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บทคัดย่อ
 การวิจัยเชิงพรรณนาแบบหาความสัมพันธ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ สัมพันธภาพระหว่าง

มารดากับบุตรวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล กลุ่มตัวอย่าง คือ มารดาของบุตรป่วยอายุ 1-3 ปี ที่เข้ารับการ

รักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง จังหวัดนครนายก จ�านวน 89 ราย คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบสะดวก เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

ประกอบด้วย แบบบันทึกข้อมูลทั่วไปของมารดาและเด็กป่วย  แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดิน 

พฤติกรรมอารมณ์ของเด็ก การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วย และการสนับสนุนทางสังคม แบบสอบถามมีค่า

ความเชื่อมั่น เท่ากับ .94, .85, .90 และ .87 ตามล�าดับ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนาและสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ

เพียร์สัน 

 ผลการวจิยัพบว่า พฤตกิรรมอารมณ์ของเดก็ การมส่ีวนร่วมของมารดาในการดแูลเดก็ป่วย และการสนบัสนนุทางสงัคม 

มีความสัมพันธ์ทางบวกกับสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดินที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างมีนัยส�าคัญ

ทางสถิติ (r = .448, r = .479, และ r = .463, p < .01 ตามล�าดับ) ผลการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมอารมณ์ของ

เด็ก การมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วย และการสนับสนุนทางสังคม ส่งผลต่อสัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตร

วยัหดัเดนิทีเ่ข้ารบัการรกัษาในโรงพยาบาล ดงันัน้พยาบาลจึงควรส่งเสรมิสมัพนัธภาพระหว่างมารดากบับตุรวยัหดัเดนิโดย

เฉพาะในเด็กที่มีพฤติกรรมอารมณ์ไม่เหมาะสม เน้นการมีส่วนร่วมของมารดาในการดูแลเด็กป่วย และให้การสนับสนุนทาง

สังคมแก่มารดา เพื่อให้สัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดินดียิ่งขึ้น

ค�ำส�ำคัญ:	 เด็กวัยหัดเดิน สัมพันธภาพระหว่างมารดากับบุตรวัยหัดเดิน การเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
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Abstract
 This descriptive correlational research aimed to examine the factors related to attachment between mothers 

and their hospitalized toddlers. Sample included 89 mothers of toddlers admitted in a hospital of Nakhonnayok 

province. Convenience sampling was used to recruit the sample. Research instruments consisted of the  

demographic record form and questionnaires related to the attachment between mothers and their toddlers, the 

child’s emotional behavior, the parent participation in hospitalized child’s care, and the social support. Chronbach’s 

alpha coefficients (α) of the questionnaires were .94, .85, .90 and .87 respectively. Data were analyzed by using 

descriptive statistics and Pearson’s product moment correlation coefficient. 

 Results revealed that emotional behavior, parent participation in hospitalized child’s care and social support 

were positive significantly correlated with attachment between mothers and hospitalized toddlers (r = .448, r = 

.479, and r = .463, p < .01). These findings indicate that parent participation in hospitalized child’s care, child’s 

emotional behaviors, and social support affect attachment between mothers and hospitalized toddlers. Therefore, 

nurses should promote attachment between mothers and hospitalized toddlers, especially in children with  

inappropriately emotional behavior by allowing maternal participation in child’s care and providing support to 

mother in order to build better attachment between mothers and their toddlers. 
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