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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับ

ความเครียดในการท�าบทบาทแม่ของ ย่า/ยายท่ีเลี้ยงดู

หลาน และปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับความเครียดใน 

การท�าบทบาทแม่ของย่า/ยายท่ีเลี้ยงดูหลานวัยขวบปีแรก 

กลุ่มตัวอย่างคือ ย่า/ยายที่ท�าบทบาทหลักแทนพ่อแม่เป็น

ผู้เลี้ยงดูหลานวัยขวบปีแรก เป็นระยะเวลา 1 เดือนขึ้นไป

ในจงัหวดัอบุลราชธาน ีจังหวดัร้อยเอด็ และจังหวดัสกลนคร 

จ�านวน 100 ราย คัดเลือกโดยการสุ่มแบบหลายข้ันตอน 

เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามประกอบด้วยแบบสอบถาม

ข้อมูลส่วนบุคคล แบบสอบถามความเครียดในการท�า

บทบาทแม่ของย่า/ยายที่เลี้ยงดูหลาน แบบสอบถาม 

ความรู้สึกเป็นภาระในการดูแล แบบสอบถามความรู้สึก 

มีคุณค่าต่อตนเองในการท�าบทบาท และแบบสอบถาม 

การสนับสนุนทางสังคมของครอบครัว วิเคราะห์ข้อมูลโดย

ใช้สถิตเิชงิพรรณนาและสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์ของเพยีร์สนั

 ผลการวิจัยพบว่า ย่า/ยายท่ีเลี้ยงดูหลานวัยขวบปี

แรก มคีวามเครียดในภาพรวมอยูใ่นระดบัสงู ร้อยละ 36.00 

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

กับความเครียดในการท�าบทบาทแม่ของ ย่า/ยายที่เลี้ยงดู

หลาน ได้แก่ ความรู้สึกเป็นภาระด้านการเงิน (r = .249,  

p < .05) ความรู้สกึเป็นภาระด้านกิจวตัรประจ�าวนั (r = .306, 

p < .01) และความรู้สึกเป็นภาระด้านสุขภาพ (r = .350, 

p < .01) และปัจจยัทีม่คีวามสมัพนัธ์ทางลบอย่างมนียัส�าคญั 

ทางสถิตกิบัความเครยีดในการท�าบทบาทแม่ของย่า/ยายที่

เลี้ยงดูหลาน ได้แก่ ความรู้สึกมีคุณค่าต่อตนเองในการท�า

บทบาท (r = -.266, p < .01) และการสนับสนุนทางสังคม

จากครอบครัว (r = -.314, p < .01) ผลการวิจัยครั้งนี้ 

เสนอแนะให้พยาบาลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการดูแล 

ย่า/ยายที่เล้ียงดูหลาน ควรมีการประเมินความเครียด 

ในการท�าบทบาทของย่า/ยายอย่างต่อเนื่อง และให้การ

พยาบาลเพื่อส่งเสริมการสนับสนุนทางสังคมและลดภาระ

ด้านต่าง ๆ ให้แก่ย่า/ยาย

ค�าส�าคัญ: ความเครียดในการท�าบทบาทแม่ของ ย่า/ยาย, 

ย่า/ยายที่เลี้ยงดูหลานวัยขวบปีแรก

Abstract

 The objectives of this study were to examine 

level of parenting stress and factors associated 

with parenting stress among grandmothers who 

raised their infant grandchildren. A total sample 

of 100 grandmothers who were primary caregivers 

of their infant grandchildren of at least 1 month 

in Ubon Ratchathani province, Roi-ed province, 

and Sakolnakorn province was recruited in the 

study by using multi-staged random sampling 

technique. Data were collected by using  

questionnaires including the Parenting Stress Index 

Short Form, the caregiver burden questionnaires, 
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the self-esteem questionnaire, and the social 

support questionnaire. Data were analyzed by 

using descriptive statistics and Pearson product 

moment correlation coefficients. 

 The results  showed that  36% of  

grandmothers reported high level of parenting 

stress. Factors that had significant positive  

relationship with parenting stress were caregiving 

burden in the aspects of financial (r = .249, p < .05), 

daily activities (r = .306, p < .01) and health  

(r = .350, p < .01). Self-esteem and family social 

support were found to have significant negative 

relationship with parenting stress (r = -.266, p < .01; 

r = -.314, p < .01 respectively). These findings 

suggest that nurses should monitor and assess 

stress level of grandparents who were primary 

caregivers of grandchildren and provide appropriate 

interventions by focusing on promoting social 

support and decreasing caregiver burden.

Key words: Parenting stress of grandparents, 

grandparents raising infant grandchildren

ความส�าคัญของปัญหา

 จากการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม 

อย่างรวดเร็วของประเทศไทยส่งผลให้ในปัจจุบนัมกีารย้ายถิน่ 

ไปหางานท�า โดยในภาคอีสานมีประชากรย้ายถิ่นร้อยละ 

1.2 (ส�านกังานสถิตแิห่งชาต,ิ 2558) เพือ่น�ารายได้มาจุนเจือ

ครอบครัว ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบต่าง ๆ  

โดยเฉพาะระบบทีเ่ลก็ทีส่ดุของการพฒันาประเทศคอืระบบ

ครอบครัว มีเปลี่ยนแปลงไปจากครัวเรือนเดี่ยวที่มีพ่อ แม่ 

และลูกที่อาศัยอยู่รวมกันมีแนวโน้มลดลง และมีครอบครัว

ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นคือครอบครัวที่มี ปู่/ย่า/ตา/ยาย 

และหลานอาศัยอยู่ร่วมกัน ไม่มีสมาชิกที่เป็นรุ่นพ่อแม่ 

เนือ่งจากพ่อแม่ต้องไปท�างานต่างถิน่เรยีกครอบครวัแบบนี้

ว่า ครอบครัวแหว่งกลาง (skip generation family) ซึ่ง

ครอบครัวลักษณะนี้สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 5.5 ในปี 2553 

(ส�านักงานสถิติแห่งชาติ, 2556) โดยครอบครัวลักษณะนี้

ส่วนใหญ่จะพบมากในภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื ข้อมลูจาก

องค์การยนูเิซฟ ประเทศไทย เผยว่า เดก็ทีไ่ม่ได้อยูก่บัพ่อ/แม่ 

ในประเทศไทยพบว่ามีอัตราที่สูงมากถึงร้อยละ 21 โดยใน

ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของไทยเดก็ทีไ่ม่ได้อยูกั่บพ่อ/แม่

สูงถึงร้อยละ 30 ของเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทัง้หมด เมือ่น�าไปเปรยีบเทยีบกบัประเทศทีพ่ฒันาในระดับ

ใกล้เคยีงกับประเทศไทย พบว่าประเทศลาวมเีดก็ทีไ่ม่ได้อยู่

กบัพ่อ/แม่ร้อยละ 5 ประเทศเวยีดนามร้อยละ 4.5 ประเทศ 

ออสตาริก้าร้อยละ 3.4 และประเทศไนจีเรียร้อยละ 6.5 

(THE ISAAN RECORD, 2016) 

 พ่อ/แม่ที่ต้องไปท�างานต่างถิ่นนั้นไม่สามารถที่จะ

น�าลกูของตนไปดแูลเองได้ จงึต้องพึง่พาผูอ้ืน่ในการทีจ่ะท�า

หน้าที่เลี้ยงดูบุตรแทนพ่อ/แม่ โดยส่วนใหญ่มีการพึ่งพา

คนในครอบครัวเดียวกันได้แก่ปู่/ย่า/ตา/ยาย ญาติพี่น้อง

ของตนที่ไว้วางใจให้ท�าหน้าท่ีเลี้ยงดูบุตรแทนได้ การที่ 

ย่า/ยายต้องมารับบทบาทแทนพ่อ/แม่ในการเล้ียงดูหลาน

วัยขวบปีแรกของตนอาจเป็นสถานการณ์ที่ก ่อให้เกิด

ความเครียดได้เพราะเด็กวัยขวบปีแรกนั้นเป็นวัยท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงทางด้านพัฒนาการ และการเจริญโตของ

ร่างกายอย่างรวดเร็วและเป็นวัยที่ยังไม่สามารถช่วยเหลือ

ตนเองได้ เป็นวัยที่ต้องพึ่งพาผู้ที่ท�าหน้าที่ในการดูแลหลัก 

ซึ่งย่า/ยายต้องให้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษ

เพือ่ตอบสนองความต้องการทัง้ทางด้านร่างกาย และจติใจ

ของเด็กในวัยนี้ ได้แก่การดูแลเก่ียวกับ การกิน การนอน 

การขบัถ่าย การป้องกันโรค และการเกดิอบุตัเิหต ุการเล้ียงดู 

ด้วยความรัก และทะนุถนอม เด็กในทารกเป็นวัยที่ยังต้อง

ปรับตัวอยู่เสมอจึงมีพฤติกรรมการกินการนอนที่ยังไม่เป็น

เวลา ตื่นมากลางดึกร้องไห้เพราะหิวนม หรือถ่ายอุจจาระ

ปัสสาวะกจ็ะร้องไห้เพ่ือให้ผูเ้ลีย้งดตูอบสนองความต้องการ

ของตน การรบับทบาทย่า/ยาย จากทีเ่คยท�าบทบาทเป็นที่

ปรึกษาให้บุตรหลาน คอยให้ความชื่นชมหลานของตนที่มี

บดิามารดาคอยเลีย้งดอูุม้ชแูต่ย่า/ยายต้องมารบับทบาทแม่

ในการเลี้ยงดูด้วยตนเองมากกว่าบิดามารดาของเด็กเอง 

ประกอบกบัอายทุีม่ากขึน้ ภาวะสขุภาพ รายได้ทีล่ดลงหรอื

ไม่มีเลยต้องมารับภาระเป็นเลี้ยงดูหลานซึ่งอาจท�าให้ย่า/

ยายเกิดความเครียดได้ (รัตโนทัย พลับรู้การ, 2556) 

 จากการศึกษาในประเทศไทย ในยายที่เป็นผู้ดูแล

เล้ียงดูหลานของลูกสาววัยรุ่น พบว่ายายมีความเครียด 

ในระดับสูง (Srinon, 2015) และส่งผลให้มีภาวะซึมเศร้า 


