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Background The maternal attachment in their early childhood and in their

motherhood that form the pattern of maternal cognition,

emotion, behavior and interpersonal relationship via the

experience of childhood attachment. There are fews researches

on the continuation of maternal attachment in Thailand.

Objective To study the continuation of attachment from childhood to

motherhood.

Design Qualitative research.

Setting Child Psychiatric Out-patient Unit of King Chulalongkorn

Memorial Hospital

Materials and Methods Twelve mothers were recruited for qualitative research,

the methods used in this study, also included literature review,

an in-depth interview with semi-structured questionnaire of

the Adult Attachment Interview. Data triangulation was used

along with the content Analysis technique.

Results Most of the childhood attachments were insecure ambivalent

attachment and secure attachment.  All motherhood attachments

were dismissing attachments.
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Conclusion The study shows that childhood maternal attachment has

developed from the experience of relationship with her parent

such as parental sensitivity behavior, child-parental sensitivity

experience. The attachment can be changed according to

the age, the experience of losing attachment figure, lack of

supervisor or other supporting systems, no sense of self-

coregulation or the experience of physical and sexual abuse in

adolescence.
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เหตุผลของการทำวิจัย รูปแบบความผูกพันที่มารดามีมาตั้งแต่ในวัยเด็ก ส่งผลให้มารดา

เกดิรปูแบบความคดิ อารมณ ์พฤตกิรรม และการมปีฏสัิมพนัธก์บั

ผู ้อ ื ่นตามลักษณะประสบการณ์ความผูกพันเดิมของมารดา

ซึ่งการศึกษาการดำเนินไปของรูปแบบความผูกพันในประเทศไทย

มีน้อย

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการดำเนินไปของรูปแบบความผูกพันตั้งแต่เมื่อมารดา

เปน็เด็กและเมื่อมารดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเอง

รูปแบบการวิจัย  ใช้ระเบยีบวธีิวิจัยเชงิคณุภาพ

สถานที่ทำการศึกษา แผนกผูป่้วยนอกจติเวชเดก็  โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

กลุ่มตัวอย่างและวิธีการศึกษา เก็บข้อมูลในมารดาผู้ป่วยจิตเวชเด็ก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

จำนวน 12 คน  โดยใชก้ารสมัภาษณเ์ชงิลกึ (In-depth interview)

ร่วมกับการใช้ข้อคำถาม (semi-structured questionnaire) ของ

Adult Attachment Interview และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของ

ข้อมูลแบบสามเส้าด้านข้อมูล (Data triangulation) ร่วมกับวิเคราะห์

ขอ้มูลดว้ยวธีิการวเิคราะหเ์นือ้หา (Content analysis)

ผลการศึกษา จากการสัมภาษณ์มารดา 12 คน  พบว่าส่วนใหญ่ในช่วงวัยเด็ก

มีความผูกพันแบบวิตกกังวลไม่แน่ใจ (Insecure ambivalent

attachment) และความผูกพันแบบมั่งคง (Secure attachment)

และเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พบว่าส่วนใหญ่มารดามีความผูกพัน

แบบหมางเมนิ (Dismissing)

สรุป รูปแบบความผูกพันของมารดาในวัยเด็ก มีที ่มาจากการรับรู ้

ประสบการณ์ที่ผู้ดูแลมีต่อตนเอง เช่น พฤติกรรมการตอบสนอง

หรือความเข้มข้นของความ สัมพันธ์ที่ผู้ดูแลมีต่อตนเอง  จากการ

ศึกษาพบว่าความผูกพันในวัยเด็กมี  การเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลา

ผ่านไป ซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวข้อง เช่น มีประสบการณ์  การสูญเสีย

บุคคลที่ผูกพัน  ไม่มีเครือข่ายทางสังคมอื่น ๆ  ไม่มีที่ปรึกษาเมื่อ

ตนเองมีความเครียด ไม่สามารถมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง

ไดอ้ยา่งชดัเจน หรอืเคยถกูคกุคามทางรา่งกายและทางเพศ

คำสำคัญ ความผกูพนั, ความเชือ่มโยงผกูพนัดา้นอารมณ,์ ผู้ป่วยจติเวชเดก็.
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ความผูกพันที ่บุตรมีต่อมารดานั ้นเริ ่มเกิดขึ ้น

ตั้งแต่วัยเด็ก หากเด็กและมารดาต่างได้รับความสมหวัง

ในความต้องการพื้นฐานของทั้งสองฝ่ายก็จะทำให้เกิด

ความผูกพันม่ันคง เด็กจะรู้สึกมีอิสระและรู้สึกปลอดภัย (1, 2)

ที่จะสำรวจสิ่งต่าง ๆ รอบตัว ไว้ใจผู้อื ่น ไว้ใจโลกใบนี้

เมือ่เตบิโตขึน้สามารถทนการแยกจากบคุคลทีผู่กพนัได ้ (3)

โดยทีเ่ดก็ไมจ่ำเปน็ตอ้งอยูก่บับุคคลทีผู่กพนัตลอดเวลา (4)

ส่งผลใหเ้ดก็มัน่ใจในตนเอง  มองตนเองมคีณุคา่  จัดการ

อารมณ์ตนเองได้ และแสดงความรู้สึกต่าง ๆ ได้อย่าง

เหมาะสม  เขา้ใจความรูสึ้กผูอ่ื้น จัดการปญัหาดว้ยความ

ยืดหยุ่น (5 - 7) เมื่อเผชิญกับภาวะใด ๆ เด็กสามารถกลับสู่

สภาวะปกติเดิมของตนได้(8) สามารถมีปฏิสัมพันธ์ที ่ดี

และสรา้งสมัพนัธภาพกบัผู้อ่ืนไดอ้ยา่งแนน่แฟน้ (9)

เมื่อเด็กเติบโตเป็นวัยรุ่นความผูกพันมั่นคงจะ

ช่วยให้วัยรุ่นจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้ดี (10) สามารถเผชิญ

สถานการณท่ี์ยากลำบากและคกุคามตอ่ตนเองได ้(11)  โดย

ทีว่ยัรุน่สามารถเปน็ตวัของตนเองได ้  มีภาพของตนทีด่อียู่

ในใจ (12) และมองหาความช่วยเหลือจากผู้อื ่นเมื่อต้อง

การความชว่ยเหลือได้ ความผูกพันม่ันคงท่ีวัยรุ่นมีกับเพ่ือน

และผู้อื่น จึงอาจสะท้อนให้เห็นรูปแบบความสัมพันธ์ที่

เดก็มกัีบมารดา (13,14)   เม่ือเป็นผู้ใหญ ่รูปแบบความผกูพนั

ได้เกิดขึ้นกับคู่สมรสแทนมารดา Bowlby กล่าวว่า เมื่อ

เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่รูปแบบความผูกพันที่เกิดขึ้นกับผู้อื่น

นั้น จะมาจากการทำงานของประสบการณ์ความผูกพันที่

มีอยู่เดิมภายในจิตใจ (15) ประสบการณ์ในวัยเด็กจึงมีผล

ต่อความสามารถของผู้ใหญ่ที่จะสร้างความสัมพันธ์และ

สร้างความผกูพนัใหมข้ึ่น (16,17)

จากการศกึษาเอกสารขอ้มูลงานวจัิยตา่ง ๆ  ทัง้ใน

และตา่งประเทศ  ทำใหผู้้วิจัยเหน็ความสำคญัของรปูแบบ

ความผูกพันที่มารดามีมาตั้งแต่ในวัยเด็ก ซึ่งส่งผลให้

มารดาเกดิรปูแบบความคดิ  อารมณ ์พฤตกิรรม และการ

มีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื ่นตามลักษณะประสบการณ์ความ

ผูกพันเดิมของมารดา โดยยังไม่มีงานวิจัยในประเทศไทย

ที่ศึกษาเรื่องการดำเนินรูปแบบความผูกพันของมารดา

ตั้งแต่ในวัยเด็กจนเมื่อเป็นมารดาเองว่ามีลักษณะเป็น

อย่างไร ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษารูปแบบความผูกพันว่ามี

การดำเนินไปอย่างไรตั้งแต่เมื่อมารดาเป็นเด็กและเมื่อ

มารดาเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรเอง ในมารดาผู้ป่วยจิตเวชเด็ก

โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ์

วิธีการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพแบบ

ปรากฎการณ์วิทยา (Phenomenological qualitative

research) โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth

interviews) ร่วมกับการใช้ข้อคำถาม (semi-structured

questionnaire) ของ Adult Attachment Interview จาก

กลุ่มประชากรตัวอย่าง จำนวน 12 ราย เลือกมารดาของ

ผู้ป่วยจิตเวชเด็ก  ซ่ึงมาเข้ารับการตรวจรักษาในโรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์  เก็บข้อมูลตั้งแต่ 4 ธันวาคม 2557 ถึง 12

กุมภาพันธ์ 2558 ใช้การคัดเลือกตัวอย่างแบบเฉพาะ

เจาะจง (Purposing sampling) ตามคุณสมบัติผ่านการ

คัดเลือก (Inclusion criteria) ได้แก่ มีอายุ 18 - 65 ปี

เช้ือชาติไทย สัญชาติไทย  สามารถส่ือสารได้ด้วยภาษาไทย

เข้าใจคำถาม สามารถให้การสัมภาษณ์ได้ในเวลาอย่าง

น้อย 45 - 60 นาท ีและยนิดใีห้ความรว่มมอืในการเขา้ร่วม

วจัิย   ซ่ึงการวจัิยครัง้นีไ้ดรั้บการรบัรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย

ส่วนที ่1 เป็นแบบสอบถามขอ้มูลท่ัวไป  จำนวน 15 ข้อ และ

ส่วนที ่ 2 แนวคำถามสำหรบัผู้วิจัยทีจ่ะใช้ในการสมัภาษณ์

จำนวน 28 ข้อ และวเิคราะหข้์อมูลเชิงคณุภาพ (Qualita-

tive Research Analysis) ทั้งในขณะเก็บรวบรวมข้อมูล

และหลังการเก็บรวบรวมข้อมูล  ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อมูลที่มี

ความอิม่ตวัเพยีงพอ โดยการสำรวจประสบการณต์า่ง ๆ ที่

เป็นรูปธรรม แล้วนำมาสร้างเป็นข้อสรุปเชิงนามธรรม

และพยายามตรวจสอบข้อมูลนั ้นจนกว่าจะสรุปผลที ่

ชัดเจนไดต้ามวธิกีารของโคไลซซ่ี์ (Colaizzi,1978) โดยนำ

ข้อมูลที่ได้มาถอดเทปคำต่อคำและอ่านข้อมูลทั้งหมดที่ได้

จากการสัมภาษณ์หลาย ๆ ครั้งเพื่อให้เข้าใจในข้อมูลหรือ

ปรากฏการณ์ที ่เป็นประเด็นสำคัญ จากนั ้นดึงคำหรือ

ประโยคท่ีเก่ียวข้องกับปรากฏการณ์  แยกข้อความสำคัญไว้
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จัดกลุ ่มข้อมูลตามลักษณะที ่มีนัยของความหมายใน

แนวทางเดียวกัน และวิเคราะห์ข้อมูลที ่ได้เพื ่อจัดเป็น

หมวดหมู่ใหญ่และหมวดหมู่ย่อย การตรวจสอบความ

น่าเช ื ่อถ ือของข ้อมูลใช ้การตรวจสอบแบบสามเส ้า

(Triangulation) ซึ่งหลังการสิ้นสุดสัมภาษณ์ ผู้วิจัยจะนำ

ข้อมูลที ่ได้กลับไปตรวจสอบเพื ่อดูว่าข้อมูลที ่ได้รับจะ

สอดคลอ้งไปในทศิทางเดยีวกนัหรอืไม่ การวเิคราะหข์อ้มูล

ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และตรวจ

สอบความถูกต้องในการสรุปผลโดยจิตแพทย์เด็ก

ผลการศึกษา

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

มารดาจำนวน 12 คน อายุระหว่าง 38 - 54 ปี

ทุกคนนับถือศาสนาพุทธ ข้อมูลส่วนใหญ่ที ่พบ คือ มี

ภูมิลำเนาอยู่ภาคกลาง กรุงเทพและปริมณฑล จบการ

ศึกษาระดับชั ้นปริญญาตรี ไม่มีโรคประจำตัวและโรค

ทางจิตเวช (ในกรณีที่พบโรคประจำตัว ส่วนใหญ่ป่วยเป็น

ความดนัโลหติสงู) มีสถานภาพสมรสอยูร่่วมกนั  ลักษณะ

ครอบครัวเป็นแบบเดี่ยว โดยพักอาศัยอยู่ที ่บ้านตนเอง

จำนวนสมาชกิในครอบครวัประมาณ 3 คน ประกอบอาชพี

ธุรกิจส่วนตัว  รายได้ส่วนตัวต้ังแต่ไม่มีรายได้จนถึงประมาณ

30,000 - 50,000 บาท/เดือน รายได้ครอบครัวประมาณ

10,000 - 200,000 บาท/เดือน เศรษฐานะครอบครัว

ส่วนใหญ่เพียงพอซึ่งมีทั ้งที ่มีเงินเหลือเก็บและไม่มีเงิน

เหลือเก็บ

ลักษณะความผกูพันของมารดาในวยัเด็กและเมือ่เป็น

ผู้ใหญ่

จากการสัมภาษณ์มารดา 12 คน พบว่าส่วน

ใหญ่ในช่วงวัยเด็กมีความผูกพันแบบวิตกกังวลไม่แน่ใจ

(Insecure ambivalent attachment) และความผูกพัน

แบบมั่งคง (Secure attachment) และเมื่อเติบโตเป็น

ผู้ใหญ่พบว่าส่วนใหญ่มารดามีความผูกพันแบบหมางเมิน

(Dismissing) ดังแสดงในตารางที่ 1 และมีรายละเอียด

ของลักษณะความผูกพันของมารดาในวัยเด็กและเมื่อเป็น

ผู้ใหญดั่งตารางที ่2

ตารางท่ี 1. แสดงลกัษณะความผกูพนัของมารดาในวยัเดก็และเมือ่เปน็ผูใ้หญ่

ลักษณะความผกูพันของมารดาและจำนวนมารดา (คน)

วัยเด็ก วัยผู้ใหญ่

Secure  จำนวน 4 คน Secure จำนวน 0 คน

Insecure avoidant จำนวน 3 คน Dismissing จำนวน 6 คน

Insecure ambivalent จำนวน 5 คน Preoccupied จำนวน 5 คน

Insecure disorganized จำนวน 0 คน Disorganized/Unresolved จำนวน 1 คน
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ตารางที ่2. แสดงรายละเอยีดของลกัษณะความผกูพนัของมารดาในวยัเดก็และเมือ่เปน็ผู้ใหญ่

มารดา ความผูกพันในวัยเด็ก ความผูกพันในวัยผู้ใหญ่

ของมารดา ของมารดา

ก. ความผกูพันแบบมัง่คง (Secure attachment) ความผกูพนัแบบหมางเมนิ (Dismissing)

ก. สามารถสำรวจและทำสิง่ตา่ง ๆ ในขณะทีต่อ้ง ก. มักสนใจการทำงานตา่ง ๆ มากกวา่การสรา้ง

แยกจากมารดา และเชือ่มโยงกบัมารดาไดเ้มือ่ ความสมัพันธ ์เช่น “คณุแมแ่ทบไมไ่ดด้แูลลกูเลย

มารดากลบัมา เชน่ “ไปโรงเรยีนครัง้แรกไมมี่ปัญหา ยายดูแลมากกว่า คุณยายเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลย

อะไรคะ่ อยากไปโรงเรยีน แมก่ม็าสง่ขึน้รถโดยสาร เรากย็ิง่สบายใจ คณุแมท่ำงานดว้ยความสบายใจ

ตกเยน็แมก็่มารับ แม่ก็ถามวา่เปน็ไงบา้ง เรากเ็ล่า ถึงบ้างานได้ไงคะ”

ทุกอยา่งทีโ่รงเรยีนใหฟั้ง ก็แฮปปีดี้ค่ะ”

ข. ความผกูพนัแบบถอยหน ี(Insecure avoidant ความผกูพันแบบกงัวล (Preoccupied)

attachment ) ข. ใช้อารมณห์รอืใช้ความตอ้งการของตวัเองในการดแูล

มารดาไม่ไวในการรับรู้ความต้องการด้านจิตใจของ บุตรทำให้ไม่สามารถประคับประคองอารมณ์ของบุตร

ข. ทำใหไ้ม่สามารถตอบสนองและประคบัประคอง ไดส้ม่ำเสมอ เช่น “อารมณบ์างท ีบางทเียอะมาก

อารมณข์อง ข. ได ้เชน่”ไม่เคยคยุปญัหาทัง้แมท่ัง้ บางทเีรากจ็ะพยายาม วา่ ฮึบ เดีย๋วมนัจะ

พ่อไม่เคยคยุตัง้แตเ่ดก็ ๆ ไม่เคยเลย มันกเ็หมอืนกบั เหมอืนแมเ่รา เรากพ็ยายาม” “ เขากซ็นของเขาไป

ตัวเองตอ้งคดิ ต้องนัน่อะไรเองตัง้แต ่ เดก็ ๆ “ เร่ือย ซนแบบ อยู่ไม่น่ิง คอืเหมอืนวา่เราหงดุหงดิ

หงุดหงิดมากทำไมลูกถึงเป็นแบบนี้”

ค. ความผกูพันแบบวติกกงัวลไมแ่นใ่จ (Insecure ความผกูพนัแบบหมางเมนิ (Dismissing)

ambivalent attachment ) ค. มักสนใจการทำงานตา่ง ๆ มากกวา่การสรา้ง

ค. มีลักษณะกงัวลอยา่งมากเมือ่ตอ้งเจอกบั ความสมัพันธ ์ เช่น “คลอดเสรจ็ก็ส่งใหแ้มเ่ราชว่ยดู

ความเครยีดเพยีงเลก็นอ้ย จนการเลน่หรอืสำรวจ แลว้เรากไ็ปทำงาน พอเลกิงานแลว้เราคอ่ยมารบัเคา้

ส่ิงตา่ง ๆ ของ ค. ลดลง เช่น”ไปโรงเรยีนครัง้แรก ซึง่มนักด็กึแลว้ จะมอียูก่บัเคา้กค็อื เสาร ์– อาทติย์

โหย ร้องไหม้าก ท้ังปีเลย” แลว้กเ็ราตอ้งทำงานบา้นดว้ย กจ็ะทิง้ บางทกีเ็ปดิ

โทรทัศน์ให้เค้าดู”

ฆ. ความผกูพันแบบวติกกงัวลไมแ่นใ่จ (Insecure ความผกูพันแบบกงัวล (Preoccupied)

ambivalent attachment ) ฆ. มักสนใจการทำงานตา่ง ๆ มากกวา่การสรา้ง

เมือ่ตอ้งแยกจากยา่ ฆ. มุ่งความสนใจอยูท่ีย่า่มาก ความสมัพนัธ ์ เชน่ “เรามลูีก 4 คน คนโต 3 คนเรา

เกนิไป ตอ้งการผกูพนัมากขึน้ เชน่ “เวลาไปโรงเรยีน ทิง้เขาใหอ้ยูก่บัยายเหมอืนกนั  แลว้เรากต็อ้งมา

เรากก็ลวัเขาจะหนเีรารเึปลา่ กลบัมาจากโรงเรยีน ทำงานอย่างเงี้ยถ้าเราอยู่เลี้ยงลูกเราจะไม่มีเงินให้

จะเจอไหม” ลูกเลยเงีย้ เราจะไมมี่เงนิใหลู้กเลย “

ง. ความผกูพันแบบวติกกงัวลไมแ่นใ่จ (Insecure ความผกูพนัแบบหมางเมนิ (Dismissing)

ambivalent attachment ) ง. ไม่คอ่ยสนใจอารมณค์วามรูสึ้กของบตุร ไม่ไวใน

เม่ือ ง. เจอความเครยีดเพยีงเลก็นอ้ย ง. จะไม่ การรบัรู้ความตอ้งการดา้นจติใจของบตุร ไม่สามารถ

สบายใจมาก เชน่ “ไปโรงเรยีนวนัแรกจำไดเ้ลย ตอบสนองความตอ้งการของบตุรได ้เช่น” เราตอ้ง

พอจะถึงโรงเรียนจะวิงเวียนอยากอาเจียน เนีย้บไวก้อ่นคะ ตอ้งไหวส้วย ๆ ไหวไ้ม่สวยเรากบ็อก

คุณแมคุ่ณพอ่เขาคยุกนั ก็ ๆ โอเค ก็ไม่เขา้หอ้ง คือ อาจจะ ไหวใ้หม ่ไหวต้อ้งตัง้ใจอะไรอยา่งเนีย่คะ่ หรอืลูกเรา

ใหเ้ราปรบัตวัใหไ้ปนัง่ นัง่ทีโ่รงอาหาร นัง่ทานขนม วิง่หนอ่ย อะไรหนอ่ย เราก ็คอืเราไมอ่ยากไปกวนคน

กบันำ้หวาน เปน็อยูเ่จด็วนั” อ่ืน เรากจ็ะหา้มละ่ เรากจ็ะหา้มลกู ลูกเรากจ็ะ

กลายเปน็คนที ่ไม่ทำกไ็ด ้ไม่...ไม่ ๆ ๆ”
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ตารางที ่2. (ต่อ) แสดงรายละเอยีดของลกัษณะความผกูพนัของมารดาในวยัเดก็และเมือ่เปน็ผูใ้หญ่

มารดา ความผูกพันในวัยเด็ก ความผูกพันในวัยผู้ใหญ่

ของมารดา ของมารดา

จ. ความผกูพันแบบมัง่คง (Secure attachment) ความผกูพันแบบกงัวล (Preoccupied)

ย่ามีลักษณะไวในการรับรู้ความต้องการของ จ. ใช้อารมณห์รอืใช้ความตอ้งการของตวัเองในการดแูล

จ.ตอบสนองความต้องการพื้นฐานตามวัยของ บุตรทำให้ไม่สามารถประคับประคองอารมณ์

จ. ไดเ้ชน่”มีแกรกัเราคนเดยีวแกหว่งเรามากทีสุ่ด แลว้วา่ ของบตุรไดส้ม่ำเสมอ เช่น”บางครัง้มันเหมอืนโมโห

เวลากนิอะไร เขาจะเกบ็ไวใ้หเ้ราตลอด เราจะรูว่้า ลูก เราอารมณร้์อน ทำอะไรไมไ่ดด้ัง่ใจเงีย้”

ของไม่มีหมด”

ฉ. ความผกูพนัแบบถอยหน ี(Insecure avoidant ความผกูพนัแบบหมางเมนิ (Dismissing)

attachment ) ฉ. มักทำแตง่าน ไม่ไดส้นใจอารมณค์วามรูสึ้กของบตุร

บิดามกัทำแตง่าน ไม่สนใจอารมณค์วามรูสึ้กของ ไม่ไวในการรับรู้ความต้องการทั้งด้านร่างกาย

ฉ. ไม่ไวในการรบัรู้ความตอ้งการทัง้ดา้นรา่งกาย และจติใจของบตุร ไม่สามารถตอบสนองความ

และจติใจของ ฉ. ไม่สามารถประคบัประคอง ตอ้งการพืน้ฐานทีจ่ำเปน็ตามวยัได ้เชน่” เราเลีย้งลกู

อารมณข์อง ฉ. ได ้เชน่ “ถ้าโมโห เคา้จะต ีแตจ่ำได้ แบบบฟุเฟต์่ พ่อแมท่ำงาน ไม่เคยมาสอนการบา้น

ว่าคณุพอ่ตคีร้ังเดยีวในชวิีต แตต่แีรงมาก เอาเขม็ขดั ชว่ยตวัเองมาตลอด แลว้เรากเ็ปน็คนเจา้ระเบยีบ

ถอดตเีลย แลว้กจ็บ” “เราไมมี่วยัเดก็ เราโตแลว้ก ็เรา  ย้ำคดิยำ้ทำ”

เปน็ผูใ้หญต่วัเลก็ แลว้เรากเ็ปน็ผูใ้หญต่วัใหญ่

เราไม่ได้เป็นเด็ก”

 ช. ความผกูพันแบบวติกกงัวลไมแ่นใ่จ (Insecure ความผกูพนัแบบหมางเมนิ (Dismissing)

ambivalent attachment) ช. มักทำแตง่าน ไม่ไดส้นใจอารมณค์วามรูสึ้กของ

มารดาใช้อารมณ์หรือความต้องการของตัวเองใน บุตรไม่ไวในการรับรู้ความต้องการทั้งด้านร่างกาย

การดแูล ช. ไม่สามารถประคบัประคองอารมณข์อง และจิตใจของบุตรไม่สามารถตอบสนองความ

ช. ได้สม่ำเสมอ เช่น “แมเ่ขาคอ่นขา้งทีจ่ะหว่ง กลวันูน้ ตอ้งการพืน้ฐานทีจ่ำเปน็ตามวยัได ้เชน่ “เคยแบบวา่

กลวันี ้กลวัไปหมด กลวัหมด คอืเขากจ็ะไมใ่หไ้ปไหน ทิ้งเอาไว้ที่นี่แล้วก็พอมีช่วงนั้นก็ไม่สบายแล้วก็บินไป

เขาจะตดิตลอดเวลาไง คือทำอะไรกไ็ม่ เชยีงใหมอ่ะไรเงีย้ ทิง้เอาไวค้นเดยีวแลว้เขากอ็ยูไ่ด้

จนเราก็ไม่เป็นตัวของตัวเองไม่เป็นอิสระ” แต่เขาก็ยังโทรกลางคืนโทรนอนไม่หลับอะไรเงี้ย”

ซ. ความผกูพันแบบมัง่คง (Secure attachment) ความผกูพันแบบกงัวล (Preoccupied)

ยายสามารถดูแลประคับประคองอารมณ์ของ ซ. บางครัง้มกีารใชอ้ารมณห์รอืใช้ความตอ้งการของ

ซ.  ได ้ยายใหก้ารดแูลทีท่ำให ้ซ. รู้สึกวา่ตนเองเปน็ทีรั่ก ตวัเองในการดแูลบตุร  ทำใหไ้ม่สามารถประคบั

หรอืไดรั้บการดแูลเปน็พเิศษ  เช่น “ยายเคา้กรั็กพี่ ประคองอารมณข์องบตุรไดส้ม่ำเสมอ เช่น “ถ้าผิดก็

มากกวา่หลานคนอืน่ ๆ” “คยุกนัรูเ้รือ่งพดูอะไรก็ คอืวา่ดตุเีหมอืนกนั พ่ีไม่ชอบลูกพีแ่บบวา่ แจด็ ๆ ๆ

เข้าใจเราเราเป็นอย่างไงอะไรอย่างเงี้ย” อะไรอยา่งงีไ้ม่ชอบไง””ลูกสาว คงจะนสัิยเหมอืนพี่

“เวลาเสียใจเค้าก็มาปลอบ” อยากไดอ้ะไรกต้็องได ้ ต้องตก่ีอนนะพดูแลว้ไม่ฟัง

ต้องตีก่อนนะ”
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การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า

ผู้วิจัยเลือกแสวงหาความน่าเชื่อถือของข้อมูล

จากแหล่งบุคคลที่ให้ข้อมูลแตกต่างกัน (Data triangula-

tion) 3 แหล่งข้อมูล คือ การซักถามพูดคุยกับบุตรของ

มารดา  การสัมภาษณ์เจาะลึกกับมารดา และจากการ

สังเกตขณะสมัภาษณ์มารดา จากการตรวจสอบขอ้มูลแบบ

สามเสา้ โดยพดูคยุกบับุตรของมารดาทัง้ 12 คน พบวา่

มารดา ก. ค. ง. ฉ. ช. ญ. ที่มีความผูกพันใน

วัยผู้ใหญ่แบบหมางเมิน (Dismissing) มักไม่ได้ให้ความ

สนใจเรื่องอารมณ์ เช่น เวลาที่บุตรเครียด  กังวล  โกรธ

เสียใจ บุตร ต้องจัดการกับอารมณ์เหล่านั้นด้วยตนเอง

เพียงลำพัง  มารดาให้ความสนใจเรื ่องการทำงานของ

ตารางที ่2. (ต่อ) แสดงรายละเอยีดของลกัษณะความผกูพนัของมารดาในวยัเดก็และเมือ่เปน็ผูใ้หญ่

มารดา ความผูกพันในวัยเด็ก ความผูกพันในวัยผู้ใหญ่

ของมารดา ของมารดา

ฌ. ความผกูพันแบบวติกกงัวลไมแ่นใ่จ (Insecure ความผกูพันแบบกงัวล (Preoccupied)

ambivalent attachment) ฌ. ไม่สามารถดแูลจดัการอารมณข์องตนไม่

มารดามีการใช้อารมณ์หรือใช้ความต้องการของ สามารถตอบสนองหรือประคับประคองอารมณ์บุตร

ตวัเองในการดแูล ฌ. ทำใหไ้ม่สามารถ ไดส้ม่ำเสมอ เชน่ “คิดวา่ตวัเองลำบากแลว้ไม่เคยได้

ประคบัประคองอารมณข์อง ฌ. ได้สม่ำเสมอ เช่น อะไรสกัอยา่ง จากเดก็ ๆ คอืไม่ได้อะไรเลยบอกตรง ๆ

“จะโดนตทีกุเชา้สว่นใหญน่ีจ้ะโดนต ีถามแมว่า่ทำไม เลยจะมีของชดเชยให้ลูกเยอะอะมีโน้นมีนี้เนอะรักเค้า

ตอ้งแบง่เงนิไมเ่ทา่กนัไง พ่ีสาวไดไ้ป 6 สลึง ทำไม มากดูเเลเค้าอย่างดีทุกอย่างเอาใจใส่ทุกอย่าง”

ตวัเองได ้บาทหนึง่ แล้วแมก็่บอกอยากไดต้งักม็า ๆ ๆ ”เราเปน็คนขีโ้มโหขีง้อนดา่นอ้งนวิ กบัพีน่าท นีล้ะ 3 คน

แม่ก็เอาไม้ซ่อนตีทุกวัน” โดนดุหมดอ่ะ

ญ. ความผกูพันแบบมัง่คง (Secure attachment) ความผกูพนัแบบหมางเมนิ (Dismissing)

บิดาสามารถดูแลประคับประคองอารมณ์ของ ญ. ทำแตง่าน ไม่ไดส้นใจอารมณค์วามรูสึ้ก ไม่ไวใน

ญ. ได ้บิดาใหก้ารดแูลทีท่ำให ้ญ. รู้สึกวา่ตนเองเปน็ทีรั่ก การรับรู้ความต้องการทั้งด้านร่างกายและจิตใจของ

หรอืไดรั้บการดแูลเปน็พเิศษ  เชน่ “เวลาเคา้มาพดูกบัเรา บุตร เชน่ “แมอ่าจจะไมมี่เวลาใหเ้คา้ เราทำงานมาก

เคา้บอก เป็นเดก็ดนีะลกู หนไูม่เคยทำใหพ่้อกับแม่ เกนิไป ทำใหเ้คา้ตดิขวดนม พอจากขวดนมเสรจ็

ผิดหวงัเลย””เคา้จะมาลบูหวัวา่ เออ ทีห่นทูำมนัดแีลว้ กม็าตดิผา้ ซ่ึงเราจะกอดเคา้ไมไ่ด ้ เคา้จะบอกวา่

ไม่เป็นไรหรอก” เคา้รอ้น ซ่ึงเคา้ชนิกบัการทีห่ลบัใตม้้ารดีแมอ่ยู่

ประมาณปีนึง”

ฎ. ความผกูพนัแบบถอยหน ี(Insecure avoidant ความผูกพันแบบสับสน

attachment ) (Unresolved/disorganized)

พอ่ทำแตง่าน ไม่ไดส้นใจอารมณค์วามรูสึ้กของ เมือ่เผชญิกบัความเครยีด ฎ. ไม่สามารถควบคมุ

ฎ. เช่น “พอ่เขาทำงานไมอ่ยูก่บัที ่แลว้พอ่กจ็ะเขา้ อารมณห์รอืจัดการความเครยีดได ้บางครัง้มใีช้

กรุงเทพบอ่ยมาก พ่อจะเปน็คนคอ่นขา้งด ุจำไดแ้ค่ ความรุนแรงทั้งด้านอารมณ์และร่างกายกับบุตร

พ่อเป็นคน....คอ่นขา้งด ุแตพ่่อจะไมค่อ่ยอยูกั่บเรา เช่น “เคยเอาเขม็ขดัตอีารม์ เอา ๆ ไม้ ตอนอยูป่.4

เหมอืนกบัแบบพอ่ เดนิสายทำงานอะคะ พ่อจะยา้ย เคยเอาไมแ้ขวนเสือ้ฟาดอารม์ แตที่เดยีวนะ เขม็ขดั

ไปนู้นย้ายไปนี่เรื่อยเลย””แม่จะเป็นคนเก็บตัวไม่พูด ต ี2 ครัง้ต ีครัง้หรอืสองครัง้นะ ช่วงนัน้ไมไ่ดต้นีะ”

ไม่แสดงออก” “คือคิดว่าเหมือนอารมณ์มันสองขั้วแต่แม่มีความรู้สึก

วา่อยากตาย ๆ ตายใหพ้น้ ๆ ไป “
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มารดา การเรยีนของบตุร กฎระเบยีบตา่ง ๆ  มากกวา่ ทำให้

ไม่ตอบสนองหรือตอบสนองความต้องการด้านอารมณ์ช้า

ไม่สามารถช่วยให้บุตรเผชิญกับความเครียดและจัดการ

อารมณ์ด้านลบของตนเองได้อย่างเหมาะสม โดยบุตร

ของมารดากลุ ่มน ี ้ส ่วนใหญ่ม ีผ ูกพันแบบหมางเม ิน

(Dismissing) คอื มีลักษณะสนใจสิง่แวดลอ้มตา่ง ๆ มาก

กว่าสนใจมารดา เมื่อบุตรเผชิญกับความเครียดมักจะไม่

แสดงอารมณ์  แต่จะมุ่งสนใจงานหรือสิ่งที่ตนเองกำลัง

ทำอยู่  เม่ือต้องมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน บุตรจะมีลักษณะ

ไม่พูดคุยเข้าหาบุคคลนั้น  บุตรไม่มีปฏิกิริยาเชื่อมโยงทาง

อารมณ์กับมารดา เช่น ไม่เข้าไปหามารดาเพื่อพูดคุย  ไม่

สนใจการไปมาของมารดา เป็นต้น แต่มีส่วนหนึ่งที่บุตร

มีความผกูพนัแบบกงัวลไมแ่นใ่จ  (Insecure ambivalent

attachment) โดยมีลักษณะอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิด

ง่าย มีพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจจากบุคคลใกล้ชิด

กงัวลมากเมือ่ตอ้งแยกจากมารดา  เมือ่มารดากลบัมาบตุร

ยังมีความรู้สึกไม่สบายใจหรือกังวล และยิ่งเข้าหามารดา

จนไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ไม่สามารถจัดการปัญหา

หรือความเครียดเล็ก ๆ  น้อย ๆ  ด้วยตนเองไดอ้ย่างเหมาะสม

มารดา ข. ฆ. จ. ซ. ฌ. ที่มีความผูกพันในวัย

ผู้ใหญ่แบบกังวล (preoccupied) มีลักษณะพดูเยอะพดูย้ำ

ซ้ำเรือ่งเดมิ  จนทำใหบุ้ตรรูสึ้กวา่มารดาขีบ่้นและจูจ้ี้   เวลา

บุตรไม่สบายใจบางครั้งมารดาก็เข้ามาพูดคุยทำให้บุตร

สบายใจขึน้  แตบ่างครัง้มารดาใชอ้ารมณ ์  ความคาดหวงั

และตอบสนองความตอ้งการของตวัเองแทนทำใหบุ้ตรเสยี

ใจไม่สบายใจมากขึ้น  เหล่านี้เป็นลักษณะของมารดาที่มี

ความผกูพนัแบบกงัวล (Preoccupied) ซ่ึงบตุรทกุคนของ

มารดาทีมี่ความผกูพนัแบบกงัวล (preoccupied) เมือ่ตอ้ง

เจอกับความเครียดจะมีลักษณะอารมณ์ที่เป็นทุกข์ กังวล

หรือไม่สบายใจมาก จนยากตอ่การปลอบประโลม บุตรจะ

ให้ความสนใจมารดามากเกินไป  มีความต้องการความ

ผูกพันมากขึ้นต้องการการสัมผัสและอยู่ใกล้ชิดมารดา

ตลอดเวลา บุตรไม่ได้พยายามแก้ปัญหาอย่างมีคุณภาพ

ทำใหก้ารเลน่ การเรยีนหรอืการสำรวจสิง่ตา่ง ๆ ลดลงมาก

เม่ือมารดากลบัมาบุตรยังมีความรูสึ้กไม่สบายใจหรอืกังวล

อยู่และยิ่งเข้าหามารดาจน ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเอง

ได้ เหล่านี ้เป็นลักษณะของบุตรที ่มีความผูกพันแบบ

กังวลไมแ่นใ่จ (Insecure ambivalent attachment)

มารดา ฎ. ที่มีความผูกพันแบบสับสน (Unre-

solved/disorganized) มักมองตนเองและผู้อื่นในทางลบ

ไม่ไว้วางใจและกลัวการใกล้ชิดสนิทสนมกับบุคคลอื่น

มักมีอารมณ์แปรปรวนง่าย คาดเดาอารมณ์มารดาไม่

ค่อยได้ เวลาหงุดหงิดมีปฏิกิริยาจัดการกับปัญหารุนแรง

การพูดจาวกวนเร่ืองเดิมซ้ำ ๆ  ฟังเข้าใจยาก   ซ่ึงเป็นลักษณะ

ความผูกพันแบบสับสน (Unresolved/disorganized)

พบวา่บตุรของมารดากลุม่นีมี้ลักษณะพฤตกิรรมแปรปรวน

บางครั ้งมีพฤติกรรมต่อต้าน ทำลายข้าวข้อง อารมณ์

แปรปรวน บางครั้งไม่รู้ว่าตนเองมีอารมณ์ความรู้สึกอย่าง

ไร บางครั้งรู ้สึกไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได้

รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเอง ไม่รู้เป้าหมายชีวิต ไม่รู้ว่าตัวเอง

ต้องการทำอะไร ซึ่งบุตรมีลักษณะของความผูกพันแบบ

สับสน (Insecure disorganized attachment)

อภิปราย

ในวัยเด็ก ก., จ., ซ., ญ. มีความผูกพันมั่นคง

เนื้อหาของประสบการณ์ส่วนใหญ่จะมีอย่างน้อย 1 คน

ที ่มีความใกล้ชิดมีเวลาดูแลเป็นประจำมายาวนานไว

ในการรับรู ้ความต้องการและตอบสนองความต้องการ

พื้นฐานตามวัยได้รวดเร็วเพียงพอ เช่น เวลาหิว เจ็บ ปวด

ไม่สบาย สามารถดูแลประคับประคองอารมณ์ได้ ไม่ว่าจะ

เป็นอารมณเ์สียใจ โกรธ เป็นตน้ ไม่เคยทำให ้ก., จ., ซ., ญ.

รู้สึกว่าทอดทิ้ง คุกคาม หรือทำให้เสียใจ  แต่ให้การดูแลที่

ทำให้รู ้สึกเป็นที่รัก ได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และกลาย

เป็นรากฐานความรู้สึกปลอดภัยอยู่ภายในจิตใจตนเอง

สามารถออกไปสำรวจสิ ่งต่าง ๆ รอบตัวได้อย่างรู ้สึก

ปลอดภัย และใช้ประสบการณ์ความผูกพันในวัยเด็ก

ทำงานภายในจิตใจ  เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การมีพัฒนา

การด้านความคิด สังคม สามารถตอบสนองความต้อง

การของตนไดอ้ยา่งเหมาะสม
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ในวัยเด็ก ค., ฆ., ง., ช., ฌ. มีลักษณะความ

ผูกพันแบบวิตกกังวลไม่แน่ใจ (Insecure ambivalent

attachment) เนื ้อหาของประสบการณ์ส่วนใหญ่จะมี

อยา่งนอ้ย 1 คนทีรู้่สึกผกูพนั แตไ่ม่ไวในการรบัรู้ความตอ้ง

การทำให้ตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นตาม

วัยได้ไม่สม่ำเสมอ บางครั้งตอบสนองในเวลาที่รวดเร็ว

แต่บางครั้งก็ตอบสนองช้า มีการใช้อารมณ์หรือใช้ความ

ต้องการของตัวเองในการดูแล ทำให้ ค., ฆ., ง., ช., ฌ.

รู้สึกวา่บางครัง้ตนเองถกูทอดทิง้ ถกูคกุคาม ประสบการณ์

ความผูกพันไม่สามารถทำให้รู้สึกปลอดภัยได้สม่ำเสมอ

เกิดการเรียนรู้ที่จะระวังแต่ขณะเดียวกันก็แสวงหาความ

ปลอดภยัจากการมสัีมพันธภาพนัน้ ๆ

ในวยัเดก็ ข., ฉ., ฎ. มีลักษณะความผกูพนัแบบ

ถอยหนี (Insecure avoidant attachment) เนื้อหาของ

ประสบการณ์ พบว่ามารดาหรือบิดาของตนเองมักทำ

แตง่าน ไม่คอ่ยไดส้นใจอารมณค์วามรูสึ้ก ไม่ไวในการรบัรู้

ความตอ้งการทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจ  ทำใหไ้ม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการพื้นฐานที่จำเป็นตามวัย และไม่

สามารถประคบัประคองอารมณข์อง ข., ฉ., ฎ. ได้ ไม่ว่าจะ

เป็นอารมณเ์สียใจ โกรธ เป็นตน้ ประสบการณค์วามผกูพนั

ห่างเหินและไม่สามารถสัมผัสถึงความปลอดภัยจากการมี

สัมพันธภาพกับมารดาหรือบิดา มีการเรียนรู้ที่จะแสวงหา

ความรูสึ้กปลอดภยัจากการอยูก่บัวตัถส่ิุงของ

เมื่อเป็นวัยผู้ใหญ่ พบว่ามารดาทั้ง 12 คน ไม่มี

ความผูกพันแบบมั่นคง โดยรูปแบบความผูกพันที่เปลี่ยน

ไปน้ันสัมพันธ์กับการท่ีมารดามีอายุเพ่ิมข้ึน  มีประสบการณ์

การสูญเสียบุคคลที่ผูกพัน การไม่มีเครือข่ายทางสังคม

อื่นนอกครอบครัวตนเอง ไม่มีที่ปรึกษาหรือผู้ที่สามารถรับ

ฟังมารดาเมื่อมีความเครียด การไม่สามารถเป็นตัวของ

ตัวเองได้อย่างแท้จริง และหากมีเหตุการณ์รุนแรงและ

ทำร้ายจิตใจบางอย่างเกิดขึ้น เช่น การถูกทำร้ายร่างกาย

การเห็นความรุนแรง การสูญเสียบุคคลที่ผูกพัน การถูก

ทอดทิง้ หรอืปัจจัยจากผูเ้ลีย้งด ู เชน่ พฤตกิรรม ความเชือ่

และทัศนคติของผู้ดูแลเก่ียวกับเร่ืองความผูกพันไม่เหมาะสม

การมีเศรษฐานะและสิ่งแวดล้อมของครอบครัวที่ขัดสน

สามารถส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ความผูกพันที่เคย

มีและจะไปหยุดกระบวนการพัฒนาความผูกพันที่ดีและ

การมีความสัมพันธ์ที่ยืนยาว ยิ่งหากมีประสบการณ์ความ

รุนแรงที่ทำร้ายจิตใจซ้ำ ๆ ตั้งแต่ในช่วงวัยเด็ก เช่น ถูก

ทารุณกรรมทางร่างกายหรือทางเพศ หรือเป็นผู ้เห็น

เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างบิดามารดา ทำให้

การพัฒนามุมมองต่อการมีความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น

แตกตา่งไปจากวยัเดก็ทีไ่ม่เคยมปีระสบการณค์วามรนุแรง

เกิดการสร้างแม่แบบการจัดการปัญหาจากความสัมพันธ์

ทีม่ปัีญหาหรอืความสมัพนัธท์ีห่ยดุชะงกัไป และนำเอามมุ

มองท่ีมีปัญหาเหล่าน้ันเข้ามาใช้กับโครงสร้างสภาวะอารมณ์

สังคมในทุกระดับความคิดความรู้สึกของตนเองจนกลาย

เป็นรูปแบบความสัมพันธ์และความผูกพันที่สับสนไม่มั่น

คงเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ ซึ่งรูปแบบความผูกพันนั้นยังอาจถูก

หล่อหลอมขึ้นใหม่จากวัฒนธรรมชุมชนที่มารดาอยู่อาศัย

ประสบการณ์ชีวิตที่ตนเองมีร่วมกับผู้อื่นในเวลาต่อมา

สรุป

รูปแบบความผูกพันของมารดาในวัยเด็ก มีที่มา

จากการรับรู้ประสบการณ์ความผูกพันกับผู้ดูแลอย่างน้อย

1 คน ท่ีมีตอ่ตนเอง และความผกูพนัในวยัเดก็มีการเปลีย่น

แปลงได ้เมือ่เวลาผา่นไป โดยมปัีจจัยเกีย่วขอ้งหลายอยา่ง

เช่น มีประสบการณ์การสูญเสียบุคคลท่ีผูกพัน ไม่มีเครือข่าย

ทางสังคมอื่น ๆ ไม่มีที่ปรึกษาเมื่อตนเองมีความเครียด

ไม่สามารถมีความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้อย่างชัดเจน

หรือเคยถูกคุกคามทางร่างกายและทางเพศ  ซึ่งข้อมูลที่

ได้จากงานวิจัยนี้อาจเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรที่ทำงาน

ด้านสุขภาพจิตที่จะช่วยพัฒนาและเปลี่ยนแปลงความ

ผูกพันของผู้ป่วยให้มีความผูกพันมั่นคงขึ้น จากการดูแล

ผู้ป่วยที่ทำให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์ความผูกพันมั่นคงหรือ

การใหค้วามรูก้บับุคคลในครอบครวัผูป่้วย เนือ่งจากความ

ผูกพนัสามารถเปลีย่นแปลงไดเ้มือ่เวลาผา่นไป  โดยความ

ผูกพันมั่นคงเกิดขึ้นได้ผ่านการมีความสัมพันธ์กับบุคคล

อยา่งนอ้ย 1 คน ทีมี่ความใกลชิ้ด ไวในการรบัรู้ความตอ้ง

การและตอบสนองได้อย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ เป็นที่พึ่ง

ทางอารมณ์ได้ ไม่ว่าจะเป็นอารมณ์เสียใจ  โกรธ เป็นต้น

ในระยะเวลาที่ความสัมพันธ์ดำรงอยู่นานเพียงพอ
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การศึกษานี ้ทำในกลุ ่มตัวอย่างที ่มีบุตรได้รับ

การรักษาในโรงพยาบาล แผนกจิตเวชเด็กและวัยรุ่น ซ่ึงอาจ

เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาความสัมพันธ์

ได้ง่ายกว่าประชากรทั่วไป  ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงไป

ของรูปแบบความผูกพันเมื่อเป็นวัยเด็กและวัยผู้ใหญ่  ซึ่ง

ส่วนใหญ่มารดาจะมีความผูกพันแบบหมางเมินเมื่อเป็น

ผู้ใหญ่

ข้อเสนอแนะ

ควรทำการศึกษาเพิ่มเติมในกลุ่มตัวอย่างที่มา

จากประชากรทัว่ไป เพ่ือให้ได้เห็นการดำเนนิไปของรูปแบบ

ความผกูพนัตัง้แตม่ารดาเปน็เดก็และเมือ่เปน็ผูใ้หญ ่  รวม

ท้ังอาจทำการศึกษาความผูกพันเพ่ิมในบุตรของกลุ่มตัวอย่าง

เพื่อให้เห็นลักษณะการถ่ายทอดรูปแบบความผูกพันจาก

รุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่ง  เพื่อจะได้พัฒนาความเข้าใจเรื่อง

การดำเนินไปของรูปแบบความผูกพัน และส่งเสริมให้เกิด

ความผกูพนัมัน่คง ในความสมัพนัธม์ากยิง่ขึน้
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