
Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô                   Số 12 - 2021 

 

 

181 

 

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC HỌC TẬP  

CỦA SINH VIÊN KHOA KỸ THUẬT – CÔNG NGHỆ  

TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ 

Lê Thị Mỹ Trang1*, Nguyễn Hoàng Giang2  và Võ Văn Sĩ3 

1Phòng Đào tạo, Trường Đại học Tây Đô  

 2Thư viện, Trường Đại học Tây Đô 
3Phòng QLKH&HTQT, Trường Đại học Tây Đô 

(*Email: ltmtrang@tdu.edu.vn) 

Ngày nhận: 15/3/2021 

Ngày phản biện: 01/5/2021 

Ngày duyệt đăng: 01/6/2021 

 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học tập của 

sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Tây Đô. Số liệu trong nghiên cứu 

được thu thập từ kết quả khảo sát trực tiếp từ 275 sinh viên năm 2, năm 3 và năm 4 của 

Khoa Kỹ thuật-Công nghệ. Phương pháp thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, 

phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy đa biến được sử dụng trong nghiên cứu 

này. Mô hình nghiên cứu đề xuất gồm có sáu nhân tố với 30 biến quan sát. Kết quả cho 

thấy có năm nhân tố tác động giảm dần: Cơ sở vật chất; Hoạt động ngoại khóa; Khả năng 

phục vụ; Đội ngũ giảng viên và Hỗ trợ từ nhà trường. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu 

cũng cho thấy động lực học tập của sinh viên không ảnh hưởng khác biệt về các nhân tố 

như giới tính và khóa học, tuy nhiên có sự khác biệt theo ngành học đối với động lực học 

tập của sinh viên. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất các hàm ý quản trị nhằm góp 

phần nâng cao động lực học tập của sinh viên trong thời gian tới. 

Từ khóa: Động lực học tập, Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, Trường Đại học Tây Đô 
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1. GIỚI THIỆU 

Sinh viên cần có động lực học tập để 

đạt kết quả tốt trong việc học tập của 

mình. Vì động cơ học tập là yếu tố quan 

trọng quyết định chất lượng, hiệu quả 

học tập của người học. Đối với sinh 

viên, động cơ học tập không có sẵn, 

không thể áp đặt mà được hình thành 

trong quá trình học tập, rèn luyện. Trong 

quá trình đó, Nhà trường và giảng viên 

là người dẫn dắt, sinh viên phải tự hình 

thành mục đích, động cơ học tập cho 

mình. Động lực học tập là một trong 

những thành phần có tính chất then chốt 

nhất trong việc học tập (Slavin, 2008). 

Động cơ học tập được hình thành từ 

nhiều khía cạnh, có động cơ bên trong 

nhà trường, động cơ bên ngoài xã hội và 

tự bản thân sinh viên. Để nâng cao hiệu 

quả học tập của sinh viên, nhóm tác giả 

đã chọn nghiên các yếu tố tác động và 

ảnh hưởng đến việc học tập của sinh 

viên. Từ đó, còn cung cấp cơ sở cho các 

nghiên cứu tiếp theo và đề xuất một số 

hàm ý quản trị để lãnh đạo Nhà trường 

có những chính sách giúp tăng cường 

động lực học tập của sinh viên cho việc 

thành công trong học tập. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Thang đo 

Đề tài này sử dụng mô hình nghiên 

cứu đề xuất (Hình 1) với các thang đo 

được hình thành trên cơ sở kế thừa các 

nghiên cứu trước của Nguyễn Bá Châu 

(2018), Đinh Thị Hóa, Hoàng Thị Ngọc 

Điệp và Lê Thị Kim Tuyên (2018), 

Hoàng Thị Mỹ Nga và Nguyễn Tuấn 

Kiệt (2016), Đỗ Hữu Tài, Lâm Thành 

Hiển và Nguyễn Thanh Lâm (2016) và 

Cao Thi Cam Van, Vu Thi Luyen và 

Nguyen Hoang Thanh (2020). Thang đo 

độc lập gồm có sáu thành phần với 30 

biến quan sát và thang đo động lực học 

tập của sinh viên gồm có 04 biến quan 

sát với thang đo Likert 5 điểm: (1) là 

hoàn toàn không đồng ý và (5) là hoàn 

toàn đồng ý. 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
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2.2. Phương pháp chọn mẫu và cỡ 

mẫu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp 

chọn mẫu thuận tiện, có nghĩa số liệu 

được thu thập dựa trên sự thuận lợi hay 

dựa trên tính dễ tiếp cận của đối tượng, 

ở những nơi mà nhân viên điều tra có 

nhiều khả năng gặp được đối tượng để 

phỏng vấn trực tiếp. 

Theo Hair và cộng sự (1998), để sử 

dụng phân tích nhân tố khám phá 

(Exploratory Factor Analysis – EFA), 

kích thước mẫu tối thiểu phải là 50 và tỷ 

lệ quan sát trên biến đo lường là 5:1, 

nghĩa là 1 biến đo lường cần tối thiểu là 

5 quan sát. Theo Tabachnick và Fidell 

(1996), để tiến hành phân tích hồi quy 

một cách tốt nhất, cỡ mẫu tối thiểu cần 

đạt được tính theo công thức N ≥ m*8 + 

50 (trong đó N là cỡ mẫu, m là tổng số 

biến độc lập của mô hình). 

Như vậy, trong nghiên cứu này thang 

đo gồm 30 biến quan sát với sáu biến 

độc lập thì dữ liệu thu được cần N = 

5*30 = 150. Số bảng câu hỏi dự phòng 

phát ra là gấp 2 lần số mẫu tối thiểu với 

300 quan sát. Kết quả thu được 275 quan 

sát. Khảo sát được tiến hành từ tháng 

10/2020 đến tháng 12/2020. 

2.3. Phương pháp phân tích số liệu          

Từ dữ liệu thu thập được trong phiếu 

trả lời của 300 sinh viên về các nhân tố 

ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh 

viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, 

Trường Đại học Tây Đô, nhóm tác giả 

tiến hành rà soát, loại bỏ các phiếu 

không đạt yêu cầu, không có ý nghĩa 

thống kê. Sử dụng phần mềm SPSS để 

phân tích các dữ liệu đã thu thập được: 

dùng phương pháp thống kê mô tả để mô 

tả các biến quan sát, phương pháp đánh 

giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số 

Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố 

khám phá EFA kiểm định giá trị của 

thang đo, phân tích tương quan, phân 

tích hồi qui bội để kiểm định mối quan 

hệ nhân quả giữa các biến độc lập và 

biến phụ thuộc, kiểm định giả thuyết 

mối quan hệ giữa các biến độc lập với 

biến phụ thuộc, kiểm định khác biệt 

trung bình theo đặc điểm cá nhân. Kết 

quả phân tích sẽ cho cái nhìn tổng quát 

về động lực học tập và mối liên quan 

giữa các nhân tố đó. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Thống kê mẫu nghiên cứu 

Kết quả thu được 275 quan sát là sinh 

viên học năm 4 (khóa 12), năm 3 (khóa 

13) và năm 2 (khóa 14), với ba chuyên 

ngành Công nghệ kỹ thuật điện-Điện tử, 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 

và Công nghệ thông tin tại Khoa Kỹ 

thuật - Công nghệ của Trường Đại học 

Tây Đô. 
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Bảng 1. Thống kê mẫu quan sát 

Thông tin mẫu Tần số Tỷ lệ % 

Giới tính 
Nam 104 37,82 

Nữ 171 62,18 

Ngành học 

Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử 55 20,00 

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 112 40,73 

Công nghệ thông tin 108 39,27 

Năm học 

Năm 2 42 15,27 

Năm 3 110 40,00 

Năm 4 123 44,73 

(Nguồn: Kết quả khảo sát 275 sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, 2020) 

3.2. Kết quả phân tích độ tin cậy 

của thang đo 

Thang đo độc lập và động lực học tập 

của sinh viên được đánh giá sơ bộ thông 

qua hai công cụ là hệ số tin cậy 

Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố 

khám phá EFA. 

Bảng 2. Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo 

Ký hiệu Hệ số tương quan biến tổng Cronbach's Alpha nếu loại biến 

Cronbach's Alpha chương trình đào tạo = 0,86 

CT1 0,74 0,80 

CT3 0,79 0,75 

CT4 0,68 0,85 

Cronbach's Alpha cơ sở vật chất = 0,88 

CS1 0,74 0,85 

CS2 0,71 0,86 

CS3 0,67 0,87 

CS4 0,76 0,85 

CS5 0,74 0,85 

Cronbach's Alpha đội ngũ giảng viên = 0,78 

GV2 0,58 0,73 

GV3 0,61 0,72 

GV4 0,61 0,73 

GV5 0,58 0,73 

Cronbach's Alpha hỗ trợ từ nhà trường = 0,88 
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HT1 0,75 0,84 

HT2 0,80 0,80 

HT3 0,75 0,84 

Cronbach's Alpha hoạt động ngoại khóa = 0,83 

HD2 0,72 0,74 

HD3 0,68 0,78 

HD4 0,68 0,78 

Cronbach's Alpha khả năng phục vụ = 0,87 

KN1 0,71 0,85 

KN4 0,77 0,80 

KN5 0,78 0,80 

Cronbach's Alpha động lực học tập của sinh viên = 0,83 

DL1 0,69 0,77 

DL2 0,58 0,82 

DL3 0,71 0,76 

DL4 0,66 0,79 

(Nguồn: Kết quả khảo sát 275 sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, 2020) 

Sau khi đã loại các biến quan sát CT2, 

CT5, GV1, HT4, HT5, HD1, HD5, 

KN2, KN3, vì hệ số tương quan biến 

tổng của các biến đo lường đó nhỏ hơn 

0,30 và giá trị Cronbach's Alpha nếu loại 

biến của thang đo sẽ cao hơn, kết quả 

kiểm định sự tin cậy cho thấy tất cả các 

nhân tố đều có hệ số Cronbach's Alpha > 

0,60 (từ 0,78 đến 0,88). Các biến quan 

sát còn lại đều phù hợp để được sử dụng 

trong phân tích EFA tiếp theo.  

3.3. Phân tích nhân tố khám phá 

EFA 

Kết quả ma trận xoay của các biến 

độc lập cho thấy, 21 biến quan sát vẫn 

giữ được 6 nhân tố như ở kiểm định 

Cronbach’s Alpha, tất cả các biến quan 

sát đều có hệ số tải nhân tố Factor 

Loading lớn hơn 0,30, với hệ số KMO 

có giá trị bằng 0,84 (0,50 <= KMO = 

0,84 < 1,00), phân tích nhân tố được 

chấp nhận với tập dữ liệu nghiên cứu, và 

giá trị Eigenvalues = 1,07> 1,00 cho 

thấy sự hội tụ của nhân tố.  

Tổng phương sai trích là 74,89% > 

50%, cho thấy mô hình EFA là phù hợp. 

Như vậy, cho biết 6 nhân tố này giải 

thích được 74,89% độ biến thiên của dữ 

liệu. 
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Bảng 3. Kết quả EFA của thang đo CLDV 

STT Biến quan sát 
Nhân tố  

1 2 3 4 5 6 

1 CS3 0,80      

2 CS4 0,80      

3 CS5 0,78      

4 CS1 0,68      

5 CS2 0,63      

6 HD2  0,80     

7 HD4  0,77     

8 HD3  0,73     

9 HT2   0,86    

10 HT3   0,84    

11 HT1   0,83    

12 GV4    0,79   

13 GV3    0,79   

14 GV2    0,77   

15 GV5    0,76   

16 CT3     0,88  

17 CT1     0,85  

18 CT4     0,80  

19 KN1      0,87 

20 KN4      0,81 

21 KN5      0,80 

Eigenvalues = 1,07 

Phương sai trích = 74,89 

Hệ số KMO = 0,84 

 

(Nguồn: Kết quả khảo sát 275 sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, 2020) 

Kết quả ma trận xoay của thang đo 

động lực học tập của sinh viên cho thấy, 4 

biến quan sát được gom thành 1 nhân tố, 

tất cả các biến quan sát đều có hệ số tải 

nhân tố Factor Loading lớn hơn 0,30, với 

hệ số KMO có giá trị bằng 0,79 (0,50 <= 

KMO = 0,79 < 1,00), phân tích nhân tố 

được chấp nhận với tập dữ liệu nghiên 

cứu, và giá trị Eigenvalues = 2,67 > 1,00 

cho thấy sự hội tụ của nhân tố. Tổng 

phương sai trích là 66,89 > 50,00%, cho 

thấy mô hình EFA là phù hợp. 
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Bảng 4. Kết quả EFA của thang đo động lực học tập 

Biến quan sát 
Nhân tố 

1 

DL3 0,85 

DL1 0,41 

DL4 0,81 

DL2 0,76 

Eigenvalues = 2,67 

Phương sai trích = 66,89 

Hệ số KMO = 0,79 

(Nguồn: Kết quả khảo sát 275 sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, 2020) 

Để tiếp tục phân tích hồi quy, các 

nhân tố trong phép xoay ở phân tích 

EFA được ký hiệu như sau: 

- Nhân tố Cơ sở vật chất bao gồm 5 

biến quan sát: CS3, CS4, CS5, CS1 và 

CS2 được ký hiệu là F_CS. 

- Nhân tố Hoạt động ngoại khóa bao 

gồm 3 biến quan sát: HD2, HD4 và HD3 

được ký hiệu là F_HD. 

- Nhân tố Hỗ trợ từ nhà trường bao 

gồm 3 biến quan sát: HT2, HT3 và HT1 

được ký hiệu là F_HT. 

- Nhân tố Đội ngũ giảng viên bao 

gồm 3 biến quan sát: GV4, GV3, GV2 

và GV5 được ký hiệu là F_GV. 

- Nhân tố Chương trình đào tạo bao 

gồm 4 biến quan sát: CT3, CT1 và CT4 

được ký hiệu là F_CT. 

- Nhân tố Khả năng phục vụ bao 

gồm 3 biến quan sát: KN1, KN4 và KN5 

được ký hiệu là F_KN. 

- Nhân tố Động lực học tập của sinh 

viên bao gồm 4 biến quan sát: DL1, 

DL2, DL3 và DL4 được ký hiệu là 

F_DL. 

 3.4. Phân tích hồi quy tuyến tính 

- Kiểm định hệ số hồi quy 

Trong bảng dưới, giá trị Sig. của các 

biến độc lập F_CS, F_HD, F_HT, F_GV 

và F_NL có giá trị Sig. < 0,01 nên các 

biến độc lập này đều có ý nghĩa giải 

thích cho biến phụ thuộc (ngoại trừ biến 

độc lập F_CT có giá trị Sig. = 0,47 > 

0,01 nên đã bị loại bỏ). Hệ số hồi quy 

chưa chuẩn hóa và đã chuẩn hóa đều có 

giá trị bằng nhau là do tác giả đã thực 

hiện chuẩn hóa ở bước phân tích EFA 

trước khi chạy hồi quy. 
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Bảng 5. Kết quả hồi quy 

Mô hình 

Hệ số hồi quy chưa 

chuẩn hóa 

Hệ số hồi quy 

đã chuẩn hóa 
Sig. VIF 

B 
Sai số 

chuẩn 
Beta 

1 Hằng số 9,89E-17 0,03  1,00  

F_CS 0,50 0,03 0,50 0,00 1,00 

F_HD 0,37 0,03 0,37 0,00 1,00 

F_HT 0,19 0,03 0,19 0,00 1,00 

F_GV 0,27 0,03 0,27 0,00 1,00 

 F_KN 0,31 0,03 0,31 0,00 1,00 

(Nguồn: Kết quả khảo sát 275 sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, 2020) 

- Kiểm định mức độ phù hợp mô hình 

+ Mức độ giải thích của mô hình (R2 

hiệu chỉnh)  

Giá trị R2 hiệu chỉnh là 0,59, như vậy 

năm biến độc lập đưa vào ảnh hưởng 

59,0% sự thay đổi của biến phụ thuộc. 

Kiểm định ANOVA cho giá trị Sig. = 

0,00 < 0.01, có thể kết luận rằng mô 

hình đưa ra phù hợp với tập dữ liệu. Hay 

nói cách khác, các biến độc lập có tương 

quan tuyến tính với biến phụ thuộc với 

mức độ tin cậy 99,00%. 

- Kiểm định hiện tượng đa cộng tuyến 

Bảng trên cho thấy Độ phóng đại 

phương sai (VIF) < 2,00. Kết luận: 

không có hiện tượng đa cộng tuyến 

trong mô hình. 

- Kiểm định phân phối chuẩn của 

phần dư 

Qua số liệu từ biểu đồ tần số của phần 

dư chuẩn hóa cho thấy phân phối chuẩn 

của phần dư xấp xỉ chuẩn Mean = 

2,86E-17 (giá trị trung bình gần bằng 0) 

và độ lệch chuẩn Std.Dev. = 0,99). Do 

đó có thể kết luận rằng giả thuyết phân 

phối chuẩn của phần dư có phân phối 

chuẩn không bị vi phạm. 

Dựa vào độ lớn của hệ số hồi quy 

chuẩn hóa Beta, thứ tự mức độ tác động 

từ mạnh nhất tới yếu nhất của các biến 

độc lập tới biến phụ thuộc F_DL là: 

F_CS > F_HD > F_KN > F_GV > 

F_HT.  

Thông qua kiểm định tính phù hợp 

của mô hình đối với các biến (F_CS, 

F_HD, F_HT, F_GV và F_KN) cùng với 

kiểm định tương quan, hiện tượng đa 

cộng tuyến, kiểm định phân phối chuẩn 

của phần dư đã thực hiện cho thấy 

không có hiện tượng vi phạm. Thông 

qua kiểm định mô hình hồi quy tuyến 

tính, chứng tỏ các biến F_CS, F_HD, 

F_HT, F_GV và F_KN có ý nghĩa thống 

kê. 

Trong mô hình hồi quy này, có 



Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô                   Số 12 - 2021 

 

 

189 

 

 

59,00% biến thiên của sự hài lòng được 

giải thích bởi năm biến độc lập, còn lại 

41,00% biến thiên được giải thích bởi 

các biến khác ngoài mô hình và sai số 

ngẫu nhiên. 

Khi đó, phương trình hồi quy chuẩn 

hóa giữa 5 nhân tố và biến phụ thuộc 

động lực học tập của sinh viên như sau: 

F_DL = 0,50*F_CS + 0,37*F_HD + 

0,19*F_HT + 0,27*F_GV + 

0,31*F_KN  

Thông qua kết quả hồi quy, mô hình 

nghiên cứu hiệu chỉnh chỉ còn lại năm 

nhân tố có ảnh hưởng đến động lực học 

tập của sinh viên, đó là: Cơ sở vật chất, 

Hoạt động ngoại khóa; Hỗ trợ từ nhà 

trường; Đội ngũ giảng viên và Khả năng 

phục vụ như sau: 

 

Hình 2. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 

(Nguồn: Kết quả khảo sát 275 sinh viên Khoa Kỹ thuật - Công nghệ, 2020) 

3.5. Kiểm định sự khác biệt về động 

lực học tập của sinh viên 

- Kiểm định sự khác biệt theo Giới 

tính 

Kết quả kiểm định cho thấy giá trị Sig 

của kiểm định Levene = 0,98 > 0,05 và 

Sig của kiểm định t ở phần giả định 

phương sai bằng nhau = 0,49 > 0,05. Vì 

thế, có thể kết luận không có sự khác 

biệt giữa 2 nhóm nam và nữ về động lực 

học tập của sinh viên. 

- Kiểm định sự khác biệt theo Ngành 

học 

Giá trị Sig. của kiểm định Levene = 

0,13 > 0,05 cho thấy không vi phạm giả 

định phương sai đồng nhất giữa các 

nhóm biến định tính, đủ điều kiện phân 

tích tiếp ANOVA. Kết quả của kiểm 

định ANOVA có Sig. = 0,01 < 0,05, cho 

thấy có sự khác biệt về động lực học tập 
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của sinh viên theo ngành học. 

- Kiểm định sự khác biệt theo Khóa 

học 

Giá trị Sig. của kiểm định Levene = 

0,13 > 0,05 cho thấy không vi phạm giả 

định phương sai đồng nhất giữa các 

nhóm biến định tính, đủ điều kiện phân 

tích tiếp ANOVA. Kết quả của kiểm 

định ANOVA có Sig. = 0,45 > 0,05, cho 

thấy không có sự khác biệt về về động 

lực học tập của sinh viên theo khóa học. 

4. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN 

TRỊ 

4.1. Kết luận  

Nghiên cứu đã xác định các nhân tố 

ảnh hưởng đến động lực học tập của sinh 

viên theo mức độ ảnh hưởng ảnh hưởng 

quan trọng: Cơ sở vật chất; Hoạt động 

ngoại khóa; Khả năng phục vụ; Đội ngũ 

giảng viên và Hỗ trợ từ nhà trường. Kết 

quả nghiên cứu cũng cho thấy động lực 

học tập của sinh viên không có sự khác 

biệt về giới tính và khóa học, tuy nhiên 

có sự khác biệt theo ngành học đối với 

động lực học tập của sinh viên.  

4.2. Hàm ý quản trị 

Dựa trên kết quả phân tích và tình 

hình thực tế, nhóm tác giả đưa ra một số 

khuyến nghị cho nhà trường nhằm tác 

động tăng động lực học tập của sinh viên 

như sau:  

4.2.1. Về Cơ sở vật chất 

 Đây là một nhân tố quan trọng ảnh 

hưởng đến động lực học tập của sinh 

viên, vì vậy, nhà trường cần phát huy 

hơn nửa nhân tố Cơ sở vật chất trong 

thời gian tới như xây dựng thêm phòng 

học thực hành, kết hợp máy móc và thiết 

bị tân tiến cho việc học tập của sinh 

viên. Xây thêm ký túc xá để thu hút sinh 

viên đến trọ học và tạo được môi trường 

vui chơi, giải trí lành mạnh sau giờ học 

cho sinh viên. 

4.2.2. Về Hoạt động ngoại khóa 

 Bên cạnh việc học tập và nghiên cứu 

là vui chơi giải trí. Đây là nhân tố cũng 

vô cùng quan trọng vì sinh viên không 

thể lúc nào cũng học, học và học. Hoạt 

động ngoại khóa có thể giúp sinh viên 

sốc lại tinh thần sau những lúc học tập 

mệt mỏi và căn thẳng. để cải thiện nhân 

tố này khoa cần có kế hoạch và hoạt 

động cụ thể để kịp thời giải quyết những 

khó khăn, vướng mắc, đồng cảm với 

sinh viên, đồng thời là nơi giới thiệu cho 

sinh viên đi thực tập hay giới thiệu việc 

làm khi sinh viên ra trường. Tăng cường 

tổ chức các hoạt động đối thoại với sinh 

viên để kịp thời nắm bắt được tâm tư, ý 

kiến của sinh viên. Tạo môi trường sinh 

hoạt ở lớp thân thiện bằng cách đổi mới 

phương pháp học tập truyền thống sang 

phương pháp học nhóm thảo luận, thuyết 

trình. Tổ chức các lớp học thuật, các câu 

lạc bộ như: Võ thuật, vẽ, khiêu vũ,... tạo 

điều kiện cho sinh viên có nhiều cơ hội 

giao lưu với nhiều bạn bè. Nâng cao chất 

lượng của các cuộc giao lưu văn nghệ, 

cuộc thi tài năng và các hội nghị cấp 

khoa (hội nghị học tốt, gặp gỡ cựu sinh 

viên,...), để thu hút sinh viên tham gia.  
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4.2.3. Về Khả năng phục vụ  

Sinh viên có thể ví và được xem là 

khách hàng của khoa và nhà trường vì 

vậy sinh viên cần nhận được sự phục vụ 

tốt nhất từ nhà trường và khoa. Với sinh 

viên cán bộ, giảng viên nên niềm nở, tận 

tâm trong việc hướng dẫn học tập và 

nghiên cứu. Sẵn sàng giúp đỡ khi sinh 

viên gặp khó khăn trong việc thắc mắc 

điểm số, hay đăng ký học lại…. Ngoài 

ra, giải quyết các công việc liên quan 

đến sinh viên một cách nhanh chóng, 

tránh mất thời gian tiền bạc do đi lại 

nhiều lần. Với các hoạt động trên sinh 

viên sẽ cảm nhận tốt hơn về việc nhà 

trường luôn ân cần phục vụ , từ đó các 

em sẽ học tốt hơn và kết quả học tập 

cũng sẽ được cải thiện hơn. 

4.2.4. Về Đội ngũ giảng viên 

Đối với kết quả nghiên cứu này theo 

đánh giá của sinh viên đây cũng là nhân 

tố quan trọng và có ảnh hưởng lớn. 

Giảng viên có đầu tư và nâng cao trình 

độ chuyên môn thì việc truyền đạt kiến 

thức đến sinh viên sẽ có hiệu quả. Giảng 

viên phải luôn cập nhật kiến thức chuyên 

môn và áp dụng công nghệ tiên tiến 

nhằm tạo động lực học tập cho sinh viên. 

Đặc biệt, giảng viên không nên dạy suôn 

mà có minh họa và chứng minh cụ thể 

những gì liên quan đến bài học. Giảng 

viên là người truyền cảm hứng học tập 

hiệu quả nhất trong quá trình học đại học 

của sinh viên. 

4.2.5. Hỗ trợ từ nhà trường  

Nhân tố hỗ trợ từ nhà trường là nhân 

tố ít quan trọng nhất theo đánh giá của 

sinh viên. Vì vậy mà bộ phận quản lý 

Khoa phải tăng cường hơn công tác 

truyền thông, thông tin đến sinh viên 

được nhanh chóng, chính xác, đó là 

những thông tin về phương pháp học 

tập, phổ biến quy chế, quy trình và thủ 

tục, tạo ra sự thuận tiện cao nhất cũng 

như xây dựng ý thức tự giác chấp hành 

trong sinh viên. Đây chính là cơ sở để 

bảo đảm việc thực thi đầy đủ và hiệu quả 

các quy định của nhà trường, góp phần 

vào việc xây dựng ý thức và thái độ học 

tập tốt trong sinh viên. Để cải thiện cảm 

nhận về nhân tố này nhà trường cần thực 

hiện: căn cứ tiềm lực của từng khoa, 

ngành thúc đẩy sự yêu thích học tập và 

nghiên cứu trong sinh viên. Tăng cường 

kênh thông tin liên lạc giữa Khoa, cố 

vấn học tập với sinh viên và ngược lại. 

4.3. Hạn chế của nghiên cứu 

Nghiên cứu chỉ tập trung tại một 

Khoa vì vậy chưa có cơ sở so sánh mức 

độ cảm nhận giữa các sinh viên thuộc 

các khoa khác có sự khác biệt như thế 

nào hay không. Cần bổ sung thêm một 

số nhân tố mới có thể có ảnh hưởng đến 

động lực học của sinh viên để tăng khả 

năng giải thích của mô hình.  
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ABSTRACT 

The aim of this study was to identify factors that affected the learning motivation of 

students of Engeneering Technology Faculty at Tay Do University. Data were collected 

from 275 students studying at the faculty. The descriptive statistics analysis, Cronbach’s 

Alpha test, exploratory factor analysis and linear regression analysis were used in the 

study. The research model expressed through six factors with 30 variables of observation. 

Results showed that there were five factors affecting in descending order: Facilities, 

extracurricular activities, serving ability, lecturers, supporting from the Board of Rectors. 

In addition, there was no difference in student motivation in terms of gender and courses, 

except differences in major of study. Based on these results, administrative implications 

were suggested to improve students' learning motivation. 

Keywords: Engeneering Technology Faculty, learning motivation, Tay Do University 


