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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์ เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมิใจแห่งตนของเด็กและวัยรุ่นที่มีความ
บกพร่องในการเรียนรู้ (LD) และทัศนคติของมารดา ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความภาคภูมใิ จแห่งตนและทัศนคติ
ของมารดาของเด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวางในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD อายุ 10-18 ปี
โดยใช้แบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง Rosenberg self-esteem scale (RSES) ฉบับ
ภาษาไทย แบบวัดทัศนคติต่อการดูแลเด็ก แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของเด็กและมารดา และข้อมูล
เกีย่ วกับโรคจากการสืบค้นเวชระเบียน โดยใช้สถิตพิ รรณนาและสถิตวิ เิ คราะห์พหุตวั แปรในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์
ผลการศึกษา กลุม่ ตัวอย่างเป็นอาสาสมัครทีย่ นิ ยอมเข้าร่วมวิจยั 37 คู่ (ผูป้ ว่ ยเด็กและมารดา) ค่าเฉลีย่
คะแนน RSES คือ 28.16 (เต็ม 40 คะแนน) และทัศนคติของมารดาคือ 141.57 (เต็ม 180 คะแนน) พบว่า
ทัศนคติของมารดามีความสัมพันธ์กบั ความภาคภูมใิ จแห่งตนของเด็กและวัยรุน่ ทีเ่ ป็น LD ในทิศทางบวก
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ (correlation coefficient 0.569, p<0.001) ปัจจัยที่มีผลต่อความภาคภูมิใจ
แห่งตนได้แก่ อายุของผู้ป่วย การศึกษาเสริม ล�ำดับการเกิด สถานภาพสมรสและระดับการศึกษา
ของมารดา ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของมารดาได้แก่ อายุของผู้ป่วย การศึกษาเสริม ล�ำดับการเกิด
ผู้ดูแลหลัก อายุและระดับการศึกษาของมารดา
สรุป ทัศนคติของมารดามีความสัมพันธ์กบั ความภาคภูมใิ จแห่งตนของเด็กและวัยรุน่ ทีเ่ ป็น LD ในทิศทาง
บวก การรักษาโรค LD ในเด็กและวัยรุ่นจึงต้องปรับทัศนคติของมารดาต่อการเป็นโรค LD ให้ความ
ช่วยเหลือในการดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแลทางจิตแก่มารดา
ค�ำส�ำคัญ ทัศนคติของมารดา ความภาคภูมิใจแห่งตน ความบกพร่องในการเรียนรู้
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ABSTRACT
Objectives : To study correlation between of maternal attitudes of child care and
self-esteem in children and adolescents with learning disorders (LD) and factors
associated with self-esteem and maternal attitude
Methodology : This study was cross-sectional analytical study of children and
adolescents age 10-18 diagnosed with LD. Data collection was performed by using
Rosenberg self-esteem scale - Thai version (RSES), maternal attitude of child care
questionnaire, demographic questionnaires and chart review of characteristics of LD.
Data was analyzed by descriptive and logistic regression analysis.
Results : Thirty-seven pairs of mothers and children were included in the study. Mean
score of RSES was 28.16 (out of 40). Mean score of maternal attitudes was 141.57
(out of 180). The study revealed maternal attitude was statistically significant positive
correlation with child self-esteem (correlation coefficient 0.569, p<0.001). Factors
associated with child self-esteem were age, extra class, birth order, maternal marital
status and maternal education. Factors associated with maternal attitude were age,
extra class, birth order, primary caregiver, maternal age and maternal education.
Conclusions : Maternal attitude was statistically significant positive correlation with child
self-esteem in children and adolescents with LD. Therefore, clinicians should promote
psychoeducation of LD and child care and also concern about maternal mental health.
Keywords : maternal attitude, self-esteem, learning disorders

Corresponding author: Kusalaporn Chaiudomsom
J Psychiatr Assoc Thailand 2020; 65(3): 233-244

234

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 65 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563

Association between Maternal Attitudes of Child Care and Self-esteem in
Children and Adolescents with Learning Disorders at Srinagarind Hospital

บทน�ำ

ความบกพร่ อ งในการเรี ย นรู ้ หรื อ learning
disorders (LD) คือความผิดปกติของกระบวนการเรียนรู้
ที่ แ สดงอาการด้ า นการอ่ า น การเขี ย นหรื อ ด้ า น
คณิตศาสตร์ พบ LD ในเด็กวัยเรียนได้ประมาณร้อยละ
101 ในประเทศไทยพบความชุกในเด็กวัยเรียนร้อยละ
6.32 พบในเพศชายต่อหญิงในอัตรา 3.8 ต่อ 1 ร้อยละ
69.5 ของเด็กที่เป็นโรค LD มาพบแพทย์ด้วยปัญหา
การเรียน3 LD มักเริ่มแสดงอาการชัดเจนเมื่อเข้าเรียน
ชั้นประถมศึกษาแล้ว มักถูกพ่อแม่และครูต�ำหนิและ
ถูกเพื่อนล้อเลียนเรื่องอ่านหนังสือไม่ออก ท�ำให้ความ
ภาคภูมิใจแห่งตนต�่ำลงและมีปัญหาอื่นตามมาอีก เช่น
ไม่ยอมไปโรงเรียน พฤติกรรมดื้อ ต่อต้าน ก้าวร้าว
พฤติกรรมเกเร และปัญหาด้านอารมณ์ เป็นต้น พบว่า
ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยบกพร่องในการเรียนรู้ด้านการ
อ่าน (dyslexia) ต้องออกจากโรงเรียน1
Harald4 และ Amy5 รายงานว่าเด็กและวัยรุ่นที่
เป็นโรค LD มีความภาคภูมิใจแห่งตนที่ต�่ำกว่าเพื่อน
ระดั บ ชั้ น เดี ย วกั น Manika และคณะ 6 รายงานว่ า
ความภาคภูมใิ จแห่งตนทีต่ ำ�่ ในเด็กทีเ่ ป็นโรคนีท้ ำ� ให้เกิด
การเกิดภาวะซึมเศร้า และความภาคภูมิใจแห่งตนมี
ความสัมพันธ์กบั ครอบครัว การศึกษาของ Edward และ
คณะ7 พบว่าความรูส้ กึ ได้รบั การยอมรับจากบิดามารดา
และผลการเรียนทีด่ มี ผี ลต่อความภาคภูมใิ จของเด็กและ
วัยรุน่ ทีเ่ ป็นโรค LD ส่วน Sandeep และคณะ8 พบว่าเด็ก
และวัยรุ่นที่เป็น LD มีทั้งความภาคภูมิใจแห่งตนที่ต�่ำ
กว่าและทัศนคติของมารดาทีแ่ ย่กว่าพีน่ อ้ งปกติ โดยมอง
ว่าเด็กรบกวนกิจวัตรของตน ท�ำให้ตนหงุดหงิดร�ำคาญ
และรู้สึกว่าไม่ได้รักเด็ก มีความต้องการให้เด็กกลับมา
เป็นเหมือนเด็กปกติ จะเห็นได้ว่าทัศนคติต่อการดูแล
และต่อตัวเด็กเองเกีย่ วเนือ่ งกับความภาคภูมใิ จแห่งตน
อย่างมาก อย่างไรก็ตามยังไม่มกี ารศึกษาใดในขณะนีท้ ี่
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมใิ จแห่งตนกับ
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ทัศนคติของมารดาต่อการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD
ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์คือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของมารดากับความ
ภาคภูมิใจแห่งตนของเด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD เพื่อช่วย
ในการเข้าใจถึงปัญหาในการรักษาพยาบาลเด็กที่ป่วย
ด้วยโรค LD ช่วยในการวางแผนการให้ความรู้ที่ถูกต้อง
เกี่ยวกับสาเหตุและลักษณะอาการของโรคแก่มารดา
และเพื่อให้การรักษาพยาบาลเด็กที่เป็นโรค LD และ
การดูแลผู้ปกครองเด็ก LD ถูกต้องยิ่งขึ้น น�ำไปสู่การมี
ความภาคภูมิใจแห่งตนและความมั่นคงทางจิตใจที่สูง
ขึ้นทั้งในเด็กและมารดาและอาจจะส่งผลท�ำให้มีการ
สังคมที่ดีขึ้นต่อไป

วิธีการศึกษา

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาค
ตัดขวาง (Cross sectional analytical study) เพือ่ ศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของมารดาต่อการดูแลเด็ก
กับความภาคภูมิใจแห่งตนของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มี
ความบกพร่องในการเรียนรูท้ มี่ ารับการรักษาทีห่ อ้ งตรวจ
ผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ระหว่างวันที่
1 มกราคม-30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ข้อมูลที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไปของเด็กและวัยรุ่น
ข้อมูลทั่วไปของมารดา ข้อมูลเกี่ยวกับโรคของผู้ป่วย
คะแนนความภาคภูมิใจแห่งตนของเด็กและวัยรุ่น และ
คะแนนทัศนคติของมารดา
ผู้วิจัยค�ำนวณขนาดตัวอย่างเพื่อการหาความ
สัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของมารดากับความภาคภูมิใจ
แห่งตนของเด็กและวัยรุน่ ทีเ่ ป็น LD โดยใช้สูตรค�ำนวณ
ขนาดตัวอย่างเพือ่ ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ต่อเนื่อง 2 ตัวแปร ค่าอ้างอิงที่ใช้ในการค�ำนวนได้จาก
งานวิจยั ของ Manika5 ผลการค�ำนวนได้กลุม่ ตัวอย่างใน
การศึกษานี้เท่ากับ 37 คู่
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เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) ประกอบด้วย
มารดาและผูป้ ว่ ยเด็กและวัยรุน่ ทีม่ คี วามบกพร่องในการ
เรียนรูท้ มี่ อี ายุ 10-18 ปี ทีไ่ ด้รบั การวินจิ ฉัยโดยจิตแพทย์
เด็กและวัยรุ่นตามเกณฑ์วินิจฉัยโรค Diagnostic and
Statistical Manual of Mental Disorder, fourth edition,
text revision (DSM-IV-TR) ที่มารับการรักษาที่แผนก
ผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภายหลัง
นั ก วิ จั ย บอกเล่ า รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การวิ จั ย แล้ ว
ทั้งผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นและมารดาต่างลงนามแสดง
ความยินยอมทีจ่ ะเข้าร่วมกับการศึกษา ทัง้ เด็กและวัยรุน่
และมารดาจะต้องอ่านภาษาไทยได้และต้องไม่ก�ำลัง
เข้าร่วมกับการวิจัยอื่น
เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) คือ เด็ก
และวัยรุ่นที่ป่วยมีระดับสติปัญญาต�่ำกว่า 85 ผู้ป่วย
ไม่ได้อาศัยอยู่กับมารดาเป็นหลัก เด็กและวัยรุ่นหรือ
มารดาต่างไม่ยินดีลงนามเพื่อแสดงความยินดีที่จะเข้า
ร่วมกับการวิจัย
การวิ จัย นี้ ไ ด้รับการรับรองทางด้านจริย ธรรม
การวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัย
ในมนุษย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น หมายเลขจริยธรรมการ
วิจัยคือ HE581201
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
1. แบบสอบถามข้อมูลประชากรศาสตร์และ
ข้อมูลเกี่ยวกับตัวโรค คณะผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม
นี้ขึ้นมา มีค�ำถาม 14 ข้อ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป
ทั้งของมารดาและเด็กและวัยรุ่น (มารดาจะเป็นผู้ตอบ
ทั้งหมด) ข้อมูลทั่วไปของมารดาประกอบด้วย อายุ
สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อ
เดือน ข้อมูลทั่วไปของเด็กและวัยรุ่นประกอบด้วย เพศ
อายุ การศึกษา การได้รับการศึกษาเสริมนอกห้องเรียน
ปกติ เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุด ล�ำดับบุตร โรคประจ�ำตัว
อืน่ ๆ และผูด้ แู ลหลัก ข้อมูลเกีย่ วกับโรคของผูป้ ว่ ย ได้แก่
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ประเภทของความบกพร่องในการเรียนรู้และระดับสติ
ปั ญ ญาซึ่ ง วั ด ด้ ว ยแบบทดสอบ The wide range
achievement test (WRAT) และ The Wechsler
intelligence scale for children-third edition
(WISC-III) ได้จากการสืบค้นข้อมูลจากเวชระเบียน
2. แบบวั ด ทั ศ นคติ ต ่ อ การดู แ ลเด็ ก แบบ
สอบถามนี้พัฒนาโดย Thananarapong9 มารดาของ
อาสาสมัครเป็นผู้ตอบแบบสอบถามนี้ มีจ�ำนวน 40 ข้อ
แต่ละข้อมีช่วงคะแนน 1-6 คะแนน เรียงล�ำดับตั้งแต่
ไม่จริงที่สุดจนถึงจริงที่สุดในค�ำถามเชิงบวก ค�ำถามเชิง
ลบให้คะแนนในทางกลับกัน คะแนนรวมจะอยู่ในช่วง
ระหว่าง 30-180 คะแนน คะแนนที่มีค่ามากแสดงถึง
ทัศนคติของมารดาที่ดี แบบสอบถามนี้ไม่มีจุดตัดเพื่อ
แบ่งระดับทัศนคติ มีค่าความเชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 ซึ่ง
ประกอบด้วยค�ำถามเกี่ยวกับการเข้าใจและยอมรับใน
ตัวเด็ก การเข้าใจตัวโรคและการรักษา และการได้รับ
การสนับสนุนทางสังคม มีตัวอย่างค�ำถาม เช่น ข้าพเจ้า
เห็นว่าความรับผิดชอบในการท�ำกิจกรรมภายในบ้าน
ส�ำคัญมากกว่าการดูแลเด็ก ข้าพเจ้ายอมรับได้ในตัวเด็ก
เมื่อรู้ว่าเขาเป็นเด็กพิเศษ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการรักษา
จ�ำเป็นต้องใช้ระยะเวลาและความอดทน เป็นต้น
3. แบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
Rosenberg self-esteem scale (RSES) ฉบับภาษาไทย
แปลโดย Piyavhatkul และคณะ10 เด็กและวัยรุ่นเป็น
ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ โดยมีนักวิจัยเป็นผู้ช่วยในกรณี
อ่านไม่ออกหรือไม่เข้าใจค�ำถาม เป็นแบบสอบถาม
เกีย่ วกับความภาคภูมใิ จแห่งตน มีจำ� นวน 10 ข้อ แต่ละ
ข้อมีช่วงคะแนน 1-4 คะแนน เรียงล�ำดับตั้งแต่ไม่เห็น
ด้วยอย่างยิ่งจนถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง คะแนนรวมอยู่
ระหว่าง 10-40 คะแนน คะแนนรวมที่มีค่ามากแสดงถึง
ความภาคภูมใิ จแห่งตนมาก แบบสอบถามนีไ้ ม่มจี ดุ ตัด
เพือ่ แบ่งระดับความรูส้ กึ มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ 0.849
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Association between Maternal Attitudes of Child Care and Self-esteem in
Children and Adolescents with Learning Disorders at Srinagarind Hospital
วิธีการเก็บข้อมูล
เก็ บ ข้ อ มู ล จากเด็ ก และวั ย รุ ่ น ที่ เ ป็ น LD และ
มารดาทุกรายที่มารับการรักษาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก
จิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ข้างต้นและสมัครใจเข้าร่วมวิจัย โดยการประเมินความ
ภาคภูมใิ จแห่งตนของผูป้ ว่ ยและการตอบแบบสอบถาม
นักวิจยั จะแยกเด็กและวัยรุน่ ออกจากมารดาเพือ่ ป้องกัน
การบิดเบือนของข้อมูลเนือ่ งจากบางข้อค�ำถามเด็กและ
วัยรุ่นหรือมารดาอาจไม่กล้าตอบตามความเป็นจริงต่อ
หน้ากันและกัน
การวิเคราะห์ข้อมูล
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษานี้ ป ระกอบด้ ว ยสถิ ติ
พรรณนาเพื่อค�ำนวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดและค่า
ต�่ำสุด สถิติ Spearman correlation แบบ 2-tailed เพื่อ
วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมิใจแห่งตน
กับทัศนคติของมารดา และสถิติ backward logistic
regression เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อความภาค
ภู มิ ใ จแห่ ง ตนของเด็ ก และวั ย รุ ่ น ที่ เ ป็ น LD และต่ อ
ทัศนคติของมารดา การค�ำนวนสถิติต่างๆ ข้างต้นใช้
โปรแกรม SPSS version 16

ผลการศึกษา

อาสาสมัครที่ยินยอมเข้าร่วมวิจัยมีทั้งหมด 37 คู่
ประกอบด้วยผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD และมารดา
เป็นคู่ๆ อาสาสมัครเด็กมีอายุ 10-18 ปี อายุเฉลี่ย 11.4
ปี (standard deviation; S.D.= 1.9) เป็นเพศชาย 32
ราย (ร้อยละ 86.5) ระดับเชาวน์ปัญญาของอาสาสมัคร
เด็กและวัยรุน่ LD ตามทีป่ รากฏในเวชระเบียนซึง่ วัดด้วย
แบบทดสอบ WISC-III พบว่าระดับเชาวน์ปัญญาเฉลี่ย
ของทัง้ กลุม่ คือ 107.3 (S.D.= 15.7) มีผปู้ ว่ ยเด็ก 24 ราย
(ร้อยละ 64.9) ที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้มากกว่า
หนึ่งด้าน ผู้ดูแลหลักเป็นบิดาและ/หรือมารดา ร้อยละ
83.8 โดยมารดามีอายุเฉลีย่ 42.0 ปี (S.D.= 5.9) จบการ
ศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 48.6 (ตารางที่ 1)

Siriwan Piyawattanametha et al.

ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ของเด็กและวัยรุ่น
และผูด้ แู ลและข้อมูลชนิดของโรคการเรียนรู้
บกพร่อง (LD)
ตัวแปร
จ�ำนวน
ร้อยละ
ข้อมูลประชากรศาสตร์ของเด็กที่ป่วยเป็นโรค LD
เพศ
- ชาย
32
86.5
- หญิง
5
13.5
การศึกษาเสริม
- ไม่ได้เรียน
9
24.3
- เรียน <6 เดือน
12
32.4
- เรียน >6 เดือน
7
18.9
- ไม่มีข้อมูล
9
24.3
ล�ำดับบุตร
- คนที่ 1
21
56.8
- คนที่ 2
14
37.8
- คนที่ 3
2
5.4
อายุของเด็ก, mean (S.D.)
11.4 (1.9)
ค่าเชาว์ปัญญา, mean (S.D.)
107.3 (15.7)
ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดย่อยของโรค LD ในตัวเด็ก
LD type
- Dyslexia
2
5.4
- Dyscalculia
1
2.7
- Dysgraphia
10
27.0
- Mixed
24
64.9
ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ดูแล
ผู้ดูแลหลัก
- บิดาและ/หรือมารดา
31
83.8
- ปู่ย่าและ/หรือตายาย
4
10.8
- อื่นๆ
2
5.4
สถานภาพสมรสของมารดา
- โสด
2
5.4
- สมรส
28
75.7
- หย่าร้าง
2
5.4
- หม้าย
1
2.7
- แยกกันอยู่
4
10.8
การศึกษาของมารดา
- มัธยมศึกษา
10
27.0
- ปริญญาตรี
18
48.6
- สูงกว่าปริญญาตรี
9
24.3
อายุของมารดา, mean (S.D.)
42.0 (5.9)
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ตารางที่ 2 แสดงคะแนนความภาคภูมิใจแห่งตนของตัวเด็ก(Rosenberg self-esteem scale; RSES) และคะแนน
ทัศนคติของมารดา
ปัจจัย

ค่าเฉลี่ย
(Mean)
28.2
141.6

คะแนนความภาคภูมิใจแห่งตน (เต็ม 40)
ค่าคะแนนทัศนคติของมารดา (เต็ม 180)

ความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมิใจแห่ง
ตนและทัศนคติของมารดา
จากการศึกษาพบว่าในกลุม่ อาสาสมัครเด็กและ
วัยรุ่นมีค่าคะแนนเฉลี่ย RSES 28.2 (SD = 3.8) มารดา
มีคะแนนทัศนคติตอ่ การดูแลเด็กเฉลีย่ 141.6 ค่า SD คือ
15.7 (ตารางที่ 2) การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Spearman
correlation พบว่าทัศนคติของมารดามีความสัมพันธ์กบั
ความภาคภู มิ ใ จแห่ ง ตนของเด็ ก และวั ย รุ ่ น ที่ มี
ความบกพร่องในการเรียนรู้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ
โดยความสั ม พั น ธ์ มี ทิ ศ ทางในทางบวก กล่ า วคื อ
ความภาคภูมใิ จแห่งตนทีม่ ากขึน้ สัมพันธ์กบั ทัศนคติของ
มารดาที่ดีขึ้น (correlation coefficient 0.569, 95% CI
0.334-0.804, p<0.001)
ปัจจัยที่มีผลต่อความภาคภูมิใจแห่งตนของ
เด็กและวัยรุ่นที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้
จากการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ด ้ ว ยวิ ธี logistic
regression และใส่ตัวแปรแบบ backward ได้ค่า
adjusted R square = 0.625 พบว่ า ปั จ จั ย ที่ มี
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(SD)
3.8
15.7

ค่าสูงสุด
(Max)
36
169

ค่าต�่ำสุด
(Min)
20
98

ความสัมพันธ์กบั ความภาคภูมใิ จแห่งตน ได้แก่ อายุของ
ผูป้ ว่ ย (p=0.006) การศึกษาเสริม (p=0.019) ล�ำดับการ
เกิด (p=0.024) สถานภาพสมรสของมารดา (p=0.044)
และระดับการศึกษาของมารดา (p=0.004) (ตารางที่ 3)
ปั จจั ยที่ ท�ำ ให้ ความภาคภู มิใ จแห่ ง ตนมากขึ้ นได้ แ ก่
ล�ำดับการเกิดทีหลังกว่าและมารดามีสถานภาพสมรส
แบบสมรสแล้ว ส่วนปัจจัยที่ท�ำให้ความภาคภูมิใจแห่ง
ตนลดลงได้แก่ อายุของเด็กที่มากขึ้น การศึกษาเสริม
นอกห้องเรียนปกติที่นานกว่า 6 เดือน โดยการศึกษา
เสริ ม ที่ น ้ อ ยกว่ า 6 เดื อ นจะสั ม พั น ธ์ กั บ ค่ า คะแนน
ความภาคภูมิใจแห่งตนที่สูงสุด
สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความภาค
ภูมิใจแห่งตนกับปัจจัยต่างๆ คือ
ความภาคภูมิใจแห่งตน = 46.265 -1.311(อายุ
ของเด็ก) +2.260(การศึกษาเสริม) +2.782(ล�ำดับการ
เกิด) -1.124(สถานภาพสมรสของมารดา) -2.916(การ
ศึกษาของมารดา)
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Association between Maternal Attitudes of Child Care and Self-esteem in
Children and Adolescents with Learning Disorders at Srinagarind Hospital
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ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยที่สัมพันธ์กับความภาคภูมิใจแห่งตนในตัวเด็กที่เป็นโรค LD
ปัจจัย

Unstandardized Coefficients
B
46.265

ค่าคงที่
ปัจจัยของตัวเด็ก
ข้อมูลแบบต่อเนื่อง
ระดับเชาวน์ปัญญา
-0.066
อายุของเด็ก
-1.311
ข้อมูลแบบแบ่งกลุ่ม
การศึกษาเสริม (ref. = ไม่ได้เรียน)
2.260
ล�ำดับการเกิด (ref. = คนที่ 1)
2.782
ปัจจัยของผู้ดูแลหลัก
ข้อมูลแบบต่อเนื่อง
อายุของมารดา
0.225
ข้อมูลแบบแบ่งกลุ่ม
สถานภาพมารดา (ref. = โสด)
-1.124
การศึกษามารดา (ref. = ไม่ได้เรียน)
-2.916
a. dependent variable: ความภาคภูมิใจแห่งตนในตัวเด็ก
adjusted R square = 0.625

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของมารดาของเด็ก
จากการวิ เ คราะห์ ท างสถิ ติ ด ้ ว ยวิ ธี logistic
regression และใส่ ตั ว แปรแบบ backward ด้ ว ย
adjusted R square = 0.804 พบว่าปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์กับทัศนคติของมารดาได้แก่ อายุของผู้ป่วย
(p<0.001) การศึกษาเสริม (p=0.043) ล�ำดับการเกิด
(p<0.001) ผู้ดูแลหลัก (p<0.001) อายุของมารดา
(p=0.001) และระดับการศึกษาของมารดา (p=0.006)
โดยพบว่าอายุของผู้ป่วยที่มากขึ้น การได้รับการศึกษา
เสริมนอกห้องเรียนปกติที่มากกว่า 6 เดือนและระดับ
การศึ ก ษาของมารดาที่ สู ง ขึ้ น จะท� ำ ให้ มี ค ่ า คะแนน

Std. Error
6.975

Standardized
Coefficients
Beta

t

Sig.

6.633

.000

0.033
0.413

-0.289
-0.517

-1.994
-3.175

.063
.006

0.867
1.114

0.425
0.427

2.607
2.498

.019
.024

0.113

0.355

1.995

.063

0.513
0.865

-0.310
-0.544

-2.190
-3.372

.044
.004

ทัศนคติของมารดาลดลง ส่วนล�ำดับการเกิดทีหลังกว่า
การมี ผู ้ ดู แ ลหลั ก เป็ น บิ ด ามารดา และอายุ ม ารดาที่
มากขึ้นจะท�ำให้มีค่าคะแนนทัศนคติของมารดาดีขึ้น
(ตารางที่ 4)
สมการทีแ่ สดงความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของ
มารดากับปัจจัยต่างๆ คือ
ทัศนคติของมารดา = 187.585 -8.702(อายุ
ของเด็ก) +5.918(การศึกษาเสริม)+ 19.355(ล�ำดับ
การเกิด) -16.082(ผูด้ แู ลหลัก) +1.132(อายุของมารดา)
-6.716(การศึกษามารดา)
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ตารางที่ 4 แสดงปัจจัยที่มีสัมพันธ์กับทัศนคติของมารดา
ปัจจัย

ค่าคงที่
ปัจจัยของตัวเด็ก
ข้อมูลแบบต่อเนื่อง
อายุของเด็ก
ข้อมูลแบบแบ่งกลุ่ม
ชนิดความบกพร่องในการเรียนรู้ (ref. = Dyslexia)
การศึกษาเสริม (ref. = ไม่ได้เรียน)
ล�ำดับการเกิด (ref. = คนที่ 1)
ปัจจัยของผู้ดูแลหลัก
ข้อมูลแบบต่อเนื่อง
อายุของมารดา
ข้อมูลแบบแบ่งกลุ่ม
ผู้ดูแลหลัก (ref. = บิดาและ/หรือมารดา)
การศึกษามารดา (ref. = ไม่ได้เรียน)
a. dependent variable: ทัศนคติของมารดา
adjusted R square = 0.804

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล

โดยสรุ ป การศึ ก ษาพบว่ า ทั ศ นคติ ข องมารดา
มีความสัมพันธ์กบั ความภาคภูมใิ จแห่งตนของเด็กและ
วั ย รุ ่ น ที่ เ ป็ น LD นอกจากนั้ น ปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ
ความภาคภูมใิ จแห่งตนได้แก่ อายุของผูป้ ว่ ย การศึกษา
เสริม ล�ำดับการเกิด สถานภาพสมรสของมารดาและ
ระดับการศึกษาของมารดา ส่วนปัจจัยทีม่ ผี ลต่อทัศนคติ
ของมารดาได้แก่ อายุของผู้ป่วย การศึกษาเสริม ล�ำดับ
การเกิด ผูด้ แู ลหลัก อายุของมารดา และระดับการศึกษา
ของมารดา
ทั ศ นคติ ข องมารดาที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
ความภาคภูมิใจแห่งตนของเด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD
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Unstandardized
Standardized
Coefficients
Coefficients
B
Std. Error
Beta
187.585
20.595

t

Sig.

9.108 .000

-8.702

1.158

-0.944

-7.512 .000

2.536
5.918
19.355

1.287
2.567
2.976

0.205
0.306
0.816

1.970 .066
2.306 .035
6.503 .000

1.132

0.284

0.491

3.985 .001

-16.082
-6.716

3.033
2.106

-0.554
-.344

-5.302 .000
-3.189 .006

สอดคล้องกับการศึกษาของ Edward7 ทีพ่ บว่าความรูส้ กึ
ว่ า ได้ รั บ การยอมรั บ จากบิ ด าและมารดาร่ ว มกั บ ผล
สัมฤทธิ์ทางการศึกษามีผลต่อความภาคภูมิใจแห่งตน
ในเด็กและวัยรุน่ ทีเ่ ป็น LD ข้อมูลนีแ้ สดงว่าสัมพันธภาพ
ระหว่ า งบุ ค คลกั บ ครอบครั ว อั น เนื่ อ งมาจากการมี
ทัศนคติทดี่ ตี อ่ กันมีอทิ ธิพลต่อการพัฒนาการเห็นคุณค่า
ในตนเองของบุคคล Sandeep8 ได้ศึกษาความภาค
ภู มิ ใ จแห่ ง ตนและทั ศ นคติ ข องมารดาเปรี ย บเที ย บ
ระหว่างเด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD กับพี่น้องปกติ พบว่า
เด็กและวัยรุน่ ทีเ่ ป็น LD มีทงั้ ความภาคภูมใิ จแห่งตนต�ำ่
กว่าและทัศนคติของมารดาก็แย่กว่าเมือ่ เทียบกับพีน่ อ้ ง
แม้การศึกษานีไ้ ม่ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 65 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563

Association between Maternal Attitudes of Child Care and Self-esteem in
Children and Adolescents with Learning Disorders at Srinagarind Hospital
ของมารดากั บ ความภาคภู มิ ใ จแห่ ง ตนโดยตรง แต่
สามารถชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า ทั ศ นคติ ข องมารดาและความ
ภาคภูมิใจแห่งตนในวัยรุ่นและเด็กที่เป็นโรค LD มี
แนวโน้มทีจ่ ะไปในทิศทางเดียวกัน การศึกษานีย้ งั พบว่า
มารดาทีร่ สู้ กึ ว่าเด็กและวัยรุน่ ทีเ่ ป็น LD ท�ำให้ตนเองต้อง
เครียดจะน�ำไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับมารดาที่
แย่และความรู้สึกของเด็กว่ามารดาไม่เข้าใจตนเอง
การศึกษาพบว่าคะแนนความภาคภูมใิ จแห่งตน
ตาม RSES ฉบับภาษาไทยในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่เป็น
โรค LD มีค่าเฉลี่ย 28.16 Manika6 ศึกษา RSES ใน
ผูป้ ว่ ย LD อายุ 10-19 ปี พบว่ามีคา่ เฉลีย่ 29.24 คะแนน
ซึ่งใกล้เคียงกัน คะแนนเฉลี่ย RSES นี้ยังใกล้เคียงกับ
RSES ในกลุ ่ ม เด็ ก และวั ย รุ ่ น ปกติ ซึ่ ง ศึ ก ษาโดย
Wongkhan และคณะ11
เมื่อพิจารณาว่าถ้าอายุของเด็กและวัยรุ่นที่เป็น
LD มากขึ้ น จะมี ค วามภาคภู มิ ใ จแห่ ง ตนลดลง
ขณะเดี ย วกั น ทั ศ นคติ ข องมารดาก็ แ ย่ ล งด้ ว ย ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ Harald4 ที่พบว่าเด็กและ
วัยรุน่ ทีเ่ ป็น LD ถ้าอายุมากขึน้ จะมีความภาคภูมใิ จแห่ง
ตนลดลง อธิบายว่าเกิดจากผู้ปกครองเข้ามาเกี่ยวข้อง
กับเด็กลดลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ท�ำให้ความผูกพันลดลง
จึงท�ำให้ทั้งความภาคภูมิใจแห่งตนและทัศนคติของ
มารดาแย่ลงตามไปด้วย12 เด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD ที่ได้
รับการศึกษาเสริมมากกว่า 6 เดือนมีความภาคภูมิใจ
แห่งตนและทัศนคติของมารดาต�่ำกว่าทั้งเด็กที่ไม่ได้รับ
การศึกษาเสริมและเด็กที่ได้รับการศึกษาเสริมน้อยกว่า
6 เดือน สอดคล้องกับการศึกษาของ Amy5 ซึ่งอภิปราย
ว่าการจัดชั้นเรียนพิเศษให้แก่เด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD
อาจจะท�ำให้เด็กให้รู้สึกถูกตีตราว่ามีความบกพร่อง
ทางจิต และ Edward7 พบว่าการเปรียบเทียบตนเองกับ
เพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีความสามารถสูงกว่าจะท�ำให้เด็ก
มีความภาคภูมิใจแห่งตนที่แย่ลง

Siriwan Piyawattanametha et al.

การวิ จั ย นี้ พ บว่ า เด็ ก และวั ย รุ ่ น ที่ เ ป็ น โรค LD
ถ้าเป็นบุตรล�ำดับแรกจะมีความภาคภูมิใจแห่งตนต�่ำ
กว่าและทัศนคติของมารดาแย่กว่าบุตรล�ำดับทีส่ องและ
สาม อาจอธิบายได้จากทฤษฎีบุคลิกภาพของ Alfed
Adler ซึ่งอธิบายบุคลิกภาพที่แตกต่างกันจากล�ำดับ
การเกิดที่ต่างกันว่า บุตรคนแรกมักเป็นผู้ที่ชอบความ
สมบูรณ์แบบแต่มกั ขาดความมัน่ คงทางอารมณ์ สาเหตุ
อาจเกิดจากการได้รบั แรงกดดันและผลักดันจากพ่อแม่
มากกว่าบุตรในล�ำดับถัดๆ ไป13 โดยเฉพาะในสังคมไทย
มักมีความคาดหวังให้บุตรคนแรกประสบความส�ำเร็จ
และสามารถดูแลครอบครัวต่อไปได้ในอนาคต การมี
ภาวะ LD อาจจะน�ำไปสูค่ วามรูส้ กึ ไร้คา่ ความรูส้ กึ ว่าไม่
สามารถท�ำตามความคาดหวังของผูใ้ หญ่อย่างทีบ่ ตุ รคน
แรกควรจะท�ำได้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้องๆ จนน�ำ
ไปสู่ความภาคภูมิใจแห่งตนและทัศนคติของมารดาที่
แย่ลงตามมา
เกี่ยวกับปัจจัยด้านสถานภาพสมรสของมารดา
ในขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาใดที่ศึกษาเด็กและวัยรุ่นที่
เป็ น LD เพื่ อ อธิ บ ายความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งความ
ภาคภูมใิ จแห่งตนกับสถานภาพสมรสของมารดา มีเพียง
การศึกษาในเด็กทัว่ ไปของ Alami และคณะ14 พบว่าเด็ก
ที่มีมารดาเลี้ยงเดี่ยวมีความภาคภูมิใจแห่งตนที่ต�่ำกว่า
เด็กที่บิดามารดาอยู่ร่วมกัน และ Usakli15 พบว่าเด็กที่
บิดาหรือมารดาเลี้ยงเดี่ยวจะมีความแน่วแน่น้อยกว่า
และยอมจ�ำนนมากกว่า คณะผูว้ จิ ยั อธิบายว่าการทีบ่ ดิ า
มารดาอยู่ร่วมกันจะท�ำให้เด็กมีความรู้สึกปลอดภัย
มัน่ คงทางอารมณ์ และเมือ่ มารดามีโอกาสได้เป็นผูเ้ ลีย้ ง
ดูเด็กด้วยตนเอง จะท�ำให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
เด็กและมารดา มีความเข้าใจต่อความบกพร่องและ
ทัศนคติดีขึ้น
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ส�ำหรับปัจจัยด้านอายุมารดาทีม่ ากขึน้ จะท�ำให้มี
ค่าคะแนนทัศนคติของมารดาดีขึ้น สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Ragozin17 พบว่าอายุของมารดาทีม่ ากขึน้ จะ
สัมพันธ์กับความสามารถในการเป็นผู้ปกครองที่ดีและ
มีพฤติกรรมในการเลี้ยงดูที่เหมาะสม
มารดาที่การศึกษาสูงแต่เด็กกลับมีความภาค
ภูมิใจแห่งตนน้อยกว่ามารดาที่มีการศึกษาต�่ำกว่าและ
มีคา่ คะแนนทัศนคติของมารดาแย่ลง สอดคล้องกับการ
ศึกษาของ Chandramuki และคณะ16 ทัศนคติของ
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการศึกษาของ
มารดา อธิบายได้จากผู้ปกครองที่การศึกษาต�่ำ ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค LD อาจจะมีอย่างจ�ำกัด ขณะ
เดียวกันอาจจะมีความหวังในพัฒนาการตามธรรมชาติ
ในตัวเด็กและวัยรุน่ LD ว่าจะดีขนึ้ ซึง่ อาจเป็นสาเหตุให้
ทั ศ นคติ ข องมารดาดี ก ว่ า มารดาที่ มี ก ารศึ ก ษาสู ง ได้
นอกจากนั้นมารดาที่มีการศึกษาสูงจะมีส่วนในการรับ
ผิดชอบดูแลเด็กมากกว่าเมื่อเด็กมีชั้นเรียนที่สูงขึ้น12 ซึ่ง
น�ำมาสู่การถูกต�ำหนิและรู้สึกไร้ความสามารถ จนไปถึง
ความภาคภูมิใจแห่งตนลดลงได้

ข้อจ�ำกัดของการศึกษา

กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือเด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD
ทีม่ อี ายุ 10-18 ปี ในแผนกผูป้ ว่ ยนอกจิตเวช โรงพยาบาล
ศรีนครินทร์ ที่มารับการรักษาร่วมกับมารดา จ�ำนวน
37 รายเท่านั้น อาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของเด็กและ
มารดาผู้ป่วย LD ทั้งหมดซึ่งจะต้องรวมที่ไม่ได้พามารับ
การรักษา และเนื่องจากขนาดตัวอย่างที่ใช้ ได้มาจาก
การค�ำนวณโดยยึดค�ำถามวิจยั หลักคือหาความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนคติของมารดาและความภาคภูมใิ จแห่งตน
ของเด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD เท่านั้น การหาปัจจัยที่มีผล
ต่อทัศนคติของมารดาและความภาคภูมิใจแห่งตนของ
เด็กจึงอาจจะมีขอ้ จ�ำกัดได้ ความน่าเชือ่ ถือของเครือ่ งมือ
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ทีใ่ ช้คอื แบบประเมินทัศนคติตอ่ การดูแลเด็กแม้จะมีการ
ทดสอบความเที่ ย งแล้ ว แต่ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก ารใช้ อ ย่ า ง
แพร่หลายเป็นสากล และผลที่ได้จากการตอบ RSES
อาจมีข้อจ�ำกัดในการเข้าใจภาษาของเด็กที่เป็น LD ได้
นอกจากนี้ในการวิจัยไม่ได้ศึกษาปัจจัยอื่นๆ ที่จะมีผล
ต่อความภาคภูมิใจแห่งตนได้แก่ความสามารถที่โดด
เด่นเฉพาะตัว อารมณ์เศร้า อารมณ์วติ กกังวล การได้รบั
ความสะเทือนใจจากครอบครัว และยังไม่ได้ศกึ ษาปัจจัย
อืน่ ๆ ทีจ่ ะมีผลต่อทัศนคติของมารดา ได้แก่คณ
ุ ภาพของ
ชี วิ ต สมรส ความส� ำ เร็ จ ในการอาชี พ อารมณ์ เ ศร้ า
อารมณ์วิตกกังวล การใช้สาร เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ

แม้การศึกษามีข้อจ�ำกัดแต่การศึกษานี้พบว่า
ทัศนคติของมารดามีความสัมพันธ์กับความภาคภูมิใจ
แห่งตนของเด็กและวัยรุน่ ทีเ่ ป็น LD การวิจยั ท�ำให้ทราบ
สาเหตุของความภาคภูมิใจแห่งตนที่ต�่ำลงของเด็กว่า
ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจากทั ศ นคติ ข องมารดา ดั ง นั้ น
การรักษาโรค LD ในเด็กและวัยรุ่นจึงต้องปรับทัศนคติ
ของมารดาต่อการเป็นโรค LD ในบุตร อาจปรับด้วย
การการให้ความรู้ท่ีเหมาะสมเกี่ยวกับลักษณะอาการ
สาเหตุของโรคความบกพร่องในการเรียนรู้ และให้ความ
ช่วยเหลือในการดูแลและส่งเสริมการเรียนรูท้ ถี่ กู ต้องแก่
เด็ ก การจะแก้ ไ ขอาการ LD จะต้ อ งกลมกลื น กั บ
ธรรมชาติ ไม่ควรจัดเป็นการศึกษาเสริมทีม่ ากเกินไป แต่
ต้องรีบแก้ไขให้ดขี นึ้ โดยเร็วเพราะถ้าเด็กและวัยรุน่ ทีเ่ ป็น
LD ยิ่งโตความภาคภูมิใจจะยิ่งลดลง และควรให้ความ
สนใจเป็ น พิ เ ศษในเด็ กที่ เ กิ ดล� ำ ดั บแรก ครอบครั ว มี
การหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ มารดาที่มีอายุมากและ
มารดาที่มีการศึกษาสูง ควรมีการส่งเสริมสัมพันธภาพ
ในครอบครัวรวมทัง้ การดูแลทางจิตแก่มารดาพร้อมๆ ไป
กับการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรค LD

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
ปีท่ี 65 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563

Association between Maternal Attitudes of Child Care and Self-esteem in
Children and Adolescents with Learning Disorders at Srinagarind Hospital

กิตติกรรมประกาศ

การศึ ก ษานี้ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น ทุ น จากทุ น
อุ ด หนุ น การวิ จั ย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
ขอนแก่ น ขอบพระคุ ณ คุ ณ จิ ร วั ฒ น์ ธนนราพงศ์
ที่กรุณาอนุญาตให้ใช้แบบสอบถาม ศ.พญ.สุวรรณา
อรุ ณ พงค์ ไ พศาล ที่ ใ ห้ ค� ำ ปรึ ก ษาด้ า นการวิ เ คราะห์
ทางสถิติ อ.จินตนา สิงขรอาจ ทีใ่ ห้คำ� ปรึกษาและข้อมูล
ผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้
คุณสมจิตร์ หร่องบุตรศรี ที่ช่วยในการเก็บข้อมูลวิจัย
และ ศ.เกียรติคุณ นพ.สุชาติ พหลภาคย์ที่กรุณาให้
ค�ำปรึกษาในการท�ำงานวิจัยจนส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
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