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บทคัดย่อ
	 กำรวจิยัครัง้นี้เป็นกำรวจิยัเชงิพรรณำ	มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษำปัจจยัทีม่คีวำมสมัพนัธ์กบัควำมวติกกงัวล

จำกกำรพรำกจำกของเดก็วยักอ่นเรยีน	ได้แก	่ควำมรกัควำมผกูพนัระหว่ำงมำรดำและบตุรวยัก่อนเรยีน	สภำพ

อำรมณ์ของครพูีเ่ลี้ยงเดก็	ประสบกำรณ์กำรสอนของครพูีเ่ลี้ยงเดก็	ประเภทครอบครวัของเดก็	และพื้นฐำนทำง

อำรมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน	 กลุ่มตัวอย่ำงประกอบด้วย	 มำรดำและบุตรวัยก่อนเรยีน	 อำยุ	 1-4	 ปี	 และครูพี่

เลี้ยงเด็ก	ในสถำนรับเลี้ยงเด็ก	อ�ำเภอเมอืง	จังหวัดชลบุร	ีจ�ำนวนกลุ่มละ	98	คน	ซึ่งคัดเลอืกโดยวธิกีำรสุ่มแบบ

หลำยขัน้ตอน	เครื่องมอืที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยแบบบันทกึข้อมูลทั่วไป	แบบสอบถำมควำม

ผูกพันระหว่ำงมำรดำและบุตรวัยก่อนเรยีน	สภำพอำรมณ์ของครูพี่เลี้ยงเด็ก	พื้นฐำนทำงอำรมณ์ของเด็กก่อน

วัยเรยีน		และแบบบนัทกึพฤตกิรรมควำมวติกกังวลจำกกำรพรำกจำกของเดก็		วเิครำะห์ข้อมลูหำควำมสัมพนัธ์

โดยกำรหำค่ำสัมประสทิธิ์สหสัมพันธ์ของเพยีร์สัน

	 ผลกำรวจิยั	พบว่ำ	เดก็วัยก่อนเรยีนในสถำนรับเลี้ยงเดก็	มคีะแนนควำมวติกกังวลจำกกำรพรำกจำกเฉลีย่	

เท่ำกับ	8.19	(SD	=	6.07)	โดยเด็กแสดงออกเป็นพฤตกิรรมประท้วงมำกที่สุด	รองลงมำเป็นพฤตกิรรมสิ้นหวัง	

และพฤตกิรรมปฏเิสธน้อยที่สุด	ส่วนปัจจัยด้ำนสภำพอำรมณ์ของครูพี่เลี้ยงเด็ก	ประสบกำรณ์กำรสอนของครู

พีเ่ลี้ยงเดก็	ประเภทครอบครวัของเดก็	และพื้นฐำนทำงอำรมณ์ของเดก็วยัก่อนเรยีน	ไม่มคีวำมสมัพนัธ์กบัควำม

วิตกกังวลจำกกำรพรำกจำกของเด็กวัยก่อนเรียนอย่ำงมีนัยส�ำคัญทำงสถิติที่ระดับ	 .05	 ควำมผูกพันระหว่ำง

มำรดำและบตุรวยัก่อนเรยีน	มคีวำมสมัพนัธ์ทำงลบกบัควำมวติกกงัวลจำกกำรพรำกจำกอย่ำงมนียัส�ำคญัทำง

สถติทิี่ระดับ	.05	(r	=	-.25,	p<.05)	ดังนัน้	พยำบำล	ผู้บรหิำรสถำนรับเลี้ยงเด็กวัยก่อนเรยีนและผู้ที่มหีน้ำที่ที่

เกี่ยวข้องในกำรดูแลเด็ก	 ควรส่งเสริมควำมผูกพันระหว่ำงมำรดำและบุตรวัยก่อนเรียน	 เพื่อเป็นกำรลดควำม

วติกกังวลจำกกำรพรำกจำกของเด็กวัยก่อนเรยีน
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Factors Influencing Separation Anxiety of Pre-school Children 

as Perceived by Mothers in Child Care Center, Chon Buri P rovince

Natchanan Chivanon*

Maneerat Phaktoop**

Abstract
	 The	purpose	of	this	descriptive	correlational	research	was	to	examine	factors	related	to		separation	

anxiety	of	pre-school	children,	including	mother-child	attachment,	caregiver	stress,	caregiver	experience,	

family	 type	 and	 child	 temperament.	 Sample	 included	98	 caregivers,	 98	mothers	 and	 their	 preschool		

children,	child	care	centers,	Muang	district,	Chon	Buri	province.	Multi-stage	random	sampling	was	used	

to	 recruit	 the	 sample.	Research	 instruments	 included	demographic	 record	 form,	and	questionnaires	of	

mother-child	 attachment,	 caregiver	 stress,	 child	 temperament,	 and	 separation	 anxiety.	 Descriptive																		

statistics	and	Pearson’s	Product	Moment	Correlation	were	used	to	analyze	data.

	 Results	revealed	that	mean	score	of	separation	anxiety	of	pre-school	children	was	8.19	(SD	=	6.07).	

Caregiver	 stress,	 caregiver	 experience,	 family	 type,	 and	 child	 temperament	were	 not	 significantly																					

correlated	 with	 separation	 anxiety	 of	 pre-school	 children.	 Mother-child	 attachment	 was	 negative																							

correlated	with	separation	anxiety	of	pre-school	children	(r	=	-.25,	p<.05).	Therefore,	in	order	to	reduce	

separation	anxiety	of	preschool	children,	nurses	or	child	care	center	administrators	or	whom	involving	with	

taking	care	of	preschool	children	should	promote	the	mother-child	attachment.		 	

*Faculty of Nursing, Burapha University, Chon Buri Thailand 20131; e-mail : natchananc@gmail.com

** Faculty of Nursing, Eastern Asia university, Pathum Thani Thailand 12110; e-mail :maneerat@eau.ac.th

Key words : Separation	anxiety;	Pre-school	children;	Child	care	center



Nursing Journal of the Ministry of Public Health 163

ความเป็นมาและความส�าคัญ
	 จำกกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภำวะ

เศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นไปในปัจจบัุน	ท�ำให้บทบำทของสมำชกิ

ในครอบครัวเปลี่ยนไปจำกเดิม	 ประกอบกับลักษณะ

ครอบครัวที่มีกำรเปลี่ยนแปลงจำกครอบครัวขยำยมำ

เป็นครอบครัวเดี่ยวมำกขึ้น	 เมื่อบิดำมำรดำต้องออกไป

ท�ำงำนนอกบ้ำนท�ำให้ขำดผู้ดูแลเด็ก	 จึงต้องส่งบุตรวัย

ก่อนเรยีนไปสถำนรับเลี้ยงเด็ก	ซึง่เป็นก้ำวแรกในกำรเข้ำ

สงัคมของเดก็	สถำนรับเลี้ยงเดก็ถอืเป็นโรงเรยีนแห่งแรก

ของเด็กที่ท�ำให้เด็กได้เรียนรู้โลกที่กว้ำงขึ้น1-2	 และอำจ

เป็นครัง้แรกของเดก็ทีต้่องพรำกจำกบดิำมำรดำจงึท�ำให้

เด็กเหล่ำนี้เกดิควำมวติกกังวล

	 ควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำก	 (separation	

anxiety)	เป็นควำมรูส้กึทำงด้ำนอำรมณ์ของเดก็ทีเ่กดิขึ้น

เมื่อเด็กต้องพรำกจำกสมำชิกในครอบครัว	 บุคคลหรือ

สถำนทีอ่นัเป็นทีร่กั3-4	ควำมวติกกงัวลจำกกำรพรำกจำก

เป็นสญัชำตญำณระดบัพื้นฐำนของมนษุย์ทีจ่ะพฒันำไป

เพื่อควำมผูกพันทำงสังคม	 เป็นควำมรู้สึกขำดควำม

มัน่คงปลอดภัยเพรำะปรำศจำกผูคุ้ม้ครอง5	ส่วนใหญ่เดก็

วัยทำรกและวัยก่อนเรียนจะมีควำมรู้สึกผูกพันต่อบิดำ

มำรดำและสมำชิกในครอบครัว	 เพรำะบุคคลเหล่ำนี้

ท�ำให้เด็กเกดิควำมรู้สกึมั่นคง	ปลอดภัย	สุขสบำย	และ

ปกป้องคุ้มครองเด็กได้	 กำรไปสถำนรับเลี้ยงเด็กท�ำให้

เด็กต้องพรำกจำกครอบครัวเป็นครั้งแรก	 เมื่อเด็กต้อง

แยกไปอยู ่กับบุคคลอื่นหรือสถำนที่อื่นที่ไม ่คุ ้นเคย																		

จะท�ำให้เด็กเกิดควำมวิตกกังวลได้3	 โดยปกติแล้วควำม	

วิตกกังวลจำกกำรพรำกจำก	 เป็นขั้นตอนหนึ่งที่อยู่ใน

พัฒนำกำรปกติในชีวิต6	 ที่เด็กต้องเรียนรู้เกี่ยวกับตัวตน

ที่จะเป็นอสิระจำกบดิำมำรดำ	เป็นกำรสร้ำงพัฒนำกำร

ทำงด้ำนสังคมกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บิดำมำรดำ	 เมื่อเด็ก

ต้องพรำกจำกบดิำมำรดำหรอืญำตพิีน้่องไปอยูใ่นสถำน

ที่ใหม่ที่เด็กไม่คุ้นเคย	 จึงเป็นช่วงเวลำที่ท�ำให้เด็กเกิด

ควำมตื่นเต้น	 กระวนกระวำยใจ	 พบว่ำเด็กส่วนใหญ่												

(ร้อยละ	65)	จะหยุดร้องไห้ภำยใน	3-4	นำท	ีหลังจำก

นัน้เดก็กจ็ะปรบัตวัให้เข้ำกบัสถำนรบัเลี้ยงเดก็ได้		แต่เดก็

ที่มคีวำมรู้สกึไม่มั่นคงทำงอำรมณ์	(ร้อยละ	35)	จะเกำะ

ติดบิดำมำรดำ	 ครู/พี่เลี้ยงเด็ก	 	 อำละวำด	 รบกวนเด็ก												

คนอืน่	ยำกทีจ่ะปรบัตวัในกำรเปลีย่นแปลงกจิวตัรประจ�ำ

วันที่แตกต่ำงไปจำกเดมิได้7	 	 ในบำงรำยเด็กอำจปฏเิสธ

บดิำมำรดำหรอืแสดงอำกำรก้ำวร้ำวต่อบดิำมำรดำ		และ

ถ้ำยิ่งเด็กมีอำกำรของกำรวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำก

ที่รุนแรง	คอืมอีำกำรวติกกังวลนำนถงึ	4	สัปดำห์	จะก่อ

ให้เดก็เกดิควำมอดึอดักระสบักระส่ำย	ทีถ่อืได้ว่ำมคีวำม

ผิดปกติหรือเป็นโรคควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำก

ได้	ที่เรยีกว่ำ	SAD	(Separation	anxiety	disorder)8   ถอืว่ำ

เป็นปัญหำทำงด้ำนอำรมณ์ทีร่นุแรง	ถ้ำไม่ได้รบักำรแก้ไข

และปล่อยทิ้งไว้	 เด็กจะเกิดอำกำร	 โรคแพนิค	 (panic	

disorder)	 และภำวะซึมเศร้ำมำกขึ้น	 ควำมวิตกกังวลที่

ยำวนำนจะสำมำรถส่งผลต่อวัยเด็กและมีอำกำรกลัว

สงัคมในวยัรุน่	โดยร้อยละ	60-80	ของเดก็ทีม่คีวำมวติก

กังวลจำกกำรพรำกจำกเป็นสำเหตุของควำมกลวักำรไป

โรงเรยีน9	นอกจำกนี้ผลในระยะยำวของควำมวติกกงัวล

จำกกำรพรำกจำกในเด็กมีควำมสัมพันธ์กับกำรเกิด

โรคจติเภทชนดิต่ำงๆ	เช่น	โรคกังวลทั่วไป	(generalized	

anxiety	disorder)	โรคอำรมณ์สองขัว้	(bipolar	disorder)	

โรคควำมเจ็บปวดที่ เกิดทำงกำยโดยมีสำเหตุจำก															

ทำงจิตใจและโรคติดแอลกอฮอล์	 (pain	 disorder	 and	

alcohol	dependence)	ซึ่งท�ำให้คุณภำพชวีติของเด็กและ

ครอบครัวเสื่อมถอยลง5	จำกกำรศกึษำของ	Kaminski10	

พบว่ำร้อยละ	 80	 ของเด็กเล็กที่มีควำมยำกล�ำบำกใน												

กำรปรับตัวในโรงเรียนระดับประถมศึกษำนั้น	 เป็นผล										

มำจำกที่เด็กเกดิควำมวติกกังวลจำกกำรพรำกจำกและ

กำรที่ต้องแยกจำกบุคคลหรอืสถำนที่ที่คุ้นเคย	บำงรำย

แสดงออกถึงอำกำรเจ็บป่วยทำงกำย	 เช่น	 ปวดศีรษะ												

เจ็บคอ	ปวดท้อง	ท้องเสยี	กังวล	ซมึเศร้ำ	และเรยีกร้อง

ที่จะอยู่ที่บ้ำนแทนกำรไปโรงเรยีน	และถ้ำถูกบังคับให้ไป

โรงเรียน	 เด็กจะแสดงอำกำรร้องไห้	 แสดงอำรมณ์ร้ำย	

ถอยหน	ีเกำะตดิบดิำมำรดำ	นอกจำกนัน้ควำมเครยีดที่
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เกิดจำกกำรพรำกจำกยังส่งผลต่อพัฒนำกำรของเด็ก

ตำมมำ	 จำกงำนวิจัยของ	 Schore11	 สนับสนุนว ่ำ	

สัมพันธภำพที่ด	ีกำรมคีวำมรักควำมผูกพันระหว่ำงเด็ก

กับผู ้ดูแลจะส่งผลกระทบต่อพัฒนำกำรทำงด้ำนสติ

ปัญญำของเด็กได้	

	 ควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำกในเด็กก่อนวัย

เรียน	 จำกกำรศึกษำค้นคว้ำ	 พบว่ำมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง	

เช่น	 ควำมผูกพันระหว่ำงมำรดำและบุตรวัยก่อนเรียน	

เมือ่เดก็ต้องแยกจำกบดิำมำรดำไปยงัสถำนรบัเลี้ยงเดก็	

เด็กจึงสร้ำงควำมรักควำมผูกพันขึ้นใหม่กับครูพี่เลี้ยง

หรือผู้ดูแล	 เด็กที่อยู่กับผู้เลี้ยงดูที่มีควำมผูกพันรักใคร่

เดก็และมสีมัพนัธภำพทีด่ต่ีอกนั	เดก็จะรู้สกึกลวัลดลง	มี

ควำมมั่นใจมำกขึ้นในกำรควบคุมสถำนกำรณ์	 ท�ำให้

ควำมวติกกังวลลดลง	ส่วนเด็กที่ไม่ได้อยู่กับมำรดำหรอื

ผู้เลี้ยงดูที่ไม่ได้ให้ควำมรักควำมผูกพันเพียงพอ	 เด็กจะ

ไม่สำมำรถปรับตัวเมื่อเกิดควำมวิตกกังวลได้อย่ำง	

เหมำะสม12	 ถ้ำผู้เลี้ยงดูมีสภำพอำรมณ์เครียด	 เด็กเกิด

กำรรบัรูแ้ละมคีวำมวติกกงัวลจำกกำรพรำกจำกมำกยิง่

ขึ้น	 นอกจำกนี้ประสบกำรณ์กำรสอนของครูหรือผู้ดูแล

เดก็	มผีลต่อควำมเครยีดทำงอำรมณ์จำกกำรพรำกจำก

ของเด็กได้	 เพรำะครูที่มีประสบกำรณ์	 จะสำมำรถ

วิเครำะห์ปัญหำและควำมต้องกำรของเด็กได้	 ช่วยลด

ควำมตึงเครียดหรือควำมเจ็บปวด	 และตอบสนองทำง

อำรมณ์ของเด็กได้ดี13	ส่วนเด็กที่อยู่ในครอบครัวขยำยที่

มบีุคคลหลำยคน	เด็กจะปรับตัวได้ง่ำยเมื่อต้องแยกจำก	

ควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำกจะน้อยกว่ำเด็กที่มำ

จำกครอบครัวเดี่ยว	 และพื้นฐำนทำงอำรมณ์ของเด็กที่

เลี้ยงง่ำยจะมีกำรปรับตัวเข้ำกับสิ่งแวดล้อมหรือบุคคล

อื่นได้ง่ำยกว่ำกลุ่มเด็กที่เลี้ยงยำก	 ควำมวิตกกังวลจำก

กำรพรำกจำกจึงน ้อยกว่ำเด็กที่มีพื้นฐำนอำรมณ	์																	

เลี้ยงยำก14	

	 ปัจจุบันนี้มีสถำนรับเลี้ยงเด็กหรือศูนย์เด็กเล็ก

จ�ำนวนมำกเข้ำมำมีบทบำทในกำรดูแลเด็กวัยก่อนเรียน

เหล่ำนี้	 เมื่อเด็กวัยก่อนเรียนต้องเข้ำไปอยู ่ในสถำน																	

รับเลี้ยงเด็ก	 เด็กส่วนใหญ่ต้องแยกจำกบิดำมำรดำและ

สถำนทีคุ่น้เคยเป็นครัง้แรก	เดก็จงึมโีอกำสเกดิควำมวติก

กงัวลจำกกำรพรำกจำกได้		กำรศกึษำเกีย่วกบัเรือ่งควำม

วติกกังวลจำกกำรพรำกจำกนัน้	ยงัมกีำรศกึษำน้อยมำก

ในประเทศไทย	 ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษำปัจจัยที่มีอิทธิพล											

ต่อควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำกของเด็กวัยก่อน

เรียน	 ในสถำนรับเลี้ยงเด็กวัยก่อนเรียน	 เพื่อที่จะน�ำมำ

เป็นแนวทำงในกำรลดควำมวติกกงัวลจำกกำรพรำกจำก

และเพือ่พฒันำรปูแบบกำรดูแลเด็กในสถำนรับเลี้ยงเดก็

ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวจิัย
		 เพือ่ศกึษำระดบัควำมวติกกงัวลจำกกำรพรำกจำก

ของเด็กวัยก่อนเรียน	 และศึกษำปัจจัยที่มีควำมสัมพันธ์

เกีย่วกบัควำมผกูพนัระหว่ำงมำรดำและบตุรวยัก่อนเรยีน	

สภำพอำรมณ์ของครูพี่เลี้ยงเด็ก	ประสบกำรณ์กำรสอน

ของครูพี่เลี้ยงเด็ก	 ประเภทครอบครัวของเด็ก	 และพื้น

ฐำนทำงอำรมณ์ของเด็กวยัก่อนเรยีน	ต่อควำมวติกกงัวล

จำกกำรพรำกจำกของเด็กวัยก่อนเรยีน

กรอบแนวคดิในการวจิัย
	 กำรศกึษำครัง้นี้ใช้ทฤษฏคีวำมผูกพัน	(attachment	

theory)	 ของบำลว์บี้	 (Bowbly)15	 โดยบำลว์บี้	 กล่ำวว่ำ												

เด็กจะเกิดควำมรู้สึกผูกพันกับผู้ดูแล	 ที่ดูแลให้ควำม

มั่นคงและควำมปลอดภัยแก่เด็ก	 เด็กจะรู้สึกไม่มีควำม

สุขถ้ำต้องแยกจำกบุคคลที่คุ้นเคย	และเริ่มมอีำกำรของ

ควำมวติกกังวลจำกกำรพรำกจำก	(separation	anxiety)	

โดยเฉพำะในเด็กวัยก่อนเรียน	 เมื่อต้องแยกจำกบิดำ

มำรดำไปอยู ่สถำนรับเลี้ยงเด็ก	 โดยเด็กจะแสดง

พฤติกรรมหรือปฏิกิริยำที่เกิดจำกกำรพรำกจำกสำม

ลักษณะ15-16	 คือ	 1)	 พฤติกรรมประท้วงหรือต่อต้ำน		

(protest)	 เด็กจะแสดงอำกำรโกรธ	 อำรมณ์รุนแรงต่อผู้

ดูแลเนื่องจำกควำมคับข้องใจเมื่อผู้ดูแลจำกไป	เด็กส่วน

ใหญ่จะร้องไห้รุนแรง	ปฏเิสธทุกอย่ำง	ไม่ยอมร่วมมอื	ไม่
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ยอมทำนอำหำร	และไม่ยอมนอน	2)	พฤตกิรรมสิ้นหวัง	

(despair)	 เด็กจะแสดงออกโดยอำกำรเศร้ำโศกเสียใจ

อย่ำงลกึซึ้ง	แยกตัวอยู่เงยีบๆ	ซมึเศร้ำ	เฉื่อยชำ	และไม่

สนใจสิ่งแวดล้อม	 และ3)	 พฤติกรรมปฏิเสธ	 (denial															

หรือ	 detachment)	 เด็กจะแสดงพฤติกรรมสนใจสิ่ง

แวดล้อมมำกขึ้น	แตเ่ดก็ไม่สำมำรถสร้ำงควำมสมัพนัธ์ที่

ลึกซึ้งกับผู้เลี้ยงดูได้	 	 จำกกำรทบทวนวรรณกรรมและ

งำนวิจัยพบว่ำปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับควำมวิตกกังวลจำก

กำรพรำกจำก	สรุปได้ดังนี้	คอื	 1)	ควำมผูกพันระหว่ำง

บิดำมำรดำและบุตร	 (parent-child	 attachment)	 เป็น

ควำมสมัพนัธ์ทำงอำรมณ์ระหวำ่งเดก็ทีม่ตีอ่บดิำมำรดำ

ที่สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของเด็กและปกป้อง

เด็กได้	 ท�ำให้เด็กรู้สึกมีควำมม่ันคงปลอดภัย	 2)	 สภำพ

อำรมณ์ของผู้เลี้ยงดูหรือครูพี่เลี้ยงเด็ก	 ถ้ำมีสภำพ

อำรมณ์ เครียด	 ก็จะท�ำให ้ เด็กเกิดกำรรับรู ้ และ																																		

มี ค ว ำม เครี ยดจำกกำรพรำกจำกมำกยิ่ ง ขึ้ น 7                                          

3)	 ประสบกำรณ์กำรสอนของครู/พี่เลี้ยงเด็ก	 ครูที่มี

ประสบกำรณ์จะช่วยลดควำมตงึเครยีดทำงอำรมณ์จำก

กำรพรำกจำกของเด็กได้	 โดยสำมำรถวิเครำะห์ปัญหำ

และตอบสนองทำงอำรมณ์ของเด็กได้ดี	 	 4)	 ประเภท

ครอบครวัของเดก็		เดก็ทีอ่ยูใ่นครอบครวัขยำยจะพฒันำ

ควำมรักควำมผูกพันต่อผู้ดูแลหลำยคน	 เช่น	 ป้ำ	 ปู่	 ย่ำ	

ตำ	ยำย	เด็กเหล่ำนี้จะปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ	บุคคลแปลก

หน้ำได้ง่ำยกว่ำ	ส่วนเด็กที่อยู่ในครอบครัวเดี่ยวที่ไม่ค่อย

ได ้พบปะบุคคลอื่น	 กำรให ้ เด็กแยกจำกบุคคลใน

ครอบครัว	 เพื่อสร้ำงควำมผูกพันกับบุคคลใหม่อำจจะ

ท�ำได้ไม่ง่ำยนัก17	 เด็กจึงมีโอกำสที่จะเกิดควำมเครียด

จำกกำรพรำกจำกบุคคลในครอบครัวค่อนข้ำงสูง	 และ	

5)	พื้นฐำนทำงอำรมณ์ของเด็ก	มผีลต่อควำมวติกกังวล

ต่อกำรแยกจำก14,18	เนือ่งจำกเดก็ทีม่พีื้นฐำนทำงอำรมณ์

ทีต่่ำงกัน	จะมกีำรรบัรู	้และตอบสนองต่อสิง่เร้ำ	เช่น	กำร

ปรับตัว	ควำมเครยีด	ควำมวติกกังวลที่แตกต่ำงกัน	เด็ก

ที่เลี้ยงยำกจะหงุดหงดิง่ำย	ปรับตัวยำก	เมื่อต้องปรับตัว

ต่อสถำนที่ใหม่	 บุคคลที่ไม่คุ้นเคย	 จะท�ำให้เด็กอำรมณ์

เสยีได้ง่ำยกว่ำเด็กที่เลี้ยงง่ำย18	

	 จำกแนวคดิของจอห์น	บำลว์บี้	(John	Bowbly)15	และ

จำกกำรทบทวนเอกสำรและงำนวิจัยต่ำงๆ	 น�ำมำสรุป

เป็นกรอบแนวคดิได้ดังภำพที่	1	

      

 

ภาพที่ 1			กรอบแนวคดิในกำรวจิัย

6 
 

 
 
 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยพบว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความวติกกังวลจากการพรากจาก สรุปได้ดังนี ้คอื 
1) ความผูกพันระหว่างบิดามารดาและบุตร (parent-child attachment) เป็นความสัมพันธ์ทางอารมณ์ระหว่าง
เด็กที่มตี่อบิดามารดาที่สามารถตอบสนองความต้องการของเด็กและปกป้องเด็กได้ ท าให้เด็กรู้สึกมีความมั่นคง
ปลอดภัย 2) สภาพอารมณ์ของผู้เลีย้งดูหรอืครูพี่เลี้ยงเด็ก ถ้ามีสภาพอารมณเ์ครียด ก็จะท าให้เด็กเกิดการรับรู้
และมีความเครียดจากการพรากจากมากยิ่งขึน้7 การศึกษา17 พบว่า มารดาที่มคีวามวิตกกังวลหรือความเครียด
น้อย เมื่อให้การดูแลบุตรจะสามารถท าให้ระยะเวลาของความวิตกกังวลจากการพรากจากสั้นลง 3) 
ประสบการณก์ารสอนของครู/พี่เลี้ยงเด็ก ครูที่มปีระสบการณจ์ะช่วยลดความตงึเครียดทางอารมณ์จากการ
พรากจากของเด็กได้ โดยสามารถวิเคราะหป์ัญหาและตอบสนองทางอารมณ์ของเด็กได้ดี มีการศกึษา18 พบว่า
ครูที่มปีระสบการณ์จะช่วยใหเ้ด็กลดความเครียดลง โดยการให้ก าลังใจเด็ก การให้มารดาอยู่ด้วยได้ในบาง
กิจกรรม การวางแผนการจัดกิจกรรมที่นา่สนใจส าหรับเด็ก คอยกระตุ้นเด็กในการท ากิจกรรมต่างๆ และมีการ
จัดหอ้งเรียนให้น่าสนใจ 4) ประเภทครอบครัวของเด็ก  เด็กที่อยู่ในครอบครัวขยายจะพัฒนาความรักความ
ผูกพันต่อผู้ดูแลหลายคน เช่น ป้า ปู่ ย่า ตา ยาย เด็กเหล่านีจ้ะปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ บุคคลแปลกหนา้ได้ง่ายกว่า 
ส่วนเด็กที่อยู่ในครอบครัวเดีย่วที่ไม่คอ่ยได้พบปะบุคคลอื่น การให้เด็กแยกจากบุคคลในครอบครัว เพื่อสร้าง
ความผูกพันกับบุคคลใหมอ่าจจะท าได้ไม่ง่ายนัก19 เด็กจงึมโีอกาสที่จะเกิดความเครียดจากการพรากจากบุคคล
ในครอบครัวค่อนขา้งสูง และ 5) พืน้ฐานทางอารมณ์ของเด็ก มีผลต่อความวิตกกังวลต่อการแยกจาก14,20 
เนื่องจากเด็กที่มพีืน้ฐานทางอารมณ์ที่ตา่งกัน จะมีการรับรู้ และตอบสนองต่อสิ่งเร้า เช่น การปรับตัว 
ความเครียด ความวิตกกังวลที่แตกต่างกัน เด็กที่เลีย้งยาก จะหงุดหงิดง่าย ปรับตัวยาก เมื่อต้องปรับตัวต่อ
สถานที่ใหม ่บุคคลที่ไม่คุน้เคย จะท าให้เด็กอารมณ์เสียได้ง่ายกว่าเด็กที่เลีย้งงา่ย20  
 การศกึษาครั้งนี้ผูว้ิจัยใช้กรอบแนวคิดของจอหน์ บาลว์บี ้(John Bowbly)3,15 และจากการทบทวน
เอกสารและงานวิจัยต่างๆ น ามาสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ดังภาพที่ 1  
 

 
 

 
 

       
 
 
      

ความผูกพันระหว่างมารดาและบุตรวัยกอ่นเรียน 

สภาพอารมณ์ของครูพี่เลี้ยงเด็ก 
 

ประสบการณก์ารสอนของครูพี่เลี้ยง
เด็ก 

ประเภทครอบครัวของเด็ก 

ความวติกกังวลจากการพราก
จากจาก 

พืน้ฐานทางอารมณ์ของเด็ก 

ภาพที่  1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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วธิกีารด�าเนนิการวจิัย
	 กำรวิจัยครั้งนี้ เป ็นกำรวิจัยเชิงควำมสัมพันธ ์															

(correlation	research	design)	เกบ็รวบรวมข้อมลูระหว่ำง

เดอืน	มกรำคม	2558	ถงึเดอืน	กรกฏำคม	2558	

	 ประชำกร	 ประกอบด้วย	 มำรดำและบุตรวัยก่อน

เรียน	 อำยุ	 1-4	 ปีที่มีพัฒนำกำรปกติตำมวัย	 และครู																

พีเ่ลี้ยงเดก็	ในสถำนรบัเลี้ยงเด็กของรัฐ	ในเขตอ�ำเภอเมอืง	

จังหวัดชลบุรี	 12	 แห่ง	 มีจ�ำนวนประชำกรเด็กประมำณ	

1,200	คน	กลุ่มตัวอย่ำง	ประกอบด้วย	มำรดำที่พำบุตร

วัยก่อนวัยเรียนอำยุ	 1-4	 ปีที่มีพัฒนำกำรปกติตำมวัย	

และไม่มีประวัติกำรเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง	 มำเข้ำรับ

บรกิำรของสถำนรบัเลี้ยงเด็กของรฐั	และครพูีเ่ลี้ยงเดก็ที่

ท�ำงำนในสถำนรับเลี้ยงเด็กของรัฐ	 เขตอ�ำเภอเมือง	

จังหวัดชลบุรี	 มำรดำและครูพี่เลี้ยงมีสติสัมปชัญญำดี	

และสำมำรถอ่ำนและเขยีนภำษำไทย	

	 ขนำดของกลุ่มตัวอย่ำง	 ค�ำนวณโดยใช้สูตรของ													

ทำบำนคิและฟิเดล	(Tabachnick	&	Fidell)19  

	 N	≥	50+8M	

	 โดย		N	=	ขนำดกลุ่มตัวอย่ำง

	 M	=	จ�ำนวนตัวแปรอสิระ	

	 เมื่อแทนค่ำจำกสูตร	50	+	8	x	5	=	90		

	 ดังนั้น	 ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงต้องอย่ำงน้อย	 90	 ใน											

งำนวิจัยนี้ก�ำหนดขนำดกลุ ่มตัวอย่ำงประกอบด้วย	

มำรดำและบุตรวัยก่อนวัยเรียน	 จ�ำนวน	 98	 คู่	 และครู													

พีเ่ลี้ยงเดก็จ�ำนวน	98	คน	ส่วนกำรเลอืกกลุม่ตวัอย่ำง	ใช้

กำรสุ่มแบบหลำยขั้นตอน	 (multistage	 sampling)	 จำก

จ�ำนวนสถำนรับเลี้ยงเด็กที่เป็นหน่วยงำนของรัฐ	 ในเขต

อ�ำเภอเมือง	 จังหวัดชลบุรี	 เริ่มโดยกำรสุ่มรำยชื่อสถำน

รับเลี้ยงเด็กด้วยวิธีกำรสุ ่มอย่ำงง่ำยแบบไม่ใส่คืน														

(sampling	without	replacement)	ให้ได้สถำนรบัเลี้ยงเดก็

ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง	จ�ำนวน	3	แห่ง	(คดิจำกร้อยละ	25)20	

แล้วเลอืกทุกคนทีม่คีณุสมบตัติำมกลุม่ตวัอย่ำง	และยนิดี

ที่จะเข้ำร่วมกำรวจิัย	 ได้กลุ่มตัวอย่ำงที่เป็น	 มำรดำและ

บุตรวัยก่อนเรยีน	อำยุ	1-4	ปี	และครูพี่เลี้ยง	รวมทัง้หมด

กลุ่มละ	98	คน	

 เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยั	เครือ่งมอืที่ใช้ในกำรเก็บ

รวบรวมข้อมูลครั้งนี้	 ประกอบด้วยแบบสอบถำม	 5	 ชุด	

ดังนี้	

	 ชุดที่	1	 แบบสอบถำมข ้อมูลทั่วไป	 มีผู ้ตอบ

แบบสอบถำมคอื	มำรดำ	และครูพี่เลี้ยงเด็ก	ดังนี้

	 ข้อค�ำถำมที่ให้มำรดำเป็นผู ้ตอบ	 ประกอบด้วย	

ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก	ได้แก่	เพศ	อำยุ		และล�ำดับที่

เกิด	 ข้อมูลส่วนบุคคลของครอบครัวเด็ก	 ได้แก่	 อำยุ													

เพศ	ระดับกำรศกึษำ	อำชพี	รำยได้ของครอบครัว	และ

จ�ำนวนสมำชิกในครอบครัว	 ในส่วนของค�ำถำมจ�ำนวน

สมำชิกในครอบครัวนั้น	 ให้เลือกตอบว่ำประกอบด้วย	

บดิำ	มำรดำ	และบุตร	หรอื	บดิำ	มำรดำ	บุตร	และญำติ

พี่น้องอื่นๆ	เช่น	ปู่	ย่ำ	ตำ	ยำย	ฯลฯ	ซึ่งข้อนี้เป็นตัวแปร

ประเภทครอบครัวของเด็ก	 จัดแบ่งเป็นครอบครัวเดี่ยว	

และครอบครัวขยำย	

	 ข้อค�ำถำมที่ให้ครูพี่เลี้ยงเด็ก	 เป็นผู้ตอบ	 ประกอบ

ด้วย	อำยุ	เพศ	สถำนภำพสมรส	ระดับกำรศกึษำ	รำยได้

ต่อเดือน	 และระยะเวลำกำรเป็นครูพี่เลี้ยง	 ในส่วนของ

ค�ำถำมระยะเวลำกำรเป็นครูพี่เลี้ยง	ให้ตอบโดยกำรเตมิ

ค�ำในช่องว่ำง	เป็นจ�ำนวน	ปี	และเดอืน	ซึ่ง	ค�ำตอบที่ได้นี้

เอำมำจัดเป็นประสบกำรณ์กำรเป็นครูพี่เลี้ยง	 โดยแบ่ง

เป็นช่วง	3	ช่วง	ได้แก่	น้อยกว่ำ	5	ปี		5-10	ปี	และ	10	ปี

ขึ้นไป

	 ชุดที่	2	 แบบสอบถำมควำมผกูพันระหว่ำงมำรดำ

และบุตรวัยก่อนเรียน	 โดยผู้วิจัยปรับจำกแบบสอบถำม

ควำมผูกพันระหว่ำงมำรดำและบุตรวัยก่อนเรียน21	 ซึ่ง

ดัดแปลงมำจำกแบบวัด	 Maternal	 Infant	 Scale	 ของ	

Muller22	เป็นแบบสอบถำมทีม่ำรดำเป็นคนตอบ	ประกอบ

ด้วยข้อค�ำถำม	26	ข้อ	เป็นชนดิมำตรำส่วนประมำณค่ำ	

5	 ระดับ	มเีกณฑ์คะแนน	ดังนี้	 น้อยที่สุด	 ให้	 1	คะแนน	

น้อย	ให้	2	คะแนน	ปำนกลำง	ให้	3	คะแนน	มำก	ให้	4	

คะแนน	มำกที่สุด	ให้	5	คะแนน	คะแนนรวมยิ่งสูง	หมำย

ถงึมำรดำมคีวำมผกูพนัทีด่กัีบบตุร	คะแนนยิง่น้อย	หมำย
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ถงึมำรดำมคีวำมผกูพนักบับุตรทีไ่ม่ด	ีโดยแบบสอบถำม

มีค่ำดัชนีควำมตรงเชิงเนื้อหำ	 (Content	 Validity	 Index;	

CVI)	 เท่ำกับ	 .90	 และค่ำควำมเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธิ์

แอลฟำของครอนบำค	 (Cronbach’s	 alpha	 coefficient)	

เท่ำกับ	.97

		 ชุดที	่3		 เป็นแบบสอบถำมสภำพอำรมณ์ของครพูี่

เลี้ยงเด็ก	 โดยใช้แบบประเมินและวิเครำะห์ควำมเครียด	

ของกรมสุขภำพจติ	กระทรวงสำธำรณสุข23	ซึ่งประกอบ

ด้วยข้อค�ำถำม	20	 	ข้อ	 เป็นแบบให้เลอืกตอบ	มเีกณฑ์

คะแนนให้	4	ระดับ	ดังนี้	ไม่เคยเลย	ให้	0	คะแนน	เป็น

ครัง้ครำว	ให้	1	คะแนน	เป็นบ่อย	ให้	2	คะแนน	เป็นประจ�ำ	

ให้	 3	 คะแนน	 คะแนนรวมต�่ำ	 หมำยถึงครูพี่เลี้ยงมี

ควำมเครยีดต�ำ่	หรอืไม่มคีวำมเครยีด	คะแนนยิง่สงู	หมำย

ถึงครูพี่เลี้ยงมีควำมเครียดในระดับสูง	 มีค่ำสัมประสิทธิ์

แอลฟำของครอนบำคเท่ำกับ	.76		

	 ชุดที	่4		 แบบสอบถำมพื้นฐำนทำงอำรมณ์ของเดก็

วัยก่อนเรียน	 ใช้แบบสอบถำมพื้นฐำนทำงอำรมณ์ของ

เด็กวัยก่อนเรยีนของนำตยำ	แสงใส	นุจร	ีไชยมงคล	และ

มณีรัตน์	 ภำคธูป24	 ซึ่งแปลและเรียบเรียงจำกแบบ

ประเมนิลกัษณะพื้นฐำนทำงอำรมณ์ของเดก็วยัก่อนเรยีน

ของThomas	&	Chess18		ประกอบด้วยข้อค�ำถำม	36	ข้อ	

ซึ่งประกอบด้วยลักษณะพื้นฐำนอำรมณ์	 6	 ด้ำน	 ได้แก่	

ด้ำนระดับกิจกรรม	 ด้ำนกำรปฏิบัติตัวเป็นเวลำ	 ด้ำน

ปฏิกิริยำตอบ	 สนองต่อบุคคลหรือสิ่งเร้ำ	 ด้ำนควำม

สำมำรถในกำรปรับตัว	 ด้ำนควำมรุนแรงในกำรตอบ

สนอง	 และด้ำนลักษณะอำรมณ์	 โดยมีเกณฑ์กำรให้

คะแนน	5	ระดับ	คะแนนรวมต�่ำสุด	ถงึ	คะแนนรวมสูงสุด

เท่ำกับ	36	–	180	คะแนน	คะแนนรวมมำก	หมำยถงึเด็ก

มลีักษณะพื้นฐำนอำรมณ์เป็นเด็กเลี้ยงง่ำย		คะแนนรวม

น้อย	หมำยถงึเด็กมลีักษณะพื้นฐำนทำงอำรมณ์เป็นเด็ก

เลี้ยงยำก	โดยแบบสอบถำมมค่ีำดชันคีวำมตรงเชงิเนื้อหำ

เท่ำกับ	.83	และมคี่ำควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ	.80		

	 ชุดที	่5		 แบบบนัทกึพฤตกิรรมควำมวติกกงัวลจำก

กำรพรำกจำกของเด็ก	ผู้วจิัยใช้แบบบันทกึของพัชรนิทร์	

ยุพำ25	ซึ่งพัฒนำขึ้นจำกแนวคิดของ	 Bowlby26	ประกอบ

ด้วยพฤตกิรรม	3	ด้ำน	คอื	พฤตกิรรมประท้วง	พฤตกิรรม

สิ้นหวัง	 และพฤติกรรมปฏิเสธ	 มีข้อค�ำถำมทั้งหมด	 33	

ข้อ	เป็นแบบบนัทกึรำยกำร	(Check	lists)	ค�ำตอบประกอบ

ด้วย	มหีรอืไม่มปีฏกิริยิำ	ถ้ำตอบว่ำ	“ม”ี	ค่ำคะแนนเท่ำกบั	

1	 และ“ไม่มี”	 ค่ำคะแนนเท่ำกับ	 0	 โดยคะแนนรวมน้อย	

หมำยถึงเด็กมีควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำกน้อย		

คะแนนรวมมำก	หมำยถงึเด็กมคีวำมวติกกังวลจำกกำร

พรำกจำกมำก	โดยแบบสอบถำมมคี่ำดัชนคีวำมตรงเชงิ

เนื้อหำเท่ำกับ	 .80	 และค่ำควำมเชื่อมั่นด้วย	 KR-20	

เท่ำกับ	.78		

การพทิักษ์สทิธขิองกลุ่มตัวอย่าง
	 โครงกำรวจัิยนี้ผ่ำนกำรพจิำรณำโดยคณะกรรมกำร

พจิำรณำจรยิธรรมกำรวจิยัของมหำวทิยำลยับูรพำ	(รหสั	

57/2557)	 ผู้วิจัยจึงท�ำตำมขั้นตอนกำรวิจัย	 โดยชี้แจง

วตัถปุระสงค์	วธิดี�ำเนนิกำรวจิยั	ประโยชน์หรอืควำมเสีย่ง

ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรวิจัย	 กำรเก็บรักษำควำมลับของ

ข้อมลู	กำรน�ำเสนอข้อมลูในภำพรวม	และสทิธใินกำรเข้ำ

ร่วมหรอืปฏเิสธกำรเข้ำร่วมวจิยัให้กับกลุม่ตัวอย่ำงทรำบ	

และกลุ่มตัวอย่ำงเป็นผู้ตัดสินใจเข้ำร่วมกำรวิจัย	 ด้วย

ตนเอง	 เมื่อกลุ่มตัวอย่ำงยินดีเข้ำร่วมวิจัย	 ผู้วิจัยจึงให้																

เซ็นต์ใบยนิยอม	

	 กำรเกบ็รวบรวมข้อมลู	ผูว้จิยัด�ำเนนิกำรตำมขัน้ตอน	

ดังนี้

	 1.	 	ผูว้จิยัส่งหนงัสอือนญุำตเกบ็รวบรวมข้อมลูจำก

คณะพยำบำลศำสตร์	 มหำวิทยำลัยบูรพำ	 ถึงนำยก

เทศมนตรีเทศบำลทั้ง	 3	 แห่ง	 เขตอ�ำเภอเมือง	 จังหวัด

ชลบุรี	 แล้วเข้ำพบผู้อ�ำนวยกำรกองกำรศึกษำของศูนย์

พฒันำเดก็เลก็ของเทศบำล	และเจ้ำหน้ำทีท่ีเ่กีย่วข้อง	เพือ่

ชี้แจงวัตถุประสงค์	และวธิกีำรเก็บรวบรวมข้อมูล	พร้อม

ขอควำมร่วมมอืในกำรรวบรวมข้อมูล

	 2.	 ด�ำเนินกำรและเก็บข้อมูลกับกลุ ่มตัวอย่ำง	

แนะน�ำตนเอง	 อธิบำยวัตถุประสงค์ของกำรวิจัย	 และ														
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ขัน้ตอนกำรเก็บรวบรวมข้อมูล	กำรเลอืกกลุ่มตัวอย่ำงผู้

วจิยัเริม่จำกกำรเลอืกสถำนรบัเลี้ยงเดก็	โดยกำรสุ่มแบบ

อย่ำงง่ำยแบบไม่ใส่คนื	ได้สถำนรับเลี้ยงเด็ก	3	แห่ง	จำก

ทัง้หมด	12	แห่ง	หลังจำกนัน้ค�ำนวนขนำดกลุ่มตัวอย่ำง

ในแต่ละสถำนรับเลี้ยงเด็กตำมจ�ำนวนสัดส่วนประชำกร	

แล้วจึงสุ่มอย่ำงง่ำยเข้ำเป็นกลุ่มตัวอย่ำงในแต่ละแห่ง										

ผู ้วิจัยแจกแบบสอบถำมให้กลุ่มตัวอย่ำง	 และเมื่อได้

แบบสอบถำมคืน	 ผู้วิจัยตรวจสอบควำมสมบูรณ์ของ

ข้อมูลและน�ำไปวเิครำะห์ทำงสถติติ่อไป

การวเิคราะห์ข้อมูล
	 ผู ้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้มำวิเครำะห์โดยใช้โปรแกรม

คอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป	 โดยก�ำหนดค่ำควำมมีนัยส�ำคัญ

ทำงสถิติที่	 .05	 โดยข้อมูลส่วนบุคคลวิเครำะห์โดยกำร

แจกแจงควำมถี่	 ร ้อยละ	 ลักษณะของปัจจัยต่ำงๆ																		

และควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำกวิเครำะห	์																				

โดยกำรหำค่ำเฉลี่ย	 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน	 และพิสัย																										

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปัจจัยต่ำงๆ	 และควำมวิตกกังวล

จำกกำรพรำกจำก	 วิเครำะห์ด้วยสถิติสหสัมพันธ์เพียร์

สัน	(Pearson	Product	Moment	Correlation)	

ผลการวจิัย
	 กลุ่มตัวอย่ำงเป็นมำรดำ	มอีำยุเฉลี่ย	31.58	ปี	(SD.	

=6.37)	 ส่วนใหญ่มีสถำนภำพสมรสคู่และอยู่ด้วยกันกับ

คู่สมรส	 (ร้อยละ	 84.7)	 จบกำรศึกษำระดับปริญญำตรี

มำกที่สุด	(ร้อยละ	36)	รองลงมำคอืระดับมัธยม	(ร้อยละ	

30)	อำชพีรบัจ้ำงหรอืธุรกจิส่วนตวั	(ร้อยละ	48)	พนกังำน

บริษัท	 (ร้อยละ	 19.4)	 และรับรำชกำรหรือรัฐวิสำหกิจ	

(ร้อยละ	 13.3)	 มีรำยได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือน

เท่ำกบั	33,916	บำท	(SD.	=24,980.17)	บตุรวยัก่อนเรยีน

มอีำยุเฉลี่ย	2.52	ปี	(SD.	=0.85)	ส่วนมำกเป็นเพศหญงิ	

(ร้อยละ	57.1)	และเป็นบุตรคนแรก	(ร้อยละ	67.3)

	 กลุ่มตัวอย่ำงเป็นครูพี่เลี้ยง	 มีอำยุเฉลี่ย	 39.51	 ปี	

(SD.	=7.11)	ส่วนใหญ่มสีถำนภำพสมรสคู่และอยู่ด้วยกนั

กับคู่สมรส	 (ร้อยละ	 60.2)	 รองลงมำคือโสด	 (ร้อยละ	

30.6)	 จบกำรศึกษำะดับปริญญำตรีมำกที่สุด	 (ร้อยละ	

51)	 รองลงมำคืออนุปริญญำหรือ	 ปวช.	 ปวส.	 (ร้อยละ	

27.6)	รำยได้เฉลีย่ของครอบครวัต่อเดอืนเท่ำกบั	25,169	

บำท	ประสบกำรณ์กำรสอนเฉลีย่	คอื	9.05	ปี	(SD.	=3.19)

	 ควำมผกูพนัระหว่ำงมำรดำและบตุรวัยก่อนเรยีน	มี

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	 86.48	 คะแนน	 (SD.	 =16.94)	 	 สภำพ

อำรมณ์ของครูพี่เลี้ยง	 ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	 5.81	 คะแนน												

(SD.	=4.46)	พื้นฐำนทำงอำรมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีน	มี

ค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ	114.34	คะแนน	(SD.	=14.89)	ควำมวติก

กังวลจำกกำรพรำกจำกของเด็กวัยก่อนเรยีน	มคี่ำเฉลี่ย

เท่ำกับ	8.19	คะแนน	(SD.	=6.07)	เมื่อพจิำรณำเป็นรำย

ด้ำน	พบว่ำด้ำนพฤติกรรมประท้วง	 มีคะแนนเฉลี่ยมำก

ที่สุดเท่ำกับ	4.31	(SD.	=3.31)		รองลงมำเป็นพฤตกิรรม

สิ้นหวัง	มคีะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ	3.11	 (SD.	=2.90)	 	และ

ด้ำนพฤติกรรมปฏิเสธ	 มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ำกับ	

0.76	(SD.	=0.74)	ดังรำยละเอยีดในตำรำงที่	1	
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ตารางที่ 1 	 แสดงคะแนนเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน	ของตัวแปรหลักที่ศกึษำ	(n=98)	

	 ควำมผูกพันระหว่ำงมำรดำและบุตรวัยก่อนเรียนมี

ควำมสัมพันธ์ทำงลบในระดับต�่ำกับควำมวิตกกังวลจำก

กำรพรำกจำกของเดก็วยักอ่นเรยีนอย่ำงมนียัส�ำคญัทำง

สถติ	ิ	(r	=	-.25,	p	<	.05)	ส่วนสภำพอำรมณ์ของครูพี่

เลี้ยง	 ประสบกำรณ์กำรสอนของครูพี่เลี้ยง	 ประเภท

ครอบครัวของเด็ก	 และพื้นฐำนทำงอำรมณ์ของเด็กวัย

ก่อนเรียนไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำมวิตกกังวลจำกกำร

พรำกจำกของเดก็วยัก่อนเรยีนอย่ำงมนัียส�ำคญัทำงสถติิ

ที่ระดับ	.05	ดังรำยละเอยีดในตำรำงที่	2	
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ระหว่างปัจจัยต่างๆ และความวิตกกังวลจากการพรากจาก วิเคราะห์ด้วยสถิตสิหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation)  
 

ผลการวจิัย 
กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดา มอีายุเฉลี่ย 31.58 ป ี(SD. =6.37) ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรสคู่และอยู่

ด้วยกันกับคู่สมรส (ร้อยละ 84.7) จบการศกึษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด (ร้อยละ 36) รองลงมาคือระดับ
มัธยม (ร้อยละ30) อาชีพรับจา้งหรือธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 48) พนักงานบริษัท (ร้อยละ 19.4) และรับราชการ
หรอืรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 13.3) มีรายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนเท่ากับ 33,916 บาท  
(SD.  = 24,980.17) บุตรวัยก่อนเรียนมีอายุเฉลี่ย 2.52 ปี (SD. =0.85) ส่วนมากเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 57.1) 
และเป็นบุตรคนแรก (ร้อยละ 67.3) 

กลุ่มตัวอย่างเป็นครูพี่เลี้ยง มีอายุเฉลี่ย 39.51 ป ี(SD. =7.11) ส่วนใหญ่มสีถานภาพสมรสคู่และอยู่
ด้วยกันกับคู่สมรส (ร้อยละ 60.2) รองลงมาคือโสด (ร้อยละ 30.6) จบการศกึษาะดับปริญญาตรีมากที่สุด 
(ร้อยละ 51) รองลงมาคืออนุปริญญาหรอืปวช. ปวส. (ร้อยละ 27.6) รายได้เฉลี่ยของครอบครัวต่อเดือนเท่ากับ 
25,169 บาท ประสบการณ์การสอนเฉลี่ย คอื 9.05 ป ี(SD. = 3.19) 

ความผูกพันระหว่างมารดาและบุตรวัยก่อนเรยีน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 86.48 คะแนน (SD. =16.94)  
สภาพอารมณ์ของครูพี่เลีย้ง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.81 คะแนน (SD. = 4.46) พืน้ฐานทางอารมณข์องเด็กวัยก่อน
เรียน มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 114.34 คะแนน (SD. =14.89)   ความวติกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรยีน 
มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ 8.19 คะแนน (SD. =6.07) เมื่อพจิารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านพฤติกรรมประท้วง มีคะแนน
เฉลี่ยมากที่สุดเท่ากับ 4.31 (SD. =3.31)  รองลงมาเป็นพฤติกรรมสิ้นหวัง มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.11 (SD. 
=2.90)  และด้านพฤติกรรมปฏิเสธ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดเท่ากับ 0.76 (SD. =0.74)  
(ตารางที่ 1)  
ตารางที่ 1 แสดงคะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรหลักที่ศึกษา (n=98)  
            ตัวแปร ค่าท่ีเป็นไปได้ ค่าจรงิ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ความผูกพันระหวา่งมารดาและบุตร   16-130 33-129 86.48 16.94 
สภาพอารมณ์ของครูพ่ีเลีย้ง 0-60 0-18    5.81 4.46 
พื้นฐานทางอารมณ ์  36-180 67-162 114.34       14.89 
ความวิตกกังวลจากการพรากจาก 0-33 0-24     8.19 6.07 
 

ตารางที่ 2 	 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมผูกพันระหว่ำงมำรดำและบุตรวัยก่อนเรยีน	สภำพอำรมณ์ของครูพี่เลี้ยง	

	 	 	 ประสบกำรณ์กำรสอนของครูพีเ่ลี้ยง		ประเภทครอบครวัของเดก็	พื้นฐำนทำงอำรมณ์ของเดก็วยัก่อน

	 	 	 เรยีนกับควำมวติกกังวลจำกกำรพรำกจำกของเด็กวัยก่อนเรยีน	

11 
 

 
 
 

ความผูกพันระหว่างมารดาและบุตรวัยก่อนเรยีนมีความสัมพันธ์ทางลบในระดับต่ ากับความวติก
กังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรยีนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  (r = -.25, p < .05) ส่วนสภาพ
อารมณข์องครูพี่เลีย้ง ประสบการณก์ารสอนของครูพี่เลีย้ง ประเภทครอบครัวของเด็ก และพื้นฐานทาง
อารมณข์องเด็กวัยก่อนเรยีนไม่มคีวามสัมพันธ์กับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรยีน
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 (ตารางที่ 2)  

ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันระหว่างมารดาและบุตรวัยก่อนเรยีน สภาพอารมณ์ของครูพี่เลี้ยง 
ประสบการณก์ารสอนของครูพี่เลี้ยง  ประเภทครอบครัวของเด็ก พื้นฐานทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีนกับ
ความวติกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรยีน  
   ตัวแปร 1 2 3 4 5    6 
1. ความผูกพันระหวา่งมารดาและบุตร   1.0 .158 -.019 .127 .038     -.253* 
2. สภาพอารมณ์ของครูพ่ีเลีย้ง                                                                1.0 .112 .069 -.137 .062 
3. ประสบการณ์การสอนของครูพี่เลีย้ง                                         1.0 .102 -.039 .003 
4. ประเภทครอบครัวของเด็ก    1.0 .044 .030 
5. พื้นฐานทางอารมณ์ของเด็กวยัก่อนเรียน                        1.0 .111 
6. ความวิตกกังวลจากการพรากจาก                               1.0 

* P<.05   
  

อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
เด็กวัยก่อนเรยีนที่ศึกษามีระดับความวติกกังวลจากการพรากจากและแสดงออกเป็นพฤติกรรม

ประท้วงมากที่สุด รองลงมาเป็นพฤติกรรมสิ้นหวัง และพฤติกรรมปฏิเสธน้อยที่สุด อาจเนื่องจากเด็กวัยนี้ เป็น
วัยที่ผูกพันกับบิดามารดา และอยู่ในช่วงสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจ เด็กจะเกิดความกลัวเมื่อต้องเจอคน
แปลกหนา้หรอืต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่28 เด็กวัยนี้มีการพัฒนาการรับรู้การคงอยู่ของสิ่งของ (object 
permanence) คือรับรู้วา่บิดามารดามีเพียงหนึ่งเดียว เมื่อมองไม่เห็นหมายถึงว่าบิดามารดาพรากจากตนไปอยู่ที่
ใดที่หนึ่ง การที่เด็กยังไม่เข้าใจแนวคิดเรื่องเวลา (time) จงึท าให้เด็กไม่ทราบว่าเมื่อบิดามารดาจากตนไปแล้วจะ
กลับมาหาตนเมื่อใด ท าให้เด็กเกิดความวิตกกังวลจากการพรากจากได้ 29 30 และเนื่องจากเด็กวัยนี้เป็นวัยที่มี
จนิตนาการที่กว้างไกล เด็กมักจินตนาการสิ่งตา่งๆ ที่ตนไม่รูจ้ักไว้ล่วงหน้า ท าให้เด็กวัยนี้เกิดความกลัวจากสิ่งที่
ตนจนิตนาการไว้ก่อน31 โดยเฉพาะการที่เด็กต้องแยกจากคนที่คุ้นเคยเข้าไปอยู่ในสถานรับเลีย้งเด็ก เด็กจะรู้สกึ
ว่าถูกทอดทิง้ ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ท าให้เด็กวัยก่อนเรียนมีความวติกกังวลจากการพรากจาก เด็กจึงแสดง
พฤติกรรมการประท้วงมากที่สุด ผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับการศกึษา32 ที่ศึกษาพฤติกรรมเด็กปฐมวัยต่อการ
เปลี่ยนสถานที่ใหมข่องฝา่ยพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยศกึษาในกลุ่มเด็กอายุ 1-4 ปี พบว่าเด็กมีพฤติกรรมที่แสดง
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อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ
	 เดก็วัยก่อนเรยีนทีศ่กึษำมรีะดบัควำมวติกกงัวลจำก

กำรพรำกจำกและแสดงออกเป็นพฤตกิรรมประท้วงมำก

ที่สุด	 รองลงมำเป็นพฤติกรรมสิ้นหวัง	 และพฤติกรรม

ปฏิเสธน้อยที่สุด	 อำจเนื่องจำกเด็กวัยนี้	 เป็นวัยที่ผูกพัน

กับบิดำมำรดำ	 และอยู่ในช่วงสร้ำงควำมเชื่อม่ันและไว้

วำงใจ	 เด็กจะเกิดควำมกลัวเมื่อต้องเจอคนแปลกหน้ำ

หรือต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่27	 เด็กวัยนี้มีกำร

พัฒนำกำรรับรู้กำรคงอยู่ของสิ่งของ	 (object	 perma-

nence)	 คือรับรู้ว่ำบิดำมำรดำมีเพียงหนึ่งเดียว	 เมื่อมอง

ไม่เห็นหมำยถึงว่ำบิดำมำรดำพรำกจำกตนไปอยู่ที่ใดที่

หนึ่ง	 กำรที่เด็กยังไม่เข้ำใจแนวคิดเรื่องเวลำ	 (time)	 จึง

ท�ำให้เด็กไม่ทรำบว่ำเมื่อบิดำมำรดำจำกตนไปแล้วจะ

กลับมำหำตนเมื่อใด	 ท�ำให้เด็กเกิดควำมวิตกกังวลจำก

กำรพรำกจำกได้28-29	และเนื่องจำกเด็กวัยนี้เป็นวัยที่มี

จนิตนำกำรที่กว้ำงไกล	เด็กมักจนิตนำกำรสิ่งต่ำงๆ	ที่ตน

ไม่รู้จักไว้ล่วงหน้ำ	 ท�ำให้เด็กวัยนี้เกิดควำมกลัวจำกสิ่งที่

ตนจนิตนำกำรไว้ก่อน30	โดยเฉพำะกำรทีเ่ดก็ต้องแยกจำก

คนที่คุ้นเคยเข้ำไปอยู่ในสถำนรับเลี้ยงเด็ก	เด็กจะรู้สกึว่ำ

ถูกทอดทิ้ง	 ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ท�ำให้เด็กวัยก่อนเรียนมี

ควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำก	 เด็กจึงแสดง

พฤตกิรรมกำรประท้วงมำกทีส่ดุ	ผลกำรวจิยันี้สอดคล้อง

กับกำรศึกษำของอุทัยวรรณ	 พุทธรัตน์	 และคณะ31	 ที่

ศึกษำพฤติกรรมเด็กปฐมวัยต่อกำรเปลี่ยนสถำนที่ใหม่

ของฝ่ำยพัฒนำเด็กปฐมวัย	 โดยศึกษำในกลุ่มเด็กอำย	ุ		

1-4	ปี	พบว่ำเดก็มพีฤตกิรรมทีแ่สดงควำมวติกกังวลจำก

กำรพรำกจำก	คอื	เรยีกร้องให้ผูป้กครองอุม้หรอืจงูไปส่ง

ทีห้่อง	ร้องไห้หรอืกอดผู้ปกครองไม่ยอมปล่อย	ตดิพีเ่ลี้ยง	

มีอำกำรหวำดกลัว	 และร้องไห้เมื่อพี่เลี้ยงออกจำกห้อง	

ผลกำรศึกษำนี้ยังสอดคล้องกับกำรศึกษำของพัชรินทร	์

ยุพำ25	 	 ที่ศึกษำควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำกของ

เด็กอำยุ	 2-3	 ปี	 ในสถำนเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน	พบว่ำ	

เด็กก่อนวัยเรียนมีพฤติกรรมที่แสดงถึงควำมวิตกกังวล

จำกกำรพรำกจำกทัง้พฤตกิรรมกำรประท้วง	พฤตกิรรม

สิ้นหวัง	 และพฤติกรรมปฏิเสธ	 โดยเกิดควำมวิตกกังวล

จำกกำรพรำกจำกในสัปดำห์ที่	1	ร้อยละ	100	และลดลง

ตำมล�ำดบัในสปัดำห์ที	่2,	3	และ	4	ดงันี้	คอืร้อยละ	96.33,	

91.97	และ	78.90	ตำมล�ำดับ	มกีำรศกึษำของ	Saltali	&	

Erbay13	ทีศ่กึษำควำมวติกกงัวลของเดก็ทีไ่ปโรงเรยีนวัน

แรก	พบว่ำเด็กมคีวำมวติกกงัวลจำกกำรพรำกจำก	จำก

กำรที่เด็กต้องแยกจำกมำรดำหรือบุคคลในครอบครัว	

และพฤติกรรมที่พบมำกคือ	 กำรร้องไห้	 กำรปฏิเสธไม่

ยอมเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ	 และกำรเกำะยึดผู้ปกครอง	

นอกจำกนี้มกีำรศกึษำของ	Spence	&	Rapee32	ที่ศกึษำ

ควำมวติกกังวลของเด็ก	5	ด้ำน	พบว่ำเด็กวัยก่อนเรยีนมี

ควำมวติกกงัวลจำกกำรพรำกจำกสงูทีส่ดุ	ส่วนด้ำนอืน่ๆ

รองลงมำ	เมื่อเด็กต้องแยกจำกบดิำมำรดำ	เพรำะควำม

วิตกกังวลสำมำรถส่งผลต่อพัฒนำกำรทำงจิตอำรมณ์

และกำรเข้ำสังคมของเด็กในวัยต่อมำ

	 ควำมผกูพนัระหว่ำงมำรดำและบตุรวัยก่อนเรยีน	มี

ควำมสัมพันธ์ทำงลบกับควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำก

จำกของเด็กวัยก่อนเรยีน	อภปิรำยได้ว่ำเด็กที่มคีวำมรัก

ควำมผูกพันที่มั่นคงกับบดิำมำรดำ	เด็กจะรู้สกึว่ำตนเอง

ได้รับควำมรัก	 มีควำมม่ันคงปลอดภัย	 เมื่อจะต้องแยก

จำกกัน	 จึงเกิดควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำกน้อย	

ส่วนเด็กที่มีควำมผูกพันที่ไม่มั่นคงกับบิดำมำรดำ	 จะมี

ควำมรู้สกึไม่มั่นคงปลอดภัย	เมื่อจะต้องแยกจำกกัน	จงึ

เกิดควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำกมำกกว่ำ33-34	 ใน

อีกทำงหนึ่งเด็กที่มีควำมผูกพันที่ม่ันคงกับบิดำมำรดำ

หรอืผู้ดูแล	เด็กจะมคีวำมมั่นคงในใจ	เชื่อมั่นว่ำตนเองจะ

ไม่ถูกทอดทิ้ง	 เมื่อต้องพรำกจำกบิดำมำรดำเด็กก็

สำมำรถที่จะปรับตัวได้	 ซึ่งผลกำรวิจัยนี้สอดคล้องกับ

ทฤษฏคีวำมผูกพันของ	Bowbly15	และแนวคดิเรื่องควำม

วิตกกังวลจำกกำรพรำกจำก	 ที่ว่ำถ้ำเด็กมีควำมผูกพัน

กบัมำรดำอย่ำงมัน่คงเดก็กจ็ะไม่เกดิควำมวติกกงัวลจำก

กำรพรำกจำก	 สอดคล้องกับกำรศึกษำของ	Mofrad,	

Abdullah	&	Uba35  ที่พบว่ำควำมผูกพันที่มั่นคงระหว่ำง

มำรดำกบับตุร	ช่วยท�ำให้คะแนนควำมวติกกังวลจำกกำร
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พรำกจำกต�่ำลง	 และเด็กที่มีควำมผูกพันที่ไม่ม่ันคงกับ

มำรดำ	จะแสดงพฤตกิรรมของควำมวติกกังวลจำกกำร

พรำกจำกมำกกว่ำ	 และยังสอดคล้องกับกำรศึกษำของ

อำพำพรรณ	ทฆีววิรรธน์36	ที่พบว่ำเด็กที่มสีัมพันธภำพ

ที่ดกีับมำรดำ	สำมำรถเตรยีมควำมพร้อมได้เร็วกว่ำเด็ก

ที่ไม่ค่อยมีสัมพันธภำพกับมำรดำ	 และมีระยะเวลำของ

ควำมวิตกกังวลน้อยลง	 นอกจำกนี้ควำมผูกพันที่ดีกับ

มำรดำ	ท�ำให้เดก็สำมำรถปรบัตวัเมือ่เกดิควำมวติกกงัวล

จำกกำรแยกจำกได้ดีกว่ำ	 ดังเช่นจำกกำรศึกษำของ	

Commodari6 ที่ศกึษำในเด็กวัยก่อนเรยีนจ�ำนวน	152	คน	

พบว่ำ	 ควำมรักควำมผูกพันระหว่ำงเด็กกับครูในเด็กวัย

ทำรกหรือเด็กวัยก่อนเรียนนั้นมีควำมสัมพันธ์ทำงบวก

กับพัฒนำกำรทำงด้ำนภำษำ	 ทักษะกำรเคลื่อนไหวของ

ร่ำงกำย	และควำมพร้อมในกำรปรับตัวในโรงเรยีน

	 สภำพอำรมณ์ของครู/พีเ่ลี้ยงเดก็	และประสบกำรณ์

กำรสอนของครูพี่เลี้ยงเด็ก	 ไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำม

ควำมวติกกังวลจำกกำรพรำกจำก	อำจเนื่องจำกว่ำครู/

พี่เลี้ยงเด็กมคีวำมมั่นคงทัง้รำยได้และสวัสดกิำร	ซึ่งกำร

วิจัยครั้งนี้ครูพี่เลี้ยงเด็กส่วนใหญ่จบกำรศึกษำในระดับ

ปริญญำตรีมำกที่สุด	 (ร ้อยละ	 51)	 รองลงมำคือ																											

อนุปรญิญำหรอืปวช.	ปวส.	 (ร้อยละ27.6)	 	และรำยได้

เฉลี่ยของครอบครัวครูพี่เลี้ยงต่อเดือนเท่ำกับ	 25,169	

บำท	(S.D.	=10,624,	Rang=9,850-70,000)	ส่วนใหญ่

ครพูีเ่ลี้ยงเป็นบคุลำกรทีท่�ำงำนสงักดัหน่วยงำนเทศบำล	

ซึง่เป็นงำนทีม่คีวำมมัน่คง	มรีำยได้และสวสัดกิำรทีด่	ีอำจ

ส่งผลให้ครพูีเ่ลี้ยงส่วนใหญ่	มคีวำมเครยีดอยูใ่นระดบัต�ำ่	

ส่วนประสบกำรณ์กำรสอนของครูพีเ่ลี้ยงเฉลีย่	คอื	9.05	

ปี	(S.D.=	3.19,	Rang=3-17)	ซึง่ถอืว่ำส่วนใหญ่ครูพีเ่ลี้ยง

มีประสบกำรณ์กำรท�ำงำนในกำรดูแลเด็กวัยก่อนเรียน

ในสถำนรับเลี้ยงเด็กเป็นเวลำนำนพอควร	 ท�ำให้เข้ำใจ

พฤติกรรมหรือปฏิกิริยำต่อกำรพรำกจำกของเด็กและ

สำมำรถวิเครำะห์ปัญหำของเด็กและตอบสนองควำม

ต้องกำรเด็กได้	 จึงไม่มีผลต่อควำมวิตกกังวลจำกกำร

พรำกจำกของเด็กวัยก่อนเรยีน	สอดคล้องกับกำรศกึษำ

ของ	Saltali	&	Erbay13	ทีท่�ำกำรศกึษำในครอูนบุำลจ�ำนวน	

45	 คนในกำร	 ช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในภำวะเครียด	 โดย

เฉพำะในช่วงวันแรกของกำรแยกจำกมำรดำ	 ครูที่มี

ประสบกำรณ์จะช่วยลดควำมรูส้กึเครยีดของเด็กโดยกำร

วำงแผนกำรจดักจิกรรมที่น่ำสนใจส�ำหรบัเดก็	พดูคยุกบั

เดก็เพือ่ให้เดก็ลดควำมเครยีด	ให้รำงวลั	แสดงพฤตกิรรม

ให้ควำมสนใจ	 ใส่ใจกับเด็ก	 ให้ข้อมูลที่จ�ำเป็นแก่เด็ก	

แนะน�ำเด็กกับเพื่อนๆ	 ไม่ให้ควำมสนใจต่อกำรแสดง

พฤตกิรรมทำงลบของเดก็	ใช้กฎเกณฑ์ทีง่่ำยและยดืหยุ่น

กบัเด็ก	และช่วยให้เดก็ประสบควำมส�ำเรจ็กบัสิง่ทีจ่�ำเป็น

ขัน้พื้นฐำนของชวีติ

	 ประเภทครอบครัวของเด็กไม่มีควำมสัมพันธ์กับ

ควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำก	 ซึ่งไม่สนับสนุน

แนวคิดของ	 Balaban17	 	ที่ว่ำเด็กที่อยู่ในครอบครัวขยำย	

จะสำมำรถปรับตัวกับสิ่งใหม่ๆ	ได้ง่ำยกว่ำ	ส่วนเด็กที่อยู่

ในครอบครัวเดี่ยวที่ไม่ค่อยได้พบปะบุคคลอื่น	 เมื่อต้อง

แยกจำกบุคคลในครอบครัว	 เพื่อสร้ำงควำมผูกพันกับ

บคุคลใหม่อำจจะท�ำได้ไม่ง่ำยนกั	เดก็จงึมโีอกำสทีจ่ะเกดิ

ควำมเครียดจำกกำรพรำกจำกได้ค่อนข้ำงสูง	 แต่กำร	

วิจัยครั้งนี้	 พบว่ำประเภทครอบครัวของเด็กไม่มีควำม

สัมพันธ์กับควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำก	 อำจ

เนื่องจำกว่ำ	 เด็กวัยก่อนเรียนส่วนใหญ่มีลักษณะ

ครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยว	 (ร้อยละ	 74.8)	 ถึงแม้ว่ำ

บิดำมำรดำของเด็กวัยก่อนเรียนจะแยกครอบครัวออก

มำเป็นครอบครัวเดี่ยวแต่ก็มีกำรพบปะพึ่งพำอำศัยและ

ไปมำหำสู่กับญำต	ิพี่น้อง	หรอืครอบครัวเพื่อนบ้ำน	เป็น

ประจ�ำและคอยช่วยเหลอืซึ่งกันและกัน	อันเป็นลักษณะ

เด่นของครอบครัวไทย	 เหล่ำนี้ท�ำให้ลักษณะควำม

สมัพันธ์ของสมำชกิในครอบครวัเดีย่วกบัครอบครวัขยำย

จึงไม่แตกกต่ำงกันมำก	 อำจท�ำให้ไม่มีผลต่อควำมวิตก

กังวลจำกกำรพรำกจำกของเด็กวัยก่อนเรียน	 นอกจำก

นี้มกีำรศกึษำของนำตยำ	แสงใส	นุจร	ี ไชยมงคล	 	และ

มณรีัตน์	ภำคธูป24	พบว่ำประเภทครอบครัวของเด็กไม่มี

ควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรกำรปรับตัวของเด็กวัย
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ก่อนเรยีนในศูนย์เลี้ยงเด็กกลำงวัน	เช่นกัน

	 พื้นฐำนทำงอำรมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนไม่มีควำม

สัมพันธ์กับควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำก	 ของเด็ก

วัยก่อนเรียน	 อำจเนื่องจำกเด็กส่วนใหญ่กลุ่มนี้เป็นเด็ก

ลักษณะเลี้ยงง่ำย	 (จำกคะแนนลักษณะพื้นฐำนทำง

อำรมณ์	 พบว่ำร้อยละ	 68	 เด็กมีลักษณะเลี้ยงง่ำย)	 ซึ่ง

เดก็กลุม่นี้จะมลีกัษณะกำรท�ำงำนของร่ำงกำยสม�ำ่เสมอ	

ปรบัตัวได้เรว็	กนินอนง่ำย	ถงึเวลำตืน่กร้็องเพยีงเลก็น้อย	

ใช้วลำในกำรท�ำกิจกรรมไม่นำน	 เด็กกลุ่มนี้ท�ำให้ครูพี่

เลี้ยงเกดิควำมสบำยใจในกำรดแูล	ครพูีเ่ลี้ยงจะเกดิควำม

มัน่ใจในกำรควบคมุสถำนกำรณ์	จงึไม่เหน็ควำมแตกต่ำง

ระหว่ำงพื้นฐำนทำงอำรมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนกับ

ควำมวิตกกังวลที่ชัดเจน	 สอดคล้องกับกำรศึกษำของ

สุภำพร	แสงหล้ำ	นุจร	ีไชยมงคล	และยุน	ีพงศ์จตุรวทิย์37	

ที่พบว่ำพื้นฐำนทำงอำรมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียนไม่มี

ควำมสัมพันธ์กับควำมวติกกังวลในเด็กวัยก่อนเรยีน	แต่

ผลกำรศกึษำครัง้นี้ต่ำงจำกกำรศกึษำของนำตยำ	แสงใส	

และคณะ24	ที่พบว่ำพื้นฐำนทำงอำรมณ์ของเด็กวัยก่อน

เรียน	 มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรปรับตัวโดยพบ

ว่ำเดก็ทีม่พีื้นฐำนทำงอำรมณ์ทีต่่ำงกนั	จะมกีำรรับรู	้ตอบ

สนองต่อสิง่เร้ำ	เช่น	กำรปรบัตัว	ควำมเครยีดและมคีวำม

วิตกกังวลที่ต่ำงกัน	 ดังนั้นควำมสัมพันระหว่ำงพื้นฐำน

ทำงอำรมณ์ของเด็กวัยก่อนเรยีนกบัควำมวติกกังวลของ

เด็กวัยก่อนเรยีนอำจจ�ำเป็นต้องศกึษำเชงิลกึเพิ่มเตมิ

ข้อเสนอแนะ
	 1.		 บิดำมำรดำหรือผู้ดูแลเด็กต้องให้ควำมส�ำคัญ

และส่งเสริมกำรพัฒนำควำมผูกพันระหว่ำงมำรดำและ

บุตรวัยก่อนเรียน	 เพรำะหำกเด็กและมำรดำมีควำม

ผูกพันใกล้ชิดกัน	 มีสัมพันธภำพที่ดีต่อกัน	 จะท�ำให้เด็ก

รูส้กึมัน่คง	ปลอดภัย	และช่วยลดควำมวติกกงัวลจำกกำร

พรำกจำกของเด็กวัยก่อนเรยีนลง

	 2.		 ผู้บริหำรสถำนรับเลี้ยงเด็กหรือผู ้ที่ดูแลเด็ก		

ควรมีกำรก�ำหนดนโยบำยส�ำหรับสถำนรับเลี้ยงเด็กวัย

ก่อนเรยีน	โดยอำจก�ำหนดให้ต้องมกีำรคัดกรองกำรเกดิ

พฤตกิรรมวติกกงัวลอย่ำงต่อเนื่อง	ส�ำหรบัเดก็ทีเ่ข้ำเรยีน

ใหม่	พร้อมทัง้มกีำรรำยงำนผลเพื่อพจิำรณำให้กำรดูแล

เด็กและครอบครัวอย่ำงรวดเร็วและเหมำะสมต่อไป

	 3.		 ควรจัดปฐมนเิทศหรอือบรมให้ควำมรู้เกี่ยวกับ

ควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำกของเด็กวัยก่อนเรียน	

ไว้ในหลักสูตรของผู้ที่จะท�ำหน้ำที่ในกำรดูแลเด็ก	 เช่น												

ครูปฐมวัย	 ครูพี่เลี้ยงเด็ก	 หรือเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้อง	

เนือ่งจำกผลกำรศกึษำชี้ให้เหน็ว่ำโดยภำพรวมเดก็แสดง

ควำมวติกกงัวลทัง้พฤตกิรรมประท้วง	พฤตกิรรมสิ้นหวงั

และพฤตกิรรมปฏเิสธ	ของควำมวติกกังวลจำกกำรพรำก

จำกในวัยนี้	

ด้านการท�าวจิัยครั้งต่อไป
	 1.		 ควรศกึษำเปรยีบเทยีบควำมวติกกงัวลจำกกำร

พรำกจำกในกลุ่มเด็กที่อำยุต่ำงกัน	 และเปรียบเทียบใน

ช่วงเวลำที่ต่ำงกัน	เช่น	สัปดำห์ที่	1	2	3	และ	4	เป็นต้น	

เพือ่ให้เหน็ควำมเปลีย่นแปลงของควำมวติกกังวลในเดก็

แต่ละกลุ่มวัยและในช่วงเวลำที่ต่ำงกัน		

	 2.		 กำรศึกษำครั้งนี้ได้ท�ำกำรศึกษำเด็กในสถำน

เลี้ยงเด็กวัยก่อนเรยีน	ในเขตอ�ำเภอเมอืงเท่ำนัน้	ซึ่งกลุ่ม

ตัวอย่ำงอำจไม่มคีวำมหลำกหลำย	ดังนัน้กำรศกึษำครัง้

ต่อไปควรท�ำกำรศึกษำเด็กในสถำนรับเลี้ยงเด็กที่อยู	่

นอกเขตอ�ำเภอเมอืงด้วย	เพือ่ท�ำควำมเข้ำใจสถำนกำรณ์

ควำมวิตกกังวลในเด็กวัยก่อนเรียนและให้ได้ข้อมูลที่

ชัดเจนครอบคลุมมำกขึ้น	

	 3.		 ควรศกึษำปัจจยัอืน่ๆ	ทีอ่ำจส่งผลต่อควำมวติก

กังวลจำกกำรพรำกจำกของเด็กวัยก่อนเรียน	 ได้แก่	

ระดับกำรศึกษำของผู ้ดูแลเด็ก	 สัมพันธภำพภำยใน

ครอบครัว	 และลักษณะของสิ่งแวดล้อมทั้งที่บ้ำนและที่

สถำนรบัเลี้ยงดก็ทีอ่ำจส่งผลต่อควำมวติกกงัวลของเดก็	
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กติตกิรรมประกาศ
 ผู้วจิัยขอขอบคุณคณะพยำบำลศำสตร์	มหำวทิยำลัย

บูรพำ	ที่ให้ทุนอุดหนุนกำรวจิัยในครัง้นี้	และขอขอบคุณ

ครูพี่เลี้ยงเด็ก	มำรดำและเด็กวัยก่อนเรยีนทุกท่ำน	ที่ได้

กรณุำสละเวลำและให้ควำมร่วมมอืในกำรท�ำวจัิยในครัง้

นี้	จนสำมำรถส�ำเร็จลุล่วงด้วยด	ี

เอกสารอ้างองิ
1.	 Motamedi	B.	Children’s	health	anxious	child	age	

	 1	 to	3.	2001.	 [cited	2013	March	11]:	Available	

	 from	 http://www.	 	 Ahealthyvantage.com/topic/

	 anxious1	to	3.	

2.	 American	 Academy	 of	 Child	 &	 Adolescent	

	 Psychiatry.	Making	daycare	a	good	experience.	

	 1997.	[cited	2013	March	13]:	Available	from	http://

	 www.aacap	org-publication-factsfam-daycare.

3.	 Cassidy	J,	&	Shaver	PR.	Handbook	of	Attachment:	

	 theory,	 research,	 and	 Clinical	 Applications.	

	 New	York:		The	Guilford	Press;	1999.

4.		 Spencer	 AR.	 Childhood	 and	 adolescence:	

	 Voyages	 in	 development.	 Canada:	 Thomson	

	 Leaning;	2006.					

5.		 Ellen	JM,	Gina	H,	Healther	L,	Jaelline	J,	&	Jeanne	

	 S.	 Separation	 anxiety	 and	 separation	 anxiety	

	 disorder.	 2008.	 [cited	 2013	 October	 28]:		

	 Ava i l a b l e 	 f r om 	 h t t p : / / h e l pgu i de . o r g /

	 mentalseparation_anxiety_causes_prevention_

	 treatment.htm.	

6.		 Commodari	 E.	 Preschool	 teacher	 attachment,	

	 school	readiness	and	risk	of	learning	difficulties.	

	 Early	 Childhood	 Research	 Quarterly	 2011;	 28	

	 (2013):	123–	33.

7.		 McLeod	S.	Attachment	Theory.	2013.	[cited	2013	

	 March	 11]:	 Available	 from	 http://www.simply

	 psychology.org/attachment.html.

8.	 กวี	 สุวรรณกิจ.	 โรควิตกกังวลในเด็กและวัยรุ่น.	

	 กรุงเทพฯ:	เมดคิัล	มเีดยี;	2541.

9.	 Watkin	CE.	Separation	anxiety	in	young	children.	

	 2001.	 [cited	2013	October	28]:	Available	 from

						http//www.Healthyplace.com	Accesses.

10.		 Kaminski	 J.	 Cultural	 factors	 and	 separation	

	 anxiety	in	preschoolers.1998.	[cited	2014	October	

	 20]:	 Available	 from	 http://hygeia-design.com/

	 sep_anxiety.pdf.

11.		 Schore	 AN.	 Effects	 of	 a	 secure	 attachment	

	 relationship	 on	 right	 brain	 development,	 affect	

	 regulation,	 and	 infant	 mental	 health.	 Infant	

	 mental	health	journal	2001;	22	(1):	7-66.	

12.		 Learnard	K.	Infant	&	toddlers	separation	anxiety:	

	 Preparing	you	&	your	child	for	separation.	2002.	

	 [cited	 2014	 October	 20]:	 	 http:www.allabout

	 baby.com/infants/separate.ht.

13.	 Saltali	 ND,	 &	 Erbay	 F.	 Stressful	 situations	

	 experienced	 by	 six	 year-old	 children	 when

					 starting	 pre-school	 education.	 Educational	

	 research	and	reviews	2013;	8	(9):	519-	24.

14.		 Young	AR,	&	Szpunar	M.	Parenting	and	fear	and	

	 anxiety	in	young	children	integrating.	Science	and	

	 Practice	2012;	2(1):	10-14.	

15.		 Bowbly	 J.	 Attachment	 and	 loss:	 volume	 II	

	 separation:	 anxiety	 and	 anger.	 New	York:	 The	

	 Institute	of	Human	Relations;	1973.

16.		Perry	 SE,	 Hockenberry	MJ,	 Lowdermilk	 DL,	 &	

	 Wilson	D.	Maternal	child	nursing	care.	St.	Louis,	

	 Missouri,	Mosby;	2014.



วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข174

17.		 Balaban	 N.	 Easing	 the	 Separation	 Process	 for	

	 Infants,	Toddlers,	and	Families.	2013.	[cited	2014	

	 March	20]:		Available	from		http://www.naeyc.

	 org/files/yc/file/200611/BTJBalaban.pdf	Accesses.

18.		 Thomas	 A,	 &	 Chess	 S.	 Temperament	 and	

	 development.	New	York:	Brunner/	Mazel;	1977.

19.		 Tabachnick	 BG,	&	 Fidell	 LS.	Using	multivariate	

	 statistics.	Massachusetts,	A	Pearson	education:	

	 2001.

20.	 บุญใจ	 	 ศรีสถิตย์นรำกูร.	 ระเบียบวิธีกำรวิจัยทำง

	 พยำบำลศำสตร์	พมิพ์ครัง้ที่	4.	กรุงเทพฯ:		ยูแอนด์

	 ไอ	อนิเตอร์	มเีดยี	จ�ำกัด;	2550.

21.		 สุภำณี	 ไกรกุล,	 นุจรี	 ไชยมงคล	 และมณีรัตน์	

	 ภำคธูป.	ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงควำมเครยีดของบดิำ

	 มำรดำกับสัมพันธภำพระหว่ำงบดิำมำรดำและบตุร

	 ป่วยที่รับกำรรักษำในหออภิบำลผู้ป่วยวิกฤติ.

	 วำรสำรวทิยำลยัพยำบำลบรมรำชชนนชีลบรุ	ี2552;	

	 22	(1):	19-28.	

22.		Muller	 M.E.	 A	 questionnaires	 to	 measure	

	 mother- in fan t 	 a t tachment . 	 Journa l 	 o f	

						nursing	measurement	1994;	2	(2):	129-41.	

23.	 กรมสุขภำพจติ	กระทรวงสำธำรณสุข.	คู่มอืคลำย

	 เครียด	 (ฉบับปรับปรุงใหม ่ ) 	 พิมพ ์ครั้งที่ 	 4.	

	 กรุงเทพมหำนคร:	โรงพมิพ์	ร.ส.พ.;	2543.

24.		นำตยำ	 แสงใส,	 นุจรี	 ไชยมงคล	 และมณีรัตน์	

	 ภำคธูป.	 ปัจจัยท�ำนำยพฤติกรรมกำรปรับตัวของ

	 เด็กวัยก่อนเรียนที่รับบริกำรในศูนย์เลี้ยงเด็กกลำง

	 วัน.	 วำรสำรคณะพยำบำลศำสตร์	 มหำวิทยำลัย

	 บูรพำ	2554;	19	(2):	97-109.	

25.		พัชรนิทร์	ยุพำ.	ควำมวติกกังวลจำกกำรพรำกจำก

	 ของเด็กอำยุ	2-3	ปี	ในสถำนเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรยีน	

	 เขตเทศบำลนครรำชสีมำ.	 ขอนแก่น:	 วิทยำนิพนธ์

	 ปรญิญำพยำบำลศำสตรมหำบณัฑติสำขำวชิำกำร

	 พยำบำลสุขภำพเดก็	บณัฑติวทิยำลยั	มหำวทิยำลยั

	 ขอนแก่น;	2552.	

26.		Bowbly	 J.	 Attachment	 and	 Loss:	 volume	 II	

	 separation:	 anxiety	 and	 anger	 4th	 eds.	 Great	

	 Britain:	Hazell	Watson	&	Viney;	1981.

27.		สุชำ	จันทร์เอม.	จติวทิยำพัฒนำกำร	พมิพ์ครัง้ที่	4.	

	 กรุงเทพฯ:	ไทยวัฒนำพำนชิ;	2540.

28.		Hockenberry	MJ,	&	Wilson	D.	Wong’s	nursing	care	

	 of	infants	and	children.	St.	Louis,	Missouri:	Mosby;	

	 2015.

29.		Eisen	AR,	&	Schaefer	CE.	Separation	anxiety	in	

	 children	 and	 adolescent:	 an	 individualized	

	 approach	to	assessment	and	treatment.	New	York:	

	 The	Guilford;	2005.	

30.		Baby	Centre	Medical	Advisory	Board.	Your	anxious	

	 child	 (ages	3	 to	4).	2008.	 [cited	2013	October

				 1]:	Available	 from	http://www.babycentre.co.uk/

	 a1022260/your-anxious-child-ages-3-to-4	

	 mu2QtZMB

31.		อุทัยวรรณ	 พุทธรัตน์	 ลักขณำ	 คงแสง	 จำรีย์	

	 พรมบตุร	และบษุกร	พนัธ์เมธำฤทธิ.์	พฤตกิรรมกำร

	 ปรับตัวต่อสถำนที่ใหม่ของฝ่ำยพัฒนำเด็กปฐมวัย.	

	 วำรสำรพยำบำลสงขลำนครินทร์	 2556;	 33	 (1):	

	 1-16.	

32.	 Spence	SH,	Rapee	R	M,	McDonald	C,	&	Ingram	

	 M.	 The	 structure	 of	 anxiety	 symptoms	 among	

	 pre-schools.	Behavior	research	and	therapy	2001;	

	 39	(2):	1293-316.		

33.	 Brown	 AM,	 &	Whiteside	 SP.	 Relations	 among	

	 perceived	parental	behaviors,	attachment	style,	

	 and	worry	in	anxious	children.	Anxiety	disorders	

	 2008;	22(2):	263-72.

34.		Muris	P,	Meesters	C,	&	Brakel	A.	Assessment	of	

	 anxious	rearing	behaviors	with	a	modifies	version

						of	“Egma	betraffande	uppfostran”	questionnaire	

	 for	 children.	 Journal	 of	 psychopathology	 and	

						behavioral	assessment	2003;	25(4):	229-	37.



Nursing Journal of the Ministry of Public Health 175

35.	 Mofrad	 S,	 Abdullah	 R,	 &	 Uba	 I.	 Attachment	

	 patterns	 and	 separation	 anxiety	 symptom.	

						Asian	social	science	2010;	6(11):148-53.

36.		อำพำพรรณ	 ทีฆวิวรรธน์.	 ผลของโปรแกรมกำร

	 เตรียมควำมพร้อมต่อควำมวิตกกังวลจำกกำร

	 พรำกจำกของเด็กวัยเดินที่แรกเข้ำบริกำรในศูนย์

	 สำธติพฒันำเดก็	คณะพยำบำลศำสตร์	มหำวทิยำลยั

	 ขอนแก่น.	ขอนแก่น:	วทิยำนพินธ์ปรญิญำพยำบำล

	 ศำสตรมหำบัณฑิต	 สำขำวิชกำรพยำบำลสุขภำพ

	 เดก็	บณัฑติวทิยำลยั	มหำวทิยำลยัขอนแก่น;	2547.

37.	 สุภำพร	 แสงหล้ำ,	 นุจรี 	 ไชยมงคล	 และยุนี	

	 พงศ์จตุรวิทย์.	 ปัจจัยท�ำนำยพฤติกรรมทำงสังคม

	 ในเด็กวัยก่อนเรียนที่รับบริกำรในศูนย์เลี้ยงเด็กใน

	 เขตเทศบำลเมือง	 จังหวัดชลบุรี.	 วำรสำรคณะ

	 พยำบำลศำสตร์	มหำวทิยำลยับรูพำ	2557;	22	(2):	

	 65-76.	




