
มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

63

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

4.1  สถานภาพของประชากรกลุมตัวอยาง

        การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา( descriptive research)  ศึกษาความสัมพันธ

ระหวางสัมพันธภาพระหวางบุคคล กับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล ของพยาบาลประจํา

การโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่ปฏิบัติงานตําแหนงพยาบาลประจําการในโรงพยาบาลรามาธิบดี

จํานวน  287 คน ทําการเก็บขอมูลระหวางเดือนกันยายนถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545  ผลการ

วิเคราะหขอมูลนําเสนอในรูปแบบของตารางประกอบคําบรรยายตามลําดับดังนี้

               สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคล

               สวนที่ 2  ขอมูลเกี่ยวกับ สัมพันธภาพระหวางบุคคล

               สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล

               สวนที่ 4  ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับ

                                    ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล

               สวนที่ 5  ขอมูลเปรียบเทียบสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวมจําแนกตามอายุ   

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลักษณะการปฏิบัติงาน

สวนที่ 6  ขอมูลเปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวม

จําแนกตามอายุ ระยะเวลาในการปฏิบัติงานและลักษณะการปฏิบัติงาน
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4.2.  การวิเคราะหขอมูล

สวนที่  1  ขอมูลสวนบุคคล
ตารางที่  2 แสดงจํานวน และรอยละ  ของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม อายุ  ระยะเวลาในการ

                  ปฏิบัติงาน และลักษณะการปฏิบัติงาน

                 ขอมูลสวนบุคคล                         จํานวน                                 รอยละ
                                                                    n = 287
อายุ
        20-29 ป                                     193                            67.2

        30-39 ป                                      64                                22.3

        40 ปข้ึนไป                                       30                         10.5
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
        1-5 ป                                          157                    54.7

        6-10 ป                                             79                         27.5

        11 ปข้ึนไป                                        51                          17.8
ลักษณะการปฏิบัติงาน
        หอผูปวยสามัญ                          100                         34.8

        หอผูปวยพิเศษ                             45                                15.7

        หอผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน               92                          32.1

        หองผาตัด                                     50                          17.4

             จากตารางที่ 2 กลุมตัวอยางมีทั้งหมด 287 คน เมื่อนําผลการศึกษามาวิเคราะหพบ

วา  อายุของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวง 20-29 ป รอยละ 67.2  รองลงมาอยูในชวงอายุ

30-39 ป รอยละ 22.3

            เมื่อแยกตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานพบวาสวนใหญมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

1-5 ป รอยละ 54.7 รองลงมาคือระยะเวลา 6-10 ป รอยละ  27.5

            สําหรับลักษณะการปฏิบัติงานพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญปฏิบัติงานในหอผูปวย

สามัญมากที่สุดถึงรอยละ 34.8  รองลงมาปฏิบัติการพยาบาลในหอผูปวยวิกฤตและฉุกเฉินคิดเปน

รอยละ 32.1 ตามลําดับ
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ตารางที่ 3   แสดงจํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม อายุ กับลักษณะการปฏิบัติงาน

                                                                               อายุ                                  รวม
ลักษณะการปฏิบัติงาน                     20-29 ป             30-39 ป          40 ปขึ้นไป

                                                      n         %            n        %           n         %

หอผูปวยสามัญ                              61  31.6   27 42.2  12 40.0  100

หอผูปวยพิเศษ                         28  14.5      9  14.1  8   26.7      45

หอผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน           63  32.6    26  32.3    8   26.7     92

หองผาตัด                              41  21.2    7    10.7    2   6.7       50

รวม                                   193 100   64 100  30 100  287

จากตารางที่ 3 เมื่อนําตัวแปรดานอายุ  มาจําแนกตามลักษณะการปฏิบัติงาน พบวา

กลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 20-29 ป สวนใหญปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤตและฉุกเฉินคิดเปน

รอยละ 32.6 รองลงมาคือปฏิบัติงานในหอผูปวยสามัญ รอยละ 31.6 ปฏิบัติการงานในหองผาตัด

รอยละ 21.2 และปฏิบัติงานในหอผูปวยพิเศษรอยละ 14.5

สวนกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 30-39 ป สวนใหญปฏิบัติงานในหอผูปวยสามัญ

รอยละ 42.2 ปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤตและฉุกเฉินรอยละ 32.8  ปฏิบัติงานในหอผูปวยพิเศษ

รอยละ 14.1  และปฏิบัติงานในหองผาตัดคิดเปนรอยละ 10.9 ตามลําดับ

สําหรับกลุมตัวอยางที่มีอายุตั้งแตอายุ 40 ปขึ้นไปสวนใหญปฏิบัติงานในหอผูปวย

สามัญรอยละ 40.0 รองลงมาปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน กับหอผูปวยสามัญมีจํานวน

เทากันซึ่งคิดเปนรอยละ 26.7 สวนที่ปฏิบัติงานในหองผาตัดมีรอยละ 6.7 ตามลําดับ
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สวนที่ 2     ขอมูลเกี่ยวกับ สัมพันธภาพระหวางบุคคล

ตารางที่  4 แสดงคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคะแนนสัมพันธภาพระหวาง

                  บุคคลโดยรวม และรายดานของกลุมตัวอยาง

   สัมพันธภาพระหวางบุคคล                       คาเฉลี่ย         สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน     ระดับ

                                                                         ( X )                        (SD)

สัมพันธภาพระหวางบุคคล  โดยรวม                3.90              0.39           ดี

สัมพันธภาพระหวางบุคคล รายดาน

    ดานความเชื่อถือและไววางใจ                   3.29               0.32     ปานกลาง

    ดานการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน               3.88                0.41                    ดี

    ดานเผชิญและจัดการความขัดแยง       3.81              0.41                    ดี

    ดานความสําเร็จตามเปาหมาย              3.87              0.41                    ดี

จากตารางที่ 4  คะแนนสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวมของกลุมตัวอยาง

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.90 ซึ่งเมื่อเทียบกับเกณฑการจัดระดับ  กลุมตัวอยางมีสัมพันธภาพระหวาง

บคุคลโดยรวมอยูในระดับ ดี

เมื่อจําแนกสัมพันธภาพระหวางบุคคลในรายดานพบวา สัมพันธภาพระหวางบุคคล

ดานการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ดานเผชิญและจัดการความขัดแยง และดานความสําเร็จตามเปา

หมายอยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ  3.88,3.81 และ 3.87 ตามลําดับ สวนสัมพันธภาพ-

ระหวางบุคคลดานความเชื่อถือและไววางใจอยูในระดับปานกลางมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29
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สวนที่ 3  ขอมูลเกี่ยวกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล

ตารางที่  5 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับของคะแนนความสามารถในการ

                  ปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวมและรายดานของกลุมตัวอยาง

ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล         คาเฉลี่ย       สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน      ระดับ

                                                                            ( X )                       (SD)

ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล โดยรวม    3.85               0.40               สูง

ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล รายดาน

    ดานการนํา                                                     3.70                0.43             สูง

    ดานการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤต                     3.73               0.54             สูง

    ดานการสอนผูปวยและครอบครัว                     3.83              0.51           สูง

    ดานการวางแผนและประเมินผลการพยาบาล   3.86              0.46           สูง

    ดานการติดตอส่ือสาร                                     3.95               0.46           สูง

    ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ                   4.11                0.50          สูง

จากตารางที่ 5 คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวม

ของกลุมตัวอยาง มีคาเฉลี่ยเทากับ  3.85  ซ่ึงเมื่อเทียบกับเกณฑการจัดระดับ    กลุมตัวอยาง

มีความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลอยูในระดับสูง

เมื่อจําแนกความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลในรายดานพบวา ดานการนํา

ดานการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤต  ดานการสอนผูปวยและครอบครัว  ดานการวางแผนและประเมิน

ผลการพยาบาล  ดานการติดตอส่ือสาร และดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ อยูในระดับสูงโดยมี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.70, 3.73, 3.83, 3.86, 3.95 และ 4.11 ตามลําดับ
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สวนที่ 4   ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสัมพันธภาพระหวางบุคคลกับความสามารถ
             ในการปฏิบัติงานพยาบาล

ตารางที่   6  แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของสัมพันธภาพ ระหวางบุคคลโดยรวมและ

                     รายดานกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวมของกลุมตัวอยาง

สัมพันธภาพระหวางบุคคล                                              คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
                                                                               ความสามารถในการ              ระดับ

                                                                          ปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวม

สัมพันธภาพระหวางบุคคล  โดยรวม                                 0.58**                 ปานกลาง

สัมพันธภาพระหวางบุคคล รายดาน

    ดานความเชื่อถือและไววางใจ                                       0.43**                ปานกลาง

    ดานการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน                                     0.52**                ปานกลาง

    ดานเผชิญและจัดการความขัดแยง                                0.56**                  ปานกลาง

    ดานความสําเร็จตามเปาหมาย                                     0.69**              ปานกลาง

** p <.01

จากตารางที่ 6 พบวาสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวมกับความสามารถในการ

ปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวม มีความสัมพันธกันทางบวก ในระดับปานกลาง (r= .58) อยางมีนัย

สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สวนสัมพันธภาพระหวางบุคคลในรายดานพบวา สัมพันธภาพระหวาบุคคล

ดานความเชื่อถือและไววางใจ  ดานการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน  ดานเผชิญและจัดการความขัดแยง

และดานความสําเร็จตามเปาหมายมีความสัมพันธกับความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลใน

ทางบวก ระดับปานกลางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตารางที่  7 แสดงคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวม

                  และรายดานกับสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวมของกลุมตัวอยาง

ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล                  คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
                                                                           สัมพันธภาพระหวางบุคคล        ระดับ

ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล โดยรวม               0.58**                     ปานกลาง

ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาล รายดาน

    ดานการนํา                                                           0.56**                     ปานกลาง

    ดานการดูแลผูปวยในภาวะวิกฤต                         0.42**                     ปานกลาง

    ดานการสอนผูปวยและครอบครัว                 0.49**                     ปานกลาง

    ดานการวางแผนและประเมินผลการพยาบาล    0.51**                     ปานกลาง

    ดานการติดตอส่ือสาร                                        0.49**                     ปานกลาง

    ดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ                           0.46**                     ปานกลาง

** p <.01

จากตารางที่ 7 พบวาดานความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวม

กับสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวมมีความสัมพันธกันในทางบวก ระดับปานกลาง(r=.58)

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

สวนความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลในรายดานพบวา ดานการนํา  ดานการดูแล

ผูปวยในภาวะวิกฤต  ดานการสอนผูปวยและครอบครัว  ดานการประเมินและวางแผนการพยาบาล

ดานการติดตอส่ือสาร   และดานการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ มีความสมัพันธกับสัมพันธภาพ

ระหวางบุคคลทางบวก ในระดับปานกลาง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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สวนที่ 5    เปรียบเทียบสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวม จําแนกตาม  อายุ
               ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลักษณะการปฏิบัติงาน

ตารางที่  8  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา F-test  จากการเปรียบเทียบคะแนน

                   สัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวมจําแนกตามอายุ

     อายุ                                            จํานวน       คาเฉลี่ย          SD          F-test          P-value

                                                            (n)              (X)

 20-29 ป                                              193           109.60         10.82        0.19             0.83

 30-39 ป                                                64           108.73         11.99

 40 ปขึ้นไป                                             30           110.03         11.07

รวม                                                     287           109.45         11.08

           จากตารางที่ 8 เมื่อศึกษาคาเฉลี่ยของคะแนนสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวม

ของกลุมตัวอยางตามระดับอายุ พบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 40 ป มีคาเฉลี่ยสูงกวา

กลุมอ่ืน ๆ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ110.03  และกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 30-39 ป มีคาเฉลี่ย

ต่ําที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 108.73

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวม  ตามความแตกตางของ

อายุ โดยใชการวิเคราะหดวย One-Way  ANOVA พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนยัสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ .05   
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ตารางที่  9 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา F-test  จากการเปรียบเทียบคะแนน

                  สัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวมจําแนกตาม ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน            จํานวน         คาเฉลี่ย          SD           F-test          P-value

                                                           (n)                (X)

1-5 ป                                               157               109.54       10.93          0.49            0.61

6-10 ป                                               79               110.11       11.71

11 ปขึ้นไป                                          51               108.16       10.64

รวม                                                   287              109.45      11.08

         จากตารางที่ 9 เมื่อศึกษาคาเฉลี่ยของคะแนนสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวม

ของกลุมตัวอยาง  ตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติ

งาน 6-10 ปมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมอ่ืน ๆ  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 110.11 และกลุมตัวอยาง

ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 11 ปขึ้นไปมีคาเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 108.16

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวมตามความแตกตาง

ของระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยใชการวิเคราะหดวย One-Way  ANOVA  พบวา

ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 10 แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา F-test  จากการเปรียบเทียบ

                   คะแนนสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวมจําแนกตาม ลักษณะการปฏิบัติงาน

ลักษณะการปฏิบัติงาน                     จํานวน        คาเฉลี่ย            SD           F-test         P-value

                                                             (n)               (X)

หอผูปวยสามัญ                                     100            108.60         13.27        0.50            0.68

หอผูปวยพิเศษ                                        45            110.09         11.31

หอผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน                        92            109.32          9.67

หองผาตัด                                               50            110.82           8.28

รวม                                                      287           109.45         11.08

จากตารางที่ 10 เมื่อศึกษาคาเฉลี่ยของคะแนนสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวม

ของกลุมตัวอยางตามลักษณะการปฏบิัติงาน พบวากลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานในหองผาตัดมีคาเฉลี่ย

สูงกวากลุมอ่ืน ๆ  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 110.82   รองลงมาเปนกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานในหอผูปวย

พิเศษ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 110.09 และกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยสามัญมีคาเฉลี่ยต่ํา

สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 108.60

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนสัมพันธภาพระหวางบุคคลโดยรวมตามความแตกตาง

ของลักษณะการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยาง พบวาไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ .05   
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สวนที่ 6   เปรียบเทียบความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวม
              จําแนกตาม  อายุ  ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน และลักษณะการปฏิบัติงาน

ตารางที่  11  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา F-test จากการเปรียบเทียบคะแนน

                      ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวม จําแนกตามอายุ

อายุ                                                จํานวน         คาเฉลี่ย           SD           F-test          P-value

                                                           (n)               (X)

20-29 ป                                             193             136.81         14.40          5.09           0.01*

30-39 ป                                               64             140.56         13.32

40 ปขึ้นไป                                            30             144.97         15.48

รวม                                                    287             138.50         14.48

                                                                  *p <.05

จากตารางที่ 11 เมื่อศึกษาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงาน

พยาบาลโดยรวมของกลุมตัวอยางตามระดับอายุพบวา กลุมตัวอยางที่มีอายุมากกวา 40 ปข้ึนไป มี

คาเฉลี่ยสูงกวากลุมอ่ืน ๆ  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 144.97 และกลุมตัวอยางที่มีอายุระหวาง 20-29

ป มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 136.81

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวมตาม

ความแตกตางของอายุ โดยใชการวิเคราะหดวย One-Way  ANOVA พบวามีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ .05
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ตารางที่ 12 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงาน

                   พยาบาลโดยรวมของกลุมตัวอยาง  ตามอายุโดยวิธี Scheffe

                       อายุ                                      ความแตกตางของคาเฉลี่ย
                                                        20-29 ป         30-39 ป               40 ปขึ้นไป

                    20-29 ป

                    30-39 ป                         3.75

                   40 ปขึ้นไป                       8.15*              4.40

                                                                          *p <.05

จากตารางที่ 12 เปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ

ในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวม ของกลุมตัวอยางที่มีอายุตางกันเปนรายคูดวยวิธี Scheffe  พบวา

กลุมตัวอยางที่มีอายุ 40 ปขึ้นไป มีความสามารถในการปฏิบตัิงานพยาบาลโดยรวมสูงกวากลุมที่มี

อายุ 20-29 ป  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ตารางที่ 13  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา F-test จากการเปรียบเทียบคะแนน

                    ความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวม จําแนกตามระยะเวลา

                    ในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน           จํานวน           คาเฉลี่ย         SD           F-test          P-value

                                                           (n)                 (X)

1-5 ป                                                 157             135.27       13.94          9.10           0.00*

6-10 ป                                                79              142.53       13.91

11 ป ข้ึนไป                                          51              142.19       14.82

รวม                                                   287              138.50       14.48

                                                                 *p <.05



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
รา
ชน
คร
ินท
ร์

75

จากตารางที่ 13 เมื่อศึกษาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงาน

พยาบาลโดยรวม ของกลุมตัวอยางตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานพบวา กลุมตัวอยางที่มีระยะ

เวลาในการปฏิบัติงาน  6-10 ป มีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมอ่ืน ๆ  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 142.53 และกลุม

ตัวอยางที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  ระหวาง 1-5 ป มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ

135.27

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวมตามความ

แตกตางของระยะเวลาในการปฏิบัตงิาน โดยใชการวิเคราะหดวย One-Way  ANOVA พบวามีความ

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

      

ตารางที่ 14 แสดงการเปรียบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงาน

                   พยาบาลโดยรวมของกลุมตัวอยางตามระยะเวลาในการปฏิบัติงาน โดยวิธี Scheffe

          ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน                     ความแตกตางของคาเฉลี่ย

                                                               1-5 ป        6 -10 ป            11 ปข้ึนไป

   1-5 ป

   6-10 ป                                                  7.26*

   11 ปขึ้นไป                                             6.92*       -0.34

                                                                            *p<.05

จากตารางที่ 14 เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถ

ในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวมของกลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกัน

เปนรายคูดวยวิธี  Scheffe พบวากลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 1-5 ป มีความสามารถ

ในการปฏิบัติงานที่ต่ํากวากลุมตัวอยาง  ที่มีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน  6-10 ป และ 11 ปข้ึนไป

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตารางที่ 15  แสดงคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคา F-test    จากการเปรียบเทียบ

                    คะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวม    จําแนกตาม

                    ลักษณะการปฏิบัติงาน

ลักษณะการปฏิบัติงาน                    จํานวน         คาเฉลี่ย         SD           F-test         P-value

                                                            (n)                (X)

หอผูปวยสามัญ                                   100             136.88        13.97          .75               .52

หอผูปวยพิเศษ                                      45              140.00       13.64

หอผูปวยวิกฤตและฉุกเฉิน                      92              139.60       15.62

หองผาตัด                                             50              138.38       14.15

รวม                                                   287              138.50       14.48

จากตารางที่ 15 เมื่อศึกษา คาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงาน

พยาบาลโดยรวมของกลุมตัวอยางตามลักษณะการปฏิบัติงาน พบวา กลุมตัวอยางที่ปฏิบัติงานใน

หอผูปวยพิเศษมีคาเฉลี่ยสูงกวากลุมอ่ืน ๆ  โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 140.00  รองลงมาเปนกลุมตัวอยาง

ที่ปฏิบัติงานในหอผูปวยวิกฤตและฉุกเฉินโดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 139.60  และกลุมตัวอยางที่ปฏิบัติ

งานในหอผูปวยสามัญมี่คาเฉลี่ยต่ําสุด โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 136.88

เมื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการปฏิบัติงานพยาบาลโดยรวมตามความ

แตกตางของลกัษณะการปฏิบัติงานของกลุมตัวอยางพบวา ไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05


