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Abstract
Purpose: To determine the effects of an empowerment program on 
mothers’ self-efficacy in care for children with developmental delay.  
Design: Quasi-experimental study comparing mothers receiving an 
empowerment program, and those receiving routine care.  
Methods: The sample comprised 50 mothers of children with                     
developmental delays who received services at the Child Development 
Promotion Clinic at Sena Hospital and the Clinic for Child Development 
Stimulation at  Phranakhon Si Ayutthaya Hospital in the province of 
Phranakhon Si Ayutthaya. Through convenience sampling, the subjects 
were divided into two groups, control and experimental, containing 25 
subjects each. A matching technique with child age and Down’s             
syndrome was also used. The control group received routine nursing 
care while the experimental group received care in compliance with the                        
empowerment program. Care was provided four times over a period 
of five weeks. Data were collected by using interview form gathering 
information about the mothers and children, and a self-administered 
questionnaire entitled the Perceived Self-efficacy in Care for Children 
with Developmental Delays. Descriptive statistics and the Mann-Whitney 
U test were used for data analysis.  
Main findings: The experimental group had higher scores of perceived 
self-efficacy in the care of children with developmental delays than the 
control group with statistical significance (p < .001). 
Conclusion and recommendations: The empowerment program for 
mothers had the effect of increasing perceived self-efficacy in the care 
of children with developmental delays. Thus, an implementation of this 
empowerment program in nursing practice with the mothers of children 
with developmental delays should be promoted. Increased the mothers’ 
self-efficacy may result in enhanced quality of life of these children.
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บทคดัย่อ
วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างพลังใจต่อการรับรู้
สมรรถนะตนเองของมารดาในการดแูลเดก็พฒันาการล่าช้า
รปูแบบการวจิยั: การวจิยักึง่ทดลอง โดยเปรยีบเทยีบระหว่างมารดากลุม่
ทีไ่ด้โปรแกรมการสร้างพลงัใจ กบัมารดากลุม่ทีไ่ด้รบัการดแูลตามปกติ
วธิดี�าเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอย่างเป็นมารดาของเดก็พฒันาการล่าช้าทีม่า
รบับรกิารในคลนิกิส่งเสรมิพฒันาการเดก็ โรงพยาบาลเสนา และคลนิกิ
กระตุ ้นพัฒนาการเด็ก โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรอียธุยา จ�านวน 50 ราย การเลอืกกลุม่ตวัอย่างเป็นแบบสะดวก
ใช้การจบัคูอ่ายขุองเดก็และการมกีลุม่อาการดาวน์ของเดก็ แบ่งเป็นกลุม่
ควบคมุและกลุม่ทดลองกลุม่ละ 25 ราย กลุม่ควบคมุได้รบัการดแูลตาม
ปกต ิกลุม่ทดลองได้รบัโปรแกรมการสร้างพลงัใจ 4 ครัง้ รวมเป็นเวลา 5 
สปัดาห์ รวบรวมข้อมลูโดยใช้แบบสมัภาษณ์ข้อมลูของมารดาและบตุร และ
แบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลบตุรทีม่พีฒันาการ
ล่าช้า วเิคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถติพิรรณนาและการทดสอบแมนวทินย์ี ยู
ผลการวิจัย: ภายหลังเข้าร่วมโปรแกรม กลุ่มทดลองมีคะแนนการรับรู้
สมรรถนะของตนเองในการดูแลเด็กสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถติ ิ(p < .001) 
สรปุและข้อเสนอแนะ: โปรแกรมการสร้างพลงัใจส�าหรบัมารดามผีลให้การ
รบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลเดก็พฒันาการล่าช้าเพิม่ขึน้ ฉะนัน้ควร
ส่งเสรมิการน�าโปรแกรมการสร้างพลงัใจไปประยกุต์ใช้ในทางปฏบิตักิบั
มารดาของผูป่้วยเดก็พฒันาการล่าช้าเพือ่ให้มารดามกีารรบัรูส้มรรถนะของ
ตนเองเพิม่ขึน้อนัจะน�าไปสูค่ณุภาพชวีติทีด่ขีึน้แก่เดก็กลุม่นีต่้อไป

ค�าส�าคญั: การสร้างพลงัใจ การรบัรูส้มรรถนะของตนเอง เดก็พฒันาการล่าช้า

ผลของโปรแกรมกำรสร้ำงพลังใจในมำรดำต่อกำรรับรู้สมรรถนะของ
ตนเองในกำรดูแลเด็กพัฒนำกำรล่ำช้ำ *

รังสินี ผลำภิรมย์  ทัศนี ประสบกิตติคุณ  กรรณิกำร์ วิจิตรสุคนธ์

J Nurs Sci 2010;28(4):  68 - 75


