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การเปรียบเทยีบคุณภาพของแบบวดัเจตคติต่อวชิาพระพทุธศาสนาของโรงเรียน  

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2  
ทีส่ร้างตามแนวคดิของเทอร์สโตน ลเิคอร์ และออสกูด 

Comparison of Major Buddhist of Thustone, Lekert and Osgood Scales Attitudes 
to beyond The Teaching in Schools under Kanchanaburi Education Service Area 

Office 2 
 

บวัขาบ  พนมชยัสวา่ง1 
 
บทคัดย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีว ัตถุประสงค์เพ่ื อ
สร้างแบบวดัเจตคติต่อวิชาพระพุทธศาสนา
ของโรงเรียน  สั งกัดส านักงานเขตพ้ืน ท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ท่ี
สร้างตามแนวคิดของเทอร์สโตน ลิเคอร์ท 
และออสกูด  จ าน วน  3  ฉบั บ  และ เพ่ื อ
เปรียบเทียบคุณภาพของแบบวดัเจตคติต่อ
วิชาพระพุทธศาสนา ทั้ ง 3 ฉบับ โดยจะท า
การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวัดใน 3 
ด้าน คือ ค่าความเช่ือมั่น ค่าความเท่ียงตรง 
และค่าอ านาจจ าแนก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ใน
การวิจยั ไดแ้ก่ เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี  6 ภาค เรี ยน ท่ี  2 ปี การศึกษา 2557 ของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 จ านวน 1,200 
คน ซ่ึงไดม้าโดยวิธีการสุ่มแบบสองขั้นตอน  
มีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.01 และ 0.05 

 

ผลการวิจยัพบวา่ 
1.  แบบวัดเจตคติท่ีได้ทั้ ง 3 ฉบับ 

ประกอบดว้ย แบบวดัท่ีสร้างตามแนวคิดของ
เทอร์สโตน แบบวดัท่ีสร้างตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ และแบบวดัท่ีสร้างตามแนวคิดของ
ออสกดู หาคุณภาพในดา้นค่าความเช่ือมัน่ได ้
0.6005 0.8590 และ 0.8909 ค่าความเท่ียงตรง
ได ้0.2061 0.5586 และ 0.4731 ส่วนค่าอ านาจ
จ า แ น ก ไ ด้  0.2300 0.4100 แ ล ะ  0.3000 
ตามล าดบั 

2.  การเปรียบเทียบของแบบวดัเจต
คติท่ีแตกต่างกันทั้ง 3 ฉบับ ในด้านค่าความ
เช่ือมั่น แบบวัดท่ีสร้างตามแนวของเทอร์
สโตนมีค่าต ่ากว่าแบบวดัอีก 3 ฉบับ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และแบบวดัท่ี 
สร้างตามแบบของออสกูด มีค่ามากกว่าแบบ
วดัตามแนวของลิเคอร์ท อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านค่าความเท่ียงตรง 
แบบวัดท่ีสร้างตามแนวของเทอร์สโตนมี 



                JOURNAL  OF  NAKHONRATCHASIMA  COLLEGE              Vol.10  No.1  January – June  2016               . 
 

 

33 

ค่าต ่ากว่าแบบวดัอีก 2 ฉบบั อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแบบวัดท่ีสร้าง
ตามแนวของลิเคอร์ทมีค่ามากกว่าแบบวดัท่ี
ส ร้างตามแนวของ เทอร์สโตน   อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนในดา้น
ค่าอ านาจจ าแนก แบบวดัทั้ง 3 ฉบับ มีค่าไม่
แตกต่างกนั 
 
ค าส าคัญ :  การเปรียบเทียบคุณภาพ, แบบวดั
เจตคติ, แนวคิดของเทอร์สโตน  ลิเคอร์ และ
ออสกดู  
                                                                                                                        
Abstract 
 The purposes of this study were the 
compare the quality of different attitude 
scale tests of Buddhism, in the approach of 
Thurston, Likert and Osgood attitude tests. 
A sample of 1,200 Patum suksa 6 students 
during the academic year 2014 in 
Sakoinakhon Province was selected by two-
stage random sampling 
 The results were 

1. By studying Thurstone, Likert 
and Osgood attitude tests revealed the 
reliability coefficients were 0.6005, 0.8590 
and 0.8909 validity coefficients were 0.2061 
0.5586 and 0.4731 and discrimination values 
were 0.2300 0.4100 and 0.3000 respevtively. 

2. From the comparison of reliability 
coefficients, the attitude scale construted 
base on Thurstone’s approach was less than 

the others at the 0.01 level of significance 
and Osgood’s approach at the 0.05 level of 
significance. The validity coefficient of the 
attitude scale constructed base on 
Thurstone’s approach was less than the 
others at the 0.01 level of significance, and 
Likert’s approach found at the 0.05 level of 
significance The discrimination of 3 scales 
different tests were not different. 
 
Keywords : Comparison of quality, Attitude 
test, the concept of Terry Stone, Likert and 
Osgood  
 
บทน า 

ในการวดัผลการศึกษาในโรงเรียน
นั้น มีทั้งดา้นพุทธิพิสัย (Cogmitive Domain) 
ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) และด้าน
ทั ก ษ ะ พิ สั ย  (Psychomotor Domain)  ซ่ึ ง
ปัจจุบันเป็นท่ียอมรับในหมู่นักการศึกษาว่า 
การวดัเจตคติตามจุดมุ่งหมายการศึกษานั้นมี
ความจ าเป็นเพราะจะได้ทราบถึงระดับการ
พัฒนาทางด้านความ รู้ สึกอัน ก่อให้ เกิด
แนวโนม้ท่ีจะปฏิบติัจนเป็นนิสัย แมว้่าการวดั
เจตคตินั้ นจะไม่น าผลไปเก่ียวข้องกับการ
ตดัสินผลการเรียน แต่ก็มีประโยชน์ในด้าน
การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน 
(เอนก เพียรอนุกลูบุตร, 2554, หนา้ 223-224) 
การวดัเจตคติเป็นการวัดทางสังคมศาสตร์
อย่างหน่ึง ซ่ึงมีความส าคญัมาก เพราะเจตคติ
สามารถน าไปใช้พยากรณ์พฤติกรรมของ
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มนุษย์ได้ (Fishbein and Ajzen, 2002, p. 12) 
การรู้ข้อมูลบางประการเก่ียวกับเจตคติ จึง
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและต่อสังคม
อย่างย่ิงและเจตคติก็เป็นส่ิงท่ีสร้างได ้เปล่ียน
ได ้และจะเกิดข้ึนติดต่อกนัไปไดต้ราบเท่าท่ี
คนไดส้ัมผสักบัส่ิงแวดลอ้มและการเรียนการ
สอนก็มีส่วนช่วยในการสร้างเจตคติไดม้าก 
เพราะการเรียนไม่ใช่ เป็น ส่ิงติดตัวมาแต่
ก าเนิดซ่ึงเจตคติบางอย่างของคนอาจจะเป็น
ส่ิงถาวรติดตวัอยู่ตลอดชีวิต แต่บางอย่างอาจ
เปล่ียนแปลงได้ การจัดการเรียนการสอน 
และการแนะแนวท่ีดีของครูกอ็าจจะท าใหเ้ด็ก
เปล่ียนเจตคติจากไม่ดีให้เป็นไปในทางท่ีดี
ข้ึน และในทางตรงกันข้าม การจดัการเรียน
การสอนและการแนะแนวของครูท่ีไม่ดีก็
อาจจะเปล่ียนเจตคติของเดก็ไปในทางท่ีแยล่ง
ไดเ้ช่นกนั (อารี รังสิโยกฤษฏ,์ 2553, หนา้ 23) 

จากสาเหตุเหล่าน้ี ท าใหผู้วิ้จยัมีความ
สนใจการศึกษาคน้ควา้เจตคติของนกัเรียนต่อ
วิชาพระพุทธศาสนาของโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ท่ีสร้างตามแนวคิดของ
เทอร์สโตน ลิเคอร์ท และออสกูด เพ่ือน าผล
มาเปรียบเทียบคุณภาพในดา้นค่าความเช่ือมัน่ 
ค่าความเท่ียงตรง และค่าอ านาจจ าแนก ของ
แบ บ วัดทั้ ง  3  ฉบั บ  เพ่ื อน าผ ล ท่ี ได้ม า
ประกอบการพิจารณาแบบวดัเจตคติแบบใดมี
คุณภาพเหมาะสมในการน าไปวดัเจตคติได้
ชัด เจนและสะดวกในการส ร้ าง การให้
คะแนน ทั้งยงัเป็นแนวทางในการพฒันาการ
สร้างแบบวดัเจตคติในเป้าหมายอ่ืน ๆ ด้วย 

โดยจะอาศัยเน้ือหา วิธีสอนกิจกรรมและ
คุณประโยชน์ในวิชาพระพุทธศาสนาเป็น
หลกัในการสร้างต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจัิย 

1. เพ่ือสร้างแบบวัดเจตคติต่อวิชา
พ ร ะพุ ท ธศ าสน าของโรง เรี ยน  สั งกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุรี เขต 2 ท่ีสร้างตามแนวคิดของ
เทอร์สโตน ลิเคอร์ท และออสกูด จ านวน 3 
ฉบบั 

2. เพ่ือเปรียบเทียบคุณภาพของแบบ
วดัเจตคติต่อวิชาพระพุทธศาสนา ทั้ง 3 ฉบบั 
โดยจะท าการเปรียบเทียบคุณภาพของแบบ
วดัใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ค่าความเช่ือมัน่ ค่าความ
เท่ียงตรง ค่าอ  านาจจ าแนก 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยั 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี  

เป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ภาคเรียนท่ี 
2 ปี การ ศึ กษ า 2557 ของโรงเรี ยนสั งกัด
ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
กาญจนบุ รี  เขต 2 จ านวน 1,200 คน กลุ่ม
ตัวอย่างทั้ งหมดได้มาจาก การสุ่มแบบสอง
ขั้นตอน (Two-Stage Random Sampling) 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา  
2.1  ก าร วิ จั ย ค ร้ั ง น้ี เป็ น ก าร

เป รียบ เที ยบคุณภาพของแบบวัด เจตคติ      
ต่อวิชาพระพุทธศาสนา ซ่ึงประกอบด้วย 
แบบวดั จ านวน 3 ฉบบั 
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2.2  แบบวดัเจตคติท่ีสร้างตาม
แนวคิดของเทอร์สโตนล 

2.3  แบบวดัเจตคติท่ีสร้างตาม
แนวคิดของลิเคร์ท 

2.4  แบบวดัเจตคติท่ีสร้างตาม
แนวคิดของออสกดู 

3. ขอบเขตดา้นคุณภาพ 
การหาคุณภาพของแบบวดัเจต

คติต่อวิชาพระพุทธศาสนา ทั้ง 3 ฉบบั โดยจะ
ท าการเปรียบเทียบคุณภาพของแบบวดัใน 3 
ดา้น ไดแ้ก่ ค่าความเช่ือมัน่ ค่าความเท่ียงตรง 
ค่าอ  านาจจ าแนก 

4. ระยะเวลา 
 การด า เนิ น งาน วิ จัย ในค ร้ั งน้ี
ก าหนดในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 
 
แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้อง 

การวดัจิตพิสัยดว้ยวิธีการของลิเคิร์ท 
เทอร์สโตน และออสกดู นั้น ลว้น สายยศ ได้
ท าการศึกษาความสัมพนัธ์ของวิธีการวดัทั้ง 3 
วิธี นั้นมีความเท่ียงตรงเหมือน สูง กล่าวคือ 
ทั้ง 3 วิธีการใดวดัได้ผลเช่นเดียวกนั จึงควร
เลือกสร้างแบบท่ีง่ายเพ่ือใช้วดัจิตพิสัยของ
นกัเรียน 

ปัญญ า  คงศ รี  (2538)  ได ้ศึกษ า
ค ว ามส ัม พ ัน ธ ์ร ะห ว ่า งอ งค ์ป ร ะ ก อบ
บรรยากาศโรงเรียนกับการปฏิบัติงานใน
โรงเรียนประถมศึกษา สั งกัดส านักงาน
การศึกษาจังหวดัประจวบคีรีขันธ์ โดยใช้
แบบสอบถามชนิดจดัล าดบัคุณภาพ 5 ระดบั 
ข อ ง ลิ เ คิ ร์ ท  (Likert)  (New York, ห น้ า 

Mcgraw-Hill, 1961) โดยผู ้วิจัยก าหนดช่วง
คะแนนน ้าหนกัเป็น 5 ระดบั ซ่ึงมีความหมาย 
ดัง น้ี  น ้ าหนัก  1 หมายถึง องค์ประกอบ
บรรยากาศโรงเรียนหรือการปฏิบัติงานน้อย
ท่ีสุด น ้ าหนัก 2 หมายถึง องค์ประกอบหรือ
การป ฏิบัติงานน้อย น ้ าหนัก 3 หมายถึง 
องค์ประกอบหรือการปฏิบัติงานปานกลาง 
น ้ าหนัก 4 หมายถึง องค์ประกอบบรรยากาศ
โรงเรียนหรือการปฏิบัติงานมาก น ้ าหนัก 5 
หมายถึง องค์ประกอบบรรยากาศโรงเรียน
หรือการปฏิบัติงานมากท่ีสุด ซ่ึงผลจากการ
น าแบบสอบถามแบบจดัล าดบัคุณภาพน้ี ผล
การวิเคราะห์ระดบัองค์ประกอบบรรยากาศ
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
การประถมศึกษาจังหวดัประจวบคีรีขันธ์  
พบว่า ระดบับรรยากาศของโรงเรียนทั้งโดย
ภาพรวมและเม่ือแยกโรงเรียนเป็นขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  อยู่ ในระดับมาก 
ตลอดจนแยกวิ เคราะห์ เป็นรายด้าน โดย
ภาพรวม และแยกขนาดตามขนาดโรงเรียน 
ทั้ ง  3 ข น าด  ร ะ ดับ อ งค์ ป ร ะก อบ ขอ ง
บ รร ย าก าศ โร ง เรี ย น อ ยู่ ใน ร ะดับ ม าก 
เช่น เดียวกัน  ยกเว้นระดับองค์ประกอบ
บรรยากาศโรงเรียนขนาดใหญ่ เพียงดา้นเดียว 
คือ ดา้นการมีโอกาสในการท างาน ซ่ึงอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

พัฒนะ เส็งเรียบ  (2545) ได้ศึกษา
ปัจจยัท่ีส่งประสิทธิผลการด าเนินงานวิชาการ
ในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
การประถมศึกษาจงัหวดัสมุทรสาคร โดยใช้
แบบสอบถาม 5 ระดบั ของลิเคิร์ท (Likert’s 
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Five rating) (พวงรัตน์  ทวีรัตน์ 2538, หน้า 
107-108)  โ ด ย ผู ้ ต อ บ แบ บ ส อ บ ถ าม จ ะ
ประมาณ ค่าระดับของปัจจัย ท่ี ส่ งผลต่อ
ประสิทธิภาพการด าเนินงานวิชาการใน
โรงเรียนและ ค่าระดับประสิท ธิผลการ
ด าเนินงานวิชาการในโรงเรียนซ่ึงพฒันะ เส็ง
เรี ย บ  ก าห น ด ค่ า ค ะ แ น น  5 ร ะ ดั บ  มี
ความหมายดงัน้ี 

น ้ าหนัก 1 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมี
ต่อระดับประสิทธิผลของปัจจัยและระดับ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานวิชาการอยู่ใน
ระดบันอ้ยท่ีสุด 

น ้ าหนัก 2 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมี
ต่อระดับประสิทธิผลของปัจจัยและระดับ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานวิชาการอยู่ใน
ระดบันอ้ย 

น ้ าหนัก 3 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมี
ต่อระดับประสิทธิผลของปัจจัยและระดับ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานวิชาการอยู่ใน
ระดบัปานกลาง 

น ้ าหนัก 4 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมี
ต่อระดับประสิทธิผลของปัจจัยและระดับ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานวิชาการอยู่ใน
ระดบัมาก 

น ้ าหนัก 5 หมายถึง ความคิดเห็นท่ีมี
ต่อระดับประสิทธิผลของปัจจัยและระดับ
ประสิทธิผลของการด าเนินงานวิชาการอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสุด 

ผลจากการวิจยั พบว่า ปัจจยัท่ีส่งผล
ต่อประสิทธิภาพการด าเนินงานวิชาการใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ

ประถมศึกษาจังหวะสมุทรสาครโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัมากและเม่ือพิจารณาในแต่
ละดา้น พบว่า ปัจจัยดา้นบุคลากรและปัจจยั
ด้านกระบวนการส่งผลในระดับมาก ส่วน
ปัจจยัด้านสภาพแวดลอ้มส่งผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง 
 
วธีิด าเนินการวจัิย 

กลุ่มตัวอย่างของการศึกษาคร้ังนีม้ี
ดังนี ้  

1. กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ัง 
น้ี แบ่งออกเป็น 3 กลุม่ คือ  
  กลุ่มท่ี  1 เป็นนักเรียน จ านวน 
100 คน (ส าหรับรวบรวมค าคุณศพัทเ์ก่ียวกบั
วิชาพระพุทธศาสนา) 
  กลุ่มท่ี 2 เป็นนักศึกษาปริญญา
โท สาขาวิชาวิจยัและประเมินผลการศึกษา 
และอาจารย์ท่ีสอนวิชาพระพุทธศาสนา 
จ านวน 110 คน (ส าหรับพิจารณาขอ้ความ) 
 กลุ่มท่ี  3 เป็นนักเรียน  จ านวน 
1,200 คน (ส าหรับการศึกษาเปรียบเทียบ
คุณภาพของแบบวดัเจตคติ) 

กลุ่มท่ี 1 และกลุ่มท่ี 3 เป็นนักเรียน
ชายและนกัเรียนหญิง ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2557 ของโรงเรียน 
สั งกั ด ส านั ก ง าน เข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษากาญจนบุ รี  ท่ี  2 จ านวน  7 
โรงเรียน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบสอง
ขั้ น ต อ น  (Two-stage Random Sampling) 
ดงัน้ี 
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ขั้ น ท่ี  1 แบ่งโรงเรียนออกเป็น  3 
ขนาด คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาด
กลาง และโรงเรียนขนาดเลก็ จากการส ารวจ
มีโรงเรียนขนาดใหญ่ 4 โรงเรียน โรงเรียน
ขนาดกลาง 24 โรงเรียน และโรงเรียนขนาด
เลก็ 8 โรงเรียน 

ขั้ น ท่ี  2 สุ่ มโรงเรียนขนาดให ญ่ 
ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิธีการสุ่ม
อย่ าง ง่ าย  (Sample Random Sampling)  ได้
จ านวน 7 โรงเรียน 

ขั้นท่ี 3 สุ่มห้องเรียนจากโรงเรียนท่ี
สุ่มในขั้นท่ี 2 โดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจัยน าข้อมูลท่ีได้มาวิเคราะห์ผล
ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ โดยด าเนินการวิเคราะห์
ผล ดงัน้ี  

1.  แบบวัดเจตคติท่ีได้ทั้ ง 3 ฉบับ 
ประกอบดว้ย แบบวดัท่ีสร้างตามแนวคิดของ
เทอร์สโตน  แบบวดัท่ีสร้างตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ และแบบวดัท่ีสร้างตามแนวคิดของ
ออสกดู หาคุณภาพในดา้นค่าความเช่ือมัน่ได ้
0.6005, 0.8590 และ 0.8909 ค่าความเท่ียงตรง
ได้ 0.2061, 0.5586 และ 0.4731 ส่วนค่าอ านาจ
จ า แ น ก ไ ด้  0.2300, 0.4100 แ ล ะ  0.3000 
ตามล าดบั 

2.  การเปรียบเทียบของแบบวดัเจต
คติท่ีแตกต่างกันทั้ง 3 ฉบับ ในด้านค่าความ
เช่ือมั่น แบบวัดท่ีสร้างตามแนวของเทอร์
สโตนมีค่าต ่ากว่าแบบวดัอีก 3 ฉบับ อย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 และแบบวดัท่ี

สร้างตามแบบของออสกูด มีค่ามากกว่าแบบ
วดัตามแนวของลิเคอร์ท อย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 ในด้านค่าความเท่ียงตรง 
แบบวัดท่ีสร้างตามแนวของเทอร์สโตนมี 
ค่าต ่ากว่าแบบวดัอีก 2 ฉบบั อย่างมีนัยส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และแบบวัดท่ีสร้าง
ตามแนวของลิเคอร์ทมีค่ามากกว่าแบบวดัท่ี
ส ร้างตามแนวของ เทอร์สโตน   อย่างมี
นัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ส่วนในดา้น
ค่าอ านาจจ าแนก แบบวดัทั้ง 3 ฉบับ มีค่าไม่
แตกต่างกัน และพบว่าแบบวดัท่ีสร้างตาม
แนวของเทอร์สโตนมีคุณภาพต ่าในทุกดา้น 
ส่วนแบบวัดท่ีสร้างตามแนวของลิเคอร์มี
คุณภาพดีกวา่แบบวดัอีก 2 ฉบบั 
 
อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 จากการเปรียบเทียบคุณภาพของ
แบบวดัท่ีสร้างตามแนวของเทอร์สโตน สร้าง
ตามแนวคิดของลิ เคอร์ท  และสร้างตาม
แนวคิดของออกกูด ในด้านค่าความเช่ือมัน่ 
พบว่า แบบวัดท่ีสร้างตามแนวของเทอร์
สโตน มีค่าความเช่ือมัน่ 0.6005 ต ่ากว่าแบบ
วัด อีก 2 ฉบับ  มี ค่ า 0.8395 และ 0.8590
ตามล าดบั อาจเน่ืองจากลกัษณะขอ้ความของ
เทอร์สโตนใหโ้อกาสในการตดัสินใจยากกว่า
ฉบับอ่ืน กล่าวคือ นักเรียนต้องเลือกเพียง 2 
ขอ้ คะแนนท่ีไดจ้ะแสดงถึงเจตคติว่าเป็นไป
ในทางดีหรือไม่ดี ท าใหค้ะแนนมีการกระจาย
น้อย ส่งผลให้ค่าความเช่ือมัน่ต ่า และพบว่า
แบบวดัท่ีสร้างตามแนวคิดของเทอร์สโตน มี
ค่าต ่ ากว่าแบบวัดท่ีส ร้างตามแนวคิดของ
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ออสกดู อาจเน่ืองจากแบบวดัของเทอร์สโตน 
มีวิธีการในการเลือกยุ่งยากกว่า ท าใหค้ะแนน
มีการกระจายน้อย ค่าความเช่ือมัน่จึงต ่ากว่า
แบบวดัของออสกูด แต่ค่าท่ีไดข้องแบบวดั
ทั้ง 3 ฉบบั กมี็ค่าสูงอยูใ่นเกณฑดี์ 

ด้านความเท่ียงตรง พบว่า แบบวดั
ตามแนวคิดของเทอร์สโตน มีค่า 0.2061 ต ่า
กว่าแบบวดัอีก 2 ฉบบั คือ มีค่า 0.5586 และ 
0.4731 ตามล าดบั อาจเน่ืองจากนกัเรียนยงัไม่
คุ ้น เคยกับแบบวัดลักษณะน้ี  ไม่สามารถ
ตัดสินได้ตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริง ท าให้
คะแนน ท่ี ได้ใกล้เคี ยงกัน  เม่ื อน าไปหา
สหสัมพันธ์กับคะแนนสอบกลางภาควิชา
พระพุทธศาสนา ท าให้มีค่าความสัมพนัธ์กนั
ต ่า และพบวา่ แบบวดัท่ีสร้างตามแนวคิดของ
ลิเคอร์ท มีค่าต ่าแบบวดัท่ีสร้างตามแนวคิด
ของออสกูด อาจเน่ืองจากความแตกต่างของ
ค่าเจตคติในมาตราวดั กล่าวคือ แบบวดัของ
ลิเคอร์ทมีค่ามาตราวดั 7 ระดบั มีจ านวน 44 
ข้อ ส่วนแบบวัดท่ีส ร้างตามแนวคิดของ
ออสกูด มีค่ามาตราวดั 5 ระดบั มีจ านวนข้อ 
22 ขอ้ และนกัเรียนมีความคุน้เคยกบัแบบวดั
ของออสกูดมากกว่า ท าให้เลือกได้ค่อนขา้ง
ตรงกับความรู้สึกท่ีแท้จริง เม่ือน าไปหา
สหสัมพนัธ์กบัคะแนนสอบท าใหมี้ค่าสูงกว่า
ฉบบัอ่ืน 

ส่วนค่าอ านาจจ าแนก พบว่า แบบวดั
ทั้ง 3 ฉบบั มีค่าอ านาจจ าแนก 0.2300, 0.4100  
และ 0.3000 ตามล าดับ มีค่าไม่แตกต่างกัน 
กล่าวคือ ค่าอ  านาจจ าแนกของทั้ง 3 ฉบับ ท่ี
ไดมี้ค่าใกลเ้คียงกนั อาจเน่ืองจากขอ้ความใน

แบบวัดมีความก ากวม ไม่ชัดเจน  ท าให้
จ าแนกเด็กได้ค่อนข้างต ่า และวิธีใช้ในการ
ค านวณหาค่าอ านาจรายข้อ โดยใช้ในการ
ทดสอบที (t-test) แลว้คัดเลือกข้อความเพ่ือ
สร้างเป็นค าถามของแบบวดั โดยไม่ตอ้งหา
ทั้ งฉบับ (ประภาเพ็ญ สุวรรณ , 2542: หน้า 
29) เน่ืองจากค่าที ไม่สามารถเปล่ียนให้เป็น
คะแนนมาตรฐาน Z โดยวิธีการของฟีชเชอร์ 
(Fisher’z Transformation) ได ้ซ่ึงเร่ือง เจตคติ
ของบุคคลท่ีแสดงออกมาให้ประจักษ์บน
มาตราวดันั้นมิใช่เร่ืองของความถูกหรือผิด 
ทุกคนย่อมจะมีอิสระเสรีในการท่ีจะรู้สึกนึก
คิดและค าตอบท่ีปรากฏ ก็ถ่ายแบบความรู้สึก
อันออกมาให้ปรากฏบนแบบวดั จึงเป็นเร่ือง
สภาพความจริงเฉพาะบุคคล (ไพบูลย์ อินทร
วิชา, 2556, หนา้ 203) 
 ข้อเสนอแนะ 

การวิจยั เร่ือง การเปรียบเทียบคุณภาพ
ของแบบวดัเจตคติต่อวิชาพระพุทธศาสนาของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ท่ีสร้างตาม
แนวคิดของ เทอร์สโตน ลิเคอร์ และออสกูด 
ผูวิ้จยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 ข้อเสนอแนะจากการท าวจัิย 
 1. จากผลการวิจยัคร้ังน่ีท าให้ทราบ
วา่แบบวดัเจตคติท่ีมีรูปแบบ วิธีการสร้างแตก
กนั มีคุณภาพในดา้นค่าความเช่ือมัน่ และค่า
เท่ียงตรงแตกต่างกนั โดยแบบวดัท่ีสร้างตาม
แนวของเทอร์สโตน จะมีค่าคุณภาพต ่าทุก
ดา้น ส่วนแบบวดัท่ีสร้างตามแนวลิเคอร์ทนั้น 
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นอกจากจะมีวิธีการสร้างท่ีไม่ยุ่งยากแล้ว 
ยงัใหคุ้ณภาพดีในทุกดา้นอีกดว้ย 
 2. ควรศึกษาความสัมพันธ์ของผล
การตอบแบบวดัทั้ง 3 แบบ วา่มีความสมัพนัธ์
กนัหรือไม่ 
 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
ควรศึกษา เร่ือง การเปรียบเทียบคุณภาพ

ของแบบวดัเจตคติต่อวิชาพระพุทธศาสนาของ
โรงเรียน ท่ีสร้างตามแนวคิดของเทอร์สโตน  
ลิเคอร์ และออสกูด สังกัดส านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี 
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