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ชือ่เร่ืองการคนควาแบบอิสระ การเปรียบเทียบความเครียดและประสิทธิภาพการทํ างานของ
พยาบาลสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
กอนและหลังกระบวนการกลุมตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล
อารมณ และพฤติกรรม

ผูเขียน นางสาวจนัทนา  แสงสวาง

ปริญญา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยาการปรึกษา)

อาจารยท่ีปรึกษาการคนควาแบบอิสระ
อาจารย  ดร. สมชาย  เตียวกุล

บทคัดยอ

การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  ศึกษาเปรียบเทียบความเครียดและประสิทธิภาพการ
ทํ างานของพยาบาลสถานบริการสุขภาพพิเศษมหาวิทยาลัยเชียงใหมกอนและหลังการเขารวม
กระบวนการกลุมตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม กลุมตัวอยางเปนพยาบาลที่มี
ประสบการณการปฏิบัติงานระหวาง 1- 3 ป  จํ านวน 8 คน ไดรับการเขารวมกระบวนกลุมตามแนว
คดิพจิารณาเหตุผล อารมณ และพฤติกรรม จํ านวน 12 คร้ัง คร้ังละ 1 ช่ัวโมง เปนเวลา 6 สัปดาห

เครือ่งมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแก  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล แบบวัดความเครียด  
แบบประเมินประสิทธิภาพการทํ างาน  และโปรแกรมของกระบวนการกลุมตามแนวคิดพิจารณาเหตุ
ผล อารมณ และพฤติกรรม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ t-test (dependent)

ผลการวิจัยพบวา  หลังเขารวมกระบวนการกลุมตามแนวคิดพิจารณาเหตุผล  อารมณ และ
พฤตกิรรม พยาบาลมีคาเฉลี่ยของคะแนนความเครียดลดลงอยางมีนัยสํ าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
คาเฉลี่ยของคะแนนประสิทธิภาพการทํ างานสูงขึ้นอยางไมมีนัยสํ าคัญทางสถิติ
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Abstract

The purpose of this research was to compare the stress and work effectiveness  of   nurses
at the Special Medical Service Center, Chiang Mai University,  before and after attending to  a 
rational emotive behavior therapy group process. The subject group consisted of 8 nurses who have 
had  1 to 3 years of clinical experience. The subjects participated in rational emotive behavior 
therapy group process activities for 12 sessions of an hour in a 6 week period.

The  instruments  used  in  this study  were  socio-demographic data,  5 likert-type  scale 
questionnaire of stress, work effectiveness and a rational emotive behavior therapy group process 
program. Data  was statistically analysed  by  frequency, percentage, and t-test (dependent).

The findings  revealed  that after  the  rational  emotive behavior  therapy  group  process, 
there  was  a  statistically significant decrease in the stress mean scores at p <.01 level, and there 
was no significant change in work effectiveness.


