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Abstract
Purpose: This study aimed to examine the effect of utilizing techniques of case studies combined with
concept mapping on the critical thinking ability of nursing students.
Design: A quasi-experimental research.
Methods: The study sample consisted of 91 second-year nursing students who participated in teaching/
learning program, using case studies combined with concept mapping (CSCM program), in pathophysiology
course. Data were collected using the Praboromarajchanok Institute’s Critical Thinking Appraisal, and
open-ended questions were used to assess students’ perception of the CSCM program. Quantitative data were
analyzed using descriptive statistics and the hypothesis was tested using the paired t-test. The reflective data
were analyzed through content analysis.
Main findings: There was no statistical difference between the mean scores of critical thinking ability
before and after implementing the CSCM program. However, content analysis based on students’ perception of
the program revealed that these teaching techniques helped enhance the students’ competency in developing
thinking and being an active learner.
Conclusion and recommendations: Although the 4-week CSCM program was shown no effect to enhance
nursing critical thinking of nursing students, it is useful to promote students in developing their thinking
process and in becoming active learners. Findings of this study indicate that the research on the CSCM program’s
effect on critical thinking should be conducted with a control group experimental and randomization in
longer period or longitudinal study design.
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ผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้กรณีศึกษาร่วมกับแผนผังแนวคิด
ต่อการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักศึกษาพยาบาล
กฤตพร สิริสม, พย.ม.1 พนัสยา วรรณวิไล, พย.ม.1 อมาวสี อัมพันศิริรัตน์, ส.ด.1
เสาวพฤกษ์ ชื่นเจริญ, พย.ม.1 อริสา จิตต์วิบูลย์, พย.ม.1
บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์: เพือ่ ศึกษาผลของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้กรณีศกึ ษาร่วมกับแผนผังแนวคิดต่อการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของ
นักศึกษาพยาบาล
รูปแบบการวิจยั : การวิจยั กึง่ ทดลอง
วิธดี �ำ เนินการวิจยั : กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษาพยาบาล ชัน้ ปีท่ี 2 จำ�นวน 91 คน ซึง่ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้
กรณีศกึ ษาร่วมกับแผนผังแนวคิด ในรายวิชาพยาธิสรีรวิทยา เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความสามารถในการคิดอย่างมี
วิจารณญาณของสถาบันพระบรมราชชนก และใช้ค�ำ ถามสะท้อนคิดชนิดปลายเปิดประเมินการรับรูข้ องนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้กรณีศกึ ษาร่วมกับแผนผังแนวคิด วิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิตเิ ชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ
Paired t-test ข้อมูลจากการสะท้อนของนักศึกษาใช้การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หา
ผลการวิจยั : ความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาพยาบาลก่อนและหลังการจัดการเรียนรูแ้ บบกรณีศกึ ษา
ร่วมกับแผนผังแนวคิดไม่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงเนือ้ หาเกีย่ วกับการรับรูข้ องนักศึกษาต่อรูปแบบการจัดการ
เรียนรูโ้ ดยใช้กรณีศกึ ษาร่วมกับแผนผังแนวคิด พบว่าเทคนิคการสอนดังกล่าวช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ในประเด็นของการ
พัฒนากระบวนการคิด และการเป็นผูเ้ รียนแบบเชิงรุก
สรุปและข้อเสนอแนะ: แม้วา่ การจัดรูปแบบการเรียนรูโ้ ดยใช้กรณีศกึ ษาร่วมกับแผนผังแนวคิด ในระยะเวลา 4 สัปดาห์ ไม่มผี ล
ต่อการพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณของนักศึกษาพยาบาล การเรียนรูใ้ นรูปแบบดังกล่าว มีประโยชน์ในการส่ง
เสริมการพัฒนากระบวนการคิด และการพัฒนาศักยภาพผูเ้ รียนแบบเชิงรุกของนักศึกษา จึงควรมีการทำ�วิจยั แบบทดลอง หรือกึง่
ทดลองทีม่ กี ลุม่ เปรียบเทียบ เพือ่ ศึกษาประสิทธิผลของโปรแกรมในระยะยาวต่อไป
คำ�สำ�คัญ: แผนผังแนวคิด กรณีศกึ ษา การคิดอย่างมีวจิ ารณญาณ นักศึกษาพยาบาล
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