


J Nurs Sci   Vol.28  No.1   Jan - Mar  2010 

Journal of Nursing Science 1�

Relationship between Selected Factors and Parenting 
Stress in Mothers       

Corresponding	author:		
T.	Prasopkittikun	
Email:	nstpk@mahidol.ac.th	
	
Tassanee		Prasopkittikun		RN	PhD	
Associate	Professor,	Department	of		
Pediatric	Nursing,	Faculty	of	Nursing,		
Mahidol	University.	
	
Fongcum		Tilokskulchai		RN	PhD	
Associate	Professor,	Dean,	Faculty	of		
Nursing,	Mahidol	University.	
	
Narumon	Vipuro		RN	MNS	
Advanced	Practiced	Nurse,	Samutsakorn		
Hospital,	Samutsakorn	Province.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
J	Nurs	Sci	2010;28(1):		19	-	27	

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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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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ความสำคญัของปญัหา
 โดยทั่วไปการมีบุตรเป็นเรื่องของความชื่นชมยินด ี  
แตก่ารเลีย้งดบูตุรกส็ามารถนำความเครยีดมาสูผู่เ้ปน็บดิา
มารดาได ้ เมือ่บดิามารดาไมส่ามารถปรบัตวั หรอืจดัการกบั
สถานการณต์า่งๆ ทีเ่กดิขึน้อนัเนือ่งจากการเลีย้งบตุรและไม่
สามารถจัดการกับพฤติกรรมของบุตรได้อย่างเหมาะสม   
บดิามารดามกัจะสญูเสยีความมัน่ใจในการสอน การอบรม 
การดแูล และหนา้ทีอ่ืน่ๆ ของการเปน็พอ่แม ่ นำไปสูค่วาม
รู้สึกเครียดได้1 ความเครียดในการเลี้ยงดูบุตรทำให้บิดา
มารดามศีกัยภาพลดลง ในเรือ่งของการเลีย้งด ู การสนบัสนนุ 
ความอดทน และการมสีว่นรว่มในปฏสิมัพนัธก์บับตุร2 ซึง่
ความเครยีดในการเลีย้งดบูตุร (parenting stress) นี ้ เปน็
ผลมาจากความตา่งระหวา่งความตอ้งการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เปน็พอ่แม ่ (demands pertaining to parenthood) กบั
แหลง่ประโยชนท์ีพ่อ่แมม่อียู ่ (personal resources)3 ยิง่สิง่
ทีบ่ดิามารดาตอ้งการสวนทางกบัแหลง่ประโยชนท์ีม่อียูจ่รงิ 
หรอืการสนบัสนนุทางสงัคมที่ไดร้บั กย็ิง่ทำใหม้คีวามเครยีด
มากขึน้ ความเครยีดทีเ่กดิขึน้ในระบบการเลีย้งด ูโดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในชว่งทีเ่ดก็อาย ุ 3 ขวบปแีรก เปน็สิง่ทีว่กิฤตตอ่
พฒันาการทางอารมณแ์ละพฤตกิรรมของเดก็ รวมทัง้การ
พฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่งบดิามารดาและบตุรดว้ย4 

 องค์ความรู้เกี่ยวกับความเครียดในการเลี้ยงดูบุตร   
จะพบในการศกึษาตา่งประเทศเปน็สว่นมาก ซึง่กม็บีรบิทดา้น
วัฒนธรรมการเลี้ยงดูที่ต่างจากสังคมไทย ในต่างประเทศ  
มีการศึกษาถึงความเครียดในการเลี้ยงดูบุตรและปัจจัยที่
เกีย่วขอ้ง ทัง้ในกลุม่บดิามารดาทีบ่ตุรมปีญัหาสขุภาพ และ
ในกลุม่ทีม่บีตุรปกติ5-7 หรอืศกึษาเปรยีบเทยีบความเครยีดใน
การเลีย้งดบูตุรระหวา่งกลุม่บดิามารดาทีบ่ตุรมปีญัหาสขุภาพ
กับกลุ่มที่มีบุตรปกติ8, 9 จากการทบทวนวรรณกรรมต่าง
ประเทศเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดใน
การเลีย้งดบูตุร สามารถสรปุไดด้งันี ้
 ลกัษณะของผูด้แูล ไดแ้ก ่ อาย ุ การศกึษาและสำนกึ
ของความสามารถในการเลี้ยงดูบุตร พบว่า อายุและการ
ศกึษาของมารดา มคีวามสมัพนัธก์บัความเครยีดในการเลีย้งดู
บุตร โดยเป็นความสัมพันธ์ทั้งทางลบ10 และทางบวก11 
นอกจากนีม้กีารศกึษาทีร่ะบวุา่ มารดาทีม่สีำนกึของความ
สามารถในการเลี้ยงดูบุตรต่ำมาก (poor sense of 
parenting competence) จะมีปัญหาสุขภาพจิต 
(psychological symptoms) มากดว้ย12  
 ลักษณะสังคม-สภาพแวดล้อมที่มีความสัมพันธ์กับ

ความเครียดในการเลี้ยงดูบุตร ได้แก ่ การสนับสนุนทาง
สงัคม และลกัษณะอาชพีของมารดา ผลการศกึษาในอดตี
พบวา่ การรบัรูก้ารสนบัสนนุทางสงัคมมคีวามสมัพนัธท์าง
ลบกับความรู้สึกเครียดของมารดาในการเลี้ยงดูบุตร5,13  
ส่วนลักษณะอาชีพกับภาวะเครียดของมารดานั้น ผลการ
ศึกษายังมีความขัดแย้งกันอยู ่ โดยการศึกษาหนึ่งพบว่า 
มารดาที่ประกอบอาชีพจะมีความเครียดมากกว่ามารดาที่
เป็นแม่บ้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ14 ในขณะที่อีกการ
ศกึษาหนึง่กลบัพบวา่ มารดาที่ไดก้ลบัไปทำงานหรอืประกอบ
อาชพีหลงัคลอด มคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจ
ในการเปน็มารดา  และจำนวนชัว่โมงของการทำงานมคีวาม
สมัพนัธท์างลบกบัความเครยีดในการเลีย้งดบูตุรดว้ย15 

 ส่วนลักษณะของทารก ได้แก ่ พื้นฐานอารมณ์ของ
ทารก (infant temperament) หรือลักษณะพฤติกรรมที่
ทารกแสดงออก ซึง่สง่ผลตอ่การรบัรูข้องมารดาวา่บตุรของ
ตนเปน็เดก็เลีย้งยาก หรอืเลีย้งงา่ย16 ตวัอยา่งหนึง่ทีพ่บได้
บอ่ยของลกัษณะเดก็เลีย้งยาก คอื การรอ้งไหข้องทารกที ่
“บอ่ยหรอืมากกวา่ปกต”ิ ได ้แมอ้ายจุะพน้ 3 เดอืนไปแลว้17 
ความหงดุหงดิ งอแงงา่ย หรอืปลอบใหส้งบไดล้ำบาก ทำให้
มารดารูส้กึวา่ทารกเปน็เดก็เลีย้งยาก เพราะเอาใจหรอืตอบ
สนองไมถ่กู เปน็ตน้ ลกัษณะพืน้ฐานอารมณเ์ชน่นีม้กัจะเปน็
แหล่งกำเนิดความเครียดอย่างต่อเนื่องในการเลี้ยงดูบุตร  
ซึง่มกีารศกึษาที่ไดส้นบัสนนุความสมัพนัธด์งักลา่วไว ้18-20  

 สว่นการศกึษาในประเทศไทย เกีย่วกบัปจัจยัทีม่คีวาม
สัมพันธ์กับความเครียดในการเลี้ยงดูบุตรพบได้น้อยมาก  
โดยเฉพาะในกลุ่มบิดามารดาที่มีบุตรเป็นเด็กปกติทั่วไป 
เพราะส่วนมากจะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับความเครียดและ
การเผชญิความเครยีดของบดิามารดาทีบ่ตุรมปีญัหาสขุภาพ 
ดว้ยเหตนุีจ้งึทำใหอ้งคค์วามรู้ในบรบิทการเลีย้งดขูองสงัคม
ไทยเกีย่วกบัเรือ่งดงักลา่วมนีอ้ยมาก ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที่
จะศกึษาวา่มปีจัจยัใดบา้งทีม่คีวามสมัพนัธก์บัความเครยีดใน
การเลีย้งดบูตุร โดยใชแ้นวคดิเกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลตอ่
การเลี้ยงดูบุตรของ เบลสกี ้ (Belsky’s model of the 
determinants of parenting)21 ซึง่ระบวุา่ ปจัจยัสำคญัใน
การเลี้ยงดูบุตรม ี 3 ด้าน คือ ปัจจัยด้านผู้เลี้ยงด ู เช่น 
บคุลกิภาพ ความเชือ่ การรบัรูแ้ละคณุลกัษณะสว่นบคุคลของ
ผู้เลี้ยงด ู เป็นต้น ปัจจัยด้านสังคม-สภาพแวดล้อม เช่น 
สมัพนัธภาพในชวีติสมรส การสนบัสนนุทางสงัคมและอาชพี 
เปน็ตน้ และปจัจยัดา้นเดก็ เชน่ ลกัษณะพืน้ฐานอารมณข์อง
เดก็ เพศ ลำดบัทีก่ารเกดิ เปน็ตน้ ซึง่การศกึษาครัง้นีเ้ปน็  
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 การวเิคราะหท์ตุยิมาน (secondary data analysis) โดย
ศึกษาจากข้อมูลปฐมภูมิของการศึกษาวิจัยเรื่อง “ปัจจัย
ทำนายการรับรู้สมรรถนะตนเองของมารดาในการดูแล
ทารก” โดย นฤมล วปิโุร และคณะ22 จงึทำใหก้ารศกึษา  
ครั้งนี้จำกัดเฉพาะการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
มากกว่าการศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเครียดในการ
เลีย้งดบูตุรของมารดา โดยตวัแปรจากขอ้มลูปฐมภมูทิีค่าด
ว่าน่าจะเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความเครียดในการ
เลีย้งดบูตุรของมารดาทีม่บีตุรวยัทารก คอื 1. ปจัจยัดา้น
มารดา ไดแ้ก ่อาย ุการศกึษา การรบัรูส้มรรถนะของตนเอง
ในการดแูลทารก 2. ปจัจยัดา้นสงัคม-สภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก ่
การสนบัสนนุทางสงัคมและลกัษณะอาชพี 3. ปจัจยัดา้นเดก็ 
ไดแ้ก ่ความเปน็เดก็เลีย้งยาก-งา่ย   
 องค์ความรู้ที่ ได้จากการศึกษาครั้งนี ้ จะช่วยให้
พยาบาลมีความรู้และความเข้าใจปัจจัยบางประการ ที่มี
ความสมัพนัธก์บัความเครยีดของมารดาในการเลีย้งดบูตุร  
และนำมาเปน็ขอ้มลูในการวางแผนจดักจิกรรมการพยาบาล 
เพื่อลดความเครียดดังกล่าว อันจะส่งผลต่อคุณภาพการ
เลีย้งดบูตุรในระยะยาว  
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านมารดา 
(ไดแ้ก ่ อาย ุ การศกึษา การรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการ
ดูแลทารก) ปัจจัยด้านสังคม-สภาพแวดล้อม (ได้แก ่  
การสนบัสนนุทางสงัคมและลกัษณะอาชพีของมารดา) และ
ปัจจัยด้านเด็ก (ได้แก ่ ความเป็นเด็กเลี้ยงยาก-ง่าย) กับ
ความเครยีดในการเลีย้งดบูตุรของมารดาทีม่บีตุรวยัทารก 
 
วธิดีำเนนิการวจิยั
 รูปแบบงานวิจัยเป็นการศึกษาเชิงความสัมพันธ ์
(correlational study design)                                            
 ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ มารดาที่มีบุตร  
วัยทารกที่คลอดครบกำหนด และมีสุขภาพแข็งแรงและ  
พาบตุรมารบัภมูคิุม้กนัโรคทีแ่ผนกผูป้ว่ยนอก กมุารเวชกรรม   
โรงพยาบาลสมทุรสาคร 
 ขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี ้ ใช้จำนวน
ตวัอยา่งชดุเดยีวกบัขอ้มลูปฐมภมูทิี่ไดค้ำนวณไวส้ำหรบัการ
ทดสอบสถติถิดถอยพห ุ22 มจีำนวนทัง้สิน้ 135 คน 
 เครือ่งมอืการวจิยั 
 1. แบบสัมภาษณ์ข้อมูลส่วนบุคคลของมารดาและ
ทารก สรา้งโดยผูว้จิยั    

 2. แบบสอบถามการรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการ
ดแูลทารก (Self-efficacy in Infant Care Scale, SICS)23 
โดยถามความมัน่ใจของมารดาตอ่ความสามารถของตนเอง 
ในการทำกจิกรรมการดแูลทารกทีก่ำหนดใหจ้ำนวน 40 ขอ้ 
ลักษณะคำตอบเป็นคะแนนร้อยละของความมั่นใจ ใน  
การวเิคราะหใ์ชค้ะแนนเฉลีย่ทัง้ฉบบั ผูท้ี่ไดค้ะแนนเฉลีย่สงู
มีการรับรู้สมรรถนะตนเองในการดูแลทารกสูงกว่าผู้ที่ ได้
คะแนนเฉลีย่ตำ่กวา่ 
 3. แบบสอบถามการได้รับแรงสนับสนุนทางสังคม 
(Personal Resource Questionnaire, PRQ-85 Part II)24 
แปลเป็นภาษาไทยด้วยวิธีการแปลย้อนกลับโดยนิตยา   
สนิสกุใส25 โดยถามการรบัรูข้องมารดาในเรือ่งการสนบัสนนุ
ทางสงัคมที่ไดร้บั จำนวน 25 ขอ้ ลกัษณะคำตอบเปน็แบบ
มาตรประมาณคา่ (rating scale) 7 ระดบั ในการวเิคราะห์
ใชค้ะแนนรวมทัง้ฉบบั ผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมสงูมกีารรบัรูก้ารได้
รบัแรงสนบัสนนุทางสงัคม สงูกวา่ผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมตำ่กวา่ 
 4. แบบสอบถามการรบัรูข้องมารดาตอ่ความเปน็เดก็
เลีย้งยาก-งา่ยของทารก เปน็คำถามเพยีงหนึง่ขอ้ (single 
item question) ถามการรับรู้ของมารดาโดยภาพรวมต่อ
ความเปน็เดก็เลีย้งยาก-งา่ยของทารก ลกัษณะคำตอบเปน็
แบบมาตรประมาณคา่ (rating scale) 6 ระดบั ความเทีย่ง
ชนิดทดสอบซ้ำของข้อคำถามอยู่ ในเกณฑ์ที่ยอมรับได ้  
(r = .78, p < .001)26 พสิยัของคะแนนอยูร่ะหวา่ง 1-6   
ผูท้ี่ไดค้ะแนนสงูมกีารรบัรูว้า่ทารกเปน็เดก็เลีย้งยากมากกวา่
ผูท้ี่ไดค้ะแนนตำ่กวา่ 
 5. แบบสอบถามความเครียดในการเลี้ยงดูบุตร 
(Parenting Stress Index/Short Form, PSI/SF)4 ฉบบัแปล
ภาษาไทยภายใตล้ขิสทิธิข์อง Psychological Assessment 
Resources, Inc. มีจำนวนคำถาม 36 ข้อ โดยแบ่งเป็น
ความเครยีด 3 ดา้นๆ ละ 12 ขอ้ ไดแ้ก ่ความเครยีดตอ่การ
ทำบทบาท/หนา้ทีพ่อ่แม ่ (parental distress) ความเครยีดตอ่
ปัญหาปฏิสัมพันธ์กับลูก (parental-child dysfunction 
interaction) และความเครยีดตอ่ความเปน็เดก็เลีย้งยากของ
ลกู (difficult child) ลกัษณะคำตอบเปน็แบบมาตรประมาณ
คา่ (rating scale) 5 ระดบั ในการวเิคราะหใ์ชค้ะแนนรวม 
ผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมสงูมคีวามเครยีดในการเลีย้งดบูตุรสงูกวา่  
ผูท้ี่ไดค้ะแนนรวมตำ่กวา่ 
 จากขอ้มลูปฐมภมู ิ นฤมล วปิโุร และคณะ22 ไดน้ำ
แบบสอบถามส่วนที ่ 2-5 ไปทดลองใช้กับกลุ่มมารดาที่มี
คณุลกัษณะเชน่เดยีวกบักลุม่ตวัอยา่งทีต่อ้งการศกึษา ทีแ่ผนก
ผูป้ว่ยนอก กมุารเวชกรรม โรงพยาบาลสมทุรสาคร จำนวน 
25 ราย จากนัน้วเิคราะหค์า่ความเทีย่งของแบบสอบถามสว่น
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ที ่ 2-3 และ 5 โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค   
ไดเ้ทา่กบั .97, .82 และ .85 ตามลำดบั สำหรบัสว่นที ่ 4 
คำนวณหาความเที่ยงโดยใช้วิธีทดสอบซ้ำในระยะห่าง 2 
สปัดาห ์ไดค้า่ความเทีย่งเทา่กบั .70 (r = .70, p < .01)  
 การพทิกัษส์ทิธิก์ลุม่ตวัอยา่ง 
 สำหรับข้อมูลปฐมภูมิที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี ้  
ไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการจรยิธรรมองคก์รของ  
โรงพยาบาลสมทุรสาคร (ที ่ สค 0027.2/พเิศษ วนัที ่ 17 
เมษายน พ.ศ. 2549) มารดาทีม่คีณุสมบตัเิปน็กลุม่ตวัอยา่ง 
ไดร้บัคำอธบิายวตัถปุระสงคข์องการวจิยัและการพทิกัษส์ทิธิ ์
พรอ้มกบัลงนามในใบยนิยอมเขา้รว่มการวจิยั  
 วธิเีกบ็รวบรวมขอ้มลู 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์โดยผู้วิจัย   
ในสว่นของขอ้มลูสว่นบคุคลและใหม้ารดาตอบแบบสอบถาม
ฉบบัอืน่ๆ ดว้ยตนเอง 
 การวเิคราะหข์อ้มลู   
 ในการศกึษาครัง้นี ้ ใช้โปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำเรจ็รปู 
วเิคราะหข์อ้มลู ดงันี ้
 - สถติพิรรณนา (descriptive statistics) โดยการ
วเิคราะหค์วามถี ่ รอ้ยละ คา่เฉลีย่และคา่เบีย่งเบนมาตรฐาน 
เพือ่แสดงคณุลกัษณะของกลุม่ตวัอยา่ง และตวัแปรทีศ่กึษา 
 - วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s product moment correlation coefficients) 
เพือ่ศกึษาความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีศ่กึษา (ไดแ้ก ่ อาย ุ
การศกึษา การรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลทารก 
การสนบัสนนุทางสงัคม ลกัษณะอาชพี และความเปน็เดก็
เลีย้งยาก-งา่ย) กบัความเครยีดในการเลีย้งดบูตุรของมารดา

ทีม่บีตุรวยัขวบปแีรก 

ผลการวจิยั
 1. ลักษณะทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่าง
ประกอบดว้ยมารดาทีม่บีตุรวยัทารกจำนวน 135 คน มารดา
มอีายอุยู่ในชว่ง 15-44 ป ี โดยมอีายเุฉลีย่ 24.74 ป ี (SD = 
6.05) จำนวนปทีี่ไดร้บัการศกึษาโดยเฉลีย่ 10.28 ป ี (SD = 
3.30) โดยมมีารดารอ้ยละ 31.90 ที่ไดร้บัการศกึษาสงูสดุคอื 
ระดบัมธัยมศกึษาปทีี ่ 3 ซึง่เปน็ระดบัการศกึษาภาคบงัคบั
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาภาคบงัคบั พ.ศ. 2545 รอ้ยละ 
69.60 เปน็มารดาครรภแ์รก  และรอ้ยละ 53.20 ของมารดา
ครรภ์แรกไม่เคยมีประสบการณ์ในการดูแลทารกมาก่อน 
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวคือ 15,814.81 บาท   
(SD = 13,024.05) หรอือยูร่ะหวา่ง 3,000 ถงึ 75,000 บาท
ต่อเดือน มารดาร้อยละ 54.80 ประกอบอาชีพนอกบ้าน 
นอกนั้นหรือร้อยละ 45.20 เป็นแม่บ้าน (47 คน) หรือ
ประกอบอาชพีอยูท่ีบ่า้นของตนเอง (14 คน)  
 ทารกในกลุม่ตวัอยา่งมอีายเุฉลีย่ 230.42 วนั (SD = 
60.55) โดยรอ้ยละ 52.6 เปน็ทารกเพศหญงิ รอ้ยละ 50.4 
ของทารกมมีารดาเปน็ผูเ้ลีย้งดหูลกั รองลงมาคอื ปู ่ ยา่ ตา 
ยาย (รอ้ยละ 35.50) 
 2. คะแนนเฉลีย่ทัง้ฉบบัของการรบัรูส้มรรถนะตนเอง
ของมารดาในการดแูลทารก มคีา่เฉลีย่เทา่กบั 74.08 (SD = 
14.66) คะแนนเฉลีย่ของการสนบัสนนุทางสงัคม และความ
เปน็เดก็เลีย้งยาก-งา่ย เทา่กบั 130.34 (SD = 14.59) และ 
2.13 (SD = 0.84) ตามลำดบั สว่นความเครยีดในการเลีย้ง
ดบูตุรเทา่กบั 79.46 (SD = 19.34) ดงัแสดงใน ตารางที ่1 
 

ตารางที ่1  คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และพสิยัของคะแนนตวัแปรทีศ่กึษา 

ตวัแปรทีศ่กึษา 
 
1. การรบัรูส้มรรถนะตนเองของมารดาในการ 
 ดแูลทารก (SICS) 
2. การสนบัสนนุทางสงัคม (PRQ-85) 
3. ความเปน็เดก็เลีย้งยาก-งา่ย 
4. ความเครยีดในการเลีย้งดบูตุร (PSI/SF) 
 4.1 ความเครยีดตอ่การทำบทบาท/หนา้ทีพ่อ่แม ่
 4.2 ความเครยีดตอ่ปญัหาปฏสิมัพนัธก์บัลกู 
 4.3 ความเครยีดตอ่ความเปน็เดก็เลีย้งยากของลกู 

คะแนนเฉลีย่(คา่เบีย่งเบน 
มาตรฐาน) 

74.08 (14.66) 
 

130.34 (14.59) 
2.13 (0.84) 

79.46 (19.34) 
19.13 (0.67) 
25.14 (0.67) 
25.19 (0.62) 

พสิยัของคะแนนจาก
แบบสอบถาม 

0-100 
 

25-175 
1-6 

36-180 
12-60 
12-60 
12-60 

พสิยัของคะแนนจาก 
กลุม่ตวัอยา่ง 
31.88-98.38 

 
87-163 
1-4 

45-143 
12-55 
12-49 
12-48 

J Nurs Sci_Vol 28 No1.indd   23 4/3/10   12:28:42 AM



J Nurs Sci   Vol.28  No.1   Jan - Mar  2010 

Journal of Nursing Science ��

 
 3. ความสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีศ่กึษา พบวา่ อายขุองมารดาไมม่คีวามสมัพนัธก์บัความเครยีดในการเลีย้งดบูตุร แต่
การศกึษาของมารดา การรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลทารก ลกัษณะอาชพี (ซึง่จำแนกเปน็สองลกัษณะ คอื แมบ่า้น
หรอืทำงานทีบ่า้น และทำงานนอกบา้น) และการสนบัสนนุทางสงัคม มคีวามสมัพนัธท์างลบกบัความเครยีดในการเลีย้งดบูตุร 
ในขณะทีค่วามเปน็เดก็เลีย้งยาก-งา่ยของทารกมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความเครยีดในการเลีย้งดบูตุร ดงัแสดงในตารางที ่2 

ตารางที ่2 คา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธร์ะหวา่งตวัแปรทีศ่กึษา   

ตวัแปร 
1. อาย ุ
2. การศกึษา 
3. การรบัรูส้มรรถนะของตนเอง 
4. ลกัษณะอาชพี 
5. การสนบัสนนุทางสงัคม 
6. ความเปน็เดก็เลีย้งยาก-งา่ย 
7. ความเครยีดในการเลีย้งดบูตุร 

1 
- 

.29** 

.30** 
.13 
.28** 
.14 
-.14 

2 
 
- 

.22* 
.28** 
.30** 
-.002 
-.27** 

3 
 
 
- 

.02 
.52** 
.02 

-.36** 

4 
 
 
 
- 

.09 
-.01 
-.19* 

5 
 
 
 
 
- 

 -.11 
-.41** 

6 
 
 
 
 
 
- 

 .19* 

7 
 
 
 
 
 
 
- 

*p < .05, **p < .01 

การอภปิรายผล
 1. ปจัจยัดา้นมารดา  
 ลกัษณะมารดาทีม่คีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัความเครยีด
ในการเลีย้งดบูตุร ไดแ้ก ่ การศกึษาของมารดา (r = -.27,   
p < .01) และการรบัรูส้มรรถนะของตนเองในการดแูลทารก   
(r = -.36, p < .01) 
 - การพบความสมัพนัธร์ะหวา่งการศกึษาของมารดา
กบัความเครยีดในการเลีย้งดบูตุรสอดคลอ้งกบัการศกึษาใน
อดตี11, 27 ซึง่ถงึแมจ้ะเปน็การศกึษาในมารดาของเดก็วยัเรยีน
และวัยรุ่น แต่เหตุผลหรือคำอธิบายของความสัมพันธ์ดัง
กลา่วนา่จะคลา้ยคลงึกนัในเรือ่งของการดแูลเดก็ กลา่วคอื 
จากการศกึษาของ โวลฟ์ (Wolff)28 พบวา่ เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัมารดาทีม่กีารศกึษานอ้ย มารดาทีม่กีารศกึษาสงูกวา่มกั
จะมคีวามสามารถในการแสวงหาขอ้มลูหรอืความรูเ้กีย่วกบั
การเลี้ยงดูบุตรได้มากกว่าและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล
หรือแหล่งความช่วยเหลือจากสังคมหรือชุมชนได้ง่ายกว่า   
ดงันัน้การศกึษาของมารดาไดช้ว่ยในเรือ่งของการเขา้ถงึขอ้มลู
และแหลง่ความชว่ยเหลอืทีเ่ปน็ประโยชนต์อ่การเลีย้งดบูตุรจงึ
มสีว่นทำใหค้วามเครยีดในการเลีย้งดบูตุรลดนอ้ยลงดว้ย   
 - การรบัรูส้มรรถนะตนเองนัน้สว่นหนึง่ขึน้กบัความ
พรอ้มทางรา่งกาย และสภาวะทางอารมณใ์นขณะนัน้29 หาก
มารดาอยู่ในสถานการณ์หรือมีสภาวะอารมณ์ที่ตึงเครียด   
จะทำใหเ้กดิความกงัวล ทอ้ถอย ขาดความเชือ่มัน่ในตนเอง 
และมกัตคีวามวา่ตนไมม่คีวามสามารถดพีอ สิง่เหลา่นีย้อ่มมี
ผลทำใหม้ารดามคีวามเชือ่ในความสามารถของตนเองนอ้ย

ลงในการดูแลทารก แต่หากมารดาอยู่ในสภาวะที่มีความ
พรอ้ม หรอืมคีวามเครยีดลดลง จะทำใหม้ารดามคีวามเชือ่
มั่นในความสามารถของตนเองมากขึ้นด้วยและในทำนอง
กลบักนั เมือ่มารดามคีวามเชือ่มัน่อยา่งมากวา่ตนเองมคีวาม
สามารถในการดูแลทารกและนำมาซึ่งการดูแลทารกที่มี
ศกัยภาพ กย็อ่มทำใหค้วามเครยีดในการเลีย้งดบูตุรลดลง
ดว้ย สอดคลอ้งกบัการศกึษาของโคปแลนด ์ (Copeland)13   

ทีพ่บวา่ ศกัยภาพของมารดาในการดแูลทารก (maternal 
competence) มอีทิธพิลโดยตรงกบัความเครยีดในการเลีย้ง
ดูบุตร และการศึกษาของรีซ (Reece) และฮาร์คเลส 
(Harkless)30 ทีพ่บวา่ความเครยีดของมารดามคีวามสมัพนัธ์
เชิงลบกับการรับรู้สมรรถนะของตนเองในการเป็นพ่อแม่
และทัง้สองปจัจยัสามารถอธบิายการปรบัตวัตอ่บทบาทการ
เปน็พอ่แม่ไดอ้ยา่งมนียัสำคญัทางสถติ ิ
 ในการศึกษาครั้งนี้พบว่า อายุของมารดาไม่มีความ
สมัพนัธก์บัความเครยีดในการเลีย้งดบูตุร (r = -.14, p > .05) 
ซึง่ตา่งจากการศกึษาในอดตีทีพ่บวา่ อายมุคีวามสมัพนัธท์ัง้
เชงิลบและเชงิบวกกบัความเครยีดในการเลีย้งดู10,11 ทัง้นีอ้าจ
เป็นไปได้ว่าอายุของบุตรในการศึกษาครั้งนี ้ ถูกจำกัดที่วัย
ขวบปแีรก ลกัษณะภาระงานในการเลีย้งดทูารกยอ่มนอ้ย
กวา่การเลีย้งดเูดก็ทีอ่ายมุากขึน้ ซึง่มคีวามตอ้งการการดแูล
และการตอบสนองมากขึน้ตามพฒันาการดา้นตา่งๆ รวมทัง้
ในเรือ่งของการฝกึระเบยีบวนิยั การอบรมสัง่สอน และอืน่ๆ 
ซึง่ยอ่มตอ้งใชค้วามมวีฒุภิาวะของมารดา (โดยมอีายเุปน็  
ตวับง่ชี)้ ในการเลีย้งดมูากขึน้   
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 2. ปจัจยัดา้นสงัคม-สภาพแวดลอ้ม 
 ผลการศกึษาพบวา่ลกัษณะอาชพีของมารดา มคีวาม
สมัพนัธท์างลบกบัความเครยีดในการเลีย้งดบูตุร (r = -.19, 
p < .05) ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากการทีม่ารดามหีลายบทบาท 
เชน่ บทบาทการเปน็มารดา บทบาทในอาชพีการงาน รว่ม
กับการได้มีสังคมนอกบ้าน ช่วยลดความรู้สึกหมกมุ่นและ
การจดจอ่กบัภาระงานบา้น การเลีย้งด ู และครอบครวั ซึง่
การศกึษาของทศัน ีประสบกติตคิณุ31 ไดส้นบัสนนุเหตผุลดงั
กลา่วโดยพบวา่ รอ้ยละ 62 ของมารดาทีม่บีตุรวยัขวบปแีรก 
ในกลุ่มที่ ไม่ได้ทำงานมีความรู้สึกไม่พอใจกับการต้องอยู ่ 
กับบ้านและต้องการออกไปทำงานหรือประกอบอาชีพ  
นอกบ้าน ส่วนมารดาที่ประกอบอาชีพนอกบ้านมีเพียง  
รอ้ยละ 38 เทา่นัน้ทีต่อ้งการอยูก่บับา้น 
 นอกจากนี ้ ผลการศกึษายงัพบวา่ การสนบัสนนุทาง
สังคมมีความสัมพันธ์ทางลบกับความเครียดในการเลี้ยงดู
บตุร (r = -.41, p < .01)  ซึง่สอดคลอ้งกบัการศกึษาในตา่ง
ประเทศทีศ่กึษาทัง้ในมารดาทัว่ไป13 และมารดาวยัรุน่20 อาจ
กลา่วไดว้า่ ในทกุวฒันธรรมของการเลีย้งด ู การสนบัสนนุ
ทางสงัคมทำหนา้ทีเ่ปน็แหลง่ประโยชนท์ีจ่ะชว่ยใหม้ารดาได้
รบัการประคบัประคองดา้นจติใจ ชว่ยใหม้ารดาสามารถเผชญิ
ปญัหาการดแูลบตุรไดอ้ยา่งมัน่ใจและชว่ยแบง่เบาภาระในการ
เลีย้งดทูีเ่กดิจากบทบาทการเปน็มารดาไดม้ากขึน้ สง่ผลให้
ความเครยีดในการเลีย้งดบูตุรลดลงได ้ 
 3. ปจัจยัดา้นทารก  
 ผลจากการศกึษาในครัง้นีพ้บวา่ การรบัรูข้องมารดา
ต่อความเป็นเด็กเลี้ยงยาก-ง่ายของทารก มีความสัมพันธ์
ทางบวกกบัความเครยีดในการเลีย้งดบูตุร (r = .19, p < .05) 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาในอดตี18, 32, 33 ซึ่งความสัมพันธ์ดัง
กลา่วอาจอธบิายไดจ้ากโมเดลการรอ้งไหข้องทารก34 ทีร่ะบุ
ว่า ทารกที่หงุดหงิด งอแงง่าย หรือร้องไห้บ่อยและนาน 
หรอืเปน็เดก็ทีม่ารดา “อา่นใจ หรอืเดาใจ” ไดย้าก เพราะ
มารดาไม่สามารถอ่านสัญญาณที่ทารกส่งมาให้ ได้อย่าง
เขา้ใจ ทำใหม้ารดารูส้กึเหนือ่ยกายและเหนือ่ยใจ ภายหลงั
จากทีพ่ยายามทกุวถิทีางทีจ่ะตอบสนองทารก สว่นทารกเอง
ก็รู้สึกเหนื่อยล้าเช่นกันภายหลังจากที่ได้รับการกระตุ้นเร้า
ของมารดา ทีพ่ยายามจะตอบสนองแตก่็ไมส่อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของทารก ทำใหต้า่งฝา่ยตา่งกห็งดุหงดิ ยิง่มารดารูส้กึ
วา่ทารกเลีย้งยาก กย็ิง่รูส้กึเครยีดในการเลีย้งทารก สอดคลอ้ง
กบังานวจิยัในอดตีทีศ่กึษาในมารดาทีม่ทีารกวยั 4-6 เดอืน 
และพบวา่มารดาทีร่ายงานวา่บตุรของตนร้องไห้บ่อยและ
นานกวา่ 3 ชัว่โมงในแตล่ะวนั จะมคีวามเครยีดในการเลีย้ง

ดบูตุรมากกวา่มารดาทัว่ไป 5.7 เทา่35   

 
ข้อเสนอแนะ
 ถงึแมก้ารศกึษาและลกัษณะอาชพีของมารดา ซึง่พบ
วา่มคีวามสมัพนัธก์บัความเครยีดในการเลีย้งดบูตุร จะไม่
สามารถนำมาจดักระทำ (manipulation) ในเชงิกจิกรรมการ
พยาบาลได ้แตก่เ็ปน็การคน้พบทีเ่ปน็ประโยชนใ์นเชงิการนำ
มาใชป้ระกอบการเฝา้ระวงัในกลุม่มารดาทีม่กีารศกึษานอ้ย 
เป็นแม่บ้านหรือประกอบอาชีพที่บ้าน ซึ่งทำให้ถูกจำกัด
โอกาสและแหลง่ประโยชนห์รอืเครอืขา่ยทางสงัคม นำไปสู่
การเกิดความเครียดได้มากกว่ากลุ่มที่มีการศึกษาสูงกว่า 
หรอืมกีารทำงานนอกบา้น ในกลุม่นีพ้ยาบาลจงึควรใหก้าร
สนบัสนนุอยา่งใกลช้ดิในดา้นขอ้มลูและทกัษะการดแูลบตุร  
 กิจกรรมการพยาบาลที่บูรณาการข้อค้นพบจากการ
ศกึษาวจิยัยอ่มมปีระสทิธผิลสงู ดงันัน้ กจิกรรมการพยาบาล
ทีม่จีดุมุง่หมายลดความเครยีดของมารดาในการเลีย้งดบูตุร 
จงึควรทำในรปูของการบรูณาการทัง้ในเรือ่งของการสนบัสนนุ
ด้านข้อมูล และแหล่งประโยชน์อื่นที่เกี่ยวข้อง การสอน
เทคนคิการผอ่นคลาย การฝกึทกัษะการดแูลบตุรแกม่ารดา
และการติดตาม ตลอดจนการให้กำลังใจในรูปแบบต่างๆ 
เพื่อขจัดความสงสัยในตนเอง แต่สร้างความเชื่อในความ
สามารถของตนเกีย่วกบัการดแูลบตุรและประการสดุทา้ยทีม่ี
ความสำคญัมาก แตย่งัไดร้บัความสนใจนอ้ยจากพยาบาล
ด้านกุมารเวชศาสตร ์ คือ การให้ความรู้ความเข้าใจกับ
มารดาในเรือ่งของพืน้ฐานอารมณท์ารก ซึง่จะชว่ยใหม้ารดา
เขา้ใจบตุรมากยิง่ขึน้ มกีารรบัรูแ้ละยอมรบัพฤตกิรรมของบตุร
ในทางบวก สามารถอ่านสัญญาณพร้อมตอบสนองความ
ตอ้งการของบตุรไดอ้ยา่งเหมาะสม นำไปสูส่มัพนัธภาพอนัดี
ระหวา่งมารดาและบตุร  
 การวจิยัครัง้นีม้ขีอ้จำกดั เนือ่งจากเปน็การวเิคราะห์
ทตุยิมาน ทำใหอ้งคค์วามรูท้ี่ไดอ้ยู่ในระดบัเบือ้งตน้เทา่นัน้  
การวจิยัครัง้ตอ่ไปจงึควรศกึษาใหค้รอบคลมุตวัแปรทีเ่กีย่วขอ้ง
มากขึน้และควรเลอืกใชเ้ครือ่งมอืทีป่ระเมนิการสนบัสนนุทาง
สงัคมในการเลีย้งดบูตุร (parenting support) โดยตรงแทน
การประเมินการสนับสนุนทางสังคมทั่วๆ ไป (general 
social support) ซึง่จะทำใหส้ามารถอธบิายปรากฏการณ์
ความเครยีดในการเลีย้งดบูตุรไดช้ดัเจนมากขึน้5 นอกจากนี้
ควรศกึษาในกลุม่ประชากรนีซ้ำ้อกีครัง้และกลุม่ประชากรอืน่
ดว้ย เชน่ บดิาหรอืมารดาทีม่บีตุรวยัอืน่ หรอืมบีตุรทีม่คีวาม
เจบ็ปว่ยเรือ้รงั หรอืเปน็ทารกเกดิกอ่นกำหนด เปน็ตน้  
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