนตองการระบายเมื่อ
ทองขยับก็จะเกิดการขับเคลื่อนก็จะหล่ังสารเอนโดรฟนซึ่งสามารถแกโรคไดทุกชนิด คนที่มี
อารมณขันที่อเมริกาเขายกยองดาวตลกวาเปนอัจฉริยะบุคคล (โครงการการตูนเพื่อพัฒนาสุขภาวะ
ทางจิตวิญญาณ 2547 : 2 – 3)
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อารมณขันของผูบริหาร (administrators sense of humor) คําวา humor นั้นในสมัยกรีก
โบราณ ถือวา เปนสวนประกอบของของเหลวสี่ชนิดดวยกัน ไดแก เลือด เสมหะ  น้ําดีและน้ําเสีย 
หากของเหลวสี่สวนนี้มีในรางกายมนุษยในอัตราที่พอเหมาะ มีความสมดุลแกกันและกันก็จะทําให
มีอารมณปรกติธรรมดาเหมือนๆ กันกับที่มนุษยทั้งหลายในโลกเขาเปนกัน แตหากวามีของเหลว
อยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายๆ อยางมากเกินไป หรือนอยจนเกินไปแลวก็จะทําใหเกิดอาการ
แปลกๆ ออกไป เชน  มีเลือด (sanguinous) มากเกินไปก็จะทําใหคลองแคลววองไวมากผิดปรกติ มี
อาการหลุกหลิก ไมนานับถือ หากมีเสมหะ (phlegmatic) มากเกินไปก็ทําใหเปนคนงวงเหงาหาว
นอนไมใครเปนอันเรียนหนังสือ หรือทํางานทําการอะไรมากนัก หากมีน้ําดี (bilious) มากเกินไปก็
ทําใหเปนคนอารมณราย เจาโมโหโทโส มีความโกรธอยูเนืองนิตย และหากมีน้ําดีสีดํา (cholel) มาก
เกินไปก็จะกลายเปนคนที่มีความโศกเศราเสียใจ (melancholy) จนเกินไปอยูเสมอเปนตน ดังนั้น  
หากอยากจะเปนปรกติอยูเสมอ ก็ตองคอยระมัดระวังมิใหของเหลวทั้งส่ีอยางในกายตนนั้นมีมากจน
เกินไปหรือนอยจนเกินไป อันอาจจะทําใหเกิดอาการเครียดขึ้นมาไดแลวคํา humor นี้เองเลยกลาย
เปนมีความหมายวา “อารมณขัน” นั่นก็หมายความวา คนที่จะมีอารมณขันไดนั้น กอนอื่นสภาวะ
ของรางกายจะตองมีความปรกติสุขเสียกอน หากปวดทองอยู งวงเหงาหาวนอนอยู หรือเศราสรอย
อยู หรือคึกคะนองมากจนเกินไป ก็ยอมไมมีทางที่จะมี “อารมณขัน” ขึ้นมาได เสียงหัวเราะของ
มนุษยนั้นทําใหโลกมีความนาร่ืนรมย รอยยิ้มของมนุษยนั้น ก็ทําใหโลกมีความสดชื่นแจมใสตราบ
ใดที่คนเรา มีแตความเครงเครียด โลกนี้ก็จะเต็มไปดวยความแหงแลง ดังนั้น เสียงหัวเราะรอยยิ้ม
และอารมณขันของมนุษยจึงมีความสําคัญยิ่งตอการดํารงอยูของชีวิตมนุษย ลองนึกถึงสภาพของชุม
ชนและสังคม ที่เต็มไปดวยการทํางาน การประกอบ ภาระกิจอ่ืนๆ การสนทนาปราศรัยกันอยางเปน
ทางการไมมีการสอดแทรกบรรยากาศที่สนุกสนานบรรยากาศในสถานที่เชนนั้นจะมีความเปนทาง
การมากสักเพียงไหน สถานที่ใดที่เมื่อมีการประชุมปรึกษาหารือกัน เมื่อมีการสนทนาปราศรัยซ่ึง
กันและกันและแมเมื่อมีการบรรยาย หรือการสังสรรคเสาวนาในครั้งนั้นๆ ก็จะมีแตบรรยากาศที่
นาเบื่อหนาย อยางแนนอน ซิกมันด ฟรอยด (Sigmound Fouid) นักจิตวิทยาคนสําคัญของโลก
กลาวถึงอารมณขันไววา เกิดขึ้นมาไดเนื่องจากการระบายสิ่งที่อยูในจิตไรสํานึกของเอกัตบุคคล
ออกมานั่นเอง สวนนักสังคมวิทยากลาวถึงการลอเลนกันอยางผูมีอารมณขันวาเปนไปเพื่อการ
กระชับความสัมพันธระหวาง ญาติมิตร (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ 2536 : 6-7) สอดคลองกับพระราช
นิพนธของรัชกาลที่ 6 ที่วา

“ถึงลอก็ลอเพียง กลเยี่ยงวิธีสหาย
มิมีจุดมุงหมาย...         จะมุงรายประจานใคร”
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นักบริหาร นักพูด นักบรรยาย ครู – อาจารย วิทยากร นักฝกอบรมนักเรียน และสารพัด
วิชาชีพอ่ืนๆ ทั้งหลาย ลวนแลวแตมุงแสวงหาอารมณขันเพื่อเอาไวเปนสิ่งระบายอารมณ เพื่อสอด
แทรกในบรรยายกาศแหงการเรียนการสอน ที่บางครั้งมีแตความนาเบื่อหนาย คนที่กําลังงวง จะตา
สวางขึ้นมาไดโดยฉับพลัน การมีอารมณขันอยูเสมอนั้น นับเปนเสนหอยางหนึ่งของมนุษย ดังนั้น
วิธีการที่จะเปนผูสามารถหยิบยกเอาเรื่องที่ขําขันมากลาวถึงไดอยางเหมาะสมแกกาลเทศะนั้น ก็เปน
ส่ิงที่กระทําไดไมยาก ประการแรก คือ ตองมีความสนใจ หัดเก็บรวบรวมเรื่องราวตางๆ เกี่ยวกับ
ความขําขันเอาไวใหมากๆ และเมื่ออยูวางๆ ก็หมั่นฝกปรือวิทยายุทธของตนใหสามารถเลาเรื่องตลก
ขบขันใหเพื่อนฟง อยางชนิดเปน “คนหนาตาย” คือไมหัวเราะเพราะขําเสียเองที่จะทําใหเพื่อนๆ
หรือ ผูฟงหัวเราะ “อารมณขันเปนเรื่องพื้นฐานของชีวิตมนุษย เทียบไดกับศาสนาและภาษาเลยที
เดียว” (อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ 2534 : 14) “คนที่มีอารมณขันจะไมอวดเบงอวดหยิ่งและจะไมเปนพิษ
เปนภัยทั้งแกตนเองและผูอ่ืน คนที่ไมมีอารมณขันจะไมทราบเลยวาตนเองเปนที่ขบขันของผูอ่ืน
และจะไมคอยไวตอความรูสึกของผูอ่ืนมากนัก เพราะมัวแตหมกมุนครุนคิดอยูแตกับตัวเอง การมี
อารมณขันหมายความวาบุคคลนั้นสามารถตรวจตรา ปรับปรุง แกไขบุคลิกของตนเองไดตลอดเวลา
ไมสรางปญหาจนสายเกินแก” หัวใจของอารมณขันนั้น อยูที่การลอเลียนตัว บุคคล สถาบัน
หนวยงาน ชนชาติ เชื้อชาติ ฯลฯ การลอเลียนนั้นๆ จะตลกขบขันหรือไมเพียงไรยอมขึ้นอยูกับ
สถานการณในขณะนั้นๆ วาเหมาะสมแกกาลเทศะหรือไม และขึ้นอยูกับความสามารถของผูเลา
การลอการเลนเพื่อมุงใหเกิดความขบขันนั้น บางครั้งก็มีสภาพเหมือนดาบสองคม ที่อาจจะทําให
เกิดความอึดอัดขัดใจ หรือทําใหเสียหนา ขุนของหมองใจ หรือ รูสึกวาไดรับการดูถูกเหยียดหยาม
ขึ้นมาก็ได ดังนั้นจะแสดงอารมณขันจําตองมีความระมัดระวังอยางยิ่งยวด ที่จะไมใหเกิดความรูสึก
ระคายเคืองใจขึ้นมาในบรรดาผูฟง หรือผูอ่ืนที่อาจจะไดรับผลกระทบจากการลอเลียนกันเลนนั้นๆ
อารมณขันนั้นมีประโยชนอยางมากแกบุคคลที่รูจักนําเอามาใชในสวนหนึ่งนั้น หากไดอานเรื่องราว
ขําขัน ก็เปนเครื่องประเทืองอารมณผอนคลายความเครียดไดดี ที่กําลังโกรธอยูก็อาจบรรเทาลงถา
เปนผูบรรยายที่ทําใหงวงนอน เมื่อเลาเรื่องขําๆ ขันๆ ก็อาจจะทําใหหายงวง หายเครียด อารมณดีขึ้น
หากไดฟงแตเรื่องวิชาการที่หนักๆ นาเบื่อ โดยผูบรรยายที่น้ําเสียงราบเรียบและไมใครจะมีเทคนิค
แปลกๆ ที่ทําใหเกิดความตื่นเตน หรือสนุกสนานเพลิดเพลินในการฟงแลวการไดรับฟงเรื่องขําขันก็
สามารถชวยไดมาก (ปราชญา กลาผจัญ 2542 : 1-6)
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ภูมิหลัง

การบริหาร หมายถึง การทํางานของคณะบุคคลตั้งแต 2 คน ขึ้นไปรวมปฏิบัติการให
บรรลุเปาหมายรวมกัน การบริหารนั้นมีลักษณะเปนทั้งศาสตร (science) และศิลป (arts) อาจเปน
กระบวนการทางสังคมที่สามารถมองได 3 ทาง คือ ทางโครงสราง ทางหนาที่ ทางปฏิบัติ ในการ
บริหารสถานศึกษานั้น ผูบริหารมีภาระหนาที่สําคัญหลายประการที่จะตองพัฒนาครูในโรงเรียนให
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เชน การนิเทศงานใหคําปรึกษา จัดครูใหไดช่ัวโมงสอนตามความ
เหมาะสมจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  ในการปฎิบัติงาน ตลอดจนสวัสดิการตามความจําเปน 
จัดหาเอกสารทางวิชาการ คูมือการสอนตามหลักสูตรและหนังสือเสริมความรูอ่ืนๆ จัดใหมีการ
หมุนเวียนเปลี่ยนหนาที่การทํางานจัดใหมีการประชุม จัดใหมีการฝกอบรม (training) ในระยะสั้นๆ 
จัดกิจกรรมกลุมสัมพันธในโรงเรียน จัดสงบุคลากรในโรงเรียนไปเขารับการอบรมตามความจําเปน
สนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสไปศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนความรูและคุณวุฒิใหสูงขึ้น ภาระ
หนาที่ดังกลาวเปนวิธีการที่มุงเนนการพัฒนาตัวบุคคลใหมีความรูความชํานาญ (ทักษะ) มีทัศนคติที่
ดีตอวิชาชีพครูและมีพฤติกรรมในทางสรางเสริมใหการทํางานมีประสิทธิภาพนั่นเอง (สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2536 : 24-25)

การประชุมเปนเครื่องมือที่สําคัญที่จะทําใหหนวยงานมีความเขาใจตรงกันเกิดความรวม
มือลดความขัดแยง ผูบริหารที่เปนประชาธิปไตยมีการจัดการประชุมกันเปนประจําจะทําใหองคกร
มีการประสานงานและสั่งงานไดเปนอยางดี การประชุมที่มีประสิทธิภาพนั้นผูบริหารสถานศึกษา
เปนประธานในที่ประชุมตองมีบทบาทหรือผูนําประชุมที่ดี เชน การเปดประชุมความสราง
บรรยากาศเปนกันเองพูดทักทายสมาชิกดวยความเปนมิตร นําเรื่องเขาสูวาระการประชุมแจงวัตถุ
ประสงคและขอมูลที่ถูกตองชัดเจน กระตุนใหทุกคนอภิปรายแสดงความคิดเห็น วางตัวเปนกลาง มี
ความยุติธรรมยอมรับความคิดเห็นและเหตุผลของสมาชิกใหทุกคนมีโอกาสพูด ควบคุมการประชุม
ใหอยูในประเด็นเปนไปตามวาระควบคุมความประพฤติของสมาชิกในที่ประชุม ใหความสนใจตอ
การแสดงวามคิดเห็นของสมาชิกพยายามสรางบรรยากาศในที่ประชุม บางครั้งการอภิปรายอาจเครง
เครียดประธานจะตองรูจักสรางอารมณขันเพื่อลดความเครียด ตองสรุปประเด็นการประชุมเปน
ระยะๆ พยายามรักษาระเบียบของที่ประชุม รักษาเวลาในการประชุม ปดประชุมดวยดี และมีการติด
ตามผลในการประชุม (พชร บัวเพียร 2536 : 74, 78)

ถาเปรียบเสมือนวาผูบริหารคือวิทยากรในการฝกอบรม ภารกิจดานนี้ของผูบริหารก็คือ
การพัฒนาความรู ความสามารถของครู ในการเปนวิทยากรในการอบรมนั้นตองมีเคล็ดลับและ
เทคนิควิธีเพื่อใหการอบรมมีประสิทธิภาพ เปนภารกิจอยางหนึ่งของผูบริหารที่จะพัฒนาความรู
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ความสามารถของครู การเปนวิทยากรเปนการแสดงความสามารถทั้งทางดานศาสตรและศิลปควบคู
กันไป ศิลปะที่สําคัญที่สุด ละเอียดออนที่สุด ฝกหนักที่สุด คือการถายทอดสรรพศาสตรตางๆ ทั้ง
เปนองคความรูแนวคิด คานิยม บทเรียนและอ่ืนๆ อีกมากมาย ส่ือสารใหผูฟงทั้งหลายโดยผานการ
พูดการแสดงออกของวิทยากร หรือการปฎิบัติกิจกรรมใหเกิดความเราใจนาติดตาม และทายที่สุด
ตองตรงประเด็นตามวัตถุประสงคที่วางไว (สุวิทย มูลคํา 2545:20) นอกจากนั้นแลวการเปน
วิทยากรในการฝกอบรมจะตองมีบุคลิกภาพที่ดี วิทยากรที่ดีควรใหความสําคัญตอการพัฒนาบุคลิก
ภาพ หากมีบุคลิกภาพที่ดีจะชวยเสริมสรางบรรยากาศในการติดตอส่ือสาร การพูด การบรรยาย การ
ถายทอดไดอยางมีประสิทธิภาพถาหากวิทยากรแตงตัวมีชีวิตชีวา เดิน ยืน พูดอยางมีชีวิตชีวายอมทํา
ใหประสบความสําเร็จในการแสดงออกทางการพูด บรรยาย นําเสนอ หรือถายทอดไดซ่ึงวิทยากรที่
ดีควรมีบุคลิกภาพที่ดีคือบุคลิกภาพทางกาย รูปกายมีความกระตือรือรนมีสงานาเชื่อถือ แสดงทาทีที่
เปนมิตร การแตงกายสะอาดเรียบรอยเหมาะสมกิริยาทาทาง มีความเชื่อมั่นเปนกันเองเปนมิตร 
สํารวมและใหเกียรติผูฟงบุคลิกภาพทางอารมณ จะตองยิ้มแยมจะชวยสรางบรรยากาศในการถาย
ทอด การควบคุมอารมณจะตองไมโกรธหรือมีอารมณฉุนเฉียวเมื่อถูกซักถามมีอารมณขันจะชวยให
เพิ่มความ สนุกสนานในการรับฟงและลดความตึงเครียด บุคลิกภาพทางสังคมจะตองมีมนุษย
สัมพันธเขากับผูอ่ืนไดดี ปรับตัวไดดี มีน้ําใจ รูจักรวมมือชวยเหลือพรอมใหคําแนะนําใหคําปรึกษา
หารือ บุคลิกภาพทางปญญาตองมีความรูดียอมรับฟงความคิดเห็นของผูเขาอบรมสามารถถายทอด
ความรูความคิดใหเหมาะสมกับความสามารถของผูฟง มีเหตุผลไมยึดมั่นถือมั่นหรือถือตัวจนเกิน
ไป และวิทยากรจะตองอาศัยเทคนิคการถายทอดที่สําคัญเพื่อกอใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการฝกอบ
รมเชน เทคนิคการบรรยาย เทคนิคในการทําใหผูฟงเขาใจงายและจํางาย เทคนิคการสรางอารมณขัน  
เทคนิคการตั้ง คําถาม และเทคนิคการตอบคําถาม (สมชาติ กิจบรรยง 2548 : 68-74,173-184)

ส่ิงสําคัญอีกอยางหนึ่งในการบริหาร คือ การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ (การสังสรรค) ใน
การปฏิบัติงานขององคการผูบริหารมีหนาที่จะตองสรางขวัญและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
บุคลากรในโรงเรียนจะตองมีขวัญดี มีความรักความสามัคคี มีความภาคภูมิใจในหนาที่การงานที่ทํา
อยูมีความรวมมือรวมใจในการทํางานอยางเต็มที่ มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และมีความสนใจและ
พอใจที่จะทํางานดังนั้นผูบริหารควรจัดใหมีการจัดกิจกรรมใหมีการพบปะสังสรรคกันเปนครั้ง
คราวตามโอกาสที่เหมาะสม เชน การจัดกิจกรรมรื่นเริงตามเทศกาล การจัดกิจกรรมการแสดงความ
ยินดีในความสําเร็จของงาน การจัดกิจกรรมสรางสรรคซ่ึงเปนการจูงใจทางหนึ่งจะทําใหบุคลากร
ทํางานดวยความเต็มใจ และมีความสุขในการทํางาน (พรนพ พุกกะพันธ 2544 : 270-271)

ในการบริหารสถานศึกษานั้นมีการภารกิจมากมายดังที่กลาวมาแลว ผูวิจัยมีความสนใจ
ศึกษาในเรื่องการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาวามีความเหมาะสมเพียงใดในการใชการ
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บริหารสถานศึกษา ผูวิจัยจึงไดทําการทดลองใชอารมณขันในการบริหารงานของผูบริหารสถาน
ศึกษาใน 3 สถานการณ คือ สถานการณการประชุม สถานการณการเปนวิทยากรฝกอบรม และ
สถานการณการสังสรรค โดยการสอดแทรกการเลานิทานตลกสอดแทรกใหกลมกลืนใน 3  
สถานการณโดยใชอารมณขัน 3 แบบ คือ อารมณขันแบบบริสุทธิ์ (cleanjoke) เปนประเภทที่สุภาพ
ไมมีเรื่องลามกหยาบคายเขามาเกี่ยวของ อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ (scmi dirtyjoke) เปนประเภท
สองแงสองงามกึ่งหยาบโลนที่ทําใหผูฟงคิดเอาเอง อารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ (dirty joke) เปน
ประเภทที่หยาบโลน

ปญหา

ประเทศไทยไดช่ือวาเปนประเทศที่มีความรมเย็นเปนสุขสืบตอมายาวนาน “ในน้ํามีปลา 
ในนามีขาว” แสดงถึงความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ “ภาษาไทย” แสดงถึงการมีวัฒน
ธรรมของตนเองที่ยาวนาน คําวา “ไท” ก็เปนการแสดงถึงความมีอิสระ มีเสรีภาพ เบาสบาย ไมชอบ
ถูกบีบคั้น กะเกณฑ กดขี่ ขมเหง รังแก “ยิ้มสยาม” แสดงถึงเอกลักษณของคนไทยที่มีสุขภาพจิตดี 
โอภาปราศรัย อัธยาศัยดี มีน้ําใจ เมตตา กรุณา เอื้อเฟอเผ่ือแผ ปจจุบันสังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก 
“ยิ้มสยาม” ที่เคยเปนเอกลักษณของคนไทยกําลังเหือดหายไป (สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหง
ชาติ 2543 :  คํานํา) ในชีวิตการทํางานของคนหลายคนไดใชเวลาและพลังงานจํานวนมหาศาล อาจ
เปนแปด สิบ หรือสิบสองชั่วโมงในหนึ่งวัน ไมวาจะทํางานใหกับบริษัทเอกชน ระบบราชการหรือ
ทํางานอิสระ งานเหลานั้นจะทําใหเครียดโดยไมตองสงสัยเลย ปญหาและตนตอที่ทําใหเกิด
ความเครียดแตกตางกันไป อุปสรรคตางๆ ที่ตองเผชิญอยูมีมากมายหลายอยาง เปนตนวา งานไม
เสร็จตามกําหนด ผลงานไมเปนไปตามที่คาดหวังกฎระเบียบที่แสนยุงยากลาสมัยของระบบราชการ 
การประชุมที่นาเบื่อหนาย ระบบโควตา การแทงกันขางหลัง การติฉินนินทา ความกังวล ความไม
แนนอน การถูกปฏิเสธ การขาดแรงบันดาลใจ การแขงขัน เพื่อนรวมงานเห็นแกตัว เปนตน จะเห็น
ไดวาไมมีใครเลยแมแตคนเดียวที่จะหลุดพนไปจากปญหาและอุปสรรคในการทํางาน ขอมูลจาก
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พบวาจํานวนผูปวยทางสุขภาพจิตของประเทศไทย เชน โรค
จิต วิตกกังวล ซึมเศรา ปญญาออน ลมชัก ติดสารเสพติด สุขภาพจิตอ่ืนๆ พยายามฆาตัวตายมีแนว
โนมสูงขึ้นในปพ.ศ. 2543 จํานวนประชากรทั้งหมด 61,878,746  ปวยทางสุขภาพจิต 1,343,030 คน 
คือในประชากรจํานวน 100,000 คน จะปวยทางสุขภาพจิต 2170.42 คน ในป พ.ศ. 2544 ประชากร
ทั้งหมด 62,308,887 คน เปนผูปวยทางสุขภาพจิต 1,371,259 คน คือในประชากรจํานวน 100,000 
คน เปนผูปวยทางสุขภาพจิต 2200.74 คน ในปพ.ศ. 2545 ประชากรทั้งหมด 62,799,872 คน เปน
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ผูปวยสุขภาพทางจิต 1,765,448 คน คือในประชากร 100,000 คน เปนผูปวยสุขภาพจิต 2811.23 คน 
เมื่อทราบแลววาจะตองเผชิญกับปญหาอุปสรรคที่จะทําใหเกิดความเครียดอยางแนนอน เมื่อเปน
เชนนี้นักบริหารจะตองเริ่มตนทํางานดวยวิธีที่แตกตางออกไปบาง เรียนรูที่จะจัดการกับปญหาอยาง
สงบ คนหาวิธีการทํางานใหมีความเครียดนอยลง วิธีที่จะจัดการกับเรื่องเหลานี้ไดโดยใชมุมมองที่
หลากหลาย ใชสติปญญา ความอดทนและดวยอารมณขันที่มากขึ้น จะสามารถทําใหผูบริหาร
สามารถใชศักยภาพที่มีอยูในตัวเองและผูอ่ืนใหเกิดประโยชนสูงสุดได จะทําใหมีเวลาสรางสรรค
ส่ิงตางๆ ที่เปนประโยชนไดมากขึ้น การทํางานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไมตองสูญเสียพลังงาน
อยางมากมายกับความเครียด (ปริญญ ปราชญานุพร 2543 : คํานํา) ซ่ึงในความเปนจริงในแตละวัน
ชีวิตของนักบริหารจะตองเผชิญกับผูคนและเหตุการณตางๆ ทําใหอารมณขันตองเปลี่ยนแปลงไป
จนบางครั้งก็ยากที่จะควบคุมระดับอารมณใหมั่นคงและราบเรียบ เนื่องจากยากที่จะอดทน อดกลั้น
เอาไวได นักบริหารจึงควรพัฒนาบุคลิกในดานอารมณและจิตใจ เพื่อใหมีลักษณะของความหลาก
หลายและสอดคลองกับเหตุการณที่ผันแปร แตอารมณที่สรางขึ้นมาควรเปนอารมณในแงดีและ
สรางสรรค นั่นก็คือ ใจกวางพรอมที่จะรับความคิดเห็นที่ตางมุมมอง ใจเย็นสามารถฟงผูอ่ืนไดอยาง
สุขุม พินิจพิเคราะหอยางรอบคอบ ใจสะอาด มีศีลธรรม คุณธรรม มีเมตตากรุณา ไมคิดทํารายผูอ่ืน 
ใจยุติธรรม มีความเปนกลาง ตัดสินดวยเหตุผล ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย และใจสนุก มีอารมณ
ดี ยิ้มแยมแจมใส นักบริหารจึงควรรักษาระดับอารมณใหเบิกบานและมั่นคงตลอดเวลา ตองฝก
สรางอารมณขันใหเกิดขึ้นอยูเสมอ เพราะจะชวยทําใหมองโลกในแงดี พูดอยางอารมณดี และผูที่อยู
ใกลชิดรูสึกอบอุน เปนกันเอง และสบายใจที่ไดคบหาสมาคมดวย ส่ิงเหลานี้ในทางปฏิบัติแลวทุก
คนสามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตตัวเองได สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได แตการเปลี่ยนแปลงนี้ไม
ไดเกิดจาการหลบเลี่ยงงานหรือใชชีวิตตามสบาย ถาทําไดชีวิตการทํางานหรือทั้งชีวิตก็จะเบาสบาย
และไมเครียดเหมือนเดิม การทํางานก็จะมีประสิทธิภาพขึ้น (จรวยพร  ธรณินท 2538 : 30 -31) 
ผูบริหารเปนผูหนึ่งที่ควรนําเอาอารมณขันมาใชในการบริหารงานตามสถานการณตางๆ เพราะเรื่อง
อารมณขันเปนพื้นฐานที่แทรกอยูในชีวิตประจําวันอยูตลอดเวลา จะทําใหการทํางานผอนคลายไม
ตึงเครียด ผูใตบังคับบัญชาก็จะมีความสุขในการทํางาน มีอารมณแจมใส มีความพึงพอใจ และยอม
รับพรอมที่จะใหความรวมมือในการทํางานอยางเต็มศักยภาพ ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพ และ
ผลงานออกมาก็จะเปนตามความคาดหวังตามเปาหมายที่วางไว แตมีปญหาที่การใชอารมณขันของ
ผูบริหารวาจะใชในระดับใดที่เหมาะสมกับสถานการณ และสภาวการณของผูใตบังคับบัญชา

จากปญหาดังกลาว จะเห็นไดวา เร่ืองการใชอารมณขันของผูบริหารมีความสําคัญอยูไม
นอย การบริหารงานปราศจากเสียซ่ึงอารมณขันแลว องคกรนั้นคงจะมีแตการเอาจริงเอาจัง มีแต
ความตึงเครียด เมื่อเปนสภาพเชนนี้ องคกรนั้นไมอาจดํารงอยูได เนื่องจากบุคลากรไมอาจทนแบก
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ความเครียดอยูไดตลอดเวลา ตองมีการระบายความคับของใจออกไปบาง เสียงหัวเราะและอารมณ
ขันจังมีบทบาทในชีวิตประจําวันขององคกรอยางมาก แตในการบริหารปจจุบันนี้ยังขาดความเขาใจ
ที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับความสําคัญของอารมณขัน อารมณขันมักถูกมองวาเปนเรื่องไมสําคัญ ทําใหการ
ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องอารมณขันในการบริหารงานอยางเปนระบบยังมีอยูนอยมาก แมวาเพลโตและ
อริสโตเติลมองวาธรรมชาติของการหัวเราะมีลักษณะของการมุงรายเพราะผูหัวเราะเปนฝายสนุก 
และเปนความสนุกสนานบนความเจ็บปวดของผูอ่ืน ฟรอยดก็มองอารมณขันในแนวเดียวกันวาผู
หัวเราะมีความรูสึกเหนือกวาผูถูกหัวเราะแตอีกดานหนึ่งฟรอยดก็เห็นวาการหัวเราะเปนการผอน
คลายความเครียด อยางไรก็ตามเรายังขาดทฤษฎีวาดวยอารมณขันสําหรับใชเปนกรอบในการศึกษา
เกี่ยวกับกาสรบริหารการศึกษาคนควาเรื่องอารมณขันยังกระจัดกระจายอยูมาก แมนักสังคมวิทยาที่
มีความใกลชิดกับเรื่องอารมณขันเปนอยางมากยังมองขามเรื่องความสําคัญของอารมณขัน 
(อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ 2536 : 19) จากปญหาดังกลาวทําใหผูวิจัยมีความสนใจเปนอยางยิ่งที่จะทําการ
ศึกษาเกี่ยวกับการใชอารมณขันของผูบริหารในการบริหารในสถานการณตางๆ วาใชอารมณขันใน
ระดับใดจึงจะเหมาะสม ทําใหองคกรมีความสุขบุคลากรมีความพึงพอใจในการที่จะทําใหบุคลากร
ทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยในขั้นแรกผูวิจัยตองการวิจัยเร่ืองการใชอารมณขันระดับบริสุทธิ์ 
(clean joke) ระดับกึ่งบริสุทธิ์ (Semi dirty joke) ระดับไมบริสุทธิ์ (dirty joke) จากการเลานิทาน
สอดแทรกในสถานการณการประชุมการเปนวิทยากรในการอบรม และการสังสรรคของผูบริหารที่
ใชกับผูใตบังคับบัญชากอนจะทําการศึกษาเรื่องการใชอารมณขันของผูบริหารอยางตอเนื่องใน
โอกาสตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับปญหาและความสําคัญของการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดวัตถุประสงค

สําหรับการวิจัยดังนี้
1. เพื่อทราบการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณ

ตางๆ
2. เพื่อทราบความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถาน

การณตางๆ
3. เพื่อทราบทัศนคติและขอเสนอแนะตอการใชอารมณขันของผูบริหารการศึกษาใน

สถานการณตางๆ
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ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อเปนแนวทางในการหาคําตอบของการวิจัยผูวิจัยไดกําหนดขอคําถามสําหรับการ

วิจัยคร้ังนี้ดังนี้
1. การตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ ของ

ฝายบริหารกับครู อยูในระดับใด แตกตางกันหรือไม
2. ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ 

อยูในระดับใด
3. ทัศนคติและขอเสนอแนะ ตอการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถาน

การณตางๆ เปนอยางไร

สมมุติฐานของการวิจัย
การใชอารมณขันของผูบริหารการศึกษาในสถานการณตางๆ มีผลตอความพึงพอใจ 

และการยอมรับในการปฏิบัติงานของกลุมฝายบริหารและครู และผลของสองกลุมไมแตกตางกัน

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ไดกําหนดขอบขายของการวิจัยโดย กําหนดตัวแปรที่ศึกษา 3 กลุม ตัว

แปรแรกคือ สถานการณในการบริหารงาน 3 สถานการณ คือ การประชุม การบรรยาย การสังสรรค 
ตัวแปรที่สอง คือ กลุมครูที่แบงตามหนาที่ 2 กลุม คือ ฝายบริหาร และ ครู ตัวแปรที่สาม คือ ระดับ
อารมณขันของผูบริหารที่ใชโดยกําหนดใหใชการเลานิทานประกอบ 3 ระดับ คือ อารมณขันแบบ
บริสุทธิ์ (clean joke) อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ (semi dirty joke) และอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ 
(dirty joke) เพื่อหาผลการเปรียบเทียบของตัวแปรแตละตัว และผลของการปฏิสัมพันธระหวางตัว
แปรวาผลการตอบสนองของครูตอการใชอารมณขันของผูบริหารการศึกษา ความเหมาะสมของการ
ใชอารมณขันของผูบริหารการศึกษา และ ทัศนคติขอเสนอแนะตอการใชอารมณขันของผูบริหาร
สถานศึกษา เปนอยางไร โดยทําการทดลองศึกษาจากครูโรงเรียนวัดปรีดาราม ดังตารางที่ 1 ตอไปนี้
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ตารางที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

ระดับอารมณขัน

สถานการณ กลุมทดลอง
อารมณขัน
แบบบริสุทธ์ิ
(clean joke)

อารมณขัน
แบบกึ่งบริสุทธ์ิ

(semi dirty joke)

อารมณขัน
แบบไมบริสุทธ์ิ

(dirty joke)
ฝายบริหารการประชุม ครู
ฝายบริหารการบรรยาย ครู
ฝายบริหารการสังสรรค ครู

นิยามศัพท
อารมณขัน คือ รูปแบบของปฏิกิริยาตอบสนองตอความสนุกสนาน ตลกขบขัน แบง

ตามระดับความสุภาพได 3 ระดับ คือ 1) อารมณขันระดับบริสุทธิ์ (Clean Joke) เปนประเภทที่สุภาพ
ไมมีเรื่องลามกหยาบคายเขามาเกี่ยวของ 2) อารมณขันระดับกึ่งบริสุทธิ์ (Semi-Dirty Joke) เปน
ประเภทสองแงสองงาม กึ่งหยาบโลนที่ทําใหผูฟงคิดเอาเอง 3) อารมณขันระดับไมบริสุทธิ์ (Dirty 
Joke) เปนประเภทที่หยาบโลน

การบริหารสถานศึกษา คือ กระบวนการทํางานรวมกันของบุคลากรเพื่อใหการปฏิบัติ
งานบรรลุเปาหมายรวมกันตามภารกิจของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

ผูบริหารสถานศึกษา คือ ผูที่ใชทั้งศาสตรและศิลปที่จะทําใหเกิดกระบวนการทํางาน
รวมกันของบุคลากรเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายรวมกันตามภารกิจของสถานศึกษาอยางมี
ประสิทธิภาพและมีความสุข

ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัดปรีดาราม คือ ผูอํานวยการสถานศึกษาโดยตําแหนงที่
ใชทั้งศาสตรและศิลปในการที่จะทําใหเกิดกระบวนการทํางานรวมกันของบุคลากรในสถานศึกษา
เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายรวมกันตามภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ และมีความสุข

ฝายบริหาร คือ ผูที่มีหนาที่บริหารงานฝายตางๆ ตามภารกิจของสถานศึกษา
ครู คือ ผูมีหนาที่ปฏิบัติการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนทุกดานอยางเต็มศักยภาพ
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บทท่ี 2
วรรณกรรมที่เก่ียวของ

การศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิด
ของนักการศึกษา เกี่ยวกับอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา โดยผูวิจัยไดกําหนดสาระสําคัญ
ประกอบดวยเนื้อหาดานผูบริหารสถานศึกษา ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา บุคลิกภาพของ 
ผูบริหารสถานศึกษา อารมณขันของผูบริหาร การประชุม การเปนวิทยากรฝกอบรม การสังสรรค
ตามภารกิจของสถานศึกษา การวิจัยเชิงทดลองกรณีตัวแปรอิสระมากกวาหนึ่งตัว (Fectorial 
Design) ภูมิหลังของโรงเรียนที่ศึกษา ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวของ

ผูบริหารสถานศึกษา

ในการบริหารสถานศึกษานั้น เปนกระบวนการที่ผูบริหารจะตองใชทั้งศาสตรและศิลป
เพื่อใหการปฏิบัติงานสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีนัก
การศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการบริหารไว ดังนี้
                   สมหวัง  วิทยาปญญานนท (2544 : 1) การบริหาร (Management) เปนกระบวนการ
ทํางานใหสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพโดยการทํางานดวยการสั่งใหคนอื่นทํา เปนกระบวนการที่ไม
คงที่ เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ ผูบริหารตองทํางานไมใชดูคนอื่นทํางาน

สมโภชน นพคุณ (2548 : 2) Mr. J.W.Marriott การบริหารนั้นคือการทํางานใหสําเร็จ
โดยใชความรูความสามารถผูอ่ืน ในขณะเดียวกันก็ทําใหผูบริหารและผูอ่ืนมีความสนุก “J.thenk 
management is the ability to got work done through people while having fun”

Harold d.Koontz การบริหาร คือ การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยผูอ่ืน  John G. 
Hutchinson การบริหาร คือ ศิลปะหรือความสามารถในการรวมวัตถุ และกําลังคนเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคที่กําหนดไว Esnest Dale การบริหาร คือ กระบวนการจัดองคการและการใชทรัพยากร
ตางๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดขึ้นไวลวงหนา William H. Newman and Charles E. 
Summers การบริหาร คือ กระบวนการทางสังคม ซ่ึงประกอบดวยชุดของกิจกรรม อันจะนําไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายและกิจกรรมตางๆ นั้น มักจะเกี่ยวของกับการติดตอสัมพันธระหวางบุคคล 
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และ Henessy L. Sisk ใหความหมายวา การบริหารงานคือ การรับผิดชอบตอความสําเร็จ หรือความ
ลมเหลวของธุรกิจ (พระครูวิจิตรธรรมโชติ 2548 : 8)

Simon การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทําใหส่ิงตางๆ ไดรับการกระทําจนเปนผล
สําเร็จกลาวคือผูบริหารไมใชเปนผูปฏิบัติ แตเปนผูใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตามจุดมุง
หมายที่ผูบริหารตัดสินใจเลือกแลว Sergiovanmi การบริหารคือ กระบวนการทํางานรวมกับผูอ่ืน
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ  Barnard การบริหารคือการทํางานของ
คณะบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไปที่รวมปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายรวมกัน (สํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ 2536 : 3 - 4)

นายพิทยา บวรรัตนา การบริหารเปนเรื่องของการนําเอากฎหมายและนโยบายตางๆ ไป
ปฏิบัติใหเกิดผลซึ่งเปนหนาที่ของขาราชการที่จะทํางานดวยความเต็มใจ ดวยความเที่ยงธรรมและ
อยางมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑที่กําหนดไว นายสุธี สุทธิสมบูรณ และนายสมาน รังสิโยกกฤษ
การบริหารหมายถึง การดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวโดยอาศัยปจจัยตางๆ  อันไดแก
คน เงิน วัสดุ ส่ิงของ และวิธีการปฏิบัติงาน (Method) เปนอุปกรณในการดําเนินงาน หรือการ
บริหารคือการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยบุคคลอื่น นายสมพงษ เกษมสิน การบริหารคือการใช
ศาสตรและศิลปะนําเอาทรัพยากรทางการบริหาร (Administuation Resources) มาประกอบการตาม
กระบวนการบริหาร (Process of Administration) ใหบรรลุวัตถุประสงคไวอยางมีประสิทธิภาพ.
(จารุพงศ พลเดช 2548 : 1)

จากความหมายของการบริหารดังกลาวมาแลวพอสรุปไดวา “การบริหาร” คือ กระบวน
การทํางานรวมกับผูอ่ืน เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายรวมกันตามภารกิจอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความสุข ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาคือกระบวนการทํางานรวมกันของบุคลากร เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายรวมกันตามภารกิจของสถานศึกษา อยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข

ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อจะใหการปฏิบัติงานสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจ
อยางมีประสิทธิภาพและมีความสุขนั้น จําเปนตองมีกระบวนการขั้นตอนแบบแผนอยางเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผูบริหารยังตองมีความสามารถในการนําใหผูรวมงานไดปฏิบัติตาม
เพราะการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงคนั้นผูบริหารสถานศึกษาไมสามารถปฏิบัติงานผูเดียวได 
อีกทั้งเพื่อนรวมงานเปนบุคลากรที่หลากหลายมีความรูความสามารถ สติปญญา และพฤติกรรม
แตกตางกัน ผูบริหารจึงจําเปนตองใชเทคนิคการบริหารอยางหลากหลายเหมาะสม รับผิดชอบ
ภารกิจของสถานศึกษามีภาวะผูนําที่จะทําใหคณะครูผูเกี่ยวของปฏิบัติตามดวยความเต็มใจเต็ม
ศักยภาพและมีความสุข
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กระบวนการบริหารการศึกษา
กระบวนการบริหารเปนแนวทางที่จะทําใหการปฏิบัติงานในสถานศึกษาประสบความ

สําเร็จตามวัตถุประสงคหรือเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ ไดมีนักการศึกษาไดเสนอกระบวนการ
บริหารไวอยางหลากหลายดังนี้

ทฤษฎี X และ Y ของ Mebregos ทฤษฎี X สมมุติฐานเกี่ยวกับตัวบุคคลวาคนเกือบทุก
คนไมชอบทํางานพยายามจะหลีกเลี่ยงงานเทาที่มีโอกาสจะทําได คนเกือบทุกคนจะตองเขมงวด
ดวยการลงโทษขูเข็ญใหเขาทํางานเขาตองการทิศทางที่ส่ังการลงไปเลย คนเกือบทุกคนชอบที่จะทํา
ตามเขาหลีกเลี่ยงการรับผิดชอบมีความใฝสูงทะเยอทะยาน เขาสนใจเฉพาะความมั่นคงปลอดภัยเทา
นั้น สวนทฤษฎี Y สมมุติฐานเกี่ยวกับตัวบุคคล งานเปนกิจกรรมตามธรรมชาติ เชนเดียวกับการเลน
การพักผอน ทุกคนมีความสามารถในการกําหนดทิศทางของตนเองและการควบคุมตัวเองถาเขาคน
นั้นตกลงรับคําในวัตถุประสงคนั้น ทุกคนจะรักษาขอตกลงที่ทําใหวัตถุประสงคขององคกรถาเขา
ไดรับรางวัลในการทําส่ิงนั้น  คนสวนใหญโดยเฉลี่ยจะสามารถเรียนรูทั้งการยอมรับและการคนหา
ความรับผิดชอบ คนสวนใหญในประชากรทั่วไปจะมีจินตนาการฉลาด ชางคิด และมีความคิด
สรางสรรค (สมหวัง  วิทยาปญญานนท 2544 : 23)

ทฤษฎี Z (Z Theory) (William b. Ouchi) ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X, Y
เขาดวยกันแนวคิดก็คือ องคกรตองมีหลักเกณฑที่ควบคุมมนุษยแตมนุษยก็รักความเปนอิสระและมี
ความตองการ หนาที่ของผูบริหารจึงตองปรับเปาหมายขององคกรใหสอดคลองกับเปาหมายของ
บุคคลในองคกรทฤษฎีนี้มีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการคือ 1) การทําใหปรัชญาที่กําหนดไวให
บรรลุผล 2) การพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชาทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 3) ใหความไววางใจแกผูใต
บังคับบัญชา  4) การใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยใชหลัก 3 ประการคือ   1)
คนในองคกรตองซื่อสัตยตอกัน   2) คนในองคกรตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน   3) คนใน
องคกรตองมีความใกลชิดเปนกันเอง นอกจากนั้น Fred E. Fiedler (1967) ไดกลาวถึงการบริหารเชิง
สถานการ (Situationae Management theory) การเลือกทางออกที่จะไปสูการแกปญหาทางการ
บริหารถือวาไมมีวิธีใดดีที่สุด  There is one best way) สถานการณณตางหากเปนตัวกําหนดวาควร
จะใชการบริหารแบบใด ทฤษฎีระบบเปนหลักการทางวิทยาศาสตรอยางมีเหตุผลมีความสัมพันธ
กันไปตามขั้นตอนชวยใหกระบวนการทั้งหลายดําเนินการไปอยางตอเนื่องและชวยใหการบริหาร
บรรลุวัตถุประสงคไปดวยวิธีการทางวิทยาศาสตรอยางถูกตององคประกอบไดแก ปจจัยนําเขา
(Inhut) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Out put) ผลกระทบ (Impact) และการบริหารงานแบบมี
สวนรวม เปนการจูงใจใหผูรวมปฏิบัติงานในองคกรไดมีสวนรวมในการตัดสินใจความรับผิดชอบ
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และความรวมมือในการพัฒนาปฏิบัติดวยความเต็มใจ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ 2536 : 24 – 25)

หลักการบริหาร 5 ส แบบไทย คือ ความสนุก ความสะดวก ความสบาย ความคิดริเร่ิม
สรางสรรค ความสัมฤทธ์ิผล ความสนุกเปนแรงกระตุนและจูงใจใหคนมีความตั้งใจและรักที่จะ
ทํางานใหประสบความสําเร็จ ความสะดวกทําใหระบบการทํางานมีความเปนระเบียบเรียบรอย
สะดวกในการคนการทํางานก็จะไมลาชา ความสบาย ซ่ึงทําใหบรรยากาศการปฏิบัติงานมีความ
สบายทั้งกายภาพและจิตใจทั้งของผูบริหารและผูรวมงานการทํางานก็จะมีประสิทธิภาพ ความคิดริ
เร่ิมสรางสรรคจะทําใหการปฏิบัติงาน มีการปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ ความสัมฤทธิ์ผลทําใหทุกคน
ทํางานอยางมุงมั่นมีเปาหมาย (สมโภชน   นพคุณ 2548 :1)

ลูเทอร  กุลริค (Luther Gulick) ไดกําหนดกระบวนการบริหารไว 7 ประการคือ
POSDCORB

P = การวางแผน (Planming) , O = การจัดองคการ (Organizating),
S =  การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) , D = การอํานวยการ (Direction)
Co = การประสานงาน (Coordinating) , R = การรายงาน (Rehorting)
B = การจัดทํางบประมาณ (Budgeting)

เฮรี  ฟาโยล (Heri Fayol) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารไว 5 ประการคือ (POCCC)
Planing – การวางแผน , Organizing – การจัดองคการ , Comanding – การบังคับบัญชางาน ,
Coordineting – การประสานงาน Controllng – การควบคุม

ฮารโรลด ดี คุณซ (Harold D. Koontz) กลาวถึงกระบวนการบริหารไว 5 ประการ คือ
(POSDC)

Planning = การวางแผน, Organizing = การจัดองคการ
Staffing = การจัดคนเขาทํางาน, Directing = การอํานวยการ,
Controlling = การควบคุม
Sears (1959 : 17) ไดกลาวถึงกระบวนการบริหารไว 5 ประการ คือ (PODCoC)
Planning = การวางแผน, Organizing = การจัดองคกร
Directing = การมอบหมายงานหรือการวินิจฉัยส่ังการ
Co-ordinating = การประสานงาน Controlling = การควบคุม
เออรเนส  ดอลล (Ernes Doll 1968 : 15) กลาวถึงกระบวนการบริหารไว 7 ประการ โดย

เพิ่มของ Koontz ไปอีก 2 ประการ เปน (POSDC TB)
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Planning = การวางแผน, Organization = การจัดองคการ
Staffing = การจัดคนเขาทํางาน Direction = การอํานวยการ
Control = การควบคุม Innovation = การสรางสรรคส่ิงใหมๆ
Representation = การเปนตัวแทนองคกร (พระครูวิจิตรธรรมโชติ 2548 : 10)

จากแนวคิดในเรื่องกระบวนการบริหารของนักการศึกษาหลายทาน จะเห็นไดวา
กระบวนการบริหารมีองคประกอบหลายอยาง เชน การวางแผน การจัดองคกร การจัดคนเขาทํางาน 
การอํานวยการ การประสานงาน การบังคับบัญชา การควบคุม การจัดทํางบประมาณ การสราง
สรรคส่ิงใหมๆ การมอบหมายงาน มีการอบรม การประเมินและรายงานผล นอกจากนั้นในองคการ
ตางๆ ยังมีหลักการบริหารและสิ่งที่เกี่ยวของอีกหลากหลาย เชน การมีสวนรวม มีแรงจูงใจ มีความ
สนุก สะดวกสบาย ตองเกี่ยวของกับปจจัย กระบวนการ ผลผลิต ผลกระทบ และคํานึงถึงสถาน
การณ เพราะการบริหารไมมีวิธีใดดีที่สุดจะตองมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง และพัฒนาอยูเสมอ 
และผูบริหารจําเปนอยางยิ่งตองมีภาวะผูนํา

ภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษา
ในเรื่องภาวะผูนํานั้นเปนเรื่องจําเปนของผูบริหารทุกคน ผูบริหารทุกคนตองมีภาวะผูนํา

แตผูนําไมจําเปนตองเปนผูบริหาร นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไว ดังนี้
แคมเบล และคณะ (Campbell and others 1977 : 162) ผูนํา คือ ผูมีอํานาจมีความคิด มี

ความรอบรูและมีความสามารถในการตัดสินใจทําใหคนอื่นในกลุมยอมรับนับถือ
สมพงษ  เกษมสิน (2523 : 220) ผูนํา คือ หัวหนางานหรือผูบังคับบัญชาสูงสุดในหนวย

งาน เปนผูที่บริหารงานของกลุม โดยทําหนาที่เกี่ยวกับการอํานวยการ การริเร่ิม การประนีประนอม
และการประสานงาน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดพลังรวมของกลุมมุงใหการดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคตาม
ที่กําหนดไว

อุทัย หิรัญโต (2524 : 59) ไดสรุปลักษณะรวมที่แสดงวาการเปนผูนํา อาจพิจารณาได
จาก ใครเปนแกนนําในกลุม ใครมีตําแหนงสูงกวาคนอื่นในกลุม ใครมีอิทธิพลตอการกระทําใดๆ
ของกลุม ใครคือผูที่ชนสวนใหญช่ืนชมและยอมรับนับถือ ใครคือสัญลักษณของกลุม

พรนพ  พุกกะพันธุ (2544 : 2) ภาวะผูนํา คือ คุณสมบัติ สติปญญา ความดีงาม ความรู
ความสามารถของบุคคลที่ชักนําใหคนทั้งหลายมาประสานกันและพากันไปสูจุดมุงหมายที่ดีงาม

ความหมายของภาวะผูนําของนักศึกษาทานอื่นๆ ในเรื่องผูนําดังนี้  พระธรรมปฎก
(ป.อ.ปยุตโต) ผูนํานั้นมีหนาที่ที่จะมาประสานและไมใชประสานเฉยๆ แตมาประสานใหพากันไป
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โดยเดินหนาหรือมุงหนาไปสูจุดหมายใหได  อานันท ปนยารชุน ผูนําไมใชผูที่จะนําคนอื่นแตผูนําที่
ดีคือผูที่คนอื่นอยากเดินตาม  ศ.ดร.สิปปนนท  เกตุทัต ผูนําที่แทจริงตองมีวิสัยทัศนมีทรรศนะกวาง
ไกล และสามารถทําใหผูรวมงานยอมรับ และยินดีรวมปฏิบัติตาม (พรนพ  พุกกะพันธ 2544 : 2)

จากความหมายของผูนําการศึกษาดังกลาว สรุปความหมายของผูนําไดวา “ผูนํา” คือ 
หัวหนางาน หรือหัวหนากลุม ที่มีลักษณะและคุณสมบัติเปนที่ยอมรับที่ทุกคนยินดีที่จะปฏิบัติตาม
ดวยความเต็มใจ ซ่ึงคุณสมบัติและลักษณะดังกลาวไดมีนักการศึกษาไดใหทฤษฎีและแนวคิดไว
มากมาย ดังนี้

พรนพ  พุกกะพันธ (2544 : 48-49) ภาวะผูนําที่ประสบความสําเร็จ ตองมี 1) ความรอบรู
ในงานที่รับผิดชอบ 2) ความจริงใจตอผูตาม 3) ตองเปนผูสอนแนะ 4) มีความแนนอนเด็ดเดี่ยว
มั่นคงในความคิดเห็นวาถูกตอง 5) ตองมีความซื่อตรง 6) ตองรูจักผูตามเปนอยางดี 7) ตองเปนคน
ชางสังเกต 8) ตองมีทักษะในการสื่อความหมายเปนอยางดี 9) อยาใหคํามั่นสัญญาอะไรงายๆ 10) 
มอบหมายงานใหเหมาะสมกับคน 11) ยอมรับความผิดพลาด 12) บริหารเวลาใหดี 13) ทําเปนไมรู
ไมเห็นจากแรงกดดันของแตละวันบาง 14) อยาเปนคนเครงเครียด รูจักราเริงเปนกันเองกับ
ผูตามบาง

สมหวัง  วิทยาปญญานนท (2547 : 1 – 7) 1) ตองซื่อสัตยและมีจรรยาบรรณ 2) มีความรู
สึกที่มั่นคงในตนเอง 3) ควบคุมอารมณตัวเองได 4) อดทนเสมอ 5) พัฒนาตัวเองอยางสม่ําเสมอ 6)
สติมากอนวาจาคิดกอนทํา 7) เปนนักสรางโอกาส 8) ถอมตัวเสมอ 9) ตองมีความกลา 10) มีอารมณ
ขัน 11) เปนคนละเอียดรอบคอบ 12) มีความสามารถ 13) สนับสนุนเพื่อนรวมงาน 14) พรอมยอม
รับความผิดพลาด 15) เปนคนตรงไปตรงมา 16) เปนสุภาพชน 17) ขอใหถามเสมอ 18) มีความยืด
หยุน 19) มีน้ําใจเปนนักแขงขัน และสิ่งที่ผูนําควรหลีกเลี่ยง 1) ใชงานแบบหัวไมวาง หางไมเวน 2)
มอบหมายใหเขาทําแลวลวงลูก 3) ตองการใบไมทั้งปา 4) พูดตรงโดยเฉพาะตอวาคนตอหนา 5) จัด
กิจกรรมบันเทิงมากเกินไป 6) จับทางไมถูก 7) เอาใจลูกนองเกินเหตุ

จากคุณสมบัติและลักษณะของผูนําดังที่มีบุคคลหลายทานไดกลาวมาแลวขางตน พอ
สรุปไดวา การที่จะเปนผูบริหารที่ประสบผลสําเร็จได ตองมีภาวะผูนําที่จะทําใหผูรวมงานทุกคนยิน
ดีที่จะปฏิบัติตาม ซ่ึงมีคุณสมบัติและลักษณะ ดังนี้ ตองมีทักษะในการสื่อสาร การฟง การตัดสินใจ 
ความกลาหาญ การเสี่ยง ความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความกระตือรือลน มีภาพพจนที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม เปนที่ยอมรับ มีอารมณขัน มีความอดทน มีความจริงใจตอผูตาม ตองเปนผูสอน
แนะ มีความมั่นคงในความคิดเห็นที่ถูกตอง มีความซื่อตรง เปนคนชางสังเกต ไมใหสัญญาอะไร
งายๆ มอบหมายงานใหเหมาะสมกับคน ยอมรับความผิดพลาด รูจักบริหารเวลาไดดี ทําเปนไมรูไม
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เห็นจากแรงกดดันบาง อยาเปนคนเครงเครียดรูจักราเริงเปนกันเองกับผูตามบาง สามารถควบคุม
อารมณตนเองได ตองรูจักพัฒนาตัวเองอยูเสมอ จะทําอะไรก็ตองคิดกอนใหรอบคอบ รูจักสราง
โอกาส รูจักถอมตัวเสมอ มีความรูความสามารถ รูจักสนับสนุนพัฒนาเพื่อนรวมงาน เปนคนตรงไป
ตรงมา มีความสุภาพ รูจักตั้งคําถามตอตนเองและทีมงานเพื่อความรอบคอบ มีความยืดหยุน มีน้ําใจ
เปนนักแขงขัน นอกจากมีภาวะผูนําส่ิงที่ผูบริหารควรพัฒนาคือบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพของผูนํา
ความหมายของบุคลิกภาพ
จรวยพร  ธรณินทร (2538 : 3-4) ไดใหความหมายของบุคลิกภาพไววา บุคลิกภาพเปน

ส่ิงสะทอนแกนแทภายในตัวบุคคลใหผูอ่ืนไดเห็นหรือเขาใจ ซ่ึงบุคลิกภาพมักมีลักษณะเดน
ประการสําคัญที่สุดคือมีลักษณะจําเพาะตัวเปนเอกลักษณของแตละบุคคล ทําใหแตคนเปนตัวของ
ตัวเองไมเหมือนใครและไมมีใครเหมือน มีหลายองคประกอบเชน ลักษณะทางกาย ความคิดทางสติ
ปญญา การปรับตัวทางอารมณ และคุณสมบัติทางสังคม

พรนพ พุกกะพันธ (2544 : 87) บุคลิกภาพหมายถึงลักษณะโดยสวนรวมอันเปนของ
จําเพาะแตละบุคคลทั้งลักษณะภายในและภายนอกซึ่งแสดงออกทางทาทาง ความรูสึกนึกคิด ความ
เฉลียวฉลาดตลอดจนกิริยามารยาท ลักษณะนิสัยและอุปนิสัย

สมชาติ กิจบรรยง (2545 : 68) บุคลิกภาพ คือลักษณะพฤติกรรมที่แสดงความเปน
เอกลักษณหรือลักษณะเฉพาะของแตละบุคคลซึ่งไมเหมือนกันเชน ทาทาง การแตงกาย การพูด
ฯลฯ

เชอรแมนและฟาซิโอ (Cherman and Easio 1983) บุคลิกภาพ (Personality) เปนโครง
สรางภายในคงที่ที่ทําใหเกิดลักษณะนิสัยที่จะประพฤติและคาดเดาพฤติกรรมได (ปราชญา 
กลาผจัญ 2545 : 97)

ทฤษฎีของคารล กุสตาพจุง (Carl  Kustajung) เชื่อวาพฤติกรรมมนุษยมาจากพัฒนาการ
การเจริญเติบโตและแรงจูงใจทางสังคมแบงออกเปน 2 ชนิดไดแก 1) พวกชอบเก็บตัวไมชอบออก
สังคม ชอบตัดสินใจดวยตัวเอง 2) พวกชอบสังคม เปดเผย รูจักคนงาย ชอบเสี่ยงชอบแขงขัน 
(ปราชญา กลาผจัญ 2545 : 98)

สันทัด ศะศิวณิช (2546 : 235) บุคลิกภาพ (Personality)  คือสภาพทางกายและทางจิต
ของแตละคนที่ปรากฏผลรวมออกมาเปนสภาพและพฤติกรรมที่มีแบบแผนใหผูอ่ืนเห็น รู และเขา
ใจในภาวะและสถานการณปรกติในชวงชีวิตธรรมดาของผูนั้น ครอบคลุมตั้งแตรูปลักษณทางกายที่
ปรากฏใหคนเห็นดวยตาและจิตสํานึกอุปนิสัย ภูมิธรรม ปญญา ทัศนคติ รสนิยมและการแสดงออก
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ทางอารมณตลอดไปถึงอากัปกิริยา การวางตัวและจรรยามารยาทของแตละคนที่ปรากฏออกมาใหผู
อ่ืนรูได ใครมีรูปรางลักษณะหนาตาอยางไร มีอุปนิสัย ภูมิธรรม และปญญาตลอดจนจิตสํานึกและ
ทัศนคติที่ส่ือออกมาใหคนเขาใจไดวามีอยูอยางไรผูนั้นก็มีบุคลิกภาพดีหรือดอยไปตามนั้น

จากความหมายดังกลาวพอสรุปไดวาบุคลิกภาพเปนลักษณะเอกลักษณพฤติกรรม
จําเพาะตัวของแตละบุคคล ที่มีองคประกอบทั้งภายในและภายนอก คือ พฤติกรรมทางอารมณ
ความคิดสติปญญา การแสดงออกทางทาทาง พฤติกรรมทางสังคม การแตงกายมารยาทตลอดจน
ลักษณะทางกาย ในเรื่องบุคลิกภาพดังกลาวผูบริหารหรือผูนําแตละบุคคลมีบุคลิกภาพที่แตกตางกัน
ซ่ึงแตละบุคคลสามารถพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองใหเหมาะสมกับการเปนผูบริหารหรือผูนําได 
ในเรื่องการพัฒนาและลักษณะบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับผูบริหารมีนักการศึกษาไดใหคําแนะนําไว
หลายทานดังนี้

หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมทย ไดใหขอคิดวาบุคลิกภาพที่จัดวาอยูในขั้นอัจฉริยภาพ
เมื่อมีปจจัยและองคประกอบดังตอไปนี้ ถามีไมครบตองพยายามไขวควาหามาใหครบ 1) ความเปน
ผูที่เกิดมาในตระกูลอันสูง 2) บิดามารดาปลูกฝงอบรมมาดี 3) ความเปนเลิศทางการศึกษา 4) ความ
เปนผูใกลชิดสังคม 5) ความเปนผูมีเพื่อนมาก 6) ความกลาหาญ ชอบทํางานใหญ 7) เมตตานุภาพแก
คนทั่วไป 8) ประพฤติตนเปนผูกระหายความรู 9) เรียนรูในหลายสาขาอาชีพ 10) ความยอดเยี่ยมเชิง
ภาษาและเจรจาไดจับใจ 11) ปฏิภาณเปนเยี่ยมและเปนผูมากดวยอารมณขัน 12) มุงมั่นในเปาหมาย
แตยืดหยุนในวิธีการ (จรวยพร ธรณินทร 2538 : 9-10)

ไดกลาวไววาในแตละวันนักบริหารจะตองเผชิญกับผูคนและเหตุการณตางๆ บางครั้ง
จะตองพบกับภาวะกดดันรอบดานทําใหอารมณตองเปลี่ยนแปลงไปไมสามารถจะควบคุมใหมั่นคง
และราบเรียบได นักบริหารจึงควรพัฒนาบุคลิกภาพดานอารมณและจิตใจ เพื่อใหมีลักษณะที่หลาก
หลายสอดคลองกับเหตุการณที่ผันแปรแตอารมณที่สรางขึ้นควรเปนอารมณในทางบวกและสราง
สรรคคือใจกวางพรอมที่จะเปดรับความคิดเห็นที่ตางมุม ใจเย็นสามารถฟงผูอ่ืนไดอยางสุขุมพินิจ
พิเคราะหอยางรอบคอบ ใจสะอาดมีศีลธรรมคุณธรรมมีเมตตากรุณาไมคิดรายผูอ่ืน ใจยุติธรรมมี
ความเปนกลางใชเหตุใชผลมีความเปนธรรมกับทุกคน และใจสนุก อารมณดี ยิ้มแยมแจมใส นัก
บริหารจะตองรักษาอารมณใหเบิกบานมั่นคงอยูตลอดเวลา ตองฝกสรางอารมณขันใหเกิดอยูเสมอ
เพราะอารมณขันจะชวยใหมองโลกในแงดีพูดอยางอารมณดี ผูที่อยูใกลชิดก็อบอุน เปนกันเอง และ
สบายใจที่ไดคบหาดวย ถานักบริหารรูจักนําการเลาเรื่องตลกและสนุกไปใชในการเจรจาธุรกิจหรือ
การดําเนินงานอาชีพ อารมณขันจะชวยทําใหเปนพวกเดียวกัน มีบรรยากาศเปนกันเองลดความขัด
แยงทําใหขอมูลเปนเรื่องที่จดจํางาย และชวนใหผูอ่ืนตั้งใจฟงดวยความสบายใจ แตอยางไรก็ดีการ
ใชอารมณขันตองมีเทคนิคและกลยุทธตองเลือกเรื่อง เลือกโอกาส และชวนใหผูอ่ืนตั้งใจฟงดวย
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ความสบายใจ ตองรูจักวิเคราะหผูฟง ดูพื้นฐานการศึกษา เพศ วัย อาชีพ ความสนใจ เลือกเรื่องที่พูด
แลวปลอดภัยไมทํารายจิตใจใคร ไมทําใหใครตองอับอายหรือเสียหนา เลือกเร่ืองที่เหมาะสมกับ
บุคลิกนิสัยของตนเองและเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงอยางกลม
กลืนกับสภาพแวดลอมตองรูจักโอกาสและจังหวะที่เหมาะสมสุดทายตองทําใหเกิดผลดี ผูฟงตอง
สนุกสนาน (จรวยพร ธรณินทร 2538 : 30-31)

การที่จะพัฒนาบุคลิกภาพใหสมบูรณจะตองพัฒนาบุคลิกภาพภายใน(Internal 
Personality)  กอน ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ  การสรางความเชื่อมั่นในตนเอง ความกระตือรือรน ความ
รอบรู ความคิดริเร่ิม ความจํา อารมณขัน ความมีคุณธรรม เมื่อไดรับการพัฒนาภายในดีแลวจะทําให
พฤติกรรมการแสดงออกงดงามเหมาะสมเปนที่ช่ืนชม ยอมรับและศรัทธาจากบุคคลอื่นสําหรับการ
พัฒนาบุคลิกภาพภายนอก (Eseternal Personality) ที่จําเปนก็คือ รูปรางหนาตา การแตงกาย การ
ปรากฏตัว กริยาทาทาง การสบสายตา การใชน้ําเสียง การใชถอยคําภาษา มีศิลปะการพูด (พรนพ
พุกกะพันธ 2544 : 89-90)

บุคลิกภาพที่ดีของวิทยากรประกอบดวย 1) บุคลิกภาพทางกาย คือรูปกายมีความ
กระตือรือรน มีสงานาเชื่อถือ การแตงกายสะอาดเรียบรอย กิริยาทาทางมีความเชื่อมั่น 2)บุคลิกภาพ
ทางอารมณยิ้มแยมควบคุมอารมณไดมีอารมณขัน 3) บุคลิกภาพทางสังคม มีมนุษยสัมพันธมีน้ําใจ
4) บุคลิกภาพทางปญญา มีความรูดี มีเหตุผล (สมชาติ กิจบรรยงค 2545 : 71-72)

จากแนวความคิดดังกลาวของนักการศึกษาพอสรุปในเรื่องของบุคลิกภาพของผูบริหาร
ไดวาผูบริหารที่ดีตองมีการพัฒนาบุคลิกภาพ 2 ดาน การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน และการพัฒนา
บุคลิกภาพภายนอก การพัฒนาบุคลิกภาพภายในเชน มีความเมตตาแกคนทั่วไป มีการสรางความ
เชื่อมั่นในตนเอง มีความกระตือรือรน มีความรอบรู มีความคิดริเร่ิม ความจริงใจ ความรูจักกาลเทศะ
มีปฏิภาณไหวพริบ มีความรับผิดชอบ ความจํา มากดวยอารมณขัน มีคุณธรรม ตองมีใจกวางพรอม
ที่จะรับความคิดเห็น ใจเย็นฟงผูอ่ืนอยางสุขุมพินิจพิเคราะห ใจสะอาด มีคุณธรรมจริยธรรม ใจ
ยุติธรรม ใจสนุก เปนผูใกลชิดสังคม มีเพื่อนมาก  มีความกลาหาญ มุงมั่นในเปาหมาย แตยืดหยุนใน
วิธีการ การพัฒนาบุคลิกภายนอกเชน รูปรางหนาตามการแตงกาย กิริยาทาทาง การสบสายตา การ
ใชน้ําเสียง ความยอดเยี่ยมเชิงภาษา การเจรจามีศิลปะในการพูด

จากภาวะผูนําและบุคลิกภาพของผูบริหารจะพบวามีเร่ืองหนึ่งที่มีความสําคัญไมนอยก็
คืออารมณขันของผูบริหารเปนเรื่องที่จะทําใหการบริหารงานไดดีขึ้นสะดวกสบายมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเพราะอารมณขัน ถาผูบริหารใชอยางเหมาะสมถูกกาลเทศะจะทําใหเพื่อนรวมงานอบอุน
เปนกันเอง สบายใจที่ไดคบหา อารมณขันจะชวยประสานสัมพันธสรางความเปนมิตร ลดความขัด
แยง ซ่ึงจะไดกลาวถึงแนวคิดของนักการศึกษาตอไป
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อารมณขันของผูบริหาร
อารมณขันเปนรูปแบบของปฏิกิริยาตอบสนองของคนเราตอส่ิงเรารอบตัว การตอบ

สนองมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา พฤติกรรมการแสดงออก  และภาวะความรูสึก 
(Kleinginna and Kleinginana 1981) อารมณของคนเรามีลักษณะติดตัวมาตั้งแตวัยทารกเรียกวาพื้น
อารมณ พัฒนาการทางอารมณเปนการผสมผสานระหวางพื้นอารมณเดิมกับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอม 
ลักษณะของอารมณแบงออกเปนกลุมใหญได 3 กลุม คือ 1) อารมณดานบวก เชนอารมณดีใจ ภูมิใจ
สุขใจ ปลาบปลื้มพึงพอใจ  2) อารมณดานลบ เชน อารมณโกรธ เกลียด ริษยา เศรา  3) อารมณ
กลางๆ เชน แปลกใจ ยอมรับ หรืออาจแบงตามระดับความรุนแรงของอารมณ เชน กลุมอารมณ
โกรธมีหลายลักษณะ เชน ไมชอบใจ ไมพอใจ ไมสบอารมณ ขุนเคือง ฉุน โกรธ โมโห เดือดดาล 
คับแคน เปนตน กลุมอารมณกลัว มีหลายลักษณะ เชน ไมกลา เกรงใจ ขยาด หวาดกลัว ตระหนก 
ขวัญผวา อกสั่นขวัญแขวน เปนตน กลุมอารมณกังวลมีหลายลักษณะเชน ลังเล สองจิตสองใจ ไม
แนใจ ไมมั่นใจ หวง กังวล สับสน อึดอัดใจ กระวนกระวาย รอนใจ เปนตน กลุมอารมณเกลียดมี
หลายลักษณะเชนไมชอบ รังเกียจ เกลียด เหม็นหนาชิงชัง เปนตน กลุมอารมณดีมีหลายลักษณะเชน 
ดีใจ สบายใจ ช่ืนใจ ราเริง สนุกสนาน คึกคัก อ่ิมเอิบใจ เปนสุข ปติ ตื้นตันใจ ปลาบปลื้ม ซาบซึ้ง 
เปนตน องคประกอบของการเกิดอารมณเกิดจากการรับรูและแปลความหมายเขามากระตุนเปรียบ
เทียบกับประสบการณเดิมเกิดเปนอารมณรวมกลับแรงผลักดันภายในใจทําใหเกิดเปนอารมณขึ้น 
(พรรณพิมล หลอตระกูล 2546 : 126-127)

ทฤษฎีและแนวคิดตางๆ เก่ียวกับอารมณขัน
ทฤษฎีอารมณขัน (Humor Theory) เนื่องจากเรื่องอารมณขันนี้ ไดมีผูใหความสนใจมา

ตั้งแตสมัยดึกดําบรรพแลว ในประเทศกรีซ ก็เร่ิมตนที่ฮีปโปเครติสที่กลาวทฤษฎีอารมณขันวา 
humor นั้น หมายถึงของเหลวประกอบไปดวยสารที่เปนของเหลวสี่อยางในรางกายบุคคล ตอมา
แพทยชาวกรีกชื่อ กาเลน (A.D. 130-200 ) ไดขยายแนวความคิดนี้ออกไปวา สารประกอบสี่อยาง
ภายในกายนั้นประกอบดวยโลหิต เสมหะ น้ําดีสีเหลือง และน้ําดีสีดํา ซ่ึงมีสวนทําใหเกิดอารมณส่ี
ชนิดในตัวบุคคล คือ sanguine ,phlegmatic,choleric และ melancholic หากคนเรามีโลหิตมากเกิน
ระดับที่พอดีๆ ก็จะมีอารมณที่สดใส มองโลกในแงดี มีความฉับไว กระตือรือรน หากมีเสมหะมาก
กวาของเหลวอยางอื่นๆ ก็จะมีอาการงวงเหงาหาวนอน เมินเฉย ไมใยดี ไมมีความตื่นเตนตอส่ิงใดๆ 
รอบขาง หากมีน้ําดีสีเหลืองมากกวาอยางอื่น ก็จะมีอาการโมโหฉุนเฉียวไดงาย และถามีน้ําดีสีดํา
มากกวาอยางอื่น ก็จะมีอาการโศกเศราเสียใจจนเกินเหตุอยูเปนนิจศีล

แตที่จริงแลว เร่ืองที่เกี่ยวกับทฤษฎีของอารมณขันที่แทจริงนั้นเริ่มตนขึ้นในชวง
ศตวรรษที่ 19 และชวงแรกของศตวรรษที่ 20 มานี่เอง โดยมีผูที่ไดศึกษาเรื่อง “อารมณขัน” นี้กัน
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มากมาย อาทิ ไอแซงค (1916) ซ่ึงมีแนวคิดที่มีพื้นฐานมากจากการวิจัยขอมูลทางสถิติ เขาเห็นวา
บุคลิกภาพของมนุษยนั้นสามารถวัดไดดวยไมวัดสองขนาด คือ วัดความมั่นคง (stability)และความ
ไมมั่นคง (instability) และตอมา คารล จุง (1875-1961) ไดแยกแยะมนุษยออกเปน 2 พวก คือ พวก 
extravert (สนใจสิ่งที่อยูนอกกาย) และพวก introvert (สนใจสิ่งในกาย คือสนใจแตเร่ืองของตนเอง) 
เมื่อเอาตัวแปรสองอยางของไอแซงคและอีกสองอยางของจุงมาผสมกันเขา ก็กลายเปนบุคลิกภาพสี่
อยางคือ (1)unstable introvert พวกที่คิดถึงแตตนเองที่มีอารมณไมมั่นคง (2) unstable extravert พวก
ที่คิดถึงแตคนอื่นที่มีอารมณไมมั่นคง (3) stabber introvert พวกที่คิดถึงแตตนเองที่มีอารมณมั่นคง 
(4) stabber extravert พวกที่คิดถึงแตคนอื่นที่มีอารมณมั่นคง นั่นคือ บุคลิกภาพสี่อยางของอแซงค
นั้นไปดวยกันไดอยางดีกับลักษณะสี่อยางของบุคลิกภาพของกาเลน  ดังนี้คือ (1) คิดถึงแตตนเอง
และอารมณไมมั่นคง เปรียบไดกับพวกโศกเศราเสียใจอยูเนืองนิจ (2) คิดถึงแตคนอื่นและอารมณ
ไมมั่นคง เปรียบไดกับพวกที่โมโหโกรธาอยูเปนประจํา (3) พวกที่คิดถึงแตตนเองและมีอารมณมั่น
คง เทียบไดกับพวกที่งวงเหงาหาวนอน ไมตื่นเตนอะไรงายๆ (4) พวกที่คิดถึงแตคนอื่นและอารมณ
มั่นคง ก็เปรียบไดกับคนที่มีโลหิตมากกวาอยางอื่น คือมองโลกในแงดี และมีความสดใสราเริงอยู
เสมอ (Mitchell , 1977 : 814) สวนตํารา psychology of humor นั้น ไดกลาววา สามารถจําแนก
แจกแจงประเภทของอารมณขันออกไดเปน 8 ชนิดดวยกัน ดังตอไปนี้

1. ทฤษฎีจิตวิทยา สัญชาติญาน วิวัฒนาการ (Biological, Instinct, and Evolution
Theories)

เปนทฤษฎีที่จัดเขารวมกันเปนกลุมอยางหลวมๆ ถือวาอาการขบขัน (laughter) และ
ศักยภาพของอารมณขันนั้น เปน “ส่ิงที่เกิดขึ้นอยูในตัวเอง” ตอกลไกของระบบประสาทของ 
organism และ ทําหนาที่ในดานการปรับตัว ที่วาอาการขบขันนั้น ปรากฏขึ้นในชวงแรกของชีวิต 
กอนที่กระบวนการพุทธปญญาที่ซับซอนจะกําหนดรูปรางชัดเจนขึ้น อาการขบขันและอารมณขันก็
เลยกลายเปนปรากฏการณที่เปนสากล และมักจะใชเพื่อช้ีใหเห็นเปนสมมติฐานที่วา เรากําลังเกี่ยว
ของกับพฤติกรรมที่หลุดรอดมาได เนื่องจากจุดประสงคดานการถือประโยชนเปนสําคัญ 
(utilitarianism) อาการขบขันและอารมณขันนั้นถือไดวาเปนส่ิงที่ดีสําหรับรางกายเพราะเปนการ
สะสมเอา สภาวะสมดุล (homeostasis) แหงรางกายเอาไวใหคงที่ นั่นคือมีความดันเลือดในระดับ
ปรกติ มีออกซิเจนในเลือดในปริมาณที่เพียงพอ เปนการนวดองคาพยพในสวนที่สําคัญ กระตุนให
การไหลเวียนของโลหิตเปนอยางดี ทําใหการยอยอาหารเปนไปไดสะดวกยิ่งขึ้น ทําใหระบบตางๆ 
ไดรับการผอนคลาย และสรางความรูสึกของความเปนอยูที่ดี

นักจิตวิทยาบางคน เชื่อวา อาการขบขันนั้นเปนสัญชาตญาน เปนการวิวัฒนไปใน
ฐานะที่เปนผลกระทบที่จําเนสําหรับการมีความรูสึกเห็นอกเห็นใจ หากไมมีส่ิงที่นาหัวเราะ
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เยาะหยัน (indicrous) ซ่ึงเปนยาแกพิษ (antidote) ตามธรรมชาติสําหรับความรูสึกซึมเศราเสียใจใน
ระดับนิดๆ หนอย ๆ และความรูสึกที่ไมเห็นดวยที่คนทั้งหลายมักตองเผชิญอยูเปนประจํา มิฉะนั้น
เผาพันธุของมนุษยก็อาจจะไมสามารถอยูรอดมาจนถึงปจจุบันนี้ก็เปนได

นักทฤษฎีอารมณขันบางคนยืนยันวา อาการขบขัน (laughter) และอารมณขัน 
(humor) นั้นเปนรองรอยท่ีเหลือทิ้งไว (vestige) ของพฤติกรรมการปรับตัวของมนุษยนั่นเอง ทฤษฎี
นี้เชื่อวาธรรมชาติและหนาที่ของพฤติกรรมเบื้องตนนั้นไดผันเปลี่ยนไปเปนอารมณขัน อาการ
ขบขันทําหนาที่ในการติดตอส่ือสาร ใหสัญญาณเกี่ยวกับขาวดี และทําใหเห็นวา กลุมสามารถผอน
คลายไดอยางมีความปลอดภัยมากเพียงพอ อาการขบขันในสังคมนั้น แสดงออกใหเห็นถึงเอกภาพ
ของความคิดเห็นของกลุม แนวความคิดของอาการขบขันปรากฏออกมาในรูปลักษณของการตอสู 
การกัดกัน และการเขาทํารายรางกายกันและกัน อาการขบขันและอารมณขันไดกลายเปนส่ิงทด
แทนสําหรับการทํารายรางกายที่เกิดขึ้นจริงๆ (ลอเลนดวยคําพูดหรือแสดงกิริยาทาทาง แทนที่จะเขา
ทํารายเอาจริงๆ) ความคลายคลึงกันของอาการขมขู เชน แยกเขี้ยว ทําหนายน  บิดเนื้อตัว แขนขา 
ฯลฯ ทั้งในการตอสูและการหัวเราะนี้ เปนการชี้ใหเห็นเดนชัดวาเปนหลักฐานที่สําคัญ ทัศนะดานที่
ฟงไดของอาการขบขันวา เปนการ “แยกเขี้ยวทางจิตวิญญาณ” อาการขบขันไดคอยๆ กลายสภาพมา
เปนสิ่งที่นาเพลิดเพลินใจ เมื่อไดผสมผสานรวมกันเขากับความเห็นอกเห็นใจ และความรูสึกรักใคร
ใยดีตอกัน

2. ทฤษฎีความเหนือกวา (Superiority Theory)
รากเหงาของอาการขบขันก็คือ การมีชัยชนะเหนือบุคคลอื่นหรือเหนือเหตุการณ

แวดลอมซึ่งสนับสนุน หรือเปนพื้นฐานสําหรับทฤษฎีความเหนือกวา ความอิ่มอกอ่ิมใจ (elation)
นั้น เกิดขึ้นเมื่อเราไดเปรียบเทียบตนเองวา มีความนาพึงพอใจ หรือมีความสามารถเหนือกวาผูอ่ืน
เมื่อเห็นวาเขาโงกวาหรือฉลาดนอยกวาตน นาเกลียดกวา หรือเคราะหรายมากกวาหรือออนแอกวา
และอาการขบขันที่ไดเปน เห็นการกระทําที่โงๆ ของคนอื่นๆ นั้นเปนศูนยกลางแหงประสบการณ
ทางดานอารมณขันเลยทีเดียว การหัวเราะเยาะหยันนั้น สามารถพบไดในสิ่งที่เสียหาย ผิดรูปผิดราง
หรือความอัปลักษณ ซ่ึงไมไดทําใหเกิดความเจ็บปวด หรือเปนการทําลายลางแตประการใด “อาการ
ขบขัน” วาเปน “ความรุงเรืองโดยทันทีทันใด” (sudden glory) ที่เราเกิดผลสัมฤทธิ์ขึ้นมาตอเมื่อได
สังเกตเห็นความออนแอหรือความบกพรอง (infirmity) ของคนอื่น และเปรียบเทียบกับความเดน
(eminency) ของตนเอง “อารมณขัน” เปนการลงโทษที่กระทําตอบุคคลที่ไมสามารถอยูรวมกับ
สังคมได (unsocial persons) ดังนี้ การทําใหไดรับความอับอาย (humiliation) จึงกลายเปนการแกไข
ทางสังคม อาการขบขันตอความโงเงาเตาตุนของคนอื่นหรือพฤติกรรมที่สะทอนภาพออกมาใหเห็น
ในลักษณะเดียวกัน (stereotyped) เมื่อมีการกระทําที่ชาญฉลาดกวานี้ ซ่ึงจะเปนที่ประทับใจมากกวา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



23

ที่จะมาหัวเราะเยาะกัน อารมณขันเปนกรณีของการปรับตัวที่เหนือกวา ที่ซ่ึงบุคคลมีความรูสึกวา
ตนเองสามารถปรับตัวตอสถานการณไดดีกวาคนอื่นๆ มีความสงางามมากกวาผูที่ตกเปนเหยื่อ
ทําใหเปนที่ตลกขบขันไดมากกวา

3. ทฤษฎีความไมลงรอยกัน (Incogruence Theory)
อารมณขันเกิดขึ้นจากสิ่งที่เขากันไมได (disjointed) การจับคูที่ผิดฝาผิดตัว (ill –

suited pairings) ของแนวความคิดหรือสถานการณหรือการนําเสนอแนวความคิด หรือสถานการณ
ที่แตกตางจากขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติกันมาแตกอน นี่แหละเปนรากฐานของทฤษฎีแหง
ความไมลงรอยกันทัศนะเชนนี้ รวมไปถึงส่ิงตางๆ ที่เกี่ยวของกับอารมณขันที่เปนสิ่งที่ผิดปรกติ อัน
เปนสวนผสมของความสัมพันธและความขัดแยงในสิ่งตางๆ อาการขบขันเกิดขึ้นเมื่อสถานการณที่
ไมคงเสนคงวาหรือไมเหมาะสม 2 อยางเกิดขึ้นดวยกัน สาเหตุของอาการขบขันเปนความหยั่งรู
ความแตกตาง สาเหตุของอาการขบขันเปน “เพียงความหยั่งรูที่เกิดขึ้นในทันทีทันใดระหวางแนว
ความคิดและสิ่งของในสภาพจริงที่ไดนํามาคิดวามีความสัมพันธเกี่ยวของกันและการหัวเราะนั้นก็
เปนการแสดงออกซึ่งความเห็นไมลงรอยกันนั้น “ เมื่อความขัดแยงระหวางความคิดและความหยั่งรู
เกิดขึ้นแลว ความหยั่งรูก็มักจะถูกเสมอ กลาววา อาการขบขันนั้นตามธรรมชาติแลวเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ
“จิตสํานึกไดถูกถายทอดไปโดยไมรูตัวจากสิ่งที่ใหญไปยังส่ิงที่เล็ก เพียงแตเมื่อมีความไมลงรอยกัน
นั้นนอยลงไปเรื่อยๆ และไมไดหมายความวา ความไมลงรอยกันนั้นจะทําใหเกิดอาการขบขันขึ้นได
เสมอไป ตัวอยางเชน ในความไมลงรอยกันที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ (ascending incongruity) นั้น หาก
ส่ิงที่เกิดขึ้นโดยไมคาดฝนนั้นมีความยิ่งใหญจริงๆ ก็จะไมขบขันอีกตอไป แตจะเกิดความประหลาด
ใจ(wonder)  ขึ้นแทนที่” มองวาสาเหตุอารมณขันที่เปน “บางสิ่งบางอยางที่หอมลอมการดํารงชีวิต
อยูของมนุษย” บุคคลที่เปนที่นาหัวเราะก็ตอเมื่อเขาประพฤติปฏิบัติบางสิ่งบางอยางที่แข็งทื่อ ทึ่ม
เชยหรือกิริยาอาการที่ดูเปนอัตโนมัติ ยิ่งมีอาการคลายกลไกมากเทาไหร ก็ยิ่งทําใหอาการขบขันมาก
เพียงนั้น เชน กิริยาทาทางของชารลี แชปปลิน เชื่อวาความไมลงรอยกันซึ่งอาจจะเปนการไมเห็น
พองตองกันตอคนอื่นนั้นเปนเรื่องที่นาขบขัน (funny) ก็ตอเมื่อเราสามารถที่จะธํารงไวซ่ึงทัศนคติที่
เปนกลางไมลําเอียง อารมณขันเปนความแตกตางกันอยางตรงขามกันระหวางสิ่งของที่มันควรจะ
เปนกับสิ่งที่มีรูปรางผิดแปลกแตกตางไปจากที่มันควรจะเปน ซ่ึงที่จริงแลวมันไมควรจะมีรูปราง
เปนอยางที่เห็นนั้นเลย อารมณขันเกิดขึ้นก็ตอเมื่อมีความคิดที่ทําใหเกิดอารมณช็อคมาก รวมกับ
ความคิดที่ขี้เลน นุมนวล หรือเปนเรื่องธรรมดาสามัญมากๆ เงื่อนไขที่ถาวรของอาการขบขันใน
สังคมที่เปนระเบียบในเมื่ออะไรที่แตกตางไปจากมาตรฐานที่ปฏิบัติกันในสังคมนั้นถือเปนสิ่งที่เห็น
ไมลงรอยกันหรือไมเขาทาเขาทาง
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4. ทฤษฎีความประหลาด (Surprise Theory)
องคประกอบของ “ความประหลาดใจ” อาการ “ช็อค”  “ความทันทีทันใด”  หรือ

“ความไมคาดฝน” นั้น นักทฤษฎีจํานวนไมนอยมองเห็นวา เปนเงื่อนไขที่จําเปนมาก (ถึงแมวาจะมี
ไมมากเพียงพอสําหรับความจําเปนนั้นก็ตาม) สําหรับประสบการณดานอารมณขัน มีความ
คลายคลึงบางประการระหวางแนวความคิดของประหลาดใจและความไมลงรอยกัน ที่มีสวนเกี่ยว
ของกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยฉับพลันที่ผิดแปลกแตกตางไปจากสิ่งที่เปนอยูตามธรรมชาติหรือส่ิงที่เกิด
ขึ้นอยูประจําวันดังนั้น จึงไมใชเร่ืองปรกติมากนักสําหรับนักทฤษฎีจํานวนมากที่จะมีการหลอมรวม
เอาความประหลาดใจเขากับความไมลงรอยกัน ในการอธิบายแนวความคิดนี้ ทฤษฎีตางๆ นั้นยืนยัน
วาความประหลาดใจเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด อาการขบขันนั้นเปนผลมาจากสวนผสมของ
ความสนุกสนานราเริงที่ไมมากจนเกินไปนัก กับอาการช็อคเขาดวยกัน อารมณขันประกอบไปดวย
ความประหลาดใจ หรืออาการตื่นที่ควบคูไปกับความรูสึกอยากจะลอเลนดวย ทัศนะที่แปลกที่สุด
สําหรับปฏิบัติตออารมณขันก็คือ การปรับเปลี่ยนตอส่ิงเราที่เกิดขึ้น เมื่อมีความแปลกใหม หรือเหตุ
การณใหมๆ เกิดขึ้น เมื่อความประหลาดใจถูกขจัดหมดสิ้นไป หรือเมื่อเร่ืองตลกขบขันนั้นเปนที่จด
จํากันได ปฏิกิริยาตอสถานการณที่นาขบขันนั้นก็จะเปลี่ยนแปลงไป  ในเมื่อมีสถานการณแบบเดียว
กันเกิดขึ้นเมื่อไดฟงเรื่องขําขันเดิมๆ ซํ้าๆ กัน ก็ยอมจะไมขันมากนักอีกตอไป เพราะเคยไดยินมา
กอนแลว

5. ทฤษฎีความขัดแยงกันอยูในตัว (Ambicalence Theories)
ทฤษฎีความขัดแยงกันในตัว หรือ “สวนผสมของสิ่งที่ขัดแยงกัน” (conflict – 

mixture) และความมีสองจิตสองใจ หรือความลังเลใจ (oscillation)  อาการขบขันเปนผลมาจากเมื่อ
เอกัตบุคคลมีประสบการณที่เกิดขึ้นเปนลําดับ โดยท่ีประสบการณนั้นๆ ไมสอดคลองตองกันกับ
อารมณหรือความรูสึก “เราหัวเราะก็ตอเมื่อไดมีการไตรตรองถึงสถานการณอยางรอบคอบแลว เรา
ก็พบวามีอารมณตรงกันขามขัดแยงกันอยูภายในใจของตัวเราเอง แมวาจะมีความคลายคลึงกันที่
สามารถมองเห็นไดชัดเจนระหวางทฤษฎีความขัดแยงกันอยูในตัวเองและทฤษฎีความไมลงรอยกัน 
ดูเหมือนวาจะเนนหนักตรงการแสดงออกซึ่งแนวความคิดหรือความหยั่งรูเสียมากกวาในขณะที่
ทฤษฎีความขัดแยงในตัวเองนั้นแสดงออกซึ่งอารมณหรือความรูสึกเปนสวนมาก”

6. ทฤษฎีการปลดปลอยและการผอนคลาย (Release and Relief Theories)
หนาที่ของอารมณขันในฐานะที่ชวยปลดปลอยใหหลุดพนจากความเครียดหรือ

ความคับของใจ หรือปลดปลอยความเครงเครียดที่มีอยูอยางมากนั้นใหลดนอยลงหรือหมดสิ้นลงไป
เปนพื้นฐานของทฤษฎีที่แสดงในสวนนี้ ทฤษฎีการมีพลังงานมากจนเกินไปของอารมณขัน พลัง
งานที่ตื่นตระหนกอยางไมมีจุดหมายในการแสวงหาทางออกไดทําใหเกิดการยอมแพ ส่ิงนี้สะทอน
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ใหเห็นภาพโดยการกระทําของอวัยวะท่ีใชในการพูด และกลามเนื้อหายใจซึ่งเปนผลใหเกิดปรากฏ
การณระหวางเสนเสียงกับการหายใจออกมาเปนสิ่งที่เรียกกันวา “อาการขบขัน” ความเครียดที่เกิด
ควบคูไปกับความคิดที่เกิดขึ้นมากเกินไปเปนครั้งคราว ที่เกินไปจากขีดความสามารถที่จะควบคุม
ความคิดไดเปนเหตุใหเกิดกระแสคลื่นแหงอารมณ บางทีส่ิงนั้นไปสูประสบการณที่นาขบขัน ซ่ึง
ตอบสนองจุดประสงคที่เปนประโยชน นั่นก็คือมุงที่จะบรรเทาความเครียดที่เกี่ยวของกับความตั้งใจ
ที่ยังคงมีอยูนั้นใหนอยลงไป ความผอนคลายมันซึมผานอารมณขันทั้งหลายออกไปไดเปนอยางดี
“ความผอนคลาย ถึงบันทึกวาเปนการกระทําทางกายภาพของการหัวเราะ และตอการมีอาการรวม
ทางกายภาพ มันไดถูกบันทึกไวในโอกาสของการขบขัน และมากกวาหรือนอยกวานั้น ที่มีความ
หลากหลายตางๆ กันออกไป อาการขบขันของความผอนคลายที่มีอยูอยางนอยนิดนั้นอาจจะเปน
เหตุใหเกิดอาการขบขันมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆ การผอนคลายไมใชอาการขบขันไปเสียทั้งหมด การคน
พบวามีการขัดจังหวะในทันทีทันใด โดยการผอนคลายนั้น อาจจะเปนจุดเริ่มตนใหมีการถามถึง
อาการขบขันนั้นวาทําไมถึงรูสึกขบขัน”

7. ทฤษฎีการศึกษาพฤติกรรมสวนรวมของมนุษย (Configurational Theories)
อารมณขันไดกลายเปนประสบการณไปก็ตอเมื่อส่ิงนั้นๆ ไดถูกตระหนักตั้งแตเร่ิม

ตนวาไดเกิดขึ้นโดยทันทีทันใดอยางไมจงใจจะใหเกิดขึ้น มีความสัมพันธบางประการระหวางแนว
ความคิดของทฤษฎีความไมลงรอยกันและทฤษฎีการศึกษาพฤติกรรมสวนรวมของมนุษย ทฤษฎีทั้ง
สองตางก็เนนไปที่พุทธิปญญาและความหยั่งรูตออารมณขัน แตความแตกตางระหวางสองทฤษฎี
นั้นอยูตรงจุดที่อารมณขันไดเปลี่ยนแปลงไป ตามทฤษฎีความไมลงรอยกันนั้นเปนความหยั่งรูของ 
“ความเขากันไมได” (disjointedness) วาบางทีก็ทําใหรูสึกขบขัน ทฤษฎีการศึกษาพฤติกรรมสวน
รวมของมนุษยนั้นอาจจะคาดหวังลวงหนาหรือสะทอนใหเห็นตัวแบบทฤษฎีที่กวางขวางมากกวา
จิตวิทยาเกสตาลทเสียอีก ทฤษฎีที่มุงศึกษาพฤติกรรมโดยรวมของมนุษยเปนพื้นฐานวาความเปนผูดี
มีสติปญญาดี (intelligibility) ของสถานการณ การไมรูเรื่องนั้นในเบื้องแรกที่เร่ิมมองเห็นวาเปน
สวนประกอบที่สําคัญที่ทําใหเกิดสถานการณที่นาขบขันขึ้น ความซาบซึ้งใจตอเร่ืองขบขันนั้น มิได
อยูที่วามีการเตรียมการเพื่อเลาเรื่องขบขันนั้นนานเพียงไร แตเร่ืองขบขันนั้นจะตองเขาใจไดโดยทัน
ทีอยางกระจางชัด สามารถอธิบายถึงกระบวนการที่เกี่ยวของทางดานจิตใจไดอยางดีเพียงพอ 
สําหรับประสบการณดานอารมณขัน เมื่อวัสดุปรากฏขึ้น เราก็เร่ิมตนที่จะสั่งในแนวทางที่นาจะเปน 
เหตุการณที่นาขบขันนั้นกระตุนใหเกิดแนวทางหรือทัศนะของความคิดเห็นก็จริงอยู แตมีการสรุปที่
หักเหหรือแตกตางไปจากที่คาดหวังเอาไว ส่ิงที่เกิดขึ้นอยางผิดไปจากที่คาดนั้นแหละ ที่ทําใหเกิด
ความประหลาดใจความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมโดยรวมของมนุษย ที่ทําใหเกิดประสบการณขึ้นมา
อยางจงใจ ประกอบไดดวยขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในเรื่องนั้นๆ คุณลักษณะของสิ่งที่นาหัวเราะโดยมี
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ความผสมผสานกลมกลืนอยางดี ทฤษฎี “ทวิภาพพลวัต” (dynamic duality) เร่ืองขบขันเปนการ
แกไขปญหาอยางมีความหลากหลายเรื่องขบขันนั้นมีความคลายคลึงกันตอรูปรางที่มีความเปนสอง
แงสองงามที่สามารถมองเห็นไดในสองแนวทาง (มองทางไหนก็ได เชน คนหนึ่งมองต่ํา อีกคนมอง
สูง) ดังเชน กรณี “สองคนยลตามชอง คนหนึ่งมองเห็นโคลนตม คนหนึ่งตาแหลมเห็นดวงดาวอยู
พราวแพรว” นั่นเอง ความรูสึกขบขันราเริงอยางมีเหตุมีผล อันไดรับการปลุกเราจากความเปลี่ยน
แปลงที่เกิดขึ้นอยางเฉียบพลัน ในรูปแบบแนวความคิดที่เปนพฤติกรรมโดยรวมของมนุษยอันเนื่อง
มาจากโครงสรางที่ไมแนนอน แสดงใหเห็นทัศนะที่นาสงสัยของเหตุการณที่เกิดขึ้นนั้นวามีความ
เปน “ทวิภาพพลวัต” อารมณขันเปนความทรงจํารําลึกที่ชวนหัวของการนําเอาเหตุการณที่มีความ
หมายหลายอยางเกิดขึ้นพรอมกันโดยบังเอิญ (เชน เสด็จใหมาถามวาจะเสด็จหรือไมเสด็จ หากเสด็จ
จะเสด็จดวยจากเรื่อง “ส่ีแผนดิน” เปนตน ซ่ึงความหมายของเสด็จในที่นี้ ความหมายหนึ่ง หมายถึง
เจานายฝายในพระองคหนึ่ง และอีกความหมายหนึ่ง หมายถึง “ไปหรือไมไป”)

8. ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalytic Theory)
ซิกมันด ฟรอยด (Sigmuound Fouid) เสนอทฤษฎีอารมณขันของเขาไวในหนังสือ

สองเลม หนังสือเลมแรก ตีพิมพในป 1950 นั้นเปนงานที่ยืดยานไมกระชับ แตก็มีอิทธิพลตอจิตใจ
ของผูคนมาก ทฤษฎีของฟรอยดนี้เกี่ยวของกับความแตกตางอยางเห็นไดชัด ของ “ส่ิงที่นาขัน” 
(comic) “ความรอบรู” (wit) และ “อารมณขัน” (humor) และกระบวนการที่เกี่ยวของ หนังสือเลมที่
สองของเขา (1928) นั้นเปนรายงานสั้นๆ แสดงอารมณขันในลําดับที่สาม มีติดตามแนวความคิด
ของฟรอยดอีกมากมายหลายคนดวยกัน และนําเอาทฤษฎีของฟรอยดไปขยายความใหมีความลุมลึก
ขึ้นไปอีก ฟรอยดแสดงความเห็นวา การหัวเราะเยาะนั้นมักจะแสดงใหเห็นการประหยัดคาใชจาย
ของพลังงานดานจิตใจ เมื่อพลังงานไดถูกสรางขึ้นในอาชีพในชองทางแหงจิตวิญญาน (cathexis) ที่
ไมสามารถนําไปใชได (เนื่องดวยการตรวจสอบของซูเปอรอีโก) ซ่ึงอาจจะทําใหตองหลุดปาก
หัวเราะออกมาโดยไมตั้งใจ ความเพลิดเพลินในสิ่งที่นาขัน (comic)นั้น เกี่ยวเนื่องกับเศรษฐศาสตร 
ในแงคาใชจายของความคิด เร่ืองขบขันนั้นอาจจะพบไดในหลายๆ สถานการณดวยกัน และบาง
สถานการณก็เปรียบเทียบใหเห็นความแตกตางหรือมีความคาดหวังที่ลวงมาเกี่ยวของดวย ในความ
รอบรู (wit)  นั้นความเพลิดเพลินก็ไดมาจากเศรษฐกิจในแงของคาใชจายของความมีหิริโอตัปปะ 
ความรอบรูนั้นมักจะไมเปนภัยอะไรตอใครใน “อารมณขัน” นั้นก็มีเศรษฐกิจแหงคาใชจายของ
ความรูสึก อารมณขันเปลี่ยนแปลงเหตุการณที่นาจะทําใหเกิดความรูสึกทนทุกขทรมานไปเปนสิ่งที่
มีความสําคัญนอยกวานั้นลงไปได ฟรอยดไดแสดงทัศนะของชัยชนะแหงความการหลงตนเอง 
(triumph of nareissism) ในหนังสือของเขาอีกเลมหนึ่งในป 1928 อารมณขันแสดงใหเห็นชัยชนะ
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ไมเพียงแตของ “อีโก” เทานั้น แตยังรวมไปถึงหลักการแหงความสนุกสนานเพลิดเพลินอีกดวย 
(ปราชญา กลาผจญ , 2542 : 7-19)

อารมณขัน (Humour) คืออารมณสนุกสนาน ตลกขบขันหรือทางสรีรวิทยาหมายถึง
ของเหลวในรางกาย เชน เลือด น้ําเหลือง การรักษาดวยอารมณขันคือการทําใหรางกายรักษาตัวเอง
ดวยการควบคุมระบบหมุนเวียนของเหลวในรางกาย Steve Sultanoff the president of American
Association for Therapeutic Humour (AATH) ในแคลิฟอรเนียกลาวไววา “อารมณขันจะชวย
เปลี่ยนแปลงระบบตางๆ ในรางกายซึ่งไมใชแนวความคิดใหมเนื่องจากในคัมภีรไบเบิ้ลไดกลาวไว
วา “A merry Areast doeth good like a medic” หรือ “หัวใจที่เบิกบานจัดเปนยารักษาโรคที่ดีอารมณ
มีผลโดยตรงตอการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในรางกาย ซ่ึงจะมีโมเลกุลของโปรตีนชนิดหนึ่งเรียกวา
neuropeptides อยูทั่วไปในรางกาย จะทําใหรางกายมีภูมิคุมกันสารเคมีชนิดนี้จะทํางานไดดีเมื่อมีสุข
ภาพดีมีผลใหการทํางานมีประสิทธิภาพ การที่คนเรามองโลกในแงดี มีความรัก ความหวัง ความ
สนุกสนาน จะชวยรักษาโรคใหหายไดการหัวเราะจะชวยทําใหรางกาย ความคิด รวมทั้งสุขภาพจิต
ดีขึ้น มีผลการวิจัยวากลามเนื้อของคนเราสามารถผอนคลายไดอยางรวดเร็วภายหลังไดดูการตูนหรือ
ส่ิงสวยงามมีผลการวิจัยที่แสดงใหเห็นวาอารมณขันจะชวยเสริมสรางระบบทางเดินหายใจไดมีการ
เปรียบเทียบระหวางผูที่มีอารมณขันอยูเสมอจะมีระบบภูมิคุมกันดีกวาอารมณขันหรือการหัวเราะ 
จะชวยเพิ่มภูมิคุมกันในรางกายชวยปองกันรางกายจากการติดเชื้อ มีผูปวยมากมายคนพบวาอารมณ
ขันจะชวยทําใหเขาฟนฟูรางกายจากอาการปวดเรื้อรัง การหัวเราะเปนการออกกําลังกาย เนื่องจาก
การหัวเราะจะชวยเพิ่มอัตราการเตนของหัวใจ กระตุนการไหลเวียนของเลือดและชวยฟนฟูกลาม
เนื้อในรางกาย การหัวเราะจะชวยรักษาสมดุลระหวางการหายใจเขาออกเปนการรักษาโรคเกี่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ นอกจากนั้นการหัวเราะจะชวยเพิ่มปริมาณฮอรโมนอดินาลีน (adrenaline)
และสารเคมีอ่ืนๆ ที่จะชวยใหเกิดอาการตื่นตัวและมีความจําที่ดีขึ้น (แพทยทางเลือก 2547 : 48-51)

ตามสภาพธรรมชาติของอารมณขัน อารมณขันจะแปรตามสภาพพื้นฐานของจิตใจถา
จิตใจเปนสุขจะมีอารมณขันงายถาจิตใจเปนทุกขจะมีอารมณขันยาก อารมณขันจะแปรตามสภาพ
รางกาย รางกายสมบูรณจะมีอารมณขันงายกวารางกายออนแอ คนบาจี้จะมีอารมณขันงายกวาคนไม
บาจี้การแสดงออกของอารมณขันมีหลายวิธีเชนหัวเราะการหัวเราะเปนการแสดงออกที่ทุกคนเขาใจ 
คนเราหัวเราะ 1 นาทีคลายออกกําลังกาย 1 ช่ัวโมงรางกายจะผลิตสารออกมาชนิดหนึ่งเรียกวา  
“เอนโดฟน” เปนสารที่คนออกกําลังกายนานๆ  คนนั่งสมาธิ คนมีความสุขมากๆ จะผลิตสารตัวนี้
ออกมาในกระแสเลือด สารเอนโดฟนจะชวยใหภูมิตานทานของรางกายดีขึ้น สุขภาพทั่วๆ ไปก็จะดี
ขึ้น การหัวเราะทําใหคนเรามีความสุขในประเทศอินเดียมีการชุมนุมกันแลวหัวเราะเพราะเชื่อวาการ
หัวเราะคือการสรางความสุข สงเสริมสุขภาพและยังเปนการออกกําลังกายปอดและหัวใจที่ดีมาก 
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คนเราควรหาเวลาปลดปลอยอารมณออกมาบางอยาเก็บไวคนเดียว ปลดปลอยความเปนตัวของตัว
เองบางเพื่อสุขภาพไมตองสวมหัวโขนไมตองวางฟอรมตลอดเวลาเพราะทุกๆ คนเปนคนธรรมดา
เทานั้นยิ่งคนทํางานในเชิงอํานาจยิ่งตองเก็บกดมากมักจะลงทายดวยความเครียดที่สะสม เสียสุข
ภาพ การหัวเราะเปนการลดความเครียดที่ดีมาก หาเรื่องหัวเราะเสียบางชีวิตจะมีความสุข การแสดง
ออกของอารมณขันอีกวิธีหนึ่งก็คือการยิ้ม หลายคนไมเคยหัวเราะเลยคงจะเปนนิสัยที่จริงจังมากเกิน
ไป ก็ไมมีใครกลาเขาใกลลูกไมกลาปรึกษา ภรรยาก็เกรง ลูกนองคนใชก็กลัว ดังนั้นตองหัดยิ้มบาง 
ยิ้มใหกับตัวเองนึกเรื่องที่ทําใหเรายิ้ม แตตองใหพอเหมาะ อยาทําใหเกิดความรูสึกวายิ้มเหมือน
หลอกในหลวงทานยังทรงมีอารมณขันจนเขียนออกมาเปนหนังสือหลายเลม จะเห็นวาทานทรงใช
อารมณขันเปนเครื่องมือผอนคลายภาระอันใหญหลวงของทานคนไทยนาจะเลียนแบบนายหลวง
ของเราบางการสรางอารมณขันก็คงไมยากขั้นแรกก็หัดยิ้มกับตัวเองกอนหัดนึกถึงเรื่องตลกๆ หัด
มองโลกในแงดี หัดดูตลกอานหนังสือตลก หัดทําตลกบาง พยายามหาวิธีที่ทําใหคนอื่นหัวเราะบาง
เราหัวเราะบาง นอกจากนั้นอารมณขันยังเปนเครื่องมือแกปญหาที่ดีมากเครื่องมือหนึ่งใชไดทุก
สถานที่โดยเฉพาะในครอบครัวหรือที่ทํางาน อารมณขันโดยเฉพาะผูบริหารจําเปนมาก เพราะจะลด
แรงกดดันสรางบรรยากาศของการทํางานที่ดีมากแตตองดูกาลเทศะใหดีมากเกินไปก็ไมดีไมมีเลยก็
จะเครียดทั้งองคกร (นายแพทยวิวัฒน วิริยกิจจา 2548 : 1-2)

จากแนวความคิดดังกลาวพอสรุปไดวาอารมณเปนรูปแบบของปฏิกิริยาตอบสนองของ
คนเราตอส่ิงเรารอบตัว มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสรีรวิทยา พฤติกรรม การแสดงออก และภาวะ
ความรูสึก โดยพัฒนาการทางอารมณเปนการผสมผสานระหวางพื้นอารมณเดิมกับอิทธิพลจากสิ่ง
แวดลอม ลักษณะของอารมณจะแบงเปน 3 กลุมใหญๆ คือ อารมณดานบวก อารมณดานลบ อารมณ
กลางๆ หรือแบงตามระดับความรุนแรงจะมีหลายลักษณะ เชน อารมณโกรธ อารมณกลัว อารมณ
กังวล อารมณเกลียด อารมณดี

อารมณขัน คืออารมณสนุกสนาน ตลกขบขันจัดเปนอารมณดานบวก อยูในกลุมอารมณ
ดี มีประโยชนมากมาย เชน การรักษาโรคตาง ๆ การสรางภูมิคุมกัน ชวยทําใหระบบหมุนเวียนของ
เหลวในรางกายปกติ นอกจากนั้นอามรณขันยังมีประโยชนในการบริหารงาน ถาผูบริหารรูจักใช
อยางพอเหมาะ เหมาะสมกับกาลเทศะ จะทําใหองคกรมีความสุข มีความอบอุน มีความกันเอง ผู
รวมงานก็สบายใจที่ไดคบหา เพราะอารมณขันทําใหผูบริหารอารมณดี มองโลกในแงดี จะทําใหลด
ความกดดัน ลดความขัดแยงในองคกร ลดปญหา อารมณขันเปนเครื่องมือที่ใชในการแกปญหาได
เปนอยางดี ผูบริหารจึงควรที่จะสรางอารมณขันเพื่อประโยชนขององคกร
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การสรางอารมณขันของผูบริหาร
ในแตละวันชีวิตของนักบริหารตองเผชิญกับผูคนและเหตุการณตางๆ ทําใหอารมณตอง

เปลี่ยนแปลงไป จนบางครั้งก็ยากที่จะควบคุมระดับอารมณใหมั่นคงและราบเรียบ เนื่องจากจะอด
ทนหรืออดกลั้นเอาไวได นักบริหารจึงควรพัฒนาบุคลิกภาพในดานอารมณและจิตใจ เพื่อใหมี
ลักษณะของความหลากหลายและสอดคลองกับเหตุการณที่ผันแปร แตอารมณที่สรางขึ้นมาควร
เปนอารมณในแงดีและสรางสรรคนั่นก็คือ (1) ใจกวางพรอมที่จะเปดรับความคิดเห็นที่ตางมุมมอง 
(2) ใจเย็นสามารถฟงผูอ่ืนไดอยางสุขุม พินิจพิเคราะหอยางรอบคอบ (3)  ใจสะอาด มีศีลธรรม 
คุณธรรม มีเมตตากรุณาไมคิดทํารายผูอ่ืน (4) ใจยุติธรรม มีความเปนกลาง ตัดสินดวยเหตุผล ให
ความเปนธรรมแกทุกฝาย (5) ใจสนุก มีอารมณดี ยิ้มแยมแจมใส นักบริหารจะทําอยางไร จึงจะ
รักษาระดับอารมณใหเบิกบานและมั่นคงไดตลอดเวลา คําตอบก็คือทานตองฝกสรางอารมณขันให
เกิดขึ้นอยูเสมอ เพราะมันชวยใหทานมองโลกในแงดี พูดอยางอารมณดี และผูที่อยูใกลชิดรูสึก
อบอุน เปนกันเอง และสบายใจที่จะไดคบหาสมาคมดวย ไมเคิล เอียโปซี จากหนังสือเทคนิคการ
หยอดอารมณขันเรียบเรียงโดย นภดล เจนสวัสดิ์ (จรวยพร  ธรณินทร 2538 : 30) ไดกลาวถึงการเลา
เร่ืองตลกและสนุก เพื่อใหการพูดนาฟงไววา ถานักบริหารรูจักนํามาใชในการเจรจาธุรกิจหรือใน
การดําเนินอาชีพของทาน อารมณขันจะชวยใหนักบริหารเปนพวกเดียวกันกับผูฟง ทําใหบรรยากาศ
เปนกันเองและลดความขัดแยง ชวยลดความฉุนเฉียวของผูฟงโมโหราย ชวยใหขอมูลที่นักบริหาร
กําลังพูดกลายเปนเรื่องที่จดจําไดงาย และชวนใหผูอ่ืนตั้งใจฟงดวยความสบายใจ อยางไรก็ตาม การ
จะหยอดอารมณขันใหไดผลดี ยอมตองมีเทคนิคและกลยุทธซ่ึงผูพูดจะตองเลือกเรื่อง เลือกโอกาส 
และชวนใหผูอ่ืนตั้งใจฟงดวยความสบายใจ ปรุงแตงเรื่องสนุกที่จะพูดใหเหมาะกับกลุมผูฟง ดู
พื้นฐานการศึกษา เพศ วัย อาชีพ ความสนใจ และฐานะทางสังคม เศรษฐกิจ เพื่อจูงใจผูฟงใหติดตาม
จนจบเรื่อง เลือกเรื่องที่สนุกที่พูดไดอยางปลอกภัยไมทํารายจิตใจใคร หรือไมทําใหใครคนหนึ่งๆ 
ตองเสียหนาหรืออับอายไรศักดิ์ศรี เร่ืองที่พูดควรสะกดอารมณของผูฟงใหคลอยตาม เลือกเรื่อง
สนุกที่เหมาะกับบุคลิกนิสัยของตนเอง เชน ทานเปนคนเปดเผยราเริง สนุกสนาน หรือชอบเก็บสี
หนา และอารมณไดราบเรียบ เลือกสรางอารมณขันใหเหมาะกับสถานการณ หรือเร่ืองที่กําลังเลา 
เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงอยางกลมกลืนกับสภาพแวดลอมในขณะนั้น เติมอารมณสนุกลงในเนื้อหาที่
พูดไดอยางเหมาะสม และที่สําคัญคือ ตองรูจักโอกาส และจังหวะที่เหมาะสม เมื่อหยอดอารมณขัน
ไปแลว ตองทําใหเกิดผลดี คือ ผูฟงตองสนุกสนานไปดวย มิฉะนั้นจะกลายเปน “ตลกฝดหรือดาน” 
ส่ิงที่นักบริหารควรหลีกเลี่ยงไมนํามาเลาเปนเรื่องตลกขบขัน ไมควรแสดงตัวเปนหัวหนาหรือเจา
นายผูไรรสนิยม ในการนินทาลูกนองหรือผูอ่ืนที่อยูในตําแหนงต่ํากวาในเชิงดูหมิ่น ซ่ึงถือเปนความ
ผิดพลาดในการเลือกเปาหมายของการสรางอารมณขันที่ไมเหมาะสม เพราะอาจทําใหผูฟงซึ่งอาจ
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เปนกลุมเพื่อนผูถูกพาดพิงตลกไมออก หลีกเลี่ยงการเหยียดหยามดูหมิ่นเกี่ยวกับเพศ เนื่องจากเปน
เร่ืองที่หมิ่นเหม โดยเฉพาะหากกลุมผูฟงเปนผูหญิงอาจไมนึกสนุกไปดวย และจะนึกดูถูกรสนิยม
ของผูพูดเสียมากกวา หลีกเล่ียงการพูดพาดพิงถึงชนกลุมนอยและความขัดแยงทางศาสนา เพราะ
เปนเรื่องละเอียดออน และกอใหเกิดความสะเทือนอารมณไดงาย การพูดออกไปจึงเปนเรื่องเปราะ
บาง พรอมที่จะบาดหูใหผูฟงรูสึกขมขื่น ชิงชังหรือรังเกียจ จนอยากจะโตแยงออกมา หลีกเลี่ยงคํา
พูดสองแงสองงาม จนอยากจะแยงออกมา หลีกเลี่ยงการลอเลียนสังคม  โดยเฉพาะเรื่องเชื้อชาติของ
ชนชาติ หลีกเลี่ยงการทําลายลาง หรือถือโอกาสตอกหนาบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งอยูในที่นั้น ให
กลายเปนตัวตลกเพราะอาจกอใหเกิดความเจ็บใจหรือละอายที่ ถูกถากถางเยาะเยยตอหนา
สาธารณชน หากนักบริหารจะเลือกโจมตี ควรใหตนเองนั่นแหละเปนเปาหมายที่ดีที่สุด

ดังนั้น เทคนิคการหยอดอารมณขันขั้นตนหรือสําหรับมือใหม ควรเปนดังนี้ คือ กอนพูด
จงเตรียมตัว คนหาขอมูลเพื่อทราบคุณลักษณะของกลุมผูฟง เลือกเปาหมายของการพูดใหดี ใชตน
เองเปนเปาแหงความสนุกเปนดีที่สุด ไมทําลายใครและทําใหทานเปนคนที่มีความเปนกันเอง และมี
ประสบการณสูงนาเชื่อถือมากขึ้น เปดตัวและสรุปดวยบทสนุก  และสอดแทรกอารมณขันเปน
ชวงๆ เพื่อมิใหผูฟงเบื่อหนาย รูจักเทคนิคในการพูด ควรเริ่มจากใบหนาที่ยิ้มแยมเปนกันเอง พูดจามี
จังหวะและลีลาที่เร่ิมจากชาและชัดเจน เนนในชวงที่ตองการเนน พูดอยางถูกอักขระวิธี มีควบกล้ํา
และวรรคตอนที่ถูกตอง นอกจากนี้ควรแสดงทาทางประกอบบาง ประเด็นที่ตองการเนนเปนพิเศษ
ควรใชตลกหรือขําขันเรื่องยาว เพื่อสรางอารมณรวมใหติดตามดวยความสนใจ หลังจากได
พัฒนาการพูดไปไดระยะหนึ่ง หรือกลาวงายๆ คือ เมื่อมีประสบการณแลวและชั่วโมงบินมานาน
เพียงพอ ควรเริ่มตนขั้นกาวหนาตอไป ไดแก สรางอารมณขันในลักษณะที่แสดงออกอยางเปน
ธรรมชาติ ดูไมฝนเสแสรงทําขอใหนักบริหารลองศึกษาลีลาการพูดของตลกมืออาชีพ จะทําใหทาน
สังเกตเห็นความแนบเนียนจากความช่ําชองในประสบการณ สรางสไตลหรือลักษณะประจําตัวของ
ทาน ใหมีเอกลักษณเปนที่นาประทับใจ การสรางเอกลักษณอยูที่วิธีการพูด ทานจะเลือกแบบใด
เชน ตลกหนาตาย พูดไปยิ้มไปและหัวเราะบาง พูดลอเลียนประชดสังคมและการเมือง หรือพูดอยาง
หักมุมในจังหวะที่ทุกคนคาดไมถึง ทานตองฝกซอม ฝกพูดเพื่อใหเกิดความชํานาญ ตองจัดวางมาด
และแสดงทาทางไดอยางกลมกลืน หากยังไมแนใจอยารีบนําไปใช ทานควรลองกอนในกลุมเล็กๆ
เพื่อทดสอบปฏิกิริยาจากผูฟงกอน หากทานยังไมสามารถเลาจากประสบการณของตนเอง ลองยืม
คําพูดของผูอ่ืนมาใชและควรอางอิงบุคคลที่มีช่ือเสียงเปนที่รูจักทั่วไป โดยทานจะตองสะสมคําคม
สุภาษิต ขอคิด คําพูดขําขันที่เปนอมตะเพื่อเลือกยืมมาใชอยางปลอดภัย การเลาขําขันตองใชภาษา
พูด เลาใหส้ัน ดําเนินเรื่องอยางกระชับ ชูประเด็นใหตรงจุดคลายกับการปลอยหมัดตรง ใหกระทบ
เปาอยางรวดเร็วและแมนยํา การพูดตองรูจักจังหวะของการหนวงเวลา คือ เลาไปเรื่อยๆ และตอง
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หยุดนิ่งพักหายใจชั่วครูแตจะตองรูวาควรจะหยุดเมื่อใด การหยุดนั้นก็คือ จังหวะกอนปลอยหมัด
น็อคนั่นเอง ซ่ึงเปนการใชบทสงทายใหเสียงที่หนักแนน แจมใส เมื่อพูดออกไปแลว ทานจะตองยืน
รอฟงเสียงหัวเราะที่ติดตามมาชวงนี้ทานตองไมหัวเราะตาม แตจะตองวางทาประหลาดใจเหลือเกิน
วาเรื่องที่ทานเลาไปทําไมนาขําอะไรขนาดนั้น เพื่อใหผูฟงรูสึกวาเขาฉลาดกวาผูพูด รูจักการแก
ปญหาเฉพาะหนา หากทานไมเตรียมตัว เตรียมขอมูลมาดี หรือเลือกเลาเรื่องที่ไมเหมาะสม อาจไม
ไดเสียงหัวเราะตามความคาดหวัง เพราะบางครั้งในคนบางกลุม เชน อาจารยมหาวิทยาลัย นักวิจัย
นักวิชาการ นักบริหารระดับสูง และนักบริหารธุรกิจ ซ่ึงเคยชินกับการพูดอยางเปนพิธีการเรื่องใด
สามารถทําใหกลุมผูฟงหัวเราะออกมาไดแลว จะทําใหเสียงหัวเราะติดตามมาอีกและทานจะมีความ
มั่นใจพูดไดดีขึ้น อยางนอยที่สุดควรจะมีเร่ืองสนุกเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่จะสะกิดใจเรียกเสียงหัวเราะ
ออกมา ถาไมมีจริงๆ ทานตองนําไปแกไขขอบกพรองทันที

หลักการที่กลาวมานี้เปนเทคนิคการหยอดอารมณขันของมือใหมและมือพัฒนา สําหรับ
มืออาชีพทานยังตองเรียนรูเคล็ดลับตางๆ เพิ่มเติมอีก คือ เตรียมขอมูลลวงหนา แตเวลานําไปแสดง
ออกตองเลนออกมาเหมือนวาทานคิดออกมาไดเดี๋ยวนั้นเอง ซ่ึงจุดนี้เรียกวา มี “ไหวพริบปฏิภาณ”
โดยเฉพาะคําคมในนาทีวิกฤต ในขณะที่กําลังพูดเรื่องยาก เร่ืองหนัก หรือเร่ืองขัดแยง ทานตองจดจํา
คําคม ขอคิดขําขันไวจํานวนมาก เพื่อจะไดนําออกมาใชไดในหลายๆ โอกาสโดยเฉพาะในชวงที่
เกิดการสะดุด เชน ไมโครโฟนเสีย ไฟดับ ขางนอกหองมีเสียงดังเกิดขึ้น คนฟงบางคนนอนหลับ มี
เสียงพูดคุยกัน หองประชุมรอนอบอาวหรือหนาวเกินไป ทานจะตองลําดับการเลาเรื่องของทานไว
ลวงหนา นอกจากนี้ยังตองจัดการแกไขสถานการณตางๆ ศึกษาขอมูลของพิธีกรที่แนะนํา ผู
อภิปรายรวมกับคุณ ขนาดของหอง ระบบเสียงไมโครโฟน ส่ิงที่จะมาขัดจังหวะการพูด และเหตุ
การณอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไมคาดคิด ทานตองเปลี่ยนมุมตลกใหเหมาะกับงาน เพราะมุมสนุก
สามารถนําไปใชซํ้าไดอีก แตตองปรับเปลี่ยนตัวละครบาง เชน อาจปรับเปลี่ยนเนื้อหา เปลี่ยนบทสง
ทาย เปลี่ยนแนวคิด หรือปรับเปลี่ยนเวลาเพื่อใหทันสมัย เมื่อทานเปนมืออาชีพ ทานตองสรางเรื่อง
ตลกใหมๆ ดวยตัวทานเองเพื่อใหเกิดความชํานาญและมีเร่ืองเลาใหมๆ ซ่ึงอาจเริ่มจากนําเรื่องเกามา
ดัดแปลงเนื้อหาหรือเหตุการณประกอบเพื่ออธิบายความสัมพันธใหม และเมื่อทานฝกซอมอยูเสมอ
ทานจะสามารถคิดมุขใหม และมีความคิดสรางสรรคอยางที่เรียก พรแสวงทําใหเกิดพรสวรรค
(จรวยพร ธรณินท 2538 : 30-33)

จากที่กลาวมาแลวขางตนจากการบริหารโดยรวม การบริหารสถานศึกษาก็คือกระบวน
การทํางานรวมกันของบุคลากร เพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายรวมกันตามภารกิจของสถาน
ศึกษาอยางมีประสิทธิภาพและมีความสุข โดยผูบริหารตองมีความรูความสามารถในกระบวนการ
บริหาร มีภาวะผูนํา คือ มีคุณลักษณะหรือคุณสมบัติเปนที่ยอมรับ ที่ทุกคนยินดีจะปฏิบัติตามดวย
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ความเต็มใจ นอกจากนั้นผูบริหารยังตองมีการพัฒนาบุคลิกภาพใหเปนคนที่มีคุณภาพทั้งภายในและ
ภายนอก ซ่ึงในเรื่องภาวะผูนําและการพัฒนาบุคลิกภาพ มีเรื่องหนึ่งที่สําคัญคือผูบริหารตองมี
อารมณขัน เพราะอารมณขันจะทําใหองคกรมีความสุข ผูบริหารจะตองรูจักการสรางอารมณขัน รู
จักใชอารมณขันใหเหมาะสมกับกาลเทศะ เหมาะสมกับสถานการณก็จะเปนประโยชนอยางมาก ใน
ที่นี้จะขอกลาวถึงการบริหารสถานศึกษาตามภารกิจ โดยจะนําเอาทฤษฎี Z มาประยุกตใช ดังจะ
กลาวตอไป

การประยุกตทฤษฎี Z ไปใชในการบริหารสถานศึกษา
ทฤษฎี Z เปนทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจที่เกิดขึ้นจากผลกระทบระหวางระบบการ

บริหารธุรกิจแบบญี่ปุน กับระบบการบริหารธุรกิจแบบอเมริกัน ผูที่คิดคนทฤษฎีนี้ไดแก
ศาสตราจารย วิลเล่ียม จี โอยูชิ (William G. Ouchi) แหงมหาวิทยาลัย  UCLA (University of
California at Los Angeles) เหตุที่ วิลเล่ียม จี. โอยูชิ เรียกทฤษฎีนี้วา ทฤษฎี Z ก็เพื่อใหสอดคลองกับ
ทฤษฎี X และทฤษฎี Y ซ่ึงเปนทฤษฎี Dqauglas Megregor ไดตั้งซึ่งหลายปมาแลว ทฤษฎี Z มีองค
ประกอบที่สําคัญ 4 ประการ คือ การทําใหปรัชญาที่กําหนดไวบรรลุผล การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพการใหความไววางใจแกผูใตบังคับบัญชา การใหผูใตบังคับบัญชามี
สวนรวมในการตัดสินใจ หากจะวิเคราะหองคประกอบทั้ง 4 ขอนี้ จะเห็นไดวาทฤษฎี Z ไดรวมเอา
หลักการของทฤษฎี X และทฤษฎี Y ไวดวย (ซ่ึงก็คือทฤษฎีแหงความเปนมนุษยธรรม Humanistic
Theory) ซ่ึงสาระสําคัญของทฤษฎีนี้ก็คือ มนุษยรักความเปนธรรม รักความเปนอิสระ มีความ
ตองการและความคาดหวังที่ตั้งไว  สวนองคการก็จะตองมีกฎเกณฑที่ตองควบคุมมนุษย ดังนั้น
ภาระหนาที่ของผูนําก็คือการปรับองคการใหสอดคลองกับธรรมชาติของมนุษย เพื่อใหเปาหมาย
ของมนุษยสอดคลองกับเปาหมายขององคกร องคประกอบทฤษฎี Z ตรงกับทัศนะของ Likert ที่ให
ไวเกี่ยวกับผูนําวา ภาวะผูนําเปนกระบวนการที่ตอเนื่องกัน ซ่ึงผูนําจะตองคํานึงถึง ความคาดหวัง
คุณคา และการใชทักษะดานมนุษยสัมพันธในกลุมสมาชิกที่ทํางานรวมกัน ช้ีนําใหผูรวมงานเขาใจ
ถึงกระบวนการตางๆ ภายในองคการเพื่อสนับสนุนใหทุกคนใชความรูความสามารถของตนเองได
อยางเต็มที่ เพื่อปฏิบัติงานภายในองคการใหมีประสิทธิภาพที่สุด ผูนําจะตองเขาไปมีสวนรวมใน
การตัดสินใจเกี่ยวกับงานและสวัสดิการในองคการและในขณะเดียวกันก็จะตองสรางแรงจูงใจเพื่อ
ใหผูใตบังคับบัญชามีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ซ่ึงก็คือการใหความไววางใจแกผูใตบังคับ
บัญชานั่นเอง ทฤษฎี Z ไดใหหลักการบริหารไว 3 ประการ คือ คนในองคการตองมีความซื่อสัตยตอ
กันและกัน (trust) คนในองคการจะตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน (subtle) คนในองคการจะ
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ตองมีความใกลชิดมีความเปนกันเอง (intimacy) ซ่ึงทั้ง 3 ประการนี้ ก็เปรียบเสมือนการเนนหนักใน
เร่ืองมนุษยสัมพันธในองคการนั่นเอง

ไดกลาวแลววา ทฤษฎี z เปนทฤษฎีทางการบริหารธุรกิจที่เกิดขึ้นจากผลกระทบ
ระหวางระบบบริหารธุรกิจแบบญี่ปุนระบบบริหารธุรกิจแบบอเมริกัน ลักษณะการบริหารงานคลาย
ระบบญี่ปุน แตจะมีการดัดแปลงเพื่อใหเขากับสภาพสังคมอเมริกัน ซ่ึงมีบริษัทธุรกิจในอเมริกา
หลายบริษัทไดนํามาใชเชน บริษัท General Motor, โรงงานประกอบรถยนต Buike, ซ่ึงบริษัท
Hewlette Packard บริษัท IBM และบริษัท Eastern Kodak เปนตน ซ่ึงรูปแบบ (type) ของทฤษฎี z มี
ดังนี้ คือ ระยะเวลาการจางงานเปนไปตลอดชีวิต การประเมินและเลื่อนตําแหนง ไมตองรอระยะ
เวลา 10 ป ลักษณะงานอาชีพตองรูหลายๆ ดาน เชนเดียวกับญี่ปุน การบริหารใชระบบ MBO การ
ควบคุมการบริหารเปนแบบอเมริกัน การตัดสินใจมีทั้งแบบรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ การ
ทํางานและมนุษยสัมพันธในองคการมีอิสระเปนของตัวเองและมีเสรีภาพเทาเทียมกัน ยึดหลัก trust,
subtle และ intimacy เนื่องจากวิธีการบริหารที่ดีตามทฤษฎี z นั้น มีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ
ดังไดกลาวแลว คือ การทําใหปรัชญาที่กําหนดไวบรรลุ การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ การใหความไววางใจแกผูใตบังคับบัญชา การใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ ดังนั้น หากผูบริหารสถานศึกษาจะนําวิธีการของทฤษฎี z ไปประยุกตใชในการบริหารก็
จะกระทําได โดยวิธีการดังตอไปนี้ คือ

การทําใหปรัชญาที่กําหนดไวบรรลุผล จึงจําเปนจะตองมีการกําหนดจุดมุงหมาย (goal)
หรือ ปรัชญาของสถานศึกษาไวเปนลายลักษณอักษร และเพื่อใชปรัชญาของสถานศึกษาที่กําหนด
ไวบรรลุผล จะตองอธิบายหรือทําความเขาใจระหวางครูผูสอน เพื่อใหเกิดพฤติกรรมการเรียนการ
สอนใหเปนไปตามแนวปรัชญาของสถานศึกษา ทั้งนี้เพื่อใหปรัชญามีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนมิใช
เขียนหรือกําหนดไวเปนลายลักษณอักษรในสมุดแตเพียงอยางเดียว ไมนําปรัชญามาสูการปฏิบัติ
ปรัชญาก็จะไมบรรลุผลเปาหมายของการบริหารและการเรียนการสอนของสถานศึกษาก็จะเปนไป
อยางเลื่อนลอยไมมีจุดมุงหมาย การนิเทศติดตามการปฏิบัติงานของครู เปนความจําเปนของผู
บริหารที่จะตองดําเนินการเปนระยะอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อผลแหงใหปรัชญาที่กําหนดไวบรรลุผล

การพัฒนาคณะครูในสถานศึกษาใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ เปนหนาที่และความจํา
เปนของผูบริหารที่จะตองพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาของตนใหเปนบุคลากรที่มีคุณภาพ ทั้งนี้
เพื่อใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ วิธีการพัฒนาอาจทําไดหลายรูปแบบ ดวย
การใชเครื่องมือในการพัฒนาองคการ ดังนี้ คือ การนิเทศงานและใหคําปรึกษาหารือ (advising and
consultation)  ทั้งเปนกลุมและเปนบุคคล โดยเฉพาะทางดานวิชาการ จัดใหครูในสถานศึกษาไดมี
ช่ัวโมงทําการสอนตามความเหมาะสม และความถนัดเพื่อใหเกิดความพึงพอใจ เปนการสรางขวัญ
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และกําลังใจในการปฏิบัติงานจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนจัด
สวัสดิการตามความตองการจําเปนบนพื้นฐานแหงความเปนไปได ใหแกผูใตบังคับบัญชาตามสม
ควรเพื่อพัฒนาจิตใจ จัดหาเอกสารทางวิชาการ คูมือการสอนตามหลักสูตร และหนังสือเสริมความรู
อ่ืนๆ ไวในหองสมุดเพื่อใหครูไดศึกษา คนควา เพื่อพัฒนาตนเอง (self – development) จัดใหมีการ
หมุนเวียนสับเปลี่ยนหนาที่การงาน (jobratation)  กันบาง เชน เปลี่ยนชั้นที่สอนประจํา 2 ป ตอคร้ัง
หรือเปลี่ยนในแตละปการศึกษา เปนตน จัดใหมีการฝกอบรม (training) ในระยะสั้นๆ เฉพาะวิชา
โดยอาจเชิญวิทยากรหรือ ใหครูที่มีความรูความชํานาญกวามากใหการอบรม จัดกิจกรรมกลุม
สัมพันธเพื่อเสริมสรางความสัมพันธภายในสถานศึกษา จัดสงบุคลากรในสถานศึกษาไปเขารับ
การอบรมที่หนวยงานภายนอกเปนผูจัดโดยสับเปลี่ยนกันไปตามความจําเปนและความเหมาะสมใน
ระยะสั้นๆ และสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชามีโอกาสไปศึกษาตอเพื่อเพิ่มพูนความรูและคุณวุฒิให
สูงขึ้น เทคนิควิธีดังกลาว เปนสวนหนึ่งของวิธีการที่จะพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ทั้งนี้จุดประสงค
สวนใหญก็คือมุงเนนการพัฒนาตัวบุคคล ใหมีความรูความชํานาญ (ทักษะ) มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ
ครูและมีพฤติกรรมในทางสรางเสริมใหการทํางานอยางมีประสิทธิภาพนั่นเอง

การใหความไววางใจแกผูใตบังคับบัญชา ดวยความคิดที่เชื่อวาผูใตบังคับบัญชาทุกคนมี
ความสามารถและมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมาย มีความขยันหมั่นเพียร ดวยกันทุกคน
จะ นําศาสตรทางการบริหารมาใชอยางมีศิลป โดยถือวาการเรียนการสอนจะบรรลุตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรไดนั่นอยูที่กระบวนการสอนและการทํางานของคณะครูในสถานศึกษาเปนสําคัญ 
ลําพังผูบริหารเพียงคนเดียวถึงจะเกงหลักการ และกระบวนการบริหารเพียงใด แตถาไมไดรับความ
รวมมือจากคณะครูในสถานศึกษาก็จะไมเกิดประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาได การให
ความไววางใจผูบังคับบัญชาเปนการเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความสามารถในการ
ทํางานอยางเต็มที่ และควรเปดโอกาสใหเขาอาสาที่จะทํางานในสิ่งที่เขามั่นใจวาทําไดสําเร็จ เชน
ใหรับผิดชอบดําเนินโครงการตางๆ ตามความในใจและความถนัด ผูบริหารสถานศึกษาจะไมกาว
กายหรือสอดสองดูแลอยางเขมงวดกวดขันนัก แตจะคอยดูแลอยูหางๆ และพรอมที่จะชวยเหลือให
คําแนะนําในการแกไขปญหาเมื่อมีอุปสรรคการแสดงความไววางใจ ผูใตบังคับบัญชานั้นเปนการ
แสดงออกถึงความเปนผูมีน้ําใจและการมองคนในแงดี

การเปดโอกาสใหคณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจ งานบางอยางผูบริหารเองเปนผูตัด
สินใจแตในบางอยางก็ตองเปดโอกาสใหผูอ่ืนมีสวนชวยในการตัดสินใจ คือการมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจทั้งผูบริหารสถานศึกษาและคณะครู ในสังคมประชาธิปไตยจําเปนตองรวมสงเสริม
บรรยากาศของการทํางานเปนหมูคณะ ผูบริหารจะทําคนเดียวไมได ตองทํางานรวมกันกับคณะครู
การเปดโอกาสใหคณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจจึงเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหคณะครูมีความ
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ผูกพันกับสถานศึกษาการที่ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหเพื่อนรวมงาน หรือผูใตบังคับบัญชา
มีสวนรวมในการตัดสินใจนั้นยอมกอใหเกิดผลดีหลายประการคืองานที่ทํายอมเกิดผลดีทั้งปริมาณ
และคุณภาพ เนื่องจากไดใชทั้งความสามารถและความตั้งใจของเพื่อนรวมงาน เมื่อทุกคนมีสวน
รวมในการตัดสินใจความเฉื่อยชาในการทํางานก็มีไมมากและทุกคนก็จะรูจุดมุงหมายแหงการ
ทํางานเหมือนๆ กัน ชวยลดขอของใจของผูใตบังคับบัญชาลง และเปนการเสริมความสัมพันธอันดี
ระหวางผูบริหารสถานศึกษามากขึ้น การติดตามผลอยางใกลชิดก็อาจไมจําเปน และเปนการสง
เสริมคุณภาพการตัดสินใจของผูบริหาร สถานศึกษาเพราะลําพังผูบริหารคนเดียวคงจะไมมีความ
รอบรูเกี่ยวกับทางเลือกหรือทางออกทุกทาง และก็คงจะไมรอบรูในผลที่ตามมาทุกๆ อยาง การเปด
โอกาสใหคณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจนั้น ถึงแมวาจะเปนสิ่งที่ดีควรสงเสริม แตผูบริหาร
สถานศึกษาก็พึงระวังวา เร่ืองใดที่ควรเปดโอกาสใหคระครูมีสวนรวมในการตัดสินใจและคณะครู
เองก็มิไดมีความคาดหวังวาจะตองมีสวนรวมในการตัดสินใจทุกๆ อยาง และทุกๆ คร้ังเสมอไป
(คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ 2536 : 24-28)

จากทฤษฎีดังกลาวมีองคประกอบ 4 อยางคือ 1) การทําใหปรัชญาที่กําหนดไวบรรลุผล
2) การพัฒนาครูในสถานศึกษาใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  3)การใหความไววางใจแกผูใต
บังคับบัญชา  4) เปดโอกาสใหคณะครูมีสวนรวมในการตัดสินใจ และทฤษฎีนี้ยังยึดหลักสําคัญ 3
ประการคือ 1) คนในองคกรตองซื่อสัตยตอกัน 2) คนในองคกรตองมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
3) คนในองคกรตองมีความใกลชิดเปนกันเอง  จากองคประกอบ 4 อยาง และหลักการ 3 อยาง ตอง
มีการพัฒนาครูมีการตัดสินใจรวมกัน มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมีความใกลชิดเปนกันเอง ซ่ึง
เปนการหนาที่ที่จะตองดําเนินการเพื่อใหบรรลุปรัชญาที่กําหนดไวจึงจําเปนจะตองมีการประชุมมี
การอบรมมีการสังสรรค เพื่อใหครูทุกคนไดประสานการทํางานพัฒนาความรูความสามารถ มีความ
รักความสามัคคีกลมเกลียวกันซึ่งในการประชุมการอบรม การจัดสวัสดิการ การสังสรรค ไดมี
นักการศึกษาหรือมีกฎระเบียบวิธีการตางๆ ดังจะกลาวไดดังตอไปนี้

การประชุม
ความหมายของการประชุม
มีผูใหความหมายของการประชุมไวหลายแนวทางดังนี้
- มงคล คัณฑาทอง (2518) การประชุมคือ การที่บุคคลกลุมหนึ่งนัดมาพบปะสนทนา

กันอยางมีจุดมุงหมาย มีวิธีการ สถานที่ และเวลาที่ไดตกลงกันไว
- แกวตา กรุวงศ (2542) การประชุมหมายถึง การที่บุคคลที่มารวมกันเพื่อพูดคุยแลก

เปลี่ยน ความคิดเห็นกันอยางเปนระบบระเบียบและมีจุดมุงหมาย

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



36

- สมิตร สัชณุกร (2543) การประชุมคือการที่บุคคลมาพบกันตามนัดหมายเพื่อรวม
การคิดอยางมีวัตถุประสงคและระเบียบวิธี ณ สถานที่หนึ่งคามเวลาที่กําหนด

- ระวีวรรณ เสวตามร การประชุมคือการที่บุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป มารวมปรึกษา
หารือเพื่อรวมกันคิดอยางมีวัตถุประสงค

ปเตอร  ดรัคเคอร (Peter Drucker 1976) การประชุมเปนตัวบงชี้ขององคการที่ไม
ประสบความสําเร็จ เปนตัวทําใหเสียเวลา ถาผูดําเนินการประชุมไมมีประสิทธิภาพ

แฮงส  มาริสัน (Hagnes Marison 1988) การประชุมคือการปรึกษาหารือ การรวบรวม
ขอมูลจากบุคคลตั้งแต 3 คนขึ้นไป โดยรวมมือกันกําหนดวัตถุประสงค สถานที่ในการสื่อสารโดย
กําหนดเวลาแนนอน

ฟล ฮอดกสัน และแจน เฮด (Phil Hodgson and Jane H. 1992) การประชุมเปนสิ่ง
จรรโลงชีวิตขององคการ ถาไมมีการประชุม องคการอาจจะไมสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

สรุปแลวความหมายของการประชุมคือ การรวมตัวของกลุมบุคคลเพื่อพบปะสนทนา
หรือปรึกษาหารือรวมกันคิดอยางมีวัตถุประสงค อยางมีระบบระเบียบ ตามสถานที่และเวลาที่
กําหนด เพื่อใหองคการสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

จากความหมายของการประชุมจะเห็นไดวาการประชุมมีความสําคัญไมนอย เพราะถา
องคการใดไมมีการประชุมก็อาจจะไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ การประชุมเปนกลไก
ที่สําคัญขององคการ เปนสถานที่เปดโอกาสใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็น เปนการทํางานทาง
ความคิด เปนจุดรวมของความคิด การตัดสินใจ นโยบายการศึกษาคนควาวิจัย การแกปญหา การ
เกิดความคิดริเร่ิมสรางสรรค การมีสวนรวมในการพัฒนาองคการใหบรรลุเปาหมาย การประชุมจึง
เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงาน ผูบริหารมีความสําคัญอยางยิ่งในการที่จะเปนประธานการ
ประชุม จะเปนการสะทอนถึงวิสัยทัศน ความสามารถของผูบริหาร สถานการณของผูนําในการควบ
คุมดูแลตามบทบาทหนาที่ที่รับผิดชอบ บางครั้งการประชุมยังแสดงใหเห็นถึงความลมเหลวและ
การไรซ่ึงวุฒิภาวะของผูนํา หากผูนํารูจักใชหลักการประชุมเปนเครื่องมือในการบริหารไดอยางถูก
ตองเหมาะสมจะชวยใหการบริหารงานในองคการมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลชวยจรรโลง
องคการใหมีชีวิตและมีการเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องตลอดเวลา ดังนั้นประโยชนของการประชุมจึง
มีมากมาย เชน การติดตอส่ือสาร การอํานวยการ การประสานงาน การควบคุม กํากับดูแล ตรวจ
สอบ การทํางานทางความคิดรวมกัน ความรอบคอบในการตัดสินใจ การประชาสัมพันธ การ
ประสานความคิดและสรางความเขาใจ การมีสวนรวมในการทํางาน การปรึกษาหารือการแกปญหา
การเกิดความคิดสรางสรรค เกิดแนวทางใหม กระบวนการใหมๆ จากความคิดเห็นในที่ประชุม การ
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ติดตามผล ประเมินผล ตลอดจนการบํารุงขวัญ การสรางกําลังใจ ผูบริหารในฐานะประธานในการ
ดําเนินการประชุมจึงตองรูบทบาทหนาที่เพื่อใหการดําเนินการประชุมบรรลุเปาหมาย

บทบาทหนาที่ของประธานหรือผูนําในการประชุมที่ดี กอนการประชุมจึงควรกําหนด
จุดมุงหมายในการประชุม กําหนดระเบียบวาระการประชุม วัน เวลาและสถานที่  มอบหมายให
เลขานุการการประชุมจัดทําหนังสือเชิญประชุมลวงหนาอยางนอย 7 วัน เตรียมเนื้อหาสาระที่เกี่ยว
ของกับการประชุม เตรียมขอมูลประกอบการตัดสินใจ เมื่อถึงเวลาประชุม ประธานมีหนาที่กลาว
เปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการเปด ควรเปดใหตรงเวลา ควรสราง
บรรยากาศใหเปนกันเอง พูดทักทายสมาชิกดวยความเปนมิตร การนําเขาสูวาระการประชุมควรแจง
วัตถุประสงคและขอมูลใหชัดเจน มีการกระตุนใหทุกคนอภิปรายแสดงความคิดเห็น วางตัวเปน
กลางถาประธานขาดความเปนกลางจะเปนการสกัดกั้นความคิดเห็นของสมาชิก มีความยุติธรรม
ยอมรับความคิดเห็นและเหตุผลของสมาชิกทุกคนใหทุกคนมีโอกาสพูดดําเนินการและควบคุมดูแล
การประชุมใหเปนไปตามระเบียบวาระ ควบคุมเวลา และความประพฤติของสมาชิกในที่ประชุม
อยางกัลยณมิตรใหความสนใจตอการแสดงความคิดเห็นของสมาชิกอยางตอเนื่อง พยายามสราง
บรรยากาศในที่ประชุม การอภิปรายบางครั้งอาจเครงเครียดประธานจะตองรูจักสรางอารมณขันเพื่อ
ลดความเครียดความขัดแยงลงบาง มีการสรุปประเด็นเปน การตัดสินใจเปนระยะเพื่อใหสมาชิกติด
ตามการประชุมไดทันและทราบความกาวหนาของการประชุม พยายามรักษาระเบียบของการ
ประชุมไว ใหพูดทีละคน ขอใหอนุญาตประธานกอนพูดทุกครั้ง รักษาเวลาการประชุม

การปดประชุมควรมีการสรุปประเด็นทบทวนความเขาใจมติการประชุมใหทุกคนทราบ
ผลการประชุมในครั้งนี้ ประเมินความกาวหนา กลาวขอบคุณในการใหความรวมมือของสมาชิก 
กลาวปดประชุม และมีการติดตามผลการประชุม การประชุมจะไมไดประโยชนอะไรเลยถาประชุม
แลวไมไดนํามติขอสรุปของที่ประชุมไปปฏิบัติประธานตองติดตามผลการปฏิบัติงานของผูเกี่ยว
ของจะทําใหการประชุมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่วางไว แตมีอีกส่ิงหนึ่งที่จะทําใหการ
ประชุมประสบความสําเร็จหรือลมเหลวคือคุณสมบัติของประธานในที่ประชุม

คุณสมบัติของประธานในที่ประชุม 
คุณสมบัติสวนตัวของประธานเปนสวนหนึ่งที่จะทําใหการประชุมนั้นประสบความ

สําเร็จหรือไม ประธานที่จะประสบความสําเร็จในการประชุมตองมีคุณสมบัติดังนี้ คือ มีบุคลิกภาพ
ดี บุคลิกภาพเปนส่ิงที่จะใชประเมินความสามารถของการเปนผูนําประชุมบุคลิกที่ดีจะทําใหที่
ประชุมเคารพและศรัทธาในตัวประธานจะตองมีทาทางองอาจนาเลื่อมใส แตงกายสะอาด สุภาพ 
กระตือรือรน สดชื่น แจมใส มีความมั่นคง และเชื่อมั่นในตัวเองสามารถควบคุมอารมณไดและ
อดทน ใจเย็น ประนีประนอมชี้แจงเหตุผล ขจัดขอขัดแยงรูระเบียบและมารยาทของการประชุมเปน
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อยางดี และใชไดอยางเหมาะสมมีความรูในเรื่องที่ประชุมอยางชัดแจง ตอบคําถามสมาชิกไดอยาง
ชัดเจน มีเทคนิคที่จะนําการประชุมไปสูความสําเร็จ ใชคําพูดชัดเจนเขาใจงาย ไมวกวนสับสน มี
ความสามารถตั้งคําถามที่จะใหสมาชิกไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง ฟงอยางสนใจประธาน
ตองตั้งใจฟงและฟงใหตลอดสรุปความจากการฟงไดถูกตองตรงประเด็นและตรงตอเวลารักษาเวลา
ไดดี สมาชิกจะเลื่อมใสศรัทธาถาประธานเปนตัวอยางที่ดีแกสมาชิก ไมวาการประชุมถึงที่ประชุม 
การเปดปด การประชุมตรงเวลา โดยไดเนื้อหาสาระครบถวน

การพูดในที่ประชุม
โดยที่ไดกลาวไวแลววา การประชุมเปนการพบปะหารือแสดงความคิดเห็นตอปญหา

เพื่อมุงหมายที่จะหาขอมูลใหไดแนวทางในการแกไขดังนั้นการประชุมในแตละครั้งจึงตองอาศัย
การพูดเปนสื่อไมวาการพูดของประธานหรือของสมาชิก ส่ิงที่มักพบบอยๆ ในการประชุม คือ การ
โตเถียง ดังนั้นเพื่อขจัดปญหาและการประชุมดําเนินไปดวยดี แตละคนจึงควรมีหลักการพูดในที่
ประชุมดังตอไปนี้ พูดกระชับ ส้ัน ไดความหมายชัดเจน มีเหตุผลสนับสนุนความคิดเห็น ไมทําทุก
เร่ืองใหเปนเรื่องเครียด ยิ้มแยมแจมใสเปนกันเอง ขอเท็จจริง ไมจําเปนตองอานเอกสารตลอดเวลา
ใชเหตุผลในการถกปญหา ไมเอาชนะกันดวยอารมณ พูดทีละคน ไมแยงกันพูดจนฟงไมไดศัพท
และรักษาเวลาที่จํากัด ใชน้ําเสียงใหเหมาะสมใหทุกคนไดยินทั่วถึง พูดกับประธานไมใชพูดกับ
สมาชิก ระงับอารมณไมพูดโพลงแมคนอื่นจะมีความคิดเห็นขัดแยงกับตน ไมพูดเสียดสี กระทบ
กระแทกคนอื่น ไมพูดเรื่องสวนตัวในที่ประชุมไมพูดพาดพิงถึงปมดอยของคนอื่น เพราะนั่นคือ
การประจาน พูดใหมีชีวิตชีวา ใหน้ําเสียงใหเปนประโยชน ไมพูดออกนอกเรื่องนอกประเด็นหรือ
วกไปวนมา ใชคําพูดสุภาพ ไมกาวราว ไมอวดตัวขมคนอื่น และไมใชศัพทเทคนิค ถาไมแนใจวาทุก
คนจะเขาใจเหมือนกัน (พชร บัวเพียร 2536 : 74-78)

การเปนวิทยากรในการอบรม
หนาที่ของผูบริหารอีกอยางหนึ่งที่สําคัญมากก็คือ การพัฒนาบุคลากรใหมีความรูความ

สามารถมีความกาวหนาอยูเสมอ เพื่อใหทันตอความเปลี่ยนแปลงของสังคมในโลกยุคโลกาภิวัติ ใน
การพัฒนาบุคลากรนั้นมีมากมายหลายวิธี เชน การจัดอบรม  จัดใหมีการศึกษาดูงาน จัดใหมีการ
นิเทศภายใน  หรือจัดใหมีศูนยการศึกษาคนควาดวยตนเอง ในบางครั้งผูบริหารอาจจะตองเปน
วิทยากรในการจัดฝกอบรมเอง

ความหมายของคําวาวิทยากร
พจนานุกรมมีคําที่มีความหมายใกลเคียงกับคําวาวิทยากรอยูหลายคํา เชน ครู หมายถึง

ครูผูส่ังสอน ผูมีใจหนักแนน ผูควรเคารพ , ครู หมายถึง ผูส่ังสอน ผูถายทอดความรูใหแกศิษย ,
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อาจารย หมายถึง ผูสอนนักเรียนชั้นสูง ผูเชี่ยวชาญวิชาสาขาใดๆ ครูนักปราชญ , นักปราชญ หมาย
ถึง คนคงแกเรียน วิทยากร หมายถึง ผูทรงความรูในวิชาการ

วิทยากร (Trainers) หมายถึง บุคคลซึ่งมีความรูความสามารถตลอดจนการพูดหรือนํา
เสนอและใชเทคนิคตางๆ ในเรื่องนั้นๆ ในการถายทอดอันจะทําใหผูรับการฝกอบรมใหเกิดความรู
(Knowledge) ความเขาใจ (Understanding) เจตคติ (Attitude) ความสามารถ (Skill) จนสามารถทํา
ใหผูรับการอบรมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคที่ตองการ วิทยากรฝกอบรมหมายถึง
บุคคลที่ทําหนาที่ถายทอดความรูไปยังผูเขารับการอบรม เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม
ทั้งดานความรู ดานเจตคติ ดานทักษะ และความเขาใจ นอกจากจะตองมีความรูความสามารถและได
รับการฝกอบรมดานวิธีสอน เทคนิคการสอนเชนเดียวกับครูอาจารยทั่วไปแลว วิทยากรฝกอบรมใน
ฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) จะตองมีเทคนิคในการจูงใจใหผูเขารับการอบรมเกิด
ความเขาใจและมีศิลปะในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และเจตคติของผูเขารับการฝกอบรมอีกดวย
(สมชาติ กิจยรรยง 2545 : 37)

ความจําเปนของวิทยากรในการฝกอบรม
ในองคกรสมัยใหมมุงเนนในการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรในการที่จะใหบุคลากรได

พัฒนาอยางเปนระบบอยางตอเนื่อง เพื่อใหการปฏิบัติงานของบุคลากรเปนมืออาชีพมากยิ่งขึ้น 
วิทยากรในการฝกอบรมจึงมีความจําเปนเพื่อการพัฒนาองคกรเปนอยางยิ่งเพื่อจะชวยอํานวย
ประโยชนใหแกองคกรอยางมากมายเชนการพัฒนาบุคลากรอยางเปนระบบจะชวยใหการเพิ่ม
ประสิทธิผลเพราะการทํางานมีประสิทธิภาพ จะชวยลดคาใชจายเพราะบุคลากรมีความรู ความ
เขาใจ มีความชํานาญในการปฏิบัติงานเปนอยางดี องคกรสามารถขยายตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ
เพราะองคกรไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง มีความพรอมในดานบุคลากรที่จะรองรับการขยายตัว
ขององคกร บุคลากรมีขวัญและกําลังใจในการทํางานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานเพราะ
บุคลากรมีความรูความเขาใจมีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ลูกคาจะ
พึงพอใจที่จะมารับบริการตลอดไปเพราะบุคลากรมีการพัฒนาเปนอยางดี ดังนั้นวิทยากรฝกอบรม
จะตองเปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถมีบุคลิกภาพเหมาะสมที่จะถายทอดใหบุคลากรไดเปน
อยางดี ซ่ึงจะกลาวถึงบุคลิกภาพของวิทยากรในการฝกอบรมตอไป.

เทคนิคการปรับปรุงบุคลิกภาพในการเปนวิทยากรฝกอบรม
บุคลิกภาพ คือ ลักษณะเฉพาะบางประการ ซ่ึงทําใหบุคคลแตละคนไมเหมือนกัน ดังนั้น

บุคลิกภาพที่ดีของแตละคนจึงไมจําเปนตองเหมือนกันในโลกแหงความเปนจริง ไมมีผูใดมีบุคลิก
ภาพที่ดีพรอมสมบูรณจนไมตองปรับปรุง อนึ่ง วิทยากรจะมีบุคลิกภาพที่ดีและเปนที่เชื่อถือนั้นยอม
ตองเปนที่ยอมรับของผูเขารับการอบรมหรือผูฟง ตลอดจนบุคคลในสังคมดวย ทั้งนี้ ตองอาศัยการ
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วางตัวเปนส่ิงสําคัญ การวางตัวนี้มิไดหมายถึงการวางมาดจนเกินไปแตเปนการคุมความประพฤติ
และพฤติกรรมของตนเองใหอยูในขนบธรรมเนียมประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม สวนบุคลิกภาพ
และการปรับตัวทั่วๆ ไปของวิทยากรนั้น อาจแบงออกไดดังนี้

ความสามารถที่จะควบคุมตัวเองใหอยูในอาการสงบ วิทยากรผูมีช่ัวโมงการสอนนอย 
หรือเพิ่งกาวเขามาสูยุทธจักรของการเปนวิทยากร จะมีความรูสึกตื่นเตน เมื่อไดรับเชิญใหไปสอน 
อาการจะเริ่มแสดงออกตั้งแตกาวแรกที่เขาไปในหองอบรม ซ่ึงมีผูเขารับการอบรมหรือผูฟงจองมอง
มายังวิทยากร กลาวคือ วิทยากรจะไมสามารถควบคุมตัวเองใหอยูในอาการสงบได โดยจะมีอาการ
มือหรือเสียงคอนขางสั่น มือและแขนไมรูจะเอาไวที่ไหนดี ทั้งๆ ที่ธรรมชาติไดสรางมาไวใช
ประโยชนนานาประการก็ตาม บางครั้งจะพูดอะไรกอนหลังก็ลืมไปหมด พูดผิดพูดถูก ฯลฯ ฉะนั้น 
การควบคุมอารมณของวิทยากรอาจฝกทําไดโดยอาศัยช่ัวโมงบินใหมาก กอนเขาหองอบรม ลอง
หายใจลึกๆ สัก 2-3 คร้ัง ทําจิตใจใหสงบและปลอบใจตนเองวา นี่มาคุยกับเพื่อนหรือคนรูจักมากอน 
แตโดยเฉลี่ยแลวอาการตื่นเตน ขาดความสามารถในการควบคุมตัวเองใหอยูในอาการสงบ อาจจะ
หายไดภายในเวลา 3-5 นาที ถาไมหาย แสดงวาขาดประสบการณและตองพยายามฝกฝนตอไป

ความกระตือรือรน  วิทยากรทุกคนควรมีความกระตือรือรนเปนสําคัญ ความ
กระตือรือรนของวิทยากรแสดงถึงความขยัน ความคลองแคลว ความชํานาญ  ความกระปรี้กระเปรา 
อากัปกิริยาทาทางจะดูกระชุมกระชวย แตไมถึงกับดูกระโดกกระเดกหรือตื่นเตนมากไป ตองมี
ความกระตือรือรนที่พอเหมาะพอควร ส่ิงเหลานี้ทําใหผูฟงเกิดความกระตือรือรนตามไปดวย อนึ่ง
อุปสรรคของความกระตือรือรนของวิทยากรอาจเกิดไดจากหลายสาเหตุ อาทิเชน สุขภาพพลานามัย
ของวิทยากร ซ่ึงกรณีนี้ วิทยากรควรจะควบคุมดูแลสุขภาพเปนพิเศษ อยานอนดึกเกินไป กอนการ
สอนไมควรดื่มน้ําเมา การเปนไขหวัดหรืออาการเจ็บคอ ปญหาทางบานก็เปนอุปสรรคอยางหนึ่ง
ฉะนั้น วิทยากรควรควบคุมตนเองใหดี และทําใจใหเบิกบานอยูเสมอ

ความพรอมท่ีจะติดตอและสื่อสารความหมายกับผูฟง  วิทยากรตองมีความพรอมใน
เร่ืองดังกลาวนี้ เพราะวิทยากรจะเปนผูถายทอดวิชาความรูใหกับผูเขารับการอบรมหรือผูฟงอยูแลว 
ฉะนั้นการติดตอส่ือความหมายตางๆ จึงตองประสานกันระหวางผูใหกับผูรับ อาทิ การใชสายตา
มองผูฟงในระดับตาดวยกัน การชวนคุยหรือถามขอสงสัยหรือปญหาตางๆ กับผูฟง การใหความ
เปนกันเองกับผูฟง แสดงความสนใจในความคิดเห็นหรือปญหาขอซักถามของผูฟง เปนตน

ความเชื่อม่ันในตนเอง ความเชื่อมั่นในตนเองของวิทยากรยอมจะเสริมบุคลิกภาพ
ของวิทยากรโดยอัตโนมัติ บางครั้งวิทยากรบางคนที่มีช่ัวโมงบินนอย แตถามีความเชื่อมั่นในตนเอง 
ไมวาเรื่องวิชาความรู ความสามารถตางๆ ก็จะชวยใหวิทยากรนั้นๆ ลดความประหมาตื่นเตนลงได 
ถึงแมบางครั้งผูเขารับการอบรมหรือผูฟงจะมีวัยวุฒิที่สูงกวาก็ตาม ความเชื่อมั่นในตนเองนั้นอาจ
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เกิดขึ้นแกวิทยากรไดโดยการสอนอยางสมบูรณ มีความพรอมในเนื้อหาวิชาความรู อาการของการ
ขาดความเชื่อมั่นในตัวเอง อาจมีอาการพูดจาติด ๆ ขัดๆ มือหรือแขนไมอยูกับที่ จับสายไมโครโฟน
เลน หรือมือชอบหยิบดินสอหรือปากกามาเลน ไมกลาสบตากับผูรับการฝกอบรมหรือผูฟง และไม
คอยจะเปดใหซักถามปญหา ทั้งนี้เพราะไมเชื่อมั่นในตนเองวาจะตอบคําถามนั้นไดหรือไม ซ่ึง
บุคลิกภาพของวิทยากรโดยสรุปประกอบดวย

บุคลิกภาพทางกาย รูปกาย มีความกระตือรือรน  มีสงา นาเชื่อถือ แสดงทาทีที่เปนมิตร
การแตงกายสะอาด เรียบรอย เหมาะสมกับลักษณะงาน / อาชีพหรือธุรกิจ กิริยาทาทาง มีความเชื่อ
มั่น เปนกันเอง เปนมิตร / สํารวมและใหเกียรติผูฟง

บุคลิกภาพทางอารมณ ยิ้มแยม จะชวยเสริมสรางบรรยากาศในการถายทอด ควบคุม
อารมณไมโกรธหรือารมณฉุนเฉียวเมื่อถูกซักถาม มีอารมณขัน จะชวยลดความตึงเครียดในการรับ
ฟงและชวยเพิ่มความสนุก

บุคลิกภาพทางสังคม มีมนุษยสัมพันธ มีความสามารถเขากับผูอ่ืนได ปรับตัวไดดี
สามารถสรางมนุษยสัมพันธที่ดีกับผูฟงได มีน้ําใจ รวมมือ ชวยเหลือ พรอมใหคําแนะนํา คําปรึกษา
หารือ

บุคลิกภาพทางปญญา ความรูดี ยอมรับฟงความคิดของผูเขาอบรม สามารถถายทอด
ความรูความคิดใหเหมาะสมกับความสามารถของผูฟง มีเหตุผล ไมยึดมั่นถือมั่น หรือถือตัว
จนเกินไป

บุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน
(External and Internal Personality)

เราสามารถแบงบุคลิกภาพของคนออกไดเปน 2 ลักษณะใหญๆ คือ บุคลิกภาพภายนอก
กับบุคลิกภาพภายใน นักถายทอดที่ดีตองทําความเขาใจถึงเรื่องนี้ใหดีและถูกตอง เพราะเปนแมบท
ที่จะชักนําเราไปสูหนทางที่เราตองการได

ดูตารางเปรียบเทียบตอไปนี้ แลวทานจะเขาใจความแตกตางของบุคลิกภาพทั้ง 2 อยาง
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ตารางที่ 2 เปรียบเทียบบุคลิกภาพภายนอกและบุคลิกภาพภายใน

บุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายใน
1. รูปรางหนาตา
2. การแตงกาย
3. การปรากฏตัว
4. กิริยาทาทาง
5. การสบสายตา
6. การใชน้ําเสียง

1. ความเชื่อมั่นในตนเอง
2. ความกระตือรือรน
3. ความรอบรู
4. ความคิดริเร่ิม
5. ความจริงใจ
6. ปฏิภาณไหวพริบ

7. การใชถอยคําภาษา 7. ความรับผิดชอบ
8. ความจํา
9. อารมณขัน

จากตารางจะเห็นวาบุคลิกภาพภายนอก คือส่ิงที่สังเกตเห็นไดชัดหรือสัมผัสไดดวย
ประสาททั้ง 5 คือ ตา หู จมูก ล้ินและกาย การแกไขปรับปรุงก็ทําไดงาย ใชเวลานอยและวัดผลได
ทันที สวนบุคลิกภาพภายในนั้น มองไมเห็นสัมผัสยาก ตองทํางานรวมกันหรืออยูดวยกันนานๆ จึง
จะคอยๆ แสดงพฤติกรรมออกมาก การแกไขเปลี่ยนแปลงคอนขางยาก ใชเวลานานเลยวัดผลลําบาก
นอกจากนั้นบางอยางก็อยูลึกจนแกไขไมไดอยางที่เรียกวา “นิสัยอันถาวร” การพัฒนาบุคลิกภาพทั้ง
2 สวนนี้ ก็อยางที่กลาวแลวในตอนตนวากระทําได โดยการฝกหัดพูดตอที่สาธารณะบอยๆ บุคลิก
ทุกอยางจะดีขึ้นตามลําดับ เพราะแทที่จริงการฝกพูดกับการพัฒนาบุคลิกภาพ คือส่ิงเดียวกันนั่นเอง
เราไมไดฝกกันเพื่อจะไปเปนนักพูดแตอยางเดียว แตเราฝกเพื่อใหบุคลิกภาพของเราดีขึ้น ไมมีวิธี
การอื่นใดที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของคนอยางไดผลในระยะเวลาสั้นๆ เทากับการฝกพูดในที่ชุมชน
โดยการฝกพูดอยางมีขั้นตอนตามระบบแบบแผนในระยะเวลาไมมากนัก จะทําใหเขาวางตัวไดดีขึ้น
กิริยาทาทางไมเคอะเขิน แตงกายเหมาะสม พูดจาพอดิบพอดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความ
กระตือรือรน มีมนุษยสัมพันธ มีความนารักเปนกันเองกับคนทั่วไป และมีคุณลักษณะอีกหลายอยาง
หลายประการที่หาไมไดจากที่ไหน นอกจากการฝกหัดพูดในที่ชุมชน ผูถายทอดในบทบาทของนัก
พูด นักบรรยาย วิทยากร ผูสอนงาน ควรจะตองสวมบทบาทการถายทอดของนักฝกอบรมที่เรียกวา
วิทยากร เพื่อกอใหเกิดบรรยากาศในการเรียนรูที่ไดรับทั้งความรู ความเขาใจ ความสามารถ ทัศนคติ
และจริยธรรมในการทํางาน ผูถายทอดจึงตองอาศัยเทคนิคในการถายทอดที่สําคัญที่สวนใหญใช
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เพื่อกอใหเกิดบรรยากาศที่ดีในการฝกอบรม ซ่ึงมีเทคนิคสําคัญ 5 ประการของนักฝกอบรมที่ใชกัน
คือ

(1) เทคนิคในการบรรยายหรือสอนเทคนิคการบรรยาย (Presentation Techniques) การ
บรรยายประกอบดวย ผูบรรยายเอง interest หมายถึง การสรางความสนใจใหเกิดขึ้นกอนที่จะเริ่ม
บรรยายเนื้อหาตอไป เชน บอกวัตถุประสงคใหผูฟงรูกอน activities หมายถึง การจัดใหมีกิจกรรม
ตางๆ ในระหวางการบรรยาย เพื่อใหเกิดความรู ความเขาใจยิ่งขึ้น contact หมายถึง การพยายาม
สรางความสัมพันธกับทุกๆ คนในหองบรรยาย summaries หมายถึง การสรุปประเด็นสําคัญ เมื่อ
การบรรยายจบในแตละหัวขอ posture หมายถึง การแสดงทาทางในการบรรยายใหเรียบรอยไม
ขวางหูขวางตา voice control หมายถึง การใชเสียงบรรยายที่มีระดับเสียงนาฟง มีเสียงสูงบาง เสียง
ต่ําบาง ตามจังหวะที่ควรเนนและธรรมดา อยาพูดเสียงสูงตลอดเวลา

(2) เทคนิคในการทําใหผูฟงเขาใจงายและจํางาย วิธีทําใหผูฟงหรือผูเขารับการอบรม
เขาใจและจํางายมี 9 วิธี ดังนี้ คือ ใชภาพประกอบ (analogs) หมายถึง การสอนใหรูโดยใชภาพ
ประกอบ โดยแยกสวนตางๆ ใหเห็นงายๆ เชน เขียนภาพแสดงการผลิตกระแสไฟฟาดวยพลังน้ํา
เขียนใหเห็นอางน้ํา ทอโรงไฟฟา สายสงไฟฟา บานเรือนราษฎรที่ใชไฟฟา เลาเรื่องผูกเปนเรื่อง
(anecdotes) หมายถึง การเลานิทาน หรือเร่ืองสั้นขึ้นมาเพื่อเปรียบเทียบใหเกิดความเขาใจ ใชคํายอ
(mnemonic codes) หมายถึง การใชคํายอ หรือเกิดความเขาใจงาย แยกเปน 2 แบบ คือ acrotics เปน
ช่ือยอ EGAT เปนตน acronyms เปนการยอขอความมาเพื่อใหส้ันสะดวกตอการจดจํา เชน Kuala
Lumpur เขียนยอวา KL เปนตน เชื่อมสองสิ่งใหเขาดวยกัน (associations) หมายถึง ตองเชื่อมสอง
ส่ิงเขาดวยกัน เพื่อทําใหจําไดงาย เชน สีแดง หมายถึง อันตราย เปนตน ใชเพลง กาพย โคลง กลอน
(rhymes) หมายถึง การใชเพลงกาพย โคลง กลอน เพื่อทําใหเขาใจไดงาย ใชตารางกราฟ (decision
tables) หมายถึง การสอนโดยแสดงตารางหรือกราฟ เพื่อทําใหเขาใจไดงาย ยกตัวอยางที่ใกลตัว
(concrete) หมายถึง การยกตัวอยางสิ่งที่ผูเขารับการฝกอบรมจะเขาใจไดงาย สอนเปนลําดับขั้นตอน
(algorithms) หมายถึง การสอนเปนขั้นตอน เชน การบวกเลข เปนตน กลาวถึงสังคมและวัฒนธรรม
ของกลุมทําใหเขาใจงาย (generalization) หมายถึง การยกสิ่งที่แพรหลายหรือเปนสัญลักษณของ
สวนรวมเพื่อใหเกิดความเขาใจ เชน คนไทย ยิ้มและมีมิตรภาพ เปนตน

(3) เทคนิคการสรางอารมณขัน การสรางอารมณขัน หมายถึง การกอใหเกิดความสนุก
สนานและชวนใหขบขัน “อารมณขัน (sense of humour)” ตางกับ “ตลก (joke)” กลาวคือ การสราง
อารมณขันเปนทั้งศาสตรและศิลป ซ่ึงเปนกระบวนการที่เกี่ยวของกับสภาพจิตใจหรือความรูสึกที่
ละเอียดออน วัตถุประสงคที่สําคัญของการสรางอารมณขัน มี 3 ประการ คือ เพื่อเสริมสรางเนื้อหา
สาระในการนําเสนอ เปนการสรางอารมณขัน เพื่ออธิบายหรือเชื่อมโยงกับเนื้อหาสาระโดยตรง ซ่ึง
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จะเริ่มตนจากการนําเสนอเนื้อหาสาระ และปรับเนื้อหาสาระไปสูการสรางอารมณขัน แลวตอดวย
เนื้อหาสาระสลับกันไป เพื่อเสริมสรางบรรยากาศในการเรียนรู เปนการสรางอารมณขันเพื่อเสริม
สรางบรรยากาศในการเรียนรู โดยเชื่อมโยงใหสอดคลองกลมกลืนกับเนื้อหาสาระ ก็จะทําใหการ
เรียนรูมีประสิทธิภาพสมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อค่ันรายการ เปนการสรางอารมณขันที่มุงเนนในการเตรียม
ความพรอมหรือปรับสภาพของผูเขารับการฝกอบรมใหพรอมสําหรับการฝกอบรมตอไป ซ่ึงวิธีการ
สรางอารมณขันมี 4 วิธี คือ การสรางอารมณขันโดยใชการพูด การสรางอารมณขันโดยใชภาษาทา
ทาง การสรางอารมณขันโดยใชส่ืออ่ืนๆ การสรางอารมณขันโดยใชวิธีผสม อารมณขันมีสวนชวย
ใหเกิดความฉลาดรูทางอารมณ อารมณขันมีสวนชวยใหเกิดความฉลาดรูทางอารมณไดเหมือนกัน
ทานอาจารยทินวัฒน มฤคพิทักษ ไดเคยกลาวไวในการสรางอารมณขันของคนเราไดในเวลาพูด คุย
สนทนา เจรจา หรือถายทอด อยางนอย 5 วิธี คือ รูจักการมองโลกในแงดี – มองโลกในแงบวกเสมอ
มีความแหลมคม – จดจําและบันทึกคําพูด หรือประโยคที่มีความแหลมคมทั้งหลาย สะสมจดจํา –
จดจําประโยคคําพูดที่ดีและสรางสรรคไว นํามาดัดแปลง – อาจนํามาดัดแปลง ตกแตงเล็กนอย เอา
ไวใชในการสนทนาปราศรัยกับบุคคลตางๆ แสดงถูกกาลเทศะ – พูดคุยสนทนาใหเหมาะสมกับ
เวลา บุคคล โอกาสและสถานที่

พัฒนาตนเองในการสรางอารมณขันใหไดผลนั้น ควรปฏิบัติดังตอไปนี้คือ มองโลก
ในแงดี คือ มีความฉลาดทางอารมณที่ดีเสมอ สนใจเรื่องขบขัน จากการอานและการฟง รูจักการ
สังเกตและจดจํา แนวทางการพูดของผูอ่ืน เสริมสรางปฏิภาณไหวพริบใหกับตนเองเสมอ คิดให
แปลกแหวกแนว ใชความคิดริเร่ิมสรางสรรค สรางสรรคลูกเลนและมุขขบขันใหกับตนเอง ทดลอง
นํามาใชในเวลาถายทอดหรือใหวิชาการ คนหาลีลาของตนเอง ในเวลาออกสนามหรือถายทอดเสมอ

ขอควรระวังในการสรางอารมณขัน มีดังนี้คือ อยาลอกเลียนแบบ อยาเนนอารมณ
ขันยิ่งกวาเนื้อหาสาระ จงระมัดระวังการใชมุขลอยหรือลูกเลนลอย จงหลีกเลี่ยงเร่ืองหยาบหรือตลก
อนาจาร อยาเครียดเกินขอบเขต อยากระทบผูฟง แตะปมดอยผูฟง ไมลวงเกินผูฟง อยาล่ืนไหลจน
กะลอน อยาแตะตองสิ่งที่ผูฟงยึดถือหรือเคารพ

(4) เทคนิคการตั้งคําถาม ชนิดของคําถาม อาจารยสมยศ พลจันทร ไดกลาวถึงคําถามวา
คําถามมี 10 ชนิดดวยกัน คือ overhead question เปนคําถามที่ถามออกไปกลางๆ ไมระบุช่ือคนที่จะ
ตอบ directed question เปนการถามโดยระบุช่ือผูตอบโดยตรง  delaydirected question ถามขึ้น
ลอยๆ ไมระบุช่ือผูตอบโดยตรง redirection question ถามโดยระบุช่ือ แตไมไดหาคําตอบ จึงถามคํา
ถามเดิมอีกแตเปลี่ยนชื่อคนตอบใหม open question เปนคําถามที่ตองการใหตอบยาวๆ โดยอิสระ
closed question เปนคําถามที่มีคําตอบกําหนดไวแลว leading question เปนคําถามที่บอกดวย เพื่อ
ตองการสรุปหรือเนนจุดสําคัญ rhetorical question เปนคําถามที่ไมตองการคําตอบ ถามเองตอบเอง
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trick question เปนคําถามที่ตองการความตลกขบขัน เพื่อพักผอนคลายความเครียด cotch question
เปนการถามตอบจนหัวขอ เพื่อหยั่งดูวา เขาใจกันหรือไม เทคนิคการใชคําถาม คําถามแตละประเภท
จะใชอยางไรนั้น มีเทคนิคการใชอยู 5 ประการ คือ ถามเพื่อการดึงหัวขอที่จะจบแลว ไปสัมพันธกับ
หัวขอใหมที่กําลังจะบรรยายตอไป ถามเปนจุดเพื่อใหผูตอบตอบคําถามนั้นใหได กลาวคือ เมื่อถาม
คําถามคนใดคนหนึ่งแลวเกิดตอบไมได ก็เปลี่ยนคําถามใหมใหงายเขา ถายังตอบไมไดอีกก็เปลี่ยน
คําถามใหมอีกใหงายกวาเดิมจนกวาคนๆ นั้นจะตอบสิ่งที่ตองการใหตอบได ถามเพื่อตรวจสอบดูวา
ที่สอนไปเขาใจกันหรือไม ถามเพื่อปลุกบรรยากาศใหคึกคัก หรือปลุกคนที่กําลังหลับใหตื่นขื้นมา
ถามคนที่ชอบคุยหรือชอบอยูคนเดียว  โดยใชคําถามที่ยากเพื่อใหคนนั้นเงียบลงบาง

(5) เทคนิคการตอบคําถาม เทคนิคในการตอบคําถามสําหรับวิทยากร ในขณะที่มีผู
สงสัย ไมเขาใจ แสดงความคิดเห็นตางๆ หรือจะหารือ เพื่อหาขอยุติขอหนึ่งขอใดก็ตามขอฝาก
เทคนิคในการตอบคําถามดังนี้ คือ

ถาไมแนใจไมควรเปดโอกาสใหถาม คือ พูดไปบรรยายไป แลวขอยุติหรือขอจบ
เนื่องจากไดเวลาพอดี จะยุติโดยการกอนลงเวทีอาจจะพูดวา “ที่กลาวทั้งหมด หวังวาคงไดรับ
ประโยชนตามสมควรพอดีไดเวลาพอดี จึงขอยุติไวแคนี้” หรือ “ตองขออภัยที่รีบบรรยายโดยไมได
เปดโอกาสใหซักถาม แตถาหากมีขอสงสัยประการใด เอาไวโอกาสหนา หรือจะเขียนโนตฝากคํา
ถามไวที่ผูดําเนินรายการไวกอนแลวจะดําเนินการให” แตถาหากมีผูยืนยันจะสอบถามและตองการ
คําตอบ ก็ขอใหเราใชหลักขอที่ 2 เปนตนไป ดังนี้

ชมเชยผูถาม เชน “แหม ขอบคุณมาก คําถามนี้เปนคําถามที่ดี” ขอบคุณมากที่ถามคํา
ถามนี้ โชคดีของพวกเรา ผมลืมรายละเอียดตรงนี้ไป”

ทวนคําถาม การทวนคําถามโดยใหผูถามทบทวนเปนการสรุปประเด็นปญหา และ
ผูตอบจะไดมีเวลาคิดลวงหนาดวยวาจะตอบอยางไร เชน “ขอรบกวนคําถามใหม เผอิญเมื่อสักครูได
ยินไมชัดเจน” “ไหนลองทบทวนคําถามใหมซิวา มีกี่ประเด็น ขอบคุณครับ”

ถามใหม ถาไมแนใจ เชน “คือผมไมแนใจในคําถามของพวกเราวา สอบถาม
ประเด็นไหน ลองทบทวนใหม ดีไหมครับ”

ตอบคําถามใหผูฟงทั้งหมด หลังจากไดยินคําถามครบถวนกระบวนความแลว ขอ
ใหวิทยากรหันหนามองผูฟงใหทั่วถึง แลวตอบคําถามโดยมีจุดมุงหมายใหสมาชิกในหองไดยินคํา
ถามทั่วถึง

ใหผูฟงเปนผูตอบ เหมาะสําหรับคําถามที่โตแยงหรือไมเห็นดวย หรือเห็นตรงขาม
กับผูพูด / วิทยากร วิทยากรจึงควรหาผูฟงในหองใหผูฟงที่เห็นดวยกันกับวิทยากรบางทานเปนคน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



46

ตอบ เชน “ไหนใครในหองมีความเห็นไมเหมือนผูถามที่ถามเมื่อสักครู ขอสัก 1 – 2 ทาน ชวยตอบ
หนอย ขอบคุณครับ”  “เอา คนอื่นมีความเห็นวาอยางไร ลองดูซิ” เปนตน

หลีกเลี่ยงการผูกขาดคําตอบ คือ ควรเปดโอกาสใหผูฟงทานอื่นสอบถามคําถามบาง
อาจจะพูดวา “ไหน ผมอยากใหคนอื่นลองถามบาง ประเดี๋ยวจะหาวาผมมีหนามา”

ตอบใหตรงประเด็นของคําถาม การตอบโดยใชคําพูดที่เขาใจงาย ชัดเจน อยาตอบ
สับสน วกไปวนมา ควรตอบตามลําดับเหตุการณ ขั้นตอน

ใชตัวอยาง หรือใชส่ือตางๆ ชวย อาจจะเปนสื่อเร่ืองเอกสาร หรือหัวขอที่เคย
บรรยายสอนหรือกลาวไปแลว เพื่ออางอิงหรือใหน้ําหนักในการตอบคําถามนั้นๆ

ไมควรที่จะใชเวลานานเกินไปในการตอบคําถามแตละคําถาม หากผูฟงมีพื้นฐานดี
อยูแลว

เทคนิคในการถายทอดของนักฝกอบรม 5 เรื่อง คือ บรรยาย ทําใหเขาใจงาย สราง
อารมณขัน ตั้งคําถามและตอบคําถาม เปนกุญแจสําคัญที่จะเปนบันไดสูความสําเร็จในการถายทอด
ของวิทยากรผูที่ยืนอยูบนเวทีของการถายทอด แตความสําเร็จทั้งหลายทั้งปวงนั้น ตองอาศัยระยะ
เวลาในการกอรางสรางตัวโดยใชเวลา เวที ช่ัวโมงบิน และประสบการณ พุงทะยานสูเวหาของนัก
ฝกอบรมประเภทติดลมบน ซ่ึงตองใชการฝกฝน อดทน ตอสู ดูตัวอยาง สรางสื่อ ไมถือตัว ไมกลัว
ลําบาก ทําเรื่องยากใหดูงาย และกระหายขอมูล ดวยการเพิ่มพูนความรู เพื่อมุงมั่นสูความสําเร็จ (สม
ชาติ  กิจยรรยง 2545 : 68 – 74 และ 173 – 184)

ในการเปนวิทยากรในการฝกอบรม นอกจากจะมีการพัฒนาบุคลิกภาพและเทคนิค
วิธีการตางๆ แลวยังตองมีเคล็ดลับอีกหลายประการที่จะนําไปสูความสําเร็จ เชน

เคล็ดลับในการพูด
เร่ืองการพูดเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่งของการเปนวิทยากรในการฝกอบรม เพราะการพูด

เปนการติดตอส่ือสารเสียสวนใหญของวิทยากรที่จะใชกับผูเขารับการอบรม ดังนั้นการฝกอบรมจะ
มีประสิทธิภาพไดเพราะการพูด การพูดของวิทยากรอาจจะนําไปสูความสําเร็จหรือความลมเหลวได
การพูดเปนทั้งศาสตรและศิลปที่วิทยากรจะตองศึกษาหรือฝกฝนเพื่อใหเกิดความชํานาญ ซ่ึงมีนัก
การศึกษาไดใหเคล็ดลับในการพูดไวอยางมากมาย

เคล็ดลับในการพูดที่สําคัญประการแรกก็คือ การสรางความเชื่อมั่นในตัวเองในอันดับ
แรกตองสํารวจตัวเองวามีคุณสมบัติในขอนี้หรือไม ถาไมมีตองหมั่นฝกฝน ไมตองรีบรอน เพราะ
ความเชื่อมั่นเปนเรื่องสําคัญในการที่จะปรากฏตัวตอหนาสาธารณชน การประหมาการตื่นเวทีเปน
เร่ืองปกติที่อาจเกิดขึ้นไดกับบุคคลทุกคน โดยเฉพาะผูที่จะเริ่มเปนวิทยากรฝกหัด ในขั้นแรกของ
การเปนวิทยากร วิธีการสรางความเชื่อมั่น อาจจะแกไขโดยการเตรียมทุกอยางใหพรอม ไมวาจะ
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เปนเรื่องการแตงกาย การทําธุระสวนตัว การเตรียมอุปกรณตางๆ การเตรียมตนฉบับ (script) เรียบ
เรียงตามลําดับไวใหเรียบรอย เพื่อการใชที่สะดวก เตรียมคําขึ้นตนคําลงทายใหเรียบรอย สูดลม
หายใจลึกๆ เตรียมตัวใหพรอมกอนที่จะปรากฏตัวบนเวที มีการวิเคราะหตัวเองอยางละเอียดรอบ
คอบ ศึกษาจุดเดนจุดดอยของตนเอง ศึกษาหลักการพูด ระวังรักษาสุขภาพ ฝกการหายใจที่ถูกตอง
เสริมสรางอารมณขัน

เคล็ดลับตอไปก็คือตองศึกษาและฝกทักษะในการพูด เชน การใชตัว ร, ล คําควบกล้ํา
การพูดเวนวรรค จังหวะหยุดเสียง ความชัดเจนของคําหรือประโยค คําพูดที่ไมควรใช เชน เออ, อา,
นะคะ, นะฮะ, แบบวา, มันเปนอะไรที่ เปนตน การใชคําสรรพนาม การพูดไมควรใชคํายอ เชน การ
เรียกตําแหนงคน หรืออานเวลาควรพูดเต็ม ศัพทบางคําผูฟงไมเขาใจก็ไมควรใช ใชภาษาที่เหมาะ
สมกับผูฟงสามารถเขาใจไดงาย ฝกใชคําสุภาพใหเหมาะสมควรเปนคําที่เปนรูปธรรม ไมควรใชคํา
ไทยปนฝรั่ง ศัพทวิชาการที่ยังไมแพรหลาย เปนตน ระดับเสียงตองเหมาะสมไมเบาหรือดังเกินไป

เคล็ดลับในการขึ้นหรือเปดเรื่องที่ดี หลังจากที่วิทยากรไดรับการเชิญขึ้นเวที กลาว
สวัสดีประธาน พิธีกร และผูฟงเรียบรอยแลววิทยากรจะตองเริ่มตนดวยการทําความรูจัก และสราง
ความคุนเคย ควรเริ่มตนดวยการพูดลักษณะสุภาพ มีความเปนพวกเดียวกัน ตลอดจนสามารถหา
ถอยคําหรือขอความที่สรางความอบอุนใหแกผูฟง ดังนั้นวิทยากรจําเปนจะตองมีการเตรียมการโดย
การคัดเลือกหรือสรรหาถอยคํา คําคมที่มีความหมายกินใจเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
วิทยากรกับผูฟง การทําใหผูฟงเกิดความพอใจและสนใจยินดีที่จะรับฟงตอไปเปนเรื่องที่มีความ
สําคัญไมนอย วิทยากรอาจใชเทคนิคการนําเรื่องไดโดยวิธีการตางๆ เชน นําเอาสุภาษิต คําพังเพย คํา
ประพันธตางๆ ที่สะดุดใจหรือเกี่ยวของมากลาวนําได หรืออางประวัติความเปนมาของเรื่องที่จะพูด
นําเหตุการณปจจุบันที่นาจนใจมาเชื่อมโยงเรื่องที่จะพูด ใชคําถาม การสรางอารมณขัน ชวนหัว
ปญหาอะไรเอย อุทาหรณ นิทานหักมุม หรือเนื้อเพลงบางตอนมาพูดใหคิดกระตุนความสนใจ ขอ
ควรหลีกเลี่ยงในการขึ้นตน คือ อยาออกตัววาไมพรอม อยาถอมตัววาไมเกง มีประสบการณนอย
อยาออมคอม อธิบายไมตรงประเด็น ส่ิงเหลานี้อาจทําใหผูฟงเสื่อมศรัทธา ไมมั่นใจหรือเกิดความ
รําคาญขึ้นมาได

เคล็ดลับในการปฏิบัติตน การกาวขึ้นเวทีดวยทาทีที่สงางาม มั่นคง กระฉับกระเฉง
ระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุ เดินดวยฝเทาพอเหมาะ ไมเดินชาหรือเร็วจนเกินไป เมื่อถึงตําแหนงที่จะ
ยืนพูดใหยืนลักษณะที่มั่นคง หลังไมโคงงอ ไมเกร็งจนแข็งทื่อไมเปนธรรมชาติ ยืนในทาที่สบาย
ไมยืนหอไหล ไมยืนพักเทา ไมใชทายืนแบบทหาร เมื่อยืนมั่นคงดีแลว อาจโคงคํานับหรือยกมือ
ไหวประธานและกลุมผูฟง หลังจากนั้นก็กลาวทักทายกอนที่จะทําการบรรยาย อาจบอกถึงความ
ภาคภูมิใจที่ไดมาบรรยาย ขณะพูดหรือบรรยายควรมีการแสดงสีหนาที่ปรากฏดวยสีหนายิ้มแยม
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แจมใส ทําใหผูฟงมีความรูสึกเปนกันเอง มีสีหนาที่สอดคลองกับเรื่องที่บรรยายทําใหผูฟงเกิด
อารมณคลอยตามไดงาย ใหสบสายตากับผูฟง พยายามมองผูฟงใหทั่วถึง คอยๆ กวาดสายตามองผู
ฟงอยูตลอดเวลา อยามองอยูจุดเดียว การเคลื่อนไหวขณะพูด ควรใหเปนไปตามธรรมชาติและ
สัมพันธกับเนื้อหา ไมควรยืนนิ่งเปนหุนและไมควรเคลื่อนไหวตลอดเวลา ไมควรแสดงกิริยาไมนา
ดู เชน เอามือลวงกระเปา แกะกระดุมเสื้อ เกาศีรษะ เขยาขา เปนตน การแสดงกิริยาทาทาง ใชมือใช
อวัยวะสวนอื่นๆ ประกอบใหเหมาะสมกับเรื่องที่จะพูด ไมใชมากจนเกินไป ในการแสดงสีหนา
หรือสบตาควรแสดงความเปนมิตรหรือความเห็นอกเห็นใจ ไมแสดงสีหนาดุดันหรือพูดดวยความ
แข็งกราว อยาชี้หนาผูฟงใชสายตาหรือการพยักเพยิดหนา ความจริงใจในการพูด เชน การยกยองชม
เชยผูฟง ความจริงใจจะปรากฏใหผูฟงรับรูจากสีหนา สายตา รอยยิ้มและทาทีขณะพูด ทําใหผูฟงรู
สึกอบอุน ไววางใจ มีความรูสึกเปนกันเอง นอมรับคําวิจารณดวยความจริงใจ  ไมควรแสดงความ
พอใจ ใชคําวา “พวกเรา” แทนคําวา “พวกคุณ” เอยช่ือผูฟงบางทานทันทีที่มีโอกาส ความจริงจังจะ
ทําใหการพูดมีน้ําหนักนาเลื่อมใส ผูฟงมีความรูสึกคลอยตาม ความกระตือรือรน ทําใหผูฟงพลอย
กระตือรือรน ฟงดวยความเต็มใจเชนกัน อยาพูดดักหนาดวยการพูดตอขอความที่คนอื่นกําลังพูดอยู
เพื่อแสดงวาฉันก็รูเร่ืองที่คุณกําลังพูดอยูเหมือนกัน

เคล็ดลับตอไปเรื่องการพูดก็คือเร่ืองการใชภาษาที่เหมาะสม ภาษาที่ใชควรใชภาษาที่
เหมาะสม คําพูดที่พูดออกไปนั้นสามารถสงเสริมหรือทําลายบรรยากาศในการบรรยายอยูได การ
พูดที่ดีนั้นควรที่จะตองสงเสริมไมใชทําลายบรรยากาศ ภาษาที่พูดจึงควรเปนภาษาที่สุภาพเหมาะ
สมกับผูฟง โดยพิจารณาวาเขาเปนเด็กหรือผูใหญ เพศชายหรือหญิง เปนเพื่อนหรือเจานาย มีความ
สนิทสนมกันมากนอยเพียงใด การพูดที่เหมาะสมกับโอกาสและสถานที่อยางเชนเพื่อนสนิทเมื่ออยู
ในสถานที่ที่มีบุคคลรวมกันอยูมากมาย เราก็ควรใชคําพูดที่ใชเกียรติกันบาง การใชภาษาควร
กะทัดรัดตรงประเด็น หลีกเลี่ยงคําเฉพาะกับคนบางคน เชนคําวา บานนอกควรเปลี่ยนเปนตาง
จังหวัดหลีกเล่ียงการพูดที่ทําลายดูหมิ่นเหยียดหยามผูอ่ืน

เคล็ดลับเรื่องเนื้อหา เนื้อหาที่พูดควรเปนเนื้อหาที่ควรติดตามเราสามารถทําเนื้อหาให
นาสนใจไดโดยการจัดลําดับเนื้อความใหเปนระเบียบเรียงลําดับพิจารณาประเด็นหลักๆ ใหสอด
คลองกับเวลา ไมพูดวกไปวนไปมา ควรพิจารณาความตอเนื่องเปนเหตุเปนผลกัน เนนความสําคัญ
ของเนื้อหาบางตอนเปนการกระตุนผูฟง ถามีหลายหัวขอควรพูดใหจบเปนขอๆ ไป ไมควรกระโดด
ขามไปขามมา จะทําใหผูฟงสับสนยากตอการติดความ มีการนําเรื่องใกลตัว เร่ืองที่อยูในความสนใจ
ของผูฟงมาเชื่อมโยงหรือยกเหตุผล อุทาหรณที่สอดคลองกับเนื้อหามาประกอบการบรรยาย ควรมี
การเสนอความคิดริเริ่มเรื่องราวแปลกใหมไมซํ้าซากจะทําใหผูฟงสนใจติดตามความไมเบื่อหนาย 
ขอมูลที่เสนอไปตองมีความรับผิดชอบตองเปนขอมูลที่ถูกตองไมหลอกลวง อยาใหขอมูลที่เปนตัว
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เลขหรือสถิติมากเกินไปจะทําใหนาเบื่อหนาย เร่ืองปฏิภาณไหวพริบแกปญหาเปนเรื่องสําคัญ และ
การตรงตอเวลา ควรมีเวลาเหลือสําหรับการสรุปและใหโอกาสผูฟงรวมสนทนาซักถามปญหา ทํา
ใหผูฟงไดรับประโยชนอยางเต็มที่ ควรสรุปเนื้อหาการพูดใหผูฟงเกิดความประทับใจมากที่สุด

เคล็ดลับเรื่องเสียง ผลการศึกษาของนายอัลเบิรต เบราเบียน นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน
สรุปไดวาภาษามีผลกระทบตอการสื่อสารนอยกวา 10 % น้ําเสียงมีผลกระทบเกือบ 40 %
อากัปกิริยามีผลกระทบกวา 50 %  ดวยเหตุนี้เวลาตองใชเสียงอยางระมัดระวังและใหเกิดประโยชน
มีการเนนเสียงหนักเบาสูงต่ําใหเหมาะสมสอดคลองกับเนื้อเร่ือง ใสอารมณใหกับคําพูดบางคําเพื่อ
บอกใหรูวาสิ่งที่พูดนั้นสําคัญเปนพิเศษทําใหผูฟงตื่นตัวเกิดความรูสึกคลอยตามอยาพูดดวยน้ําเสียง
เนิบนาบราบเรียบเหมือนทองตํารา เพราะมันชวนใหหลับมากกวาการฟง มีลีลาชาเร็วมีการเวน
จังหวะหยุดพูด การทอดเสียงและเวนระยะตามที่ควรจะทําใหการพูดมีรสชาติมีชีวิตชีวาและมีพลัง
ดึงดูดผูฟงใหติดตามการพูดสวนที่เนื้อหาที่สําคัญเราควรพูดใหชาและชัด เพื่อใหผูฟงจะไดมีเวลาทํา
ความเขาใจและจดจําเนื้อหาสวนนั้น น้ําเสียงตองแสดงความเปนมิตรและจริงใจ เพื่อใหผูฟงรูสึก
สบายใจ หลีกเลี่ยงการใชน้ําเสียงที่เยอหยิ่ง เย็นชา ประชดประชัน เพราะอาจจะทําใหผูฟงขุนเคือง
รําคาญใจแลวในบางกรณีถึงกับอาฆาตแคนกันเลยก็เปนได เสียงแมจะเปนเอกลักษณเฉพาะตัวของ
บุคคลแตผูพูดรูจักใชเสียงใหเหมาะสมพยายามแกไขการใชเสียงของตนก็จะทําใหการพูดของตน
ดีขึ้น

เคล็ดลับเรื่องอารมณขัน ผูพูดที่มีอารมณขันจะมองโลกในแงดี มีอารมณแจมใสเบิก
บานอยูเสมอ อารมณขันจะชวยสรางบรรยากาศที่อบอุนเปนกันเอง สรางความเปนมิตร เปดเผย มั่น
ใจในตนเองและหวงใยในความรูสึกของผูอ่ืน การพูดที่สามารถทําใหผูฟงทุกคนมีความสุขหัวเราะ
ไดนั้นจะชวยสรางความกลมเกลียวระหวางผูพูดกับผูฟง จะทําใหผูฟงมีความกระตือรือรนที่จะฟง
มากขึ้น ชวยแกไขสถานการณที่ตึงเครียดลงได เร่ืองที่ยากๆ อาจกลับกลายเปนเรื่องที่งายแตอยางไร
ก็ตามผูพูดควรคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้คือ อยาพยายามพูดเรื่องตลกในสถานการณที่เปนทางการ มีพิธีรี
ตอง ถาไมแนใจวาพูดไปแลวคนจะหัวเราะก็อยาพูด เพราะจะทําใหเรารูสึกอาย ขาดความมั่นใจใน
ตนเอง ผูฟงจะรูสึกอึดอัดตึงเครียด เปนผลตอการบรรยายเต็มไปดวยความยากลําบาก อยาเอาเรื่อง
สวนตัวของผูฟงคนใดคนหนึ่งกลุมใดกลุมหนึ่งมาทําเปนเรื่องตลกทําใหคนอื่นหัวเราะอยาบอกลวง
หนาวาเราจะเลาเรื่องตลกใหเขาฟง พยายามใชเร่ืองตลกที่มีสวนเกี่ยวของกับเรื่องหลักที่เราตองการ
พูดใหสอดคลองกัน เพราะไมเชนนั้นเวลาผูฟงหัวเราะเสร็จแลวเราตองยอนกลับมาพูดเรื่องเดิมใหม
ทําใหผูฟงรูสึกไมตอเนื่อง อยาเอาเรื่องตลกที่คนสวนใหญเคยไดยินไดฟงแลวมาเลาซํ้านอกจากจะมี
วิธีนําเสนอในแบบที่ตางไปจากเดิมรูจักหัวเราะตัวเองเวลาทําเรื่องเปนๆ อะไรออกไป อารมณขันที่
ดีตองสภาพ แนบเนียน ไมสอไปทางอนาจาร
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อารมณขันจากนิทาน

การเลานิทานเปนศิลปะและวิธีการหนึ่งที่มนุษยเราใชถายทอดอารมณความรูสึก ความ
คิดจินตนาการ หลังจากที่มนุษยไดรูจักคิดคนภาษาซึ่งเปนสื่อสําหรับการทําความเขาใจระหวางกัน
นิทานคือ เร่ืองที่เลาสืบทอดกันมาจากการเลาปากตอปาก จากชนรุนหนึ่งไปสูชนอีกรุนหนึ่ง และ
สุดทายไปกลายเปนมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยเรา มนุษยทุกเพศทุกวัยจะชอบทั้งการเปนผูเลา
และผูฟงนิทาน คนที่มีเรื่องหรือมีนิทานก็สามารถที่จะเลาใหผูสนใจฟงได คนที่เลานิทานเกงก็จะ
สามารถโนมนาวจิตใจผูฟงทุกเพศ ทุกวัย ใหเกิดความสนใจ และสนุกสนานได ขอตกลงเบื้องตน
สําหรับการเลานิทาน คือ ทุกคนสามารถเลานิทานได ถาบุคคลนั้นไดเรียนรูวิธีการเลานิทานและ
หมั่นฝกฝนตนเอง ก็สามารถเปนนักเลานิทานที่ดีได นักเลานิทานที่ดีควรมีใจชอบนิทาน มองเห็น
ประโยชนของนิทานจึงจะสามารถเลานิทานไดอยางมีชีวิตชีวา

นักเลานิทานที่ดี จะตองมีคุณสมบัติดังนี้คือ
ตระหนักและเห็นคุณคาของนิทาน ผูเลานิทานจะตองศึกษา ทําความเขาใจ และเห็น

ประโยชน คุณคาของนิทานกอนที่จะนําไปใช การเตรียมตัวเลานิทาน ผูเลาจะตองอานเรื่อง หรือ
นิทานใหเขาใจ ขึ้นใจและมีความชัดเจน ความรูสึกของผูเลา ผูเลาจะตองแสดงความรูสึกที่สนุก
สนาน มีอารมณไปกับการเลานิทาน ไมแสดงอาการเกอเขินประหมา หรืออาย เสียงดังชัดเจน ผูเลา
จะตองมีน้ําเสียงที่นาพึงพอใจ เสียงดังชัดเจน และเปนเสียงที่มีชีวิตชีวา ถามีทาทางประกอบก็จะ
เพิ่มความนาสนใจยิ่งขึ้น การใชภาษาที่ดี ผูเลาจะตองมีการใชภาษาที่ดี ถูกอักขระวิธี วรรคตอน รูจัก
เลือกถอยคํา คําศัพทตางๆ ถูกตองเหมาะสมกับวัย เพศของผูฟง เปนผูมีความจําท่ีดี ผูเลาจะตอง
พยายามจดจําเรื่องถอยคํา ขอความสําคัญของเรื่องซึ่งจะจําเรื่องไดดี จะทําใหการเลานั้นเปนไปโดย
อัตโนมัติ มีชีวิตชีวา เปนผูมีความคิดสรางสรรค ผูเลาจะตองรูจักสรางสรรค ดัดแปลงวิธีเลา เนื้อ
เร่ืองที่เลาใหเปนลีลาของตนเองใหได เปนนักฟงท่ีดี ผูเลาจะตองหาโอกาสไดรับฟงผูอ่ืนเลา และ
ควรฟงอยางตั้งใจรวมทั้งรูจักการสังเกต เพื่อศึกษาเทคนิค เก็บขอความและรายละเอียดตางๆ แลวนํา
มาหัดเลา โดยอาจเริ่มจากกลุมคนในกลุมเล็กกอน จึงคอยขยายวงกวางออกไป เปนนักอานที่ดี การ
อานจะชวยใหผูเลานิทานไดมีโอกาสที่จะศึกษา คนควา พัฒนาวิธีการเลานิทาน อีกทั้งสามารถที่จะ
แสวงหานิทานไดจากการอานอีกดวย การเลือกเร่ืองเลา ผูเลานิทานที่ดีจะตองรูจักรักษา วิเคราะห
เลือกเรื่องที่จะเลาใหเหมาะสมกับกลุมผูฟง โดยคํานึงถึงเพศ วัย เวลา สถานที่ รวมทั้งบรรยากาศ
การตรงตอเวลา ผูเลานิทานที่ดีเปนผูควบคุมการเลาใหอยูในเวลาที่กําหนด มีอารมณขัน ผูเลานิทาน
ที่ดี จะตองเปนผูมีอารมณขัน ไมเครียด การเลานิทานโดยใสอารมณลงไปดวย จะทําใหนิทานมี
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ชีวิตชีวา สนุกสนานมากยิ่งขึ้น มีความขยัน ผูเลานิทานจะตองเปนผูมีความขยัน ฝกซอม และขยันที่
จะหาอุปกรณตางๆ เปนเครื่องชวยประกอบการเลานิทาน ตลอดจนเตรียมความพรอมตลอดเวลา
เขาใจจิตวิทยา ผูเลานิทานจะตองเปนผูที่มีความเขาใจจิตวิทยาทั้งเด็กและผูใหญ เขาใจและสามารถ
วิเคราะหความตองการ ความสนใจของกลุมผูฟงได มีความสามารถพิเศษตางๆ ผูเลานิทานที่ดีนั้น
ถาเปนผูที่มีความสามารถพิเศษ โดยการเลียนแบบเสียงตางๆ ได เชน เสียงรองของสัตว เสียงจาก
ธรรมชาติ เสียงจากภูตผีปศาจ เปนตน ก็จะทําใหการเลามีชีวิตชีวา ผูฟงเกิดความสนุกสนานยิ่งขึ้น
ซ่ึงส่ิงเหลานี้สามารถฝกหัดได มีความตั้งใจจริง ผูเลานิทานที่ดี ควรเปนผูมีความตั้งใจจริง เพราะ
ความตั้งใจจะทําใหผูเลานิทานมีความกระตือรือรน ขวนขวายที่จะฝกซอม และพัฒนาตนเองอยู
ตลอดเวลา มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเปนกัลยาณมิตร อารมณดี ยิ้มแยมแจมใส มีความเปนกันเอง จริง
ใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง รวมทั้งการแตงกายที่ดีและเหมาะสม การนํานิทานไปเลาสอดแทรก
หรืออาจใชเปนเทคนิคของการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน จะทําใหบรรยากาศในการเรียนรูของนัก
เรียนมีความสนุกสนาน ตื่นเตน เราใจ หรือเกิดความคิดสรางสรรค ฯลฯ (สุวิทย มูลคํา 2544 : 173 –
177)

เคล็ดลับในการใหผูฟงมีสวนรวม การสื่อสารที่ดีนั้นตองเปนการสื่อสาร 2 ทาง คือทุก
คนเปนทั้งผูรับสารและสงสาร ตองมีการโตตอบแลกเปลี่ยนสารกัน เราจึงควรที่จะทําใหผูฟงมีสวน
รวมดวยและถาเขารูสึกวามีสวนรวมมากขึ้นเทาไร โอกาสที่จะบรรลุวัตถุประสงคในการพูดก็จะมี
มากขึ้นเทานั้น นอกจากอารมณขัน ทําใหผูฟงมีสวนรวม (หัวเราะ) ยังมีเทคนิคอีกหลายวิธีที่ทําใหผู
ฟงมีสวนรวม เชน ใหผูฟงเลนเกมหรือทํากิจกรรมงายๆ เวลาสั้นๆ เกมควรมีความสัมพันธกับเรื่องที่
พูด อยาใหเกมยากชนิดที่คิดกันหนาดําคร่ําเครียด นอกจากนั้นการใชคําถามขอความคิดเห็นอื่นๆ
จากผูฟงเปนคําถามซึ่งตอบอยางไรก็ถูกอยาใชคําถามวิชาการผูฟงตอบไมไดจะเสียหนาอยาถาม
จําเพาะเจาะจงคนใดคนหนึ่ง ขอความชวยเหลือจากผูฟงในการหยิบจับสิ่งของประกอบการพูด เปด
โอกาสใหผูฟงซักถามประเด็นตางๆ ที่ไมชัดเจน หรือเร่ืองที่เขาสงสัยตองการรายละเอียดเพิ่มเติม
ในกรณีที่มีคนหมูมาก บางครั้งเราอาจเปลี่ยนบทบาทจาก “ผูพูด” ไปเปน “ผูประสาน” กลาวคือ
สนับสนุนกระตุนใหผูฟงส่ือสารกันเอง

เคล็ดลับในการสรางเอกลักษณ วิทยากรควรมีลักษณะการพูดหรือการนําเสนอที่เปน
ของตนเอง ไมวาจะเปนลีลา ทาทางหรือสํานวนภาษา อยาพยายามเลียนแบบลักษณะการพูดของ
ใคร เพราะมันเปนการฝนธรรมชาติ ทําใหเสียบุคลิก มันจะทําลายภาพพจนและความนาเชื่อถือ ซ่ึง
เราสามารถสรางลีลาเปนของตนเองได ปกติคนเรามีจุดเดนจุดดอยไมเหมือนกัน บางคนสามารถพูด
เร่ืองยากใหคนอื่นเขาใจงาย บางคนคุยสนุก บางคนขี้อาย เราตองสํารวจตัวเองวาลักษณะไหนเปน
จุดดีของเรา เราถนัดในการนําเสนอแบบใด ก็พยายามทําใหเปนเอกลักษณของเรา ฝกหัดพูดหรือนํา
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เสนอบอยๆ พยายามปรับปรุงพัฒนาอยูเสมอ สวนจุดดอยก็พยายามปรับปรุงแกไขใหดีขึ้น พยายาม
สรางเอกลักษณของตัวเองที่ไมเหมือนใครและไมมีใครเหมือนโดยบูรณาการมาจากเทคนิควิธีการ
ตางๆ ผสมผสานกับจุดดีของเราพยายามพัฒนาลีลาใหเปนของเราใหได เพื่อกาวไปสูวิทยากรมือ
อาชีพ

เคล็ดลับในการสรุปจบ การสรุปมีความสําคัญพอๆ กับการขึ้นตน เพราะการสรุปจบนั้น
จะเปนการฝากใหผูฟงเก็บไปคิดหรือปฏิบัติตอไป ซ่ึงถาผูพูดขาดความเอาใจใสในเรื่องการสรุปจบ
ไมดีทั้งๆ ที่เนื้อหาสาระดีมาก ก็อาจจะทําใหการพูดในครั้งนั้นขาดคุณคาได การสรุปจบไมใชเปน
การทบทวนหรือการยอความของเรื่องที่พูดมาแลวทั้งหมด และไมใชสรุปจนเพราะสาเหตุของการ
หมดเวลา แตการสรุปจบอาจเปนลักษณะการรวบรัดประเด็นสําคัญของเรื่องที่เปนสุดยอดของเนื้อ
หาที่พูดมาทั้งหมด ซ่ึงจะตองสั้นกะทัดรัดแตครอบคลุมเนื้อหาสาระที่สําคัญ ดวยเหตุนี้การสรุปจบ
จะตองเราใจ ตรึงใจและสรางความประทับใจใหเกิดขึ้นกับผูฟง เพื่อใหผูฟงรูสึกวาไดรับการเสนอ
ขอความที่มีความสําคัญและเกิดประโยชนอยางยิ่ง เทคนิคของการสรุปจบมีหลายรูปแบบซึ่งผูพูด
สามารถเลือกใชได เชน แบบสรุปความ เปนการยอเร่ืองราวทั้งหมดใหส้ันๆ งายๆ เพื่อใหผูฟงเขาใจ
และจดจําไดแบบสรุปประเด็น เปนการนําเอาประเด็นสําคัญๆ ของเรื่องมาเนนย้ําหนักเพื่อจูงใจผูฟง
แบบชักชวน เปนการจบที่ชักชวนหรือเชิญชวนใหกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งแบบฝากใหคิด เปนการพูด
ทิ้งทายที่ยังไมมีขอยุติ แตผูฟงจะตองตระหนักและชวยกันขบคิดตอไปในอนาคต แบบเรียกรอง
เปนลักษณะของการเรียกรองในบุคคล สถาบัน องคกร หรือผูที่เกี่ยวของรับรู เห็นใจ ใสใจในเรื่องที่
พูดหรือส่ิงที่ตองการ แบบตั้งคําถาม เปนการตั้งคําถามใหผูฟงทบทวนความรูหรือความคิด และ
แบบทิ้งทายดวยคําพังเพย สุภาษิต คําคม หรือคําประพันธ เปนคําที่สอดคลองกับเรื่องที่พูด ซ่ึงนับวา
เปนรูปแบบการสรุปจบที่นาสนใจรูปแบบหนึ่งที่สามารถสรางประทับใจใหแกผูฟงได

ขอควรหลีกเลี่ยงหรือควรเวนในการสรุปจบมีดังนี้ คือ ขอจบหรือขอยุติ เชน “บรรยาย
มานานแลว ขอยุติเพียงแคนี้” ไมมากก็นอย เชน “ที่บรรยายมาทั้งหมดหวังวาทานคงไดรับ
ประโยชนไมมากนอย” ขออภัยหรือขอโทษ เชน “สุดทายนี้ตองขออภัยหากวาการบรรยายผิดพลาด
ไป หวังวาคงไดรับการใหอภัย” ขอขอบคุณ เชน “ในทายที่สุด ผมขอขอบคุณทุกทานที่อุตสาหตั้งใจ
ฟงตั้งแตตนจนจบ” หมดเวลา เชน “หมดเวลาพอดี ขอยุติเพียงแคนี้ สวัสดี” มีเพียงแคนี้ เชน “ความ
คิดของผมก็มีเพียงแคนี้ สวัสดีครับ” จะเห็นไดวาเทคนิคการพูดเปนปจจัยหนึ่งที่มีความสําคัญอยาง
ยิ่งสําหรับวิทยากรในทุกขั้นตอนของการทําหนาที่ ดังนั้น วิทยากรควรจะใหความเอาใจใส เตรียม
การฝกฝน ปรับปรุง  พัฒนาอยางตอเนื่องจะทําใหเกิดความมั่นใจและนําไปสูความสําเร็จได
ในที่สุด.
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การจัดสวัสดิการ (การสังสรรค)
ดังที่กลาวไปแลววาในการนําทฤษฎี Z มาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา

บุคลากรจะตองเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมีความรักใครสามัคคีกลมเกลียวกันในหลักการบริหารงาน
คนถือวาเปนทรัพยากรมนุษยที่สําคัญที่สุดซึ่งถาบุคลากรมีความสุขมีความรักใครสามัคคีกลมเกลียว
เปนอันหนึ่งอันเดียวกันแลวการทํางานของบุคลากรก็จะมีประสิทธิภาพผลที่ไดรับผลผลิตก็จะมีคุณ
ภาพงานก็จะบรรลุผลตามปรัชญาที่กําหนดไว ดังนั้นเราจะตองสรางความสุข สรางความพึงพอใจ
การบํารุงขวัญและกําลังใจของบุคลากรบางทีก็ไมสามารถตอบแทนเปนตัวเงินไดแตเปนการบริการ
ใหความสะดวกสบายใหมีความรูสึกที่มั่นคงปลอดภัย ส่ิงเหลานี้ทางฝายบริหารอาจจัดเปนสวัสดิ
การตางๆ เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกทั่วไปเชน การบริการดานรานคา อาหาร จัดบริการสินคา
ราคาถูก มีรถรับสง มีที่จอดรถ มีที่พัก มีการบริการดานสุขภาพ การตรวจสุขภาพประจําป มีการ
บริการดานออกกําลังกาย มีการนันทนาการ มีโอกาสสังสรรคหรือจัดกิจกรรมรวมกัน จัดกิจกรรม
ร่ืนเริงตามเทศกาล จัดทัศนศึกษา เพื่อใหบุคลากรมีโอกาสพักผอนหยอนใจและคลายเครียดจากการ
ปฏิบัติงานเกิดความรักใครสมัครสมานสามัคคีในหมูผูปฏิบัติงานในหนวยงานทําใหเกิดประโยชน
โดยสวนรวมขององคกรในอดีตผูบริหารเขาใจวาการตอบแทนทําไดดวยตัวเงินเทานั้นแตการ
บริหารปจจุบันเขาใจถูกตองวาการใหผลตอบแทนทําไดหลายวิธีการจัดสวัสดิการก็เปนอีกวิธีหนึ่ง

การจัดสวัสดิการเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการบริหารงานที่จะชวยในการ
ปฏิบัติงานประสบความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหบุคลากรรูสึกสะดวกสบายมีความมั่นคง
ปลอดภัย ประเภทของสวัสดิการอาจแบงตามขอบขายการชวยเหลือได 3 ประเภทคือ

1) สวัสดิการดานเศรษฐกิจ จัดขึ้นเพื่อความเพิ่มพูนทางเศรษฐกิจ เชน หลักประกัน
เร่ืองเจ็บปวย ตายหรือออกจากงานจัดบริการดานอาหาร รานคาสินคาราคาถูก การทําประกันสังคม
การประกันชีวิต การใหกูยืมซ้ือบาน ซ้ือรถยนตหรือเพื่อการศึกษาตอ มีสหกรณออมทรัพยเปนตน

2) สวัสดิการดานกีฬาและนันทนาการ จัดใหเพื่อผูปฏิบัติงานมีโอกาสออกกําลังกาย
เพื่อสุขภาพ เพลิดเพลิน สนุกสนาน มีโอกาสไดพักผอนหยอนใจและคลายเครียดจากการปฏิบัติงาน
เปนเวลานาน เชนมีสโมสร มีที่เลนกีฬาดนตรี มีโอกาสสังสรรค จัดกิจกรรมรวมกัน จัดกิจกรรมรื่น
เริงตามเทศกาล จัดทัศนศึกษา เพื่อใหเกิดความรักใครสามัคคีสมัครสมานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
จะทําใหเกิดประโยชนโดยสวนรวมของหนวยงาน

 3) สวัสดิการดานอํานวยความสะดวกจัดเพื่อเปนการสนับสนุนใหผูปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานในหนาที่ไดเต็มศักยภาพ เชน มีรถรับสง มีที่จอดรถ มีหองพักเปนตน

ประโยชนที่ไดรับซ่ึงมีมากมายเชน จูงใจใหบุคคลที่มีความรูความสามารถเขามาทํางาน
ในหนวยงาน เปนการบํารุง รักษาผูมีความรูความสามารถใหมีความจงรักภักดีและซ่ือสัตยตอองค
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กร เปนการชวยเหลืออํานวยความสะดวกใหแกผูปฏิบัติงานทําใหทํางานไดเต็มศักยภาพ เปนการ
สรางความสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานกับผูปฏิบัติงานและผูปฏิบัติงานกับผูปฏิบัติงาน เปนการ
ยกระดับมาตรฐานในการดํารงชีวิตของผูปฏิบัติงาน เปนการลดความเครียดในการปฏิบัติงานทําให
ผูปฏิบัติงานไดทํางานอยางมีความสุขเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เปนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและผลผลิตของหนวยงานดีมีคุณภาพและสูงขึ้น

การวิจัยเชิงทดลองกรณีตัวแปรอิสระมากกวาหนึ่งตัว (Factorial Design)
การวิจัยเชิงทดลองกรณีตัวแปรอิสระมากกวาหนึ่งตัวเรียกวา (Factorial Design) ซ่ึงจะ

ชวยใหไดความรูที่ละเอียดมากขึ้น โดยมีจุดเดนเหนือกวารูปแบบการวิจัยที่มีตัวแปรอิสระตัวเดียว
ดังนี้

(1) สามารถทดสอบสมมติฐานหลายๆ สมมติฐาน
(2) ทําการทดลองเพียงครั้งเดียว เพื่อตอบปญหาหลายปญหาที่ซับซอน เชน จะมีผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนเชนไร ถาครูประเภท X1 ใชวิธีสอนแบบ X2 สอนในชวงเวลา X3 โดยสอนกับ
นักเรียนประเภท (ครูประเภท X1 อาจเปนครูที่เขมงวดกวดขันมาก วิธีสอนแบบ X2 อาจจะเปนวิธี
สอนแบบบรรยาย X3 อาจเปนเวลา 13.00-14.00 น. นักเรียนประเภท X4 อาจเปนนักเรียนที่มีสติ
ปญญาปานกลาง)

(3) ชวยใหทราบถึงผลรวมหรือปฏิสัมพันธ (interaction) ระหวางตัวแปรตั้งแตสองตัว
ขึ้นไปสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานในกรณีที่ 2 นี้นิยมใช ANOVA หรือ ANCOVA (ถามีการวัดกอน
การทดลอง)

รูปแบบการวิจัยที่เปนแบบ Factorial Design  มีมากมายหลายแบบขึ้นอยูกับตัวแปร
อิสระ และประเภทยอยของตัวแปรอิสระ ดังตัวอยาง

ตัวอยาง มีตัวแปรอิสระ 2 ตัวเรียกวา a x b Factorial Design a เปนระดับหรือประเภท
ตัวแปรการวิจัยกลุมนี้มีหลายแบบขึ้นกับระดับหรือประเภทของตัวแปรอิสระแตละตัวดังตัวอยาง
แบบ 2 x 2  Factorial Design

ตัวแปรตัวท่ีสอง ( B )
                        B1                    B2

A1

A2

เปนแบบที่งายที่สุด ตัวแปร A มีระดับ หรือ 2 ประเภท คือ A1 กับ A2 ตัวแปร B มี 2
ระดับหรือ 2 ประเภท คือ B1  กับ B2

ตัวแปรตัวแรก ( A )
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ตัวอยาง A คือวิธีสอน A1  เปนวิธีสอนแบบอภิปราย A2 เปนวิธีสอนแบบบรรยาย B คือ
ชวงเวลาสอนแตละคาบ ซ่ึงมี 2 ระดับ คือ B1 เปนการสอนคาบละ 50 นาที B2 เปนการสอนคาบละ
30 นาที แบบ 2x2 นี้จะมีกลุมทดสอบ 4 กลุม A1 B1 กลุม เปนกลุมที่จะไดรับการสอนแบบอภิปราย
แตละคาบสอน 50 นาที กลุม A1 B2 เปนกลุมที่จะไดรับการสอนแบบอภิปรายแตละคาบ 30 นาที
A2 B1 เปนการสอนแบบบรรยายแตละคาบสอน 50 นาที A2 B2 เปนการสอนแบบบรรยายแตละคาบ
สอน 30 นาที

ในการทดสอบสมมติฐานจะทดสอบเปรียบเทียบดังนี้
  (1) ระหวางผลของ A1  กับ A2

(2) ระหวางผลของ B1 กับ B2

(3) ผลรวมหรือปฏิสัมพันธระหวาง A กับ B
ทดสอบสมมติฐานในทั้ง 3 ขอ นิยมใช ANOVA F-test Two -Way

แบบ 4x3 Factorial Design

           ตัวแปร

                    B1                B2                B3

A1

A1

A1

A1

ตัวแปรอิสระตัวแรก (A) มี 4 ระดับหรือ ประเภท ตัวแปรอิสระตัวท่ีสอง (B) มี 3 ระดับ
หรือ ประเภท

A อาจเปนวิธีสอน 4 วิธี วิธีสอนแบบสืบสวน A1 วิธีสอนแบบแสดงบทบาทสมมุติ A2

วิธี  สอนแบบบรรยาย A3 วิธีสอนโดยใชบทเรียนโปรมแกรม A4

B อาจเปนประเภทของนักเรียน คือ กลุมที่มีสติปญญาสูง B1 กลุมที่มีสติปญญาปาน
กลาง B2  และกลุมที่มีสติปญญาต่ํา B3 แบบ 4x3 จึงตองมีกลุมลอง 12  กลุม A1B1 เปนกลุมที่มีสติ
ปญญาสูงซ่ึงจะไดรับการสอนดวยวิธีสืบสวน

ตัวแปร  A
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ตัวอยาง มีตัวแปรอิสระ 3 ตัวเรียกวา a x b x c Factorial Design a , b และ c เปนระดับ
ประเภทของตัวแปรอิสระที่ 1 2 และ 3 ตามลําดับ รูปแบบการวิจัยนี้มีหลายแบบขึ้นกับระดับหรือ
ประเภทของตัวแปรอิสระแตละตัว ดังตัวอยาง

แบบ 2x 2 x 2  Factorial Design

 

เปนแบบงายที่สุดของกรณีที่มีตัวแปรอิสระ 3 ตัว ตัวแปรอิสระแตละตัว 2 ระดับ หรือ 2
ประเภท กลุมทดลองมีทั้งหมด 8 กลุม

การทดลองสอบสมมติฐานใช ANOVA ชนิด Three – Way เปรียบเทียบดังนี้
1. ระหวางผลของ A1 กับ A2

2. ระหวางผลของ B1 กับ  B2

3. ระหวางผลของ  C1 กับ  C2   
4. ผลการปฏิสัมพันธของ A กับ B
5. ผลการปฏิสัมพันธของ A กับ C
6. ผลการปฏิสัมพันธของ B กับ C
7. ผลการปฏิสัมพันธของ A กับ B กับ C
ขอเสนอแนะในการวิจัยเชิงทดลอง
1. การเลือกกลุมตัวอยาง พิจารณาความเปนตัวแทนของประชากร และความเทาเทียม

กันในจุดเริ่มตนของการทดลองในทุกกลุม
2. ทําการควบคุมตัวแปรเกิน (extraneous variable)  ใหรัดกุม
3. ออกแบบการทดลองโดยใชรูปแบบที่เหมาะสม สามารถตรวจสอบสมมติฐานได

ครบถวน ชวยใหเกิดความเที่ยงตรงภายใน และความเที่ยงตรงภายนอก

ตัวแปร B

ตัวแปร A

ตัวแปร

A1

A2

B2

B1

      C1             C             C1
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4. เลือกใชสถิติที่เหมาะสมกับลักษณะขอมูล รูปแบบการวิจัยและสมมติฐานในการ
วิจัย

5. เลือกใชเครื่องมือรวบรวมขอมูลที่เหมาะสม มีคุณภาพสูงทั้งดานความเที่ยงตรงและ
ความเชื่อมั่น

6. การสรุปผลและการวางนัยทั่วไป (generatization) ตองอยูภายในขอบเขตของการ
วิจัย (บุญชม ศรีสะอาด 2535 : 139-141)

ภูมิหลังของการทดลอง
โรงเรียนวัดปรีดาราม สังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จังหวัดนครปฐม

จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2477 อยูบริเวณที่ดินของวัด มีเนื้อที่ทั้งหมด 6 ไร 1 งาน 48 ตารางวา เปด
ทําการสอนตั้งแตระดับอนุบาล 1 จนถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนรวม 380 คน ครู 19 คน
เปนผูบริหาร 1 คน ครูประจําการ 18 คน ลูกจางประจํา 1 คน มีคณะกรรมการสถานศึกษา กับเจา
อาวาสวัดปรีดาราม เปนผูอุปถัมภใหความชวยเหลือกับโรงเรียน

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ
งานวิจัยภายในประเทศ
สุรพล บัณฑุเศรณี (2539) ไดศึกษาเรื่องอารมณขันในนวนิยายชุด พล นิกร กิมหงวน

ของป. อินทรปาลิต เพื่อจัดกลุมและกลวิธีการสรางอารมณขันลักษณะตางๆ ของนักเขียน จากการ
ศึกษาพบวา กลวิธีการสรางอารมณขันของ ป. อินทรปาลิต สามารถจําแนกออกได 5 ประเภทไดแก
อารมณขันที่เกิดจากบุคลิก อากัปกิริยา พฤติการณ สถานการณ  และคําพูด ทั้งนี้ผูแตงมุงใชอารมณ
ขันดังกลาวเพื่อประชดเสียดสีเยาะเยย และลอเลนตอคานิยมของสังคมไทย อาทิคานิยมเกี่ยวกับ
วรรณศิลป มนุษย สถาบัน และสังคมในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนหมดสมัยจอมพล ป.
พิบูลสงคราม

งานวิจัยตางประเทศ
คลอร และฟลิน (Klor and Fllin 1991) ไดศึกษาเรื่องวิธีที่ใชในการเลาเรื่องตลกให

ประสบผลสําเร็จ จากการศึกษาพบวา วิธีที่ใชในการเลาเรื่องตลกใหประสบความสําเร็จ อันไดแก
นโยบายการเลือกเนื้อเร่ือง การเตรียมตัว การนําเสนอ และการพิจารณาถึงความสัมพันธอันหลาก
หลายของกลุมอายุ ตั้งแตวัยกอนเรียนจนถึงวัยรุนประเภทของเรื่องตลกที่จะเลา เนื้อเร่ืองตลกที่
เหมาะสม การรวมกลุมและการชวนใหสนใจ
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จอหน อี. โฮเยล (John E. Hoyle 1992) ไดศึกษาเรื่องการบริหารโรงเรียนที่ดีเพื่อใหโรง
เรียนอยูรอดในสภาพหัวเล้ียวหัวตอ จากการศึกษาพบวา การบริหารงานที่จะทําใหโรงเรียนอยูรอด
ในสภาพหัวเล้ียวหัวตอ ผูจัดการตองเรียนรูภาษาในการสอนและการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพ ฝกครู
ใหรูจักการตัดสินใจสรางความเปนเอกฉันท สนับสนุนวิสัยทัศนของโรงเรียน มีความคาดหวังสูง มี
การประเมินผล และมีอารมณขัน

ทอรสัน และ แจนเนส เอ (Thorson and Janes A. 1993)  ไดศึกษาการใชอารมณขันจาก
ผูใหญจํานวน 426 คน อายุตั้งแต 18-90 ป จากการศึกษาพบวา ผูชายสรางสรรคอารมณขันไดมาก
กวา ผูหญิงจะถูกครอบงําดวยอารมณขันมากกวา และยังพบอีกวาอายุที่เพิ่มขึ้นจะมีการสรางสรรค
อารมณขัน การครอบงําดวยอารมณขันและการเห็นคุณคาของอารมณขันจะมากขึ้น นอกจากนั้น
อารมณขันยังมีความจําเปนสําหรับการปกครองอีกดวย

ฮัคแมน และไมแชล ซี. (Hackman and Michael Z. 1993)  ไดศึกษาความสัมพันธของ
การสื่อสารอารมณขันกับนักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศนิวซีแลนด จากการศึกษาพบ
วานักเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธระหวางความเขาใจในการติดตอส่ือสารและ
อารมณขันตางๆ ในทางลบ ในทางตรงกันขามนักเรียนในประเทศนิวซีแลนดแสดงความสัมพันธ
ในทางบวกระหวางความเขาใจในการติดตอส่ือสารและอารมณขัน

แสตนเลย คิตา (Stanley Kita 1994) ไดศึกษาการกระทําของผูมีอํานาจสูงสุดจากการ
ศึกษาพบวา วิธีที่ผูมีอํานาจสูงสุดสามารถสรางสรรคบรรยากาศเพื่อการเปลี่ยนแปลง ผูมีตําแหนงสูง
สุดสามารถชวยพัฒนาบรรยากาศในเชิงบวกทามกลางกิจวัตรประจําวันและกําหนดการประชุมคณะ
อาจารยเมื่อจําเปนเทานั้น ผูมีอํานาจสูงสุดควรจะไปเยี่ยมครูในพื้นที่ของพวกเขา รักษาไวซ่ึงการมี
อารมณขัน แมกระทั่งการพยายามหาโอกาสแสดงความรับผิดชอบตอการเจริญเติบโตอยางมืออาชีพ
โดยใชการอานสิ่งที่นาสนใจที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนรวมกัน

ปเตอร  แรมแซก และเดบไบ  โอลิเวอร (Peter Ramsag and Debbie Oliver 1995) ได
ศึกษาความสามารถและพฤติกรรมของครูที่มีคุณภาพ สรุปผลการศึกษาพบวาความสามารถและ
พฤติกรรมของครูที่มีคุณภาพมีความสามารถที่สําคัญหลายประการ ครูที่มีคุณภาพมีความสามารถ
ในการรับรูอยางเปนกระบวนการสูง, ใชจิตวิทยาทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ใชอารมณขัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพและพัฒนาความรูสึกผิดชอบชั่วดีตอสังคมไดดี เหนือส่ิงอ่ืนใดพวกเขาจะ
ตองยึดเด็กเปนศูนยกลางเกี่ยวกับผลลัพธทางการเรียนของเด็ก

จอหน มารโลว (John Marlowe 1995) ไดศึกษาเกี่ยวกับผูจัดการที่ดี จากการศึกษา
พบวา ผูจัดการที่ดีจะมอบใหเจาหนาที่ทําแทน สนุกสนานกับงานและมีอารมณดี ผูจัดการที่แยจะไม
มีความสามารถในการตกลงกับผูควบคุมงานตางๆ
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คารเซน  อิมเชส (Kasen Irmshes 1996) ไดศึกษาเรื่องทักษะการติดตอส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ จากการศึกษาพบวา ทักษะการติดตอส่ือสารที่มีประสิทธิภาพมีความสําคัญยิ่งใน
ความสัมพันธระหวางบุคคลทําใหเกิดปฏิสัมพันธที่มีประสิทธิผลกับบุคคลอื่น ไมวาจะเปนครู 
นักเรียน สมาชิกในชุมชนหรือแมแตสมาชิกในครอบครัว ทั้งนี้ผูส่ือสารจําเปนตองเขาใจกอนวา
บุคคลนั้นมาจากไหน นอกจากนั้นทักษะตางๆ ที่ผูทําการติดตอส่ือสารควรมีการตั้งคําถาม การให
ผลยอนกลับ การถอดความ การทดสอบความเขาใจและพฤติกรรมการบรรยาย ผูนําที่มีความ
สามารถสามารถยกระดับความสัมพันธกับเพื่อนรวมงานกับบุคคลอื่นดวย วิสัยทัศน อารมณขัน 
ความสามารถในการเขาถึง ทักษะในการสรางทีมและการชื่นชมดวยความจริงใจทั้งหมดที่กลาวมา
นี้จะชวยสรางสรรคบรรยากาศทางอารมณในแงบวก

อารมณขันเปนอารมณหรือสัมผัสที่ 7 ที่จําเปนสําหรับภาวะผูนําของโรงเรียน ผลการ
ศึกษาโดย Patricia Pierson และ Paul Bredison ในป 1993 ไดแนะนําวา ผูมีตําแหนงสูงสุดใช
อารมณขันเพื่อจุดประสงคหลายประการ 1) การสรางสรรคและทําใหแนวโนมโดยทั่วไปของสังคม
โรงเรียนดีขึ้น 2) การสรางความสัมพันธกับครูโดยผูมีตําแหนงสูงสุดทําความเขาใจถึงความซับซอน
และความตองการมีชีวิตทํางานอยางมืออาชีพของพวกครู 3) การยับยั้งความไมยืดหยุนตามโครง
สรางของระบบราชการ โดยใชความเมตตากรุณาและการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลเปนการสวน
ตัว 4) ใชการสื่อสารถึงการลงโทษและสิ่งที่จําเปนตองหามลอเลนอื่นๆ ทั้งนี้ไดมีการทดสอบเชิง
สํารวจถึงธรรมชาติในการบรรยายของผูมีตําแหนงสูงสุดชาย 5 คนของโรงเรียนประถมศึกษาเกี่ยว
กับการใชอารมณขันในการปฏิสัมพันธกับครูในแตละวัน อารมณขันจะดูเหมือนจะชวยปรับปรุง
ประเด็นที่ผูมีอํานาจสูงสุดพูดตอครูและนํามาใชกันเปนสวนใหญ เพื่อการสรางสรรคและทําใหแนว
โนมทั่วไปดีขึ้น ใชส่ือสารถึงความเขาใจของผูมีตําแหนงสูงสุดตอความตองการของครู ใชหยุด
ความเขมงวดหรือความไมยืดหยุนของโครงสรางในระบบราชการ และใชส่ือสารถึงการลงโทษ
และส่ิงที่หามลอเลน

ลารรี (Larry) ไดศึกษาบุคลิกภาพของภาวะผูนํา จากการศึกษาพบวา มนุษยบางคนคิดวา
ภาวะผูนําพัฒนามาจากบุคลิกภาพ ดังนั้นปญหาของนักวิจัยหลายคนที่พบคือมีคุณสมบัติมากมาย
หลายอยางที่สามารถนํามาพิจารณาซึ่งเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ เชน ความกระตือรือรน ความ
สามารถในการเขาใจความรูสึกของผูอ่ืน การปรับตัวเขากับสถานการณ คามมั่นใจในตนเอง การ
แสดงมิตรไมตรีจิต ความไมกาวราว การมีความสมดุลทางอารมณ อารมณขัน การแสดงออกถึง
อารมณที่ไมแปรปรวนและอื่นๆ อีกมากมาย มีตัวบงชี้ถึง 2,500 ประการ ที่สามารถอธิบายถึงมิติที่
แตกตางกันของบุคลิกภาพ
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แมคโดเวล และเอียล อี (McDowell and Earl E. 1996) ไดศึกษาเชิงสํารวจเกี่ยวกับความ
ตระหนักถึงความเขาใจ ในการติดตอส่ือสาร ความเต็มใจในการติดตอส่ือสารและอารมณขันใน
สถานการณที่หลากหลายของนักเรียนในวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน ประชากรคือ นักเรียน 
110 คน ถูกเลือกจากชั้นเรียนที่มีการติดตอส่ือสารทางเทคนิคและทางวิทยาศาสตรที่หลากหลายที่
มหาวิทยาลัย Minnesota และนักเรียน 108 คน จากชั้นเรียนจิตวิทยาที่มหาวิทยาลัย Kwansei 
Gakuim มีรายงานเกี่ยวกับความเขาใจในการติดตอส่ือสาร ความเต็มใจในการติดตอส่ือสารและ
อารมณขัน ผลการศึกษาพบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญระหวางนักเรียนของมหาวิทยาลัย
ในประเทศญี่ปุน  1) มีคะแนนความเขาใจในการติดตอส่ือสารสูงกวาในตัวแปรเรื่องการสื่อสาร 2 
คน เปนกลุม การประชุม และการพูดในที่สาธารณะ 2) มีคะแนนความเต็มใจในการติดตอส่ือสารต่ํา
กวาในตัวแปร การสื่อสาร 2 คน เปนกลุม การประชุม การพูดในที่สาธารณะกับคนแปลกหนา กับ
คนรูจักและเพื่อน และ 3) มีคะแนนสูงกวาในตัวแปร การชื่นชอบอารมณขัน และความรูสึกตอ
อารมณขันสูงกวานักเรียนในสหรัฐอเมริกา

โธมาสินา มานน (Thomasina Mann 1996) ไดศึกษาความตองการของครูในโรงเรียน
ขนาดกลางที่เปดใหมอยากไดอะไรเปนของขวัญ จากการศึกษาพบวาความตองการของพวกครูมี
หลายประการ อยางหนึ่งที่พวกครูกลาวถึงคือ อารมณขัน พวกเขาตองการความสามารถในการ
บริหาร มีอารมณขันในการปฏิบัติงานในทุกสถานการณไมวาจะเปนการโตตอบ การทะเลาะวิวาท
การประชดประชัน หรือการยื่นคําขาดใดๆ ก็ตาม
 ซูซาน เค มารติน (Susan K. Martin 1996) ไดศึกษาเรื่องความตองการอารมณขันของสา
ธารณชน จากการศึกษาพบวาชุมชนทั่วไปที่มาใชหองสมุดตองการใหบรรณารักษมีอารมณขัน และ
ไมเครงเครียดมากจนเกินไป ทักษะหลายประการมีความจําเปนสําหรับบรรณารักษเพื่อการประสบ
ความสําเร็จในเรื่องของสภาพแวดลอมสถานที่และการใชขอมูลซ่ึงเปนสิ่งสําคัญมาก บรรณารักษจะ
ตองเพิ่มคุณสมบัติเพื่อเปนที่ไววางใจของสาธารณชน ตองรับฟงความคิดเห็นของคนอื่นดวยความ
เต็มใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการทํางานของสมาคมหองสมุดชาวอเมริกัน Amrican Library 
Association (ALA) มีทัศนคติที่เครงครัดมากโดยไมมีการใสอารมณขันอะไรเลย นอกจากนั้นใน
การประกาศของหนังสือพิมพ Newaweek  เมื่อปลายป 1995 โดย Meg breenfield ไดวิจารณถึง
สภาพปจจุบันของการรณรงคทางดานการเมืองในประเทศ  และแนะนําอยางแข็งขันวาการมีอารมณ
ขันกับความเครงครัดที่ไมมากจนเกินไปนักที่จะทําใหงานของชาติที่จะกระตุนงบประมาณของ
สหพันธรัฐและทางการเมืองใหออกจากทางตันของจุดสนใจที่ซบเซาไปสูการแกปญหาอยางมี
เหตุผล หากไมมีการใชอารมณขันจะทําใหการสนทนาในหลายๆ สวนดูเหมือนจะไมสามารถ
หลีกเล่ียงสภาพที่ไมสามารถตกลงกันไดเลยซ่ึงเปนที่ทราบกันดีวาจะทําใหสูญเสียความเคารพอยาง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



61

รวดเร็วในสายตาของพลเมืองโดยทั่วไปและยังกลาวเสริมอีกวาจากอดีตมาจนถึงปจจุบัน ดวยความ
เขินของผูเช่ียวชาญในดานวิชาชีพตางๆ ไมสามารถปรับตัวเขากับสถานการณและการมีอารมณดี
อยางนาพอใจที่จะชวยใหสามารถประนีประนอม การเจรจาตอรองและทําใหเกิดความคิดอยางมี
เหตุผลที่จะกลายเปนความจริงได

สตีเวน เอ็ม สโตลาร (Steven M. Stolar 1996) ไดสํารวจระดับความสนใจของนักเรียน
ที่รับบริการใหคําแนะนําทางการศึกษาของ American College Testing (ACT) ไดพัฒนา
แบบสอบถาม 36 ขอ แจกนักเรียน 667 คน มีผูตอบกลับมา 36 % พบวานักเรียนทั้งหมดให
คําแนะนําในเชิงบวกในการบรรยายซึ่งผูบรรยายเปนผูฟงที่ดี เคารพสิทธิของนักเรียนในการตัดสิน
ใจดวยตนเอง ปลุกใจใหพวกเขาไปสูเปาหมายได เปนผูที่เปนกันเองในการพูดคุยดวย พบงาย รักษา
ขอมูลที่เปนความลับสวนบุคคล และมีอารมณขัน

จิม มาซอนนีย (Jim Mahoney 1996) ไดสํารวจจากการมีสวนรวมของผูจัดการ 90 คน
ใน Ohio Institute for Effretive Leadershilr  พบวาทักษะในการติดตอส่ือสารที่ใชการพูดและการ
เขียนที่มีประสิทธิภาพและทักษะในการติดตอส่ือสารระหวางบุคคลที่มีประสิทธิภาพอยูในระดับสูง
มากที่สุด ภาวะผูนําที่มีความประสงคความสําเร็จขึ้นอยูกับความเดนและเขาหาไดงาย การมีอารมณ
ขัน การเปนผูหวงใยและเห็นใจผูอ่ืน มีความสมดุลทางอารมณ การดูแลการทํางานเปนทีม การเปน
ผูมีจินตนาการ และมีความรู

อีลเลน ซารคิสเสียน (Ellen Sarkisian 1997) ไดศึกษาเรื่องการอบรมและการสอน
นักเรียนพบวา สวนหนึ่งในการฝกอบรมคณะอาจารยและผูชวยทางการสอนจากหลายประเทศได
แนะนําวาวิธีลดชองวางกับนักเรียนมีหลายวิธีดวยกันวิธีหนึ่งที่ไดผลก็คือ การมีอารมณขัน

รอนนา เวนเดรสไลย เคลไล ลิทเลย (Ronna Vendesslice Kelli Litsch 1998) ไดศึกษา
ทัศนคติอิงประวัติศาสตรของผูหญิงในการศึกษาสูงขึ้น ไดสังเกตผลกระทบของการกระทําที่แสดง
ถึงการยินยอมที่มีผลตอกระบวนการ จุดสนใจโดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาของผูหญิงไปสูตําแหนง
ทางการบริหารที่สูงสุดในการศึกษาที่สูงขึ้น ไดตรวจสอบบทบาทซึ่งผูใหคําปรึกษาหลายๆ ทาน ได
แสดงบทบาทในการพัฒนาทางอาชีพของผูหญิง ผลอยางหนึ่งปรากฏวา อารมณขันก็เปนปจจัยหนึ่ง
ที่สามารถใหผูหญิงพัฒนาในอาชีพของพวกเธอไดดวย

คริส ออรลิน (Chris Eorlin 1998) ไดรายงานการพบสิ่งที่วิจัยอยางหนึ่งซ่ึงศึกษาโดย
สํารวจครูในหองเรียนปกติชาวออสเตรเลียรับมือกับปญหาไดดีระหวางการศึกษาที่ครอบคลุมและ
ประเด็นที่เฉพาะเจาะจงซึ่งตึงเครียดสําหรับพวกเขา พบวากลยุทธที่มีประสิทธิภาพคือ การใช
อารมณขันตอไป การทําแผนปฏิบัติการและติดตามผลและการพิจารณาสถานการณกับพนักงาน
ผูชํานาญเฉพาะทาง
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เมแลไน เฟมานเดซ (Melanie Femandez 1998) ไดศึกษาทฤษฎีจํานวนมากที่พัฒนาไป
แลวเพื่ออธิบายอารมณขัน พบวาเด็กประถมศึกษามีการพัฒนาทฤษฎีอารมณขันอยางมีเหตุผล
อารมณขันสําหรับเด็กกลายเปนสิ่งขับเคลื่อนการมีปฏิสัมพันธทางสังคม สวนเด็กในระดับมัธยม
ศึกษานั้นอารมณขันพวกเขายังคงกําลังพัฒนาไปแตพวกเขาสามารถเกี่ยวพันกับอารมณขันไดทุก
ประเภท เมื่อมีการเลือกหนังสือสําหรับเด็กๆ  ตองพิจารณาถึงความชอบและความสนใจในการ
พัฒนาของระดับตางๆ ดวย จากการเปนปจจัยที่มีแรงจูงใจที่มีอิทธิพลสําหรับเด็กตั้งแตมันดึงดูด
พวกเขาและชวยใหความสนใจในการอานและเขียนดีขึ้นแลวการประพันธเร่ืองตลกยังสามารถใช
ในการทํางานเกี่ยวกับการศึกษาอื่นๆ ในหองเรียนไดดวย ทักษะการฟงและการพูดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นเมื่อนักเรียนไดเกี่ยวพันกับเนื้อเรื่องที่นาขบขันของการเขียนประสบการณสวนตัวลงไปและ
แสดงตัวอยางของมันออกมาในประสบการณทางการประพันธที่มีคุณคาเพราะเด็กวัยรุนกําลังเรียน
รูเกี่ยวกับระบบเสียงในภาษา ความสัมพันธระหวางถอยคําในประโยคและความหมายของภาษาคํา
สัมผัสในบทกวีที่นาขบขัน การทอง การรองเพลงและเรื่องราวที่ไรสาระเปนแหลงที่ยอดเยี่ยม
สําหรับการสอน

สรุป

ผูบริหารสถานศึกษาคือผูที่ มีทั้งศาสตรและศิลปที่จะทําใหกระบวนการทํางานรวมกัน
ของบุคลากรในสถานศึกษารวมกันปฏิบัติงานตามภารกิจ หนาที่ตามเปาหมายที่วางไวรวมกันให
บรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพอยางมีความสุข ในการที่ทําใหงานสําเร็จลุลวงไปตามเปาหมายอยางมี
ความสุขนั้นการบริหารตองมีกระบวนการ ผูบริหารตองมีภาวะผูนํามีบุคลิกภาพที่ดีที่จะทําให
บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตามดวยความเต็มใจและมีความสุข ลักษณะของภาวะผูนําและบุคลิก
ภาพของผูบริหารที่ดีนั้นมีอยูมากมายแตในที่นี้จะกลาวถึงอารมณขันของผูบริหารเพราะอารมณขัน
ก็มีความสําคัญไมนอยที่จะทําใหสถานศึกษาซึ่งเปนองคกรๆ หนึ่งที่จะตองปฏิบัติงานตามภารกิจ
หนาที่ใหสําเร็จไปดวยดี อารมณขันเปนคุณสมบัติที่ยอดเยี่ยมของผูบริหารที่จะทําใหองคกรมีชีวิต 
องคกรมีความสุข องคกรมีความอบอุน ถาผูบริหารรูจักใชใหเหมาะสมและพอเหมาะ ในที่นี้จะขอ
นําเอาทฤษฎี Z มาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษา เพราะทฤษฎี Z มีองคประกอบที่สําคัญ 4 
อยางคือ  การทําปรัชญาที่กําหนดไวบรรลุผล การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ การใหความไววางใจแกผูใตบังคับบัญชา การใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ และมีหลักการ 3 ประการ คือ คนในองคกรตองซื่อสัตยตอกัน คนในองคกรตองมีความ
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คนในองคกรตองมีความใกลชิดเปนกันเอง จากทฤษฎีดังกลาวภารกิจ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



63

สําคัญของผูบริหารที่จะใหเปนไปตามองคประกอบและหลักการภารกิจที่สําคัญคือ การประชุม การ
ฝกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร การสังสรรคเพราะสิ่งเหลานี้จะทําใหองคกรมีการประสานงานติดตอ
ส่ือสาร มีการปรึกษาหารือกันอยางใกลชิด มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง ทําใหบุคลากรมีความ
รักความสามัคคี สนิทสนมกลมเกลียวเปนอันหนึ่งอันเดียวกันการปฏิบัติงานก็จะมีประสิทธิภาพ
และงานก็จะบรรลุผลตามเปาหมายที่วางไว
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บทท่ี 3
การดําเนินการวิจัย

การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริหารโดยใชอารมณ
ขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ ของการบริหารโดยใชอารมณขันในระดับตางๆ
วาในสถานการณใดควรใชอารมณขันในระดับใดจึงจะเหมาะสม สรางความพอใจที่จะใหทีมงาน
เกิดความรวมมือ อันจะสงผลตอการบริหารที่มีประสิทธิภาพ การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง
(experimental research design) โดยใชครูโรงเรียนวัดปรีดาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
นครปฐม เขต 2 เปนหนวยวิเคราะห

วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีการและขั้นตอนการวิจัย
เพื่อใหการดําเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัยที่วางไวและเปนไปอยางมี

ระบบมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียดและวิธีการศึกษาออกเปน 3 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ เปนการศึกษาสถานภาพปญหาและอุปสรรค ดาน

งานบริหารในฐานะผูนําทางวิชาการของผูบริหารสถานศึกษา โดยศึกษาตํารา ขอมูล สถิติ การราย
งานของหนวยงานตางๆ วรรณกรรมที่เกี่ยวของ  เสนอโครงรางการวิจัยตามคําแนะนําและความเห็น
ชอบและการอนุมัติของบัณฑิตวิทยาลัย

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจัดสรางเครื่องมือ ตรวจสอบ
เครื่องมือโดยผูเชี่ยวชาญและปรับปรุงแกไข ดําเนินการทดลองและทดสอบเครื่องมือตามแบบที่
สรางไว ใชเครื่องมือที่สรางขึ้น ทําการเก็บขอมูล รวบรวมขอมูลผลการทดลอง ทดสอบความถูก
ตอง วิเคราะหขอมูล และการแปรผลการวิเคราะหขอมูล

ขั้นตอนที่ 3  รายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนเสนอผลการวิจัยฉบับราง เสนอตอคณะ
กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบแกไขใหถูกตองตามหลักวิชา ปรับปรุงแกไข 
ขอบกพรอง ตามที่คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธเสนอแนะ จัดทํารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ
เสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร
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ระเบียบวิธีการวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยมีประสิทธิภาพสูงสุด และเปนไปตามจุดประสงคองคการวิจัยผูวิจัยจึง

กําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวยแผนแบบการวิจัย การสรางและ
พัฒนาเครื่องมือ การทดลองใชการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวัด การวิเคราะหขอมูล และ
การนําเสนอขอมูลมีรายละเอียด ดังนี้

แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research) แผนแบบการวิจัยแบบ

หลายองคประกอบ (factorial design) ซ่ึงแสดงไดดวยแผนผัง ดังนี้

รูปแบบประเภท KLM Factorial Design
ระดับอารมณขัน (M)

(K)
สถานการณ

(L)
กลุมทดลอง

อารมณขัน
แบบบริสุทธิ์
Clean Joke

M1

อารมณขัน
แบบกึ่งบริสุทธิ์
Semi Dirty Joke

M2

อารมณขันแบบ
ไมบริสุทธิ์
Dirty Joke

M3

ภาพรวม

L1 กลุมฝายบริหารK1 การประชุม L2 กลุมครู
L1 กลุมฝายบริหารK2 การบรรยาย L2 กลุมครู
L1 กลุมฝายบริหารK3 การสังสรรค L2 กลุมครู

K คือ ตัวแปรที่ 1 มีทั้งหมด 3 สถานการณ คือ
สถานการณการประชุม K1

สถานการณบรรยาย K2

สถานการณการสังสรรค K3

L คือ ตัวแปรที่ 2 มีทั้งหมด 2 กลุม คือ
ระดับกลุมฝายบริหาร L1

ระดับกลุมครู L2
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M คือ ตัวแปรที่ 3 มีทั้งหมด 3 อยาง คือ
อารมณขันแบบบริสุทธิ์ M1

อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ M2

อารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ M3

ประชากร
ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ไดแกขาราชการครูโรงเรียนวัดปรีดาราม สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษานครปฐม เขต 2 มีขาราชการครูจํานวน 18 คน แบงออกเปน ฝายบริหาร 8 คน และ ครู 10
คน

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวย

1. สถานการณ (K) ประกอบดวย
สถานการณการประชุม (K1)
สถานการณการบรรยาย (K2)

สถานการณการสังสรรค (K3)
2. กลุมทดลอง (L)

ฝายบริหาร (L1)
ครู (L2)

3. แบบอารมณขัน (M)
อารมณขันแบบบริสุทธิ์ (M1)
อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ (M2)
อารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ (M3)

นิยามตัวแปร
สถานการณการประชุม หมายถึง การประชุมตามปกติ ที่มีผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปน

ผูวิจัยเปนประธานในการประชุม เปนการประชุมเพื่อช้ีแจงขอราชการวางแผนการทํางาน เพื่อใหครู
ทุกคนมีความเขาใจในเรื่องตางๆ ตรงกัน และเกิดความรวมมือเพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน
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สถานการณการบรรยาย หมายถึง การที่ผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงเปนผูวิจัย ไดเปน
วิทยากรในการบรรยาย อบรมใหความรูดานวิชาการแกครูทุกคน เพื่อนําไปใชในการปรับปรุง
พัฒนางาน

สถานการณการสังสรรค หมายถึง การจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ การพบปะสังสรรคใน
โอกาสตางๆ เชน การจัดกิจกรรมรื่นเริงในเทศกาลตางๆ การจัดกิจกรรมการแสดงความยินดีใน
ความสําเร็จ โดยมีการเลี้ยงอาหารตามสมควร

อารมณขันแบบบริสุทธ์ิ (Clean joke) หมายถึง การเลานิทานตลกที่ไมมีเรื่องหยาบโลน
สอดแทรกในสถานการณตางๆ ใหสอดคลองกลมกลืน

อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธ์ิ (Semi dirty Joke) หมายถึง การเลานิทานตลกระดับสองแง
กึ่งหยาบโลน โดยผูฟงสรุปเอาเอง สอดแทรกสถานการณตางๆ ใหสอดคลองกลมกลืน

อารมณขันแบบไมบริสุทธ์ิ  (Dirty joke) หมายถึง การเลานิทานตลกที่หยาบโลน
สอดแทรกในสถานการณตางๆ ใหสอดคลองกลมกลืน

ระดับกลุมฝายบริหาร หมายถึง ครูสายผูสอนที่มีหนาที่พิเศษในการบริหารดวย เชน
หัวหนาฝายตางๆ หัวหนาสายชั้น เปนตน

ระดับกลุมครู หมายถึง ครูสายผูสอนที่ปฏิบัติหนาที่การสอน ไมมีหนาที่การบริหาร
หรือเปนหัวหนางานตางๆ

เคร่ืองมือท่ีใชในงานวิจัย
เครื่องมือที่ใชในงานวิจัยครั้งนี้ มี 3 ชุด คือ
ชุดท่ี 1 แบบสังเกต จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตอบสนองการ

ใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลของผูสังเกต
ตอนที่ 2 เปนการเก็บรวบรวมขอมูลของผูชวยผูวิจัยในการสังเกตพฤติกรรมการ

ตอบสนองของกลุมทดลองตอการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ มี
ลักษณะเปนมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับของไลเคริ์ท (Likert’s rating seale)
โดยกําหนดคาคะแนนพฤติกรรมดังนี้
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5 หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมีอารมณขันมากที่สุด
4 หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมีอารมณขันมาก
3 หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมีอารมณขันปานกลาง
2 หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมีอารมณขันนอย
1 หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมีอารมณขันนอยที่สุด

ระดับมากที่สุด หมายถึง มีความสนใจในกิจกรรมอยูตลอดเวลา มีรอยยิ้ม หัวเราะ
สนุกสนาน เฮฮา มีสายตาชื่นชม

ระดับมาก หมายถึง มีความสนใจในกิจกรรมตลอดเวลา มีรอยยิ้ม หัวเราะ
สนุกสนานเฮฮา

ระดับปานกลาง หมายถึง มีความสนใจในกิจกรรมอยูตลอดเวลา มีรอยยิ้ม
ระดับนอย หมายถึง มีความสนใจในกิจกรรมเล็กนอย
ระดับนอยที่สุด หมายถึง ไมคอยสนใจในกิจกรรม อาจนั่งหลับ

โดยมีคาเฉลี่ยคะแนนดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมีอารมณขันนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมีอารมณขันนอย
คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมีอารมณขันปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมีอารมณขันมาก
คาเฉลี่ย 4.50-5.00 หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงออกมีอารมณขันมากที่สุด
ชุดท่ี 2 แบบสอบถาม จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา เร่ือง ความเหมาะสม

ในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ มี  2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ

ระดับการศึกษา หนาที่ในปจจุบัน ประสบการณการทํางาน
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถาน

ศึกษาในสถานการณตางๆ มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับของไลเคิรท (Likert’s
rating scale) โดยกําหนดคาคะแนน ดังนี้

5 หมายถึงเหมาะสมมากที่สุด
4. หมายถึงเหมาะสมมาก
3 หมายถึงเหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึงเหมาะสมนอย
1 หมายถึงเหมาะสมนอยที่สุด
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โดยมีคาเฉลี่ยดังนี้
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของ

ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของ

ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย
คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของ

ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของ

ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก
คาเฉลี่ย 4.49 – 5.00 หมายถึง ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของ

ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด
ชุดท่ี 3  แบบสัมภาษณ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบทัศนคติ และขอเสนอแนะ

ในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ มี 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูใหสัมภาษณ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา หนาที่

ในปจจุบัน ประสบการณการทํางาน
ตอนที่ 2 ทัศนคติและขอเสนอแนะในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน

สถานการณตางๆ 3 สถานการณ คือ สถานการณการประชุม สถานการณการบรรยาย สถานการณ
การสังสรรค โดยการใชระดับอารมณขัน 3 ระดับ คือ อารมณขันแบบบริสุทธิ์ (Clean joke) อารมณ
ขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ (Semi dirty joke) อารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ (Dirty joke)

ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นอื่นๆ ของผูใหสัมภาษณ

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเพื่อเปนแบบสําหรับเก็บรวบรวมขอมูล โดยมี

ขั้นตอนดังนี้
ชุดที่ 1 แบบสังเกต
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ แลวนํามาศึกษา สรางเครื่องมือ

ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปให

ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 ทาน พิจารณาตรวจสอบ คือ รองศาสตราจารย ดร. ปราชญา กลาผจัญ
รองศาสตราจารยคณิต เขียววิชัย และ ดร. ปญญา แกวกียูร
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ชุดที่ 2 แบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ แลวนํามาศึกษา สรางเครื่องมือ 

ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปให

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน คือ รองศาสตราจารย ดร. ปราชญา กลาผจัญ 
รองศาสตราจารยคณิต เขียววิชัย และ ดร. ปญญา แกวกียูร

ขั้นตอนที่  3 นําแบบสอบถามที่ ไดปรับปรุ งแลวไปทดลองกับครู โรง เ รียน
บานบางประแดง โรงเรียนบานหอมเกร็ด โรงเรียนบานคลองใหม จํานวน 30 คน แลวหาคาความ
เชื่อมั่นไดคา 0.8728

ชุดที่ 3 แบบสัมภาษณ
ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวของ แลวนํามาศึกษา สรางเครื่องมือ 

ภายใตคําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา โดยนําเครื่องมือที่สรางขึ้นไปให

ผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ 3 ทาน คือ รองศาสตราจารย ดร. ปราชญา กลาผจัญ 
รองศาสตราจารยคณิต เขียววิชัย และ ดร. ปญญา แกวกียูร

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
ในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตอง และเปนระบบ ผูวิจัยจึง

ไดดําเนินการตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ผูวิจัยไดทําหนังสือเชิญคณะผูชวยการวิจัย และไดอธิบายทําความเขาใจรายละเอียด

ในการสังเกต และนัดหมายเวลาที่จะทําการทดลองในสถานการณตางๆ
2. ประชุมช้ีแจงคณะครูโรงเรียนวัดปรีดาราม ซ่ึงเปนผูใตบังคับบัญชาของผูวิจัย เพื่อ

ขอความรวมมือ
3. เก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังนี้ คือ

3.1 การสังเกต ผูวิจัยไดทําการทดลองในสถานการณตางๆ 3 สถานการณ คือ การ
ประชุม การบรรยาย การสังสรรค โดยแบงกลุมครูออกเปน 2 กลุม ฝายบริหาร และครู โดยทําปาย
ช่ือ 2 สี ใหผูชวยผูวิจัย ประกอบดวย 1. นางสาวกรชนก เนตรโอภารักษ วุฒิ กศ.ม. จิตวิทยา
แนะแนว ผูอํานวยการโรงเรียนบานบางประแดง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2. นางสาว
ชยาภรณ ศฤงคารทวีกุล วุฒิ ศศ.ม. จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ผูอํานวยการโรงเรียน
บานหอมเกร็ด อําเภอสามพราน จงัหวัดนครปฐม 3. นางสาวปยาภรณ รัตนากรกุล วุฒิ คม.ประถม
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ศึกษา ผูอํานวยการโรงเรียนสระส่ีมุม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไดสังเกตวาเปนครูกลุม
ใด มีพฤติกรรมอยางไร ในแตละสถานการณ ผูวิจัยจะเลาเรื่องตลก 9 เรื่อง แบงเปน ระดับบริสุทธิ์
(clean joke) 3 เร่ือง ระดับกึ่งบริสุทธิ์ (semi dirty joke) 3 เร่ือง และระดับไมบริสุทธิ์ (dirty joke) 3
เร่ือง โดยเลาคละกันไปใหสอดคลองกับสถานการณ ผูชวยผูวิจัยจะสังเกตพฤติกรรมการตอบสนอง
ของครูทั้ง 2 กลุม สถานการณละ 9 คร้ัง แลวผูวิจัยจะรวบรวมไวเพื่อการวิเคราะหตอไป

3.2 การตอบแบบสอบถาม เมื่อทําการทดลองครบแลว ผูวิจัยก็จะใหทุกคนกรอก
แบบสอบถาม เร่ืองความเหมาะสมของการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณ
ตางๆ แลวผูวิจัยก็จะเก็บรวบรวม พิจารณาตรวจสอบ คัดแยก เพื่อดําเนินการวิเคราะหตอไป

3.3 การสัมภาษณ เมื่อดําเนินการทดลองเรียบรอยแลว ก็ดําเนินการสัมภาษณทุกคน
แลวเก็บรวบรวมเพื่อการวิเคราะหตอไป

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
1. ใชมัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ F-test (Two-way

ANOVA) เพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบผลการสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของการใชอารมณขัน
ของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ

2. ใชมัชฌิมเลขคณิต ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวิเคราะหระดับความ
เหมาะสมของการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ โดยพิจารณาวาคา
เฉล่ียของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลอยูในชวงใด ก็แสดงวาความเหมาะ
สมของการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนั้น ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชเกณฑวิเคราะห
ตามแนวคิดของเบสท (Best) (John W. Best 1970 : 190) ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง  ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับนอย

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง  ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง  ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก

คาเฉลี่ย 4.49 – 5.00   หมายถึง  ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด
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3. ใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพื่อวิเคราะหเนื้อหาของแบบสัมภาษณ
เพื่อทราบทัศนคติและขอเสนอแนะของกลุมครูผูบริหารและกลุมครูผูปฏิบัติการสอนตอการใช
อารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ

สรุป

โครงการวิจัยนี้จัดทําขึ้นเพื่อศึกษาพฤติกรรมการตอบสนอง – ความเหมาะสม –
ทัศนคติและขอเสนอแนะ ตอการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา ในสถานการณ การประชุม
การบรรยาย การสังสรรค โดยใชอารมณขัน 3 ระดับ คือ ระดับบริสุทธิ์ (clean joke) ระดับกึ่ง
บริสุทธิ์ (semi dirty joke) และระดับไมบริสุทธิ์ (dirty joke) ใชกับครู 2 กลุม คือ ฝายบริหารกับครู
และการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental Research) แผนแบบการวิจัยแบบหลาย
องคประกอบ ประเภท KLM Factorial design ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ครูโรงเรียนวัด
ปรีดาราม เขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 2 จํานวนครู 18 คน แบงเปนฝายบริหาร 8 คน ครู 10 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย มี 3 ชุด คือ แบบสังเกต แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ สถิติที่ใช คือ
คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) F – Test (two way ANOVA) เพื่อวิเคราะหผล
พฤติกรรมการตอบสนองจากแบบสังเกต ใชคาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อ
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความเหมาะสมของการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานการณตางๆ และใชการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ในการวิเคราะหเนื้อหาจากการ
สัมภาษณ
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บทท่ี 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

ในการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยและการนําเสนอผล
ของการวิเคราะหขอมูลเร่ือง การใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา ผูวิจัยไดทําการทดลองกับ
คณะครูโรงเรียนวัดปรีดารามจํานวน 18 คน โดยแบงคณะครูออกเปน 2 กลุม ประกอบดวย ฝาย
บริหารจํานวน 8 คน ครู จํานวน 10 คน โดยการทดลองในสถานการณการประชุม 1 ครั้ง สถาน
การณการบรรยาย 2 คร้ัง สถานการณการสังสรรค 1 คร้ัง ในแตละครั้ง ผูวิจัยจะเลานิทานตลกสอด
แทรก 9 เร่ือง เปนนิทานตลกระดับบริสุทธิ์ 3 เร่ือง ระดับกึ่งบริสุทธิ์ 3 เร่ือง และระดับไมบริสุทธิ์ 3
เร่ือง มีผูชวยวิจัย 3 คน เปนผูสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของกลุมทดลองทุกครั้งที่ผูวิจัยเลา
นิทานตลก เมื่อการทดลองเสร็จสิ้น ผูวิจัยไดใหทุกคนตอบแบบสอบถามทั้ง 18 คน เพื่อทราบความ
เหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ และไดดําเนินการ
สัมภาษณทัศนคติ ขอเสนอแนะของทุกคนเกี่ยวกับ การใชอารมณขันของ ผูบริหารในสถานการณ
ตางๆ ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสังเกต จากแบบสอบถาม และจากการสัมภาษณมาวิเคราะห และ
เสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางประกอบคําบรรยายจําแนกเปน 4 ตอน มีรายละเอียดดังตอไปนี้

ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพของกลุมทดลอง
ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผู

บริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ จากขอมูลการสังเกต
ตอนที่ 3 การวิเคราะหระดับความเหมาะสมของการใชอารมณขันของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานการณตางๆ จากขอมูลแบบสอบถาม
ตอนที่ 4 การวิเคราะหทัศนคติและขอเสนอแนะการใชอารมณขันของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานการณตางๆ จากขอมูลการสัมภาษณ
ตอนที่ 5 การวิเคราะหความคิดเห็นอื่นๆ จากขอมูลการสัมภาษณ
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ตอนที่ 1 การวิเคราะหสถานภาพของกลุมทดลอง

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะหสถานภาพของฝายบริหารและครู

ฝายบริหาร ครู รวมสถานภาพ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
เพศ

ชาย
หญิง

3
5

37.50
62.50

1
9

10.00
90.00

4
14

22.30
77.70

รวม 8 100.00 10 100.00 18 100.00
อายุ

ต่ํากวา 30 ป
30 – 40 ป
41 – 50 ป
51 ปขึ้นไป

-
-
5
3

-
-

62.50
37.50

1
1
2
6

10.00
10.00
20.00
60.00

1
1
7
9

5.55
5.55

38.90
50.00

รวม 8 100.00 10 100.00 18 100.00
ระดับการศึกษา

ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

1
7
-

12.50
87.50

-

3
6
1

30.00
60.00
10.00

4
13
1

22.22
72.22
5.56

รวม 8 100.00 10 100.00 18 100.00
ประสบการณทํางาน

ต่ํากวา 5 ป
5 – 10 ป
11 – 20 ป
21 ปขึ้นไป

-
-
1
7

-
-

12.50
87.50

1
1
-
8

10.00
10.00

-
80.00

1
1
1

15

5.55
5.55
5.55

83.35
รวม 8 100.00 10 100.00 18 100.00
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จากตารางที่ 3 แสดงสถานภาพของฝายบริหารและครูพบวาสวนใหญเปนเพศหญิง โดย
ฝายบริหารมีอายุระหวาง 41-50 ปมากที่สุด ในขณะที่ครูสวนใหญมีอายุ 51 ปขึ้นไป ระดับการศึกษา
พบวา จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุดรองลงมาต่ํากวาปริญญาตรี และประสบการณในการ
ทํางานฝายบริหารและครู พบวามีประสบการณในการทํางาน 21 ปขึ้นไปทั้งสองกลุม

ตอนที่ 2 การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา
ในสถานการณตางๆ จากขอมูลการสังเกต

เปนการวิเคราะหพฤติกรรมการตอบสนองของกลุมทดลองตอการใชอารมณขันของ 
ผูบริหารในสถานการณการประชุม การบรรยาย และการสังสรรค โดยวิเคราะหจากขอมูลการ
สังเกต ดังตาราง

ตารางที่ 4 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการตอบสนองของฝายบริหารและครูตอ
การใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ

ระดับอารมณขัน

อารมณขัน
แบบบริสุทธ์ิ

อารมณขัน
แบบกึ่ง
บริสุทธ์ิ

อารมณขัน
แบบไม
บริสุทธ์ิ

ภาพรวมสถานการณ กลุม
ทดลอง

x S.D. x S.D. x S.D. x S.D.
ฝายบริหาร 3.11 0.69 3.44 0.19 3.22 0.19 3.25 0.35การประชุม
ครู 2.44 0.19 2.77 0.38 2.66 0.33 2.62 0.30
ฝายบริหาร 2.89 0.34 2.67 0.51 2.55 0.54 2.70 0.46การบรรยาย
ครู 2.17 0.65 1.77 0.65 1.83 0.58 1.92 0.62
ฝายบริหาร 3.66 0.00 3.33 0.57 3.66 0.00 3.55 0.19การสังสรรค
ครู 3.00 0.00 2.55 0.19 3.11 0.38 2.88 0.19

จากตารางที่ 4 พบวาระดับพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหาร
สถานศึกษาในสถานการณตางๆ ตามขอมูลจากการสังเกตของผูชวยผูวิจัยมีรายละเอียดดังนี้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



76

ฝายบริหาร มีพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน 3
สถานการณ และ 3 ระดับอารมณขันมีรายละเอียดเรียงตามลําดับดังนี้ ในสถานการณประชุม มี
พฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( x  = 3.25, S.D. = 0.35) โดยมีพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันแบบกึ่ง
บริสุทธิ์อยูในระดับมากสุด ( x  = 3.44, S.D. = 0.19) รองลงมามีพฤติกรรมการตอบสนองอารมณ
ขันแบบไมบริสุทธิ์ ( x  = 3.22, S.D. = 0.19) และอารมณขันแบบบริสุทธิ์เปนลําดับสุดทาย ( x  =
3.11, S.D. =  0.69) ในสถานการณบรรยายพบวา พฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของ
ผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x  = 2.70, S.D. = 0.46) โดยมีการใช
พฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบบริสุทธิ์อยูในลําดับมากสุด ( x = 2.89, S.D. = 0.34) รอง
ลงมาอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ ( x  = 2.67, S.D. = 0.51) และอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์เปนลําดับ
สุดทาย ( x  = 2.55, S.D. = 0.54) และในสถานการณการสังสรรคพบวา มีพฤติกรรมการตอบสนอง
การใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.55, S.D. = 0.19)
โดยมีพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันแบบบริสุทธิ์และแบบไมบริสุทธิ์อยูในลําดับ
มากสุด ( x = 3.66, S.D. = 0.00) รองลงมาอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ ( x = 3.33, S.D. =0.57) 

ครูมีพฤติกรรมการตอบสนองในการใชอารมณของผูบริหารสถานศึกษาใน 3 
สถานการณ และ 3 ระดับอารมณขันมีรายละเอียดเรียงตามลําดับดังนี้ ในสถานการณการประชุมพบ
วา มีพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( x = 2.62, S.D. = 0.30) โดยมีพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์
อยูในลําดับมากสุด ( x = 2.77, S.D. = 0.38) รองลงมาพฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบไม
บริสุทธิ์ ( x  = 2.66, S.D = 0.33) และอารมณขันแบบบริสุทธิ์เปนลําดับสุดทาย ( x  = 2.44, S.D. = 
0.19) ในสถานการณการบรรยายพบวา มีพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหาร
สถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับนอย ( x  = 1.92, S.D = 0.62) โดยมีพฤติกรรมการตอบสนอง
การใชอารมณขันแบบบริสุทธิ์อยูในลําดับมากสุด ( x  = 2.17, S.D. = 0.65) รองลงมาอารมณขัน
แบบไมบริสุทธิ์ ( x  = 1.83, S.D. = 0.58) และอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์เปนลําดับสุดทาย ( x  = 
1.77, S.D. =  0.65) และในสถานการณการสังสรรคพบวา มีพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณ
ขันของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x  = 2.88, S.D. = 0.19) โดยมี
พฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์อยูในลําดับมากสุด ( x  = 3.11, S.D. = 
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0.38) รองลงมาพฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบบริสุทธิ์ ( x = 3.00, S.D. = 0.00) และ
อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์เปนลําดับสุดทาย ( x  = 2.55, S.D. = 0.19)

ตารางที่ 5     การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองของฝายบริหารและครูตอการใชอารมณขัน
ของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ

ตัวแปร SS df MS F sig
อารมณขันแบบบริสุทธิ์ 5.495 5 1.099 5.211 .004
อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ 7.921 5 1.584 6.209 .002
อารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ 8.755 5 1.751 8.302 .000

จากตารางที่ 5 พบวาพฤติกรรมการตอบสนองในการใชอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษา ในสถานการณตางๆ ของฝายบริหารและครูแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เมื่อพบความแตกตางผูวิจัยทําการสอบเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe) ดังนี้

ตารางที่ 6 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับอารมณขันแบบบริสุทธิ์ ดวยการทดสอบรายคู (Scheffe)

ประชุม บรรยาย สังสรรคจําแนกตามสถานการณ x 2.77 2.52 3.33
การประชุม 2.77 - 0.25 0.56
การบรรยาย 2.52 - 0.81*
การสังสรรค 3.33 -

จากตารางที่ 6 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองในการใชอารมณขันของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานอารมณขันแบบบริสุทธิ์ดวยการทดสอบเปนรายคู พบวาในสถานการณ
การบรรยายมีความแตกตางกันกับสถานการณแบบสังสรรค นั่นคือการใชอารมณขันของผูบริหาร
สถานศึกษาแบบบริสุทธิ์ มีผลตอสถานการณการบรรยายกับการสังสรรค
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ตารางที่ 7 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ ดวยการทดสอบเปนรายคู (Scheffe)

ประชุม บรรยาย สังสรรคจําแนกตามสถานการณ x 3.11 2.22 2.94
การประชุม 3.11 - 0.89* 0.17
การบรรยาย 2.22 - 0.72*
การสังสรรค 2.94 -

จากตารางที่ 7 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองในการใชอารมณขันของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ดวยการทดสอบเปนรายคู พบวาในสถานการณ
การประชุมมีความแตกตางกันกับสถานการณแบบบรรยาย และสถานการณแบบบรรยายมีความ
แตกตางกันกับการสังสรรค นั่นคือการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาแบบกึ่งบริสุทธิ์ใน
สถานการณการประชุมมีผลตอสถานการณการบรรยาย ในขณะที่สถานการณการบรรยายมีผลตอ
สถานการณแบบสังสรรค

ตารางที่ 8 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ ดวยการทดสอบเปนรายคู (Scheffe)

ประชุม บรรยาย สังสรรคจําแนกตามสถานการณ X 2.94 2.19 2.68
การประชุม 2.94 - 0.75* 0.26
การบรรยาย 2.19 - 0.49*
การสังสรรค 2.68 -

จากตารางที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองในการใชอารมณขันของ
ผูบริหารสถานศึกษาดานอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ดวยการทดสอบเปนรายคู  พบวาในสถานการณ
การประชุมมีความแตกตางกันกับสถานการณแบบบรรยาย และสถานการณแบบบรรยายมีความ
แตกตางกันกับการสังสรรค นั่นคือการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาแบบไมบริสุทธิ์ใน
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สถานการณการประชุมมีผลตอสถานการณการบรรยาย ในขณะที่สถานการณการบรรยายมีผลตอ
สถานการณแบบสังสรรค

ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของ
ผูบริหารสถานศึกษาของกลุมทดลอง

ระดับอารมณขัน
อารมณขัน
แบบบริสุทธ์ิ

อารมณขัน
แบบกึ่งบริสุทธ์ิ

อารมณขัน
แบบไมบริสุทธ์ิกลุมทดลอง สถานการณ

x S.D. x S.D. x S.D.
การประชุม 3.11 0.69 3.44 0.19 3.22 0.19
การบรรยาย 2.88 0.34 2.66 0.51 2.55 0.54
การสังสรรค 3.66 0.00 3.33 0.57 3.66 0.00

ฝายบริหาร

ภาพรวม 3.13 0.50 3.02 0.57 3.00 0.61
การประชุม 2.44 0.19 2.77 0.38 2.66 0.33
การบรรยาย 2.16 0.65 1.77 0.65 1.83 0.58
การสังสรรค 3.00 0.00 2.55 0.19 3.11 0.38

ครู

ภาพรวม 2.44 0.57 2.22 0.67 2.36 0.73

จากตารางที่ 9 พบวาระดับพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหาร
สถานศึกษาของกลุมทดลองมีรายละเอียดดังนี้

การตอบสนองอารมณขันแบบบริสุทธิ์ ใน 3 สถานการณโดยภาพรวมฝายบริหารอยูใน
ระดับปานกลาง ( x = 3.13, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามสถานการณพบวามี
พฤติกรรมการตอบสนองเรียงตามลําดับดังนี้ การสังสรรคมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับมาก
( x = 3.66, S.D. = 0.00) การประชุมมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง ( x = 3.11, S.D. = 
0.69) การบรรยายมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง ( x = 2.88, S.D. = 0.34) โดยภาพรวม
ครูมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับนอย ( x = 2.44, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตาม
สถานการณพบวาพฤติกรรมการตอบสนองเรียงลําดับดังนี้  สถานการณการสังสรรคมี
พฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง ( x  = 3.00, S.D. = 0.00) สถานการณการประชุมมี
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พฤติกรรมการตอบสนองระดับนอย ( x  = 2.44, S.D. = 0.19) สถานการณการบรรยายมีพฤติ
กรรมการตอบสนองระดับนอย ( x  = 2.16, S.D. = 0.65)

พฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ใน 3 สถานการณโดยภาพรวม ฝาย
บริหารอยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.02, S.D. = 0.57) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามสถานการพบวา
มีพฤติกรรมการตอบสนองเรียงตามลําดับดังนี้ในสถานการณการประชุมมีพฤติกรรมการตอบ
สนองระดับปานกลาง ( x = 3.44, S.D. = 0.19) สถานการณการสังสรรคมีพฤติกรรมการตอบสนอง
ระดับปานกลาง ( x  = 3.33, S.D. = 0.57) สถานการณการบรรยายมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับ
ปานกลาง ( x = 2.66, S.D. = 0.51) โดยภาพรวมครูมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับนอย ( x  =
2.22, S.D. = 0.67) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามสถานการณพบวามีพฤติกรรมการตอบสนองเรียง
ตามลําดับดังนี้ ในสถานการณการประชุมมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง ( x  = 2.77,
S.D. = 0.38) การสังสรรคมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง ( x = 2.55, S.D.= 0.19) ใน
สถานการณการบรรยายมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับนอย ( x  = 1.77, S.D. = 0.65)

พฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ใน 3 สถานการณโดยภาพรวมฝาย
บริหารอยูในระดับปานกลาง ( x = 3.00, S.D. = 0.61) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามสถานการณพบ
วามีพฤติกรรมการตอบสนองเรียงตามลําดับดังนี้ในสถานการณการสังสรรคมีพฤติกรรมการตอบ
สนองระดับมาก ( x = 3.66, S.D.= 0.00) ในสถานการณการประชุมมีพฤติกรรมการตอบสนอง
ระดับปานกลาง ( x = 2.55, S.D. = 0.54) โดยภาพรวมครูมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับนอย ( x
= 2.36, S.D. = 0.73) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามสถานการณพบวามีพฤติกรรมตอบสนองเรียงตาม
ลําดับดังนี้ในสถานการณการสังสรรคมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง ( x  = 3.11, S.D.
= 0.38) ในสถานการณการประชุมมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง ( x  = 2.66, S.D. =
0.33) ในสถานการณการบรรยาย มีพฤติกรรมการตอบสนองระดับนอย ( x  = 1.83, S.D. = 0.58)

ตารางที่ 10   การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา
จําแนกตามกลุมทดลอง

ตัวแปร SS df MS F sig
ฝายบริหาร 2.53 1 2.53 12.02 .003
ครู 3.26 1 3.26 12.80 .002
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จากตารางที่ 10 พบวา พฤติกรรมการตอบสนองในการใชอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาในสถานการณตางๆ ของกลุมทดลอง มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1
เมื่อพบความแตกตางผูวิจัยจึงทําการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe)  ดังนี้   

ตารางที่ 11    การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับอารมณขัน แบบบริสุทธิ์ ดวยการทดสอบเปนรายคู (จําแนกตามกลุมทดลอง)

ฝายบริหาร ครูจําแนกตามกลุมทดลอง x 3.13 2.44
ฝายบริหาร 3.13 - 0.69*
ครู 2.44 -

จากตารางที่ 11 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผู
บริหารสถานศึกษาแบบบริสุทธิ์ ดวยการทดสอบเปนรายคู พบวาฝายบริหารมีพฤติกรรมการตอบ
สนองการใชอารมณขันแบบบริสุทธิ์แตกตางกับครู

ตารางที่ 12    การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ ดวยการทดสอบเปนรายคู (จําแนกตามกลุมทดลอง)

ฝายบริหาร ครูจําแนกตามกลุมทดลอง x 3.02 2.22
ฝายบริหาร 3.02 - 0.80*
ครู 2.22 -

จากตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผู
บริหารสถานศึกษาแบบกึ่งบริสุทธิ์ ดวยการทดสอบเปนรายคู พบวาฝายบริหารมีพฤติกรรมการ
ตอบสนองการใชอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์แตกตางกับครู
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ตารางที่ 13    การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา
ระดับอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ ดวยการทดสอบเปนรายคู (จําแนกตามกลุมทดลอง)

ฝายบริหาร ครูจําแนกตามกลุมทดลอง x 3.00 2.36
ฝายบริหาร 3.00 - 0.64*
ครู 2.36 -

จากตารางที่ 13 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผู
บริหารสถานศึกษาแบบไมบริสุทธิ์ ดวยการทดสอบเปนรายคูพบวาฝายบริหารมีพฤติกรรมการตอบ
สนองการใชอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์แตกตางกับครู

ตารางที่ 14  คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผู
บริหารสถานศึกษาตามระดับอารมณขัน

กลุมทดลอง
ฝายบริหาร ครู รวมระดับอารมณ

ขัน สถานการณ
x S.D. x S.D. x S.D.

การประชุม 3.11 0.69 2.44 0.19 2.77 0.58
การบรรยาย 2.88 0.34 2.16 0.65 2.52 0.62

บริสุทธิ์

การสังสรรค 3.66 0.00 3.00 0.00 3.33 0.36
การประชุม 3.44 0.19 2.77 0.38 3.11 0.45
การบรรยาย 2.66 0.51 1.77 0.65 2.22 0.72

กึ่งบริสุทธิ์

การสังสรรค 3.33 0.57 2.55 0.19 2.94 0.57
การประชุม 3.22 0.19 2.66 0.33 2.94 0.38
การบรรยาย 2.55 0.54 1.83 0.58 2.19 0.65

ไมบริสุทธิ์

การสังสรรค 3.66 0.00 3.11 0.38 3.38 0.38

จากตารางที่ 14 พบวาระดับพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหาร
สถานศึกษาของระดับอารมณขันแบบตางๆ มีดังนี้
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ในสถานการณการประชุมพฤติกรรมการตอบสนองของผูบริหารสถานศึกษาตามระดับ
อารมณขัน 3 แบบ กลุมทดลอง 2 กลุมมีรายละเอียดดังนี้  การตอบสนองอารมณขันของผูบริหาร
สถานศึกษาแบบบริสุทธิ์ ของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x  = 2.77, S.D. =
0.58) โดยกลุมทดลองมีพฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบบริสุทธิ์ตามลําดับคือ ฝายบริหารมี
พฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง ( x  = 3.11, S.D. = 0.69)  ครูมีพฤติกรรมการตอบสนอง
ระดับนอย ( x  = 2.44, S.D. = 0.19) การตอบสนองอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาแบบกึ่ง
บริสุทธิ์ของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.11, S.D. = 0.45) โดยกลุม
ทดลองมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ ตามลําดับคือ ฝายบริหารมี
พฤติกรรมตอบสนองระดับปานกลาง ( x  = 3.44, S.D.= 0.19) ครูมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับ
ปานกลาง ( x = 2.77, S.D. = 0.38) การตอบสนองอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาแบบไม
บริสุทธิ์ของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง ( x = 2.94, S.D.= 0.38)  โดยกลุมทดลองมี
พฤติกรรมการตอบสนองแบบไมบริสุทธิ์ตามลําดับคือ ฝายบริหารมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับ
ปานกลาง ( x = 3.22, S.D. = 0.19) ครูมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง ( x  = 2.66, S.D.
= 0.33)

ในสถานการณการบรรยาย พฤติกรรมการตอบสนองของผูบริหารสถานศึกษาตาม
ระดับอารมณขัน 3 ระดับกลุมทดลอง 2 กลุม มีรายละเอียดดังนี้ การตอบสนองอารมณขันของผู
บริหารสถานศึกษาแบบบริสุทธิ์ของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง ( x  = 2.52, S.D. = 
0.62) โดยกลุมทดลองมีพฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบบริสุทธิ์ตามลําดับ คือ ฝายบริหาร
มีพฤติกรรมระดับปานกลาง ( x  =2.88, S.D. = 0.34) ครูมีพฤติกรรมตอบสนองระดับนอย ( x  = 
2.16, S.D. = 0.65) การตอบสนองอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาแบบกึ่งบริสุทธิ์ของกลุม
ทดลองโดยภาพรวมอยูในระดับนอย ( x  = 2.22, S.D.= 0.72) โดยกลุมทดลองมีพฤติกรรมการตอบ
สนองอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ตามลําดับดังนี้ ฝายบริหารมีพฤติกรรมตอบสนองระดับนอย ( x  = 
1.77, S.D. = 0.65) การตอบสนองอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาแบบไมบริสุทธิ์ของกลุม
ทดลองโดยภาพรวมอยูในระดับนอย ( x  = 2.19, S.D. = 0.65) โดยการตอบสนองอารมณขันแบบ
ไมบริสุทธิ์ของกลุมทดลองตามลําดับดังนี้ ฝายบริหารมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง 
( x  = 2.55, S.D. = 0.54) ครูมีพฤติกรรมตอบสนองระดับนอย ( x  = 1.83, S.D.= 0.58)

ในสถานการณการสังสรรคพฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาตามระดับอารมณขัน 3 ระดับ กลุมทดลอง 2 กลุม มีรายละเอียดดังนี้การตอบสนองอารมณขัน
ของผูบริหารสถานศึกษาแบบบริสุทธิ์ของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x  =
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3.33, S.D. = 0.36) โดยการตอบสนองอารมณขันแบบบริสุทธิ์ของกลุมทดลองเรียงตามลําดับดังนี้
ฝายบริหารมีผลการตอบสนองระดับมาก ( x  = 3.66, S.D. = 0.00) ครูมีการตอบสนองระดับปาน
กลาง ( x  = 3.00, S.D. = 0.00) การตอบสนองอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาแบบกึ่งบริสุทธิ์
ของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x   = 2.94, S.D. = 0.57) โดยการตอบสนอง
อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ของกลุมทดลองเรียงตามลําดับดังนี้ฝายบริหารมีพฤติกรรมการตอบ
สนองระดับปานกลาง ( x  = 3.33, S.D. = 0.57) ครูมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง ( x
= 2.55, S.D. = 0.19) การตอบสนองอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาแบบไมบริสุทธิ์ของกลุม
ทดลองโดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง ( x  = 3.38, S.D.= 0.38) โดยการตอบสนองอารมณขันแบบ
ไมบริสุทธิ์ของกลุมทดลองเรียงตามลําดับดังนี้ ฝายบริหารมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับมาก ( x
= 3.66, S.D. = 0.00) ครูมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง ( x  = 3.11, S.D. = 0.38)

ตารางที่ 15 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา
จําแนกตามระดับอารมณขัน

ตัวแปร SS df MS F sig
การประชุม 2.59 2 1.29 6.15 .009
การบรรยาย 3.97 2 1.98 7.79 .004
การสังสรรค 6.26 2 3.13 14.85 .000

จากตารางที่ 15 พบวาพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาในสถานการณตางๆ ตามระดับอารมณขันของแตละระดับ มีความแตกตางกันตามนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพบความแตกตางผูวิจัยทําการทดสอบเปนรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ
ตอไป
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ตารางที่ 16 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานการณการประชุมดวยการทดสอบเปนรายคู (จําแนกตามระดับอารมณขัน)

บริสุทธ์ิ ก่ึงบริสุทธ์ิ ไมบริสุทธ์ิจําแนกตามสถานการณ X 2.77 3.11 2.94
บริสุทธิ์ 2.77 - 0.34 0.17*
กึ่งบริสุทธิ์ 3.11 - 0.17
ไมบริสุทธิ์ 2.94 -

จากตารางที่ 16 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของ
ผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณการประชุมดวยการทดสอบเปนรายคูพบวา พฤติกรรมการ
ตอบสนองอารมณขันแบบบริสุทธิ์มีความแตกตางกับอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์นั่นก็คือในสถาน
การณการประชุม พฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบบริสุทธ์ิมีผลตออารมณขันแบบไม
บริสุทธิ์

ตารางที่ 17 การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานการณบรรยายดวยการทดสอบเปนรายคู (จําแนกตามระดับอารมณขัน)

บริสุทธ์ิ ก่ึงบริสุทธ์ิ ไมบริสุทธ์ิจําแนกตามสถานการณ X 2.52 2.22 2.19
บริสุทธิ์ 2.52 - 0.30* 0.33
กึ่งบริสุทธิ์ 2.22 - 0.03
ไมบริสุทธิ์ 2.19 -

จากตารางที่ 17 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของ
ผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณบรรยายดวยการทดสอบเปนรายคูพบวาพฤติกรรมการตอบ
สนองอารมณขันแบบบริสุทธิ์มีความแตกตางกับอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์นั่นก็คือสถานการณการ
บรรยายพฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบบริสุทธิ์มีผลตอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์
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ตารางที่ 18  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานการณสังสรรคดวยการทดสอบเปนรายคู (จําแนกตามระดับอารมณขัน)

บริสุทธ์ิ ก่ึงบริสุทธ์ิ ไมบริสุทธ์ิจําแนกตามสถานการณ X 3.33 2.44 3.38
บริสุทธิ์ 3.33 - 0.89 0.05*
กึ่งบริสุทธิ์ 2.44 - 0.94
ไมบริสุทธิ์ 3.38 -

จากตารางที่ 18 แสดงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผู
บริหารสถานศึกษาในสถานการณสังสรรคดวยการทดสอบเปนรายคู พบวาพฤติกรรมการตอบ
สนองอารมณขันแบบบริสุทธิ์กับอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์มีความแตกตางกันนั่นคือ สถานการณ
การสังสรรคพฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบบริสุทธิ์มีผลตออารมณขันแบบไมบริสุทธิ์

ตอนที่ 3 การวิเคราะหระดับความเหมาะสมของการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถาน
การณตางๆ จากขอมูลแบบสอบถาม

ตารางที่ 19 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหาร
สถานศึกษาในสถานการณตางๆ

ระดับอารมณขัน
อารมณขัน
แบบบริสุทธ์ิ

อารมณขันแบบ
ก่ึงบริสุทธ์ิ

อารมณขันแบบ
ไมบริสุทธ์ิ ภาพรวมสถานการณ กลุม

ทดลอง
x S.D. x S.D. x S.D. x S.D.

ฝายบริหาร 3.13 0.64 3.63 0.52 1.63 0.74 2.79 0.56การประชุม
ครู 3.70 0.67 3.30 0.92 1.10 0.32 2.70 0.51
ฝายบริหาร 3.50 0.76 4.25 0.71 1.25 0.46 3.00 0.59การบรรยาย
ครู 4.10 0.73 2.80 1.32 1.10 0.32 2.67 0.70
ฝายบริหาร 4.50 0.76 4.63 0.52 3.75 1.17 4.29 0.74การสังสรรค
ครู 4.40 0.52 4.00 1.23 3.10 1.45 3.83 0.96
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จากตารางที่ 19 พบวาความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานการณตางๆ ตามความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามซึ่งจําแนกตามกลุมผูใหขอมูลมี
รายละเอียดดังนี้

ฝายบริหาร มีความเห็นวาความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา
ใน 3 สถานการณ และ 3 ระดับอารมณขัน มีรายละเอียดเรียงตามลําดับดังนี้ ในสถานการณการ
ประชุม พบวาความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง ( x = 2.79, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของระดับอารมณขันเรียงตามลําดับ
พบวา ฝายบริหารมีความเห็นวาอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์มีความเหมาะสมอยูในลําดับมากสุด ( x
= 3.63, S.D. = 0.52) รองลงมาอารมณขันแบบบริสุทธิ์ ( x  = 3.13, S.D. = 0.64) และอารมณขัน
แบบไมบริสุทธิ์เปนลําดับสุดทาย  ( x  = 1.63, S.D. = 0.74) ในสถานการณการบรรยายพบวา ความ
เหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับ  ( x  = 3.00, S.D. =
0.59) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของระดับอารมณขันเรียงตามลําดับพบวา ฝายบริหารมีความเห็น
วาอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์มีความเหมาะสมมากที่สุด ( x  = 4.25, S.D. = 0.71) รองลงมาอารมณ
ขันแบบบริสุทธิ์ ( x  = 3.50, S.D. = 0.76) และอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์เปนลําดับสุดทาย ( x  =
1.25, S.D. = 0.46) และในสถานการณการสังสรรคพบวา ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของ
ผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 4.29, S.D. = 0.74) เมื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของระดับอารมณขันเรียงตามลําดับพบวา ฝายบริหารมีความเห็นวาอารมณขันแบบกึ่ง
บริสุทธิ์มีความเหมาะสมมากสุด ( x  = 4.63, S.D. = 0.52) รองลงมาอารมณขันแบบบริสุทธิ์ ( x  =
4.50, S.D. = 0.76) และอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์เปนลําดับสุดทาย ( x  = 3.75, S.D. = 1.17)

ครู มีความเห็นวาความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน 3
สถานการณ และ 3 ระดับอารมณขัน มีรายละเอียดเรียงตามลําดับดังนี้ ในสถานการณการประชุม
พบวาความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปาน
กลาง  ( x  = 2.70, S.D. = 0.51) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของระดับอารมณขันเรียงตามลําดับพบ
วา ครูมีความเห็นวาอารมณขันแบบบริสุทธิ์มีความเหมาะสมมากสุด ( x  = 3.70, S.D. =0.67) รอง
ลงมาอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ ( x  = 3.30, S.D. = 0.92) และอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์เปนลําดับ
สุดทาย ( x  = 1.10, S.D. = 0.32) ในสถานการณการบรรยายพบวา  ความเหมาะสมในการใช
อารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x = 2.67, S.D. = 0.70) เมื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของระดับอารมณขันเรียงตามลําดับพบวา ครูมีความเห็นวาอารมณขันแบบ
บริสุทธิ์มีความเหมาะสมมากสุด ( x  = 4.10, S.D. = 0.73)  รองลงมาอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



88

( x = 2.80, S.D. = 1.32) และอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์เปนลําดับสุดทาย ( x  = 1.10, S.D. = 0.32)
และในสถานการณการสังสรรคพบวา ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  =3.83, S.D. = 0.96) เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของระดับอารมณ
ขันเรียงตามลําดับพบวา ครูมีความเห็นวาอารมณขันแบบบริสุทธิ์มีความเหมาะสมมากสุด ( x  =
4.40, S.D. = 0.52) รองลงมาอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ ( x  =  4.00, S.D. = 1.23) และอารมณขัน
แบบไมบริสุทธิ์เปนลําดับสุดทาย ( x  = 3.10, S.D. = 1.45)

ตารางที่ 20 คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหาร
สถานศึกษาของกลุมทดลอง

ระดับอารมณขัน
อารมณขันแบบ

บริสุทธ์ิ
อารมณขันแบบ
ก่ึงบริสุทธ์ิ

อารมณขันแบบ
ไมบริสุทธ์ิกลุมทดลอง สถานการณ

x S.D. x S.D. x S.D.
การประชุม 3.13 0.64 3.63 0.52 1.63 0.74
การบรรยาย 3.50 0.76 4.25 0.71 1.25 0.46

ฝายบริหาร

การสังสรรค 4.50 0.76 4.63 0.52 3.75 1.17
ภาพรวม 3.71 0.91 4.17 0.70 2.21 1.38

การประชุม 3.70 0.67 3.30 0.92 1.10 0.32
การบรรยาย 4.10 0.73 2.80 1.32 1.10 0.32

ครู

การสังสรรค 4.40 0.52 4.00 1.23 3.10 1.45
ภาพรวม 4.07 0.69 3.37 1.25 1.77 1.28

จากตารางที่ 20 พบวา ความเหมาะสมของการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา
ของกลุมทดลองมีรายละเอียดดังนี้

ความเหมาะสมของการใชอารมณขันแบบบริสุทธิ์ใน 3 สถานการณโดยภาพรวมตาม
ความคิดเห็นของฝายบริหารอยูในระดับมาก ( x  = 3.71, S.D. = 0.91) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตาม
สถานการณพบวามีความเหมาะสมเรียงตามลําดับดังนี้ ในสถานการณการสังสรรคมีความเหมาะสม
ระดับมากสุด ( x  = 4.50,S.D. = 0.76) รองลงมาก็คือ สถานการณแบบบรรยายมีความเหมาะสม
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ระดับมาก ( x  = 3.50, S.D. = 0.76) ในสถานการณการประชุมมีความเหมาะสมเปนลําดับสุดทายอยู
ในระดับปานกลาง ( x = 3.13, S.D. = 0.64) ในภาพรวมครูมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมอยูใน
ระดับมาก ( x  = 1.07, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามสถานการณพบวามีความเหมาะ
สมเรียงตามลําดับดังนี้ในสถานการสังสรรคมีความเหมาะสมระดับมาก ( x  = 4.40, S.D. = 0.52)
รองลงมาก็คือสถานการณการบรรยายมีความเหมาะสมระดับมาก  ( x  = 4.10, S.D. = 0.73) ใน
สถานการณการประชุมมีความเหมาะสมเปนลําดับสุดทายอยูในระดับมาก ( x  = 3.70, S.D.= 0.67)

ความเหมาะสมของการใชอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ในสถานการณโดยภาพรวมตาม
ความคิดเห็นของฝายบริหารอยูในระดับมาก  ( x  = 4.17, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตาม
สถานการณพบวามีความเหมาะสมเรียงตามลําดับดังนี้ สถานการณการสังสรรคมีความเหมาะสม
ระดับมากที่สุด  ( x  = 4.63, S.D. = 0.52) รองลงมาสถานการณการบรรยายมีความเหมาะสมระดับ
มาก ( x  = 4.25, S.D. = 0.71 ) สถานการณการประชุมมีความเหมาะสมเปนลําดับสุดทายอยูใน
ระดับมาก ( x  = 3.63, S.D. = 0.52) ในภาพรวมครูมีความเห็นวาความเหมาะสมอยูในระดับ
ปานกลาง  ( x  = 3.37, S.D. = 1.25) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามสถานการณพบวามีความ
เหมาะสมเรียงตามลําดับดังนี้ในสถานการณสังสรรคมีความเหมาะสมระดับมาก ( x = 4.00, S.D. =
1.23) รองลงมาคือ สถานการณการประชุมมีความเหมาะสมระดับปานกลาง ( x  = 3.30, S.D. =
0.92) สถานการณแบบบรรยายมีความเหมาะสมเปนลําดับสุดทายอยูในระดับปานกลาง ( x  = 2.80,
S.D. = 1.32)

ความเหมาะสมของการใชอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ใน 3 สถานการณโดยภาพรวม
ตามความคิดเห็นของฝายบริหารอยูในระดับ ( x  = 2.21, S.D. = 1.38) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตาม
สถานการณพบวามีความเหมาะสมเรียงตามลําดับดังนี้ สถานการณการสังสรรคมีความเหมาะสม
ระดับมาก ( x  =3.75, S.D. = 1.17) รองลงมาคือสถานการณการประชุมมีความเหมาะสมระดับนอย
( x  = 1.63, S.D.= 0.74) สถานการณแบบบรรยายมีความเหมาะสมอยูในลําดับสุดทายอยูในระดับ
นอยที่สุด ( x  = 1.25, S.D. = 0.46) ในภาพรวมครูมีความเห็นวาความเหมาะสมอยูในระดับนอย ( x
= 1.77, S.D. = 1.28) เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามสถานการณพบวามีความเหมาะสมเรียงตามลําดับ
ดังนี้สถานการณการสังสรรคมีความเหมาะสมระดับปานกลาง ( x  = 3.10, S.D. = 1.45) ใน
สถานการณการประชุมกับสถานการณการบรรยายมีความเหมาะสมเทากันอยูในระดับนอยที่สุด 
( x  = 1.10, S.D. = 0.32)
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ตารางที่ 21  คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความเหมาะสมในการใชอารมณขันของ
ผูบริหารสถานศึกษาของระดับอารมณขัน

กลุมทดลอง
ฝายบริหาร ครู รวมระดับอารมณ

ขัน สถานการณ
x S.D. x S.D. x S.D.

การประชุม 3.13 0.64 3.70 0.67 3.44 0.70
การบรรยาย 3.50 0.76 4.10 0.73 3.83 0.78

บริสุทธิ์

การสังสรรค 4.50 0.76 4.40 0.52 4.44 0.62
การประชุม 3.63 0.52 3.30 0.72 3.44 0.78
การบรรยาย 4.25 0.71 2.80 1.32 3.44 1.29

กึ่งบริสุทธิ์

การสังสรรค 4.63 0.52 4.00 1.23 3.94 1.35
การประชุม 1.63 0.74 1.10 0.32 1.33 0.59
การบรรยาย 1.25 0.46 1.10 0.32 1.16 0.38

ไมบริสุทธิ์

การสังสรรค 3.75 1.17 3.10 1.45 3.39 1.33

จากตารางที่ 21 พบวา ระดับความเหมาะสมการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา
ของระดับอารมณขันแบบตางๆ มีดังนี้

ในสถานการณการประชุมความเหมาะสมของการใชอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาตามระดับอารมณขัน 3 แบบ กลุมทดลอง 2 กลุม มีรายละเอียดดังนี้ ความเหมาะสมของการใช
อารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาแบบบริสุทธิ์ตามความเห็นของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง ( x  = 3.44, S.D. = 0.70) โดยกลุมทดลองมีความเห็นวาความเหมาะสมของการใช
อารมณขันแบบบริสุทธิ์ในสถานการณการประชุมเรียงตามลําดับคือ ครูมีความเห็นวามีความ
เหมาะสมระดับมาก ( x  = 3.70, S.D. = 0.67) ฝายบริหารมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมในระดับ
ปานกลาง ( x  = 3.13, S.D. = 0.64) ความเหมาะสมของการใชอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ตามความ
เห็นของกลุมทดลองภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.44, S.D. = 0.78) โดยกลุมทดลองมี
ความเห็นวาความเหมาะสมของการใชอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ในสถานการณการประชุมเรียง
ตามลําดับคือฝายบริหารมีความเห็นวามีความเหมาะสมระดับมาก ( x  = 3.63, S.D. = 0.52) ครูมี
ความเห็นวา มีความเหมาะสมระดับปานกลาง ( x  = 3.30, S.D. = 0.92) ความเหมาะสมของการใช
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อารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาแบบไมบริสุทธิ์ของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูในระดับนอย 
ที่สุด ( x  = 1.33, S.D. = 0.59) โดยกลุมทดลองมีความเห็นวาความเหมาะสมของการใชอารมณขัน
แบบไมบริสุทธิ์ในสถานการณการประชุมเรียงตามลําดับคือ ฝายบริหารมีความเห็นวามีความ
เหมาะสมระดับนอย ( x  = 1.63, S.D.= 0.74) ครูมีความเห็นวามีความเหมาะสมระดับนอยที่สุด  ( x
= 1.10, S.D.= 0.32)

ในสถานการณการบรรยายความเหมาะสมของการใชอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาตามระดับอารมณขัน 3 แบบ ของกลุมทดลอง 2 กลุม มีรายละเอียดดังนี้ความเหมาะสมของ
การใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาแบบบริสุทธิ์ตามความเห็นของกลุมทดลองโดยภาพรวม
อยูในระดับมาก ( x  = 3.83, S.D. = 0.78) โดยกลุมทดลองมีความเห็นวาความเหมาะสมของการใช
อารมณขันในสถานการณบรรยายเรียงตามลําดับดังนี้ ครูมีความเห็นวามีความเหมาะสมระดับมาก
( x  = 4.10, S.D. = 0.75) ฝายบริหารมีความเห็นวามีความเหมาะสมระดับมาก ( x  = 3.50, S.D.=
0.76) ความเหมาะสมของการใชอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ตามความเห็นของกลุมทดลองโดยภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง ( x  = 3.44, S.D. = 1.29) โดยกลุมทดลองมีความเห็นวาความเหมาะสม
ของการใชอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ในสถานการณบรรยายเรียงตามลําดับดังนี้ ฝายบริหารเห็นวามี
ความเหมาะสมระดับมาก ( x  = 4.25, S.D.= 0.71) ครูมีความเห็นวามีความเหมาะสมระดับปาน
กลาง ( x  = 2.80, S.D.= 1.32) ความเหมาะสมของการใชอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ตามความเห็น
ของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูในระดับนอยที่สุด ( x  =  1.16, S.D. = 0.38) โดยกลุมทดลองมี
ความเห็นวาความเหมาะสมของการใชอารมณแบบไมบริสุทธิ์ในสถานการณการบรรยายเรียงตาม
ลําดับดังนี้ ฝายบริหารมีความเห็นวามีความเหมาะสมระดับนอยที่สุด ( x = 1.25, S.D.= 0.64) ครูมี
ความเห็นวามีความเหมาะสมระดับนอยที่สุด ( x  = 1.10, S.D.= 0.32)

ในสถานการณการสังสรรคความเหมาะสมของการใชอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาตามระดับอารมณขัน 3 แบบกลุมทดลอง 2 กลุม มีรายละเอียดดังนี้ความเหมาะสมของการใช
อารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาแบบบริสุทธิ์ตามความเห็นของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูใน
ระดับมาก ( x  = 4.44, S.D. = 0.62) โดยกลุมทดลองมีความเห็นวาความเหมาะสมของการใช
อารมณขันแบบบริสุทธิ์ในสถานการณการสังสรรคเรียงตามลําดับดังนี้ฝายบริหารมีความเห็นวามี
ความเหมาะสมระดับมากที่สุด ( x  =4.50, S.D.= 0.76) ครูมีความเห็นวามีความเหมาะสมระดับมาก
( x  = 4.40, S.D.= 0.52) ความเหมาะสมของการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาของการใช
อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ตามความเห็นของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( x  = 3.94,
S.D. = 1.35) โดยกลุมทดลองมีความเห็นวาความเหมาะสมของการใชอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ใน
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สถานการณการสังสรรคเรียงตามลําดับดังนี้ ฝายบริหารมีความเห็นวามีความเหมาะสมระดับมาก
ที่สุด ( x  = 4.63, S.D.= 0.52) ครูมีความเห็นวามีความเหมาะสมระดับมาก ( x  = 4.00, S.D.= 1.23)
ความเหมาะสมของการใชอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ตามความเห็นของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง ( x = 3.39, S.D. = 1.33) โดยกลุมทดลองมีความเห็นวาความเหมาะสมของการ
ใชอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ในสถานการณการสังสรรคเรียงตามลําดับดังนี้ฝายบริหารมีความเห็น
วามีความเหมาะสมระดับมาก ( x  = 3.75, S.D.= 1.17) ครูมีความเห็นวามีความเหมาะสมระดับ
ปานกลาง ( x  = 3.10, S.D.= 1.45)

ตอนที่ 4 การวิเคราะหทัศนคติและขอเสนอแนะการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา
ในสถานการณตางๆ จากขอมูลการสัมภาษณ

การวิเคราะหขอมูลตอนที่ 4 เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูใหขอมูล
เพื่อทราบทัศนคติและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานการณตางๆ ผูวิจัยไดวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณโดย
จําแนกทัศนคติและขอคิดเห็นออกเปน 2 กลุม คือ ฝายบริหารและครูมีรายละเอียดดังนี้

1. ทัศนคติและขอเสนอแนะของกลุมฝายบริหาร
1.1 ในสถานการณการประชุมมีทัศนคติและขอเสนอแนะวาในการประชุมผู

บริหารที่เปนประธานควรมีการสอดแทรกอารมณขันบางในระดับปานกลาง เพราะจะทําให
บรรยากาศเปนกันเองไมเครียด บางครั้งในการดําเนนิการประชุมอาจมีเร่ืองเครียด อารมณขันอาจจะ
ชวยแกปญหาได ผูรวมประชุมจะกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็นดวยความจริงใจ แตการใช
ไมควรมากจนเกินไปจะทําใหการประชุมไมมีสาระ ประธานจะขาดความสงางามไมนาเชื่อถือ สวน
ระดับอารมณขันสวนใหญใหใชระดับบริสุทธิ์กับระดับกึ่งบริสุทธิ์ ในขณะที่ระดับไมบริสุทธิ์นั้น
สวนใหญมีทัศนคติและขอเสนอแนะวาในที่ประชุมเปนบรรยากาศที่เปนทางการไมสมควรใช
เพราะเปนเรื่องสกปรกควรจะไปใชในสถานการณอ่ืนที่เหมาะสมกวานี้

1.2 ในสถานการณบรรยาย ฝายบริหารสวนใหญมีทัศนคติวาควรสอดแทรก
อารมณขันในระดับมาก เพราะการบรรยายทางวิชาการเปรียบเสมือนการสอนนักเรียน ถาเนนแต
เนื้อหาสาระจะทําใหบรรยากาศไมนาติดตาม นาเบื่อหนาย ถามีการสอดแทรกอารมณขันจะทําให
บรรยากาศนาสนใจ นาติดตาม ทําใหเขาใจงาย จดจําไดดี เปนการเรียนรูดวยความสนุกสนานจะได
ผลดีกวาการเรียนรูแบบไมใชอารมณขัน วิทยากรบางทานบรรยายเสียงราบเรียบไมมีอารมณขันเลย
ทําใหบรรยากาศจืดชืด ทําใหงวงเหงาหาวนอน สวนระดับอารมณขันที่ใชสวนใหญใหใชระดับกึ่ง
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บริสุทธิ์เพราะเปนเรื่องที่ตองคิด ตองมีความหมายจะเขากับบรรยากาศทางวิชาการระดับบริสุทธิ์
ควรรองลงมา สวนระดับไมบริสุทธิ์สวนใหญไมใหใชเลยเพราะเห็นวาเรื่องวิชาการไมควรนําเรื่อง
สกปรกมาเกี่ยวของ

1.3 ในสถานการณการสังสรรค ฝายบริหารมีทัศนคติและขอเสนอแนะวาการ
สังสรรคเปนบรรยากาศที่ตองการความสนุกสนานราเริง ผอนคลายไมเปนทางการ จึงควรสอด
แทรกอารมณขันใหมากที่สุด คือสนุกสนานกันไดอยางเต็มที่ อารมณขันจึงมีความจําเปนมากที่สุดที่
จะตองนําไปใช จะทําใหทุกคนแสดงออกอยางเปดใจ สวนระดับอารมณขันที่จะใชสวนใหญมี
ความคิดเห็นวาใชระดับอารมณขันไดทุกระดับ แตระดับไมบริสุทธิ์กอนใชใหดูองคประกอบอื่นๆ
ดวย เชน ถามีบุคคลภายนอก ผูปกครอง มารวมงานดวยก็ไมควรใชจะทําใหทุกคนมองวาผูบริหารมี
ภาพพจนไมดี เปนบุคคลที่ไมนาเชื่อถือ เราเปนครูโดยเฉพาะผูบริหารดวย จะตองมีเกียรติเร่ือง
สกปรกจะทําใหเสื่อมเสีย โดยเฉพาะถาเปนผูบริหารสุภาพสตรีดวยยิ่งไมควรเลาเรื่องสกปรกลามก
เลย

2. ทัศนคติและขอเสนอแนะของครู
2.1 ในสถานการณการประชุมครูมีทัศนคติและขอเสนอแนะวาบรรยากาศในการ

ประชุม เปนบรรยากาศที่ตองการความรวมมือตองการแสดงความคิดเห็นอารมณขันของผูบริหาร
ในฐานะประธานการประชุม ควรสอดแทรกอารมณขันบางเปนการสรางความคุนเคยเปนกันเอง ทํา
ใหผูรวมประชุมกลาแสดงออก กลาแสดงความคิดเห็นทําใหการประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะ
ไดขอมูลที่เปนจริงมากขึ้น แตก็ตองใชอยางเหมาะสมไมมากจนเกินไปทําใหขาดเนื้อหาสาระและ
ความนาเชื่อถือ สวนระดับอารมณขันที่ใชสวนใหญแนะนําวาระดับบริสุทธิ์ดีที่สุดเหมาะสมที่สุด
ระดับกึ่งบริสุทธิ์ควรรองลงมา สวนระดับไมบริสุทธิ์สวนใหญเห็นวาไมควรใชเลย เพราะการ
ประชุมเปนสถานการณที่เปนทางการตองการความสุภาพ

2.2 สถานการณบรรยาย ครูมีทัศนคติและขอเสนอแนะวา การบรรยายทางวิชาการ
ถามีการสอดแทรกอารมณขันบางจะเปนการโนมนาวผูฟงใหเกิดความสนใจ มีอารมณรวมที่จะติด
ตามการบรรยายโดยตลอดไมนาเบื่อ ทําใหเขาใจและจดจําเนื้อหาสาระไดงายและมากขึ้น ขอควร
ระมัดระวังคือควรใชใหเหมาะสมไมใชมากจนทําใหขาดเนื้อหาสาระไมรูวาเรื่องใดจริงเรื่องใดเท็จ 
สวนระดับอารมณขันสวนใหญเสนอแนะวา ควรใชระดับบริสุทธิ์จะดีที่สุดเพราะเรื่องวิชาการควร
จะสุภาพ ระดับกึ่งบริสุทธิ์ใชไดบาง ระดับไมบริสุทธิ์สวนใหญคิดวาไมควรใชเลย

2.3 สถานการณสังสรรค ครูมีทัศนคติและขอเสนอแนะวาสถานการณสังสรรคเปน
การบรรยากาศที่ตองการความสนุกสนานราเริง ผอนคลาย ไมเปนทางการ จึงควรสอดแทรกอารมณ
ขันใหมากที่สุด ถาการสังสรรคมีแตการรับประทานอาหาร ไมมีกิจกรรมที่สนุกสนานเลย ก็จะไม
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บรรลุวัตถุประสงค สวนระดับอารมณขันที่ใช ใชไดทุกระดับอยางเต็มที่การใชอารมณขันระดับไม
บริสุทธิ์ ก็มีขอจํากัดเชนเดียวกับกลุมครูผูบริหาร คือตองเปนบรรยากาศที่ไมมีบุคคลภายนอก
ผูปกครอง รวมอยูดวย และใหวิเคราะหเพื่อนรวมงานดวยบางคนไมชอบหรือรับไมได ก็ไมควรใช
บางทีเปนนางสาวบางทีเขาจะเขิน ทําใหมองภาพพจนผูบริหารไมดีไมนาเชื่อถือ

ตอนที่ 5 การวิเคราะหความคิดเห็นอื่นๆ จากขอมูลการสัมภาษณ

การวิเคราะหตอนที่ 5 เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณขอคิดเห็นอื่น เพื่อ
ทราบขอคิดเห็นโดยทั่วไปเกี่ยวกับการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ ผู
วิจัยไดวิเคราะหเนื้อหา ( content analysis) ขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณและสรุปไดดังรายละเอียด
ตอไปนี้

ดานการบริหาร
ถาผูบริหารมีอารมณขันอยูบาง บรรยากาศการทํางานก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะ

ผูใตบังคับบัญชาจะมีความรูสึกเปนกันเอง ใหความไววางใจมีปญหาทุกเรื่องก็จะกลาปรึกษา กลา
แสดงความคิดเห็น กลาแสดงออกดวยความจริงใจและจะไดขอมูลที่ดี จะเปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงาน ประโยชนตอการตัดสินใจในการวางแผน และการแกไขปญหาตางๆ ปญหาก็จะลดนอย
ลง จะทําใหการปฏิบัติงานเปนไปอยางราบรื่น ทุกคนใหความรวมมือ มีใจใหกับการปฏิบัติงานสูง
ผลงานก็จะออกมาดี นอกจากนั้นอารมณขันของผูบริหารยังมีผลตอสุขภาพจิตขององคกรอีกดวย
กลาวคือ ถาผูบริหารมีอารมณขัน พบหนาผูใตบังคับบัญชารูจักทักทายดวยความยิ้มแยมแจมใสมี
อารมณขันบาง บรรยากาศตางๆ ในการปฏิบัติงานก็จะไมเครียดทุกคนก็จะมีสุขภาพจิตดี มีอารมณดี
มีจิตใจแจมใส มองโลกในแงดี ปฏิบัติงานอยางมีชีวิตชีวา มีความสุข ผลของการปฏิบัติงานก็จะมี
คุณภาพ แตการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาก็มีขอจํากัดอยูบางคือ การใชควรใชอยาง
เหมาะสมไมมากจนเกินไป ถาใชไมเหมาะสมใชอยางพร่ําเพื่อก็จะทําใหทุกคนมองผูบริหารเปนคน
ไมมีแกนสารขาดความนาเชื่อถือเพราะคิดแตเร่ืองไรสาระ หรือบางครั้งจะทําใหเกิดความสนิทสนม
กันมากจนเกินไป ก็จะมองเรื่องงานเปนเรื่องไมสําคัญไมมีความเกรงใจ ก็จะเสียงานเสียการปก
ครองได และการใชอารมณขันบางครั้งก็ตองใชอยางระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องอารมณขันระดับไม
บริสุทธิ์ตองใชใหถูกสถานการณ ตองวิเคราะหองคประกอบหลายอยางวาครูเปนผูมีเกียรติไมสม
ควรที่จะพูดจาหยาบคายสกปรก สังคมไทยสวนใหญยังไมยอมรับอารมณขัน ระดับไมบริสุทธิ์ ทาง
ที่ดีก็ไมสมควรใชเลยจะดีที่สุด
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บทท่ี 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental research)  แผนแบบการวิจัยแบบ
หลายองคประกอบ (factorial design)  มีวัตถุประสงคเพื่อทราบถึง 1) ระดับพฤติกรรมการตอบ
สนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณ ตางๆ 2) ระดับความเหมาะสมใน
การใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ 3) ทัศนคติและขอเสนอแนะตอการ
ใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ  ประชากรที่ใชกลุมทดลอง 2 กลุมคือ
ฝายผูบริหาร 8 คน และครู 10 คน โดยผูวิจยัเปนผูดําเนินการทดลองเอง ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยได
กําหนดตัวแปรอิสระ 3 ตัวแปร คือ ตัวแปรตน สถานการณการบริหารงาน ประกอบไปดวย สถาน
การณการประชุม สถานการณการบรรยาย สถานการณการสังสรรค ตัวแปรระดับกลุมทําหนาที่
ระดับฝายบริหาร ระดับครูตัวแปรระดับอารมณขันประกอบดวย อารมณขันแบบบริสุทธิ์ (clean
joke) อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ (semi dirty joke) อารมณขันแบบไมบริสุทธิ์  (dirty joke)

ในการวิจัยผูวิจัยไดทดลองในสถานการณการประชุม 1 ครั้ง  สถานการณการบรรยาย 2 
คร้ัง สถานการณการสังสรรค 1 คร้ัง ในแตละครั้งผูวิจัยจะทําการเลานิทานตลกสอดแทรก 9 เรื่อง 
เปนนิทานตลกระดับบริสุทธิ์ 3 เร่ือง ระดับกึ่งบริสุทธิ์ 3 เรื่อง และระดับไมบริสุทธิ์ 3 เรื่อง โดยมีผู
ชวยผูวิจัย 3 คน เปนผูสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของกลุมทดลองทุกครั้งที่ผูวิจัยเลานิทานตลก 
เมื่อการทดลองเสร็จสิ้นผูวิจัยใหทุกคนตอบแบบสอบถามเพื่อทราบความคิดเห็น ขอเสนอแนะของ
ทุกคนเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ 
และดําเนินการสัมภาษณทัศนคติขอเสนอแนะของทุกคนเกี่ยวกับการใชอารมณขันของผูบริหาร
สถานศึกษาในสถานการณตางๆ ผูวัยไดนําขอมูลจากการสังเกตจากแบบสอบถามและแบบ
สัมภาษณมาวิเคราะห สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ทดสอบคาเอฟแบบสองทาง (F-test two way ANOVA) และใชการวิเคราะหเนื้อหา (content  
analysis)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลสามารถสรุปประเด็นสําคัญไดดังนี้
1. การศึกษาสถานภาพสวนตัวของกลุมทดลองพบวา ฝายบริหารและครูสวนใหญเปน

เพศหญิง โดยกลุมฝายบริหารมีอายุระหวาง 41 – 50 ปมากที่สุด ในขณะที่สวนใหญมีอายุ 51 ปขึ้น
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ไป ระดับการศึกษาพบวา จบปริญญาตรีมากที่สุด รองลงมาต่ํากวาปริญญาตรี พบวาสวนใหญมี
ประสบการณการทํางาน 21 ปขึ้นไป ทั้งสองกลุม

2. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาในสถานการณตางๆ จากขอมูลการสังเกต พบวา ฝายบริหารมีพฤติกรรมการตอบสนองการ
ใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน 3 สถานการณและ 3 ระดับอารมณขัน มีรายละเอียดตาม
ลําดับดังนี้ ในสถานการณการประชุมพบวา มีพฤติกรรมการตอบสนองในภาพรวมระดับปานกลาง
โดยมีพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ลําดับมากที่สุด ระดับปานกลาง
รองลงมาอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ ระดับปานกลาง อารมณขันแบบบริสุทธิ์เปนลําดับสุดทาย
ระดับปานกลาง ในสถานการณการบรรยาย พบวา พฤติกรรมการตอบสนองโดยภาพรวมอยูระดับ
ปานกลาง โดยมีพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันแบบบริสุทธิ์อยูในระดับปานกลาง และ
อารมณขันแบบไมบริสุทธิ์เปนลําดับสุดทาย ระดับปานกลาง ในสถานการณสังสรรคพบวา มีพฤติ
กรรมการตอบสนองโดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขัน
แบบบริสุทธิ์และแบบไมบริสุทธิ์ลําดับมากสุดระดับมาก รองลงมา อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์
ระดับปานกลาง สวนครูมีพฤติรกรมตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน 3
สถานการณ และ 3 ระดับอารมณขันมีรายละเอียดตามลําดับ ดังนี้ ในสถานการณการประชุม พบวา
พฤติกรรมตอบสนองโดยภาพรวมระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรมตอบสนองอารมณขันแบบกึ่ง
บริสุทธิ์ลําดับมากสุด ระดับมากรองลงมา อารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ ระดับปานกลางและอารมณ
ขันแบบบริสุทธิ์ลําดับสุดทาย ระดับนอย ในสถานการณบรรยาย พบวามีพฤติกรรมการตอบสนอง
โดยภาพรวมอยูในระดับนอย โดยมีพฤติกรรมตอบสนองการใชอารมณขันแบบบริสุทธิ์อยูในลําดับ
มากสุด ระดับนอยรองลงมา อารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ ระดับนอย อารมณขันแบบบริสุทธิ์เปน
ลําดับสุดทาย ระดับนอยในสถานการณสังสรรคพบวามีพฤติกรรมการตอบสนองโดยภาพรวมอยู
ในระดับปานกลาง โดยมีพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ลําดับมากสุด
ระดับปานกลาง รองลงมาอารมณขันแบบบริสุทธิ์ระดับปานกลาง อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์เปน
ลําดับสุดทาย ระดับปานกลาง

ในการเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองในการใชอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาในสถานการณตางๆ ของกลุมฝายบริหาร และครู พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
.01 เมื่อเปรียบเทียบการทดสอบเปนรายคู (Scheffe) พบวา ในดานอารมณขันแบบบริสุทธิ์ในสถาน
การณการบรรยายมีความแตกตางกับสถานการณการสังสรรค นั่นคือ การใชอารมณขันของ
ผูบริหารสถานศึกษาแบบบริสุทธิ์มีผลตอสถานการณการบรรยายกับการสังสรรค ดานอารมณขัน
แบบกึ่งบริสุทธ์ิในสถานการณการประชุมมีความแตกตางกับสถานการณการบรรยายและใน
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สถานการณการประชุมมีความแตกตางกันกับการสังสรรค นั่นคือ การใชอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์
ของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณการประชุมมีผลตอสถานการณการบรรยาย ในขณะที่สถาน
การณการบรรยายมีผลตอสถานการณการสังสรรค ดานอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ในสถานการณ
การประชุมมีความแตกตางกับสถานการณการบรรยายและในสถานการณการบรรยายมีความแตก
ตางกับการสังสรรค นั่นก็คือ การใชอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ของผูบริหารสถานศึกษาในสถาน
การณการประชุมมีผลตอสถานการณการบรรยาย ในขณะที่สถานการณการบรรยายมีผลตอสถาน
การณการสงัสรรค

3. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันองผูบริหารสถาน
ศึกษาของกลุมทดลอง จากการสังเกต พบวา พฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบบริสุทธิ์ใน 3 
สถานการณโดยภาพรวมฝายบริหารอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามสถานการณ 
พบวา ในสถานการณการสังสรรคมีพฤติกรรมตอบสนองมากสุดระดับมาก รองลงมาเปนสถาน
การณการประชุมมีพฤติกรรมตอบสนองระดับปานกลาง ในสถานการณการบรรยายมีพฤติ
กรรมการตอบสนองเปนลําดับสุดทาย ระดับปานกลาง ครูมีพฤติกรรมการตอบสนองโดยภาพรวม
ระดับนอย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามสถานการณพบวา ในสถานการณการสังสรรคมีพฤติ
กรรมการตอบสนองมากสุดระดับปานกลาง รองลงมาเปนสถานการณการประชุมมีพฤติกรรมการ
ตอบสนองระดับนอย ในสถานการณการบรรยายมีพฤติกรรมตอบสนองเปนลําดับสุดทาย ระดับ
นอย

พฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ใน 3 สถานการณโดยภาพรวม
ฝายบริหารมีพฤติกรรมตอบสนองระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบตามสถานการณพบวาสถาน
การณการประชุมมีพฤติกรรมการตอบสนองมากสุด ระดับปานกลาง รองลงมาเปนสถานการณการ
สังสรรคมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง สถานการณการบรรยายมีพฤติกรรมการตอบ
สนองเปนลําดับสุดทายระดับปานกลาง ครูโดยภาพรวมครูมีพฤติกรรมตอบสนองระดับนอย เมื่อ
พิจารณาเปรียบเทียบตามสถานการณพบวา สถานการณการประชุมมีพฤติกรรมตอบสนองมากสุด
ระดับปานกลาง รองลงมาสถานการณการสังสรรคมีพฤติกรรมการตอบสนอง ระดับปานกลาง ใน
สถานการณการบรรยายมีพฤติกรรมการตอบสนองลําดับสุดทาย ระดับนอย

พฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ใน 3 สถานการณโดยภาพรวม
ฝายบริหารอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามสถานการณพบวา ในสถานการณ
การสังสรรค พฤติกรรมการตอบสนองมากสุด ระดับมาก รองลงมาสถานการณการประชุมมีพฤติ
กรรมตอบสนองระดับปานกลาง สถานการณการบรรยายมีพฤติกรรมการตอบสนองลําดับสุดทาย
ระดับปานกลาง ครูโดยภาพรวมครูมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับนอย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบ
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ตามสถานการณ พบวา มีพฤติกรรมการตอบสนองในสถานการณสังสรรคมากสุด ระดับปานกลาง
รองลงมาไดแก พฤติกรรมตอบสนองในสถานการณการประชุมมีพฤติกรรมตอบสนองระดับปาน
กลาง สถานการณการบรรยายมีพฤติกรรมการตอบสนองลําดับสุดทาย ระดับนอย

เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาจําแนกเปนรายกลุมทดลอง พบวาพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหาร
สถานศึกษาในสถานการณตางๆ ตามระดับอารมณขันปรากฏวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงทําการทดสอบเปนรายคูตามวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) ปรากฏวาใน
ระดับอารมณขันแบบบริสุทธิ์ พฤติกรรมการตอบสนองของฝายบริหารแตกตางกับครู นั่นก็คือ การ
ใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาแบบบริสุทธิ์กับฝายบริหารมีผลตอครู เมื่อเปรียบเทียบตอไป
ในระดับอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ พบวาพฤติกรรมการตอบสนองของฝายบริหารแตกตางกับครู
นั่นก็คือ การใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาแบบกึ่งบริสุทธิ์กับฝายบริหารมีผลตอครู เมื่อ
เปรียบเทียบในระดับอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์พบวาพฤติกรรมการตอบสนองของฝายบริหารแตก
ตางกับครูนั่นก็คือการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในระดับไมบริสุทธิ์กับฝายบริหารมีผล
ตอครู

4. การวิเคราะหระดับพฤติกรรมการตอบสนองของการใชอารมณขันของผูบริหาร
สถานศึกษาระดับอารมณขันแบบตางๆ  พบวาในสถานการณการประชุมพฤติกรรมการตอบสนอง
อารมณขัน 3 แบบของกลุมทดลอง 2 กลุม การตอบสนองอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาแบบ
บริสุทธิ์ของกลุมทดลอง 2 กลุมในภาพรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาทั้งสองกลุม แลวฝาย
บริหารมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลางมากกวาครู ซ่ึงครูซ่ึงมีพฤติกรรมการตอบสนอง
ระดับนอย พฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ในภาพรวมของกลุมทดลองอยู
ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบแลวท้ังสองฝายบริหารและครูมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับ
ปานกลาง พฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบทั้ง 2 กลุมแลวท้ังฝายบริหารและครูมีพฤติกรรมการตอบสนอง
ระดับปานกลาง

ในสถานการณบรรยายพฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาตามระดับอารมณขัน 3 ระดับกลุมทดลอง 2 กลุม พบวาการตอบสนองอารมณขันแบบ
บริสุทธิ์โดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองของกลุมทดลอง
2 กลุมแลว ฝายบริหารมีพฤติกรรมตอบสนองระดับปานกลาง ซ่ึงมากกวาครูซ่ึงมีพฤติกรรมการ
ตอบสนองระดับนอย การตอบสนองอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์โดยภาพรวมของกลุมทดลอง อยูใน
ระดับนอยเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองของกลุมทดลอง 2 กลุม แลวฝายบริหารมีพฤติ
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กรรมการตอบสนองระดับปานกลางมากกวาครูซ่ึงมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับนอย การตอบ
สนองอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการตอบสนองของกลุมทดลอง 2 กลุมแลว ฝายบริหารมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับ
ปานกลาง ซ่ึงมากกวาครูซ่ึงมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับนอย

ในสถานการณการสังสรรคพฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาตามระดับอารมณขัน 3 ระดับ กลุมทดลอง 2 กลุม พบวามีพฤติกรรมการตอบสนองอารมณ
ขันแบบบริสุทธิ์ของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการ
ตอบสนองของ 2 กลุม พบวา ฝายบริหารมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับมากซึ่งมากกวาครูซ่ึงมี
พฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง พฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาแบบกึ่งบริสุทธิ์ของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการตอบสนองของ 2 กลุม แลวฝายบริหารมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง ครู
มีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง พฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาแบบไมบริสุทธิ์ของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูระดับปานกลาง  เมื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมการตอบสนองของทั้งสองกลุมแลวฝายบริหารมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับมาก 
มากกวาครูซ่ึงมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง

เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหารสถาน
ศึกษาจําแนกตามระดับอารมณขัน พบวาพฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหาร
สถานศึกษาในสถานการณตางๆ ตามระดับอารมณขันมีความแตกตางกันตามนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01 จึงทําการทดลองเปนรายคูตามสถานการณ 3 สถานการณ พบวาในสถานการณการประชุม 
กลุมทดลองมีพฤติกรรมตอบสนองระดับอารมณขันแบบริสุทธิ์มีความแตกตางกับอารมณขันแบบ
ไมบริสุทธิ์ นั่นก็คือ ในสถานการณการประชุม พฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบบริสุทธิ์มี
ผลตออารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ ในสถานการณการบรรยายพฤติกรรมการตอบสนองการใช
อารมณขันแบบบริสุทธิ์แตกตางกับอารมณแบบกึ่งบริสุทธิ์ นั่นก็คือในสถานการณการบรรยาย พฤติ
กรรมตอบสนองอารมณขันแบบบริสุทธ์ิมีผลตออารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ ในสถานการณการ
สังสรรคพฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบบริสุทธิ์แตกตางกับอารมณแบบไมบริสุทธิ์ นั่นก็
คือ ในสถานการณการสังสรรค พฤติกรรมการตอบสนองอารมณขันแบบบริสุทธิ์มีผลตออารมณ
ขันแบบไมบริสุทธิ์

5. การวิเคราะหระดับความเหมาะสมของการใชอารมณขันของผูบริหารในสถาน
การณตางๆ จากขอมูลแบบสอบถาม พบวา ฝายบริหารมีความเห็นวา ความเหมาะสมในการใช
อารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน 3 สถานการณ 3 ระดับอารมณขันมีรายละเอียดตามลําดับดัง
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นี้ ในสถานการณการประชุมพบวา ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของระดับอารมณขันเรียงตามลําดับ พบ
วา อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์อยูลําดับมากสุดระดับมาก รองลงมาอารมณแบบบริสุทธิ์ระดับปาน
กลาง อารมณขันแบบไมบริสุทธิ์เปนลําดับสุดทาย ระดับนอย ในสถานการณการบรรยาย พบวา 
ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของระดับอารมณขันเรียงลําดับพบวา อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์อยูระดับ
มากสุด ระดับมาก รองลงมาอารมณขันแบบบริสุทธิ์ ระดับมาก ระดับไมบริสุทธิ์เปนลําดับสุดทาย 
ระดับนอยที่สุด ในสถานการณการสังสรรคพบวา ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหาร
สถานศึกษาภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของระดับอารมณขันเรียงลําดับ 
พบวา อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์มีความเหมาะสมมากสุด ระดับมากที่สุด รองลงมาอารมณขันแบบ
บริสุทธิ์ระดับมากที่สุด อารมณขันแบบไมบริสุทธิ์เปนลําดับสุดทาย ระดับมาก ในกลุมครูปฏิบัติ
การสอนมีความเห็นวา ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน 3 สถาน
การณ และ 3 ระดับอารมณขัน มีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ ในสถานการณการประชุม พบวา ความ
เหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาความเหมาะสมของระดับอารมณขันเรียงลําดับ พบวา ความเหมาะสมของอารมณขันแบบ
บริสุทธิ์อยูลําดับมากสุด ระดับมาก รองลงมาอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ ระดับปานกลาง อารมณขัน
แบบไมบริสุทธิ์เปนลําดับสุดทายระดับนอยที่สุด ในสถานการณการบรรยายพบวา ความเหมาะสม
ในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาความ
เหมาะสมของระดับอารมณขันเรียงลําดับพบวา ระดับอารมณขันแบบบริสุทธิ์ลําดับมากสุดระดับ
มาก รองลงมาอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ระดับปานกลาง อารมณขันแบบไมบริสุทธิ์เปนลําดับ สุด
ทายระดับนอยที่สุด ในสถานการณการสังสรรคพบวา ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผู
บริหารสถานศึกษาในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาความเหมาะสมของระดับอารมณขัน
เรียงลําดับ พบวา อารมณขันแบบบริสุทธิ์มีความเหมาะสมลําดับมากสุด ระดับมาก รองลงมาเปน
อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ระดับมาก และอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์เปนลําดับสุดทายระดับปาน
กลาง

6. วิเคราะหความเหมาะสมของการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาตามความ
เห็นของกลุมทดลองโดยแยกตามการวิเคราะหตามระดับอารมณขัน 3 ระดับ เปรียบเทียบสถาน
การณ 3 สถานการณ พบวา ความเหมาะสมของการใชอารมณขันแบบบริสุทธิ์ตามความคิดเห็นของ
ฝาบริหารภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามสถานการณฝายบริหารมีความเห็น
วาในสถานการณการสังสรรคมีความเหมาะสมมากสุด ระดับมากที่สุด รองลงมาเปนสถานการณ
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การบรรยายมีความเหมาะสมระดับมาก สถานการณการประชุมมีความเหมาะสมในลําดับสุดทาย
ระดับปานกลาง ในภาพรวมครูมีความเห็นวามีความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบตามสถานการณ ครูมีความเห็นวาสถานการณการสังสรรคมีความเหมาะสมระดับมาก
สถานการณการบรรยายมีความเหมาะสมระดับมาก ในสถานการณการประชุมมีความเหมาะสม
ระดับมาก

ความเหมาะสมในการใชอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ใน 3 สถานการณ ตามความคิด
เห็นของฝายบริหารในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามสถานการณ 
ฝายบริหารมีความคิดเห็นวา ในสถานการณการสังสรรคมีความเหมาะสมมากสุด ระดับมากที่สุด 
สถานการณการบรรยายมีความเหมาะสมระดับมาก สถานการณการประชุมมีความเหมาะสมระดับ
มาก ในภาพรวมครูมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตาม
สถานการณ ครูมีความเห็นวาสถานการณการสังสรรค เหมาะสมมากที่สุดระดับมาก สถานการณ
การประชุมมีความเหมาะสมระดับปานกลางในสถานการณการบรรยายมีความเหมาะสมระดับ
ปานกลาง

ความเหมาะสมในการใชอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ใน 3 สถานการณตามความคิด
เห็นของฝายบริหารในภาพรวมอยูในระดับนอย เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตามสถานการณตางๆ
ฝายบริหารมีความเห็นวาสถานการณการสังสรรคเหมาะสมมากสุด ระดับมาก รองลงมาคือ
สถานการณการประชุมมีความเหมาะสมระดับนอย สถานการณการบรรยายมีความเหมาะสมลําดับ
สุดทาย ระดับนอยที่สุด ในภาพรวมครูมีความคิดเห็นวามีความเหมาะสมระดับนอย เมื่อพิจารณา
เปรียบเทียบตามสถานการณครูมีความคิดเห็นวา ในสถานการณการสังสรรคมีความเหมาะสมมาก
สุดระดับปานกลาง ในสถานการณการประชุมมีความเหมาะสมระดับนอยที่สุด ในสถานการณการ
บรรยายมีความเหมาะสมระดับนอยท่ีสุด

7. วิเคราะหความเหมาะสมการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาตามสถานการณ 
3 สถานการณ ระดับอารมณขัน 3 ระดับ เพื่อเปรียบเทียบความเห็นของกลุมทดลอง ในสถานการณ
การประชุม การใชระดับอารมณขัน แบบบริสุทธิ์ กลุมทดลองมีความเห็นโดยภาพรวมวามีความ
เหมาะสมระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของกลุมทดลอง ครูมีความเห็นวาในสถาน
การณการประชุม การใชอารมณขันแบบบริสุทธิ์มีความเหมาะสมระดับมาก ฝายบริหารมีความเห็น
วามีความเหมาะสมระดับปานกลาง ความเหมาะสมของการใชอารมณขันระดับกึ่งบริสุทธิ์ โดยภาพ
รวมกลุมทดลองมีความเห็นวาปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความเห็นของกลุมทดลอง ฝายบริหารมี
ความเห็นวาในสถานการณการประชุมการใชอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์มีความเหมาะสมระดับมาก 
ครูมีความเห็นวามีความเหมาะสมระดับปานกลาง ความเหมาะสมของการใชอารมณขันแบบไม
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บริสุทธิ์ตามความคิดเห็นของกลุมทดลองโดยภาพรวมอยูในระดับนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบความ
เห็นของกลุมทดลอง ฝายบริหารและครูมีความเห็นวาในสถานการณการประชุมการใชอารมณขัน
แบบไมบริสุทธิ์มีความเหมาะสมระดับนอย

ในสถานการณการบรรยาย การใชอารมณขันแบบบริสุทธิ์กลุมทดลองมีความเห็น
โดยภาพรวมวามีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความเห็นของกลุมทดลอง ครูและผู
บริหารมีความเห็นวาในสถานการณการบรรยายการใชอารมณขันแบบบริสุทธิ์มีความเหมาะสม
ระดับมาก ความเหมาะสมของการใชอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ โดยภาพรวมกลุมทดลองมีความ
เห็นวามีความเหมาะสมระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความเห็นของกลุมทดลอง ฝายบริหารมี
ความเห็นวาในสถานการณการบรรยายการใชอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์มีความเหมาะสมระดับมาก 
ครูมีความเห็นวามีความเหมาะสมระดับปานกลาง ความเหมาะสมในการใชอารมณขันแบบไม
บริสุทธ์ิตามความคิดเห็นของกลุมทดลอง โดยภาพรวมอยูในระดับนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบ
ความเห็นของกลุมทดลอง ฝายบริหารและครูมีความเห็นวาในสถานการณการบรรยายการใช
อารมณขันแบบไมบริสุทธิ์มีความเหมาะสมระดับนอยที่สุด

ในสถานการณการสังสรรค การใชอารมณขันแบบบริสุทธิ์กลุมทดลองมีความเห็น 
โดยภาพรวมวามีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความเห็นของกลุมทดลองฝายบริหารมี
ความเห็นวาในสถานการณการสังสรรคการใชอารมณขันระดับบริสุทธิ์มีความเหมาะสมระดับมาก
ที่สุด สวนครูมีความเห็นวามีความเหมาะสมระดับมาก ความเหมาะสมของการใชอารมณขันแบบ
กึ่งบริสุทธิ์กลุมทดลองมีความเห็นโดยภาพรวมวามีความเหมาะสมระดับมาก เมื่อเปรียบเทียบความ
เห็นของกลุมทดลอง ฝายบริหารมีความเห็นวาในสถานการณการสังสรรคการใชอารมณขันแบบกึ่ง
บริสุทธิ์มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด สวนครูมีความเห็นวามีความเหมาะสมระดับมาก ความ
เหมาะสมของการใชอารมณขันแบบไมบริสุทธ์ิ กลุมทดลองมีความเห็นโดยภาพรวมวามีความ
เหมาะสมระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความเห็นของกลุมทดลอง ฝายบริหารมีความเห็นวาใน
สถานการณการสังสรรคการใชอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์มีความเหมาะสมระดับมาก ครูมีความ
เห็นวามีความเหมาะสมระดับปานกลาง

8. การวิเคราะหทัศนคติและขอเสนอแนะการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา
ในสถานการณตางๆ จากขอมูลการสัมภาษณ พบวา ฝายบริหารมีทัศนคติและขอเสนอแนะการใช
อารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน 3 สถานการณ 3 ระดับอารมณขันมีรายละเอียดตามลําดับ ดัง
นี้ ในสถานการณการประชุม ฝายบริหารมีทัศนคติและขอเสนอแนะวา ในการประชุมผูบริหาร
สถานศึกษาซึ่งเปนประธานควรสอดแทรกอารมณขันบางตามความเหมาะสมระดับปานกลาง ระดับ
อารมณขันที่ใชควรเปนแบบบริสุทธิ์กับแบบกึ่งบริสุทธิ์ สวนอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ไมสมควร
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ใช ในสถานการณบรรยายบริหารมีทัศนคติและขอเสนอแนะวา ในสถานการณการบรรยายผู
บริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูบรรยายควรสอดแทรกอารมณขันระดับมาก ระดับอารมณขันที่ใชควร
เปนแบบกึ่งบริสุทธิ์กับแบบบริสุทธิ์ สวนอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์นั้นไมควรใช ในสถานการณ
สังสรรค ฝายบริหารมีทัศนคติและขอเสนอแนะวาในสถานการณการสังสรรค ผูบริหารสถานศึกษา
ควรสอดแทรกอารมณขันระดับมากที่สุด ระดับอารมณขันที่ใชนั้น สามารถใชไดทุกแบบ แตแบบ
ไมบริสุทธิ์ควรใชอยางระมัดระวัง กอนใชตองวิเคราะหองคประกอบอื่นๆ ใหรอบคอบ มีทัศนคติ
และขอเสนอแนะการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน 3 สถานการณ 3 ระดับอารมณขัน
ดังมีรายละเอียดตามลําดับดังนี้ ในสถานการณการประชุม ครูมีทัศนคติและขอเสนอแนะวา ผู
บริหารสถานศึกษา ซ่ึงเปนประธานในการประชุมควรสอดแทรกอารมณขันบางระดับปานกลาง
ระดับอารมณขันที่ใชควรเปนแบบบริสุทธิ์กับกึ่งบริสุทธิ์ สวนแบบไมบริสุทธิ์ไมสมควรใช ใน
สถานการณการบรรยาย ครูมีทัศนคติและขอเสนอแนะวา ในสถานการณการบรรยายผูบริหาร
สถานศึกษาควรสอดแทรกอารมณขันบางระดับปานกลาง ระดับอารมณขันที่ใชควรเปนแบบ
บริสุทธิ์ แบบกึ่งบริสุทธิ์ใชไดบาง แบบไมบริสุทธิ์ไมสมควรใช ในสถานการณการสังสรรค ครูมี
ทัศนคติและขอเสนอแนะวา ในสถานการณสังสรรคผูบริหารสถานศึกษาควรสอดแทรกอารมณขัน
ระดับมากที่สุด ระดับอารมณขันที่ใชสามารถใชไดทุกระดับ แตแบบไมบริสุทธิ์ใชไดอยางมีขอ
จํากัด

ความคิดเห็นอื่นๆ ฝายบริหารกับครูมีความคิดเห็นวาในการบริหารงาน ผูบริหาร
สถานศึกษาควรมีอารมณขันอยูบางระดับปานกลาง ระดับอารมณขันที่ใชควรเปนแบบบริสุทธิ์และ
กึ่งบริสุทธิ์ สวนแบบไมบริสุทธิ์ควรใชอยางระมัดระวังหรือไมควรใชเลยจะดีที่สุด
การอภิปรายผล

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้
1. เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของกลุมทดลองมีขอนาสังเกต คือ ทั้งฝายบริหารและครู

สอนสวนใหญเปนเพศหญิง สถานภาพสวนตัวเกี่ยวกับอายุ พบวา ฝายบริหารสวนใหญมีอายุ
ระหวาง 41 – 50 ป ครูสวนใหญมีอายุ 51 ปขึ้นไป ในดานการศึกษาสวนใหญมีประสบการณการ
ทํางาน 21 ปขึ้นไป ทั้งสองกลุม

2. จากผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการตอบสนองการใชอารมณขันของผูบริหาร
สถานศึกษาของกลุมทดลองทั้งสองกลุมในสถานการณ 3 สถานการณ 3 ระดับอารมณขัน โดยภาพ
รวมมีรายละเอียดเรียงตามลําดับดังนี้ ในสถานการณการประชุมฝายบริหารและครูมีพฤติกรรมการ
ตอบสนองระดับปานกลางทั้งสองกลุม ในสถานการณการบรรยาย ฝายบริหารมีพฤติกรรมการตอบ
สนองระดับปานกลาง ครูมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับนอย ในสถานการณการสังสรรค ฝาย
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บริหารมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับมาก ครูมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง เมื่อแยก
พฤติกรรมการตอบสนองในแตละระดับอารมณขัน พบวา ในสถานการณการประชุมอารมณขัน
ของผูบริหารสถานศึกษาแบบบริสุทธิ์ ฝายบริหารมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง ครูมี
พฤติกรรมการตอบสนองระดับนอย อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์มีพฤติกรรมการตอบสนองระดับ
ปานกลางทั้งสองกลุม ในสถานการณการบรรยาย อารมณขันของผูบริหารแบบบริสุทธิ์ ฝายบริหาร
มีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง ครูมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับนอย อารมณขัน
แบบกึ่งบริสุทธิ์ ฝายบริหารมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง ครูมีพฤติกรรมการตอบ
สนองระดับนอย อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ ฝายบริหารมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง 
ครูมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับนอย อารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ ฝายบริหารมีพฤติกรรมการ
ตอบสนองระดับปานกลาง ครูมีพฤติกรรมการตอบสนองนอย อารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ ฝาย
บริหารมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง ครูมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับนอย ใน
สถานการณการสังสรรค อารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาแบบบริสุทธ์ิ ฝายบริหารมีพฤติ
กรรมการตอบสนองระดับมาก ครูมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง อารมณขันแบบกึ่ง
บริสุทธิ์มีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลางทั้งสองกลุม อารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ ฝาย
บริหารมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับมาก ครูมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง เมื่อ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการตอบสนองในภาพรวมทั้ง 3 สถานการณพบวา ในสถานการณการ
สังสรรคทั้งสองกลุมมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับมากสุดระดับปานกลาง รองลงมาคือ สถาน
การณการประชุมมีพฤติกรรมการตอบสนองระดับปานกลาง  สถานการณการบรรยายมี
พฤติกรรมการตอบสนองลําดับสุดทาย ระดับนอย

ในดานความเหมาะสมของการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาจากการวิจัย
พบวาความเหมาะสมตามความคิดเห็นของฝายบริหารและครู ใน 3 สถานการณ 3 ระดับอารมณขัน
ของผูบริหาร ในภาพรวมในสถานการณการประชุม ฝายบริหารและครูมีความเห็นเหมือนกันวา
ความเหมาะสมอยูระดับปานกลาง ในสถานการณการบรรยายทั้งสองกลุมมีความเห็นเหมือนกันวา
ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ในสถานการณการสังสรรค ทั้งสองกลุมมีความคิดเห็น
เหมือนกันวาความเหมาะสมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแยกตามระดับอารมณขันของ
ผูบริหารสถานศึกษา 3 ระดับใน 3 สถานการณ พบวา สถานการณการประชุม ระดับอารมณขัน
แบบบริสุทธิ์ ฝายบริหารมีความเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง มีความเห็นวาเหมาะสมอยู
ในระดับมาก ระดับอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ ฝายบริหารมีความเห็นวาความเหมาะสมอยูในระดับ
มาก ครูมีความเห็นวาเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง ระดับอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ ฝาย บริหาร
มีความเห็นวาความเหมาะสมอยูระดับนอย ครูมีความเห็นวาเหมาะสมอยูระดับนอยที่สุด ในสถาน
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การณการบรรยาย ระดับอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ ฝายบริหารมีความเห็นวาความเหมาะสมอยู
ระดับมาก ครูมีความเห็นวาความเหมาะสมอยูระดับปานกลาง ระดับอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ทั้ง
สองกลุมมีความเห็นตรงกันวาวามเหมาะสมอยูระดับนอยที่สุด ในสถานการณการสังสรรค ระดับ
อารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาแบบบริสุทธิ์ ฝายบริหารมีความเห็นวาความเหมาะสมอยูระดับ
มากที่สุด ครูมีความเห็นวาความเหมาะสมอยูระดับมาก ระดับอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์ ฝาย
บริหารมีความเห็นวาความเหมาะสมอยูระดับมากที่สุด ครูมีความเห็นวาความเหมาะสมอยูระดับ
มาก ระดับอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์ ฝายบริหารมีความเห็นวาความเหมาะสมอยูในระดับมาก ครูมี
ความเห็นวาความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมในภาพรวมทั้ง 3 
สถานการณ และ 3 ระดับอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ในสถานการณการสังสรรคมี
ความเหมาะสมอยูในระดับปานกลาง สถานการณการประชุมมีความเหมาะสมอยูลําดับสุดทาย 
ระดับปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบตามระดับอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ระดับอารมณ
ขันแบบบริสุทธิ์อยูลําดับมากสุด อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ระดับอารมณขันแบบกึ่งบริสุทธิ์
ความเหมาะสมอยูในระดับมาก ระดับอารมณขันแบบไมบริสุทธิ์อยูในลําดับสุดทาย มีความเหมาะ
สมระดับนอย

ในดานทัศนคติและขอเสนอแนะการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาใน
สถานศึกษาในสถานการณตางๆ จากการวิจัย พบวา ในภาพรวมการใชอารมณขันของผูบริหาร
สถานศึกษาในสถานการณการประชุม ฝายบริหารและครูมีทัศนคติและขอเสนอแนะสอดคลองกัน
วาในสถานการณการประชุม ผูบริหารซึ่งเปนประธานในการประชุมควรสอดแทรกอารมณขันบาง
ในระดับปานกลาง เพื่อทําใหบรรยากาศเปนกันเองไมเครียด ผูเขารวมประชุมจะกลาแสดงออก กลา
แสดงความคิดเห็นอยางจริงใจ พรอมที่จะใหความรวมมือจะไดขอมูลที่เปนจริง ทําใหการประชุมมี
ประสิทธิภาพ แตการใชไมควรใชมากจนเกินไปจะทําใหการประชุมไมมีสาระ ประธานจะขาด
ความนาเชื่อถือ ระดับอารมณขันที่ใชควรเปนระดับบริสุทธิ์กับกึ่งบริสุทธิ์ ระดับไมบริสุทธิ์ไมควร
ใช ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ พชร บัวเพียร ในบางครั้งในการประชุมประธานตองพยายามสราง
บรรยากาศในการประชุม รูจักสรางอารมณขันเพื่อลดความเครียดบางจะทําใหการดําเนินการ
ประชุมมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในสถานการณการบรรยาย การใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผู
บรรยาย กลุมครูผูบริหารมีความเห็นวาควรสอดแทรกอารมณขันระดับมาก เพราะการบรรยาย
เปรียบเสมือนการสอนนักเรียน ถาเนนแตเนื้อหาสาระจะทําใหบรรยากาศไมนาติดตาม นาเบื่อ
หนาย ถามีการสอดแทรกระดับปานกลาง เพื่อเปนการโนมนาวใหผูฟงเกิดความสนใจมีอารมณรวม
ที่จะติดตามโดยตลอดไมนาเบื่อ ทําใหเขาใจและจดจําเนื้อหาสาระไดงายและมากขึ้น แตไมควรมาก
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เกินไปจนทําใหขาดเนื้อหาสาระ ระดับอารมณขันที่ใชก็ควรใชแบบบริสุทธิ์และกึ่งบริสุทธิ์ ระดับ
ไมบริสุทธิ์สวนใหญยังคิดวายังไมสมควรใช ซ่ึงความคิดเห็นนี้สอดคลองกับแนวคิดของ สุวิทย มูล
คํา อุบลรัตน ศิริยุวศักดิ์ ที่วาการบรรยายตองมีเทคนิคในการสรางอารมณขัน มีแตเรื่องที่เปนเนื้อหา
สาระที่มีความเปนทางการ เปนวิชาการอยางแทจริงรอยเปอรเซ็นตไมมีการสอดแทรกอารมณขัน
เขาบางเปนระยะๆ ในที่สุดแลวกิจกรรมนั้นๆ ก็จะมีแตบรรยากาศนาเบื่อหนายอยางแนนอน

ในสถานการณการสังสรรค การใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา ฝายบริหาร
และครูมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา ควรสอดแทรกอารมณขัน ในระดับมากที่สุด เพราะการ
สังสรรคเปนบรรยากาศแหงการราเริงสนุกสนาน ผอนคลาย อารมณขันจึงมีความจําเปนมากที่สุด 
สวนระดับอารมณขันที่ใชนั้นใชไดทุกแบบ แตแบบไมบริสุทธิ์ควรใชอยางระมัดระวังอยางมี
ขอจํากัด เชน วิเคราะหผูรวมงานวามีคนนอก มีผูปกครองหรือไมถามีก็ไมควรใช ผูรวมงานชอบ
หรือไม ตองวิเคราะหองคประกอบหลายๆ อยางใหรอบคอบกอนใช

3. จากการวิเคราะหคนพบวาในการบริหารนั้นผูบริหารนั้นอารมณขันนั้นมีความ
สําคัญในระดับหนึ่ง ถาผูบริหารรูจักใชใหเหมาะสมใชใหเปน ใชใหพอเหมาะจะทําใหบรรยากาศ
ในองคกรก็จะมีความสุข เพราะอารมณขันเปนเรื่องพื้นฐานของชีวิต เปนทรัพยากรที่วิเศษของ
มนุษยทุกคน อารมณขันและเสียงหัวเราะทําใหองคกรมีความนาร่ืนรมย รอยยิ้มทําใหองคกรสดชื่น
แจมใส จะทําใหบรรยากาศการทํางานผอนคลายไมเครียด ผูใตบังคับบัญชาก็จะมีความสุขในการ
ทํางานมีอารมณแจมใสมีความพึงพอใจ และยอมรับพรอมที่จะใหความรวมมือในการทํางานอยาง
เต็มศักยภาพ ผลงานก็จะออกมาก็จะเปนไปตามเปาหมายที่วางไว การสื่อสารระหวางผูบริหารกับ
ผูใตบังคับบัญชาก็จะเปนไปในทางบวก ทีมงานก็จะเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน รักใครสามัคคีรวมมือ
รวมใจกันปฏิบัติงานตามหนาที่ ซ่ึงตรงกับรายงานการศึกษาของ Karen ที่วา วิสัยทัศน อารมณขัน
ความสามารถในการติดตอส่ือสารทักษะในการสรางทีมงานและการชื่นชมอยางแทจริง จะชวย
สรางสรรคบรรยากาศทางอารมณในแงบวก อารมณมีความจําเปนสําหรับภาวะผูนําผูบริหารโรง
เรียนใชอารมณขันเพื่อการสรางสรรคและทําใหแนวโนมโดยทั่วไปของสังคมในโรงเรียนดีขึ้น ทํา
ใหการสรางความสัมพันธกับครูเพราะทําใหผูบริหารมีความเขาใจถึงความตองการที่จะมีชีวิตใน
การการทํางานอยางมืออาชีพของครู นอกจากนั้น Karen ยังกลาวตอไปอีกวาอารมณขันจะทําให
ระบบการทํางานไมเครงครัดจนเกินไปนักทําใหบรรยากาศการทํางานเปนไปดวยความสรางสรรค
และแนวโนมทั่วไปดีขึ้น จากงานวิจัยยังคนพบอีกวาครูตองการใหผูบริหารมีอารมณขัน ในระดับ
พอเหมาะไมมากจนเกินไปและอารมณขันของผูบริหารนั้นไมควรใชระดับไมบริสุทธิ์ ถาผูบริหารมี
อารมณขันครูจะมีความรูสึกอบอุน  ทําใหบรรยากาศเปนกันเอง ครูกลาเขาใกล กลาปรึกษา กลา
แสดง ความคิดเห็นสอดคลองกับรายงานของ Thomasina Mann วาครูมีความตองการ ความสามารถ
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ในการบริหาร อารมณขันในทุกสถานการณ ไมวาจะเปนการสนทนาหรือการทะเลาะวิวาท ในการ
บริหารอารมณขันยังชวยในการสนทนาเจรจาตอรอง ติดตอส่ือสาร  และแกปญหาตางๆ ไดเปน
อยางดี สอดคลองกับ Susan K.Martin พบวาชุมชนทั่วไปในสหรัฐอเมริกามีความตองการให
บรรณารักษหองสมุดมีอารมณขัน และมีความเครงครัดที่ไมมากจนเกินไปนักจะทําใหเขาติดตอ
สนทนาดวยความไววางใจและเต็มใจ นอกจากนั้นอารมณขันยังสามารถแกปญหาทางการเมืองที่ไม
สามารถตกลงกันไดในเรื่องงบประมาณ ไปสูการสนทนาและการแกปญหาอยางมีเหตุผล

ในการวิจัยยังคนพบอีกวาครูสามารถใชอารมณขันสรางบรรยากาศในการเรียนการสอน 
ในการแกปญหากับนักสอดคลองกับรายงานการศึกษาของนักศึกษาหลายทาน เชน Klos, Ellin ได
กลาววา วิธีการเลาเรื่องตลกใหประสบผลสําเร็จ จะตองมีนโยบายการเลือกเนื้อเรื่อง การเตรียมตัว
การนําเสนอพิจารณาถึงความหลากหลายของกลุมอายุ ประเภทของเรื่องที่จะเลาและเนื้อเร่ืองตลกที่
เหมาะสมจะเปนที่สนใจของนักเรียนเปนอยางดี Chris Frelin ไดคนพบวาครูชาวออสเตรเลีย แก
ปญหากับความตึงเครียดในหองเรียนอยางมีประสิทธิภาพดวยอารมณขัน Melanie Femandes พบวา
อารมณขันสามารถพัฒนาเด็กนักเรียนไมวาจะเปนนักเรียนระดับประถมหรือมัธยม เมื่อมีหนังสือ
ตลกสําหรับเด็กๆ ที่เหมาะสม ที่เด็กชอบและสนใจ จะเปนแรงจูงใจที่มีอิทธิพลสําหรับเด็ก นอกจาก
จะทําใหการอานการเขียนดีขึ้นแลว การประพันธที่ตลก ยังชวยในเรื่องการเรียนการสอนในหอง
เรียนอีกดวย จะทําใหทักษะการฟงการพูดมีประสิทธิภาพมากขึ้น เร่ืองตลกเปนหนังสือที่มีคุณคา
สําหรับเด็ก ทําใหเด็กเกิดการเรียนรูเกี่ยวกับระบบเสียงในภาษา ความสัมพันธระหวางถอยคําใน
ประโยค ความหมายของภาษา คําสัมผัส การทอง การรองเพลง บทประพันธที่ตลกจึงเปนแหลง
เรียนรูที่ยอดเยี่ยม

นอกจากนั้น Ellen Sarkisian ยังกลาวอีกวา อารมณขันจะชวยลดชองวางระหวางครูกับ
นักเรียนอยางไดผล Steven M.Stolar พบวา นักเรียนสนใจผูใหคําแนะนําทางการศึกษาที่มีลักษณะ
เปนผูฟงที่ดี เคารพการตัดสินใจของนักเรียน เขาพบไดงาย รักษาความลับสวนบุคคลเปนอยางดี
และมีอารมณขัน Peter Ramsay, Debbie Oliver สรุปผลการศึกษาวา ครูที่มีคุณภาพตองมีความ
สามารถในการรับรูอยางเปนกระบวนการสูง ใชจิตวิทยาทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ใช
อารมณขันอยางมีประสิทธิภาพ และพัฒนาความรูสึกผิดชอบชั่วดีตอสังคมไดดี เหนือส่ิงอ่ืนใดตอง
ยึดเด็กเปนศูนยกลางเกี่ยวกับผลลัพธทางการเรียนของเด็ก
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ขอเสนอแนะ
อาศัยขอคนพบในการวิจัยรวมทั้งการศึกษาวรรณกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของนํามาสูการ

สรุป เปนขอเสนอแนะในสองสวนคือ ขอเสนอแนะการนําผลการวิจัยไปใชและขอเสนอแนะเพื่อ
การวิจัยครั้งตอไป

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
ในการนําผลการวิจัยไปใช อารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตางๆ ไป

ใช มีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. การวิจัยครั้งนี้มีขอสังเกตวา เปนการวิจัยครั้งแรกเกี่ยวกับเรื่องการใชอารมณขันของ

ผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารงานในสถานการณตางๆ ซ่ึงผูบริหารหรือบุคคลทั่วไปจะไมคอย
ใหความสําคัญนัก แตจากการวิจัย พบวา อารมณขันก็มีสวนสําคัญในระดับหนึ่งในการบริหาร ถาผู
บริหารรูจักใชใหเปน ใชใหเหมาะสม ใชใหพอเหมาะ ก็จะทําใหบรรยากาศขององคกรดําเนินงาน
ไดอยางมีความสุข เพราะอารมณขันเปนเรื่องพื้นฐานของชีวิตเปนทรัพยากรที่วิเศษของมนุษยทุก
คน อารมณขันและเสียงหัวเราะทําใหองคกรมีความนาร่ืนรมย รอยยิ้มทําใหองคกรสดชื่นแจมใส
นอกจากนั้นอารมณขันจะทําใหสุขภาพจิตดีและเปนภูมิคุมกันใหกับรางกายไมเปนคนเจ็บปวยงาย 
นักบริหารที่ดีจึงควรพัฒนาบุคลิกภาพในดานอารมณและจิตใจ อารมณขันชวยทําใหนักบริหารใจ
กวางพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน ใจเย็นสามารถฟงผูอ่ืนไดอยางสุขุม รูจักพินิจพิเคราะห
อยางรอบคอบ ใจสะอาด มีศีลธรรม คุณธรรม มีเมตตากรุณา ไมคิดรายตอผูอ่ืน ใจสนุกมีอารมณดี
ยิ้มแยมแจมใส มองโลกในแงดีและสรางสรรค คนที่มีอารมณขันจะไมอวดเบง อวดหยิ่ง สามารถ
ตรวจตราปรับปรุงแกไขบุคลิกของตนเองไดตลอดเวลา ดังนั้น นักบริหารจึงควรรักษาระดับอารมณ
ใหเบิกบานและมั่นคงตลอดเวลา ควรฝกสรางอารมณขันใหเกิดอยูเสมอ จะชวยทําใหมองโลกในแง
ดี พูดอยางอารมณดี และผูที่อยูใกลชิดจะรูสึกอบอุน เปนกันเองและสบายใจ ส่ิงเหลานี้ผูบริหารทุก
คนสามารถปรับปรุงพัฒนาตนเองได จะทําใหชีวิตการทํางานหรือทั้งชีวิตเบาสบาย ไมเครียด การ
ทํางานก็จะมีประสิทธิภาพ

2. จากการวิจัย พบวา อารมณขันนั้นมีประโยชนมากถาผูบริหารรูจักนําเอามาใช
เพราะอารมณขันเปนพื้นฐานที่แทรกอยูในชีวิตประจําวันตลอดเวลา จะทําใหการทํางานผอนคลาย
ไมเครียด ผูใตบังคับบัญชาจะมีความสุขในการทํางาน มีอารมณแจมใส มีความพึงพอใจ และยอม
รับพรอมที่จะใหความรวมมือในการทํางานอยางเต็มศักยภาพ ผลงานที่ออกมาก็จะเปนไปตามความ
คาดหวังตามเปาหมายที่วางไว แตมีปญหาอยูที่การใชอารมณขันของผูบริหารวาจะใชระดับใดที่
เหมาะสมกับสถานการณและสภาวการณของผูใตบังคับบัญชา การใชอารมณขันนั้นบางครั้งก็มี
สภาพเหมือนดาบสองคม ที่อาจจะทําใหผูฟงเกิดความอึดอัดใจ หรือทําใหเสียหนา ขุนของหมองใจ
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หรือมีความรูสึกวาไดรับการดูถูกเหยียดหยาม ดังนั้น การที่ผูบริหารจะใชอารมณขันควรที่จะตองมี
ความระมัดระวังอยางยิ่งยวด ที่จะไมทําใหผูฟงหรือผูอ่ืนไดรับผลกระทบเกิดความรูสึกที่ระคาย
เคืองใจ การใชอารมณขันของผูบริหารนั้นจึงควรใชอยางพอเหมาะ ใชอยางเหมาะสมกับสถาน
การณ ระดับอารมณขันที่ใชก็ควรจะเปนแบบบริสุทธิ์จะดีที่สุด รองลงมาก็เปนแบบกึ่งบริสุทธิ์ สวน
แบบไมบริสุทธิ์นั้นไมสมควรที่จะใชเลย การใชอารมณขันของผูบริหารถามากเกินไปไมพอเหมาะ
ใชไมเหมาะสม จะทําใหทุกคนมองภาพพจน มองบุคลิกภาพของผูบริหารเหมือนเปนคนไรสาระไม
มีแกนสาร ไมนานับถือ ไมนาเชื่อถือ ไมสงางาม แตถาใชใหพอเหมาะ เหมาะสม ก็จะมีประโยชน
อยางมหาศาล

3. ครูผูสอนควรนําผลการวิจัยนี้ไปใชกับนักเรียนบาง เพราะอารมณขันมีประโยชน
ตอการบรรยาย การอบรม ถาครูใชใหถูกใชใหเหมาะสม จะเปนประโยชนกับการเรียนการสอนเปน
อยางมาก

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป
เพื่อประโยชนของการศึกษาวิจัยตอไปในอนาคต ผูวิจัยขอเสนอแนะประเด็นที่ควรนํา

มาศึกษา คือ
1. ควรทําการศึกษาวิจัยเรื่องอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาอื่น

บาง เพราะผูวิจัยไดทําการทดลองกับครูในสถานศึกษาที่ตนเองบริหารอยู ความคุนเคย (Personality)
อาจทําใหผลการวิจัยคลาดเคลื่อนได
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ภาคผนวก ก
เอกสารขอความรวมมือในการวิจัย

- หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย
- รายช่ือผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
- หนังสือขอทดลองเครื่องมือ
- หนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูลจัดทําวิทยานิพนธ
- การหาความเชื่อของเครื่องมือ
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ

รองศาสตราจารยคณิต  เขียววิจัย
รองศาสตราจารย ดร. ปราชญา กลาผจัญ
ดร. ปญญา แกวกีรยูร
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RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA)

Item-total Statistics

Scale
Mean
if Item
Deleted

Scaled
Variance
if Item
Deleted

Corrected
Item-Total
Correlation

Alpha
if Item
Deleted

A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9

32.7000
32.4333
32.6667
32.8333
32.8000
32.4667
33.0333
33.2000
32.5333

14.7690
14.9437
13.7471
14.1437
15.4069
14.9471
13.2747
14.3724
16.4644

.7256

.6937

.7183

.6419

.5171

.7039

.6851

.5309

.3526

.8510

.8537

.8485

.8563

.8669

.8532

.8518

.8690

.8783

Reliability Coefficients
N of Cases  =  30.0 N of Item  =  9
Alpha  =  .8728

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ข

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
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เคร่ืองมือเพื่อการวิจัย
เร่ือง

การใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา
                                                                                                                                                                
คําชี้แจง

1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยนี้ มี 3 ชุด คือ
ชุดท่ี 1 แบบสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองตอการใชอารมณขันของผูบริหารใน

สถานการณตาง ๆ
ชุดท่ี 2 แบบสอบถาม ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถาน

ศึกษาในสถานการณตาง ๆ
ชุดท่ี 3 แบบสัมภาษณ ทัศนคติและขอเสนอแนะในการใชอารมณขันของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานการณตาง ๆ

2. ในการจัดเครื่องมือในการวิจัยนี้ จัดทําขึ้นโดยวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อทราบพฤติกรรมการตอบสนอง การใชอารมณขันของผูบริหารในสถาน

การณตาง ๆ
2. เพื่อทราบแนวทางที่เหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหาร
3. เพื่อทราบทัศนคติและขอเสนอแนะตอการใชอารมณขันของผูบริหารในสถาน

การณตาง ๆ

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา จะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอกราบ
ขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

นายสุทธิรัก  กรุงกาญจนา
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ชุดท่ี 1
แบบสังเกตเพื่อการวิจัย

เร่ือง
การตอบสนองของกลุมทดลองตอการใชอารมณขันของผูบริหาร

                                                                                                                                                                
คําชี้แจง ในการใชแบบสังเกต

1. ผูใชแบบสังเกตฉบับนี้ ไดแก คณะผูชวยในการวิจัย
2. แบบสังเกตฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาพฤติกรรมการตอบสนอง

ตอการใชอารมณขันของผูบริหารในสถานการณตาง ๆ
3. แบบสังเกตนี้ มี 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 เปนขอมูลของผูสังเกต
ตอนที่ 2 เปนการเก็บขอมูลของผูสังเกต

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงกราบขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้

นายสุทธิรัก กรุงกาญจนา
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ขอมูลผูสังเกต
ช่ือ – สกุล ผูสังเกต                                                                                   สถานที่                                    
สถานการณ                                                          วันที่            เดือน                          พ.ศ.                      
เวลา                                  น. ถึง                                 น.
ตอนที่ 2 แบบเก็บขอมูลของผูสังเกต
คําชี้แจง โปรดสังเกตพฤติกรรมการตอบสนองของกลุมทดลองตอการใชอารมณขันของผูบริหาร

ทุก ๆ คร้ังที่ผูวิจัยเปนผูทดลองสอดแทรกอารมณขันดวยการเลานิทานตลกใน สถาน
การณที่ทําการทดลองตามแบบสังเกตพฤติกรรม โดยทําเครื่องหมาย ( ) ลงใน ชองระดับคุณภาพ
ของพฤติกรรมตามเกณฑการวิเคราะหคาคะแนนของแตละ พฤติกรรม

5 หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมีอารมณขันมากที่สุด
4 หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมีอารมณขันมาก
3 หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมีอารมณขันปานกลาง
2 หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมีอารมณขันนอย
1 หมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกมีอารมณขันนอยที่สุด

ระดับมากที่สุด หมายถึงมีความสนใจในกิจกรรมอยูตลอดเวลา มีรอยยิ้ม หัวเราะสนุกสนาน เฮฮามี
สายตาชื่นชม

ระดับมาก หมายถึงมีความสนใจในกิจกรรมอยูตลอดเวลา มีรอยยิ้ม หัวเราะสนุกสนานเฮฮา
ระดับปานกลาง หมายถึงมีความสนใจในกิจกรรม มีรอยยิ้ม
ระดับนอย หมายถึงมีความสนใจในกิจกรรมเล็กนอย
ระดับนอยที่สุด หมายถึงไมคอยสนใจในกิจกรรม อาจนั่งหลับ         (วารี เกิดคํา 2537 : 67 – 63)

ระดับพฤติกรรมที่แสดงออก
ฝายบริหาร ครูครั้งที่

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

หมาย
เหตุ

1
2
3
4
5
6
7
8
9

สรุปผล ระยะเวลารวม                                         นาที
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ชุดท่ี 2
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย

เร่ือง
ความเหมาะสมของการใชอารมณขันของผูบริหาร

                                                                                                                                                             
คําชี้แจง ในการใชแบบสอบถาม

1. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ ไดแก  กลุมทดลอง 2 กลุม คือ
1) ฝายบริหาร
2) ครู

2. แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเรื่องความเหมาะสมใน
การใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตาง ๆ

3. แบบสังเกตนี้ มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที 2 เปนการเก็บขอมูลเกี่ยวกับความเหมาะสมในการใชอารมณขัน

ของผูบริหารในสถานการณตาง ๆ

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงกราบขอบพระคุณ
เปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

นายสุทธิรัก กรุงกาญจนา
นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน (     ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน หรือ

เติมขอความในชองวางใหสมบูรณ

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม สําหรับผูวิจัย
1.  เพศ

(     ) ชาย (     ) หญิง

2. อายุ ................ ป

3. ระดับการศึกษา
    (     ) ต่ํากวาปริญญาตรี
    (     ) ปริญญาตรี
    (     ) สูงกวาปริญญาตรี

4. หนาที่ในปจจุบัน (กลุมใด)
    (     ) ฝายบริหาร
    (     ) ครู

5. ประสบการณการทํางาน ..................................... ป
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ตอนที่ 2 ความเหมาะสมในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตาง ๆ
คําชี้แจง แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตองการทราบขอมูลความเหมาะสมในการใช

อารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตาง ๆ โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน
ชองระดับความเหมาะสมเพียงชองเดียว ในแตละระดับ มีความหมาย ดังนี้

5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด
4 หมายถึง เหมาะสมมาก
3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง
2 หมายถึง เหมาะสมนอย
1 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด

ระดับความเหมาะสมความเหมาะสม
ในการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษา 5 4 3 2 1

สําหรับ
ผูวิจัย

1.ในสถานการณดําเนินการประชุมของผูบริหารสถานศึกษา
1.1 การใชอารมณขันระดับบริสุทธิ์ (Clean joke) มีความ

เหมาะสมมากเพียงใด
1.2 การใชอารมณขันระดับกึ่งบริสุทธิ์ (semi dirty joke) มี

ความเหมาะสมมากเพียงใด
1.3 การใชอารมณขันระดับไมบริสุทธ์ิ (dirty joke) มีความ

เหมาะสมมากเพียงใด

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

2.ในสถานการณการบรรยาย
2.1 การใชอารมณขันระดับบริสุทธิ์ (Clean joke) มีความ

เหมาะสมมากเพียงใด
2.2 การใชอารมณขันระดับกึ่งบริสุทธิ์ (semi dirty joke) มี

ความเหมาะสมมากเพียงใด
2.3 การใชอารมณขันระดับไมบริสุทธ์ิ (dirty joke) มีความ

เหมาะสมมากเพียงใด

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

3.ในสถานการณการสังสรรค
3.1 การใชอารมณขันระดับบริสุทธิ์ (Clean joke) มีความ

เหมาะสมมากเพียงใด
3.2 การใชอารมณขันระดับกึ่งบริสุทธิ์ (semi dirty joke) มี

ความเหมาะสมมากเพียงใด
3.3 การใชอารมณขันระดับไมบริสุทธ์ิ (dirty joke) มีความ

เหมาะสมมากเพียงใด

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......

......
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ชุดท่ี 3
สัมภาษณเพื่อการวิจัย

เร่ือง
ทัศนคติและขอเสนอแนะตอการใชอารมณขันของผูบริหาร

                                                                                                                                                             
คําชี้แจง ในการใชแบบสัมภาษณ

1. ผูใชแบบสัมภาษณฉบับนี้ ไดแก
1) ผูวิจัยเปนผูสัมภาษณ
2) ผูตอบแบบสัมภาษณ คือ กลุมทดลอง 2 กลุม คือ ฝายบริหาร และครู

2. แบบสัมภาษณฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อทราบทัศนคติและขอเสนอ
แนะตอการใชอารมณขันของผูบริหารสถานศึกษาในสถานการณตาง ๆ

3. แบบสัมภาษณนี้ มี 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
ตอนที่ 2 ทัศนคติและขอเสนอแนะตอการใชอารมณขันของผูบริหาร

สถานศึกษาในสถานการณตาง ๆ
ตอนที่ 3 ขอคิดเห็นอื่น ๆ

ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผูใหสัมภาษณ
1. เพศ ........................
2. อายุ ....................... ป
3. ระดับการศึกษา ........................................................................
4. ตําแหนง .............. ...................................................................
5. ประสบการณการทํางาน ........................ ป
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ตอนที่ 2      ทัศนคติและขอเสนอแนะตอการใชอารมณขันของผูบริหารในสถานการณตาง ๆ
1. ในสถานการณประชุม

1.1 ทานมีทัศนคติและขอเสนอแนะตอการใชอารมณขันในการประชุมของผู
บริหารอยางไร ดังตอไปนี้

1.1.1 การใชอารมณขันระดับบริสุทธิ์ (clean joke)
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

1.1.2 การใชอารมณขันระดับกึ่งบริสุทธิ์ (semi dirty joke)
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

1.1.3 การใชอารมณขันระดับไมบริสุทธิ์ (dirty joke)
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

2. ในสถานการณการบรรยายทางวิชาการ
2.1 ทานมีทัศนคติและขอเสนอแนะตอการใชอารมณขันในการบรรยายทางวิชา

การของผูบริหารอยางไร ดังตอไปนี้
2.1.1 การใชอารมณขันระดับบริสุทธิ์ (clean joke)

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

2.1.2 การใชอารมณขันระดับกึ่งบริสุทธิ์ (semi dirty joke)
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

2.1.3 การใชอารมณขันระดับไมบริสุทธิ์ (dirty joke)
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3. ในสถานการณการสังสรรค
2.1 ทานมีทัศนคติและขอเสนอแนะตอการใชอารมณขันในการสังสรรคของผู

บริหารอยางไร ดังตอไปนี้
3.1.1 การใชอารมณขันระดับบริสุทธิ์ (clean joke)

                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

3.1.2 การใชอารมณขันระดับกึ่งบริสุทธิ์ (semi dirty joke)
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

3.1.3 การใชอารมณขันระดับไมบริสุทธิ์ (dirty joke)
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

ตอนที่ 3  ขอคิดเห็นอื่น ๆ
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                             

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ภาคผนวก ค
ตัวอยางขอมูลการทดลอง

- ตัวอยางตนฉบับการบรรยาย (Script)
- นิทานตลกที่ใชเลาประกอบตามสถานการณตาง ๆ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



135

ตัวอยางตนฉบับการบรรยาย (Script)
การบรรยายเรื่องการสรางนิสัยรักการอาน ใชเวลาบรรยาย 1 ช่ัวโมง
1. ฉายแผนใสทดลองเครื่อง 1 แผน (เปนภาพที่มองแลวมีความสุข)
2. ฉายแผนใส เร่ืองการสรางนิสัยการรักการอาน บรรยายบทนําเรื่องความสําคัญของ

การรักการอาน แลวอธิบายตามหัวขอ
* (แผนใส) การสรางการรักการอาน
หนังสือภาพสรางความผูกพัน

 หนังสือภาพคือหนังสือเลมแรกของลูก
 เล้ียงลูกใหรักหนังสือ
 สอน ก.ไก เร็วไป เด็กก็ไมรักหนังสือ
 หนังสือภาพสําหรับเด็กคือหนังสือที่ผูใหญอาน ไมใชตําราเรียน (เลาเรื่อง
กูเปนกํานัน – ระดับบริสุทธิ์)
 การตัดสินใจเลือก
 เปนสื่อกลางที่ดียิ่ง

3. ฉายแผนใส แผนที่ 3 เร่ืองหนังสือภาพเพื่อเด็ก คือ ส่ือสอนภาษา แลวอธิบายตาม
หัวขอ

* (แผนใส) หนังสือภาพเพื่อเด็กคือส่ือสอนภาษา
 เด็กเรียนรูภาษาจากครอบครัว (เลาเรื่องวิธีหามฝรั่งลวนลาม – ระดับไม
บริสุทธิ์)
 คลังภาษาของเด็ก
 คือสายใยผูกพัน
 ผูสรางพื้นฐานการศึกษาของเด็ก (ความแตกฉาน + มนุษยสัมพันธ)
 การเรียนรูทางหู

4. ฉายแผนใส แผนที่ 4 เรื่อง เด็กกับการเลี้ยงดู แลวอธิบายตามหัวขอ
* (แผนใส) เด็กกับการเลี้ยงดู

 การเลี้ยงดูกับการสั่งสอน
 สอนวิชามากกวาการสั่งสอน
 การเลี้ยงดไูมใชการสั่งสอน
 การเลี้ยงดูคือการปลูกฝง
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 วัยเด็กเล็กไมใชวัยสําหรับยัดเยียด
 เปนวัยพัฒนาการรับรูและนํามาใช
 ส่ิงสําคัญหัวใจอันเปดกวาง และจินตนาการสรางสรรคอยางเสรี (เลาเรื่อง
ความผิดของใคร ครูวาดแอปเปล – ระดับบริสุทธิ์)
 การเลี้ยงลูกในความเงียบ            พลังสมาธิ
 อารยธรรมและความคิดเกิดจากความเงียบและความวาง
 เด็กกับการอานหนังสือภาพ
 โทรทัศนกับหนังสือภาพ

5. ฉายแผนใส แผนที่ 5 เรื่อง หนังสือภาพสําหรับเด็กวัย 0 – 3 ขวบ แลวอธิบายตาม
หัวขอ

* (แผนใส) หนังสือภาพสําหรับเด็กวัย 0 – 3 ขวบ
 ส่ิงสําคัญที่สุดคือ เด็กควรมีหนังสือภาพใกลตัว
 ไมใชสําหรับอาน แตเปนของเลน
 ลักษณะหนังสือภาพที่เหมาะสม
 สําหรับวัย 2 – 3 ขวบ
 เด็กที่รูสึกปติยินดีกับหนังสือภาพตั้งแตวัย 3 ขวบ จะไมหางจากหนังสือไป
ตลอดชีวิต (เลาเรื่องหามโกหก – ระดับไมบริสุทธิ์)

6. ฉายแผนใส แผนที่ 6 เรื่องสําหรับวัย 4 – 6 ขวบ แลวอธิบายตามหัวขอ
* (แผนใส) สําหรับวัย 4 – 6 ขวบ

 ภาพและเรื่องประสานกลมกลืนกันดี
 อยาเลือกที่ความสวยงามอยางเดียว
 หนังสือภาพสรางจินตนาการ
 สรางประสบการณการฟง
 หาหนังสือภาพที่เด็กหลงใหลใหได 1 เลม
 อานนิทานเรื่องยาวใหเด็กวัย 6 ขวบฟง (เลาเรื่องสุภาษิตไทย – ระดับกึ่ง
บริสุทธิ์)

7. ฉายแผนใสแผนที่ 7 เร่ืองหนังสือวิทยาศาสตรหนังสือความรู แลวอธิบายตามหัว
ขอ

* (แผนใส) หนังสือวิทยาศาสตร หนังสือความรู
 ตองเนนความสนุก (เลาเรื่อง คําวา เณร (เนน) – ระดับไมบริสุทธิ์)
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 ไมใชตําราเรียน ไมใชสารานุกรม
 เปนหนังสือคลายนิทาน

    (ความรูเพียงอยางเดียวไมสามารถวัดความเปนคนของใครได)
    (เลานิทานเรื่อง ช่ือรานมีปญหา (หมอยา) – ระดับกึ่งบริสุทธิ์)

8. ฉานแผนใส เร่ืองบทสรุปของหนังสือภาพ แลวอธิบายตามหัวขอ
* (แผนใส) บทสรุปของหนังสือภาพ

1) ไมใชหนังสือที่ใหประโยชนตอเด็กทันทีทันใด
2) ไมใชหนังสือสําหรับเด็กอานเอง
3) เลมที่เด็กชอบมาก ควรอานใหฟงซ้ําแลวซํ้าเลา เทาที่เด็กรองขอ
4) เมื่อจบแลวไมตองตั้งคําถามทดสอบ แตถาถามตองอธิบาย (เลาเรื่อง 

ควายคืออะไร – ระดับบริสุทธิ์)
9. ฉายแผนใส บทสงทาย แลวอธิบาย

* (แผนใส) บทสงทาย (เลาเรื่อง กูถอนหุน – ระดับกึ่งบริสุทธิ์)
“หากทุกคนสนใจแตคะแนนของเด็ก ดูแตความรูที่ถูกใสเขาไปในสมอง

อนาคตของเด็กจะเปนเชนไร ถาเด็กมีพัฒนาการแตเพียงดานสมอง แตไมพัฒนาจิตใจ พลังมีปญญา
จะเกิดไดอยางไรกวาจะรูตัวก็สายเสียแลว”

พลังความสามารถในการใชความรูใหเปนประโยชนนั้น เปนพลังที่มาจากการ
เคล่ือนไหวของจิตใจดวย มิไดมาจากความรู และการทํางานของสมองเพียงอยางเดียว เรียกวา
“ปญญา"

“ปญญา” คือ ความรอบรู + ความคิด รูจักดู, รูจักฟง, มีการพัฒนาพลังสมาธิ มี
ความสามารถในการสังเกต เปดสัมผัสรับผูอ่ืน คิดลึกซึ้ง เขาใจลึกซึ้ง รูลึกซ้ึง

“หากผูใหญบังคับใหเด็กรับฟงความคิดเห็นของตน เด็กจะปดหัวใจไมรับรู”

ภาษาที่อบอุน
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ภาคผนวก
นิทานตลกที่ใชในการเลาประกอบตามสถานการณตาง ๆ

แบบบริสุทธ์ิ (Clean joke)
ยอดประหยัด

สามีภรรยาคูหนึ่งเปนครอบครัวที่ประหยัดมากโดยเฉพาะอยางยิ่งคุณภรรยาซึ่งเปนผู
ควบคุมดูแลคาใชจายทั้งหมด สามีไปทํางานคุณภรรยาจะเปนคนคํานวณงบประมาณทั้งหมดและ
มอบใหสามีไป เชน คาอาหารกลางวัน 10 บาท คารถเมลไปกลับ 7 บาท คาเครื่องดื่ม 1 บาท ก็จะ
มอบใหสามีไป 18 บาท และเมื่อสามีกลับมาจะตองชี้แจงคาใชจายทั้งหมด มีอยูวันหนึ่งสามีกลับมา
ถึงบานก็ช้ีแจงรายรับรายจายซึ่งปรากฏวาเหลือเงินกลับบาน 3.50 บาท ซ่ึงสามีไดรายงานคุณภรรยา
ดวยความภาคภูมิใจวา

สามี นี่เธอ วันนี้ฉันชวยประหยัดไดตั้ง 3.50 บาท โดยการวิ่งตามรถเมลกลับบาน 
ไมตองจายคาโดยสาร

ภรรยา แหมเธอนี่โงจริง ทําไมไมวิ่งตามรถแท็กซี่จะประหยัดไดอีกมากเลย ชางโง
เหลือหลาย

สามี ?!!!
............................................................

ใครโงกันแน
ในชั่วโมงคณิตศาสตร ครูสมหญิง กําลังอธิบายใหนักเรียนชั้น ป.3 ฟงเรื่องการหารซึ่ง

เปนเรื่องใหมนักเรียนสวนใหญก็ยังไมเขาใจครูสมหญิงก็พยายามอธิบายใหนักเรียนเขาใจแตถาม
อะไรนักเรียนก็ยังตอบผิด ๆ ถูก ๆ จนครูสมหญิงหงุดหงิด จึงดุนักเรียนทั้งหองวา

ครูสมหญิง เอา!!! ใครโงยืนขึ้น
นักเรียนทั้งหองตางมองหนากันไปมา ในที่สุดเด็กชายปดก็คอย ๆ ยืนขึ้นดวยความเกรง

ใจ
ครูสมหญิง เปนยังไงนายปด เธอยอมรับวาเปนคนโงหรือไง
ปด เปลาหรอกครับ แตผมทนไมไดที่เห็นคุณครูยืนอยูคนเดียว
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ควายเหมือนอะไร
ในชั่วโมงวิทยาศาสตร ครูกําลังสอนเรื่องสัตว 4 เทาอยู ในการอธิบายคุณครูก็ยกตัว

อยาง เร่ืองควายดวยซ่ึงในปจจุบันนี้หาดูไดยากเต็มที่ ครูก็ไดอธิบายถึงประโยชนและความดีของ
ควายมากมายและไดถามนักเรียนวา

ครู นักเรียนใครรูจักควายบางไหมควายเหมือนอะไร
แดง (รีบยกมือข้ึนแลวตอบวา) ผมรูจักครับ เหมือนคนครับ
ครู (ดุดวยความโมโหวา) แดงทําไมเธอถึงตอบอยางนั้นเลา
แดง ก็ผมเคยไดยินคุณแมพูดครับวา “คุณพอโงเหมือนควายครับ”

............................................................

คุณครูคนเกง
ในชั่วโมงภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 3 คุณครูผูสอนภาษาอังกฤษลาปวย ทําให

นักเรียนไมมีครูดูแลจึงวิ่งเลนกันไมเปนระเบียบ คุณครูสมนึกซึ่งเปนครูพละมาพบเขาจึงไดไปสอน
แทนซึ่งไดสอนใหนักเรียนอานเปนคํา ๆ ตามบทเรียน

ครูสมนึก เอา นักเรียนตอนนี้เรียนถึงบทเทาไร
นักเรียน บทที่ 4 ครับ
ครูสมนึก นักเรียนเปดหนังสือบทที่ 4 แลวอานตามครู บุค แชร เพน
ซ่ึงนักเรียนก็อานตามเปนคํา ๆ ไป จนถึงคําวา table ครูสมนึกจึงอานวา แทบ-เล
นักเรียน แทบ-เล
เชาวันรุงขึ้นเด็กชายเปซ่ึงมีพี่ชายอยูช้ัน ป.4 ก็มาพบครูสมนึกแลวพูดกับครูวา
เป คุณครูครับคํานี้พี่ผมบอกวาอาน “เท-เบิล” ครับ (พรอมกับชี้ใน

หนังสือ)
ครูสมนึก พี่ชายเธออยูช้ันอะไร
เป ป.4 ครับ
ครูสมนึก ตอนนี้เธออยูช้ัน ป.3 ตองอาน “แทบ-เล” ไปกอน เดี๋ยวพอข้ึนชั้นป.4 

ถึงจะอาน “เท-เบิล”
เป ????
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ความผิดของใคร
ในชั่วโมงโภชนาการคุณครูสมหญิงกําลังสอนเรื่องผลไมและวาดรูปผลไมตาง ๆ บน

กระดานดํา แลวถามเด็กวานี่อะไรจนมาถึงรูปแอปเปล
ครูสมหญิง นี่อะไร
นักเรียน “ตูด” ครับ
ครูสมหญิง โกรธมากคิดวานักเรียนแกลงและไมตั้งใจเรียนจึงวิ่งไปฟองครูใหญ “ครู

ใหญขา ครูใหญ ไปดูเด็กที่หองซิคะไมตั้งใจเรียนเลยคะ ชวยจัดการหนอยนะคะ”
ครูใหญ รีบไปที่หองครูสมหญิง พรอมกับมองไปรอบหองแลวพูดวา “นี่นักเรียน

พวกเธอนี่ไมสนใจเรียนเลย แลวนี่ใครมาวาดรูปตูดบนกระดานดําใชไมไดเลย เดี๋ยวตองโดนทํา
โทษ”

ครูสมหญิง , นักเรียน ?!!!!!
............................................................

หลอกใหตายใจ
ในรานขายของชํารวยแหลงหนึ่งติ๊กเดินหาซื้อน้ําตาลทรายก็ตองแปลกใจก็เพราะวาไมมี

น้ําตาลทรายเลยพบแตถุงน้ําตาลทรายที่ถุงเขียนวา “พริกไทย” จึงเกิดความสงสัยถามเจาของรานวา
ติ๊ก นี่รานคุณไมมีน้ําตาลทรายเหรอ แลวทําไมถุงน้ําตาลทรายจึงเขียนวา

พริกไทย
เจาของราน ออคุณครับถุงนั้นแหละน้ําตาลทรายแตที่ผมเขียนวาพริกไทย เพื่อหลอกมด

มันจะไดไมมากิน
ติ๊ก !???

............................................................
คนใบขายของ

สามีภรรยาคูหนึ่งไปนั่งรับประทานอาหารอยูที่รานอาหารแหงหนึ่งพบหญิงคนหนึ่งนํา
ของมาจําหนาย และถือปายแผนหนึ่งมีขอความวา “ดิฉันเปนใบ ชวยอุดหนุนสินคาดวย” ดวยความ
สงสารผูเปนภรรยาตองการจะอุดหนุนเพื่อจะไดบุญจึงบนพึมพํากับสามีวา

ภรรยา นาสงสารจังแตจะรูไดอยางไรเลาวาเปนใบ
คนขาย คุณนี้โงจังอานหนังสือไมออกหรืออยางไร

............................................................
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กูเปนกํานัน
นายโตซึ่งเปนกํานันใหม ๆ แกเหอตําแหนงใหมของแกมากวันหนึ่งแกไปประชุมที่

อําเภอเมื่อประชุมเสร็จแกจึงเดินไปซื้อของที่ตลาดไปพบรานขายหนังสือจึงเดินเขาไปในราน
หนังสือเพื่อจะหาซื้อหนังสือคลายเครียดมาอาน พบหนังสือเลมหนึ่งถูกใจมาก ตองการจะซื้อแต
มอง ๆ แลวก็ตองวางกําลังจะเดินออกจากราน คนขายหนังสือถามกํานันวา

คนขาย กํานันครับไมรับหรือครับ
กํานัน กูจะซื้อไดอยางไร ก็ปายบอกวา “หนังสือคลายเครียด สําหรับผูใหญ”  กู

เปนกํานันจะซ้ือไดอยางไร
............................................................

พระคุณบิดา มารดา
ในชั่วโมงจริยศึกษาคุณครูกําลังสอนเรื่องความกตัญู กําลังอธิบายถึงพระคุณบิดา 

มารดา และเหลือบไปเห็นเด็กชายคนหนึ่งซ่ึงชอบหลับในหองเรียนเปนประจําจึงถามวา
คุณครู นี่ตี๋..... บิดา มารดา หมายความวาอะไร ตอบครูหนอยซิ
ตี๋ ไมทราบครับ (ตอบในขณะที่ยังไมหายจากอาการงวง จึงตอบไปทั้งที่ยัง

ไมไดคิด ครูจึงแกลงใหวิ่งไปถามพอที่บาน ตี๋วิ่งไปถึงที่บาน พบพอนั่ง
ทํางานอยูจึงถามพอ)

ตี๋ คุณพอ ...... มารดา หมายถึงอะไรครับ
คุณพอ ก็แมมึงไง (ตอบไปโดยยังนั่งทํางานอยู)
ตี๋ แลวบิดาเลาครับ
พอ ก็ตัวกูนี่แหละ (ตี๋เมื่อไดคําตอบแลวก็รีบกลับเขาหองเรียน คุณครูก็ถามวา 

มารดาหมายถึงอะไรตี๋ตอบดวยความมั่นใจและเสียงดังฟงชัดวา)
ตี๋ ก็แมมึงไง
คุณครู แลวบิดาละ หมายถึงอะไร
ตี๋ (ช้ีเขาหาตัวเอง พรอมตอบคุณครูวา) ก็ตัวกูนี่แหละ

............................................................

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



142

ขอเปล่ียนชื่อ
สามีภรรยาคูหนึ่งมีบุตรชายคนหนึ่งอายุประมาณ 5 ขวบชื่อวา “ชิพ” เปนเด็กฉลาดและ

นารัก ไปไหนมาไหนใคร ๆ ก็เรียกนองชิพ อยูมาวันหนึ่งนองชิพไมสบายคุณพอคุณแมก็พาสงโรง
พยาบาล นองชิพนอนอยูที่โรงพยาบาลมีคนมาเยี่ยมหลายคนแตมองดูนองชิพไมมีความสุขเลย ญาติ
มาเยี่ยมมากนองชิพยิ่งไมมีความสุขเปนที่สังเกตของคุณแม

คุณแม เปนอยางไรบางลูกมีญาติมาเยี่ยมเยอะ ๆ มีของเลนมาใหตองหลายอยาง
ไมดีใจเหรอลูก

นองชิพ จะดีไดอยางไรเลาครับแมใคร ๆ มาอวยพรวา “ขอใหรองชิพหายไว ๆ “ 
(ฉิบหายไว ๆ) ช่ือนี้ไมดีเลยหนูอยากเปลี่ยนชื่อครับแม

............................................................
มารยาทดี

ในวันหยุดขณะที่ภรรยากําลังงวนทํางานบานอยูหลังบาน สามีนั่งอานหนังสืออยูหอง
รับแขก ในขณะนั้นก็มีเพื่อนของสามีมาหาและนั่งคุยกันอยู บอยซ่ึงเปนบุตรชายของสามีภรรยาคูนี้
ก็ไดมากระซิบที่ขางหูคุณพอ เสียงกระซิบเบาจนคุณพอฟงไมรูเร่ือง บอยกระซิบอยูหลายครั้งจนคุณ
พอโมโห

คุณพอ บอยหัดเปนคนมีมารยาทหนอยซิลูกเวลาคุยกันตอหนาแขกเขาไมใหกระซิบ
กระซาบกันเปนการเสียมารยาทรูไหมครับ มีอะไรก็บอกพอมาดี ๆ

บอย (พูดเสียงดัง) ขอโทษครับคุณพอ คุณแมใหผมมาบอกพอวาอยาใหไอคนนี้ยืม
เงินครับคุณพอ

............................................................
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แบบกึ่งบริสุทธ์ิ (Semi dirty joke)
คุณครูโกหก

ในชั่วโมงศีลธรรมครูนงนุชกําลังสอนเรื่องความดี ความชั่ว สวรรค นรก อยู
คุณครูนงนุช ถาใครทําดีเชนไมรังแกสัตว ไมฆาสัตว จะไดไปสวรรค แตถาใครทํา

ช่ัว ฆาสัตว รังแกสัตว จะตกนรก
เด็กชายปอม ไมจริงหรอกครับคุณครู
คุณครูนงนุช ทําไมไมจริงเลาหนูปอม หนูรูไดอยางไร
เด็กชายปอม รูซิครับ คือ ตอนกลางวันแมหนูฆาปลา พอตอนกลางคืนหนูไดยินพอ

ถามคุณแมวา “ถึงสวรรคหรือยัง” คุณแมตอบวา “เร็วอีกหนอยถึง
สวรรคแลว ถึงสวรรคแลว”

คุณครูนงนุช !
ปคุณแม

คุณแมชดชอยแกเปนคนพูดจาสุภาพไพเราะ และจะสั่งสอนลูกหลานไมใหพูดจาหยาบ
คายแกมีลูกชายวัยประมาณ 5 ขวบอยูคนหนึ่ง ซ่ึงเปนเด็กฉลาด ชอบซักชอบถาม ช่ือบอย มีอยูวัน
หนึ่งคุณแมชดชอยเห็นบอยกําลังนั่งจับของสงวนของตัวเองเลนอยู คุณแมชดชอยตกใจ จึงดุลูกบอย
วา

คุณแมชดชอย บอยลูกแมเลนอยางนี้ไมไดนะลูก มันไมสุภาพไมนารักเลย
เด็กชายบอย เขาเรียกวาอะไรครับแม
คุณแมชดชอย ไมตองการใหลูกพูดหยาบ จึงตอบไปวา “เขาเรียกปจะลูก”
เด็กชายบอย คุณแมชวยเปาปใหหนูหนอยซิครับ
คุณแมชดชอย ยังเปาไมไดหรอกลูกหนูยังเด็กอยู ยังเปาไมดัง ตองโตกอนนะลูกถึง

จะเปาดัง
เด็กชายบอย คุณแมโกหกหนู ตอนกลางคืนหนูเห็นคุณแมเปาปใหคุณพอ ไมเห็น

ดังเลยครับ
คุณแมชดชอย !...?
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เร่ืองของการบาน
ในชั่วโมงคณิตศาสตรตอนเชาเด็กชายจุกไมทําการบานมาสงคุณครู จึงถูกคุณครูดุ
คุณครู เด็กชายจุก นี่เธอทําไมไมทําการบานมาสงครู
จุก ผมไมทําการบานเพราะเมื่อคืนมีญาติมาจากตางจังหวัด คุณพอใหไปนอน

หองผมผมตองไปนอนหองเดียวกับคุณพอคุณแมครับ
คุณครู แลวมันเกี่ยวอะไรกับการบานของเธอ
จุก เกี่ยวซิครับ เวลาผมทําการบานตองเปดไฟ แตเวลาคุณพอทําการบานตองปด

ไฟครับ

เหตุผล
ในวันมงคลสมรสของคุณโตงกับคุณติ๋มเมื่อพิธีสงตัวเขาหอเรียบรอย คุณโตงสังเกต

เห็นเทาคุณติ๋มจึงถามวา
คุณโตง นี่ติ๋มทําไมนิ้วเทาเธอดูหางจัง
คุณติ๋ม ออเมื่อตอนเด็ก ๆ  ติ๋มไมชอบใสรองเทาคะ

(เชารุงขึ้น)
คุณติ๋ม เปนยังไงบางคะคุณพี่
คุณโตง นี่ติ๋มเมื่อตอนเด็ก ๆ  พี่สงสัยเธอคงไมชอบนุงกางเกงในแนเลย

การคุมกําเนิด
สามีภรรยาคูหนึ่งอยูกันมาหลายปมีลูกมากไมรูจะทําอยางไรดี เพราะฐานะก็ยากจนเลี้ยง

ลูกหลายคนไมไหวจึงไปปรึกษาหลวงพอ
หลวงพอ โยมผูหญิงตองคุมกําเนิดนะ ไปซื้อถังขนาด 20 ลิตร มาใสขาทั้งสองขาง

กอนนอนทุกครั้ง
(ตอมาไมนานภรรยาก็ทองอีกจึงมาหาหลวงพอ)
หลวงพอ ทําตามที่ส่ังหรือเปลาโยม
ภรรยา ทําตามทุกอยางเลยคะ หนูเอาถังใสเทากอนนอนทุกคืนเลยคะ เพียงแตวา

ตอนนั้นไปซื้อถังขนาด 20 ลิตรไมมีหนูเลยซ้ือถัง 10 ลิตรมา 2 ลูกใสขาหนู
ไวขางละลูกคะ
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ชื่อรานมีปญหา
สุธีเปนคนเรียนหนังสือเกง เรียนจบแพทยมาจึงไปเปดคลินิกรักษาโรคที่บานของตัวเอง

ที่ชนบท และตั้งชื่อรานวา “รานหมอยา” เพื่อใหคนชนบทเขาใจงาย เปดคลินิกอยูหลายเดือนปรากฏ
วาไมคอยมีคนไขเขาใชบริการเลย จึงไปปรึกษาหมอดูวาเปนอยางไร ใหมาทําพิธีให หมอดูดูฤกษ
ยามทุกอยางแลวก็ไมมีปญหาอะไร จึงเดินสํารวจทั่วบริเวณ และก็พบสาเหตุ
หมอดู คุณหมอสุธี หนารานคุณหมอมีตนไมอยูตนหนึ่งที่ทําใหรานคุณโหงวเฮงไมดีใครมา
เห็น เขาก็ไมรูวาเปนรานหมอยา คุณหมอตองตัดตนไมตนนี้ออกตนที่บังสระอาปายชื่อราน

ของคุณหมอ รับรองวาจะมีคนไขมาใชบริการอยางแนนอน

กูถอนหุน
นายมารวยมีเพื่อนรักอยูคนหนึ่งชื่อแคลว มารวยกําลังจะตั้งบริษัทจึงชวนแคลวมาลงทุน

ตั้งบริษัทดวย หลังจากไดทําเลที่ถูกใจแลว ทั้งสองจึงปรึกษากันวาจะชื่อบริษัทอะไรดี
แคลว ตองเอาชื่อกูขึ้นกอนเพราะกูอาวุโสกวามึง จึงควรตั้งชื่อบริษัทวา “แคลวมารวย”
มารวย ไมไดช่ือกูเปนสิริมงคลมากกวาตองขึ้นกอนบริษัทจะไดรํ่ารวย ควรตั้งชื่อบริษัท “มา
รวย แคลว” จึงจะเหมาะสมกวา
แคลว เออกูคิดไดแลว กูขอถอนหุนดีกวา เพราะกูคิดดูแลวช่ือมันทะแมง ๆ มึงตั้งไปคนเดียว

เหอะ
สุภาษิตไทย

ในชั่วโมงภาษาไทยครูกําลังสอนเรื่อง “คําพังเพยและสุภาษิต” ครูใชวิธีเลาเหตุการณให
นักเรียนฟงแลวใหนักเรียนสรุปเปนสุภาษิต
ครู ตุดคนหนึ่งเลิกกับผูชายมาชอบผูหญิง และแตงงานกับผูหญิงพฤติกรรมนี้ตรงกับ

สุภาษิตไทยวาอะไร
นักเรียน (ตอบอยางมั่นใจ) “ได หนาลืมหลังครับ”
ครู เกงมาก ถูกตอง แตยังไมจบนะ ตอมาตุดคนเดิมสงสารคูขาเกาที่เปนตุดดวยกัน จึง

แอบไปหากันบอย ๆ พฤติกรรมเชนนี้เรียกวาอะไร
นักเรียน “หวงหนาพะวงหลังครับ”
ครู เกงมากปรบมือหนอย แตมีเรื่องตอวาตอนหลังเมียจับไดจึงขอหยากับตุด และไป

แตงงานใหมกับนิโกร พฤติกรรมเชนนี้เรียกวาอะไร
นักเรียน “ไดคืบจะเอาศอก”
ครู เกงมากเลย ปรบมือใหตัวเองหนอย
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ผมไมไดขโมย
เด็กชายเปย อายุ 15 ป ถูกขอหาขโมยรถจักรยานของเด็กหญิงหมวย อายุประมาณ13 ป

ในขณะขึ้นศาล
ผูพิพากษา เด็กชายเปยรับสารภาพหรือเปลา
เปย ผมไมไดขโมยครับ เขาใหผมเองผมขอยืนยัน
ผูพิพากษา เธอมีเหตุผลหลักฐานอะไรวาเธอไมไดขโมย
เปย มีซิครับ ขณะที่ผมเดินกลับบานเด็กหญิงหมวยขี่จักรยานมา ชวนผมซอน

ทายแลวข่ีพาผมมาที่บานราง แลวถอดเสื้อผาออกหมด แลวบอกผมวา 
อยากไดอะไรก็เอาไปเลย พอดีผมอยากไดจักรยานมานานแลว ผมก็เลย
เอาจักรยานไปครับ เขาบอกใหผมจริง ๆ ครับ ผมไมไดขโมยครับ

ครูลูกเสือเนตรนารี
ครูฝกหนุมสาวเนตรนารีคูหนึ่งตองเดินทางไปฝกคายลูกเสือที่ตางจังหวัด พอถึงตัวเมือง

บังเอิญรถเสีย จําเปนตองซอมใชเวลานาน ประกอบกับเปนเวลาค่ําแลว จึงจําเปนตองหาโรงแรมพัก
โรงแรมเหลือที่พักหองเดียว จึงตองนอนหองเดียวกัน ครูหนุมใหสัญญาวาจะไมลวงลํ้าเขตแดนโดย
เอาหมอนขางมากั้นไว

รุงเชา ทั้งคูเดินทางตอไปยังคายลูกเสือเพื่อทําการฝก มีชวงหนึ่งเปนการฝกโหนเชือก
ขามลําน้ํา ทั้งสองนั่งคุยกันเพื่อรอเวลาฝกโหนเชือก

ครูหนุม ครูครับ คุณครูคิดวาผมจะโหนเชือกขามลําน้ําไดไหมครับ
ครูสาว ไมทราบเหมือนกันคะ แตคุณคงไมผานแนนอน
ครูหนุม อาว ทําไมคุณครูคิดอยางนั้นละครับ
ครูสาว ก็คุณลองคิดดูสิวาเมื่อคืนแคหมอนขางใบเดียวคุณยังไมสามารถขามได

เลย นี่ลําน้ํากวางใหญกวาตั้งหลายเทาคุณจะขามไดอยางไร
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คําขู
เชาวันหนึ่งพอเห็นลูกสาวนั่งรองไหอยู จึงถามวา
พอ เปนอะไรหรือลูกมานั่งรองไหสะอึกสะอื้นอยูคนเดียวแตเชาเชียว
ลูกสาว (รองไหสะอึกสะอื้น) คือเมื่อคืนคะมีใครก็ไมรูปนหนาตางเขามาปล้ําหนูคะ
พอ (ถามดวยความโกรธ) แลวทําไมไมรองเรียกพอ
ลูกสาว หนูไมกลาคะ มันขูหนู
พอ มันขูวาไง
ลูกสาว มันขูวา “ถาหนูรองคราวหลังมันจะไมมาอีกคะ”

ตีระฆังทุกชั่วโมง
วันครบรอบแตงงานของสามีภรรยาคูหนึ่ง ไดมีการดื่มฉลองอยางโรแมนติก ภรรยาได

ออดออนสามีวา
ภรรยา วันนี้เปนวันครบรอบแตงงานของเรา เรามาฉลองกันโดยเลนจ้ําจี้กันทุกครั้งที่

ยามตีระฆัง บอกเวลาเลยนะที่รัก
สามี ไดเลยที่รัก

(ขณะที่ภรรยากําลังจะหลับสามีไดแอบไปหายามตีระฆัง)
สามี ยามฉันจายให 200 บาท ขอใหคืนนี้ตีระฆังชาหนอยสองชั่วโมงตีที อยาตีทุก

ช่ัวโมงไดไหม
ภรรยา โอย.. ไมไดหรอกครับ
สามี เงินนอยไปหรือ
ภรรยา ไมใชอยางนั้นหรอกครับ มีผูหญิงคนหนึ่งหนาตาดี “มาจางใหผมตีระฆังทุก

คร่ึงชั่วโมง” ผมรับปากเขาไวแลวครับ
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เห็นดวย
เด็กชายสองคนทะเลาะกัน
คนที่ 1 ปูฉันดีกวาปูนาย
คนที่ 2 แตตาฉันดีกวาตานาย
คนที่ 1 ยาฉันดีกวายานาย
คนที่ 2 ยายฉันดีกวายายนาย
คนที่ 1 ลุงฉันดีกวาลุงนาย
คนที่ 2 ปาฉันดีกวาปานาย
คนที่ 1 แมฉันดีกวาแมนาย
คนที่ 2 เออถาจะจริง เพราะพอฉันก็วาอยางนั้นเหมือนกัน

แบบไมบริสุทธ์ิ (dirty joke)
นายพลใชอูฐ

คายทหารแหงหนึ่งอยูกลางทะเลทราย นายพลผูหนึ่งไดรับคําส่ังใหมาเปนผูบังคับ
บัญชาการคายแหงนี้ใหม ๆ ไดเดินตรวจคายทักทายเหลาทหารนายทหารตาง ๆ มาพบอูฐตัวหนึ่งผูก
อยูหนาคาย จึงส่ังทหารรับใช

นายพล นี่อูฐตัวนี้ ทําไมมาผูกอยูหนาคาย
ทหารรับใช ออ อูฐตัวนี้มีไวสําหรับนายทหารเวลาเหงา ๆ คิดถึงทางบาน พอแกขัดได

ครับ
นายพล ทําไมมาผูกไวหนาคายประเจิดประเจอ ไปผูกไวหลังคายไป
ทหารรับใช ครับผม
อยูตอมาอีกหลายวันนายพลก็เกิดเหงาขึ้นมาคิดถึงแมบานถาไดมาอยูดวยกันยามนี้คงจะ

มีความสุขและคิดถึงคําพูดของทหารรับใชวาอูฐพอแกขัดได จึงใหทหารรับใชพาไปที่อูฐและให
ทหารรับใชจับอูฐไวและนายพลไดดําเนินการจนเสร็จภารกิจ แลวจึงหันไปถามทหารรับใชวา

นายพล เปนไงลีลาของฉันสูพวกนายทหารไดไหม
ทหารรับใช มันไมเหมือนกันครับ
นายพล ไมเหมือนกันยังไงวะ (ถามดวยความโมโห)
ทหารรับใช คือพวกนายทหารเวลาเหงา ๆ เขาใชอูฐขี่ไปในเมืองครับ
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วิธีหามฝรั่งลวนลาม
โฉมฉุนเปนสาวบานนอกเดินทางเขามาทํางานเปนเด็กเสิรฟอาหารในกรุงเทพมีเพื่อน

ช่ือวา โฉมฉาย ทํางานอยูดวยกัน
อยูมาไมนานมีฝร่ังตางชาติคนหนึ่งมาติดพันโฉมฉุนจนฝรั่งไดนัดโฉมฉุนไปเที่ยวกัน 

โฉมฉุนกลุมใจมากเพราะพูดภาษาอังกฤษไมเปนกลัวฝร่ังลวนลาม ไมทราบวาจะพูดหามฝรั่งอยาง
ไรจึงปรึกษาโฉมฉาย

โฉมฉาย โธเอย งายจะตายไปถาเขาจับหนาอกใหรอง “Don’t” ถาลวงจับของลับขาง
ลางใหรอง “Stop”

พอถึงเวลานัดโฉมฉุนทองคําวา “Don’t” กับ “Stop” อยางขึ้นใจ ขณะที่ไปเที่ยวทั้งสอง
นั่งจูจี๋กันอยูในมุมสงบมือฝร่ังเริ่มซุกซนอยูไมสุข จนมือหนึ่งไปอยูที่หนาอก อีกมือหนึ่งลวงไปที่
ของลับขางลางของโฉมฉุน โฉมฉุนจึงรองวา “Don’t stop , don’t stop”

คําวาเณร
ณ วัดแหงหนึ่งมีตาเถรกับแมชีแอบไปทําภารกิจสวนตัวสองตอสองกันที่ศาลาหลังวัด

กันเปนประจํา จนมีเณรรูปหนึ่งทราบเขา
วันหนึ่งเณรรูปนี้อยากแอบดูบทบาทลีลาของตาเถรกับแมชีคูนี้ พอถึงเวลาเณรรูปนี้จึง

ปนขึ้นไปแอบอยูขางบนขื่อใตหลังศาลาหลังวัด
พอถึงเวลานัดหมายแมชีกับตาเถรก็ดําเนินการตามภารกิจเชนเดิม โดยแมชีนอนหงาย

อยูขางลางตาเถรนอนคว่ําอยูขางบน ขณะที่กําลังดําเนินการไปไดสักครูแมชีเหลือบไปเห็นเณรจึง
รองวา

แมชี เณร เณร เณร
ตาเถร พอไดยินดังนั้นจึงดําเนินการรุนแรงยิ่งขึ้น
แมชี (ก็รองบอกตาเถรตอวา) เณร เณร เณร
ตาเถร (ดวยความเหนื่อยจึงตอวาแมชีดวยความโมโห) กูก็เนนเต็มที่จนหมดแรง

แลวมึงจะใหกูเนนไปถึงไหน !
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ทารกมาจากไหน
แมลูกคูหนึ่งซ่ึงลูกอายุ 3 ขวบเศษ เปนลูกสาวกําลังชางซักชางถาม
ลูกสาว คุณแมคะทารกเกิดมาไดอยางไรคะ
คุณแม (เปนสาวสมัยใหมตองการอธิบายใหลูกสาวเขาใจอยางสุภาพ) คือทารกเกิด

มาจากคุณพอรักคุณแมและเขาใจกันแลวคุณพอนําเจาหนูใสไปในดอกไมของ
คุณแม แลวก็เกิดทารกขึ้นมา

ลูกสาว ทําไมเปนอยางนั้นเลาคะ เมื่อวันกอนหนูเห็นคุณพอนําเจาหนูใสไปในปากของ
คุณแมทําไมเลาคะ แลวคุณแมจะไดอะไรคะ

หามพูดโกหก
นายหนุยหลงเขาไปในเมืองลับแลแตหาทางออกไมได จึงไดแตงงานอยูกินกับสาวลับ

แล อยูกินกันมาหลายปบางครั้งก็ทะเลาะกันบางซึ่งแมยายก็รูเห็นอยูทุกครั้ง ในเมืองลับแลมีกฎอยู
ขอหนึ่งคือหามโกหก ใครพูดโกหกจะตองถูกเนรเทศออกจากเมือง

อยูมาวันหนึ่งนายหนุยไดทะเลาะกับภรรยาอยางรุนแรงถึงกับมีการดาแมกัน ทางแมยาย
ก็นั่งฟงอยูอยางสงบ

จังหวะที่แมยายกับนายหนุยตามลําพัง
แมยาย นี่นายหนุยนายรูดีใชไหมวาที่นี่หามโกหกวันนี้แกทะเลาะกับเมีย แกดาแม

วา เย็...แม.. 10 ครั้ง แมจดไวมาจัดการซะดี ๆ มิฉะนั้นจะถูกเนรเทศ
นายหนุยกลัวจะถูกเนรเทศเพราะความจริงก็ยังรักเมียอยูเหมือนกัน จึงตองทําตามเพื่อมิ

ใหผิดกฎ ไดดําเนินภารกิจไปได 5 คร้ัง นายหนุยก็หมดแรงหลับไป
แมยาย ตื่น ๆ มาจัดการใหครบเพิ่งได 5 คร้ัง เทานั้นเอง
นายหนุย (งัวเงียเพราะเหนื่อยเต็มที่) แมครับผมจําไดวาผมดา เย็....แม แค 5 คร้ัง 

สวนอีก 5 ครั้ง ผมดา แมเย็..... 5 ครั้ง เพราะฉะนั้นที่เหลือแมจัดการได
เลย
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ลางบาป
ในการลางบาปครั้งหนึ่งมีแมชี 4 คน มาสารภาพบาปกับหลวงพอ
หลวงพอ ไปทําบาปอะไรมา
แมชีที่ 1 ดิฉันไปเห็นจาวโลกของผูชายมาคะ
หลวงพอ อาวไปลางตาที่อางน้ําศักดิ์สิทธิ์
แมชีที่ 2 ดิฉันไปจับจาวโลกของผูชายมาคะ
หลวงพอ เอาไปลางมือที่อางน้ําศักดิ์สิทธิ์
แมชีที่ 4 เดี๋ยวกอน ดิฉันขอสารภาพบาปกอนคะ

ดิฉันขอลางปากกอนคะ กอนที่แมชีคนที่ 3 จะตองลางหอย

ประตูอ่ืน
คุณโฉมฉุนไดไปศึกษาเมืองนอก และกําลังจะแตงงานกับชาวตางชาติจึงโทรมาเลาเรื่อง

ใหคุณแมฟง คุณแมจึงแนะนําส่ังสอนไปวา
คุณแม นี่ลูกโฉมฉุนการที่มีสามีเปนชาวตางชาติ ถาเขาอยากมีเพศสัมพันธทางประตู

อ่ืนละก็อยาใหเขากระทําเปนอันขาดเลยนะลูก
อยูมาไมนาน โฉมฉุนก็มีความสงสัยในคําสอนของแมวามีเพศสัมพันธทางประตูอ่ืนจะ

เปนเชนไร จึงชักชวนสามีวาเราลองมามีเพศสัมพันธทางประตูอ่ืนกันบางไหม
สามี (ตกใจ) จะมีเพศสัมพันธทางประตูอ่ืนไดอยางไรเรายังไมพรอมเดี๋ยวมีลูก

ออกมายั้วเยี้ยหรอกคุณนี่โงจริง ๆ
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ปรึกษาหมอกอนแตงงาน
หญิงชายคูหนึ่งกําลังจะแตงงานกับฝายหญิงเปนหวงกลัววาเมื่อแตงงานไปแลวฝายชาย

จะสงสัยวานองหนูทําไมกวางใหญ
คุณหมอคุณผูหญิงมีปญหาอะไรครับ
คุณผูหญิง ดิฉันขอปรึกษาหนอยคะ ดวยดิฉันกําลังจะแตงงาน กลัวแฟนหนูจะสงสัย

วาของหนูจะกวางใหญหรือเปลา เพราะปกติหนูใชมะเขือยาวหรือกลวย
หอมเปนประจําคะ

คุณหมอไมนาจะมีปญหาอะไรเพราะมะเขือยาว กลวยหอมก็ขนาดไมนามีปญหา
คุณผูหญิง แตหนูใชมัดรวมกันนะคะ

พรพระเจา
ในคืนวันแรกของการวิวาหของหมอสอนศาสนา ในวันสงตัวเขาหอ จวบจนถึงตอน

สําคัญ คุณหมอก็นั่งคุกเขาพนมมือทําปากขมุบขมิบ จนเจาสาวสงสัยวาทําอะไรจึงไดถามไปวาคุณ
ทําอะไร

หมอสอนศาสนา ขากําลังขอพรพระเจาเพื่อขอคําชี้แนะ
เจาสาว ไมตองหรอกเรื่องกิจกรรมบนเตียงชั้นชี้แนะใหคุณได เพียงคุณขอ

พรวา “ขอใหทานประทานความอึดใหก็พอ”
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