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ปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธก์บัความวิตกกงัวลจากการพรากจาก  
ของเดก็วยัก่อนเรียน ตามการรบัรูข้องครพ่ีูเล้ียงเดก็ ในเขตจงัหวดัชลบรีุ 
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บทคดัย่อ 

 
วตัถปุระสงค์การวิจยั: เพื่อศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างสมัพนัธภาพระหว่างเดก็วยัก่อนเรยีนกบัครพูี่
เลี้ยงเด็ก สภาพอารมณ์เครยีดของครูพี่เลี้ยงเด็ก ประสบการณ์การสอนของครูพี่เลี้ยงเด็ก ประเภท
ครอบครวัของเดก็วยัก่อนเรยีน และพืน้ฐานทางอารมณ์ของเดก็วยัก่อนเรยีน กบัความวติกกงัวลจากการ
พรากจากของเดก็วยัก่อนเรยีน   
วิธีการวิจยั: การวจิยัเชงิความสมัพนัธ์ กลุ่มตวัอย่าง ประกอบด้วย ครูพี่เลี้ยงเดก็ มารดาและบุตรวยั
ก่อนเรยีน อาย ุ1-4 ปี ในสถานรบัเลีย้งเดก็ อ าเภอเมอืง จงัหวดัชลบุร ีจ านวนกลุ่มละ 98 คน เครือ่งมอืที่
ใช้ในการเก็บข้อมูลประกอบด้วยแบบบนัทกึขอ้มูลทัว่ไป แบบสอบถามสมัพนัธภาพระหว่างเดก็กบัครู 
สภาพอารมณ์เครยีดของครู ประสบการณ์การสอนของครู ประเภทครอบครวัของเด็ก พื้นฐานทาง
อารมณ์ของเด็ก และแบบบนัทึกพฤติกรรมความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวยัก่อนเรยีน  
วเิคราะหข์อ้มลูโดยหาค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธข์องเพยีรส์นั 
ผลการวิจยั:  เดก็วยัก่อนเรยีนมคีะแนนความความวติกกงัวลจากการพรากจากเฉลีย่เท่ากบั 8.87 (SD 
= 6.66)  ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพระหว่างเด็กวยัก่อนเรยีนกบัครูพี่เลี้ยงเด็ก มคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบั
ความวติกกงัวลจากการพรากจากอย่างมนีัยส าคญัทางสถติทิี่ระดบั .05 (r = -.20, p<.05)  ส่วนสภาพ
อารมณ์เครยีดของคร ูประสบการณ์การสอนของคร ูประเภทครอบครวัของเดก็ และพืน้ฐานทางอารมณ์
ของเดก็ ไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความวติกกงัวลจากการพรากจากของเดก็วยัก่อนเรยีน   
สรปุผล: เพื่อลดความวติกกงัวลจากการพรากจาก ผูบ้รหิารสถานรบัเลีย้งเดก็และผูท้ีม่หีน้าทีท่ีเ่กีย่วขอ้ง
ในการดแูลเดก็ควรส่งเสรมิสมัพนัธภาพระหว่างเดก็วยัก่อนเรยีนกบัครพูีเ่ลีย้งเดก็  
            
ค าส าคญั: ความวติกกงัวลจากการพรากจาก  สมัพนัธภาพระหว่างเดก็วยัก่อนเรยีนกบัครพูีเ่ลีย้งเดก็     
             สภาพอารมณ์เครยีดของครพูีเ่ลีย้งเดก็ เดก็วยัก่อนเรยีน 
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Factors related to separation anxiety of pre-school children  
as perceived by child-caregivers in Chon Buri province 
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Abstract 

 
Objectives: The purpose of this study was to examine the relationship between caregiver and 
child relationship, caregiver stress, caregiver experience, family type, child temperament and 
separation anxiety of pre-school children.  
Methods: A descriptive correlational study of 98 caregivers, 98 mothers and their pre-school 
children in child care centers, Muang district, Chon Buri province was conducted. The research 
instruments included a demographic record form, a caregiver-child relationship questionnaire, 
caregiver stress questionnaire, caregiver experience questionnaire, child temperament 
questionnaire, and separation anxiety questionnaire. Descriptive statistics and Pearson’s Product 
Moment Correlation were used to analyze the data. 
Results: The results showed that the mean score of separation anxiety of the pre-school children 
was 8.87 (SD = 6.66). Caregiver and child relationship was negatively correlated with separation 
anxiety of the pre-school children (r =-.20, p<.05). Caregiver stress, caregiver experience, family 
type, and child temperament were not significantly correlated with separation anxiety of the pre-
school children.   
Conclusions: In order to reduce separation anxiety of preschool children, child care center 
administrators or those involved with taking care of preschool children should promote  caregiver-
child relationship.  
 
Keywords: separation anxiety, caregiver-child relationship, caregiver stress, pre-school children 
*Faculty of Nursing Burapha University, E-mail: natchananc@gmail.com 
**Faculty of Nursing Burapha University  
 
 
 

mailto:natchananc@gmail.com

