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บทความวิจยั

ความสมัพนัธร์ะหว่างความเครียดและการเผชิญความเครียด 

ของมารดาวยัรุ่นมุสลิมท่ีมีบุตรเกิดก่อนก�าหนดเข้ารบัการ

รกัษาในหออภิบาลทารกแรกเกิดในสามจงัหวดัชายแดนใต้

ชญัญส์รุยี ์สงิสวุรรณ** พสิมยั วฒันสทิธิ*์** บุษกร พนัธเ์มธาฤทธ*์***

บทคดัย่อ

 การวิจยัครัง้น้ีมีวตัถุประสงค์เพือ่ศึกษาความสมัพนัธ์ระหว่างความเครียดและการเผชิญ

ความเครยีดของมารดาวยัรุ่นมุสลมิทีม่บีุตรเกดิก่อนก�าหนดเขา้รบัการรกัษาในหออภบิาลทารกแรกเกดิ

ในสามจงัหวดัชายแดนใต ้เลอืกกลุม่ตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจง จ�านวน 155 ราย เกบ็รวบรวมขอ้มลูโดย

ใชแ้บบสอบถาม ประกอบดว้ย 1) แบบสอบถามขอ้มลูสว่นบุคคลของมารดาและทารก 2) แบบสอบถาม

ความเครยีดของมารดาวยัรุน่มสุลมิเมือ่บุตรเขา้รบัการรกัษาในหออภบิาลทารกแรกเกดิ 3) แบบสอบถาม

การเผชญิความเครยีดของมารดาวยัรุน่มสุลมิ ไดร้บัการตรวจสอบความตรงดา้นเน้ือหาโดยผูท้รงคณุวฒุ ิ

ผลการทดสอบความเทีย่งของเครือ่งมอืชดุที ่2 โดยใชส้มัประสทิธิแ์อลฟาของ ครอนบาค ไดค้า่ความเชือ่

มัน่เทา่กบั .93 และทดสอบความเทีย่งของเครือ่งมอืชดุที ่3 โดยใชค้า่ KR-20 ไดเ้ทา่กบั .7 ผลการวเิคราะห ์

ความสมัพนัธโ์ดยใชก้ารทดสอบดว้ยสมัประสทิธิส์หสมัพนัธส์เปียรแ์มน (Spearman’s rho correlation 

coefficient) ผลวจิยั พบวา่ ระดบัความเครยีดของมารดาวยัรุน่มสุลมิมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัการเผชญิ

ความเครยีดดา้นการแกป้ญัหา อยา่งมนียัส�าคญัทางสถติ ิ(r = .36, p < .01) ผลการวเิคราะหค์วามสมัพนัธ์

โดยการทดสอบดว้ยสมัประสทิธิส์หสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson product-moment correlation coefficient) 

พบวา่ ระดบัความเครยีดของมารดาวยัรุน่มสุลมิมคีวามสมัพนัธอ์ยา่งไมม่นียัส�าคญัทางสถติกิบัการเผชญิ

ความเครยีดโดยรวม (r = -.09, p = .27) และการเผชญิความเครยีดดา้นมุง่จดัการกบัอารมณ์ (r = -.15, p = .07) 

พยาบาลควรสง่เสรมิใหม้ารดาวยัรุน่มสุลมิใชก้ารเผชญิความเครยีดแบบมุง่จดัการกบัปญัหาเพือ่ลดระดบั

ความเครยีด

ค�าส�าคญั : ความเครยีด; การเผชญิความเครยีด; ทารกเกดิก่อนก�าหนด; มารดาวยัรุน่มสุลมิ
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Mothers Having Premature Infants Admitted in Neonatal 
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Abstract

 This descriptive study aimed to describe the relationship between maternal stress and 

coping of Muslim adolescent mothers with premature infants admitted in neonatal intensive care 

units. The purposive samples were 155 mothers recruited from the three southern border provinces. 

The questionnaires used in this study were 1) Maternal and Infant Demographic Characteristics 

Form, 2) The Muslim Adolescent Mothers Stressor Scale and 3) The Muslim Adolescent Mothers 

Coping Scale. All questionnaires were tested for content validity by three experts. The Cronbach’s 

alpha coefficient of the Muslim Adolescent Mothers Parental Stressor Scale was tested for reliability,

yielded .93 and the KR-20 of the Adolescent Muslim Mothers Coping Scale was .70. The correlation

using Spearman’s rho correlation coefficient showed that the maternal stress and problem-focused 

coping had positive relationship (r = .36, p < .01). The Pearson product-moment correlation coefficient

showed non-significant relationship between maternal stress and coping as well as maternal stress 

and emotional-focused coping  (r = -.06, p = .47 and r = -.11, p = .16, respectively) add conclusion,

result: ). Nurses should promote problem-focused coping in Muslim adolescent mothers to reduce 

maternal stress.
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