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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. 
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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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ความสำคัญของปัญหา
 การตัง้ครรภใ์นวยัรุน่เปน็ปญัหาสำคญัทางดา้นสขุภาพ
ของมารดาและทารก รวมถงึเปน็ปญัหาดา้นเศรษฐกจิและ
สงัคม ปจัจบุนัในประเทศไทยพบวา่การตัง้ครรภ์ในวยัรุน่มี
อตัราเพิม่สงูขึน้และสงูกวา่เปา้หมายของกรมอนามยัทีก่ำหนด
ใหอ้ตัราการมบีตุรคนแรกของหญงิอายตุำ่กวา่ 20 ป ีไมเ่กนิ
รอ้ยละ 10 แตจ่ากสถติขิองงานอนามยัแมแ่ละเดก็ กรม
อนามยัตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2547-2549 พบวา่มอีตัราสงูถงึรอ้ยละ 
14.7, 13.5 และ 14.7 ตามลำดบั1 และจากการศกึษายงัพบวา่ 
รอ้ยละ 87.2 ของการตัง้ครรภใ์นวยัรุน่เปน็การตัง้ครรภโ์ดยไม่
ไดว้างแผน และรอ้ยละ 56.5 ไมม่คีวามพรอ้มในการมบีตุร2 

การตัง้ครรภ์โดยไม่ไดว้างแผนมผีลทำใหม้ารดาวยัรุน่สว่น
หนึง่ไมย่อมรบัการตัง้ครรภแ์ละกลายเปน็การตัง้ครรภ์ไมพ่งึ
ปรารถนา ซึง่จะทำใหม้ารดาวยัรุน่ที่ไมพ่รอ้มในการตัง้ครรภ์
ตดัสนิใจยตุกิารตัง้ครรภด์ว้ยการลกัลอบทำแทง้ สง่ผลเสยี
ตอ่สขุภาพรา่งกายและจติใจของมารดาได้3,4,5 แตถ่า้มารดา
วัยรุ่นสามารถดำเนินการตั้งครรภ์ต่อไปจนคลอดและต้อง
เลีย้งดทูารกดว้ยตนเอง การขาดความรู้ในการเลีย้งดทูารก 
โดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทารกจะทำให้
มารดาวยัรุน่ไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของทารกได ้
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทารก ทำให้ทารกไม่ได้รับความรัก
ความสนใจจากมารดา อาจถกูทำรา้ยหรอืถกูทอดทิง้ ซึง่จะมี
ผลตอ่การเจรญิเตบิโตและพฒันาการของทารกและอาจกอ่
ใหเ้กดิปญัหาสงัคมตามมาได้5,6 ปญัหาเหลา่นีส้ะทอ้นถงึการ
ไมส่ามารถปรบัตวัตอ่บทบาทการเปน็มารดาและไมบ่รรลถุงึ
ความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็มารดาของมารดาวยัรุน่ 
 บทบาทการเปน็มารดาเปน็กระบวนการพฒันาโดยใช้
ความรกัความผกูพนัระหวา่งมารดาและทารก รวมถงึความ
สามารถและความมัน่ใจของมารดาในการดแูลทารก แสดง
ถงึการประสบความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็มารดา7 ความ
สำเรจ็ในบทบาทการเปน็มารดาในระยะหลงัคลอดประกอบ
ด้วย การมีสัมพันธภาพที่ดีกับทารก ความสามารถและ
ความมัน่ใจในการแสดงพฤตกิรรมการเปน็มารดา และความ
พงึพอใจในบทบาทการเปน็มารดา มารดาวยัรุน่จะมคีวาม
สามารถในการแสดงบทบาทการเปน็มารดานอ้ยกวา่มารดา
วยัผู้ใหญ่8 เนือ่งจากพฒันาการของวยัรุน่ยงัไมม่คีวามพรอ้ม
ทัง้ดา้นรา่งกาย จติใจ อารมณ ์วฒุภิาวะและความรบัผดิชอบ 
การรับบทบาทการเป็นมารดาในวัยรุ่นจึงถือว่าเป็นภาวะ
วิกฤตของชีวิตที่มารดาวัยรุ่นจะต้องเผชิญ จากการที่ต้อง
เปลีย่นบทบาทของตนเองจากเดก็วยัรุน่เขา้สูบ่ทบาทการเปน็

มารดา ซึ่งเป็นบทบาทของผู้ใหญ่ที่ต้องรับผิดชอบอีกชีวิต
หนึง่ทีจ่ะเกดิมา มารดาวยัรุน่มกัจะรูส้กึวา่ตนเองไมม่คีวาม
สามารถเพียงพอในการทำบทบาทหน้าที่ของมารดาได้
สมบรูณ ์ไมว่า่จะเปน็การดแูลทารกและการตอบสนองความ
ตอ้งการของทารก ถา้มารดามีโอกาสไดเ้รยีนรูแ้ละทำความ
เข้าใจพฤติกรรมของทารกและให้การดูแลทารกโดยได้รับ
ความรู ้ คำแนะนำจากผูเ้ชีย่วชาญหรอืจากการสงัเกตจาก
มารดาคนอืน่ๆ ทีเ่คยเลีย้งดทูารกมากอ่นกจ็ะทำใหม้ารดา
สามารถทำบทบาทหนา้ทีก่ารเปน็มารดาไดอ้ยา่งเหมาะสม7 

ดงันัน้ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจทีจ่ะสรา้งโปรแกรมการสง่เสรมิ
บทบาทการเปน็มารดาสำหรบัมารดาวยัรุน่ที่ไม่ไดว้างแผน
การตัง้ครรภ ์ โดยใชก้รอบแนวคดิความสำเรจ็ในบทบาทการ
เปน็มารดาของเมอรเ์ซอร์7,8 เปน็พืน้ฐานในการสรา้งโปรแกรม 
 เมอรเ์ซอร์7,8 อธบิายเกีย่วกบัความสำเรจ็ในบทบาท
การเปน็มารดาวา่มทีัง้หมด 4 ระยะ ประกอบดว้ย 1) ระยะ
เตรยีมตวัสูบ่ทบาท (Anticipatory) เกดิขึน้ในระยะตัง้ครรภ ์
ซึง่มารดาจะมกีารจนิตนาการเกีย่วกบัการปฏบิตับิทบาทการ
เปน็มารดา 2) ระยะแสดงบทบาทตามรปูแบบ (Formal) จะ
เริ่มเมื่อทารกคลอดออกมาแล้ว มารดาจะเลียนแบบ
พฤติกรรมจากผู้มีประสบการณ์หรือได้รับคำแนะนำจาก
บคุคลอืน่ 3) ระยะพฒันาบทบาทเปน็ของตนเอง (Informal) 
มารดาจะเรยีนรูแ้ละตดัสนิใจเลอืกในสิง่ทีด่เีกีย่วกบัการดแูล
ทารก 4) ระยะแสดงเอกลกัษณเ์ปน็ของตนเอง (Personal 
or Maternal identity) มารดาจะยอมรบัและแสดงบทบาท
การเปน็มารดา มคีวามมัน่ใจและพงึพอใจในบทบาทการเปน็
มารดา นอกจากนีช้มุชนและสงัคม รวมถงึผู้ใหก้ารดแูลทาง
ด้านสุขภาพยังมีส่วนในการช่วยส่งเสริมความสำเร็จใน
บทบาทการเปน็มารดา ไดด้งันี ้ 1) การเตรยีมบทบาททาง
สังคม (Social role preparation) 2) การส่งเสริม
สัมพันธภาพระหว่างมารดาและทารก (Mothers-Infant 
attachment promotion) 3) การสอนเกี่ยวกับการมีปฏิ
สัมพันธ์ระหว่างมารดาและทารก (Mothers-Infant 
interaction focused education) 4) การใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
การดแูลทารก (Infant caregiving instruction) และ 5) การ
สรา้งสมัพนัธภาพเชงิบำบดั (Therapeutic relationships)   
 โปรแกรมการสง่เสรมิบทบาทการเปน็มารดานี ้ ผูว้จิยั
จะจดักจิกรรมใน 3 ระยะ คอื ในระยะที ่ 1 ระยะตัง้ครรภ ์
(Anticipatory) เปน็การเตรยีมบทบาทการเปน็มารดา ในระยะ
ที ่ 2 ระยะหลงัคลอด (Formal) ซึง่เปน็กจิกรรมทีอ่ยูภ่ายใต้
การสง่เสรมิสมัพนัธภาพระหวา่งมารดาและทารก การสอน
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เกีย่วกบัการมปีฏสิมัพนัธร์ะหวา่งมารดาและทารก และการ
ดแูลทารก รวมถงึการสรา้งสมัพนัธภาพเชงิบำบดั และใน
ระยะที ่ 3 ระยะหลังคลอดเมื่อกลับบ้าน (Formal & 
Informal) เปน็กจิกรรมทีอ่ยูภ่ายใตก้ารสรา้งสมัพนัธภาพเชงิ
บำบดั ซึง่จะทำใหม้ารดาไดเ้รยีนรูแ้ละเลอืกพฤตกิรรมการ
ดูแลทารกที่เหมาะสมกับตนเองและนำไปใช้ปฏิบัติในการ
ดูแลทารก ซึ่งการเตรียมมารดาใน 3 ระยะนี้อาจทำให้
มารดาวยัรุน่ที่ไม่ไดว้างแผนการตัง้ครรภม์คีวามรู ้ มทีกัษะ 
และมปีระสบการณ์ในการเลีย้งดทูารก เปน็การสง่เสรมิให้
มารดาวัยรุ่นทำบทบาทหน้าที่การเป็นมารดาได้ดีขึ้นและ  
ผูว้จิยัคาดวา่จะชว่ยใหม้ารดาวยัรุน่สามารถเลอืกบทบาทเปน็
ของตนเอง เกิดการยอมรับในบทบาท มีความมั่นใจและ  
พงึพอใจในการแสดงบทบาทการเปน็มารดา จนมารดาวยัรุน่
ประสบความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็มารดาตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็
มารดาในมารดาวยัรุน่ที่ไม่ไดว้างแผนการตัง้ครรภร์ะหวา่ง
กลุม่ที่ไดร้บัโปรแกรมการสง่เสรมิบทบาทการเปน็มารดารว่ม
กบัการพยาบาลตามปกตเิมือ่ 4 สปัดาหห์ลงัคลอด และกลุม่
ที่ไดร้บัการพยาบาลตามปกตเิพยีงอยา่งเดยีว  
 
สมมติฐานการวิจัย
 คะแนนความสำเร็จในบทบาทการเป็นมารดาใน
มารดาวัยรุ่นที่ไม่ได้วางแผนการตั้งครรภ์ของกลุ่มที่ได้รับ
โปรแกรมการส่งเสริมบทบาทการเป็นมารดาร่วมกับการ
พยาบาลตามปกตเิมือ่ 4 สปัดาหห์ลงัคลอดสงูกวา่กลุม่ที่ได้
รบัการพยาบาลตามปกตเิพยีงอยา่งเดยีว 
 
วิธีดำเนินการวิจัย
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi – 
experimental research) แบบ Posttest only design with 
nonequivalent group เพือ่ศกึษาผลของโปรแกรมการสง่
เสริมบทบาทการเป็นมารดาต่อความสำเร็จในบทบาทการ
เปน็มารดาของมารดาวยัรุน่ที่ไม่ไดว้างแผนการตัง้ครรภ ์ 
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง ประชากรทีศ่กึษาครัง้นีเ้ปน็ 
มารดาวยัรุน่ที่ไม่ไดว้างแผนการตัง้ครรภ ์ อายไุมเ่กนิ 19 ปี
บรบิรูณ ์ทีม่าฝากครรภใ์นแผนกฝากครรภ ์ โรงพยาบาลสรรพ
สทิธปิระสงค ์จงัหวดัอบุลราชธาน ีโดยกำหนดคณุสมบตัขิอง
กลุม่ตวัอยา่งดงันี ้ตัง้ครรภแ์รก อายคุรรภต์ัง้แต ่36 สปัดาห์

ขึน้ไป วางแผนจะเลีย้งทารกดว้ยตนเองในระยะ 4 สปัดาห์
หลงัคลอด ไมม่ภีาวะแทรกซอ้นในระหวา่งตัง้ครรภ ์ ยนิดีให้
ความรว่มมอืในการวจิยั ไมม่ปีญัหาการไดย้นิ การมองเหน็ 
การพดู สามารถอา่นและเขยีนภาษาไทยได ้โดยมขีนาดกลุม่
ตัวอย่างที่คำนวณโดยใช้อำนาจการทดสอบ (Power 
analysis) ของโคเฮน9 จากการคำนวณคา่ effect size (d) 
เทา่กบั .9610 ซึง่แสดงถงึกลุม่ตวัอยา่งขนาดใหญ ่ โดยได้
กลุม่ตวัอยา่งจำนวนกลุม่ละ 26 ราย ทัง้นีเ้พือ่ปอ้งกนัการ
สญูหายของกลุม่ตวัอยา่งจงึเพิม่กลุม่ตวัอยา่งอกีรอ้ยละ 15 
เปน็กลุม่ละ 30 ราย โดยเมือ่สิน้สดุการศกึษามกีลุม่ตวัอยา่ง
ทัง้สิน้จำนวน 58 ราย แบง่เปน็กลุม่ควบคมุ 30 ราย กลุม่
ทดลอง 28 ราย เนือ่งจากผูเ้ขา้รว่มวจิยั 2 ราย ไมส่ามารถ
ตดิตอ่ได ้จากการยา้ยทีพ่กัอาศยั 
 เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั ประกอบดว้ย  
 1. เครือ่งมอืที่ใช้ในการดำเนนิการวจิยั ไดแ้ก่โปรแกรม
การสง่เสรมิบทบาทการเปน็มารดา ประกอบดว้ย 3 ระยะ คอื 
1) ระยะตัง้ครรภ ์36 สปัดาหข์ึน้ไป 2) ระยะหลงัคลอด 1 วนั 
3) ระยะหลงัคลอดภายใน 4 สปัดาห ์แผนการสอนเรือ่งการ
สรา้งสมัพนัธภาพกบัทารกและการดแูลทารก  คูม่อืการดแูล
ทารกแรกเกดิ  โปรแกรมนำเสนอทางคอมพวิเตอร ์ (Power 
Point) ช่วยประกอบการสอนซึ่งบันทึกในแผ่นซีดี โดยมี
เนื้อหาตามแผนการสอน และซีดีบันทึกเสียงการสร้าง
จนิตนาการเกีย่วกบับทบาทการเปน็มารดา 
 2. เครือ่งมอืในการเกบ็รวบรวมขอ้มลู ไดแ้ก ่1) แบบ
สมัภาษณข์อ้มลูสว่นบคุคล ประกอบดว้ย  
 อาย ุระดบัการศกึษา ความพรอ้มในการมบีตุร การอยู่
รว่มกนักบัสาม ี รายไดค้รอบครวั อาชพี ลกัษณะครอบครวั 
ประสบการณก์ารเลีย้งดเูดก็ออ่น การไดร้บัความรูเ้กีย่วกบั
การเลีย้งดทูารกและผูช้ว่ยในการเลีย้งดทูารก 2) แบบสอบถาม
ความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็มารดา ซึง่ไดม้ามาจากแบบวดั
ความสำเรจ็ในการดำรงบทบาทมารดา (MRAS-Form B) ที่
พฒันาโดย ศรสีมร ภมูนสกลุ10 และคณะ11 ซึง่อาศยัแนวคดิ
ของรบูนิ12 และเมอรเ์ซอร์7,8 ที่ใชป้ระเมนิใน 3 ดา้น คอื 
การมสีมัพนัธภาพกบัทารก ความสามารถและความมัน่ใจใน
การแสดงพฤติกรรมการเป็นมารดาและความพึงพอใจใน
บทบาทการเปน็มารดา มขีอ้คำถามจำนวน 23 ขอ้ ลกัษณะคำ
ตอบเปน็มาตราสว่นประมาณคา่ 5 ระดบั ตัง้แตเ่หน็ดว้ยอยา่ง
ยิ่ง ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง คะแนนรวมทั้งหมดมีค่าอยู่
ระหวา่ง 23-115 คะแนน 3) แบบบนัทกึการใหค้ำแนะนำ
มารดาในระยะหลงัคลอด 

J Nurs Sci_Vol 29 No2_S1.indd   77 9/2/11   11:07:38 AM



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

Journal of Nursing Science (Supplement	1)	7�

 การตรวจสอบคณุภาพของเครือ่งมอื 
 1. การหาความตรงของเครือ่งมอื (Content Validity) 
โดยใหผู้ท้รงคณุวฒุ ิจำนวน 5 ทา่น ประกอบดว้ย อาจารย์
พยาบาลดา้นสตูศิาสตร ์ 3 ทา่น และอาจารยพ์ยาบาลดา้น
กมุารเวชศาสตร ์2 ทา่น แลว้นำมาแก้ไขปรบัปรงุใหม้คีวาม
ชดัเจนในเนือ้หาและภาษา  
 2. การหาความเที่ยง (Reliability) ผู้วิจัยนำ
แบบสอบถามความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็มารดาไปใชก้บั
กลุม่ตวัอยา่ง จำนวน 58 ราย และคำนวณหาคา่ความเชือ่มัน่
ของแบบสอบถามโดยใช้สัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น 
เทา่กบั .90 
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 หลงัจากผา่นการพจิารณาของคณะกรรมการจรยิธรรม
การวจิยัในมนษุยข์องมหาวทิยาลยัมหดิลชดุ C สายพยาบาล
ศาสตร ์ เลขที ่ COA.No. MU-IRB/C 2009/09.1709 และ
ไดร้บัอนมุตัจิากโรงพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์ อบุลราชธาน ี
เลขที ่ 011/2552 ผูว้จิยัเขา้พบกลุม่ตวัอยา่ง แนะนำตนเอง 
ชีแ้จงวตัถปุระสงค ์ วธิดีำเนนิการวจิยั โดยอธบิายใหก้ลุม่
ตวัอยา่งทราบถงึการพทิกัษส์ทิธิ ์ เพือ่ขอความรว่มมอืในการ
วจิยั เมือ่กลุม่ตวัอยา่งใหค้วามรว่มมอืในการวจิยัแลว้ ผูว้จิยั
ใหก้ลุม่ตวัอยา่งลงนามในใบเซนตย์นิยอมเขา้รว่มการวจิยั  
 
การดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล
 ผูว้จิยัดำเนนิการเกบ็รวบรวมขอ้มลูดว้ยตนเอง โดยให้
มารดาวัยรุ่นตอบแบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลเมื่ออายุ
ครรภ ์ 36 สัปดาห์ขึ้นไป จากนั้นกลุ่มควบคุมได้รับการ
พยาบาลตามปกติจากพยาบาลวิชาชีพอย่างเดียว ในกลุ่ม
ทดลองได้รับโปรแกรมการส่งเสริมบทบาทการเป็นมารดา
จากผูว้จิยัดงันี ้ 
 1. ในระยะตัง้ครรภ ์36 สปัดาหข์ึน้ไป กลุม่ทดลองเขา้
กลุม่สง่เสรมิจนิตนาการเกีย่วกบับทบาทการเปน็มารดา ได้
รบัความรูแ้ละฝกึทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพกบัทารกใน
ครรภ์และการดูแลทารก อภิปรายกลุ่มแลกเปลี่ยน
ประสบการณห์ลงัฝกึปฏบิตักิจิกรรมในการดแูลทารกและได้
รบัคูม่อืการดแูลทารกแรกเกดิกลบัไปอา่นทบทวนทีบ่า้น 
 2. ในระยะหลงัคลอด 1 วนัขณะอยู่ในโรงพยาบาลได้
รับความรู้และฝึกทักษะในการดูแลทารก การสร้าง
สมัพนัธภาพกบัทารก และไดร้บัคำแนะนำเมือ่มปีญัหาใน
การเลีย้งดทูารกและบทบาทการเปน็มารดา  

 3.  ในระยะหลงัคลอดเมือ่กลบับา้นไปแลว้ ไดร้บัการ
ติดตามเยี่ยมและให้คำแนะนำทางโทรศัพท์สัปดาห์ละ 1 
ครัง้ จนกวา่จะมาตรวจหลงัคลอด  
 เมื่อมาตรวจหลังคลอด 4 สัปดาห์ผู้วิจัยให้ทั้งกลุ่ม
ควบคุมและกลุ่มทดลองตอบแบบสอบถามความสำเร็จใน
บทบาทการเปน็มารดา ภายหลงัเสรจ็สิน้การตอบแบบสอบถาม
ผูว้จิยักลา่วขอบคณุมารดาวยัรุน่ทีใ่หค้วามรว่มมอืในการศกึษา
ครัง้นี ้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 1) วิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล 
ด้วยการแจกแจงความถี ่ คิดอัตราส่วนร้อยละ คำนวณ  
คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและทดสอบความแตกตา่ง
ของกลุม่ตวัอยา่งดว้ยสถติ ิChi-square และ fisher’s exact 
test 2) หาคา่เฉลีย่ และสว่นเบีย่งเบนมาตรฐานของคะแนน
ความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็มารดาในมารดาวยัรุน่ที่ไม่ได้
วางแผนการตั้งครรภ ์ ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม   
3) เปรยีบเทยีบความแตกตา่งของคา่เฉลีย่คะแนนความสำเรจ็
ในบทบาทการเปน็มารดาเมือ่ 4 สปัดาหห์ลงัคลอดภายหลงั
การทดลองระหวา่งมารดาวยัรุน่ในกลุม่ทดลองและมารดาวยั
รุน่ในกลุม่ควบคมุ โดยใชส้ถติทิ ี (Independent t-test)  
 
ผลการวิจัย
 1. กลุม่ตวัอยา่งทัง้สองกลุม่มอีายรุะหวา่ง 16 – 19 ปี
มากทีส่ดุ สถานภาพคูอ่ยูร่ว่มกนักบัสาม ี สว่นใหญม่รีายได้
ตำ่กวา่ 5,000 บาท/เดอืน กลุม่ควบคมุและกลุม่ทดลองมี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 56.7 และ
รอ้ยละ 35.7 มคีวามพรอ้มในการมบีตุร รอ้ยละ 83.3 และ
รอ้ยละ 85.7 มลีกัษณะครอบครวัเปน็ครอบครวัขยายรอ้ยละ 
96.7 และรอ้ยละ 96.4 ไมเ่คยมปีระสบการณใ์นการเลีย้งดู
เดก็ออ่นรอ้ยละ 80 และรอ้ยละ 78.6 เคยไดร้บัความรูเ้กีย่ว
กบัการเลีย้งดทูารกรอ้ยละ 60 และรอ้ยละ 39.3  มผีูช้ว่ยใน
การเลีย้งดทูารกรอ้ยละ 93.3 และรอ้ยละ 82.1 ตามลำดบั  
จากการวิเคราะห์พบว่า กลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลองมี
คณุสมบตัสิว่นบคุคลแตกตา่งกนัอยา่งไมม่นียัสำคญัทางสถติ ิ
(p> .05) 
 2. คะแนนความสำเรจ็ในบทบาทของการเปน็มารดา
ในกลุม่ควบคมุเมือ่ 4 สปัดาหห์ลงัคลอดมคีา่เฉลีย่ 98.60 
คะแนน (SD= 7.56) สว่นคะแนนความสำเรจ็ในบทบาทการ
เป็นมารดาของมารดาในกลุ่มทดลองเมื่อ 4 สัปดาห์หลัง  
คลอดมคีา่เฉลีย่ 105.25 คะแนน (SD= 6.35) เมือ่ทดสอบ
ทางสถติดิว้ยคา่ท ี (t-test) พบวา่ มารดาในกลุม่ทดลองมี
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คะแนนความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็มารดาเมือ่ 4 สปัดาห์
หลงัคลอดสงูกวา่มารดาในกลุม่ควบคมุอยา่งมนียัสำคญัทาง

สถติ ิ(t= 3.61,p = .001) ดงัแสดงในตาราง 
 

ตาราง เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ของคะแนนความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็มารดา เมือ่ 4 สปัดาหห์ลงั คลอดระหวา่งกลุม่ควบคมุ 
  และกลุม่ทดลอง และคา่ท ี(t-test) 

 คะแนนความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็มารดา 
 กลุม่ n  Min-Max Mean SD t-test p-value 
 กลุม่ควบคมุ 30 81-112 98.60 7.56 3.61 .001 
 กลุม่ทดลอง 28 86-114 105.25 6.35 

การอภิปรายผล
 มารดาวยัรุน่ที่ไดร้บัโปรแกรมการสง่เสรมิบทบาทการ
เป็นมารดาร่วมกับการพยาบาลตามปกติมีคะแนนความ
สำเรจ็ในบทบาทการเปน็มารดาเมือ่ 4 สปัดาหห์ลงัคลอดสงู
กว่ามารดาวัยรุ่นที่ได้รับการพยาบาลตามปกติเพียงอย่าง
เดียวอย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน  
การวจิยั สามารถอธบิายไดด้งันี ้ 
 การทีม่ารดาในกลุม่ทดลองไดร้บัโปรแกรมการสง่เสรมิ
บทบาทการเปน็มารดา ซึง่เริม่ใหต้ัง้แต่ในระยะตัง้ครรภด์ว้ย
การเตรยีมตวัสูบ่ทบาทการเปน็มารดา (ระยะ Anticipatory) 
โดยการสง่เสรมิจนิตนาการเกีย่วกบับทบาทการเปน็มารดา 
ชว่ยใหม้ารดาวยัรุน่มจีนิตนาการ ถงึรปูรา่งหนา้ตาของทารก 
การทำกจิกรรมตา่งๆ ในการดแูลทารก ซึง่ชว่ยใหม้ารดาวยั
รุน่ยอมรบัในบทบาทการเปน็มารดาทีเ่กดิขึน้กบัตนเอง และ
ทำให้ทราบว่าตนเองต้องดูแลทารกอย่างไร13,14,15 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของไบรอนั16 ทีพ่บวา่ การสง่เสรมิ
จนิตนาการถงึบทบาทการเปน็มารดา การสรา้งปฏสิมัพนัธ์
กบัทารก และการทำกจิกรรมในการดแูลทารก ทำใหม้ารดา
มีปฏิสัมพันธ์กับทารก และมีทักษะในการดูแลทารกดีขึ้น 
นอกจากนีก้ารใหค้วามรู ้คำแนะนำ และการฝกึทกัษะในการ
สรา้งสมัพนัธภาพและการพดูคยุกบัทารกในครรภ ์ รวมถงึ
กิจกรรมในการดูแลทารก การอภิปรายกลุ่มแลกเปลี่ยน
ประสบการณห์ลงัฝกึปฏบิตักิจิกรรมในการดแูลทารก ชว่ยให้
มารดามสีมัพนัธภาพทีด่กีบัทารก ชว่ยเพิม่พนูความรู้ใหก้บั
มารดา ทำใหม้ารดาวยัรุน่ไดเ้รยีนรูแ้ละเขา้ใจในพฤตกิรรมที่
ทารกแสดงออก และชว่ยใหม้ารดาวยัรุน่ปฏบิตักิจิกรรมใน
การดแูลทารกไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมะสม มคีวามคลอ่งแคลว่ 
และชำนาญในการทำกจิกรรมนัน้ๆ17 ซึง่สอดคลอ้งกบัการ
ศกึษาทีผ่า่นมาทีพ่บวา่ การใหค้วามรู ้คำแนะนำเกีย่วกบัการ
ดแูลทารก สง่ผลใหม้ารดาวยัรุน่มคีวามรู ้ ความเขา้ใจเกีย่ว
กบัการดแูลทารกดขีึน้ และสามารถตอบสนองความตอ้งการ

ของทารกไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม และรบัรูบ้ทบาทการเปน็
มารดาไดด้ขีึน้13,17 นอกจากนีก้ารแจกคูม่อืการดแูลทารกแรก
เกิดให้แก่มารดาวัยรุ่นตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ์ยังช่วยให้
มารดาวยัรุน่ไดอ้า่นทบทวนความรูแ้ละฝกึทกัษะในการดแูล
ทารกตัง้แต่ในระยะตัง้ครรภจ์นถงึในระยะหลงัคลอด 
 สำหรบัในระยะหลงัคลอด 1 วนั (ระยะ Formal) การ
ไดร้บัความรู ้ คำแนะนำและฝกึทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพ
กบัทารกและการดแูลทารกอกีครัง้ในระยะหลงัคลอด จาก  
ผูว้จิยั เปน็การชว่ยทบทวนความรู้ใหก้บัมารดา และชว่ยสรา้ง
ความมัน่ใจในการทำกจิกรรมตา่งๆ เกีย่วกบัการเลีย้งดทูารก 
การใหก้ำลงัใจโดยการกลา่วชมเชยเมือ่มารดากระทำบทบาท
มารดาไดถ้กูตอ้ง ชว่ยใหม้ารดามกีำลงัใจ มคีวามสขุในการ
ทำบทบาทการเป็นมารดา มีความพึงพอใจในบทบาทการ
เป็นมารดามากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่ผ่านมาที ่ 
พบวา่ เมือ่มารดาไดร้บัความรู ้คำแนะนำและฝกึทกัษะเกีย่ว
กับพฤติกรรมของทารก การตอบสนองความต้องการของ
ทารก การสรา้งสมัพนัธภาพกบัทารก และการเลีย้งดทูารก 
สง่ผลใหม้ารดาวยัรุน่มคีวามรู ้ ความเขา้ใจ แปลความหมาย
ของพฤติกรรมที่ทารกแสดงออกและสามารถตอบสนอง
ความตอ้งการของทารก รวมถงึสามารถดแูลทารกไดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งเหมาะสม10,14,18,19,20 เมือ่มารดาวยัรุน่สามารถแสดง
บทบาทการเปน็มารดาได ้ กจ็ะทำใหม้ารดาวยัรุน่มสีมัพนัธภาพ
ทีด่กีบัทารก มคีวามมัน่ใจ รูส้กึภาคภมูใิจ มคีวามสขุ และ  
พงึพอใจในการทำบทบาทหนา้ทีก่ารเปน็มารดาของตนเอง   
 นอกจากนี้ในระยะหลังคลอดเมื่อกลับบ้าน (ระยะ 
Formal & Informal) การตดิตามเยีย่มและใหค้ำแนะนำทาง
โทรศพัทท์กุสปัดาหเ์ปน็การชว่ยเพิม่พนูความรู้ใหก้บัมารดา
วยัรุน่ในการสรา้งสมัพนัธภาพกบัทารก ทำใหม้ารดาวยัรุน่
สามารถเรยีนรูพ้ฤตกิรรมทีท่ารกแสดงออก รวมถงึสามารถ
ปฏิบัติกิจกรรมในการดูแลทารกและตอบสนองความ
ตอ้งการของทารกไดอ้ยา่งเหมาะสมและยงัชว่ยลดความวติก
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กังวลใจของมารดา ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเลี้ยงดู
ทารกทำใหม้ารดาวยัรุน่เกดิความมัน่ใจในการปฏบิตับิทบาท
การเป็นมารดามากขึ้น สามารถเลือกพฤติกรรมที่ดีและ
เหมาะสมกับตนเองเพื่อนำไปปฏิบัติในการดูแลทารก ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัการศกึษาทีพ่บวา่ การใหก้ารชว่ยเหลอืและให้
คำแนะนำทางโทรศพัทเ์กีย่วกบัการดแูลทารกและการเปน็
มารดา ทำใหม้ารดามคีวามรู้ในการดแูลทารกเพิม่ขึน้21 ใน
ขณะทีม่ารดาวยัรุน่ในกลุม่ควบคมุที่ไดร้บัการพยาบาลตาม
ปกตเิพยีงอยา่งเดยีว โดยในระยะตัง้ครรภ์ไดร้บัการสอนเกีย่ว
กับการปฏิบัติตัวในระยะตั้งครรภ ์ การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่   
การสงัเกตอาการเจบ็ครรภค์ลอด การเตรยีมของใชส้ำหรบั
มารดาและทารกและการเตรียมหลักฐานการแจ้งเกิด 
สำหรับในระยะหลังคลอดได้รับการสอนเรื่องการเลี้ยงลูก
ดว้ยนมแม ่การอาบนำ้ทารกและการดแูลทารก ประกอบกบั
การทีม่ารดาวยัรุน่ไมเ่คยมปีระสบการณ์ในการเลีย้งดทูารก 
และไมเ่คยฝกึปฏบิตัเิกีย่วกบัการเลีย้งดทูารกมากอ่น รวมถงึ
การที่ไม่ไดร้บัการตดิตามเยีย่มหลงัคลอด จงึทำใหม้ารดาวยั
รุน่ในกลุม่ควบคมุขาดความรู ้ขาดทกัษะและขาดความมัน่ใจ
ในการสรา้งสมัพนัธภาพกบัทารก และการทำกจิกรรมตา่งๆ 
ในการเลีย้งดทูารก จงึทำใหค้ะแนนความสำเรจ็ในบทบาท
การเปน็มารดา เมือ่ 4 สปัดาหห์ลงัคลอดของมารดาวยัรุน่
ในกลุม่ทดลองสงูกวา่มารดาวยัรุน่ในกลุม่ควบคมุอยา่งมนียั
สำคญัทางสถติ ิ 
 จากผลการวจิยัครัง้นีส้ะทอ้นใหเ้หน็วา่การใชแ้นวคดิ
ของเมอรเ์ซอร์7,8 มาเปน็พืน้ฐานในการสรา้งโปรแกรมการสง่
เสรมิบทบาทการเปน็มารดา โดยทีผู่ว้จิยัไดส้ง่เสรมิจนิตนาการ
เกีย่วกบับทบาทการเปน็มารดา ใหค้วามรู ้ คำแนะนำและฝกึ
ทกัษะในการสรา้งสมัพนัธภาพกบัทารกและการดแูลทารกเพือ่
เปน็การเตรยีมความพรอ้มในการรบัและการทำบทบาทหนา้ที่
ของการเป็นมารดาตั้งแต่ในระยะตั้งครรภ ์ การให้ความรู ้  
คำแนะนำ และฝึกทักษะในการเลี้ยงดูทารกและติดตาม
เยีย่มทางโทรศพัท์ในระยะหลงัคลอดชว่ยสง่เสรมิใหม้ารดา
วยัรุน่ประสบความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็มารดาในระยะ 
4 สปัดาหห์ลงัคลอด จงึกลา่วไดว้า่งานวจิยันีส้นบัสนนุแนว
คดิของเมอรเ์ซอร์7,8 ที่ไดอ้ธบิายวา่การทีม่ารดาจะประสบ
ความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็มารดาไดน้ัน้จะตอ้งประกอบ
ไปดว้ยกระบวนการทัง้หมด 4 ระยะ คอื 1. ระยะเตรยีมตวั
สูบ่ทบาท (Anticipatory) 2. ระยะแสดงบทบาทตามรปูแบบ 
(Formal) 3. ระยะพฒันาบทบาทเปน็ของตนเอง (Informal) 
และ 4. ระยะแสดงเอกลกัษณเ์ปน็ของตนเอง (Personal or 

Maternal identity) แมว้า่โปรแกรมการศกึษาครัง้นีจ้ะเปน็ 
การเตรยีมมารดาวยัรุน่ใน 3 ระยะ ไดแ้ก ่ ระยะตัง้ครรภ ์
โดยการเตรยีมตวัสูบ่ทบาท (Anticipatory) ในระยะหลงัค
ลอด 1 วัน (Formal) และระยะหลังคลอดเมื่อกลับบ้าน 
(Formal & Informal)  โดยยงัไมเ่ขา้สูร่ะยะแสดงเอกลกัษณ์
เปน็ของตนเอง เนือ่งจากมขีอ้จำกดัเรือ่งระยะเวลาของการ
ศึกษา แต่ก็สามารถกล่าวได้ว่าโปรแกรมนี้ช่วยให้มารดา  
วัยรุ่นมีความรู ้ มีทักษะ มีประสบการณ์ในการดูแลทารก
และชว่ยสง่เสรมิใหม้ารดาวยัรุน่สามารถสรา้งปฏสิมัพนัธท์ีด่ี
กบัทารก รวมถงึทำใหม้ารดาวยัรุน่ทำบทบาทการเปน็มารดา
ไดด้ขีึน้ เกดิความมัน่ใจ เกดิความรูส้กึภาคภมูใิจและมคีวาม
พงึพอใจในการทำบทบาทการเปน็มารดาของตนเองสงูขึน้ 
ซึง่นา่จะชว่ยสง่เสรมิใหม้ารดาวยัรุน่ประสบความสำเรจ็ใน
บทบาทการเปน็มารดาไดต้อ่ไป  
 
ขอ้เสนอแนะในการนำผลวจิยัไปใช/้การทำวจิยัตอ่ไป
 1. ควรนำโปรแกรมการสง่เสรมิบทบาทการเปน็มารดา
ไปใช้ในการส่งเสริมความสำเร็จในบทบาทการเป็นมารดา 
โดยเฉพาะในกลุม่มารดาวยัรุน่ที่ไม่ไดว้างแผนการตัง้ครรภ ์
 2. ควรจัดอบรมพยาบาลที่รับผิดชอบการพยาบาล
มารดา-ทารกในหน่วยงาน โดยนำโปรแกรมการส่งเสริม
บทบาทการเปน็มารดาไปใช้ในการฝกึอบรม เพือ่ใหส้ามารถ
นำโปรแกรมนี้ ไปใชส้ง่เสรมิบทบาทการเปน็มารดาในกลุม่
มารดาวยัรุน่ที่ไม่ไดว้างแผนการตัง้ครรภ ์
 3. ควรศึกษาติดตามความสำเร็จในบทบาทการเป็น
มารดาในระยะ 4-6 เดือนหลังคลอดซึ่งเป็นระยะ แสดง
เอกลกัษณเ์ปน็ของตนเอง (Personal or Maternal identity) 
และควรศกึษาเปรยีบเทยีบความสำเรจ็ในบทบาทการเปน็
มารดาเปน็ระยะๆ เพือ่เปรยีบเทยีบความสำเรจ็ในบทบาท
การเปน็มารดาในแตล่ะชว่งเวลา 
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