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เอื้องกานท จึงยิ่งเรืองรุง. (2552). การศึกษาความกลวัของเด็กไทย.  สารนพินธ กศ.ม. (จิตวทิยาการแนะแนว).   

กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ: 

รองศาสตราจารย ดร. นันทา สูรักษา 

 การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมายเพื่อศึกษาองคประกอบความกลัวของเด็กไทยและตรวจสอบความ

เที่ยงตรงองคประกอบความกลัว และศึกษาความกลัวเมื่อจําแนกตามเพศและระดับชั้นการศึกษา กลุม

ตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 จํานวน 690 คน และระดับชวงชั้นที่ 3 

จํานวน 670 คน รวมทั้งสิ้น 1,360 คน ไดมาจากการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ

แบบสํารวจความกลัวของนักเรียนจํานวน 82 ขอ มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง .295 - .687 และ

คาความเชื่อมั่นรายดาน 5 ดาน มีคาอยูระหวาง .746 - .950 และมีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .973 

สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก การหาคาเฉลี่ย คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาอํานาจจําแนก คาความ

เชื่อมั่น โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค การวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง และ

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Factor Analysis) 

 ผลการวิจัยพบวา 

 1. โมเดลการวัดความกลัวของเด็กไทยสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ โดยผล

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง พบวา χ2 =  3516.77 (p value <.01 ) อัตราสวน

ระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระมีคา 1.53  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 

เทากับ .93 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว เทากับ .90  คามาตรฐานดัชนีรากกําลังสอง

เฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ เทากับ .023 และคามาตรฐานคาดัชนีรากของคาเฉลี่ย

กําลังสองสวนที่เหลือเทากับ 0.42 โดยองคประกอบที่มีความสําคัญตอการอธิบายความแปรปรวน

ของความกลัวเด็กไทย เรียงตามลําดับ ดังนี้ การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความตายและสิ่งที่เปนอันตราย 

การกลัวสัตว การกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจและการกลัวแพทย และการกลัวความลมเหลวพายแพ

และถูกตําหนิติเตียน มีคาสัมประสิทธิ์น้ําหนักความสําคัญมาตรฐานเทากับ .99  .96  .92  .91 และ .85 

ตามลําดับ 

2. ผลการศึกษา พบวา ไมมีปฏิสัมพันธระหวาง เพศและระดับชั้นการศึกษาของนักเรยีนที่

สงผลตอความกลัวทั้ง 5 ดาน  

3. นักเรียนที่มีเพศตางกัน มีความกลัว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 

โดยพบวา นักเรียนชายกับนักเรียนหญิงมีความกลัวในดานการกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การ

กลัวสิ่งที่ไมรู และการกลัวสัตว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01 และพบวานักเรียนชาย



กับนักเรียนหญิงมีความกลัวในดานการกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน และการกลัว

ภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

4. นักเรียนที่ศึกษาในระดับชวงชั้นที่ตางกัน มีความกลัวแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05  โดยพบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 2 กับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 กลัวความตายหรือสิ่งที่เปน

อันตรายและการกลัวสัตว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนชวงชั้นที่ 2 กับ 

นักเรียนชวงชั้นที่ 3 กลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน แตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นักเรียนชวงชั้นที่ 2 กับ นักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีความกลัวกลัวภาวะที่

กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
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  The purposes of this research were to study on fear factors of Thai Students and 

investigate the factors with the accuracy. The factors were divided into 2 dimensions which are 

gender and education level. The samples were 1,360 students in Bangkok educational service 

area office 1 with 690 second level students and 670 of third level. By using simple random 

sampling method and using questionnaires as research instrument. There were 82 questions with 

power value separates at .295- .687 and whole reliability was .973, separates each dimension 

were .746 - .950. Data was analyzed by Mean, Standard Deviation, Item – total correlation, 

Reliability, and Alpha Coefficient. Statistical Methods for test hypothesis were Two – Way 

MANOVA and Confirmatory Factor Analysis  

 

              The results of the study were as follows: 

              1. The model was in accordance with the empirical data on good level, analyzed by LISREL 

on second-order confirmatory factor analysis, χ2 = 3516.77 and significantly at level .01 

 (p value <.01 ). df/2χ  = 1.53, GFI = .93, AGFI =.90, RMSEA =.023 SRMR =. 0.42. Important 

factors could explain the variance, first of them was Fear of the Unknown, Fear of Death and 

Danger, Animal Fears, Fear of Failure and Criticism, Psychic Stress – Medical Fears. There were 

standard coefficient = .99 .96 .92 .91 and .85. 

   2. There were no interactions on 5 factors with gender and education level. 

  3. Students with different gender have different fear significantly at level .01 and also found 

that male and female were significantly different at level .01 for the fear of death and danger, fear of 

the unknown and animal.  However, the study found that male and female were not differences on 

fear of failure and criticism and psychic stress and medical fears. 

   4. The differences in education level affect fear factor significantly at level .05.  The study 

reveals that students who study at level 2 and 3 have different level for fear of death, danger and 

animal at .01. While the level of differences for fear of the unknown and failure was .05. On the other 

hand, the difference in psychic stress and medical fears is not significant.  
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ประกาศคุณูปการ 
 

         สารนิพนธฉบับนี้ สําเร็จไดเนื่องจากไดรับความกรุณาอยางยิ่งจาก รองศาสตราจารย ดร.นันทา              

สูรักษา อาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธ ที่กรุณาชวยเหลือใหคําปรึกษา แนะนํา ตรวจแกไขขอบกพรอง

ตางๆ จนสําเร็จโดยสมบูรณ และใหกําลังใจแกผูวิจัยเสมอมา  
             ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.นันทา สูรักษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทศวร         

มณีศรีขํา  ผูชวยศาสตราจารย ดร.พาสนา จุลรัตน  อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยา

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร และ อาจารย ดร. เสกสรรค ทองคําบรรจง อาจารยประจําภาควิชาการ

วัดผลและวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ที่ใหความอนุเคราะห เปนผูเชี่ยวชาญตรวจ

แบบทดสอบความกลัว และกรุณาใหคําแนะนํา ตรวจสอบ แกไขขอบกพรอง อันเปนประโยชนตอการวิจัย 

 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนตางๆ ที่ผูวิจัย

ไปทําการเก็บขอมูล ซึ่งใหความรวมมือในการเก็บขอมูลโดยสําเร็จลุลวงเปนอยางดี 

 ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร.นันทา สูรักษา อาจารยประจําภาควิชาการแนะแนว

และจิตวิทยาการศึกษา และ อาจารย ดร. เสกสรรค ทองคําบรรจง อาจารยประจําภาควิชาการวัดผล

และวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กรุณาเปนผูใหคําปรึกษาจนผูวจิยัมแีนวทางเพื่อไป

ศึกษาวิจัย รวมทั้งคณาจารยภาควิชาการแนะแนวและจิตวิทยาการศึกษาทุกทานที่ใหคําแนะนํา          

อันเปนประโยชนในการวิจัยเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาจนสําเร็จ 

 ขอขอบคุณพี่ๆ และเพื่อนๆ สาขาวิชาจิตวิทยาการแนะแนวทุกคน ที่คอยชวยเหลือและเปน

กําลังใจที่ดีแกผูวิจัยเสมอมา ตลอดระยะเวลาในการศึกษาและการทําสารนิพนธ 

 คุณคาและประโยชนอันพึงเกิดจากสารนิพนธเลมนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนเครื่องบูชาพระคุณของ 

บิดา มารดา ครู อาจารย และผูมีพระคุณทุกทานดวยความเคารพ 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
               ความกลัวเปนความรูสึกไมมั่นคงทางอารมณส่ิงที่เกิดขึ้นภายนอก ความกลัวเปนธรรมชาติ

ของมนุษย และเปนความรูสึกที่อยูคูกับการดําเนินชีวิตมนุษย ทุกคนลวนมีความกลัวในบางสิ่งบางอยาง

ดวยกันทั้งสิ้น เชน เรากลัวสัตวที่ดุราย เพราะเกรงวาจะถูกทําอันตราย กลัวภัยธรรมชาติเพราะเปนสิ่งที่

เราควบคุมไมได กลัวการเปลี่ยนแปลง เพราะไมรูอนาคตจะเปนเชนไร กลัวการพลัดพรากจากคนรัก 

เพราะไมตองการอยูอยางโดดเดี่ยวอางวาง กลัวความเจ็บปวดจากอุบัติเหตุและโรคภัยไขเจ็บ หรือ

แมกระทั่งกลัวความตาย เพราะไมรูวาตายแลวจะไปที่ใด ความกลัวจะสงผลดีแกเรา หากเรากลัวอยางมีเหตุผล 

กลัวในสิ่งที่ควรกลัว เชน หากเรากลัวอุบัติเหตุ เราจะทําสิ่งตางๆ ดวยความไมประมาท หากเรากลัวการถูก

ลงโทษ เราจะไมทําผิดกฎระเบียบไมทําความชั่วราย หรือหากเรากลัวไมมีเพื่อน เราจะปฏิบัติตอเพื่อนอยางดี 

ไมทําใหเขาเสียใจ ความกลัวอยางมีเหตุผล จะชวยใหเราแสดงพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสมออกมา

ในทางตรงกันขาม ความกลัวจะสงผลรายแกเราหากเรากลัวอยางไรเหตุผล กลวัในสิง่ทีไ่มควรกลวั เชน กลวั

ฟารอง กลัวความมืด กลัวผี กลัวตํารวจ เชนเดียวกับความกลัวของเด็ก ความกลัวที่ไมมีเหตุผลจํานวนไมนอย 

เปนความเชื่อซึ่งยังคงมีคนยึดถืออยูบางในสังคมไทย (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์. 2543:1)                                             

  อีกทั้งความกลัวเปนปฏิกิริยาการตอบสนองตามธรรมชาติ ที่มีตอภัยคุกคามทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือ

เกิดจากจินตนาการ (Gullone. 2000 : 429-451) ในตางประเทศนั้นมักทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความ

กลัว โดยมุงเนนไปที่ความกลัว 2 ประเภท คือ ความกลัวที่เปนปกติ (Normal fear) และความกลัวทาง

คลินิก (Clinical  fear)  หรือโฟเบีย (Phobia) โดยความกลัวจะเปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  เปนสวนสําคัญ 

ที่ทําใหเกิดการปรับตัวของพัฒนาการมนุษย และเกี่ยวของกับการมีชีวิตอยูรอด (Gullone. 2000: 429-451 , 

Gullone; & King. 1993: 137-153) ความหมายของความกลัวจากพจนานุกรมบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

ไดใหความหมายวาเปนความรูสึกไมอยากประสบสิ่งที่ไมดี แกตัวหรือความรูสึกหวาดกลัวเพราะคาดวา

จะประสบภัย และบุคคลจะแสดงออกเมื่อตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับตนเอง (พจนานุกรม

บัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542; อางอิงจาก ภัสยกร เลาสวัสดิกุล. 2550: 11) ความกลัวเปนอารมณ ซึ่งเปนผล

มาจากการเราของสิ่งแวดลอมของชีวิตทําใหเกิดความสะเทือนใจตอเด็ก โดยในขั้นแรกเด็กจะมี

ความรูสึกตื่นตระหนกใจกอนแลวจึงคอยรูสึกอยางอื่น เชน  ความเสียใจ ความเกลียด ความกลัว  

โดยอารมณของเด็กแบงออกเปน  3 ระยะดวยกัน คือ วัยเด็กตอนตนหรือวัยกอนเขาเรียน เด็กวัยนี้มักจะ

เปนคนเจาอารมณ เพราะชอบจินตนาการตาง ๆ มากมาย  อารมณกลัวงาย หงุดหงิด โกรธงาย วัยเด็ก

ตอนกลางเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ เพราะตองเขาเรียน  เด็กจึงตองมีการปรับตัว เด็กจะเริ่มรูจักยับยั้งชั่งใจ 



 2 
 

ไมแสดงความรูสึกออกมาเปนพฤติกรรมที่ไมดีทันที รูจักระวังความรูสึกที่ผูอ่ืนมีตอตน อารมณกลัวดีข้ึน

ตามวัยที่ผานมา วัยเด็กตอนปลาย อารมณของเด็กในวัยนี้อยูในระดับปานกลาง คือ ไมดีหรือรายเกินไป 

กลัวที่สุดคือ การไมยอมรับจากกลุมเพื่อน (ปรีชา วิหคโต. 2544: 150-151) 

    การแสดงออกของอารมณจะผานอินทรียของบุคคล ฉะนั้น คนเราเมื่อเกิดอารมณจะแสดงออก         

ได  2 ทาง คือ 1) แสดงดวยวาจา (Verbal Response) เชน สงเสียงดัง พูดเสียงสั่น 2) แสดงดวย

ทาทาง (Bodily Expression) เชน การแสดงออกทางใบหนา (Facial Expression)  การแสดงออกทาง

กริยาการเคลื่อนไหวรางกาย (Bodily Movement) และการแสดงทาทางตาง ๆ และไดมีนักจิตวิทยา              

ในสมัยศตวรรษ ที่ 20 ออสุเบล (David P. Ausubel) ไดอธิบายการแสดงออกและการโตตอบของ

อารมณวา  การแสดงออกของอารมณนั้นมี ข้ันตอน  โดยเริ่มจากขั้นที่  1)  การตีความหมาย 

(Interpretative Phase) คือ การที่เรารับรูเหตุการณนั้น ๆ วามีผลตอตัวเราและความตองการ หรือ

จุดมุงหมายของเราอยางไร เหตุการณที่เรารับรูนั้นตรงกับประสบการณเดิมหรือไม ข้ันที่ 2) การเตรียม

ตอบสนอง (Preparatory Reactive Phase) คือ ข้ันที่รางกายอยูในระยะที่รับอารมณและเตรียมการ

ตอบสนองตามลักษณะตาง  ๆ  ของอารมณ  ขั้นที ่ 3) การตอบสนองภายใน  (Consummatory 

Reactive Phase) คือ ข้ันที่รางกายและระบบประสาทตระหนักถึงลักษณะของอารมณที่เกิดขึ้น เปนผล

ใหประสาทและอวัยวะการเคลื่อนไหวเตรียมพรอมที่จะทํางานในการตอบสนองตออารมณที่เกิดขึ้น และ

ข้ันที่ 4) การตอบสนองปฏิกิริยาภายนอก (Reflective Reactive Phase) คือ ข้ันที่รางกายประมวล

สภาพอารมณและตอบสนองออกมาเปนปฏิกิริยาภายนอก ตามรูปแบบของประสบการณเดิมที่ไดรับ

อิทธิพลมาจากการเลี้ยงดู และลักษณะเฉพาะของบุคลิกภาพ (พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย. 2547: 71-75) 

โดยอิทธิพลจากการอบรมเลี้ยงดู มลวิภา ทรงวุฒิศีล (2533: 252) กลาววา เปนสิ่งที่สําคัญยิ่งกับ

พัฒนาการทางดานบุคลิกภาพ และการปรับตัวของเด็ก มีอิทธิพลตอความกลัวของเด็ก ซึ่งสวนใหญจะ

เกิดจากการเรียนรู บางครั้งเกิดจากการที่เด็กไดมีประสบการณที่เปนภัยตอตัวเอง บางครั้งอาจจะถูก

สอนใหกลัวโดยพอแม พี่นอง หรือเพื่อนเลน ดังนั้น จึงควรอบรมใหเด็กรูจักระมัดระวังอันตราย รูจักกลัว

ในสิ่งที่ควรกลัว และรูจักเตรียมตัวเตรียมใจ เพื่อเผชิญกับสถานการณที่ตนจะตองสูไดอยางเขมแข็งและ 

ถูกทาง โดยหากเด็กสามารถรูจักใชความกลัวเปนสิ่งกระตุนใหตนมีการกระทําที ่ถูกตองแลวเขาจะ

สามารถนําตนเองไปสูความสําเร็จได (วันเพ็ญ บุญประกอบ. 2533: 22-23) 

นอกจากนี้ความแตกตางทางเพศยังสงผลตอความกลัวอีกดานหนึ่งดวย โดยมีการรายงานวา

เด็กผูหญิงมีการแสดงออกของความกลัวมากกวาเด็กผูชาย ความแตกตางนี้ ไมไดหมายความวา

เด็กผูหญิงมีปฏิกิริยาตอบสนองทางความกลัวในทางชีววิทยาที่เปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตมากกวา

เด็กผูชาย (Grazino et al: 1979: 86) รวมทั้งปจจัยในเรื่องอายุของเด็ก ดังที่ สารภี กาญจนาโรจนพันธ 

กลาววา ความกลัวของเด็กจะเปลี่ยนไปตามอายุ โดยเด็กวัยเรียนในแตละชวงอายุที่มีพัฒนาการดาน
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สติปญญาแตกตางกันไป จะทําใหเด็กมีความกลัวที่แตกตางกัน (สารภี กาญจนาโรจนพันธ. 2548: 16-17 

อางอิงจาก Robinson: 1986 cited in Nicastro & Whetsell.1999)  

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นวา ความกลัวมีความสําคัญเพราะจะทําใหทราบถึงธรรมชาติของ 

ความกลัว อันเปนสิ่งเราที่มีผลตอความกลัวของเด็กไทย และลักษณะสําคัญอื่นๆ ของความกลัว 

เนื่องจากวัยเด็กตอนกลางเปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอ เพราะตองเขาเรียน ตองมีการปรับตัว และจะเริ่มรูจัก

ยับยั้งชั่งใจ ไมแสดงความรูสึกออกมา แตอารมณกลัวของเด็กวัยนี้จะลดนอยลงตามอายุที่เพิ่มข้ึน สวนใน

วัยเด็กตอนปลาย อารมณของเด็กจะอยูในระดับปานกลาง คือ ไมดีหรือรายเกินไป และความกลัวที่มี

มากที่สุด คือ การไมยอมรับจากกลุมเพื่อน ชอบการยกยองสรรเสริญ แตไมชอบการเปรียบเทียบ 

ความกลัวเริ่มลดลงเปลี่ยนมาเปนความกังวลใจ เชน กังวลในเรื่องรูปราง อารมณเปลี่ยนแปลงงาย 

ครอบครัวและสิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญมากในการพัฒนาทางดานอารมณ (ปรีชา วิหคโต. 2544: 

150-151) สอดคลองกับ ซิกมันด ฟรอยด (Sigmund Freud) นักทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalysis) 

ที่ไดแบงชวงการพัฒนาการของมนุษยไว 5 ข้ัน โดยมีความเชื่อวาพฤติกรรมตางๆ สวนใหญของมนุษย

เปนไปโดยไมรูตัว หรือเกิดจากจิตใตสํานึก (Unconscious) ซึ่งมีธรรมชาติเปนแรงจูงใจ เชน การเกิด

ความตองการ การเกิดความกลัว เปนตน (พงษพันธ พงษโสภา. 2542: 29-34) 

 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของพบวา มีผูสนใจทําการศึกษาคนควาเกี่ยวกับ         

ความกลัวขึ้นมากมาย ดังที่กัลโลนและคิงส (Eleonora Gullone; & Neville King.1992) ไดทําการศึกษา

และสรางแบบสอบถามความกลัวสําหรับเด็กเล็กและเด็กโต (FSSC-II) ซึ่งปรับปรุงมาจาก FSSC ของ

เชอรเรอและนาคามูรา โดยไดแบงประเภทของความกลัวออกเปน 5 ปจจัย ไดแก การกลัวความตาย และ

ส่ิงที่เปนอันตราย (Fear of Death and Danger) การกลัวสิ่งที่ไมรู (Fear of the Unknown) การกลัว

ความลมเหลวพายแพ การถูกตําหนิ ติเตียน (Fear of Failure and Criticism) การกลัวสัตว (Animal 

Fear) และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจ และการกลัวแพทย (Psychic Stress – Medical Fear) 

ทําการศึกษากับเด็กชายและเด็กหญิง อายุ 7-18 ป ผลการศึกษาพบวา เด็กผูหญิงจะมีสิ่งที่กลัว และ

มีระดับความกลัวมากกวาเด็กผูชาย นอกจากนี้ยังพบวาความสัมพันธระหวางความกลัวกับอายุจะ

ผกผันกัน กลาวคือ เด็กเล็กจะมีความกลัวมากกวาเด็กโต (Eleonora Gullone; & Neville King. 1992: 

987-998) ตอมา 3 ป หลังจากการศึกษาครั้งแรก กัลโลนและคิงส ไดทําการศึกษากับกลุมตัวอยางเดิม พบวา  

ความกลัวในเด็กลดลงเมื่อเด็กโตขึ้น และในเด็กเล็กจะลดลงมากกวาเด็กโต โดยเมื่อเด็กอายุ 11 ป 

ความกลัวของเด็กจะเริ่มคงที่ ยกเวนความกลัวทางความเครียดทางจิตใจหรือความกลัวหมอ ที่จะเพิ่มข้ึน

ตามอายุ นอกจากความแตกตางของอายุและเพศแลว แบบสอบถามนี้ยังสามารถบอกถึงความกลัวของ

เด็กในสภาพแวดลอมและสังคมที่เปนปจจุบันดวย (Eleonora Gullone; & Neville King. 1997: 97-111) 

และจากการสํารวจในกลุมที่มีวัฒนธรรมตางกัน นักวิจัยพบวา ความกลัวนั้นจะแตกตางกันในแตละ
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วัฒนธรรม เชน จากการเปรียบเทียบความกลัวในเด็กที่มีอายุระหวาง 7-17 ป  ในเด็กอเมริกัน 

ออสเตรเลีย จีน และไนจีเลีย เด็กชายและเด็กหญิงชาวไนจีเลีย มีระดับและเรื่องที่ทําใหกลัวเทากัน 

ในขณะที่เด็กหญิงชาวอเมริกัน ออสเตรเลีย และจีน มีความกลัวและเรื่องที่ทําใหกลัว สูงกวาเด็กชาย 

และนอกจากนี้แตละประเทศก็ยังมีความกลัวที่แตกตางกันคนละเรื่อง (Ollendick. 2006: 741) 

  จากการศึกษางานวิจัยขางตน ผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาองคประกอบความกลัวของเด็กไทย และ

ความกลัวของเด็กไทย โดยจําแนกตามเพศและระดับชั้น โดยใชวิธีการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเชิง

ยืนยัน (Factors Analysis) ในการศึกษาครั้งนี้  

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
1. เพื่อศึกษาองคประกอบความกลัวของเด็กไทย 

2. เพื่อศึกษาความกลัวของเด็กไทย โดยจําแนกตามเพศ และระดับชั้นการศึกษา  

3. เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางเพศกับระดับการศึกษาที่รวมกันสงผลตอความกลัว 

ของนักเรียน 

ความสําคัญของการศึกษาคนควา 
  ผลการศึกษาครั้งนี้ทําใหทราบถึงความกลัวของเด็กไทยวามีความกลัวในเรื่องใดบาง และ

เด็กไทยมีความกลัวแตกตางกันหรือไม อยางไร เมื่อมีเพศ และระดับชั้นการศึกษาแตกตางกัน

โดยสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปชวยเหลือ แกไข และปองกันความกลัว ซึ่งมีผลตอบุคลิกภาพ 

พัฒนาการ และความเชื่อมั่นในการดาํเนินชีวิต 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
    1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

 1.1 ประชากร 

       ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งเปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 จํานวน 7,453 คน 

และเปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 จํานวน 29,627 คน รวมทั้งสิ้น 37,080 คน 

 1.2 กลุมตัวอยาง 

       กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งเปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 จํานวน 615 คน และ

เปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 จํานวน 745 คน รวมทั้งสิ้น 1,360 คน ที่ไดจากการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) ดังนี้ 
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 ข้ันที่ 1 สุมรายชื่อโรงเรียนระดับชวงชั้นที่2 และชวงชั้นที่3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1  

 

ข้ันที่ 2 สุมหองเรียนจากโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยาง ตามชวงชั้นการศึกษา ดังนี้  

-  ชวงชัน้ที ่2   จํานวน 615 คน   เปนชาย 313 คน เปนหญิง 302 คน 

-  ชวงชัน้ที ่3   จํานวน 745 คน   เปนชาย 324 คน เปนหญิง 421 คน 

     2. ตัวแปรที่ศึกษา 
     2.1 ตัวแปรอิสระ 

  2.1.1 เพศ 

  -  ชาย 

  -  หญิง  

2.1.2 ระดับชั้นการศึกษา 

   -  ชวงชั้นที่ 2  

 -  ชวงชั้นที่ 3 

  2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความกลวัของเดก็ไทย 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความกลัวของเด็กไทย หมายถึง ความกลัวที่เกิดมาจากสิ่งเราที่มาจากสิ่งแวดลอมที่ทําให

เกิดความกลัว โดยจะเกิดขึ้นในชวงพัฒนาการปกติทั่วไปในเด็กเกือบทุกคน ซึ่งเปนความกลัวที่ไมรุนแรง 

ซึ่งหากวิเคราะหจากลักษณะพัฒนาการของความกลัวของเด็ก สามารถระบุความกลัวปกติไดดังนี้ 

 1.1 การกลัวความตายและสิ่งที่เปนอันตราย (Fear of Death and Danger) หมายถึง 

กลัวเสียชีวิตและกลัวไดรับบาดเจ็บตอตนเอง ไดแก กลัวความตาย กลัววาจะตองอยูคนเดียว หรือตองแยก

จากบุคคลในครอบครัว และสถานที่ที่คุนเคย กลัวบาดแผล กลัวอุบัติเหตุ กลัวความสูง กลัวน้ําลึก 

กลัวไฟ กลัวขโมย  

 1.2 การกลัวสิ่งที่ไมรู (Fear of the Unknown) หมายถึง กลัวในสิ่งที่ไมเคยเห็น และคิด

จินตนาการไปกอน ไดแก กลัวความมืด กลัวเสียงดัง กลัวคนแปลกหนา สถานที่หรือวัตถุที่ไมคุนเคย 

  1.3 การกลัวความลมเหลวพายแพและถูกตําหนิติเตียน (Fear of Failure and 

Criticism) หมายถึง กลัวไมประสบความสําเร็จในสิ่งที่ต้ังใจไว ไดแก กลัวผลการสอบ กลัวไมไดรับการ

ยอมรับจากกลุมเพื่อน กลัวถูกลอเลียน กลัวผูใหญตอวาหรือตําหนิ 
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 1.4 การกลัวสัตว (Animal Fears) หมายถึง การกลัวสัตวจะทําราย และไมกลาเขาใกล 

ไดแก หนู งู แมลง และแมงอันตราย เชน ผ้ึง ตอ แตน ตะขาบ แมงปอง สัตวน้ํา เชน ปลา ปลิง 

แมงกะพรุน ปลาหมึก 

 

1.5 การกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจ และการกลัวแพทย (Psychic Stress – Medical 

Fears) หมายถึง ความกลัวที่เกิดจากความวิตกกังวล และเกิดจากการถูกบังคับทางจิตใจ ไดแก การพูด

หนาชั้นเรียน การถูกเพื่อนหรือคนอ่ืนแกลงและรังแก การเจ็บปวยของตนเอง การไปหาหมอ  

2. เพศ หมายถึง นักเรียนชาย และนักเรียนหญิง 

3. ระดับชั้น หมายถึง นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับชวงชั้นที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 ไดแก 

  3.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - ปที่ 6 

  3.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 - ปที่ 3 

4. เด็กไทย หมายถึง เด็กนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัสาํนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ชวงชั้นที่ 2 และชวงชั้นที่ 3 

กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 

     ตัวแปรอิสระ       

             ตัวแปรตาม 

        

 

 

 

 

 

สมมุติฐานของการศึกษาคนควา 
1. องคประกอบของความกลัวของเด็กไทยมีองคประกอบมากกวา 1 องคประกอบ 

2. นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีความกลัวทั้งรายดานและภาพรวมแตกตางกัน 

3. นักเรียนที่มีระดับชั้นการศึกษาตางกันมีความกลัวทั้งในรายดานและภาพรวมแตกตางกัน 

4. มีปฏิสัมพันธระหวางเพศและระดับการศึกษารวมกันสงผลตอความกลัว 

   1. เพศ 

- หญิง 

- ชาย 

    2. ระดับชั้นการศึกษา 

         - ชวงชั้นที่ 2   

         - ชวงชั้นที่ 3 

     

 

ความกลวัของเด็กไทย 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ และไดนําเสนอตามหวัขอตอไปนี้ 

  1. เอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของกบัความกลัว 
  1.1 ความหมายของความกลัว 

  1.2 ลักษณะของความกลัว 

  1.3 ชนิดของความกลัว 

  1.4 ลักษณะพัฒนาการของความกลัว 

1.4.1 เพศกับพัฒนาการของความกลัว 

  1.4.2 อายุกับพัฒนาการของความกลัว 

 1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความกลัว 

  1.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

  1.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

  2. แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความกลัวและพัฒนาการทางอารมณของเด็ก 

  3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
3.1 จุดมุงหมายของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

3.2 ข้ันตอนในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

3.3 วิธีวิเคราะหองคประกอบ 

3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับความกลัว 
1.1   ความหมายของความกลัว 

  กราเซียโน (Graziano; et al. 1979: 804-830) กลาวถึงความกลัววามีความแตกตาง 

จากความกลัวทางคลินิก หรือโฟเบียหลายดานดวยกัน ความกลัวมักจะเปนการเกิดปฏิกิริยาการตอบสนอง

อยางปกติตอส่ิงเราที่คุกคาม ในขณะที่โฟเบียจะเกิดปฏิกิริยาการตอบสนองอยางรุนแรงโดยไม

สมเหตุสมผล และมักจะเกิดกับส่ิงเราที่อาจเปนไปไดทั้งสิ่งเราทั่วไป หรือเปนไดทั้งสิ่งเราที่แปลกผิดปกติ   

 โรบินสัน (Robinson. 1991: Online) ไดกลาวถึงความหมายของความกลัวไววา ความกลัว คือการ

แสดงออกที่แสดงถึงการตระหนักถึงอันตราย ความเจ็บปวด การสูญเสีย โดยระดับของความกลัวนั้นจะ

สัมพันธกันกับการรับรูที่ขาดประสิทธิภาพของเด็ก 

 กัลโลน และ คิง (Gullone; & King. 1992: 987-998) ไดกลาววา ความกลัวปกติจะเกิด

ในชวงของพัฒนาการปกติทั่วไป โดยเด็กเกือบทุกคนจะเกิดประสบการณการกลัวตลอดชวงพัฒนาการ 

ต้ังแตเปนเด็กทารกจนถึงเปนผูใหญ โดยที่ความกลัวปกตินั้นมักจะเปนความกลัวที่ไมรุนแรง เกิดเฉพาะ

กับชวงอายุใดอายุหนึ่ง และคงอยูไมนาน 

แมคเนล และคนอื่นๆ (McNeil; et al. 1994: 152) ไดใหความหมายของความกลัวไว

ดังนี้ ความกลัว คือ อารมณลักษณะหนึ่งที่บุคคลตอบสนอง โดยจะสอดคลองกับบุคคล สถานที่ 

กิจกรรม เหตุการณ และวัตถุ โดยการแสดงความกลัวอาจจะประกอบดวยการรองไหในเด็กทารก การ

ปวดทอง ปวดศีรษะในเด็กหรือวัยรุน การหลีกเลี่ยงการโกรธหัวใจเตนเร็ว  

กัลโลน (Gullone.  2000: 61-75) กลาวไววา ความกลัว (Fear) หมายถึง ปฏิกิริยา การ

ตอบสนองตามธรรมชาติ ที่มีตอภัยคุกคามทั้งที่เกิดขึ้นจริงหรือเกิดจากจินตนาการ (Gullone, 2000) ใน

ตางประเทศนั้นมักทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความกลัวโดยมุงเนนไปที่ความกลัว 2 ประเภท คือ 

ความกลัวปกติ (Normal fear) และความกลัวทางคลินิก (Clinical fear) หรือโฟเบีย (Phobia) โดย

ความกลัวปกติจะเปนความกลัวที่เปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต เปนสวนสําคัญ ที่ทําใหเกิดการปรับตัวของ

พัฒนาการมนุษย และเกี่ยวของกับการมีชีวิตอยูรอด  

ชัยวัตร (Chaiyawat. 2000: 58) ใหความหมายวา ความกลัวเปนการตอบสนองของ

บุคคลตอส่ิงที่ รับรูวาถูกคุกคามหรือเปนอันตราย รวมถึงความรูสึกไมสบายใจ ปนปวน ไมแนใจ 

หวาดกลัว                                                              

สุชา จันทรเอม (2541: 57) ไดใหความหมายของความกลัวไววา ความกลัวเปนอารมณ          

ที่เกิดขึ้น เมื่อตนเองมีความรูสึกขาดความปลอดภัยหรือเกิดขึ้นอยางกะทันหัน โดยไมไดคาดหมายมากอน

 ปรีชา วิหคโต (2544: 153) ใหความหมายของความกลัววา ความกลัวเปนภาวะ              

ที่บุคคลนั้นมีความรูสึกวามีภัยคุกคาม บุคคลมีความรูสึกกลัวในสิ่งตางๆ เชน กลัวความผิดหวัง             

กลัวความลมเหลว กลัวสอบตก กลัวพายุ เปนตน ความกลัวเปนสิ่งธรรมดาที่เกิดขึ้นไดกับทุกคน 
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  พยอม  อิงคตานุวัฒน (2524: 119) กลาววาความกลัวที่ถือวาปกติ เปนความกลัว           

ที่เกิดขึ้นไดสัดสวนกับส่ิงเราจากสิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิดความกลัว (Fear predicting situation) 

ตัวอยางเชน ถาเราเดินไปแลวคนกําลังทะเลาะวิวาทกัน พรอมกับไดยินเสียงปน เรากลัวเดินหนีไปทาง

อ่ืน เพราะกลัวโดนลูกปนที่จะพลาดหลงมาถูกเขา แตถาปนเก็บอยูในลิ้นชักแลวเรากลัววาลูกปนจะลั่น

มาถูกเขา แสดงอาการกลัวจนชีวิตประจําวันไมอาจดําเนินไปไดตามปกติ เชนนี้เราถือวาเปนความกลัวที่

ผิดปกติ สุขภาพจิตผิดปกติ (Emotionally crippled)  

จากความหมายของความกลัว ดังที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปไดวา ความกลัว

เกิดขึ้นไดเมื่อบุคคลมีความรูสึกขาดความปลอดภัยจากสิ่งที่คุกคาม หรือตองเผชิญกับเหตุการณหนึ่งๆ  

ซึ่งเปนสภาวะที่ทําใหบุคคลตระหนักถึงอันตรายที่เกิดขึ้นกับตนเอง ส่ิงเราที่มาจากสิ่งแวดลอมที่ทําใหเกิด

ความกลัวโดยจะเกิดขึ้นในชวงพัฒนาการปกติทั่วไปในเด็กเกือบทุกคนจนถึงวัยผูใหญ ซึ่งเปนความกลัว             

ที่ไมรุนแรง เกิดเฉพาะกับชวงอายุใดอายุหนึ่ง และคงอยูไมนาน 

1.2 ลักษณะของความกลัว 
แมคเนล และคนอื่นๆ  (McNeil; et al. 1994: 152) กลาวถึงประวัติของคําวากลัวไวดังนี้   

คําวา กลัว (Fear) นั้นเกี่ยวของกับศัพทเดิมในภาษาอังกฤษวา Fear ซึ่งมีความหมายวา อันตราย (Peril) 

หรือความหายนะ (Calamity) แตตอมาภายหลังไดมีการเปลี่ยนแปลงความหมาย มาใชในลักษณะของ

สภาวะอารมณที่ไมสบายใจ ซึ่งเกิดจากสภาพการณที่อาจกอใหเกิดอันตราย 

ความกลัวนั้นสามารถเกิดขึ้นทั่วไปในชีวิตประจําวัน แตจะแตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับ

ประสบการณของแตละบุคคล ความกลัวนั้นจะเปลี่ยนแปลงตามการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมหรือเหตุการณ

เชิงลบที่เกิดขึ้น เชน ในสถานการณที่กอใหเกิดอันตราย ความกลัวจะกระตุนใหบุคคลตอบสนองตอ

เหตุการณนั้นอยางรวดเร็ว ซึ่งไมสามารถคาดการณหรือควบคุมอารมณนั้นได และผลที่ตามมาภายหลัง 

คือ ความวิตกกังวล และความซึมเศรา 

          ศรีประภา ชัยสินธพ (2543: ออนไลน)  ไดกลาวถึง  ความกลัวของเด็กไววา  ความกลัวของ

เด็กมักเกิดขึ้น เมื่อเด็กรูสึกวาตนเองขาดความปลอดภัย (Insecurity) ซึ่งจะเกิดขึ้นตอเมื่อมีส่ิงใดสิ่งหนึ่ง

มาทําใหเกิด เด็กจะแสดงอาการรองและจะแสดงอาการกระเถิบหนีโดยธรรมชาติ ความกลัวมักมีสาเหตุ

มาจากที่เด็กตองเผชิญกับส่ิงแปลกๆ ใหมๆ โดยทันทีทันใดหรือไมคาดฝน เด็กอายุ 1-3 ขวบ จะแสดง

อาการกลัวความมืด กลัวฝนราย ความกลัวของเด็กนั้นอาจเกิดเนื่องมาจากผูใหญก็ได ถาผูใหญแสดง

อาการกลัวตอส่ิงใดสิ่งหนึ่งเด็กจะพลอยกลัวไปดวย หรือเกิดจากการที่ผูใหญหลอกใหเด็กกลัวสิ่งที่             

ไมสมควร  

 โดยทั่วไปความกลัวของเด็กจะขึ้นกับอายุและการเรียนรู วัยทารกนั้นยังมีความกลัว               

ไมมาก และเมื่อโตขึ้นการรับรู และการแยกแยะจะมีมากขึ้น ความกลัวก็จะเพิ่มข้ึนยิ่งเริ่มจินตนาการได
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เด็กก็จะมีความกลัวจากการจินตนาการของตนเองเพิ่มมากขึ้น อยางไรก็ตามเด็กก็สามารถใชสติปญญา

ความรูความเขาใจตางๆ  สามารถขจัดความกลัวในบางสิ่งบางอยางใหลดลงได  สวนอิทธิพลการเรียนรู         

ที่มีผลตอความกลัวของเด็กนั้น มองเห็นไดคอนขางชัดเจน การเรียนรูนี้อาจมาจากประสบการณของเด็ก

โดยตรง เชน เคยถูกสุนัขกัด ทําใหกลัวสุนัข หรือมาจากคําบอกเลาของคนอื่นหรือมาจากจินตนาการของ

เด็กเอง เมื่อเด็กเกิดความกลัวปฏิกิริยาตอบสนองโดยทั่วไป คือพยายามหนีส่ิงที่กลัว สวนการเผชิญหนา 

หรือกําจัดสิ่งที่กลัวนั้น เด็กจะไมคอยทํา แตถาหนีทุกครั้งไปก็จะทําใหขาดประสบการณที่เปนประโยชน

ตอพัฒนาการได การหนีส่ิงที่กลัวโดยไมมีเหตุผลอันควร แสดงวาเด็กยังขาดความรูความเขาใจ บางครั้ง

ผูใหญไมคอยอธิบายเทาที่ควร มักตัดปญหาดวยการบอกใหเด็กรูจักสิ่งตางๆ มากขึ้น สามารถควบคุม

สถานการณตางๆ ไดมากขึ้น เด็กจะคอยๆ คลายความกลัว เด็กที่ตกใจตองการคนปลอบใจมากกวาเด็ก

ที่ตองการจะชนะสถานการณนั้นๆ ดวยตัวของเขาเอง ถาเด็กไดพบเห็นเหตุการณมาก และพอแมคอย

ชวยแนะนําอธิบายใหเด็กฟง เด็กจะมีเหตุผลและ มีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้น  

  จากความหมายลักษณะของความกลัวที่กลาวมาขางตน สรุปไดวา ลักษณะของความ

กลัวหมายถึง อาการกลัวและตื่นเตนไปลวงหนา เมื่อทราบวาตองเผชิญกับส่ิงที่กลัว ซึ่งอาจเปนภัย

คุกคามตอชีวิต และอาจหลีกเลี่ยงไมยอมเจอกับส่ิงนั้น แตหากตองเจอโดยเลี่ยงไมได อาจมีอาการทาง

รางกายเกิดขึ้น  เชน ใจส่ันรัว เหงื่อแตก หนามืด ชาตามตัว เวียนศีรษะ เปนตน ซึ่งโดยทั่วไปขึ้นอยูกับ

อายุ และการเรียนรูของแตละบุคคล  

1.3 ชนิดของความกลัว 
แมคเนล และคนอื่นๆ  (McNeil; et al. 1994: 153) ไดกลาวถึง ความกลัวที่เกิดขึ้นตาม

ชวงอายุ ดังนี้เด็กอายุ 1-3 ป จะมีความกลัวเกี่ยวกับการฝกระบบขับถาย บาดแผล เสียงดัง สัตว หองมืด 

หนากาก  เด็กกอนวัยเรียน-เกรด 1 จะกลัวการแยกจากพอแม  (Fear of separation) กลัวสัตว 

กลัวความมืด กลัวถูกกระทําอันตรายจากรางกาย กลัวฟาผา การหลับหรืออยูตามลําพัง กลัวสิ่งที่

นอกเหนือธรรมชาติ เชน ผี ปศาจ แมมด  เด็กประถมศึกษาจะมีประสบการณที่เกี่ยวของกับความกลัว

มากขึ้น เชน ความกลัว การพูดหนาชั้นเรียน การแสดงออกทางรางกาย  บาดแผล ความตาย  

ปรากฏการณทางธรรมชาติ เชนพายุ ฟาผา ไตฝุน   

เลอเบิฟ (Lefebvre. 1997: 187) ไดศึกษาความกลัวของเด็กโดยแบงจากแหลงที่มาไดเปน 

3 ประเภทดังนี้ 

1. ความกลัวที่เกิดขึ้นตั้งแตเด็ก (Fears present at birth) ความกลัวที่เกิดจาก 

ความกลัวนั้น อาจเกิดจากเสียงดัง หรือการเคลื่อนยายเด็กอยางรวดเร็ว หรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดลอม

โดยทันที เด็กทารกนั้นอาจตอบสนองโดยการ สงเสียงรอง ซึ่งความกลัวนี้เองที่เปนตนกําเนิดของความกลัว

สัตวในเด็ก 
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       2. ความกลัวที่เกิดขึ้นตามชวงพัฒนาการของเด็ก (Fear that grow developmentally  

With a child) สามารถทํานายไดจากชวงอายุเด็ก โดยนักจิตวิทยาพัฒนาเด็กจะสังเกตลาํดบัข้ันตอนของ

ความกลัวที่เกิดขึ้นในเด็ก เด็กที่ไดรับประสบการณจากครอบครัว เชน การตาย การหยาราง การไมไดอยูกับ

บิดามารดาจะทําใหเด็กเกิดความกลัว การถูกทอดทิ้งจากบุคคลสําคัญในชีวิต เชน การที่เด็กกลัว เนื่องจาก

เคยถูกพอแมมารับกลับจากโรงเรียนเปนคนสุดทาย แมวาเหตุการณดังกลาวจะเกิดขึ้นไมบอยก็ตาม 

        3. ความกลัวที่เกิดขึ้นจากการเรียนรูจากบุคคลอื่น (Fear   that   learned from other Person)  

ความกลัว ในลักษณะดังกลาวนี้ จะเกิดขึ้นในเด็กที่มีอายุระหวาง 3-8 ป ความกลัวนี้จะเกิดจากการที่ได

ยินบุคคลอื่นเลาถึงความกลัวนั้น หรือจากการที่เห็นบุคคลอื่นแสดงออกถึงความกลัว 

 สุชา  จันทรเอม (2541: 59) ไดกลาวถึงสาเหตุของความกลัวไวดังนี้ 

1. เด็กกลัวสิ่งแปลกใหม หรือคนแปลกหนา 

2. เด็กกลัวสิ่งที่ผูใหญกลัว หรือพี่นองภายในบานกลัว 

3. เด็กกลัวการทิ้งใหอยูตามลําพัง 
4. เด็กกลัวเสียงดังที่เกิดขึ้นในทันทีทันใด 

5. เด็กกลัวจะตกมาจากที่สูง 
6. เด็กกลัวเมื่ออยูคนเดียวในความมืด 

7. เด็กกลัวประสบการณ หรืออุบัติเหตุที่นากลัว ซึ่งเด็กเคยเห็น เชน พายุ ไฟไหม  

8. เด็กกลัวในสิ่งที่มองไมเห็น คิดเอาเอง หรือฟงผูใหญเลาโดยไมมีเหตุผล เชน ผี  

ปศาจ ความมืด และอื่นๆ   

 ลิซา โซลิน (ภัสยกร เลาสวัสดิกุล. 2550: 13; อางอิงจาก Sorin. 2000: Online) กลาววา             

เด็กนั้นจะมีประสบการณเกี่ยวกับความกลัวที่หลากหลาย สามารถแบงไดเปน 6 ประเภทดังตอไปนี้  

 1.    กลัวการแยกจาก (Fear of separation) ตัวอยางเชน กลัวโรงเรียนในเด็กวัยกอน 

เขาเรียน (Fear of school) กลัวการสูญเสีย (Fear of being lost) กลัวการอยูคนเดียว (Fear of being 

alone) กลัวจากพี่เลี้ยง (Fear of being left with babysitter) 

2. กลัวในสิ่งที่ตนไมรู (Fear  of the   unknown)  ตัวอยางเชน    กลัวคนแปลกหนา  

สถานที่ หรือวัตถุ (Fear of the stranger people of object) กลัวความมืด (Fear of the dark) กลัวเสียงดัง 

(Fear of loud noise) 

  3.   กลัวถูกกระทําอันตราย (Fear of being harmed) เชน กลัวบาดแผล (Fear of 

injury, accident, illness or death, medical fears) กลัวอุบัติเหตุ การเจ็บปวย กลัวเกี่ยวกับการแพทย 

กลัวความสูงหรือกลัวตกจากที่สูง กลัวน้ําลึก กลัวไฟ กลัวขโมย   
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  4.  กลัวความลมเหลวการวิพากษวิจารณ และความลําบากใจ (Fear of failure, 

criticism and embarrassment) เชน กลัวการถูกลอเลียน (Fear of being teased) กลัวการตอสู (Fear 

of being a fight) กลัวทําในสิ่งที่ผิดพลาด กลัวผูใหญโตเถียงกัน  

  5.  กลัวแมลงหรือสัตว (Fear of insect or animals) เชน กลัวแมงมุม หรือแมลงชนิดอื่นๆ 

กลัวงู กลัวหมา กลัวแมว กลัวคางคาว 

  6.  กลัวในสิ่งที่ไมสามารถสัมผัสได (Fear of the intangible) เชน กลัวฝนราย (Fear of 

bad dream or nightmares) กลัวผี กลัวปศาจ หรือวาวิญญาณ (Fear of ghosts, monster or spirits) 

จากที่มีผูกลาวถึงชนิดของความกลัวในเด็กขางตน สามารถสรุปชนิดของความกลัว          

ไดเปน 2 ชนิดคือ  

 1. ความกลัวที่เกิดจากการเรียนรู 

                 2. ความกลัวที่เกิดขึ้นตามวุฒิภาวะ 

1.4 ลักษณะพัฒนาการของความกลัว 

 1.4.1 เพศกับพัฒนาการของความกลัว 

   กราเซียโน (Graziano; et al. 1979: 86)  ไดกลาววาความแตกตางทางเพศมีผลตอ       

ความกลัว โดยมีการรายงานวาเด็กผูหญิงมีการแสดงออกของความกลวัมากกวาเดก็ผูชาย ความแตกตางนี ้

ไมไดหมายความวาเด็กผูหญิงมีปฏิกิริยาตอบสนองทางความกลัวในทางชีววิทยาที่เปนพื้นฐานของ

ส่ิงมีชีวิตมากกวาเด็กผูชาย อาจหมายความไดวาพฤติกรรมการกลัวตอส่ิงเราที่เฉพาะเจาะจงนี้ ไดรับการ

ยอมรับสําหรับเด็กผูหญิงมากกวาเด็กผูชาย  ซึ่งสิ่งนี้สะทอนใหเห็นถึงความคาดหวังของบทบาททางเพศ 

(Sex-role expectations) ที่มีในพฤติกรรมการกลัว นอกจากนี้เด็กผูหญิงมีแนวโนมวามีความกลัวมากกวา

เพศชาย ซึ่งพฤติกรรมนี้สอดคลองกับรูปแบบของพฤติกรรมการเปนเพศหญิง 

          1.4.2 อายุกับพัฒนาการของความกลัว 

    ทิพยภา เชษฐเชาวลิต. (สุชา จันทรเอม. 2540: 131-132; อางอิงจาก ทิพยภา 

เชษฐเชาวลิต. 2541: 81-82) กลาวถึง วัยเด็กตอนปลายวา เด็กวัยนี้จะเลิกกลัวสิ่งที่ไมมีตัวตน พิสูจน

ไมได  อารมณกลัวของเด็กวัยนี้เกิดจากประสบการณการเรียนรู  ส่ิงที่เด็กวัยนี้กลัวมากที่สุดคือ กลัวไม

เปนที่ยอมรับของกลุม  ชอบการยกยอง แตไมชอบการเปรียบเทียบ นอกจากนี้เด็กยังกลัวอันตรายตางๆ 

ที่จะเกิดขึ้นกับตนและบุคลที่รัก การตอบสนองความกลัวจะเปนลักษณะ การตอสู  การถอยหนี และการ

ทําตัวใหเขากับสิ่งนั้นๆ ความกลัวของเด็กจะเริ่มลดลงเรื่อยๆ  พรอมกับการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย  

เด็กจะเปลี่ยนจากความกลัวเปนความกังวล เร่ืองรูปรางของตนเองแทนคือ กังวลจากความตองการให

ตนมีรูปรางที่สวยงาม  
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นิคาสโท และเวสเซล (สารภี กาญจนาโรจนพันธ. 2548: 16; อางอิงจาก 

Nicastro & Whetsell. 1999: 392-402) กลาววา ความกลัวของเด็กจะเปลี่ยนไปตามอายุ ดังนั้นเด็ก

วัยเรียนในแตละชวงอายุที่มีพัฒนาการดานสติปญญาแตกตางกันไป จึงทําใหเด็กมีความกลัวที่

แตกตางกันออกไปไดแก 

 มูริส และคนอื่นๆ (สารภี กาญจนาโรจนพันธ. 2548: 17; อางอิงจาก Muris, 

Merkebllach & Luijten. 2002: 37-56) ไดกลาววา เด็กวัยเรียนอายุประมาณ 6 ป จะมีความกลัวที่ไม

แตกตางกัน เด็กวัยกอนเรียน เชน กลัวความมืด กลัวเสียงดังกลางคืน กลัวการแยกจากพอแม กลัวสัตวราย  

เด็กอายุ 7 ป มักกลัวสิ่งที่มองไมเห็น เชน ความมืด เงา กลัวสิ่งที่คิดจินตนาการเอง เชน สงคราม ขโมย 

มีคนซอนอยูที่ใตเตียง กลัวตามคําบอกเลา กลัวสิ่งแปลกใหม และกังวลเกี่ยวกับตนเองวาสิ่งนั้นยากไป

สําหรับตนเอง กลัวจะไมมีคนรัก กลัวจะมีบางสิ่งเกิดขึ้นกับตนเอง และเมื่อเด็กอายุ 8 ป ความกลัวความมืด

ลดลง กลัวอยางมีเหตุผลมากขึ้น เชน กลัวความลมเหลว 

 แรบพ็อตและชอร (สารภี กาญจนาโรจนพันธ. 2548: 17; อางอิงจาก Rapport & 

Shor. 1998: 437-461) กลาววา เด็กอายุ 9 ป จะมีความกลัว และความวิตกกังวลสูงชวงหนึ่งของอายุ 

จะมีจินตนาการเรื่องรายๆ กลัวไมมีใครรัก  

 นิคาสโท และเวสเซล (สารภี กาญจนาโรจนพันธ. 2548: 17; อางอิงจาก 

Nicastro & Whetsell. 1999: 392-402) กลาววา เด็กอายุ 10 ป กลัวหลายสิ่งเพิ่มข้ึนอีก กลัวสัตว

โดยเฉพาะพวกงู และสัตวเลื้อยคลาน กลัวไฟ กลัวความมืด กลัวเลือด กลัวที่สูง และเด็กอายุ 11 ป          

จะเปนชวงอายุที่มีความกลัวและความวิตกกังวลมากที่สุด กลัวการอยูตามลําพัง กลัวไมมีใครรัก           

กลัวความเจ็บปวด กลัวการติดเชื้อ กลัวสัตวแปลกๆ และกังวลเกี่ยวกับโรงเรียน เศรษฐกิจ และสุขภาพ

ของตนเอง 

 กัลโลน และเบรินแฮม (สารภี กาญจนาโรจนพันธ. 2548: 17; อางอิงจาก 

Burnham & Gullone, 1997: 165-173) กลาววา เด็กอายุ 12 ป จะกลัวการบาดเจ็บ กลัวการถูกทําราย 

กลัวผลการเรียนไมดี กลัวการอยูคนเดียว  

  พาพาเรีย และโอล (โสภิดา นันทพรภิรมย.2548: 10 ; อางอิงจาก Papalia & 

Olds. 1992) กลาวถึงลักษณะพัฒนาการของความกลัวปกติของวัยเด็กตอนกลาง (อายุประมาณ 6-10 ป) 

วาเด็กในวัยนี้ มักจะกลัวสิ่งที่อยูในชีวิตประจําวันของพวกเขา เชน กลัวการถูกสงไปหาครูใหญ เปนตน 

ซึ่งความกลัวในสิ่งที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเด็กนี้ อาจทําใหเด็กเกิดความเครียดได และ

เด็กในวัยนี้ กลัวนอยลงกวาในวัยเด็กตอนตน  เพราะเด็กเกิดการเรียนรูเพิ่มข้ึนวาอะไรไมใชส่ิงที่นากลัว 

แตก็ยังกลัวสัตวดุราย สถานการณที่นากลัว เชน คนบา ไฟไหมอยู เด็กอาจกลัวบุคคลบางประเภท เชน 

ตํารวจ หมอฟน กลัวบางอยางทางสังคม เชน การแสดงตัวตอสังคม แตจะกลัวสิ่งที่ไมมีตัวตน  และ
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ปรากฏการณธรรมชาติ เชน ฟาผา ความมืด สิ่งนอกเหนือธรรมชาติลดลง มากลัวสิ่งที่เกิดขึ้นจริง เชน 

กลัวความอดอยาก กลัวไมมีเพื่อน กลัวเรียนไมดี หรือกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตนแทน  

  วัยเด็กตอนปลาย หรือวัยเขาสูวัยรุน  (อายุประมาณ 10-13 ป ) ความกลัวในวัยเด็ก 

เชน การกลัวสัตวจะลดลง แตยังกลัวปรากฏการณตามธรรมชาติอยูบาง โดยเด็กหญิงแสดงความกลวัใน

เร่ืองดังกลาวนี้มากกวาเด็กชาย เด็กในวัยนี้จะกลัวความผิดหวัง กลัวถูกเยาะเยยหรือถูกดูถูก กลัวบาดเจ็บ

ในทางรางกาย กลัวเรื่องการเรียนทางโรงเรียน เด็กจะกังวลในเรื่องสุขภาพ และความเปนอยูของบุคคล

ในครอบครัวมาก กลัวคะแนนสอบที่ได กลัวการสอบตก กังวลเกี่ยวกับรูปรางของตนเอง เชน กลัวเตี้ย

เกินไป กลัวสูงเกินไป โดยสิ่งที่เด็กในวัยนี้กลัวที่สุดคือ การไมเปนที่ยอมรับของกลุม ไมตองการเดนหรือ

ดอยกวาเพื่อนฝูง ไมชอบการแขงขัน  

  นอกจากนี้ กัลโลน และคนอื่นๆ ( Gullone & King: 1993, King, Lacuone, Schuster, 

Bay, Gullune & Ollendick: 1989, Lane & Gullone: 1999) ไดศึกษาความกลัวปกติเชิงสํารวจในเด็ก

และวัยรุน ซึ่งไดผลการศึกษาที่คลายกันวา ความกลัวที่ไดรับการรายงานมากที่สุด มักจะเกี่ยวของกับ

ความตายและสิ่งที่เปนอันตราย ตัวอยางเชน การกลัวแผนดินไหว กลัวการหายใจไมออก และกลัวการ

ตกจากที่สูง ส่ิงเราที่เฉพาะเจาะจง (Certain Stimulus)  

  จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา ลักษณะพัฒนาการของความกลัวจะ

ลดนอยลงเมื่อผานชวงวัยเด็กตอนตน  เพราะเมื่อเด็กยางเขาสูวัยเด็กตอนกลางและตอนปลายจะเกิด

การเรียนรูเพิ่มขึ้นวาอะไรไมใชสิ่งที่นากลัว แตจะมากลัวสิ่งที่เกิดขึ้นจริง  เชน กลัวความอดอยาก 

กลัวไมมีเพื่อน กลัวเรียนไมดี หรือกลัวอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตน  กลัวความผิดหวัง 

กลัวถูกเยาะเยยหรือถูกดูถูก  กลัวบาดเจ็บในทางรางกาย กลัวเรื่องการเรียนทางโรงเรียน กลัวคะแนนสอบที่ได 

กลัวการสอบตก กังวลเกี่ยวกับรูปรางของตนเอง เชน กลัวเตี้ยเกินไป กลัวสูงเกินไป โดยสิ่งที่เด็กในวัยนี้

กลัวที่สุดคือ การไมเปนที่ยอมรับของกลุม ไมตองการเดนหรือดอยกวาเพื่อนฝูง ไมชอบการแขงขัน            

ซึ่งลวนแตเปนเรื่องของการยอมรับทางสังคม และจะเห็นไดวาการศึกษาในตางประเทศ เพศหญิงมี

แนวโนมวามีความกลัวมากกวาเพศชาย ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาความกลัวของเด็กไทยวามี

ความกลัวสอดคลองกับตางประเทศหรือไม หากมีสภาพสังคมและวัฒนธรรมที่ตางกัน 

1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความกลัว 
  1.5.1 งานวิจัยในประเทศ 

   สารภี กาญจนาโรจนพันธ (2548: 28-32)  ไดศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่มี

ความสัมพันธกับความกลัวของเด็กวัยเรียนที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลศูนย 5 แหง จํานวน 130 คู 

ผลการวิจัยพบวา เพศมีความสัมพันธกับความกลัวของเด็กวัยเรียนที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาล 

อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 อายุ ประสบการณ การเขารับการรักษาในโรงพยาบาล และการ
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รับรูความสามารถในตนเอง มีความสัมพันธทางลบกับความกลัวของเด็กวัยเรียน ที่เขารับการรักษาใน

โรงพยาบาลอยางมีนัยสําคัญ .05  ขอมูลที่เด็กมีและบุคลิกภาพวิตกกังวลของเด็กมีความสัมพันธ

ทางบวกกับความกลัวของเด็กวัยเรียนที่เขารับการรักษาในโรงพยาบาลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 ความวิตกกังวลของมารดาไมมีความสัมพันธกับความกลัวของเด็กวัยเรียนที่ เขารับ

การรักษาในโรงพยาบาล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   โสภิดา  นันทพรภิรมย  (2548: 94-127) ไดศึกษาเรื่องความกลัวปกติของเด็กและ

วัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา  

   1. ความกลัวของเด็กและวัยรุนไทยในกรุงเทพมหานคร จัดเปนกลุมความกลัวได 5 กลุม 

คือ กลัวความตาย และสิ่งที่อาจเปนอันตรายถึงชีวิต การกลัวคน สัตว หรือสิ่งที่ไมนาไวใจ การกลัวผี 

ส่ิงที่ทําใหเกิดความกลัว หวาดเสียว หรือไมสบายใจ การกลัวภาวะกดดันทางจิตใจ การไมไดรับการยอมรบั

จากสังคม ความลมเหลวพายแพ การกลัวถูกตําหนิติเตียน หรือการลงโทษ และสิ่งที่เกี่ยวของกับคนในครอบครัว 

   2. รายงานพบวาเด็กหญิงมีระดับความกลัว และจํานวนสิ่งที่กลัวมากกวาเด็กชาย

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไมพบอิทธิพลรวมระหวางเพศ และกลุมอายุ 

   3.  ความกลัวของเด็กหญิงที่เด็กชายไมคอยกลัวมี 11 อยาง เชน คนโรคจิต คนบากาม 

พวกที่ชอบลวนลามรางกายผูอ่ืน พวกถ้ํามอง สวนความกลัวของเด็กเล็กที่วัยรุนไมคอยกลัวมี 13 อยาง 

เชน การที่ตนเองพลัดหลงในฝูงชน 

   4.   ความกลัวที่พบมากที่สุดเปนอันดับที่ 1 คือ การที่ตนเองตองสูญเสียอวัยวะ 

พิการ อัมพาต ชวยเหลือตนเองไมได ยกเวนในกลุมเด็กเล็กจะกลัว น้ําทวมโลก ดวงอาทิตยดับ อุกาบาต

พุงชนโลก โลกแตก  

   ภัสยกร  เลาสวัสดิกุล (2550: 74-79) การศึกษาความกลัวของนักเรียนที่มีตอการ

หยาราง และการสมรสใหมของครอบครัว พบวา 

   1. องคประกอบความกลัวของนักเรียนที่มีตอการหยาราง และการสมรสใหมของ

ครอบครัวมี 7 องคประกอบ ไดแก  

     1.1 ความกลัวการลมเหลว   

     1.2 ความกลัวการไมไดรับการดูแลเอาใจใส   

     1.3 ความกลัวการวิพากษวิจารณและความลําบากใจ 

     1.4 ความกลัวการถูกกระทําจากบุคคลอื่น  

     1.5 ความกลัวการกระทําอันตรายภายในครอบครัว  

     1.6 ความกลัวในสิ่งที่ตนไมรู  

     1.7 ความกลัวการถูกทอดทิ้ง 
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ซึ่งทั้ง 7 องคประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนไดรอยละ 59.372 ของความแปรปรวนทั้งหมด 

   2. นักเรียนที่มีเพศตางกัน อายุตางกัน และลักษณะครอบครัวตางกัน ความกลวัทีม่ี

ตอการหยาราง และการสมรสใหมของครอบครัวโดยรวมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   3.  นักเรียนที่มีระยะเวลาของการหยารางของครอบครัวเดิม และการมีพี่นองจาก

ครอบครัวเดิมตางกัน มีความกลัวที่มีตอการหยาราง และการสมรสใหมในครอบครัวโดยรวมไมแตกตางกัน 

1.5.2 งานวิจัยตางประเทศ 

 สเลนดอรน (Sleddon. 1986: 47-08B) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ 

และสิ่งที่สนับสนุนความกลัวในเด็ก โดยกลุมตัวอยางนั้นเปนนักเรียนในระดับประถมศึกษาจํานวน 258 

คน และบิดามารดา โดยกลุมตัวอยางนั้นจะตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับความกลัวรวมทั้งประวัติของ

อาการที่เกิดขึ้น โดยผลการศึกษาพบวา ในเด็กผูหญิงจะมีระดับความกลัวมากกวาเด็กผูชาย และทัง้สอง

เพศจะรายงานชนิดของความกลัวใกลเคียงกัน และชนิดของความกลัวจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มข้ึนแตระดับ

ของความกลัวนั้นยังคงเดิม 

 พิกการด (Pickard. 1988: 2674-B) ไดศึกษาความกลัวของเด็กที่เปนผลจากการ

หยารางและสมรสใหม โดยกลุมตัวอยางนั้นประกอบดวย เด็กที่มีอายุระหวาง 6-11 ป จํานวน 121 คน 

ที่มีลักษณะครอบครัวที่แตกตางกัน คือ ครอบครัวหยาราง ครอบครัวสมรสใหม และครอบครัวสมบูรณ ที่

กําหนดใหเปนกลุมควบคุมพบวา เด็กที่มาจากครอบครัวหยาราง ซึ่งอยูในความดูแลของแมเพียงคนเดียว

จะมีความกลัวมากกวาเด็กที่มาจากครอบครัวสมรสใหม และเด็กที่มาจากครอบครัวสมบูรณ 

    โอเลนดิค และ โอลเลอร (Ollendick; & Oller. 1991: 32) ไดทําการวิจัยเชิงสํารวจ 

โดยไดทําการเปรียบเทียบความกลัวที่ไดจากการตอบแบบสอบถามดวยตนเองของกลุมตัวอยางที่เปน

เด็กอังกฤษ และเด็กอเมริกัน ก็ใหผลที่ออกมาเหมือนกัน นั่นคือ ระดับความกลัวทั้งหมด (Fear 

intensity) ของทั้ง 2 กลุม ตัวอยางเกือบจะเทากัน และยังพบวาเด็กผูหญิงมีการรายงานความกลัว

มากกวาเด็กผูชายอยางมีนัยสําคัญอีกดวย แตอยางไรก็ดีกลับไมพบความแตกตางระหวางอายุใน

งานวิจัยชิ้นนี้ เนื่องจากงานวิจัยชิ้นนี้ในกลุมตัวอยางที่มีชวงอายุที่จํากัด คืออายุแค  8-10 ปเทานั้น 

กัลโลน และ คิง (Gullone; & King. 1993) ไดทําการวิจัยที่เกี่ยวของกับความ

กลัวปกติหลายชิ้นที่ไดใชแบบสํารวจ The Fear Survey Schedule of Children - Revised  (FSSC-R) 

นี้  ในการวิจัยซึ่งทําใหสามารถเปรียบเทียบผลการวิจัยระหวางประเทศได  ในขณะที่มีงานวิจัยอีกหลาย

ชิ้นในหลายๆ ประเทศ  เชน อิสราเอล ไอรแลนดเหนือ และอินเดีย  ที่ไดใชวิธีการและเครื่องมือวิจัยที่

แตกตางกันออกไป จึงทําใหเกิด  การเปรียบเทียบที่มีความเที่ยงตรงจํากัดในความเปนจริงแลวสิ่งนี้ถือ

วาเปนจุดออนสําคัญที่สุดของงานเขียนหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของกับความกลัวปกติในเด็กและวัยรุน

ทั้งหมด เพราะในงานวิจัยตางๆ ที่มีการใชวิธีการวิจัยที่หลากหลายอยางมาก ต้ังแตการสัมภาษณ
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ผูปกครองของเด็กโดยใชการถามคําถามแบบปลายเปด (Open-ended interviews) ไปจนถึง การใหเด็ก

และวัยรุนตอบแบบสอบถามดวยตนเอง โดยใชแบบวัดความกลัวทางจิตวิทยา จึงทําใหไมสามารถ

เปรียบเทียบกันไดอยางเที่ยงตรง 

มีงานวิจัยเชิงสํารวจหลายชิ้นที่ไดใช FSSC-R ในการวิจัย แตเนื่องจากเนื้อหาของ          

ขอคําถาม FSSC-R ทั้งหมด ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงไปจากตนฉบับที่เคยพัฒนาข้ึนในป 1968                 

โดย Scherer และ Nakamura จึงทําใหงานวิจัยชิ้นตอๆ มาหลายงาน มีการปรับปรุงเครื่องมือนี้กัน

ไปอยางมากมาย (Gullone & King : 1993) งานวิจัยของ Gullone และ King ในป 1992 ไดทําการ

ปรับปรุงเครื่องมือ FSSC-R โดยเปนการปรับปรุงครั้งที่2 จากตนฉบับของ Scherer และ Nakamura           

ซึ่งผลการวิเคราะหปจจัย (Factor analysis) ของขอกระทงตางๆ ในแบบสํารวจไดผลเปน 5 ปจจัย 

เหมือนกันกับที่ไดใน FSSC-R เกือบทั้งหมด ซึ่ง 5 ปจจัยนี้ไดแก ปจจัยที่ 1 คือ การกลัวความตายและ        

ส่ิงที่เปนอันตราย (Factor 1 = “Fear of Death and Danger”)  ปจจัยที่ 2 คือ การกลัวสิ่งที่ไมอาจรูได     

(Factor 2 = “Fear of the Unknown”) ปจจัยที่ 3 คือ การกลัวความลมเหลวพายแพการถูกตําหนิติเตียน 

(Factor 3 = “Fear of Failure and Criticism”) ปจจัยที่ 4 คือ การกลัวสัตว (Factor4 = “Animal Fears”) 

ปจจัยที่ 5 คือ การกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจ และการกลัวแพทย (Factor5 = “Psychic Stress – 

Medical Fears”)  แบบสํารวจ Fear Survey Schedule for Children and Adolescents-II หรือ FSSC-

II ที่ Gullone และ King (1992) ไดทําการปรับปรุงจาก FSSC-R นี้มีจํานวนขอคําถามทั้งหมด 75 ขอ            

มีระดับการประมาณคา (Rating) ความกลัวในแตละขอแบงเปน  3 ระดับ (3 – point scale) คือ 1 = ไมกลวั

, 2 = กลัว, 3 = กลัวมาก และมีการปรับปรุงขอคําถามของรายการสิ่งเราที่ทําใหเกิดความกลัวใหมีความ

ทันสมัยขึ้น โดยการรวมเอาขอคําถามใหมๆ หลายขอ เชน “สงครามปรมาณู” และ “โรคเอดส (AIDS)” 

เพิ่มเขาไปดวย โดย FSSC-II ไดถูกใชประเมินคากับกลุมตัวอยางที่เปนเด็ก และวัยรุนอายุต้ังแต 7-18 ป 

ไดอยางมีความเที่ยงตรง (Reliability) และมีความตรง (Validity) ดังนั้น FSSC-II จึงสามารถใชวัดความ

กลัวของเด็ก และวัยรุนที่มีพัฒนาการใชชวงอายุนี้ไดอยางมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได (Gullone & 

King :1993)   

   มิวริส และคนอื่นๆ (Muris; et al. 1995: 265-268) ไดศึกษาตัวแบบของความกลัว          

ของบิดามารดาที่สงผลตอความกลัวในเด็ก กลุมตัวอยาง คือ เด็ก อายุ 9-12 ป จํานวน 50 คน โดยในเด็กนั้น

จะตอบแบบสอบถามความวิตกกังวล Strait Trait Anxiety (STAIC) ของสปลเบอรเกอร และ

แบบสอบถามความกลัว (Fear Survey Schedule for Children (RSSC) สวนบิดามารดาของเด็กนั้น             

จะตอบแบบสอบถามความวิตกกังวล (stait-trait และ FSS) ผลการวิจัยพบวา ความกลัวของบิดามารดา          

มีความสัมพันธตอความกลัวในเด็ก 
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    มิวริส และคนอื่นๆ ( Muris; et al. 1997: 929-937) ไดศึกษาความกลัว และ

ลักษณะของความกลัวในเด็ก โดยการจัดอันดับความกลัวของเด็กนั้นกลัวสิ่งใดมากที่สุด และศึกษาถึง

สภาพของความกลัวที่มีในเด็ก โดยยึดแบบสอบถามความกลัวในเด็ก (Fear Survey Schedule for 

Children) โดยผลของการศึกษาพบวา เด็กนั้นกลัวแมงมุมมากที่สุดและประสบการณนั้นจะมีผลตอ

ความกลัวของเด็ก 

2. ทฤษฎีและแนวคิดที่เกี่ยวของกับความกลัวและพัฒนาการทางอารมณของเด็ก   

  2.1 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับความกลัว 
    ความกลัวปกติที่เกิดขึ้นมักไดรับอิทธิพล หรือเกิดจากปจจัยตาง ๆ หลายประการ                         

ทั้งประสบการณในอดีต ส่ิงเราที่ทําใหเกิดสถานการณความกลัว ลักษณะนิสัยของแตละบุคคล 

พัฒนาการทางรางกาย รวมทั้งพัฒนาการทางดานความคิดความเขาใจ (Gullon; & King. 1992) ซึ่งมี

คําอธิบายที่เกี่ยวของกับความกลัว การคงอยู และการพัฒนาของความกลัวอยูหลายดาน เชน เกี่ยวของ

กับการเรียนรูโดยการวางเงื่อนไขสิ่งเรา การเตรียมความสามารถ และการเตรียมความพรอมตอส่ิงเรา 

ความแตกตางของบุคคล และพัฒนาการทางความคิดความเขาใจ (Gullone & King, 1997) 
  ทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalysis) 
       ซิกมันด  ฟรอยด (Sigmund Freud) นักทฤษฎีจิตวิเคราะห (Psychoanalysis) เชื่อวา

พฤติกรรมตางๆ สวนใหญของมนุษยเปนไปโดยไมรูตัว หรือเกิดจากจิตใตสํานึก (Unconscious) ซึ่งมี

ธรรมชาติเปนแรงจูงใจ เชน ความตองการ ความกลัว เปนตน โดยฟรอยดไดแบงชวงการพัฒนาการของ

มนุษยไว 5 ข้ันดังนี้ (พงษพันธ พงษโสภา. 2542: 29-34) 

   ข้ันที่ 1 Oral Stage เปนชวงอายุต้ังแตเกิดถึงอายุประมาณสองป เปนขั้นที่ความสุข

ของมนุษยอยูบริเวณริมฝปาก เชื่อกันวาบุคคลที่แสวงหาความสุขทางปากดวยวิธีการตาง ๆ เชน          

นักพูด สาเหตุประการหนึ่งอาจจะมาจากการที่ไมไดความสุขทางปาก 

   ข้ันที่ 2 Anal Stage ความสุขของมนุษยนี้จะอยูที่บริเวณทวารหนัก โดยเฉพาะความสุข

ที่เกิดจากการขับถาย โดยจะเกิดขึ้นกับเด็กที่มีอายุประมาณ 2 ขวบถึง 3 ขวบ ในชวงนี้  ถาเด็กเกิดควบคุม

ไมอยู ถายราดออกมา เด็กจะเกิดความรูสึกกลัวผิด และหาวิธีการปกปองความรูสึกความกลัวนี้โดยการพูด

โกหก ไมยอมรับในส่ิงที่เกิดขึ้น เรียกขั้นนี้วาปฏิเสธความจริง (Denial) หรือโยนความผิดไปโทษคนอื่น             

ถาทําแลวไดผล พนจากการถูกทําโทษเด็กอาจยึดติดเปนนิสัย ซึ่งฟลอยดเรียกวิธีการนีว้า เปนกลไกปองกนั

ทางจิตกอนวัยอันสมควร (Primitive Defense mechanism)   

   ข้ันที่ 3 Phallic Stage คือเด็กจะอยูในชวงอายุ 4-5 ขวบ ซึ่งความสุขของเด็กวัยนี้จะ

อยูที่อวัยวะเพศ เร่ิมมองเห็นและเขาใจถึงความแตกตางระหวางอวัยวะเพศของตนกับของตางเพศได

ชัดเจนขึ้น  
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   ขั้นที่ 4 Latency Stage เปนชวงที่เด็กจะหาความสนุกสนานกับสิ่งที่อยูรอบตัว 

เปนระยะของการเตรียมตัวกอนที่จะเขาสูวัยรุน ซึ่งจะอยูในชวงอายุ 6 -12 ขวบ เปนชวงที่เด็กสวนใหญ

กําลังเรียนหนังสืออยูในระดับชั้นประถม เด็กเริ่มสนใจและไดมีโอกาสเรียนรูสังคมภายนอกมากยิ่งขึ้น 

และเปนชวงการลดความรูสึกในตัวเด็กที่ถือวาตนเปนศูนยกลางแหงความสนใจของบุคคลรอบขาง 

   ข้ันที่ 5 Genital Stage เปนชวงที่เด็กเริ่มเขาสูวัยรุน เด็กในวัยนี้เร่ิมจะมีเพศสัมพันธ          

ที่ตางก็สนใจซึ่งกันและกัน อันเปนจุดเริ่มตนของความรักระหวางเพศขึ้น  
  ทฤษฎีการเรียนรู 
  วัตสัน (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2543: 7-8; อางอิงจาก Watson.1958: 187) ไดนํา

หลักการของทฤษฎีการเรียนรูแบบการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิคของพาฟลอฟมาใช และมีความเชื่อวา

ความกลัวเกิดจากการเรียนรู ไมใชส่ิงที่ติดตัวมาแตกําเนิด โดยไดนําไปใชทดลองกับเด็กชายชื่ออัลเบิรต         

อายุ 11 เดือน ดวยการนําหนูขาว (CS) ใหอัลเบิรตดู  อัลเบิรตไมไดแสดงความกลัวหนูขาวแตอยางไร  

แตเมื่ออัลเบิรตจะจับหนูขาว เขาใชคอนตีกัลปแทงเหล็กทําใหเกิดเสียงดังขึ้น (UCS) ซึ่งมีผลทําใหอัลเบิร

ตกลัว (UCR) ในระหวางการวางเงื่อนไข ส่ิงเราคือ หนูขาว และเสียงดังจะเกิดคูกันหลาย ๆ คร้ัง หลงัจาก

นั้นเมื่ออัลเบิรตเห็นหนูขาว โดยไมมีเสียงดัง  อัลเบิรตจะแสดงความกลัวดวยการรองไห ความกลัวตอ 

หนูขาวนี้จัดเปนการตอบสนองที่วางเงื่อนไข หลังจากนั้นปรากฏวา อัลเบิรตแผขยายความกลัวไปยัง

สิ่งเราอื่นที่คลายคลึงกับส่ิงเราเดิม เชน กระตายสีขาว หนากากซานตาคลอส เปนตน จะเห็นไดวา

พฤติกรรมของอัลเบิรตเปลี่ยนไปอันเนื่องมาจากประสบการณ 

  2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางอารมณของเด็ก 
 ไดมีนักจิตวิทยาหลายคนศึกษาเกี่ยวกับการเกิดอารมณของมนุษย ดังจะกลาวถึงเฉพาะ

คนสําคัญ ๆ ตอไปนี้  

 1. ทฤษฎีทางอารมณของ ชารล ดารวิล (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2543: 11-13; อางอิง

จาก Darwin. 1972) ดารวิลไดศึกษาเกี่ยวกับการเกิดอารมณของมนุษย เขาอธิบายวาพฤติกรรมของ

มนุษยเปนผลของวิวัฒนาการที่สืบตอชวงกันมายาวนาน เขาไดทดลองและพิสูจนทฤษฎีวิวัฒนาการใน

ดานอารมณ โดยศึกษาการแสดงอารมณของคนและสัตว แลวไดเสนอกฎการเกิดอารมณไว 3 ขอคือ  

  1.1 กฎนิสัยสัมพันธ สัตวจะแยกเขี้ยวเวลาตอสู ฉะนั้น การแยกเขี้ยวจึงเปนการแสดงออก

ของอารมณโกรธ และริมฝปากจะยื่นเมื่อถมส่ิงที่นารังเกียจออกจากปาก ดังนั้น การทําปากยื่นยอมแสดง

ถึงอารมณขยะแขยง 

  1.2 กฎแหงการขัดกัน ถาการงอตัวเปนทาเตรียมสู อิริยาบถตรงกันขามคือ การนอน

หงายเหยียดแขงเหยียดขายอมเปนการแสดงสันถวไมตรี เมื่อเทียบกับคนขณะยินดีจะยื่นมือออกไป

สัมผัสตรงกันขามกับทางอแขนซึ่งเปนทาของการเตรียมสงหมัด 
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  1.3 กฎแหงระบบประสาท ดารวิน มีความเห็นวาอาการของรางกาย เชน ตองงอโกง 

หรือบิดเบี้ยวเพราะความเจ็บปวด เปนปฏิกิริยาโดยตรงของประสาทเครียดที่แผขยายไปทั่วรางกายเวลา

เกิดอารมณ 

 2. ทฤษฎีทางอารมณของเจมส-แลงค (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2543: 11-13; อางอิงจาก 

James-Lange. 1887) นักจิตวิทยาสองคนในสมัยตนศตวรรษที่ 19 ที่สนใจศึกษาการเกิดอารมณของ

มนุษย ไดแก วิลเลียม เจมส (William James) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน คารล แลงค (Carl Lange) นัก

สรีรวิทยาชาวเดนมารก ไดเสนอความคิดเกี่ยวกับอารมณและการเปลี่ยนแปลงทางรางกายวา “อารมณ

เปนผลตอเนื่องของการเปลี่ยนแปลงทางรางกาย แตอารมณไมไดเปนสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง” 

(Emotion is a consequence, not the cause of the bodily expression) ทั้งสองคนเชื่อวาจะเกิดการ

เปลี่ยนแปลงทางสรีระกอน อารมณจึงเกิดขึ้น เชน  สรีระเปลี่ยนแปลงอารมณเกิดขึ้น  คนเราตอสูกันกอน       

จึงรูสึกโกรธ เรารองไหจึงรูสึกเสียใจ 

 ฉะนั้น สาเหตุของการเกิดอารมณคือ การเปลี่ยนแปลงทางสรีระนั้นเอง หรือเราอาจกลาวได

วาการเปลี่ยนแปลงทางสรีระเปนดรรชนีชี้การเกิดของอารมณ ตอมานักจิตวิทยาพัฒนาการไดพยายาม

ศึกษาชนิดตาง ๆ ของอารมณที่เกิดขึ้นในเด็กและผูใหญ 

 3. ทฤษฎีทางอารมณของออสุเบล (สมโภชน เอี่ยมสุภาษิต. 2543: 11-13; อางอิงจาก 

David P. Ausubel.1968) นักจิตวิทยาในสมัยศตวรรษที่ 20 ออสุเบลอธิบายการแสดงออกและการ

โตตอบของอารมณวา การแสดงออกของอารมณนั้น มีข้ันตอนตามลําดับดังตอไปนี้ 

  ขั้นที่ 1 การตีความหมาย (Interpretative Phase) คือ การที่เรารับรูเหตุการณนั้นๆ วามี

ผลตอตัวเราและความตองการ หรือจุดมุงหมายของเราอยางไร เหตุการณที่เรารับรูนั้นตรงกับ

ประสบการณเดิมหรือไม 

  ข้ันที่ 2 การเตรียมตอบสนอง (Preparatory Reactive Phase) คือ ข้ันที่รางกายอยูใน

ระยะที่รับอารมณและเตรียมการตอบสนองตามลักษณะตาง ๆ ของอารมณ 

  ข้ันที่ 3 การตอบสนองภายใน (Consummator Reactive Phase) คือ ข้ันที่รางกาย

และระบบประสาทตระหนักถึงลักษณะของอารมณที่ เกิดขึ้น  เปนผลใหประสาทและอวัยวะ 

การเคลื่อนไหวเตรียมพรอมที่จะทํางานในการตอบสนองตออารมณที่เกิดขึ้น 

     ข้ันที่ 4 การตอบสนองปฏิกิริยาภายนอก (Reflective Reactive Phase) คือ ข้ันที่

รางกายประมวลสภาพอารมณและตอบสนองออกมาเปนปฏิกิ ริยาภายนอกตามรูปแบบของ

ประสบการณเดิมที่ไดรับอิทธิพลมาจากการเลี้ยงดู และลักษณะเฉพาะของบุคลิกภาพ 
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 2.3   แนวคิดที่เกี่ยวของกับพัฒนาการทางอารมณของเด็ก  
  ปรีชา วิหคโต (2544: 150-151) กลาววานักจิตวิทยาไดแบงอารมณออกเปน 2 อยาง คือ 

  1. อารมณทุกข หรืออารมณฝายลบ เปนภาวะของอารมณที่เกิดจากความรูสึกที่ไมได

รับการตอบสนองความตองการของตนเอง ไดแก อารมณโกรธ อารมณเศรา อารมณกลัว อารมณเหลานี้

เกิดจากความรูสึกเปนไปในทางที่ไมพึงพอใจ 

  2. อารมณสุข หรืออารมณฝายบวก ไดแก อารมณราเริง สนุกสนาน ความรัก อารมณ

เหลานี้ เกิดจากความรูสึกที่เปนไปในทางพึงพอใจ เนื่องจากไดรับการตอบสนองความตองการของ

ตนเอง เปนอารมณที่พึงปรารถนาของทุกคน 

  พัฒนาการทางอารมณ สามารถแยกศึกษาอารมณของเด็กออกเปน  3 ระยะดวยกัน คือ 

  1. วัยเด็กตอนตนหรือวัยกอนเขาเรียน (2-5 ป) เด็กวัยนี้มักจะเปนคนเจาอารมณ 

หงุดหงิด โกรธงาย ทั้งนี้เพราะตองขัดขืนตอคําสั่งของพอแมอยูเสมอ มีอารมณกลัวงาย เพราะชอบ

จินตนาการตาง ๆ มากมาย เปนวัยที่ชอบปฏิเสธ (Negative Stage) การพัฒนาทางอารมณจะดีหรือไม

ข้ึนอยูกับการอบรมเลี้ยงดูเปนสําคัญ 

  2. วัยเด็กตอนกลาง (6-10 ป) วัยนี้เปนวัยหัวเลี้ยวหัวตอเพราะตองเขาเรียน เด็กจึงตอง

มีการปรับตัว เด็กจะเริ่มรูจักยับยั้งชั่งใจ ไมแสดงความรูสึกออกมาเปนพฤติกรรมที่ไมดีทันที รูจักระวัง

ความรูสึกที่ผูอ่ืนมีตอตน อารมณกลัวดีข้ึนตามวัยที่ผานมา 

  3. วัยเด็กตอนปลาย (10-12 ป) อารมณของเด็กในวัยนี้อยูในระดับปานกลาง คือ ไมดี

หรือรายเกินไป กลัวที่สุดคือ การไมยอมรับจากกลุมเพื่อน ชอบการยกยองสรรเสริญ แตไมชอบการ

เปรียบเทียบ ความกลัวเริ่มลดลง เปลี่ยนมาเปนความกังวลใจ เชน กังวลในเรื่องรูปราง อารมณ

เปลี่ยนแปลงงาย ครอบครัวและสิ่งแวดลอมเปนปจจัยสําคัญมากในการพัฒนาทางดานอารมณ 

  อารี พันธมณี (2544: 36) กลาววา อารมณคือ ความรูสึกที่แสดงออกมาเมื่อรางกาย                

ถูกกระตุนจากภายในและภายนอก อารมณจะมีลักษณะทั้งที่เปนทางดานบวกและดานลบ ซึ่งอาจชวย

เสริมแรงใหมนุษยมีความสุข หรืออาจเปนสิ่งที่บ่ันทอนทําลายมนุษยไดเชนกัน 

สายฝน เอกวรางกูร (2551: ออนไลน) ไดกลาวถึงพัฒนาการทางอารมณของเด็กที่มี 

อายุอยูในชวง 6-12 ป วา วัยนี้จะคาบเกี่ยวกับระยะกอนวัยรุน  ลักษณะพัฒนาการสําคัญที่เกิดขึ้นในวัยนี้

คือ  “การเตรียมตัว”  เพื่อเติบโตเปนวัยเด็กและวัยผูใหญที่พรอมจะเผชิญและรับผิดชอบตอตนเองใน

ทุกๆ ดาน วัยนี้ขอตอตางๆ ของรางกายจะทํางานเต็มที่ จะพบการเปลี่ยนแปลงในดานโครงสรางกระดูก

และสัดสวนของรางกายเกิดขึ้น เด็กวัยนี้จะใชชีวิตสวนใหญกับสังคมนอกบาน จะใหความเปนเพื่อนกับ

ผูอ่ืน  สรางมิตรภาพกับกลุม เร่ิมเรียนรูคานิยมทางสังคมจากกลุมเพื่อนและบุคคลรอบขางสามารถ

พัฒนาความคิดเชิงวิเคราะหสังเคราะหได  นอกจากนี้เด็กวัยนี้ยังพัฒนาการรูจักตนเอง เร่ิมมองเห็น

ตนเองตามที่เปนจริงยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล ตลอดจนสามารถเรียนรูเอกลักษณในกลุมของ
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ตนเองได และมีพัฒนาการทางอารมณที่มีลักษณะเปนกลางๆ  คือไมดีหรือรายจนเกินไป เด็กวัยนี้มี

ความคิดที่ละเอียดออนมากขึ้น  สามารถเขาใจอารมณของตนเองและผูอ่ืนไดดีข้ึน ควบคุมอารมณของ

ตนเองได เรียนรูที่จะแสดงอารมณไดเหมาะสมในรูปแบบที่สังคมยอมรับได ดังนี้  

1. อารมณโกรธ  

เด็กวัยนี้สามารถควบคุมและระงับความโกรธไดดีข้ึน ไมโกรธงายและหายเร็ว

พัฒนาการแสดงออกจะเปลี่ยนไป จากเดิมที่แสดงออกดวยการรองไหด้ินกับพื้นเสียงดัง ทิ้งตัวลงนอน

เมื่อไดรับการตอบสนองในสิ่งที่ตองการ ก็จะเปลี่ยนเปนการคิดแกแคนในใจแตไมทําจริงดังที่เกิด หรือ

การหลีกเลี่ยงจากสถานการณที่ไมพึงใจในทันที ไมมีพฤติกรรมแบบตอสูโดยใชกําลัง 

2. อารมณรัก 

 เด็กวัยนี้จะแสดงออกในดานความรักดวยการมีน้ําใจชวยเหลือผูอ่ืน ราเริงแจมใส 

อารมณดีจะระมัดระวังไมทําใหผูอ่ืนเสียใจหรือกระทบกระเทือนใจโดยเฉพาะขณะอยูในกลุมเพื่อนสังคม 

ตองการความรักความอบอุน มั่นคงในครอบครัวและหมูคณะ 

3. อารมณกลัว 

 เด็กวัยนี้จะเลกิกลัวสิง่ที่ไมมตัีวตนพิสูจนไมได  อารมณกลัวของเด็กวยันี้เกิดจาก 

ประสบการณ การเรียนรูที่ไดรับ สิ่งที่ เด็กวัยนี้กลัวมากที่สุดคือ กลัวไมเปนที่ยอมรับของกลุม

ชอบการยกยองแตไมชอบการเปรียบเทียบ  นอกจากนี้เด็กยังกลัวอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นกับตนและ

บุคคลที่รัก การตอบสนองความกลัวจะเปนลักษณะ การตอสู การถอยหนีและการทําตัวใหเขากบัส่ิงนัน้ๆ  

ความกลัวของเด็กจะเริ่มลดลงเรื่อยๆ  พรอมกับการเปลี่ยนแปลงดานรางกาย เด็กจะเปลี่ยนจากความกลัว

เปนความกังวล เร่ืองรูปรางของตนเองแทน คือ กังวลจากความตองการใหตนมีรูปรางแข็งแรงสวยงาม

อยางไรก็ตามเด็กวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงความรูสึกที่เกิดขึ้นเรว็ บางครัง้กท็าํตวัเปนผูใหญ บางครัง้ทาํตวั

เปนเด็ก  ความขัดแยงทางอารมณจึงเกิดขึ้นไดเสมอพัฒนาการทางอารมณของเด็กวัยนี้ จึงขึ้นอยูกับ

ลักษณะการเลี้ยงดูของพอแม ซึ่งสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาความรูสึกมั่นคงของเด็กตอไป 

  ศรีเรือน แกวกังวาล (2549: 206) ไดกลาววา อารมณหวาดกลัวของเด็กตอนตน 

เด็กจะรูสึกกลัวสิ่งที่นากลัวและสมควรกลัวมากกวาวัยทารก เพราะรูจักใชเหตุผล ส่ิงที่เราใหเด็กกลัว             

จึงมีเพิ่มมากขึ้น ทั้งที่สามารถประสบพบเห็นเองโดยตรง หรือเปนประสบการณทางออมก็ได พฤติกรรม

แสดงอาการหวาดกลัวทําไดหลายวิธี เชน หลบซอน หลีกเลี่ยงสถานการณที่ทําใหตกใจกลัว วิ่งเขาหา

ผูใหญ ฯลฯ พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย (2547: 71-75) ไดกลาวถึงปจจัยที่มีอิทธิพลตออารมณ ดังนี้ 

  1. พันธุกรรม (Heredity) แวนเดนเบอรก (Vandenberg) และกอตสแมน (Gottesman) 

ไดศึกษาเด็กฝาแฝดเหมือน (Identical Twins) และฝาแฝดคลาย (Fraternal Twins) พบขอที่นาสนใจวา

เด็กแฝดเหมือนจะมีลักษณะอารมณประจําตนที่คลายกันมากกวาเด็กฝาแฝดคลาย และนอกจากนี้ไดมี



 

 

23 

 

การพิสูจนคนพบวาเด็กชายที่ไดรับการกําหนดทางพันธุกรรมเปน xyy จะมีความกาวราวมากกวาปกติ 

แตยังไมมีการวิจัยที่ยืนยันแนชัดวาอารมณมีการถายทอดทางพันธุกรรม 

  2. ประสบการณเดิม (Early Experience) ประสบการณเดิมที่คนเราไดรับจากการเลี้ยง

ดูอบรมกอนนั้นเปนอิทธิพลสําคัญที่ทําใหเราสรางลักษณะอารมณประจําตนขึ้น นักจิตวิทยาไดศึกษาวิจัย

และพบวาเด็ก ๆ ที่ไดรับการอุมทะนุถนอม ไกวแปลเหกลอมเสมอ ๆ จะเปนเด็กที่มีอารมณสุข ร่ืนเริง 

และมีความคงที่ทางอารมณมากกวาเด็กที่ไดรับส่ิงเหลานี้ตามตารางเวลาที่มารดากําหนดขึ้น เด็กพวกหลัง

จะเปนเด็กที่ชอบรองไห กวนบอย มีอารมณหงุดหงิดและอารมณไมคงที่ 

  3. สังคม (Society) สังคมมีอิทธิพลอยางยิ่งตอพัฒนาการทางอารมณของเด็ก สังคมที่

เด็กเจริญเติบโตขึ้นก็มีสวนสรางแบบอยางทางอารมณ เชน มารกาเรต มีด (Margaret Mead) ไดศึกษาชน 

2 เผาในหมูเกาะนิวกินี คือ ชนเผาอราเพส (Arapesh) และเผามันดูกูมัว (Mundugumor) พบวา ชาวเผา 

อาราเมสเปนพวกที่มีอารมณสนุกสนาน มีความสุข ร่ืนเริง รักสงบ เชื่อวาชีวิตเปรียบเสมือนดอกไม ชีวิตใน

ครอบครัวจึงเต็มไปดวยความรัก ความอบอุน แตชาวเผามันดูกูมัวมีอารมณแข็งกระดาง กาวราว รุกราน 

ชอบทําลาย ชอบการตอสูผจญภัย เด็ก ๆ ที่เติบโตมาก็จะถายทอดลักษณะหรือรูปแบบของสังคมนั้น ๆ ไว 

  4. ยาหลอนประสาท (Hallucinogenic Drugs) ยาหลอนประสาทและยาเสพติดบาง

ชนิดมีสวนทําใหคนเกิดอารมณบางอยางได เชน เฮโรอีนและฝน ทําใหผูใชยามีอารมณสงบ เงียบ 

สวนคนที่สูบกัญชานี้จะมีอารมณหวาดกลัว โดยไมมีเหตุผลและในขณะเดียวกันก็จะมีอารมณร่ืนเริง

หัวเราะงาย อารมณของผูกินยานั้นจะแปรปรวนไดงาย 

นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงการแสดงออกของอารมณวา เมื่อเกิดอารมณข้ึนตองมี 

การแสดงออก การแสดงออกของอารมณจะผานอินทรียของบุคคล ฉะนั้น คนเราเมื่อเกิดอารมณจะ

แสดงออกได 2 ทาง คือ 

  1. แสดงดวยวาจา (Verbal Response) เชน สงเสียงดัง กลาวคําสบถ พูดเสียงสั่น 

หัวเราะ เปนตน   

 2. แสดงดวยทาทาง (Bodily Expression) อาจทําไดดังตอไปนี้ 

   2.1  การแสดงออกทางใบหนา (Facial Expression) เชน เมมปาก ขมวดคิ้ว 

ตาเบิ่งกวาง ฯลฯ 

   2.2  การแสดงออกทางกริยาการเคลื่อนไหวรางกาย (Bodily Movement) เชน 

ชูมือ   กําหมัด ปรบมือ เตะขาไปมา ฯลฯ 

  2.3 การแสดงทาทางตาง ๆ (Posture) เชน นั่งตัวงอไหลคุม ฯลฯ สวนการ

แสดงออกจะเปนไปเชนไรนั้น ข้ึนอยูกับกระบวนการสังคมประกิตของบุคคลนั้น อันไดแก การอบรมเลี้ยงดู 

คานิยมในสังคม เชน คนเอสกิโมจะแสดงออกซึ่งอารมณรักโดยใชจมูกชนกัน เปนตน 
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จากขอมูลพฒันาการทางอารมณของเด็กที่กลาวขางตน สามารถสรุปไดวาพัฒนาการ 

ทางอารมณในวัยเด็กเริ่มจากการมีอารมณที่ชัดเจน เปดเผย อิสระ ทั้งอารมณพึงพอใจและไมพึง

พอใจ และมักจะเปนคนเจาอารมณ เอาแตใจตัวเอง หงุดหงิด ซึ ่งอารมณในทางลบของเด็กที่

แสดงออกจะคอยๆ ลดลงเมื่อเด็กตองเขาสังคมในกลุมเพื่อน และสามารถสรางความรักและความผูกพัน

กับบุคคลอื่นได เชน เพื่อนสนิท ผูเลี้ยงดู เพื่อใหเกิดความปลอดภัยทางอารมณ เมื่อเร่ิมโตขึ้นพัฒนาการ

จะมีลักษณะเปนกลาง ๆ คือ ไมดีหรือรายจนเกินไป มีความคิดที่ละเอียดออนมากขึ้น ควบคุมอารมณ

ตนเองได และสามารถเขาใจอารมณของตนเองและผูอ่ืนไดดีข้ึน 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหองคประกอบ 

   การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเปนวิธีการทางสถิติที่จะชวยคนหาลักษณะของตัว

แปรหลายๆ ตัวที่มีสหสัมพันธซึ่งกันและกัน เปนการลดจํานวนตัวแปรใหนอยลงเพื่อใหงายตอการเขาใจ           

ทําใหสามารถมองเห็นโครงสรางและแบบแผนของตัวแปรในลักษณะของความสัมพันธระหวางตัวแปร 

ซึ่งจะชวยอธิบายความหมายและลักษณะของตัวแปร ทําใหสามารถใหคําจํากัดความของตัวแปรได

ชัดเจนยิ่งขึ้น ชวยตัดสินวาควรจะศึกษาตัวแปรดานใดบาง และตัวแปรใดเกี่ยวของกับตัวแปรใด 

  ส. วาสนา ประวาลพฤกษ (สุภาณี อินทรอักษร 2542: 5-6; อางอิงจาก ส. วาสนา 

ประวาลพฤกษ. ม.ป.ป. : 8-12) ไดกลาวถึงการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันยึดหลักที่วาตัวแปร หรือ

ขอมูลตางๆ มีความสัมพันธกันนั้น เนื่องมาจากตัวแปรเหลานี้มีองคประกอบรวม  (Common Factor) 

กัน สังเกตไดจากการจับกลุมของตัวแปรหรือคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปร ดังนั้น สามารถใช

องคประกอบรวมแทนตัวแปรกลุมได เปนการลดจํานวนขอมูลใหนอยลง การจับกลุมของตัวแปร          

ซึ่งเกิดจากความสัมพันธระหวางกันของตัวแปร ทําใหทราบถึงโครงสรางและแบบแผนของขอมูล          

ทําใหหาองคประกอบรวมของตัวแปรได และสามารถหาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ของตัว

แปรแตละตัวได ซึ่งคาน้ําหนักองคประกอบนี้สามารถอธิบายถึงความแปรปรวนรวมระหวางตัวแปรกับ

องคประกอบนั้นอันแสดงถึงขนาด (Magnitude) ของความสัมพันธระหวางตัวแปรกับองคประกอบ 

  ดังนั้น การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันจึงเปนวิธีการทางสถิติที่มีจุดหมายเพื่อเสนอ

ชุดของตัวแปรหลายๆ ตัว ในรูปของตัวแปรมิติ (Factor) ที่มีจํานวนนอยลงการทําการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันมักทําใน 2 ลักษณะ คือ 

1. คนหาวามีกี่องคประกอบ อะไรบาง (Exploratory) 

2. ยืนยนัหรือทดสอบสมมติฐานวามีกี่องคประกอบนัน้ๆ ในคุณลักษณะ (Trait) นัน้ 

จริงหรือไม (Confirmatory) 
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       3.1   จุดมุงหมายของการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 
1. ชวยบรรยายเกี่ยวกับ Domain ที่ตองการศึกษา 

2. ชวยตรวจสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรที่ศึกษา 

3. ชวยจัดประเภทของตัวแปร 
4. วิเคราะหความสัมพันธรวม (Functional Relations) ระหวางตัวแปร 

5. วิเคราะหโครงสรางองคประกอบ (Factorial Structures) ของตัวแปรทีเ่ปนเกณฑ 

และระบุตัวแปรที่จะเปนประโยชนในสมการถดถอย 

6. เปนการพิสูจนขอคนพบของตนเองกับของผูอ่ืน 

7. ลดขอมูลใหนอยลงเพื่อใหไดลักษณะรวมที่ซอนอยู 
8. ใชในการทดสอบหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง (Construct Validity)  

9. ชวยในการสรางแบบวัดลักษณะตางๆ 
3.2   ขั้นตอนในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน 

1. การเตรียมขอมูล 

2. การสรางเมตริกสหสัมพันธหรือเมตริกความแปรปรวนและความแปรปรวนรวม 

3. การสกัดตัวประกอบ 

4. การหมุนแกน 

5. การสรางมาตราองคประกอบ (Factor scale) 
3.3   วิธีวิเคราะหองคประกอบ 

อุทุมพร ทองอุไทย (บุปผา พิกุลแกว 2543: 39; อางอิงจากอุทุมพร ทองอุไทย. 2524:    

19-20) ไดสรุปเทคนิคการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันซึ่งมีข้ันตอน ดังนี้ 

1. สกัดตัวแปรจากเมตริกสหสัมพันธ 
2. ทําการหมุนแกนตัวประกอบที่สกัดได ซึ่งอาจทาํไดโดยจัดใหตัวประกอบเปนอิสระ

ตอกันหรืออาจทําโดยใหตัวประกอบสัมพนัธกนัก็ได แลวแตธรรมชาติของตัวประกอบ 

3. ทําการแปลความหมายของตัวประกอบที่ไดรับ 

 การสกัดองคประกอบ (Extracting initial actors) 

 ส. วาสนา ประวาลพฤกษ (บุปผา พิกุลแกว 2543: 40-41; อางอิงจาก ส. วาสนา 

ประวาลพฤกษ ม.ป.ป.) ไดกลาวถึงการสกัดองคประกอบไวดังนี้ 

  จุดมุงหมายในการสกัดองคประกอบ คือ เพื่อหาจํานวนแฟกเตอร (Factor) รวมที่นอย

ที่สุดระหวางตัวแปรสังเกต วิธีการสกัดองคประกอบมีหลายวิธี เชน 

3.1Principle Component Analysis (PC)  

3.2Least Square Analysis (LS) 
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3.3 Maximum Likelihood    

3.4Alpha Factoring 

3.5 Image 

สวนใหญคอมพิวเตอรมักจะใชวิธี 1 หรือ 2 คือ PC. หรือ LS. นอกจากนั้นยังใช 

Default option (ซึ่งคํานวณโดย Principal Component) ในขณะนี้ผูวิเคราะหยังไมจําเปนตองพะวง

เกี่ยวกับแฟกเตอรที่ไดวาจะเปน orthogonal หรือ Oblique ซึ่งในการวิเคราะหคร้ังแรกนี้ แตละแฟกเตอร 

(Factor) จะไมสัมพันธกันคือเปน (Orthogonal) นอกจากนั้นยังไมสนใจเกี่ยวกับการตีความหมาย หรือ

การแปลความหมายของแฟกเตอรที่วิเคราะหออกมาได แตส่ิงที่จะตองคํานึงถึงก็คือ องคประกอบ

จํานวนนอยกวาที่จะไดมาจากตัวแปรจํานวนมากที่นํามาวิเคราะหในการกําหนดตําแหนงจํานวน

องคประกอบรวมนั้น ในทฤษฎีของ Rank ของเมตริกสหสัมพันธที่ปรับแลว (Adjusted Correlation 

Matrix) จะเทากับจํานวนองคประกอบรวม แตในทางปฏิบัติจริงจะหาเชนนี้ไมได เพราะขอมูลจาก     

การสังเกตมีความคลาดเคลื่อน และคา Communality ที่อยูที่เสนทแยงมุมของเมตริกสหสัมพันธ       

ที่ปรับแลวนั้นเปนคาโดยประมาณไมใชคาที่แทจริง 

 การหมุนแกน (Rotation) 

 ส. วาสนา ประวาลพฤกษ  (บุปผา พิกุลแกว 2543: 40-41; อางอิงจาก ส. วาสนา   

ประวาลพฤกษ. ม.ป.ป. : 46-48) ไดกลาวถึงเรื่องการหมุนแกนวา การหมุนแกนมีจุดมุงหมายเพื่อหาวิธี

งายในการอธิบายองคประกอบ โดยคงจํานวนองคประกอบและ Commonalties ไวคงเดิม ในการวิจัย

เพื่อหาจํานวนองคประกอบรวม Exploratory Factor Analysis คือ คนหาวามีกี่องคประกอบนั้น จะหมุนแกน

โดยใชวิธีใดก็ได โดยไมตองคํานึงวาองคประกอบตางสัมพันธกันหรือไม ในบางตําราจะบอกวาควรใช 

orthogonal มากกวา Oblique นั้นไมวาจะมีเหตุผลอะไรมากไปกวา orthogonal นั้นเขาใจงายกวาแปล

ผลไดงายกวาดวย ซึ่งอีกเหตุผลหนึ่งหากวิเคราะหแลวไดองคประกอบรวมจํานวนมาก เชน ประมาณ 10 

องคประกอบ หรือมากกวาการหมุนแกนแบบ Oblique แทบจะเปนไปไมไดเลยเนื่องจากความซับซอน

ของตัวแปรปรวนรวมที่จะมีผลตอการคํานวณคา Communality  

ในการทําองคประกอบรวมใหอยูในรูปแบบที่งาย คือ พยายามทําใหตัวแปรสังเกต           

ตัวหนึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบนอยองคประกอบที่สุด และองคประกอบรวมมีคาน้ําหนักองคประกอบ

ที่มีนัยสําคัญในบางตัวแปรและไมมีนัยสําคัญในตัวแปรอื่นๆ ที่เหลือ โดยมีหลักในการพิจารณารูปแบบ 

ที่งายจากแนวคิดของ เทอรสโตน (Thurston) 5 ประการโดยพิจารณา Factor Structure หนึ่งๆ คือ  

1. ทุกแถวจะตองมีน้ําหนักองคประกอบเปนศูนยอยางนอย 1 ตัว 

2. ถามีองคประกอบรวม M องคประกอบ ทกุคอลัมนจะตองมีน้าํหนักองคประกอบ

เปนศูนยอยางนอย M ตัว 
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3.  คูใดๆ ของคอลัมนจะตองมีหลายๆ ตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor 

Loading) หนึ่งเปนศูนย อีกองคประกอบหนึ่งไมเปนศูนย 

4. คูใดๆ ของคอลัมนจะมีคาน้ําหนักองคประกอบเปนศูนยได   ถามีองคประกอบรวม 

4 องคประกอบขึ้นไป 

5. คูใดๆของคอลัมนจํานวนตัวแปรที่มีคาน้าํหนกัองคประกอบที่ไมเปนศูนยทัง้คู (ของ
ตัวแปร) จะมจีาํนวนนอย (ในป ค.ศ. 1935 เทอรสโตน กาํหนดขอ 1-3 และในป ค.ศ. 1947 เพิ่มขอ 4-5  เขามา) 

สําหรับความหมายขององคประกอบเทากับศูนยนั้นคือ น้ําหนักองคประกอบที่ไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ หากเก็บขอมูลมาจํานวนมากพอกป็ระมาณไดวา ถาน้ําหนักองคประกอบเปน 0 หรือ 

1 หรือ 2 ในทศนิยมตัวแรกก็ถือวา น้ําหนักองคประกอบนั้นเปนศูนย (ในทางปฏิบัติมักจะกําหนดอยาง

นอยน้ําหนักองคประกอบจะตองมากกวา .30 ข้ึนไปจึงจะถือวาใชได) 

วิธีการหมุนแกนมี 2 วิธี คือ orthogonal และ Oblique 

1. วิธีออโธโกนอล (Orthogonal) องคประกอบรวมตางๆไมสัมพันธกันซึ่งอาจทําโดย 

1.1 ควอติแมกซ (Quart Imax) หมุนแกนโดยเนนการเปลี่ยนแถวใหงายขึ้น 

 1.2 แวริแมกซ (Varimax) หมุนแกนโดยเนนการเปลีย่นคอลัมนใหงายขึ้น คือ ทําให

เกิดความแปรผันของคอลัมนใน Factor Structure Matrix  

1.3 อิควิแมกซ (Equimax) ใชวิธีประนีประนอมระหวาง Quartimax กับ Varimax  

2.  วิธีออบลีค (Oblique) มี 2 วิธีหลัก คือ 

 2.1 หมุนแกนโดยยึด Reference Axes ซึ่งอาจจะใชวิธี Quartimin, Biquartimin หรือ Covariamin  

 2.2 หมนุแกนโลกโดยไมได Reference Axes แตใช Pattern Matrix ใชวิธ ีOblimax  

หมุนแกนโลกโดยเปลี่ยนแถวใหงายขึ้นเชนเดียวกับ Quartimax ใน Orthogonal 

 จากขอมูลดังกลาวขางตนสรุปไดวา  การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเปนการ

นําตัวแปรที่ศึกษาที่มีจํานวนมากหรือมีคุณลักษณะตางๆกัน มาจัดเปนหมวดหมูตามวิธีทางสถิติข้ันสูง

เพื่อใหงายตอการอธิบายและมีความเขาใจงายขึ้น สําหรับงานวิจัยครั้งนี้ ใชวิธีวิเคราะหองคประกอบเชิง

ยืนยัน เพื่อยืนยันวาขอคําถามแตละขอใน 5 องคประกอบ สามารถวัดความกลัวของเด็กไดหรือไม โดย

ไมไดนําวิธีการหมุนแกนมาใช เนื่องจากแบบทดสอบความกลัวไดจัดองคประกอบตามทฤษฎีของกัลโลน

และคิงสมาแลว 

3.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหองคประกอบ 

   สายพิณ ศรีสุวรรณ (2540) ไดศึกษาเรื่อง การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันบุคลิกภาพ

นักวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3 ในจังหวัดปทุมธานี กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2539 ของโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัด
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ปทุมธานีจํานวน 1,150 คน โดยใชการสุมแบบแบงชั้น เครื่องมือที่ใชในการวัดคุณลักษณะบุคลิกภาพ

นักวิทยาศาสตรที่สรางขึ้นตามวิธีของลิเคิรท โดยกําหนดน้ําหนักของพฤติกรรมเปน 4 ระดับ ในการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันครั้งนี้ใชการสกัดองคประกอบดวยวิธีการวิเคราะหสวนประกอบสําคัญ

และหมุนแกนแบบมุมฉาก โดยวิธีแวริแมกซและหาคาความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณลักษณะโดยการหา

สัมประสิทธิ์แอลฟาพบวา บุคลิกภาพนักวิทยาศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่3  มีองคประกอบ

บุคลิกภาพนักวิทยาศาสตร 10 องคประกอบ คือ สติปญญา ความคิดริเริ่มสรางสรรค ความอดทน 

ความเชื่อมั่นในตนเอง ความเปนอิสระ ความรับผิดชอบ ความรอบคอบ ความมีเหตุผล ความอยากรู

อยากเห็น ความมั่นคงทางอารมณ และไดคาความเชื่อมั่นของแบบวัดคุณลักษณะมีคาเทากับ .9369 ทั้งนี้

ในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันของกลุมตัวอยางทั้งหมดไดคารวมกันของตัวแปรตั้งแต .35262 

ถึง .88697 มีความแปรปรวนสะสมเทากับรอยละ 57 และในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันบุคลิกภาพ

นักวิทยาศาสตรของนักเรียนชายไดคารวมกันของตัวแปรตั้งแต .38627 ถึง .92010  มีความแปรปรวนสะสม

เทากับรอยละ 57  

 อารยา สุวะมาตย (2540) ไดศึกษาการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันบุคลิกภาพดานความ

เชื่อมั่นในตนเองต่ําโดยการศึกษามีจุดมุงหมายเพื่อวิเคราะหองคประกอบดานความเชือ่มัน่ในตนเองของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

โดยรวมและจําแนกตามระดับชั้น และเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย ในแตละองคประกอบ 

เมื่อจําแนกตามระดับชั้นกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6  ปการศึกษา 2540 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัด

สมุทรปราการ จํานวน 1,322 คน พบวา องคประกอบของบุคลิกภาพ ดานความเชื่อมั่นในตนเองของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 และปที่ 6 โดยรวมมี 5  องคประกอบ คือ ความเปนตัวของตัวเอง 

ความสามารถในการปรับตัว ความไมหวั่นไหวตออุปสรรค ความกลา ความนาเชื่อถือ มีความแปรปรวน

สะสมรวมเทากับ 51.2 % ของความแปรปรวนทั้งหมด 

 พล  กุลสุขรังสรรค  (2546) ไดวิ เคราะหองคประกอบของความวิตกกังวลในสถิ ติ                

เพื่อการวิจัยของนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยกลุมตัวอยาง คือ 

นิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ

จํานวน 306 คน พบวาจํานวนองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันในครั้งนี้มี 11 

องคประกอบ คือ ความวิตกกังวลในการแปลความ  ความวิตกกังวลในชั้นเรียน เจตคติตอสถิติการวิจัย 

การเห็นประโยชนของวิชาสถิติในการศึกษาคนควาความวิตกกังวลในการสอบ ความกลัวการ

ประยุกตใชความรูทางสถิติ ความกลัวภาษาทางสถิติ  อัตมโนทัศนในการคํานวณ  ความกลัวที่ขอความ

ชวยเหลือ ความสนใจในสถิติเพื่อการวิจัย และความวิตกกังวลในการคํานวณทางสถิติ 
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     โสภิดา นันทพรภิรมย (2548) ไดทําการศึกษาความกลัวปกติของเด็กและวัยรุนใน

กรุงเทพมหานคร เพื่อสํารวจความกลัวปกติ รวมทั้งทําการวิเคราะหและเปรียบเทียบความกลัวปกติใน

ดานตางๆ โดยกลุมตัวอยางเปนเด็กและวัยรุนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มี

อายุระหวาง 7-18 ป จํานวน 915 คน โดยแบงเปน 3 กลุมอายุ คือ เด็กเล็ก เด็กโต และวัยรุน ทําการวิจัย

โดยใชแบบสํารวจความกลัวสําหรับเด็กและวัยรุนไทย วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ Factor Analysis, 

Two-Way ANOVA, Discriminant  Analysis และ Frequency Distribution ผลการวิจัยพบวาความกลัวของเด็ก

และวัยรุนไทยในกรุงเทพมหานคร จัดเปนกลุมความกลัวได 5 กลุม คือ กลัวความตาย และสิ่งที่อาจเปน

อันตรายถึงชีวิต การกลัวคน สัตว หรือสิ่งที่ไมนาไวใจ การกลัวผี สิ่งที่ทําใหเกิดความกลัว หวาดเสียว 

หรือไมสบายใจ การกลัวภาวะกดดันทางจิตใจ การไมไดรับการยอมรับจากสังคม ความลมเหลวพายแพ การ

กลัวถูกตําหนิติเตียน หรือการลงโทษ และสิ่งที่เกี่ยวของกับคนในครอบครัว และเด็กหญิงมีระดับความกลัว

และจํานวนสิ่งที่กลัวมากกวาเด็กชาย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และไมพบอิทธิพลรวม

ระหวางเพศและกลุมอายุ และความกลัวของเด็กหญิงที่เด็กชายไมคอยกลัวมี 11 อยาง เชน คนโรคจิต คนบา

กาม พวกที่ชอบลวนลามรางกายผูอ่ืน พวกถ้ํามอง สวนความกลัวของเด็กเล็กที่วัยรุนไมคอยกลัวมี 13 อยาง 

เชน การที่ตนเองพลัดหลงในฝูงชน โดยที่ความกลัวที่พบมากที่สุดเปนอันดับที่ 1 คือ การที่ตนเองตอง

สูญเสียอวัยวะ พิการ อัมพาต ชวยเหลือตนเองไมได ยกเวนในกลุมเด็กเล็กจะกลัว น้ําทวมโลก                 

ดวงอาทิตยดับ อุกาบาตพุงชนโลก โลกแตก  

 ภัสยกร เลาสวัสดิกุล (2550) ไดศึกษาความกลัวของนักเรียนที่มีตอการอยารางและการ

สมรสใหมของครอบครัว โดยทําการศึกษาองคประกอบของความกลัวของนักเรียนที่มีตอการอยารางและ

การสมรสใหมของครอบครัวและศึกษาความกลัวของนักเรียนที่มีตอการอยารางและการสมรสใหมของ

ครอบครัว โดยจําแนกตามเพศ อายุของนักเรียน ลักษณะครอบครัว ระยะเวลาของการอยารางของ

ครอบครัวเดิม และการมีพี่นองจากครอบครัวเดิม โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยันเปนนักเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 จํานวน 1,000 คน ที่ไดจากการสุมแบบ

หลายขั้นตอน และกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาความกลัว จํานวน 394 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบ

หลายขั้นตอนเชนกัน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามความกลัวของนักเรียนที่มีตอการ

อยารางและการสมรสใหมของครอบครัว สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล คือ การวิเคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยัน โดยทําการสกัดองคประกอบดวยวิธีวิเคราะหสวนประกอบสําคัญ และทําการวิเคราะหหมุน

แกนแบบมุมฉากดวยวิธีการแวริแมกซ ผลการศึกษาพบวา องคประกอบของความกลัวของนักเรียนที่มี

ตอการอยารางและการสมรสใหมของครอบครัว มี 7 องคประกอบ ไดแก 1) ความกลัวการลมเหลว 

2) ความกลัวการไมไดรับการดูแลเอาใจใส 3) ความกลัวการวิพากษวิจารณและความลําบากใจ 

4) ความกลัวการถูกกระทําจากบุคคลอื่น 5) ความกลัวการกระทําอันตรายภายในครอบครัว 6) ความกลัว
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ในสิ่งที่ตนไมรู และ 7) ความกลัวการถูกทอดทิ้ง ซึ่งทั้ง 7 องคประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนได

รอยละ 59.372 ของความแปรปรวนทั้งหมด รวมทั้งสรุปไดวานักเรียนที่มีเพศตางกัน อายุตางกัน และ

ลักษณะครอบครัวตางกัน มีความกลัวที่มีตอการอยารางและการสมรสใหมของครอบครัวโดยรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนที่มีระยะเวลาของการอยารางของ

ครอบครัวเดิมและการมีพี่นองจากครอบครัวเดิมตางกันมีความกลัวที่มีตอการอยารางและการสมรสใหม

ในครอบครัวโดยรวมไมแตกตางกัน  

 จากงานวิจัยขางตน จะเห็นไดวามีการศึกษาโดยทําการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

ในเร่ืองของการวัดคุณลักษณะบุคลิกภาพ วิเคราะหองคประกอบบุคลิกภาพดานความเชื่อมั่นในตนเองต่ํา               

เร่ืองความวิตกกังวลในสถิติเพื่อการวิจัย เร่ืองความกลัวปกติของเด็กและวัยรุน และเรื่องความกลัวของ

นักเรียนที่มีตอการอยารางและการสมรสใหมของครอบครัว ซึ่งเปนเรื่องที่มีความสําคัญและเกี่ยวของกับ

การดําเนินชีวิตประจําวันของบุคคล ทั้งดานจิตใจ อารมณ และสังคม ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา

ความกลัวของเด็กไทยในปจจุบัน เพื่อจะไดนําไปเปนแนวทางในการชวยเหลือและแกไข โดยจะทําการ

วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันตามแนวทฤษฎีของกัลโลนและคิงส 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
 

           ในการวิจัยครัง้นี้ผูวิจัยไดดําเนินตามขั้นตอนดังนี ้

1. การกําหนดประชากรและเลอืกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 

4. การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 

1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
    1.1 ประชากรที่ใชในการศกึษา 
 1.1.1 ประชากร 

                              ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งเปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 จํานวน 7,453 คน 

และเปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 จํานวน 29,627 คน รวมทั้งสิ้น 37,080 คน 

 1.1.2 กลุมตัวอยาง 

         กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งเปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 จํานวน 615 คน และ

เปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 จํานวน 745 คน รวมทั้งสิ้น 1,360 คน ที่ไดจากการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) ดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 สุมรายชื่อโรงเรียนระดับชวงชั้นที่2 และชวงชั้นที่3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1  

ข้ันที่ 2 สุมหองเรียนจากโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยาง ตามชวงชั้นการศึกษา ดังนี้  

-  ชวงชัน้ที ่2   จํานวน 615 คน   เปนชาย 313 คน เปนหญิง 302 คน 

-  ชวงชัน้ที ่3   จํานวน 745 คน   เปนชาย 324 คน เปนหญิง 421 คน 

รายละเอียดแสดงดังตาราง 1 
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ตาราง 1 แสดงกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศและระดับชั้นการศึกษา 

 

เพศ 
ระดับชั้นการศึกษา โรงเรียน 

ชาย หญิง 
รวม 

ชวงชัน้ที ่2 อนุบาลวัดปรินายก 

 ราชวนิิต 

วัดโสมนัส 

103 

110 

100 

 

100 

102 

    100 

 

รวม 313    302 615 

ชวงชัน้ที ่3 วัดราชาธวิาส 

สันติราษฎรวทิยาลยั 

ราชวินิต มัธยม 

110 

108 

106 

148 

123 

150 

 

 

รวม 324 421 745 

รวมทั้งสิ้น 637 723 1,360 

 

2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือเพื่อใชในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล  คือ 

   แบบสอบถามความกลัวของเด็กไทย โดยมีลําดับข้ันตอนในการสรางดังนี้ 

 1.1 ผูวิจัยศึกษาตํารา  เอกสาร  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความกลัวของเด็กไทย 

 1.2 ผูวิจัยกําหนดจุดมุงหมาย ในการสรางแบบสอบถามความกลัวของเด็กไทย  

              1.3 ผูวิจัยสรางแบบสอบถามความกลัวของเด็กไทย โดยพัฒนามาจากแบบสอบถามของกัลโลน

และคิงส (Eleonora Gullone; & Neville King.1992) ซึ่งไดปรับปรุงใหสอดคลองตามสภาพแวดลอม 

สังคม วัฒนธรรมของเด็กไทย โดยแบงความกลัวเปน 5 ปจจัย ไดแก  

ปจจัยที่  1  คือ การกลัวความตาย และสิ่งที่เปนอันตราย  

(Factor 1 = “Fear of Death and Danger”)  
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 ปจจัยที่ 2  คือ การกลัวสิ่งที่ไมรู  

(Factor 2 = “Fear of the Unknown”)  

ปจจัยที่ 3  คือ การกลัวความลมเหลวพายแพ การถูกตําหนิติเตียน  

(Factor 3 = Fear of Failure and Criticism”)  

ปจจัยที่ 4  คือ การกลัวสัตว  

(Factor4 = “Animal Fears”)  

ปจจัยที่ 5  คือ การกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจ และการกลัวแพทย 

 (Factor5 = “Psychic Stress – Medical Fears”) 

 โดยใชชนิดมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับตามวิธีของลิเคอรท (Likert Scale) คือ 

กลัวมากที่สุด กลัวมาก กลัวปานกลาง กลัวนอย และไมกลัว ซึ่งมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้          

ระดับ 5 หมายถึง กลัวมากที่สุด คือ นักเรียนกลัวสิ่งตางๆ หรือสถานการณนั้นมากที่สุด 

           ระดับ 4 หมายถึง มาก คือ นักเรียนกลัวสิ่งตางๆ หรือสถานการณนั้นมาก 

  ระดับ 3 หมายถึง ปานกลาง คือ นักเรียนกลัวสิ่งตางๆ หรือสถานการณนั้นเปนบางครั้ง 

  ระดับ 2 หมายถึง นอย คือ นักเรียนกลัวสิ่งตางๆ หรือสถานการณนั้นนอย 

  ระดับ 1 หมายถึง นอยที่สุด คือ นักเรียนกลัวสิ่งตาง  ๆหรือสถานการณนั้นบางหรือไมกลวัเลย         

1.4 นําแบบสอบถามความกลัวของเด็กไทยที่สรางขึ้นใหผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน คือ รองศาสตราจารย 

ดร.นันทา สูรักษา ผูชวยศาสตราจารย ดร. ทศวร  มณีศรีขํา และ อาจารย ดร. เสกสรรค  ทองคําบรรจง 

ตรวจสอบความถูกตองของขอคําถามและสอดคลองกับนิยามศัพทเฉพาะ และความมุงหมายของ

การวิจัยแลวนํามาปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามขอเสนอแนะ  

1.5 นําแบบสอบถามความกลัวของเด็กไทย ที่ปรับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) กับนักเรียน

ชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนวัดพลับพลาไชย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1 จํานวน 

100 คน และนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต1 จํานวน 100 คน ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางที่ใชในการเก็บขอมูลจริง นําคะแนนที่ได

จากแบบสอบถามมาวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกรายขอโดยหาคาความสัมพันธระหวางคะแนนรายขอ

กับคะแนนรวม (Item – Total Correlation )  คือ ปจจัยที่ 1  การกลัวความตายและสิ่งที่เปนอันตราย 

จํานวน  24 ขอ  คัดเลือกขอที่มีคาระหวาง .391-.760   ปจจัยที่ 2 การกลัวสิ่งที่ไมรู จํานวน 20 ขอ คัดเลือก

ขอที่มีคาระหวาง .360-.661  ปจจัยที่ 3 การกลัวความลมเหลวพายแพ การถูกตําหนิติเตียน จํานวน 19 ขอ 

คัดเลือกขอที่มีคาระหวาง .408-.616 ปจจัยที่ 4 การกลัวสัตว จํานวน 12 ขอ คัดเลือกขอที่มีคาระหวาง 

.494-.709  และปจจัยที่ 5 การกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจและการกลัวแพทย  จํานวน 7 ขอ คัดเลือกขอ

ที่มีคาระหวาง .313-.559 ไดขอคําถามทั้งหมดรวม 82 ขอ  



 

 

34 
 

 1.6 นําแบบสอบถามความกลัวของเด็กไทย จํานวน 82 ขอ ไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 

โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบัค (Cronbach) (พวงรัตน ทวีรัตน. 2540: 

131-132) ไดคา ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความกลัวของเด็กไทยทั้ง 5 ปจจัย คือ ปจจัยที่ 1 การกลวั

ความตายและสิ่งที่เปนอันตราย มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .950  ปจจัยที่ 2 การกลัวสิ่งที่ไมรู มีคาความ

เชื่อมั่นเทากับ .909    ปจจัยที่ 3 การกลัวความลมเหลวพายแพ การถูกตําหนิติเตียน มีคาความเชื่อมั่น

เทากับ .892 ปจจัยที่ 4 การกลัวสัตว มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .897 และปจจัยที่ 5 การกลัวภาวะที่กดดัน

ทางจิตใจและการกลัวแพทย มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .746 และแบบสอบถามทั้งฉบับ จํานวน 82 ขอ 

ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .973  

1.7 นําแบบสอบถามที่หาคุณภาพแลวไปเก็บขอมูลกับกลุมตัวอยาง จํานวน 1,360 คน โดย

แบงเปน นักเรียนชาย 637 คน นักเรียนหญิง 723 คน มาวิเคราะหองคประกอบความกลัวของเด็กไทย 

โดยใชโปรแกรม SPSS version 14 และโปรแกรม LISREL8.53  

1.8 นําแบบสอบถามความกลัวของเด็กไทยที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันมา

ศึกษาความกลัวของเด็กไทยโดยจําแนกตามเพศ และระดับชั้นการศึกษา  

ตัวอยางแบบสอบถามความกลัวของเด็กไทย 
สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 
       คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง   และเติมขอความลงในชองวางใหตรงกับ

ความเปนจริง 

 

         1.  เพศ      ชาย        หญิง     

         2.  อาย ุ                ป 

        3.  ระดับชัน้             ประถมศกึษา  ปที ่      

       มธัยมศกึษา    ปที ่      

สวนที่ 2  แบบสํารวจความกลวั                               
          คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง   ขอความแตละขอจะเปนสิ่งตางๆ หรือ

สถานการณตางๆ ขอใหนักเรียนอานขอความอยางระมัดระวัง และเลือกคําตอบที่บอกถึงระดับความกลัว

ของนักเรียนตอส่ิงและสถานการณนั้นๆ แลวเลือกใหตรงกับนักเรียนมากที่สุด โดยแบงระดับความกลัว  

(Level of Fear) ตอส่ิงเรานั้น ๆ เปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด 

  มากที่สุด   คือ  นักเรียนกลัวสิ่งตางๆ หรือสถานการณนั้นมากที่สุด 

  มาก         คือ  นักเรียนกลัวสิ่งตางๆ หรือสถานการณนั้นมาก 

  ปานกลาง คือ  นักเรียนกลัวสิ่งตางๆ หรือสถานการณนั้นเปนบางครั้ง 
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  นอย         คือ  นักเรียนกลัวสิ่งตางๆ หรือสถานการณนั้นนอย 

  นอยที่สุด   คือ  นักเรียนกลัวสิ่งตางๆ หรือสถานการณนั้นบางหรือไมกลัวเลย 

3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังนี้ 

1. นําหนังสือขออนุญาตในการเก็บขอมูลการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อขอความอนุเคราะหจากโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  

2. ผูวิจัยนําแบบสอบถามความกลัวของเด็กไทย ไปเก็บรวบรวบขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

3. ผูวิจัยคัดเลือกแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณมาตรวจใหคะแนน แลวนําขอมูลที่ไดมา 

วิเคราะหทางสถิติ  
 
 
 

ระดับความกลัวของนักเรียน 
ขอ ส่ิงตางๆ /สถานการณตางๆ มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

นอย 
นอย
ที่สุด 

 การกลัวความตายและสิ่งที่เปนอันตราย      

0 ถูกขมขูดวยอาวุธ เชน ปน มีด ฯลฯ 5 4 3 2 1 

00 ถูกลักพาตัว 5 4 3 2 1 

 การกลัวส่ิงที่ไมรู      

0 การอยูคนเดียว 5 4 3 2 1 

00 ความรุนแรงในโทรทัศน/ภาพยนตร 5 4 3 2 1 

 การกลัวความลมเหลวพายแพ การถูกตําหนิตเิตียน      

0 ถูกลอเลียน 5 4 3 2 1 

00 ถูกคนอื่นนินทา,วิจารณ 5 4 3 2 1 

 การกลัวสัตว      

0 ปลิงดูดเลือด/ทาก 5 4 3 2 1 

00 สัตวมีพิษ เชน งูพิษ ตะขาบ แมลงปอง 5 4 3 2 1 

 การกลัวภาวะทีก่ดดนัทางจิตใจและการกลัวแพทย      

0 การถูกผาตัด 5 4 3 2 1 

00 พบปะคนเปนครัง้แรก 5 4 3 2 1 
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4. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูล 
 1. การศึกษาองคประกอบความกลัวของเด็กไทย ผูวิจัยไดเสนอผลการวเิคราะหขอมลู เพือ่ทดสอบ

สมมติฐานขอที่ 1 เกี่ยวกับองคประกอบของความกลัวของเด็กไทย ดังนี้ 

    1.1 วิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน และทดสอบนัยสําคัญดวยสถิติ             

t-test เพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวิเคราะหโมเดลโครงสรางเชิงสาเหตุของจิตวิทยาศาสตร โดย

ใชโปรแกรม SPSS for Windows version 14.0 

  1.2 ตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลการวัด โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน

อันดับหนึ่งและอันดับสอง มีคาสถิติที่ควรพิจารณา (นงลักษณ วิรัชชัย. 2538: 44 - 47; อางอิงจาก 

Joreskog and Sorbom, 1989: 23-28;  Long, 1983:  61-64;  Bollen, 1989:  256-281, 335-338) ดังนี้     

   1.2.1 คาสถิติไค-สแควร (Chi-square goodness of-fit index) ควรไมมีนัยสําคัญทาง

สถิติหรือมีคา p-value > .05 ซึ่งจะแสดงวามีความสอดคลองระหวางโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิง

ประจักษ  อยางไรก็ตามขนาดกลุมตัวอยางที่ใหญมากก็มีผลตอการมีนัยสําคัญของคาสถิติไค-สแควร 

ดังนั้นในกรณีทดสอบความสอดคลองของโมเดลตามสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษของกลุมตัวอยาง

ที่มีขนาดใหญ คารไมน และแมคเวอร (Bollen. 1989: 287; citing Carmine; & Mclver. 1981) เสนอวา

ควรพิจารณา คาอัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระ ( df/2χ ) ควรมีระหวาง 2 – 5  

มูลเลอร (เสรี  ชัดแชม. 2547: 29; อางอิงจาก Mueller. 1996) เสนอวาควรมีคานอยกวา 3 ในการวิจัยครั้งนี้

ผูวิจัยกําหนดเกณฑไววาควรมีคานอยกวา 3      

   1.2.2 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit Index: GFI) เปนอัตราสวนของ

ผลตางระหวางฟงกชั่นความกลมกลืนกอนและหลังปรับโมเดล กับฟงกชั่นความกลมกลืนกอนปรับ

โมเดล มีคาอยูระหวาง 0 ถึง 1 คาที่เขาใกล 1 แสดงวาโมเดลสมมติฐานมีความสอดคลองกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ   

   1.2.3 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of fit 

Index: AGFI) เปนดัชนีที่นําคา GFI มาปรับแกโดยคํานึงถึงขนาดองศาอิสระ รวมทั้งจํานวนตัวแปรและ

ขนาดกลุมตัวอยาง มีเกณฑการพิจารณาเชนเดียวกับคาดัชนี GFI 

   1.2.4 ดัชนีรากมาตรฐานคาเฉลี่ยกําลังสองของเศษเหลือ (Standardized Root Mean 

squared Residual: SRMR) เปนดัชนีที่วัดเพื่อบอกขนาดของสวนที่เหลือโดยเฉลี่ย จากการเปรียบเทียบ

ขนาดเมทริกซความแปรปรวน - ความแปรปรวนรวมระหวางโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ             

ซึ่งควรมีคาต่ํากวา 0.05 (Bollen.  1989:  257-258)   
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   1.2.5 ดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของความแตกตางโดยประมาณ (Root Mean Error of 

Approximation: RMSEA เปนดัชนีในกลุมเศษเหลือ ซึ่งบงบอกความไมกลมกลืนของเมทริกซความ

แปรปรวน -ความแปรปรวนรวมของโมเดลสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ ควรมีคาต่ํากวา 0.05 

หรือไมเกิน .08 (วิริณธิ์ ธรรมนารถสกุล. 2547: 127; อางอิงจาก Browne; & Cudeck. 1993: 141, 162)     

2. การศึกษาเปรียบเทียบความกลัวของนักเรียนที่ศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 2 และนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่มี เพศ และระดับการศึกษาในชวงชัน้ทีต่างกนั 

ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับดังนี้ 

  2.1 คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของการประมาณคาเฉลี่ยประชากร ของตัวแปรความกลัวของนักเรียน ไดแก การกลัวความตายหรือ

ส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และ

การกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย จําแนกตาม เพศ และการศึกษาในชวงชั้นที่ตางกัน 

                2.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 2 และขอที่ 3 เกี่ยวกับความกลัวของ

นักเรียน ดังนี้ 

    2.2.1 คาสถิติการทดสอบตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวน

พหุคูณ ไดแก คาการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม และคาการทดสอบความเปนเอกพันธ

ของความแปรปรวนของตัวแปรตามความกลัวของนักเรียน ไดแก การกลัวความตายหรือสิ่งที่เปนอันตราย 

การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่

กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย 

   2.2.2 การเปรียบเทียบความกลัวของนักเรียน ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปน

อันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัว

ภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย ของนักเรียนที่มีเพศ และการศึกษาในชวงชั้นที่ตางกัน ดวยการ

วิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง (Two - Way MANOVA)  
 

ดัชนี เกณฑ 

p-value of 2χ  > .05 

dfχ2  < 2 (ดี), < 5 (พอใช) 

GFI ≥ .90 

AGFI ≥ .90 

RMSEA ≤ .05 

SRMR ≤ .05 
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 3. การประเมินคุณภาพของตัวแปรแฝงแตละตัวแปร โดยพิจารณาคาตาง ๆ ดังนี้  

  3.1 คาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรสังเกตไดที่ใชเปนตัวบงชี้ของตัวแปรแฝงนั้น ควรมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  3.2  คาความความเชื่อมั่นตัวแปรแฝง (Construct Reliability: cρ ) ซึ่งเปนคาที่แสดงถึง

ความคงที่ภายใน (Internal consistency) ของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้ของตัวแปรแฝงนั้น ๆ 

ซึ่งความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงจะเกิดจากการที่ชุดของตัวแปรสังเกตไดที่เปนตัวบงชี้มีสวนรวมในการวัด

ตัวแปรแฝง การที่ความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงมีคาสูง แสดงวา ตัวแปรบงชี้ของตัวแปรแฝงนั้น                   

มีความสัมพันธกันสูงจะบงชี้วาตัวแปรสังเกตไดทั้งหมดกําลังวัดตัวแปรแฝงเดียวกัน (Measuring the 

same latent construct: Unidimensionality) และถาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝงลดลง แสดงวาตัวแปร

สังเกตไดชุดนั้นไมคงเสนคงวา (less consistent) และอาจเปนตัวบงชี้ที่ไมดี (Poor indicator) ของ

ตัวแปรแฝงนั้น ๆ เกณฑที่ยอมรับโดยทั่วไปควรมากกวา .50 (Hair; & others. 1995: 642)   

 3.3. คาความแปรปรวนที่สกัดได (Variance extracted: vρ ) เปนวิธีการประเมินความ

เชื่อมั่นของตัวแปรแฝงอีกวิธีหนึ่ง เปนการวัดวาความแปรปรวนในตัวแปรสังเกตไดถูกอธิบายดวยตัวแปร

แฝงในภาพรวมรอยละเทาใด ซึ่งการที่คาของความแปรปรวนที่สกัดไดมีคาสูง แสดงวา ตัวแปรสังเกตได

ที่เปนตัวบงชี้ของตัวแปรแฝงนั้น ๆ เปนตัวแทนที่แทจริงของตัวแปรแฝงที่ตองการวัดเกณฑที่ยอมรับ

โดยทั่วไปควรมากกวา .50 (Hair; & others. 1995: 642) 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1. สถิติพื้นฐานที่ใชในการทดสอบ ไดแก 

1.1  คาเฉลีย่ (Mean)  

1.2  คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)   

2. สถิติที่ใชตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

 2.1 หาคาอาํนาจจาํแนก (Item – Total Correlation)   

 2.2 หาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient)  

      ของครอนบัค (Cronbach)  

 3.    สถิติที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

 3.1 วิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง (Two - Way MANOVA)  

 3.2 วิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) 

 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
  ในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลสําหรับการวิจัยครั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันใน

การแปลความหมายของผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยจึงไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการ

แปลผลขอมูล ดังนี้ 

 

n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

Χ  แทน คาเฉลี่ย 

S แทน คาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมตัวอยาง 

S x
 แทน ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการประมาณคาเฉลี่ย 

SS แทน ผลบวกกําลังสองของคาความแตกตางระหวางขอมูลและ

คาเฉลี่ยของกลุมขอมูล (Sum of Square) 

MS แทน คาเฉลี่ยของผลบวกกําลังสอง (Mean Square) 

F แทน คาสถิติทดสอบเอฟ 

Wilks ’Λ  แทน คาสถิติทดสอบ แลมปดา )(Λ  ของ (Wilks) 

GFI แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคลอง 

AGFI แทน ดัชนีวัดระดับความสอดคลองที่ปรับแกแลว 

RMSEA แทน ดัชนีความคลาดเคลื่อนในการประมาณคาพารามิเตอร 

SRMR แทน ดัชนีรากที่สองของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือมาตรฐาน 

t แทน คาสถิติ t 

2R  แทน ความสามารถของตัวบงชี้ที่ใชอภิบายความแปรปรวนของ

ตัวแปรแฝง 

SE แทน คาความคลาดเคลื่อนในการประมาณคา 
2χ  แทน คาไค-สแควร 

df แทน องศาอิสระ 

p value แทน คาความนาจะเปน 
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สัญลักษณของตัวบงช้ีและองคประกอบ 

องคประกอบ หมายถงึ 

Fear Death การกลัวความตายและสิ่งที่เปนอันตราย 

Fear Unknown การกลัวสิง่ที่ไมรู 

Fear Failure การกลัวความลมเหลวพายแพและถูกตาํหนิติเตียน 

Animal Fears การกลวัสัตว 

Stress Fears การกลัวภาวะที่กดดันทางจติใจ และการกลัวแพทย 

Fears การกลัวของเด็ก 

 

การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนที่ 1 ศึกษาองคประกอบของความกลัวของเด็กไทย 
   1.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลความกลัวของเด็กไทย  

         1.2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของโมเดลความกลัวของเด็กไทย 

 ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบความกลัวของเด็กไทย จําแนกตามเพศ และระดับชั้น  
การศึกษาเปรียบเทียบความกลัวของนักเรียนที่ศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 2 และนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่มีเพศ และระดับชั้นการศึกษาที่ตางกัน 

ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับ ดังนี้ 

    1. ผลการศึกษาความกลัวของนักเรียนที่ศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 2 และนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดังนี้ 

  1.1 คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานของการประมาณคาเฉลี่ยประชากร ของตัวแปรความกลัวของนักเรียนกลัวของนักเรียน ไดแก 

การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติ

เตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย จําแนกตาม เพศ และ

การศึกษาในชวงชั้นที่ตางกัน 

    2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานขอที่ 1และขอที่ 2 เกี่ยวกับความกลัว

ของนักเรียน ดังนี้ 

  2.1 คาสถิติการทดสอบตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวน

พหุคูณ ไดแก คาการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม และคาการทดสอบความเปนเอกพันธ

ของความแปรปรวนของตัวแปรตามความกลัวของนักเรียน ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย 
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การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่

กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย 

      2.2 การเปรียบเทียบความกลัวของนักเรียน ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย 

การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่

กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย ของนักเรียนที่มีเพศ และการศึกษาในชวงชั้นที่ตางกัน ดวยการ

วิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง (Two - Way MANOVA)  

ผลการวิเคราะหขอมูล     

 ตอนที่ 1 ศึกษาองคประกอบความกลัวของเด็กไทย 
การศึกษาองคประกอบของความกลัวที่กําหนดตามแนวคิดทฤษฏีของตางประเทศจะมีความ

สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษในบริบทของเด็กไทยหรือไม ผูวิจัยไดวิเคราะหองคประกอบเชงิ

ยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสองของโมเดลความกลัว เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลความกลัว

ในบริบทของเด็กไทย โดยองคประกอบของความกลัวไดกําหนดตามแนวคิดของกัลโลนและคิงส 

(Eleonora Gullone & Neville King.1992) ที่ปรับปรุงมาจากแบบสอบถาม FSSC ของเชอรเรอและ

นาคามูรา มี 5 องคประกอบ ไดแก การกลัวความตายและสิ่งที่เปนอันตราย (Fear of Death and 

Danger) การกลัวสิ่งที่ไมรู (Fear of the Unknown) การกลัวความลมเหลวพายแพ การถูกตําหนิ ติเตียน 

(Fear of Failure and Criticism) การกลัวสัตว (Animal Fear) และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจและ

การกลัวแพทย (Psychic Stress – Medical Fear) ผลวิเคราะห มีดังนี้  

  1.1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งโมเดลความกลัวของเด็กไทย  
การวิเคราะหเพื่อยืนยันองคประกอบของความกลัว ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบความเหมาะสม

ของขอมูลที่จะใชในการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน ซึ่งลักษณะขอมูลที่เหมาะสมสําหรับวิเคราะห

องคประกอบ เมทริกซความสัมพันธของการตอบขอคําถามควรมีความสัมพันธกันและขนาดกลุม

ตัวอยางตองมีขนาดที่ใหญพอ โดยตรวจสอบจากคาสถิติของ Bartlett และคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออสคิน 

ผลการวิเคราะห พบดังตาราง 2  

ตาราง 2 คาสถิติ Bartlett และคาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออสคิน ของตัวบงชี้ของความกลัวของเด็กไทย 

ตัวบงชี้ 
Bartlett's Test of 

Sphericity 
p-value 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of 

Sampling Adequacy.(MSA) 

ตัวบงชี้ รวมของความกลัวของ

เด็กไทย 
60858.804 .000 .977 
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 จากตาราง 2 พบวา เมทริกซสหสัมพันธระหวางตัวแปรที่ตรวจสอบโดยคา Bartlett's Test of 

Sphericity มีคาเทากับ 60,858.804 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 (p<.001) แสดงใหเห็นวาขอมูล

จากการตอบขอคําถามมีความสัมพันธกัน  นอกจากนี้ คาดัชนีไกเซอร-ไมเยอร-ออสคิน ซึ่งเปนคาทีแ่สดง

ถึงความเหมาะสมของกลุมตัวอยางที่เก็บรวมรวม มีคาเทากับ .977 ซึ่งเปนคาที่มากกวา .80 โดย

ขอเสนอของคิมและมูลเลอร ที่วา ถาคามากกวา .80 มีความเหมาะสมดีมาก แตถานอยกวา .50 ใช

ไมได (วิลาวัลย มาคุม. 2549: 272; อางอิงจาก Kim; & Mucller. 1978) จากผลการวิเคราะห แสดงวา 

ตัวบงชี้หรือขอคําถาม มีความสัมพันธกันเหมาะสมดีมาก และมีความเหมาะสมของขนาดกลุมตัวอยาง

ที่เก็บรวบรวมในครั้งนี้ที่จะสามารถนําไปวิเคราะหองคประกอบตามจุดมุงหมายของการวิจัยได  

 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันเชิงยืนยันของโมเดลการวัด มีจุดประสงคเพื่อยืนยันวาตัว

บงชี้หรือขอคําถามจํานวน  82 ขอเหมาะสมที่ใชวัดคุณลักษณะแตละองคประกอบยอยทั้ง  5 

องคประกอบหรือไม  ในเบื้องตนโมเดลยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษจึงมีการปรับโมเดล

จนกระทั่งโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ผลการวิเคราะหดังนี้ ดังตาราง 3 และ

ภาพประกอบ 1  

ตาราง 3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยนัตัวบงชีข้องโมเดลองคประกอบยอยของความกลวั 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 

น้ําหนัก

องคประกอบ

มาตรฐาน 

ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 

(SE) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

การวัด (e) 

t R2 

FeD1 0.45 0.03 0.80 16.98 0.20 

FeD2 0.64 0.02 0.59 26.15 0.41 

FeD3 0.55 0.03 0.70 21.57 0.30 

FeD4 0.68 0.02 0.54 28.05 0.46 

FeD5 0.73 0.02 0.47 30.69 0.53 

FeD6 0.66 0.02 0.56 27.03 0.44 

FeD7 0.54 0.02 0.70 21.36 0.30 

FeD8 0.55 0.03 0.70 21.44 0.30 

FeD9 0.64 0.02 0.60 25.46 0.40 

FeD10 0.71 0.02 0.50 29.29 0.50 

FeD11 0.69 0.02 0.53 28.40 0.47 

การกลัวความตายและ

ส่ิงที่เปนอันตราย    

(Fear Death) 

FeD12 0.60 0.03 0.64 24.11 0.36 
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 ตาราง 3 (ตอ) 
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 

น้ําหนัก

องคประกอบ

มาตรฐาน 

ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 

(SE) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

การวัด (e) 

t R2 

FeD13 0.71 0.02 0.50 29.51 0.50 

FeD14 0.63 0.02 0.61 25.09 0.39 

FeD15 0.56 0.03 0.69 22.07 0.31 

FeD16 0.71 0.02 0.50 29.22 0.50 

FeD17 0.72 0.02 0.48 30.45 0.52 

FeD18 0.72 0.02 0.48 30.46 0.52 

FeD19 0.69 0.02 0.52 28.45 0.48 

FeD20 0.70 0.02 0.51 29.29 0.49 

FeD21 0.69 0.02 0.53 28.50 0.47 

FeD22 0.68 0.02 0.54 27.73 0.46 

FeD23 0.64 0.02 0.59 25.91 0.41 

การกลัวความตายและ

ส่ิงที่เปนอันตราย    

(Fear Death) 

FeD24 0.67 0.02 0.55 27.49 0.45 

FeU1 0.40 0.03 0.84 14.99 0.16 

FeU2 0.42 0.03 0.82 15.82 0.18 

FeU3 0.38 0.03 0.86 14.26 0.14 

FeU4 0.49 0.03 0.76 18.48 0.24 

FeU5 0.31 0.03 0.90 11.57 0.10 

FeU6 0.67 0.02 0.55 27.32 0.45 

FeU7 0.69 0.02 0.52 28.27 0.48 

FeU8 0.68 0.02 0.54 27.64 0.46 

FeU9 0.68 0.02 0.54 27.68 0.46 

FeU10 0.53 0.03 0.72 20.39 0.28 

FeU11 0.53 0.03 0.72 20.29 0.28 

FeU12 0.62 0.02 0.62 24.61 0.38 

การกลัวส่ิงที่ไมรู 

(Fear Unknown) 

FeU13 0.69 0.02 0.52 28.15 0.48 
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ตาราง 3 (ตอ) 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 

น้ําหนัก

องคประกอบ

มาตรฐาน 

ความคลาด

เคลื่อนมาตรฐาน 

(SE) 

ความคลาด

เคลื่อนของ 

การวัด (e) 

t R2 

FeU14 0.69 0.02 0.52 28.16 0.48 

FeU15 0.67 0.02 0.55 27.34 0.45 

FeU16 0.31 0.03 0.90 11.55 0.10 

FeU17 0.51 0.03 0.74 19.62 0.26 

FeU18 0.44 0.03 0.81 16.70 0.19 

FeU19 0.69 0.02 0.52 28.30 0.48 

การกลัวส่ิงที่ไมรู 

(Fear Unknown) 

FeU20 0.60 0.03 0.64 23.98 0.36 

FeF1 0.32 0.03 0.90 11.70 0.10 

FeF2 0.45 0.03 0.80 16.71 0.20 

FeF3 0.39 0.03 0.85 14.82 0.15 

FeF4 0.43 0.03 0.82 15.74 0.18 

FeF5 0.49 0.03 0.76 18.52 0.24 

FeF6 0.62 0.03 0.62 23.49 0.38 

FeF7 0.54 0.03 0.71 21.10 0.29 

FeF8 0.58 0.03 0.66 22.32 0.34 

FeF9 0.67 0.03 0.55 25.35 0.45 

FeF10 0.60 0.03 0.64 23.43 0.36 

FeF11 0.62 0.03 0.62 24.02 0.38 

FeF12 0.61 0.03 0.63 23.02 0.37 

FeF13 0.51 0.03 0.74 19.60 0.26 

FeF14 0.51 0.03 0.74 18.74 0.26 

FeF15 0.47 0.03 0.78 17.20 0.22 

FeF16 0.63 0.03 0.60 23.87 0.40 

FeF17 0.51 0.03 0.74 18.27 0.26 

FeF18 0.52 0.03 0.73 19.94 0.27 

การกลัวความลมเหลว

พายแพและถูกตําหนิ 

ติเตียน  (Fear Failure) 

FeF19 0.49 0.03 0.76 18.34 0.24 
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ตาราง 3 (ตอ) 
 

องคประกอบ ตัวบงชี้ 
น้ําหนัก

องคประกอบ
มาตรฐาน 

ความคลาด
เคลื่อนมาตรฐาน 

(SE) 

ความคลาด
เคลื่อนของ 
การวัด (e) 

t R2 

AnFe1 0.54 0.03 0.71 20.71 0.29 

AnFe2 0.54 0.03 0.71 19.90 0.29 

AnFe3 0.53 0.03 0.72 20.01 0.28 

AnFe4 0.76 0.02 0.42 31.75 0.58 

AnFe5 0.44 0.03 0.81 16.46 0.19 

AnFe6 0.70 0.02 0.51 28.52 0.49 

AnFe7 0.72 0.02 0.48 29.68 0.52 

AnFe8 0.71 0.02 0.50 29.14 0.50 

AnFe9 0.67 0.02 0.55 26.82 0.45 

AnFe10 0.66 0.03 0.56 26.46 0.44 

AnFe11 0.69 0.02 0.52 27.87 0.48 

การกลัวสัตว       

(Animal Fears) 

AnFe12 0.56 0.03 0.69 21.50 0.31 

StrFe1 0.31 0.03 0.90 10.62 0.10 

StrFe2 0.36 0.03 0.87 12.70 0.13 

StrFe3 0.57 0.03 0.68 20.55 0.32 

StrFe4 0.72 0.03 0.48 28.14 0.52 

StrFe5 0.53 0.03 0.72 19.97 0.28 

StrFe6 0.48 0.03 0.77 17.46 0.23 

การกลัวภาวะที่กดดัน
ทางจิตใจ และการกลัว
แพทย  (Stress Fears) 

StrFe7 0.51 0.03 0.74 18.84 0.26 

χ2=3474.24  df=2287 p-value = 0.000  GFI=.93  AGFI=.90 RMSEA=0.023 SRMR=0.041 
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 จากตาราง 3 และภาพประกอบ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของ
โมเดลความกลัวของเด็กไทย พบวา คาไค-สแควร มีคาเทากับ 3474.24 (df=2287) มีนัยสําคัญทางสถติิ
ที่ระดับ .01 (p value=.000 ) อัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระ ( df/2χ ) มีคา 
1.52 ตํ่ากวาเกณฑ (< 2.00) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ .93 และคาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .90 ซึ่งมีคาที่สูงกวาเกณฑ (>.90) สวนคามาตรฐานดัชนี
รากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ .023 คามาตรฐานคาดัชนีราก
ของคาเฉลี่ยกําลังสองสวนที่เหลือ (SRMR) เทากับ .041 ซึ่งมีคาต่ํากวาเกณฑ (< 0.05)  เมื่อพิจารณา
คาน้ําหนักองคประกอบมีคาเปนบวกทุกคา และมีคาอยูระหวาง .30 -.76 และมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 
ทุกคา (t >2.58) โดยสามารถแยกอธิบายผลการประเมินความสอดคลองของโมเดลการวัดตัวแปรแฝง
แตละองคประกอบยอย ไดดังนี้  
 องคประกอบดานการกลัวความตายและสิ่งที่เปนอันตราย วัดจากขอคําถาม 24 ขอ ซึ่งมีคา
น้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวบงชี้หรือขอคําถามมีคาตั้งแต .45 ถึง .70 มีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทุกคา โดยมีคาสถิติ t อยูระหวาง 16.98 – 30.69 มีคาความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดดวย
ความแปรปรวนของขอคําถามแตละขอ (R2) อยูระหวาง .10 – .53  
 องคประกอบดานการกลัวสิ่งที่ไมรู วัดจากขอคําถาม 20 ขอ ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบ
มาตรฐานของตัวบงชี้หรือขอคําถามมีคาตั้งแต .30 ถึง .69 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา โดยมี
คาสถิติ t อยูระหวาง 11.55 – 28.30 มีคาความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดดวยความแปรปรวนของขอ
คําถามแตละขอ (R2) อยูระหวาง .10 – .48  

ภาพประกอบ 1 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหน่ึงในแตละองคประกอบของโมเดล   
      ความกลัวของเด็กไทย 
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 องคประกอบดานการกลัวความลมเหลวพายแพและถูกตําหนิติเตียนวัดจากขอคําถาม 19 ขอ ซึง่
มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวบงชี้หรือขอคําถามมีคาตั้งแต .32 ถึง .67 มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกคา โดยมีคาสถิติ t อยูระหวาง 11.70 – 25.35 มีคาความแปรปรวนรวมที่อธิบายได
ดวยความแปรปรวนของขอคําถามแตละขอ (R2) อยูระหวาง .10 – .45  
 องคประกอบดานการกลัวสัตว วัดจากขอคําถาม 12 ขอ ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน
ของตัวบงชี้หรือขอคําถามมีคาตั้งแต .44 ถึง .76 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา โดยมีคาสถิติ t 
อยูระหวาง 16.46 – 31.75 มีคาความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดดวยความแปรปรวนของขอคําถามแตละขอ 
(R2) อยูระหวาง .19 – .58  
 องคประกอบดานการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจและการกลัวแพทย วัดจากขอคําถาม 7 ขอ          
ซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานของตัวบงชี้หรือขอคําถามมีคาตั้งแต .31 ถึง .72 มีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ทุกคา โดยมีคาสถิติ t อยูระหวาง 10.62 – 28.14 มีคาความแปรปรวนรวมที่อธิบายได
ดวยความแปรปรวนของขอคําถามแตละขอ (R2) อยูระหวาง .10 – .52  

 สรุปไดวา โมเดลการวัดความกลัวของเด็กไทย 5 องคประกอบมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูล
เชิงประจักษในบริบทของเด็กไทย ตัวบงชี้หรือขอคําถามทั้ง 82 ขอ สามารถใชวัดคุณลักษณะตามที่
ตองการวัดได    

 1.2 ผลการวเิคราะหองคประกอบเชงิยืนยนัอันดับสองของโมเดลความกลวัของเด็กไทย 
 การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบความสอดคลอง

ของโมเดลความกลัวของเด็กไทยในเชิงทฤษฎีที่ประกอบดวยองคประกอบ 5 องคประกอบกับขอมูลเชิง

ประจักษในบริบทของเด็กไทย ผูวิจัยนําเสนอผลการวิเคราะหดังนี้ 

 ในเบื้องตนผลการวิเคราะหโมเดลยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ จึงมีการปรับโมเดลจน

กระทั้งโมเดลมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ ดังแสดงตามตาราง 4 และภาพประกอบ 2 

ดังนี้ 
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ตาราง 4 แสดงผลการประมาณคาโมเดลพื้นฐานการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง     

 ของโมเดลความกลัวของเด็กไทย 

ขอคําถาม องคประกอบ สัมประสิทธิ์ SE t 
สัมประสิทธิ์

มาตรฐาน 
R2 

FeD1 – FeD24 การกลัวความตายและสิ่งที่

เปนอันตราย 

 

0.45 – 0.73 (0.04 – 0.05) 13.78 – 16.63 0.45 – 0.73 0.20 – 0.53 

FeU1 – FeU20 การกลัวส่ิงที่ไมรู 

 
0.31 – 0.69 (0.03 – 0.05) 9.40 – 14.20 0.31 – 0.69  0.10 – 0.48 

FeF1 – FeF19 การกลัวความลมเหลวพาย

แพและถูกตําหนิติเตียน 
0.33 – 0.67 (0.04 – 0.05) 9.72 – 12.23 0.33 – 0.67 0.11 – 0.45 

AnFe1 – AnFe12 การกลัวสัตว 

 
0.45 – 0.76  (0.03 – 0.04) 13.81 – 19.56 0.45 – 0.76 0.20 – 0.58 

StrFe1 – StrFe7 การกลัวภาวะที่กดดันทาง

จิตใจ และการกลัวแพทย 
0.30 – 0.73 (0.04 – 0.07) 8.24 – 10.19 0.30 – 0.73 0.09 – 0.53 

องคประกอบอันดับสอง สัมประสิทธิ์อันดับสอง 

การกลัวความตายและสิ่งที่เปนอันตราย   

(Fear Death) 
0.96 (0.06) 16.74 0.96 0.91 

การกลัวส่ิงที่ไมรู (Fear Unknown) 
0.99 (0.07) 14.96 0.99 0.99 

การกลัวความลมเหลวพายแพและถูกตําหนิ

ติเตียน (Fear Failure) 
0.85 (0.07) 11.43 0.85 0.72 

การกลัวสัตว  (Animal Fears) 
0.92 (0.05) 20.00 0.92 0.85 

การกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจ และการกลัว

แพทย (Stress Fears) 
0.91 (0.09) 9.96 0.91 0.83 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

49 

ตาราง 4 (ตอ) 

 

สหสัมพันธระหวางองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง 

 Fear Death Fear Unknown Fear Failure Animal Fears Stress Fears Fears 

Fear Death 1.00      

Fear Unknown 0.95 1.00     

Fear Failure 0.81 0.85 1.00    

Animal Fears 0.88 0.92 0.79 1.00   

Stress Fears 0.87 0.91 0.78 0.84 1.00  

Fears 0.96 0.99 0.85 0.92 0.91 1.00 

Chi-square=3516.77  df=2292  (p value=.000) 

GFI=.93 , AGFI=.90, RMSEA=.023, SRMR=.042 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยนืยนัอนัดับสองของโมเดลความกลวัของเด็กไทย 
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 จากตาราง 4 และภาพประกอบ 2 พบวา ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
ของเด็กไทย มีคาไค-สแควร เทากับ 3516.77 (df=2292) และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
(p-value =.000) อัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระ ( df/2χ ) มีคา 1.53  
ตํ่ากวาเกณฑ (< 2.00) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ .93 และคาดัชนีวัดระดับความ
กลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .90 ซึ่งมีคาที่สูงกวาเกณฑ  (>.90) (นงลักษณ วิรัชชัย. 2538: 44 
- 47; อางอิงจาก Joreskog and Sorbom, 1989:  23-28;  Long, 1983:  61-64;  Bollen, 1989: 256-
281, 335-338) สวนคามาตรฐานดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) 
เทากับ .023 ควรมีคาต่ํากวา .05 หรือไมเกิน .08 (วิริณธิ์  ธรรมนารถสกุล. 2547: 127;  อางอิงจาก 
Browne; & Cudeck. 1993: 141, 162) คามาตรฐานคาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองสวนที่เหลือ 
(SRMR) เทากับ .042 ควรมีคาต่ํากวา .05 โบลเลน(Bollen. 1989:  257-258) เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์
องคประกอบของตัวบงชี้ในองคประกอบอันดับสองของความกลัวมีคาเปนบวกทุกคา ซึ่งมีคาอยู
ระหวาง .85 - .99 และมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ทุกคา (t >2.58) โดยคาสถิติ t ของแตละองคประกอบ
ยอยอยูระหวาง 9.96 ถึง 20.00 แสดงวา องคประกอบยอยทั้ง 5 ดานมีความสัมพันธกับความกลัวอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ จึงสรุปไดวา โมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลประจักษในระดับดี 
 คาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบคะแนนมาตรฐานในทุกขอคําถามในองคประกอบอันดับหนึ่ง
มีคาสัมประสิทธิ์อยูระหวาง .30 ถึง .76 มีนัยสําคัญทางสถิติทุกคา โดยคาสถิติ t อยูระหวาง 8.24 – 19.56 
มีคาความแปรปรวนรวมของความกลัวที่อธิบายไดดวยความแปรปรวนของขอคําถามแตละขอ (R2) 
อยูระหวาง .09 – .58 
 คาสัมประสิทธิ์น้ําหนักองคประกอบคะแนนมาตรฐานในทุกองคประกอบอันดับสองมีขนาด
ของสัมประสิทธิ์สูงกวา .70 ทุกตัว โดยพบวาขนาดสัมประสิทธิ์อยูระหวาง .85 ถึง .99 คาเฉลี่ย .93              
มีคาความแปรปรวนรวมของความกลัวที่อธิบายไดดวยความแปรปรวนขององคประกอบยอยทั้ง 5 
องคประกอบ (R2) อยูระหวาง .72 – .99 คาเฉลี่ย .86 มีคาเขาใกล 1 แสดงวา องคประกอบยอยทั้ง 5 
องคประกอบ ไดแก การกลัวความตายและสิ่งที่เปนอันตราย (Fear of Death and Danger) การกลัวสิ่ง
ที่ไมรู (Fear of the Unknown) การกลัวความลมเหลวพายแพ การถูกตําหนิ ติเตียน (Fear of Failure 
and Criticism) การกลัวสัตว (Animal Fear) และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจและการกลัวแพทย 
(Psychic Stress – Medical Fear) มีความคงเสนคงวาในการอธิบายความแปรปรวนรวมกันของความ
กลัวของเด็กไทยในระดับสูง (Consistency) โดยเรียงลําดับความสําคัญขององคประกอบยอยที่มีตอการ
อธิบายความแปรปรวนของความกลัวเด็กไทย ดังนี้ คือ การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความตายและสิ่งที่เปน
อันตราย การกลัวสัตว การกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจและการกลัวแพทย และการกลัวความลมเหลว
พายแพและถูกตําหนิติเตียน โดยมีคาสัมประสิทธิ์น้ําหนักความสําคัญมาตรฐานเทากับ .99  .96  .92  
.91 และ .85 ตามลําดับ 
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ตาราง 5 ผลการประเมนิคุณภาพการวัดตวัแปรแฝงความกลวั และองคประกอบของความกลวั 

    ทั้ง 5 องคประกอบ จากขอมลูการวเิคราะหองคประกอบเชิงยนืยนัอันดับสอง 

ตัวแปรแฝง ตัวบงชี้ 
น้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐาน 

ความคลาดเคลื่อนของ 

การวัด (e, Ψ) 
t R2 

FeD1 0.45 a 0.80 - 0.20 

FeD2 0.64 0.59 16.17 0.41 

FeD3 0.55 0.70 14.26 0.30 

FeD4 0.68 0.54 15.71 0.46 

FeD5 0.73 0.47 16.13 0.53 

FeD6 0.66 0.56 15.58 0.44 

FeD7 0.55 0.70 13.74 0.30 

FeD8 0.55 0.70 14.79 0.30 

FeD9 0.64 0.59 14.88 0.41 

FeD10 0.71 0.50 15.74 0.50 

FeD11 0.69 0.53 16.28 0.47 

FeD12 0.60 0.64 14.94 0.36 

FeD13 0.71 0.50 16.01 0.50 

FeD14 0.63 0.61 14.74 0.39 

FeD15 0.56 0.69 14.01 0.31 

FeD16 0.71 0.50 15.51 0.50 

FeD17 0.72 0.48 16.16 0.52 

FeD18 0.72 0.48 16.63 0.52 

FeD19 0.69 0.52 15.23 0.48 

FeD20 0.70 0.51 15.96 0.49 

FeD21 0.69 0.53 15.20 0.47 

FeD22 0.67 0.54 15.33 0.46 

FeD23 0.64 0.59 15.34 0.41 

การกลัวความตายและ

ส่ิงที่เปนอันตราย    

(Fear Death) 

FeD24 0.67 0.55 15.17 0.45 

คุณภาพการวัด ความเชื่อม่ัน ( cρ ) = 0.95 ความแปรปรวนที่สกัดได ( vρ ) = 0.42 
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ตาราง 5 (ตอ) 

ตัวแปรแฝง ตัวบงชี้ 
น้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐาน 

ความคลาดเคลื่อนของ 

การวัด (e, Ψ) 
t R2 

FeU1 0.40a 0.84 - 0.16 

FeU2 0.42 0.83 12.03 0.17 

FeU3 0.38 0.85 11.15 0.15 

FeU4 0.48 0.77 12.24 0.23 

FeU5 0.31 0.90 9.67 0.10 

FeU6 0.67 0.55 14.06 0.45 

FeU7 0.69 0.53 14.20 0.47 

FeU8 0.68 0.54 14.12 0.46 

FeU9 0.68 0.54 14.11 0.46 

FeU10 0.52 0.72 12.75 0.28 

FeU11 0.52 0.72 12.59 0.28 

FeU12 0.62 0.62 13.94 0.38 

FeU13 0.69 0.53 13.85 0.47 

FeU14 0.69 0.53 13.78 0.47 

FeU15 0.67 0.55 13.82 0.45 

FeU16 0.31 0.90 9.40 0.10 

FeU17 0.51 0.74 13.92 0.26 

FeU18 0.44 0.80 12.55 0.20 

FeU19 0.69 0.53 14.17 0.47 

การกลัวส่ิงที่ไมรู 

(Fear Unknown) 

FeU20 0.60 0.64 13.53 0.36 

คุณภาพการวัด ความเชื่อม่ัน ( cρ ) = 0.90 ความแปรปรวนที่สกัดได ( vρ ) = 0.32 
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ตาราง 5 (ตอ) 

ตัวแปรแฝง ตัวบงชี้ 
น้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐาน 

ความคลาดเคลื่อนของ 

การวัด (e, Ψ) 
t R2 

FeF1 0.33a 0.89 - 0.11 

FeF2 0.45 0.80 12.23 0.20 

FeF3 0.40 0.84 10.19 0.16 

FeF4 0.43 0.82 9.72 0.18 

FeF5 0.49 0.76 10.28 0.24 

FeF6 0.62 0.62 11.16 0.38 

FeF7 0.54 0.70 10.92 0.30 

FeF8 0.58 0.66 10.77 0.34 

FeF9 0.67 0.55 10.87 0.45 

FeF10 0.60 0.64 10.93 0.36 

FeF11 0.62 0.61 10.98 0.39 

FeF12 0.61 0.62 10.84 0.38 

FeF13 0.51 0.74 10.44 0.26 

FeF14 0.51 0.74 10.26 0.26 

FeF15 0.47 0.78 10.03 0.22 

FeF16 0.63 0.60 11.91 0.40 

FeF17 0.51 0.74 10.22 0.26 

FeF18 0.52 0.73 10.85 0.27 

การกลัวความลมเหลว

พายแพและถูกตําหนิ 

ติเตียน   (Fear Failure) 

FeF19 0.49 0.76 10.23 0.24 

คุณภาพการวัด ความเชื่อม่ัน ( cρ ) = 0.88 ความแปรปรวนที่สกัดได ( vρ ) = 0.28 
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ตาราง 5 (ตอ) 

ตัวแปรแฝง ตัวบงชี้ 
น้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐาน 

ความคลาดเคลื่อนของ 

การวัด (e, Ψ) 
t R2 

AnFe1 0.54a 0.71 - 0.29 

AnFe2 0.54 0.71 16.88 0.29 

AnFe3 0.53 0.72 15.18 0.28 

AnFe4 0.76 0.43 19.56 0.57 

AnFe5 0.45 0.80 13.81 0.20 

AnFe6 0.70 0.51 19.23 0.49 

AnFe7 0.72 0.48 19.10 0.52 

AnFe8 0..71 0.49 18.87 0.51 

AnFe9 0.67 0.55 18.17 0.45 

AnFe10 0.66 0.56 18.08 0.44 

AnFe11 0.68 0.53 18.49 0.47 

การกลัวสัตว       

(Animal Fears) 

AnFe12 0.56 0.68 16.35 0.32 

คุณภาพการวัด ความเชื่อม่ัน ( cρ ) = 0.89 ความแปรปรวนที่สกัดได ( vρ ) = 0.40 

StrFe1 0.30a 0.91 - 0.09 

StrFe2 0.36 0.87 8.24 0.13 

StrFe3 0.55 0.69 9.58 0.31 

StrFe4 0.73 0.46 9.92 0.54 

StrFe5 0.53 0.72 10.16 0.28 

StrFe6 0.48 0.77 9.65 0.23 

การกลัวภาวะที่กดดัน

ทางจิตใจ และการกลัว

แพทย  (Stress Fears) 

StrFe7 0.51 0.74 10.19 0.26 

คุณภาพการวัด ความเชื่อม่ัน ( cρ ) = 0.70 ความแปรปรวนที่สกัดได ( vρ ) = 0.26 
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ตาราง 5 (ตอ) 

ตัวแปรแฝง ตัวบงชี้ 
น้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐาน 

ความคลาดเคลื่อนของ 

การวัด (e, Ψ) 
t R2 

Fear Death 0.96 0.09 16.74 0.91 

Fear Unknown 0.99 0.01 14.96 0.99 

Fear Failure 0.85 0.28 11.43 0.72 

Animal Fears 0.92 0.15 20.00 0.85 

ความกลัว 

(Fears) 

Stress Fears 0.91 0.17 9.96 0.83 

คุณภาพการวัด ความเชื่อม่ัน ( cρ ) = 0.97 ความแปรปรวนที่สกัดได ( vρ ) = 0.86 

หมายเหตุ:  a หมายถึง คาอางอิงในการประมาณคาน้ําหนักองคประกอบ 

 จากตาราง  5  ผลการประเมินคุณภาพของตัวแปรแฝงความกลัวของเด็กไทย  พบวา 

องคประกอบหรือตัวบงชี้ของความกลัวมีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานอยูระหวาง .85 – .99 

คาเฉลี่ย .93 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคา มีความคลาดเคลื่อนอยูระหวาง .01 – .28 คาเฉลี่ย 

.14 มีคาความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดดวยความแปรปรวนขององคประกอบหรือตัวบงชี้อยูระหวาง 

.72 – .99 คาเฉลี่ย .86 มีคุณภาพของตัวแปรแฝงในดานความเชื่อมั่น ( cρ ) = .97 และคาความแปรปรวน

ที่สกัดได ( vρ ) = .86 ซึ่งคาคุณภาพดานความเชื่อมั่นและคาความแปรปรวนที่สกัดไดสูงกวาเกณฑ (> 

.50) (Hair & others. 1995: 642) ที่กําหนดไวทั้งสองและมีคาเขาใกลหนึ่ง สรุปไดวา องคประกอบหรือตัว

บงชี้สามารถใชวัดความกลัวของเด็กไทยไดในระดับสูง เมื่อพิจารณาคุณภาพองคประกอบยอยของ

ความกลัว มีรายละเอียดดังนี้ 

 คุณภาพของตัวแปรแฝงการกลัวความตายและสิ่งที่เปนอันตราย พบวา ตัวบงชี้หรือขอคําถามที่ใช

วัดการกลัวความตายและสิ่งที่เปนอันตราย มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานอยูระหวาง .45 – .73 คาเฉลี่ย 

.65 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ทุกคา มีความคลาดเคลื่อนอยูระหวาง .47 – .80 คาเฉลี่ย .58 มีคา

ความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดดวยความแปรปรวนของตัวบงชี้หรือขอคําถามอยูระหวาง .20 – .53 คาเฉลี่ย .42 

มีคุณภาพของตัวแปรแฝงในดานความเชื่อมั่น ( cρ ) = .95 และคาความแปรปรวนที่สกัดได ( vρ ) = .42   

 คุณภาพของตัวแปรแฝงการกลัวสิ่งที่ไมรู พบวา ตัวบงชี้หรือขอคําถามที่ใชวัดการกลัวสิ่งที่ไมรู  

มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานอยูระหวาง .31 – .69 คาเฉลี่ย .55 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01         

ทุกคา มีความคลาดเคลื่อนอยูระหวาง .52 – .90 คาเฉลี่ย .68 มีคาความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดดวย

ความแปรปรวนของตัวบงชี้หรือขอคําถามอยูระหวาง .10 – .47 คาเฉลี่ย .32 มีคุณภาพของตัวแปรแฝง           

ในดานความเชื่อมั่น ( cρ ) = .90 และคาความแปรปรวนที่สกัดได ( vρ ) = .32   
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 คุณภาพของตัวแปรแฝงการกลัวความลมเหลวพายแพและถูกตําหนิติเตียน พบวา ตัวบงชี้หรือ

ขอคําถามที่ใชวัดการกลัวความลมเหลวพายแพและถูกตําหนิติเตียน มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐาน

อยูระหวาง .33 – .67 คาเฉลี่ย .54 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ทุกคา มีความคลาดเคลื่อนอยูระหวาง 

.55 – .89 คาเฉลี่ย .71 มีคาความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดดวยความแปรปรวนของตัวบงชี้หรือขอ

คําถามอยูระหวาง .11 – .40 คาเฉลี่ย .29 มีคุณภาพของตัวแปรแฝงในดานความเชื่อมั่น ( cρ ) = 

.88 และคาความแปรปรวนที่สกัดได ( vρ ) = .28   

 คุณภาพของตัวแปรแฝงการกลัวการกลัวสัตว  พบวา ตัวบงชี้หรือขอคําถามที่ใชวัดการกลัวสัตว 

มีคาน้ําหนักองคประกอบมาตรฐานอยูระหวาง .45 – .76 คาเฉลี่ย .62 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ทุกคา มีความคลาดเคลื่อนอยูระหวาง .43 – .80 คาเฉลี่ย .60 มีคาความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดดวย

ความแปรปรวนของตัวบงชี้หรือขอคําถามอยูระหวาง .20 – .57คาเฉลี่ย .40 มีคุณภาพของตัวแปรแฝง

ในดานความเชื่อมั่น ( cρ ) =.89 และคาความแปรปรวนที่สกัดได ( vρ ) = .40   

 คุณภาพของตัวแปรแฝงการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจและการกลัวแพทย พบวา ตัวบงชี้หรือ

ขอคําถามที่ใชวัดการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจ และการกลัวแพทย มีคาน้ําหนักองคประกอบ

มาตรฐานอยูระหวาง .30 – .73 คาเฉลี่ย .49 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01ทุกคา มคีวามคลาดเคลือ่น

อยูระหวาง .46 – .91 คาเฉลี่ย .74 มีคาความแปรปรวนรวมที่อธิบายไดดวยความแปรปรวนของตัวบงชี้

หรือขอคําถามอยูระหวาง .09 – .54 คาเฉลี่ย .26 มีคุณภาพของตัวแปรแฝงในดานความเชื่อมั่น ( cρ ) =.70 

และคาความแปรปรวนที่สกัดได ( vρ ) = .26   

 กลาวโดยสรุป คุณภาพของโมเดลการวัดความกลัวของเด็กไทยมีคุณภาพอยูในระดับดี ตัว

บงชี้หรือขอคําถามที่ใชวัดคุณลักษณะทั้ง 5 คุณลักษณะที่เปนองคประกอบยอยของความกลัวสามารถ

วัดคุณลักษณะตามที่ตองการวัดได    

 

ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบความกลัวของเด็กไทย จําแนกตามเพศ และระดับช้ัน  
  1. ผลการศึกษาความกลัวของนักเรียนที่ศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 2 และนักเรียนชวงชั้นที่ 3 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ดังนี้ 

 1.1 คาสถิติพื้นฐาน ไดแก คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน

ของการประมาณคาเฉลี่ยประชากร ของตัวแปรความกลัว ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย 

การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่

กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย ของนักเรียนที่ศึกษาอยูในชวงชั้นที่ 2 และนักเรียนชวงชั้นที่ 3 สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จําแนกตามเพศ และการศึกษาในชวงชั้นที่ตางกัน ดัง

แสดงในตาราง 6 - 7 
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ตาราง 6 คาสถิติพื้นฐาน และการประมาณคาเฉลี่ยประชากรดวยระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95  

      ของความกลัว จําแนกตามเพศ 

 ความสามารถดานเหตผุล 

ความกลัว เพศ 
n   S S x

 

การประมาณ
คาเฉล่ีย
ประชากร 

การแปล
ความหมาย 

ชาย 614 3.294 .702 .028 3.267 – 3.411 ปานกลาง 

หญิง 746 3.200 .747 .027 3.102 – 3.255 ปานกลาง 
ความกลัวของนักเรียน

ในภาพรวม 
รวม 1,360 3.243 .728 .020 3.204 – 3.299 ปานกลาง 

ชาย 614 3.751 .890 .035 3.704 – 3.879 มาก 

หญิง 746 3.541 .872 .031 3.403 – 3.551 มาก 
การกลัวความตายหรือ 

ส่ิงที่เปนอันตราย 
รวม 1,360 3.636 .886 .024 3.577 – 3.691 มาก 

ชาย 614 3.131 .775 .031 3.095 – 3.252 ปานกลาง 

หญิง 746 2.980 .791 .029 2.883 – 3.015 ปานกลาง การกลัวส่ิงที่ไมรู 

รวม 1,360 3.058 .787 .021 3.000 – 3.112 ปานกลาง 

ชาย 614 3.077 .706 .028 3.041 – 3.185 ปานกลาง 

หญิง 746 3.153 .736 .027 3.074 – 3.196 ปานกลาง 

การกลัวความ 

ลมเหลวพายแพหรือถูก

ตําหนิติเตียน รวม 1,360 3.118 .723 .021 3.067 – 3.171 ปานกลาง 

ชาย 614 3.281 .885 .036 3.265 – 3.448 ปานกลาง 

หญิง 746 3.130 .950 .035 3.014 – 3.170 ปานกลาง การกลัวสัตว 

รวม 1,360 3.198 .924 .025 3.164 – 3.284 ปานกลาง 

ชาย 614 2.801 .798 .032 2.764 – 2.925 ปานกลาง 

หญิง 746 2.914 .815 .029 2.835 – 2.971 ปานกลาง 

การกลัวภาวะที่กดดัน

ทางจิตใจ หรือ 

การกลัวแพทย รวม 1,360 2.863 .809 .025 2.821 – 2.927 ปานกลาง 

 

  จากตาราง 6 พบวา นักเรียนมีความกลัวในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.243 โดยที่

นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความกลัวในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.294 และ 3.200 

ตามลําดับ  

เมื่อแยกความกลัวในแตละประเภท พบวานักเรียนมีความกลัวในเรื่องการกลัวความตายหรือส่ิงที่

เปนอันตราย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.636 สวนการกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือ

ถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย อยูในระดับ

ปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.058 3.118 3.198 และ 2.863 ตามลําดับ   

 

Χ
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นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีการความกลัวตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย อยูในระดับมาก 

มีคาเฉลี่ย 3.751 และ 3.541 ตามลําดับ 

นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความกลัวสิ่งที่ไมรู อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.131 และ 

2.980 ตามลําดับ 

นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน อยูในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.077 และ 3.153 ตามลําดับ 

นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความกลัวสัตว อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.281 และ 

3.130 ตามลําดับ 

นักเรียนชายและนักเรียนหญิง มีความกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย อยูในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.801 และ 2.914 ตามลําดับ ซึ่งสามารถแสดงไดดังภาพประกอบ 3  
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ภาพประกอบ 3 กราฟแสดงคาเฉลี่ยความกลัวของนักเรยีนชายและนกัเรียนหญิง 
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ตาราง 7 คาสถิติพื้นฐาน และการประมาณคาเฉลี่ยประชากรดวยระดับความเชื่อมั่น รอยละ 95  

      ของความกลวั จาํแนกตามระดับการศกึษา 

 ความสามารถดานเหตผุล 

ความกลัว 
ระดับ

การศึกษา n  S S x
 

การประมาณ
คาเฉล่ีย
ประชากร 

การแปล
ความหมาย 

ชวงชั้นที่ 2 690 3.265 .742 .036 3.252 – 3.395 ปานกลาง 

ชวงชั้นที่ 3 670 3.219 .712 .032 3.116 – 3.241 ปานกลาง 
ความกลัวของนักเรียน

ในภาพรวม 
รวม 1,360 3.243 .728 .020 3.204 – 3.299 ปานกลาง 

ชวงชั้นที่ 2 690 3.743 .882 .044 3.642 – 3.814 มาก 

ชวงชั้นที่ 3 670 3.540 .890 .038 3.465 – 3.616 มาก 
การกลัวความตายหรือ 

ส่ิงที่เปนอันตราย 
รวม 1,360 3.636 .886 .024 3.577 – 3.691 มาก 

ชวงชั้นที่ 2 690 3.126 .795 .039 3.049 – 3.203 ปานกลาง 

ชวงชั้นที่ 3 670 2.997 .778 .034 2.929 – 3.064 ปานกลาง การกลัวส่ิงที่ไมรู 

รวม 1,360 3.058 .787 .021 3.000 – 3.112 ปานกลาง 

ชวงชั้นที่ 2 690 3.170 .733 .036 3.101 – 3.243 ปานกลาง 

ชวงชั้นที่ 3 670 3.075 .709 .032 3.014 – 3.138 ปานกลาง 

การกลัวความ 

ลมเหลวพายแพหรือถูก

ตําหนิติเตียน รวม 1,360 3.118 .723 .021 3.067 – 3.171 ปานกลาง 

ชวงชั้นที่ 2 690 3.322 .944 .046 3.232 – 3.412 ปานกลาง 

ชวงชั้นที่ 3 670 3.127 .902 .040 3.047 – 3.206 ปานกลาง การกลัวสัตว 

รวม 1,360 3.198 .924 .025 3.164 – 3.284 ปานกลาง 

ชวงชั้นที่ 2 690 2.920 .814 .041 2.841 – 3.000 ปานกลาง 

ชวงชั้นที่ 3 670 2.828 .799 .035 2.758 – 2.897 ปานกลาง 

การกลัวภาวะที่กดดัน

ทางจิตใจ หรือ 

การกลัวแพทย รวม 1,360 2.863 .809 .025 2.821 – 2.927 ปานกลาง 

 

  จากตาราง 7 พบวา นักเรียนมีความกลัวในภาพรวม อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.243 โดยที่

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 และนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีความกลัวในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.265 

และ 3.219 ตามลําดับ  

เมื่อแยกความกลัวในแตละประเภท พบวานักเรียนมีความกลัวในเรื่องการกลัวความตายหรือ  ส่ิงที่

เปนอันตราย อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.636 สวนการกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือ

ถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย อยูในระดับปาน

กลาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.058 3.118 3.198 และ 2.863 ตามลําดับ   

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 และนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีการความกลัวตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย อยูในระดับ

มาก มีคาเฉลี่ย 3.743 และ 3.540 ตามลําดับ 

Χ
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นักเรียนชวงชั้นที่ 2 และนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีความกลัวสิ่งที่ไมรู อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 

3.126 และ 2.997 ตามลําดับ 

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 และนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีความกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน 

อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 3.170 และ 3.075 ตามลําดับ 

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 และนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีความกลัวสัตว อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 

3.322 และ 3.127 ตามลําดับ 

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 และนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีความกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย 

อยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย 2.920 และ 2.828 ตามลําดับ ซึ่งสามารถแสดงไดดังภาพประกอบ 4  
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ภาพประกอบ 4 กราฟแสดงคาเฉลี่ยความกลัวของนักเรยีนชวงชัน้ที ่2 และนักเรียนชวงชัน้ที ่3 
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2. ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน เกี่ยวกับความกลัวของนักเรียน ไดแก การกลัว

ความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน 

การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย มีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

     2.1 คาสถิติการทดสอบตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ ซึ่งมี

รายละเอียดของการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

  2.1.1 ทดสอบความสัมพันธภายในกลุมของตัวแปรตามทั้งหมด โดยหาคาสหสัมพันธ

อยางงาย ตามวิธีของเพียรสัน (Pearson Product Moment Correlation) และวิเคราะหโดยวิธีการของ 

Bartlett’s Test of Sphericity เพื่อตรวจสอบขอตกลงเบื้องตน สําหรับการวิเคราะหสถิติโดยใชการ

วิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) ซึ่งปรากฏผลดังตาราง 8 

ตาราง 8   ผลการวิเคราะหความสัมพันธรายคูและคาการทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรตาม         

      ความกลัวของนักเรียน ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัว  

      ความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจ 

      หรือการกลัวแพทย 

ความกลัวของนักเรียน 

การกลัวความ

ตายหรือ 

ส่ิงที่เปน

อันตราย 

การกลัว

ส่ิงที่ไมรู 

การกลัว

ความ

ลมเหลวพาย

แพหรือถูก

ตําหนิติเตียน 

การกลัวสัตว 

การกลัว

ภาวะที่กดดัน

ทางจิตใจ

หรือการกลัว

แพทย 

การกลัวความตายหรือ 

ส่ิงที่เปนอันตราย 
1.000 .780** .703** .762** .631** 

การกลัวส่ิงที่ไมรู  1.000 .717** .793** .738** 

การกลัวความลมเหลวพายแพ

หรือถูกตําหนิติเตียน 
  1.000 .635** .617** 

การกลัวสัตว    1.000 .661** 

การกลัวภาวะที่กดดันทาง

จิตใจหรือการกลัวแพทย 
    1.000 

Bartlett’s Test of Sphericity =  5179.327** 

 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดบั .01 
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  จากตาราง 8  พบวาตัวแปรความกลัวของนักเรียน ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย 

การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่

กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  เมื่อทํา

การทดสอบความสัมพันธในสวนรวม โดยใชวิธีการของบารทเลตต ไดคา Bartlett’s Test of Sphericity 

= 5179.327 ซึ่งมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวา ตัวแปรตาม คือ ความกลัวของนักเรียน ไดแก 

การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติ

เตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทยมีความสัมพันธกันจริง ซึ่งเปนไป

ตามขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ 

  2.1.2 ทดสอบความเปนเอกพันธของความแปรปรวนของความกลัวของนักเรียน ไดแก การ

กลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติ

เตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย ดวยสถิติทดสอบ Lavene 

และทดสอบความเปนเอกพันธของเมทริกซ ความแปรปรวน – แปรปรวนรวม ของความกลัวของนักเรียน 

ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูก

ตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย ดวยสถิติบอกซ (Box 

Test) ซึ่งปรากฎผลดังตาราง 9 

ตาราง 9 ผลการวิเคราะหความเปนเอกพันธของความแปรปรวน ความสามารถดานเหตุผลทางภาษา       

      ความสามารถดานเหตุผลทางรูปภาพ และความสามารถดานเหตุผลทางปริมาณ 

ความกลวั 
Levene’s Test 

 F 
p 

การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย .288 .834 

การกลัวสิง่ที่ไมรู .715 .543 

การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถกูตําหนิติเตียน .569 .635 

การกลวัสัตว 1.992 .113 

การกลัวภาวะที่กดดันทางจติใจหรือการกลัวแพทย .280 .840 

Box’s M = 53.170 , F = 1.174 , p = .198 
 

  จากตาราง 9 พบวา มีความแตกตางของความแปรปรวน อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติในทุกตัวแปร 

จึงกลาวไดวา คาความแปรปรวนในแตละตัวแปร (Univariate Variance of Homogeneity) จากกลุม

ตัวอยาง มีความเปนเอกพันธกัน 
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  เมื่อทําการทดสอบความเปนเอกพันธของเมทริกซความแปรปรวน – แปรปรวนรวม ของ ความกลัว

ของนักเรียน ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพาย

แพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือ การกลัวแพทย ดวย

สถิติบอกซ (Box Test) ไดคาสถิติ Box’s M = 53.170 คา F = 1.174 มีคา p = .198 ซึ่งแสดงวาไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ นั่นคือเมทริกซความแปรปรวน – แปรปรวนรวม มีคาเทากันในทุกกลุม ซึ่งเปนไปตาม

ขอตกลงเบื้องตนของการทดสอบ สําหรับการใชเทคนิคการวิเคราะห ความแปรปรวนพหุคูณ (MANOVA) 

  จากผลการทดสอบ ตามตาราง 8 และตาราง 9 ที่พบวา ตัวแปรตางมีความสัมพันธกัน และมีความ

เปนเอกพันธของเมทริกซความแปรปรวน – แปรปรวนรวมของขอมูล ซึ่งเปนไปตามขอตกลงเบื้องตนของการ

ทดสอบ สําหรับการใชเทคนิคการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณ ดังนั้นผูวิจัยจึงทําการวิเคราะหความ

แปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง (Two - Way MANOVA) เพื่อทดสอบสมมติฐานตอไป 

       2.2   การเปรียบเทียบความกลัวของนักเรียน ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย 

การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่

กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย ของนักเรียนที่มีเพศตางกัน และนักเรียนที่มีศึกษาในระดับชั้น             

ที่ตางกัน ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง (Two – Way MANOVA) เปรียบเทียบ 

ความกลัวของนักเรียน ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความ

ลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย 

ดวยการวิเคราะหความแปรปรวนหนึ่งตัวแปร (Univariate Test) ซึ่งมีรายละเอียดของขอมูลดังตาราง 10 

ตาราง 10 ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง (Two - Way MANOVA) ของความกลัว  

ของนักเรียน ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความ 

ลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการ 

กลัวแพทย ของนักเรียนที่มีเพศตางกัน และนักเรียนที่มีศึกษาในระดับชั้นที่ตางกัน 

Degree of Freedom 
แหลงความแปรปรวน 

Hypothesis Error 
Wilks ’Λ  

 

การทดสอบ 

F 
p 

เพศ 5 1352 .926 21.519  .000** 

ระดับชั้น 5 1352 .991   2.527 .028* 

ปฏิสัมพันธ ระหวาง เพศ 

กับระดับชั้น 
5 1352 .994  1.760 .118 

* p < .05  **p < .01 
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 จากตาราง 10 พบวา นักเรียนที่มีเพศตางกัน คือนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความกลัวใน

ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่นักเรียนชาย(Χ  = 3.294)มีความกลัว

ในภาพรวม มากกวานักเรียนหญิง(Χ  = 3.200) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบวามีคา 

Wilks Lambda = .929  มีคา F = 21.519 และนักเรียนที่มีศึกษาในระดับชั้นที่ตางกัน มีความกลัวใน

ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (Χ  = 3.265)              

มีความกลัวในภาพรวม มากกวานักเรียนชวงชั้นที่ 3(Χ  = 3.219) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยพบวามีคา Wilks   Lambda = .991 มีคา F = 2.527 แตไมพบปฏิสัมพันธระหวางเพศ กับระดับชั้น  ที่

มีตอความกลัวของเด็กไทยในภาพรวม  

   เมื่อทราบวา นักเรียนที่มีเพศตางกัน และนักเรียนที่มีศึกษาในระดับชั้นที่ตางกัน มีความกลัวใน

ภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05 ผูวิจัยจึงตรวจสอบตอไปวานักเรียน

ชายกับนักเรียนหญิง และนักเรียนชวงชั้นที่ 2 กับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีความกลัว ไดแก การกลัวความตาย

หรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว 

และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย อยางนอย 1 ดาน แตกตางกัน ผูวิจัยจึงทําการ

วิเคราะหความแปรปรวนหนึ่งตัวแปร (Univariate Test) ซึ่งปรากฏผลตามตาราง 11 และ 12 

ตาราง 11 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน ความกลัวของนักเรียน ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่ 

      เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว  

      และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย ของนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง 

ความกลวัของนักเรียน SS df MS F p 

การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย 22.268 1 22.268 28.927 .000** 

การกลัวส่ิงที่ไมรู 11.351 1 11.351 18.536 .000** 

การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน .107 1 .107 .206 .650 

การกลัวสัตว 15.759 1 15.759 18.676 .000** 

การกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย .769 1 .769 1.182 .277 

* p < .05  **p < .01 

จากตาราง 11 พบวา นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีการกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย 

การกลัวสิ่งที่ไมรู และการกลัวสัตว มีความกลัว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเมื่อ

พิจารณาจากตาราง 6 ประกอบพบวา นักเรียนชาย (Χ  = 3.751) มีการกลัวความตายหรือส่ิงที่เปน

อันตราย มากกวานักเรียนหญิง (Χ  = 3.541) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนชาย (Χ  = 3.131) 

มีการกลัวสิ่งที่ไมรูมากกวานักเรียนหญิง (Χ  = 2.980) อยางมีนัยสําคญัทางสถติิทีร่ะดบั .01 และนกัเรยีนชาย 

(Χ  = 3.281) มีการกลัวสัตว มากกวา นักเรียนหญิง (Χ  = 3.130) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01   
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และพบวา นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีการกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน 

และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  โดยที่

นักเรียนหญิง(Χ  = 3.153) มีการกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียนมากกวานักเรียนชาย 

(Χ  = 3.077) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนหญิง (Χ  = 2.914) มีการกลัวภาวะที่กดดันทาง

จิตใจหรือการกลัวแพทย มากกวานักเรียนชาย (Χ  = 2.801) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ตาราง 12 ผลการวิเคราะหความแปรปรวน ความกลัวของนักเรียน ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย  

      การกลัวสิง่ที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถกูตําหนิติเตียน การกลวัสัตวและการกลวัภาวะ   

กดดันทางจิตใจหรือการกลวัแพทย ของนักเรียนชวงชัน้ที่ตางกนั 
 

ความกลวัของนักเรียน SS df MS F p 

การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย 7.946 1 7.946 10.388 .001** 

การกลัวส่ิงที่ไมรู 3.764 1 3.764   6.146 .013* 

การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน 2.049 1 2.049   3.930 .048* 

การกลัวสัตว 8.585 1 8.585 10.174 .001** 

การกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย 1.923 1 1.923   2.954 .086 

* p < .05  **p < .01 

จากตาราง 12 พบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 2 กับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีการกลัวความตายหรือส่ิงที่เปน

อันตราย และการกลัวสัตว มีความกลัว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยเมื่อ

พิจารณาจากตาราง 7 ประกอบพบวานักเรียนชวงชั้นที่ 2 (Χ  = 3.743) มีการกลัวความตายหรือส่ิงที่เปน

อันตราย มากกวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 (Χ  = 3.540) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  นักเรียนชวงชั้นที่ 2 

(Χ  = 3.322)  มีการกลัวสัตว มากกวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 (Χ  = 3.127) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01  และพบวานักเรียนชวงชั้นที่ 2 กับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีการกลัวสิ่งที่ไมรู และการกลัวความลมเหลวพายแพ

หรือถูกตําหนิติเตียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (Χ  = 3.126) 

มีการกลัวสิ่งที่ไมรู มากกวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 (Χ  = 2.997) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียน

ชวงชั้นที่ 2 ( Χ  = 3.170) มีการกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน มากกวานักเรียน

ชวงชั้นที่ 3 (Χ  = 3.075) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

และพบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 2 กับ นักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีความกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการ

กลัวแพทย แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (Χ  = 2.920) มีความกลัว

ภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย มากกวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 (Χ  = 2.828) อยางไมมนียัสาํคญั

ทางสถิติ 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ เพื่อศึกษา ตรวจสอบความเที่ยงตรงขององคประกอบของ

ความกลัวของเด็กไทย และเปรียบเทียบความกลัว ไดแก การกลัวความตายหรือสิ่งที่เปนอันตราย 

การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดัน

ทางจิตใจหรือการกลัวแพทย ของนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

กรุงเทพมหานคร เขต 1 จําแนกตาม เพศ และระดับชั้นการศึกษา ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนสําหรับครูแนะแนว 

ครูผูสอน หรือผูปกครองสามารถนําขอมูลที่ไดจากการศึกษาไปชวยเหลือ แกไข และปองกันความกลัว           

ซึ่งมีผลตอบุคลิกภาพ พัฒนาการ และความเชื่อมั่นในการดําเนินชีวิต โดยมีลําดับข้ันตอนและผลของ

การศึกษาคนควา โดยสรุปไดดังนี้ 

ความมุงหมายของการศึกษาคนควา 
1.  เพื่อศึกษาองคประกอบความกลัวของเด็กไทย 

2.  เพื่อศึกษาความกลัวของเด็กไทย โดยจําแนกตามเพศ และระดับชั้นการศึกษา 

3.  เพื่อศึกษาปฏิสัมพันธระหวางเพศกับระดับการศึกษาที่รวมกันสงผลตอความกลัว 
ของนักเรียน 

สมมุติฐานของการศึกษาคนควา 
1. องคประกอบของความกลัวของเด็กไทยมีองคประกอบมากกวา 1 องคประกอบ 

2. นักเรียนหญิงและนักเรียนชายมีความกลัวทั้งรายดานและภาพรวมแตกตางกัน 

3. ระดับชั้นการศึกษาตางกันมีความกลัวทั้งในรายดานและภาพรวมแตกตางกัน 

4. มีปฏิสัมพันธระหวางเพศและระดับการศึกษารวมกันสงผลตอความกลัว 

ขอบเขตของการศึกษาคนควา 
    1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 

 1.1 ประชากร 

       ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งเปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 จํานวน 7,453 คน 

และเปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 จํานวน 29,627 คน รวมทั้งสิ้น 37,080 คน 
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 1.2 กลุมตัวอยาง 

       กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ซึ่งเปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 จํานวน 690 คน และ

เปนนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 3 จํานวน 670 คน รวมทั้งสิ้น 1,360 คน ที่ไดจากการสุมอยางงาย (Simple 

Random Sampling) มีข้ันตอนในการคัดเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 สุมรายชื่อโรงเรียนระดับชวงชั้นที่2 และชวงชั้นที่3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต1  

ข้ันที่ 2 สุมหองเรียนจากโรงเรียนที่ใชเปนกลุมตัวอยาง ตามชวงชั้นการศึกษา ดังนี้  

-  ชวงชัน้ที ่2   จํานวน 690 คน   เปนชาย 288 คน เปนหญิง 402 คน 

-  ชวงชัน้ที ่3   จํานวน 670 คน   เปนชาย 326 คน เปนหญิง 344 คน 

     2. ตัวแปรที่ศึกษา 
     2.1 ตัวแปรอิสระ 

  2.1.1 เพศ 

  -  ชาย 

  -  หญิง  

2.1.2 ระดับชั้นการศึกษา 

   -  ชวงชั้นที่ 2  

 -  ชวงชั้นที่ 3 

           2.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความกลัวของเด็กไทย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา เปนแบบสํารวจนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจความกลัวของนักเรียน

จํานวน 82 ขอ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ .973 แบงประเภทของความกลัวเปน 5 ประเภท คือ  

1. การกลัวความตาย และสิ่งที่เปนอันตราย (“Fear of Death and Danger”) จํานวน 24 ขอ 

มีคาความเชื่อมั่นเทากบั .950 

2. การกลัวสิง่ที่ไมรู (“Fear of the Unknown”) จํานวน 20 ขอ มีคาความเชื่อมัน่เทากับ .909 

3. การกลวัความลมเหลวพายแพ การถกูตาํหนิติเตียน (“Fear of Failure and Criticism”)  

จํานวน 19 ขอ มีคาความเชือ่มั่นเทากับ .892 

4. การกลัวสัตว (“Animal Fears”) จํานวน 12 ขอ มีคาความเชื่อมัน่เทากบั .897 

5. การกลัวภาวะทีก่ดดันทางจิตใจ และการกลัวแพทย (“Psychic Stress – Medical Fears”)  

จํานวน 7 ขอ มคีาความเชื่อมั่นเทากบั .746 



                                                                                                                   68 

วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 
การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดนําแบบสํารวจความกลัวของนักเรียน ไดแก การกลัว

ความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน 

การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย ไปดําเนินการเก็บรวบขอมูลกับ

นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง จากนั้นทําการตรวจสอบความสมบูรณของการทําแบบสํารวจ นําขอมูลที่

ไดมาจําแนกกลุมนักเรียนตามเพศ และระดับการศึกษา แลวนํามาวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของ

การวิจัย โดยการหาคาทางสถิติพื้นฐานของความกลัวของนักเรียน ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปน

อันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัว

ภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย จําแนกตามเพศ และระดับการศึกษาของนักเรียน สวนการ

เปรียบเทียบความกลัวของนักเรียน ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัว

ความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการ

กลัวแพทย ของนักเรียนที ่มีเพศตางกัน และมีระดับการศึกษาตางกัน ดวยการวิเคราะหความ

แปรปรวนพหุคูณแบบสองทาง (Two - Way MANOVA) จากนั้นเปรียบเทียบความกลัวของนักเรียน ไดแก 

การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติ

เตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทยของนักเรียน ดวยการวิเคราะห

ความแปรปรวนหนึ่งตัวแปร (Univariate Test)  

สรุปผลการวิจัย 

 ตอนที่ 1 ศึกษาองคประกอบของความกลัวของเด็กไทย 
 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสองของโมเดลความกลัวของ

เด็กไทย เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลความกลัวในบริบทของเด็กไทย สรุปไดดังนี้ 

 1. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งของโมเดลความกลัวของเด็กไทย  เพื่อ

ยืนยันวาตัวบงชี้หรือขอคําถามจํานวน 82 ขอ เหมาะสมที่ใชวัดคุณลักษณะแตละองคประกอบยอย ทั้ง 5 

องคประกอบหรือไม ผลการตรวจสอบความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลการวัดความกลัวของ

เด็กไทย  ในเบื้องตนโมเดลยังไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษจึงมีการปรับโมเดลจนกระทั่งโมเดลมี

ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ  พบวา คาไค-สแควร มีคาเทากับ 3474.24 (df=2287) มี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p value=.000 ) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ .93 และ

คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .90 สวนคามาตรฐานดัชนีรากกําลังสอง

เฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ .023 คามาตรฐานคาดัชนีรากของคาเฉลี่ย

กําลังสองสวนที่เหลือ (SRMR)เทากับ .041 เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบมีคาเปนบวกทุกคา 

และมีคาอยูระหวาง .30 -.76 และมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ทุกคา (t >2.58) จึงสรุปไดวา โมเดลความกลัว
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ของเด็กไทย 5 องคประกอบ มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษในบริบทของเด็กไทยใน

ระดับดี  ตัวบงชี้หรือขอคําถามสามารถใชวัดคุณลักษณะซึ่งเปนองคประกอบยอยทั้ง 5 ดานของความ

กลัวได 

 2. ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของเด็กไทย เพื ่อตรวจสอบความ

เที่ยงตรงเชิงโครงสรางขององคประกอบยอย (Construct Validity) ผลการประเมินโมเดล พบวา 

คาไค-สแควร เทากับ 3516.77 (df=2292) และมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p-value =.000) 

คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) เทากับ .93 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว 

(AGFI) เทากับ .90 สวนคามาตรฐานดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ 

(RMSEA) เทากับ .023 คามาตรฐานคาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองสวนที่เหลือ (SRMR) เทากับ 

.042  เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์องคประกอบของตัวบงชี้ในองคประกอบอันดับสองของความกลัวของ

เด็กไทย มีคาเปนบวกทุกคา ซึ่งมีคาอยูระหวาง .85 - .99 และมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 ทุกคา ( t 

>2.58) โดยคาสถิติ t อยูระหวาง  9.96 ถึง  20.00 แสดงวา องคประกอบยอยทั้ง  5 ดาน          

มีความสัมพันธกับความกลัวอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สรุปไดวา โมเดลความกลัวของเด็กไทย

ซึ่งประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ การกลัวความตายและสิ่งที่เปนอันตราย (Fear of Death and 

Danger) การกลัวสิ่งที่ไมรู (Fear of the Unknown) การกลัวความลมเหลวพายแพ การถูกตําหนิติเตียน 

(Fear of Failure and Criticism) การกลัวสัตว (Animal Fear) และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจและ

การกลัวแพทย (Psychic Stress – Medical Fear) มีความคงเสนคงวาในการอธิบายความแปรปรวน

รวมกันของความกลัวในบริบทของเด็กไทยไดในระดับสูง (Consistency) 

 ตอนที่ 2 ศึกษาเปรียบเทียบความกลัวของเด็กไทย จําแนกตามเพศ และระดับชั้น  
    ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความกลัวของนักเรียน ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิง

ที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และ

การกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย ของนักเรียนที่มีเพศตางกัน และมีระดับการศึกษาที่

ตางกัน สรุปไดดังนี้ 

 1. นักเรียนที่มีเพศตางกัน คือนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความกลัวในภาพรวมแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่นักเรียนชาย(Χ  = 3.294) มีความกลัวในภาพรวม มากกวา

นักเรียนหญิง(Χ  = 3.200) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา นักเรียน

ชายกับนักเรียนหญิง มีการกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู และการกลัวสัตว                  

มีความกลัว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่นักเรียนชาย (Χ  = 3.751) มีการกลัว

ความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย มากกวานักเรียนหญิง(Χ  = 3.541) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

นักเรียนชาย(Χ  = 3.131) มีการกลัวสิ่งที่ไมรู มากกวานักเรียนหญิง  (Χ  = 2.980) อยางมีนัยสําคัญ ทาง
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สถิติที่ระดับ .01 และนักเรียนชาย (Χ  = 3.281) มีการกลัวสัตว มากกวา นักเรียนหญิง(Χ  = 3.130) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และพบวา นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีการกลัวความลมเหลวพายแพ

หรือถูกตําหนิติเตียน และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย แตกตางกันอยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ  โดยที่นักเรียนหญิง (Χ  = 3.153) มีการกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติ

เตียน มากกวานักเรียนชาย  (Χ  = 3.077) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และนักเรียนหญิง(Χ  = 2.914) มี

การกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย มากกวานักเรียนชาย(Χ  = 2.801) อยางไมมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ 

2. นักเรียนที่มีศึกษาในระดับชั้นที่ตางกัน มีความกลัวในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนชวงชั้นที่ 2(Χ  = 3.265) มีความกลัวในภาพรวม มากกวา

นักเรียนชวงชั้นที่ 3(Χ  = 3.219) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณารายดาน พบวา 

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 กับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีการกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย และการกลัวสัตว              

มีความกลัว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (Χ  = 3.743)            

มีการกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย มากกวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 (Χ  = 3.540) อยางมนียัสาํคญัทาง

สถิติที่ระดับ .01 นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (Χ  = 3.322) มีการกลัวสัตว มากกวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 (Χ  

= 3.127) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และพบวานักเรียนชวงชั้นที่ 2 กับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีการ

กลัวสิ่งที่ไมรู และการกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (Χ  = 3.126) มีการกลัวสิ่งที่ไมรู มากกวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 

(Χ  = 2.997) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (Χ  = 3.170) มีการ

กลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน มากกวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 (Χ  = 3.075) อยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และพบวา นักเรียนชวงชั้นที่ 2 กับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีความกลัวภาวะที่

กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยที่นักเรียนชวงชั้นที่ 2 

(Χ  = 2.920) มีความกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย มากกวานักเรียนชวงชั้นที่ 3 (Χ  = 

2.828) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 3. ผลการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางเพศ กับระดับการศึกษาของนักเรียน พบวาไมรวมกันสงผล

ตอความกลัว ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพาย

แพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย 

อภิปรายผล 

   จากผลการวิจัย สามารถอภิปรายผลในประเด็นที่สําคัญ ดังนี้ 

  1. จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสองของโมเดลความกลัว 

เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของโมเดลความกลัวในบริบทของเด็กไทย พบวา โมเดลความกลัวมีความ
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สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษในบริบทของเด็กไทยในระดับดี โดยพิจารณาจาก ดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืนหลายดัชนี คือ คาไค-สแควร ควรไมมีนัยสําคัญทางสถิติ อยางไรก็ตามคาไค-สแควร มี

ความแปรผันไปตามขนาดของกลุมตัวอยาง ยิ่งขนาดกลุมตัวอยางที่ใหญไค-สแควรจะมีแนวโนมที่จะมี

นัยสําคัญทางสถิติ จึงพิจารณาอัตราสวนระหวางคาสถิติไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระ ( df/2χ )             

ซึ่งควรมีคาต่ํากวา 2.00 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน              

ที่ปรับแกแลว (AGFI) ควรจะมีคาสูงกวา .90 (นงลักษณ วิรัชชัย. 2538: 44 - 47; อางอิงจาก Joreskog 

and Sorbom, 1989:  23-28;  Long, 1983:  61-64;  Bollen, 1989: 256-281, 335-338) สวนคา

มาตรฐานดัชนีรากกําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) และคามาตรฐานคา

ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองสวนที่เหลือ (SRMR) ควรมีคาต่ํากวา .05 (Bollen. 1989:  257-258) 

โดยผลจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสองของความกลัว พบวา 

χ2 = 3474.24 และ 3516.77 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (p value=.000 ) อัตราสวนระหวางคาสถิติ

ไค-สแควรกับจํานวนองศาอิสระ ( df/2χ ) มีคา 1.52 และ1.53  คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) 

เทากับ .93 และคาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) เทากับ .90 สวนคามาตรฐานดัชนีราก

กําลังสองเฉลี่ยของคาความแตกตางโดยประมาณ (RMSEA) เทากับ .023 คามาตรฐานคาดัชนีรากของ

คาเฉลี่ยกําลังสองสวนที่เหลือ (SRMR) เทากับ .041 และ0.42   

 เมื่อโมเดลโดยภาพรวมมีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษแลว พิจารณาใน
รายละเอียด คาสัมประสิทธิ์องคประกอบคะแนนมาตรฐานในทุกขอคําถามในองคประกอบอันดับหนึ่ง
และอันดับสองมีคาสัมประสิทธิ์อยูระหวาง .30 ถึง .76 มีนัยสําคัญทางสถิติทุกคา มีคาความแปรปรวน
รวมของความกลัวที่อธิบายไดดวยความแปรปรวนของขอคําถามแตละขอ (R2) อยูระหวาง .09 – .58 จะ
เห็นไดวาคาน้ําหนักองคประกอบของขอคําถามทั้ง 82 ขอ มีคาน้ําหนักองคประกอบที่สามารถที่ใช
ตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางได ควรมีคามากกวา 0.30 (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 264) 
และขนาดสัมประสิทธิ์องคประกอบคะแนนมาตรฐานจากการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง
อยูระหวาง .85 ถึง .99 คาเฉลี่ย .93 มีคาความแปรปรวนรวมของความกลัวที่อธิบายไดดวยความ
แปรปรวนขององคประกอบยอยทั้ง 5 องคประกอบ (R2) อยูระหวาง .72 – .99 คาเฉลี่ย .86 มีคุณภาพ
ของการวัดในดานความเชื่อมั่น ( cρ ) = .97 และคาความแปรปรวนที่สกัดได ( vρ ) = .86 ซึ่งสูงกวาเกณฑ                 
ที่กําหนดไววา คาน้ําหนักองคประกอบคะแนนมาตรฐาน คาความเชื่อมั่นของตัวแปรแฝง (Construct 
Reliability: cρ ) และคาความแปรปรวนที่สกัดได (Variance Extracted: vρ ) ควรสูงกวา .50 (Hair & 
others. 1995: 642) ซึ่งแสดงวา องคประกอบยอยทั้ง 5 องคประกอบมีความแปรปรวนรวมที่อธิบายได
ดวยความแปรปรวนของความกลัวของเด็กไทยในระดับสูง 
               2. นักเรียนที่มีเพศตางกัน คือนักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความกลัวในภาพรวม แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยที่นักเรียนชาย(Χ  = 3.294)มีความกลัวในภาพรวม มากกวา

นักเรียนหญิง(Χ  = 3.200) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณารายดานพบวา นักเรียนชาย
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กับนักเรียนหญิง มีความกลัว คือ การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู และการกลัวสัตว 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนชายกับนักเรียนหญิง มีความกลัว คือ การกลัว

ความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย 

แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ซึ่งจะเห็นวานักเรียนชายจะมีความกลัวในเรื่องการกลัวความ

ตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู และการกลัวสัตวมากกวานักเรียนหญิง แตจะมีการกลัว

ความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทยนอย

กวานักเรียนหญิงซึ่งขัดแยงกับ กราเซียโน (Grazino et al. 1979: 86)  ไดกลาววา เด็กผูหญิงมีการ

แสดงออกของความกลัวมากกวาเด็กผู ชาย  ความแตกตางนี ้ ไมไดหมายความวาเด็กผู หญิง             

มีปฏิกิริยาตอบสนองทางความกลัวในทางชีววิทยาที่เปนพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตมากกวาเด็กผูชาย 

แตอาจหมายความไดวา พฤติกรรมการกลัวตอส่ิงเราที่เฉพาะเจาะจงนี้ ไดรับการยอมรับสําหรับ

เด็กผูหญิงมากกวาเด็กผูชาย และขัดแยงกับ  อลิซาเบท เอ. เชล็ดเด็น (Elizabeth A. Sledden: 1986: 

47-08B) ไดศึกษาตัวแปรที่เกี่ยวของกับพัฒนาการ และสิ่งที่สนับสนุนความกลัวในเด็ก โดยกลุมตัวอยาง

นั้นเปนนักเรียนในระดับประถมศึกษาจํานวน 258 คน โดยผลการศึกษาพบวา ในเด็กผูหญิงจะมีระดับ

ความกลัวมากกวาเด็กผูชาย และทั้งสองเพศจะรายงานชนิดของความกลัวใกลเคียงกัน และชนิดของ

ความกลัวจะลดลงเมื่ออายุเพิ่มข้ึนแตระดับของความกลัวนั้นยังคงเดิม โอเลนดิค, ยูล และ โอลเลอร 

(Ollendick, Yule; & Oller:1991: 32) ไดทําการเปรียบเทียบความกลัวที่ไดจากการตอบแบบสอบถาม

ดวยตนเองของกลุมตัวอยางที่เปนเด็กอังกฤษ และเด็กอเมริกัน ก็ใหผลที่ออกมาเหมือนกัน นั่นคือ ระดับ

ความกลัวทั้งหมด (Fear intensity) ของทั้ง 2 กลุม ตัวอยางเกือบจะเทากัน และยังพบวาเด็กผูหญิงมีการ

รายงานความกลัวมากกวาเด็กผูชายอยางมีนัยสําคัญ โสภิดา  นันทพรภิรมย  (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษา

เร่ืองความกลัวปกติของเด็กและวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครพบวา เด็กหญิงมีระดับความกลัว และ

จํานวนสิ่งที่กลัวมากกวาเด็กชายอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (P<.05) แตจากผลงานวิจัยครั้งนี้เปนสิ่งที่

แสดงใหเห็นวานักเรียนชายจะมีความกลัวมากกวานักเรียนหญิงนั้น อาจเปนเพราะวาทุกวันนี้การทํางาน

หรือการมอบหมายงานตางๆ เราใหสิทธิเสรีภาพ มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน ซึ่งเมื่อกอนจะเห็นวางาน

หรือความรับผิดชอบบางอยางเราจะใหนักเรียนชายมากกวานักเรียนหญิง เชนการเปนหวัหนาหอง การเปน

ประธานนักเรียน หรือการเปนกรรมการนักเรียน เพราะเราเชื่อกันวานักเรียนชายมีความเขมแข็งมากกวา

นักเรียนหญิง แตในปจจุบันนี้งานที่นักเรียนชายทําอยูนักเรียนหญิงก็สามารถทําไดและสามารถทาํไดดีกวา

นักเรียนชาย เพราะนักเรียนหญิงจะมีความรับผิดชอบมากกวานักเรียนชาย ดังนั้นความกลัวของนักเรียน

หญิงจึงมีความกลัวนอยกวานักเรียนชาย  

    3. นักเรียนที่มีศึกษาในระดับชั้นที่ตางกัน มีความกลัวในภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยที่นักเรียนชวงชั้นที่ 2 (Χ  = 3.265)มีความกลัวในภาพรวม มากกวานักเรียนชวง
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ชั้นที่ 3(Χ  = 3.219) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายดาน พบวานักเรียนที่มี

ศึกษาในระดับชวงชั้นที่ตางกัน มีความกลัว ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่

ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดันทาง

จิตใจหรือการกลัวแพทย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05 โดยพบวา นักเรียนชวงชั้นที่

ตางกัน คือนักเรียนชวงชั้นที่ 2 กับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีความกลัว คือ การกลัวความตายหรือสิ่งที่เปน

อันตราย และการกลัวสัตว แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนชวงชั้นที่ 2 

กับ นักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีความกลัว คือ การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตําหนิติ

เตียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05  นักเรียนชวงชั้นที่ 2 กับนักเรียนชวงชั้นที่ 3            

มีความกลัวกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย แตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดง

ใหเห็นวาเด็กที่มีอายุนอยกวา จะมีความกลัวมากกวาเด็กที่มีอายุมาก ซึ่งสอดคลองกับ แมคเนล และคนอื่น 

(Macneil;  & other: 1994: 153) ไดกลาววา ความกลัวที่เกิดขึ้นตามชวงอายุ เด็กประถมศึกษาจะมี

ประสบการณที่เกี่ยวของกับความกลัวมาก ทิพยภา เชษฐเชาวลิต. (2541: 81-82, สุชา จันทรเอม. 

2540: 131-132) กลาววา วัยเด็กตอนปลายวา เด็กวัยนี้จะเลิกกลัวสิ่งที่ไมมีตัวตน พิสูจนไมได 

อารมณกลัวของเด็กวัยนี้เกิดจากประสบการณการเรียนรู ส่ิงที่เด็กวัยนี้กลัวมากที่สุดคือ กลัวไมเปนที่

ยอมรับของกลุม ชอบการยกยอง แตไมชอบการเปรียบเทียบ นอกจากนี้เด็กยังกลัวอันตรายตางๆ ที่จะ

เกิดขึ้นกับตนและบุคลที่รัก การตอบสนองความกลัวจะเปนลักษณะ การตอสู การถอยหนี และการ

ทําตัวใหเขากับส่ิงนั้นๆ ความกลัวของเด็กจะเริ่มลดลงเรื่อยๆ เมื่อมีอายุมากขึ้น สารภี กาญจนาโรจนพันธ. 

(2548: 16-17 อางอิงจาก Robinson: 1986 cited in Nicastro and Whetsell: 1999) กลาววา ความกลัว

ของเด็กจะเปลี่ยนไปตามอายุ ดังนั้นเด็กวัยเรียนในแตละชวงอายุที่มีพัฒนาการดานสติปญญาแตกตางกัน

ไป จึงทําใหเด็กมีความกลัวที่แตกตางกันออกไป จากงานวิจัยที่คนพบหรืองานวิจัยอื่นๆ จะเห็นวา

นักเรียนที่มีอายุในชวงประถมศึกษาจะมีความกลัวมากกวานักเรียนที่มีอายุในระดับมัธยมศึกษา เพราะ

อาจเปนเพราะวาเด็กประถมจะไดรับการเอาอกเอาใจและการดูแลเปนอยางดีจากผูปกครองโดยที่เด็กจะ

ทําอะไรก็ตองอยูในความใกลชิดและการดูแลเปนอยางดีจากผูปกครองจึงทําใหเด็กนักเรียนในระดับ

ประถมศึกษา มีความกลัวมากกวาเด็กนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 

            4. ผลการศึกษาปฏิสัมพันธระหวางเพศ กับระดับการศึกษาของนักเรียน พบวาไมรวมกันสงผล
ตอความกลัว ไดแก การกลัวความตายหรือส่ิงที่เปนอันตราย การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความลมเหลว
พายแพหรือถูกตําหนิติเตียน การกลัวสัตว และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย 
อาจเปนเพราะการที่เด็กจะมีความกลัวนั้น อาจจะขึ้นอยูกับระดับการศึกษามากกวาเพศ เพราะเด็กที่มี
อายุนอยกวาจะมีความกลัวที่มากกวา เด็กที่มีอายุมากกวา เพราะผูปกครองยังมีการเลี้ยงดูแบบใกลชิด 
จึงทําใหเด็กไมกลาที่จะทําอะไรดวยตนเอง ซึ่งสอดคลองกับปเตอร มิวริส และคนอื่นๆ (Peter Muris 
and other: 1995: 265-268) ไดศึกษาตัวแบบของความกลัวของบิดามารดาที่สงผลตอความกลัว  
ในเด็ก ผลการวิจัยพบวา ความกลัวของบิดามารดามีความสัมพันธตอความกลัวในเด็ก โสภิดา                
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นันทพรภิรมย  (2548)  ไดศึกษาเรื่องความกลัวปกติของเด็กและวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานครพบวา 
เพศ และกลุมอายุ ไมมีอิทธิพลรวมกันตอความกลัวของเด็กและวัยรุนในเขตกรุงเทพมหานคร 

ขอเสนอแนะ 

    1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

  1.1 จากผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับหนึ่งและอันดับสองของโมเดล
ความกลัวของเด็กไทย สามารถใชพัฒนาเปนเครื่องมือวัดความกลัวของเด็กไทย โดยมีองคประกอบ
ความกลัว 5 องคประกอบ คือ การกลัวสิ่งที่ไมรู การกลัวความตายและสิ่งที่เปนอันตราย การกลัวสัตว 
การกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจและการกลัวแพทย และการกลัวความลมเหลวพายแพและถูกตาํหนติิเตยีน 

           1.2 จากการศึกษา พบวา นักเรียนมีความกลัวในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อแยก
ความกลัวในแตละประเภท  พบวา นักเรียนมีความกลัวความตาย หรือส่ิงที่เปนอันตรายมากที ่สุด 
รองลงมาคือ การกลัวสัตว และการกลัวความลมเหลวพายแพหรือถูกตาํหนิติเตียน การกลวัสิง่ทีไ่มรู  
และการกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจหรือการกลัวแพทย ตามลําดับ ดังนั้นผูที่มีสวนเกี่ยวของไมวาจะเปนครู 
หรือผูปกครองควรใหคําแนะนําและใหขอเสนอแนะใหกับนักเรียนรูจักใชเหตุผลในการคิดกอนตัดสินใจ 
เพื่อใหนักเรียนไดเกิดความกลัวนอยลง และผูปกครองควรปลอยใหนักเรียนไดแสดงออกใหเต็มที่อยาปดกั้น
ความคิดของนักเรียนและปลอยใหนักเรียนไดตัดสินใจเอง จึงจะทําใหนักเรียนไดลดความกลัวลงมาไดบาง  

 1.3 สถานศึกษาและโรงพยาบาล สามารถนําแบบสอบถามความกลัวนี้ไปใชวดัความกลวั
ของเด็กในดานตางๆ เพื่อใหทราบวาเด็กแตละคนมีความกลัวในดานใด และจะไดชวยเหลือ รักษา            
ไดอยางถูกตอง 

 1.4 ผูที่สนใจสามารถนําแบบสอบถามความกลัวนี้ไปใชวัดกับเด็กทั่วไปและเด็กที่มี
ขอบกพรอง เพื่อศึกษาวาเด็กมีความกลัวหรือไม และหากมีความกลัวเด็กกลัวดานใด เพื่อจะได
ชวยเหลือใหเด็กมีบุคลิกภาพและพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย 

  2. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป 

  2.1 ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ที่สงผลตอความกลัวของนักเรียน เชน การอบรมเลี้ยงดู 
สถานทางครอบครัว การพึ่งตนเอง ความมีวินัยในตนเอง หรือการรับรูตนเอง เปนตน หรืออาจนําตัวแปร
ความกลัวของนักเรียน มาเปนตัวแปรอิสระในการศึกษาเรื่องอื่น ๆ ตอไป 
  2.2 ควรมีการทําวิจัยโดยใชกลุมตัวอยางอื่น เชน กลุมตัวอยางที่อาศัยอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ภาคใต เพื่อศึกษาวาพื้นที่และวัฒนธรรมที่ตางกันสงผลตอความกลัวใน
ดานไหนบาง อยางไร 
  2.3  ควรตรวจสอบความถูกตองของโมเดลความกลัวของเด็กไทยกับประชากรตางกลุม 
เชน นักเรียนเพศชายและเพศหญิง เพื่อยืนยันความเปนสากลของโมเดลความกลัวของเด็กไทยตอไป 
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แบบสอบถามความกลัว 
 

คําชี้แจง 
                   แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นเพื่อสํารวจความกลัวของนักเรียน คําตอบที่นักเรียนตอบ

มีคุณคาอยางมากสําหรับการสํารวจในครั ้งนี ้ ขอใหนักเรียนอยาลอกหรือดูคําตอบของ

เพื่อนๆ แบบสํารวจนี้ไมมีถูกหรือผิด โดยแบงออกเปน  2 สวน ไดแก 

  สวนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลสวนตัว ไดแก เพศ อายุ และระดับชั้นการศึกษา 

  สวนที่ 2 แบบสอบถามความกลัว  

  1.  แบบสอบถามความกลัว 82 ขอ ใชเวลาในการตอบ 60 นาที 

 2. แบงประเภทของความกลัวเปน 5 ปจจัย ไดแก  

 ปจจัยที่  1  คือ การกลัวความตาย และสิ่งที่เปนอันตราย  

(Factor 1 = “Fear of Death and Danger”)  

 ปจจัยที่ 2  คือ การกลัวสิ่งที่ไมรู  

(Factor 2 = “Fear of the Unknown”)  

 ปจจัยที่ 3 คือ การกลัวความลมเหลวพายแพ การถูกตําหนิติเตียน  

(Factor 3 = Fear of Failure and Criticism”)  

 ปจจัยที่ 4 คือ การกลัวสัตว  

(Factor4 = “Animal Fears”)  

 ปจจัยที่ 5 คือ การกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจ และการกลัวแพทย 

(Factor5 = “Psychic Stress – Medical Fears”) 

 ใหนักเรียนเลือกคําตอบที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด โดยทําเครื่องหมาย    

ลงในชอง   ของตัวเลือก 1 ตัวเลือก คือ กลัวมากที่สุด กลัวมาก กลัวปานกลาง กลัวนอย 

และกลัวนอยที่สุด 

  มากที่สุด   คือ  นักเรียนกลัวสิ่งตางๆ หรือสถานการณนั้นมากที่สุด 

  มาก         คือ  นักเรียนกลัวสิ่งตางๆ หรือสถานการณนั้นมาก 

  ปานกลาง คือ  นักเรียนกลัวสิ่งตางๆ หรือสถานการณนั้นเปนบางครั้ง 

  นอย         คือ  นักเรียนกลัวสิ่งตางๆ หรือสถานการณนั้นนอย 

  นอยที่สุด   คือ  นักเรียนกลัวสิ่งตางๆ หรือสถานการณนั้นบางหรือไมกลัวเลย 
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สวนที่ 1  ขอมูลทั่วไป 

       คําชี้แจง  โปรดทาํเครื่องหมาย  ลงในชอง   และเติมขอความลงในชองวางใหตรงกับความเปนจริง 

         1.  เพศ     ชาย        หญิง     

         2.  อายุ                 ป 

        3.  ระดับชั้น            ประถมศึกษา  ปที่      

      มัธยมศึกษา    ปที่      

 สวนที่ 2  แบบสํารวจความกลัว                               
          คําชี้แจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง   ขอความแตละขอจะเปนส่ิงตางๆ หรือสถานการณ

ตางๆ ขอใหนักเรียนอานขอความอยางระมัดระวัง และเลือกคําตอบที่บอกถึงระดับความกลัวของนักเรียนตอส่ิงและ

สถานการณนั้นๆ แลวเลือกใหตรงกับนักเรียนมากที่สุด โดยแบงระดับความกลัว  (Level of Fear) ตอส่ิงเรานั้น ๆ 

เปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และ นอยที่สุด 

ระดับความกลัวของนักเรียน 
ขอ ส่ิงตางๆ /สถานการณตางๆ มาก

ที่สุด 
มาก ปานกลาง นอย 

นอย
ที่สุด 

1 ถูกลอเลียน 5 4 3 2 1 

2 เครื่องเลนหวาดเสียว เชน รถไฟเหาะ  5 4 3 2 1 

3 การอยูคนเดียว 5 4 3 2 1 

4 ถูกคนอื่นนินทา, วิจารณ 5 4 3 2 1 

5 ปลิงดูดเลือด/ทาก 5 4 3 2 1 

6 เพื่อนไมคบ 5 4 3 2 1 

7 การอยูในที่คับแคบ เชน ลิฟต 5 4 3 2 1 

8 การไปหาหมอ 5 4 3 2 1 

9 เรียนไดคะแนนไมดี 5 4 3 2 1 

10 การสลายมอบ/ สลายการประทวง 5 4 3 2 1 

11 ความมืด 5 4 3 2 1 

12 ถูกขมขูดวยอาวุธ เชน ปน มีด ฯลฯ 5 4 3 2 1 

13 ส่ิงเสพยติดอันตราย เชน ยาบา ฯลฯ 5 4 3 2 1 

14 การพูดหนาชั้น/หนาเสาธง 5 4 3 2 1 

15 ความรุนแรงในโทรทัศน/ภาพยนตร 5 4 3 2 1 

16 แมงมุม/กิ้งกือ/หนอน/ไสเดือน/แมลงสาบ 5 4 3 2 1 

17 ถูกจี้/ถูกปลน 5 4 3 2 1 

18 พอแมดุหรือตําหนิ 5 4 3 2 1 

19 การตอสู ทะเลาะวิวาท 5 4 3 2 1 

20 ถูกลักพาตัว 5 4 3 2 1 
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  ระดับความกลัวของนักเรียน 

ขอ ส่ิงตางๆ /สถานการณตางๆ มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย 
นอย
ที่สุด 

21 พบปะคนเปนครั้งแรก 5 4 3 2 1 

22 ไฟไหมบาน 5 4 3 2 1 

23 การถูกผาตัด 5 4 3 2 1 

24 คนในครอบครัวเสียชีวิต 5 4 3 2 1 

25 การทําผิดพลาด 5 4 3 2 1 

26 พอแมทะเลาะกัน 5 4 3 2 1 

27 พายุ/ฟาแลบ/ฟารอง/ฟาผา 5 4 3 2 1 

28 ตัวเองกําลังจะตาย 5 4 3 2 1 

29 ประสบอุบัติเหตุ ถูกรถชน/ถูกรถทับ 5 4 3 2 1 

30 ถูกสงไปหาฝายปกครอง 5 4 3 2 1 

31 ผี/ส่ิงล้ีลับ/ไสยศาสตร 5 4 3 2 1 

32 เกิดสงครามระหวางประเทศ 5 4 3 2 1 

33 สัตวใหญ เชน ชาง วัว ควาย 5 4 3 2 1 

34 หายใจไมออก 5 4 3 2 1 

35 พอแมลงโทษ 5 4 3 2 1 

36 สอบตก 5 4 3 2 1 

37 คนเมาเหลา/เมายา/เมากาว 5 4 3 2 1 

38 สัตวมีพิษ งู ตะขาบ แมลงปอง ฯลฯ 5 4 3 2 1 

39 พอแมเลิกกัน 5 4 3 2 1 

40 ถูกไฟฟาชอรต 5 4 3 2 1 

41 คนในครอบครัวเกิดอุบัติเหตุ 5 4 3 2 1 

42 การพลัดหลงในกลุมคนจํานวนมาก 5 4 3 2 1 

43 การไมมีเพื่อน 5 4 3 2 1 

44 คนในครอบครัวปวย 5 4 3 2 1 

45 คนที่หนาตาไมนาไวใจ 5 4 3 2 1 

46 ถูกขโมยขึ้นบาน 5 4 3 2 1 

47 ฝนราย 5 4 3 2 1 

48 อยูตามลําพังคนเดียวในบาน 5 4 3 2 1 

49 หนู 5 4 3 2 1 

50 การเขาเรียนในที่ใหม 5 4 3 2 1 

51 แผนดินไหว 5 4 3 2 1 
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ระดับความกลัวของนักเรียน 

ขอ ส่ิงตางๆ /สถานการณตางๆ  (ตอ) มาก
ที่สุด 

มาก ปานกลาง นอย 
นอย
ที่สุด 

52 ถูกฉีดยา/ใหน้ําเกลือ 5 4 3 2 1 

53 แมลงมีพิษ เชน ผ้ึง/ตอหัวเสือ/แตน 5 4 3 2 1 

54 การสอบ 5 4 3 2 1 

55 ถูกกลั่นแกลง 5 4 3 2 1 

56 รูผลสอบ 5 4 3 2 1 

57 น้ําทวม/ดินโคลนถลม 5 4 3 2 1 

58 สัตวเล้ือยคลาน เชน เหี้ย ตะกวด ตุกแก 5 4 3 2 1 

59 โรคติดตอรายแรง เอดส หวัดนก ฯลฯ 5 4 3 2 1 

60 บานผีสิง 5 4 3 2 1 

61 เสือ/สิงโต 5 4 3 2 1 

62 คนตาย 5 4 3 2 1 

63 การหลงทางในที่ไมคุนเคย 5 4 3 2 1 

64 คล่ืนยักษ 5 4 3 2 1 

65 ปาชา 5 4 3 2 1 

66 สุนัขพันธุดุราย (ลอตไวเลอร โดเบอรแมน) 5 4 3 2 1 

67 เลือด 5 4 3 2 1 

68 ถูกมองวาโง 5 4 3 2 1 

69 การอยูในที่สูง (กลัวความสูง) 5 4 3 2 1 

70 การเดินทางโดยเครื่องบิน 5 4 3 2 1 

71 คนแปลกหนา 5 4 3 2 1 

72 นอนโรงพยาบาล 5 4 3 2 1 

73 ตกจากที่สูง 5 4 3 2 1 

74 ปลาฉลาม 5 4 3 2 1 

75 การนั่งคนเดียวในรถตู รถโดยสาร 5 4 3 2 1 

76 ทําฟน/ทันตแพทย 5 4 3 2 1 

77 จระเข 5 4 3 2 1 

78 กลุมอันธพาล นักเลง 5 4 3 2 1 

79 จมน้ํา 5 4 3 2 1 

80 สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา เขียด คางคก อึ่งอาง 5 4 3 2 1 

81 ถูกไฟไหม น้ํารอนลวก 5 4 3 2 1 

82 ความผิดหวัง 5 4 3 2 1 
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ภาคผนวก ค 
 

แสดงผลการหาคุณภาพเครื่องมือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

90 
ตาราง 13 แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความกลัวในแตละองคประกอบยอย 

        ทัง้ 5 องคประกอบ 

องคประกอบ ขอที่ คาความเชื่อม่ัน 

1. การกลัวความตายและสิ่งที่เปนอันตราย    

(Fear Death) 

 

f_10.1 

f_12.2 

f_13.3 

f_17.4 

f_20.5 

f_23.6 

f_25.7 

f_28.8 

f_29.9 

f_30.10 

f_33.11 

f_35.12 

f_41.13 

f_42.14 

f_45.15 

f_47.16 

f_52.17 

f_58.18 

f_60.19 

f_65.20 

f_74.21 

f_79.22 

f_80.23 

f_82.24 

0.391 

0.685 

0.597 

0.699 

0.760 

0.724 

0.642 

0.433 

0.663 

0.756 

0.692 

0.593 

0.705 

0.692 

0.574 

0.703 

0.706 

0.698 

0.698 

0.701 

0.676 

0.628 

0.610 

0.598 
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ตาราง 13  (ตอ)  แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความกลวัในแตละองคประกอบยอย 

        ทัง้ 5 องคประกอบ 

องคประกอบ ขอที่ คาความเชื่อม่ัน 

2. การกลัวส่ิงที่ไมรู   (Fear Unknown) f_2.25 

f_3.26 

f_7.27 

f_11.28 

f_15.29 

f_32.30 

f_38.31 

f_43.32 

f_46.33 

f_48.34 

f_49.35 

f_61.36 

f_63.37 

f_64.38 

f_66.39 

f_68.40 

f_70.41 

f_71.42 

f_72.43 

f_76.44 

 

.412 

.488 

.419 

.550 

.360 

.640 

.562 

.591 

.595 

.539 

.594 

.636 

.661 

.637 

.634 

.371 

.548 

.522 

.648 

.602 
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ตาราง 13  (ตอ)  แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความกลวัในแตละองคประกอบยอย 

        ทัง้ 5 องคประกอบ 

องคประกอบ ขอที่ คาความเชื่อม่ัน 

3. การกลัวความลมเหลวพายแพ 

และถูกตําหนิติเตียน  (Fear Failure) 

f_1.45 

f_4.46 

f_6.47 

f_9.48 

f_18.49 

f_19.50 

f_26.51 

f_27.52 

f_31.53 

f_36.54 

f_37.55 

f_40.56 

f_44.57 

f_51.58 

f_55.59 

f_56.60 

f_57.61 

f_69.62 

f_83.63 

0.408 

0.531 

0.505 

0.479 

0.521 

0.517 

0.563 

0.527 

0.534 

0.562 

0.569 

0.476 

0.555 

0.441 

0.491 

0.616 

0.537 

0.542 

0.509 
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ตาราง 13  (ตอ)  แสดงคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความกลวัในแตละองคประกอบยอย 

        ทัง้ 5 องคประกอบ 

องคประกอบ ขอที่ คาความเชื่อม่ัน 

4. การกลัวสัตว    (Animal Fears) f_5.64 

f_16.65 

f_34.66 

f_39.67 

f_50.68 

f_54.69 

f_59.70 

f_62.71 

f_67.72 

f_75.73 

f_78.74 

f_81.75 

.494 

.576 

.528 

.688 

.489 

.669 

.709 

.687 

.599 

.629 

.674 

.616 

5. การกลัวภาวะที่กดดันทางจิตใจ 

 และการกลัวแพทย  (Stress Fears) 

f_8.76 

f_14.77 

f_22.78 

f_24.79 

f_53.80 

f_73.81 

f_77.82 

 

.435 

.313 

.436 

.447 

.559 

.488 

.536 
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ตาราง 14  แสดงคาความเชือ่มั่นของแบบทดสอบความกลัวทัง้ฉบับ 

ขอที่ คาความเชื่อม่ัน ขอที่ คาความเชื่อม่ัน ขอที่ คาความเชื่อม่ัน 

f_10.1 

f_12.2 

f_13.3 

f_17.4 

f_20.5 

f_23.6 

f_25.7 

f_28.8 

f_29.9 

f_30.10 

f_33.11 

f_35.12 

f_41.13 

f_42.14 

f_45.15 

f_47.16 

f_52.17 

f_58.18 

f_60.19 

f_65.20 

f_74.21 

f_79.22 

f_80.23 

f_82.24 

f_2.25 

f_3.26 

f_7.27 

f_11.28 

f_15.29 

f_32.30 

0.452 

0.619 

0.522 

0.625 

0.684 

0.619 

0.552 

0.541 

0.589 

0.658 

0.645 

0.584 

0.670 

0.611 

0.576 

0.654 

0.679 

0.677 

0.646 

0.660 

0.649 

0.654 

0.621 

0.636 

0.381 

0.433 

0.406 

0.506 

0.329 

0.662 

f_38.31 

f_43.32 

f_46.33 

f_48.34 

f_49.35 

f_61.36 

f_63.37 

f_64.38 

f_66.39 

f_68.40 

f_70.41 

f_71.42 

f_72.43 

f_76.44 

f_1.45 

f_4.46 

f_6.47 

f_9.48 

f_18.49 

f_19.50 

f_26.51 

f_27.52 

f_31.53 

f_36.54 

f_37.55 

f_40.56 

f_44.57 

f_51.58 

f_55.59 

f_56.60 

0.660 

0.655 

0.653 

0.508 
0.527 

0.613 

0.671 

0.671 

0.659 

0.344 

0.508 

0.465 

0.652 

0.590 

0.295 

0.421 

0.385 

0.358 

0.457 

0.560 

0.515 

0.530 

0.585 

0.532 

0.542 

0.554 

0.474 

0.453 

0.410 

0.560 

f_57.61 

f_69.62 

f_83.63 

f_5.64 

f_16.65 

f_34.66 

f_39.67 

f_50.68 

f_54.69 

f_59.70 

f_62.71 

f_67.72 

f_75.73 

f_78.74 

f_81.75 

f_8.76 

f_14.77 

f_22.78 

f_24.79 

f_53.80 

f_73.81 

f_77.82 

0.427 

0.488 

0.446 

0.519 

0.516 

0.504 

0.687 

0.440 

0.642 

0.661 

0.661 

0.621 

0.617 

0.627 

0.536 

0.319 

0.345 

0.517 

0.642 

0.498 

0.456 

0.483 

คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบความกลัวทั้งฉบับ โดยหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) 

ของครอนบัค (Cronbach)  เทากับ .973 
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ภาคผนวก ง 
 

หนังสือราชการ 
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