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งานช้ินท่ี 1 หานิยามทกัษะในการช่วยเหลือ (Helping Skills) 

เพื่อท าใหผู้ร้บัการบ าบดัมั่นใจไดว้่า คนท่ีมวีิชาชีพในการบ าบดัมีความรูค้วามสามารถเพียงพอต่อการใหบ้รกิารวิชาชีพ 

องคก์รหน่ึงจึงตอ้งการจะสรา้งแบบคดักรองเพื่อทดสอบทกัษะในการชว่ยเหลือ (Helping Skills) ที่จ าเป็นตอ้งมกี่อน

ใหบ้รกิารวิชาชีพในการบ าบดั ทางองคก์รจงึขอใหท้่านไดอ้อกขอ้สอบเพื่อวดัทกัษะในการช่วยเหลอืของคนท่ีมวีิชาชีพใน

การบ าบดั  

ขอ้สอบจะเป็นสถานการณท์ี่คนคยุกนัในชีวิตประจ าวนัก็ได ้หรือจะเป็นการคยุกนัแบบเชงิชว่ยเหลือ (เช่น การให้

ค าปรกึษา) ก็ได ้โดยหลงัจากสถานการณ ์จะใหผู้ท้ดสอบเลือกตอบค าตอบที่ถกูตอ้ง เช่น 

 เพื่อน : (รอ้งไห)้ เงินเก็บท่ีฉนัมีทัง้หมด เอาไปซือ้ลนู่าหมดเลย ตอนนีไ้ม่เหลือแลว้ 

 คณุ : ……… 

ก. ไม่เป็นไรเดี๋ยวมนักด็ีเอง    ไม่ท าแน่นอน / ไม่มั่นใจ / ท าแนน่อน 

ข. หาเงินใหม่ได ้     ไม่ท าแน่นอน / ไม่มั่นใจ / ท าแนน่อน 

ค. ลองคิดวา่มคีนขาดทนุมากกว่าแกเยอะแยะ  ไม่ท าแน่นอน / ไม่มั่นใจ / ท าแนน่อน 

ง. บอกแกแลว้ วา่อยา่ไปซือ้เหรยีญ ไม่ยอมเชื่อ ไม่ท าแน่นอน / ไม่มั่นใจ / ท าแนน่อน 

แต่ก่อนท่ีคณุจะสรา้งขอ้สอบนีไ้ด ้คณุตอ้งทบทวนวรรณกรรมกอ่นว่า ทกัษะการช่วยเหลือ (Helping Skills) ของวิชาชีพ

ประกอบดว้ยทกัษะอะไรบา้ง ซึง่ทกัษะการชว่ยเหลือนี ้ไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะนกัจิตวิทยาเท่านัน้ ทัง้นีใ้หร้วมไปถงึทกัษะการ

ช่วยเหลือที่สหวิชาชีพทางดา้นการช่วยเหลือ เช่น แพทย ์พยาบาล นกัสงัคมสงเคราะห ์ครู ฯลฯ ควรตอ้งมี  

ในงานนี ้ใหน้ิสิตแต่ละคน หาสถานการณใ์นชวีิตประจ าวนัหรือสถานการณใ์นวิชาชีพ ที่เก่ียวขอ้งกบัดา้นการชว่ยเหลือ 5 

สถานการณ ์แลว้ใหต้รวจสอบวา่การตอบสนองแบบใด ที่แสดงวา่มีทกัษะ หรือไรท้กัษะการช่วยเหลือ การตอบสนองที่

แสดงวา่มีทกัษะหรือไรท้กัษะ ใหน้ ามาจาก 2 แหล่งดงันี ้

1. น าขอ้มลูจากบทความทางวชิาการ ต ารา ที่เก่ียวขอ้งกบัการช่วยเหลือ แลว้เขียนพฤตกิรรมที่แสดงว่ามี

ทกัษะ หรือไรท้กัษะ ตามต าราดงักล่าว  

2. สอบถามผูเ้ชี่ยวชาญ คนที่มีประสบการณด์า้นการชว่ยเหลือ ที่ท่านคิดวา่มีทกัษะดา้นการชว่ยเหลืออย่าง

แทจ้รงิ สอบถามวา่พฤตกิรรม หรือบทท่ีตอ้งพดูเป็นอย่างไรบา้ง และการพดูหรือการกระท าที่ไมค่วรท ามี

อะไรบา้ง 

ส่งงานโดยสรา้ง PowerPoint 5 สไลดต์ามจ านวนสถานการณ ์พรอ้มกบัตวัเลือกพฤติกรรม 

 

ตวัอยา่งงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัทกัษะการชว่ยเหลือ 

Hill, C. E. (2009). Helping skills: Facilitating, exploration, insight, and action. American Psychological 

Association. 



13 กนัยายน 2565  2 

Hill, C. E., & Kellems, I. S. (2002). Development and use of the helping skills measure to assess client 

perceptions of the effects of training and of helping skills in sessions. Journal of Counseling 

Psychology, 49(2), 264. 

 

Hill, C. E., Stahl, J., & Roffman, M. (2007). Training novice psychotherapists: Helping skills and 

beyond. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 44(4), 364. 

 

Bodie, G. D. (2011). The Active-Empathic Listening Scale (AELS): Conceptualization and evidence of 

validity within the interpersonal domain. Communication Quarterly, 59(3), 277-295. 

 

Larson, L. M., Suzuki, L. A., Gillespie, K. N., Potenza, M. T., Bechtel, M. A., & Toulouse, A. L. (1992). 

Development and validation of the counseling self-estimate inventory. Journal of counseling 

Psychology, 39(1), 105. 

 

Lent, R. W., Hill, C. E., & Hoffman, M. A. (2003). Development and validation of the Counselor Activity 

Self-Efficacy Scales. Journal of Counseling Psychology, 50(1), 97. 

 

Hill, C. E., Anderson, T., Kline, K., McClintock, A., Cranston, S., McCarrick, S., ... & Gregor, M. 

(2016). Helping skills training for undergraduate students: Who should we select and train?. The 

Counseling Psychologist, 44(1), 50-77. 

  



13 กนัยายน 2565  3 

งานช้ินท่ี 2 สร้างขอ้ค าถาม เก็บขอ้มูล 

จากเมื่อสปัดาหท์ี่แลว้ นิสิตไดร้วบรวมสถานการณช์่วยเหลือคนละ 5 สถานการณ ์ล าดบัต่อไปใหน้ิสิตทัง้หอ้งท างานกลุ่ม

ดงัต่อไปนี ้

1. ใหน้ าสถานการณแ์ต่ละคน มาสรา้งเป็นสถานการณค์ าถามที่ตอ้งมีการตดัสินใจ โดยมคี าถามต่อทา้ย

สถานการณว์่า “หากทา่นตอ้งการช่วยเหลือเพื่อน ท่านควรท าอยา่งไร” “หากทา่นเป็นผูใ้หบ้รกิารวชิาชีพ

บ าบดั ท่านควรท าอย่างไร” หรือค าถามต่อทา้ยรูปแบบอื่น ท่ีถามความรูว้า่ หากเรามจีิตใจที่จะชว่ยเหลือ

บคุคลในสถานการณจ์รงิ ควรจะท าอย่างไร เช่น 

 เพื่อน : (รอ้งไห)้ เงินเก็บท่ีฉนัมีทัง้หมด เอาไปซือ้ลนู่าหมดเลย ตอนนีไ้ม่เหลือแลว้ 

 คณุ : ……… 

 หากคณุตอ้งการท่ีชว่ยเหลือเพื่อนใหบ้รรเทาความเจ็บปวด คุณควรจะตอบอย่างไร 
 _________________________________________________________ 

 _________________________________________________________ 

 

2. ใหน้ าสถานการณน์ี ้ใหน้ิสิตแต่ละคน เก็บขอ้มลูจากคนทั่วไป 1 คน และคนที่มีวิชาชีพบ าบดั 1 คน โดยให้

เขาตอบแบบเตมิค าในช่องวา่ง ตามรูปแบบในขอ้ที่ 1 

3. น าค าตอบที่ไดท้ัง้หมด จากนิสิตทกุคนมารวบรวม แลว้จดักลุ่มค าตอบที่ผูต้อบเขียน หลงัจากนัน้ ใหน้ า

กลุ่มค าตอบเหล่านัน้ มาเขยีนเป็นตวัเลือกค าตอบ ใหแ้ต่ละสถานการณ ์มีตวัเลือกค าตอบได ้4-8 ตวัเลือก 

ตวัเลือกเหล่านี ้อาจรวมตวัเลือกที่ไดจ้ากผูเ้ชี่ยวชาญในงานชิน้ท่ี 1 ดว้ย 

4. สรา้งรูปแบบขอ้ค าถามของสถานการณ ์ใหม้คี  าตอบวา่ ท่านจะเลือกค าตอบเหล่านีห้รือไม่ เช่น 

 เพื่อน : (รอ้งไห)้ เงินเก็บท่ีฉนัมีทัง้หมด เอาไปซือ้ลนู่าหมดเลย ตอนนีไ้ม่เหลือแลว้ 

 คณุ : ……… 

 หากคณุตอ้งการท่ีชว่ยเหลือเพื่อนใหบ้รรเทาความเจ็บปวด คณุควรจะตอบอย่างไร 

ก. ไม่เป็นไรเดี๋ยวมนักด็ีเอง    ไม่ควร / ควร 

ข. หาเงินใหม่ได ้    ไม่ควร / ควร 

ค. ลองคิดวา่มคีนขาดทนุมากกว่าแกเยอะแยะ ไม่ควร / ควร 

ง. บอกแกแลว้ วา่อยา่ไปซือ้เหรยีญ ไม่ยอมเชื่อ ไม่ควร / ควร 

 

5. ใหน้ าขอ้สอบขา้งตน้ ไปสอบถามผูเ้ชี่ยวชาญ โดยนิสิตแต่ละคน ไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญตอบ 1 คน (ผูเ้ชี่ยวชาญ

คนละคนกบัขอ้ที่ 2)  
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6. รวบรวมค าตอบของผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคน ใหเ้ป็นไฟลค์ าตอบเดียวกนั จากนัน้ใหน้ิสิตแต่ละคนท า 

powerpoint สรุปสถานการณข์องตนเอง (ที่มี 5 สถานการณ)์ วา่ตนเองไดเ้ขยีนค าถามสถานการณ ์

ค าตอบสถานการณอ์ย่างไร มีผูเ้ชี่ยวชาญตอบแต่ละตวัเลือกอย่างไรบา้ง 

  



13 กนัยายน 2565  5 

งานช้ินท่ี 3 หาขอ้มูลความตรง 
ในขณะนี ้รา่งของแบบทดสอบทกัษะในการช่วยเหลือ (Helping Skills) ไดพ้ฒันาขึน้มาเรียบรอ้ยแลว้ ไดข้อ้ค าถามและ

สดัส่วนของค าตอบที่ผูเ้ชี่ยวชาญเลือกในแต่ละขอ้ ในงานชิน้นีจ้ะมีจดุมุง่หมาย 2 ส่วน 

3.1 ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

เพื่อสรา้งคยีข์อ้ค าตอบ เราไดใ้หผู้เ้ชี่ยวชาญประเมินแลว้วา่ตวัเลือกแต่ละตวัเลือกไดส้อดคลอ้งกนัหรือไม่ เราสามารถ

ประยกุตส์ดัส่วนความตรงเชิงเนือ้หา (Content validity ratio; CVR) ได ้โดยสามารถค านวณไดด้งันี ้

𝐶𝑉𝑅 =
𝑛(เลือก) − 𝑁/2

𝑁/2
 

โดย 𝑛(เลือก) เป็นจ านวนที่ผูเ้ชี่ยวชาญเลือกตวัเลือกนัน้ และ N คือจ านวนผูเ้ชี่ยวชาญทัง้หมด ในท่ีนีเ้ราตอ้งการใหค้า่ 

CVR ใกล ้1 (ผูเ้ชี่ยวชาญเลือกขอ้นัน้ว่าควรทกุคน) หรือ -1 (ผูเ้ชี่ยวชาญไม่เลือกขอ้นัน้วา่ควรทกุคน) โดยขอ้ที่เป็น 1 จะ

เป็นขอ้ทางบวก และขอ้ที่เป็น -1 จะเป็นขอ้ทางลบในแบบทดสอบทกัษะในการช่วยเหลือ เพื่อหาจดุตดัว่าตอ้งมคี่า CVR 

เท่ากบัเท่าไร ใหท้่านอาจตารางใน Ayre & Scally (2014)1 ซึ่งหากผูเ้ชี่ยวชาญเลือกตวัเลือกนัน้วา่ “ไม่ควร” หรือ “ควร” 

ทกุคน ใหถื้อตวัเลือกนัน้ผ่าน สถานการณใ์ดที่ไมม่ีตวัเลือกใดผ่านเลย ใหต้ดัสถานการณด์งักล่าวทิง้ โดยใหน้ิสิตแต่ละคน 

จดัการตดัตวัเลือก และตดัสถานการณ ์ในสถานการณท์ี่ตนเองไดส้รา้งขึน้มาดว้ยวิธี CVR ที่กล่าวมาขา้งตน้ 

 
1

 วิธีการนีจ้ะเป็นการทดสอบว่า H0: CVR > 0 หรือไม่ในประชากร การหาตวัเลขที่ตอ้งการ สามารถดไูดจ้ากตารางที่ 1 คอลมันท์ี่ 5 ของ 
Ayre & Scally (2014) เช่น หากผูเ้ชี่ยวชาญมี 6 คน ตอ้งการใหผู้เ้ชี่ยวชาญตอบทัง้ 6 คนตรงกนั ขอ้นัน้ถงึผ่าน  
 

การค านวณ p-value สามารถท าไดใ้น R โดยใชค้ าสั่ง pbinom(q=6, size=6, prob=0.5) - pbinom(q=5, size=6, prob=0.5) โดย
ค าสั่ง pbinom จะเป็นค าสั่งในการหาพืน้ที่สะสม (ตัง้แต่คนไม่เลือกเลย จนถึงจ านวนที่ก  าหนดใน q) ใต ้binomial distribution ที่ 
size คือจ านวนผูเ้ชี่ยวชาญเท่ากบั 6 คน และ prob คือสดัส่วนที่ผูเ้ชี่ยวชาญแต่ละคนจะตอบว่าควรเท่ากบั 0.5 ซึ่งเป็นการหา 
sampling distribution เมื่อ H0 ถกูตอ้ง หรือ หากสุ่ม 6 คน ใหท้กุคนตอบโดยสุ่ม (เห็นดว้ยหรือไม่เห็นดว้ยดว้ยสดัส่วน 0.5 ซึ่งหมายถึง 
CVR = 0) คณุจะเจอสดัส่วนคนตอบสะสมเท่าไร  
 

pbinom(q=6, size=6, prob=0.5) คือ หาก H0 ถกูตอ้ง จะเจอคนตอบว่าควร 6 คนหรือนอ้ยกว่า จ านวนเทา่ไร ซึ่งจะเท่ากบั 1 เสมอ 
(เพราะค่าที่เป็นไปไดคื้อ 0, 1, 2, 3, 4, 5, หรือ 6 ซึ่งครอบคลมุทกุความเป็นไปได)้ pbinom(q=5, size=6, prob=0.5) จะใชห้าว่าเจอคน
ตอบว่าควร 5 คนหรือนอ้ยกว่าเท่าไร ซึ่งเท่ากบั 0.984 ดงันัน้โอกาสที่เจอผูเ้ชี่ยวชาญตอบว่าควรทัง้ 6 คน หากประชากร CVR = 0 คือ 
0.0156  
 

ในโจทยน์ี ้จะสนใจทัง้ทางบวก ที่ผูเ้ชี่ยวชาญตอบว่าควรทกุคน และทางลบที่ผูเ้ชี่ยวชาญตอบว่าไม่ควรทกุคน หากค านวณ 2 ทางเมื่อ H0: 

CVR = 0 แลว้ เมื่อทดลองหาโอกาสที่ประชากร CVR = 0 แลว้ผูเ้ชี่ยวชาญไม่เห็นดว้ยทกุคนจะเท่ากบั pbinom(q=0, size=6, 

prob=0.5) เท่ากบั 0.0156 เช่นกนั ดงันัน้ โอกาสที่จะเจอผูเ้ชี่ยวชาญตอบไม่ควรทกุคน (0 คน) หรือควรทกุคน (6 คน) คือ 0.0156 * 2 = 

0.0312 ซึ่งต ่ากว่า .05 ดว้ยเหตนุี ้(ท าใหต้ดัสินว่าประชากรมี CVR ไม่เท่ากบั 0) โดยสรุปแลว้ หากมีผูเ้ชี่ยวชาญ 6 คน จะใชเ้กณฑว์่า ตอ้ง
ตอบว่า “ไม่ควร” ทกุคน ถึงจะเป็นขอ้ทางลบ และตอ้งตอบว่า “ควร” ทกุคน ถึงจะเป็นขอ้ทางบวก หากผูเ้ชี่ยวชาญตอบตวัเลือกหนึ่งว่า
ควร 1-5 คน ใหถ้ือว่าตวัเลือกนัน้ไม่ผ่าน 
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เมื่อนิสิตทกุคนตดัสถานการณเ์รยีบรอ้ยแลว้ ใหน้ าสถานการณข์องทกุคนมารวบรวมเขา้ดว้ยกนั ใหด้วู่าแต่ละสถานการณ์

มีตวัเลือกที่ผ่านก่ีตวัเลือก ใหท้ าตารางแจกแจงความถ่ีออกมา วา่สถานการณท์ี่มีตวัเลือกที่ผ่านจ านวนต่างๆ มีเทา่ไร 

จ ำนวนตัวเลอืกทีผ่่ำน จ ำนวนสถำนกำรณ ์

0  

1  

2  

3  

4  

 

3.2 เตรียมหาขอ้มูลความตรง  
ส่วนนีจ้ะเป็นการสรา้งแผนในการวิเคราะหค์วามตรงของแบบวดัที่สรา้งขึน้ ใหน้ิสิตทัง้ชัน้เรียน อ่านทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งกบั

ทกัษะในการช่วยเหลือ (Helping Skills) วา่ (ก) มีสิ่งใดที่ท  าใหบ้คุคลนัน้มีทกัษะในการชว่ยเหลือมากหรือนอ้ย เรียกว่า 

“ผลน า” เช่น คนท่ีมีลกัษณะบคุลิกภาพแบบเป็นมติร เขา้ใจผูอ้ื่น (Agreeableness) จะมีทกัษะในการชว่ยเหลือสงู (ข) 

เมื่อบคุคลมีทกัษะในการชว่ยเหลือมากหรือนอ้ยแลว้ จะมีผลที่ตามมาอย่างไร เรียกวา่ “ผลตาม” เช่น คนท่ีมีทกัษะการ

ช่วยเหลือ จะมีความพึงพอใจในความสมัพนัธ ์(Relationship Satisfaction) มากกวา่ (ค) คน้ควา้ว่าบคุคลประเภทใด ที่

จะมีทกัษะในการช่วยเหลือมากหรือนอ้ย หรือเรียกวา่ตวัแปรสมัพนัธ ์เช่น ทกัษะในการชว่ยเหลือพบในนกัจติวิทยาการ

ปรกึษามากกวา่นกัจิตวิทยาในสาขาอื่น และ (ง) มมีาตรวดัทกัษะความชว่ยเหลือหรือมาตรใกลเ้คยีง ท่ีมีอยู่แลว้ใน

วรรณกรรมทางวชิาการหรือไม่ (เช่น Hill & Kellems, 2002) เมื่อไดข้อ้มลูขา้งตน้แลว้ ใหป้ฏิบตัดิงันี ้

3.2.1. ใหค้ดัเลือกตวัแปรผลน า ผลตาม และตวัแปรสมัพนัธข์ึน้มาอยา่งละ 3 ตวัแปร โดยเขียนสมมติฐานอย่าง

ชดัเจนวา่ หากมีทกัษะการช่วยเหลือสงูแลว้ ตวัแปรผลน า ผลตาม และตวัแปรสมัพนัธ ์จะมีความสมัพนัธก์บั

ลกัษณะที่ตอ้งการวดัอย่างไร ในทิศทางใด 

3.2.2. หาวิธีการวดัตวัแปรทัง้ 3 ชนดิ ซึ่งอาจเป็นมาตรวดัจากงานวิจยัในอดีต เช่น มาตรวดัความพึงพอใจใน

ความสมัพนัธ ์หรือเป็นค าถามตรงๆ อย่างงา่ย เช่น คณุอายเุทา่ไร ใหไ้ดว้ิธีการวดัอยา่งต ่า 4 ตวัแปร (จาก 9 

ตวัแปรในขอ้ 1) และใหแ้ต่ละชนดิควรมีอย่างนอ้ย 1 ตวัแปรที่สามารถวดัได ้ 

3.2.3. หากมาตรวดัทกัษะความช่วยเหลือในอดีต ไม่มีตน้ฉบบัภาษาไทย ใหจ้ดัการแปลโดยผูเ้ชี่ยวชาญทัง้

ภาษาไทยและองักฤษ 2 คนมาชว่ยจดัการ โดยคนหน่ึงแปลตน้ฉบบัจากภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย และอีก

คนหน่ึงแปลจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ (Back translation) หลงัจากนัน้ ใหน้กัแปลและนิสิตในกลุ่ม

รวมกนัอภิปรายว่า ขอ้แต่ละขอ้ควรแปลเป็นภาษาไทยอยา่งไร เพื่อใหภ้าษาไทยตรงกบัขอ้ค าถามตน้ฉบบั

อย่างแทจ้รงิ 

3.2.4. เตรียมสรา้งแบบสอบถามในการเก็บขอ้มลู โดยใช ้Google Forms หรือ Qualtrics โดยใหค้ณุใส่ 

a. ขอ้มลูพืน้ฐาน 

b. วิธีการวดัที่ไดจ้าก 3.2.2. 

c. มาตรที่ไดจ้าก 3.2.3. 
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d. เวน้ท่ีวา่งไวส้ าหรบัมาตรวดัฉบบัจรงิ ซึ่งจะไดจ้ากการอภิปรายในชัน้เรียน 

งานนีใ้หส่้งทัง้หอ้ง  

1. ส่ง Google Sheet  

a. Sheet ที่ 1 แสดงสถานการณ ์และตวัเลือก พรอ้มกบัสดัส่วนของผูเ้ชี่ยวชาญที่ตอบแต่ละขอ้ โดยใส่

สถานการณสี์เขียวหากมีตวัเลือกใดตวัเลือกหนึง่ผ่าน ใส่สีแดงหากไม่มีตวัเลือกใดผ่านเลย และใส่สี

เขียวในตวัเลือกที่ผ่าน และสีแดงในตวัเลือกที่ไม่ผ่าน  

b. Sheet ที่ 2 แสดงเฉพาะสถานการณแ์ละตวัเลือกที่ผ่าน 

c. Sheet ที่ 3 แสดงตารางแจกแจงความถ่ีขา้งตน้ 

2. (ในกรณีที่มาตรขอ้ 3.2.3 เป็นภาษาองักฤษ) ส่ง Google Sheet ที่มีตารางแสดงการแปลมาตร โดยคอลมัน์

ต่างๆ ของตารางเป็นดงันี ้

a. เลขที่ขอ้ค าถาม 

b. ขอ้ตน้ฉบบั 

c. แปลจากตน้ฉบบัเป็นภาษาไทย 

d. แปลจากภาษาไทยเป็นภาษาองักฤษ 

e. ผลลพัธก์ารแปลภาษาไทยหลงัจากอภิปรายกนัแลว้ 

3. ส่ง Google Slides 

a. แสดงผลน า ผลตาม และตวัแปรที่เก่ียวขอ้ง ว่าคืออะไร ทฤษฎีที่เก่ียวขอ้งคืออะไร พรอ้มทัง้แสดง

ทิศทางความสมัพนัธก์บัทกัษะความช่วยเหลือ 

b. แสดงวา่ผลน า ผลตาม และตวัแปรที่เก่ียวขอ้งใด ที่ถกูเลือกมาใชใ้นการทดสอบความตรง เขียน

สมมติฐานวา่หากมาตรมีความตรง คาดหวงัว่าจะเกิดความสมัพนัธห์รือความแตกต่างในทิศทางใด 

c. อภิปรายว่าท าไมถงึใชม้าตรทกัษะความชว่ยเหลือในขอ้ 3.2.3 ในงาน 

4. ส่ง Google Forms หรือ Qualtrics ในขอ้ 3.2.4 

 

รายการอา้งอิง 

Ayre, C., & Scally, A. J. (2014). Critical values for Lawshe’s content validity ratio: revisiting the original 

methods of calculation. Measurement and evaluation in counseling and development, 47(1), 79-86. 
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งานช้ินท่ี 4 เก็บขอ้มูล  
ในขณะนี ้แบบส ารวจที่จะใชเ้ก็บขอ้มลูเพื่อตรวจสอบคณุภาพของแบบทดสอบทกัษะในการช่วยเหลือ (Helping 

Skills) ใกลเ้สรจ็สิน้แลว้ งานชิน้นีจ้ะท าแบบทดสอบทกัษะในการช่วยเหลือใหเ้สรจ็แลว้น าไปเก็บขอ้มลู 

4.1 คดัเลือกสถานการณ์ 

 เนื่องจากผมไม่ทราบวา่ จ านวนสถานการณท์ี่คงเหลือในปัจจบุนั มีมากหรือนอ้ยเพยีงใด ผมจงึก าหนดเกณฑใ์น

การคดัเลือกสถานการณด์งันี ้

 - ใหเ้วลาท าแบบทดสอบทกัษะในการชว่ยเหลือที่ไปใชเ้ก็บขอ้มลู อยู่ระหว่าง 5-7 นาที สมมติวา่ผูต้อบตอ้งใช้

เวลาอา่นสถานการณ ์15 วินาที และเวลาในการอ่านและตดัสินใจแต่ละตวัเลือก 7 วินาที ใหน้ิสิตค านวณว่าสถานการณ์

และตวัเลือกทัง้หมดที่ผ่าน จะใชเ้วลาในการตอบมากนอ้ยเพยีงใด 

 - หากจ านวนสถานการณแ์ละตวัเลือกท าใหใ้ชเ้วลาตอบเกิน 7 นาที ใหค้ดัสถานการณ์และตวัเลือกออก โดยน า

สถานการณท์ี่มีเพียงตวัเลือกเดียวออกก่อน หากน าออกแลว้ยงัคงเกินอีก ใหล้องจบัคู่สถานการณท์ี่คลา้ยคลงึกนั แลว้ให้

เลือกใชส้ถานการณเ์ดียวจากกลุม่ที่คลา้ยคลงึกนั 

 - หากจ านวนสถานการณแ์ละตวัเลือกใชเ้วลาตอบต ่ากว่า 5 นาที โดยปกติควรจะเขียนสถานการณแ์ละตวัเลือก

เพิม่ แต่เนื่องจากเวลาในชัน้เรียนจ ากดั จึงไมม่ีเวลาเขยีนสถานการณแ์ละเก็บขอ้มลูตวัเลือกใหม่ ผมจึงใหใ้ชว้ิธีหย่อน

เกณฑก์ารคดัเลือกในขอ้ 3.1 ลง (เช่น จากเดมิผูเ้ชี่ยวชาญตอ้งตอบ 7/7 คน ก็อาจปรบัลดจดุตดัเหลือ 6/7 คน) การปรบั

เกณฑน์ี ้ใหป้รบัเฉพาะสถานการณท์ี่ผ่านเกณฑก์่อน เพื่อดงึตวัเลือกในสถานการณด์งักลา่วมาเพิม่ หากการเพิ่มยงัไม่

เพียงพอใหต้อบ 5 นาทีขึน้ไป ใหไ้ปปรบัเกณฑ ์ในสถานการณท์ี่ไม่ผ่านตัง้แต่แรกดว้ย 

 เมื่อเรียบรอ้ยแลว้ ใหร้วบรวมสถานการณ ์ตวัเลือก และคียค์  าตอบออกมา โดยมีคียก์ารใหค้ะแนนดงันี ้ 

- ขอ้ทางบวก (ผูเ้ชี่ยวชาญตอบวา่ควรทัง้หมด) จะใหค้ะแนน 1 เมื่อผูท้ดสอบตอบว่าควร และ 0 เมื่อตอบไม่ควร 

- ขอ้ทางลบ (ผูเ้ชี่ยวชาญตอบว่าไม่ควรทัง้หมด) จะใหค้ะแนน 0 เมื่อผูท้ดสอบตอบวา่ควร และ 1 เมื่อตอบไม่ควร  

น าสถานการณแ์ละตวัเลือกที่ผ่านเหล่านีไ้ปใส่ในแบบส ารวจจากงานชิน้ท่ี 3 

4.2 เก็บขอ้มูล 

 เมื่อไดแ้บบส ารวจเรยีบรอ้ยแลว้ ใหน้ิสิตไปเก็บขอ้มลูแบบสอบถามนี ้จากคนทั่วไปจ านวน 200 คน เมื่อเก็บ

ขอ้มลูแลว้ ใหค้ยีข์อ้มลูใหเ้รียบรอ้ย และใหว้เิคราะหข์อ้มลูเบือ้งตน้ดงันี ้

1) สรุปขอ้มลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่างที่เก็บมา เช่น มีเพศต่างๆ ก่ีเปอรเ์ซนต ์ค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐานของอายเุท่ากบัเทา่ไร 

2) ท าคะแนนรวมของแบบทดสอบทกัษะในการช่วยเหลือ (จากวิธีการในขอ้ 4.1) หาค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน และสรา้ง Histogram มาแสดงการกระจายของคะแนนรวม  
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งานนีใ้หส่้งทัง้หอ้ง  

1. ส่ง Google Forms หรือ Qualtrics ที่ใชใ้นการเก็บขอ้มลู 

2. ส่งไฟล ์csv ที่คียข์อ้มลูการตอบเรียบรอ้ยแลว้ 

3. ส่ง Google Sildes ที่แสดงผลการวิเคราะหข์อ้มลูพืน้ฐาน และคา่สถิติของคะแนนรวมของแบบทดสอบทกัษะใน

การชว่ยเหลือ 
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งานช้ินท่ี 5 วิเคราะห์ขอ้มูล 

 ในเวลานี ้ขอ้มลูการตอบแบบทดสอบทกัษะในการชว่ยเหลือ พรอ้มทัง้ขอ้มลูพืน้ฐาน และมาตรอื่นที่ใชใ้นการ

ทดสอบความตรงไดม้าเรียบรอ้ยแลว้ ในงานนีจ้ะคดัขอ้ค าถามและสรา้งมาตรวดัฉบบัสมบรูณ ์จากขอ้มลู 200 คนจากงาน

ชิน้ท่ี 4 ใหน้ิสิตวเิคราะหข์อ้มลูดงัต่อไปนี ้ 

1. รายงานขอ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างที่เก็บมา 

2. กลบัคะแนนของขอ้ค าถามทางลบ กลา่วคือ จากเดิม 0 = มีทกัษะการชว่ยเหลือ 1 = ไม่มีทกัษะการช่วยเหลือ ให้

กลายเป็น 1 = มีทกัษะการชว่ยเหลือ และ 0 = ไม่มีทกัษะการช่วยเหลือ 

3. น าคะแนนขอ้ค าถามทางบวก และคะแนนขอ้ค าถามทางลบท่ีกลบัคะแนนแลว้ มาหาคา่ความเที่ยงแบบอลัฟ่า 

(Alpha) ของขอ้ค าถามทัง้ชดุ2 

4. หาค่า CITC ของขอ้ค าถามของทกุขอ้ (ทัง้ขอ้ค าถามทางบวก และขอ้ค าถามทางลบท่ีกลบัคะแนนแลว้) 

5. เลือกขอ้ค าถามที่มีคา่ CITC ต ่าที่สดุจากขอ้ 3 ออก 

6. ยอ้นไปท าขอ้ 3 และ 4 จนกว่าขอ้ทกุขอ้จะมคี่า CITC สงูกว่า .2 และจ านวนค าถามไมเ่กิน 15 ขอ้  

7. หาค่าความเที่ยงแบบอลัฟ่า (Alpha) ของขอ้ค าถามชดุที่ตดัแลว้ 

8. สรา้งคะแนนรวมของแบบทดสอบทกัษะในการช่วยเหลือ จากขอ้ค าถามที่ตดัแลว้  

9. แสดงคา่เฉล่ีย ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน และแนวโนม้การกระจายของขอ้มลูผ่านรูปฮิสโทแกรม ของคะแนนในขอ้

ที่ 8 

10. น าคะแนนรวมจากขอ้ 8 ไปหาความสมัพนัธก์บัตวัแปรอื่น/หาความแตกต่างระหวา่งกลุ่ม เพื่อทดสอบความตรง

ตามที่ตัง้สมมติฐานไวใ้นงานชิน้ที่ 3 

งานนีใ้หส่้งทัง้หอ้ง  

1.  powerpoint ที่สรุปผลการพฒันามาตรทัง้หมด โดยประกอบไปดว้ยสิ่งต่อไปนี ้

- นิยามของตวัแปรที่ตอ้งการศกึษา  

- ทฤษฎีบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัแปรที่ตอ้งการศกึษา  

- ขัน้ตอนและผลการพฒันามาตรในแต่ละขัน้ตอน  

- หลกัฐานความตรงและความเที่ยงของมาตรวดัฉบบัสมบรูณ ์ 

- อภิปรายผลว่าการพฒันามาตรที่ไดม้านัน้เป็นอย่างไร ดีแลว้หรือไม่ ตอ้งแกไ้ขหรือปรบัปรุงหรือไม่ 

 
2

 ขอ้ตกลงเบือ้งตน้ของการหา CITC หรือ สมัประสิทธ์ิอลัฟ่า คือ ค่าความผิดพลาด (error) ที่องคป์ระกอบใตม้าตรนัน้ไม่สามารถ
อธิบายได ้จะตอ้งไม่สมัพนัธก์ันระหว่างขอ้ อย่างไรก็ตาม ในแบบทดสอบนี ้ขอ้ค าถามบางขอ้มาจากสถานการณเ์ดียวกนั ท าใหค่้าความ
ผิดพลาดจากขอ้ที่มาจากสถานการณเ์ดียวกนัสมัพนัธก์นั เราจะไม่สนใจขอ้ตกลงเบือ้งตน้นี ้และวิเคราะห ์CITC และค่าสมัประสิทธ์ิ
อลัฟ่าไป 
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ใหน้ิสิตเตรยีมมาน าเสนอ โดยใหใ้ชรู้ปแบบการน าเสนอเหมือนรายการเรื่องเล่าเชา้นี ้ที่นิสิตทัง้กลุม่มาคยุและมา

เล่าใหค้นทั่วไปฟังว่าตนเองไดท้ างานอะไรมา ไดผ้ลอย่างไร  

2. Script ที่ใชใ้นการวเิคราะหผ์ล โดยตอ้งสามารถอ่านขอ้มลูในงานชิน้ท่ี 4 แลว้แสดงกด Run เพื่อวิเคราะหผ์ล

ทัง้หมดไดเ้ลย 

3. ตาราง Excel ที่แสดงล าดบัในการตดัขอ้แต่ละขอ้ดว้ยวิธี CITC 

 

 


