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บทคัดย่อ

 การวจิยัครัง้นีเ้ป็นการวจิยัเชงิพรรณนาแบบหาความสมัพนัธ์ เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรูค้วามรนุแรงการเจบ็ป่วย

ของบุตร การรับรู้สมรรถนะตนเองในการส่งเสริมการเล่นในเด็กป่วย พื้นอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน และการสนับสนุนจาก

พยาบาล กบัพฤตกิรรมของมารดาในการส่งเสรมิการเล่นในเดก็ป่วยวยัก่อนเรยีน กลุม่ตวัอย่างเป็นมารดาของเดก็วยัก่อนเรยีน

ที่เข้ารับการรักษาในตึกกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี จ�านวน 84 คน เครื่องมือการวิจัยประกอบ

ด้วย แบบสอบถามข้อมลูทัว่ไป แบบสอบถามการรบัรูค้วามรนุแรงการเจบ็ป่วยของบตุร มค่ีาความเชือ่มัน่ .94 แบบสอบถามการรบัรู้

สมรรถนะตนเองในการส่งเสริมการเล่นในเด็กป่วย มีค่าความเชื่อมั่น .89 แบบสอบถามพื้นอารมณ์ของเด็กวัยก่อนเรียน มีค่า

ความเชื่อมั่น .82 แบบสอบถามการสนับสนุนจากพยาบาล มีค่าความเชื่อมั่น .93 และแบบสอบถามพฤติกรรมของมารดาใน

การส่งเสริมการเล่นในเด็กป่วยวัยก่อนเรียน มีค่าความเช่ือมั่น .84 เก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม 2560 ถึงเดือน

พฤษภาคม 2561 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน

 ผลการวจิยัพบว่า การรบัรูส้มรรถนะตนเองในการส่งเสรมิการเล่นในเดก็ป่วยมคีวามสมัพนัธ์ทางบวกกับพฤตกิรรมของ

มารดาในการส่งเสริมการเล่นในเด็กป่วยวัยก่อนเรียนอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (r = .402, p < .001)
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วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

 วยัก่อนเรยีนถอืเป็นช่วงส�าคญัของการสร้างรากฐานชวีติ 

เป็นวัยที่เริ่มรู้จักใช้ความคิด จินตนาการเข้ามาเกี่ยวข้องกับ

กจิกรรมการเล่นของตน เดก็วยันีจ้งึเป็นวยัทีช่อบเล่นเป็นอย่าง

มาก กจิกรรมส่วนใหญ่จงึเป็นการเล่น (ชลุพีร สงวนศร,ี 2550)

ซึง่กจิกรรมการเล่นของเดก็ถอืเป็นการเรยีนรู ้แต่เมือ่เดก็วยัก่อนเรยีน 

มีการเจ็บป่วยและต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ย่อมส่ง

ผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ เนื่องจากการที่เด็กต้อง

เผชญิกบัสิง่แวดล้อมใหม่ๆ รอบตวัท่ีไม่คุน้เคย กจิวัตรประจ�าวัน

ที่ท�าเป็นประจ�าอาจมีการเปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งเด็กอาจรู้สึก

สูญเสียอิสรภาพบางประการจากการถูกจ�ากัดจากกฎระเบียบ

ของโรงพยาบาล (สมพร สนุทราภา, 2555) ดังนัน้ เดก็วยัก่อนเรียน

ที่ป่วยและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลจึงมีความต้องการ

การดแูลหรอืส่งเสรมิพฒันาการทัง้ด้านร่างกายและจติใจ ซ่ึงการเล่น

ถอืเป็นกจิกรรมหนึง่ทีส่�าคญัทีจ่ะช่วยลดความเครยีด ความกลวั 

และความวิตกกังวลของเด็กได้ (วิภาดา แสงนิมิตรชัยกุล, 

2555) โดยการเล่นของเดก็วยัก่อนเรยีนเป็นพฤตกิรรมทีก่่อให้

เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลิน (Hurlock, 2001) รวมถึงยัง

กระตุน้การรบัรู ้ช่วยท�าให้เกดิการเรยีนรูทั้กษะใหม่ เรยีนรูก้ารแก้ไข

ปัญหา และสามารถเผชิญกับสิ่งที่ซับซ้อนขึ้นได้ (พรทิพย์ 

ศริบิรูณ์พพิฒันา และคณะ, 2555) นอกจากนี ้การเล่นยงัท�าให้

เดก็มสีขุภาพจติทีด่ ีมพีฒันาการทางอารมณ์ทีเ่หมาะสม ฝึกให้

 จากการวิจัยคร้ังน้ีมีข้อเสนอแนะว่า พยาบาลควรส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะแห่งตนของมารดา เพื่อให้มีพฤติกรรม

การส่งเสริมการเล่นในเด็กป่วยที่เหมาะสมยิ่งขึ้น

ค�าส�าคัญ:  เด็กวัยก่อนเรียน  พฤติกรรมของมารดา  การส่งเสริมการเล่นในเด็กป่วย

Abstract

 This descriptive correlational research aimed to examine the relationship between perception of illness 

severity, perceived self-efficacy in promoting play for their preschool children, child temperament, nurse 

support, and maternal behavior in promoting play for their preschool children admitted to the hospital. 

The samples consisted of 84 mothers of preschool children receiving service at pediatrics department 

in Prapokklao Hospital, Chanthaburi Province. The research instruments consisted of the demographic 

questionnaire, the perception of illness severity questionnaire with the reliability of .94, the perceived 

self-efficacy in promoting play for their preschool children questionnaire with the reliability of .89, the 

child temperament questionnaire with the reliability of .82, the nurse support questionnaire with the 

reliability of .93, and the maternal behavior in promoting play for their preschool children admitted to the 

hospital questionnaire with the reliability of .84. Data were collected from December, 2017 to May, 2018. 

Statistics used for data analysis included frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson’s 

product moment correlation coefficient.

 The research results revealed that perceived self-efficacy in promoting play for their preschool 

children was positively statistically significant related to maternal behavior in promoting play for their 

preschool children admitted to the hospital (r = .402, p < .001).

 This research suggests that nurses should promote the perceived self-efficacy of mothers in order 

to have behaviors in promoting play appropriately.
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