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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา  1)  ระดับความเครียด  การดูแลตนเอง  บทบาทในการ
ทํางาน และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานของพยาบาลวิชาชีพ    ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี
2)  ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพพยาบาล   รายได    ประสบการณในการทํางานพยาบาล   การดูแลตนเอง
บทบาทในการทํางาน และการเสริมสรางพลังอํานาจในงานโดยภาพรวม     เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ
ความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ     ในโรงพยาบาลทั่วไป จังหวัดราชบุรี  3) ระยะเวลาในการศึกษาวิชาชีพ
พยาบาล รายได ประสบการณในการทํางานพยาบาล   การดูแลตนเอง บทบาทในการทํางาน และการเสริม
สรางพลังอํานาจในงานรายดาน เปนปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอความเครียดของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล
ท่ัวไป   จังหวัดราชบุรี   กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลทั่วไป   จังหวัดราชบุรี  ท่ีมี
ประสบการณการทํางานอยางนอย 1 ป   จํานวน 232  คน   โดยใชวิธีสุมตัวอยางแบบแบงช้ันภูมิ
(Stratified   random   sampling)     เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติท่ีใชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก รอยละ  (%)  คาเฉลี่ย  ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  และการวิเคราะหถดถอยพหุคูณ
ตามลําดับความสําคัญของตัวแปรที่นําเขาสมการ( Stepwise Multiple Regression Analysis )

ผลการวิจัยพบวา

1. ระดับความเครียด  การดูแลตนเอง บทบาทในการทํางาน   และการเสริมสรางพลังอํานาจ
ในงานของพยาบาลวิชาชีพอยูในระดับปานกลาง

2. การดูแลตนเอง สามารถทํานายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ  ไดรอยละ 7.7      อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001

3. การดูแลตนเองดานการพักผอนและการผอนคลาย             และการดูแลตนเองดานอาหาร
สามารถรวมกันทํานายความเครียดของพยาบาลวิชาชีพ  ไดรอยละ 11.4  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ
.001
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The purposes of this research were  1) to study  the level of stress, self caring,  roles of
work, and job empowerment of professional nurses at General Hospitals in Ratchaburi Province; 2) to
study  time spent for studying nursing, income, experience of professional nursing, self caring,  roles of
work, and job empowerment  affecting the level of stress of professional nurses at General Hospitals,
Ratchaburi Province; 3) to investigate time spent for studying nursing, income, experience of
professional nursing, self caring,  roles of work, and job empowerment affecting the level of stress of
professional nurses at General  hospitals,  Ratchaburi Province.

The subjects were 232  professional nurses with at least one-year experience at General
Hospitals,  Ratchaburi Province. The subjects were selected through Stratified Random Sampling. The
research  instrument  was questionnaire developed  by   the  researcher. The statistics used to analyze
data included percentage, arithmetic mean, standard deviation, and  Stepwise  Multiple Regression
Analysis.

The findings were as follows :

1) stress,   self caring,   roles of work, and job empowerment of professional  nurses  were
found at moderate level.

2)    self caring  determined the  level of  stress  of  professional    nurses  at a percentage of
7.7 %,   with a statistical  significant   level  of   .001.

3) self caring,  recreation and relaxation, selecting   food  intake   determined  the  level of
stress of professional nurses  at a percentage of 11.4 %, with a statistical  significant  level  of   .001.
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ความรู  ใหความรัก  กําลังใจตลอดระยะเวลาการศึกษา     ผูวิจัยขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการ
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