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บทคัดย่อ
กระบวนวิชาภาวะผู้นำ�และการจัดการทางการพยาบาล มีลักษณะเนื้อหาซึ่งค่อนข้างเป็นนามธรรมและ
ยากสำ�หรับผูเ้ รียนทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์ทางด้านการจัดการได้เรียนรูแ้ ละเข้าใจง่าย การนำ�การจัดการเรียนการสอน
แบบผสมผสาน (Blended Learning) ซึง่ เป็นระบบการเรียนการสอนทีผ่ สมผสานระหว่างการเรียนแบบเผชิญหน้า
(face-to-face) กับการสอนผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ อีเลิร์นนิ่ง (E-learning) มาใช้จะส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ผลลัพธ์ ปัญหา
อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของผู้เรียนต่อการเรียนการสอนแบบผสมผสานในวิชาภาวะผู้นำ�และการจัดการ
ทางการพยาบาล ประชากรที่ใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ที่เรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2555 ที่ลงเรียนวิชาดังกล่าวจำ�นวน 99 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถาม ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน และหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามความพึงพอใจได้ค่าสัมประสิทธ์อัลฟาครอนบาคเท่ากับ 0.92 และแบบสอบถามผลลัพธ์เท่ากับ
0.91 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย
ผลการวิจัย พบว่า
1. นักศึกษาส่วนใหญ่มคี วามพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในกระบวนวิชาภาวะผูน้ �ำ
และการจัดการทางการพยาบาลทุกด้านอยู่ในระดับมากได้แก่ วัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและวิธีการประเมินผล
2. นักศึกษาส่วนใหญ่มีความคิดเห็นในเชิงปริมาณและคุณภาพต่อผลลัพธ์ที่เกิดประโยชน์กับนักศึกษาต่อ
การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในด้านบวก เช่น มีรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถนำ�ความรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้ด้วยตนเอง และ เพิ่มทักษะในการเรียนรู้ เป็นต้น
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ความพึงพอใจและผลลัพธ์ของการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานในกระบวนวิชาภาวะผู้นำ�และการจัดการ
ทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาลคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

3. นักศึกษาเสนอแนะถึงปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานทัง้ การบรรยายใน
เรื่องสถานที่ การใช้แฟ้มสะสมการสะท้อนคิดในเรื่องเวลาและปริมาณชิ้นงาน การใช้ อีเลิร์นนิ่งในเรื่องระบบและ
ความเร็วของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผลการวิจยั ครัง้ นีส้ ามารถใช้เป็นข้อมูลพืน้ ฐานในการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานและเป็นแนวทาง
ในการที่จะพัฒนากระบวนวิชาภาวะผู้นำ�และการจัดการทางการพยาบาลให้เหมาะสมกับนักศึกษาต่อไป
คำ�สำ�คัญ:  ความพึงพอใจ ผลลัพธ์ การเรียนการสอนแบบผสมผสาน

Abstract
Nursing leadership and management courses can be abstract and difficult for students who do
not have work experience to learn and understand. Implementation of Blended Learning, a system of
teaching that integrates the learning encounter (face-to-face) and teaching through electronic media
or E-learning has been resulted in a student learning effectively. The purpose of this study was to
study satisfaction, outcomes, problems, barriers, and suggestions among students who experienced
blended learning in a nursing leadership and management course. The study population consisted
of 99 students who were registered in the course for the 1stsemester of academic year 2012. Data
were collected by questionnaires which were tested for content validity by 3 experts. The reliability
of the questionnaires had a Cronbach’s alpha of .92 for variables related to satisfaction and 0.91
for variables related to outcomes. Data were analyzed by descriptive statistic.
The results of study
1. Most students have highly satisfied with the following elements in the course: purpose,
content, teaching and learning activities, and evaluation methods.
2. Most students have positive opinion in both quantity and quality towards outcomes of
the Blended Learning in nursing leadership and management course such as a variety of learning
styles, apply knowledge by themselves, and promoting learning skills.
3. Students noted that the facility was a barrier for the lecture, lack of time and amount of
work were barriers to the portfolio, and the computer system and network speed were barriers to
e-learning.
The results show that Blended Learning should be applied to other courses to provide
students with higher satisfaction and positive learning outcomes.
Key words: Satisfaction, Outcome, Blended Learning

48

พยาบาลสารปีที่ 40 ฉบับพิเศษ มกราคม พ.ศ. 2556

