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Abstract:
Purpose: Parenting stress can result in parents that are less 
capable of being nurturing, supportive, patient, and involved 
with their children. This can then result in adverse child 
outcomes. Knowledge of the factors associated with parenting 
stress will help nurses design proper interventions for stress 
relief. The purpose of this secondary data analysis of a previous 
primary research was to explore the relationship between 
selected factors and parenting stress in mothers who are 
primary caregivers of their own infants.  
Design:A correlational study design. 
Methods: Through convenience sampling, a sample was 
collected consisting of 135 mothers with their full term infants 
aged between 4-11 months. Mother and infant were receiving 
immunization at Samutsakorn Hospital. Data were collected 
using interviewing and self-administered questionnaires. 
Descriptive statistics and the correlation coefficients were used 
for the data analysis. 
Main findings: The factors that were significantly associated 
with parenting stress included  mothers’ education (p < .01), 
self-efficacy in infant care (p < .01), social support (p < .01), 
work characteristics ( p < .05), and general perception of 
difficult-easy child (p < .05), whereas the maternal age was not. 
Conclusion and recommendations: The findings suggested 
that nursing interventions designed for relief in parenting stress 
should involve various activities concerning the enhancement 
of maternal beliefs in their ability to effectively manage a variety 
of tasks or situations in care for their infants. In addition, 
support in the form of education and training concerning 
infant care and temperament, techniques for handling 
parenting and child problems, and relaxation techniques should 
be provided. 
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  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยบางประการกับความเครียด
ในการเลี้ยงดูบุตรของมารดา
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บทคดัยอ่: 
วตัถปุระสงค:์ ความเครยีดในการเลีย้งดบูตุรทำใหบ้ดิามารดามศีกัยภาพลดลง
ในเรื่องของการเลี้ยงด ู การสนับสนุน ความอดทนและการมีส่วนร่วมใน  
ปฏสิมัพนัธก์บับตุรได ้ สง่ผลใหเ้กดิผลลพัธเ์ชงิลบกบับตุร ความรูเ้กีย่วกบัปจัจยั
ทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความเครยีดในการเลีย้งดบูตุรจะชว่ยใหพ้ยาบาลสามารถ
จัดกิจกรรมการพยาบาลที่เหมาะสมในการลดความเครียดแก่บิดามารดา   
การวิเคราะห์ทุติยมานในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหวา่งปจัจยับางประการกบัความเครยีดในการเลีย้งดบูตุรของมารดาทีม่บีตุร
วยัทารก  
รปูแบบการวจิยั: การศกึษาเชงิความสมัพนัธ ์
วธิดีำเนนิการวจิยั: การเลอืกลุม่ตวัอยา่งเปน็แบบสะดวก กลุม่ตวัอยา่งเปน็
มารดาทีม่บีตุรคลอดครบกำหนด อายรุะหวา่ง 4-11 เดอืน และพาบตุรมารบั
ภมูคิุม้กนัโรคที่โรงพยาบาลสมทุรสาคร จำนวน 135 คน เกบ็ขอ้มลูโดยใชแ้บบ
สัมภาษณ ์ และแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนาและ
คำนวณคา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์ 
ผลการวจิยั: ปจัจยัทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความเครยีดในการเลีย้งดบูตุรอยา่งมนียั
สำคญัทางสถติ ิไดแ้ก ่การศกึษาของมารดา (p < .01) การรบัรูส้มรรถนะของ
ตนเองในการดแูลทารก (p < .01) การสนบัสนนุทางสงัคม (p < .01) ลกัษณะ
อาชีพของมารดา (p < .05) และความเป็นเด็กเลี้ยงยาก-ง่ายของทารก   
(p < .05) แต่ไมพ่บความสมัพนัธร์ะหวา่งอายขุองมารดากบัความเครยีดในการ
เลีย้งดบูตุร 
สรุปและข้อเสนอแนะ: การจัดกิจกรรมพยาบาลเพื่อลดความเครียดในการ  
เลีย้งดบูตุรควรประกอบดว้ยหลายกจิกรรม โดยคำนงึถงึการชว่ยใหม้ารดามี
ความเชือ่มากขึน้ในความสามารถของตนเอง ทีจ่ะจดัการกบักจิกรรมการดแูล
หรอืสถานการณต์า่งๆ ในการดแูละบตุรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ รวมถงึการ
สนับสนุนมารดาในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการดูแลทารก พื้นฐานอารมณ์
ทารก เทคนคิการจดัการกบัปญัหาในการเลีย้งดหูรอืปญัหาพฤตกิรรมของบตุร 
และเทคนคิการผอ่นคลาย เปน็ตน้  
  
คำสำคญั: ความเครยีดในการเลีย้งดบูตุร  ทารก 
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