ชนิกานต์ ชาญเดช และคณะ

ปัจจัยท�ำนายความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรกในเขต
กรุงเทพมหานคร
ชนิกานต์ ชาญเดช* พย.ม. (การพยาบาลเด็ก)
เสริมศรี สันตติ** ปร.ด. (การพยาบาล)
จริยา วิทยะศุภร*** พย.ด.
บทคัดย่อ: การศึกษานีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาปัจจัยท�ำนายความสามารถของมารดาในการดูแล
บุตรวัยขวบปีแรกในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แนวคิดการดูแลบุคคลทีต่ อ้ งพึง่ พาในทฤษฎีการ
ดูแลตนเองของโอเร็มเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษา การเลือกกลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง จ�ำนวน 133 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถาม 6 ชุด ประกอบด้วย
แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของมารดาและเด็ก แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส
แบบประเมินสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก แบบสอบถามคุณภาพการดูแลของบุคลากร
ทางการแพทย์ทใี่ ห้กบั มารดา แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม และแบบวัดความสามารถของ
มารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรก วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยสถิตบิ รรยาย ค่าสัมประสิทธิส์ หสัมพันธ์
ของเพียร์สนั และการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน ผลการวิจัยพบว่า สัมพันธภาพ
ระหว่างคูส่ มรส สัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก คุณภาพการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์
และแรงสนับสนุนทางสังคม สามารถร่วมกันท�ำนายความสามารถของมารดาในการดูแลบุตร
วัยขวบปีแรกได้รอ้ ยละ 95.60 ดังนัน้ พยาบาลควรค�ำนึงถึงปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างคูส่ มรส
สั ม พั น ธภาพระหว่ า งมารดาและทารก คุ ณ ภาพการดู แ ลของบุ ค ลากรทางการแพทย์ และ
แรงสนับสนุนทางสังคมของมารดา เพื่อใช้ในการพิจารณาแก้ปัญหาและส่งเสริมมารดาให้มีการ
พัฒนาความสามารถในการดูแลเด็กวัยขวบปีแรกให้มากขึ้น
ค�ำส�ำคัญ: ความสามารถในการดูแลบุตร มารดา บุตรวัยขวบปีแรก สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส
สัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก

*พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลกรุงเทพพิษณุโลก และนักศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (การพยาบาลเด็ก) โรงเรียนพยาบาล
รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
**Corresponding author, อาจารย์พยาบาล โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล,
E-mail: sermsri.san@mahidol.ac.th
***ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Vol. 21 No. 1

21

ปัจจัยท�ำนายความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรกในเขตกรุงเทพมหานคร

ความส�ำคัญของปัญหา
เด็ ก ในช่ ว งวั ย ขวบปี แ รกของชี วิ ต หรื อ เรี ย ก
อีกอย่างหนึง่ ว่าช่วงวัยทารกนับเป็นช่วงทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ อีก
ช่วงหนึง่ ของชีวติ เนือ่ งจากในช่วงวัยนีเ้ ด็กจะมีการเจริญ
เติบโตและพัฒนาการอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ทัง้ การ
เจริญเติบโตทางด้านร่างกาย ได้แก่ น�้ำหนัก ส่วนสูง
การเพิ่มจ�ำนวนของเซลล์สมอง รวมถึงการพัฒนาทาง
ด้านสติปัญญา อารมณ์ และสังคม ซึ่งการเจริญเติบโต
และพัฒนาการด้านต่างๆ ในวัยนี้ถือได้ว่าเป็นพื้นฐาน
ส�ำคัญส�ำหรับการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยต่อๆ ไป
(กัลยา นาคเพ็ชร์, จุไร อภัยจิรรัตน์, และสมพิศ ใยสุ่น,
2547) ดังนั้น การดูแลเด็กในวัยดังกล่าวจึงมีความ
ส�ำคัญเป็นอย่างยิ่ง จ�ำเป็นที่ผู้เลี้ยงดูโดยเฉพาะบิดา
มารดาต้องมีความรู้ ความสามารถทีจ่ ะดูแลและส่งเสริม
ให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่เหมาะสม
เพื่อที่จะได้เติบโตต่อไปอย่างมีคุณภาพ
อย่างไรก็ดี เด็กในช่วงวัยขวบปีแรก เป็นวัยที่ไม่
สามารถที่ จ ะดู แลตัวเองได้อ ย่า งมีประสิท ธิภาพ จึ ง
จ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลและได้รับความช่วยเหลือใน
การปฏิบัติกิจกรรมเพื่อการดูแลตนเอง เด็กในวัยนี้
จึงต้องอาศัยผู้อื่นในการช่วยให้เกิดการดูแลตนเอง
(Orem, 1991) โดยส่วนใหญ่ผู้ที่ให้การดูแลช่วยเหลือ
ให้เด็กเกิดการดูแลตนเอง ก็คือมารดาของเด็ก (ลัดดา
เหมาะสุวรรณ และคณะ, 2551-2552; ส�ำนักงานสถิติ
แห่งชาติ, 2552) ดังนั้น หากมารดามีความสามารถใน
การดูแลเด็กในวัยนีท้ ถี่ กู ต้องเหมาะสมก็จะสามารถช่วย
ให้เด็กมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการเหมาะสมตาม
วัย ตรงข้ามหากมารดาซึ่งเป็นผู้ดูแลหลักไม่มีความ
สามารถในการดูแลเด็กในวัยนี้ ย่อมท�ำให้เด็กได้รบั การ
ดูแลทีไ่ ม่ถกู ต้อง ส่งผลให้เกิดปัญหาทุพโภชนาการ และ
พัฒนาการล่าช้าตามมา
ในปัจจุบันถึงแม้จะเป็นที่ยอมรับในความส�ำคัญ
ของการเลี้ยงดูเด็กในช่วงวัยขวบปีแรก แต่กลับพบว่า
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ยังคงเกิดปัญหาในด้านต่างๆ กับเด็กวัยนี้สืบเนือ่ งจาก
การดูแลทีไ่ ม่ถกู ต้องมากมาย โดยปัญหาหลักๆ ที่พบใน
ขณะนี้ ได้แก่ ทารกไม่ได้รบั น�ำ้ นมมารดา (ส�ำนักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข, 2552; ส�ำนักงาน
สถิตแิ ห่งชาติ, 2555; United Nations Children’s Fund
[UNICEF], 2013) การดูแลให้ได้รบั วัคซีนป้องกันโรค
(ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) การจัดสิ่งแวดล้อม
และการป้องกันอุบัติเหตุให้แก่เด็กยังไม่ได้มาตรฐาน
(ส� ำ นั ก คุ ้ ม ครองสวั ส ดิ ภ าพหญิ ง และเด็ ก , 2551)
เป็นต้น ส่งผลให้เด็กมีปัญหาทุพโภชนาการ พัฒนาการ
ล่าช้า และเสียชีวติ หรือพิการจากอุบตั เิ หตุ นัน่ จึงเป็นสิง่
ที่แสดงให้เห็นว่าความสามารถของมารดาเป็นสิ่งที่
ส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้เกิดการดูแลเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ
การทีม่ ารดาจะมีความสามารถในการดูแลเด็กนัน้
ตามแนวคิดของโอเร็ม (Orem, 1991) มารดาต้องอาศัย
ปัจจัยพื้นฐาน (basic conditioning factor) ซึ่งเป็นสิ่งที่
มีอทิ ธิพลส�ำคัญต่อความสามารถของมารดา ได้แก่ อายุ
เพศ ระยะพัฒนาการ สังคมขนบธรรมเนียมประเพณี
สภาพที่อยู่อาศัย ระบบครอบครัว แบบแผนการด�ำเนิน
ชีวติ ภาวะสุขภาพ ปัจจัยทางระบบบริการสุขภาพ แหล่ง
ประโยชน์ และประสบการณ์ที่ส�ำคัญในชีวิต จากการ
ทบทวนวรรณกรรม พบว่า มีการศึกษาปัจจัยที่มีความ
เกี่ยวข้องกับความสามารถของผู้ดูแลในการดูแลบุตรมี
หลายปัจจัยด้วยกัน ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้
พิจารณาปัจจัยคัดสรรเกี่ยวกับ ปัจจัยด้านอายุ ซึ่งอายุ
เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงความมีวุฒิภาวะหรือความสามารถใน
การรับรู้ การตัดสินใจ ส่งผลต่อความสามารถในการ
จัดการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพา ปัจจัยด้านระดับการ
ศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ อ ธิ บ ายปั จ จั ย พื้ น ฐานด้ า นสั ง คม
ขนบธรรมเนียมประเพณี ระดับการศึกษาท�ำให้บคุ คลมี
พัฒนาการทางสติปัญญา มีความสามารถในการเรียนรู้
และการปรับตัว และมีความสามารถในการตัดสินใจแก้
ปัญหาหรือกระท�ำสิ่งต่างๆ อย่างมีเหตุผล (Engle,
Menon,& Hadded, 1996) ปัจจัยด้านความเพียงพอ
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ของรายได้ในครอบครัว เป็นตัวบ่งชี้สภาพเศรษฐกิจซึ่ง
จะมีผลต่อการเลือกใช้บริการสุขภาพ และการดูแล
บุคคลที่ต้องพึ่งพา ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างคู่
สมรส ซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ที่ อ ธิ บ ายปั จ จั ย พื้ น ฐานด้ า นระบบ
ครอบครัว เนื่องจากการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สามี
ภรรยาจะมีการปรึกษาหารือกันในเรื่องต่างๆ มีความ
เอื้ออาทรกันต่อกัน มีความห่วงใย ให้ก�ำลังใจและช่วย
เหลือซึ่งกันและกัน ร่วมรับผิดชอบในการเลี้ยงดูบุตร
(จันทิมา ชินสร้อย, 2550)
ปัจจัยด้านสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก
ซึ่งเป็นสิ่งที่อธิบายปัจจัยพื้นฐานด้านระบบครอบครัว
สัมพันธภาพที่ดีจะช่วยให้กระบวนการดูแลประสบผล
ส�ำเร็จ หากสัมพันธภาพไม่ดีจะก่อให้เกิดความรู้สึก
ไม่พึงพอใจต่อบทบาทการเป็นผู้ดูแล ส่งผลให้ผู้ดูแลมี
พฤติกรรมการดูแลไม่เหมาะสม (Wilson, 1991) ปัจจัย
ด้านคุณภาพการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ ซึง่ เป็น
สิ่ ง ที่ อ ธิ บ ายปั จ จั ย พื้ น ฐานด้ า นระบบบริ ก ารสุ ภ าพ
(Orem, 1991) ระบบบริการสุขภาพที่ดีจะเอื้ออ�ำนวย
และเกื้อหนุนให้มารดาได้พัฒนาความสามารถในการ
ดูแลเด็ก (สมจิต หนุเจริญกุล, 2544) ปัจจัยด้านแรง
สนับสนุนทางสังคมซึ่งเป็นสิ่งที่อธิบายปัจจัยพื้นฐาน
ด้านแหล่งประโยชน์ เป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้มารดามี
ความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการการ
ดูแลตนเองหรือดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพาได้แตกต่างกัน
และสุดท้ายคือ ปัจจัยด้านประสบการณ์การดูแลเด็กวัย
ขวบปีแรก มารดาที่มีประสบการณ์ในการดูแลเด็กวัย
ขวบปีแรกมาก่อน ย่อมผ่านการเรียนรู้ถึงแนวปฏิบัติ
ตลอดจนข้อผิดพลาดที่อาจจะเคยเกิดขึ้นในการดูแล
(กมลทิพย์ ด่านชัย, 2540) ส่งผลให้มีทักษะในการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดูแลเด็กในช่วงวัยนี้ สิ่งนี้เป็นส่วน
หนึง่ ของพลังความสามารถทีจ่ ะท�ำให้เกิดความสามารถ
ในการดูแลบุคคลทีต่ อ้ งพึง่ พา ส�ำหรับปัจจัยพืน้ ฐานอืน่ ๆ
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ที่ไม่ได้น�ำมาศึกษาคือ ปัจจัยด้านเพศ เนื่องจากมารดา
เป็นเพศเดียวกัน ปัจจัยด้านระยะพัฒนาการ เนื่องจาก
มารดามีระยะพัฒนาการอยู่ในช่วงของการดูแลบุตรวัย
ขวบปี แ รกเหมื อ นกั น และปั จ จั ย ด้ า นภาวะสุ ข ภาพ
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างมารดาในการศึกษาครั้งนี้เป็น
มารดาที่มีสุขภาพดี ไม่มีโรคประจ�ำตัว
จากการทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้องยังไม่พบว่า
มี ก ารศึ ก ษาถึ ง ปั จ จั ย ท� ำ นาย พบเพี ย งการหาความ
สัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่างๆ กับความสามารถของผูด้ แู ล
เท่านัน้ และยังไม่พบว่ามีการน�ำตัวแปรต่าง ๆ เหล่านีม้ า
ศึกษารวมกัน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะท�ำการ
ศึกษาปัจจัยท�ำนายความสามารถของมารดาในการดูแล
บุตรวัยขวบปีแรก โดยท�ำการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร
เนื่ อ งจากพบว่ า เด็ ก ในภาคกลางรวมถึ ง เด็ ก ในเขต
กรุงเทพมหานคร ยังได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้อง ซึ่งจะ
เห็นได้จากอัตราการได้กินนมมารดาเพียงอย่างเดียว
และการได้รบั วัคซีนป้องกันโรคทุกประเภทมีสดั ส่วนต�ำ่
กว่าภาคอื่นๆ (ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2555) อีกทั้ง
ทารกยังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าภูมิภาคอื่นๆ
(ส�ำนักคุม้ ครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก, 2551) โดยมี
สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากมารดาซึ่งเป็นผู้ดูแลหลักไม่มี
ความสามารถในการดูแลเด็ก ท�ำให้เด็กได้รับการดูแล
ทีไ่ ม่ถกู ต้อง โดยปัจจัยทีท่ ำ� การศึกษาในครัง้ นี้ ได้แก่ อายุ
ระดับการศึกษา ความเพียงพอของรายได้ในครอบครัว
สัมพันธภาพระหว่างคูส่ มรส สัมพันธภาพระหว่างมารดา
และทารก คุณภาพการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์
แรงสนับสนุนทางสังคม และประสบการณ์การดูแลเด็ก
วัยขวบปีแรก ซึง่ ปัจจัยดังกล่าวเป็นปัจจัยทีม่ คี วามส�ำคัญ
และเป็นปัจจัยทีพ่ ยาบาลสามารถประเมิน และวางแผน
การพยาบาลเพื่อช่วยส่งเสริมความสามารถของมารดา
ในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ความเพี ย งพอของรายได้ ใ น
ครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส สัมพันธภาพ
ระหว่างมารดาและทารก คุณภาพการดูแลของบุคลากร
ทางการแพทย์ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม และ
ประสบการณ์ ก ารดู แ ลเด็ ก วั ย ขวบปี แ รก กั บ ความ
สามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรกใน
เขตกรุงเทพมหานคร
2. เพือ่ ศึกษาอ�ำนาจในการท�ำนายของปัจจัยด้าน
อายุ ระดั บ การศึ ก ษา ความเพี ย งพอของรายได้ ใ น
ครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส สัมพันธภาพ
ระหว่างมารดาและทารก คุณภาพการดูแลของบุคลากร
ทางการแพทย์ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม และ
ประสบการณ์ ก ารดู แ ลเด็ ก วั ย ขวบปี แ รก ต่ อ ความ
สามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรกใน
เขตกรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิดการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้แนวคิดการดูแลบุคคลที่ต้อง
พึง่ พา ซึง่ เป็นแนวคิดในทฤษฎีการดูแลตนเองของโอเร็ม
(Orem’s Theory of Self-care) และทบทวนงานวิจัยที่
เกีย่ วข้อง ซึง่ แนวคิดของความสามารถในการดูแลบุคคล
ที่ ต ้ อ งการการพึ่ ง พาเหมื อ นกั บ แนวคิ ด ของความ
สามารถในการดูแลตนเอง แต่ต่างกันตรงที่เป็นความ
สามารถที่จะปฏิบัติการเพื่อการดูแลบุคคลที่ต้องพึ่งพา
เพื่อที่จะสนองตอบความต้องการการดูแลตนเองบาง
ส่วนหรือทั้งหมดของบุคคลที่มีข้อจ�ำกัดในการดูแล
ตนเอง (Orem, Taylor, & Renpenning , 2001) ดังนั้น
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การวิจยั ครัง้ นี้ ความสามารถของมารดาในการดูแลบุตร
วัยขวบปีแรก หมายถึง ความสามารถของมารดาในการ
ตอบสนองการดู แ ลตนเองที่ จ� ำ เป็ น (self–care
requisites) ของเด็กวัยขวบปีแรก เพื่อคงไว้ซึ่งชีวิต
สุขภาพ และสวัสดิภาพของเด็ก ซึ่งการดูแลตนเองที่
จ�ำเป็นประกอบด้วย 3 ด้านคือ การดูแลตนเองที่จ�ำเป็น
โดยทั่วไป (universal self–care requisites) การดูแล
ตนเองที่จ�ำเป็นตามระยะพัฒนาการ (developmental
self–care requisites) และการดูแลตนเองที่จ�ำเป็นเมื่อ
มี ป ั ญ หาทางด้ า นสุ ข ภาพ (health deviation self–
care requisites) โดยความสามารถในการดูแลบุคคล
ที่ ต ้ อ งพึ่ ง พา มี ป ั จ จั ย พื้ น ฐานบางประการ (basic
conditioning factors) ของผูใ้ ห้การดูแลเข้ามาเกีย่ วข้อง
ซึ่งปัจจัยพื้นฐานนั้นเป็นปัจจัยเฉพาะที่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถในการดูแลตนเอง หรือดูแลบุคคลที่ต้อง
พึ่งพา โดยปัจจัยพื้นฐานที่ส�ำคัญคือ อายุ เพศ ระยะ
พัฒนาการ สังคมขนบธรรมเนียมประเพณี สภาพที่อยู่
อาศัย ระบบครอบครัว แบบแผนการด�ำเนินชีวิต ภาวะ
สุขภาพ ปัจจัยทางระบบบริการสุขภาพ แหล่งประโยชน์
และประสบการณ์ทสี่ ำ� คัญในชีวติ (Orem, 1991 อ้างใน
สมจิต หนุเจริญกุล, 2544)
ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา
ปัจจัยพื้นฐานที่น่าจะมีความสัมพันธ์และสามารถร่วม
กันท�ำนายความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัย
ขวบปีแรกในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยได้เลือก
ตัวแปร อายุ ระดับการศึกษา ความเพียงพอของรายได้
ในครอบครัว สัมพันธภาพระหว่างคูส่ มรส สัมพันธภาพ
ระหว่างมารดาและทารก คุณภาพการดูแลของบุคลากร
ทางการแพทย์ แรงสนั บ สนุ น ทางสั ง คม และ
ประสบการณ์การดูแลเด็กวัยขวบปีแรกดังแสดงใน
แผนภาพที่ 1
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ชนิกานต์ ชาญเดช และคณะ
Basic Conditioning Factors
• อายุ
• ระดับการศึกษา
• ความเพียงพอของรายได้ในครอบครัว
• สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส
• สัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก
• คุณภาพการดูแลของบุคลากรทาง
การแพทย์
• แรงสนับสนุนทางสังคม
• ประสบการณ์การดูแลเด็กวัยขวบปีแรก

Dependent Care Agency
ความสามารถของมารดาในการดูแลบุตร
วัยขวบปีแรก

แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย เชิ ง บรรยาย
(descriptive research) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จั ย ท� ำ นาย
(predictive design) ประชากรคือ มารดาที่ให้การดูแล
บุตรวัยขวบปีแรก ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุม่ ตัวอย่าง
คือ มารดาที่ให้การดูแลบุตรวัยขวบปีแรกที่มารับการ
ตรวจที่ ค ลิ นิก สุ ข ภาพเด็ก ดี แผนกผู้ป่วยนอกกุมาร
เวชกรรม ในโรงพยาบาล 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาล
สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข และโรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร ผู้
วิจัยใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive
sampling) คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเข้าศึกษาตามเกณฑ์
(inclusion criteria) ดังนี้ เป็นมารดาของเด็กปกติวัย
ขวบปีแรก โดยเด็กมีน�้ำหนักตัวแรกเกิดไม่น้อยกว่า
2,500 กรัม และไม่ใช่ทารกแฝด เป็นเด็กที่มีร่างกาย
ปกติ ไม่มีโรคประจ�ำตัวหรือโรคเรื้อรังใดๆ มารดา
สามารถอ่านและเขียนหนังสือเป็นภาษาไทยได้ มารดา
ยินดีทจี่ ะเข้าร่วมงานวิจยั และมารดามีสถานภาพสมรสคู่
ขนาดของกลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในการศึ ก ษาครั้ ง นี้
ค�ำนวณโดยใช้การวิเคราะห์ค่าก�ำลังทดสอบ (power
analysis) ส�ำหรับการวิเคราะห์ความถดถอยสหสัมพันธ์
Vol. 21 No. 1

เชิงซ้อนของโคเฮน (Cohen, 1988) โดยการใช้สูตร
N = L/ + k + 1
เมื่อ N = ขนาดกลุ่มตัวอย่าง
		 L = ค่าที่ได้จากเปิดตารางค่าก�ำลังทดสอบ
		 K = จ�ำนวนตัวแปรท�ำนายที่ศึกษา
		 Y = ค่าขนาดอิทธิพล ซึง่ ในทีน่ ใี้ ช้การค�ำนวณ
ค่าเฉลี่ยขนาดอิทธิพล
ซึง่ จากการศึกษาทีผ่ า่ นมาเกีย่ วกับปัจจัยทีม่ คี วาม
สัมพันธ์กบั ความสามารถของผูด้ แู ลในการดูแลเด็กปกติ
และเด็กกลุม่ โรคต่างๆ พบว่า ค่าเฉลีย่ ของขนาดอิทธิพล
( ) = .14 (กนิษฐา ถนัดกิจ, 2545; พรจิตร ศิรพิ านทอง,
2544; มณี คูประสิทธิ,์ 2539; วนาลักษณ์ เมืองมลมณีรตั น์,
2547; อัจฉรียา ปทุมวัน, 2534) ซึ่งหมายถึงขนาด
อิทธิพลปานกลาง (moderate effect size) เมื่อแทนค่า
ในสูตรได้ขนาดกลุม่ ตัวอย่าง 116 ราย ทัง้ นีเ้ พือ่ ป้องกัน
การสูญหายของกลุม่ ตัวอย่าง จึงเพิม่ จ�ำนวนกลุม่ ตัวอย่าง
อีกร้อยละ 15 รวมเป็น 133 ราย ค�ำนวณขนาดตัวอย่าง
ตามสัดส่วนจ�ำนวนประชากรของแต่ละโรงพยาบาล ดังนี้
โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 27 ราย
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)
ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 92 ราย โรงพยาบาลตากสิน
ได้จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง 14 ราย
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เครื่องมือที่ ในการวิจัย มีดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคลของมารดา
และเด็ก ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นเองเพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่ม
เป้ า หมายและวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการศึ ก ษานี้ เป็ น
แบบสอบถามให้เลือกตอบ (check list) และค�ำถาม
ปลายเปิด (open ended questions) ประกอบด้วย 1)
ข้อมูลทั่วไปของมารดา มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 6 ข้อ ได้แก่
อายุ สถานภาพสมรส ระดั บ การศึ ก ษา รายได้ ข อง
ครอบครัวเฉลี่ยต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้ใน
ครอบครัว และประสบการณ์การดูแลเด็กวัยขวบปีแรก
ทั้งที่เป็นบุตรของตนเองหรือไม่ใช่ 2) ข้อมูลทั่วไปของ
เด็ก มีข้อค�ำถามจ�ำนวน 4 ข้อ ได้แก่ อายุ น�้ำหนักและ
ความยาวแรกเกิด น�้ำหนักและความยาวปัจจุบัน และผู้
ที่ดูแลเด็กเป็นประจ�ำคือใคร
2. แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างคูส่ มรส
ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสของ
วัจมัย สุขวนวัฒน์ (2541) ที่พัฒนาขึ้นโดยสปาเนียร์
(Spanier, 1976) ปรับให้เหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่าง
แบบสอบถามมีขอ้ ค�ำถามทัง้ หมด 27 ข้อ เป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Likert Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 (ความ
เห็นไม่ตรงกันเลย) จนถึง 5 (ความเห็นตรงกันมาก
ที่สุด) ข้อค�ำถามที่มีความหมายเชิงลบ 5 ข้อ จะกลับ
คะแนนก่อนแล้วจึงรวมคะแนน ส�ำหรับการศึกษาครัง้ นี้
ผู้วิจัยใช้หลักการแปลผลตามวิธีการทางสถิติโดยใช้วิธี
การแบ่งตามอันตรภาคชั้น ซึ่งผู้วิจัยได้ก�ำหนดจ�ำนวน
ชั้น แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 27.00-63.99 คะแนน
หมายถึง มารดามีสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสไม่ดี
64.00-99.99 คะแนน หมายถึง มารดามีสัมพันธภาพ
ระหว่างคู่สมรสค่อนข้างดี 100.00-135.00 คะแนน
หมายถึ ง มารดามี สั ม พั น ธภาพระหว่ า งคู ่ ส มรสดี
แบบสอบถามนี้น�ำไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
และความเหมาะสมของภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน
ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ .93 ทดลองใช้
กับมารดาทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ ช่นเดียวกับกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน
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30 ราย หาค่า Cronbach’s alpha coefficient ได้เท่ากับ
.80 ในการศึกษาครั้งนี้ได้เท่ากับ .80
3. แบบประเมิ น สั ม พั น ธภาพระหว่ า งมารดา
และทารก ผู้วิจัยใช้แบบประเมินความรักใคร่ผูกพัน
ระหว่ า งมารดาและทารกของพรพรรณ จงปราณี
(2540) ที่สร้างขึ้นโดย มูลเลอร์ (Muller, 1994)
ปรั บ ให้ เ หมาะสมกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง แบบสอบถามมี
ข้อค�ำถามทั้งหมด 26 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Likert Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 (ไม่เคยเลย) จนถึง 5
(บ่อยมากหรือตลอดเวลา) ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้
ผู้วิจัยใช้หลักการแปลผลตามวิธีการทางสถิติโดยใช้
วิธกี ารแบ่งตามอันตรภาคชัน้ ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดจ�ำนวน
ชั้น แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 26.00-60.67 คะแนน
หมายถึง สัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกไม่ดี
60.68-95.35 คะแนน หมายถึง สัมพันธภาพระหว่าง
มารดาและทารกค่อนข้างดี 95.36-130.00 คะแนน
หมายถึ ง สั ม พั น ธภาพระหว่ า งมารดาและทารกดี
แบบสอบถามนี้น�ำไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา
และความเหมาะสมของภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน
ได้ค่าดัชนีความตรงตามเนื้อหาเท่ากับ 1 ทดลองใช้กับ
มารดาที่มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน
30 ราย หาค่า Cronbach’s alpha coefficient ได้เท่ากับ
.97 ในการศึกษาครั้งนี้ได้เท่ากับ .98
4. แบบสอบถามคุณภาพการดูแลของบุคลากร
ทางการแพทย์ที่ให้กับมารดา ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม
คุ ณ ภาพการดู แ ลของบุ ค ลากรทางการแพทย์ ข อง
เสริมศรี สันตติ (2548) ซึง่ ดัดแปลงมาจากแบบสอบถาม
การรั บ รู ้คุ ณภาพการดู แ ลของพยาบาลที่ดูแ ลผู้ ป ่ วย
มะเร็ง (The Oncology Patients Perceptions of the
Quality of Nursing Care Scale [OPPQNCS]) ที่สร้าง
ขึ้นโดยแรดวินและคณะ (Radwin, Alster, & Rubin,
2003) ปรับให้เหมาะสมกับกลุม่ ตัวอย่าง แบบสอบถาม
มีข้อค�ำถามทั้งหมด 17 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Likert Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 1 (ไม่เคย) จนถึง 5 (ทุก
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ชนิกานต์ ชาญเดช และคณะ
ครั้ง) ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักการแปลผล
ตามวิธกี ารทางสถิตโิ ดยใช้วธิ กี ารแบ่งตามอันตรภาคชัน้
ซึง่ ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดจ�ำนวนชัน้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้
17.00-39.67 คะแนน หมายถึง มารดารับรู้เกี่ยวกับ
คุณภาพการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์อยูใ่ นระดับ
ไม่ดี 39.68-62.34 คะแนน หมายถึง มารดารับรู้
เกี่ยวกับคุณภาพการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์
อยูใ่ นระดับค่อนข้างดี 62.35-85.00 คะแนน หมายถึง
มารดารั บ รู ้ เ กี่ ย วกั บ คุ ณ ภาพการดู แ ลของบุ ค ลากร
ทางการแพทย์อยูใ่ นระดับดี แบบสอบถามนีน้ ำ� ไปตรวจ
สอบความตรงตามเนือ้ หาและความเหมาะสมของภาษา
โดยผูท้ รงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้คา่ ดัชนีความตรงตามเนือ้ หา
เท่ากับ .83 ทดลองใช้กับมารดาที่มีคุณสมบัติเช่นเดียว
กับกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวน 30 ราย หาค่า Cronbach’s alpha
coefficient ได้เท่ากับ .85 ในการศึกษาครัง้ นีไ้ ด้เท่ากับ .89
5. แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคม ผู้วิจัย
ใช้แบบสอบถามแรงสนับสนุนทางสังคมของเสริมศรี
สันตติ (2548) ซึ่งดัดแปลงมาจากแบบประเมินแรง
สนับสนุนทางสังคมของ ภัทรอ�ำไพ พิพฒ
ั นานนท์ (2544)
ปรั บ ให้ เ หมาะสมกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง แบบสอบถามมี
ข้อค�ำถามทั้งหมด 28 ข้อ เป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Likert Scale) 5 ระดับ ตั้งแต่ 0 (ไม่ได้เลย) จนถึง 4
(มากที่สุด) ส�ำหรับการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้หลักการ
แปลผลตามวิ ธี ก ารทางสถิ ติ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารแบ่ ง ตาม
อันตรภาคชั้น ซึ่งผู้วิจัยได้ก�ำหนดจ�ำนวนชั้น แบ่งออก
เป็น 3 ระดับ ดังนี้ 0-37.33 คะแนน หมายถึง มารดา
มีการรับรูเ้ กีย่ วกับการสนับสนุนทางสังคมในระดับไม่ดี
37.34-75.67 คะแนน หมายถึง มารดามีการรับรู้
เกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคมในระดับค่อนข้างดี
75.68-112.00 คะแนน หมายถึง มารดามีการรับรู้
เกีย่ วกับการสนับสนุนทางสังคมในระดับดี แบบสอบถาม
นีน้ ำ� ไปตรวจสอบความตรงตามเนือ้ หาและความเหมาะสม
ของภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้ค่าดัชนีความตรง
ตามเนือ้ หาเท่ากับ.86 ทดลองใช้กบั มารดาทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
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เช่ น เดี ย วกั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งจ� ำ นวน 30 ราย หาค่ า
Cronbach’s alpha coefficient ได้เท่ากับ .92 ในการ
ศึกษาครั้งนี้ได้เท่ากับ .88
6. แบบวัดความสามารถของมารดาในการดูแล
บุตรวัยขวบปีแรก เป็นแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากการ
ดัดแปลงแบบวัดความสามารถในการดูแลบุตรของ
มารดาของ มณี คู ป ระสิ ท ธิ์ (2539) ซึ่ ง แบบวั ด นี้
สร้ างขึ้ น โดยเอเวอร์ สและคณะ (Evers, Isenberg,
Philipsen, Sentin, & Brouns 1985) ร่วมกับดัดแปลง
จากแบบสอบถามเกี่ยวกับบทบาทบิดามารดาในการ
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพเด็ ก ทารกของ นพวรรณ องค์ ไ ชย
(2545) และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องโดยใช้
ทฤษฎี ก ารพยาบาลของโอเร็ ม ในส่ ว นของการดู แ ล
ตนเองที่จ�ำเป็นโดยทั่วไป ปรับให้เหมาะสมกับกลุ่ม
ตัวอย่าง แบบสอบถามมีข้อค�ำถามทั้งหมด 75 ข้อ เป็น
มาตราส่วนประมาณค่า (Likert Scale) 4 ระดับ ตั้งแต่
1 (ไม่ได้ปฏิบัติ) จนถึง 4 (ปฏิบัติได้ทุกครั้ง) ส�ำหรับ
การศึกษาครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ใช้หลักการแปลผลตามวิธกี ารทาง
สถิติโดยใช้วิธีการแบ่งตามอันตรภาคชั้น ซึ่งผู้วิจัยได้
ก�ำหนดจ�ำนวนชั้น แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 75.00149.99 คะแนน หมายถึง มารดามีความสามารถในการ
ดู แ ลบุ ต รวั ย ขวบปี แ รกอยู ่ ใ นระดั บ ไม่ ดี 150.00224.99 คะแนน หมายถึง มารดามีความสามารถในการ
ดูแลบุตรวัยขวบปีแรกอยูใ่ นระดับค่อนข้างดี 225.00300.00 คะแนน หมายถึง มารดามีความสามารถในการ
ดูแลบุตรวัยขวบปีแรกอยู่ในระดับดี แบบสอบถามนี้น�ำ
ไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความเหมาะสม
ของภาษาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ได้ค่าดัชนีความ
ตรงตามเนื้อหาเท่ากับ .91 ทดลองใช้กับมารดาที่มี
คุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 30 ราย
หาค่า Cronbach’s alpha coefficient ได้เท่ากับ .85 ใน
การศึกษาครั้งนีไ้ ด้เท่ากับ .87
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ปัจจัยท�ำนายความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรกในเขตกรุงเทพมหานคร

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง
การวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณาและอนุมตั จิ ากคณะ
กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เลขที่
2556/95 คณะกรรมการพิจารณาการศึกษาวิจัยใน
มนุษย์ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เลขที่
EC.181/2556 และคณะกรรมการพิ จ ารณาและ
ควบคุมการวิจยั ในคน กรุงเทพมหานคร เลขที่ 024.56
ผูว้ จิ ยั ได้อธิบายวัตถุประสงค์และขัน้ ตอนการเก็บข้อมูล
ให้กับกลุ่มตัวอย่างอย่างละเอียด กลุ่มตัวอย่างสามารถ
ถอนตัวจากการศึกษาได้ตลอดเวลา น�ำเสนอข้อมูล
ในภาพรวม ไม่ได้ระบุตัวบุคคล และน�ำไปใช้ประโยชน์
เพื่อการศึกษาเท่านั้น

การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผู้วิจัยท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองโดย
ผูว้ จิ ยั แนะน�ำตนเองต่อหัวหน้าหน่วยคลินกิ สุขภาพเด็กดี
โรงพยาบาลรามาธิบดี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ
มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) และโรงพยาบาลตากสิน
เพื่ อ ขออนุ ญ าตเก็ บ ข้ อ มู ล และชี้ แ จงรายละเอี ย ด
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ขั้นตอนการวิจัย และการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ตลอดจนขอความร่วมมือในการด�ำเนิน
การวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลตามวัน เวลาที่ก�ำหนด
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเริ่มจาก
ผู้วิจัยแนะน�ำตัว ชี้แจงขั้นตอนการด�ำเนินการวิจัย และ
การพิทักษ์สิทธิ์ในการเข้าร่วมวิจัย พร้อมขอให้ผู้ที่ยินดี
เข้าร่วมการวิจัย ลงชื่อในเอกสารยินยอมโดยได้รับการ
บอกกล่าวและเต็มใจ (informed consent) จากนั้นให้
เวลามารดาในการตอบแบบสอบถามประมาณ 30 นาที
หากมารดาไม่สะดวกในการอ่านและกรอกแบบสอบถาม
ด้วยตนเอง เช่น มารดามาเพียงล�ำพังและต้องดูแลบุตร
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ด้วยตนเอง ผู้วิจัยจะเป็นผู้อ่านแบบสอบถามให้มารดา
ฟังและให้มารดาเป็นผู้ตอบแบบสอบถาม

การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยน�ำข้อมูลมาทดสอบข้อตกลงเบื้องต้นของ
การใช้สถิติวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ โดยพิจารณาการ
กระจายของข้อมูลแบบปกติ ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรง
ความสัมพันธ์กนั เองระหว่างตัวแปรอิสระ และความเป็น
อิสระของค่าความคลาดเคลื่อน พบว่า ข้อมูลไม่ละเมิด
ข้อตกลงเบือ้ งต้นของการใช้สถิติ การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�ำเร็จรูป โดยใช้สถิติบรรยาย
และสถิติอ้างอิง ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s correlation) และสถิติวิเคราะห์
ถดถอยพหุ คู ณ แบบขั้ น ตอน (Stepwise multiple
regression) และได้แปลงตัวแปรที่มีระดับการวัดเป็น
นามบั ญ ญั ติ (nominal scale) ให้ เ ป็ น ตั ว แปรหุ ่ น
(dummy variables) ส�ำหรับใช้ในการวิเคราะห์สถิติ
ถดถอยพหุคูณ

ผลการวิจัย
ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างและตัวแปรใน
การศึกษา
กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาที่ดูแลบุตรวัยขวบปีแรก
มีอายุระหว่าง 17-51 ปี อายุเฉลีย่ เท่ากับ 29.11 ปี (SD
= 6.24) กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ (ร้อยละ 49.60) มีอายุ
อยู่ในช่วง 21–30 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาหรือ
สูงกว่า (ร้อยละ 35.30) มีรายได้ของครอบครัวมากกว่า
20,000 บาท/เดือน (ร้อยละ 46.50) มีรายได้มากกว่า
รายจ่ายและมีเหลือส�ำหรับการออม (ร้อยละ 43.60)
ไม่ เคยมี ป ระสบการณ์ ในการดู แ ลเด็ กวั ย ขวบปี แ รก
มาก่อน (ร้อยละ 54.90)
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ข้อมูลส่วนบุคคลของเด็กพบว่า เด็กมีอายุระหว่าง
เท่ากับ 66.27 เซนติเมตร (SD = 10.72) และมีมารดา
1–12 เดือน อายุเฉลีย่ เท่ากับ 7.59 เดือน (SD = 4.98)
เป็นผู้ดูแลประจ�ำ (ร้อยละ 92.10)
ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 40.70) มีอายุ 0-3 เดือน มีน�้ำหนัก
กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งมี ค ะแนนความสามารถ
แรกเกิดอยู่ระหว่าง 2,001–4,000 กรัม (ร้อยละ
ของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรกโดยรวมอยู่
98.60) ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 3,189.86 กรัม (SD = 654.75 )
ระหว่าง 180–299 คะแนน ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 247.37
มีความยาวเมื่อแรกเกิดอยู่ระหว่าง 40.01–50.00
คะแนน (SD = 19.76) แสดงว่ามารดามีความสามารถ
เซนติเมตร (ร้อยละ 59.30) ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 49.39
ในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรกอยูใ่ นระดับดี เมือ่ พิจารณา
เซนติเมตร (SD = 5.20) มีน�้ำหนักปัจจุบันอยู่ระหว่าง
เป็นรายด้านพบว่า การดูแลสุขภาพอนามัยทั่วไปมี
4.01–6.00 กิโลกรัม และ 8.01-10.00 กิโลกรัม
คะแนนเฉลีย่ สูงสุดเท่ากับ 36.63 คะแนน (SD = 3.49)
เท่ากัน (ร้อยละ 27.90) น�้ำหนักเฉลี่ย เท่ากับ 7.73
อยู่ในระดับดี ส่วนการดูแลด้านโภชนาการมีคะแนน
กิโลกรัม (SD = 2.43) มีความสูงปัจจุบันอยู่ระหว่าง
เฉลี่ยต�่ำสุดเท่ากับ 27.72 คะแนน (SD = 10.41)
61.00–70.00 เซนติเมตร (ร้อยละ 31.4) ส่วนสูงเฉลีย่
อยู่ในระดับค่อนข้างดี ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ค่าพิสัย ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสามารถของมารดาในการดูแลบุตร
วัยขวบปีแรก (N = 133)
ตัวแปรที่ศึกษา

ค่าพิสัย
ค่าทีเ่ ป็นไปได้ ค่าที่เป็นจริง
ความสามารถของมารดาในการดูแล
75-300
180-299
บุตรวัยขวบปีแรกโดยรวม
การดูแลโดยทั่วไป
15-60
33-59
การดูแลด้านโภชนาการ
10-40
17-40
การส่งเสริมพัฒนาการ
10-40
22-40
การส่งเสริมการพักผ่อนนอนหลับ
10-40
27-40
การดูแลสุขภาพอนามัยทั่วไป
10-40
25-40
การจัดสิ่งแวดล้อมและการ
10-40
29-40
ป้องกันอุบัติเหตุ
การดูแลสุขภาพเมื่อเจ็บป่วยและ
10-40
27-40
การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน

ปัจจัยทีม่ คี วามสัมพันธ์กบั ความสามารถของมารดา
ในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรกในเขตกรุงเทพมหานคร
ตั ว แปรที่ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ความสามารถ
ของมารดาในการดู แ ลบุ ต รวั ย ขวบปี แ รกในเขต
กรุงเทพมหานครในระดับสูงสุดได้แก่ สัมพันธภาพ
ระหว่างคู่สมรส ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางบวก (r = .88,
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ค่าเฉลี่ย

แปลผล

247.37

ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
19.76

44.50
27.72
33.36
35.19
36.63
35.55

5.15
10.41
5.16
2.31
3.49
2.96

ค่อนข้างดี
ค่อนข้างดี
ดี
ดี
ดี
ดี

34.42

3.28

ดี

ดี

p < .01) รองลงมาคือ แรงสนับสนุนทางสังคม (r = .71,
p < .01) และสัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก
(r = .63, p < .01) ส่วนตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กับ
ความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรก
ในเขตกรุงเทพมหานครในล�ำดับที่สี่ ได้แก่ คุณภาพ
การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ (r = .39, p < .01)
ดังแสดงในตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทีศ่ กึ ษา (N = 133)
1. ความสามารถในการดูแล
บุตรวัยขวบปีแรก
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. ความเพียงพอของรายได้
5. ประสบการณ์การดูแล
เด็กวัยขวบปีแรก
6. สัมพันธภาพระหว่าง
คู่สมรส
7. สัมพันธภาพระหว่างมารดา
และทารก
8. คุณภาพการดูแลของ
บุคลากรทางการแพทย์
9. แรงสนับสนุนทางสังคม

1
1.00

2

3

4

5

6

7

8

.17
.15
.01
.05

1.00
.06
.15
.03

1.00
.14
-.18

1.00
-.01

1.00

.88*

-.11

-.13

.05

.02

1.00

.63*

-.08

-.02

.01

-.01

.68*

1.00

.39*

-.10

.04

-.06

.07

.18*

.69*

1.00

.71*

-.07

-.01

.04

-.01

.77*

.93*

.67*

9

1.00

*p < .01

ปัจจัยท�ำนายความสามารถของมารดาในการดูแล
บุตรวัยขวบปีแรกในเขตกรุงเทพมหานคร
ตัวแปรที่สามารถร่วมท�ำนายความสามารถของ
ม า ร ด า ใ น ก า ร ดู แ ล บุ ต ร วั ย ข ว บ ป ี แ ร ก ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครได้อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตติ ามล�ำดับ
ดังนี้ สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสสามารถอธิบายความ
สามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรกในเขต
กรุงเทพมหานครได้รอ้ ยละ 91.50 (F(1,131) = 2769.56,
p < .05) สัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก ได้รับ
คั ด เลื อ กเข้ า มาในสมการเป็ น ล� ำ ดั บ ที่ 2 โดยทั้ ง
สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส และสัมพันธภาพระหว่าง
มารดาและทารก สามารถร่วมกันท�ำนายความสามารถ
ของมารดาในการดู แ ลบุ ต รวั ย ขวบปี แ รกในเขต
กรุงเทพมหานครได้เพิม่ เป็นร้อยละ 94.30 (F(2,130) = 32.47,
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p < .05) คุณภาพการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์
ได้รับคัดเลือกเข้ามาในสมการเป็นล�ำดับที่ 3 โดยทั้ง
สัมพันธภาพระหว่างคูส่ มรส สัมพันธภาพระหว่างมารดา
และทารก และคุณภาพการดูแลของบุคลากรทางการ
แพทย์ร่วมกันอธิบายความสามารถของมารดาในการ
ดูแลบุตรวัยขวบปีแรกในเขตกรุงเทพมหานครได้เพิ่ม
เป็นร้อยละ 94.90 (F(3,129) = 53.72, p < .05) แรง
สนับสนุนทางสังคม ได้รบั คัดเลือกเข้ามาในสมการเป็น
ล� ำ ดั บ ที่ 4 โดยทั้ ง สั ม พั น ธภาพระหว่ า งคู ่ ส มรส
สัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก คุณภาพการดูแล
ของบุคลากรทางการแพทย์ และแรงสนับสนุนทางสังคม
สามารถร่วมกันอธิบายความสามารถของมารดาในการ
ดู แ ลบุ ต รวั ย ขวบปี แ รกในเขตกรุ ง เทพมหานครได้
ร้อยละ 95.60 (F(4,128) = 5.01, p < .05) ดังแสดงใน
ตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธิ์การพยากรณ์ (R2) อ�ำนาจพยากรณ์ความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปี
แรกในเขตกรุงเทพมหานคร
ลำ�ดับขั้นตัวพยากรณ์

R

R2

R2
F
B
change
.92 2769.56 1.04
.03
32.47 .22

1.สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรส
2. สัมพันธภาพระหว่างมารดา
และทารก
3. คุณภาพการดูแลของบุคลากร
ทางการแพทย์
4. แรงสนับสนุนทางสังคม

.96
.97

.92
.94

.97

.95

.01

.98

.96

.01

53.72 -.22
5.01

.17

Beta

t

p

.75
.24

23.92
5.71

< .001
< .001

-.21

-6.64

< .001

.13

2.85

< .001

Constant (a) = -1.148

อภิปรายผล
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้คือ มารดาของ
บุตรวัยขวบปีแรก ที่พาบุตรมารับการตรวจที่คลินิก
สุขภาพเด็กดี แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลรัฐบาล
ในเขตกรุ ง เทพมหานคร จ� ำ นวน 133 ราย พบว่ า
กลุ่มตัวอย่างมีอายุเฉลี่ย 29.11 ปี ส่วนใหญ่มีอายุ
อยูร่ ะหว่าง 21-30 ปี ไม่เคยมีประสบการณ์ในการดูแล
เด็กวัยขวบปีแรกมาก่อน เนื่องจากให้เหตุผลว่าเพิ่งมี
บุตรคนแรก ซึ่งข้อมูลที่ได้สอดคล้องกับการประชุม
ครอบครัวศึกษา ครั้งที่ 1 และการประชุมวิชาการระดับ
ชาติ “ประชากรและสังคม” ของสถาบันวิจัยประชากร
และสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล พบว่า ปัจจุบันคนไทยมี
การแต่งงานช้าลง อัตราการครองโสดเพิ่มสูงขึ้นทั้งชาย
และหญิง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรุงเทพมหานคร จึง
ส่งผลให้มีบุตรคนแรกเมื่ออายุมาก และมีบุตรจ�ำนวน
น้อยลง นอกจากนีจ้ ะเห็นได้วา่ กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จดั
อยู่ในวัยผู้ใหญ่ตอนต้น ซึ่งเป็นวัยที่มีวุฒิภาวะมากขึ้น
มีการตัดสินใจทีถ่ กู ต้องในเรือ่ งของการดูแลตนเองและ
ดูแลบุคคลที่ต้องการพึ่งพา (Orem, 1991) ดังนั้นจะ
เห็นได้วา่ พัฒนาการต่างๆ ในวัยผูใ้ หญ่ตอนต้นส่งผลให้
มารดาที่อยู่ในช่วงวัยนี้มีงานตามขั้นพัฒนาการที่ส�ำคัญ
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คือ การปรับตัวต่อบทบาทการเป็นมารดาและการอบรม
เลี้ยงดูบุตร (กัลยา นาคเพ็ชร์ และคณะ, 2547)
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญา
หรือสูงกว่า รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษา 4-6 และ
อาชีวศึกษา อาจเนื่องมาจากมารดาส่วนใหญ่อพยพมา
จากต่างจังหวัดโดยเชื่อว่าการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายถือเป็นการศึกษาที่สูงระดับหนึ่ง และจาก
ภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมจึงเป็นตัวก�ำหนดให้ต้อง
หยุดเรียนเพื่อหารายได้มาจุนเจือครอบครัว แต่ส�ำหรับ
มารดาบางรายเมื่ อมี โอกาสได้ เรี ย นจนจบชั้ น มั ธ ยม
ศึกษาตอนปลายจึงเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา โดย
จุดมุ่งหมายของการศึกษาต่อเพราะว่าต้องการจะมี
อาชีพการงานที่มั่นคงในอนาคต ซึ่งมารดาเชื่อว่าผู้ที่มี
การศึกษาสูงจะมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ได้สูงกว่า
ผู้ที่มีการศึกษาต�่ำ และจากการศึกษาครั้งนี้พบว่า กลุ่ม
ตั ว อย่ า งส่ ว นใหญ่ มี ร ายได้ ข องครอบครั ว มากกว่ า
20,000 บาท/เดือน เมือ่ เทียบกับรายได้เฉลีย่ ต่อเดือน
ต่อครัวเรือนของคนไทยทัว่ ราชอาณาจักรในช่วง 6 เดือน
แรกของปีพ.ศ. 2556 เท่ากับ 25,403 บาท/เดือน
(ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) ซึ่งถือว่าใกล้เคียงกัน
อีกทั้งกลุ่มตัวอย่างยังมีรายได้มากกว่ารายจ่ายและมี
เหลือส�ำหรับการออม ซึง่ เพียงพอส�ำหรับการเลีย้ งดูบตุ ร
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ปัจจัยท�ำนายความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรกในเขตกรุงเทพมหานคร
จากการศึกษาพบว่า กลุม่ ตัวอย่างมีความสามารถ
ในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรกอยูใ่ นระดับดี เมือ่ พิจารณา
ความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรก
เป็ นรายด้ า น พบว่า ด้า นที่มีคะแนนเฉลี่ยสูง สุดคื อ
การดูแลสุขภาพอนามัยทั่วไป เนื่องมาจากการดูแล
สุขภาพอนามัยทั่วไป ถือเป็นกิจวัตรประจ�ำวันที่มารดา
พึงปฏิบัติเพราะเด็กวัยขวบปีแรกที่ยังไม่สามารถดูแล
และรักษาความสะอาดด้วยตนเองได้ ดังนั้นมารดาจึง
ต้องคอยดูแลและรักษาความสะอาดให้ ส่วนด้านที่มี
คะแนนต�่ำสุดคือ การดูแลด้านโภชนาการ เมื่อพิจารณา
รายข้อ พบว่า มารดาสามารถประเมินน�้ำหนักและส่วน
สูงของลูกให้อยู่ในเกณฑ์ปกติอย่างสม�่ำเสมอประมาณ
เดือนละครั้ง เป็นข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด จากการ
สัมภาษณ์ถึงสาเหตุที่ไม่สามารถประเมินน�้ำหนักและ
ส่ ว นสู ง ของลู ก ให้ อ ยู ่ ใ นเกณฑ์ ป กติ อ ย่ า งสม�่ ำ เสมอ
ประมาณเดือนละครัง้ เนือ่ งมาจากมารดายังขาดความรู้
ในการใช้กราฟแสดงภาวะโภชนาการซึ่งมีอยู่ในสมุด
บันทึกสุขภาพแม่และเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่
ผ่านมาพบว่า ผูด้ แู ลเด็กมีความสนใจทีจ่ ะใช้สมุดบันทึก
สุขภาพแต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ท�ำให้สมุดบันทึก
สุขภาพไม่ได้ถูกน�ำไปใช้เต็มประสิทธิภาพตามข้อมูลที่
มีอยู่ในสมุดบันทึกสุขภาพ (เฉลิมพงษ์ ศรีวัชรกาญจน์,
ชาคริยา ธีรเนตร, และวิรงรอง อรัญนารถ, 2551)
นอกจากนีส้ าเหตุทที่ ำ� ให้การดูแลด้านโภชนาการ
มีคะแนนต�่ำสุดส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ดูแลเด็กวัย 0-3 เดือน ดังนั้นในการตอบ
แบบสอบถามบางข้อที่ยังไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับ
มารดาเนือ่ งจากบุตรยังไม่ถงึ วัยทีม่ ารดาจะปฏิบตั ใิ นสิง่
ทีป่ รากฏในแบบสอบถามได้ ส่งผลให้มารดาตอบในข้อ
“ไม่ได้ปฏิบัติ” ซึ่งในความเป็นจริงมารดาควรจะตอบ
ในข้อ “ ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น” ท�ำให้การน�ำมาคิด
คะแนนและการแปลผลมีความผิดพลาดได้
สัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสมีความสัมพันธ์ทาง
บวกกับความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบ
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ปีแรกในเขตกรุงเทพมหานครและเป็นปัจจัยทีม่ อี ำ� นาจ
ในการท�ำนายความสามารถของมารดาในการดูแลบุตร
วัยขวบปีแรกในเขตกรุงเทพมหานครได้สูงสุด อธิบาย
ได้ว่าถ้าสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสดีจะท�ำให้มารดา
มี ค วามสามารถในการดู แ ลบุ ต รวั ย ขวบปี แ รกดี
โดยคู่สมรสที่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน จะมีความรัก
ความเข้าใจ สนใจ และเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน
รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา อดทนให้อภัยซึ่งกันและกัน
ความรู ้ สึ ก ดั ง กล่ า วนี้ จ ะช่ ว ยขจั ด ความขั ด แย้ ง ต่ า งๆ
ที่เกิดขึ้นระหว่างกันได้โดยง่าย นอกจากนี้ยังท�ำให้ทั้ง
สองฝ่ายได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ส่งผลให้เกิดความภาคภูมิใจและความรู้สึกมีคุณค่าใน
ตนเองของคู่สมรสที่มีโอกาสได้ให้ความช่วยเหลือแก่
บุคคลที่ตนรัก (จันทิมา ชินสร้อย, 2550) สอดคล้อง
กั บ การศึ ก ษาของบั ง อร ต้ อ ยติ่ ง (2543) พบว่ า
สัมพันธภาพระหว่างคูส่ มรสสามารถท�ำนายการปรับตัว
ด้านบทบาทหน้าที่ของมารดาที่คลอดทารกน�้ำหนัก
น้อยได้ และการศึกษาของ ปริย ญาณวารี (2545) พบว่า
สัมพันธภาพในชีวิตสมรส สามารถท�ำนายแนวโน้มของ
พฤติกรรมการเลี้ยงดูบุตรของมารดาได้
นอกจากนี้ คู่สมรสที่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ยังเป็นแหล่งของการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพและ
มีความส�ำคัญมากโดยเฉพาะทางด้านจิตใจถือได้วา่ เป็น
แหล่งของการช่วยเหลือแห่งแรกที่มีประสิทธิภาพที่สุด
(Cronnetwett & Kunst-Wilson, 1987) ที่จะช่วย
สนับสนุนให้มารดาสามารถเผชิญกับความเครียดต่างๆ
ในระหว่างการดูแลบุตรวัยขวบปีแรก การที่สามีได้มี
ส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนมารดาในการ
เลี้ยงดูบุตรถือได้ว่าเป็นแรงสนับสนุนทางสังคมอย่าง
หนึ่งที่มารดาได้รับจากกลุ่มบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการดูแลบุตรได้ดียิ่งขึ้น ซึ่ง
จากการศึกษาครั้งนี้พบว่า มารดามีการรับรู้เกี่ยวกับ
การสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับค่อนข้างดี โดย
แรงสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
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ชนิกานต์ ชาญเดช และคณะ
ความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรก
ในเขตกรุงเทพมหานคร และสามารถร่วมกันท�ำนาย
ความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรก
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ ซึง่ อธิบายได้วา่ แรงสนับสนุน
ทางสังคม เป็นสิ่งที่อธิบายปัจจัยพื้นฐานด้านแหล่ง
ประโยชน์อย่างหนึง่ ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อความสามารถในการ
ดู แ ลบุ ค คลที่ ต ้ อ งการพึ่ ง พา (Orem, 1991) โดย
แรงสนับสนุนทางสังคมจะช่วยบรรเทาความเครียด
ช่วยให้มารดาสามารถปรับตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(Brandt & Weinert, 1985 อ้างใน กาญจนา พานิชมาท,
2546) และจากการศึกษาในครั้งนี้ยังพบอีกว่ากลุ่ม
บุคคลทีใ่ ห้ความช่วยเหลือและสนับสนุนมารดาส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มบุคคลในครอบครัว เนื่องจากเป็นผู้ที่ใกล้ชิด
กับมารดามากที่สุด
สัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารกมีความ
สัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถของมารดาในการดูแล
บุตรวัยขวบปีแรกในเขตกรุงเทพมหานคร และเป็น
ปัจจัยหนึง่ ทีส่ ามารถท�ำนายความสามารถของมารดาใน
การดูแลบุตรวัยขวบปีแรกในเขตกรุงเทพมหานครได้
อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ อธิบายได้ว่าสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างมารดาและบุตร เป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วยจูงใจใน
การดูแลบุตร มารดามีความพยายามที่จะเรียนรู้และ
ตอบสนองความต้องการของบุตร ซึง่ หากมารดาสามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุตรได้อย่างถูกต้องจะก่อ
ให้เกิดการตอบสนองที่ดีจากบุตรกลับมา ท�ำให้มารดา
มีความรูส้ กึ สบายใจ และมีความสุขทีไ่ ด้ทำ� หน้าทีม่ ารดา
(มนต์ตรา พันธุ์ฟัก, ศรีสมร ภูมนสกุล, และอรพินธ์
เจริญผล, 2552) ส่งผลให้ความสามารถในการดูแล
บุตรดี
นอกจากนีย้ งั พบว่า คุณภาพการดูแลของบุคลากร
ทางการแพทย์มคี วามสัมพันธ์ทางบวกกับความสามารถ
ของมารดาในการดู แ ลบุ ต รวั ย ขวบปี แ รกในเขต
กรุงเทพมหานครและเป็นอีกปัจจัยที่สามารถท�ำนาย
ความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรก
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ในเขตกรุงเทพมหานครได้ อธิบายได้วา่ ถ้าคุณภาพการ
ดู แ ลของบุ ค ลากรทางการแพทย์ ดี จ ะท�ำ ให้ ม ารดามี
ความสามารถในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรกดี เนื่องจาก
บุคลากรทีมสุขภาพเป็นเสมือนผูม้ อี ทิ ธิพลต่อการตัดสิน
ใจของมารดา อีกทั้งยังเป็นผู้ให้ข้อมูลและสนับสนุน
สร้างความมั่นใจให้แก่มารดาอีกด้วย (ยุพยง แห่งเชา
วนิช และปิยาภรณ์ บวรกีรติขจร, 2550) ดังนั้นจะเห็น
ได้ว่าบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้ที่มีบทบาทส�ำคัญใน
การพัฒนาความรู้ และทักษะที่จ�ำเป็นเพื่อให้ผู้ป่วยและ
ครอบครัวสามารถดูแลตนเองได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ (Orem, 1991) การที่มารดาได้รับการ
ช่วยเหลือและค�ำแนะน�ำจากบุคลากรทางการแพทย์ที่
ถูกต้องจะท�ำให้ความสามารถของมารดาในการดูแล
บุตรวัยขวบปีแรกดียิ่งขึ้น
จากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า อายุ ระดับการศึกษา
ความเพียงพอของรายได้ในครอบครัวและประสบการณ์
การดูแลเด็กวัยขวบปีแรกของมารดาไม่มคี วามสัมพันธ์
กับความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปี
แรกในเขตกรุงเทพมหานคร อาจเนือ่ งมาจากในปัจจุบนั
ปัจจัยด้านระบบครอบครัว ระบบบริการสุขภาพและ
แหล่งประโยชน์มีอิทธิพลต่อความสามารถของมารดา
มากกว่า ดังนั้นไม่ว่ามารดามีอายุมากหรือน้อย ระดับ
การศึ ก ษาสู ง หรื อ ต�่ ำ มี ร ายได้ ใ นครอบครั ว มาก
หรือน้อยเพียงใด และเคยมีประสบการณ์ในการดูแล
บุ ต รวั ย ขวบปี แ รกมาก่ อ นหรื อ ไม่ นั้ น ไม่ มี ผ ลต่ อ
ความสามารถในการดู แ ลบุ ต รวั ย ขวบปี แ รกในเขต
กรุงเทพมหานคร

ข้อจ�ำกัดในการศึกษา
ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการเลือกตัวอย่างแบบ
เจาะจง อาจท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดในการน�ำผลการวิจัย
อ้ า งอิ ง ไปยั ง กลุ ่ ม ประชากรที่ เ ป็ น มารดาที่ มี บุ ต รวั ย
ขวบปีแรก ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตแิ ตกต่างจากกลุม่ ตัวอย่าง และ
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ปัจจัยท�ำนายความสามารถของมารดาในการดูแลบุตรวัยขวบปีแรกในเขตกรุงเทพมหานคร
ในส่วนของข้อค�ำถามเกีย่ วกับประสบการณ์การดูแลเด็ก
วัยขวบปีแรกมีเพียงข้อค�ำถามเดียวจึงไม่อาจใช้ตัดสิน
ความสามารถของมารดาได้อย่างเพียงพอ

ข้อเสนอแนะ
1. เนื่องจากสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสเป็นตัว
ท� ำ นายที่ มี น�้ ำ หนั ก มากในการท� ำ นายความสามารถ
ของมารดาในการดู แ ลบุ ต รวั ย ขวบปี แ รกในเขต
กรุงเทพมหานคร ดังนั้นจึงควรให้ความส�ำคัญในการ
ส่งเสริมสัมพันธภาพระหว่างคู่สมรสให้เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ สั ม พั น ธภาพระหว่ า งมารดาและทารก
คุณภาพการดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ และแรง
สนับสนุนทางสังคมของมารดา ก็เป็นปัจจัยส�ำคัญที่
ช่วยส่งเสริมความสามารถของมารดาในการดูแลบุตร
วัยขวบปีแรก
2. ควรจัดการเรียนการสอนให้นกั ศึกษาตระหนัก
ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของปั จ จั ย ด้ า นสั ม พั น ธภาพระหว่ า ง
คู่สมรส สัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก คุณภาพ
การดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ และแรงสนับสนุน
ทางสังคมของมารดา อีกทัง้ ปัจจัยดังกล่าวยังมีความแตก
ต่างกันไปในแต่ละบุคคล เพื่อให้นักศึกษาสามารถ
ประเมินและให้การพยาบาลมารดาทีม่ บี ตุ รวัยขวบปีแรก
ได้อย่างเหมาะสมต่อไป
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Factors Predicting Mother’s Abilities to Take Care of Children
Under One Year of Age in Bangkok Metropolis
Chanikan Chandate* M.N.S. (Pediatric Nursing)
Sermsri Santati** Ph.D. (Nursing)
Jariya Wittayasooporn*** D.N.S.
Abstract: The objectives of this study were to determine factors for predicting mothers’
residing in the Bangkok Metropolis. The dependent-care agency, which is a concept in
Orem’s theory of self-care, was used to guide the concepteral framework of this study.
The study sample group was recruited by means of purposive sampling. The total number
of subjects was 133. Data were collected with 6 questionnaires as follows: the Mother
and Child Demographic Characteristics Questionnaire, the Marital Relationship
Questionnaire, the Mother-Infant Relationship Questionnaire, the Quality of Care
Provided by Healthcare Staffs Questionnaire, the Social Support Questionnaire, and the
Mother’s Ability to Take Care of Children under One Year of Age Questionnaire. Data
were analyzed using descriptive statistics, Pearson’s correlation coefficient, and stepwise
multiple regression analysis. The study findings revealed that the mariatal relationship,
maternal-infant relationship, quality of care provided by healthcare staffs, and social
support could jointly predict mothers’ abilities to take care of children under one year
of age by 95.60%. Based on the study findings, it is recommended that nurses should
take the factors of marital relationship, mother-infant relationship, quality of care
provided by healthcare staffs, and social support of mothers into consideration to solve
problems.
Keywords: Ability to take care of children, Mother, Children under one year of age,
Marital relationship, Maternal-infant relationship
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