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ABSTRACT 

 

Clinical education is an important part in the nursing curriculum because it 

enables nursing students to apply nursing theory to practice and socializes these 

students into nursing professional roles. The purpose of this descriptive correlational 

study was to assess the level of clinical learning environment and the level of clinical 

learning outcomes as perceived by the fourth-year baccalaureate nursing students, and 

to examine the relationship between clinical learning environment and clinical 

learning outcomes among the fourth-year baccalaureate nursing students in seven 

nursing institutions, the Socialist Republic of Vietnam. The sample consisted of 252 

fourth-year baccalaureate nursing students who were study in the last practicum 

course of baccalaureate program. Research instruments include the Demographic Data 
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form, the Clinical Learning Environment Scale (Dunn & Burnett, 1995), and Clinical 

Learning Outcomes for Nursing Student (Al-Kandari, Vidal, and Thomas, 2009) 

translated into Vietnamese by the researcher. The reliability of the Clinical Learning 

Environment Scale was .83 and was .92 for the Clinical Learning Outcomes for 

Nursing Student. Data were analyzed using descriptive statistics and the relationship 

was tested by Spearman rank-order correlation coefficient.   

The results of this study indicated that clinical learning environment and 

clinical learning outcomes as perceived by fourth-year nursing students were at a 

moderate level. There was a positive moderate correlation between clinical learning 

outcomes and clinical learning environment. 

The results from this study could be used as database for nursing educators 

and nurse administrators to establish a positive clinical learning environment which 

facilitates the nursing students to accomplish good learning outcomes.  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาในคลินิกเป็นส่วนท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่ในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์  
เน่ืองจากเป็นส่วนท่ีท าใหน้กัศึกษาพยาบาลสามารถประยุกตใ์ชท้ฤษฏีทางการพยาบาลสู่การปฏิบติั
และยงัเป็นการขัดเกลาทางสังคมของนักศึกษพยาบาลสู่บทบาทการเป็นพยาบาลวิชาชีพการ
ศึกษาวจิยัเชิงพรรณนาเพื่อหาความสัมพนัธ์คร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อประเมินระดบัของส่ิงแวดลอ้ม
ของการเรียนในคลินิกกับระดับของผลลัพธ์ทางการเรียนในคลินิกตามการรับรู้ของนักศึกษา
พยาบาลในหลกัสูตรปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 และเพื่อหาความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงแวดลอ้มของการเรียน
ในคลินิกกบัผลลพัธ์ทางการเรียนในคลินิกของนกัศึกษาพยาบาลในหลกัสูตรปริญญาตรีชั้นปีท่ี 4 
จ านวน 7 สถาบนัการศึกษาในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัศึกษา
พยาบาลหลกัสูตรปริญญาตรี ชั้นปีท่ี4ท่ีก าลงัศึกษาในชั้นปีสุดทา้ยท่ีก าลงัเรียนในวิชาฝึกปฏบติัทาง
คลินิกท่ีเป็นวิชาสุดท้ายในหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตจ านวน 252 คนเคร่ืองมือวิจัย 
ประกอบด้วย แบบข้อมูลส่วนบุคคล และแบบวดัส่ิงแวดล้อมของการเรียนในคลินิก(Dunn & 
Burnett  (1995)และผลลพัธ์ของการเรียนในคลินิกส าหรับนกัศึกษาพยาบาล (Al-Kandari, Vidal, 
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and Thomas, 2009)  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และ ทดสอบความสัมพนัธ์โดย
สัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบสเปียร์แมน 

ผลจากการศึกษาวจิยัในคร้ังน้ี พบวา่ส่ิงแวดลอ้มของการเรียนในคลินิกและผลลพัธ์ของการ
เรียนในคลินิกตามการรับรู้ของนกัศึกษาพยาบาลชั้นปีท่ี 4อยู่ในระดบัปานกลาง ส่ิงแวดลอ้มของ
การเรียนในคลินิกและผลลพัธ์ของการเรียนในคลินิกมีความสัมพนัธ์กนัทางบวกในระดบัปานกลาง 

ผลจากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีสามารถท่ีจะน าไปใช้เป็นขอ้มูลพื้นฐานส าหรับบุคคลากรทาง
การศึกษาพยาบาลและผูบ้ริหารทางการพยาบาลในการสร้างส่ิงแวดลอ้มของการเรียนในคลิกนิกท่ี
สนบัสนุนนกัศึกษาพยาบาลใหเ้กิดผลลพัธ์ของการเรียนรู้ท่ีดี 
 


