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บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสานวิสัยทัศน์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและกระบวนการยอมรับ
วิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติงานของพยาบาลประจำาการตามการรับรู้ของพยาบาลประจำาการโรงพยาบาลท่ัวไปภาคใต้
แบบการวิจัย: วิจัยเชิงบรรยายแบบหาความสัมพันธ์ 
วิธีการวิจัย: กลุ่มตัวอย่าง คือ พยาบาลประจำาการ 364 คน ที่มีประสบการณ์การทำางานกับหัวหน้า
หอผู้ป่วยคนปัจจุบันอย่างน้อย 1 ปี ในโรงพยาบาลท่ัวไป ภาคใต้ คัดเลือกโดยวิธีสุ่มแบบง่าย เก็บข้อมูล
จากแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เกี่ยวกับการสานวิสัยทัศน์ของหัวหน้าหอผู้ป่วย 5 ขั้นตอน ตามกรอบ
แนวคิดของ สมิท และกระบวนการยอมรับวิสัยทัศน์สู่การปฏิบัติงานของพยาบาลประจำาการ ประยุกต์จาก
ทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมของ โรเจอร์ ตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามได้ค่า CVI เท่ากับ 
0.84 และ 0.88 ตามลำาดับ ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่าของ ครอนบาค เท่ากับ 0.98 และ เท่ากับ 0.97 ตามลำาดับ
สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์
ของ เพียร์สัน
ผลการวิจัยและการนำาไปใช้: การสานวิสัยทัศน์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยและกระบวนการยอมรับวิสัยทัศน์สู่การ
ปฏิบัติงานของพยาบาลประจำาการ มีค่าเฉล่ียโดยรวมในระดับมาก ตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับมากอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 ผลการศึกษาคร้ังน้ี เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสำาหรับความร่วมมือ
ในการนำาองค์กรที่เป็นเลิศต่อไป
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Abstract

Purpose: This descriptive correlational research aimed to examine the correlation between 
head nurses’ shared vision and adoption process of vision for implementation of registered 
nurses as perceived by registered nurses in general hospitals, southern Thailand. 
Design: Descriptive correlation research 
Method: The sample comprised a group of 364 registered nurses who had at least one year 
work experience with the current head nurses and were working in general hospitals. Sample 
by simple random. Instruments for collecting data comprised the questionnaire related to 
head nurses’ shared vision (QHNSV) which consisted of 5 stages based on Smith’s concept
of shared vision (1994); and the questionnaire related to adoption process of vision for 
implementation of registered nurses’ (QAPVIRN) based on Rogers’ theory diffusion of 
innovation (1995). The QHNSV and the QAPVIRN were validated yielding a value of 
CVI of 0.84 and 0.88 respectively. The instruments’ reliability was tested by Cronbach’s 
alpha coefficient yielding alphas for the QHNSV of 0.98 and for the QAPVIRN of 0.97. 
Data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and Pearson correlation. 
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การสานวิสัยทัศน์ของหัวหน้าหอผู้ป่วยฯ

Result and Implication: The overall mean score of head nurses’ shared vision and registered
nurses’ adoption process of vision for implementation were a high level. In addition, head 
nurses’ shared vision as perceived by registered nurses and registered nurses’ adoption 
process of vision for implementation showed significant positive high correlation (r = 0.71, 
p < 0.01). These results could be the basic data for collaboration in excellence leading 
the nursing division.
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