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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: เพื่อศึกษาผลของการสอนโดยใช้กรณีศึกษาต่อความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณและศึกษาความความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาลเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศกึ ษาต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
รูปแบบการศึกษา: การวิจยั แบบผสมวิธี
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : ประชากรเป็นนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ชัน้ ปีท่ี 3 จำ�นวน 67
ราย ทีศ่ กึ ษาวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน่ โดยให้นกั ศึกษาทำ�แบบทดสอบความสามารถในการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ ก่อนการเรียน หลังจากนัน้ ให้นกั ศึกษาเรียนบรรยายร่วมกับการใช้กรณีศกึ ษาท้ายชัว่ โมง
จำ�นวน 6 หน่วย และตอบคำ�ถามกระตุน้ ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ แบบมีขน้ั ตอน
จำ�นวน 7 หัวข้อ ใช้เวลารวม 6 สัปดาห์ เมือ่ สิน้ สุดการเรียนการสอนในวิชา ให้นกั ศึกษาทำ�แบบทดสอบ
หลังเรียน และสนทนากลุม่ นักศึกษา จำ�นวน 12 คน เกีย่ วกับความคิดเห็นในการจัดการเรียนการสอนรูป
แบบดังกล่าว หลังจากนัน้ วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณคือ ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณก่อน
และหลังเรียนด้วยสถิตทิ คี ู่ และข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุม่ ด้วยการวิเคราะห์เนือ้ หา
ผลการวิจยั : ภายหลังเรียนนักศึกษามีคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง ก่อนและหลังเรียนโดยใช้กรณีศกึ ษานักศึกษามีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณก่อน
และหลังเรียนไม่แตกต่างกัน (p = 1.86ns) และเมือ่ วิเคราะห์เชิงเนือ้ หา พบว่า นักศึกษาให้ความหมาย
ของการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณว่า “เป็นการคิดทบทวนอย่างเป็นระบบ” นักศึกษารูส้ กึ พึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศกึ ษาเนือ่ งจากทำ�ให้นกั ศึกษาได้ฝกึ กระบวนการคิดแบบมีขน้ั ตอนซํา้ ๆ
และสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการฝึกปฏิบตั บิ นหอผูป้ ว่ ยได้เป็นอย่างดี
สรุปและข้อเสนอแนะ: ควรจัดการเรียนการสอนทีก่ ระตุน้ การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณให้กบั นักศึกษา
ในทุกวิชาของการเรียนพยาบาลเพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ ง
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