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Abstract
Purpose:This study aimed to examine the effect of a maternal role 
promoting program on maternal role attainment in adolescent 
mothers with unplanned pregnancies.  
Design:A quasi-experimental design was employed. 
Method: The sample consisted of 58 adolescent mothers with 
unplanned pregnancies who attended the antenatal care clinic and 
the obstetric nursing department 1 and 2 at Sappasitthiprasong 
Hospital, Ubonratchatanee. They were divided into a control group 
(n = 30) and an experimental group (n = 28). The control group 
received only routine nursing care. The experimental group 
received routine nursing care and the maternal role promoting 
program by encouraging imagination about maternal roles, 
receiving knowledges and skills in building relationship and the 
infant and infant care, debate exchange the experience, and follow 
visit by phone. The instruments used in data collection were a 
personal data form, maternal role attainment questionnaire and 
postpartum advice records. The data was then analyzed for mean 
difference by using independent t-tests. 
Main findings: The results showed that after receiving the 
maternal role promoting program, adolescent mothers in the 
experimental group had maternal role attainment scores at 4 weeks 
postpartum at a rate significantly higher than those in the control 
group (p < .001).  
Conclusion and recommendations: Based on the finding of the 
study, it is recommended that the maternal role promoting 
program can promote maternal role attainment adolescent mothers 
with unplanned pregnancies for internalize the maternal role 
successfully during the baby rearing period. 
 
Keywords:  maternal role promoting program, maternal role 
attainment, adolescent mothers, unplanned pregnancy 
 

Adina Srisomboon  Yaowalak Serisathien  Chaweewan Yusamran   
Wanna Phahuwatanakorn 

J Nurs Sci_Vol 29 No2_S1.indd   74 9/2/11   11:07:36 AM





J Nurs Sci   Vol.29  No.2  S1 Apr-Jun  2011 

Journal of Nursing Science (Supplement	1)	 7�

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทการเป็นมารดา
ต่อความสำเร็จในบทบาทการเป็นมารดาของมารดาวัยรุ่น
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บทคดัยอ่ 
วตัถปุระสงค:์ เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการสง่เสรมิบทบาทการเปน็มารดา
ตอ่ความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็มารดาของมารดาวยัรุน่ที่ไม่ไดว้างแผนการ
ตัง้ครรภ ์
รปูแบบการวจิยั: เปน็การวจิยักึง่ทดลอง 
วธิดีำเนนิการวจิยั: กลุม่ตวัอยา่งคอื มารดาวยัรุน่ที่ไม่ไดว้างแผนการตัง้ครรภ์
ทีม่ารบับรกิาร ณ แผนกฝากครรภ ์หอผูป้ว่ยสตูกิรรม 1 และ 2 โรงพยาบาล
สรรพสทิธปิระสงค ์อบุลราชธาน ีจำนวน 58 คน แบง่เปน็กลุม่ควบคมุ 30 คน 
กลุม่ทดลอง 28 คน กลุม่ควบคมุจะไดร้บัการพยาบาลตามปกตจิากพยาบาล
วชิาชพี สว่นกลุม่ทดลองจะไดร้บัการพยาบาลตามปกตจิากพยาบาลวชิาชพี
รว่มกบัโปรแกรมการสง่เสรมิบทบาทการเปน็มารดาจากผูว้จิยั โดยการสง่เสรมิ
จนิตนาการเกีย่วกบับทบาทการเปน็มารดา ใหค้วามรูแ้ละฝกึทกัษะในการสรา้ง
สัมพันธภาพกับทารกและการดูแลทารก อภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ ์
และตดิตามเยีย่มทางโทรศพัท ์ เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดยใชแ้บบสมัภาษณข์อ้มลู
ส่วนบุคคล แบบสอบถามความสำเร็จในบทบาทการเป็นมารดา และแบบ
บนัทกึการใหค้ำแนะนำในระยะหลงัคลอด วเิคราะหข์อ้มลูโดยเปรยีบเทยีบคา่
เฉลีย่ของคะแนนดว้ยการทดสอบคา่ท ี
ผลการวจิยั: พบวา่ ภายหลงัไดร้บัโปรแกรมการสง่เสรมิบทบาทการเปน็มารดา 
คะแนนความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็มารดาเมือ่ 4 สปัดาหห์ลงัคลอดของ
มารดาวยัรุน่ในกลุม่ทดลองสงูกวา่มารดาวยัรุน่ในกลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญั
ทางสถติ ิ(p< .001)        
สรปุและขอ้เสนอแนะ: จากผลการวจิยัมขีอ้เสนอแนะวา่พยาบาลผดงุครรภ์
สามารถนำโปรแกรมการสง่เสรมิบทบาทการเปน็มารดาไปใช้ในมารดาวยัรุน่ที่
ไม่ได้วางแผนการตั้งครรภ์เพื่อส่งเสริมให้มีความสำเร็จในบทบาทการเป็น
มารดาในระยะเลีย้งดทูารกตอ่ไป  
 
คำสำคญั: โปรแกรมการสง่เสรมิบทบาทการเปน็มารดา ความสำเรจ็ในบทบาท
การเปน็มารดา มารดาวยัรุน่ การตัง้ครรภท์ี่ไม่ไดว้างแผน 
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