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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*

สมหญิง โควศวนนท์ วท.ม.1 สมสิริ รุ่งอมรรัตน์ ปร.ด.1 สุพรรณิการ์ ปานบางพระ พย.ม.1

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

คำาสำาคัญ:	กรณีศึกษา	นักศึกษาพยาบาล	การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
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ความสำาคัญของปัญหา

	 การศึกษา	คือ	การพัฒนาคน	รัฐบาลจึงมีการ

ปฏิรูปการศึกษาและออกกฎหมายพระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ	 (พรบ.)	พ.ศ.	 2542	 ข้ึน1	 เพ่ือ

ปฏิรูปการศึกษาให้เด็กไทยเกิดการเรียนรู้	 โดยใช้

กระบวนการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะ	 กระบวนการคิด	 การจัดการ	 การเผชิญ

สถานการณ์	และการประยุกต์ใช้ความรู้	ส่งเสริมให้

ผู้เรียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของ

ตนเอง	ดังน้ันแนวคิดการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น

ผู้เรียนเป็นสำาคัญ	(student-centered	instruction)	

จึงเข้ามามีบทบาทในการสอนของสถาบันการศึกษา

ไทยเพ่ิมมากข้ึน	

	 การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น

สำาคัญ	 มีหลากหลายรูปแบบ	 ข้ึนอยู่กับผลลัพธ์ท่ี

ต้องการ	 เช่น	 การจัดการเรียนการสอนท่ีต้องการ

กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดอย่างละเอียด	 ถูกต้อง	

มีเหตุผล	 และต่อเน่ืองจากความคิดเดิม	 ควรใช้ 

รูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีกระตุ้นให้ผู้เรียน

เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ2,3	มีผู้ให้ความหมาย

ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ไว้หลายมุมมอง	

ศันสนีย์	 ฉัตรคุปต์	 และอุษา	 ชูชาติ4	 ได้สรุปว่า	 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดวิเคราะห์	

สังเคราะห์	ตัดสินใจและใช้เหตุผลในการแก้ปัญหา	

โดยพิจารณาจากข้อมูลท่ีเป็นจริงมากกว่าการใช้

อารมณ์หรือคาดเดา	 เอนนิส5	มองว่าการคิดอย่าง 

มีวิจารณญาณ	 เป็นการสะท้อนคิดหรือคิดอย่าง 

มีเหตุผลในส่ิงท่ีตัดสินใจเช่ือหรือปฏิบัติ	 ซ่ึงการคิด

อย่างมีวิจารณญาณน้ัน	 ถือเป็นรูปแบบการคิดใน

ระดับท่ีสูง	 ต้องใช้หลักการและเหตุผลในการคิด	

กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียน 

มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณจึงเป็นส่ิงจำาเป็น 

เพ่ือให้ผู้เรียนมีพ้ืนฐานการคิดท่ีมีเหตุผลและนำาไป 

สู่การปฏิบัติ	 สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม

เร่ืองการพัฒนาความคิดวิจารณญาณของ	รัชนีวรรณ	

รอส6	 ซ่ึงพบว่า	 การมีความคิดวิจารณญาณถือว่ามี

ความสำาคัญเป็นอันดับแรกในทักษะท้ังหมดของการ

เป็นพยาบาล

	 จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้องกับ 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล	

พบว่า	มีการศึกษาระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ของนักศึกษาพยาบาลโดยใช้แบบสอบถาม	 

ซ่ึงแบบสอบถามท่ีนิยมใช้เป็นแบบสอบถามท่ีพัฒนา

โดยสถาบันพระบรมราชชนก	กระทรวงสาธารณสุข	

พัฒนาตามแนวคิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ	

อรพรรณ	ลือบุณธวัชชัย3	เม่ือประเมินระดับความ

คิดอย่างมีวิจารณญาณ	นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่

มีระดับความคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับ

ปานกลาง	และนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาล

ศาสตรบัณฑิตมีระดับความคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ไม่แตกต่างกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร

บัณฑิต	 (ต่อเน่ือง)7,8	 และเม่ือศึกษาความแตกต่าง

ระหว่างช้ันปี	พบว่า	นักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ีสูงกว่า

จะมีระดับคะแนนความคิดอย่างมีวิจารณญาน 

มากกว่านักศึกษาพยาบาลช้ันปีท่ีตำา่กว่า9	จากงาน

วิจัยท่ีกล่าวมาข้างต้น	แสดงให้เห็นว่าหากนักศึกษา

มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยหรือสถานการณ์

จริง	 อาจทำาให้นักศึกษามีระดับการคิดอย่างมี

วิจารณญาณเพ่ิมข้ึน	แต่อย่างไรก็ตามระดับคะแนน

การคิดวิเคราะห์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง	 

ดังน้ันจึงควรจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้นักศึกษา

พยาบาลมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อเน่ือง	 

โดยการจัดการเรียนการสอนท่ีส่งเสริมให้นักศึกษา

พยาบาลมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณน้ันมี 

หลากหลายรูปแบบ	 เช่น	 การเรียนการสอนตาม

สภาพจริง	(authentic	learning)	การสอนแบบทีม	 
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(team-based	 learning)	 หรือการเรียนแบบใช้ 

กรณีศึกษา	(case	study	learning)	เป็นต้น

	 การใช้ปัญหาเป็นหลัก	 โดยการยกกรณีศึกษา	

(case	study)	หลังจากนักศึกษาได้เรียนเน้ือหาวิชา

ในเร่ืองน้ันๆ	 ไปแล้ว	 ทำาให้นักศึกษามีโอกาสได้

ทบทวนความรู้ท่ีเรียนไปร่วมกัน	 ผู้สอนมีการจัด

เตรียมกรณีศึกษา	 สถานการณ์ให้ครอบคลุมใน

เน้ือหาท่ีเรียน	 นำาเสนอต่อผู้เรียน	 ให้ผู้เรียนได้คิด	

วิเคราะห์	และร่วมกันอภิปราย	แสดงความคิดเห็น

ภายใต้คำาแนะนำาของผู้สอน	นำาไปสู่ข้อสรุป	 และ 

การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม	 สอดคล้องกับ 

การศึกษาของ	โสภิดา	ทัดพินิจ	และคณะ10	ท่ีพบว่า	

การใช้กรณีศึกษาร่วมกับการอภิปรายกลุ่มขนาด

เล็กในนักศึกษาพยาบาลเป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียน

เกิดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ได้แลกเปล่ียนความ

คิดเห็น	 ทำาให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง	 และ 

การเรียนการสอนดังกล่าวสามารถใช้กับผู้เรียน

จำานวนมาก	 โดยผู้สอนสามารถสอนโดยยกกรณี

ศึกษาท่ีน่าสนใจ	 1-2	 เร่ือง	 และให้นักศึกษาแบ่ง

เป็นกลุ่มเล็กๆ	 ต้ังคำาถามตามข้ันตอนการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณ	 เพ่ือให้นักศึกษามีกระบวนการคิด

หลังจากน้ันผู้สอนควรเป็นผู้สรุปประเด็นท่ีถูกต้อง	

เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นให้มาก

ท่ีสุด	ส่งผลให้นักศึกษามีการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

และมีการตัดสินใจในการวางแผนให้การพยาบาล

ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป

	 ในการจัดการเรียนการสอนในวิชาการ

พยาบาลเด็กและวัยรุ่นท่ีผ่านมา	มีรูปแบบการเรียน

ท่ีเน้นการบรรยาย	โดยร้อยละ	90	เป็นการบรรยาย

โรคและการพยาบาลในหัวข้อต่างๆ	ซ่ึงบางหัวข้อมี

การยกสถานการณ์จำาลองและต้ังคำาถามเก่ียวกับ

โรคและการพยาบาล	ไม่ได้สอดแทรกกระบวนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบให้กับ

นักศึกษา	 ซ่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	 

การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะทำาให้นักศึกษามี

กระบวนการคิดเป็นข้ันตอน	มีการใช้เหตุผลในการ

ตัดสินใจท่ีดี	 มีการวางแผนท่ีดี	 ส่งผลให้นักศึกษา

สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนใน

วิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นได้	คณะผู้วิจัย

จึงสนใจท่ีจะศึกษาผลของการเรียนการสอนโดยใช้

กรณีศึกษาต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นักศึกษาพยาบาล	เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดการ

เรียนการสอนและทำาให้นักศึกษาเกิดกระบวนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

	 1.	เพ่ือศึกษาผลของการสอนโดยใช้กรณีศึกษา

ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นักศึกษาพยาบาล	

	 2.	เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา

พยาบาลเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้

กรณีศึกษาต่อความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณ

สมมุติฐานงานวิจัย

	 ภายหลังนักศึกษาพยาบาลได้รับการสอนโดย

ใช้กรณีศึกษา	 นักศึกษาจะมีความสามารถในการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ิมข้ึน

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี	

(mixed	methods	research	design)

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งเป็น	 2	

กลุ่มคือ	 1)	 ข้อมูลเชิงปริมาณ	 ประชากรเป็น

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตช้ันปีท่ี	3	
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ท่ีเรียนในวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	 จำานวน	

67	คน	2)	ข้อมูลเชิงคุณภาพ	สุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง

จากนักศึกษาท้ังหมดมา	12	คน	เพ่ือนำามาสนทนา 

กลุ่ม

 เคร่ืองมือการวิจัย	ประกอบด้วย

	 1.	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการดำาเนินงานวิจัย	 ได้แก่	

คู่มือการสอนโดยใช้กรณีศึกษาวิชาการพยาบาลเด็ก

และวัยรุ่น	ท่ีสร้างข้ึนโดยทีมอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ

หัวข้อและทีมผู้วิจัย	 โดยมีกรอบแนวคิดคำาถาม

กระตุ้นความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ตามองค์ประกอบของอรพรรณ	 ลือบุญธวัชชัย2  

โดยใน	1	หน่วย	ประกอบด้วย	2	ส่วน	

	 	 1.1	เน้ือหาในเร่ืองท่ีสอนแต่ละหน่วย	ได้แก่

หน่วยท่ี	 1)	 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นด้านจิต 

สังคม	 2)	 การพยาบาลทารกเกิดก่อนกำาหนด	 

3)	 การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นท่ีได้รับการผ่าตัด	 

4)	การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นท่ีมีปัญหาระบบหัวใจ

และหลอดเลือด	5)	การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นท่ีมี

ปัญหาระบบหายใจ	และ	6)	การพยาบาลเด็กและ

วัยรุ่นท่ีมีปัญหาระบบโลหิตวิทยาและมะเร็ง	

	 	 1.2	กรณีศึกษาท่ีใช้ในแต่ละหน่วย	 ซ่ึง

ประกอบด้วย	2	ส่วนคือ	

	 	 	 1.2.1	กรณีศึกษาของแต่ละหน่วย	

ความยาวเร่ืองไม่เกิน	5	บรรทัด	

	 	 	 1.2.2	ข้อคำาถามจำานวน	 7	 ข้อได้แก่	 

1)	 ผู้ป่วยรายน้ีมีข้อมูลใดผิดปกติ	2)	 ต้องรวบรวม

ข้อมูลใดเพ่ิมเติม	3)	จากข้อมูลท่ีรวบรวมได้	มีความ

น่าเช่ือถือหรือไม่	 โดยพิจารณาเป็นลักษณะของ

ข้อมูลปฐมภูมิและข้อมูลทุติยภูมิ	4)	จากข้อมูลท่ีได้

ในข้อ	 1-3	 มีความเช่ือมโยงนำาไปสู่ข้อวินิจฉัยการ

พยาบาลใดได้บ้าง	5)	จากข้อ	4	มีเป้าหมายในการ

ดูแลอย่างไร	 6)	 ตามเป้าหมายในข้อ	 5	 จะให้การ

พยาบาลอย่างไร	เพราะอะไร	และ	7)	จะประเมิน

ผลอย่างไรเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย	และมีเกณฑ์การ

ประเมินอย่างไร	

	 2.	เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

	 	 2.1	แบบสอบถามการวัดความสามารถใน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 ผู้วิจัยนำามาจาก

แบบสอบถามการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ	 

ลัดดาวัลย์	 ไวยสุระสิงห์	 และสุภาวดี	นพรุจจินดา11 

ประกอบด้วยสถานการณ์ท่ัวไปจำานวน	 6	 เร่ือง	 

เร่ืองละ	7	คำาถาม	รวม	42	ข้อคำาถาม	แบบเลือก

ตอบ	3	ตัวเลือก	ตอบถูกได้	3	คะแนน	ตอบผิดได้	

1	คะแนน	เม่ือรวมคะแนนท้ังหมดแล้วสามารถแบ่ง

ระดับความสามารถในการคิดแบบมีวิจารณญาณ

เป็น	3	ระดับ	 คือ	ความสามารถในการคิดอย่างมี 

วิจารณญาณตำา่	 คะแนนอยู่ในช่วง	 0-24	คะแนน	

ระดับความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ปานกลาง	คะแนนอยู่ในช่วง	25-33	คะแนน	ระดับ

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูง	

คะแนนอยู่ในช่วง	34-42	คะแนน	

	 	 เคร่ืองมือชุดน้ีได้ผ่านการตรวจสอบความ

เหมาะสมของเน้ือหาและความตรงเชิงเน้ือหา	

(content	validity)	โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากวิทยาลัย

พยาบาลบรมราชชนนนี	 สุพรรณบุรี	 และสถาบัน

พระบรมราชชนก	 กระทรวงสาธารณสุข	 สำาหรับ 

ค่าความเช่ือม่ัน	 (reliability)	 ของแบบสอบถาม	

เคร่ืองมือชุดน้ีได้นำาไปใช้กับนักศึกษาพยาบาล 

แห่งหน่ึงพบว่า	มีค่าความเช่ือม่ันเท่ากับ	.85	

	 	 2.2	แนวคำาถามสำาหรับสนทนากลุ่ม	 เป็น

คำาถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล

เก่ียวกับการเรียนโดยใช้กรณีศึกษาต่อความ

สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 โดยมี

ตัวอย่างคำาถาม	 เช่น	 “ภายหลังเรียนโดยใช้กรณี

ศึกษานักศึกษามีความเข้าใจเร่ืองความสามารถใน

การคิดอย่างมีวิจารณญาณอย่างไร”	 “มีความคิด
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เห็นอย่างไรต่อการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อการคิด

อย่างมีวิจารณญาณท่ีจัดข้ึน”	 หรือ	 “สามารถนำา

กระบวนการคิดท่ีได้รับไปประยุกต์ได้อย่างไร”	

เป็นต้น	 ซ่ึงแนวคำาถามดังกล่าวผู้วิจัยได้ให้ผู้ทรง

คุณวุฒิท่ีมีประสบการณ์ด้านการสอนและงานวิจัย

เชิงคุณภาพตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา	จำานวน	

2	ท่าน	

 การพิทักษ์สิทธ์ิกลุ่มตัวอย่าง 

	 โครงการวิจัยน้ีได้ผ่านการพิจารณารับรองจาก

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน	 คณะ

พยาบาลศาสตร์	 มหาวิทยาลัยมหิดล	 (หมายเลข	

IRB-NS	2014/40.0508)	ผู้วิจัยให้นักศึกษาบัณฑิต

ศึกษาเข้า ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการตอบ

แบบสอบถามท้ังก่อนและหลังเรียน	 โดยนักศึกษา

มีสิทธ์ิท่ีจะไปทำาแบบสอบถาม	และขณะนักศึกษา

ทำาแบบสอบถาม	 นักศึกษามีโอกาสยุติการตอบได้	

โดยไม่มีผลใดๆ	กับการเรียนการสอนท่ีเกิดข้ึน		

 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

	 ภายหลังได้รับการรับรองจากคณะกรรมการ

จริยธรรมการวิจัยในคน	 คณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	ผู้วิจัยทำาหนังสือขออนุญาตเก็บ

รวบรวมข้อมูลจากคณบดี	 คณะพยาบาลศาสตร์	

มหาวิทยาลัยมหิดล	 ใช้เวลาในการเก็บรวมรวม

ข้อมูลท้ังส้ิน	10	สัปดาห์	โดยมีข้ันตอนดังน้ี

	 1.	วันปฐมนิเทศวิชาการพยาบาลเด็กและ 

วัยรุ่น	หัวหน้าโครงการวิจัยช้ีแจงให้นักศึกษาทราบ

วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนโดยเน้นกรณี

ศึกษาท้ายช่ัวโมง	 ในหัวข้อ	 6	หน่วย	หลังจากน้ัน	

เชิญชวนให้นักศึกษาท่ีสนใจตอบแบบสอบถาม	

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	 

(pretest)	โดยใช้เวลาประมาณ	60	นาที

	 2.	อาจารย์ผู้สอนท้ัง	 6	 หน่วย	 สอนบรรยาย

แต่ละหน่วยเป็นเวลา	2	ช่ัวโมง	หลังจากน้ันแบ่งกลุ่ม

นักศึกษาเป็น	10	กลุ่ม	กลุ่มละ	6-7	คน	ตอบคำาถาม

กรณีศึกษาตามข้อคำาถามท้ัง	7	ข้อ	นำาเสนอผลและ

อาจารย์ผู้สอนเฉลย	 เปิดโอกาสให้มีการอภิปราย

เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจเน้ือหาและมีกระบวนการคิด

ท่ีดีข้ึน	ใช้เวลาประมาณ	1	ช่ัวโมง	

	 3.	ในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน	ให้นักศึกษา

ท่ีสนใจตอบแบบสอบถามความสามารถในการคิด

อย่างมีวิจารณญาณ	 (posttest)	 ใช้เวลาประมาณ	

60	นาที	และเม่ือทำาแบบสอบถามเสร็จ	ให้นักศึกษา

ทำาแบบสอบถามมาใส่กล่องทึบด้านหน้าห้องเรียน

	 4.	นัดหมายนักศึกษาท่ีได้รับการสุ่มจำานวน	12	

คน	สนทนากลุ่มตามแนวคำาถามโดยผู้วิจัย	

 การวิเคราะห์ข้อมูล

	 1.	เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน

ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน

และหลังเรียนของนักศึกษากลุ่มท่ีเรียนโดยใช้กรณี

ศึกษา	โดยใช้	paired-sample-t-test

	 2.	วิเคราะห์เชิงเน้ือหา	 (content	 analysis)	

ของข้อมูลท่ีได้จาการสนทนากลุ่ม	และนำาข้อมูลให้

ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องและความ

สอดคล้องของเน้ือหา		

ผลการวิจัย

	 1.	ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาพยาบาลท่ีเรียนโดยใช้

กรณีศึกษามีคะแนนความสามารถในการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณในระดับปานกลางท้ังก่อนและ 

หลังการเรียน	(X
1
	=	25.16,	X

2
	=	24.17)	และเม่ือ

เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดอย่าง

มีวิจารณญาณของนักศึกษาก่อนและหลังการสอน

โดยใช้กรณีศึกษาในวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น	

พบว่าไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	 

(t	=	1.34,	p	>	.05)	ดังแสดงในตารางท่ี	1
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ตารางท่ี 1	เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร

	 	 บัณฑิตช้ันปีท่ี	3	ก่อนและหลังการสอนโดยใช้กรณีศึกษาในวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

คะแนนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ Max Min Mean SD t p-value

ก่อนการสอน	 33	 18	 25.16	 3.51	 1.34	 1.86ns

หลังการสอน	 30	 17	 24.17	 3.26
ns	=	non	significance;	p	>	.05

	 2.	ความสามารถในคิดอย่างมีวิจารณญาณใน

มุมมองของนักศึกษา

	 เม่ือสนทนากลุ่มนักศึกษาจำานวน	12	คน	ภาย

หลังเรียนโดยใช้กรณีศึกษาเพ่ือกระตุ้นความ

สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณพบประเด็น

ดังน้ี

	 	 2.1	ความสามารถในคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

หมายถึง	 มีกระบวนการคิดเป็นข้ันตอนหรือคิด

ทบทวน	 โดยนักศึกษาท้ังหมดให้ความหมาย

คล้ายคลึงกันว่า	เม่ือมีเร่ืองท่ีต้องตัดสินใจจะคิดเป็น

ข้ันตอน	 หรือทบทวนก่อน	 พิจารณาจากข้อมูล

หลายๆ	 ข้อมูลนำามาคิดทบทวนเป็นข้ันตอนจน

สามารถสรุปผลการตัดสินใจได้	

	 	 2.2	การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา

กระตุ้นความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

ได้ดี	 นักศึกษาให้ความเห็นว่า	 การมีกรณีศึกษาท่ี

เก่ียวข้องกับการเรียน	และให้นักศึกษาตอบคำาถาม

ตามแนวคำาถามสามารถกระตุ้นและฝึกการคิดเป็น

ข้ันตอน	ทำาให้เข้าใจเน้ือหาในหน่วยน้ันๆ	 เพ่ิมข้ึน	

และเม่ือทำากระบวนการเสร็จส้ิน	 ผู้สอนจะให้

นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำาเสนอคำาตอบหน้าช้ันเรียน	

ทำาให้ได้ความคิดเห็นท่ีหลากหลาย	และสามารถลง

ข้อสรุปร่วมกันได้		

	 	 “ชอบนะคะ	ย่ิงถ้าทำาทุกคร้ัง	ย่ิงจำาข้ันตอน

ได้และคิดได้เร็วข้ึน”	

	 	 “กรณีศึกษาท่ีเอามาทำา	 ทำาให้ได้ทบทวน 

ส่ิงท่ีเรียน	แบบมีข้ันตอน	พอเพ่ือนออกไปนำาเสนอ	

ได้มุมมองท่ีหลากหลายข้ึน	 ทำาให้เห็นว่าทำาไมถึง

สรุปอย่างน้ี”		

	 	 2.3	นำาไปประยุกต์ใช้ในวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กและวัยรุ่นได้เป็นอย่างดี	 นักศึกษาให้

ความเห็นว่า	ในระหว่างท่ีเรียนในวิชาการพยาบาล

เด็กและวัยรุ่น	 นักศึกษาต้องเรียนวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กและวัยรุ่นควบคู่ไปด้วย	 นักศึกษา

ท้ังหมดให้ความเห็นว่า	 ตนได้นำาข้ันตอนการคิด 

ไปใช้ในการดูแลผู้ป่วยท่ีได้รับมอบหมาย	ทำาให้ได้

ข้อมูลเพ่ือนำาไปวางแผนการพยาบาลได้อย่าง 

ครบถ้วน

	 	 “เวลาเราข้ึนไปจด	case	หรืออาจารย์ให้ดู	

case	ไหน	เราก็นึกถึงคำาถาม	7	คำาถามท่ีอาจารย์

ถามในห้องเรียน	 แล้วหาคำาตอบไล่ไป	 ก็ดีนะคะ	

ทำาให้หนูได้ข้อมูลเพ่ิมข้ึน	 แล้วรู้ว่าจะเขียน	 care	

plan	ยังไง”

การอภิปรายผล 

	 จากผลการวิจัยพบว่า	นักศึกษามีคะแนนความ

สามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับ

ปานกลาง	 และมีความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณก่อนและหลังเรียนโดยใช้กรณีศึกษา 

ไม่แตกต่างกัน	(p	=	1.86ns)	เช่นเดียวกับผลการวิจัย

ของ	 สมเกียรติ	 สุทธรัตน์	 และพัชนี	 สมกำาลัง7	 ท่ี 

พบว่า	ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ



J Nurs sci   Vol 33 No3 July - September 2015

Journal of Nursing Science106

ของนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตและ 

พยาบาลศาสตรบัณฑิต	 (ต่อเน่ือง)	 อยู่ในระดับ 

ปานกลาง	 อาจเน่ืองจากหลายปัจจัย	 โดยพบว่า

กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีผ่านมาของ

นักศึกษาพยาบาลในปีท่ี	1	และ	2	เป็นการเรียนท่ี

มุ่งเน้นในเร่ืองเน้ือหาและการจำา	 ทำาให้นักศึกษา 

มีโอกาสพัฒนากระบวนการคิดน้อย	 เม่ือมาเรียน 

ในช้ันปีท่ี	3	 ท่ีมีเน้ือหาวิชาส่วนใหญ่เป็นนำาความรู้

ท่ีเรียนมาประยุกต์ใช้ในการพยาบาล	 นักศึกษา 

จึงไม่คุ้นเคย	 ประกอบกับช่วงเวลาในการเรียน 

โดยใช้กรณีศึกษาในงานวิจัยคร้ังน้ีมีเพียง	6	คร้ังใน	

9	 สัปดาห์	 ซ่ึงระยะเวลาดังกล่าวอาจไม่เพียงพอท่ี

จะทำาให้นักศึกษาสามารถตอบตามสถานการณ์ของ

แบบทดสอบได้	สอดคล้องกับงานวิจัยของ	ธีรพงศ์	

แก่นอินทร์12	 พบว่ากับนักศึกษาระดับปริญญาตรี	

คณะศึกษาศาสตร์ท่ีผ่านการเรียนแบบบูรณาการ

การเรียนการสอนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

สัปดาห์ละ	1	คร้ัง	คร้ังละ	4	ช่ัวโมง	จำานวน	14	คร้ัง

มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ 

ไม่แตกต่างจากนักศึกษาท่ีเรียนปกติ	 เน่ืองจาก 

การพัฒนากระบวนการคิดต้องใช้ระยะเวลาท่ี

ยาวนาน	 ในขณะท่ีผลการวิจัยของ	Mahmound	

A.	 Kaddoura13	 ใช้การบรรยายและการทำากรณี

ศึกษาเป็นกลุ่มตลอดระยะเวลา	3	ปี	ของการเรียน

พยาบาล	 นักศึกษากลุ่มท่ีได้รับการเรียนการสอน 

ดังกล่าวมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารญาณ

แตกต่างจากการเรียนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว	

	 นอกจากน้ีสถานการณ์ในกรณีศึกษาท่ีอาจารย์

ผู้สอนนำามาเป็นกรณีศึกษาเป็นสถานการณ์ทางการ

พยาบาลในแต่ละระบบ	 และนักศึกษาตอบตาม

คำาถามท่ีอาจารย์ผู้สอนระบุไว้ท้ัง	7	ข้อ	เม่ือผู้วิจัยใช้

แบบสอบถามความสามารถในการคิดอย่างมี

วิจารณญาณในเร่ืองท่ัวๆ	 ไป	ทำาให้นักศึกษาอาจ 

ไม่คุ้นเคยและไม่สามารถนำาไปประยุกต์ใช้ได้ผล 

การวิจัยก่อนและหลังการทดลองจึงไม่แตกต่างกัน

	 แต่เม่ือสนทนากลุ่มนักศึกษาพยาบาลศาสตร

บัณฑิตภายหลังเรียนพบว่า	นักศึกษาให้ความหมาย

ของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ	

คล้ายคลึงกัน	 ว่าเป็นกระบวนการคิดเป็นข้ันตอน	

เน่ืองจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา

เป็นการยกตัวอย่างกรณีศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับหน่วย

การเรียนน้ัน	 ผู้สอนจึงใช้คำาถามตามกระบวนการ

คิดอย่างมีวิจารณญาณท้ัง	7	ข้ันตอน	ทุกหน่วยมีข้อ

คำาถามคล้ายคลึงกัน	 ทำาให้นักศึกษาปฏิบัติตาม 

กระบวนการซำา้ๆ	และเม่ือนักศึกษาให้ความหมาย	

นักศึกษาท้ังหมดสามารถนึกถึงกระบวนการ 

ดังกล่าวและให้ความหมายได้ตรงกัน	ส่วนการเรียน

โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย	 ทำาให้นักศึกษาได้มีโอกาส

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกันอย่างใกล้ชิด	สอดคล้อง

กับการศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์กับการคิด

อย่างมีวิจารณญาณพบว่า	 การเรียนการสอนท่ีใช้

ปัญหาเป็นฐานทำาให้นักศึกษาได้ร่วมคิด	 ระดม

สมอง	วิเคราะห์ประเด็นปัญหาส่งผลให้นักศึกษามี

การพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ14 

และนักศึกษาในกลุ่มสนทนาเห็นประโยชน์ของการ

เรียนโดยใช้กรณีศึกษาและสามารถนำาไปประยุกต์

ใช้ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นได้

ข้อเสนอแนะ

	 1.	เพ่ือให้เกิดความต่อเน่ืองของการพัฒนา

กระบวนความคิดอย่างมีวิจารณญาณ	ผู้สอนในวิชา

ทางการพยาบาลท้ังหมด	ควรมีวางแผนการจัดการ

เรียนการสอนร่วมกัน	โดยเน้นให้ผู้เรียนได้มีการฝึก

ให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณเพ่ิมข้ึน	

โดยอาจจะค้นหารูปแบบการจัดการเรียนการสอน

แบบใหม่	ร่วมกับการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
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	 2.	ศึกษาปัจจัยท่ีเก่ียวข้องกับกระบวนการคิด

อย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาลเพ่ิมเติม	

เพ่ือนำาผลการศึกษามาวางแผนจัดการเรียนการ

สอนท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาพยาบาลต่อไป

	 3.	พัฒนาเคร่ืองมือ/	แบบสอบถามท่ีเก่ียวข้อง

กับกระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณของ

นักศึกษาพยาบาล	โดยให้มีบริบทของการตัดสินใจ

ทางคลินิกเพ่ิมมากข้ึน
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