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Abstract (14)
The purposes of this dissertation were to identify direct, indirect and total effects of the
causal relationship of educational management factors influencing critical thinking of nursing students of
ministry of public health. The study samples were 350 nursing instructors from selecting 7 colleges of
Ministry of Public Health; Borommarajonani College of Nursing, Udonthani, Lampang, Pitsanulok, Surattani,
Nakhon si Thammarat, Nonthaburi and Chonburi. The studied variables were the three variables. The
study instrument was the questionnaire on causal factors that was comprise of five main sections.The
data were analyzed by frequencies, percentages, means, standard deviation. Correlation coefficients of
Pearson’ s product- moment and analyzed the influence by path analysis with LISREL software version
8.72.The results of the research found that:
1. The learning Management of nursing instructors, the management of administration
ofadministrators and characteristics of the learners were equation causal relationship and influenced to
the critical thinking of the learner in nursing students of College of Nursing under the jurisdiction of
Ministry of Public Health.
2. Factors that influencing to the critical thinking of nursing students in nursing college under the
Ministry of Public Health were the key factors that influence the order of most to least important feature
of the study; the characteristics of the learners, the management of administration of administrator and
the learning management of nursing instructors. Additionally , the factors had indirect factors that
influence the sort of descending order, the management of administration of administrator and the
learning management of nursing instructors though out characteristics of learners respectively as well

Key word : educational management factors, critical thinking, nursing students, nursing college
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