
8

บทที่  2

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ

การศึกษาเจตคตินั้นมีมาตั้งแตสมัยแรกเริ่มของจิตวิทยาสังคม และเปนมโนทัศนหนึ่งที่ได
รับความสนใจจากนักจิตวิทยาสังคมเปนจํานวนมากในทุกยุคทุกสมัย ดังนั้นนักจิตวิทยาและนักการ
ศึกษาหลายตอหลายทาน ไดพยายามใหนิยามของคําวา “เจตคติ” ในรูปแบบตาง ๆ ในปจจุบันนี้
คํานิยามของเจตคติมีมากมายซ่ึงแลวแตนักการศึกษาจะยึดส่ิงใดเปนเกณฑในการนิยาม ดังนั้นในการ
ศึกษาการเปรียบเทียบคาความเชื่อมั่นของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรทที่มีรูปแบบการตอบตางกันนี้     
ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสาร  วารสาร  และงานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ  มาตรวัดเจตคติ  มาตรวัดเจตคติ
แบบลิเคอรท  การตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของมาตรวัด  งานวิจัยที่เกี่ยวของ  และมโนทัศนเกี่ยวกับ
ครู  ตามลําดับดังนี้

มาตรวัดเจตคติ

1.  ความหมายของเจตคติ
ไดมีนักจิตวิทยาและนักการศึกษาใหความหมายของเจตคติไวตาง ๆ ดังนี้
ฟชบาย  (Fishbien, 1967 : 3) ใหความหมายของเจตคติวา หมายถึง สภาพความพรอม

ของสมอง  การจัดมวลประสบการณ  อิทธิพลภายนอก  หรือภายใน  ที่มีตอบุคคลในการตอบสนอง
ตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง  ตอสภาวะการณที่เกี่ยวของกับส่ิงนั้น ๆ

ออลพอรท  (Allport, 1967 : 3)  ไดใหความหมายของเจตคติวาเปนสภาวะความพรอม
ทางดานจิตใจอันเกิดขึ้นจากประสบการณ สภาวะความพรอมนี้จะเปนแรงกําหนดทิศทางปฏิกริยาที่จะมี
ตอบุคคลหรือส่ิงของที่เกี่ยวของ  การสรางเจตคติใหแกเด็กนั้นการเรียนชวยไดมาก  เพราะเจตคติของ
เด็กไดมาจากประสบการณตาง ๆ และเมื่อสถานการณตาง ๆ ไดรับความสําเร็จ  เจตคติจะคอย ๆ    
กอตัวขึ้น

แทรนดิส (Traindis, 1971 : 5)  ไดใหความหมายของเจตคติวาเปนความโนมเอียงที่   ฝง
แนนในความคิดและความรูสึก  ในทางบวกหรือทางลบที่มีตอส่ิงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเจตคติประกอบ
ดวยส่ิงสําคัญ  2  อยาง  คือ  ความรูความเขาใจและอารมณ
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ครูซ  (Cruze, 1972 : 187)  กลาววา  เจตคติเปนความรูสึกเอนเอียงทางจิตใจที่มี
ตอประสบการณที่คนเราไดรับและเจตคติเปนสวนหนึ่งของบุคลิกภาพ

กูด  (Good, 1973 : 48)  ไดนิยามวา  เจตคติ  คือ  ความพรอมที่จะแสดงออกใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  อาจเปนการสนับสนุนหรือตอตานตอเหตุการณ  ตอบุคคล  หรือส่ิงใดส่ิงหนึ่ง

อนาสตาซี  (Anastasi, 1988 : 584)  ไดกลาวถึงเจตคติวา  เปนความโนมเอียงที่จะมีปฏิ
กริยาตอบสนองตอส่ิงเราที่กําหนดให  เปนพวกที่ชอบหรือไมชอบตอส่ิงตาง ๆ เปนการตอบสนองอยาง
สม่ําเสมอ

ฮิลการด  (Hilgard, 1962 : 285) ไดใหความหมายของเจตคติวา  หมายถึง  พฤติกรรม
หรือความรูสึกครั้งแรกที่มีตอส่ิงของ  แนวความคิด  หรือสถานการณใด ๆ ในทางเขาหาหรือหนีออก
หางและเปนความพรอมที่จะตอบสนองในทางเอนเอียงไปในลักษณะเดิมเมื่อไดพบกับส่ิงนั้นอีก

ลวน  สายยศ  (2530 : 2)  กลาววา  เจตคติเปนความรูสึกความเชื่อหรือศรัทธาตอส่ิงหนึ่ง
ส่ิงใด  และพรอมที่จะประพฤติปฏิบัติตอส่ิงนั้นได

พวงรัตน  ทวีรัตน  (2538 : 106)  กลาววา  เจตคติเปนความรูสึกของบุคคลตาง ๆ     
อันเปนผลเนื่องมาจากการเรียนรู  ประสบการณ  และเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงพฤติกรรมตอส่ิง
ตาง ๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งซึ่งอาจเปนไปในทางสนับสนุนหรือทางตอตานก็ได

จากความหมายของเจตคติที่กลาวมาแลวพอสรุปไดวา  เจตคติหมายถึงความโนมเอียงของ
บุคคลอันเกิดจากการเรียนรูและประสบการณที่จะตอบสนองตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง อาจเปนบุคคล วัตถุ
เหตุการณในลักษณะสนับสนุนหรือตอตานสังคม  เจตคติเปนส่ิงที่ไมสามารถสังเกตไดโดยตรง      
แตสามารถสรุปพาดพิงไดจากพฤติกรรมที่แสดงออกและเปนพฤติกรรมที่มีความคงที่

2.  ทฤษฎีเจตคติ
ทฤษฎีเจตคติที่นักจิตวิทยาสังคมใชศึกษาเจตคติของบุคคลมีอยูหลายทฤษฎี ซ่ึงแบงออก

เปนกลุมใหญ ๆ ไดดังนี้  (ศักดิ์  สุนทรเสณี, 2531 : 8-15)
1)  ทฤษฎีการวางเงื่อนไขและการใหแรงเสริม (Conditioning  and  Reinforcement

Theories)  เปนทฤษฎีเจตคติที่ใชหลักการเรียนรูที่มีเงื่อนไขและแรงเสริมกําลัง  คือจะใหบุคคลใด
บุคคลหนึ่งมีเจตคติที่ดีตอส่ิงใด  ก็นําส่ิงนั้นมาเปนเงื่อนไข  หรือนําไปเกี่ยวโยง  (Associate)       
กับอีกส่ิงหนึ่งที่ชอบ  หรือส่ิงที่เขามีเจตคติที่ดีอยูกอนแลว  เขาจะเชื่อมโยงของสองสิ่งดังกลาว  และจะ
ชอบในสิ่งที่เปนเงื่อนไขนั้นดวย

หลักการดังกลาวเปนหลักการเรียนรูที่มีเงื่อนไขซึ่งเปนทฤษฎีของพาบลอฟ (Pavlov, 1849
อางถึงใน  ศักดิ์  สุนทรเสณี, 2531 : 8)
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การเกิดเจตคติตามแนวทฤษฎีนี้มี  3  วิธี  คือ
    1.1)  วิธีสรางเจตคติแบบสัมพันธ (Association)  คือ  แบบเชื่อมโยงสิ่งเราตั้งแตสอง

ตัวขึ้นไปแบบของพาบลอฟ  (Pavlov)  โดยทั่วไปในชีวิตประจําวันของเราไดรับการเรียนรูประเภทนี้มาก
เชน  การโฆษณา  การคาขาย  เปนตน

    1.2)  วิธีใหแรงเสริม  (Reinforcement)  เปนหลักการของสกินเนอร  (Skiner)  คือ
เมื่อจะใหบุคคลเกิดเจตคติอยางใดอยางหนึ่งก็โดยการใหรางวัล คําชมเชย พฤติกรรมใดที่ไดรับรางวัล
บุคคลนั้นก็จะประพฤติเรื่อย ๆ ถาไมมีคนชม เราก็ชมตัวเราเอง ภูมิใจตัวเรา (Self reinforcement)
ซ่ึงทําใหเจตคติคงอยูตลอดไป

การติชม  (Verbal  Reinforcement)  เปนส่ิงที่มนุษยตองการซึ่งจะทําใหเปล่ียนแปลง
เจตคติได  การเปล่ียนแปลงเจตคติของคน  มี  2  ลักษณะ  คือ

ลักษณะแรก เปนการเปลี่ยนแปลงเจตคติอยางผิวเผิน คือ ความคิดกับการกระทําไม  สอด
คลองกัน  ความคิดหรือเจตคติอยางหนึ่ง การกระทําอีกอยางหนึ่ง เปนการปฏิบัติตามไปโดยความรูสึก
ไมเห็นดีเห็นงามดวย  เพราะกลัววาจะเสียผลประโยชนไปอยางหนึ่ง

ลักษณะที่สอง  เปนการเปลี่ยนแปลงทั้งดานความคิด  ความเชื่อ  และการกระทําไปทั้ง
หมด  เปนการยอมรับส่ิงตาง ๆ ดวยจิตใจ  ดวยความจริงใจ

    1.3)  เจตคติเกิดจากการเลียนแบบ  (Imitation a Model)  คือ  คนอื่นมีเจตคติอยาง
ไรเราก็มีเจตคติอยางเขาบาง พอ แม เพื่อนและครู เปนตัวแบบที่สําคัญที่เด็กจะเลียนแบบเจตคติตอส่ิง
ตาง ๆ ตามตัวแบบนั้น ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับความสําคัญของตัวแบบกับกรรมของเจตคตินั้น ๆ เชน  พอ-
แม  นับถือศาสนาพุทธ  ลูกจะมีเจตคติที่ดีตอศาสนาพุทธ  และยอมรับนับถือศาสนาพุทธดวย

2)  ทฤษฎีเครื่องลอใจ  (Incentive  Theories)  ทฤษฎีนี้ยึดหลักที่วา  คนเราจะมีเจตคติ
ที่ดีตอส่ิงใดเราตองเชื่อแลววา  ส่ิงนั้นจะมีประโยชนหรือสรางความพอใจแกเรา  หนาที่ของเจตคติตาม
ทฤษฎีนี้แบงออกเปน  4  ประเภท  คือ

    2.1)  เจตคติชวยเปนเครื่องมือทําใหเราไปถึงจุดมุงหมายและชวยในการปรับตัว
(Instrumental  and  Adjective  Function)  การที่คนเราจะมีเจตคติตอส่ิงใดทางใดก็เพราะวาส่ิง
นั้นจะนําเราไปยังจุดมุงหมายบางอยางได  ถาบรรลุถึงจุดมุงหมายเราก็มีเจตคติที่ดีตอส่ิงนั้น  แตถาเปน
ส่ิงกีดขวางตอจุดมุงหมายของเรา  เราก็จะมีเจตคติที่ไมดีตอส่ิงนั้น

เจตคติทําใหเราปรับตัวเขากับสังคมได โดยทั่วไปเจตคติของแตละบุคคลที่มีตอการปรับตัว
จะขึ้นอยูกับการรับรูในปจจุบันและอดีตของแตละบุคคล เชน ส่ิงที่เราคาดวาจะไดประโยชนเราก็ปรับตัว
เขาหาสิ่งนั้น  ส่ิงใดที่ไมเปนประโยชนตอเรา  เราก็ปรับตัวออกหางหรือหนีส่ิงนั้น



11

    2.2)  เจตคติชวยปองกันตัวเราเองได  (Self-defensive  Function)  เจตคติในบาง
เรื่องจะชวยปองกันตัวเราได  คือ  เราเชื่อในบางสิ่งบางอยางแบบบิดเบือนซ่ึงจะทําใหเราสบายใจขึ้น
เพื่อเปนการรักษาภาพพจนของตัวเราเอง  จะทําใหเราเห็นภาพพจนในทางที่ดีของเรา  ทําใหเราสบายใจ
และลดความวิตกกังวลเกี่ยวกับปญหาของตัวเราเองได  คนเรามักจะหลีกเล่ียงในสิ่งที่ไมดีหรือปกปด
ความจริงบางอยางซึ่งนําความไมพอใจมาสูตัวเรา

    2.3)  เจตคติชวยใหเราไดแสดงออกทางดานพฤติกรรมดานตาง ๆ
(Self-expressive Function)  เรามีความคิดอยางไรหรือมีคานิยมอยางไร เราก็พยายามที่จะมีเจตคติ
ตอส่ิงตาง ๆ ใหสอดคลองกับความคิดหรือคานิยมของเราดวย  เพื่อใหเรามีลักษณะตามที่เราคิดวาเรา
เปนเชนนั้น

    2.4)  เจตคติชวยทําหนาที่ใหเกิดความรู  (Knowledge  Function)  คนเราจะอยูใน
โลกไดจะตองมีความรอบรูพอควรเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมตาง ๆ รวมทั้งบุคคลตาง ๆ เราจะตองสามารถ
คาดคะเนไดวา  ส่ิงแวดลอมตาง ๆ เหลานั้นเปนอยางไร  เราสามารถคิดและแกปญหาเล็ก ๆ นอย ๆ
ได  สามารถทํานายสถานการณตาง ๆ ได  เพื่อไมใหเราเกิดความสับสน

3)  ทฤษฎีการสอดคลองของการรู  (Cognitive  Consistency  Approach)  เปนเรื่อง
เกี่ยวกับความคิด หรือการรูเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทําใหเกิดความรูหลาย ๆ ดานหรือมีสวนประกอบของการ
รู  (Cognitive  element) หลายอยาง รูในทางที่ดีหรือไมดี ถาเรารูส่ิงใดส่ิงหนึ่งในทางที่ดีมากกวาใน
ทางที่ไมดี  ก็จะเกิดความสอดคลองของการรูขึ้น  ทําใหเราเกิดเจตคติที่ดีในส่ิงนั้น  หรือถาเรารูในทางที่
ไมดีมากกวาในทางที่ดีก็จะเกิดความไมสอดคลองของการรับรู  ทําใหเรามีเจตคติที่ไมดีหรือไมชอบส่ิง
นั้นและเมื่อเรารูส่ิงหนึ่งส่ิงใดในทางที่ดีหรือไมดีพอ ๆ กัน  จะทําใหเราเกิดความขัดแยงของการรูขึ้น
เรียกวาเกิดความไมสอดคลองของการรูขึ้น  (Cognitive  Dissonance)  ดังนั้น  เราจะตองรูในทางที่ดี
ใหมากกวาในทางที่ไมดีเราจึงจะมีเจตคติในทางที่ดีมากกวา ทฤษฎีสอดคลองของการเรียนรู แบงออก
เปนทฤษฎียอย ๆ 3 ทฤษฎี  ไดดังนี้

    3.1)  ทฤษฎีความสมดุลของไฮเดอร  (Heider ’s  Balance  Theory)  ไฮเดอรไดคิด
ทฤษฎีนี้ขึ้น  บางครั้งเรียกทฤษฎีนี้วา Heider’s  P-O-X  Formulation  หรือ  Heider's  Three
Elements  System  ทฤษฎีนี้กลาวถึง  3  ส่ิง  คือ  (Heider, 1946 : 102-112)

     P  หมายถึง  บุคคลคนหนึ่ง  (อาจเปนตัวเรา)
    O  หมายถึง  บุคคลอีกคนหนึ่ง  (อาจเปนเพื่อนเรา)
    X  หมายถึง  วัตถุหรือส่ิงของ  (อาจเปนภาพยนตรจีน)
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ความสัมพันธระหวาง  P-O-X  จะสมดุลหรือไมสมดุลขึ้นอยูกับความสัมพันธระหวางสวน
ประกอบตาง ๆ เหลานั้นวาเปนไปทางใด อาจจะเปนทางบวก (+) หรือทางลบ (-) ดังภาพประกอบ 1

ในที่นี้ เครื่องหมาย  +  หมายถึง  ชอบ
เครื่องหมาย  -  หมายถึง  ไมชอบ

         ภาวะสมดุล  (Balanced  States)      ภาวะไมสมดุล  (Unbalanced
States)

P
P

1 . +         + 5 . +
+

O         X O        
X

+
-

P
P

2. +         - 6. +
-
O         X O        

X
-

+
P

P
3 . -         + 7 . -

+
O         X O        

X
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-
+

P
P

4 . -         - 8 . -
-
O         X O        

X
+

-

ภาพประกอบ  1  ภาพความสมดุลและไมสมดุลของทฤษฎี  P-O-X
          ที่มา : ศักดิ์  สุนทรเสณี, 2531 : 13-14

ตัวอยาง จากภาพ P-O-X .3 จะเห็นวา P ชอบ X และไมชอบ O แตวา O ไมชอบ X
ในกรณีนี้จะเกิดความสมดุลขึ้น  เพราะวา  P  จะพอใจในสิ่งที่ตนชอบ  และจะพอใจเมื่อเห็นบุคคลที่
ตนไมชอบ  ไมชอบในส่ิงเดียวกับส่ิงที่ตนชอบ  คือ  เราพอใจที่คนที่เราเกลียดไมมีอะไรเหมือนกับเรา
ในกรณีนี้  P  ไมตองเปลี่ยนแปลงเจตคติตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด  เพราะเกิดภาวะสมดุล

ตัวอยาง จากภาพ P-O-X .7 จะเห็นวา P ชอบ X และไมชอบ O แต O ชอบ  X
ในกรณีนี้จะเกิดความไมสมดุลขึ้น  เพราะวา  P  จะพอใจในสิ่งที่ตนชอบและไมพอใจเมื่อบุคคลที่ตนไม
ชอบมาชอบในสิ่งเดียวกับส่ิงที่ตนเองชอบ  คือ  เราไมอยากใหคนที่เราเกลียดมามีอะไรเหมือนกับเรา
ในกรณีนี้  P  จะเกิดความขัดแยงหรือเกิดภาวะไมสมดุลขึ้น  จึงจําเปนที่จะตองทําใหเกิดภาวะสมดุล
โดยการเปลี่ยนแปลงเจตคติตอ  X  คือ  ไมชอบ  X  แทน ซ่ึงจะกลายเปน  P-O-X .4  ไป และเกิด
ภาวะสมดุล

  3.2)  ทฤษฎีความคลองจองของออสกูด (Osgood ’ s Congruity Theory) ออสกูด
สนใจเรื่องของแหลงขาวสารสามารถเกิด หรือทําใหเปล่ียนแปลงเจตคติได  ผูรับขาวสารจะประเมินคา
จากแหลงขาวสารและจะยอมรับ  (Accept)  ขาวสารนั้นแตกตางกัน
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ออสกูด  (Osgood)  กลาววา  “ขอความเดียวกัน  ถาคนพูดมีสองคน  เราจะเชื่อไม
เหมือนกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเจตคติที่เรามีตอสองคนนั้นมากอนวามีเจตคติในทางบวกหรือทางลบ”
(Osgood, 1953  อางถึงใน  ศักดิ์  สุนทรเสณี, 2531 : 15)

  3.3)  ทฤษฎีการไมสอดคลองของการรูของเฟสติงเกอร  (Festinger’s  Theory of
Cognitive  Dissonance)  ทฤษฎีนี้สรางขึ้นโดย  เฟสติงเกอร  (Festinger, 1957)  ไดแนวความคิด
มาจากที่วา  มนุษยไมสามารถทนตอความขัดแยง  หรือความไมสอดคลองกันได  มนุษยจึงจําเปนที่จะ
ตองลดความขัดแยงนั้นดวยการเปลี่ยนแปลงเจตคติ Festinger  กลาววา  “ถาเจตคติไมสอดคลองกับ
การกระทําแลว  เจตคติตอส่ิงนั้นจะเปลี่ยนไป”  ซ่ึงเปนเรื่องของความรูสึกกับการกระทําที่ไมสอดคลอง
กัน  จึงตองเปลี่ยนเจตคติตอส่ิงนั้นเพื่อใหสอดคลองกับการกระทํา  ความขัดแยงจะไดไมเกิดขึ้น

4)  ทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผล  (A  Theory  of  Reasoned  Action)  พัฒนาขึ้นมา
โดยมารติน  ฟชบายน  (Martin  Fishbien, 1961  อางถึงใน  ธีระพร  อุวรรณโณ, 2535 : 480-484)
เมื่อครั้งที่เขาไดทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกทางจิตวิทยาสังคม ภายหลัง  ไอเซ็ก ไอเซ็น
(Icek  Ajzen)  เขามารวมงานดวยและรวมกันเสนอขอเขียนและงานวิจัยหลายเรื่อง  ฟชบายนและ  ไอ
เซ็น (1980) สรางทฤษฎีการกระทําดวยเหตุผลขึ้นมาเพื่อทําความเขาใจ อธิบายและทํานายพฤติกรรมที่
บุคคลมีแนวโนมจะคิดไตรตรองกอนการกระทํา เชน  พฤติกรรมการเลือกสาขาวิชาที่จะศึกษาตอ พฤติ
กรรมการเลือกอาชีพ  และพฤติกรรมการเลือกตั้ง

ทฤษฎีนี้มีขอสมมติ  (Assumption)  2  ขอ  คือ
 1)  มนุษยเปนผูมีเหตุผลและใชขอมูลที่ตนมีอยางเปนระบบ
 2)  มนุษยพิจารณาผลที่อาจเกิดจากการกระทําของตนกอนตัดสินใจลงมือทําหรือไมทํา
พฤติกรรมหนึ่ง ๆ

ใจความของทฤษฎีโดยสังเขป
1)  พฤติกรรม  (ยอวา  B)  สวนมากของบุคคลอยูภายใตการควบคุมโดยเจตนาเชิง

พฤติกรรม  (Behavioral  Intention)  หรือเรียกส้ัน ๆ วา  เจตนา  (ยอวา  I)  ของเขาที่จะทําหรือ
ไมทําพฤติกรรมนั้น

2)  เจตนาเชิงพฤติกรรมไดรับอิทธิพลจากตัวกําหนด  2  ตัว  คือ
    2.1)  เจตนาตอพฤติกรรม  (ยอวา  AB)  เปนปจจัยสวนบุคคล  หมายถึง  การ

ประเมินทางบวก - ลบ  ของบุคคลตอการที่เขาไดทําพฤติกรรมนั้น
  AB ไดรับอิทธิพลจากหรือถูกกําหนดโดยผลรวมของผลคูณระหวางความเชื่อ
เกี่ยวกับผลกรรม  (Behavioral  Beliefs  ยอวา  bi)  และการประเมินผลกรรม  (Evaluation  of
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Consequences  ยอวา  ei)  เขียนเปนสมการไดวา  A =   f b eB    i i
i 1

n

=
∑






   เมื่อ  n   คือ  จํานวน

ความเชื่อเกี่ยวกับผลกรรม
    2.2)  การคลอยตามกลุมอางอิง  (Subjection Norm  ยอวา  SN)  เปนการประมาณ

ของบุคคลวาตนจะมีการคลอยตามกลุมอางอิงมากนอยเพียงไร และจัดเปนปจจัยทางสังคมกลุมอางอิง
หมายถึงบุคคลหรือกลุมคนที่มีความสําคัญตอตัวเขา  เชน  กลุมอางอิงของนักเรียนอาจะเปน  พอ  แม
ครู  เปนตน

 SN  ถูกกําหนดโดย  ผลรวมของผลคูณระหวางความเชื่อเกี่ยวกับทรรศนะ
ของกลุมอางอิงตอการกระทําของตน  (Normative  Beliefs  ยอวา  NB)  ซ่ึงหมายถึงความเชื่อที่วา
แตละบุคคลหรือกลุมคนอางอิงประสงคจะไหตนทําหรือไมทําพฤติกรรม  B  กับแรงจูงใจที่จะคลอย
ตามกลุมอางอิง  (Motivation  to  Comply  ยอวา  MC)  เขียนเปนสมการไดวา

SN   =   f NB SNj  j
j=1

m

∑








 เมื่อ m   คือ  จํานวนแหลงอางอิง

3) จากขอ 1) และ 2) สามารถเขียนเปนสมการไดวา
[ ]B ~ I  =   f A  SN  B × + ×β β1 2 เมื่อ  β 1  และ β 2  เปนน้ําหนักมาตรฐานที่ไดจากการ

วิเคราะหสมการถดถอยพหุคูณ  (Multiple  Regression  Analysis)
4) อิทธิพลของเจตคติตอพฤติกรรมและการคลอยตามกลุมอางอิงตอเจตนาเชิงพฤติกรรม

(ซ่ึงมีอิทธิพลตอพฤติกรรมอีกทอดหนึ่ง)  อาจแตกตางกันไปไดเปน  3  กรณีหลัก  คือ
   4.1)  เจตคติตอพฤติกรรมมีอิทธิพลตอเจตนาเชิงพฤติกรรมมากกวาการคลอยตาม

กลุมอางอิง  เชน  การวิจัยของถาวร  แซตั้ง  (2529 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเรื่อง การทํานาย
พฤติกรรมการเลือกสมัครสอบเขาเรียนตอคณะวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  6        
ในกรุงเทพมหานคร พบวาในหมูนักเรียนที่เลือกสมัครเขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตรเจตคติ    
ตอพฤติกรรมมีอิทธิพลตอเจตนาเชิงพฤติกรรมมากกวาการคลอยตามกลุมอางอิง

   4.2)  การคลอยตามกลุมอางอิงมีอิทธิพลตอเจตนาเชิงพฤติกรรมมากกวาเจตคติตอ
พฤติกรรม  เชน  การวิจัยของถาวร  แซตั้ง  (2529 : บทคัดยอ)  เชนกัน  ที่พบวา  ในหมูนักเรียน
ที่ไมเลือกสมัครเขาศึกษาตอในคณะวิทยาศาสตรการคลอยตามกลุมอางอิงมีอิทธิพลตอเจตนา       เชิง
พฤติกรรมมากกวาเจตคติตอพฤติกรรม

  4.3)  เจตคติตอพฤติกรรมกับการคลอยตามกลุมอางอิงมีอิทธิพลไลเล่ียกันตอเจตนาเชิง
พฤติกรรม  เชน  อัจฉราพร  สุวรรณฑล  (2529 : บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเรื่อง  การทํานายและการทํา
ความเขาใจเจตนาและพฤติกรรมการใหนมบุตรของมารดาและศึกษาทั้งการใหนมขวด  ในสวนของการ
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วิเคราะห  AB  SN  และ  I  ไดนําคําตอบตอการใหนมมารดาลบดวยการใหนมขวดแลวเรียกวาชนิด
ของการใหนมบุตร  พบวา  ในหมูมารดาที่เคยใหนมบุตรมากอนทั้ง  AB  และ  SN  มีอิทธิพลตอ  I
ในระดับใกลเคียงกัน

5)  ตัวแปรภายนอก  เชน  ตัวแปรชีวสังคม  เปนตนวา  เพศ  อายุ  สถานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม  ศาสนา  และระดับการศึกษา  ตัวแปรเจตคติตอที่หมาย  เปนตนวา  เจตคติตอบุคคล หรือ
เจตคติตอสถาบัน และตัวแปรลักษณะบุคลิกภาพ เปนตนวา การเก็บตัวเปดเผย  หรืออํานาจนิยม  จะ
มีอิทธิพลตอเจตนาเชิงพฤติกรรมก็ตอเมื่อมีอิทธิพลผานความเชื่อเกี่ยวกับผลกรรม  การประเมินผล
กรรม  ความเชื่อเกี่ยวกับทรรศนะของกลุมอางอิงตอการกระทําของตน  แรงจูงใจที่จะคลอยตามกลุม
อางอิง  หรือน้ําหนักของอิทธิพลของเจตคติตอพฤติกรรม  (β1)  และอิทธิพลของการคลอยตามกลุม
อางอิง   (β2)  ตอเจตนาเชิงพฤติกรรม

6)  การกําหนดพฤติกรรมที่จะศึกษา  จําเปนตองกําหนดโดยคํานึงถึง
    6.1)  การกระทํา (Action) จะตองกําหนดวาเปนการกระทําอยางเดียว เชน การเลือก
ส่ิงหนึ่งจากหลายสิ่งหรือการวิ่ง  หรือเปนกลุมการกระทํา  เชน  การออกกําลังกาย  ซ่ึงประกอบดวยการ
กระทํายอย ๆ หลายการกระทํา  เปนตนวา  การวิ่ง  การกระโดดเชือก  หรือการเลนฟุตบอล

    6.2)  เปาหมาย  (Target)  หมายถึง  เปาหมายของการกระทํา  เชน  การเลือก
คณะวิทยาศาสตร

    6.3)  เวลา  (Time)  หมายถึงเวลาที่พฤติกรรมที่เราสนใจศึกษาจะเกิดขึ้น  เชน
ปการศึกษา  2541

    6.4)  บริบท  (Context)  หมายถึงสถานการณหรือสถานที่ที่พฤติกรรมที่เราสนใจ
ศึกษาจะเกิดขึ้น  เชน  ในการสมัครสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

การกําหนดพฤติกรรมที่จะศึกษานี้  สามารถกําหนดใหมีความจําเพาะไดตามที่เราสนใจจะ
ศึกษา  เมื่อกําหนดพฤติกรรมแลว  การวัดตัวแปรหลายตัวในทฤษฎีจะตองวัดในระดับความจําเพาะให
สอดคลองกับที่กําหนดในพฤติกรรม  ตัวแปรเหลานี้คือ  เจตนาเชิงพฤติกรรม  เจตคติตอพฤติกรรม
ความเชื่อเกี่ยวกับผลกรรม  การคลอยตามกลุมอางอิงและความเชื่อเกี่ยวกับกลุมอางอิง

3.  ลักษณะของเจตคติ
จากนิยามของเจตคติที่นักจิตวิทยา  และนักการศึกษาใหไว  พบวาเจตคติมีลักษณะที่

สําคัญรวมกันหลายประการ  คือ  (ปราณี  ทองคํา, 2539 :146-147)
1)  เจตคติมีที่หมาย  (Attitude  Object)  ซ่ึงไดแกส่ิงที่เปนรูปธรรม  เชน  คน  สถานที่

สถานการณ  หรือส่ิงที่เปนนามธรรม  เชน  เสรีภาพ  ความรักประชาธิปไตย  ฯลฯ
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2)  มีการระบุในแงดี - ไมดี  (Evaluation  Aspect)  มีความผันแปรในทางบวกและทาง
ลบ  หรือในดานการสนับสนุนหรือตอตาน

3)  มีลักษณะคอนขางคงทน  (Relatively  Enduring)  เจตคติของคนที่มีตอเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง  แมวานักจิตวิทยาจะไมถือวาเปนของถาวร  แตลักษณะของความคงทนก็เปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
เจตคติเปล่ียนแปลงไดแตการเปล่ียนแปลงตองใชเวลานาน

4)  มีความพรอมในการตอบสนอง (Readiness  for  Response)  คือมีความพรอมที่จะ
ตอบสนองตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งตามเจตคติที่เขามีอยู เชน มีความพรอมที่จะซื้อรถยนตถามีเงิน ทั้งนี้เพราะ มี
เจตคติที่ดีตอรถยนตอยูแลว

นอกจากนี้  ลวน  สายยศ  (2530 : 3) ไดกลาวถึงลักษณะของเจตคติไวดังนี้
1)  เจตคติเปนผลหรือขึ้นอยูกับการที่บุคคลประเมินผลสิ่งเรา  แลวแปรเปลี่ยนมาเปน

ความรูสึกภายในที่กอใหเกิดแรงจูงใจในการแสดงพฤติกรรม
2)  เจตคติแปรคาไดทั้งดานความเขมขนและทิศทางมีคาตอเนื่องกัน
3)  เจตคติเกิดจากการเรียนรูมากกวาเปนส่ิงที่เกิดขึ้นเอง
4)  เจตคติขึ้นอยูกับเปาเจตคติหรือส่ิงเราที่เปนกลุมเดียวกันอาจสัมพันธกัน
5)  เจตคติของบุคคลที่มีตอส่ิงเราที่เปนกลุมเดียวกันอาจสัมพันธกัน
6)  เจตคติเกิดขึ้นแลวมีความคงเสนคงวาเปลี่ยนแปลงยาก

4.  องคประกอบของเจตคติ
ธีระพร  อุวรรณโณ  (2535 : 434-438)  ไดเสนอแนวคิดในการพิจารณาองคประกอบของ

เจตคติออกเปน  3  กลุมหลัก  คือ  เจตคติมี  สาม  สอง  หรือหนึ่งองคประกอบ  ดังนี้
1)  เจตคติมีสามองคประกอบ
แนวคิดที่คอนขางชัดเจนในกลุมนี้คือแนวคิดของเทรนดิส (Triandis, 1972 : 3)  ซ่ึงได

นิยามเจตคติวามีสามองคประกอบไวอยางชัดเจนคือ
    1.1)  องคประกอบดานความรู  (Cognitive  Component)  ไดแก  ความรูและแนว

ความคิดที่บุคคลมีตอส่ิงเรา  ความรูและแนวความคิดดังกลาวจะเปนส่ิงที่กําหนดลักษณะและทิศทาง
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ของเจตคติของบุคคล  กลาวคือ  ถาบุคคลมีความรูและแนวความคิดตอส่ิงใดครบถวนแลว  บุคคลนั้น
จะมีเจตคติตอส่ิงเรานั้นไปในทางบวกหรือลบชัดเจนยิ่งขึ้น

    1.2)  องคประกอบทางดานทาทีความรูสึก  (Affective  Component)  ไดแก
อารมณ  หรือความรูสึกของบุคคลที่มีตอส่ิงเรา อารมณหรือความรูสึกดังกลาวจะเปนส่ิงกําหนดลักษณะ
และทิศทางของเจตคติของบุคคล  กลาวคือ  ถาบุคคลมีอารมณหรือความรูสึกที่ดีตอส่ิงใด  บุคคลก็จะ
มี   เจตคติในทางบวกตอส่ิงนั้น  แตถาบุคคลมีอารมณหรือความรูสึกที่ไมดีตอส่ิงใด  บุคคลก็จะมีเจต
คติในทางลบตอส่ิงนั้น

    1.3)  องคประกอบทางดานการปฏิบัติ  (Behavioral  Component)  ไดแก      พฤติ
กรรมของบุคคลที่แสดงออกตอส่ิงเราอยางใดอยางหนึ่ง  พฤติกรรมดังกลาวจะเปนส่ิงที่บอกลักษณะ
และ  ทิศทางของเจตคติของบุคคล

กลาวไดวา เจตคติมีองคประกอบซึ่งจะเปนส่ิงกําหนดลักษณะและทิศทางของเจตคติของ
บุคคลอยู  3  องคประกอบ  คือ  องคประกอบดานความรู  องคประกอบดานทาทีความรูสึก  และ
องคประกอบดานการปฏิบัติ  ซ่ึงองคประกอบทั้งสาม  สามารถแสดงใหเห็นได  ดังภาพประกอบ  2  (ธี
ระพร  อุวรรณโณ, 2525 : 435)
ตัวแปรอิสระที่วัดได             ตัวแปรรวม ตัวแปรตามซึ่งขึ้นอยูกับ

   ตัวแปรอื่นที่วัดได

                                                       อารมณ     - การตอบสนองของประสาท
ส่ิงเรา :  บุคคล            ความรูสึก       ซิมพาเทติก
          สถานการณ                   - คําพูดที่แสดงอารมณ

เรื่องโตแยงกัน                           ความรูสึก
ในสังคมและ
ที่หมายของ            เจตคติ  ปญญา     -  การตอบสนองดานการรับรู
เจตคติ     -  คําพูดที่แสดงความเชื่อ

            พฤติกรรม      -  การกระทําที่แสดงออก   
                                                                           -  คําพูดเกี่ยวกับพฤติกรรม
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ภาพประกอบ  2  องคประกอบของเจตคติ
       ที่มา : ธีระพร  อุวรรณโณ, 2525 : 434

จากภาพประกอบ  2  เจตคติของบุคคลประกอบดวย  เจตคติดานความรูสึกดานความรู
และดานการปฏิบัติ  จะมีลักษณะและทิศทางเปนอยางไรนั้นขึ้นอยูกับส่ิงเรา ซ่ึงประกอบดวย  บุคคล
กลุมบุคคล  สถานการณ  และอื่น ๆ  โดยเจตคติจะปรากฏออกมาในรูปตัวแปรตามซึ่งสามารถวัดได

2)  เจตคติมีสององคประกอบ
    นักจิตวิทยาที่มีความเชื่อวาเจตคติมีสององคประกอบที่ทําใหเห็นภาพชัดเจนที่สุดคือ

โรเซ็นเบอรก  (Rosenberg)  เขาระบุวาเจตคติมีสององคประกอบคือ
    2.1)  องคประกอบดานอารมณความรูสึก  (Affective  Component)   หมายถึง

แบบแผนของความรูสึกที่ถูกกระตุนโดยที่หมายของเจตคติ
    2.2)  องคประกอบดานปญญา  (Cognitive  Component)   หมายถึง  ความเชื่อ

ที่บุคคลมีวาที่หมายของเจตคติจะสงเสริมหรือขัดขวางการบรรลุถึงคานิยมตาง ๆ แนวคิดของเขา
สามารถเขียนเปนสมการไดดังนี้

AA    Pl  Vli
i=1

n

i≈ ×






∑

เมื่อ AA คือ อารมณความรูสึกที่บุคคลมีตอที่หมาย  (Attitude
Affect)

Pli คือ การรับรูของบุคคลวาที่หมายของเจตคติสงเสริมหรือ
ขัดขวาง

การบรรลุถึงคานิยม
Vli คือ ความสําคัญของคานิยม I ที่มีตอบุคคลในฐานะจะ

เปนแหลง
ใหเขาเกิดความพึงพอใจ  (Value  Importance)

n คือ จํานวนคานิยมที่เกี่ยวของ
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3)  เจตคติมีหนึ่งองคประกอบ
นักวิชาการที่มีแนวความคิดในกลุมนี้สวนมากเห็นวาเจตคติมีองคประกอบดานอารมณ

ความรูสึก   (Affective  Component)  เพียงองคประกอบเดียว
เธอรสโตน  (Thurstone  1959 : 297  อางถึงใน  ธีระพร  อุวรรณโณ, 2525 : 437)

เห็นวา  เจตคติ  หมายถึง  อารมณความรูสึกในทางสนับสนุนหรือตอตานที่หมายทางจิต  และย้ําวา
เจตคติเปนความเขมของอารมณความรูสึกทางบวกหรือในทางลบในทางสนับสนุนหรือตอตานที่หมาย
ทางจิต

ออสกูด  ซูชิและแทนเนนบาม (Osgood, Suci and Tannenbaum, 1957 : 189-191)
เห็นวา  เจตคติเปนแนวโนมในการประเมินของบุคคล  การเขาหาหรือการหลีกหนี  หรือการสนับสนุน
หรือการตอตานที่หมายของเจตคติ  ออสกูดและคณะเห็นวามิติการประเมินเปนมิติการวัดเจตคติ
โดยมีคูคุณศัพทที่เดน ๆ ไดแก  ดี-เลว  ยุติธรรม-อยุติธรรม  มีคา-ไรคา  ดังนั้นเจตคติของบุคคลเปน
เหมือนจุดยืนบนความตอเนื่องของสองขั้ว  (Bipolar  Continuum)  โดยมีขั้วหนึ่งเปนขั้วบวกและขั้ว
ลบ  มีศูนยเปนจุดศูนยกลาง

5.  มิติของเจตคติ
คุณสมบัติที่สําคัญอีกประการหนึ่งของเจตคติ  คือ  มิติของเจตคติ  (Dimensions  of

Attitude)  ซ่ึงจะทําใหสามารถมองเจตคติไดลึกซ้ึงและเขาใจเจตคติไดดีขึ้น  การมองเจตคติในแงมุม
หรือมิติตาง ๆ นั้นทําไดหลายวิธี  แตมิติที่นาสนใจและควรกลาวถึงมากที่สุดมี  7  วิธี  ดังนี้
(Scidenberg  and  Snadowsky,  1976 : 154  อางถึงใน  ศักดิ์  สุนทรเสณี, 2531 : 6-7)

1)  ดานความเขมขน  (Intensity)  คือมีลักษณะอื่น ๆ ของเจตคติเขามาประกอบทําให
เกิดความเขมขน  สวนมากมักจะมีส่ิงอื่นเขามาเกี่ยวของ  เชน  ความมั่นใจ  ความสําคัญของ        จุด
มุงหมายที่มีตอวัตถุประสงคของเจตคติ เชน เจตคติตอบิดามารดาของเรายอมเขมขนกวาเจตคติตอ
บิดามารดาของบุคคลอื่น

2)  ดานขนาดหรือปริมาณ  (Magnitude)  คือ  ปริมาณการชอบหรือไมชอบวารุนแรง
เพียงใด  คือ  ชอบมาก  ชอบนอย  หรือไมชอบเลย

3)  ดานความเดน  (Salience)  คือ  ความพรอมที่จะแสดงเจตคติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่ง
เชน  เราเปนคนไทยนับถือพุทธศาสนา  เมื่อมีคนมาวาพุทธศาสนาไมดีเราพรอมที่จะตอบโต
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4)  ดานความเปนแกนสําคัญของชีวิต  (Centrality)  เจตคติบางอยางมีสถานภาพที่สูง
มาก  การที่บุคคลมองโลก  มองชีวิต  จะใชเจตคติ นี้เปนหลักในการมอง  เจตคติ ที่วานี้เปนสวนหนึ่ง
ของความคิดรวบยอดของบุคคล  (Self-concept)

5)  ดานมิติทั้งสามขององคประกอบเจตคติ  คือดานความรูความเขาใจ  ดานความรูสึก
และดานการกระทํา  (The  Cognitive, Affective  and  Action  Tendency  Tracheotomy)
การมองเจตคติทั้งสามนี้เปนการมองในดานความเชื่อ ความคิดเห็น ความรูสึกและดานการกระทํา  หรือ
พฤติกรรมนั่นเอง

6)  ดานจิตสํานึก  (Consciousness)  ตามมิตินี้เจตคติจะถูกมองวา  เจตคตินั้นอยูใน
สภาวะจิตสํานึก  หรือจิตไรสํานึก  หรืออยูในสํานึกเพียงบางสวนหรือไมอยางไร

7)  ดานความมั่นคง  (Stability)  การพิจารณาเจตคติตามมิตินี้ก็ดูไดจากวาเจตคตินั้น ๆ
มีความทนทานยืดหยุน  หรือยากงายตอการเปลี่ยนแปลงมากนอยขนาดไหนอยางไร

6.  การเกิดเจตคติและแหลงที่มีอิทธิพลตอการเกิดและเปลี่ยนเจตคติ
    6.1  การเกิดเจตคติ
เจตคติจะไมเกิดหรือมีโดยฉับพลัน แตจะเกิดจากการสะสมของประสบการณหรือส่ิงเราตาง

ๆ ที่มีมาแตเด็ก ซ่ึงพอสรุปไดวาการเกิดเจตคติขึ้นอยูกับมูลเหตุ 2 ประการ คือ
(ประชา พรหมนอก, 3530 : 47)

    6.1.1  ประสบการณที่บุคคลกับส่ิงของ  บุคคลกับสถานการณ  เจตคติกอตัวขึ้นจาก
การที่บุคคลไดพบเห็น  คุนเคย  ทดลอง  อันเปนประสบการณทางตรง หรืออาจเกิดจากประสบการณ
ทางออมก็ได  เชน  จากการเห็นรูปภาพ  บุคคลจะไมมีเจตคติตอส่ิงใดไดเลยหากมิไดมีประสบการณ
ในส่ิงนั้นมากอน  ทั้งนี้เพราะเจตคติเปนเรื่องที่เกิดมาจากการรับทราบประสบการณ  หรือสถานการณ

    6.1.2  คานิยมและการตัดสินใจอันเกิดจากคานิยมของกลุมชน เนื่องจากกลุมชนแตละ
กลุมมีคานิยมและการตัดสินใจ  อันเกิดจากคานิยมที่ไมเหมือนกัน  กลุมชนเหลานั้นจึงอาจจะมีเจตคติ
ตอส่ิงเดียวกันแตกตางกันก็ได

ดังนั้นการเกิดเจตคติเกิดขึ้นไดก็โดยการสั่งสมประสบการณในเรื่องนั้น ๆ ทั้งทางตรงและ
ทางออม แตเจตคติตอส่ิงเดียวกันอาจแตกตางกันไดทั้งนี้เนื่องจากคานิยมของกลุมชนที่แตกตางกันออก
ไป

สวน Allport ไดเสนอความคิดเห็นวาเจตคติตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งของคนเกิดขึ้นไดตามเงื่อนไข
4  ประการ  คือ  (ศักดิ์  สุนทรเสณี, 2531 : 4  อางจาก  Hilgard, 1962 : 614)
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1)  กระบวนการเรียนรูที่ไดจากการเพิ่มพูนและบูรณาการของการตอบสนองแนวความคิด
ตาง ๆ เชน  เจตคติจากครอบครัว  โรงเรียน  ครู  การเรียนการสอน  และอื่น ๆ

2)  ประสบการณสวนตัวขึ้นอยูกับความแตกตางของบุคคล  ซ่ึงมีประสบการณที่แตกตาง
กันไป  นอกจากประสบการณของคนจะสะสมขึ้นไปเรื่อย ๆ แลวยังทําใหมีกระสวน  (Pattern)  เปน
ของตัวเองดวย  ดังนั้นเจตคติบางอยางจึงเปนเรื่องเฉพาะของแตละบุคคล แลวแตพัฒนาการและความ
เจริญเติบโตของคน ๆ นั้น

3)  การเลียนแบบ  การถายทอดเจตคติบางคนไดมาจากการเลียนแบบเจตคติของคนอื่น ที่
ตนพอใจ  เชน  พอ-แม  ครู  พี่นอง  และบุคคลอื่น ๆ

4)  อิทธิพลของกลุมสังคม  คนยอมมีเจตคติคลอยตามกลุมสังคมที่ตนอาศัยอยูตามสภาพ
แวดลอม  เชน  เจตคติตอศาสนา  สถาบันตาง ๆ เปนตน

    6.2  แหลงที่มีอิทธิพลตอการเกิดและเปลี่ยนเจตคติ
แหลงที่มีอิทธิพลตอการเกิดและการเปลี่ยนเจตคติมี 4 แหลงหลัก คือ ครอบครัว ผูอื่น

ที่บุคคลพบปะดวย ส่ือมวลชน และประสบการณทางตรงกับที่หมายของเจตคติ (ธีระพร อุวรรณโณ,
2535:457-459)

    6.2.1  ครอบครัว
ครอบครัวเปนแหลงสําคัญตอการเกิดและการเปลี่ยนเจตคติของบุคคล  โดยเฉพาะในชวง

ที่บุคคลอยูในวัยเด็ก  พอและแมเปนสมาชิกครอบครัวที่มีอิทธิพลมากตอเด็ก  พอแมเปนผูถายทอด
ความเชื่อ  เจตคติ  และคานิยมในเรื่องตาง ๆ ใหกับเด็กทั้งโดยเจตนาและไมเจตนา  ตัวอยางหนึ่ง    ที่
เห็นไดคอนขางชัดในสังคมไทย คือ เจตคติตอการกินอาหารตาง ๆ หลายประเภท  เชน  เด็กที่โตขึ้นใน
ภาคอีสานก็เรียนรูจากพอแมที่จะชอบรับประทานปลารา  เด็กที่โตขึ้นในภาคใตก็เรียนรูจากพอแม
ที่ชอบรับประทานสะตอ  เปนตน

    6.2.2  ผูอื่นที่บุคคลพบปะดวย
ผูอื่นที่บุคคลพบปะดวยอาจมีมากมายในชีวิตของแตละบุคคล  แตในกรณีของนักเรียนเรา

อาจพิจารณาไดสองกลุมหลัก  คือ  เพื่อนของนักเรียนรวมทั้งรุนพี่และรุนนอง  และครู - อาจารย
ในสังคมไทยรุนพี่ของนักเรียนในสถาบันการศึกษาตาง ๆ มีอิทธิพลในการถายทอดเจตคติ

ตอเรื่องตาง ๆ ไปสูรุนนองไดมาก  ตัวอยาง  เชน  เจตคติทางบวกตอพวกพองจากสถาบันการศึกษา
เดียวกัน  และเจตคติตอสถาบันการศึกษาอื่น ๆ เปนตน
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การรับนองใหมที่นักเรียน - นักศึกษาในสถาบันการศึกษาตาง ๆ จัดขึ้นสงผลตอเจตคติที่
นองใหมจะมีตอกลุมนักเรียน - นักศึกษาในสถาบันเดียวกันไดมาก การวิจัยทางจิตวิทยาสังคมไดแสดง
ใหเห็นวาในบรรดานักศึกษาที่สมัครใจเขารวมการรับนองใหม  นักศึกษาที่ผานการรับนองใหมที่คอนขาง
หนักหนวงจะชอบกลุมที่ตนเขาไปรวมดวยมากกวานักศึกษาที่ผานการรับนองใหมที่คอนขางเบา   ทั้งนี้
ความหมายของ  “คอนขางหนักหนวง”  คงจะอยูในขอบขายที่จํากัด  เชน  รุนนองจะตองทํา    กิจ
กรรมบางอยางที่เขาจะตองมีความทุกขทางกายหรือทางใจพอสมควร  เปนตนวาประแปงที่ใบหนาแลว
ไปรองตะโกนสงเสียงดังกลางถนนในกรุงเทพมหานคร  วิ่งเปนระยะทางหลายกิโลเมตรขึ้นภูเขา  หรือ
ถูกจับโยนลงบอโคลน  เปนตน  สวนการรับนองใหมที่รุนแรงถึงขั้นทํารายรางกายนองใหมไมจัดอยูใน
ขายขางตน

ครู–อาจารยเปนผูที่มีหนาที่โดยตรงในการสอนจึงเปนผูที่มีโอกาสมากในการปลูกฝงเจตคติ
ตาง ๆ ใหกับนักเรียน  ในระดับประถมศึกษาครูประสบความสําเร็จคอนขางมากในการปลูกฝงเจตคติ
ตอเรื่องสําคัญในระดับพื้นฐานใหกับนักเรียน เชน นักเรียนจะมีเจตคติทางบวกตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย  นอกจากนี้ครูในระดับประถมศึกษาเปนผูที่มีอิทธิพลเบื้องตนตอเจตคติของนักเรียนที่
มีตอโรงเรียน  ตอการศึกษาวิชาตาง ๆ ตอการศึกษาโดยสวนรวม  เชน  การที่นักเรียนจะชอบหรือไม
ชอบการเรียนวิชาหนึ่งวิชาใดสวนหนึ่งก็ขึ้นอยูกับวานักเรียนมักไดรับประสบการณทางบวกหรือทางลบ
ในการเรียนวิชานั้น ๆ หากนักเรียนไดรับประสบการณสวนมากเปนประสบการณทางบวก  นักเรียนก็
ชอบการเรียนวิชานั้น แตหากนักเรียนไดรับประสบการณทางลบเปนสวนมากนักเรียนก็จะไมชอบการ
เรียนวิชานั้น  เปนตน  ในระดับมัธยมครูก็ยังคงมีอิทธิพลตอนักเรียนที่จะทําใหนักเรียนชอบหรือไม
ชอบการเรียนวิชาตาง ๆ นอกจากนี้ครูยังมีอิทธิพลตอนักเรียนทางดานโลกทัศนในการมองอาชีพตาง ๆ
และการเลือกศึกษาตอในสาขาวิชาตาง ๆ

    6.2.3  ส่ือมวลชน
ส่ือมวลชนเปนแหลงสําคัญอีกแหลงหนึ่งที่มีอิทธิพลตอการเกิดและการเปลี่ยนเจตคติของ

นักเรียนและผูรับส่ือ  ในดานอิทธิพลของการโฆษณาทางสื่อมวลชน  ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการ
ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทบทวนงานวิจัยทางดานนี้  คณะกรรมการนี้ไดทบทวนงานวิจัยสวนมากที่ทํา
หลังจากป  ค.ศ. 1974  รวม  21  เรื่อง  และไดขอสรุปวา

“หลักฐานการวิจัยชี้บงอยางชัดเจนวาการโฆษณามีอิทธิพลตอเด็ก  เด็กใสใจและเรียนรูจาก
การโฆษณา  และการโฆษณาประสบผลสําเร็จพอสมควรในการทําใหเด็กมีเจตคติทางบวกตอสินคาที่
โฆษณาและเกิดความตองการสินคาที่โฆษณา” (National Science Foundation, 1988:179 อางถึงใน
ธีระพร  อุวรรณโณ, 2535 : 457-459)  นอกจากนี้ประเทศสหรัฐอเมริกา  ไดตั้งคณะกรรมการระดับ
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ชาติขึ้นมาเพื่อทบทวนผลการวิจัยเกี่ยวกับอิทธิพลของโทรทัศนตอผูชม  ขอสรุปสวนใหญเกี่ยวกับอิทธิ
พลของการชมรายการโทรทัศนที่มีเนื้อหาสาระความกาวราวตอเจตคติของเด็กมีวาเด็กที่ชมรายการเชนนี้
มากเพียงไรก็มีเจตคติในทางยอมรับพฤติกรรมกาวราวไดเพียงนั้น

    6.2.4  ประสบการณทางตรงกับที่หมายของเจตคติ
เจตคติที่ เกิดจากการที่บุคคลไดมีประสบการณทางตรงกับที่หมายจะเปนเจตคติที่       

สอดคลองกับพฤติกรรมของบุคคลมากกวาเจตคติที่เกิดขึ้นโดยทางออม  ดังนั้น  การมีประสบการณ
ทางตรงกับที่หมาย  ก็เปนหนทางใหบุคคลมีเจตคติตอที่หมายได

ในอีกดานหนึ่งหากบุคคลเคยมีเจตคติตอที่หมายหนึ่งที่เกิดขึ้นโดยทางออม  เชน  เกิดจาก
การไดยินไดฟงจากผูอื่น  หรือไดชมทางโทรทัศน หากตอมาเขามีโอกาสมีประสบการณทางตรงกับที่
หมาย  ประสบการณ ทางตรงนี้อาจตอกย้ําเจตคติเดิมของเขาหรือเปล่ียนเจตคติของเขาไปในทางบวก
หรือลบได  ตัวอยางเชน  นักเรียนวัยรุนที่ไดชมโฆษณายาแกสิวฝาชื่อหนึ่งทางโทรทัศน  อาจเริ่มมี
เจตคติทางบวกตอยาแกสิวฝาชื่อนั้น  เพราะดาราในการโฆษณาไดใชยานั้นแลวทําใหสิวฝาหมดไป
นักเรียนคนนี้ทดลองไปซื้อยานั้นมาใชบาง  แตแทนที่ยาจะทําใหสิวฝาหายไป  กลับทําใหนักเรียนแพ
ยาจนหนาเปนผื่นแดงขึ้น  กรณีนี้ทําใหนักเรียนเปล่ียนเจตคติจากเดิมทางบวกไปเปนทางลบหลังจากที่
นักเรียนไดมีประสบการณทางตรงกับที่หมาย

7.  เครื่องมือวัดเจตคติ
เจตคติเปนคุณลักษณะภายในที่มีลักษณะเปนนามธรรม  การวัดเจตคติจึงเปนการวัดทาง

ออม  นักจิตวิทยาและนักวัดผลไดพยายามสรางเครื่องมือ  เพื่อกระตุนใหบุคคลแสดงการตอบสนอง
ออกมาใหได

ปราณี  ทองคํา  (2539 : 148)  กลาววา  เจตคติเปนพฤติกรรมภายในมีลักษณะเปน
นามธรรม  การวัดเจตคติโดยตรงจึงทําไมได  โดยทั่วไปการวัดเจตคติทําได  3  วิธี  คือ

1)  การสังเกต  (Observation)  ถาครูตองการจะศึกษาเจตคติของนักเรียน  ครูอาจ
สังเกตนักเรียนในสภาพที่เปนธรรมชาติในหองเรียน  นอกหองเรียน  หรือในสถานการณที่เปนส่ิงเรา
โดยใชหลักการสังเกต

2)  การใหรายงานตนเอง  (Self  Report)  เปนวิธีศึกษาเจตคติบุคคลโดยใหบุคคลนั้นราย
งานความรูสึกที่มีตอส่ิงนั้นออกมา  เชน  รูสึกชอบหรือไมชอบ  พอใจหรือไมพอใจ  ดีหรือไมดี
ผูรายงานจะบรรยายความรูสึกนึกคิดของเขาออกมาตามประสบการณและความรูที่เขามีอยู  ซ่ึงจะแตก
ตางกันออกไปในแตละบุคคล  มาตรวัดเจตคติ  (Attitude  Scales)  ที่ใชกันอยูโดยทั่วไป  ไมวาจะ
เปนมาตรวัดเจตคติของเทอรสโตน  มาตรวัดเจตคติของลิเคอรท  มาตรวัดเจตคติของกัตทแมน  หรือ
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มาตรวัดเจตคติของออสกูด  จึงเปนเครื่องมือวัดประเภทนี้ทั้งส้ิน  คะแนนที่ไดจากมาตรวัดประเภทนี้
จัดแบงเปนชวง  โดยแตละชวงมีขนาดเทากัน  สามารถนํามาเปรียบเทียบความมากนอยของเจตคติได
สวนประสิทธิภาพของมาตรวัดเจตคติขึ้นอยูวาผูตอบจะตองเต็มใจและสามารถรายงานความรูสึกของตัว
เองไดอยางเที่ยงตรงไมเสแสรง

3)  เทคนิคการฉายออก  (Projective  Techniques)  เปนวิธีวัดเจตคติโดยใหสราง
จินตนาการจากภาพ  โดยใชภาพเปนตัวกระตุนใหบุคคลนั้นแสดงความคิดเห็นออกมาเพื่อจะไดสังเกต
และวัดวาบุคคลนั้นมีความรูสึกอยางไร  เทคนิคการฉายออกมีวิธีการหลายวิธี  เชน  การหยดหมึก
การเลาเรื่อง  การตอเติมขอความ  เปนตน

ลวน  สายยศ  (2530 : 3-4)  ไดเสนอวิธีวัดเจตคติที่นิยมใชกันมี  5  ชนิด  คือ
1)  การสัมภาษณ  (Interview)  หมายถึง  การพูดคุยกันอยางมีจุดมุงหมาย  การวัด

เจตคติดวยวิธีนี้ตองเตรียมขอรายการที่จะถามไวอยางดี ขอรายการนั้นตองเขียนเนนความรูสึกที่
สามารถวัดเจตคติไดตรงเปาหมาย  การเตรียมคน  เตรียมเครื่องมือ  จึงเปนส่ิงสําคัญ

2)  การสังเกต (Observation) เปนการเฝามองดูส่ิงหนึ่งส่ิงใดอยางมีจุดมุงหมาย        ส่ิง
สําคัญตองเตรียมขอรายการที่จะถามไวอยางดี  ขอรายการนั้นตองเขียนเนนความรูสึกที่สามารถวัดเจต
คติไดตรงเปาหมาย  การเตรียมคน  จึงเปนส่ิงสําคัญ

3)  การรายงานตนเอง  (Self-Report)  เปนวิธีที่ใหผูถูกสอบวัดแสดงความรูสึกออกมา
อยางตรงไปตรงมา โดยมีส่ิงเราเปนขอคําถาม แบบทดสอบหรือมาตรวัดที่นิยมใชกัน มีแนวของ
เทอรสโตน (Thurstone)  ลิเคอรท  (Likert)  ออสกูด  (Osgood)  และกัตทแมน  (Guttman)

4)  เทคนิคจินตนาการ (Projective Technique) เปนการวัดเจตคติที่อาศัยสถานการณ
หลายอยางไปเราผูสอบ  เชน  ประโยคไมสมบูรณ  ภาพแปลก ๆ เรื่องราวแปลก ๆ ใหผูสอบ
จินตนาการออกมาแลวตีความหมาย

5)  การวัดทางสรีระภาพ  (Physiological Measurement)  เปนการวัดที่อาศัยเครื่องมือ
ไฟฟา เพื่อวัดความรูสึกของการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย เชน ดีใจ เสียใจ เครื่องมือแบบนี้ยังพัฒนาไม
ดีพอจึงไมนิยมใช

8.  ขั้นตอนการสรางมาตรวัดเจตคติ
มาตรวัดเจตคติประกอบดวย  2  สวน  คือ  สวนที่เปนขอความซึ่งเรียกวา  ขอความ

เจตคติ (Attitude Statements) กับสวนที่เปนคําตอบ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531 : 75-76)
การสรางมาตรวัดเจตคติมีขั้นตอนในการสรางดังนี้



26

ขั้นที่  1  กําหนดประเด็นหรือเปาหมายของเจตคติพรอมนิยามความหมายเชิงปฏิบัติใหชัด
เจนอานแลวเขาใจงาย

ขั้นที่  2  เลือกประเภทมาตรวัดเจตคติ  ซ่ึงมีหลายแบบ  ไดแก  มาตรวัดเจตคติแบบ
เทอรสโตน  มาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท มาตรวัดเจตคติแบบกัตทแมน หรือมาตรวัดเจตคติแบบ
ออสกูด  ซ่ึงแตละแบบจะมีขอดีและขอจํากัดที่แตกตางกัน

ขั้นที่ 3 กําหนดส่ิงเรา  (Stimuli)  เจตคติเปนความรูสึกที่มีอยูในจิตใจ  ของคนแตละคน
การวัดจึงทําไดโดยการเอาสิ่งเราทางภาษา ซ่ึงในที่นี้เปนขอความไปกระตุนใหผูตอบแสดงความรูสึกออก
มาเปนระดับความรูสึกวาเห็นดวยหรือไมเห็นดวย ชอบหรือไมชอบมากนอยเพียงใด ส่ิงเราที่เปน
ขอความเจตคติมีหลักในการเขียนดังนี้

1)  เปนขอความที่โตแยงได (Debatable) เปนความคิดเห็นไมใชขอเท็จจริง (Fact)
2)  ตองเกี่ยวของกับความผันแปรของเจตคติในเรื่องเดียวกัน
3)  ใชประโยคงาย ๆ ไมซับซอน  ควรเปนประโยคใจความเดียว
4)  ขอความตองมีความหมายสมบูรณ  ไมกํากวม
5)  ใชขอความที่กลาวถึงส่ิงที่เปนปจจุบันมากกวาอดีต
6)  ควรหลีกเล่ียงขอความที่ชี้นําคําตอบไปทางใดทางหนึ่ง
7)  ควรหลีกเล่ียงขอความที่เปนปกติวิสัยที่ทุกคนเห็นดวย หรือไมมีใครเห็นดวยเลย
8)  ขอความควรสั้น ๆ ไมเกิน  20  คํา
9)  ไมควรใชคําวาทั้งหมด  เสมอ  ประจํา  บอย ๆ ไมมี  ไมเคย  ในขอความ

เพราะจะทําใหคลุมเครือไมชัดเจน
10)  ไมควรใชประโยคที่เปนปฏิเสธซอน
11)  พยายามใหมีขอความทางบวกและขอความทางลบในปริมาณที่ใกลเคียงกัน
      -  ขอความทางบวก  เชน  การไปโรงเรียนมีประโยชน
      -  ขอความทางลบ  เชน  การไปโรงเรียนเปนเรื่องนาเบื่อ
12)  ขอความที่อาจกระทบความรูสึกของผูตอบมาก ควรจัดไวกลาง ๆ ของมาตรวัด
13)  กระจายขอความทั้งทางบวกและทางลบคละกันพยายามไมใหผูตอบคุนเคยกับ

กระบวนการตอบ  ทั้งนี้เพราะผูตอบสวนใหญมีแนวโนมที่จะตอบคําถามเกี่ยวกับเจตคติทางใดทางหนึ่ง
โดยไมไดพิจารณาขอความใหลึกซ้ึง
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ขั้นที่  4  ตรวจและปรับปรุงแกไข  เมื่อสรางขอความและสวนการตอบเรียบรอย  จัดทําคํา
ชี้แจง  ตรวจสอบความถูกตองของภาษา  และความครอบคลุมโครงสรางของสิ่งที่จะวัดดวยตนเอง
จากนั้นนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  นําผลมาปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ

ขั้นที่  5  นํามาตรวัดเจตคติไปทดลองใช (Try out) ตามวิธีการของมาตรวัดเจตคติแตละ
ประเภท

มาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท

มาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท  คิดคนขึ้นโดยนักจิตวิทยาสังคมชื่อ  เรนซิส  ลิเคอรท
(Rensis Likert)  ซ่ึงเคยเปนผูอํานวยการศูนยการวิจัยสํารวจ  (Survey  Research  Center)       ผู
อํานวยการสถาบันวิจัยสังคม  (Institute  for  Social  Research)  และเปนศาสตราจารยทางจิต
วิทยาและสังคมวิทยา  มหาวิทยาลัยมิชิแกน  (University  of  Michigan) (Rensis Likert, 1967 :
16)  มาตรวัดชนิดนี้เรียกไดหลายอยาง  ไดแก  Likert Scale,  Likert type, Summated  Rating
Scale เปนมาตรวัดเจตคติที่ไดรับความนิยมมากที่สุด  เพราะสะดวก  สรางงาย  รวดเร็ว  สรางใหมี
ความเปนเอกพันธงาย  การตรวจใหคะแนนไมยุงยาก  ยอมใหผูตอบไดพิจารณาระดับความมากนอย
ของความรูสึกของตนเอง  และมีความเชื่อมั่นคอนขางสูง (ปราณี  ทองคํา, 2539 : 155)

มาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรทมีจุดมุงหมายเพื่อใชวัดเจตคติเปนการวัดโดยใชขอความเกี่ยว
กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งสอบถามความคิดเห็นของบุคคลที่มีตอเรื่องนั้นแลวใหบุคคลนั้นแสดงความรูสึกตอ
ขอความดังกลาว การตอบสนองขอความนั้นอาจเปนไปไดทั้งเห็นดวยหรือพอใจ  (Favorable)  ไมเห็น
ดวยหรือไมพอใจ  (Unfavorable)  หรือแสดงความไมแนใจ  (Uncertain) กับขอความนั้น   (ไพศาล
หวังพาณิช, 2526 : 149)  จากนั้นจึงนํามาประมวลผลโดยอาศัยรูปแบบคารวม  (Summative Model)
เปนหลัก  ซ่ึงมีขอตกลงเบื้องตน  3  ประการ  ดังนี้  (สวัสดิ์  สุคนธรังษี, 2525 : 237)

1)  การสนองตอบตอคําถามหรือขอความแตละขอในมาตรวัดจะมีลักษณะคงที่
(Monotonic  Trace  Line)  แตทั้งนี้มิไดหมายความวาลักษณะคงที่ของการสนองตอบในทุก ๆ ขอ
ความจะตองเปนเสนทับกัน

2)  ผลรวมของลักษณะคงที่ของการสนองตอบตอขอความทั้งหมดของแตละคนจะมี
ลักษณะเปนเสนตรงหรือเกือบเปนเสนตรง  (Linear)  เพราะถึงแมวาลักษณะคงที่ในทุก ๆ ขอความจะ
ไมเปนเสนทับกัน  แตเมื่อนําคาคงที่นี้มารวมกันแลวจะทําใหสวนที่เฉจากเสนตรงหักลบกันไป
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3)  ผลรวมของลักษณะคงที่ ของการสนองตอบตอขอความหนึ่ง ๆ จะมีองคประกอบรวม
กันอยูหนึ่งตัว  นั่นคือ  ผลรวมนี้จะแทนคาลักษณะนิสัยที่วัดไดอยางหนึ่งเพียงอยางเดียว

จากขอตกลงเบื้องตน  3  ประการนี้  ลิเคอรทนํามาใชเปนหลักในการวัดเจตคติในเรื่อง
หนึ่ง ๆ โดยการตั้งขอคําถามบุคคลหลาย ๆ ขอ  แลวนําผลการตอบของทุกขอมารวมกันเปนเจตคติ
ของบุคคลที่มีตอเรื่องนั้น ๆ  เจตคติทั้งหลายของบุคคลจะมีการกระจายหรือการแจกแจงอยูในลักษณะ
ที่เปนโคงปกติ ซ่ึงสามารถใชหนวยความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนเกณฑในการวัดได ดังภาพประกอบ  3

ไมเห็นดวยอยางยิ่ง เห็นดวยอยางยิ่ง

ภาพประกอบ  3  ลักษณะการแจกแจงของเจตคติของบุคคล
      ที่มา : ศักดิ์  สุนทรเสณี, 2531 : 40
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ลิเคอรทไดพบวาคาของหนวยวัดซ่ึงใชหนวยความเบี่ยงเบนมาตรฐานเปนเกณฑนั้น      
เมื่อเทียบกับคะแนนที่จัดอันดับของการตอบสนองแบบ  1 , 2 , 3 , 4 , 5  นั้น  มีสหสัมพันธกันสูง
มากถึง  0.99  ซ่ึงสามารถที่จะใชแทนกันได  (Icek  and  Fishbien, 1980 : 16)

ดังนั้น  มาตรวัดเจตคติของลิเคอรทจึงประกอบดวยขอความคิดเห็นหลาย ๆ ขอ  แตละขอ
มีคุณคาเจตคติตามสเกลระดับของความตอเนื่อง  จากไมเห็นดวยอยางยิ่ง  (Strongly  Disagree)
ไมเห็นดวย  (Disagree)  ไมแนใจ  (Uncertain)  เห็นดวย  (Agree)  และเห็นดวยอยางยิ่ง
(Strongly  Agree)  ดังนี้   (Noll, 1965 : 353 )
 ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ไมเห็นดวย   ไมแนใจ    เห็นดวย   เห็นดวยอยางยิ่ง

1   2       3        4          5

การสรางมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท
การสรางมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรทมีขั้นตอนดังนี้  (Anderson, 1988 : 427

and  Likert, 1967 : 90-91)
1)  การกําหนดที่หมายของเจตคติ  กําหนดใหชัดเจน  เชน  วิชาวิทยาศาสตร
2)  การเลือกคําถามและรวบรวมขอความคิดเห็น  การเก็บรวบรวมขอความคิดเห็น

ที่จะเปนตัวกระตุนใหบุคคลแสดงปฏิกริยาโตตอบออกมา  ขอความนั้นควรมีลักษณะดังนี้
    2.1)  คําถามทุกขอตองเปนขอความเกี่ยวกับเจตคติ  ไมใชเปนการถามเรื่องราวของ

ขอเท็จจริง  เพราะคําถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงนั้นไมสามารถบอกไดวา  ผูตอบมีเจตคติเปนอยางไร   คือ
จะไมสามารถวัดความแตกตางของเจตคติได

    2.2)  คําถามทุกขอตองแจมแจง  ชัดเจน  รัดกุม  และตรงประเด็นที่ตองการศึกษา
การเขียนคําถามควรถามครั้งละหนึ่งประเด็นเทานั้น  เพราะถาเขียนคําถามครั้งละหลายประเด็นจะทําให
ผูตอบเกิดความสับสน  เพราะผูตอบอาจจะเห็นดวยกับคําถามเพียงประเด็นเดียว  สวนประเด็นอื่น
ผูตอบอาจไมเห็นดวย  เชน  มหาวิทยาลัยควรจะสงเสริมดานการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา
ควรจะแยกเปนมหาวิทยาลัยควรจะสงเสริมดานการเรียนการสอน กับ มหาวิทยาลัยควรจะสงเสริม
กิจกรรมนักศึกษา เปนตน

    2.3)  ขอคําถามนั้น  ควรใชคําและศัพทงาย ๆ ที่ทุกคนอานแลวเขาใจตรงกัน
พยายามหลีกเล่ียงคําที่มีความหมายหลายแงหลายมุม

    2.4) หลีกเล่ียงการใชคําปฏิเสธวา “ไม” ใหใชคําอื่นที่มีความหมายคลายกันแทน
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    2.5)  คําถามควรมีลักษณะที่สามารถจําแนกเจตคติของบุคคลในแงตาง ๆ ได
กลาวคือ  บุคคลที่มีเจตคติตางกันควรมีแนวคําตอบปรากฏใหเห็นแตกตางกัน  สวนแนวคําถามใดที่
บุคคลทุก ๆ คนมีแนวโนมที่จะตอบเหมือน ๆ กัน ทั้งที่มีเจตคติตางกันขอนั้นควรตัดทิ้งไป

    2.6)  ผลจากการตอบคําถาม  ควรจะกระจายพอสมควร  ตามแนวของเจตคติ  คือ  มี
ทั้งกลุมที่เห็นดวยและกลุมที่ไมเห็นดวย

    2.7)  ในมาตรวัดชุดหนึ่ง ๆ ควรมีคําถามประเภทบวก  หรือนิมาน  (Favorable
Statement)  และประเภทลบ  หรือ  นิเสธ  (Unfavorable  Statement) อยางละเทา ๆ กัน

    2.8)  ถาใชคําถามประเภทเลือกตอบ  (Multiple  Choice  Statement)  ตัวเลือก
แตละตัวจะตองสามารถแยกเจตคติได  และไมมีหลายตัวแปรในแตละคําตอบ  เชน

      วิชาวิทยาศาสตรทําใหทานเครียดเพียงใด
    ก.  เครียดมากกวาวิชาอื่น ๆ ทุกวิชา
    ข.  เครียดมากกวาวิชาอื่น ๆ เล็กนอย
    ค.  เครียดเทา ๆ กับวิชาอื่น ๆ
    ง.  เครียดนอยกวาวิชาอื่น ๆ เล็กนอย
    จ.  เครียดนอยกวาวิชาอื่น ๆ

3)  การกําหนดตัวแปรของเจตคติ
    เมื่อไดตั้งคําถามไวเรียบรอยแลว  ก็นําคําถามเหลานั้นมากําหนดคาเจตคติวาควรจะมี

คาตั้งแตเทาใด  ถึงเทาใด  ซ่ึงจะพิจารณาไดโดยยึดหลักดังนี้
     3.1)  ขอคําถามทั้ง  2  ประเภท  กําหนดคาเปน  5  ลักษณะ  คือ

ขอคําถามประเภทนิมาน
(Favorable  Statement)

ขอคําถามประเภทนิเสธ
(Unfavorable  Statement)

-  เห็นดวยอยางยิ่ง  ( Strongly Agree )
-  เห็นดวย  ( Agree )
-  ไมแนใจ  ( Uncertain )
-  ไมเห็นดวย  ( Disagree )
-  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ( Strongly  Disagree)

-  ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ( Strongly  Disagree)
-  ไมเห็นดวย  ( Disagree )
-  ไมแนใจ  ( Uncertain )
-  เห็นดวย  ( Agree )
-  เห็นดวยอยางยิ่ง  ( Strongly Agree )

3.2)  การกําหนดน้ําหนัก
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      คําถามประเภทนิมาน กําหนดใหน้ําหนักสูงสุดอยูที่ “ เห็นดวยอยางยิ่ง ”
และน้ําหนักต่ําที่สุด  “ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ”  ดังนี้

       เห็นดวย    เห็นดวย    ไมแนใจ     ไมเห็น    ไมเห็นดวย
                           อยางยิ่ง   ดวย       อยางยิ่ง

 5      4          3    2        1

ตัวอยางเชน
           คณิตศาสตรเปนวิชาที่พัฒนาสมอง
 5      4          3    2        1

    คําถามประเภทนิเสธ กําหนดใหน้ําหนักสูงสุดอยูที่ “ ไมเห็นดวยอยางยิ่ง ”
และน้ําหนักต่ําที่สุด  “ เห็นดวยอยางยิ่ง ”  ดังนี้

       เห็นดวย     เห็นดวย    ไมแนใจ    ไมเห็น   ไมเห็นดวย
                           อยางยิ่ง   ดวย      อยางยิ่ง

 1      2          3    4        5

4)  การเลือกคําถาม  คําถามทุกขอที่สรางขึ้นในตอนแรกนี้  จะนําไปใชเปนแบบสอบถาม
เจตคติยังไมได  จะตองนําคําถามเหลานี้ไปทดลองดูกอนวา  คําถามแตละขอนั้นจะเชื่อถือไดหรือไม
สามารถวัดเจตคติที่ตองการจะวัดไดหรือไมเพียงไร  โดยการนําขอความไปทดลองใชกับผูตอบที่มี
ลักษณะพื้นฐานคลายกับกลุมที่เราจะศึกษา  จํานวนประมาณ  80-100  คน  แลวนํามาวิเคราะหรายขอ
เพื่อประเมินคุณภาพของแตละขอความ  ซ่ึงกระทําได  2  วิธี  คือ  (วิเชียร  เกตุสิงห, 2530 : 81)

    4.1)  หาคา  t-test  ระหวางคาเฉล่ียของกลุมที่ไดคะแนนรวมสูงกับกลุมที่ไดคะแนน
รวมต่ํา ขอใดที่คาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาขอความนั้นมีอํานาจจําแนกแยกกลุม
ที่เห็นดวยและไมเห็นดวยออกจากกันได  ใหคัดเลือกขอความที่มีคาทีสูงสุดลงมาตามจํานวนที่ตองการ

    4.2)  หาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนแตละขอกับคะแนนรวมทั้งหมดลบคะแนนขอนั้น
เปนการวิเคราะหโดยใชเกณฑความคงที่ภายในมาตรวัด  (Criterion of Internal Consistency)    
ถาไดคาสหสัมพันธสูง  แสดงวาใชได

วิธีคัดเลือกขอความดังกลาวนี้  ลิเคอรทเสนอวาวิธีวิเคราะหโดยการหาคาสหสัมพันธ
จะไดผลดีกวา แตจากการหาสหสัมพันธระหวางผลการวิเคราะหทั้งสองวิธีพบวามีความสัมพันธกัน
(Rho)  ถึง  0.91  แสดงวาจะใชวิธีใดก็ได  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531 : 88)
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การแปลความหมายคะแนนของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท
ในการแปลความหมายคะแนนของมาตรประมาณคาแบบลิเคอรทนี้สามารถแยกพิจารณา

เปน  2  กรณี  คือ
1)  กรณีพิจารณาคะแนนของผูตอบเปนรายบุคคล  จะใชคะแนนรวมจากขอคําถามทั้ง

ฉบับเปนส่ิงบงชี้เจตคติของผูตอบที่มีตอส่ิงที่ตองการวัด  การแปลความหมายจะบอกไดเพียงวาเขาควร
จะมีความรูสึกอยางไรมากกวาเขามีความรูสึกจริง ๆ อยางไร  และในกรณีที่ผูตอบสองคนไดคะแนนเทา
กันก็มิไดหมายความวาคนทั้งสองมีความรูสึกหรือระดับความคิดเห็นเหมือนกัน  (อนันต  ศรีโสภา,
2525 : 305)

2)  กรณีพิจารณาคะแนนของผูตอบเปนรายกลุม  สวนมากนิยมใชวิธีคํานวณคะแนนเฉลี่ย
(Mean)  ของกลุมที่ศึกษา  โดยดูวาคาคะแนนเฉลี่ยตกอยูทางสวนใดของสเกล  โดยเอาคะแนนตรง
กลางเปนหลัก  วิธีนี้จึงใชไดดีในกรณีที่ตองการเปรียบเทียบเจตคติที่มีตอส่ิงใดส่ิงหนึ่งระหวางกลุมหรือ
เปรียบเทียบเจตคติที่เปล่ียนแปลงไปของกลุมเดียวกันอันเนื่องมาจากการนําเอาตัวแปรบางอยางเขาไป
ใชในการทดลอง  (ประภาเพ็ญ  สุวรรณ, 2526 : 50-51)

ขอดีของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท
วิเชียร  เกตุสิงห  (2530 : 79)  และ  บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์  (2531 : 88-89)

ไดกลาวถึง ขอดีของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรทไวดังนี้
1)  สรางไดงาย  สะดวกในการนําไปใช  และวิเคราะหผล
2)  ไมตองหากลุมที่จะนํามาตัดสินเพื่อกําหนดคาประจําขอ
3)  ไมตองคํานวณคาประจําขอ  ซ่ึงชวยลดภาระงานลงมาก
4)  สามารถวัดเจตคติไดแนนอนกวามาตรวัดเจตคติแบบเธอรสโตน เพราะผูตอบตองตอบ

ทุกขอความ  ในขณะที่วิธีของเธอรสโตนเลือกตอบเพียงบางขอ  ผูตอบจึงมีโอกาสบิดเบือนความจริงได
มากกวาวิธีของลิเคอรท

5)  มีความเชื่อมั่นสูง  ใชเพียงไมกี่ขอก็มีความเชื่อถือไดสูงพอ ๆ กับเทคนิคอื่น ๆ ที่ใช
จํานวนขอมาก

6)  สามารถนําไปประยุกตใชในการวัดเจตคติที่มีตอสถานการณตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง
ทั้งยังสามารถวัดไดทั้งทิศทางและปริมาณความมากนอยของเจตคติไดอีกดวย  (Anderson, 1988 :
428)

7)  การตรวจใหคะแนนไมยุงยาก  ยอมใหผูตอบไดพิจารณาระดับความมากนอยของความ
รูสึกของตนเอง  (Mehrens  and  Lehmann, 1984 : 241)
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ขอจํากัดของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท
แมวามาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรทจะมีขอไดเปรียบกวามาตรวัดเจตคติแบบอื่น ๆ ก็ตาม

แตก็ยังมีขอจํากัดบางประการ  ดังที่จะกลาวตอไปนี้
1)  แบบแผนการตอบหรือลักษณะการเลือกคําตอบที่แตกตางกัน  สามารถประมวลผลให

ไดคะแนนเหมือนกัน  เชน  ผูตอบที่ไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  3  อาจไดจากการที่เขาเลือกคําตอบ  “เปน
กลาง”  ซ่ึงมีคาน้ําหนักคะแนนเทากับ  3  ทุกขอ  หรืออาจไดจากการที่เขาเลือกคําตอบ  “เห็นดวยอยาง
ยิ่ง”  และ  “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง”  อยางละครึ่ง  การแปรผลขอมูลจะแตกตางกัน  นักวิชาการบางทาน
จึงไดเสนอแนะวาควรวิเคราะหขอมูลที่ไดจากมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรทโดยการจัดกระทําขอมูลปน
แบบมาตราอันดับมากกวาจัดเปนมาตราอันตรภาค  (Anderson,1988 : 428)

2)  ปญหาในการตอบ  แมวาบุคคลแตละคนจะมีแนวโนมในการตอบแตกตางกัน  บางคน
ชอบตอบรุนแรง  หรือบางคนชอบตอบเปนกลาง  แตในความเปนจริงแลวสวนใหญผูตอบนิยมเลือกคํา
ตอบที่เปนกลาง ซ่ึงทําใหไมทราบเจตคติที่แทจริงของผูตอบ ที่เปนเชนนี้ Cronbach และ Guilford
บอกวาเกิดขึ้นเนื่องจากสาเหตุใหญ ๆ 6  ประการคือ  (บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2531 : 88-89)

  2.1)  ความรูสึกในเรื่องการเสี่ยง โดยพยายามตอบเปนกลางไวเพื่อปองกันการเสียหาย
  2.2)  ความเขาใจความหมายของภาษาไมตรงกัน  เชน  บุคคลหนึ่งอาจเขาใจความหมาย

ของ  “เห็นดวย”  ไมตรงกับอีกบุคคลหนึ่ง
  2.3)  ขาดแรงจูงใจในการตอบ  บางคนไมตั้งใจตอบหรือเลือกคําตอบโดยไมไดอาน
  2.4)  การยอมรับเรื่องที่ถาม  ถาผูตอบเห็นดวยกับเรื่องที่ถามจะตอบไดถูกตองตรง

ความเปนจริงมากกวาที่ไมยอมรับเรื่องที่ถาม
  2.5)  ปญหาในเรื่องเวลาที่ใหตอบ  ถามีเวลาใหตอบจํากัด  ผูตอบอาจตอบไมถี่ถวน
  2.6)  ผูตอบมักมีความรูสึกซอนเรน  และตองการแสดงออกเฉพาะลักษณะที่ดีของตน

จึงพยายามปดบังสวนเสียของบุคลิกภาพที่ตนมี  ทําใหเลือกคําตอบที่ไมแสดงลักษณะ ที่แทจริงของตน

การพัฒนาการใชมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท
เอ็นเดอรสัน  (Anderson, 1988 : 427-428) ไดกลาวถึงพัฒนาการใชมาตรวัดเจตคติแบบ

ลิเคอรทวามี 2 ดาน คือ
1)  การพัฒนาคําตอบหรือตัวเลือก  มาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรทที่ไดสรางไวแตเดิมนั้นมี

5  คําตอบ  ไดแก  เห็นดวยอยางยิ่ง  เห็นดวย  ไมแนใจ  ไมเห็นดวย  และไมเห็นดวยอยางยิ่ง     ซ่ึง
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ตอมาไดดัดแปลงเปน 2, 3, 4, 5, 6 และ 7 คําตอบ การใชคําตอบเปนจํานวนคูโดยตัดคํา “ไมแนใจ”
ออกไปนั้น  มีจุดมุงหมายเพื่อบังคับใหผูตอบตองเลือกคําตอบไปทิศทางใดทิศทางหนึ่งระหวางเห็นดวย
กับไมเห็นดวย  เพราะการกําหนดคํา  “ไมแนใจ”  ไวในมาตรวัด  จะทําใหผูตอบหลีกเล่ียงการเลือกคํา
ตอบที่แทจริง  โดยหันมาเลือกคําตอบ  “ไมแนใจ”  มากขึ้น  ในดานจํานวนคําตอบนั้นมีทั้งนอยกวาและ
มากกวาจํานวนคําตอบของลิเคอรทแตดั้งเดิม การใชคําตอบจํานวนนอยก็เพื่อใหเหมาะกับผูตอบที่มีอายุ
นอยหรือมีระดับการศึกษาต่ํา  ในขณะเดียวกันก็เปนการลดการกระจายของคะแนนซึ่งมีแนวโนมที่จะทํา
ใหคาความเที่ยงลดลงดวย ในขณะเดียวกันก็เปนการลดการกระจายของคะแนนซึ่งมีแนวโนมที่จะทําให
ความคงที่ภายในเพิ่มขึ้นดวย  แตก็มีขอเสียคือ  ผูตอบอาจไมสามารถแยกแยะความแตกตางเชิงจิต
วิทยาของคําตอบที่อยูติดกันได  เชน  ระหวางคําตอบ  “very  strongly  agree”  กับ  “very  very
strong  agree”  เปนตน

2)  การพัฒนารูปแบบของขอความหรือขอกระทง  โดยการใชรูปแบบคําถามไมสมบูรณ
(Incomplete  Statements)  แทนรูปแบบคําถามสมบูรณ  (Complete  Statements)  ที่นิยมใชกัน
มาแตดั้งเดิม  นอกจากนี้ยังไดปรับปรุงการเลือกใชคําตอบหรือตัวเลือกใหสอดคลองกับคําถามที่ไม
สมบูรณดวย  เชน

เมื่อโรงเรียนหยุด  เพราะน้ําทวม   ขาพเจารูสึก …………………….
ก.  มีความสุขมาก ข.  มีความสุข
ค.  เสียใจ ง.  เสียใจมาก

จุดมุงหมายสําคัญของการพัฒนาการใชมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท  คือ  ตองการให  นัก
วิจัยไดใชเครื่องมือที่เหมาะสมกับผูประเมิน  และสิ่งที่มุงประเมิน  ซ่ึงนอกจากจะใชในการวัดเจตคติ
แลว  ในปจจุบันงานวิจัยสวนใหญยังนิยมใชมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรทในลักษณะที่เปนแบบสอบถาม
ความคิดเห็นอีกดวย  โดยใชกับผูตอบจํานวนมาก  หรือใชในแบบสอบถามที่สงทางไปรษณีย  เมื่อเปน
เชนนี้โอกาสที่จะชี้แจงหรืออธิบายแกผูตอบจึงเปนไปไดยาก  ดังนั้นแนวทางที่เปนไปไดในการแกปญหา
ความคลาดเคล่ือนของเครื่องมือประเภทนี้คือ  จะตองสรางขอคําถามใหชัดเจนที่สุดและเลือกใชประเภท
กับจํานวนคําตอบใหเหมาะสมกับเนื้อหาคําถามและคุณลักษณะของผูตอบ  รวมทั้งควรเพิ่มเติมวิธีการ
วัดความคงที่ในการตอบของผูตอบไวในแบบสอบถามดวย  เพื่อการตรวจสอบความเชื่อถือไดของขอ
มูล  ซ่ึงกระบวนการทั้งหมดนี้เปนขั้นตอนสําคัญที่ทําใหผลงานวิจัยมีคุณภาพเปนที่ยอมรับมากยิ่งขึ้น

การตรวจสอบคาความเชื่อมั่นของมาตรวัด
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เมื่อผูวิจัยไดดําเนินการสรางแบบสอบถามตามขั้นตอนตาง ๆ จนกระทั่งไดแบบสอบถาม
ประเภทมาตรวัดแลว  ลักษณะพื้นฐานอยางหนึ่งที่ผูสรางจะตองตรวจสอบแบบสอบถามกอนที่ จะนําไป
ใชกับกลุมตัวอยางหรือประชากรที่ตองการศึกษา  ก็คือ  ความเชื่อมั่น  (Reliability)  ทั้งนี้เนื่องจากใน
การวัดทางพฤติกรรมศาสตรและการวัดทางจิตพิสัย  (Affective  domain)  ผูวิจัยไมสามารถวัดส่ิงที่
ตองการวัดไดโดยตรง  และสิ่งที่ถูกวัดก็ไมคงที่แนนอน  มักเปล่ียนแปลงไปตามเวลา  เหตุการณและ
สถานการณอยูเสมอ ดังนั้น การศึกษาความเชื่อมั่นของเครื่องมือจึงเปนส่ิงที่จําเปน  เพราะผูวิจัยจะ
สามารถประมาณระดับความสอดคลอง  หรือความแมนยําของเครื่องมือที่สรางขึ้นมา

ไดมีผูใหความหมายและคําจํากัดความของคําวา  ความเชื่อมั่น  ไวหลายทาน  เชน     
อีเบล  (Ebel,1965 : 310)  กลาววา  ความเชื่อมั่น  หมายถึง  ความคงเสนคงวาของชุดคะแนนจากการ
สอบวัดในส่ิงที่ตองการวัด

เมเรน  และ  เลแมน  (Mehrens  and  Lehmann, 1978 : 88)  ไดใหความหมายของ
ความเชื่อมั่นไววา  หมายถึง  ระดับของความคงที่ระหวางการวัดส่ิงเดียวกัน  2  ครั้ง

อุทุมพร  จามรมาน  (2532 : 23)  กลาววา  ความเชื่อมั่น  หมายถึง  ความสอดคลองภาย
ในของการวัด

รัตนา  ศิริพานิช  (2533 : 162)  ไดใหความหมายวา  ความเชื่อมั่น  หมายถึง  ความ
คงเสนคงวา  หรือความคงที่แนนอนในการวัดส่ิงของสิ่งเดียวกัน  ในระยะเวลาตาง ๆ กัน

บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์  (2534 : 193)  กลาววาความเชื่อมั่นมีความหมายพองกับ
คําวา  ความพอที่จะอาศัยได  (Dependability)  ความคงที่  (Stability)  ความสอดคลอง
(Consistency)  ความทํานายได  (Predictability)  และความถูกตอง  (Accuracy)

สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ  (2534 : 122)  กลาววา  ความเชื่อมั่นหรือความเชื่อถือไดของการ
วัด  คือ  ความสามารถของการวัดที่จะใหผลของการวัดที่เหมือนกัน  หรือสอดคลองกัน จากที่กลาว
มา  พอจะสรุปความหมายของความเชื่อมั่นไดวา  หมายถึง  ความคงที่และความสอดคลองในการวัด
ส่ิงที่ตองการวัด  เมื่อวัดส่ิงเดียวกันในเวลาตางกัน

สวนการประมาณคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามนั้น  โดยปกติถาเปนแบบสอบถามที่
ถามในรูปแบบที่ไมสามารถใหคะแนนได  เชน  ถามขอเท็จจริง  ถามขอมูลสวนตัว  ถามพฤติกรรม
ถามการปฏิบัติหรือถามความคิดเห็นบางลักษณะก็ไมตองมีการตรวจสอบความเชื่อมั่น              (บุญ
ธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2534 : 194)  แตอาจใชการสรางคําถามใหสามารถตรวจสอบความ    สอด
คลองภายในได  เชน  มีบางขอถามในเชิงบวก  และบางขอถามในเชิงลบ  เพื่อตรวจสอบวาผูตอบตอบ
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อยางตั้งใจหรือไม  ขอคําถามเหลานี้เปนวิธีการตรวจสอบภายใน  หรือเปนตัวบอกความสอดคลองภาย
ใน  (อุทุมพร  จามรมาน, 2532 : 22)

เนื่องจากแบบสอบถามประเภทมาตรวัด  หรือมาตรประมาณคา  สามารถแปลงผลการตอบ
เปนคะแนนได  จึงสามารถประมาณคาความเชื่อมั่นได  สวนจะใชวิธีการประมาณคาความเชื่อมั่นแบบ
ใดก็ขึ้นอยูกับความมุงหมายของผูวิจัยและลักษณะของเครื่องมือ  (Guilford, 1954 : 414)

ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ  (2539, 210-223)  ไดเสนอการประมาณคาความเชื่อ
มั่นในแบบตาง ๆ ดังนี้
 1)  การประมาณคาความเชื่อมั่นแบบความคงที่ของคะแนน  (Stability  Reliability)
หรือเรียกวาวิธีการวัดซํ้า (Test-Retest Method) เปนการประมาณคาความเชื่อมั่นโดยพิจารณาจาก
คะแนนที่ไดจากการวัด 2 ครั้งในเครื่องมือวัดชุดเดียวกันวาใหผลเหมือนเดิมหรือไม

วิธีการประมาณคาความเชื่อมั่นแบบวัดซํ้านี้จะคํานวณหาคาโดยการหาความสัมพันธ
ระหวางคะแนนจากการวัดทั้งสองครั้งโดยใชสูตรการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  
(Pearson  Product  Moment  Correlation  Coefficient)

การประมาณคาความเชื่อมั่นดวยวิธีนี้  มีความคลาดเคล่ือนหรือขอจํากัดในกรณีที่เปน  ขอ
สอบวัดผลสัมฤทธิ์  (รัตนา  ศิริพานิช,   2533 : 165)  คือ  การทิ้งชวงหางของระยะเวลาในการสอบทั้ง
2  ครั้ง  เพราะถาใชระยะเวลาใกลกันมาก  ผูสอบอาจจะจําขอคําถามและคําตอบได  และ  ยังทําใหผู
สอบรูสึกเบื่อ  แตถาใชระยะหางกันมากผูสอบอาจมีการเรียนรูและมีการพัฒนาการดานตาง ๆ มากขึ้น
ซ่ึงจะทําใหคะแนนมีความคงที่นอย  และสงผลกระทบถึงคาความเที่ยงได  สําหรับการทิ้งชวงระยะเวลา
ในการสอบซ้ํา  ยังไมมีขอสรุปที่แนชัดวาควรเวนระยะเทาใดจึงจะเหมาะสม  ซ่ึงพอปแฮม  (Popham,
1981 : 128)  ไหความเห็นวาระยะเวลาที่พอเหมาะ  คือ  ประมาณ  2-3  อาทิตย  โดยคิดวาเปนระยะ
เวลาที่ผูเขาสอบลืมคําถามที่ถามในครั้งแรกแลว  และผูเขาสอบจะเกิดพัฒนาการดานตาง ๆ เพิ่มขึ้นจาก
เดิมไมมากนัก

2)  การประมาณคาความเชื่อมั่นแบบใชขอสอบคลายกัน  (Equivalence - form
Reliability)  เปนการประมาณคาความเชื่อมั่นโดยการใชแบบวัดที่มีลักษณะวัดในส่ิงเดียวกันหรือ
คูขนานกัน  (Parallel  Forms)  ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางกลุมเดียวกัน  แลวนําคะแนนที่ไดจากการ
วัดทั้งสองฉบับที่คูขนานกันมาคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยใชสูตรของเพียรสันเชนเดียวกับ
การหาคาความเชื่อมั่นแบบสอบซ้ํา  การประมาณคาความเชื่อมั่นโดยวิธีนี้นอกจากทั้งสองฉบับจะตองวัด
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ในเรื่องเดียวกันแลว  จะตองวัดพฤติกรรมเดียวกัน  มีคาความยากเทา ๆ กัน  (Difficulty)       คา
เฉล่ีย  (Mean)  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviations)  เทา ๆ กัน  ตองมีคา     สห
สัมพันธระหวางขอคําถาม  (Item  Intercorrelations) ดวย และนอกจากนี้แบบสอบคูขนานควรใชรูป
แบบ (Format) คําถามเหมือน ๆ กัน  และมีการบริหารการสอบเหมือน ๆ กันดวย  ดังนั้นจึงเปนเรื่อง
ที่คอนขางยากที่จะสรางแบบวัดใหคูขนานกันได

3)  การประมาณคาความเชื่อมั่นแบบวัดความสอดคลองภายใน  (Measures  of
Internal  Consistency)  การประมาณคาความเชื่อมั่นทั้ง  2  วิธีที่กลาวมาแลว  เปนการหาคาความ
สัมพันธของขอมูลที่ไดจากการสอบ  2  ครั้ง  แตการประมาณคาความเชื่อมั่นดวยวิธีที่  3  นี้        จะ
เปนการหาคาความเชื่อมั่น  โดยมีการทดสอบผูสอบเพียงครั้งเดียว  และเปนการตรวจสอบวาแบบวัด
นั้นวัดในเรื่องเดียวกันหรือไม  มีวิธีตาง ๆ ที่นิยมใชดังนี้

    3.1)  วิธีแบงครึ่งขอสอบ  (Split-half  Method)  โดยนําแบบสอบที่ตองการหาคา
ความเชื่อมั่นไปทดสอบกับกลุมผูสอบ และตรวจใหคะแนน แลวนําคะแนนที่ไดมาแบงเปนสองสวน
เทา ๆ กัน เชน แบงเปนขอคู-ขอคี่  หรือครึ่งแรก-ครึ่งหลัง  จากนั้นนําคะแนนสองสวนไปคํานวณหาคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ซ่ึงจะไดคาความเชื่อมั่นเพียงครึ่งฉบับเทานั้น  ดังนั้นจึงตองปรับ
ขยายใหเปนความเชื่อมั่นทั้งฉบับโดยใชสูตรของ สเปยรแมน-บราวน (Spearman-Brown  Formular)

ขอดีของการประมาณคาความเชื่อมั่นวิธีนี้  คือ  สามารถหาคาความเชื่อมั่นไดโดยการสอบ
เพียงครั้งเดียว  แตการประมาณคาความเชื่อมั่นวิธีนี้จะตองมีขอตกลงเบื้องตนวาคาความแปรปรวนของ
แบบวัดที่แบงครึ่งจะตองเทากัน  ถาคาความแปรปรวนไมเทากันก็จะทําใหคาความเชื่อมั่นที่ไดมีคามาก
กวาคาที่ไดจากการประมาณคาวิธีอื่น ดังนั้น ในการแบงครึ่งจึงเปนส่ิงสําคัญ  และควรทําใหทั้ง 2 สวนคู
ขนานกัน

    3.2)  วิธีของคูเดอร  ริชารดสัน  (Kuder-Richardson  Estimates)  ถาขอคําถามมี
ลักษณะการใหคะแนนเปนแบบ  0-1  (ถูก-ผิด)  สามารถประมาณคาความเชื่อมั่นจากวิธีนี้ได  ซ่ึงสูตร
ที่นิยมใชกันอยางกวางขวางคือ  K-R 20  และ  K-R 21

ขอตกลงเบื้องตนของวิธีนี้  นอกจากเรื่องการตรวจใหคะแนนตองเปนแบบ  0-1  คือ    ได
1 คะแนน  เมื่อตอบถูก  และให  0  คะแนน  เมื่อตอบผิดแลว  ขอคําถามในแบบวัดจะตองมีลักษณะ
เปนเอกพันธ  คือ  วัดคุณลักษณะเดียวกันดวย

K-R 21  เปนสูตรที่คํานวณงายกวา  K-R 20  แตการใชสูตร  K-R 21  นั้น  มีขอตกลง
เบื้องตนวา  ขอคําถามแตละขอตองมีความยากเทากัน  หรือกําหนดใหคาความยาก  (P)  คงที่ แตการ
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คํานวณโดยใชสูตร K-R 21 มักจะใหคาความเชื่อมั่นต่ํากวาคาที่ไดจากสูตร K-R 20  เนื่องจากโดยทั่ว
ไปแบบวัดแตละขอจะมีระดับความยากแตกตางกัน

    3.3)  วิธีสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha  Coefficient)  พัฒนาโดยครอนบัค
(Cronbach)  จะใชในกรณีที่ระบบการใหคะแนนเปน  0-1 หรือไมเปน  0-1  ก็ได  เปนการพัฒนามา
จากสูตร  K-R 20  โดยทั่วไปนิยมใชกับขอสอบชนิดเติมคําส้ันและอัตนัย  ซ่ึงมีชวงคะแนนลดหลั่น  ไม
เทากัน  หรือแบบสอบถามที่ใชมาตราสวนประมาณคา (Rating  Scale) ก็สามารถประมาณคาความเชื่อ
มั่นไดจากวิธีนี้  (รัตนา  ศิริพานิช, 2533 : 182)

    3.4)  วิธีวิเคราะหความแปรปรวนของฮอยท  (Hoyt ’ s Analysis of Variance
Procedure) เปนวิธีประมาณคาความเชื่อมั่นอีกวิธีที่ใหผลเหมือนกับ  K-R 20  หรือ  วิธีสัมประสิทธิ์
แอลฟา

4)  ความสอดคลองของผูตัดสิน  (Judge  Reliability)  เปนการประมาณคาความเชื่อมั่น
ที่ดูความสอดคลองของผูตัดสินที่ใหคะแนนผูสอบกลุมเดียว แตมีผูตัดสินใหคะแนนมากกวา 1 คน
(รัตนา  ศิริพานิช, 2533 : 186)

จะเห็นไดวาการประมาณคาความเชื่อมั่นนั้นมีหลายวิธีดวยกัน  แตวิธีที่สามารถใชในการ
ตรวจสอบความเชื่อมั่นของมาตรวัดเจตคติ  ไดแก ความเชื่อมั่นเชิงความคงที่ หรือการสอบซ้ํา
(Test-Retest method) วิธีตรวจสอบความเชื่อมั่นแบบวัดคูขนาน  (Equivalent form or  Parallel
Forms) และวิธีตรวจสอบความเชื่อมั่นเชิงความสอดคลองภายใน  (Internal  Consistency)
(บุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2534 : 124-125)

พงษเทพ  วรกิจโภคาทร  (2524 : 23-27)  กลาววา  ส่ิงที่สามารถทําใหแบบสอบถามมี
ความความเชื่อมั่นสูงนั้น  ไดแก

1)  การเพิ่มคาความเชื่อมั่น  ซ่ึงควรปฏิบัติดังนี้
    1.1)  เขียนคําถามในแบบวัดใหชัดเจน  โดยในการเขียนคําถามตองคํานึงถึงผูตอบวา

เปนใคร มีความรูความสามารถเพียงใด และที่สําคัญคือ การทดสอบแบบวัด (Pilot Test)  ในรูปการ
สัมภาษณจะเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด  กลาวคือจะเปดโอกาสไหผูวิจัยไดทราบถึงตัวผูตอบวาเขาอานคํา
ถามแลวเขาใจมากนอยเพียงใด

    1.2)  การเพิ่มจํานวนคําถามในแบบวัด  โดยพยายามใหครอบคลุมเนื้อหาใหมากขึ้น
แตควรระวังวาถาถามมากไปก็อาจมีผลตออัตราการตอบกลับได  ดังนั้นจุดสําคัญคือ  ตองมีคําถามที่
มากพอควรและคลุมเนื้อหาสาระสําคัญใหหมด

    1.3)  คําส่ังที่ใชในแบบวัดควรชัดเจน  เขาใจงาย
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    1.4)  ควรใชคําถามตรวจสอบความสอดคลองภายใน  อาจเปนคําถามที่คลาย ๆ กัน
หรือคําถามที่ถามในเชิงบวก-ลบ  เพื่อตรวจสอบวาผูตอบตอบอยางตั้งใจหรือไม  คําตอบสอดคลองกัน
หรือไม และในบางครั้งอาจใชวิธีถามซํ้าในเชิงคําถามสรุปก็ได (อุทุมพร จามรมาน, 2530 : 35)

2)  การลดอํานาจความแปรผันตอการวัดซ่ึงเปนสาเหตุที่ทําใหการวัดของแตละครั้งสามารถ
คลาดเคล่ือนไป  และยังเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอความเชื่อมั่นของแบบสอบถามดวย มี  4  ประการ  คือ

    2.1)  ความแปรผันอันเกิดจากผูตอบ  เชน  อารมณ  การจูงใจ  ความพยายาม
เปนตน  ดังนั้นการสรางและใชแบบวัดตองคํานึงถึงความแปรผันนี้  และพยายามที่จะสงเสริมใหผูตอบ
มีอารมณดี  มีแรงจูงใจในการตอบสูงและใชความพยายามในการตอบแบบวัดนั้น ๆ ใหดีที่สุด

    2.2)  ความแปรผันอันเกิดจากเนื้อหาของแบบวัด  เชน  การถามที่ไวตอความรูสึกของ
ผูตอบ  และการถามชื่อผูตอบซึ่งคําถามเหลานี้จะไดรับคําตอบที่แทจริงยาก  (อุทุมพร  จามรมาน,
2530 : 28)

    2.3)  ความแปรผันอันเกิดจากสถานการณและสิ่งแวดลอม  ขณะใชแบบวัด  เชน
ผูตอบไดรับแบบวัดในชวงที่มีงานมาก  อากาศรอน  มีเสียงรบกวน  เปนตน

    2.4)  ความแปรผันอันเกิดจากกรรมวิธี  เชน  การประเมินผลการสอนกระทําขณะที่
อาจารยที่ถูกประเมินอยูในบริเวณใกลเคียง  หรือเปดโอกาสใหอาจารยทราบผลการประเมิน  เปนตน

ความแปรปรวนที่เกิดจากการตอบแบบวัดนั้น  เกิดจากสาเหตุใหญ ๆ 6 ประการ
(ธารทิพย  ประเสริฐสม, 2522 : 12 )  คือ

1)  ความรูสึกในเรื่องการเสี่ยง  โดยบางคนพยายามตอบเปนกลาง ๆ ไว  เพื่อปองกัน
การเสียหาย

2)  ความเขาใจไมตรงกันในความหมายของภาษา
3)  แรงจูงใจในการตอบ (Impulsion) โดยการใหเลือกตอบ อาจทําใหบุคคลเลือกตอบไป

โดยมิไดคิดอะไรเลย
4)  การยอมรับ  (Acquiescence)  บุคคลที่มีลักษณะเห็นชอบดวยกับบุคคลอื่นจะเลือก

คําตอบประเภทที่สอดคลองกับเรื่องที่ตอบไดถูกตองมากกวาประเภทที่ไมเห็นสอดคลองกับเรื่องที่ถาม
5)  ปญหาในเรื่องเวลาที่ใหตอบ  เวลาที่กําหนดไวอาจจะทําใหการตอบไมถี่ถวน
6)  ความรูสึกที่ซอนเรน  (Falsification)  ซ่ึงหมายถึงวา  ผูตอบอาจจะพยายามแสดง

ลักษณะที่ดีของตน  และพยายามปดบังสวนเสียของบุคลิกภาพ  ซ่ึงจะทําใหไมไดลักษณะที่แทจริงของ
ผูตอบ
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ดังนั้น ในการสรางและการใชแบบวัดแบบตาง ๆ นอกจากจะตองคํานึงถึงตัวแปรตาง ๆ
ที่กลาวมาแลวขางตน  ยังมีตัวแปรอีกบางตัวที่มีอิทธิพลตอคาความเชื่อมั่นของมาตรวัด ตัวอยางเชน
ความแตกตางของกลุมผูตอบ  (Group  Homogeneity)  และการเดา  (รัตนา   ศิริพานิช, 2533 :
193)

งานวิจัยที่เก่ียวของ

ในป 1953 เบนดิก  (Bendig, 1953  qouted  in  Komorita  and  Graham, 1965 :
987-994) ไดทําการศึกษาในเรื่องความเชื่อมั่นของมาตรวัดโดยพิจารณาการใชภาษาและจํานวนตัวเลือก
ในมาตรวัด  พบวา  จํานวนตัวเลือกที่นอยกวา  7  รายการใชไดดีภายใตเงื่อนไขที่แนนอน  และความ
แตกตางของคาความเชื่อมั่นของจํานวนตัวเลือกที่เปน  3,5,7  และ  9  ตัวเลือก  ไมมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  แตจํานวนตัวเลือกที่มี  11  รายการ  จะใหคาความเชื่อมั่นลดลง  และพบวา  จํานวนตัวเลือกที่
เปน  3,5,7  และ  9  ตัวเลือก  กับ  11  ตัวเลือก  จะมีคาความเชื่อมั่นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ

ตอมาในป  1954  เบนดิก  (Bendig, 1954, qoutd  in  Komorita  and  Graham,
1965 : 987-994)  ไดทําการศึกษาในเรื่องคาความเชื่อมั่นและจํานวนตัวเลือกของมาตรวัดเจตคติเพื่อ
ยืนยันผลการศึกษาในครั้งแรกของเขาวาเปนจริง  และพบวา  ความแตกตางของคาความเชื่อมั่นที่มี
จํานวนตัวเลือก  เปน  3  ถึง  7  ตัวเลือก  ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  และคาความเชื่อมั่นของจํานวน
ตัวเลือกที่เปน  3  ถึง  7  ตัวเลือกแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

โกโมริตาและเกรแฮม (Komorita and Graham, 1965 : 987-995)  ไดศึกษาในเรื่อง
จํานวนตัวเลือกที่เหมาะสมของมาตรวัด  โดยพิจารณาจากเนื้อเรื่องและคาเฉล่ียของมาตรวัด พบวา การ
เพิ่มจํานวนตัวเลือกของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรทจะเปนประโยชนกับการเพิ่มคาความเชื่อมั่นแบบ
ความคงที่ภายในเฉพาะสถานการณที่แนนอนเทานั้น และพบวา การเพิ่มจํานวนตัวเลือกจะให    คา
ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเฉพาะในกรณีที่ขอความเปนวิวิธพันธ (Heterogeneous) เทานั้น แตสําหรับ  ขอ
ความที่เปนเอกพันธ (Homogeneous) คาความเชื่อมั่นจะไมเพิ่ม

ไซมอนด  (Symonds, 1924 : 456-461  qouted  in  Komorita  and  Graham,
1965 : 987)  ไดศึกษาในเรื่องการลดลงของคาความเชื่อมั่นในการประมาณคาในมาตรวัด  พบวา
จํานวนตัวเลือกที่เหมาะสมที่จะทําใหมาตรวัดมีคาความเชื่อมั่นสูงสุดคือ  7  ตัวเลือก  และการเพิ่ม
จํานวนตัวเลือกไมเปนการเพิ่มคาความเชื่อมั่น
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แมทเทลล  และจาโคบี  (Matell  and  Jacoby, 1971 : 657-674)  ไดศึกษาเรื่องจํานวน
ที่เหมาะสมของตัวเลือกสําหรับขอความในมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรทมีหรือไม  โดยศึกษาในเรื่อง
ความเชื่อมั่นและความตรง  พบวา  คาความเชื่อมั่นแบบสอบซ้ํา  (Test-Retest Reliability)  คาความ
ตรงตามสภาพ  (Concurrent  Validity)  คาความตรงเชิงทํานาย  (Predictive  Validity)
เปนอิสระกับจํานวนตัวเลือกของมาตรวัดแบบลิเคอรท

จาโฮดา  เดียทัส  และคุก  (Jahoda, Deutseh  and  Cook, 1951  quoted  in
Matell  and  Jacoby,  1971 : 657-674)  ไดศึกษาเรื่องวิธีการวิจัยความสัมพันธในทางสังคม
พบวา  ความเชื่อมั่นของมาตรวัดจะมีคาเพิ่มขึ้น  ก็ตอเมื่อคําตอบในทางที่เปนไปไดมีคาเพิ่มขึ้น

ลิเคอรท  (Likert, 1932 : 55  qouted  in  Masters, 1974 : 49)  ไดทําการศึกษาใน
เรื่องเทคนิคการวัดเจตคติ  ซ่ึงพบวา  การเพิ่มจํานวนตัวเลือกนั้นเปนการเพิ่มคาความเชื่อมั่นดวย

มาสเตอร  (Master, 1974 : 49-53)  ไดศึกษาในเรื่องความสัมพันธระหวางจํานวน
ตัวเลือกและความความเชื่อมั่นของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท  พบวา  ถาใชจํานวนตัวเลือกนอย ๆ
คาความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมดจะมีคาต่ํา  วิธีที่จะทําใหคาความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นทางหนึ่งก็คือ
การเพิ่มจํานวนตัวเลือก  แตถาเปนลักษณะของความคิดเห็นที่ถูกแยกออกไปอยางกวาง ๆ ตามเนื้อ
เรื่องแลว  คาความเชื่อมั่นจะเปนอิสระกับจํานวนตัวเลือก

ซิมปสัน  และคณะ  (Simson, et. al., 1976 : 275-281)  ไดศึกษาอิทธิพลของเครื่องมือ
วัดคุณลักษณะที่มีผลตอการตอบสนองของนักเรียน  เครื่องมือที่ใชเปนมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรทที่มี
ตอ  ศาสนา  ประชากร  ภาวะมลพิษ  การเมือง  พฤติกรรม  และความลําเอียง  แตละหัวขอ  ใชขอ
ความทางบวกอยางรุนแรง (strong - positive)  ทางบวกอยางออน  (mild-positive)  ทางลบอยาง
รุนแรง (strong-negative)  และทางลบอยางออน (mild-negative)  เปนมาตรวัดเจตคติที่มี  5
มาตรา  นําไปสอบกับนักเรียนเกรด 10 และ เกรด 11 พบวา นักเรียนตอบเห็นดวยในขอความทางบวก
อยางออน  มากกวาขอความทางบวกอยางรุนแรง  และ นักเรียนตอบไมเห็นดวยในขอความทางลบ
อยางรุนแรงมากกวาขอความทางลบอยางออน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

ลัม  และคลอกการ  (Lam  and  Klockar, 1982 : 317-322)  ไดศึกษาเกี่ยวกับผลของ
จุดที่คาบเกี่ยวในแบบสอบถามที่เทาเทียมกัน  เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถาม  4  แบบ  ที่มีสเกล  5
สเกล  แบบที่  1  เปนแบบสมดุล  แบบที่  2  เปนแบบที่มีตัวเลือกของระดับความรูสึกทางดานบวก
มากกวาทางดานลบ  แบบที่  3  เปนแบบที่มีตัวเลือกของระดับความรูสึกทางดานลบมากกวาทางดาน
บวก  และแบบที่  4  ใชคําวา  “เลว”  และยอดเยี่ยม  อยูปลายสุดทั้งสองขาง  ผลพบวาคาเฉล่ียของ
แบบที่  3  มากกวาแบบที่  4  แบบที่  1  มากกวาแบบที่  4  และคาเฉล่ียของแบบที่  1  กับแบบที่  4
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ไมแตกตางกัน  สวนคูที่เหลือแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  นอกจากนี้ ยังพบวา
แบบที่  2  ใหคาเฉล่ียต่ําสุด  สวนแบบที่  3  ใหคาเฉล่ียสูงสุด

เฟร็นซ - ลาโซวิค  และกิบสัน  (French-Lazovic  and  Gibson, 1984 : 49-57)
ศึกษาผลของคําที่บอกระดับความรูสึกที่มีตอการกระจายของพารามิเตอร (คาเฉล่ีย,ความโดง) ในมาตร
วัด  พบวา  ผลของคําที่ใชมีผลตอการกระจายของพารามิเตอร  แตไมไดหมายความวา  คําที่ใชจะเปน
ส่ิงเดียวที่มีผลตอการกระจายของพารามิเตอร  อาจเกิดจากอยางอื่นดวย  เชน  Scale  point  และ
การใหน้ําหนักคะแนนในแตละ  Scale  point

เบนสัน  และฮอคเซวาร  (Benson  and  Hocevar, 1985 : 231 : 240)  ไดศึกษาผล
ของการใชมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรทของขอความที่เปนบวกทั้งหมด  ขอความที่เปนลบทั้งหมดและ
ขอความผสม  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา เครื่องมือที่ใชเปนมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอร
ท 3 ฉบับ ฉบับที่ 1  เปนขอความทางบวก  (Positive)  15  ขอ  ฉบับที่  2  เปนขอความทางลบ
(Negative)  15  ขอ  และฉบับที่  3  เปนขอความผสม  (Mixture  of  Positive  and  Negative)
มีขอความทางบวก  8  ขอ  ขอความทางลบ  7  ขอ  ซ่ึงขอความทางลบไดจากการเติมคําวา  “ไม”
ลงในขอความทางบวก  นําแบบทดสอบทั้ง  3  ฉบับไปสอบกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนเกรด  4
เกรด  5  และเกรด  6  จํานวน  522  คน  โดยแบงนักเรียนออกเปน  3  กลุม  กลุมละ  174  คน
แตละกลุมทําการทดสอบกับมาตรวัดเจตคติหนึ่งฉบับ  ผลพบวา  แบบทดสอบที่มีขอความทางบวก
และทางลบมีคะแนนเฉลี่ย  ความแปรปรวน  และคาความเที่ยงตรง  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ

คลอกการ  และฮามาจิชิ (Klockars and Yamagishi, 1988 : 85-98)  ไดศึกษาอิทธิพล
ของคําที่ใชบอกระดับความรูสึก  และตําแหนงในแบบประเมินผล  พบวา  ผลของคําที่ใชและตําแหนง
ในการใหความหมายเบี่ยงเบนไปจากความหมายเดิม  โดยใชแบบประเมิน  3  รูปแบบ  ซ่ึงมีคําวา
“Fair”  และ  “Good”  เคล่ือนที่ไปอยางมีระบบทั้ง  3  รูปแบบ  มีสเกล  6  สเกล  และมีคําวา
“Very  Poor”  และ   ”Excellent”  อยูปลายสุดทั้ง  2  ขางของสเกล  โดยที่แบบที่  1  คําวา  Fair
อยูในตําแหนงที่  2  Good  อยูในตําแหนงที่  3  แบบที่  2  คําวา  Fair  อยูในตําแหนงที่  3  Good
อยูในตําแหนงที่  4   และแบบที่  3  คําวา  Fair  อยูในตําแหนงที่  4  และ  Good  อยูในตําแหนงที่
5  นอกจากนี้ยังใชแบบประเมินอีก  2  รูปแบบ  คือ  แบบที่  4  ซ่ึงเปนแบบที่ไมมีคําที่บอกระดับ
ความรูสึก  เพียงแตมีคําวา   Very Poor และ Excellent อยูปลายส้ินสุดของทั้ง 2 ขาง ตรงกลางมี 6
สเกล เหมือนแบบที่  1, 2 ,3  และแบบที่  5  เปนแบบใหเติม  ในการเปรียบเทียบความแตกตางของ
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คาเฉล่ียของการตัดสินใจในแบบที่  1  และแบบที่  3  ของคําวา  Fair  และ  Good    มีการแตกตาง
กันในรูปแบบ  นอกจากนี้ยังพบวามีความแตกตางกันระหวางคําที่บอกระดับความรูสึกมากกวาตําแหนง

สําหรับในประเทศไทย  ไดมีผูทําการวิจัยเกี่ยวกับมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรทไวดังนี้
ธารทิพย  ประเสริฐสม  (2523 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาคาความเชื่อมั่นและความแตกตาง

ของคาความเชื่อมั่นของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรทที่มีจํานวนตัวเลือกเปน 2, 3, 4, 5, 6  และ  7
ตัวเลือก  โดยใชมาตรวัดเจตคติตออาชีพครู  และมาตรวัดเจตคติตอการสอบสัมภาษณเพื่อคัดเลือก
นักศึกษาครูเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางประชากรไดแกนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงปที  1  วิทยาลัยครูหมูบานจอมบึง  จํานวน  312  คน  วิเคราะห
ขอมูลโดยการหาคาความเชื่อมั่นโดยวิธีของครอนบัค  และวิธีแบงครึ่งแบบวัด  ผลการศึกษาพบวา   
ความเชื่อมั่นของมาตรวัดเจตติตออาชีพครูที่มีจํานวนตัวเลือกเปน  6  และ  2  ตัวเลือก  จะมีคาสูงสุด
และต่ําสุดตามลําดับ  โดยคาความเชื่อมั่นของมาตรวัดที่มีจํานวนตัวเลือกเปน  2  ตัวเลือกแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติกับมาตรวัดที่มีจํานวนตัวเลือก  3  ถึง  7  ตัวเลือก  สวนคาความเชื่อมั่นของ
มาตรวัดที่มีจํานวนตัวเลือกเปน  3  ถึง  7  ตัวเลือกไมแตกตางกัน

วิยดา หอธรรมอนันต  (2526 : ง)  ไดเปรียบเทียบความเชื่อมั่นแบบสอบซ้ําของมาตรวัด
เจตคติแบบลิเคอรทที่มีจํานวนตัวเลือกเปน  3, 4, 5, 6  และ  7  ตัวเลือก  โดยเวนชวงเวลาระหวาง
การสอบครั้งที่  1  และครั้งที่  2  เปน  1, 2, 3, 4  สัปดาห  เครื่องมือที่ใชเปนมาตรวัดเจตคติตอ
วิชาชีพครู กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรการศึกษาชั้นสูงปที่  1  ของวิทยาลัยครูบาน
สมเด็จเจาพระยา  วิทยาลัยครูธนบุรี  วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  และวิทยาลัยครูจันทรเกษม  จํานวน
620  คน  ผลการวิจัยพบวา  ในการสอบครั้งที่ 1 คาความเชื่อมั่นแบบความคงที่ภายในที่ไดจากมาตร
วัดที่มีตัวเลือกคําตอบ  3  ถึง  7  ตัวเลือก  ไมแตกตางกัน  แตคาความเชื่อมั่นแบบความคงที่ภายในที่
ไดจากแบบวัดที่มีจํานวนตัวเลือกคําตอบ  5, 6  และ  7  ตัวเลือก ใหคาสูงกวาคาความเชื่อมั่นของ
มาตรวัดที่มีจํานวนรายการคําตอบ 3 และ 4 ตัวเลือก  ในการทดสอบครั้งที่  2  คาความเชื่อมั่นแบบ
ความคงที่ภายในของมาตรวัดที่มีจํานวนตัวเลือก  3  ถึง  7  ตัวเลือก  ไมแตกตางกันและคาความ
เชื่อมั่นแบบความคงที่ภายในที่ไดจากแบบวัดที่มีจํานวนตัวเลือก  3  ถึง  7  ชวง  เปนอิสระจากจํานวน
ตัวเลือก คาความเชื่อมั่นแบบสอบซ้ําของมาตรวัดที่มีจํานวนรายการคําตอบ 3 ถึง 7 ชวง  ไมแตกตาง
กัน  แตคาความเชื่อมั่นแบบสอบซ้ําของแบบวัดที่ใชชวงเวลาในการสอบซ้ํา  2  และ  3  สัปดาห  ใหคา
สูงกวาคาความเชื่อมั่นแบบสอบซ้ําของแบบวัดที่ใชชวงเวลาสอบซ้ํา  1  และ  4  สัปดาห

มัลลิกา  ยุวนะเตมีย  (2528 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบคาความเชื่อมั่นของ
มาตรวัดเจตคติที่มีรูปแบบการตอบตางกัน 6 รูปแบบคือ 1) เปนตัวอักษร 2) เปนรูปส่ีเหล่ียมขนาด
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ตาง ๆ   3)  เปนแบบบรรยาย  4)  เปนแบบตัวเลขที่กําหนดให  1  หมายถึงมากที่สุด  5)  เปนแบบ
ตัวเลขที่กําหนดใหที่กําหนดให  5  หมายถึงมากที่สุด  และ  6)  เปนแบบกราฟฟก  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  5  จํานวน  624  คน  เครื่องมือมี  2  ฉบับคือ  แบบประเมินประสิทธิ
ภาพการสอนของครู  และแบบสํารวจนิสัยและเจตคติในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ผลการ
วิจัยพบวา  ความเชื่อมั่นของแบบประเมินประสิทธิภาพการสอนของครูที่มีรูปแบบการตอบตางกัน  6
แบบไมแตกตางกัน  สวนแบบสํารวจนิสัยและเจตคติในการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีรูป
แบบตางกัน  6  รูปแบบ  พบวา  รูปแบบกราฟฟกใหคาความเชื่อมั่นสูงสุด  และมีคาความเชื่อมั่นสูง
กวาแบบอื่น ๆ ทุกรูปแบบอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

อารยา  ตังคนิวาส  (2530 : บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบคาความเชื่อมั่น
ความตรงรวมสมัย  และความตรงเชิงจําแนกของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรท  3  ชุด  ที่มีสัดสวน
จํานวนขอความที่เปนนิเสธ  75%  50%  และ  25%  ของจํานวนขอความทั้งหมดตามลําดับ
กลุมตัวอยางเปนนิสิตชั้นปที่  1  คณะครุศาสตร  หรือศึกษาศาสตร  จํานวน  702  คน  เครื่องมือที่ใช
เปนมาตรวัดเจตคติตออาชีพครู  ผลพบวา  คาความเชื่อมั่นของมาตรวัดเจตคติตออาชีพครูแบบ    ลิ
เคอรททั้ง  3  ชุด  คือ  ชุดที่มีอัตราสวนจํานวนขอความที่เปนนิเสธทั้ง  3  แบบไมมีความแตกตางกัน
คาความตรงรวมสมัยของมาตรวัดเจตคติทั้ง  3  แบบไมแตกตางกัน  สวนความตรงเชิงจําแนกของ
มาตรวัดทั้ง  3  แบบมีความเทาเทียมกัน

สุรีย  ปญญาวชิโรภาส  (2531 : 61-65)  ไดศึกษาเปรียบเทียบคาความเชื่อมั่นของ   มาตร
วัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรแบบลิเคอรท  ที่มีขอความทางบวก  ขอความทางลบ  และขอความทาง
บวกกับทางลบผสมกัน  โดยกําหนดตัวเลือก  3  ตัวเลือก  4  ตัวเลือก  และ  5  ตัวเลือก       ใช
กลุมตัวอยางนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  3  ปการศึกษา  2530  ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงใหม  จํานวน  927  คน  ผลพบวา  คาความเชื่อมั่นหาโดยวิธีแบงครึ่งของขอสอบชนิดมีขอ
ความทางบวก  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  สวนขอความทางลบ  และผสม  ทั้ง
3  รูปแบบ  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สําหรับคาความ    เชื่อมั่น  โดยใช
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของมาตรวัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตร  ที่มี  4  ตัวเลือก     ในแบบทดสอบที่
มีขอความทางบวก ทางลบ และแบบผสม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05

สมจิตร  ทรัพยอัประไมย  (2531 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการวิเคราะหแบบ
ทดสอบวัดเจตคติดวยคลาสสิคอลโมเดล  และราสชโมเดล  ใชแบบทดสอบวัดเจตคติตอวิชาภาษา
อังกฤษ  ที่สรางตามแนวลิเคอรทจํานวน  100  ขอ  และตามแนวออสกูด  จํานวน  100  ขอ
กับกลุมตัวอยางจํานวน  1,307  คน  เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  ปการศึกษา  2530  ของ โรง
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เรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตบางกะป  ผลพบวา  แบบทดสอบที่สรางตามแนวลิเคอรทและแนว
ออสกูดจํานวนขอที่คัดเลือกไวดวย  ราสชโมเดล   มีจํานวน  47 , 59  เปอรเซ็นต และคัดเลือกไวดวย
คลาสสิคอลโมเดล มีจํานวน 98 ,100 เปอรเซ็นต  ตามลําดับ  แบบทดสอบซึ่งสรางขึ้นทั้ง         2  วิธี
จํานวนขอที่ไดรับคัดเลือกไวดวยคลาสสิคอลโมเดลมากกวาจํานวนขอที่ไดรับคัดเลือกไวดวยราสช
โมเดล  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  สําหรับคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่สรางตามแนว
ลิเคอรทที่ไดจากการวิเคราะหทั้ง  2  วิธี  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ทั้ง  2
แบบ  สวนคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่สรางตามแนวออสกูด  ที่ไดจากการวิเคราะหทั้ง  2  วิธี
แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

เพ็ญศรี  ลาหลาเลิศ  (2533 : บทคัดยอ)  ไดทําการเปรียบเทียบคาสถิติของมาตรวัดที่มี
รูปแบบการตอบตางกันในการประเมินตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยใชนิสัยในการ
เรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเปนสถานการณในการศึกษา จํานวน  5  รูปแบบคือ
1)  แบบกราฟฟกอธิบายหัวทาย  2)  แบบกราฟฟกอธิบายทุกสเกล  3)  แบบบรรยายอยางงาย
4)  แบบบรรยายที่สอดคลองพฤติกรรม  และ  5)  แบบเปอรเซ็นตของพฤติกรรม  ผลการวิจัยพบวา
คาสถิติของมาตรวัดสําหรับประเมินตนเองของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั้ง 5 รูปแบบ ไมแตกตาง
กันทั้งคามัชฌิมเลขคณิต  คาความแปรปรวน  และการแจกแจงของขอมูล  สวนคาสถิติอันเปนตัววัด
ความตรงเชิงสภาพ  และคาความเชื่อมั่นแบบสอบซ้ําของมาตรวัดสําหรับประเมินตนเองของนักเรียน
มัธยมศึกษาตอนปลาย  ทั้ง  5  รูปแบบ  ไมแตกตางกัน

ศิรินาถ  สิงหาแกว  (2535 : ง)  ไดเปรียบเทียบคาสถิติของขอมูลที่ไดจากมาตรวัดที่มีรูป
แบบคําตอบแบบกราฟฟกที่มีจํานวนรายการคําตอบแตกตางกัน  5  แบบ  คือ  3, 4, 5, 6  และ  7
รายการ  ในการประเมินการสํารวจนิสัยในการเรียนของกลุมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  สังกัดกรม
สามัญศึกษา  จังหวัดสระบุรี  จํานวน  695  คน  ผลการวิจัยพบวา  มาตรวัดทั้ง  5  แบบ  มีคาเฉล่ีย
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  โดยคาเฉล่ียแบบ  7  รายการคําตอบมีคาสูงสุด  และแบบ  3  รายการ
คําตอบมีคาต่ําสุด ความแปรปรวนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ โดยความแปรปรวนของแบบ  6  ชวง
มีคาสูงสุด  และแบบ  4  ชวงมีคาต่ําสุด  และคาความเที่ยงแบบวัดซํ้าแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
โดยแบบ  3  ชวง  มีคาความเที่ยงสูงสุด  และแบบ  6  ชวงมีคาความเที่ยงต่ําสุด

นําบุญ  เจนสรรพกิจกุล  (2535 : 89-95)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการตอบของมาตรวัด
เจตคติของลิเคอรท  ในดานแบบแผนและความคงที่ในการตอบเมื่อรูปแบบการตอบแตกตางกัน
5  รูปแบบ  โดยลักษณะของเครื่องมือจะเปนคําถามที่มีลักษณะไวตอความรูสึกและไมไวตอความรูสึก
กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 สังกัดกรมสามัญศึกษาจํานวน 400 คน ผลพบวา
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ดานแบบแผนการตอบผูตอบมาตรวัดที่มีลักษณะคําถามเหมือนกันแตมีรูปแบบการตอบตางกัน        
มีแบบแผนการตอบตางกัน  โดยผูตอบเลือกคําตอบที่เปนกลางเมื่อกําหนดไวตําแหนงกลางมากกวาเมื่อ
กําหนดไวทางขวาสุดของรายการ  สวนดานความคงที่ในการตอบมาตรวัดที่รูปแบบการตอบตางกันไม
แตกตางกัน

อุษา  ชวยมั่ง  (2535 : บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
วัดเจตคติตอวิชาคณิตศาสตรแบบลิเคอรทที่มีรูปแบบการตอบตางกัน  4  รูปแบบคือ  1)  มีตัวเลือก
สมดุลทั้งสองดาน  2)  มีตัวเลือกดานบวกมากกวาดานลบ  3)  มีตัวเลือกดานลบมากกวาดานบวก
และ  4)  ไมมีตัวเลือกให  แตมีคําคา  “ไมเห็นดวยอยางยิ่ง”  กับ  “เห็นดวยอยางยิ่ง”  อยูปลายขั้วทั้ง
สองขางของมาตรวัด  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  2  กรมสามัญศึกษา  จังหวัด
พัทลุง  จํานวน  1,300  คน  ผลพบวา  คาความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของมาตรวัดรูปแบบ
ที่  2  มีคาความเชื่อมั่นสูงสุด  และรูปแบบที่  4  มีคาความเชื่อมั่นต่ําสุด  ทดสอบความแตกตางของ
คาความเชื่อมั่นของมาตรวัดทั้ง  4  รูปแบบ  พบวา  รูปแบบที่  2  และรูปแบบที่  4  แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  และรูปแบบที่  2  และรูปแบบที่  3  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  .05  สวนคูอื่น ๆ ไมแตกตางกัน

ชนาธิป  ทุยแป  (2539 : บทคัดยอ)  ไดทําการเปรียบเทียบความตรงเชิงโครงสรางและ
ความคงที่ในการตอบของมาตรวัดเจตคติแบบลิเคอรทที่มีความเขมของขอความตางกัน  3  แบบ  คือ
มาตรวัดที่มีความเขมมาก  มาตรวัดที่มีความเขมปานกลาง  และมาตรวัดที่มีความเขมอยางออน
เปรียบเทียบกับมาตรวัดเจตคติตออาชีพครูแบบลิเคอรทฉบับเกณฑที่สมหวัง  พิธิยานุวัฒนและคณะ
พัฒนาขึ้น  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาคณะครุศาสตร  สถาบันราชภัฏเทพสตรี  จํานวน  400 คน
วิเคราะหคาสถิติพื้นฐาน  คาความเชื่อมั่นโดยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค  ผลพบวาคาความ
เชื่อมั่นของมาตรวัดที่มีความเขมปานกลางและมาตรวัดที่มีความเขมอยางออนมีคาสูงกวามาตรวัด   
เจตคติฉบับเกณฑ
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มโนทัศนเก่ียวกับครู

ครูเปนบุคคลผูมีบทบาทสําคัญที่สุดในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติในทุก ๆ ดานทั้งนี้
เพราะสังคมและประเทศชาติจะมีความเจริญกาวหนา  มั่นคง  และเปนไปในรูปแบบใดยอมขึ้นอยูกับ
คุณภาพและวิธีการที่บุคคลในสังคมไดรับจากการศึกษาเปนปจจัยสําคัญ และปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ทําให
การศึกษาของบุคคลในชาติมีคุณภาพก็คือ  ครู  ดังนั้น  ครูจึงเปนบุคคลผูมีบทบาทสําคัญในการสราง
เสริมปรุงแตงใหมีคุณภาพและคุณธรรมตามความตองการของสังคม  ดวยเหตุนี้จึงทําใหครูไดรับรางวัล
ตอบแทนจากสังคมโดยการยกยองใหเปนปูชนียบุคคล

การจะเปนปูชนียบุคคลของศิษยหรือคนในสังคมนั้นมิใชเปนไดเพราะวาครูเปนผูมีความรู   
ความสามารถในการอบรมสั่งสอนคนใหเปนบุคคลที่มีความรูและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุขเทานั้น  แตตองอาศัยคุณธรรมประจําใจของครูเปนองคประกอบที่สําคัญดวย  คุณธรรมของ
ครูจะเกิดมีขึ้นไดก็โดยการไดรับการอบรมสั่งสอนจากบูรพาจารยและจากการฝกฝนพัฒนาตนเองอยู
เสมอ  ดวยความศรัทธาและดวยสํานึกในหนาที่ของครูอยางแทจริง  ดวยเหตุนี้  นักศึกษาครูหรือผูที่
จะเปนครูในอนาคต  จึงจําเปนตองมีทั้งความรูและคุณธรรมของความเปนครูควบคูกันตลอดไป

ภารกิจที่สําคัญที่สุดของผูประกอบวิชาชีพครูก็คือการสอน  การสอนเปนกระบวนการ
เฉพาะตัวและมีความซับซอน  โดยปกติการสอนเปนกระบวนการที่ผสมผสานกัน ทั้งศาสตรและศิลป
กระบวนการบางอยางตองอาศัยองคประกอบทางจิตวิสัย  (Subjective  Factors)  และบางสวนตอง
อาศัยขอมูลทางวัตถุวิสัย  (Objective  Data)  การใชองคประกอบทางจิตวิสัย  (ศิลปะ)  และขอมูล
ทางวัตถุวิสัย  (ศาสตร) นั้น  จะสังเกตเห็นไดจากครูบางคนที่เขาทําการสอนใหมซ่ึงยังขาดความรูและ
ประสบการณ  ครูพวกนี้จะไดใชวิธีการบางอยางที่ไมเปนไปตามหลักวิชาการ  แตก็สามารถทําให
นักเรียนทุกคนในชั้นสามารถอานออกเขียนได  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา  ครูไดนําศิลปะ  หรือความสามารถ
และบุคลิกภาพเฉพาะตัวมาใชในการสอน  ในขณะเดียวกันครูที่มีความรูในหลักวิชาการอยางเพียงพอก็
จะนําเอาหลักวิชาการมาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  นั่นคือ  ครูไดนํา
เอาหลักวิชาการหรือความรูทางวิทยาศาสตรมาใชในการสอนนั่นเอง

ครู  มีความหมายลึกซ้ึงและกวางขวาง  ยากที่จะสรุปใหมีความหมายอยางใดอยางหนึ่ง
คําวา  “ครู”  มาจากรากศัพทในภาษาบาลีวา  “คุรุ-ครุ”  หรือจากภาษาสันสกฤตวา  “คุรุ”  ในความ
หมายที่เปนคํานาม  แปลวา  ผูส่ังสอนศิษย  หรือถายทอดความรูใหแกศิษย  และในความหมายที่เปน
คําวิเศษณในภาษาบาลี  แปลวา  หนัก  สูง  สวนในภาษาสันสกฤต  แปลวา  ใหญ  หนัก
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2525 : 168)
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คําวา  “ครู”  ตามพจนานุกรมไทยของมานิต  มานิตเจริญ  (2519 : 195)  หมายถึง ผูส่ัง
สอน  ผูถายทอดความรูใหแกศิษย  หรือเปนเครื่องเตือนใจ  เชน  ผิดเปนครู

คําวา  “ครู”  ตามพจนะ-สารานุกรมไทยของเปลื้อง  ณ นคร  (2516 : 89)  หมายถึงผูมี
ความหนักแนน  ผูควรแกการเคารพของศิษย  หรือ  ผูส่ังสอน

Dictionary  of  Education  ของ  กูด  (Good, 1973 : 586)  ใหความหมายของคําวา
“TEACHER”  สรุปเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้

1)  ครู  คือ  บุคคลที่ส่ังสอนอบรมคนอื่น ๆ
2)  ครู  คือ  บุคคลที่ทางราชการจางไวเพื่อทําหนาที่ใหคําแนะนําหรืออํานวยการในการจัด

ประสบการณการเรียนสําหรับนักเรียนหรือนักศึกษาในสถาบันการศึกษา ไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชน
3)  ครู  คือ  บุคคลที่มีประสบการณหรือมีการศึกษามาก  หรือดีเปนพิเศษ หรือมีทั้ง

ประสบการณและการศึกษาดีเปนพิเศษในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งที่สามารถชวยทําใหบุคคลอื่น ๆ เกิด
ความเจริญงอกงาม  และพัฒนากาวหนาได

4)  ครู  คือ  บุคคลที่สําเร็จหลักสูตรวิชาชีพจากสถาบันฝกหัดครู  และการฝกอบรมนั้นได
รับการรับรองอยางเปนทางการโดยการมอบประกาศนียบัตรทางการสอนใหแกบุคคลนั้น

ยนต  ชุมจิต (2536 : 11) ไดสรุปความหมายของครูเปนประเด็นสําคัญ ๆ ดังตอไปนี้
1)  คําวา  “ครู”  มาจากรากศัพทเดิมในภาษาบาลีวา  “ครุ-คุรุ”  หรือจากภาษาสันสกฤตวา

“คุรุ”  ซ่ึงเปนรากศัพทเดิมของคําวา  “คารวะ”  แผลงไปเปน  “เคารพ”
2)  การคารวะหรือเคารพ  หมายถึง  การตระหนัก  ซ่ึงหมายถึง  การเอาใจจดจอในความ

ดีอันมีอยูในตัวคนหรือส่ิงของ  ครูเปนผูตระหนักโดยใชปญญาพิจารณาใครครวญในสิ่งที่  ดี-ชั่ว
ถูก-ผิด  ควร-มิควร  และเปนผูที่ศิษยควรตระหนัก

3)  คําวา  “ครู”  ในสมัยโบราณ  หมายถึง  เปนผูนํา  เปนผูเปดประตูทางวิชาความรูใหแก
ศิษย  เปนผูที่มีความหนักแนนควรแกการเคารพบูชาของศิษย

4)  ความหมายโดยทั่วไปของครู  หมายถึง  ผูอบรมสั่งสอน  ถายทอดวิชาความรูใหแก
ศิษย  เปนผูที่มีความหนักแนนควรแกการเคารพบูชาของศิษย

5)  ปจจุบัน  ครู  หมายถึง  ผูประกอบวิชาชีพอยางหนึ่งที่ทําหนาที่สอนคน  และมักจะใช
กับผูสอนในระดับที่ต่ํากวาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษา

แนวคิดในการสรางมาตรวัดเจตคติตอครูในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดยึดตามแนวการจัดการ
เรียนการสอนวิชา  “ความเปนครู”  ของยนต  ชุมจิต  ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาที่เรียน
ครูทุกคนไดมีความรูความเขาใจตอครู  รูจักบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของครู  ตลอดจนการ
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ปลูกฝงคานิยม  จรรยาบรรณ  และคุณธรรมของครู  ซ่ึงแนวคิดนี้ไดสอดคลอง  พระราชบัญญัติครู
พ.ศ. 2488  ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2536 ที่ไดกําหนด ระเบียบ จรรยา มรรยาท และวินัยของครู    ผู
วิจัยจึงนํามาสรุปเปนกรอบในการสรางมาตรวัดเจตคติตอครูในดาน หนาที่และความรับผิดชอบ    คุณ
ลักษณะ  บุคลิกภาพ คานิยม  จรรยาบรรณครู  และคุณธรรม  ดังรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้

หนาที่และความรับผิดชอบของครู
หนาที่  (Duty)  หมายถึง  ส่ิงที่ทุกคนตองจํายอมทํา  โดยภาระจํายอมนั้น  ตามปกติแลว

จะเปนไปตามหลักศีลธรรม  แตบางครั้งก็เปนไปตามกฎหมายหรือขอตกลง  (Good, 1973 : 498)
หนาที่  หมายถึง  งานการปฏิบัติ  การบริหารหรือกิจธุระที่ตองกระทําตามคําส่ังใหเกิดผล

ดวยความยินดี  หรือการปฏิบัติงานตามตําแหนง  งานอาชีพ  หรืองานวิชาชีพ  หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึง
พฤติกรรมที่ไดกําหนดใหกระทําโดยความจําเปนทางหลักศีลธรรม  ความตองการตามขนบธรรมเนียม
หรือความพึงพอใจ  โดยอาศัยความรูสึกถึงความถูกตองและความเหมาะสม  (Gove, 1965 : 1935)

หนาที่ หมายถึง กิจที่ควรกระทํา หรือกิจที่ตองกระทํา (ราชบัณฑิตยสถาน, 2525 : 833)
ความรับผิดชอบ  (Responsibility)  หมายถึง  หนาที่ประจําของแตละบุคคลเมื่อไดรับ

มอบหมายอยางใดอยางหนึ่ง  หรือเปนการปฏิบัติงานและหนาที่โดยเฉพาะซึ่งไดรับมอบหมายใหดีที่สุด
ตามความสามารถของตน  (Good, 1973 : 498)

ความรับผิดชอบ  หมายถึง  คุณสมบัติหรือเงื่อนไขที่บุคคลจะตองรับผิดชอบ  เชน
ความรับผิดชอบทางดานศีลธรรม  กฎหมาย  หรือทางดานจิตใจ  ความเชื่อถือได  หรืออีกนัยหนึ่ง
หมายถึง  เปนบางสิ่งบางอยางซึ่งบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะตองรับผิดชอบ  เชน  ความเปนผูนําจะตองมี
ความรับผิดชอบอยางสูง  (Gove, 1965 : 1935)

จากความหมายที่กลาวมาขางตน  พอสรุปไดวา  หนาที่  คือ  กิจที่ตองกระทํา  หรือส่ิงที่
บุคคลจําเปนตองกระทํา  ทั้งนี้  อาจเปนความจําเปนตามหลักศีลธรรม  กฎหมาย  หรือดวยสํานึกที่
ถูกตอง  เหมาะสม  สวนคําวา  ความรับผิดชอบ  หมายถึง  คุณสมบัติที่เชื่อถือไดของบุคคล         ที่
จะทํางานซึ่งไดรับมอบหมาย หรืองานในหนาที่ประจําใหสําเร็จโดยอาศัยสํานึกทางศีลธรรม  กฎหมาย
คําส่ัง  หรือจากความรูสึกในความถูกตองเหมาะสม

ดังนั้น  เมื่อกลาวถึงหนาที่และความรับผิดชอบของครูจึงหมายถึง  กิจที่ผูเปนครูตอง
กระทําใหเสร็จส้ินสมบูรณ  ซ่ึงการกระทําของครูอาจจะเปนไปโดยอาศัยหลักคุณธรรม  จริยธรรม
กฎหมาย  หรือดวยสํานึกในความถูกตองเหมาะสมก็ได
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หนาที่และความรับผิดชอบของครูตามรูปคําภาษาอังกฤษ
คําวา  “ครู”  ตรงกับคําศัพทในภาษาอังกฤษวา  “TEACHERS”  ดังนั้น  เพื่อใหเขาใจหนา

ที่และความรับผิดชอบของครูตามรูปคําภาษาอังกฤษ  สามารถอธิบายความหมายของตัวอักษรแตละตัว
ในคําดังกลาวดังนี้  (ยนต  ชุมจิต, 2536 : 71)

T  (Teaching)  หรือ  การสอน  หมายถึง  การอบรมสั่งสอนศิษยใหมีความรูความ
สามารถในวิชาการทั้งหลายทั้งปวง  ซ่ึงถือวาเปนงานหลักของครูทุกคนทุกระดับชั้นที่สอน  ตามระเบียบ
คุรุสภาวาดวย  จรรยา  มรรยาท  และวินัยตามระเบียบประเพณีของครู  พ.ศ.  2526  ขอ  3  กําหนด
ไววา  “ครูตองตั้งใจสั่งสอนศิษยและปฏิบัติหนาที่ของตนใหเกิดผลดีดวยความเอาใจใส  อุทิศเวลาของ
ตนใหแกศิษย  จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหนาที่การงานมิได”  และในขอ  6  กําหนดไววา  “ครูตองถายทอด
วิชาความรูโดยไมบิดเบือนและปดปงอําพราง  ไมนําหรือยอมใหนําผลงานทางวิชาการของตนไปใชใน
ทางทุจริตหรือเปนภัยตอมนุษยชาติ”  จากขอกําหนดในจรรยาบรรณครูทั้ง  2  ขอที่นํามากลาวนี้จะเห็น
ไดวาหนาที่สําคัญของครู  คือ  การอบรมสั่งสอนศิษย  การถายทอดวิชาความรูใหแกศิษย  โดยเฉพาะ
ในจรรยาบรรณครูขอ  3  ถือวาการอบรมสั่งสอนศิษยเปนหนาที่สําคัญมาก  จะละทิ้งไมได  เพราะถา
หากครูละทิ้งหรือทอดทิ้งการสอนก็คือครูละทิ้งหนาที่ของครู ซ่ึงการกระทําเชนนั้น ศิษยของครูจะไมได
รับการพัฒนาความคิด ความรู และสติปญญา หรือหากไดรับบางก็ไมไดเจริญเติบโตเทาที่ควร

E  (Ethics)  หรือ  จริยธรรม  หมายถึง  การที่ครูมีหนาที่และความรับผิดชอบในการ  อบ
รมสงเสริมจริยธรรมใหแกนักเรียน  ซ่ึงถือวาเปนหนาที่และความรับผิดชอบที่สําคัญอีกประการหนึ่งของ
ครู  นอกจากครูอาจารยจะตองอบรมสงเสริมใหนักเรียนเปนผูมีจริยธรรมแลว  ครูอาจารยทุกคนจะ
ตองประพฤติปฏิบัติตนใหเปนผูมีจริยธรรมอันดีงามเหมาะสมดวย  เพราะพฤติกรรมอันเหมาะสมที่ครู
อาจารยไดแสดงออก  จะเปนเครื่องมือที่สําคัญสําหรับการปลูกฝงศรัทธาใหแกศิษยเพื่อศิษยจะไดนําเอา
ไปเปนแบบอยางสําหรับการประพฤติปฏิบัติตอไป

A  (Academic)  หรือ  วิชาการ  หมายถึง  การที่ครูตองมีหนาที่และความรับผิดชอบใน
ทางวิชาการทั้งของตนเองและในดานความเจริญงอกงามของศิษย  ความจริงงานของครูอาจารยเปนงาน
ที่ตองเกี่ยวกับวิชาการอยูตลอดเวลา  เพราะอาชีพครูตองใชความรูเปนเครื่องมือในการประกอบอาชีพ
ดังนั้น  ครูอาจารยทุกคนตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเปนประจํา  หากไมกระทําเชนนั้น    จะทําให
ความรูที่ไดจากการศึกษาเลาเรียนมาจากมหาวิทยาลัยนั้นลาสมัย  ไมทันกับความเปลี่ยนแปลงทางวิทยา
การใหม ๆ ซ่ึงมีอยางมากมายในปจจุบัน
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C  (Cultural  Heritage)  หรือ  การสืบทอดวัฒนธรรม  หมายถึง  ครูอาจารยตองมีหนา
ที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับวัฒนธรรม  กลาวคือ  ครูอาจารยตองทําหนาที่และรับผิดชอบในการสืบ
ทอดมรดกทางวัฒนธรรมจากคนรุนหนึ่งใหตกทอดไปสูรุนตอ ๆ ไป  วิธีการที่ครูอาจารยจะกระทํามีอยู
2  แนวทางดวยกันคือ

1)  การปฏิบัติตามวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามอยางถูกตองอยูเสมอ
กลาวคือ  ครูอาจารยทุกคนควรจะศึกษาหาความรูใหเกิดความเขาใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของชาติอยางถองแทเสียกอน  แลวประพฤติตนใหถูกตองเหมาะสมเพื่อเปนแบบ
อยางที่ถูกตองแกศิษยและบุคคลทั่วไป  เชน

     -  การแตงกายใหถูกตองเหมาะสมกับโอกาสตาง ๆ
     -  การแสดงความเคารพและกิริยามารยาทแบบไทย ๆ
     -  การจัดงานพิธีตาง ๆ เชน  งานอุปสมบท  งานมงคลสมรส  หรืออื่น ๆ
2)  การอบรมสั่งสอนศิษยใหเปนผูเขาใจในวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม

ของไทยอยางถูกตอง  และในเวลาเดียวกันก็กระตุนเรงเราสงเสริมใหนักเรียนประพฤติปฏิบัติตามใหถูก
ตองตามแบบฉบับที่บรรพบุรุษไดยึดถือปฏิบัติสืบตอกันมา

H  (Human  Relationship)  หรือ  มนุษยสัมพันธ  หมายถึง  ครูอาจารยตองทําตัวให
เปนผูมีมนุษยสัมพันธอันดีตอบุคคลทั่ว ๆ ไป  เพราะการมีมนุษยสัมพันธที่ดี  จะชวยใหอาจารย
สามารถปฏิบัติหนาที่การงานไดอยางมีประสิทธิภาพทั้งในดานสวนตัวและสวนรวม  โรงเรียนใดถาหากผู
บริหารโรงเรียนและคณะครูอาจารยเปนผูมีมนุษยสัมพันธที่ดีแลว  โรงเรียนนั้นจะสามารถพัฒนาไปได
อยางรวดเร็ว

การมีมนุษยสัมพันธของครูนั้น  สามารถจําแนกออกไดดังนี้
1)  มนุษยสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน
ครูควรปฏิบัติหนาที่ของครูใหสมบูรณที่สุดและควรสรางมนุษยสัมพันธอันดีระหวางครูกับ

ศิษยใหแนนแฟน  ใหศิษยเกิดความรูสึกประทับใจตลอดไป  วิธีการที่ครูควรกระทําตอศิษย  เชน
-  สอนศิษยใหเกิดความรูความสามารถในวิชาการตาง ๆ อยางเต็มกําลังความสามารถ
-  สอนศิษยดวยการทําใหบรรยากาศในการเรียนการสอนสนุกสนานและไดสาระ
-  อบรมดูแลความประพฤติของศิษยใหอยูในวินัยหรือกรอบของคุณธรรม  ไมปลอยให

ศิษยออกนอกกรอบของระเบียบวินัยหรือกระทําความชั่วดวยประการทั้งปวง
-  ดูแลทุกขสุขของศิษยอยูเสมอ  และพยายามหาทางชวยเหลือ
-  เปนที่ปรึกษาหารือและชวยแกปญหาใหแกศิษย
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2)  มนุษยสัมพันธระหวางครูกับครู
ความสัมพันธระหวางครูกับครูดวยกันมีความสําคัญตอการสอนและการพัฒนาอาชีพครู  

เพราะครูอาจารยที่ทําการสอนอยูในสถานศึกษาเดียวกัน  เปรียบเสมือนบุคคลที่อยูในครอบครัวเดียว
กัน  หากสมาชิกในครอบครัวเดียวกันมีความสมานสามัคคีตอกัน  ยอมเต็มใจที่จะรวมพลังกันทํากิจ
กรรมหรืองานตาง ๆ ใหสําเร็จลุลวงไปอยางมีคุณภาพ  ทั้งงานทางดานการสอนและการพัฒนาโรงเรียน
ถาหากสถานศึกษาใดมีครูอาจารยสมานสามัคคีกลมเกลียวกันแลว  การพัฒนาโรงเรียนและการพัฒนา
อาชีพครูก็จะเจริญกาวหนาไปอยางรวดเร็ว  วิธีการที่ครูอาจารยควรปฏิบัติตอกันเพื่อสรางสัมพันธภาพ
อันดี  เชน

-  รวมมือกันอบรมสั่งสอนศิษยใหเปนพลเมืองดีของชาติ
-  ชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางวิชาการ  เชน  แนะนําการสอน  แนะนําเอกสารหรือแหลง

วิทยาการให
-  ชวยเหลืองานสวนตัวซึ่งกันและกันเทาที่โอกาสจะอํานวย
-  ทําหนาที่แทนกันเมื่อคราวจําเปน
-  ใหกําลังใจในการทํางานซึ่งกันและกัน ซ่ึงอาจจะแสดงออกในรูปของวาจาหรือการกระทํา
-  กระทําตนใหเปนผูมีความสุภาพออนนอมตอกัน  ใชกิริยาวาจาที่สุภาพตอกัน  ไมแสดง

ตนในทํานองยกตนขมผูอื่น
3)  มนุษยสัมพันธระหวางครูกับผูปกครอง / ชุมชน
ผูปกครองนักเรียนนับวาเปนบุคคลอีกกลุมหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอการสงเสริมการเรียน

การสอนและการพัฒนาโรงเรียน  โรงเรียนใดสามารถโนมนาวใหผูปกครองนักเรียนเขามาใกลชิดกับ
โรงเรียนอยางสม่ําเสมอได  โรงเรียนนั้นจะสามารถพัฒนาไดอยางรวดเร็ว  วิธีการที่ครูสามารถสราง
ความสัมพันธกับผูปกครองมีหลายวิธีดวยกัน  เชน

-  แจงผลการเรียนหรือความเจริญกาวหนาของศิษยใหผูปกครองทราบเปนระยะ ๆ
-  ติดตอกับผูปกครองเพื่อรวมกันแกปญหาของศิษยในกรณีทีศิษยมีปญหาทางการเรียน

ความประพฤติ  สุขภาพ  หรืออื่น ๆ
-  หาโอกาสเยี่ยมผูปกครองนักเรียนเพื่อสรางความคุนเคย  เชน  เมื่อไดขาวการเจ็บปวย

หรือสมาชิกในครอบครัวถึงแกกรรม  เปนตน
-  เชิญผูปกครองมารวมกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน  เชน  การแขงขันกีฬาประจําป

งานชุมนุมศิษยเกา  เปนตน
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-  เมื่อไดรับเชิญใหไปรวมงานของผูปกครองนักเรียน  ตองหาโอกาสไปใหได  เชน     
งานอุปสมบท  งานมงคลสมรส  เปนตน

-  ครูควรรวมมือกันจัดกิจกรรมเพื่อการฝกอาชีพหรือสงเสริมความรูใหผูปกครองและ
ประชาชนในทองถิ่นบาง  จะทําใหชุมชนเห็นความสําคัญของครูมากยิ่งขึ้น

-  เมื่อชุมชนรวมมือกันจัดงานตาง ๆ เชน  งานประจําปของวัดหรืองานเทศกาล ตาง ๆ
ครูควรใหความรวมมืออยางสม่ําเสมอ

-  ทางโรงเรียนควรแจงขาวสารตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอผูปกครอง  โดยใหผูปกครองได
ทราบเปนระยะ ๆ ซ่ึงอาจจะสงขาวสารทางนักเรียนหรือการติดประกาศตามที่อานหนังสือประจําหมูบาน

E  (Evaluation)  หรือ  การประเมินผล  หมายถึง  การประเมินผลการเรียนการสอนนัก
เรียน  หนาที่และความรับผิดชอบนักเรียนในดานนี้ถือวามีความสําคัญยิ่งอีกประการหนึ่ง  เพราะการ
ประเมินผลการเรียนเปนการวัดความเจริญกาวหนาของศิษยในดานตาง ๆ ถาหากครูสอนแลวไมมีการ
วัดผล  ครูก็ไมสามารถที่จะทราบไดวาศิษยของตนมีความเจริญกาวหนามากนอยเพียงใด ดังนั้น ครูจึง
ควรระลึกเสมอวา “ณ ที่ใดมีการสอน ที่นั่นจะตองมีการสอบ”

สําหรับการประเมินผลการเรียนการสอนของนักเรียนนั้น  ครูสามารถเลือกใชวิธีการตาง ๆ
ไดหลายวิธี  ทั้งนี้  อาจจะใชหลาย ๆ วิธีในการประเมินผลครั้งหนึ่ง  หรือเลือกใชเพียงวิธีใดวิธีหนึ่งใน
การประเมินผลครั้งนั้น ๆ ก็ได

R  (Research)  หรือ  การวิจัย  หนาที่และความรับผิดชอบของครูในดานนี้  หมายถึง
การที่ครูตองเปนนักแกปญหา  เพราะการวิจัยเปนวิธีการแกปญหาและการศึกษาหาความรูความจริงที่
เชื่อถือไดโดยวิธีการที่เชื่อถือได  การวิจัยของครูในที่นี้  อาจจะเปนเพียงการคนหาสาเหตุตาง ๆ ที่นัก
เรียนมีปญหา  ไปจนถึงการวิจัยอยางมีระบบในชั้นสูงก็ได  สาเหตุที่ครูตองมีหนาที่และความรับผิดชอบ
ในดานนี้ดวยก็เพราะในการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ครูจะตองพบกับปญหาอยูเสมอ  เชน  ปญหาเด็ก
ไมทําการบาน  เด็กหนีโรงเรียน  เด็กที่ชอบรังแกเพื่อน  และเด็กที่ชอบลักขโมย  เปนตน     
พฤติกรรมตาง ๆ เหลานี้  ถาครูอาจารยสามารถทําการแกไปได  ก็จะทําใหการเรียนการสอนดําเนินไป
อยางมีประสิทธิภาพ

S  (Service)  หรือ  การบริการ  หนาที่และความรับผิดชอบของครูในดานนี้สวนใหญเปน
การใหบริการแกศิษยและผูปกครอง  แตในบางโอกาสก็จําเปนตองใหบริการแกประชาชนในทองถิ่นดวย
งานบริการที่ครูอาจารยอาจจะตองกระทํานอกเหนือการใหบริการแกศิษยมีหลายประการ  เชน  การให
คําปรึกษาความรูแกประชาชนในทองถิ่นทั้งในดานความรูทางอาชีพ สุขภาพอนามัย การใหคําปรึกษา
หารือ และการรวมกันแกปญหาของชุมชน เปนตน  นอกจากนี้  ครูอาจารยที่ทําการสอนในทองถิ่นตาม
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ชนบทอาจใหบริการดานแรงงานอีกดวย  เชน  รวมมือกับชาวบานเพื่อชวยกันพัฒนาสิ่งที่เปนสาธารณ
ประโยชน  เปนตน

คุณลักษณะของครู
หลักคําสอนหรือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาทุกหมวดหมู หากครูอาจารยผูใดนํามายึดถือ

ปฏิบัติอยางจริงจังยอมนําไปสูความเปนครูอาจารยที่ดีไดทั้งนั้น  พระราชวรมุนี  (ประยุทธ  ปยุตโต)
ไดนําหลักธรรมที่เรียกวา  กัลยาณมิตรธรรม  มาประยุกตใชเพื่อใหครูไดใชเปนหลักในการปฏิบัติตน
แกครู  ซ่ึงประกอบดวย  7  ประการ  (พระราชวรมุนี, 2528 : 238)  ดังนี้

1)  ปโย  คือ  การทําตัวใหเปนที่รักแกศิษยและบุคคลทั่วไป  ชวนใหเขาไปปรึกษา  ไตถาม
มีความเมตตากรุณา  มีหนาตา ยิ้มแยมแจมใส  คอยปลอบโยนใหกําลังใจ

2)  ครุ  คือ  การเปนบุคคลที่นาเคารพ  ประพฤติปฏิบัติสมควรแกฐานะ  เปนบุคคลที่มี
ความหนักแนน  มีจิตใจมั่นคง  กอใหเกิดความรูสึกอบอุนใจ  เปนที่พึ่งไดและรูสึกปลอดภัย

3)  ภาวนีโย  คือ  เปนผูอบรมตนใหเจริญ  สนใจในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม  เปนคน
สายตายาวมองการณไกล  เปดใจรับความรูความเขาใจอยูเสมอ  ไมลาหลังใคร  เปนครูเวลาสอน
เปนนักเรียนเมื่อมีเวลาวาง  เปนนักสากลนิยม  ถือศาสนาเปนหลักใจ  อยาเปนคนมีความเห็นผิด
เชื่อกฏแหงกรรมวาทําดีไดดี  ทําชั่วไดชั่ว  มีการควบคุมกายวาจาดวยศีล  ควบคุมจิตดวยสมาธิ   ควบ
คุมความเห็นดวยปญญา  จึงจะเอาตัวรอดปลอดภัย

4)  วัตตา  คือ  เปนผูที่มีความมานะในการตักเตือนส่ังสอน  เปนที่ปรึกษาที่ดี  มีความ
เฉลียวฉลาดในการใชคําพูด  รูวาเมื่อไรควรจะพูดอะไร  หรือพูดอยางไร  เปนคนเคารพระเบียบแบบ
แผน  แตงกายอยางเปนระเบียบเรียบรอย

5)  วจนักขโม  คือ  เปนผูที่มีความอดทนตอส่ิงที่มากระทบ  พรอมที่จะรับฟงคําปรึกษา
ซักถาม  เสนอแนะ  วิพากษวิจารย  อดทน  ฟงไดไมเบื่อ  ไมฉุนเฉียว  มีเจตนาดีเปนที่ตั้ง

6)  คัมภีรัญจะ  กถัง   กัตตา  คือ  สามารถอธิบายเรื่องยุงยากซับซอนใหเขาใจ  เปนผูเขา
ใจหลักการสอน  รูวาวิชาอะไรควรสอนอยาไรเด็กจึงจะเขาใจ  ของยากตองทําใหงาย  ของลึกตองทําให
ตื้น  มองไมเห็นตองทําใหเห็นชัดเจนแจมแจง  สอนแตส่ิงที่รูแลวไปหาสิ่งที่ยังไมรู  งายไปหายาก    
ต่ําไปหาสูง  เปนตน

7)  โน  จัฏฐาเน  นิโยชเย  คือ  ไมแนะนํา เรื่องที่เหลวไหลหรือชักจูงไปในทางที่เส่ือม   ไม
ชักนําศิษยไปในทางที่ต่ําทราม  ส่ิงใดเปนความเสื่อมโทรมทางใจ  ไมควรชักนําไปทางนั้น  ครูไมควร
ประพฤติส่ิงที่ต่ําทรามใหเด็กเห็น  ครูควรหลีกเล่ียงอบายมุขทั้งปวง
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การเปนครูที่ดี ตามแนวคิดของพระพุทธเจานั้นเนนที่การพยายามฝกปรือตนเอง การส่ังสม
ส่ิงดีงามตาง ๆ ไดแก ทําตนใหเปนที่รัก มีความหนักแนน มีจิตใจมั่นคง ประพฤติดี  ยันหมั่นเพียร
ในการทําหนาที่ของตน  อดทน  ปรารถนาดีตอศิษย

คุณลักษณะของครูตามอุดมคติ
การเปนครูในอุดมคติ  หมายถึงการเปนครูที่สมบูรณ  (Perfect)  เทาที่บุคคลที่เปนครูจะ

ทําได  ตามหลักการทางทฤษฎีแลว  ไมมีบุคคลใดจะเปนครูที่สมบูรณไดทุกส่ิงทุกอยาง  การเปนครูที่
สมบูรณตามอุดมคติได  หมายความวา  บุคคลผูนั้นไดบรรลุความสมบูรณในระดับที่ไมจําเปนจะตอง
ปรับปรุงส่ิงใดตอไปอีกแลว  เมื่อเปนเชนนี้  ความเจริญงอกงามก็จะหยุด  แตในสภาพความเปนจริง
ความเจริญงอกงามทั้งในดานสวนตัวและทางดานวิทยาการของผูประกอบวิชาชีพครูเปนส่ิงจําเปนที่จะ
ตองพัฒนาใหทันสมัยและนาสนใจอยูเสมอ  ดังนั้น  ผูเปนครูจําเปนตองพัฒนาตนเองอยูเสมอ

คุณลักษณะของครูตามอุดมคตินั้นมีมากมาย  แตที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งคือ  ความเปน
กัลยาณมิตร  ซ่ึงไดกลาวมาแลวขางตน  ยนต  ชุมจิต  (2539 : 104-109)  ไดเสนอคุณลักษณะของครู
ตามอุดมคติ  โดยยึดแนวคิดของ  เฮลซอง  และวีคส  (Hessong  and  Weeks, 1987 : 457-463)
วาควรมีลักษณะดังตอไปนี้

1)  เปนผูมีความรอบรู  การเปนผูมีความรอบรู  หมายถึง  การมีความรูหรือความเขาใจใน
วิชาการตาง ๆ ซ่ึงไดศึกษาเลาเรียนมาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยเปนอยางดี มีความเชื่อมั่นในวิชา
การแตไมหยิ่งผยองวาตนมีความรูสูง  นักศึกษาครูหวังใหอาจารยที่ สอนตนมีความฉลาดรอบรูในวิชาที่
สอนตนอยางไร  เด็ก ๆ ที่เปนศิษยของนักศึกษาครู  (ครูในอนาคต)  ก็หวังที่จะใหครูในอนาคตเปนผูมี
ความรอบรูในวิชาการใหมากที่สุดดวย  อยางไรก็ตาม  ไมมีครูคนใดจะรอบรูไปหมดเสียทุกอยางเมื่อ
นักเรียนเกิดความสงสัย  แตครูก็ควรจะรูวิชาการและแหลงวิทยาการใหมากที่สุด

2)  เปนผูมีอารมณขัน  การเปนผูมีอารมณขัน  คือ  การเปนผูที่มีความสามารถในการรับรู
ซาบซึ้ง  หรือสามารถแสดงความรูสึกในส่ิงที่ทําใหขําขันหรือสนุกสนาน  การสอนใหนักเรียนเกิดความ
สนุกสนานหรือการมีอารมณขันของครูจะตองเปนไปในทางที่กอใหเกิดคานิยมที่ดี  มิฉะนั้นแลวจะเกิด
ผลเสียมากกวาผลดี

3)  เปนผูมีความยืดหยุน  การเปนผูมีความยืดหยุน  หมายถึง  การเปนผูที่มีความรูสึกไว
ตอการเปลี่ยนแปลงแกไข  ปรับเปล่ียน  ครูจําเปนตองมีการยืดหยุน  เพราะบางครั้งแผนการเรียนที่ดีที่
สุดอาจใชไมไดผลกับนักเรียนก็ได
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4)  เปนผูมีวิญญาณครู  บุคคลที่มีวิญญาณครูโดยแทจริงแลว  จะเปนผูที่มีความรักในตัว
เด็กและยินดีในภารกิจทางการสอน  บุคคลที่มีวิญญาณครูจะไมมองการสอนเปนเพียงภารกิจที่ตองรับ
ผิดชอบเทานั้น  แตจะเกิดความปติยินดีเมื่อไดสอน  จะแสดงความรูสึกทางสีหนาแววตาและมีเจตคติที่
ดีตอโรงเรียน  บุคคลประเภทนี้จะมีสัมพันธที่ดี ตอเพื่อนรวมวิชาชีพเสมอและมีเวลาทํางานพิเศษใหโรง
เรียนเปนประจํา

5)  เปนผูมีความซื่อสัตย  การมีความซื่อสัตยสุจริตเปนคุณลักษณะที่สําคัญมากสําหรับคน
ทุกคน  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่เปนครูอาจารย  ครูอาจารยที่มีความซื่อสัตยจริงใจ  เมื่อบอกนักเรียนวา
จะทําอะไรก็จะพยายามทําส่ิงนั้นใหสําเร็จ  แตก็มีครูอาจารยบางคนเคยพูดกับนักเรียนวาจะทําส่ิงใดแต
ก็มิไดปฏิบัติตาม  การกระทําเชนนั้นจะทําใหนักเรียนขาดความเชื่อถือไววางใจ  แตโดยพื้นฐานทั่วไป
แลวนักเรียนควรจะไววางใจในสิ่งที่ครูพูดและกระทํา

6)  เปนผูสามารถทําใหเขาใจไดรวบรัดชัดเจน  ความสามารถในการทําใหเขาใจไดรวบรัด
ชัดเจนเปนเรื่องของการใชภาษาพูดและภาษาเขียน  เปาหมายสําคัญของการศึกษาประการหนึ่งก็คือ
เพื่อชวยใหนักเรียนเปนผูที่มีความสามารถในการสื่อสารไดรวบรัดชัดเจน  ดังนั้น  ผูเปนครูอาจารยจะ
ตองเปนแบบอยางที่ดีในการใชภาษา  ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน  รวมทั้งการแสดงออกทางภาษาทา
ทางหรือกิริยาอาการ  เพื่อใหเกิดการส่ือความหมายที่ชัดเจนถูกตอง
 7)  เปนคนเปดเผย  การเปนคนเปดเผย  คือ  การเปนคนที่เต็มใจจะเปดเผยเรื่องราวที่ตน
มีอยูใหผูอื่นรับรู  ครูอาจารยที่เปดเผยส่ิงตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเพื่อแสดงเปนตัวอยางหรือเปด
เผยความรูสึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือในสถานการณที่กําหนด  จะชวยทําใหนักเรียนสัมพันธกับสถาน
การณนั้นดีขึ้น นักเรียนจะไดรับประสบการณทางดานความรูสึกใหมๆ อยางตอเนื่องเมื่อโตขึ้น  การเปด
เผยความรูสึกของครูจะชวยใหนักเรียนไดรูวาตัวครูนั้นก็ไดมีประสบการณทางดานอารมณ   นั้น ๆ    
มาเหมือนกัน  ขณะที่เรากําลังเปดเผยความรูสึกของตนเองตอนักเรียน  เราจะรูสึกวาไดพัฒนาสาย
สัมพันธระหวางตัวเรากับนักเรียนของเรามากขึ้น

8)  เปนผูมีความอดทน  การเปนผูมีความอดทนแสดงถึงความเปนบุคคลที่มีความเพียร
พยายามหรือขยันขันแข็ง  นอยคนนักที่จะมีคุณสมบัติขอนี้อยางเพียงพอ  สําหรับครูตองการคุณสมบัติ
ขอนี้มากเปนกรณีพิเศษ  เพราะนักเรียนที่มาเรียนกับครูนั้นมากมายหลายประเภท  มีทั้งประเภทเรียน
ชา เรียนเร็ว  บางคนสมองดีเปนเลิศ  บางคนมีความพิการทางสมอง  บางคนเจาอารมณ  เปนตน  ครู
อาจารยอาจเกิดความขัดของใจเมื่อตองรับภาระกับนักเรียนจํานวนมาก ๆ ดังนั้น  ครูอาจารยจะตองมี
ความอดทนในการสอนนักเรียนในชั้น  และจะตองอดทนตอการเรียนรูถึงความเจริญกาวหนาทีละเล็กที
ละนอยของนักเรียน
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9)  เปนผูกระทําตนเปนแบบอยางที่ดีงาม  ครูอาจารยควรเปนบุคคลที่กระทําตนใหเปน
แบบอยางที่ดีเปนพิเศษ  เพราะเด็กและเยาวชนตองการแบบอยางการกระทําที่ถูกตองดีงามเพื่อใชเปน
แนวทางในการดําเนินชีวิตของตน ดังนั้น ครูอาจารยควรระลึกอยูเสมอวาการกระทําตนใหเปนแบบ
อยางที่ดีแกเด็ก ๆ ที่ตนเองรับผิดชอบเปนส่ิงหนึ่งที่ดีที่สุดที่ครูอาจารยสามารถใหความชวยเหลือสังคม

10)  เปนผูที่มีความสามารถนําความรูทางทฤษฎีไปปฏิบัติได  การนําเอาความรูที่ไดรับจาก
การศึกษาเลาเรียนในสถาบันการศึกษาไปใชในโรงเรียนจริง ๆ ใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพเปนเรื่องที่
คอนขางยาก  ดังนั้น  ในการจัดกระบวนการเรียนการสอนในสถาบันตาง ๆ จึงพยายามใหนักศึกษาไดมี
ประสบการณในการสอนใหมากที่สุด และพยายามไตถามขอของใจจากอาจารยที่มีประสบการณ
ผูบริหาร  ผูปกครองหรือ  จากนักเรียน  เปนตน

11)  เปนผูมีความเชื่อมั่นในตนเอง  วิธีที่ดีที่สุดตอการสรางความเชื่อมั่นใหแกตนเองก็คือ
การทดสอบตัวเองและพัฒนาความเชื่อมั่นในประสบการณตาง ๆ ที่สัมพันธกับการสอนใหมากที่สุดเทา
ที่จะทําได  การไดรับขอสังเกตในทางบวกจากงานที่ไดกระทําสําเร็จลงดวยดี  จะชวยสงเสริมความเชื่อ
มั่นของบุคคลไดเปนอยางดี

12)  เปนผูมีความสามารถพิเศษในศิลปะและวิทยาการหลาย ๆ ดาน  ครูอาจารยที่ประสบ
ความสําเร็จ  สวนมากมิไดมีความรูเพียงอยางเดียว  แมวาผูประกอบวิชาชีพครูจะไดเลือกเรียนวิชา
สาขาใดสาขาหนึ่งเปนวิชาเอก  เชน  การประถมศึกษา  คณิตศาสตร  หรืออื่น ๆ แตนักศึกษาครูบาง
วิชาเอกก็ไดเลือกเรียนวิชาโทดวย  การเลือกเรียนวิชาโทเปนการเพิ่มพูนความรูใหแกผูที่จะเปนครูใน
โอกาสตอไปไดอยางดี  และเปนการเพิ่มโอกาสในการทํางานไดอยางกวางขวางมากขึ้น  นอกจากนี้  การ
เปนผูมีความสามารถพิเศษในหลาย ๆ ดาน  เชน  การเขียนภาพระบายสี  ดนตรี กีฬา หรืองาน อื่น ๆ
ส่ิงเหลานี้ ชวยทําใหครูอาจารยมีคุณลักษณะของความเปนครูสมบูรณยิ่งขึ้น

13)  เปนผูแตงกายเรียบรอย  สะอาด  สงาผาเผย  และมีสุขอนามัยสวนตัวดี  เส้ือผา
อาภรณที่ไดออกแบบมาดวยราคาแพง ๆ มิใชเปนส่ิงจําเปนสําหรับผูประกอบวิชาชีพครู  ส่ิงสําคัญอยูที่
ความสะอาดเรียบรอย  และสวมใสเส้ือผา ซ่ึงมีความเหมาะสมกับความเปนครู  หรือเหมาะสมถูกตอง
ตามรูปแบบที่ทางสถานศึกษากําหนด

สุขภาพอนามัยสวนตัวของครูก็เปนส่ิงสําคัญยิ่ง  หากครูมีรางกายสกปรก  สุขภาพไมดี
ยอมกอใหเกิดปญหาในการสอน  ครูที่มีสุขภาพดีทั้งทางรางกายและจิตใจ  จะชวยสรางสายสัมพันธที่ดี
กับนักเรียนไดมากขึ้น
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ศรีสมร  พุมสะอาด  (2530 : 119)  ไดศึกษาถึงคุณภาพของครูประถมศึกษา  จากสํานัก
งานการประถมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ผลปรากฏวาคุณลักษณะที่มีคุณภาพของครูประถม
ศึกษามีองคประกอบดังนี้คือ

1)  สุขภาพจิตดี  มีอารมณมั่นคง
2)  กิริยาวาจาดี  ทาทางสงาผาเผย
3)  มีอารมณขัน
4)  คลองแคลววองไวและกระตือรือรนในการทํากิจกรรมตาง ๆ
5)  ใจกวาง  มีเหตุผล  ยอมรับฟงความ คิดเห็นของคนอื่น
6)  มีมนุษยสัมพันธที่ดี
7)  เคารพในสิทธิ  ความเชื่อและการกระทําของผูอื่น
8)  สามารถปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมได
9)  รูจักวิพากษวิจารณ  และอดทนตอการถูกวิพากษวิจารณได

            10)  สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได
บุคลิกภาพของครู
บุคลิกภาพ  (Personality)  หมายถึง  โครงสรางที่เปนกลไกภายในระบบทางจิตและกาย

ของเอกัตบุคคล  ซ่ึงใชในการทํานายหรือตัดสินพฤติกรรม ที่ใชในการปรับตัวใหเขากับส่ิงแวดลอมหรือ
โลกภายนอก  (Corsini and Marsella, 1983  อางถึงใน  ยนต  ชุมจิต, 2536 : 155)

บุคลิกภาพ  หมายถึง  แบบแผนพฤติกรรมของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เปนที่รับรูกันโดยทั่ว
ไป  เปนลักษณะรวมของบุคคล  อันประกอบดวยพฤติกรรมที่แสดงและลักษณะภายในบุคคลซ่ึงทําให
บุคคลนั้นมีความแตกตางไปจากบุคคลทั่วไป  (จรรยา  สุวรรณทัต  และ  ดวงกมล  เวชบรรยงรัตน,
2529 : 220)

บุคลิกภาพพื้นฐานที่จําเปนสําหรับครูและบุคลิกภาพที่ดีของครู
บุคลิกภาพพื้นฐานที่จําเปนสําหรับครูอาจารยพึงยึดถือปฏิบัติและฝกฝนตนเองใหปฏิบัติได

ถูกตองเหมาะสม  บุคลิกภาพที่จําเปนมีดังตอไปนี้  (ยนต  ชุมจิต, 2536 : 159 -163)
1)  การแตงกาย
    การแตงกายของครูอาจารยเปนบุคลิกภาพื้นฐานที่มีความสําคัญยิ่งประการหนึ่ง  เพราะ

เปนส่ิงแรกที่บุคคลอื่น ๆ ตั้งแตนักเรียน  ผูปกครองนักเรียน  และประชาชนทั่วไปมองเห็นภาพ
ลักษณะของครูอาจารยเปนที่ชื่นชมยินดีของผูที่พบเห็น  ก็จะชวยทําใหบุคคลตาง ๆ เกิดเจตคติที่ดีตอ
ครูอาจารย  เมื่อบุคคลมีเจตคติที่ดีตอกัน  ความนิยมยกยองนับถือก็จะเกิดขึ้น  ดังนั้นผูที่จะเปนครู
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และอาจารยทุกคนจึงควรใหความสนใจในการแตงกายใหมีความเหมาะสมกับกาลเทศะทั้งในเวลาสอน
และนอกเวลาสอน

    การแตงกายที่เหมาะสมนั้น  มิไดหมายความวา  จะตองใชเส้ือผาอาภรณที่มีราคาแพง
แตขึ้นอยูกับการเลือกสีสันใหเหมาะสมกับผิวพรรณ  และการใชเส้ือผาที่มีรูปทรงเหมาะสมมากกวา

2)  กิริยามารยาท
   กิริยามารยาทในที่นี้  หมายถึง  กิริยาอาการซึ่งบุคคลตองมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นเปน

ประจํา  เชน  ความมีสัมมาคารวะเมื่อเดินผานผูใหญโดยการโนมตัวใหต่ําตามฐานะของบุคคล  การ
เจรจาดวยถอยคําที่สุภาพ  นุมนวล  ออนหวาน  เมื่อทําส่ิงใดผิดพลาดและสงผลกระทบตอบุคคลขาง
เคียงควรกลาวคํา  “ขอโทษ”  หรือ  “ขออภัย”  เมื่อพบผูที่ควรเคารพนับถือซ่ึงเรารูจักคุนเคยควรแสดง
ความเคารพดวยการไหว  หรือวิธีอื่น ๆ ที่มีความเหมาะสมกับกาลเทศะ  และเมื่อไดรับความชวยเหลือ
จากผูอื่นควรกลาวคํา  “ขอบคุณ”  เปนตน  ส่ิงตาง ๆ เหลานี้  หากผูที่กําลังจะเปนครู  รวมทั้งครู
อาจารยไดฝกหัดทําจนเปนนิสัยแลว  จะชวยเพิ่มบุคลิกภาพใหแกตนเองไดอยางดียิ่ง

3)  การยืน
    การยืนเปนบุคลิกภาพที่สําคัญอีกประการหนึ่ง  ดังนั้น  ครูอาจารยจะตองพยายาม  ฝก

ฝนการยืนใหอยูในลักษณะที่สงาผาเผยอยูเสมอ และจะตองสํารวมระวังลักษณะการยืนใหเหมาะสม
เมื่อเขาพบบุคคลตาง ๆ

4)  การเดิน
    การเดินเปนบุคลิกภาพที่มีความสําคัญมากกวาบุคลิกภาพในการยืน  เพราะการยืนเปน

เพียงสภาวะที่บุคคลหยุดอยูกับที่  ผูอื่นไมสามารถสังเกตเห็นกิริยาอาการไดครบถวย  สวนการเดินเปน
สภาวะที่รางกายตองเคล่ือนไหว  ทําใหบุคคลอื่นมองเห็นลักษณะอาการของเราไดมากขึ้น  บุคคลแมจะ
มีหนาที่ผิวพรรณสวยงามสักเพียงใด  แตถาหากเดินไมสวยแลว  ความงามที่มีอยูจะลดนอยลงอยาง
มากทีเดียว  ดังนั้น  ในการประกวดความงามระดับสําคัญ ๆ กอนที่จะมีการประกวดจริง          
คณะกรรมการหรือบุคคลที่เกี่ยวของจะตองมีการฝกบุคลิกภาพในการเดินใหแกผูเขาประกวดเสียกอน      
ครูอาจารยก็เชนเดียวกัน  จะตองพยายามฝกการเดินใหสงางาม  โดยเฉพาะสตรีจะตองระมัดระวัง
สํารวมการเดินใหมากเปนพิเศษ

5)  การนั่ง
    การนั่ง  มีความสําคัญตอสุขภาพและบุคลิกภาพ  คนที่นั่งผิดสุขลักษณะ  เชน  การนั่ง

หลังงอจะทําใหปวดหลัง  การนั่งใหลําตัวตรงนอกจากจะทําใหไมปวดหลังแลว  ยังเปนการเสริมบุคลิก
ใหแกบุคคลอีกดวย  อยางไรก็ตาม  แมวาการนั่งจะไมมีผลกระทบตอบุคลิกภาพมากเทากับการเดิน
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แตการนั่งในบางลักษณะไมเหมาะสมก็ทําใหเสียบุคลิกภาพไดเหมือนกัน  ดังนั้น  ครูอาจารยจึงควร
ระมัดระวังและฝกฝนการนั่งใหสงางามอยูเสมอ

6)  การพูดจา
    การพูดจามีสวนในการเสริมสรางบุคลิกภาพที่ดีงามและมีความสําคัญในการประกอบ

ธุรกิจการงาน  หรือการดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคล  คนบางคนบุคลิกภาพอยางอื่นดีเกือบทุกอยาง
แตเมื่อไดฟงการพูดจาแลวทําใหเกิดความรูสึกในทางลบได

    การพัฒนาบุคลิกภาพทางดานการพูดจานี้  ส่ิงสําคัญที่ควรกระทํา  เชน  ฝกหัดพูดจา
ใหนุมนวลออนหวาน  มีคําลงทายคําพูดดวยคําวา  “ครับ”  หรือ  “คะ”  เสมอ  รูจักพูดใหถูกตอง
เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  พยายามพูดจาใหชัดถอยชัดคํา  ไมพูดเร็วจนผูฟงฟงไมทันหรือพูด
ชาเกินไปจนนารําคาญ  ไมพูด  2  คํา  แลวมี  “เออ-อา”  สลับกันไปจนนารําคาญ  และที่สําคัญ
พยายามใชภาษาพูดใหถูกตองดวย

7)  การรับประทานอาหาร
    ครูอาจารยบางคนไมคอยสํารวมระวังในเรื่องการรับประทานอาหารทําใหเสียภาพลักษณ

และเสียบุคลิกภาพที่ดี  เชน  การเดินรับประทานอาหารตามที่สาธารณะ  และการเคี้ยวอาหารจนมีเสียง
ดัง  เปนตน  ดังนั้น  ในการรับประทานอาหารในที่สาธารณะหรือกับคนหมูมาก  จึงตองระวังรักษา
กิริยาอาการใหสุภาพเรียบรอยนาดู

บุคลิกภาพของคนเราสามารถจําแนกออกเปน  2  ดานใหญ ๆ คือ  บุคลิกภาพภายนอก
และบุคลิกภาพภายใน  ดังนั้น  เมื่อพิจารณาถึงบุคลิกภาพที่ดีของครู  ก็ควรพิจารณาใหครอบคลุมทั้ง
2  ดานดวย  กลาวโดยสรุป  บุคลิกภาพที่ดีของครูสามารถจําแนกไดดังนี้
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บุคลิกภาพภายนอก บุคลิกภาพภายใน
     1)  รางกายสมสวนไมอวนไมผอม
     2)  สุขภาพแข็งแรง
     3)  รางกายสะอาด
     4)  ผิวพรรณผองใส
     5)  หนาตายิ้มแยมแจมใส
     6)  ใชสีของเส้ือผาไดเหมาะสมกับเพศ
         วัย  และ  ผิวพรรณ
     7)  กริยาอาการสงบเสงี่ยม
     8)  ยืน  เดิน  นั่ง  เรียบรอยเสมอ
     9)  กิริยาทาทางสุภาพนุมนวล
    10)  ทํางานคลองแคลว
    11)  พูดจาไพเราะออนหวาน
    12)  พูดจาชัดถอยชัดคํา
    13)  น้ําเสียงชัดเจน
    14)  พูดจาคลองแคลว
             ฯลฯ

       1)  ความคิดริเริ่ม
       2)  มีความรูรอบตัวดี
       3)  ปฏิภาณไหวพริบดี
       4)  ความจําดี
       5)  อารมณมั่นคง
       6)  รับผิดชอบตอตนเองและผูอื่น
       7)  รับผิดชอบตองานสูง
       8)  กระตือรือรน
       9)  ซ่ือสัตยจริงใจ
      10)  มีเมตตากรุณา
      11)  ตรงตอเวลาเสมอ
      12)  กตัญูกตเวที
      13)  ชางสังเกต
      14)  มีความอดทน
      15)  มีความเชื่อมั่นในตนเอง
                    ฯลฯ

คานิยมในอาชีพครู
คานิยม  (values)  หมายถึง  ความคิด  พฤติกรรม  และสิ่งอื่นที่คนในสังคมหนึ่งเห็นวามี

คุณคา  จึงยอมรับมาปฏิบัติตามและหวงแหนไวระยะหนึ่ง  คานิยมมักเปล่ียนแปลงไปตามกาลสมัยและ
ความคิดเห็นของคนในสังคม  (กอ  สวัสดิ์พาณิชย, 2518 : 46)

คานิยม  หมายถึง  ความโนมเอียงหรือแนวทางที่คนจะประพฤติตนไปในแนวทางใดแนว
ทางหนึ่งที่ตัวเองไดพิจารณาไตรตรองแลววาเปนส่ิงที่ดีสําหรับคนหรือสังคมยอมรับนับถือ  และปฏิบัติ
ตามแนวคิดนั้น ๆ อยางสม่ําเสมออยางนอยก็ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  (พนัส  หันนาคินทร, 2523 : 20)

คานิยม  หมายถึง  สภาพหรือการกระทําบางประการที่เราเชื่อหรือนิยมวาควรยึดถือหรือ
ยึดมั่นหรือวาเราควรกระทําหรือปฏิบัติเพื่อใหบรรลุถึงความมุงหมายของสังคมหรือตัวเราเอง      
(สาโรช  บัวศรี, 2525 : 8)
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จากคํานิยามความหมายของคานิยม สามารถสรุปไดวา คานิยม หมายถึง แนวความคิด
ความประพฤติหรือสภาพการกระทําใด ๆ ที่บุคคลหรือสังคมนิยมชมชอบและเห็นวาเปนส่ิงที่มี  คุณคา
ควรแกการประพฤติปฏิบัติ  จึงยอมรับยึดถือมาเปนแนวประพฤติปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ หรืออยางนอย
ก็ชั่วระยะเวลาหนึ่ง  เพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายของตนเองหรือของสังคม

ลักษณะสําคัญของคานิยม
แรธส  ฮารมิน  และไซมอน  (Raths,  Harmin  and  Simon, 1966  อางถึงใน

ยนต  ชุมจิต, 2536 : 166-167)  ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของคานิยมไวดังนี้
1)  การเลือกอยางเสรี  หากมีการบังคับอยางใดอยางหนึ่งแลว  จะไมเปนคานิยมที่แทจริง
2)  การเลือกจากหลาย ๆ ตัวเลือก  เพื่อจะไดมีโอกาสเปรียบเทียบคุณสมบัติตาง ๆ กับคา

นิยมอื่น ๆ ได
3)  การเลือกหลังจากการพิจารณาผลของแตละตัวเลือก  ถาไมพิจารณาใหรอบคอบแลวไม

ถือวาเปนคานิยม  การเลือกคานิยมไมตองใชอารมณ  แตใชสติปญญาใครครวญอยางรอบคอบ
4)  การใหคุณคายกยองเทิดทูน  ตองมีการรักษาอยางจริงจัง  มั่นคง  ถึงแมวาจะไมสบาย

ใจนักที่จกระทํา  แตก็กระทําดวยสํานึกในคุณคาและความภาคภูมิใจ
5)  การยืนหยัดในคานิยมที่ไดเลือกแลวอยางมั่นคง
6)  การกระทําตามคานิยมที่ไดเลือก  แสดงออกดวยการปฏิบัติเพื่อใหคนอื่นเห็นวาเรายอม

รับในคานิยมนั้น  ทั้งนี้เพราะจะเปนส่ิงที่นําทางในการดําเนินชีวิตของเรา  หากเรายอมรับคานิยมใด  แต
ไมปฏิบัติตาม  ก็จะเรียกเปนคานิยมไมได

7)  การกระทําซํ้า ๆ ในคานิยมที่เรายอมรับ  การกระทําเพียงครั้งเดียวแลวหายไป       จะ
เรียกคานิยมไมได  คานิยมตองคงทน  และเปนแบบฉบับในการดําเนินชีวิตของเราในชวงเวลาอันยาว
นานพอสมควร

การเกิดคานิยม
ส่ิงที่เปนคานิยม  นอกจากจะพัฒนาตามขั้นตอนดังกลาวแลว  ยังมีองคประกอบ

อื่น ๆ อีกหลายประการที่ทําใหเกิดคานิยมใหมหรือการเปลี่ยนแปลงคานิยม  องคประกอบ
ตาง ๆ เหลานี้คือ  (ยนต  ชุมจิต, 2536 : 167-168)

1)  ความคิดและประสบการณ
2)  การอบรมสั่งสอน
3)  การชักชวนจากบุคคลอื่น
4)  การศึกษาเลาเรียน
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5)  การปลูกฝงอุดมการณ
6)  การเห็นตามกัน
7)  การใชกฎขอบังคับ
8)  ความนิยมตามยุคตามสมัย
9)  ความเปลี่ยนแลงทางสังคมและวัฒนธรรม
ชนิดของคานิยม
ฟนิกซ  (Phenix, 1958 : อางถึงใน  ยนต  ชุมจิต, 2536 : 169)  ไดจําแนกชนิดหรือ

ประเภทของคานิยมออกเปนประเด็นตาง ๆ ไดดังนี้
1)  คานิยมทางวัตถุ  (Material  Values)  เปนคานิยมที่ชวยใหชีวิตและรางกายของคน

เราอยูรอดตอไป  ไดแก  ปจจัย  4
2)  คานิยมทางสังคม  (Social  Values)  เปนคานิยมที่ทําใหเกิดควมรักความเขาใจและ

ความตองการทางสังคมของบุคคล
3)  คานิยมทางความจริง  (Truth  Values)  เปนคานิยมที่เกี่ยวกับความจริง  ซ่ึงเปนคา

นิยมที่สําคัญยิ่งสําหรับผูที่ตองการศึกษาหาความรูและนักวิทยาศาสตรที่พยายามคนหากฎแหง    ธรรม
ชาติ

4)  คานิยมทางจริยธรรม  (Moral  Values)  เปนคานิยมที่ทําใหเกิดความรับผิดชอบ
5)  คานิยมทางสุนทรียภาพ  (Aesthetic  Values)  เปนคานิยมที่เกี่ยวกับความ

ซาบซึ้งในความสวยงามของสิ่งตาง ๆ
6)  คานิยมทางศาสนา  (Religious  Values)  เปนคานิยมที่เกี่ยวกับความปรารถนาความ

สมบูรณของชีวิต  รวมทั้งความศรัทธาและการบูชาในทางศาสนาดวย
จรรยาบรรณครู
คําวา  “จรรยาบรรณ”  เปน คําสมาสระหวาง  “จรรยา”  ซ่ึงหมายถึง  ความประพฤติหรือ

กิริยาที่ควรประพฤติ  และอีกคําหนึ่งคือ  “บรรณ”  ซ่ึงหมายถึง  เอกสารหรือหนังสือที่วาดวยขอควร
ประพฤติปฏิบัติของบุคคลกลุมใดกลุมหนึ่งในอาชีพใดอาชีพหนึ่ง

ตามพจนานุกรม  ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2525  (2525 : 212-213)      ให
ความหมายของ  “จรรยา”  ไววาเปนคํานาม  หมายถึง  ความประพฤติ  กิริยาที่ควรประพฤติในหมู
คณะ  เชน  จรรยาแพทย  นิยมใชในทางที่ดี  สวนคําวา  “จรรยาบรรณ”  หมายถึง  ประมวลความ
ประพฤติที่ผูประกอบอาชีพการงานแตละอยางกําหนดขึ้น  เพื่อรักษาและสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียงและ
ฐานะของสมาชิก  อาจเขียนเปนลายลักษณอักษรหรือไมก็ได
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ดังนั้น  เมื่อพิจารณาเฉพาะ  “จรรยาบรรณครู”  จึงหมายถึง  ประมวลความประพฤติหรือ
กิริยาอาการที่ผูประกอบอาชีพครูควรประพฤติปฏิบัติ  เพื่อรักษาสงเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง  และฐานะ
ของความเปนครู

ตามระเบียบคุรุสภา  พ.ศ.  2539  ไดกําหนดจรรยาบรรณของครูไวดังนี้
1)  ครูตองรักและเมตตาศิษย  โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือสงเสริม  ใหกําลังใจในการ

ศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา
2)  ครูตองอบรม  ส่ังสอน  ฝกฝน  สรางเสริมความรู  ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงาม   ให

เกิดแกศิษยอยางเต็มความสามารถ  ดวยความบริสุทธิ์ใจ
3)  ครูตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
4)  ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  อารมณ

และสังคมของศิษย
5)  ครูตองไมแสวงหาผลประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่ตาม

ปกติ  และไมใชศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ
6)  ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ  ดานบุคลิกภาพ  และวิสัยทัศนใหทันตอการ

พัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  อยูเสมอ
7)  ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู
8)  ครูพึงชวยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค
9)  ครูพึงประพฤติ  ปฏิบัติตน  เปนผูนําในการอนุรักษ  และพัฒนาภูมิปญญาและ

วัฒนธรรมไทย
เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู
นอกจากครูจะตองมีจรรยาบรรณครูเปนเกณฑแหงความประพฤติและการปฏิบัติตนของครู

แลว  ครูจําเปนตองมีเกณฑในการปฏิบัติหนาที่ใหมีคุณภาพอีกดวย  ดวยเหตุนี้  คุรุสภาในฐานะเปน
องคกรวิชาชีพครู  จึงกําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูขึ้น  เพื่อใหทุกคนปฏิบัติงานอยางมีเกียรติ    
มีศักดิ์ศรี  เปนที่ยอมรับของสังคม

เกณฑมาตรฐานวิชาชีพครูตามที่คุรุสภากําหนด  มีทั้งหมด  11  ประการ ดังตอไปนี้
(สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2538 : 1-25)

มาตรฐานที่  1  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยูเสมอ
มาตรฐานที่  2  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดกับผูเรียน
มาตรฐานที่  3  มุงมั่นพัฒนาผูเรียนใหเต็มตามศักยภาพ
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มาตรฐานที่  4  พัฒนาแผนการสอนใหสามารถปฏิบัติไดเกิดผลจริง
มาตรฐานที่  5  พัฒนาสื่อการเรียนการสอน  ใหมีประสิทธิภาพอยูเสมอ
มาตรฐานที่  6  จัดกิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเนนผลฐาวรที่เกิดแกผูเรียน
มาตรฐานที่  7  รายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนไดอยางมีระบบ
มาตรฐานที่  8  ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูเรียน
มาตรฐานที่  9  รวมมือกับผูอื่นในสถานศึกษาอยางสรางสรรค
มาตรฐานที่  10  รวมมือกับผูอื่นอยางสรางสรรคในชุมชน
มาตรฐานที่  11  แสวงหาและใชขอมูลขาวสารในการพัฒนา
คุณธรรมของครู
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2525  (2525 : 187)  ใหความหมาย

ของ  “คุณธรรม”  ไววา  หมายถึง  สภาพคุณงามความดี
คําวา  “คุณธรรม”  ทานพุทธทาสภิกขุ  (2529 : 27-28)  ใหความหมายไววา
คําวา  “คุณ”  หมายถึงคาที่มีอยูในแตละส่ิงซึ่งเปนที่ตั้งแหงความยึดถือ  เปนไปไดทั้งทางดี

และทางราย  คือทําใหจิตใจยินดีก็เรียกวา  “คุณ”  ทําใหจิตใจรายก็เรียกวา  “คุณ”  ซ่ึงเปนไปตาม
ธรรมชาติของมัน  ผูมีจิตใจหลุดพนแลวดวยประการทั้งปวงจะอยูเหนือความหมายของคําคํานี้

สวนคําวา  “ธรรม”  มีความหมาย  4  อยางคือ
1)  ธรรมะ คือธรรมชาติ  เรามีหนาที่ตองเกี่ยงของ
2)  ธรรมะ คือกฎของธรรมชาติ  เรามีหนาที่ตองเรียนรู
3)  ธรรมะ คือหนาที่ตามกฎหมายของธรรมชาติ  เรามีหนาที่ตองปฏิบัติ
4)  ธรรมะ คือผลจากการปฏิบัติหนาที่นั้นเรามีหนาที่จะตองมีหรือใชมันอยางถูกตอง
กลาวโดยสรุปแลว  “คุณธรรม”  หมายถึง  คุณสมบัติที่เปนความดี  ความถูกตอง  ซ่ึงมี

อยูภายในจิตใจของบุคคล  ซ่ึงพรอมที่จะกระทําพฤติกรรมตาง ๆ อันเปนประโยชนตอตนเอง  ตอผูอื่น
หรือทั้งตนเองและผูอื่น  ดังนั้น  คุณธรรมของครู  ก็คือ  คุณสมบัติที่เปนความดีความถูกตอง   เหมาะ
สมซ่ึงมีอยูภายในจิตใจของครู  และเปนแรงผลักดันใหครูกระทําหนาที่ของครูอยางถูกตองเหมาะสม
และสมบูรณยิ่งขึ้น

ความสําคัญของคุณธรรม
คุณธรรมมีความสําคัญตอบุคคล  สังคม  และชาติบานเมือง  สังคมใดมีสมาชิกของสังคม

ที่ไรคุณธรรมจํานวนมาก  สังคมนั้นจะมีแตความสับสนวุนวายและยากแกการพัฒนา  ในสังคมของครู
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ก็เชนเดียวกัน  หากผูประกอบอาชีพครูไรคุณธรรม  นอกจากจะทําใหตนเองและสถาบันวิชาชีพตกต่ํา
แลว  ยังทําใหสังคมและชาติบานเมืองตองตกต่ําไปดวย

ประโยชนของครูที่มีคุณธรรม  (ยนต ชุมจิต, 2536 : 219-220)
1.  ดานตัวครู
    1.1)  ทําใหครูมีความเจริญกาวหนาและมีความมั่นคงในงานอาชีพ
    1.2)  ไดรับคํายกยองสรรเสริญจากบุคคลทั่วไป  เปนที่เคารพเชื่อฟงของศิษย
    1.3)  มีชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข  ไรภยันตรายใด ๆ
    1.4)  ครอบครัวมีความอบอุนมั่นคง  ฐานะทางเศรษฐกิจไมฝดเคือง
2.  ดานสถาบันวิชาชีพ
    2.1)  ทําใหมีชื่อเสียงและคณะครูเปนที่ศรัทธาเลื่อมใสของปวงชน
    2.2)  งานวิชาชีพมีความเจริญกาวหนา  เพราะครูอาจารยทํางานเต็มกําลังความสามารถ
    2.3)  สถาบันการศึกษาไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่  เพราะไดรับความรวมมือชวยเหลือ

จากประชาชนเต็มที่
3.  ดานสังคม / ชุมชน
    3.1)  สมาชิกของสังคมเปนคนดีมีคุณธรรมสูง  รูจักสิทธิและหนาที่อยางถูกตอง
    3.2)  สังคมมีสันติสุข  เพราะสมาชิกของสังคมมีคุณธรรม
    3.3)  สังคมไดรับการพัฒนาใหเจริญกาวหนาอยางรวดเร็วในทุก ๆ ดาน
4.  ดานความมั่นคงของชาติ
    4.1)  สถาบันชาติ  ศาสน  กษัตริย  มีความมั่นคง  เพราะประชาชนมีความรักความเขา

ใจและเห็นความสําคัญอยางแทจริง
    4.2)  ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติมีความมั่นคงถาวร  เพราะครู

อาจารยไดอบรมสั่งสอนศิษยใหมีความรูความเขาใจไดอยางถูกตองเหมาะสม
คุณธรรมที่จําเปนสําหรับครูมีมากมาย  หลักพุทธธรรมทุกหมวดสามารถนํามาเปนหลักคุณ

ธรรมสําหรับครูได  เชน  หลักกัลยาณมิตตธรรม  สัปปุริสธรรม  มรรค  8  และราชธรรม  10
เปนตน  อยางไรก็ตาม  คุณธรรมของครูตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภามีความสําคัญตอการ
ปฏิบัติหนาที่  กลาวคือ  ครูตองมีคุณธรรมดังตอไปนี้  คือ  มีความเมตตากรุณา  มีความยุติธรรม
มีวินัย  ขยัน  ซ่ือสัตย  ประหยัด  รักและศรัทธาในอาชีพครู  และมีความเปนประชาธิปไตยในการ
ปฏิบัติงานและการดํารงชีวิต  โดยสรุปแลว  คุณธรรมทั้งปวงของครูตองตั้งอยูบนรากฐานของคุณธรรม
หลัก  3  ประการ  คือ  ปญญา  กรุณา  และบริสุทธิ์
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