
Vietnam J. Agri. Sci. 2022, Vol. 20, No. 11: 1550-1560 Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022, 20(11): 1550-1560  
www.vnua.edu.vn 

 

1550 

 

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH THAM GIA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

CỦA SINH VIÊN HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM 

Bùi Thị Lâm
*
, Trần Mai Loan 

Khoa Kế toán và Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

*
Tác giả liên hệ: btlam@vnua.edu.vn 

Ngày nhận bài: 29.03.2022 Ngày chấp nhận đăng: 22.11.2022 

TÓM TẮT 

Thực tế đã chứng minh, nghiên cứu khoa học giúp sinh viên trau dồi tri thức, rèn luyện tư duy sáng tạo và mở 

ra những cơ hội nghề nghiệp tốt. Tuy nhiên, sự tham gia nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học vẫn còn rất 

khiêm tốn cả về số lượng lẫn chất lượng. Bài viết này phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tham gia nghiên 

cứu của sinh viên trên cơ sở số liệu được thu thập từ 350 sinh viên đang học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt 

Nam. Kiểm định Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá (EFA) chỉ ra bốn yếu tố cơ bản ảnh hưởng tích 

cực đến hoạt động này, bao gồm: Thái độ của sinh viên, Năng lực của sinh viên; Sự khuyến khích của Học viện, 

Khoa chuyên môn, giảng viên và Điều kiện thực hiện NCKH tại Học viện. Điều đặc biệt, môi trường bên ngoài có tác 

động mạnh mẽ hơn cả các yếu tố nội tại của sinh viên. Những kết quả này là cơ sở quan trọng để đề xuất các kiến 

nghị nhằm tạo môi trường nghiên cứu phù hợp và động lực tham gia nghiên cứu của sinh viên.  

Từ khóa: Sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, phân tích nhân tố khám phá, Học viện Nông nghiệp  

Việt Nam. 

Determinants of the Intention to Participate in Scientific Research of Students 
at Vietnam National University of Agriculture 

ABSTRACT 

It is believed that scientific research participation helps students enrich knowledge, improve creative thinking, and 

open up good career opportunities. However, the participation of undergraduate students in this meaningful activity 

remained weak in both quantity and quality. This article analyzed the factors affecting students' intention to participate in 

scientific research based on data collected from 350 students studying at the Vietnam National University of Agriculture 

(VNUA). Cronbach Alpha test and Exploratory Factor Analysis indicated four esstential factors promoting students' 

intention to participate in scientific research: student's attitude and capacity; encouragements of the VNUA, Faculty and 

lecturers; and conditions for conducting scientific research. In particular, the external environment has a stronger impact 

than the internal factors of students. These results are important foundations to propose recommendations to create a 

suitable research conditions and motivate students to carry out scientific research. 

Keywords: Student’s scientific research participation intention, exploratory factor analysis (EFA), Vietnam 

National University of Agriculture. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Nghiên cứu khoa hõc (NCKH) đòng vai trñ 

quan trõng đøi với sự phát triển xã hûi nói 

chung cÿng như sự trưởng thành cþa sinh viên 

nói riêng. Triết gia người Thụy Sï, Henri 

Frederic Amiel (1821-1881) từng nòi, “Xã hûi 

t÷n täi nhờ vào niềm tin và phát triển nhờ vào 

khoa hõc”. Theo Nguyễn Duy Anh (2020), 

NCKH giúp sinh viên bù sung và đào såu những 

kiến thức đã được lïnh hûi trên ghế nhà trường. 

Thêt vêy, NCKH giúp sinh viên phát huy khâ 

nëng phån tích, đánh giá, phát triển tư duy 

logic hệ thøng và tính sáng täo để giâi quyết 

những vçn đề phát sinh trong quá trình thực 

hiện đề tài. Thêm vào đò, thiết kế bâng hói, 
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phóng vçn nhìm thu thêp thông tin và các kỹ 

nëng viết báo cáo, viết chuyên đề nghiên cứu,„ 

là những kinh nghiệm quý báu trong quá trình 

hõc têp cÿng như phát triển sự nghiệp sau khi 

ra trường. Cuøi cùng, không thể không nhíc tới 

lợi ích to lớn cþa hoät đûng NCKH giúp cho 

người tham gia nâng cao kỹ nëng làm việc nhóm 

hiệu quâ, giâi quyết xung đût cÿng như các kỹ 

nëng giao tiếp, ứng xử.  

Đøi với các trường đäi hõc, NCKH cþa sinh 

viên là mût hoät đûng không thể thiếu nhìm 

nâng cao chçt lượng đào täo và tëng các sân 

phèm khoa hõc cþa nhà trường từ các nhóm 

sinh viên. Như đã phân tích ở trên, sinh viên 

tham gia NCKH cò cơ hûi làm việc trong mût 

nhóm nhó bao g÷m những thành viên có cùng sở 

thích và đam mê dưới sự hướng dén trực tiếp 

cþa giâng viên. Vì vêy, sinh viên có thể hõc têp 

trực tiếp thông qua bän bè và thæy cö để giâi 

quyết mût vçn đề mang tính thời sự. NCKH còn 

giúp sinh viên rèn luyện khâ nëng tư duy sáng 

täo, phát triển phong cách làm ᴠiệc chuyên 

nghiệp và làm quen ᴠới möi trường khoa hõc 

chuyên nghiệp. Đåy là những yếu tø quan trõng 

góp phæn nâng cao chçt lượng giâng däy. Không 

những vêy, NCKH còn mang läi cho sinh viên 

cÿng như trường đäi hõc cơ hûi để täo ra những 

sân phèm khoa hõc có tính ứng dụng cao hay 

các bìng phát minh sáng chế.  

Trên thực tế, hoät đûng NCKH chưa được 

sự quan tåm thích đáng từ phía sinh viên. 

Nghiên cứu cþa Nguyễn Trung Kiền (2018) cho 

thçy, đa sø sinh viên trường Đäi hõc Vinh 

(78,0%) không có nhiều đam mê NCKH; các cåu 

läc bû NCKH vén còn hän chế và hoät đûng 

chưa hiệu quâ. Tương tự, nghiên cứu cþa Lê Thð 

Vân Anh (2017) từ 360 sinh viên đäi hõc và 96 

giâng viên nhóm ngành khoa hõc xã hûi cho 

thçy, chî 20% sinh viên sïn sàng tham gia 

NCKH. Đa sø sinh viên cho rìng NCKH là mût 

công việc vçt vâ, đñi hói nhiều thời gian và sức 

lực nhưng khöng mang läi giá trð cụ thể, từ đò 

thiếu đûng lực tham gia. Thêm vào đò, tác giâ 

Nguyễn Vën Tuçn (2019) cÿng khîng đðnh, sinh 

viên trường Đäi hõc Hà Nûi chưa quan tåm đến 

NCKH; sự tham gia chưa tự giác và chþ đûng, 

chçt lượng công trình NCKH cþa sinh viên 

thiếu tính thực tiễn. Rõ ràng, rçt cæn thiết để 

khám phá các nhân tø ânh hưởng đến ý đðnh 

sinh viên täi các trường đäi hõc tham gia 

NCKH; từ đò, đề xuçt các giâi pháp nhìm đèy 

mänh phong trào quan trõng này đøi với tæng 

lớp tri thức trẻ.  

Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam với tæm 

nhìn trở thành trường đäi hõc nghiên cứu đa 

ngành về nông nghiệp và phát triển nông thôn 

với chçt lượng hàng đæu trong nước và trong 

khu vực. Để đät được điều đò, NCKH trong nhà 

trường có vai trò then chøt trong đào täo ngu÷n 

nhân lực chçt lượng cao, đùi mới sáng täo, 

nghiên cứu - phát triển - ứng dụng công nghệ 

trong lïnh vực nông nghiệp và phát triển nông 

thôn. Tuy nhiên, thực tế cho thçy, hoät đûng 

NCKH cþa sinh viên cþa Hõc viện trong những 

nëm gæy đåy đang diễn biến theo chiều hướng 

giâm câ về sø lượng và chçt lượng. Cụ thể, sø 

lượng đề tài trong giai đoän 2020-2021 là 155 đề 

tài các loäi, tương đương khoâng 1.317 sinh viên 

tham gia NCKH, ước tính tî lệ đät 7% (Hõc viện 

Nông nghiệp Việt Nam, 2022). Đåy là mût tî lệ 

khá khiêm tøn, đðc biệt so sánh với tæm nhìn 

trở thành trường đäi hõc nghiên cứu cþa Hõc 

viện Nông nghiệp Việt Nam.  

Xuçt phát từ vai trò quan trõng về lý luên 

và thực tiễn về hoät đûng NCKH cþa sinh viên 

täi Hõc viện, bài viết này được thực hiện nhìm 

xác đðnh các nhân tø ânh hưởng đến ý đðnh 

tham gia NCKH cþa sinh viên Hõc viện Nông 

nghiệp Việt Nam. Trên cơ sở những phát hiện 

này, nghiên cứu đề xuçt mût sø giâi pháp nhìm 

đèy mänh hoät đûng NCKH trong sinh viên nói 

riêng cÿng như trong toàn bû Hõc viện. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, Mô hình lý thuyết 

hành vi có hoäch đðnh (TPB - Theory of Planned 

Behavior) cþa Icek (1991) được vên dụng để lý 

giâi các nhân tø thýc đèy sinh viên Hõc viện 

Nông nghiệp Việt Nam tham gia NCKH. TPB 

được áp dụng khá phù biến trong các nghiên cứu 

về tåm lý và hành vi con người. Lý thuyết này 

cho rìng, múi chúng ta đều có ba niềm tin để 

thực hiện mût hành vi có chþ đích, bao g÷m:  
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(1) Thái đû cþa cá nhân đøi với hành vi. Cụ 

thể, sinh viên đánh giá cao những lợi ích cþa 

hoät đûng NCKH, chîng hän như trau d÷i kiến 

thức, rèn luyện kỹ nëng, mở ra cơ hûi nghề 

nghiệp tøt,„ thì ý đðnh thực hiện sẽ cao hơn. 

Tóm läi, sự đánh giá về các lợi ích càng cao, sinh 

viên càng có thái đû tích cực đøi với hành vi, từ 

đò sẽ dén đến ý đðnh thực hiện hành vi đò.  

(2) Khâ nëng kiểm soát hành vi. Điều này 

được xuçt phát từ các yếu tø cá nhân cþa sinh 

viên khi ước lượng về kết quâ thành công hay 

thçt bäi khi thực hiện NCKH. Chúng tôi xây 

dựng thang đo nghiên cứu phân ánh nëng lực cá 

nhån và các điều kiện vêt chçt để hú trợ sinh 

viên NCKH (Azad & Seyyed, 2007; Sarunya 

Lertputtarak, 2008; Hà Đức Sơn & Nöng Thð 

Như Mai, 2019).  

(3) Niềm tin cþa cá nhân theo chuèn mực 

xã hûi chung. Điều này phân ánh sự ânh hưởng 

yếu tø xã hûi đến niềm tin cþa mût cá nhân về 

mût hành vi nào đò. Theo lý thuyết chiều vën 

hóa cþa Hofstede, nền vën hòa Việt Nam được 

coi là nền vën hòa têp thể, khác với nền vën hòa 

tôn trõng chþ nghïa cá nhân ở mût sø nước 

phương Tåy (Hofstede, 2010). Tác giâ Vÿ Huy 

Thöng (2010) cÿng đưa đến kết luên, tâm lý cþa 

người Việt khá dễ bð ânh hưởng bởi “hiệu ứng 

bæy đàn”, tức là hõ chưa tìm hiểu thöng tin đæy 

đþ và chính xác thì đã vûi vàng hành đûng. 

Nghiên cứu này xây dựng các thang đo về môi 

trường bên ngoài ânh hưởng tới ý đðnh cþa sinh 

viên NCKH.  

Dựa trên những cơ sở lý thuyết nêu trên, 

nhóm tác giâ đã đề xuçt mô hình nghiên cứu g÷m 

bøn yếu tø chính ânh hưởng đến sự tham gia 

NCKH cþa sinh viên Hõc viện Nông nghiệp Việt 

Nam (Hình 1). Thêm vào đò, các giâ thuyết 

nghiên cứu (Hypothesis) được đề xuçt: (H1) Thái 

đû đøi với hành vi; (H2) Tự đánh giá nëng lực; 

(H3) Cơ chế khuyến khích từ phía Hõc viện, 

Khoa, giâng viên và (H4) Điều kiện thực hiện 

NCKH ânh hưởng đến ý đðnh tham gia NCKH 

cþa sinh viên cþa Hõc viện. Trong đò, hai yếu tø 

ban đæu thuûc về đðc điểm cá nhân cþa sinh viên; 

hai yếu tø còn läi thuûc về möi trường bên ngoài. 

2.2. Xây dựng thang đo 

Cën cứ vào mô hình thực nghiệm đã đề xuçt, 

nhóm tác giâ xây dựng các thang đo phü hợp. Tçt 

câ các thang đo được kế thừa từ các nghiên cứu 

trước đò. Trước khi tiến hành khâo sát trên diện 

rûng, các thang đo được thâo luên và bù sung 

thông qua 02 buùi thâo luên nhóm (Focus Group 

Discussions) đøi với các sinh viên đã từng tham 

gia NCKH trước đò. Thang đo Likert 5 cçp đû 

được sử dụng để xác đðnh đánh giá cþa sinh viên 

trong cuûc khâo sát với các câu trâ lời læn lượt là 

“hoàn toàn không đ÷ng ý”, “khöng đ÷ng ý”, “lưỡng 

lự”, “đ÷ng ý” và “hoàn toàn đ÷ng ý”. Tương ứng 

với thứ tự nêu trên, các câu trâ lời được sø hoá 

theo các giá trð tëng dæn từ 1 đến 5. Bâng 1 mô tâ 

21 nhên đðnh nhìm đo lường bøn nhóm nhân tø 

được cho là cò tác đûng đến ý đðnh tham gia 

NCKH cþa sinh viên Hõc viện. 

  

Hình 1. Mô hình phân tích được đề xuất dựa trên nghiên cứu của Icek Ajzen (1991) 

H1(+) 

H3 (+) 

H4 (+) 

H2 (+) Năng lực 

nghiên cứu 

Cơ chế  

khuyến khích 

Thái độ  

đối với hành vi 

Ý định 

tham gia  

CSHT và  

điều kiện thực hiện  

Sự tham 

gia NCKH 
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Bảng 1. Các thang đo sử dụng trong nghiên cứu 

Ký hiệu Biến quan sát 

INT Ý định tham gia NCKH khi học đại học 

INT1 Tôi (đã hoặc) chắc chắn sẽ tham gia NCKH  

INT2 Tôi có dự định sẽ tham gia NCKH 

INT3 Tôi đang cân nhắc về việc tham gia NCKH 

INT4 Tôi sẽ không tham gia NCKH  

 Thái độ đối với NCKH 

TD1 NCKH là một hoạt động rất quan trọng đối với cá nhân, cộng đồng và xã hội 

TD2 NCKH là sở thích của bạn 

TD3 NCKH giúp bạn phát triển bản thân 

TD4 NCKH giúp bạn mở rộng kiến thức trên giảng đường và trải nghiệm thực tế 

TD5 NCKH giúp bạn có việc làm tốt hơn sau khi tốt nghiệp 

  Năng lực thực hiện NCKH 

NL1 Xét về năng lực, NCKH là không phải là hoạt động khó đối với bạn 

NL2 Xét về thời gian, NCKH là không phải là hoạt động khó đối với bạn 

NL3 Bạn có tự tin để thực hiện thành công một nội dung nghiên cứu khoa học 

NL4 Bạn có nhiều ý tưởng muốn thực hiện nghiên cứu chuyên sâu 

NL5 Bạn có đầy đủ các tài sản (máy tính, xe đạp, xe máy) phục vụ NCKH 

  Sự khuyến khích NCKH từ Học viện, Khoa và giảng viên 

KK1 Có nhiều khen thưởng của Học viện, Khoa khi tham gia NCKH 

KK2 Trong quá trình học tập, giảng viên có chia sẻ các kết quả NCKH 

KK3 Hỗ trợ của giáo viên về NCKH đầy đủ và nhiệt tình 

KK4 Phong trào NCKH của lớp/bạn thân tích cực và mạnh mẽ 

  Điều kiện thực hiện NCKH  

DK1 Bạn dễ dàng tiếp cận được với các thông báo, thủ tục, VB hướng dẫn NCKH 

DK2 Hệ thống thư viện và thiết bị phòng thí nghiệm đầy đủ cho học tập và NCKH 

DK3 Kinh phí thực hiện một NCKH (4 triệu đồng) là phù hợp 

 

2.3. Mẫu khảo sát 

Theo nghiên cứu cþa Hair & cs. (1998), kích 

thước méu tøi thiểu sử dụng trong phân tích 

nhân tø khám phá (EFA) là gçp 5 læn tùng sø 

biến quan sát (n = 5 × m, trong đò m là sø biến 

quan sát). Với quan điểm này, mô hình phân 

tích tác giâ đề xuçt bao g÷m 21 biến sø, kích 

thước méu tøi thiểu là 105. Trên thực tế, nhóm 

tác giâ gửi phiếu khâo sát online tới sinh viên từ 

tháng 8-10/2021 và thu được 365 phiếu. Có 9 

phiếu khâo sát bð loäi vì thiếu thông tin 

(missing data). Ngoài ra, có 7 phiếu khâo sát từ 

sinh viên nëm thứ nhçt cÿng bð loäi bởi vì hoät 

đûng NCKH chî ưu tiên dành cho sinh viên đã 

hõc chuyên ngành (nëm thứ 2, thứ 3 đøi với 

ngành xã hûi nhån vën và nëm thứ 4 dành riêng 

đøi với ngành kỹ thuêt). Vì vêy, méu khâo sát 

bao g÷m 350 sinh viên được coi là đâm bâo kích 

thước méu đäi diện được cho các đðc tính riêng 

cþa toàn bû sinh viên Hõc viện cÿng như sử 

dụng được trong mô hình h÷i quy. 

Bâng 2 miêu tâ đðc điểm méu điều tra từ 

350 sinh viên cþa Hõc viện. Có thể thçy, méu 

quan sát có tî lệ nữ giới chiếm áp đâo (68,7%) và 

chþ yếu là sinh viên nëm thứ 2 (40,9%), nëm 

thứ 3 (35,7%). Người trâ lời khâo sát chþ yếu 

đang theo hõc các ngành về xã hûi nhån vën 

(chiếm 61,6%) như: kế toán, quân trð kinh 

doanh, tài chính ngân hàng, kinh tế; sø sinh 

viên còn läi (38,4%) đang theo hõc các ngành kỹ 

thuêt bao g÷m: Thú y, Nông hõc và Tài nguyên - 

Möi trường. 
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2.4. Phân tích số liệu 

Sø liệu thu thêp từ khâo sát được nhêp, 

phân tù và làm säch trên phæn mềm Microsoft 

Excel 2016. Phæn mềm SPSS 22 được sử dụng 

để tiến hành các phân tích và xử lý sø liệu trong 

nghiên cứu này. Kiểm đðnh Cronbach’s Alpha 

được sử dụng trước khi phân tích nhân tø EFA 

để loäi các biến không phù hợp. Thang đo nào cò 

hệ sø Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6 sẽ được chçp 

nhên và biến quan sát nào có hệ sø tương quan 

biến tùng nhó hơn 0,3 được coi là biến rác sẽ bð 

loäi khói thang đo (Nunnally & Burnstein, 1994; 

Hoàng Trõng & Chu Nguyễn Mûng Ngõc, 2005). 

Phân tích nhân tø khám phá được sử dụng 

nhìm rút gõn các biến quan sát trong thang đo 

từ 17 biến quan sát để đo lường ý đðnh tham gia 

NCKH cþa sinh viên täi Hõc viện. Phân tích 

này được coi phù hợp với các điều kiện: (i) Hệ sø 

tâi nhân tø cþa các biến quan sát lớn hơn 0,5; 

(ii) Hệ sø KMO nhên giá trð từ 0,5 đến 1; (iii) 

Kiểm đðnh Bartlett có có ý nghïa thøng kê khi 

hệ sø Sig. nhó hơn 0,05; cuøi cùng, (iv) Trð sø 

phương sai trích lớn hơn 50% (Gerbing & 

Anderson, 1988). 

Sau khi thang đo cþa các yếu tø khâo sát đã 

được kiểm đðnh, các yếu tø tiếp tục đưa vào hàm 

h÷i quy tuyến tính bìng phương pháp bình 

phương nhó nhçt (OLS). Mô hình hàm h÷i quy 

có thể viết như sau: 

INT = 0 + 1 × TD + 2 × NL +3 × KK + 4 

× DK + k × Xk + Ui 

Trong đò: 

INT: biến phụ thuûc đo lường ý đðnh thực 

hiện NCKH cþa sinh viên Hõc viện; 

0: hệ sø chðn;  

i: hệ sø gòc, ước lượng mức đû và xu hướng 

ânh hưởng cþa các biến đûc lêp đến biến  

phụ thuûc; 

TD, NL, KK, DK,: biến đûc lêp læn lượt là 

Thái đû, sự tự đánh giá nëng lực thực hiện 

NCKH cþa sinh viên; sự khuyến khích NCKH 

cþa Hõc viện, Khoa chuyên môn và các giâng 

viên; điều kiện thực hiện NCKH täi Hõc viện. 

Xk là biến đûc lêp phân ánh đðc điểm cá 

nhân cþa sinh viên trong cuûc khâo sát như giới 

tính, niên khoá, ngành hõc, kết quâ (điểm) hõc 

têp 2 kỳ hõc gæn nhçt. 

Bảng 2. Đặc điểm mẫu điều tra (2021) 

Chỉ tiêu Số lượng Tỉ lệ (%) 

Giới tính     

Nam (Xi = 1) 109 68,68 

Nữ (Xi = 0) 241 31,14 

Sinh viên thuộc năm thứ mấy   

Năm thứ hai (Xi = 2) 143 40,86 

Năm thứ ba (Xi = 3) 125 35,71 

Năm thứ tư (Xi = 4) 82 23,43 

Sinh viên học ngành   

Xã hội nhân văn (Xi = 0) 240 61,57 

Kỹ thuật (Xi = 1) 110 38,43 

Kết quả học tập BQ của 2 học kỳ gần nhất 

Dưới 4,0 (Xi = 1) 24 6,86 

Từ 4,0-5,9 (Xi = 2) 46 13,14 

Từ 6,0-7,4 (Xi = 3) 136 38,86 

Từ 7,5-8,4 (Xi = 4) 122 34,86 

Trên 8,5 (Xi = 5) 22 6,29 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Đặc điểm mẫu điều tra 

Kết quâ khâo sát ở bâng 3 cho thçy, tiềm 

nëng để sinh viên Hõc viện Nông nghiệp Việt 

Nam tham gia NCKH là khá lớn. Cụ thể, gæn 

50% sinh viên trâ lời khâo sát cò ý đðnh tham 

gia NCKH. Đåy là mût con sø rçt tích cực so với 

thực tế được ghi nhên giai đoän 2020-2021, 

hàng nëm, chî khoâng 7% sinh viên tham gia 

NCKH. Rõ ràng, sự hứng thú cþa sinh viên đøi 

với hoät đûng này đã bð giâm sýt đi khá nhiều 

nên từ ý đðnh chuyển sang hành đûng thực tế là 

mût khoâng cách lớn.  

Nhìn chung, các yếu tø được coi là ânh 

hưởng đến ý đðnh tham gia NCKH cþa sinh viên 

đều khá tích cực. Các giá trð bình quân cþa các 

thang đo đều lớn hơn 3 (chî sø phân ánh thang 

đo ở mức “lưỡng lự”). Đðc biệt, các biến sø đánh 

giá thái đû cþa sinh viên với tæm quan trõng cþa 

hoät đûng NCKH trong việc phát triển bân 

thân, trâi nghiệm thực tế và mở rûng cơ hûi 

nghề nghiệp trong tương lai. Tuy nhiên, ở chiều 

hướng ngược läi, giá trð cþa biến NL1 (Xét về 

nëng lực, NCKH là không phâi là hoät đûng 

khó) và NL4 (Bän có nhiều ý tưởng muøn thực 

hiện nghiên cứu chuyên sâu) còn khá thçp. Điều 

này chứng tó sinh viên cñn chưa tự tin về nëng 

lực bân thån để tham gia NCKH và còn thiếu ý 

tưởng nghiên cứu. Vì vêy, cæn xoá bó những rào 

cân tự dựng lên, hay sự tự ti, để sinh viên tham 

gia nghiên cứu nhiều hơn. 

3.2. Kết quả phân tích mô hình 

3.2.1. Độ tin cậy của các biến 

Bâng 4 phân ánh kết quâ kiểm đðnh 

Cronbach’s Alpha cþa các nhân tø được coi là có 

ânh hưởng tới khâ nëng tham gia nghiên cứu 

khoa hõc cþa sinh viên Hõc viện Nông nghiệp 

Việt Nam. Kết quâ phån tích Cronbach’s Alpha 

læn 1 đã loäi bó biến NL05 (hệ sø tương quan  

= 0,341). Hệ sø Cronbach's Alpha cþa các thái 

đû cþa sinh viên đøi với NCKH là 0,849; Nëng 

lực NCKH là 0,715; Sự khuyến khích cþa Hõc 

viện, Khoa và giâng viên là 0,889 và điều kiện 

thực hiện NCKH là 0,831. Như vêy, trong các 

nhân tø trên, sự khuyến khích sinh viên tham 

gia NCKH có sự ânh hưởng lớn nhçt. 

3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá 

Các hệ sø trong Kiểm đðnh KMO và 

Bartlett’s Test trong phân tích EFA đều đät yêu 

cæu so với lý thuyết. Hệ sø KMO = 0,891 > 0,5 

cho thçy dữ liệu phù hợp và tương đøi đ÷ng nhçt 

trong các nhóm câu hói. Kiểm đðnh Bartlett’s 

Test cò ý nghïa thøng kê (Sig. = 0,000 < 0,05) nên 

có thể bác bó giâ thuyết H0: các biến quan sát 

khöng cò tương quan với nhau trong tùng thể. 

Giá trð tùng phương sai trích = 65,19% > 50% là 

đät yêu cæu so với lý thuyết. Có thể nói, 4 nhân 

tø này giâi thích 65,19% biến thiên cþa dữ liệu. 

Giá trð hệ sø Eigenvalues cþa các nhân tø đều 

cao (> 1), giao đûng từ 1,045 (nhóm nhân tø sø 4) 

đến 6,776 (nhân tø thứ 1). 

Täi ma trên xoay các nhân tø (Rotated 

Component Matrix), các hệ sø đều lớn hơn 0,5 

và đâm bâo được giá trð hûi tụ và phân biệt khi 

phân tích EFA (Bâng 5). Tuy nhiên, nhân tø 

KK4 (sự khuyến khích từ phong trào cþa lớp và 

bän cùng hõc) đã được xếp vào nhóm nhân tø sø 

4 là Möi trường và Điều kiện nghiên cứu. Trên 

thực tế, hoät đûng NCKH cæn sự tham gia cþa 

nhiều sinh viên trong mût nhóm cùng mục tiêu 

và đam mê khám phá. Vì vêy, sẽ hợp lý hơn khi 

ghép phong trào NCKH cþa lớp hõc hoðc sự 

khuyến khích từ bän thân cùng với các nhân tø 

về điều kiện thực hiện NCKH. 

3.2.3. Kết quả phân tích mô hình hồi quy  

Sau khi phân tích EFA, tác giâ tiến hành 

chäy mô hình h÷i quy nhìm ước lượng sự ânh 

hưởng cþa các nhân tø bên trong và bên ngoài 

đến ý đðnh cþa sinh viên Hõc viện tham gia 

NCKH. Giá trð các nhân tø con trong các thang 

đo được tính bình quân và trở thành các biến 

đûc lêp để đưa vào mô hình. Bên cänh đò, tác 

giâ đưa thêm các biến giâ về đðc điểm nhân 

khèu hõc cþa sinh viên như: giới tính, khoá hõc, 

ngành hõc (ngành kỹ thuêt hay ngành xã hûi, 

nhån vën). Điều này đã nång cao hệ sø R bình 

phương đáng kể cho mô hình h÷i quy. Kết quâ 

ước lượng chî ra rìng, R2 điều chînh cþa mô 

hình là 0,566, tức là 56,6% sự biến thiên cþa ý 

đðnh tham gia NCKH cþa sinh viên được giâi 

thích bởi các biến sø trong mô hình. 

Kết quâ kiểm đðnh mô hình nghiên cứu cho 

thçy, giá trð F = 23,974 với Sig. = 0,000 < 0,05. 
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Từ đò cò thể kết luên, bác bó giâ thuyết H0  

(1 = 2 = 3 = 4 = 0) và chçp nhên đøi thiết H1 

(có ít nhçt mût biến đûc lêp trong mô hình có 

ânh hưởng tới biến phụ thuûc). Thêm vào đò, hệ 

sø Durbin-Watson cþa mô hình là 1,924 (trong 

khoâng 1,5-2,0), được coi là đät yêu cæu cho 

nhên đðnh, các biến đûc lêp không có sự tự 

tương quan lén nhau. 

 Bảng 3. Thống kê mô tả về các biến trong mô hình 

Tên biến 
Giá trị trong thang đo Likert (%) Giá trị 

bình quân 1 2 3 4 5 

TD1 2,57 3,14 16,00 50,57 27,71 3,98 

TD2 1,43 10,57 52,57 28,00 7,43 3,29 

TD3 1,14 0,57 18,00 50,57 29,71 4,07 

TD4 2,00 0,29 14,00 47,71 36,00 4,15 

TD5 2,00 0,57 14,57 50,86 32,00 4,10 

NL1 4,29 28,57 53,14 11,71 2,29 2,79 

NL2 2,57 9,43 41,14 36,29 10,57 3,43 

NL3 4,00 6,57 38,57 40,57 10,29 3,47 

NL4 6,86 13,14 38,86 34,86 6,29 3,21 

NL5 6,57 17,71 23,71 33,71 18,29 3,39 

KK1 2,57 2,29 20,29 50,00 24,86 3,92 

KK2 2,00 2,57 21,14 52,86 21,43 3,89 

KK3 2,57 0,86 19,43 50,00 27,14 3,98 

KK4 3,43 3,71 32,00 43,14 17,71 3,68 

MT1 1,71 4,57 36,29 40,29 17,14 3,67 

MT2 2,00 4,57 28,00 48,86 16,57 3,73 

MT3 2,29 11,71 46,29 28,86 10,86 3,34 

INTEN 0,86 46,29 6,29 7,14 39,43 3,38 

Bảng 4. Kết quả kiểm định Cronbach Alpha  

Yếu tố Biến Tương quan biến tổng Cronbach’s Alpha nếu loại biến Cronbach’s Alpha 

Thái độ đối với NCKH TD1 0,665 0,844 0,849 

 TD2 0,644 0,873 

TD3 0,811 0,779 

TD4 0,786 0,783 

TD5 0,720 0,802 

Năng lực nghiên cứu NL1 0,612 0,693 0,715 

 NL2 0,613 0,643 

NL3 0,641 0,652 

NL4 0,519 0,621 

Sự khuyến khích  KK1 0,754 0,859 0,889 

 KK2 0,827 0,832 

KK3 0,804 0,840 

KK4 0,656 0,898 

Điều kiện NCKH MT1 0,734 0,723 0,831 

MT2 0,762 0,696 

MT3 0,585 0,870 
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Bảng 5. Ma trận xoay các nhân tố 

Biến tiềm ẩn 
Nhân tố 

1 2 3 4 

TD1 0,633    

TD2  0,657    

TD3 0,813    

TD4 0,835    

TD5 0,793    

NL1  0,748   

NL2  0,550   

NL3  0,712   

NL4   0,735   

KK1   0,729  

KK2   0,741  

KK3   0,744  

KK4    0,605 

MT1    0,752 

MT2    0,792 

MT3    0,779 

 

Bâng 6 phân ánh kết quâ ước lượng mức đû 

và xu hướng tác đûng cþa các nhân tø bên trong 

và bên ngoài cÿng như đðc điểm cþa sinh viên 

tới ý đðnh tham gia NCKH. Nhìn chung, các giá 

trð  cò ý nghïa thøng kê, trừ biến giâ “Ngành 

hõc”. Dçu dương cþa hệ sø beta () cþa các biến 

sø phân ánh rìng các biến sø trong mö hình đều 

có ânh hưởng tích cực đøi với ý đðnh tham gia 

NCKH cþa sinh viên.  

Trong bøn yếu tø cøt lôi, Möi trường NCKH 

cþa sinh viên tác đûng mänh nhçt đến ý đðnh 

tham gia NCKH ( = 0,339). Điều này phân 

ánh, khi möi trường được câi thiện tëng lên 1 

đơn vð thì sự tham gia NCKH cþa sinh viên tëng 

lên 0,339 đơn vð, giâ sử tçt câ các yếu tø khác 

khöng đùi. Kết quâ này đ÷ng thuên với khá 

nhiều các nghiên cứu đã thực hiện trước đò như 

Hà Đức Sơn & Nöng Thð Như Mai (2018); 

Huỳnh Thanh Nhã (2016); Kim Ngõc & Hoàng 

Nguyên (2015). 

Tiếp theo đò læn lượt là các nhân tø về thái 

đû cþa sinh viên ( = 0,336), sự khuyến khích 

từ: Hõc viện, Khoa chuyên môn và giâng viên 

trong quá trình giâng däy ( = 0,314). Điều bçt 

ngờ, nëng lực cþa sinh viên läi là yếu tø ít ânh 

hưởng nhçt ( = 0,309) trong bøn yếu tø cøt lõi 

nêu trên. Điều đò cò thể thçy rìng, nếu sinh 

viên cò thái đû tích cực với hoät đûng NCKH và 

cò möi trường täo điều kiện thuên lợi thì khâ 

nëng tham gia NCKH là rçt lớn. Nhên xét này 

đ÷ng thuên với các nghiên cứu trước đò như Hà 

Đức Sơn & Nông Thð Như Mai (2018) và Træn 

Thð Mỹ Hương (2012). 

Đðc điểm cá nhân cþa sinh viên cÿng ânh 

hưởng rõ rệt đến ý đðnh sinh viên NCKH cþa 

người trâ lời phóng vçn. Rõ ràng, niên khoá 

hõc (sinh viên đang hõc nëm thứ mçy?) và kết 

quâ hõc têp có ânh hưởng tích cực đến ý đðnh 

tham gia NCKH cþa sinh viên. Bởi lẽ, sinh 

viên càng tích luỹ nhiều kiến thức chuyên 

ngành, khâ nëng quan sát và đðt ra nhiều câu 

hói mang tính thực tiễn càng cao thì nhu cæu 

khám phá khoa hõc càng lớn. Nhên đðnh này 

đ÷ng thuên với nghiên cứu trước đò cþa 

Salgueira & cs. (2012), khi kết luên rìng các 

đðc điểm cá nhån và điểm trung bình hõc cþa 

sinh viên ânh hưởng mänh mẽ tới ý đðnh tham 

gia NCKH cþa hõ. 
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Bảng 6. Kết quả hồi quy đa biến (2021) 

 
Hệ số Sai số T-thống kê P-value 

Hằng số -2,673
***

 0,491 -5,443 <0,001 

Thái độ 0,336
*
 0,162 2,068 0,039 

Năng lực 0,309
**
 0,153 2,016 0,045 

Khuyến khích 0,314
*
 0,165 1,907 0,057 

Môi trường 0,339
*
 0,132 2,574 0,010 

Niên khoá  0,239
**
 0,091 2,614 0,009 

Ngành học 0,228 0,151 1,514 0,131 

Điểm học tập 0,148
*
 0,092 1,609 0,109 

Giới tính -0,059 0,140 -0,421 0,674 

 

Tuy nhiên, trong nghiên cứu này, chúng tôi 

không tìm thçy sự ânh hưởng cþa giới tính và 

ngành hõc đến ý đðnh tham gia NCKH cþa sinh 

viên. Điều này khöng đ÷ng thuên với kết quâ 

nghiên cứu cþa Harsh & cs. (2012). Các tác giâ 

kết luên rìng, nữ sinh viên có khâ nëng tham 

gia NCKH cao hơn so với nam sinh do sự khác 

biệt về hiệu quâ cá nhån, đam mê nghiên cứu và 

thực hành nghiên cứu đích thực. Bên cänh đò, 

các nữ sinh trong cuûc phóng vçn chia sẻ rìng 

NCKH ở bêc đäi hõc là mût cánh cửa rûng lớn 

cho các chương trình hõc têp sau đäi hõc cÿng 

như sự nghiệp khoa hõc sau này. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Nghiên cứu này đã chî ra các yếu tø ânh 

hưởng đến sự tham gia NCKH cþa sinh viên 

Hõc viện Nông nghiệp Việt Nam. Đò là: (i) Thái 

đû cþa sinh viên đøi với hoät đûng NCKH;  

(ii) Nëng lực cþa sinh viên; (iii) Sự khuyến 

khích cþa Hõc viện, Khoa chuyên môn, giâng 

viên trong quá trình giâng däy lén tương tác 

khác và (iv) Điều kiện NCKH täi Hõc viện. 

Trong đò, điều kiện thực hiện NCKH có tác 

đûng mänh mẽ nhçt, tiếp đến læn lượt là thái đû 

và nëng lực nghiên cứu cþa sinh viên. Bên cänh 

đò, những sinh viên có kết quâ hõc têp tøt và 

tích luỹ nhiều kiến thức chuyên ngành cÿng cò ý 

đðnh tham gia NCKH cao hơn so với các bän 

sinh viên còn läi.  

Trên cơ sở những phát hiện nêu trên, chúng 

töi đề xuçt mût sø kiến nghð nhìm đèy mänh 

phong trào NCKH đøi với sinh viên Hõc viện 

Nông nghiệp Việt Nam, bao g÷m: 

Thứ nhất, cæn täo ra mût möi trường NCKH 

lý tưởng nhìm khơi dêy và thíp sáng ngõn lửa 

NCKH cho sinh viên. Để làm được việc đò,  

(1) Hõc viện và các khoa chuyên môn cæn rà soát 

và thiết kế läi chương trình hõc phù hợp nhìm 

đèy mänh NCKH trong quá trình hõc têp cþa 

sinh viên. Điều này không những nâng cao chçt 

lượng hõc têp mà cñn đèy mänh ứng dụng tri 

thức trong thực tiễn. (2) Các khoa chuyên môn 

cÿng cæn thành lêp các câu läc bû NCKH dành 

cho sinh viên với các đðnh hướng NCKH rõ ràng 

và giâi quyết những vçn đề thực tiễn. Điều này 

giúp sinh viên nhìn thçy giá trð cþa NCKH cÿng 

như sự cøng hiến cþa thế hệ trẻ đøi với sự phát 

triển cþa xã hûi. Để các câu läc bû NCKH sinh 

viên hoät đûng hiệu quâ, các khoa chuyên môn 

cæn thường xuyên tù chức những buùi trao đùi 

làm việc cùng các nhà nghiên cứu đæu ngành, 

giâng viên và các thế hệ sinh viên đã gðt hái 

thành công các hoät đûng NCKH. (3) Hõc viện 

cæn phát đûng phong trào thi đua NCKH hìng 

nëm trong sinh viên nhìm xây dựng truyền 

thøng NCKH trong toàn trường. Kết quâ nghiên 

cứu đã phân ánh phong trào NCKH cþa lớp hõc 

và bän bè có ânh hưởng rçt lớn đến ý đðnh tham 

gia NCKH cþa sinh viên.  

Thứ hai, Hõc viện cæn täo điều kiện thuên 

lợi cho hoät đûng NCKH trong toàn trường. Bçt 

cứ lïnh vực nghiên cứu nào cæn kế thừa và phát 

triển nền tâng kiến thức trước đò. Vì vêy, người 

nghiên cứu rçt cæn tiếp cên với hệ thøng tri thức 
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trong nước và quøc tế. Rõ ràng, Hõc viện cæn 

trang bð cho giâng viên và sinh viên tham gia 

NCKH tài khoân để truy cêp hệ thøng thư viện 

online và các täp chí, các nhà xuçt bân uy tín 

trên thế giới. Bên cänh đò, hệ thøng trang thiết 

bð, phòng thí nghiệm, vườn ươm thí nghiệm,„ 

hiện đäi là mût hợp phæn không thể thiếu giúp 

sinh viên ngành kỹ thuêt (Khoa Thú y và Khoa 

Nông hõc) thực hiện các thí nghiệm thành công. 

Trong bøi cânh ngân sách cþa các trường đäi hõc 

công lêp nói chung và Hõc viện Nông nghiệp 

Việt Nam nói riêng còn hän hẹp, hợp tác phát 

triển và huy đûng ngu÷n lực tài chính từ khu 

vực tư nhån (doanh nghiệp, giâng viên, cựu sinh 

viên, hõc viên,„) là mût phương án khâ thi và 

hiệu quâ. Cuøi cùng, không thể không nhíc tới, 

kinh phí thực hiện NCKH cho mût nhóm sinh 

viên hiện nay đang giao đûng từ 3-4 triệu đ÷ng. 

Mức ngån sách này được sinh viên đánh giá là 

khá thçp, chưa đþ sức hçp dén thêm chí chưa 

đâm bâo chi phí thực hiện NCKH, đðc biệt ở các 

ngành kỹ thuêt. Trên thực tế, có nhiều doanh 

nghiệp tài trợ hõc bùng và trao giâi thưởng cho 

các nhòm sinh viên NCKH đät kết quâ xuçt síc, 

tuy nhiên, phong trào này chưa diễn ra thực sự 

mänh mẽ täi Hõc viện. Vì vêy, Hõc viện, các 

khoa chuyên mön cÿng như cán bû, giâng viên 

cæn tìm kiếm thêm các ngu÷n tài trợ cho nhóm 

sinh viên NCKH. 

Thứ ba: Cæn thiết phâi nâng cao thái đû cþa 

sinh viên đøi với NCKH; đåy được coi là ngu÷n 

đûng lực to lớn để sinh viên tham gia cÿng như 

chinh phục những khò khën phát sinh trong 

quá trình thực hiện NCKH. Khâo sát cho thçy, 

đa sø sinh viên nghï rìng NCKH là mût hoät 

đûng rçt khó thực hiện và hõ không thể chäm 

tới sự thành công hoðc mang läi những đòng gòp 

hữu ích trong cuûc søng, đðc biệt là sinh viên 

khøi ngành kinh tế, kế toán và quân trð kinh 

doanh. Suy nghï này là mût rào cân lớn đøi với 

các bän trẻ mänh dän tham gia NCKH. Vì vêy, 

cæn khuyến khích, tên tình chî bâo và khơi gợi 

đam mê khám phá, sáng täo cþa sinh viên trong 

quá trình giâng däy cÿng như các phong trào 

cþa Đoàn Thanh niên và Hûi Sinh viên. Bên 

cänh đò, Hõc viện và các khoa chuyên mön cÿng 

tù chức nhiều buùi toä đàm để phân tích những 

lợi ích quan trõng cþa NCKH trong việc xây 

dựng tư duy mới và phát triển kỹ nëng giâi 

quyết vçn đề, đ÷ng thời hú trợ quá trình hõc têp 

và tự hõc suøt đời (lifelong learning).  

Thứ tư: Nång cao nëng lực hõc têp và 

nghiên cứu cþa sinh viên. NCKH đøi với sinh 

viên đäi hõc là mânh đçt giàu tiềm nëng và 

nhiệm vụ cþa giâng viên trong quá trình giâng 

däy là những người nông dân gieo tr÷ng hät 

giøng tìm tòi và khám phá. Giâng viên có thể 

giao các bài têp lớn cho cá nhân và theo nhóm có 

tính chçt nghiên cứu, các däng bài têp tùng 

quan về mût vçn đề nghiên cứu để sinh viên tự 

tìm kiếm và tùng hợp tài liệu từ các công trình 

nghiên cứu trong nước và quøc tế,„ Đåy là 

những cách thức kết hợp giữa hõc têp và NCKH, 

đ÷ng thời phát triển nëng lực khám phá, sáng 

täo và chinh phục thách thức trong thực tiễn 

cþa sinh viên. Về phía giâng viên hướng dén 

nhóm NCKH, cæn có thêm sự nhiệt thành hướng 

dén cþa người dén đường để các em đi đến 

thành công. Thâo luên nhóm với các sinh viên 

đã tham gia NCKH trước đò, sự hờ hững và 

thiếu quan tâm cþa giâng viên hướng dén là 

khò khën nùi cûm nhçt trong quá trình tìm tòi 

và hõc hói từ hoät đûng NCKH. Đò cÿng là 

nguyên nhân khiến cho các em mçt đi đûng lực 

tiếp tục NCKH cÿng như khöng nhìn nhên đæy 

đþ vai trò cþa NCKH trong sự phát triển sự 

nghiệp cþa sinh viên và kỹ nëng giâi quyết vçn 

đề (solving-problem skill). 

Có thể nói, sự thành công cþa thế hệ trẻ rçt 

cæn cò đæy đþ các yếu tø bên trong, là thái đû và 

nëng lực cþa sinh viên, đ÷ng thời cæn có sự nâng 

đỡ bên ngoài từ phía Nhà trường, khoa chuyên 

môn, giâng viên và bè bän. NCKH cþa sinh viên 

cÿng như cþa toàn bû Hõc viện cæn có sự quan 

tåm đýng mực cþa Hõc viện, các khoa chuyên 

mön và các phñng ban để biến tiềm nëng thành 

những cơ hûi và thành công thực thụ.  
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