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Factors related to Separation Anxiety among 
Preschool Children in Child Care Center, 

Chanthaburi Province
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Abstract
Purpose: To examine the factors related to separation anxiety among preschool children in a 
child care center
Design: Descriptive correlational research
Method: Data were collected from 74 primary caregivers of preschool children in a child care 
center, Chanthaburi province. Five care centers were selected to participate in the study by using 
a cluster sampling technique and then primary caregivers were selected from child care centers 
in accordance with inclusion criteria. Data were collected from May-June 2015. Research 
instruments included the Record of Separation Anxiety Behavior with reliability (KR20) of .93, the 
Child Temperament Questionnaire, the Caregiver and Child Attachment Questionnaire, and Child 
Rearing Questionnaire. The Cronbach’s alpha coefficients of questionnaire were .93, .80, .93 and 
.93 respectively. Data were analyzed by using descriptive statistics and Pearson’s product moment 
correlation.
Findings: Caregiver-child attachment was negatively correlated with child separation anxiety  
(r = -.23, p < .05) and was negatively correlated with child separation anxiety in protest stage  
(r = -.28, p = .01). Child temperament and child permissive rearing were negatively correlated 
with child separation anxiety in denial stage (r = -.28, p = .01 and r = -.23, p <.05 respectively) 
but were not related to overall separation anxiety (p < .05).
Conclusion: Nurses and other caregivers should support caregiver-child relationship and provide 
appropriate care for child temperament and support giving love, having moderate control, using 
reasoning, avoid permissive parenting in children to reduce the preschool separation anxiety at 
child care centers.
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บทน�ำ

ปัจจุบันจ�านวนครอบครัวเดี่ยวมีแนวโน้มเพ่ิม

มากข้ึน	 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญ 

ในการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระในการอบรมเลี้ยงดูเด็ก	

การที่เด็กวัยก่อนเรียนต้องจากบิดามารดาไปอยู่ที่ศูนย์

พัฒนาเดก็เลก็ท�าให้เกิดความวติกกังวลจากการพรากจาก	

ซึ่งพบได้	ร้อยละ	6-20	(Lewinsohn,	Holm-Denoma,	

Small,	Seeley,	&	Joiner,	2008)	โดยเฉพาะเดก็อายนุ้อย

และอยู่นานอย่างน้อย	30	ชั่วโมงต่อสัปดาห์	ท�าให้เสี่ยง

ต่อการเกดิความเครยีดและอาจเกดิปัญหาทางพฤตกิรรม

ต่อมา	เด็กอายุ	6	เดือนถึง	4	ปี	จะทนต่อการแยกจากได้

เพียงระยะเวลาสัน้	ๆ 	หากการพรากจากไม่ได้รบัการจดัการ

ที่ดี	 อาจท�าให้เกิดผลกระทบทั้งระยะสั้นและระยะยาว	

กล่าวคอื	ในระยะส้ันเดก็จะแสดงพฤตกิรรมกลวัการสญูเสีย

ความรกัจากบดิามารดา	ได้แก่	การแยกตวั	การไม่เข้าร่วม

กลุม่ท�ากจิกรรม	และมพีฤตกิรรมถดถอย	หากพฤตกิรรม

การพรากจากมมีากเกนิหรอืรนุแรงและมอีาการต่อเนือ่ง	

4	สปัดาห์	จะเกดิผลในระยะยาว	คอืความผดิปกตทิีเ่รยีกว่า	

โรควิตกกังวลจากการพรากจาก	(Separation	anxiety	

disorder)	(Reangtragule,	2012)

ความวติกกงัวลจากการพรากจาก	เป็นพฤติกรรม

ทางอารมณ์ของเด็กท่ีเกิดขึ้นเม่ือเด็กถูกแยกจากผู้ดูแล

ชั่วคราว	มี	3	ระยะคือ	ระยะประท้วง	(Protest)	ระยะ

สิ้นหวัง	 (Despair)	 และระยะปฏิเสธ	 (Detachment)	

(Hockenberry	&	Wilson,	2013)	โดยมปัีจจยัทีเ่กีย่วข้อง	

ได้แก่	ปัจจยัทางด้านชีวภาพ	เช่น	เพศ	และพืน้ฐานอารมณ์

ของเด็ก	 และปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	 เช่น	

สัมพันธภาพของเด็กกับบิดามารดา	 รูปแบบการอบรม

เลี้ยงดู	เศรษฐานะ	และสภาพครอบครัว	(Dabkowska,	

Araszkiewicz	 &	Wilkosc,	 2011)	 ซึ่งพื้นฐานอารมณ์

ของเดก็เป็นผลมาจากพนัธกุรรม	ท�าให้เดก็แสดงพฤตกิรรม

ทีแ่ตกต่างกนัตัง้แต่วยัทารก	และมคีวามสมัพนัธ์กบัความ

วติกกงัวลในลกัษณะการตอบสนองต่อการพรากจากของ

เดก็วยัก่อนเรยีน	(Kristal,	2005)	เดก็ทีม่พีืน้ฐานอารมณ์

แบบเด็กเลี้ยงยาก	 และมีพื้นฐานอารมณ์แบบขี้อายและ

ขี้กลัว	 มีความสัมพันธ์กับการเกิดความวิตกกังวลจาก 

การพรากจากมากกว่าเด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์แบบอื่น	

(Watkins,	2004)	นอกจากนีย้งัพบว่า	เดก็ทีม่พืีน้ฐานอารมณ์

ด้านความรุนแรงของการตอบสนองมคีวามสัมพนัธ์ทางลบ

กับความวิตกกังวลจากการพรากจากอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถติ	ิ(r	=	-.28,	p	<	.01)	(Nakpathumswat,	2015)	

สมัพันธภาพระหว่างเดก็กบัผูด้แูลหรอืมารดา	เป็นปัจจยัหนึง่

ที่มีความส�าคัญต่อความวิตกกังวลจากการพรากจาก	 

เมือ่สมัพนัธภาพระหว่างมารดากบัเดก็ถกูขดัขวาง	เดก็จะ

เกิดพฤติกรรมทางอารมณ์	 คือ	 ความวิตกกังวลจากการ

พรากจาก	(Bowlby,	1969)	มีการศึกษา	พบว่า	การเกิด

ความวติกกงัวลจากการพรากจากของเดก็	มคีวามสัมพนัธ์

กบัรปูแบบสมัพันธภาพระหว่างเดก็กบัมารดา	โดยการเกดิ

ความวติกกงัวลจากการพรากจากมคีวามสัมพนัธ์ทางลบ

กับเด็กที่อยู่ในกลุ่มที่มีสัมพันธภาพที่มั่นคง	 (r	 =	 -0.66,	

p	<	.01)	แต่มคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกบัเด็กทีมี่สมัพนัธภาพ

ในรูปแบบวิตกกังวลแบบหลีกหนี	(r	=	0.61,	p	<	.01)	

(Mofrad,	Abdullah,	&	Uba,	2010)	กล่าวคือ	เด็กที่มี

สัมพันธภาพที่ไม่มั่นคง	 จะแสดงความวิตกกังวลและ

ความเครยีดมากขึน้ในช่วงทีแ่ยกจากมารดาในระยะสัน้	ๆ 	

มากกว่าเดก็ทีม่สีมัพนัธภาพทีม่ัน่คง	และรปูแบบการอบรม

เล้ียงดูเป็นอีกปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลจาก

การพรากจาก	 การเลี้ยงดูแบบให้ความรักความอบอุ่น	

อ่อนโยน	เดก็ย่อมเตบิโตอย่างมคีวามสุข	เชือ่มัน่ในตนเอง	

ไว้วางใจผู้อื่น	 ส่วนการเล้ียงดูที่ปราศจากความอ่อนโยน	

ท�าให้เด็กมีอารมณ์เป็นทุกข์	 หวาดผวา	ตระหนก	กังวล	

เข้าสงัคมกบัเพือ่นได้ยาก	โดยเฉพาะการเกดิความวติกกงัวล

จากการพรากจาก	รวมทัง้การเลีย้งดแูบบปกป้องมคีวาม

สัมพันธ์กับการเกิดอาการวิตกกังวลจากการพรากจาก	

(Mofrad,	Abdullah	&	Samah,	2009)

การทบทวนงานวรรณกรรมและปัจจยัทีเ่กีย่วข้อง

กบัความวติกกงัวลจากการพรากจากของเดก็วยัก่อนเรียน

ที่เข้ารับบริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนั้นยังพบน้อย	 

โดยพบว่า	พื้นฐานอารมณ์ของเด็ก	สัมพันธภาพของเด็ก

กับผู้ดูแล	 และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเป็นปัจจัยที่มี
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ความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลจากการ

พรากจาก	ดงันัน้จงึเลอืกปัจจยัทัง้	3	มาศกึษา	โดยคาดหวงั

ว่าผลการศึกษาท่ีได้จะน�าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ

วางแผนช่วยลดความวิตกกังวลจากการพรากจากของ

เด็กก่อนวัยเรียนท่ีอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถาน

เลี้ยงเด็กต่อไป

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย

เพือ่ศกึษาปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์กบัความวติก

กังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับ

บริการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ได้แก่	 พื้นฐานอารมณ ์

ของเด็ก	สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล	และรูปแบบ

การอบรมเลี้ยงดู

กรอบแนวคิดในกำรวิจัย

การศกึษาปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกับความวติกกังวล

จากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน	 ผู้วิจัยน�าทฤษฎี

สัมพันธภาพของ	 Bowlby	 (1969)	 ร่วมกับแนวคิดของ	

Ainsworth	(1973)	เป็นกรอบแนวคิดการวิจัย	ทฤษฎีนี้

อธบิายว่า	สมัพนัธภาพ	(Attachment)	เป็นความผกูพนั

ทางอารมณ์ของเด็กต่อมารดาหรือผู้ดูแลท่ีเด็กรับรู้ว่า 

เป็นผู้ที่สามารถปกป้องคุ้มครอง	เด็กจะเริ่มแสดงให้เห็น

พฤติกรรมวิตกกังวลจากการพรากจาก	 เมื่อเด็กเริ่มที่จะ

รู้ว่าใครเป็นผู้ดูแล	และเริ่มสร้างความผูกพันทางอารมณ์

กบัผูด้แูล	หากสมัพันธภาพระหว่างเด็กกบัผูด้แูลหรือมารดา

ถกูขดัขวาง	ท�าให้เดก็รูส้กึว่าชวีติขาดความมัน่คงปลอดภยั	

เพราะปราศจากผู้คุ้มครอง	มคีวามกลวัและความวติกกังวล	

และจะแสดงออกพฤติกรรมทางอารมณ์	คอื	ความวติกกังวล

จากการพรากจาก ปัจจัยส�าคัญที่เกี่ยวข้องกับความวิตก

กังวลจากการพรากจากของเด็ก	 ได้แก่	 ปัจจัยทางด้าน

ชีวภาพและปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม	ปัจจัย

ทางด้านชีวภาพ	 เช่น	 ลักษณะพื้นฐานอารมณ์ของเด็ก	 

ซึ่งเด็กที่มีลักษณะพื้นฐานอารมณ์ต่างกันจะมีการรับรู้

และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าหรือเหตุการณ์ท่ีต่างกัน	 

ส่วนปัจจยัทางด้านสงัคมและส่ิงแวดล้อม	ได้แก่	สมัพนัธภาพ

ระหว่างเดก็กบัผูด้แูล	เป็นความผกูพนัทางอารมณ์ทีท่�าให้

เด็กรู้สึกปลอดภัย	 และรับรู้ถึงความห่วงใยและการดูแล

เอาใจใส่ของผู้เลี้ยงดูท่ีมีต่อตน	 เมื่อถูกพรากจากบุคคล 

ทีม่คีวามผกูพนั	อาจท�าให้เดก็ยบัยัง้ความผูกพนัต่อบคุคล

เหล่านัน้	และเกดิความวติกกงัวลจากการพรากจาก	ซึง่เป็น

ความรู้สึกขาดความมั่นคงปลอดภัย	 เพราะปราศจาก 

การคุ้มครอง	 เช่นเดียวกับรูปแบบการอบรมเล้ียงดูเป็น

ปัจจัยหน่ึงที่มีส่วนส�าคัญ	 และสนับสนุนความวิตกกังวล

ในเด็ก	 โดยเฉพาะรูปแบบการเลี้ยงดูด้านลบหรือรุนแรง	

มส่ีวนท�าให้เกิดความวติกกงัวลจากการพรากจากได้มาก

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย

การวิจัยคร้ังนี้เป็นการวิจัยแบบพรรณนาเชิง

หาความสมัพนัธ์	(Descriptive	correlational	research)

ประชำกร	คอื	ผูด้แูลหลกัของเดก็วยัก่อนเรยีน	

และเดก็ทีม่อีาย	ุ2-4	ปี	สขุภาพแขง็แรง	ไม่มกีารเจบ็ป่วย

และเป็นโรคเรือ้รงั	หรอืได้รบัการตรวจพบว่ามคีวามผดิปกติ

ทางด้านสติปัญญา	 ไม่มีประสบการณ์การเข้ารับบริการ

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมาก่อน	และรับใหม่ในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ�าเภอเมือง

จันทบุรี

กลุม่ตวัอย่ำง คอื	ผู้ดแูลหลักของเดก็วยัก่อนเรยีน

ที่คัดเลือกมาจากประชากร	 มีคุณสมบัติ	 ดังนี้	 อายุเกิน	 

20	 ปีขึ้นไป	 เป็นคนไทย	 อ่านและเข้าใจภาษาไทยได้ด	ี

สุขภาพร่างกายแขง็แรง	อยูบ้่านเดยีวกับเดก็	และมคีวาม

ผูกพันทางสายเลือด

ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง	 ค�านวณกลุ่มตัวอย่าง

จากสูตร	ของ	Thorndike	(1978)	คอื	จ�านวนกลุ่มตวัอย่าง	

N	=	10(k)	+	50	N	 (	 k	จ�านวนตัวแปร	อิสระ	3	ตัว)	 

ได้จ�านวน	 80	 ราย	 กลุ่มตัวอย่าง	 โดยการสุ่มจ�านวน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองท้องถิ่นอ�าเภอ

เมืองจันทบุรี	 จากจ�านวนทั้งหมด	 17	 ศูนย์	 ด้วยวิธีสุ่ม

ตวัอย่างแบบกลุม่	(Cluster	sampling)	ได้จ�านวน	5	ศนูย์	

หลังจากน้ันเลือกผู้ดูแลหลักของเด็ก	 ตามคุณสมบัต ิ

ทีก่�าหนด	จนได้จ�านวนตามขนาดกลุม่ตวัอย่างทีค่�านวณไว้	

ท�าการเกบ็ข้อมลูเป็นระยะเวลาทัง้หมด	1	เดอืน	โดยเกบ็
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ข้อมูลในวันแรกของแต่ละสัปดาห์	โดยเริ่มเก็บในวันแรก

ของสัปดาห์ที่รับใหม่และเก็บในวันแรกของสัปดาห์ที่	 2,	

3	 และ	 4	 จนครบระยะท่ีก�าหนด	 ได้จ�านวน	 74	 ราย	

เนื่องจากมีข้อจ�ากัดเรื่องระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 

ทีต้่องเกบ็ในช่วงระยะเปิดเรียน	4	สปัดาห์แรก	โดยพบว่า	

กลุ่มตัวอย่างบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมวิจัยได้ครบตาม

ระยะเวลา	 คือ	 เด็กมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ไม่ต่อเนื่อง

ตลอด	4	สปัดาห์	บางคนมาสปัดาห์เว้นสปัดาห์	หรอืบางคน

มาได้เพียง	1-2	สัปดาห์เท่านั้น	และบางส่วนพบว่ามีการ

ตอบแบบสอบถามได้ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์

เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 แบบสอบถำมข้อมูลทั่วไป

1)	ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลเด็ก	ได้แก่	อายุ	

สถานภาพสมรส	ศาสนา	ระดับการศึกษา	อาชีพ	ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ	 ลักษณะครอบครัว	 และจ�านวนสมาชิก 

ในครอบครัว

2)	ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก	 ได้แก่	อายุ	 เพศ	

จ�านวนพ่ีน้องจากบดิามารดาเดยีวกัน	ล�าดบัทีข่องการเกดิ	

และวันที่เข้ารับบริการจนถึงวันที่สัมภาษณ์

ส่วนท่ี 2 แบบบนัทึกพฤตกิรรมควำมวติกกงัวล

จำกกำรพรำกจำกของเด็ก

แบบบนัทกึพฤตกิรรมความวติกกงัวลจากการ

พรากจากของเดก็	ผูว้จิยัน�ามาจากแบบบนัทกึพฤตกิรรม

ของ	 Yupa	 (2009)	 ท่ีสร้างขึ้นตามทฤษฎีระยะของ 

การตอบสนองต่อการพรากจากของ	 Bowlby	 (1969)	

ประกอบด้วยพฤติกรรมการเกิดความวิตกกังวลจาก 

การพรากจากแบ่งเป็น	 3	 ระยะ	 ข้อค�าถามมี	 33	 ข้อ	 

ให้เลอืกตอบ	แบบบนัทกึรายการ	(Check	list)	มหีรอืไม่มี

ปฏิกิริยา	ถ้าตอบ	“มี”	ค่าคะแนนเท่ากับ	1	และ	“ไม่มี”	

ค่าคะแนนเท่ากับ	0	การแปลผลถ้าคะแนนมาก	แสดงว่า

เด็กวัยก่อนเรียนเกิดความวิตกกังวลจากการพรากจาก

มาก	แบบบันทึกนี้แบ่งเก็บข้อมูลทั้งหมด	4	ครั้ง	โดยแบ่ง

เป็นวันแรกของแต่ละสัปดาห์ท่ีเด็กมาศูนย์พัฒนาเด็ก	

จ�านวน	4	สัปดาห์

ส่วนที่ 3 แบบสอบถำมพื้นฐำนทำงอำรมณ์

ของเด็กวัยก่อนเรียน

แบบสอบถามพื้นฐานทางอารมณ์ของเด็ก 

วัยก่อนเรียน	 ผู ้วิจัยน�ามาจาก	 Sangsai	 (2011) ซึ่ง

ประกอบด้วยข้อค�าถาม	36	ข้อ	ซึ่งประกอบด้วยลักษณะ

พื้นฐานอารมณ์ทั้ง	6	ด้าน	เกณฑ์การให้คะแนน	5	ระดับ	

1-5	 เป็นข้อความที่ไปทางบวกและลบ	 การแปลผล

คะแนนรวมมาก	 หมายถึงเด็กมีลักษณะพื้นฐานอารมณ์

เป็นเดก็เล้ียงง่ายคะแนนรวมน้อย	หมายถงึ	เดก็มลัีกษณะ

พื้นฐานอารมณ์เป็นเด็กเลี้ยงยาก

ส่วนที่ 4 แบบสอบถำมสัมพันธภำพระหว่ำง

เด็กกับผู้ดูแล

แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างเด็กกับ 

ผู้ดูแล	ผู้วิจัยน�ามาจาก	Kraikul	(2009)	แบบสอบถามนี้

ประกอบด้วยข้อความเก่ียวกับสัมพันธภาพระหว่างบิดา

มารดาและบตุร	จ�านวน	26	ข้อ	ให้คะแนน	1-5	การแปลผล

คะแนนยิ่งสูง	 แสดงว่า	 บิดามารดายิ่งมีสัมพันธภาพที่ดี

กบับตุร	คะแนนยิง่น้อย	หมายถงึ	บดิามารดามสีมัพันธภาพ

ที่ไม่ดีกับบุตร

ส่วนที่ 5 แบบสอบถำมรูปแบบกำรอบรม

เลี้ยงดูเด็กของมำรดำ

แบบสอบถามรปูแบบการอบรมเลีย้งดเูดก็ของ

มารดา	 ผู้วิจัยน�ามาจากแบบสอบถามของ	 Pinkaew	

(2009) ที่ปรับปรุงจากรูปแบบการอบรมเล้ียงดูบุตร 

ของมารดาของ	 Traiham	 (1996)	 มีค่าความเชื่อมั่น	

(Cronbach’s	alpha	coefficient)	เท่ากับ	.81	โดยแบ่ง

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กวัยก่อนเรียนเป็น	3	รูปแบบ	

คอื	การอบรมเล้ียงดแูบบประชาธปิไตย	การอบรมเลีย้งดู

แบบเข้มงวดกวดขัน	 และการอบรมเลี้ยงดูแบบปล่อย

ตามใจเด็ก	ทั้งหมด	36	ข้อ	ทั้งหมด	36	ข้อ	มี	5	ระดับ	

ส�าหรับข้อค�าถามที่เป็นเชิงลบในการวิเคราะห์ข้อมูล 

จะกลับค่าคะแนนของการตอบก่อน	การแปลผล	เมื่อหา

ค่าคะแนนรวมในแต่ละแบบของการอบรมเลีย้งด	ูแล้วจงึ

พจิารณาว่าแบบใดมค่ีาคะแนนรวมสงูทีส่ดุ	ถ้าค่าคะแนน
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รวมแบบใดสูงกว่าแบบอื่น	 ๆ	 แสดงว่าผู้เลี้ยงดูใช้วิธีการ

อบรมเลี้ยงดูเด็กในแบบนั้น

กำรตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ

1.	 การตรวจสอบความตรงตามเนือ้หา	(Content	

validity)

	 ผูว้จิยัได้น�าแบบบนัทกึพฤตกิรรมความวติก

กังวลจากการพรากจากของเด็ก	 แบบสอบถามลักษณะ

พื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน	 แบบสอบถาม

สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล	 และแบบสอบถาม 

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูเด็กของมารดา	 โดยไม่มีการ

ดัดแปลง	 ซึ่งได้ผ่านการทดสอบความตรงตามเนื้อหา 

จากการศึกษาครั้งก่อนเรียบร้อยแล้ว

2.	 การหาความเชื่อมั่น	(Reliability)

	 ผู้วิจัยน�าแบบสอบถามทุกชุดไปใช้กับเด็ก	

และมารดาของเดก็ทีม่ารบับรกิารทีศ่นูย์พฒันาเดก็เลก็	ทีม่ี

ลกัษณะคล้ายกลุม่ตวัอย่างจ�านวน	30	คน	ดงันี	้แบบบนัทกึ

พฤติกรรมความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็ก	 

หาค่าความเชื่อมั่นโดยวิธีของ	 Kuder	 Richardson	 20	

(KR20)	 มีค่าเท่ากับ	 0.93	 ส่วนแบบสอบถามลักษณะ 

พื้นฐานทางอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน	 แบบสอบถาม

สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล	 และแบบสอบถาม 

รูปแบบการอบรมเลีย้งดเูดก็ของมารดา	น�ามาหาค่าความ

เชื่อม่ันโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค	

(Cronbach’s	 alpha	 coefficient)	 มีค่าความเชื่อม่ัน	

เท่ากับ	.80,	.93	และ	.93	ตามล�าดับ

กำรเก็บรวบรวมข้อมูล

ผูว้จิยัด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูด้วยตนเอง	

โดยชีแ้จงวตัถปุระสงค์	ขัน้ตอนในการเกบ็รวบรวมข้อมลู

ด�าเนินการตามขั้นตอน	ดังนี้

1.	 ผู ้ วิจัย เข ้ าพบและน�าหนังสือมอบให  ้

ผู้อ�านวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ครูพี่เลี้ยง	 เพื่อชี้แจง

วตัถปุระสงค์การวจิยั	และขอความอนุเคราะห์ในการเกบ็

ข้อมูล	เข้าพบกลุ่มตัวอย่าง	ด�าเนินการสร้างสัมพันธภาพ

กับกลุ่มตัวอย่าง	 แนะน�าตนเอง	 อธิบายวัตถุประสงค์ 

ในการศึกษา	 ขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล	

และชี้แจงให้ทราบถึงสิทธิในการตอบรับหรือปฏิเสธ 

การเข้าร่วมการวิจัย	 อธิบายเรื่องการรักษาความลับ 

ส่วนบุคคล	 เมื่อกลุ่มตัวอย่างท่ียินดีเข้าร่วมในการวิจัย	 

ผู้วิจัยแจกเอกสารชี้แจงและใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัย	

ให้กลุ่มตัวอย่างพิจารณาลงนามยินยอม	 และน�ามาให้ 

ผู้วิจัยในวันที่เก็บข้อมูล

2.	 ด�าเนินการเก็บข ้อมูล	 โดยผู ้ วิจัยแจก

แบบสอบถามพื้นฐานอารมณ์ของเด็ก	 แบบสอบถาม

สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแล	 และแบบสอบถาม 

รปูแบบการอบรมเลีย้งดูให้กับผู้ดแูลหลกั	ให้กลุม่ตวัอย่าง

ท�าแบบสอบถามโดยไม่จ�ากัดเวลา	 และเปิดโอกาสให้ 

กลุ่มตัวอย่างซักถามส่ิงที่ไม่เข้าใจได้ตลอดระยะเวลา 

ที่เก็บข้อมูล	 ส่วนแบบบันทึกพฤติกรรมความวิตกกังวล

จากการพรากจาก	 ผู้วิจัยแจกให้กับครูพี่เลี้ยงพร้อมกับ

คู่มือการสังเกตพฤติกรรมพร้อมกับให้ค�าอธิบาย	และขอ

ความร่วมมอืในการประเมนิพฤตกิรรมของเด็กในการมา

ศูนย์พัฒนาเด็กในวันแรกของแต่ละสัปดาห์

3.	 เมือ่ได้ข้อมลูครบตามจ�านวน	ผูว้จิยัน�าข้อมลู

ทีไ่ด้จากแบบสอบถามทัง้หมดมาตรวจสอบความสมบรูณ์

ของข้อมูลแล้ว	จึงน�าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติ

กำรพิทักษ์สิทธิของกลุ่มตัวอย่ำง

การวิจัยนี้ได้รับการอนุมัติจากระดับบัณฑิต

ศกึษา	คณะพยาบาลศาสตร์	มหาวทิยาลัยบรูพา	รหสัเลขที่	

04-04-2558	และกลุ่มตัวอย่างตัดสินใจเข้าร่วมการวิจัย

ด้วยตนเอง	 เมื่อได้รับการรับรองแล้ว	 ผู้วิจัยเข้าพบกลุ่ม

ตัวอย่างเพื่อแนะน�าตัว	อธิบายวัตถุประสงค์และขั้นตอน

การเก็บข้อมูล	 ระยะเวลาที่ใช้เก็บข้อมูล	 สถานที่ในการ

เก็บข้อมูล	 พร้อมทั้งช้ีแจงกับกลุ่มตัวอย่างมีสิทธิในการ

ตอบรบัหรอืปฏเิสธการเข้าร่วมวจัิยโดยไม่มกีารบงัคับใด	ๆ 	

และไม่มผีลเสยีต่อเดก็และผูดู้แลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	

ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้ถือเป็นความลับ
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กำรวิเครำะห์ข้อมูล

ผู้วิจัยน�าข้อมูลที่ได้มาท�าการวิเคราะห์	 โดยใช้

โปรแกรมสถติสิ�าเร็จรูป	โดยก�าหนดระดบัความมนียัส�าคญั

ที่	 .05	 ในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการแจกแจงความถี	่ 

ร้อยละ	 ค่าเฉลี่ย	 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน	 และพิสัย	 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน	 (Pearson’s	

product	moment	correlation	coefficient)

ผลกำรวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเรียน	

กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย	30.90	ปี	 (S.D.	=	7.69)	อายุ

ระหว่าง	 20-29	 ปี	 มากที่สุด	 ร้อยละ	 45.90	 ส่วนใหญ่ 

ผู้ดูแลหลักเป็นเพศหญิง	ร้อยละ	87.80	โดยเป็นมารดา	

ส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	 ร้อยละ	 59.40	

สถานภาพสมรสคู	่ร้อยละ	82.40	ลกัษณะครอบครวัเป็น

ครอบครัวขยาย	 ร้อยละ	 67.60	 ประกอบอาชีพรับจ้าง

ทั่วไป	 ร้อยละ	 55.40	 รายได้ของครอบครัวอยู่ในช่วง	

10,001-15,000	บาท	ร้อยละ	45.90

ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กวัยก่อนเรียน	 พบว่า	

เด็กวัยก่อนเรียน	มีอายุเฉลี่ย	2.55	ปี	(S.D.	=	0.55)	อายุ	

3	ปี	มากที่สุด	ร้อยละ	50	เป็นเพศชาย	ร้อยละ	62.20	

และเป็นบุตรคนแรก	ร้อยละ	47.30

ส่วนท่ี 2 พืน้ฐำนอำรมณ์ของเดก็วยัก่อนเรยีน สมัพนัธภำพ

ระหว่ำงเด็กกับผู้ดูแล รูปแบบกำรอบรมเลี้ยงดู และ

ควำมวติกกงัวลจำกกำรพรำกจำกของเดก็วยัก่อนเรยีน

2.1	 ลักษณะพื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัย 

ก่อนเรียน	 พบว่า	 เด็กวัยก่อนเรียนส่วนใหญ่เป็นเด็ก 

มลีกัษณะเลีย้งไม่ยากและเลีย้งไม่ง่าย	โดยคะแนนพ้ืนฐาน

อารมณ์ของเด็ก	 มีค่าเฉลี่ย	 118.18	 (S.D.	 =	 11.58)	 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน	 พบว่า	 ด้านระดับกิจกรรม 

มีค่าเฉลี่ย	26.70	(S.D. =	3.91)	รองลงมา	คือ	ด้านความ

รุนแรงของการตอบสนองมค่ีาเฉลีย่	24.42	(S.D.	=	3.76)	

ด้านลักษณะอารมณ์มีค่าเฉลี่ย	 19.05	 (S.D.	 =	 3.53)	 

ด้านการปฏิบตัติวัเป็นเวลามค่ีาเฉลีย่	17.54	(S.D.	=	3.45)	

ด้านปฏกิริยิาตอบสนองต่อบุคคลหรอืสิง่เร้าใหม่มค่ีาเฉลีย่	

16.46	(S.D.	=	2.63)	และด้านความสามารถในการปรบัตัว

มีค่าเฉลี่ย	14.01	(S.D.	=	2.47)

2.2	 คะแนนสัมพันธภาพระหว ่างเด็กวัย 

ก่อนเรยีนกบัผู้ดแูลหลกั	มค่ีาคะแนนเฉล่ียเท่ากบั	111.96	

(S.D. =	18.08,	range	=	96-130)	หมายถงึ	สัมพันธภาพ

ระหว่างเด็กวัยก่อนเรียนกับผู้ดูแลหลัก	อยู่ในระดับดี

2.3	 คะแนนรูปแบบการอบรมเล้ียงดู	 พบว่า	 

ผูด้แูลหลกัใช้การอบรมแบบประชาธปิไตยมค่ีาเฉล่ีย	3.69	

(S.D.	=	0.88)	 ในระดับมาก	 ใช้การอบรมเลี้ยงดูเด็กวัย

ก่อนเรยีนแบบเข้มงวดกวดขนั	มค่ีาเฉลีย่	2.92	(S.D.	=	0.91)	

ในระดบัปานกลาง	และใช้การอบรมเล้ียงดเูดก็วยัก่อนเรยีน

แบบปล่อยตามใจ	มค่ีาเฉลีย่	2.30	(S.D.	=	0.99)	ในระดับ

น้อย

2.4	 คะแนนพฤติกรรมความวิตกกังวลจาก

การพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน	 ตลอดระยะเวลา	 

4	สัปดาห์	พบว่า	คะแนนพฤติกรรมความวิตกกังวลจาก

การพรากจากโดยรวม	3	ระยะ	มีค่าเฉลี่ย	28.16	(S.D.	=	

20.12)	เมือ่แยกตามระยะ	พบว่า	ระยะที	่1	ระยะประท้วง	

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด	คือ	15.04	(S.D.	=	11.13)	รองลงมา	

คือ	 ระยะสิ้นหวัง	มีค่าเฉลี่ย	 8.90	 (S.D.	=	7.80)	และ

ระยะปฏิเสธ	4.21	(S.D.	=	4.14)

เม่ือดูรายละเอียดแต่ละสัปดาห์	 พบการเกิด

พฤติกรรมความวิตกกังวลจากการพรากจากมากที่สุด 

ในสปัดาห์ที	่1	มค่ีาเฉลีย่	12.30	(S.D.	=	6.58)	รองลงมา

คือ	สัปดาห์ที่	2,	3	และ	4	มีค่าเฉลี่ย	8.20	(S.D.	=	6.65),	

4.97	(S.D.	=	6.02)	และ	2.67	(S.D.	=	3.42)	ตามล�าดับ

ส่วนที่ 3 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำง พื้นฐำนอำรมณ์ของ

เด็กวัยก่อนเรียน สัมพันธภำพระหว่ำงเด็กกับผู้ดูแล 

และรูปแบบกำรอบรมเลี้ยงดู กับควำมวิตกกังวลจำก

กำรพรำกจำกของเด็กวัยก่อนเรียน

ผลการวิเคราะห์	 พบว่า	 สัมพันธภาพระหว่าง

เดก็วยัก่อนเรยีนกบัผูด้แูลหลกัมคีวามสมัพนัธ์ทางลบกบั
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ความวิตกกงัวลจากการพรากจากอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ

ในระดบัต�า่	(r	=	-.23,	p <.05)	ส่วนความสมัพนัธ์ระหว่าง

พื้นฐานอารมณ์และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความ

วิตกกังวลจากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียน	พบว่า	

ไม่มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติ	ิ(p >	.05)	

(ตารางที่	1)

เมื่อแยกวิเคราะห์ความวิตกกังวลจากการ

พรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนตามระยะ	กับปัจจัยทั้ง	3	

พบว่า	 สัมพันธภาพระหว่างเด็กกับผู้ดูแลหลักมีความ

สัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวลจากการพรากจาก

ระยะประท้วงอย่างมีนัยส�าคัญในระดับต�่า	 (r	 =	 -.28,	 

p	=	.01)	ส่วนพื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน	และ

รปูแบบการอบรมเลีย้งดแูบบปล่อยตามใจ	มคีวามสมัพนัธ์

ทางลบกบัความวติกกงัวลจากการพรากจากระยะปฏิเสธ

อย่างมีนัยส�าคัญในระดับต�่า	 (r =	 -.28,	p =	 .01	 และ	 

r	=	-.23,	p	<	.05)	(ตารางที่	2)

ตำรำงที่ 1	 ค่าสัมประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั	(r)	ระหว่างคะแนนพืน้อารมณ์ของเดก็วยัก่อนเรยีน	สมัพนัธภาพ

ระหว่างผู้ดูแลหลักกับเด็ก	 และรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความวิตกกังวลจากการพรากจากของเด็ก 

วัยก่อนเรียน	(n	=	74)

ตัวแปร

ควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำกของ

เด็กวัยก่อนเรียนโดยรวม 3 ระยะ

r p-value

พื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน

สัมพันธภาพระหว่างเด็กวัยก่อนเรียนกับผู้ดูแล

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู

แบบประชาธิปไตย

แบบเข้มงวดกวดขัน

แบบปล่อยตามใจ

-.12

-.23

-.09

-.04

-.10

.30

.04

.40

.70

.36

ตำรำงที่ 2 ค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั	(r)	ระหว่างคะแนนพืน้อารมณ์ของเดก็วยัก่อนเรยีน	สมัพนัธภาพ

ระหว่างผู้ดูแลหลักกับเด็ก	 และรูปแบบการอบรมเล้ียงดูกับความวิตกกังวลจากการพรากจากแยกตาม

ระยะของเด็กวัยก่อนเรียน	(n	=	74)

ตัวแปร

ควำมวิตกกังวลจำกกำรพรำกจำกของเด็กวัยก่อนเรียน

ระยะประท้วง ระยะสิ้นหวัง ระยะปฏิเสธ

r p-value r p-value r p-value

พื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน

สัมพันธภาพระหว่างเด็กวัยก่อนเรียนกับผู้ดูแล

รูปแบบการอบรมเลี้ยงดู

แบบประชาธิปไตย

แบบเข้มงวดกวดขัน

แบบปล่อยตามใจ

-.10

-.28

-.12

-.05

-.11

.38

.01

.30

.64

.33

-.01

-.12

.00

.00

.00

.91

.27

.97

.96

.93

-.28

-.14

-.14

-.08

-.23

.01

.23

.22

.49

.04
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อภิปรำยผล

1.	 คะแนนความวิตกกังวลจากการพรากจาก

ของเดก็วยัก่อนเรียนโดยภาพรวมมค่ีาเฉลีย่	เท่ากบั	28.16	

ซึง่พบการเกดิพฤตกิรรมทัง้	4	สปัดาห์	โดยในสปัดาห์ที	่1	

เกิดมากที่สุด	 รองลงมาคือสัปดาห์ที่	 2,	 3	และ	4	และ 

พบว่า	การเกดิพฤตกิรรมระยะประท้วงมีค่าเฉลีย่มากทีสุ่ด	

รองลงมาคือ	ระยะสิ้นหวัง	และระยะปฏิเสธ	พฤติกรรม

ทั้ง	3	ระยะเกิดทุกสัปดาห์	อภิปรายได้ว่า	เป็นพฤติกรรม

ที่เกิดขึ้นชั่วคราวเมื่อเด็กวัยก่อนเรียนถูกพรากจาก	 

ซึ่งอาจแสดงพฤติกรรมความรุนแรงตอนแยกกับผู้ดูแล 

ที่พบได้ในระยะประท้วง	 แต่ยังรักษาสัมพันธภาพและ

ความไว้วางใจต่อผูด้แูลแม้มภีาวะสิน้หวงัหรือมอีาการเศร้า	

แต่เมือ่ผูด้แูลมารบักลบัตอนเยน็เดก็วยัก่อนเรียนมคีวาม

รู้สึกว่าไม่ถูกทอดทิ้ง	 และอาจแสดงพฤติกรรมปฏิเสธ 

แต่พฤติกรรมท่ีเกิดขึ้นนั้นเป็นระยะสั้น	 ๆ	 เกิดในแต่ละ

รอบวัน	 เด็กวัยก่อนเรียนจะมีการปรับตัวต่อเหตุการณ์

พรากจากซ�้า	 ๆ	 จนกระทั่งพฤติกรรมค่อย	 ๆ	 ลดลงไป	

สอดคล้องกับการศึกษาของ	 Yupa	 (2009)	 ท่ีพบอัตรา

การเกิดพฤติกรรมความวิตกกังวลจากการพรากจาก 

มากที่สุดในสัปดาห์แรกของการเข้าอยู่สถานเลี้ยงเด็ก 

วัยก่อนเรียน	และค่อย	ๆ	ลดลงในสัปดาห์ต่อมา

2.	 ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวล

จากการพรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนที่เข้ารับบริการ 

ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 ผลการวิจัยพบว่า	 สัมพันธภาพ

ระหว่างเดก็วยัก่อนเรยีนกบัผูด้แูล	พืน้ฐานอารมณ์ของเดก็

วยัก่อนเรยีน	และรปูแบบการอบรมเลีย้งด	ูมคีวามสมัพนัธ์

กบัความวติกกงัวลจากการพรากจากของเดก็วยัก่อนเรียน	

อภิปรายได้ดังนี้

	 2.1	 สัมพันธภาพระหว่างเด็กวัยก่อนเรียน

กับผู้ดูแลหลัก	มีความสัมพันธ์ทางลบกับความวิตกกังวล

จากการพรากจาก	 และมีความสัมพันธ์ทางลบกับความ

วติกกงัวลจากการพรากจากระยะประท้วง	หมายถงึ	เดก็

วยัก่อนเรยีนทีม่สีมัพนัธภาพระหว่างเด็กกบัผูดู้แลหลกัด	ี

จะมคีวามวติกกงัวลจากการพรากจากน้อย	และจากการ

ศึกษาครั้งนี้พบว่า	สัมพันธภาพระหว่างเด็กวัยก่อนเรียน

กบัผู้ดแูลหลักส่วนใหญ่ด	ีอธิบายได้ว่า	สัมพนัธภาพระหว่าง

เด็กวัยก่อนเรียนกับผู้ดูแล	เป็นกระบวนการที่เป็นพลวัต	

และมีการรับส่งต่อความรู้สึกระหว่างสองฝ่าย	ประโยชน์

ที่ได้รับจากการที่เด็กมีพฤติกรรมผูกพันต่อผู้ดูแล	 คือ	 

การที่เด็กวัยก่อนเรียนได้อยู่ใกล้ชิดผู้ดูแล	มีสัมพันธภาพ

ทีด่	ีเดก็วยัก่อนเรยีนจะมคีวามผกูพนัทางอารมณ์ทีม่ัน่คง

ต่อผู้ดูแล	 และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็กวัยก่อนเรียน

กบัผู้ดแูลหรอืมารดาน้ันช่วยให้เดก็วยัก่อนเรยีนเกบ็ภาพ

ของมารดาไว้ในใจได้	แม้ว่าจะไม่มีมารดาอยู่ด้วย	แต่เด็ก

วัยก่อนเรียนรู้สึกว่ามารดายังรักและคอยช่วยเหลือ	

ผลลัพธ์คือเด็กวัยก่อนเรียนสามารถแยกจากมารดาได้	

(Reangdaraganont,	 Teeranatr,	 Rungpraiwal,	

Hassakunachai	&	Kotchabhadi,	2008)	สอดคล้อง

กับการศึกษาของ	 Dallaire	 and	Weinraub	 (2005)	 

พบว่า	ความวิตกกังวลจากการพรากจากมีความสัมพันธ์

กบัสมัพนัธภาพระหว่างมารดากบัเดก็	โดยเดก็วยัก่อนเรยีน

และมาดามีสัมพันธภาพที่ดีจะเกิดความวิตกกังวลจาก

การพรากจากน้อยกว่าเด็กวัยก่อนเรียนและมารดาที่มี

สัมพันธภาพที่ไม่มั่นคงหรือไม่ดี

	 2.2	 พื้นฐานอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน 

มคีวามสัมพนัธ์ทางลบกบัความวติกกงัวลจากการพรากจาก

ระยะปฏิเสธ	 นั่นคือ	 เด็กที่มีพื้นฐานอารมณ์ดีจะมีความ

วิตกกังวลจากการพรากจากน้อย	 อธิบายได้ว่า	 เด็กวัย

ก่อนเรียนมีความสามารถในการปรับตัวต่อส่ิงแวดล้อม 

ที่เปล่ียนแปลงค่อนข้างง่าย	 จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า

ลกัษณะของเดก็วยัก่อนเรยีนส่วนใหญ่เป็นเด็กทีม่ลัีกษณะ

เลี้ยงง่าย	และเด็กเลี้ยงไม่ยากไม่ง่าย	ซึ่งเด็กวัยก่อนเรียน

ทีม่พีืน้ฐานอารมณ์เป็นเดก็เลีย้งง่ายจะมคีวามสมัพนัธ์กบั

ความสามารถในการปรับตัวต่อสถานการณ์ใหม่	 จึงมี

ความวิตกกังวลจากการพรากจากระยะปฏิเสธน้อย	

สอดคล้องกับการศึกษาของ	De	Schipper,	Tavecchio,	

IJzendoorn	and	Zeijl	(2004)	ทีพ่บว่า	เดก็วยัก่อนเรยีน

ที่อยู่ศูนย์เลี้ยงเด็กกลางวัน	 และมีพื้นฐานอารมณ์แบบ

เลี้ยงง่าย	 มีภาวะสุขภาพและการปรับตัวดีกว่าเด็กวัย 

ก่อนเรียนที่มีพื้นฐานอารมณ์แบบเลี้ยงยาก
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	 2.3	 รูปแบบการอบรมเลี้ยงดูไม่มีความ

สมัพนัธ์กบัความวติกกงัวลจากการพรากจากในภาพรวม	

(p >	 .05)	 อธิบายได้ว่า	 การศึกษาครั้งน้ีส่วนใหญ่ม ี

การเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยซ่ึงเป็นการเลี้ยงดูแบบให้

ความรักมาก	 การควบคุมอยู่ในระดับปานกลางถึงน้อย	

และมีการใช้เหตุผลในการฝึกระเบียบวินัยท�าให้เด็กวัย

ก่อนเรียนได้มีโอกาสตัดสินใจ	 กล้าแสดงความคิดเห็น	 

เช่ือมั่นในตนเอง	 สามารถช่วยตนเองได้จึงท�าให้ไม่พบ

ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการอบรมเลี้ยงดูกับความ

วิตกกังวลจากการพรากจากในภาพรวม	 แต่พบรูปแบบ

การอบรมเลีย้งดูแบบปล่อยตามใจมคีวามสมัพันธ์ทางลบ

กบัความวติกกงัวลจากการพรากจากระยะปฏเิสธ	หมายถงึ	

เด็กวัยก่อนเรียนที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ค่อนข้างตามใจ	 

จะมีความวิตกกังวลจากการพรากจากระยะปฏิเสธมาก	

เนื่องจากระยะปฏิเสธเป็นระยะที่เด็กวัยก่อนเรียน 

ดเูหมอืนปรับตวัได้	พฤตกิรรมทีแ่สดงออกไม่ใช่ความสขุใจ	

แต่เป็นผลของความทกุข์ใจ	ซึง่การอบรมเลีย้งดแูบบปล่อย

ตามใจ	 มารดาจะปล่อยให้เด็กวัยก่อนเรียนได้เล่นได้ท�า

ทุกสิ่งตามความพอใจ	ให้ของเล่น	ของใช้	อย่างมากมาย	

ไม่ว่าเด็กวัยก่อนเรียนจะต้องการหรือไม่ต้องการก็ตาม	

เดก็จะได้อยูก่บัคนในบ้านเท่านัน้ไม่สามารถปรบัตวัให้เข้า

กบัคนนอกบ้านได้	เมือ่ต้องแยกจากมาอยูใ่นสถานทีใ่หม่

เดก็กจ็ะแสดงพฤติกรรมความวติกกงัวลจากการพรากจาก

ระยะปฏิเสธเพิ่มขึ้น

ข้อเสนอแนะ

กำรน�ำผลวิจัยไปใช้

ผูท้ีม่ส่ีวนเกีย่วข้องกบัเดก็วยัก่อนเรยีนสามารถ

น�าผลการวิจัยไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐาน	 ในการส่งเสริม

สมัพนัธภาพระหว่างเดก็วยัก่อนเรยีนกบัมารดาหรอืผู้ดแูล	

และเข้าใจพ้ืนฐานอารมณ์ของเดก็วยัก่อนเรียน	เพือ่น�าไป

วางแผนในการช่วยลดการเกิดความวิตกกังวลจากการ

พรากจากของเด็กวัยก่อนเรียนได้

กำรท�ำวิจัยขั้นต่อไป

1.	 ควรศึกษาปัจจัยอื่น	ๆ	ที่มีผลต่อความวิตก

กังวลจากการพรากจาก	เช่น	ความเครียดของครอบครัว	

ความวิตกกังวลจากการพรากจากของมารดา

2.	 ควรศึกษารปูแบบการอบรมเล้ียงด	ูรปูแบบ

อื่น	 ๆ	 ที่อาจมีผลต่อความวิตกกังวลจากการพรากจาก 

ได้ครอบคลุมกว่า	 เช่น	 การอบรมเลี้ยงดูแบบปกป้อง	 

และการเลี้ยงดูแบบปฏิเสธ

3.	 การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างเด็กวัย 

ก่อนเรยีนกบัผูด้แูล	กบัความวติกกงัวลจากการพรากจาก	

ควรใช้การแบ่งรูปแบบสัมพันธภาพที่มีความละเอียด	

ชัดเจนขึ้น	 เช่น	 สัมพันธภาพรูปแบบมั่นคงปลอดภัย	 

รปูแบบวติกกงัวลหลีกหน	ีรปูแบบวติกกงัวลสองฝักสองฝ่าย	

และรปูแบบแตกแยก	เพือ่ให้เหมาะสมกบัเนือ้หาของการ

เกดิความวติกกงัวลจากการพรากจากของเดก็วยัก่อนเรยีน

4.	 การศึกษาการเกิดความวิตกกังวลจากการ

พรากจากในเด็กวัยก่อนเรียนที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ที่มีลักษณะหลากหลายมากขึ้น	 ได้แก่	 ศูนย์พัฒนาเด็ก 

ทีเ่ป็นภาคเอกชนหรอืส่วนบุคคล	เพือ่เปรยีบเทยีบลักษณะ

พฤตกิรรมทีพ่บว่ามคีวามคล้ายคลงึหรือแตกต่างกนัหรอืไม่	

อย่างไร

ข้อจ�ำกัดในกำรวิจัย

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีมาจาก 

ผู้ดูแลหลักของเด็กวัยก่อนเรียน	 ที่อยู่ในเขตขององค์กร

ปกครองท้องถิ่นอ�าเภอเมือง	 จังหวัดจันทบุรีเท่าน้ัน	 

ผลการวิจัยสามารถอธิบายกับกลุ่มตัวอย่างอื่นที่มีบริบท

เหมือนกับการศึกษาครั้งนี้เท่านั้น
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