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 ตวัแปรต้น                                        ตัวแปรตาม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 
 

การรับร้คณค่าบทบาทของมารดาู ุ  

Mercer (1995) 

1. ดา้นปฏิสมัพนัธ์และสัมพนัธภาพ

ของสมาชิกในครอบครัว 

2. ดา้นการปฏบิติัคณุคาบทบาทมารดา่  

3. ดา้นวฒันธรรมในครอบครัว 

รปแบบการู บริการการพยาบาลโดยใช้แนวคดิความเป็น

ห้นส่วนุ  ประกอบดว้ย 3 กจกรรมดงันีิ �  

กิจกรรมที� 1 การรวมกนวเิคราะห์พฤติกรรมการดแูลบุตร ่ ั  

กิจกรรมที� 2 การกาหนดกจกรรมและเป้าหมายในการํ ิ

ปฏบิติักจกรรมิ   

กิจกรรมที� 3 สนบัสนุนการปฏิบติักจกรรมอยางตอเนื�อง ิ ่ ่  
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 p - value การรับร้คณค่าบทบาทู ุ

มารดา 

กล่มทดลอง ุ = 10 

กล่มุควบคมุ = 10 M S.D. 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Z 

 

1.ดา้นปฏิสมัพนัธแ์ละ

สมัพนัธภาพของ

สมาชิกในครอบครวั 

2.ดา้นการปฏบิติัคุณคา่

บทบาทมารดา 

3.ดา้นวฒันธรรมใน

ครอบครัว 

กลุมทดลอง่  

กลุมควบคุม่  

 

กลุมทดลอง่  

กลุมควบคุม่  

กลุมทดลอง่  

กลุมควบคุม ่

3.91 

4.07 

 

4.11 

4.23 

4.07 

4.15 

0.26 

0.29 

 

0.30 

0.29 

0.45 

0.40 

8.95 

12.05 

 

8.50 

12.50 

10.25 

10.75 

89.50 

120.50 

 

85.00 

125.00 

102.50 

107.50 

-1.193 

 

 

-1.530 

 

-0.191 

 

.127 

 

 

.072 

 

.427 

โดยรวม กล่มทดลองุ  

กล่มควบคมุ ุ  

3.99 

4.15 

0.30 

0.29 

9.20 

11.80 

92.00 

118.00 

-0.994 

 

.177 
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 p - value การรับรู้คณค่าบทบาทุ

มารดา 

n = 10 

 M S.D. 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Z 

 

1.ดา้นปฏิสัมพนัธ์และ

สมัพนัธภาพของสมาชิก

ในครอบครวั 

2.ดา้นการปฏิบติัคณุคา่

บทบาทมารดา 

3.ดา้นวฒันธรรมใน

ครอบครัว 

กลมุทดลอง่  

กลมุควบคุม่  

 

กลมุทดลอง่  

กลมุควบคุม่  

กลมุทดลอง่  

กลมุควบคุม ่

4.61 

4.14 

 

4.72 

4.2 

4.81 

4.23 

0.41 

0.21 

 

0.32 

0.31 

0.28 

0.31 

14.25 

 6.75 

 

14.40 

 6.60 

14.50 

 6.50 

142.50 

 67.50 

 

144.00 

 66.00 

145.00 

 65.00 

2.850 

 

 

2.967 

 

3.056 

 

.002 

 

 

.001 

 

.001 

 

โดยรวม กล่มทดลองุ  

กล่มควบคมุ ุ  

4.73 

4.19 

0.29 

0.30 

14.70 

 6.30 

147.00 

 63.00 

3.178 

  

.001 

 

 p - value การรับรู้คณค่าบทบาทุ

มารดา 

การ

ทดลอง M S.D. 

Mean 

Rank 

Sum of 

Ranks 

Z 

 

1.ดา้นปฏิสมัพนัธแ์ละ

สมัพนัธภาพของสมาชิก

ในครอบครัว 

2.ดา้นการปฏิบติัคณุคา่

บทบาทมารดา 

3.ดา้นวฒันธรรมใน

ครอบครัว 

กอน่  

หลงั 

 

กอน่  

หลงั 

กอน่  

หลงั 

3.91 

4.68 

 

4.01 

4.72 

4.07 

4.81 

0.26 

0.41 

 

0.30 

0.32 

0.45 

0.28 

5.00 

.00 

 

5.50 

.00 

6.00 

1.00 

45.00 

.00 

 

55.00 

.00 

54.00 

1.00 

2.670 

 

 

2.803 

 

2.706 

.004 

 

 

.003 

 

.004 

 

โดยรวม ก่อน 

หลงั 

3.99 

4.73 

0.30 

0.29 

5.00 

.00 

55.00 

.00 

2.803 .003 
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