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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
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ควำมส�ำคัญของปัญหำ
 การเป็นผู้ดูแลบุตรพัฒนาการล่าช้าส่งผลต่อตัว
มารดาท้ังด้านร่างกายท�าให้มสีขุภาพทรดุโทรมลงจากความ
เหนด็เหนือ่ย อ่อนล้า1 ด้านจิตใจท�าให้เกดิความเครยีดและ
ความวติกกงัวล2 และอาจส่งผลต่อสมัพนัธภาพในครอบครวั
ท�าให้เกดิความเครียดในชวีติสมรส3 ทัง้นีเ้พราะเด็กพฒันาการ
ล่าช้าไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้เตม็ที ่เนือ่งจากมข้ีอจ�ากดั
ด้านความสามารถทางร่างกายและสติปัญญา จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ 
ทีจ่ะต้องได้รับการดแูลอย่างใกล้ชดิและต่อเนือ่งเป็นระยะเวลา
ยาวนานจากผู้เลี้ยงดู นอกจากนี้มารดาซึ่งมีหน้าที่ในการ
ตดิต่อกบัระบบบริการสขุภาพในการดแูลบตุร อาจเกดิความ
รูส้กึคบัข้องใจต่อระบบบรกิารสขุภาพจนไม่กล้าซกัถามหรอื
ขอข้อมลู ไม่กล้าเจรจาต่อรองหรอืแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
การรกัษาพยาบาลบตุร ขาดโอกาสในการรบัรู ้ ข้อมูลทีถู่กต้อง
เกีย่วกบัโรค แนวทางการรกัษาและการดแูลบตุร ตลอดจน
สทิธิต่างๆ ของบตุรทีค่วรได้รบั และขาดการมส่ีวนร่วมในการ
ตดัสนิใจให้การรกัษาและดูแลบุตรที่มีพัฒนาการล่าช้า จาก
การศึกษายังพบว่า ผูด้แูลบตุรทีม่พีฒันาการล่าช้าขาดความ
รูเ้รือ่งพฒันาการของเดก็ ขาดความช�านาญ และขาดความ
เชื่อมั่นในตนเองในการดูแลบุตร รวมทั้งเกิดความรู้สึกเบื่อ
หน่าย ท้อแท้ สิน้หวงั และหมดพลงัใจจนท�าให้ไม่สามารถ
ปฏบิตักิารส่งเสริมพฒันาการให้เดก็ได้อย่างต่อเนือ่ง4 เป็นเหตุ
ให้มารดาละเลยต่อการส่งเสริมพัฒนาการแก่บุตร ท�าให้
พฒันาการของบตุรไม่ก้าวหน้าและมีความล่าช้ากว่าเดิมมากขึน้ 
ดังนั้น การสร้างพลังใจเพื่อให้มารดาน�าข้อดีและความ
สามารถทีม่อียูอ่อกมาใช้ในการดแูลบตุรทีม่พีฒันาการล่าช้า
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพจึงเป็นเรือ่งส�าคญัยิง่
 การสร้างพลงัใจ (empowerment) แก่มารดาทีม่ี
บตุรเจบ็ป่วยเรือ้รงั5 หมายถงึ การส่งเสรมิและสนบัสนนุให้
มารดาตระหนกัถงึความแขง็แกร่ง ข้อด ี และความสามารถ
ของตนเองในการจดัการกับสถานการณ์ต่างๆ ในชวีติ เพือ่
ตอบสนองความต้องการการได้รบัการดแูลของบตุรทีเ่จบ็ป่วย
ด้วยโรคเรื้อรัง กิ๊บสัน (Gibson)5 ได้ศึกษาและน�าเสนอ
กระบวนการสร้างพลงัใจในมารดาเด็กป่วยเรือ้รงั โดยระบวุ่า 
เงื่อนไขก่อนเข้าสู่กระบวนการสร้างพลังใจคือ มารดาหรือ     

ผูด้แูลต้องมคีวามรกั (love) ความผกูพนั (bond) และสญัญาใจ 
(commitment) ว่าจะดูแลบุตรหลานของตนให้ดีที่สุด 
กระบวนการสร้างพลังใจประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่      
1) การค้นพบสภาพการณ์จรงิ เป็นการช่วยให้มารดารบัรูต่้อ
สภาพความเป็นจรงิทีเ่กดิกบับตุร 2) การสะท้อนคดิอย่างมี
วิจารณญาณ เป็นข้ันตอนทีม่ารดาทบทวนสถานการณ์ทีผ่่าน
มาและสรุปได้ว่าตนเป็นผู้ที่เหมาสมที่สุดในการดูแลบุตร      
3) การจดัการกบัสถานการณ์ เป็นการฝึกให้มารดาดแูลบตุร 
ซึง่ครอบคลมุใน 5 เรือ่ง ได้แก่ การปกป้องสทิธปิระโยชน์ที่
เด็กพึงได้รับ การติดต่อกับระบบบริการสุขภาพ การแลก
เปลีย่นข้อมลูการดแูลเดก็ การเจรจาต่อรองกบับคุลากรทมี
สขุภาพ และการมส่ีวนร่วมในการดแูลเดก็ และ 4) การคง
ไว้ซึ่งพลังใจ เป็นขั้นตอนที่มารดาได้ตระหนักถึงความ
แขง็แกร่งและความสามารถของตนเองในการดแูลบตุร ท�าให้
มพีลงัใจและรกัษาพลงัใจนีไ้ว้ได้ ผลลพัธ์ของกระบวนการสร้าง
พลงัใจ คือ มารดาจะเกดิการรบัรูส้มรรถนะของตนเอง (self-
efficacy) แบนดรูา (Bandura)6 เชือ่ว่า การรบัรูส้มรรถนะของ
ตนเองเป็นตวัแปรทีม่อีทิธพิลมากต่อการเกดิพฤตกิรรมเป้า
หมาย โดยเมือ่มารดามคีวามเชือ่ในความสามารถของตนเอง
ในการดแูลบตุรเพิม่ขึน้ มารดากจ็ะมพีฤตกิรรมการดแูลบตุร
ที่เหมาะสมตามมา จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า 
โปรแกรมการสร้างพลังใจมีผลให้การรับรู้สมรรถนะตนเอง
ของผูด้แูลในการดแูลเดก็โรคเรือ้รงัเพิม่ข้ึน 7,8  นอกจากน้ี การ
สร้างพลงัใจยงัมผีลท�าให้ผูด้แูลมพีฤตกิรรมการดแูลเดก็ดขีึน้
อกีด้วย9 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะน�า
กระบวนการสร้างพลังใจของกิ๊บสัน (Gibson)5 มาช่วย        
ให้มารดาเกดิการรบัรูส้มรรถนะของตนเองเพิม่ขึน้ในการดแูล
เด็กพัฒนาการล่าช้า ซึ่งจะท�าให้มารดาดูแลและส่งเสริม
พัฒนาการบุตรอย่างต่อเน่ืองโดยไม่ย่อท้อกับปัญหาหรือ
อปุสรรค น�าไปสูค่ณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ของเดก็พฒันาการล่าช้า

วัตถุประสงค์กำรวิจัย
 เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการสร้างพลงัใจต่อการ
รับรู้สมรรถนะตนเองของมารดาในการดูแลเด็กพัฒนาการ
ล่าช้า
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สมมติฐำนกำรวิจัย
 มารดากลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรมการสร้างพลงัใจมกีาร
รับรู้สมรรถนะของตนเองในการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า     
สงูกว่ามารดากลุม่ท่ีไม่ได้รบัโปรแกรมการสร้างพลงัใจ

วิธีด�ำเนินกำรวิจัย
 รปูแบบการวจิยัเป็นแบบกึง่ทดลอง 
 กลุม่ตวัอย่าง
 กลุ่มตัวอย่างเป็นมารดาของเด็กพัฒนาการล่าช้า
ทีม่ารบับริการในคลนิกิส่งเสรมิพฒันาการเด็ก โรงพยาบาลเสนา 
และคลิ นิ กกระตุ ้ นพัฒนาการ เด็ ก  โ ร งพยาบาล
พระนครศรอียธุยา จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ระหว่างเดอืน
พฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2552 การเลือกกลุ่ม
ตวัอย่างเป็นแบบสะดวก (convenience sampling) ใช้การ
จบัคูอ่ายขุองเดก็และการมกีลุม่อาการดาวน์ของเดก็ ค�านวณ
ขนาดของกลุม่ตวัอย่างด้วยวธิ ี power analysis10 โดยค่า
อิทธพิล (effect size) ได้จากการศกึษาในอดีตของภทัราบลูย์ 
พทุธรักษา และคณะ7 ก�าหนดอ�านาจการทดสอบทีร่ะดบั .80 
และระดบันยัส�าคญัทางสถิตทิี ่.05 แบ่งกลุม่ตวัอย่างเป็นกลุม่
ทดลองและกลุม่ควบคมุ ได้ตัวอย่างกลุม่ละ 25 ราย รวมจ�านวน
ตวัอย่าง 50 ราย
 คณุสมบตัขิองกลุม่ตวัอย่างด้านมารดา ได้แก่ เป็น 
ผูด้แูลหลกัมาตลอดและอาศยัอยูบ้่านเดียวกันกับเด็ก สามารถ
พดู อ่าน และเขยีนภาษาไทยได้ ไม่มปีระวตักิารรบับรกิาร
ด้านสขุภาพจติ และสามารถตดิต่อทางโทรศพัท์ได้ คณุสมบตัิ
ด้านเดก็ ได้แก่ เดก็อายุแรกเกดิถงึ 5 ปี ทีไ่ด้รบัการวนิจิฉยั
จากแพทย์ว่า เป็นเดก็ทีม่พีฒันาการล่าช้า (developmental 
delays) ทัง้สีด้่าน (ได้แก่ พฒันาการด้านการใช้กล้ามเนือ้   
มดัใหญ่ ด้านการใช้กล้ามเนือ้มดัเลก็ ด้านการใช้ภาษา และ
ด้านทักษะทางสังคมและการช่วยเหลือตัวเอง) โดยยกเว้น 
เดก็ออทิสตกิ และเดก็ทีม่พียาธสิภาพทางสมอง เช่น cerebral 
palsy, epilepsy, microcephaly, hydrocephalus เป็นต้น 

 เครือ่งมอืท่ีใช้ในการวจัิย ประกอบด้วย 2 ชดุ ดังนี้
 ชุดที่ 1 เครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย 
ประกอบด้วย ก) คู่มือการสร้างพลังใจแก่มารดาที่มีบุตร

พฒันาการล่าช้า ซึง่สร้างโดยผูวิ้จัย ส�าหรบัให้ผูวิ้จัยใช้เป็น
คู่มอืการด�าเนินโปรแกรมการสร้างพลงัใจ ซึง่ประกอบด้วย
กจิกรรมทีส่อดคล้องกบัขัน้ตอนของกระบวนการสร้างพลงัใจ
ของกิ๊บสัน5 ข) หนังสือ “เรื่องส�าคัญที่แม่ต้องรู้ ... เมื่อ
พัฒนาการของลูกล่าช้า” สร้างโดยผู้วิจัยและให้มารดาไว้
ศกึษา ค) แบบบนัทกึพฒันาการและวธิกีระตุน้พฒันาการ11  
ซึง่ได้รบัการปรบัแก้เพือ่ให้มารดาทบทวนและลงบนัทกึพฒันกจิ 
ทีเ่ดก็ท�าได้
 ชุดที่ 2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประกอบด้วย ก) แบบบนัทกึข้อมลูทัว่ไปของมารดาและเดก็  
ข) แบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลบตุร
ทีม่พีฒันาการล่าช้า จ�านวน 33 ข้อ ลกัษณะค�าตอบเป็นร้อย
ละของความมัน่ใจในความสามารถของตนเองต่อกจิกรรมการ
ดแูลบตุรทีก่�าหนดให้ 
 เครือ่งมอืทัง้หมดผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม
และความตรงตามเนือ้หาจากผูท้รงคณุวฒุจิ�านวน 3 ท่าน และ
ได้ทดลองใช้โปรแกรมการสร้างพลงัใจกบัมารดาทีม่ลีกัษณะ
คล้ายคลงึกบักลุม่ตวัอย่างจ�านวน 5 คน เพือ่ดคูวามเหมาะ
สมของส�านวนภาษาและความเป็นไปได้ในการน�าไปใช้จรงิกบั
กลุม่ตวัอย่าง เมือ่ทดสอบกบัมารดาทีม่ลีกัษณะใกล้เคยีงกบั
กลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 10 คน ได้ค่าสมัประสทิธิแ์อลฟาของ
ครอนบาคเท่ากบั .92 และเมือ่ทดสอบกบักลุม่ตวัอย่างทัง้หมด 
50 คน ได้ค่าความเทีย่งเท่าเดมิ

 การพทิกัษ์สทิธิก์ลุม่ตวัอย่าง
 การวิจัยครั้งนี้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหิดล (COA.No. 
MU-IRB 2009/047.2004) และจากโรงพยาบาลทีท่�าการ
เกบ็ข้อมลูทัง้สองแห่ง

 วธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู
 ก่อนการทดลอง ผูว้จิยัสมัภาษณ์มารดากลุม่ควบคมุ
ตามแบบบนัทกึข้อมลูทัว่ไป และให้มารดาตอบแบบสอบถาม
การรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลบตุรทีม่พีฒันาการ
ล่าช้า (pre-test) จากนัน้มารดาได้รบัการดแูลตามปกต ิซึง่
ประกอบด้วยการให้ค�าแนะน�าทัว่ๆ ไป การตอบข้อสงสยั การ
ประเมนิพฒันาการเดก็ การสาธติวธิกีระตุน้พฒันาการและ
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ให้มารดาสาธติย้อนกลับเพือ่ให้น�าวธิกีารกลบัไปฝึกกบับตุร
ของตนเองท่ีบ้านได้ โดยกิจกรรมทัง้หมดไม่มกีารก�าหนดเป็น
แบบแผนชัดเจนแต่ขึ้นกับพยาบาลแต่ละคน และใน
สัปดาห์ที่ 5 ผู้วิจัยให้มารดาตอบแบบสอบถามการรบัรู้
สมรรถนะของตนเองฯ อีกครั้ง (post-test) ส่วนในกลุ่ม
ทดลอง ผูว้จิยัสมัภาษณ์มารดาตามแบบบนัทกึข้อมลูทัว่ไป 
และให้มารดาตอบแบบสอบถามการรับรู้สมรรถนะของตน
เองฯ (pre-test) จากนัน้ด�าเนนิกจิกรรมการสร้างพลงัใจ โดย
แบ่งมารดาเป็นกลุม่ละ 3-4 คน แต่ละคนได้รบักิจกรรม 4 ครัง้ 
ครัง้ละประมาณ 1 ชัว่โมง ถงึ 1 ชัว่โมง 30 นาท ีรวมระยะ
เวลา 5 สปัดาห์ ดงันี้
 ครั้งที่ 1 ด�าเนินกระบวนการสร้างพลังใจขั้นตอน
ที ่1 การค้นพบสภาพการณ์จรงิ และขัน้ตอนที ่2 การสะท้อน
คดิอย่างมวีจิารณญาณ โดยจดัเป็นกจิกรรมกลุม่และให้มารดา
พูดคุย แสดงความรู้สึก ความคิดเห็น และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์การดแูลบตุรทีม่พีฒันาการล่าช้า 
 ครั้งที่ 2 ด�าเนินกระบวนการสร้างพลังใจขั้นตอน
ที่ 3 การจดัการกบัสถานการณ์ โดยจดัเป็นกิจกรรมรายบคุคล 
ประกอบด้วยการประเมินพัฒนาการเด็ก สาธิตวิธีกระตุ้น
พัฒนาการ มารดาสาธิตย้อนกลับ และให้แบบบันทึก
พฒันาการและวิธกีระตุน้พฒันาการเพือ่ให้น�ากลบัไปฝึกเองทีบ้่าน 
 ครัง้ที ่3 ด�าเนนิกระบวนการสร้างพลงัใจขัน้ตอนที ่3 
การจดัการกบัสถานการณ์ และขัน้ตอนที ่4 การคงไว้ซ่ึงพลงัใจ 
โดยใช้วิธตีดิตามทางโทรศพัท์เพือ่ให้ค�าแนะน�า และให้ก�าลงัใจ
ในการฝึกพฒันาการแก่บตุรอย่างต่อเนือ่ง 
 ครัง้ที ่4 ด�าเนนิกระบวนการสร้างพลงัใจขัน้ตอนที ่3 
การจดัการกบัสถานการณ์ และขัน้ตอนที ่4 การคงไว้ซ่ึงพลงัใจ 
โดยจดัเป็นกจิกรรมรายบคุคล ใช้วธิพีดูคยุและแลกเปลีย่น
ข้อมลูการดแูลบตุรในช่วง 1 เดอืนทีผ่่านมา และสาธิตวธิี
กระตุ ้นพัฒนาการในเรื่องใหม่ จากนั้นให้มารดาตอบ
แบบสอบถามการรับรูส้มรรถนะของตนเองฯ อกีครัง้ (post-test)

 การวเิคราะห์ข้อมลู
 วิเคราะห์ข้อมลู ด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ส�าเรจ็รปู 
โดยใช้สถติเิชงิพรรณนา (descriptive statistics) และการทดสอบ
แมนวิทนย์ี ย ู(Mann-Whitney U test) เนือ่งจากลกัษณะของ
ข้อมลูไม่เป็นไปตามข้อตกลงของการใช้สถิติพาราเมตรกิซ์

ผลกำรวิจัย
 มารดากลุม่ตวัอย่างมอีายเุฉลีย่ 29.82 ปี (SD = 8.15) 
ร้อยละ 92 มสีถานภาพการสมรสคู ่ร้อยละ 66 จบการศกึษา
ระดบัมธัยมศกึษา ร้อยละ 52 เป็นแม่บ้าน และมรีายได้ของ
ครอบครวัเฉลีย่ 10,100 บาท (SD = 7840.24) มารดาร้อยละ 
52 มบีตุรเพยีงคนเดยีว โดยมารดาเกอืบทัง้หมดหรอืร้อยละ 
96 ไม่เคยมปีระสบการณ์ในการดแูลเดก็พฒันาการล่าช้า ร้อยละ 
78 ของมารดามผีูช่้วยในการดแูลเดก็ และมมีารดาร้อยละ 
16 ทีม่ปัีญหาด้านสขุภาพ 
 เด็กกลุ่มตัวอย่างร้อยละ 52 เป็นเพศหญิง และ
ร้อยละ 48 มีอายุระหว่าง 1-12 เดือน โดยเด็กส่วนใหญ่
หรือร้อยละ 64 ได้รับการวินิจฉัยว่ามีพัฒนาการล่าช้า       
(developmental delays) นอกนัน้ได้รบัการวนิจิฉยัว่าเป็น  
กลุม่อาการดาวน์ (Down’s syndrome) มารดาร้อยละ 56 
พาบตุรมารบับรกิารทีค่ลนิกิ เป็นครัง้ที ่3 หรอืครัง้ที ่4 โดย
เดก็ทัง้หมดได้รบัการฝึกกระตุน้พฒันาการ และในจ�านวนนี้ 
ร้อยละ 46 ได้รับการดูแลรักษาโดยวิธีอื่นร่วมด้วย เช่น 
กายภาพบ�าบดั การฝึกพดู หรอืกจิกรรมบ�าบดั เป็นต้น เมือ่
เปรยีบเทยีบข้อมลูลกัษณะทางประชากรของมารดาและเดก็
ในกลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลอง ไม่พบความแตกต่างอย่างมี   
นยัส�าคัญทางสถติ ิ(p > .05)
 จากการวเิคราะห์ความแตกต่างของคะแนนการรบั
รูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลเดก็พฒันาการล่าช้า พบว่า 
มารดากลุม่ทีไ่ด้รบัโปรแกรมการสร้างพลงัใจมคีะแนนการรบั
รูส้มรรถนะของตนเองภายหลงัการทดลองสงูกว่ามารดากลุม่
ทีไ่ม่ได้รบัโปรแกรมการสร้างพลงัใจอย่างมนียัส�าคญัทางสถติิ 
(U = 1.50, p = .000) ดงัแสดงในตารางที ่1

อภิปรำยผล
 ผลจากการศกึษาครัง้นีก้ล่าวได้ว่า โปรแกรมการ
สร้างพลงัใจมปีระสทิธผิลสงูในการช่วยให้มารดามกีารรบัรู้
สมรรถนะของตนเองเพิม่ขึน้ในการดแูลเดก็พฒันาการล่าช้า 
ซึ่งอาจอภิปรายได้ว่า ประสิทธิผลของโปรแกรมมาจาก
กจิกรรมทีห่ลากหลายและแต่ละกจิกรรมมเีป้าหมายชดัเจน
ในการส่งเสรมิให้เกดิการรบัรูส้มรรถนะตนเองของมารดา ดงันี้
 ในข้ันตอนของการค้นพบสภาพการณ์จรงิ และการ
สะท้อนคดิอย่างมวีจิารณญาณ มารดาแต่ละคนได้มโีอกาส
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ย้อนคดิ และใคร่ครวญสภาพการณ์จรงิทีเ่กดิขึน้ พร้อมทัง้
แลกเปลีย่นประสบการณ์เก่ียวกับความคดิ อารมณ์ ความรูส้กึ 
และวิธีการที่มารดาใช้ตอบสนองต่อการเจ็บป่วยของบุตร 
มารดายงัได้วเิคราะห์ถงึศกัยภาพในการดแูลบตุร ข้อดอีืน่ๆ 
ของตนเอง แหล่งประโยชน์ทีแ่ต่ละคนมใีนการดแูลบตุร จาก
นัน้ผูว้จิยัได้สอดแทรกความรู ้ความเข้าใจทีถ่กูต้องแก่มารดา
เกีย่วกบัเดก็พฒันาการล่าช้า และสรปุประเดน็โดยใช้ข้อมลูท่ี
ได้จากการแลกเปลี่ยนในกลุ่มและเชื่อมโยงไปยังประเด็น
ส�าคญัท่ีว่า มารดาเป็นบคุคลทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการดูแลบตุร
พฒันาการล่าช้า จะเหน็ได้ว่าเทคนคิการเรยีนรูแ้ตกต่างจาก
วธิเีดมิๆ ทีเ่คยปฏบิตัติามทีก่ลุม่ควบคมุได้รบัซึง่มุง่เน้นการให้
ความรูโ้ดยใช้วธิสีอนเชงิบรรยายหรอืพดูคยุกบัมารดาเป็นราย
บคุคล โดยมารดาเป็นฝ่ายรบัฟังมากกว่า (passive learners) 
แต่ในขั้นตอนของกระบวนการสร้างพลังใจเป็นลักษณะที่
มารดามบีทบาทเด่นในการเป็นผูใ้ห้ข้อมลู และเป็นผูช้ีป้ระเด็น
ทีไ่ด้เรยีนรู้มาจากประสบการณ์จรงิ (active learners) มารดา
แต่ละคนยงัเป็นตวัแบบ (model) ซ่ึงกนัและกนัด้วย ผลทีไ่ด้
รบัจึงมากกว่าตวัข้อมลูเชงิความรู ้ แต่เป็นผลทางด้านสงัคม
ปัญญา (social cognition) มากกว่า นัน่คอื ส�านกึของการ
ควบคมุสภาพการณ์ได้ (sense of control) และการรบัรู้
สมรรถนะของตนเอง6,12 สอดคล้องกับการศกึษาอืน่ๆ ทีไ่ด้ใช้
โปรแกรมการสร้างพลงัใจกบับดิามารดาหรอื ผูเ้ลีย้งดแูละ
พบว่า ท�าให้มกีารรบัรูส้มรรถนะของตนเองเพิม่มากขึน้7,8 และ

ตารางที ่1 เปรียบเทยีบคะแนนการรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลบตุรทีม่ีพัฒนาการล่าช้า ก่อนและหลังการทดลอง        
  ระหว่างมารดากลุม่ควบคมุและมารดากลุม่ทดลอง 

คะแนน
กลุม่ควบคมุ (n = 25)     กลุม่ทดลอง (n = 25) Mann-

Whitney U 
testM ± SD

Mean 
Rank

Sum of 
Ranks 

M ± SD
Mean 
Rank

Sum of 
Ranks 

ก่อนการ
ทดลอง 73.99 ± 11.14 27.78 694.50 73.80 ± 5.84 23.22 580.50 255.50

หลงัการ
ทดลอง 73.68 ± 10.99 13.06 326.50 91.18 ± 2.48 37.94 948.50 1.50 *

* p < .001

ยงัสนบัสนนุการศกึษาของแมคคาร์ท ี(McCarthy) และคณะ13 
ทีพ่บว่าโปรแกรมการสร้างพลงัใจแก่บดิามารดาของเดก็ป่วย
โรคเรือ้รงัไม่ได้ท�าให้ความรูเ้กีย่วกบัโรคในกลุ่มทดลองดีกว่า
กลุม่ควบคมุเพราะโดยทัว่ไปบดิามารดากลุม่นีม้กัจะแสวงหา
ข้อมลูในเชงิความรูเ้รือ่งโรคและวธิกีารดแูลอยูแ่ล้ว จงึท�าให้
ความรูข้องทัง้สองกลุม่ไม่แตกต่างกนั แต่กระบวนการทีจ่ะ
ช่วยให้เกดิการเรยีนรูท้ีด่ ีด้วยการท�าให้เกดิความตระหนกัใน
ข้อด ีจดุเข้มแขง็ และความสามารถของตนเองต่างหากทีจ่ะ
น�าไปสูพ่ฤตกิรรมการดแูลทีพ่งึประสงค์
 ในข้ันตอนของการจัดการกบัสถานการณ์ เป็นข้ัน
ตอนฝึกให้มารดาเรียนรู้การดูแลบุตร ซ่ึงแนวปฏิบัติการ
พยาบาลแบบเดมิจะมุง่เน้นเฉพาะทกัษะการท�ากจิกรรมฝึก
กระตุน้พฒันาการเดก็เท่านัน้ แต่เนือ่งจากเดก็ทีเ่จบ็ป่วยด้วย
โรคเรื้อรังมักจะต้องได้รับบริการหลายด้านตามความ        
ซับซ้อนของโรคหรืออาการ ดังน้ันนอกเหนือจากการ          
ฝึกกระตุน้พฒันาการเดก็แล้ว ในกระบวนการสร้างพลงัใจยงั
ได้ช่วยให้มารดาสามารถตอบสนองความต้องการของบตุรได้
ครอบคลมุมากยิง่ขึน้ ในการศกึษาครัง้นี ้ ผูว้จิยัได้ให้โอกาส
มารดาเรยีนรูเ้กีย่วกบัการปกป้องสทิธปิระโยชน์ทีเ่ดก็พงึได้รบั 
ช่องทางการตดิต่อกบัระบบบรกิารสขุภาพ การแลกเปลีย่น
ข้อมลูทีจ่�าเป็น การเจรจาต่อรองกบับคุลากรสขุภาพ ซึง่ดนัสท์ 
(Dunst) และทรเิวทท์ (Trivette)14 ระบไุว้ว่า การมส่ีวนร่วม
อย่างจรงิจงัของครอบครวัเป็นองค์ประกอบทีส่�าคญัของการ
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 กจิกรรมในขัน้ตอนการคงไว้ซึง่พลงัใจ ผูว้จิยัใช้การ
โทรศัพท์เพือ่ตดิตามให้ค�าแนะน�า รวมทัง้ให้ค�าชมและก�าลงัใจ 
แก่มารดาเพือ่ให้มารดาเกดิความเชือ่มัน่ในความสามารถของ
ตนเองในการดแูลบตุรอย่างต่อเนือ่ง การตดิต่อสือ่สารทาง
โทรศพัท์ยงัเป็นวธิกีารเชงิรกุทีส่ะดวก รวดเรว็ และเป็นการ
ประหยดัค่าใช้จ่ายเมือ่เทยีบกบัการไปเยีย่มบ้านเพือ่ตดิตาม
ประเมนิผลของกจิกรรมทีใ่ห้กบักลุม่ตวัอย่าง การศกึษาใน
ต่างประเทศพบว่า การตดิตามเยีย่มทางโทรศพัท์เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายในการดแูลรกัษาเดก็และยงัลดการรบัรูภ้าระในการ
ดแูลเดก็ของผูด้แูลด้วย17 
 ดงันัน้อาจกล่าวได้ว่า การสร้างพลงัใจแก่มารดา
ตามโปรแกรมทีผู่ว้จิยัพฒันาขึน้ท�าให้มารดาได้เรยีนรูจ้ากการ
ฝึกปฏบิตัด้ิวยตนเอง และจากการดตูวัแบบจากมารดาคนอืน่ 
ประกอบกบัการได้รบัสือ่ทีช่่วยทบทวนความจ�า ความเข้าใจ 
และสามารถเข้าถงึได้ง่าย และการได้รบัค�าชมเชยและก�าลงั
ใจอย่างต่อเนื่อง ท�าให้มารดามีความเชื่อมากขึ้นในความ
สามารถของตนเองในการดแูลบตุร ซึง่จะน�าไปสูพ่ฤตกิรรม
การดแูลบตุรทีเ่หมาะสมต่อไป

ข้อจ�ากดัของการวจิยั
 งานวจิยัครัง้นีไ้ม่ได้มกีารสุม่ตวัอย่างเข้ากลุม่ทีศ่กึษา 
(random assignment) จงึท�าให้มารดาแต่ละคนมโีอกาสไม่
เท่าเทยีมกนัในการถกูเลอืกเข้ามาเป็นกลุม่ควบคมุหรอืกลุม่
ทดลอง นอกจากนีย้งัมตีวัแปรแทรกซ้อนทีผู่ว้จิยัไม่สามารถ
ควบคมุได้ ได้แก่ ความรนุแรงของพฒันาการทีล่่าช้า ระยะ
เวลาที่พัฒนาการล่าช้า ความรู้เดิมของมารดาเกี่ยวกับ
พฒันาการและพฒันาการล่าช้าของบตุร ซึง่ตวัแปรแทรกซ้อน
เหล่านีอ้าจมผีลต่อตวัแปรทีศ่กึษา

ข้อเสนอแนะ
 1. ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมส�าหรับการเร่ิมโปรแกรม
การสร้างพลังใจแก่มารดา คือ ช่วงท่ีมารดาพาบุตรมารับ
บริการคร้ังท่ี 3 หรือ 4 เน่ืองจากการมารับบริการในคร้ังท่ี 1 
หรือคร้ังท่ี 2 มารดายังรู้สึกสับสน ตกใจ และวิตกกังวลกับ
การรับรู้เก่ียวกับการวินิจฉัยของแพทย์ อีกท้ังมารดายังไม่คุ้น
เคยกับบุคลากรทางสุขภาพและวิธีการฝึกกระตุ้นพัฒนาการ

สร้างพลงัใจ เพราะการพฒันาศกัยภาพของคนไปจุดสงูสดุ
นัน้ต้องผ่านกระบวนการมส่ีวนร่วม นัน่คอื ต้องจัดหาโอกาส
และวิธีการให้เกิดประสบการณ์การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ต่างๆ เรียนรู้ให้เกดิความสามารถใหม่ๆ ท�าให้เกดิการพฒันา
ทกัษะและความสามารถน�าไปสูส่�านกึของการควบคมุสภาพ
การณ์ การรบัรูส้มรรถนะของตนเอง และพฤตกิรรมในการ
ดแูลบตุรทีม่ปีระสทิธภิาพ
 ในการศกึษาครัง้นี ้มอีปุกรณ์และสือ่การเรยีนการ
สอนท่ีใช้ในขัน้ตอนของการจดัการกบัสถานการณ์ประกอบด้วย 
หนังสือส�าหรับมารดา “เรื่องส�าคัญที่แม่ต้องรู ้... เม่ือ
พฒันาการของลกูล่าช้า” และแบบบนัทกึพฒันาการและวธิี
กระตุ้นพัฒนาการท่ีบอกวิธีการฝึกพัฒนาการในแต่ละด้าน
แต่ละกจิกรรม เพือ่ให้มารดาใช้เป็นแนวทางในการฝึกบตุร 
และเมื่อมารดาสงสัยหรือไม่สามารถจ�าวิธีการฝึกกระตุ้น
พัฒนาการได้ มารดาก็สามารถทบทวนวิธีการฝึกได้ตลอด
เวลา ท�าให้มารดาเกดิความเข้าใจ จดจ�า และสามารถน�าไป
ปฏบิตัไิด้ถกูต้องและต่อเนือ่ง สอดคล้องกบัการศกึษาของ
ชชูาต ิมรีอด15 พบว่า โปรแกรมการส่งเสรมิพฒันาการเดก็ที่
มกีารให้ความรูด้้วยคูม่อืการส่งเสรมิพฒันาการเดก็ และใช้
การเรียนรูแ้บบมส่ีวนร่วมของมารดาโดยให้ฝึกปฏบิตัจิรงิกับ
บตุรเป็นรายบคุคล ท�าให้มารดาทีมี่บตุรพฒันาการล่าช้าวยั 1-3 ปี 
มคีวามรู้และการปฏิบตัเิกีย่วกบัการส่งเสรมิพฒันาการเด็กสงู
กว่าก่อนการทดลองและสงูกว่ามารดากลุม่ควบคมุ นอกจากนี้ 
จากการศกึษาของ ทงัก์ (Tonge) และคณะ16 พบว่า การให้
ความรูแ้ละฝึกทกัษะแก่บดิามารดาในการดูแลเด็กออทสิตกิ 
ด้วยวธิกีารสาธติตามคูม่อืและให้บดิามารดาสาธติกลบั ท�าให้
บิดามารดามีความเข้าใจในการดูแลเด็กมากขึ้นและท�าให้
ความวติกกงัวลในการดแูลบตุรลดลง
 นอกจากนีใ้นแบบบนัทกึพฒันาการและวธิกีระตุน้
พฒันาการ ยงัมช่ีองให้มารดาลงบนัทกึอายุของบตุรทีพ่ฒันา
ผ่านพฒันกจิทีร่ะบไุว้ได้ การมอบหมายงานลกัษณะนีเ้ป็นการ
ฝึกมารดาให้มคีวามสนใจในการฝึกกระตุน้พฒันาการอย่าง
สม�า่เสมอ ฝึกให้คอยสนใจสงัเกตความก้าวหน้าด้านพฒันกจิ
ของบตุร และเมือ่มคีวามก้าวหน้าย่อมส่งผลให้มารดาตระหนกั
ถงึความส�าเรจ็ของตน เกดิก�าลงัใจ เกดิความภาคภมูใิจในตนเอง
มากขึน้



J Nurs Sci   Vol.28  No.4 Oct- Dec  2010

Journal of Nursing Science 75

ให้กับบุตร ท�าให้มารดาไม่กล้าซักถามหรือขอข้อมูลเก่ียวกับ
การดูแลรักษาบุตร ในขณะท่ีการพาบุตรมารับบริการในคร้ัง
ท่ี 3 มารดาเร่ิมมีความคุ้นเคย กล้าท่ีจะพูดคุย ซักถาม หรือ
ขอค�าปรึกษาเก่ียวกับการดูแลบุตร แต่ถ้าปล่อยระยะเวลา
ให้นานกว่าน้ี อาจส่งผลให้มารดาเกิดความรู้สึกท้อแท้ ส้ิน
หวังและหมดก�าลังใจในการดูแลบุตรได้
 2. ควรสนบัสนนุให้พยาบาลได้รบัการฝึกฝนทกัษะ
ที่จ�าเป็นในการน�าโปรแกรมการสร้างพลังใจไปใช้อย่างมี
ประสทิธภิาพ เช่น ทักษะการจดักิจกรรมโดยใช้กระบวนการ
กลุม่ ทกัษะการให้การปรกึษา และทกัษะการสือ่สาร เป็นต้น 
 3. งานวิจัยครั้งต่อไปควรมีติดตามการรับรู ้
สมรรถนะของมารดาในระยะยาว เช่น ระยะ 3 เดือน 6 เดือน 
หรอื 1 ปี เป็นต้น เพือ่ตดิตามความคงทนของผลลพัธ์ของ
การสร้างพลงัใจ
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