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Abstract
 Purpose: The study aims to investigate the effect of a teaching method using case 
study on critical thinking of nursing students and to study the opinion of nursing students 
in teaching method using case study on critical thinking.
 Design: Mixed methods research design.
 Methods: Population of the study consists of 67 third year nursing students who 
attended the course of nursing care of child and adolescent. Before attending the class, 
all students were requested to do the critical thinking assessment questionnaire. During 
attending the class for approximately six times, the teaching method based on both the 
lecture and case studies was utilized. At the end of the course, they were requested to do 
the post-test and the focus group discussion consisting of 12 nursing students  
concerning the opinion of critical thinking and the method of teaching. The descriptive 
statistic, t-test and content analysis were employed in the quantitative and qualitative 
analysis.   
 Main findings: Findings from this study revealed that at the end of the course, 
students got the critical thinking score at a moderate level and, in particular, there is no 
significant difference between the critical thinking ability before and after learning via 
the case-study teaching method (p = 1.86ns). It was found from the content analysis that 
nursing students generally defines the critical thinking as “thinking and reflecting in a 
systematic manner”. The Teaching method using case studies allows nursing students to 
practice their thought process in a step-by-step and repeating fashion and this skill can 
further be exercised during the ward training.          
 Conclusion and recommendations: Nursing curriculum should integrate the 
teaching methods that can both stimulate and enhance the critical thinking ability of 
students in all nursing subjects for the continuous skill development.
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ผลของการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา ต่อความสามารถ
ในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล*
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บทคัดย่อ
 วัตถุประสงค์: เพ่ือศึกษาผลของการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและศึกษาความความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 รูปแบบการศึกษา: การวิจัยแบบผสมวิธี	
 วิธีดำาเนินการวิจัย: ประชากรเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต	ช้ันปีท่ี	3	จำานวน	67	
ราย	ท่ีศึกษาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	โดยให้นักศึกษาทำาแบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ	 ก่อนการเรียน	หลังจากน้ันให้นักศึกษาเรียนบรรยายร่วมกับการใช้กรณีศึกษาท้ายช่ัวโมง	
จำานวน	 6	 หน่วย	 และตอบคำาถามกระตุ้นความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 แบบมีข้ันตอน	
จำานวน	7	หัวข้อ	ใช้เวลารวม	6	สัปดาห์	เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนในวิชา	ให้นักศึกษาทำาแบบทดสอบ
หลังเรียน	และสนทนากลุ่มนักศึกษา	จำานวน	12	คน	เก่ียวกับความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนรูป
แบบดังกล่าว	หลังจากน้ันวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณคือ	ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน
และหลังเรียนด้วยสถิติทีคู่	และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุ่มด้วยการวิเคราะห์เน้ือหา
 ผลการวิจัย:	ภายหลังเรียนนักศึกษามีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับ
ปานกลาง	ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กรณีศึกษานักศึกษามีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน
และหลังเรียนไม่แตกต่างกัน	 (p	=	1.86ns)	และเม่ือวิเคราะห์เชิงเน้ือหา	พบว่า	 นักศึกษาให้ความหมาย
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณว่า	 “เป็นการคิดทบทวนอย่างเป็นระบบ”	 นักศึกษารู้สึกพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษาเน่ืองจากทำาให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดแบบมีข้ันตอนซำา้ๆ	
และสามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบัติบนหอผู้ป่วยได้เป็นอย่างดี
 สรุปและข้อเสนอแนะ:	ควรจัดการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณให้กับนักศึกษา
ในทุกวิชาของการเรียนพยาบาลเพ่ือให้เกิดความต่อเน่ือง
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