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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ เพื่อทราบความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมิใจแห่งตนของเด็กและวัยรุ่นที่มีความ
บกพร่องในการเรยีนรู ้(LD) และทศันคตขิองมารดา ปัจจยัทีม่ผีลต่อความภาคภมูใิจแห่งตนและทศันคติ
ของมารดาของเด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD
วิธีการศึกษา เป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาคตัดขวางในผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD อายุ 10-18 ปี 
โดยใช้แบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง Rosenberg self-esteem scale (RSES) ฉบับ
ภาษาไทย แบบวัดทัศนคติต่อการดูแลเด็ก แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของเด็กและมารดา และข้อมูล
เกีย่วกบัโรคจากการสบืค้นเวชระเบยีน โดยใช้สถติพิรรณนาและสถติิวเิคราะห์พหุตวัแปรในการวเิคราะห์
ความสัมพันธ์
ผลการศกึษา กลุม่ตัวอย่างเป็นอาสาสมคัรทีย่นิยอมเข้าร่วมวจิยั 37 คู ่(ผูป่้วยเดก็และมารดา) ค่าเฉลีย่
คะแนน RSES คอื 28.16 (เตม็ 40 คะแนน) และทศันคติของมารดาคอื 141.57 (เตม็ 180 คะแนน) พบว่า
ทศันคตขิองมารดามคีวามสมัพนัธ์กบัความภาคภมูใิจแห่งตนของเดก็และวยัรุน่ท่ีเป็น LD ในทศิทางบวก
อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (correlation coefficient 0.569, p<0.001) ปัจจัยที่มีผลต่อความภาคภูมิใจ
แห่งตนได้แก่ อายุของผู้ป่วย การศึกษาเสริม ล�าดับการเกิด สถานภาพสมรสและระดับการศึกษา
ของมารดา ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของมารดาได้แก่ อายุของผู้ป่วย การศึกษาเสริม ล�าดับการเกิด 
ผู้ดูแลหลัก อายุและระดับการศึกษาของมารดา
สรปุ ทศันคตขิองมารดามีความสมัพนัธ์กบัความภาคภมูใิจแห่งตนของเดก็และวยัรุ่นท่ีเป็น LD ในทิศทาง
บวก การรักษาโรค LD ในเด็กและวัยรุ่นจึงต้องปรับทัศนคติของมารดาต่อการเป็นโรค LD ให้ความ
ช่วยเหลือในการดูแลและส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งการดูแลทางจิตแก่มารดา
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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
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บทน�า
ความบกพร่องในการเรียนรู ้ หรือ learning 

disorders (LD) คือความผดิปกตขิองกระบวนการเรยีนรู้

ที่แสดงอาการด ้านการอ ่าน การเขียนหรือด ้าน

คณิตศาสตร์ พบ LD ในเด็กวัยเรียนได้ประมาณร้อยละ 

101 ในประเทศไทยพบความชุกในเด็กวัยเรียนร้อยละ 

6.32 พบในเพศชายต่อหญิงในอัตรา 3.8 ต่อ 1 ร้อยละ 

69.5 ของเด็กท่ีเป็นโรค LD มาพบแพทย์ด้วยปัญหา

การเรียน3 LD มักเร่ิมแสดงอาการชัดเจนเม่ือเข้าเรียน

ชั้นประถมศึกษาแล้ว มักถูกพ่อแม่และครูต�าหนิและ

ถูกเพื่อนล้อเลียนเร่ืองอ่านหนังสือไม่ออก ท�าให้ความ

ภาคภูมิใจแห่งตนต�่าลงและมีปัญหาอื่นตามมาอีก เช่น 

ไม่ยอมไปโรงเรียน พฤติกรรมดื้อ ต่อต้าน ก้าวร้าว 

พฤติกรรมเกเร และปัญหาด้านอารมณ์ เป็นต้น พบว่า

ร้อยละ 40 ของผู้ป่วยบกพร่องในการเรียนรู้ด้านการ

อ่าน (dyslexia) ต้องออกจากโรงเรียน1

Harald4 และ Amy5 รายงานว่าเด็กและวัยรุ่นที่

เป็นโรค LD มีความภาคภูมิใจแห่งตนที่ต�่ากว่าเพ่ือน

ระดับชั้นเดียวกัน Manika และคณะ6 รายงานว่า

ความภาคภมูใิจแห่งตนทีต่�า่ในเดก็ทีเ่ป็นโรคนีท้�าให้เกิด

การเกิดภาวะซึมเศร้า และความภาคภูมิใจแห่งตนมี

ความสมัพนัธ์กบัครอบครวั การศกึษาของ Edward และ

คณะ7 พบว่าความรูส้กึได้รบัการยอมรบัจากบดิามารดา

และผลการเรยีนทีด่มีผีลต่อความภาคภูมิใจของเดก็และ

วยัรุน่ทีเ่ป็นโรค LD ส่วน Sandeep และคณะ8 พบว่าเดก็

และวัยรุ่นที่เป็น LD มีทั้งความภาคภูมิใจแห่งตนที่ต�่า

กว่าและทศันคตขิองมารดาทีแ่ย่กว่าพีน้่องปกต ิโดยมอง

ว่าเด็กรบกวนกิจวัตรของตน ท�าให้ตนหงุดหงิดร�าคาญ 

และรู้สึกว่าไม่ได้รักเด็ก มีความต้องการให้เด็กกลับมา

เป็นเหมือนเด็กปกติ จะเห็นได้ว่าทัศนคติต่อการดูแล

และต่อตวัเดก็เองเกีย่วเนือ่งกบัความภาคภมูใิจแห่งตน

อย่างมาก อย่างไรกต็ามยังไม่มกีารศกึษาใดในขณะน้ีท่ี

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างความภาคภมูใิจแห่งตนกบั

ทัศนคติของมารดาต่อการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD 

ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจึงมีวัตถุประสงค์คือ

ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตขิองมารดากบัความ

ภาคภูมิใจแห่งตนของเด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD เพื่อช่วย

ในการเข้าใจถึงปัญหาในการรักษาพยาบาลเด็กท่ีป่วย

ด้วยโรค LD ช่วยในการวางแผนการให้ความรู้ที่ถูกต้อง

เกี่ยวกับสาเหตุและลักษณะอาการของโรคแก่มารดา 

และเพื่อให้การรักษาพยาบาลเด็กที่เป็นโรค LD และ

การดูแลผู้ปกครองเด็ก LD ถูกต้องยิ่งขึ้น น�าไปสู่การมี

ความภาคภูมิใจแห่งตนและความมั่นคงทางจิตใจที่สูง

ขึ้นทั้งในเด็กและมารดาและอาจจะส่งผลท�าให้มีการ

สังคมที่ดีขึ้นต่อไป

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งน้ีเป็นการศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาค

ตัดขวาง (Cross sectional analytical study) เพือ่ศึกษา

ความสมัพนัธ์ระหว่างทัศนคตขิองมารดาต่อการดแูลเดก็

กับความภาคภูมิใจแห่งตนของผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นที่มี

ความบกพร่องในการเรียนรูท้ีม่ารับการรกัษาท่ีห้องตรวจ

ผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ระหว่างวันท่ี 

1 มกราคม-30 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ข้อมูลที่ใช้ในการ

วิเคราะห์ประกอบด้วยข้อมูลท่ัวไปของเด็กและวัยรุ่น 

ข้อมูลท่ัวไปของมารดา ข้อมูลเก่ียวกับโรคของผู้ป่วย 

คะแนนความภาคภูมิใจแห่งตนของเด็กและวัยรุ่น และ

คะแนนทัศนคติของมารดา 

 ผู้วิจัยค�านวณขนาดตัวอย่างเพื่อการหาความ

สัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของมารดากับความภาคภูมิใจ

แห่งตนของเดก็และวยัรุน่ทีเ่ป็น LD โดยใช้สูตรค�านวณ

ขนาดตัวอย่างเพือ่ทดสอบความสัมพนัธ์ระหว่างตัวแปร

ต่อเนื่อง 2 ตัวแปร ค่าอ้างอิงที่ใช้ในการค�านวนได้จาก

งานวิจยัของ Manika5 ผลการค�านวนได้กลุม่ตวัอย่างใน

การศึกษานี้เท่ากับ 37 คู่
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เกณฑ์การคัดเข้า (Inclusion criteria) ประกอบด้วย 

มารดาและผูป่้วยเดก็และวยัรุน่ทีม่คีวามบกพร่องในการ

เรยีนรูท่ี้มอีาย ุ10-18 ปี ทีไ่ด้รบัการวินจิฉยัโดยจติแพทย์

เด็กและวัยรุ่นตามเกณฑ์วินิจฉัยโรค Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorder, fourth edition, 

text revision (DSM-IV-TR) ที่มารับการรักษาที่แผนก

ผู้ป่วยนอกจิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ภายหลัง

นักวิจัยบอกเล่ารายละเอียดเก่ียวกับการวิจัยแล้ว

ทั้งผู้ป่วยเด็กและวัยรุ่นและมารดาต่างลงนามแสดง

ความยนิยอมทีจ่ะเข้าร่วมกบัการศกึษา ทัง้เด็กและวยัรุน่

และมารดาจะต้องอ่านภาษาไทยได้และต้องไม่ก�าลัง

เข้าร่วมกับการวิจัยอื่น

เกณฑ์การคัดออก (Exclusion criteria) คือ เด็ก

และวัยรุ่นที่ป่วยมีระดับสติปัญญาต�่ากว่า 85 ผู้ป่วย

ไม่ได้อาศัยอยู่กับมารดาเป็นหลัก เด็กและวัยรุ่นหรือ

มารดาต่างไม่ยินดีลงนามเพื่อแสดงความยินดีที่จะเข้า

ร่วมกับการวิจัย

การวิจัยนี้ได้รับการรับรองทางด้านจริยธรรม

การวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการวิจัย

ในมนษุย์มหาวิทยาลยัขอนแก่น หมายเลขจรยิธรรมการ

วิจัยคือ HE581201

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา

1. แบบสอบถามข้อมูลประชากรศาสตร์และ

ข้อมูลเกี่ยวกับตัวโรค คณะผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม

นี้ขึ้นมา มีค�าถาม 14 ข้อ ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป

ทั้งของมารดาและเด็กและวัยรุ่น (มารดาจะเป็นผู้ตอบ

ทั้งหมด) ข้อมูลท่ัวไปของมารดาประกอบด้วย อายุ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพและรายได้ต่อ

เดือน ข้อมูลทั่วไปของเด็กและวัยรุ่นประกอบด้วย เพศ 

อายุ การศึกษา การได้รับการศึกษาเสริมนอกห้องเรียน

ปกติ เกรดเฉลี่ยเทอมล่าสุด ล�าดับบุตร โรคประจ�าตัว

อืน่ๆ และผูด้แูลหลกั ข้อมลูเกีย่วกับโรคของผูป่้วย ได้แก่ 

ประเภทของความบกพร่องในการเรียนรู้และระดับสติ

ปัญญาซึ่งวัดด้วยแบบทดสอบ The wide range 

achievement test (WRAT) และ The Wechsler 

intelligence scale for children-third edition 

(WISC-III) ได้จากการสืบค้นข้อมูลจากเวชระเบียน

2. แบบวัดทัศนคติต ่อการดูแลเด็ก  แบบ 

สอบถามน้ีพัฒนาโดย Thananarapong9 มารดาของ

อาสาสมัครเป็นผู้ตอบแบบสอบถามนี้ มีจ�านวน 40 ข้อ 

แต่ละข้อมีช่วงคะแนน 1-6 คะแนน เรียงล�าดับต้ังแต่

ไม่จริงที่สุดจนถึงจริงที่สุดในค�าถามเชิงบวก ค�าถามเชิง

ลบให้คะแนนในทางกลับกัน คะแนนรวมจะอยู่ในช่วง

ระหว่าง 30-180 คะแนน คะแนนท่ีมีค่ามากแสดงถึง

ทัศนคติของมารดาท่ีดี แบบสอบถามน้ีไม่มีจุดตัดเพื่อ

แบ่งระดับทัศนคติ มีค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.84 ซึ่ง

ประกอบด้วยค�าถามเกี่ยวกับการเข้าใจและยอมรับใน

ตัวเด็ก การเข้าใจตัวโรคและการรักษา และการได้รับ

การสนับสนุนทางสังคม มีตัวอย่างค�าถาม เช่น ข้าพเจ้า

เห็นว่าความรับผิดชอบในการท�ากิจกรรมภายในบ้าน

ส�าคญัมากกว่าการดแูลเดก็ ข้าพเจ้ายอมรบัได้ในตัวเดก็

เม่ือรู้ว่าเขาเป็นเด็กพิเศษ ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการรักษา

จ�าเป็นต้องใช้ระยะเวลาและความอดทน เป็นต้น

3. แบบสอบถามความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 

Rosenberg self-esteem scale (RSES) ฉบับภาษาไทย 

แปลโดย Piyavhatkul และคณะ10 เด็กและวัยรุ่นเป็น

ผู้ตอบแบบสอบถามนี้ โดยมีนักวิจัยเป็นผู้ช่วยในกรณี

อ่านไม่ออกหรือไม่เข้าใจค�าถาม เป็นแบบสอบถาม

เกีย่วกบัความภาคภมูใิจแห่งตน มจี�านวน 10 ข้อ แต่ละ

ข้อมีช่วงคะแนน 1-4 คะแนน เรียงล�าดับต้ังแต่ไม่เห็น

ด้วยอย่างย่ิงจนถึงเห็นด้วยอย่างย่ิง คะแนนรวมอยู่

ระหว่าง 10-40 คะแนน คะแนนรวมที่มีค่ามากแสดงถึง

ความภาคภมูใิจแห่งตนมาก แบบสอบถามน้ีไม่มจีดุตัด

เพือ่แบ่งระดบัความรูส้กึ มค่ีาความเชือ่มัน่ เท่ากบั 0.849
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วิธีการเก็บข้อมูล

เก็บข้อมูลจากเด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD และ

มารดาทุกรายที่มารับการรักษาที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก

จิตเวช โรงพยาบาลศรีนครินทร์ในระยะเวลาที่ก�าหนด

ข้างต้นและสมัครใจเข้าร่วมวิจัย โดยการประเมินความ

ภาคภูมใิจแห่งตนของผูป่้วยและการตอบแบบสอบถาม 

นกัวจิยัจะแยกเดก็และวยัรุน่ออกจากมารดาเพือ่ป้องกนั

การบดิเบอืนของข้อมลูเนือ่งจากบางข้อค�าถามเดก็และ

วัยรุ่นหรือมารดาอาจไม่กล้าตอบตามความเป็นจริงต่อ

หน้ากันและกัน

การวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติที่ ใช ้ในการศึกษานี้ประกอบด้วยสถิติ

พรรณนาเพื่อค�านวณร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าสูงสุดและค่า

ต�่าสุด สถิติ Spearman correlation แบบ 2-tailed เพื่อ

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมิใจแห่งตน

กับทัศนคติของมารดา และสถิติ backward logistic 

regression เพื่อวิเคราะห์หาปัจจัยที่มีผลต่อความภาค

ภูมิใจแห่งตนของเด็กและวัยรุ ่นที่เป็น LD และต่อ

ทัศนคติของมารดา การค�านวนสถิติต่างๆ 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

เดก็และวยัรุน่ LD ตามท่ีปรากฏในเวชระเบยีนซึง่วดัด้วย

แบบทดสอบ WISC-III พบว่าระดับเชาวน์ปัญญาเฉลี่ย

ของทัง้กลุม่คอื 107.3 (S.D.= 15.7) มผีูป่้วยเดก็ 24 ราย 

(ร้อยละ 64.9) ที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้มากกว่า

หนึ่งด้าน ผู้ดูแลหลักเป็นบิดาและ/หรือมารดา ร้อยละ 

83.8 โดยมารดามีอายเุฉลีย่ 42.0 ปี (S.D.= 5.9) จบการ

ศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 48.6 (ตารางที่ 1) 

ตารางที่ 1 ข้อมูลประชากรศาสตร์ของเด็กและวัยรุ่น

และผู้ดูแลและข้อมลูชนิดของโรคการเรยีนรู้

บกพร่อง (LD)

ตัวแปร จ�านวน ร้อยละ
ข้อมูลประชากรศาสตร์ของเด็กที่ป่วยเป็นโรค LD
เพศ

- ชาย 
- หญิง

32
5

86.5
13.5

การศึกษาเสริม
- ไม่ได้เรียน
- เรียน <6 เดือน
- เรียน >6 เดือน
- ไม่มีข้อมูล

9
12

7 
9

24.3
32.4
18.9
24.3

ล�าดับบุตร
- คนที่ 1
- คนที่ 2
- คนที่ 3

21
14

2

56.8
37.8

5.4
อายุของเด็ก, mean (S.D.)  11.4 (1.9)
ค่าเชาว์ปัญญา, mean (S.D.) 107.3 (15.7)
ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดย่อยของโรค LD ในตัวเด็ก
LD type

- Dyslexia
- Dyscalculia
- Dysgraphia
- Mixed

2
1

10
24

5.4
2.7

27.0
64.9

ข้อมูลประชากรศาสตร์ของผู้ดูแล
ผู้ดูแลหลัก

- บิดาและ/หรือมารดา
- ปู่ย่าและ/หรือตายาย
- อื่นๆ 

31
4
2 

83.8
10.8

5.4
สถานภาพสมรสของมารดา

- โสด
- สมรส
- หย่าร้าง
- หม้าย
- แยกกันอยู่

2
28

2
1
4

5.4
75.7

5.4
2.7

10.8
การศึกษาของมารดา

- มัธยมศึกษา
- ปริญญาตรี
- สูงกว่าปริญญาตรี

10
18

9

27.0
48.6
24.3

อายุของมารดา, mean (S.D.) 42.0 (5.9)



ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการดูแลเด็กของมารดากับความภาคภูมิใจแห่งตน

ของเด็กและวัยรุ่นที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ศิริวรรณ ปิยวัฒนเมธา และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ปีท่ี 65 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563
238

ความสัมพันธ์ระหว่างความภาคภูมิใจแห่ง

ตนและทัศนคติของมารดา

จากการศกึษาพบว่าในกลุม่อาสาสมคัรเดก็และ

วัยรุ่นมีค่าคะแนนเฉลี่ย RSES 28.2 (SD = 3.8) มารดา

มคีะแนนทศันคตต่ิอการดแูลเดก็เฉลีย่ 141.6 ค่า SD คอื 

15.7 (ตารางท่ี 2) การวิเคราะห์ด้วยสถิติ Spearman 

correlation พบว่าทศันคตขิองมารดามคีวามสมัพนัธ์กบั

ความภาคภูมิ ใจแห ่ งตนของเด็กและวัยรุ ่ นที่ มี

ความบกพร่องในการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ 

โดยความสัมพันธ ์มีทิศทางในทางบวก กล่าวคือ 

ความภาคภูมใิจแห่งตนทีม่ากข้ึนสมัพนัธ์กบัทัศนคตขิอง

มารดาที่ดีขึ้น (correlation coefficient 0.569, 95% CI 

0.334-0.804, p<0.001) 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความภาคภูมิใจแห่งตนของ

เด็กและวัยรุ่นที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้

จากการวิเคราะห์ทางสถิติด ้วยวิธี logistic 

regression และใส่ตัวแปรแบบ backward ได้ค่า 

adjusted R square = 0.625 พบว่าปัจจัยท่ีมี

ความสมัพนัธ์กบัความภาคภมูใิจแห่งตน ได้แก่ อายขุอง

ผูป่้วย (p=0.006) การศกึษาเสรมิ (p=0.019) ล�าดบัการ

เกดิ (p=0.024) สถานภาพสมรสของมารดา (p=0.044) 

และระดบัการศกึษาของมารดา (p=0.004) (ตารางที ่3) 

ปัจจัยท่ีท�าให้ความภาคภูมิใจแห่งตนมากข้ึนได้แก่ 

ล�าดับการเกิดทีหลังกว่าและมารดามีสถานภาพสมรส

แบบสมรสแล้ว ส่วนปัจจัยที่ท�าให้ความภาคภูมิใจแห่ง

ตนลดลงได้แก่ อายุของเด็กท่ีมากข้ึน การศึกษาเสริม

นอกห้องเรียนปกติที่นานกว่า 6 เดือน โดยการศึกษา

เสริมท่ีน้อยกว่า 6 เดือนจะสัมพันธ์กับค่าคะแนน

ความภาคภูมิใจแห่งตนที่สูงสุด

สมการที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความภาค

ภูมิใจแห่งตนกับปัจจัยต่างๆ คือ

ความภาคภูมิใจแห่งตน = 46.265 -1.311(อายุ

ของเด็ก) +2.260(การศึกษาเสริม) +2.782(ล�าดับการ

เกิด) -1.124(สถานภาพสมรสของมารดา) -2.916(การ

ศึกษาของมารดา)

ตารางที่ 2 แสดงคะแนนความภาคภูมิใจแห่งตนของตัวเด็ก(Rosenberg self-esteem scale; RSES) และคะแนน

ทัศนคติของมารดา

ปัจจัย ค่าเฉลี่ย 

(Mean)

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(SD)

ค่าสูงสุด 

(Max)

ค่าต�่าสุด 

(Min)

คะแนนความภาคภูมิใจแห่งตน (เต็ม 40) 28.2  3.8  36 20

ค่าคะแนนทัศนคติของมารดา (เต็ม 180) 141.6 15.7 169 98
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ตารางที่ 3 แสดงปัจจัยที่สัมพันธ์กับความภาคภูมิใจแห่งตนในตัวเด็กที่เป็นโรค LD

ปัจจัย Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

ค่าคงที่ 46.265 6.975 6.633 .000

ปัจจัยของตัวเด็ก
ข้อมูลแบบต่อเนื่อง

ระดับเชาวน์ปัญญา -0.066 0.033 -0.289 -1.994 .063

อายุของเด็ก -1.311 0.413 -0.517 -3.175 .006

ข้อมูลแบบแบ่งกลุ่ม
การศึกษาเสริม (ref. = ไม่ได้เรียน) 2.260 0.867 0.425 2.607 .019

ล�าดับการเกิด (ref. = คนที่ 1)
ปัจจัยของผู้ดูแลหลัก

2.782 1.114 0.427 2.498 .024

ข้อมูลแบบต่อเนื่อง
อายุของมารดา 0.225 0.113 0.355 1.995 .063

ข้อมูลแบบแบ่งกลุ่ม
สถานภาพมารดา (ref. = โสด) -1.124 0.513 -0.310 -2.190 .044

การศึกษามารดา (ref. = ไม่ได้เรียน) -2.916 0.865 -0.544 -3.372 .004

a. dependent variable: ความภาคภูมิใจแห่งตนในตัวเด็ก

adjusted R square = 0.625

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติของมารดาของเด็ก

จากการวิเคราะห์ทางสถิติด ้วยวิธี logistic 

regression และใส่ตัวแปรแบบ backward ด้วย 

adjusted R square = 0.804 พบว่าปัจจัยท่ีมีความ

สัมพันธ์กับทัศนคติของมารดาได้แก่ อายุของผู้ป่วย 

(p<0.001) การศึกษาเสริม (p=0.043) ล�าดับการเกิด 

(p<0.001) ผู้ดูแลหลัก (p<0.001) อายุของมารดา 

(p=0.001) และระดับการศึกษาของมารดา (p=0.006) 

โดยพบว่าอายุของผู้ป่วยที่มากขึ้น การได้รับการศึกษา

เสริมนอกห้องเรียนปกติที่มากกว่า 6 เดือนและระดับ

การศึกษาของมารดาที่สูงขึ้นจะท�าให้มีค่าคะแนน

ทัศนคติของมารดาลดลง ส่วนล�าดับการเกิดทีหลังกว่า 

การมีผู ้ดูแลหลักเป็นบิดามารดา และอายุมารดาที่

มากข้ึนจะท�าให้มีค่าคะแนนทัศนคติของมารดาดีขึ้น 

(ตารางที่ 4)

สมการทีแ่สดงความสมัพนัธ์ระหว่างทศันคตขิอง

มารดากับปัจจัยต่างๆ คือ

ทัศนคติของมารดา = 187.585 -8.702(อายุ

ของเด็ก) +5.918(การศึกษาเสริม)+ 19.355(ล�าดับ

การเกดิ) -16.082(ผูด้แูลหลกั) +1.132(อายขุองมารดา) 

-6.716(การศึกษามารดา)
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สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผล
โดยสรุปการศึกษาพบว่าทัศนคติของมารดา

มคีวามสมัพนัธ์กบัความภาคภมูใิจแห่งตนของเดก็และ

วัยรุ ่ นที่ เป ็น  LD  นอกจาก น้ันป ัจ จัยที่ มี ผลต ่อ

ความภาคภูมใิจแห่งตนได้แก่ อายขุองผูป่้วย การศกึษา

เสริม ล�าดับการเกิด สถานภาพสมรสของมารดาและ

ระดบัการศกึษาของมารดา ส่วนปัจจยัทีม่ผีลต่อทัศนคติ

ของมารดาได้แก่ อายุของผู้ป่วย การศึกษาเสริม ล�าดับ

การเกดิ ผูด้แูลหลกั อายขุองมารดา และระดบัการศกึษา

ของมารดา

ทัศนคติของมารดาที่ มี ความสัมพันธ ์ กับ

ความภาคภูมิใจแห่งตนของเด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD 

สอดคล้องกบัการศกึษาของ Edward7 ทีพ่บว่าความรูส้กึ

ว่าได้รับการยอมรับจากบิดาและมารดาร่วมกับผล

สัมฤทธิ์ทางการศึกษามีผลต่อความภาคภูมิใจแห่งตน

ในเดก็และวยัรุน่ทีเ่ป็น LD ข้อมลูนีแ้สดงว่าสัมพนัธภาพ

ระหว่างบุคคลกับครอบครัวอันเน่ืองมาจากการมี

ทศันคตทิีด่ต่ีอกนัมอีทิธพิลต่อการพฒันาการเหน็คณุค่า

ในตนเองของบุคคล Sandeep8 ได้ศึกษาความภาค

ภูมิใจแห่งตนและทัศนคติของมารดาเปรียบเทียบ

ระหว่างเด็กและวัยรุ่นท่ีเป็น LD กับพี่น้องปกติ พบว่า

เดก็และวยัรุน่ทีเ่ป็น LD มทีัง้ความภาคภมูใิจแห่งตนต�า่

กว่าและทัศนคติของมารดากแ็ย่กว่าเมือ่เทียบกบัพีน้่อง 

แม้การศกึษาน้ีไม่ได้ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างทัศนคติ

ตารางที่ 4 แสดงปัจจัยที่มีสัมพันธ์กับทัศนคติของมารดา

ปัจจัย Unstandardized 

Coefficients

Standardized 

Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

ค่าคงที่ 187.585 20.595 9.108 .000

ปัจจัยของตัวเด็ก

ข้อมูลแบบต่อเนื่อง

อายุของเด็ก -8.702 1.158 -0.944 -7.512 .000

ข้อมูลแบบแบ่งกลุ่ม

ชนิดความบกพร่องในการเรียนรู้ (ref. = Dyslexia) 2.536 1.287 0.205 1.970 .066

การศึกษาเสริม (ref. = ไม่ได้เรียน) 5.918 2.567 0.306 2.306 .035

ล�าดับการเกิด (ref. = คนที่ 1) 19.355 2.976 0.816 6.503 .000

ปัจจัยของผู้ดูแลหลัก

ข้อมูลแบบต่อเนื่อง

อายุของมารดา 1.132 0.284 0.491 3.985 .001

ข้อมูลแบบแบ่งกลุ่ม

ผู้ดูแลหลัก (ref. = บิดาและ/หรือมารดา) -16.082 3.033 -0.554 -5.302 .000

การศึกษามารดา (ref. = ไม่ได้เรียน) -6.716 2.106 -.344 -3.189 .006

a. dependent variable: ทัศนคติของมารดา

adjusted R square = 0.804
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ของมารดากับความภาคภูมิใจแห่งตนโดยตรง แต่

สามารถชี้ให้เห็นว่าทัศนคติของมารดาและความ

ภาคภูมิใจแห่งตนในวัยรุ่นและเด็กที่เป็นโรค LD มี

แนวโน้มท่ีจะไปในทิศทางเดยีวกนั การศกึษานีย้งัพบว่า

มารดาทีรู่ส้กึว่าเดก็และวยัรุน่ทีเ่ป็น LD ท�าให้ตนเองต้อง

เครียดจะน�าไปสู่ความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับมารดาท่ี

แย่และความรู้สึกของเด็กว่ามารดาไม่เข้าใจตนเอง 

การศกึษาพบว่าคะแนนความภาคภมูใิจแห่งตน

ตาม RSES ฉบับภาษาไทยในกลุ่มเด็กและวัยรุ่นที่เป็น

โรค LD มีค่าเฉลี่ย 28.16 Manika6 ศึกษา RSES ใน

ผูป่้วย LD อาย ุ10-19 ปี พบว่ามค่ีาเฉลีย่ 29.24 คะแนน 

ซึ่งใกล้เคียงกัน คะแนนเฉลี่ย RSES นี้ยังใกล้เคียงกับ 

RSES ในกลุ ่มเด็กและวัยรุ ่นปกติ ซ่ึงศึกษาโดย 

Wongkhan และคณะ11

เมื่อพิจารณาว่าถ้าอายุของเด็กและวัยรุ่นที่เป็น 

LD มากขึ้นจะมีความภาคภูมิ ใจแห ่งตนลดลง 

ขณะเดียวกันทัศนคติของมารดาก็แย ่ลงด ้วย ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ Harald4 ที่พบว่าเด็กและ

วยัรุน่ทีเ่ป็น LD ถ้าอายมุากข้ึนจะมคีวามภาคภมูใิจแห่ง

ตนลดลง อธิบายว่าเกิดจากผู้ปกครองเข้ามาเก่ียวข้อง

กับเด็กลดลงเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น ท�าให้ความผูกพันลดลง 

จึงท�าให้ทั้งความภาคภูมิใจแห่งตนและทัศนคติของ

มารดาแย่ลงตามไปด้วย12 เด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD ที่ได้

รับการศึกษาเสริมมากกว่า 6 เดือนมีความภาคภูมิใจ

แห่งตนและทัศนคติของมารดาต�่ากว่าทั้งเด็กที่ไม่ได้รับ

การศึกษาเสริมและเด็กท่ีได้รับการศึกษาเสริมน้อยกว่า 

6 เดือน สอดคล้องกับการศึกษาของ Amy5 ซึ่งอภิปราย

ว่าการจัดชั้นเรียนพิเศษให้แก่เด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD 

อาจจะท�าให้เด็กให้รู ้สึกถูกตีตราว่ามีความบกพร่อง

ทางจติ และ Edward7 พบว่าการเปรยีบเทยีบตนเองกบั

เพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มีความสามารถสูงกว่าจะท�าให้เด็ก

มีความภาคภูมิใจแห่งตนที่แย่ลง 

การวิจัยน้ีพบว่าเด็กและวัยรุ ่นที่เป็นโรค LD 

ถ้าเป็นบุตรล�าดับแรกจะมีความภาคภูมิใจแห่งตนต�่า

กว่าและทศันคตขิองมารดาแย่กว่าบตุรล�าดบัทีส่องและ

สาม อาจอธิบายได้จากทฤษฎีบุคลิกภาพของ Alfed 

Adler ซึ่งอธิบายบุคลิกภาพท่ีแตกต่างกันจากล�าดับ

การเกิดที่ต่างกันว่า บุตรคนแรกมักเป็นผู้ที่ชอบความ

สมบรูณ์แบบแต่มกัขาดความมัน่คงทางอารมณ์ สาเหตุ

อาจเกดิจากการได้รบัแรงกดดนัและผลกัดนัจากพ่อแม่

มากกว่าบตุรในล�าดบัถดัๆ ไป13 โดยเฉพาะในสงัคมไทย

มักมีความคาดหวังให้บุตรคนแรกประสบความส�าเร็จ

และสามารถดูแลครอบครัวต่อไปได้ในอนาคต การมี

ภาวะ LD อาจจะน�าไปสู่ความรูสึ้กไร้ค่า ความรูสึ้กว่าไม่

สามารถท�าตามความคาดหวังของผู้ใหญ่อย่างท่ีบตุรคน

แรกควรจะท�าได้เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่น้องๆ จนน�า

ไปสู่ความภาคภูมิใจแห่งตนและทัศนคติของมารดาที่

แย่ลงตามมา

เกี่ยวกับปัจจัยด้านสถานภาพสมรสของมารดา 

ในขณะนี้ยังไม่มีการศึกษาใดที่ศึกษาเด็กและวัยรุ่นที่

เป ็น LD เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความ

ภาคภมูใิจแห่งตนกับสถานภาพสมรสของมารดา มเีพยีง

การศกึษาในเดก็ทัว่ไปของ Alami และคณะ14 พบว่าเดก็

ท่ีมีมารดาเล้ียงเด่ียวมีความภาคภูมิใจแห่งตนท่ีต�่ากว่า

เด็กที่บิดามารดาอยู่ร่วมกัน และ Usakli15 พบว่าเด็กที่

บิดาหรือมารดาเล้ียงเด่ียวจะมีความแน่วแน่น้อยกว่า

และยอมจ�านนมากกว่า คณะผูว้จิยัอธบิายว่าการท่ีบดิา

มารดาอยู่ร่วมกันจะท�าให้เด็กมีความรู ้สึกปลอดภัย 

มัน่คงทางอารมณ์ และเมือ่มารดามีโอกาสได้เป็นผูเ้ลีย้ง

ดูเด็กด้วยตนเอง จะท�าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง

เด็กและมารดา มีความเข้าใจต่อความบกพร่องและ

ทัศนคติดีขึ้น



ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการดูแลเด็กของมารดากับความภาคภูมิใจแห่งตน

ของเด็กและวัยรุ่นที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ในโรงพยาบาลศรีนครินทร์

ศิริวรรณ ปิยวัฒนเมธา และคณะ

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ปีท่ี 65 ฉบับท่ี 3 กรกฎาคม - กันยายน 2563
242

ส�าหรบัปัจจยัด้านอายุมารดาทีม่ากขึน้จะท�าให้มี

ค่าคะแนนทัศนคติของมารดาดีข้ึน สอดคล้องกับการ

ศกึษาของ Ragozin17 พบว่าอายขุองมารดาทีม่ากขึน้จะ

สัมพันธ์กับความสามารถในการเป็นผู้ปกครองท่ีดีและ

มีพฤติกรรมในการเลี้ยงดูที่เหมาะสม

มารดาที่การศึกษาสูงแต่เด็กกลับมีความภาค

ภูมิใจแห่งตนน้อยกว่ามารดาที่มีการศึกษาต�่ากว่าและ

มค่ีาคะแนนทศันคตขิองมารดาแย่ลง สอดคล้องกบัการ

ศึกษาของ Chandramuki และคณะ16 ทัศนคติของ

ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์ในเชิงลบกับการศึกษาของ

มารดา อธิบายได้จากผู้ปกครองที่การศึกษาต�่า ความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค LD อาจจะมีอย่างจ�ากัด ขณะ

เดยีวกนัอาจจะมคีวามหวงัในพฒันาการตามธรรมชาติ

ในตวัเดก็และวยัรุน่ LD ว่าจะดีขึน้ ซึง่อาจเป็นสาเหตใุห้

ทัศนคติของมารดาดีกว่ามารดาที่มีการศึกษาสูงได้ 

นอกจากนั้นมารดาที่มีการศึกษาสูงจะมีส่วนในการรับ

ผิดชอบดูแลเด็กมากกว่าเมื่อเด็กมีชั้นเรียนที่สูงขึ้น12 ซึ่ง

น�ามาสู่การถูกต�าหนิและรู้สึกไร้ความสามารถ จนไปถึง

ความภาคภูมิใจแห่งตนลดลงได้

ข้อจ�ากัดของการศึกษา
กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาคือเด็กและวัยรุ่นที่เป็น LD 

ทีม่อีาย ุ10-18 ปี ในแผนกผูป่้วยนอกจติเวช โรงพยาบาล

ศรีนครินทร์ ที่มารับการรักษาร่วมกับมารดา จ�านวน 

37 รายเท่านั้น อาจไม่สามารถเป็นตัวแทนของเด็กและ

มารดาผู้ป่วย LD ทั้งหมดซึ่งจะต้องรวมที่ไม่ได้พามารับ

การรักษา และเนื่องจากขนาดตัวอย่างท่ีใช้ ได้มาจาก

การค�านวณโดยยดึค�าถามวจิยัหลกัคอืหาความสมัพนัธ์

ระหว่างทศันคตขิองมารดาและความภาคภมูใิจแห่งตน

ของเด็กและวยัรุ่นที่เป็น LD เท่านั้น การหาปัจจัยที่มีผล

ต่อทัศนคติของมารดาและความภาคภูมิใจแห่งตนของ

เดก็จงึอาจจะมีข้อจ�ากดัได้ ความน่าเชือ่ถอืของเครือ่งมือ

ทีใ่ช้คอืแบบประเมินทศันคตต่ิอการดแูลเดก็แม้จะมกีาร

ทดสอบความเท่ียงแล้วแต่ยังไม่ได้มีการใช้อย่าง

แพร่หลายเป็นสากล และผลท่ีได้จากการตอบ RSES 

อาจมีข้อจ�ากัดในการเข้าใจภาษาของเด็กที่เป็น LD ได้ 

นอกจากน้ีในการวิจัยไม่ได้ศึกษาปัจจัยอื่นๆ ท่ีจะมีผล

ต่อความภาคภูมิใจแห่งตนได้แก่ความสามารถท่ีโดด

เด่นเฉพาะตวั อารมณ์เศร้า อารมณ์วติกกงัวล การได้รบั

ความสะเทือนใจจากครอบครวั และยงัไม่ได้ศกึษาปัจจยั

อืน่ๆ ทีจ่ะมผีลต่อทศันคตขิองมารดา ได้แก่คณุภาพของ

ชีวิตสมรส ความส�าเร็จในการอาชีพ อารมณ์เศร้า 

อารมณ์วิตกกังวล การใช้สาร เป็นต้น

ข้อเสนอแนะ
แม้การศึกษามีข้อจ�ากัดแต่การศึกษานี้พบว่า

ทัศนคติของมารดามีความสัมพันธ์กับความภาคภูมิใจ

แห่งตนของเด็กและวยัรุน่ท่ีเป็น LD การวจิยัท�าให้ทราบ

สาเหตุของความภาคภูมิใจแห่งตนที่ต�่าลงของเด็กว่า

ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากทัศนคติของมารดา ดังน้ัน

การรักษาโรค LD ในเด็กและวัยรุ่นจึงต้องปรับทัศนคติ

ของมารดาต่อการเป็นโรค LD ในบุตร อาจปรับด้วย

การการให้ความรู้ท่ีเหมาะสมเก่ียวกับลักษณะอาการ 

สาเหตขุองโรคความบกพร่องในการเรยีนรู ้และให้ความ

ช่วยเหลอืในการดแูลและส่งเสรมิการเรยีนรูท้ีถ่กูต้องแก่

เด็ก การจะแก้ไขอาการ LD จะต้องกลมกลืนกับ

ธรรมชาต ิไม่ควรจดัเป็นการศึกษาเสรมิทีม่ากเกนิไป แต่

ต้องรบีแก้ไขให้ดีข้ึนโดยเรว็เพราะถ้าเด็กและวัยรุน่ท่ีเป็น 

LD ยิ่งโตความภาคภูมิใจจะยิ่งลดลง และควรให้ความ

สนใจเป็นพิเศษในเด็กท่ีเกิดล�าดับแรก ครอบครัวมี

การหย่าร้างหรือแยกกันอยู่ มารดาท่ีมีอายุมากและ

มารดาที่มีการศึกษาสูง ควรมีการส่งเสริมสัมพันธภาพ

ในครอบครวัรวมทัง้การดูแลทางจติแก่มารดาพร้อมๆ ไป

กับการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่เป็นโรค LD 
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