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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
คำ�สำ�คัญ: กรณีศกึ ษา นักศึกษาพยาบาล การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
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ความสำ�คัญของปัญหา
การศึกษา คือ การพัฒนาคน รัฐบาลจึงมีการ
ปฏิรปู การศึกษาและออกกฎหมายพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ (พรบ.) พ.ศ. 2542 ขึน้ 1 เพือ่
ปฏิรูปการศึกษาให้เด็กไทยเกิดการเรียนรู้ โดยใช้
กระบวนการเรียนการสอนทีก่ ระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิด
ทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญ
สถานการณ์ และการประยุกต์ใช้ความรู้ ส่งเสริมให้
ผูเ้ รียนพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพของ
ตนเอง ดังนัน้ แนวคิดการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้น
ผูเ้ รียนเป็นสำ�คัญ (student-centered instruction)
จึงเข้ามามีบทบาทในการสอนของสถาบันการศึกษา
ไทยเพิม่ มากขึน้
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
สำ�คัญ มีหลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับผลลัพธ์ท่ี
ต้องการ เช่น การจัดการเรียนการสอนทีต่ อ้ งการ
กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดการคิดอย่างละเอียด ถูกต้อง
มีเหตุผล และต่อเนื่องจากความคิดเดิม ควรใช้
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีก่ ระตุน้ ให้ผเู้ รียน
เกิดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ2,3 มีผใู้ ห้ความหมาย
ของการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ไว้หลายมุมมอง
ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ และอุษา ชูชาติ4 ได้สรุปว่า
การคิดอย่างมีวิจารณญาณเป็นการคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ ตัดสินใจและใช้เหตุผลในการแก้ปญ
ั หา
โดยพิจารณาจากข้อมูลที่เป็นจริงมากกว่าการใช้
อารมณ์หรือคาดเดา เอนนิส5 มองว่าการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ เป็นการสะท้อนคิดหรือคิดอย่าง
มีเหตุผลในสิง่ ทีต่ ดั สินใจเชือ่ หรือปฏิบตั ิ ซึง่ การคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณนัน้ ถือเป็นรูปแบบการคิดใน
ระดับที่สูง ต้องใช้หลักการและเหตุผลในการคิด
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียน
มี ก ารคิ ด อย่ า งมี วิจ ารณญาณจึ ง เป็ น สิ่ง จำ � เป็ น
เพือ่ ให้ผเู้ รียนมีพน้ื ฐานการคิดทีม่ เี หตุผลและนำ�ไป

สูก่ ารปฏิบตั ิ สอดคล้องกับการทบทวนวรรณกรรม
เรือ่ งการพัฒนาความคิดวิจารณญาณของ รัชนีวรรณ
รอส6 ซึง่ พบว่า การมีความคิดวิจารณญาณถือว่ามี
ความสำ�คัญเป็นอันดับแรกในทักษะทัง้ หมดของการ
เป็นพยาบาล
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
พบว่า มีการศึกษาระดับการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลโดยใช้ แ บบสอบถาม
ซึง่ แบบสอบถามทีน่ ยิ มใช้เป็นแบบสอบถามทีพ่ ฒ
ั นา
โดยสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
พัฒนาตามแนวคิดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของ
อรพรรณ ลือบุณธวัชชัย3 เมือ่ ประเมินระดับความ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณ นักศึกษาพยาบาลส่วนใหญ่
มีระดับความคิดอย่างมีวิจารณญาณอยู่ในระดับ
ปานกลาง และนักศึกษาพยาบาลหลักสูตรพยาบาล
ศาสตรบัณฑิตมีระดับความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ไม่แตกต่างกับนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร
บัณฑิต (ต่อเนือ่ ง)7,8 และเมือ่ ศึกษาความแตกต่าง
ระหว่างชัน้ ปี พบว่า นักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีทส่ี งู กว่า
จะมีระดับคะแนนความคิดอย่างมีวิจารณญาน
มากกว่านักศึกษาพยาบาลชัน้ ปีทต่ี า่ํ กว่า9 จากงาน
วิจยั ทีก่ ล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าหากนักศึกษา
มีประสบการณ์ในการดูแลผูป้ ว่ ยหรือสถานการณ์
จริง อาจทำ�ให้นักศึกษามีระดับการคิดอย่างมี
วิจารณญาณเพิม่ ขึน้ แต่อย่างไรก็ตามระดับคะแนน
การคิดวิเคราะห์ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง
ดังนัน้ จึงควรจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นให้นกั ศึกษา
พยาบาลมีการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่อเนื่อง
โดยการจัดการเรียนการสอนทีส่ ง่ เสริมให้นกั ศึกษา
พยาบาลมี ก ารคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณนั้ น มี
หลากหลายรูปแบบ เช่น การเรียนการสอนตาม
สภาพจริง (authentic learning) การสอนแบบทีม
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(team-based learning) หรือการเรียนแบบใช้
กรณีศกึ ษา (case study learning) เป็นต้น
การใช้ปญ
ั หาเป็นหลัก โดยการยกกรณีศกึ ษา
(case study) หลังจากนักศึกษาได้เรียนเนือ้ หาวิชา
ในเรื่องนั้นๆ ไปแล้ว ทำ�ให้นักศึกษามีโอกาสได้
ทบทวนความรู้ท่เี รียนไปร่วมกัน ผู้สอนมีการจัด
เตรียมกรณีศึกษา สถานการณ์ให้ครอบคลุมใน
เนื้อหาที่เรียน นำ�เสนอต่อผู้เรียน ให้ผ้เู รียนได้คิด
วิเคราะห์ และร่วมกันอภิปราย แสดงความคิดเห็น
ภายใต้คำ�แนะนำ�ของผู้สอน นำ�ไปสู่ข้อสรุป และ
การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับ
การศึกษาของ โสภิดา ทัดพินจิ และคณะ10 ทีพ่ บว่า
การใช้กรณีศึกษาร่วมกับการอภิปรายกลุ่มขนาด
เล็กในนักศึกษาพยาบาลเป็นการกระตุน้ ให้ผเู้ รียน
เกิดการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ได้แลกเปลีย่ นความ
คิ ด เห็ น ทำ � ให้ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง และ
การเรียนการสอนดังกล่าวสามารถใช้กับผู้เรียน
จำ�นวนมาก โดยผู้สอนสามารถสอนโดยยกกรณี
ศึกษาที่น่าสนใจ 1-2 เรื่อง และให้นักศึกษาแบ่ง
เป็นกลุม่ เล็กๆ ตัง้ คำ�ถามตามขัน้ ตอนการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณ เพือ่ ให้นกั ศึกษามีกระบวนการคิด
หลังจากนัน้ ผูส้ อนควรเป็นผูส้ รุปประเด็นทีถ่ กู ต้อง
เปิดโอกาสให้ผ้เู รียนได้แสดงความคิดเห็นให้มาก
ทีส่ ดุ ส่งผลให้นกั ศึกษามีการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
และมีการตัดสินใจในการวางแผนให้การพยาบาล
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมต่อไป
ในการจั ด การเรี ย นการสอนในวิ ช าการ
พยาบาลเด็กและวัยรุน่ ทีผ่ า่ นมา มีรปู แบบการเรียน
ทีเ่ น้นการบรรยาย โดยร้อยละ 90 เป็นการบรรยาย
โรคและการพยาบาลในหัวข้อต่างๆ ซึง่ บางหัวข้อมี
การยกสถานการณ์จำ�ลองและตั้งคำ�ถามเกี่ยวกับ
โรคและการพยาบาล ไม่ได้สอดแทรกกระบวนการ
คิ ด อย่ า งมี วิจ ารณญาณอย่ า งเป็ น ระบบให้ กับ
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นักศึกษา ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า
การคิดอย่างมีวิจารณญาณจะทำ�ให้นักศึกษามี
กระบวนการคิดเป็นขัน้ ตอน มีการใช้เหตุผลในการ
ตัดสินใจทีด่ ี มีการวางแผนทีด่ ี ส่งผลให้นกั ศึกษา
สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนใน
วิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลเด็กและวัยรุน่ ได้ คณะผูว้ จิ ยั
จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาผลของการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศึกษาต่อการคิดอย่างมีวิจ ารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาล เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการจัดการ
เรียนการสอนและทำ�ให้นกั ศึกษาเกิดกระบวนการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจยั
1. เพือ่ ศึกษาผลของการสอนโดยใช้กรณีศกึ ษา
ต่อความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาล
2. เพื่ อ ศึ ก ษาความคิ ด เห็ น ของนั ก ศึ ก ษา
พยาบาลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้
กรณี ศึก ษาต่ อ ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณ
สมมุตฐิ านงานวิจยั
ภายหลังนักศึกษาพยาบาลได้รบั การสอนโดย
ใช้กรณีศกึ ษา นักศึกษาจะมีความสามารถในการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณเพิม่ ขึน้
วิธดี �ำ เนินการวิจยั
การวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น การวิ จั ย แบบผสานวิ ธี
(mixed methods research design)
ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น 2
กลุ่มคือ 1) ข้อมูล เชิงปริมาณ ประชากรเป็น
นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตชัน้ ปีท่ี 3
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ทีเ่ รียนในวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน่ จำ�นวน
67 คน 2) ข้อมูลเชิงคุณภาพ สุม่ เลือกกลุม่ ตัวอย่าง
จากนักศึกษาทัง้ หมดมา 12 คน เพือ่ นำ�มาสนทนา
กลุม่
เครือ่ งมือการวิจยั ประกอบด้วย
1. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการดำ�เนินงานวิจยั ได้แก่
คูม่ อื การสอนโดยใช้กรณีศกึ ษาวิชาการพยาบาลเด็ก
และวัยรุน่ ทีส่ ร้างขึน้ โดยทีมอาจารย์ผสู้ อนในแต่ละ
หัวข้อและทีมผู้วิจัย โดยมีกรอบแนวคิดคำ�ถาม
กระตุน้ ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ตามองค์ประกอบของอรพรรณ ลือบุญธวัชชัย2
โดยใน 1 หน่วย ประกอบด้วย 2 ส่วน
1.1 เนือ้ หาในเรือ่ งทีส่ อนแต่ละหน่วย ได้แก่
หน่วยที่ 1) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นด้านจิต
สังคม 2) การพยาบาลทารกเกิดก่อนกำ�หนด
3) การพยาบาลเด็กและวัยรุ่นที่ได้รับการผ่าตัด
4) การพยาบาลเด็กและวัยรุน่ ทีม่ ปี ญ
ั หาระบบหัวใจ
และหลอดเลือด 5) การพยาบาลเด็กและวัยรุน่ ทีม่ ี
ปัญหาระบบหายใจ และ 6) การพยาบาลเด็กและ
วัยรุน่ ทีม่ ปี ญ
ั หาระบบโลหิตวิทยาและมะเร็ง
1.2 กรณี ศึ ก ษาที่ ใช้ ใ นแต่ ล ะหน่ ว ย ซึ่ ง
ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ
1.2.1 กรณี ศึ ก ษาของแต่ ล ะหน่ ว ย
ความยาวเรือ่ งไม่เกิน 5 บรรทัด
1.2.2 ข้อคำ�ถามจำ�นวน 7 ข้อได้แก่
1) ผูป้ ว่ ยรายนีม้ ขี อ้ มูลใดผิดปกติ 2) ต้องรวบรวม
ข้อมูลใดเพิม่ เติม 3) จากข้อมูลทีร่ วบรวมได้ มีความ
น่าเชื่อถือหรือไม่ โดยพิจารณาเป็นลักษณะของ
ข้อมูลปฐมภูมแิ ละข้อมูลทุตยิ ภูมิ 4) จากข้อมูลทีไ่ ด้
ในข้อ 1-3 มีความเชือ่ มโยงนำ�ไปสูข่ อ้ วินจิ ฉัยการ
พยาบาลใดได้บา้ ง 5) จากข้อ 4 มีเป้าหมายในการ
ดูแลอย่างไร 6) ตามเป้าหมายในข้อ 5 จะให้การ
พยาบาลอย่างไร เพราะอะไร และ 7) จะประเมิน

ผลอย่างไรเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย และมีเกณฑ์การ
ประเมินอย่างไร
2. เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
2.1 แบบสอบถามการวัดความสามารถใน
การคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ ผู้ วิ จั ย นำ � มาจาก
แบบสอบถามการคิ ด อย่ า งมี วิจ ารณญาณของ
ลัดดาวัลย์ ไวยสุระสิงห์ และสุภาวดี นพรุจจินดา11
ประกอบด้วยสถานการณ์ท่ัวไปจำ�นวน 6 เรื่อง
เรือ่ งละ 7 คำ�ถาม รวม 42 ข้อคำ�ถาม แบบเลือก
ตอบ 3 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 3 คะแนน ตอบผิดได้
1 คะแนน เมือ่ รวมคะแนนทัง้ หมดแล้วสามารถแบ่ง
ระดับความสามารถในการคิดแบบมีวจิ ารณญาณ
เป็น 3 ระดับ คือ ความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณตา่ํ คะแนนอยูใ่ นช่วง 0-24 คะแนน
ระดับความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ปานกลาง คะแนนอยูใ่ นช่วง 25-33 คะแนน ระดับ
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูง
คะแนนอยูใ่ นช่วง 34-42 คะแนน
เครื่องมือชุดนี้ได้ผ่านการตรวจสอบความ
เหมาะสมของเนื้อหาและความตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) โดยผูท้ รงคุณวุฒจิ ากวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนนี สุพรรณบุรี และสถาบัน
พระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข สำ�หรับ
ค่าความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม
เครื่องมือชุดนี้ได้นำ�ไปใช้กับนักศึกษาพยาบาล
แห่งหนึง่ พบว่า มีคา่ ความเชือ่ มัน่ เท่ากับ .85
2.2 แนวคำ�ถามสำ�หรับสนทนากลุ่ม เป็น
คำ�ถามเกีย่ วกับความคิดเห็นของนักศึกษาพยาบาล
เกี่ ย วกั บ การเรี ย นโดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาต่ อ ความ
สามารถในการคิ ด อย่ า งมี วิจ ารณญาณ โดยมี
ตัวอย่างคำ�ถาม เช่น “ภายหลังเรียนโดยใช้กรณี
ศึกษานักศึกษามีความเข้าใจเรือ่ งความสามารถใน
การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณอย่างไร” “มีความคิด
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เห็นอย่างไรต่อการสอนโดยใช้กรณีศกึ ษาต่อการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณทีจ่ ดั ขึน้ ” หรือ “สามารถนำ�
กระบวนการคิดที่ได้รับไปประยุกต์ได้อย่างไร”
เป็นต้น ซึ่งแนวคำ�ถามดังกล่าวผู้วิจัยได้ให้ผ้ทู รง
คุณวุฒทิ ม่ี ปี ระสบการณ์ดา้ นการสอนและงานวิจยั
เชิงคุณภาพตรวจสอบความตรงเชิงเนือ้ หา จำ�นวน
2 ท่าน
การพิทกั ษ์สทิ ธิก์ ลุม่ ตัวอย่าง
โครงการวิจยั นีไ้ ด้ผา่ นการพิจารณารับรองจาก
คณะกรรมการจริ ย ธรรมการวิ จัย ในคน คณะ
พยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (หมายเลข
IRB-NS 2014/40.0508) ผูว้ จิ ยั ให้นกั ศึกษาบัณฑิต
ศึ ก ษาเข้ า ชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการตอบ
แบบสอบถามทัง้ ก่อนและหลังเรียน โดยนักศึกษา
มีสทิ ธิท์ จ่ี ะไปทำ�แบบสอบถาม และขณะนักศึกษา
ทำ�แบบสอบถาม นักศึกษามีโอกาสยุตกิ ารตอบได้
โดยไม่มผี ลใดๆ กับการเรียนการสอนทีเ่ กิดขึน้   
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ภายหลังได้รบั การรับรองจากคณะกรรมการ
จริยธรรมการวิจัยในคน คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ผูว้ จิ ยั ทำ�หนังสือขออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ใช้เวลาในการเก็บรวมรวม
ข้อมูลทัง้ สิน้ 10 สัปดาห์ โดยมีขน้ั ตอนดังนี้
1. วันปฐมนิเทศวิชาการพยาบาลเด็กและ
วัยรุน่ หัวหน้าโครงการวิจยั ชีแ้ จงให้นกั ศึกษาทราบ
วัตถุประสงค์ของการเรียนการสอนโดยเน้นกรณี
ศึกษาท้ายชัว่ โมง ในหัวข้อ 6 หน่วย หลังจากนัน้
เชิญชวนให้นักศึกษาที่สนใจตอบแบบสอบถาม
ความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณ
(pretest) โดยใช้เวลาประมาณ 60 นาที
2. อาจารย์ผสู้ อนทัง้ 6 หน่วย สอนบรรยาย
แต่ละหน่วยเป็นเวลา 2 ชัว่ โมง หลังจากนัน้ แบ่งกลุม่
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นักศึกษาเป็น 10 กลุม่ กลุม่ ละ 6-7 คน ตอบคำ�ถาม
กรณีศกึ ษาตามข้อคำ�ถามทัง้ 7 ข้อ นำ�เสนอผลและ
อาจารย์ผสู้ อนเฉลย เปิดโอกาสให้มกี ารอภิปราย
เพือ่ ให้นกั ศึกษาเข้าใจเนือ้ หาและมีกระบวนการคิด
ทีด่ ขี น้ึ ใช้เวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง
3. ในสัปดาห์สดุ ท้ายของการเรียน ให้นกั ศึกษา
ทีส่ นใจตอบแบบสอบถามความสามารถในการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณ (posttest) ใช้เวลาประมาณ
60 นาที และเมือ่ ทำ�แบบสอบถามเสร็จ ให้นกั ศึกษา
ทำ�แบบสอบถามมาใส่กล่องทึบด้านหน้าห้องเรียน
4. นัดหมายนักศึกษาทีไ่ ด้รบั การสุม่ จำ�นวน 12
คน สนทนากลุม่ ตามแนวคำ�ถามโดยผูว้ จิ ยั
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
1. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณก่อน
และหลังเรียนของนักศึกษากลุม่ ทีเ่ รียนโดยใช้กรณี
ศึกษา โดยใช้ paired-sample-t-test
2. วิเคราะห์เชิงเนือ้ หา (content analysis)
ของข้อมูลทีไ่ ด้จาการสนทนากลุม่ และนำ�ข้อมูลให้
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้องและความ
สอดคล้องของเนือ้ หา  
ผลการวิจยั
1. ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาพยาบาลที่เรียนโดยใช้
กรณีศกึ ษามีคะแนนความสามารถในการคิดอย่าง
มี วิจ ารณญาณในระดั บ ปานกลางทั้ง ก่ อ นและ
หลังการเรียน (X1 = 25.16, X2 = 24.17) และเมือ่
เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดอย่าง
มีวจิ ารณญาณของนักศึกษาก่อนและหลังการสอน
โดยใช้กรณีศกึ ษาในวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน่
พบว่าไม่แ ตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
(t = 1.34, p > .05) ดังแสดงในตารางที่ 1

J Nurs Sci Vol 33 No3 July - September 2015

ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิตชัน้ ปีท่ี 3 ก่อนและหลังการสอนโดยใช้กรณีศกึ ษาในวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุน่
คะแนนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ก่อนการสอน
หลังการสอน
ns
= non significance; p > .05

Max
33
30

2. ความสามารถในคิดอย่างมีวจิ ารณญาณใน
มุมมองของนักศึกษา
เมือ่ สนทนากลุม่ นักศึกษาจำ�นวน 12 คน ภาย
หลั ง เรี ย นโดยใช้ ก รณี ศึ ก ษาเพื่ อ กระตุ้ น ความ
สามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณพบประเด็น
ดังนี้
2.1 ความสามารถในคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
หมายถึง มีกระบวนการคิดเป็นขั้นตอนหรือคิด
ทบทวน โดยนั ก ศึ ก ษาทั้ง หมดให้ ค วามหมาย
คล้ายคลึงกันว่า เมือ่ มีเรือ่ งทีต่ อ้ งตัดสินใจจะคิดเป็น
ขั้นตอน หรือทบทวนก่อน พิจารณาจากข้อมูล
หลายๆ ข้อมูลนำ�มาคิดทบทวนเป็นขั้นตอนจน
สามารถสรุปผลการตัดสินใจได้
2.2 การเรียนการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
กระตุน้ ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
ได้ดี นักศึกษาให้ความเห็นว่า การมีกรณีศกึ ษาที่
เกีย่ วข้องกับการเรียน และให้นกั ศึกษาตอบคำ�ถาม
ตามแนวคำ�ถามสามารถกระตุน้ และฝึกการคิดเป็น
ขัน้ ตอน ทำ�ให้เข้าใจเนือ้ หาในหน่วยนัน้ ๆ เพิม่ ขึน้
และเมื่อทำ�กระบวนการเสร็จสิ้น ผู้สอนจะให้
นักศึกษาแต่ละกลุ่มนำ�เสนอคำ�ตอบหน้าชั้นเรียน
ทำ�ให้ได้ความคิดเห็นทีห่ ลากหลาย และสามารถลง
ข้อสรุปร่วมกันได้  
“ชอบนะคะ ยิง่ ถ้าทำ�ทุกครัง้ ยิง่ จำ�ขัน้ ตอน
ได้และคิดได้เร็วขึน้ ”
“กรณีศึกษาที่เอามาทำ�  ทำ�ให้ได้ทบทวน

Min
18
17

Mean
25.16
24.17

SD
3.51
3.26

t
1.34

p-value
1.86ns

สิง่ ทีเ่ รียน แบบมีขน้ั ตอน พอเพือ่ นออกไปนำ�เสนอ
ได้มุมมองที่หลากหลายขึ้น ทำ�ให้เห็นว่าทำ�ไมถึง
สรุปอย่างนี”้   
2.3 นำ � ไปประยุ ก ต์ ใช้ ใ นวิ ช าปฏิ บัติก าร
พยาบาลเด็กและวัยรุน่ ได้เป็นอย่างดี นักศึกษาให้
ความเห็นว่า ในระหว่างทีเ่ รียนในวิชาการพยาบาล
เด็กและวัยรุ่น นักศึกษาต้องเรียนวิชาปฏิบัติการ
พยาบาลเด็กและวัยรุ่นควบคู่ไปด้วย นักศึกษา
ทั้งหมดให้ความเห็นว่า ตนได้นำ�ขั้นตอนการคิด
ไปใช้ในการดูแลผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้รบั มอบหมาย ทำ�ให้ได้
ข้อมูล เพื่อนำ�ไปวางแผนการพยาบาลได้อย่าง
ครบถ้วน
“เวลาเราขึน้ ไปจด case หรืออาจารย์ให้ดู
case ไหน เราก็นกึ ถึงคำ�ถาม 7 คำ�ถามทีอ่ าจารย์
ถามในห้องเรียน แล้วหาคำ�ตอบไล่ไป ก็ดีนะคะ
ทำ�ให้หนูได้ข้อมูลเพิ่มขึ้น แล้วรู้ว่าจะเขียน care
plan ยังไง”
การอภิปรายผล
จากผลการวิจยั พบว่า นักศึกษามีคะแนนความ
สามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณอยูใ่ นระดับ
ปานกลาง และมีความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณก่อนและหลังเรียนโดยใช้กรณีศึกษา
ไม่แตกต่างกัน (p = 1.86ns) เช่นเดียวกับผลการวิจยั
ของ สมเกียรติ สุทธรัตน์ และพัชนี สมกำ�ลัง7 ที่
พบว่า ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ
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ของนั ก ศึ ก ษาพยาบาลศาสตรบั ณ ฑิ ต และ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) อยู่ในระดับ
ปานกลาง อาจเนื่องจากหลายปัจจัย โดยพบว่า
กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาของ
นักศึกษาพยาบาลในปีท่ี 1 และ 2 เป็นการเรียนที่
มุ่งเน้นในเรื่องเนื้อหาและการจำ�  ทำ�ให้นักศึกษา
มีโอกาสพัฒนากระบวนการคิดน้อย เมือ่ มาเรียน
ในชัน้ ปีท่ี 3 ทีม่ เี นือ้ หาวิชาส่วนใหญ่เป็นนำ�ความรู้
ที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในการพยาบาล นักศึกษา
จึงไม่คุ้นเคย ประกอบกับช่วงเวลาในการเรียน
โดยใช้กรณีศกึ ษาในงานวิจยั ครัง้ นีม้ เี พียง 6 ครัง้ ใน
9 สัปดาห์ ซึง่ ระยะเวลาดังกล่าวอาจไม่เพียงพอที่
จะทำ�ให้นกั ศึกษาสามารถตอบตามสถานการณ์ของ
แบบทดสอบได้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธีรพงศ์
แก่นอินทร์12 พบว่ากับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะศึกษาศาสตร์ทผ่ี ่านการเรียนแบบบูรณาการ
การเรี ย นการสอนการคิ ด อย่ า งมี วิจ ารณญาณ
สัปดาห์ละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 4 ชัว่ โมง จำ�นวน 14 ครัง้
มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ไม่แตกต่างจากนักศึกษาที่เรียนปกติ เนื่องจาก
การพัฒนากระบวนการคิดต้องใช้ระยะเวลาที่
ยาวนาน ในขณะทีผ่ ลการวิจยั ของ Mahmound
A. Kaddoura13 ใช้การบรรยายและการทำ�กรณี
ศึกษาเป็นกลุม่ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ของการเรียน
พยาบาล นักศึกษากลุม่ ทีไ่ ด้รบั การเรียนการสอน
ดังกล่าวมีความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารญาณ
แตกต่างจากการเรียนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว
นอกจากนีส้ ถานการณ์ในกรณีศกึ ษาทีอ่ าจารย์
ผูส้ อนนำ�มาเป็นกรณีศกึ ษาเป็นสถานการณ์ทางการ
พยาบาลในแต่ละระบบ และนักศึกษาตอบตาม
คำ�ถามทีอ่ าจารย์ผสู้ อนระบุไว้ทง้ั 7 ข้อ เมือ่ ผูว้ จิ ยั ใช้
แบบสอบถามความสามารถในการคิ ด อย่ า งมี
วิจารณญาณในเรือ่ งทัว่ ๆ ไป ทำ�ให้นกั ศึกษาอาจ
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ไม่คุ้นเคยและไม่สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ได้ผล
การวิจยั ก่อนและหลังการทดลองจึงไม่แตกต่างกัน
แต่เมือ่ สนทนากลุม่ นักศึกษาพยาบาลศาสตร
บัณฑิตภายหลังเรียนพบว่า นักศึกษาให้ความหมาย
ของความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
คล้ายคลึงกัน ว่าเป็นกระบวนการคิดเป็นขัน้ ตอน
เนือ่ งจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กรณีศกึ ษา
เป็นการยกตัวอย่างกรณีศกึ ษาทีเ่ กีย่ วข้องกับหน่วย
การเรียนนัน้ ผูส้ อนจึงใช้ค�ำ ถามตามกระบวนการ
คิดอย่างมีวจิ ารณญาณทัง้ 7 ขัน้ ตอน ทุกหน่วยมีขอ้
คำ�ถามคล้ายคลึงกัน ทำ�ให้นักศึกษาปฏิบัติตาม
กระบวนการซํา้ ๆ และเมือ่ นักศึกษาให้ความหมาย
นั ก ศึ ก ษาทั้ ง หมดสามารถนึ ก ถึ ง กระบวนการ
ดังกล่าวและให้ความหมายได้ตรงกัน ส่วนการเรียน
โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ทำ�ให้นักศึกษาได้มีโอกาส
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกันอย่างใกล้ชดิ สอดคล้อง
กับการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการคิด
อย่างมีวจิ ารณญาณพบว่า การเรียนการสอนทีใ่ ช้
ปัญหาเป็นฐานทำ�ให้นักศึกษาได้ร่วมคิด ระดม
สมอง วิเคราะห์ประเด็นปัญหาส่งผลให้นกั ศึกษามี
การพัฒนากระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ14
และนักศึกษาในกลุม่ สนทนาเห็นประโยชน์ของการ
เรียนโดยใช้กรณีศกึ ษาและสามารถนำ�ไปประยุกต์
ใช้ในวิชาปฏิบตั กิ ารพยาบาลเด็กและวัยรุน่ ได้
ข้อเสนอแนะ
1. เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของการพัฒนา
กระบวนความคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ ผูส้ อนในวิชา
ทางการพยาบาลทัง้ หมด ควรมีวางแผนการจัดการ
เรียนการสอนร่วมกัน โดยเน้นให้ผเู้ รียนได้มกี ารฝึก
ให้เกิดกระบวนการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณเพิม่ ขึน้
โดยอาจจะค้นหารูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบใหม่ ร่วมกับการสอนโดยใช้กรณีศกึ ษา
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2. ศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการคิด 6. Ross R. Critical thinking: Part II
development of critical thinking.
อย่างมีวิจารณญาณในนักศึกษาพยาบาลเพิ่มเติม
The Journal of Faculty of Nursing
เพื่อนำ�ผลการศึกษามาวางแผนจัดการเรียนการ
Burapha University. 2001;9(1):55-68.
สอนทีเ่ หมาะสมกับนักศึกษาพยาบาลต่อไป
(in Thai).
3. พัฒนาเครือ่ งมือ/ แบบสอบถามทีเ่ กีย่ วข้อง
กั บ กระบวนการคิ ด อย่ า งมี วิ จ ารณญาณของ 7. Suttarat S, Somkumlung P. A study of
the critical thinking abilities of nursing
นักศึกษาพยาบาล โดยให้มบี ริบทของการตัดสินใจ
students at Boromarajonani College of
ทางคลินกิ เพิม่ มากขึน้
Nursing Nakhon Phanom. Nursing
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