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 บทท่ี  10 
เคร่ืองมือสงัเกตการสอนวิทยาศาสตร ์

 
 

 การสังเกตการสอนสามารถใช้เครื่องมือที่แตกต่างกันได้หลายชนิด ขึ้นอยู่กับ
วตัถุประสงคข์องการสงัเกต  
 
ลกัษณะของเครื่องมือสงัเกตการสอน 
 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการสงัเกตการสอนสามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆ ได ้4 ประเภท
ดงัน้ี(Harris,1985) 

1.  การประมาณคา่ (Rating) ใชก้บัขอ้มลูเชงิปรมิาณซึง่อาจอยูใ่นลกัษณะของการจดั

จ าแนกประเภทเป็นหมวดหมู ่หรอืประมาณสถานการณ์กไ็ด ้

2.  ตารางแจกแจงความถี่ (Tabulation) ใชบ้นัทกึความถี่ทีเ่กดิขึน้ในสถานการณ์

ต่างๆ 

3.  การตรวจสอบรายการ (Checklist) ใชใ้นตรวจสอบอย่างกวา้งๆว่ามสีถานการณ์

ใดและ/หรอืไมม่สีถานการณ์ใด  

4.  เครื่องมอืเชงิอธบิายพรรณนา (Descriptive – Narrative) หรอื การตอบแบบเสร ี

(Free Response) เป็นการอธบิายสถานการณ์ในรปูความเรยีงตามล าดบัเหตุการณ์ทีพ่บเหน็ 

เครื่องมือแต่ละประเภทนอกจากจะมีการใช้งานที่แตกต่างกันแล้ว ยงัมีข้อดีและ
ขอ้จ ากดัแตกต่างกนัดว้ยดงัรายละเอยีดต่อไปน้ี 

มาตราส่วนประมาณค่า (Ration Scale) 
เครื่องน้ีมเีป็นเครื่องมอืทีผู่นิ้เทศรูจ้กักนัดทีีสุ่ด มกัใชใ้นการตดัสนิใจขัน้ตน้ การสรา้ง

จะสรา้งตามจุดประสงค์ที่ต้องการสงัเกต โดยแบ่งเป็นกลุ่มของสถานการณ์ใหผู้นิ้เทศท าการ
สงัเกตไดง้า่ย  ดงัตวัอยา่งที ่คดูีแ้ละแฮรสิ(Coody and Harris, 1971) ไดอ้อกแบบเครือ่งมอืการ
สอนเป็นรายบุคคลไวด้งัน้ี 
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หวัขอ้การสงัเกต : ใหเ้สรภีาพในการเคลื่อนไหวภายในหอ้งเรยีน 
 

5 4 3 2 1 
ผู้ เ รียนได้ร ับอ นุญาตให้
เปลี่ยนที่ท างานได้อย่าง
อสิระ 

ผู้สอนอนุญาตให้เปลี่ยนที่
ท างานไดต้ามความเหมาะสม 

ผู้เรียนท างานอยู่กับที่เกือบ/
หรือตลอดเวลาของการท า
กจิกรรม 

 
จากตวัอย่างจะพบว่ามกีารประเมนิตามสภาพความเป็นจรงิที่ผู้นิเทศพบเหน็ โดย

เพยีงแต่วงกลมลอ้มรอบหมายเลขทีส่อดคลอ้งกบัขอ้ความตามสถานการณ์ทีส่งัเกตได ้ 
นอกจากตวัอยา่งขา้งตน้ แบบประเมนิประเภทนี้ยงัมลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัหลายแบบ

เช่น มาตรวดัที่ประเมนิค่าจากคะแนนรวม ที่ Likert คดิค้นขึ้น, มาตรวดัแบบใช้ค าที่มี
ความหมายตรงขา้ม ซึง่คดิคน้โดย Osgood ดงัตวัอยา่ง 

 
มาตรวดัทีป่ระเมนิคา่จากคะแนนรวม(Summated rating) 
 

สถานการณ์ทีส่งัเกต ระดบัคะแนน 
1 2 3 4 5 

1.      
2.      
3.      

 
ตวัอย่างขอ้ความทีเ่ป็นสถานการณ์ใหส้งัเกต เช่น  การเตรยีมการสอนของผูส้อน 

การประเมนิผลของผูส้อนท าไดเ้หมาะสมกบักจิกรรมการเรยีนรู ้ฯลฯ ขอ้ความเหล่าน้ีสามารถ
ใชท้ัง้ขอ้ความทางบวกและขอ้ความทางลบ 

ระดบัคะแนน เน่ืองจากขอ้ความสามารถออกแบบไดท้ัง้ขอ้ความทางบวกและทางลบ
จงึมกีารใหค้ะแนนทีแ่ตกต่างกนัดงัน้ี 

ตวัอยา่งการใหค้ะแนน 
 ขอ้ความทางบวก ขอ้ความทางลบ 

ดมีาก 5 1 
ด ี 4 2 
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ปานกลาง 3 3 
ไมด่ ี 2 4 
ควรปรบัปรงุ 1 5 
การใหค้ะแนนส าหรบัมาตรวดัทีป่ระเมนิค่าจากคะแนนรวม ท าไดโ้ดยใชเ้ครื่องหมาย 

ขดี(/) กาลงในชอ่งคะแนนทีส่อดคลอ้งกบัการสถานการณ์ทีส่งัเกตได ้
 
 มาตรวดัแบบใชค้ าทีม่คีวามหมายตรงขา้ม (Sementic differential scale) 
 

น้อย        มาก 
 -3 -2 -1 0 1 2 3  

 
มาตรวดัแบบใช้ค าที่มคีวามหมายตรงขา้มมลีกัษณะเด่นที่ขอ้ความหรอืหวัขอ้ที่ใช้

สงัเกต จะตอ้งเป็นค าศพัทท์ีม่คีวามหมายตรงขา้ม เช่น 
 
หวัขอ้ทีใ่ชส้งัเกต : ความหลากหลายของกจิกรรมการเรยีนรู ้
 

น้อย        มาก 
 -3 -2 -1 0 1 2 3  

 
วธิกีารประเมนิผูนิ้เทศเพยีงแต่วงกลมตวัเลขทีส่อดคลอ้งกบัสถานการณ์ทีส่งัเกต 
จุดบกพรอ่งของเครือ่งมอืวดัแบบประมาณค่า 
1. ความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานการณ์ทีเ่กดิขึน้กบัตวัเลขทีจ่ดัแบ่งเป็นระดบัไมช่ดัเจน 

2. ผูส้งัเกตแต่ละคนจะวดัปรมิาณเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้มากน้อยไมเ่ทา่กนั 

3.  เน่ืองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาเดียวกันอาจมีหลายเหตุการณ์ ท าให้

เครือ่งมอืวดัแบบประเมนิคา่ไมส่ามารถสะทอ้นความเป็นจรงิไดค้รบถว้น 

4. ผูส้งัเกตบางคนใหค้ะแนนกลางๆเพยีงคะแนนเดยีว ท าใหไ้ดข้อ้มลูทีไ่มช่ดัเจน 

จุดเดน่ของเครือ่งมอืวดัแบบประมาณค่า 
1.  เน่ืองจากก าหนดเป็นคะแนนท าใหส้ามารถวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณไดง้า่ย 
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2. เน่ืองจากก าหนดน ้าหนกัของแต่ละระดบัเทา่กนั ท าใหก้ารแปลความหมายขอ้มลู

จากผูส้งัเกตคนเดยีวกนัมคีวามน่าเชื่อถอื 

3. เครื่องมือที่สร้างขึ้นสามารถหาค่าคุณภาพของเครื่องมือได้ เช่นหาค่าความ

เชื่อมัน่ 

แมเ้ครือ่งมอืจะมขีอ้ดหีลายประการแต่การใชค้วรกระท าอยา่งระมดัระวงั และควร
มกีารระบุเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ประกอบดว้ยเพือ่ประโยชน์การประเมนิผลทีค่รบถว้นสมบรูณ์ 

การแจกแจงความถ่ีและการตรวจสอบรายการ (Frequency Tabulation 
and Checklist) 

ทัง้การแจกแจงความถี่ และการตรวจสอบรายการมหีลายรูปแบบ แต่สรา้งจาก
พืน้ฐานเดยีวกนั คอืสรา้งเพื่อวดัปรมิาณความถี่ที่สงัเกตได ้และเรยีงล าดบัความถี่ตามล าดบั
เหตุการณ์ทีส่งัเกตเหน็ 
ตวัอย่างของเครื่องมอืวดัแบบการแจกแจงความถี่ ที่เฟลนเดอร์ส(Flanders) สร้างขึ้น โดย
เรยีกว่า การวเิคราะหป์ฏกิริยิา (Flanders System of Interaction Analysis) (ปรยีาพร      
วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า125 – 126) เป็นเครื่องมอืการสงัเกตประเภทตารางแจกแจง
ความถีท่ีง่า่ย และเป็นทีนิ่ยม โดยเฟลนเดอรส์แบ่งเป็น 10 กลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมกีลุ่มเหตุการณ์ที่
จ ากดัความเอาไว ้เหตุการณ์ต่างๆ ตามทีจ่ าแนกไวม้ดีงัน้ี 

- การยอมรบัความรูส้กึของผูเ้รยีน 

- การชมและใหก้ าลงัใจ 

- การยอมรบัความคดิเหน็ของผูเ้รยีน 

- การถามค าถาม 

- การสอนเน้ือหาวชิาการ 

- การใหท้ศิทาง 

- การวพิากษ์วจิารณ์ผูม้อี านาจ 

- การตอบผูส้อน 

- การเริม่ตน้การตอบ 

- ความเงยีบหรอืความสบัสน 

จากเหตุการณ์ทัง้ 10 กลุ่ม เฟลนเดอรส์ จ าแนกการสงัเกตเป็น 2 ประเภท คอืการ
สงัเกตจากผูส้อน และการสงัเกตจากผูเ้รยีน ดงัน้ี 
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การสงัเกตจากผูส้อน ม ี7 เหตุการณ์ดงัน้ี 
- การยอมรบัความรูส้กึของผูเ้รยีน 

- การชมและใหก้ าลงัใจ 

- การยอมรบัความคดิเหน็ของผูเ้รยีน 

- การถามค าถาม 

- การสอนเน้ือหาวชิาการ 

- การใหท้ศิทาง 

- การวพิากษ์วจิารณ์ผูม้อี านาจ 

การสงัเกตจากผูเ้รยีน ม ี3 เหตุการณ์ดงัน้ี 
- การตอบผูส้อน 

- การเริม่ตน้การตอบ 

- ความเงยีบหรอืความสบัสน 

 
การใช้ผู้สงัเกตจะท าการบนัทึกเหตุการณ์ที่สงัเกตได้เป็นหมายเลขตามล าดับ

เหตุการณ์ก่อนหลงัทีเ่กดิขึน้จรงิ การบนัทกึจะกระท าทุกๆ 5 นาท ีตวัอยา่งเช่นเริม่สงัเกตเวลา
10.00 น. และสิน้สดุ 10.03 น. มเีหตุการณ์ทีส่งัเกตไดด้งัน้ี 
10 8 8 5 4 5 5 8 4 4 5 1 
5 6 4 5 8 4 5 2 8 8 5 5 
5 6 8 5 2 8 5 5 5 5 4 5 
  

ถ้าสงัเกตนานตวัเลขที่ปรากฏกจ็ะเป็นชุดยาวตามไปดว้ยระบบที่เฟลนเดอรส์ คดิขึน้
สามารถแสดงผลขอ้มลูในรปูตารางแจกแจงความถี ่นอกจากเครื่องมอืทีเ่ฟลนเดอรส์คดิขึน้ยงัมี
เครือ่งมอืทีค่อดขึน้โดยแฮรสิและคณะ ทีเ่รยีกว่าเครื่องมอืวดัความกระตอืรอืรน้ของผูเ้รยีน ซึง่มี
พืน้ฐานการสรา้งเครือ่งมอืคลา้ยคลงึกนั 
 ส่วนเครื่องมอืการสงัเกตแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) จะมคีวามแตกต่างจาก
แบบการแจกแจงความถี ่เพราะใหใ้หต้รวจสอบรายการโดยเลอืกวา่มกีารปฏบิตัหิรอืไมเ่ทา่นัน้ 
เป็นการวดัอยา่งกวา้งๆครา่วๆ จงึไมเ่ป็นทีนิ่ยม 
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 ขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของการแจกแจงความถีแ่ละการตรวจสอบรายการ 
 ขอ้ด ี: สามารถวดัปรมิาณเหตุการณ์ที่สงัเกตและเรยีงล าดบัเหตุการณ์ได้ตามสภาพ
จรงิทีส่งัเกตได ้
 ขอ้จ ากดั : การวดัโดยแบบน้ีเป็นการวดัแบบกวา้งๆ ท าใหผู้นิ้เทศเกดิการคลุมเครอืใน
ขอ้ความหรอืเหตุการณ์ทีส่งัเกตวา่ควรเป็นเหตุการณ์กลุ่มใด 
 เคร่ืองมือเชิงพรรณนา (Descriptive – Narrative Instruments) 
 เน่ืองจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชัน้เรยีนมหีลากหลาย และแตกต่างกนั การใชเ้ครื่องมอื
ประเภทเดยีวกนักบัทุกสถานศกึษาอาจไมส่ามารถวดัผลไดช้ดัเจน จงึท าใหผู้นิ้เทศปรบัเปลีย่น
เครื่องมอืให้สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้มากที่สุด ซึ่งพบว่าการบนัทึกเหตุการณ์จะให้
รายละเอยีดไดด้กีวา่แบบอื่นๆ 
 ลกัษณะของเคร่ืองมือเชิงอธิบาย – พรรณนา  
 เครือ่งมอืประเภทน้ีม ี2 แบบ ดงัน้ี (ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า130) 

1. เครือ่งมอืแบบเรยีงล าดบัเหตุการณ์ 

2. เครือ่งมอืการแบ่งกลุ่มเหตุการณ์ 

เครื่องมือแบบเรียงล าดบัเหตกุารณ์ 
เครือ่งมอืน้ีจะบนัทกึในลกัษณะของการเล่าเหตุการณ์ทีส่งัเกตเหน็ตามล าดบั แลว้น าไป

วเิคราะหก์ารสอน เหตุการณ์ทีส่งัเกตจะเป็นไปตามจุดประสงคท์ีก่ าหนดไว ้โดยผูส้งัเกตจะ
ก าหนดเป็นรหสัตามประเดน็ที่จะสงัเกต แลว้ท าการบนัทกึเหตุการณ์ซ ้าในรูปความเรยีงหรอื
รหสัท าก าหนดขึน้กไ็ด ้เชน่ 

การจดักจิกรรม  ก าหนดรหสัเป็น a1 
การชีแ้จงผลการเรยีนรู ้ ก าหนดรหสัเป็น a2 
 
การบนัทกึผลท าไดด้งัน้ี 
 

เวลา(นาททีี)่ ค าอธบิายเหตุการณ์ทีส่งัเกตเหน็ รหสัส าหรบัการวเิคราะห ์
1 ผูส้อนเชค็ชื่อผูเ้รยีน a1 
2 บอกผลการเรยีนรูท้คีาดหวงั a2 
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เครื่องมือการแบง่กลุ่มเหตกุารณ์ 
เป็นเครือ่งมอืทีใ่ชบ้นัทกึเหตุการณ์ทีส่งัเกตไดข้ณะท าการสอน โดยแบ่งกลุ่มของพฤตกิรรมการ
สอนของผู้สอนในห้องเรียนตัวอย่างเครื่องมือประเภทน้ีเช่น เครื่องมือที่ใช้ในการสงัเกต
พฤตกิรรมทีเ่รยีกว่า Comprehensive Observation of Performance Co – op (ปรยีาพร   
วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า132) มขีัน้ตอนการใชท้ีต่อ้งเขยีนรายละเอยีดเหตุการณ์ทีจ่ะสงัเกต 
โดยการแบ่งกลุ่มพฤตกิรรมการสอนของผูส้อนในหอ้งเรยีน โดยมเีกณฑท์ีต่ ัง้ไวว้่า ผูส้งัเกตควร
สงัเกตพฤติกรรมอะไรบ้าง และต้องบนัทกึพฤติกรรมอะไรบ้าง ผู้สงัเกตที่มีประสบการณ์จะ
สามารถบนัทกึขอ้มูลทีน่อกเหนือจากเกณฑท์ีก่ าหนดไดด้ว้ย ตวัอย่างการแบ่งกลุ่มพฤตกิรรม
ของผูส้อน 
 กลุ่มที ่1 พดูกบัผูเ้รยีนในเชงิบวก ชมเชยและใหก้ าลงัใจ 
 กลุ่มที ่2 แสดงความสนใจผูเ้รยีนโดยทัว่ไปและรายบุคคล 
 กลุ่มที ่3 ใหค้วามสมัพนัธอ์นัอบอุ่นกบัผูเ้รยีน 
 การสงัเกตการสอนวธิน้ีีเป็นประโยชน์กบัการนิเทศการสอนแบบคลนิิกทีเ่น้นการสงัเกต
ในหอ้งเรยีน 
 ขอ้ดแีละขอ้จ ากดัของเครือ่งมอืเชงิอธบิาย – พรรณนา 
 ขอ้ด ี: เกบ็รายละเอยีดของขอ้มลูไดค้รบถว้น 
 ขอ้จ ากดั : ผูบ้นัทกึทีไ่มม่ปีระสบการณ์จะท าไดล้่าชา้ และไมส่ามารถใหร้ายละเอยีดที่
จ าเป็นแต่นอกเหนือจากเกณฑท์ีก่ าหนดได ้
 
การวิเคราะหก์ารสงัเกตการสอน 
 
 การวเิคราะหก์ารสงัเกตการสอนสามารถวเิคราะหไ์ดท้ัง้ขอ้มลูเชงิปรมิาณและขอ้มลูเชงิ
คุณภาพ ตามแต่ชนิดของเครื่องมอืทีใ่ช้  เช่นใชก้ารประมาณค่า ตารางแจกแจงความถี่ และ 
การตรวจสอบรายการ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณได้ ส่วน เครื่องมือเชิงอธิบาย
พรรณนา หรอื การตอบแบบเสร ีสามารถวเิคราะหไ์ดท้ัง้ขอ้มลูเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ จะใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติ โดยเลือกใช้สถิติให้
เหมาะสมกบัชนิดของขอ้มูล จุดมุ่งหมายของการวเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อสรุปผลจากขอ้มูลที่
รวบรวมได ้ 
 สถติทิี่ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล ม ี2 ลกัษณะดงัน้ี (ปรยีาพร   วงศ์อนุตรโรจน์, 2548, 
หน้า134) 
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1. สถติพิรรณนา (Descriptive Statistics)  

2. สถติอินุมาน (Inference Statistics) 

 

สถิติพรรณนา  
สถิติชนิดน้ีใช้อธิบายคุณลักษณะเฉพาะของกลุ่มที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลมาศึกษา 

ผลสรุปที่ได้จากสถิติชนิดน้ีจะอธิบายลักษณะของกลุ่มนัน้ๆว่ามีสภาพเป็นอย่างไร เช่น 
บรรยายลกัษณะ หรอืแบบของกลุ่มทีท่ าการสงัเกต เพื่อแสดงใหเ้หน็ถงึปรมิาณความแตกต่าง
ของแต่ละกลุ่ม หรอือาจแสดงความถีข่องสิง่ทีส่งัเกตกไ็ด ้

สถิติอนุมาน 
 สถิตชินิดน้ีใช้วเิคราะหข์อ้มูลที่ได้จากกลุ่มตวัอย่าง ผลการวเิคราะหห์รอืผลที่ไดจ้าก
สถติชินิดน้ีสามารถน าไปอา้งองิกบัประชากรที่เลอืกตวัอย่างมาศกึษาได ้วธิกีารอา้งองิขอ้มูล
จากตวัแทนของประชากร(กลุ่มตวัอยา่ง)ไปยงัประชากร สามารถท าได ้2 แบบ คอืการประมาณ
คา่ และการทดสอบสมมตฐิาน 
 ขอ้ควรพจิารณาในการวเิคราะหข์อ้มลูเชงิปรมิาณมดีงัน้ี 

-  ผูส้งัเกตใชข้อ้มูลที่ไดจ้ากการวเิคราะหแ์ล้วน ามาอธบิายเหตุการณ์ต่างๆอย่างไม่

คุม้ค่าทัง้น้ีเพราะขาดความช านาญในการเลอืกใชค้า่สถติ ิ

-  ผูส้งัเกตควรเลอืกสถิติส าหรบัการวเิคราะห์ก่อนท าการสงัเกตการสอนเพื่อใหไ้ด้

ขอ้มลูทีส่อดคลอ้งเหมาะสมกบัสถติทิีใ่ชว้เิคราะห ์

- การตคีวามหมายจากขอ้มลูควรตคีวามใหถู้กตอ้งเหมาะสมเพือ่ป้องกนัความสบัสน 

การวเิคราะหข์อ้มลูเชงิคุณภาพ (ปรยีาพร วงศอ์นุตรโรจน์, 2548, หน้า135)เป็นการ
อนุมานวเิคราะห ์(Analytical Induction) เป็นการสงัเกตอย่างละเอยีดเพื่อการเกบ็ขอ้มูล
เบื้องต้น และการสรุปอา้งองิจะอาศยัขอ้มูลที่เกบ็รวบรวมได ้โดยผูส้งัเกตที่มคีวามใกล้ชดิกบั
ขอ้มูล และเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ (Proximating) คอื ผูส้งัเกตทีม่สี่วนร่วมในเหตุการณ์จะเกบ็
ข้อมูลประเภทน้ีได้ดี การวิเคราะห์ข้อมูลประเภทน้ีจะวิเคราะห์จากการศึกษาพฤติกรรม
ตามปกต ิ(Ordinary Behavior) โดยพจิารณาจากกจิกรรมทีเ่กดิขึน้ เช่นการสงัเกตการสอนใน
หอ้งเรยีน ตามโครงสรา้ง(Structure)ของเรื่องทีต่อ้งการศกึษา ลกัษณะของขอ้มูลทีไ่ดจ้ะอยู่ใน
รปูของการพรรณนาเป็นความเรยีง (Descriptive Focus)  
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ส่ิงท่ีควรพิจารณาในด้านการวิเคราะหค์ณุภาพการสอน 
 

การวิเคราะห์คุณภาพการสอนมีสิ่งที่ควรพิจารณาดงัน้ี (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 
2548, หน้า136 – 137) 

1. การศกึษาขอ้มลูจากการสงัเกตควรจะตัง้จุดมุง่หมายใหช้ดัเจน 

2. ขอ้มลูจากการรายงานของผูส้อนและผูเ้รยีนสามารถน ามาประกอบการพจิารณาได ้

3. การศกึษาขอ้มลูสามารถใชไ้ดห้ลากหลายทัง้ผูนิ้เทศ ผูส้อนและผูเ้รยีน 

4. การน าแบบสงัเกตมาใชค้วรรบัการฝึกฝนเพือ่ใหใ้ชไ้ดอยา่งถูกตอ้ง 

 

สรปุ 
 
 เครื่องมอืสงัเกตการสอนมหีลายประเภท แต่ละประเภทมขีอ้ดแีละขอ้จ ากดัแตกต่างกนั
การน าไปใชค้วรพจิารณาใหส้อดคลอ้งกับวตัถุประสงคท์ีก่ าหนด เพื่อใหไ้ดข้อ้มูลตามต้องการ
ใหม้ากทีส่ดุ การฝึกฝนการใชจ้ะท าใหม้คีวามเขา้ใจและใชไ้ดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 
แบบฝึกหดั 
 
จงตอบค าถามต่อไปน้ี 

1. จงสรา้งแบบสงัเกตทีเ่ป็นมาตราสว่นประเมนิคา่ 

2. จงสรา้งแบบสงัเกตแบบมาตรวดัทีป่ระเมนิคา่จากคะแนนรวม 

3. จงสรา้งแบบสงัเกตทีเ่ป็นมาตรวดัแบบใชค้ าทีม่คีวามหมายตรงขา้ม  

 
 

 
 
 


