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TÓM TẮT
Nghiên cứu nhằm tìm hiểu cảm nhận của sinh viên về chất lượng
dịch vụ đào tạo đại học hình thức Từ xa tại Trường Đại học (ĐH) Mở
Thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực giáo
dục đại học ngày càng gay gắt. Nghiên cứu sử dụng phương pháp định
lượng với dữ liệu sơ cấp thu thập từ 642 sinh viên tốt nghiệp hình thức
Đào tạo Từ xa (ĐTTX) năm 2019 của Trường ĐH Mở Thành phố Hồ
Chí Minh. Mô hình nghiên cứu gồm 1 nhóm biến phụ thuộc và 3 nhóm
biến độc lập (Giảng viên, chương trình đào tạo và năng lực phục vụ).
Thang đo nghiên cứu được kiểm tra độ tin cậy bằng công cụ
Cronbach’s Alpha và EFA. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy cả ba
nhóm nhân tố đều có tác động tích cực đến nhóm biến phụ thuộc với
R2 đạt 27,5% tại mức ý nghĩa 1% (độ tin cậy 99%). Dựa vào kết quả
nghiên cứu, một số khuyến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo
đại học hình thức Từ xa tại Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
ABSTRACT

The study aims to find out students’ perception of the training
service quality in distance learning at Ho Chi Minh City Open
University in the face of fiercer competition with other universities.
The study uses quantitative methods with primary data collected from
642 distance learning graduates from 2010 to 2019. The research
model consists of 3 groups of factors belonging to the independent
variable group. The research scale was tested for reliability using
Cronbach’s Alpha and EFA tools. Results of regression analysis
showed that all three groups of factors have a positive impact on the
Keywords:
dependent variable group with R2 reaching 27.5% at the 1%
Students’perception
significance level (99% confidence level). Based on the research
Service quality in education results, a number of recommendations are given for improving the
Distance learning
quality in distance learning at Ho Chi Minh City Open University.
1. Giới thiệu
Những năm gần đây, chính phủ kêu gọi xã hội hóa giáo dục. Nhiều cơ sở giáo dục nước
ngoài thâm nhập và phát triển nhanh chóng ở Việt Nam, bên cạnh đó nhiều tập đoàn kinh doanh
cũng chuyển hướng sang lĩnh vực giáo dục như Nguyễn Hoàng, FPT. Vì thế, cạnh tranh trong lĩnh
vực giáo dục ngày càng gay gắt. Trong hoạt động đào tạo ĐH hình thức Từ xa, nếu như trước đây
chỉ có hai cơ sở giáo dục tham gia ĐTTX, thì hiện nay gần như nhiều trường ĐH đã và đang phát
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triển hình thức này, song song với đào tạo chính quy. Do đó, lĩnh vực giáo dục không còn là hoạt
động phi thương mại mà dần trở thành “dịch vụ giáo dục”. Vì thế, giáo dục đại học ngày nay chịu
tác động của kinh tế thị trường và vì là “dịch vụ” nên sự hài lòng của khách hàng là một trong các
yếu tố then chốt quyết định sự tồn tại và phát triển của các cơ sở giáo dục.
Trong bối cảnh Luật Giáo dục, Luật Giáo dục sửa đổi bổ sung đã có hiệu lực, thêm vào đó
thông tư 27 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra qui định mới về hình thức văn bằng đại học tạo ra
cơ hội và thách thức cho hoạt động ĐTTX nói chung và ĐTTX của Trường ĐH Mở Thành phố
Hồ Chí Minh nói riêng. “Làm thế nào để nâng cao chất lượng ĐTTX?, “Làm thế nào để đảm bảo
chất lượng đào tạo tương xứng văn bằng?”, “Xóa bỏ hình thức đạo tạo ghi trên văn bằng nhưng
làm thế nào để xóa bỏ định kiến trong suy nghĩ của người sử dụng lao động”. Một trong những
giải pháp cho vấn đề này là qui định “kiểm định chất lượng giáo dục của các sơ sở giáo dục”. Điều
này buộc các cơ sở giáo dục phải nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục, đáp ứng yêu cầu của khách
hàng (người học và người sử dụng lao động). Nghiên cứu này nhằm tìm hiểu cảm nhận của sinh
viên về chất lượng dịch vụ đào tạo ĐH hình thức ĐTTX tại Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí
Minh – Một cơ sở giáo dục có hoạt động ĐTTX phát triển nhất phía Nam gần 30 năm qua. Kết
quả nghiên cứu là một cơ sở khoa học nhằm giúp nhà Trường hiểu rõ hơn về chất lượng đào tạo
của mình, để từ đó có những chính sách củng cố và phát triển hoạt động ĐTTX trong thời gian tới.
Nghiên cứu được trình bày theo trình tự sau: (i) Giới thiệu; (ii) Cơ sở lý luận và nghiên cứu
trước; (iii) Mô hình, phương pháp và dữ liệu nghiên cứu; (iv) Kết quả nghiên cứu; (v) Thảo luận
kết quả nghiên cứu và khuyến nghị.
2. Cơ sở lý luận và nghiên cứu trước
2.1. Lý thuyết nền
Chất lượng dịch vụ là một phạm trù khá rộng và phức tạp, do chất lượng là sự tổng hợp
của nhiều khía cạnh kinh tế - xã hội và kỹ thuật. Khái niệm chất lượng được định nghĩa khác nhau,
tùy vào hướng tiếp cận vấn đề và mục tiêu nghiên cứu. Theo Parasuraman và cộng sự (1988), chất
lượng dịch vụ là khoảng cách giữa kỳ vọng và kết quả nhận được khi sử dụng dịch vụ của người
tiêu dùng. Người tiêu dùng khi sử dụng dịch vụ nếu nhận thấy khoảng cách giữa kỳ vọng và kết
quả càng nhỏ, thì họ cảm nhận chất lượng dịch vụ đó càng cao và ngược lại.
Trong lĩnh vực giáo dục, khái niệm chất lượng dịch vụ giáo dục thay đổi tùy theo đối tượng
sử dụng dịch vụ hay cung ứng dịch vụ, cụ thể là sinh viên (SV), nhà tuyển dụng, cơ quan kiểm
định giáo dục hay các nhà chuyên môn (Chua, 2004). Tuy nhiên, điểm chung trong khái niệm chất
lượng dịch vụ giáo dục của các đối tượng là “sự đáp ứng nhu cầu của người sử dụng dịch vụ sinh
viên (SV) và người sử dụng lao động, vì xét cho cùng thì mục tiêu của các cơ sở giáo dục, người
học đều hướng đến đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động.
Hiện nay, các tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục ở các quốc gia Anh, Mỹ và Đông Nam
Á đang sử dụng khái niệm “chất lượng là đáp ứng yêu cầu của khách hàng” theo quan điểm chất
lượng giáo dục của Harvey & Green (1993). Harvey & Green (1993) đưa ra 5 khía cạnh chất lượng
giáo dục, theo đó, chất lượng là sự vượt trội, hoàn hảo, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, sự phù
hợp với giá cả và sự chuyển đổi. Như vậy, khách hàng (sinh viên, người sử dụng lao động) đánh
giá chất lượng giáo dục khi họ hài lòng với khả năng đáp ứng nhu cầu của các cơ sở giáo dục hay
nói khác hơn là họ hài lòng với dịch vụ mà cơ sở giáo dục cung cấp (Tribe & Snaith, 1998; Baker
& Crompton, 2000). Hài lòng là trạng thái cảm giác mà người sử dụng dịch vụ so sánh giữa kết
quả sử dụng sản phẩm hay dịch vụ và kỳ vọng ban đầu của họ (Oliver, 1985; Kotler, 2012).
Theo Parasuraman và cộng sự (1988), chất lượng dịch vụ được đánh giá dựa trên quan
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điểm của khách hàng. Theo Costas & Vasiliki (2007), khách hàng của dịch vụ giáo dục gồm: (1)
Khách hàng bên ngoài: Sinh viên, phụ huynh, đơn vị sử dụng lao động và (2) Khách hàng bên
trong: Giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục. Trong đó, khách hàng bên ngoài là đối tượng phục vụ
chính của các cơ sở giáo dục. Đối với giáo dục đại học, sinh viên là người trực tiếp sử dụng dịch
vụ giáo dục (Senthikumar & Arulraj, 2009). Vì thế, nghiên cứu này tập trung nghiên cứu cảm nhận
của đối tượng này để đánh giá chất lượng giáo dục ĐH hình thức ĐTTX tại Trường ĐH Mở Thành
phố Hồ Chí Minh.
Nghiên cứu về chất lượng dịch vụ nói chung và chất lượng dịch vụ giáo dục nói riêng, hầu
như các nhà nghiên cứu đều sử dụng mô hình chất lượng dịch vụ của Parasuraman & cộng sự
(1991) với 10 thang đo thành phần. Thang đo của Parasuraman & cộng sự (1988) được Cronin &
Taylor (1992) bổ sung hoàn chỉnh (thang đo SERVPERF) với 5 thành phần (tin cậy, đáp ứng, đảm
bảo, đồng cảm và phương tiện hữu hình). Hiện nay, thang đo SERVPERF được nhiều nhà nghiên
cứu liên quan đến chất lượng dịch vụ sử dụng nhiều nhất. Tuy nhiên, thang đo SERVPERF khi
đưa vào áp dụng trong lĩnh vực giáo dục có sự điều chỉnh nhất định theo mục tiêu và đối tượng
của các nghiên cứu.
2.2. Các nghiên cứu trước về chất lượng dịch vụ giáo dục
Ứng dụng thang đo SERVPERF nghiên cứu chất lượng dịch vụ giáo dục đại học có một số
nghiên cứu điển hình trong và ngoài nước như nghiên cứu của: Jain và cộng sự (2013), Vanniarajan
và cộng sự (2011), Tsinidou và cộng sự (2010), Gamage và cộng sự (2008), Nguyễn Khải Hoàn
và Nguyễn Phương Thảo (2017), Phạm Thị Liên (2016), Trần Hữu Ái (2016), Võ Thị Quý, Phạm
Xuân Lan và Đàm Trí Cường (2015), Nguyễn Thị Bảo Châu và Thái Thị Bích Châu (2013), Lại
Xuân Thủy và Phạm Thị Minh Lý (2011),…Các nghiên cứu này đưa ra mô hình nghiên cứu dựa
theo mô hình chất lượng dịch vụ và thang đo chất lượng dịch vụ của Parasuraman & cộng sự
(1988), Cronin & Taylor (1992) nhưng có điều chỉnh theo mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên
cứu. Mô hình và kết quả của các nghiên cứu nêu trên cụ thể như sau (Bảng 1).
Bảng 1
Tổng hợp các nghiên cứu trước
Tác giả

Thang đo

Kết quả

Jain và cộng sự (2013)

(i) Chất lượng đầu vào; (ii) Cơ sở vật
chất (CSVC); (iii) Chương trình đào tạo
(CTĐT); (iv) Hỗ trợ học tập; (v) Tương
tác với doanh nghiệp; (vi) Chất lượng
tương tác; (vii) Qui trình phi học thuật.

CTĐT, Hỗ trợ học tập và
chất lượng tương tác với
doanh nghiệp có ý nghĩa
thống kê.

Vanniarajan và cộng sự
(2011)

(i) CTĐT; (ii) CSVC; (iii) Thương Nhóm “địa điểm” và
hiệu; (iv) Địa điểm; (v) Cơ hội nghề “truyền thông” không đạt
nghiệp; (vi) Truyền thông; (vii) Chi phí. mức ý nghĩa thống kê.

Tsinidou và cộng sự
(2010)

(i) Giảng viên (GV); (ii) DV hành Chỉ có nhóm “địa điểm”
chính; (iii) DV thư viện; (iv) CTĐT; (v) không đạt mức ý nghĩa
Cơ sở vật chất; (vi) Địa điểm; (vii) Cơ thống kê.
hội nghề nghiệp.

Gamage và cộng sự
(2008)

(i) GV; (ii) CTĐT; (iii) Danh tiếng; (iv) Tất cả thang đo đều có ý
Chi phí; (v) CSVC; (vi) DV hỗ trợ nghĩa thống kê
người học.
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Tác giả

Thang đo

Kết quả

Nguyễn Khải Hoàn và
Nguyễn Phương Thảo
(2017)

(i) CSVC; (ii) Sự cảm thông; (iii) Mức Tất cả thang đo đều có ý
độ đáp ứng; (vi) Năng lực phục vụ nghĩa thống kê
(NLPV); (v) Sự tin cậy.

Phạm Thị Liên (2016)

(i) CSVC; (ii) CTĐT; (iii) GV; (vi) Chỉ có nhóm GV không
Khả năng phục vụ.
đạt mức ý nghĩa thống kê.

Trần Hữu Ái (2016)

(i) CSVC và phương tiện; (ii) Sự tin Chỉ có nhóm “sự tin cậy”
cậy; (iii) Giảng viên; (vi) CTĐT; (v) không đạt mức ý nghĩa
Môi trường giáo dục.
thống kê.

Võ Thị Quý, Phạm Xuân
Lan và Đàm Trí Cường
(2015)

(i) CTĐT; (ii) GV; (iii) Tương tác giữa Tất cả thang đo đều có ý
GV và SV; (iv) CSVC; (v) Tương tác nghĩa thống kê.
giữa nhà trường và doanh nghiệp; (vi)
Hoạt động ngoại khóa; (vii) Chất lượng
dịch vụ hỗ trợ SV.

Nguyễn Thị Bảo Châu và
Thái Thị Bích Châu
(2013)

(i) Hữu hình; (ii) Cảm thông; (iii) Tin GV (hình thành từ nhóm
cậy; (vi) Đảm bảo; (v) Đáp ứng.
“tin cậy” và “đảm bảo”)
và CSVC (hình thành từ
nhóm “hữu hình và đáp
ứng” có ý nghĩa thống kê.

Lại Xuân Thủy và Phạm
Thị Minh Lý (2011)

(i) Nội dung giảng dạy; (ii) GV; (iii) Tất cả thang đo đều có ý
Phương pháp giảng dạy của GV; (iv) Ý nghĩa thống kê.
thức học tập của sinh viên; (v) Điều kiện
dạy và học; (vi) Phương pháp và cách tổ
chức đánh giá.

Nguồn: Tổng hợp của tác giả (2020)

Qua lược khảo lý thuyết và các nghiên cứu trước cho thấy, nghiên cứu về chất lượng dịch
vụ đào tạo cho nhiều kết quả khác nhau, mục tiêu nghiên cứu không giống nhau, nên thang đo
dùng trong các nghiên cứu cũng có sự khác biệt nhất định. Tuy nhiên, hầu hết những nghiên cứu
về chất lượng dịch vụ đào tạo (ĐT) có những điểm chung là các nhóm liên quan đến giảng viên,
CTĐT, CSVC, dịch vụ hỗ trợ người học hầu như đều có tác động đến “sự hài lòng” hay “cảm nhận
của sinh viên”.
3. Mô hình, phương pháp và dữ liệu nghiên cứu
3.1. Mô hình nghiên cứu
Dựa vào cơ sở lý luận và một số nghiên cứu trước liên quan đến chất lượng dịch vụ đào
tạo, mô hình nghiên cứu được đề nghị. Tuy nhiên, nghiên cứu này đưa ra những nhân tố độc lập
phù hợp với thực tiễn hình thức ĐTTX tại Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể là,
nhóm biến liên quan đến cơ sở vật chất không đưa vào mô hình, do hình thức ĐTTX sinh viên tự
học là chủ yếu, mỗi môn học chỉ có từ 12 – 20 tiết GV đến hướng dẫn tại lớp, đồng thời Trường
thực hiện đào tạo tại nhiều điểm học (sử dụng cơ sở vật chất của đơn vị liên kết) nên yếu tố cơ sở
vật chất không quá quan trọng. Mô hình nghiên cứu có dạng:
Y =β0+ β1*F1+ β2* F2+ β3* F3 + ε
Hay Y = β0+ β1* chương trình đào tạo+ β2* Giảng viên+ β3* năng lực phục vụ + ε

Nguyễn Kim Phước. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(4), 29-41

33

Trong đó:
Y: Nhân tố phụ thuộc đo cảm nhận của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo hình thức Từ xa
F1, F2, F3: lần lượt là các nhóm nhân tố độc lập.
β0: hệ số tự do, thể hiện giá trị trung bình khi các nhân tố độc lập trong mô hình bằng 0.
βi (i=1,3): Hệ số hồi quy của các nhân tố độc lập tương ứng F1, F2, F3.
3.2. Phương pháp nghiên cứu
Phương pháp nghiên cứu định lượng được sử dụng trong nghiên cứu này. Dữ liệu nghiên
cứu được chọn lọc từ dữ liệu sinh viên tốt nghiệp hình thức ĐTTX năm 2019 của Trung tâm
ĐTTX. Các kỹ thuật phân tích số liệu (sử dụng phần mềm SPSS 22.0) thực hiện theo trình tự: (1)
Phân tích thống kê mô tả; (2) Kiểm định thang đo bằng kỹ thuật Cronbach’s Alpha và EFA; (3)
Phân tích hồi quy tuyến tính và (4) Các kiểm định có liên quan để đảm bảo ước lượng không chệch.
Trong phân tích Cronbach’s Alpha, hệ số Alpha ≥ 0,7 và hệ số tương quan biến tổng ≥ 0,3 được
chấp nhận nhằm đảm bảo thang đo có độ tin cậy cao (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc,
2013). Theo Hair và cộng sự (2010), phân tích EFA phải đảm bảo có phương sai trích ≥ 50%,
KMO ≥ 0,5, hệ số tải nhân tố ≥ 0,5, giá trị eigenvalue > 1 và kiểm định Bartlett’s test có ý nghĩa
(≤ 0,5) để thang đo có độ tin cậy và phù hợp với thực tiễn.
3.3. Dữ liệu nghiên cứu
Năm 2019, sinh viên tốt nghiệp ĐTTX và Vừa làm Vừa học có 2.027 trong đó có khoảng
60% sinh viên học đại học hình thức Từ xa, nhưng chỉ có 875 sinh viên theo học hình thức ĐTTX
tham gia khảo sát sự hài lòng về chất lượng dịch vụ đào tạo. Nghiên cứu tập trung vào 5 ngành có
qui mô sinh viên ĐTTX nhiều nhất hiện nay là: Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật kinh tế, Xây
dựng và Ngôn ngữ Anh. Nghiên cứu không thực hiện phân theo chuyên ngành.
Bảng 2
Mẫu nghiên cứu
Số lượng khảo
sát tốt nghiệp

Mẫu nghiên
cứu

Tỷ lệ hồi đáp
(%)

Quản trị kinh doanh (QTKD)

153

138

90,2

Kế toán (KT)

152

135

88,8

Luật kinh tế (LKT)

429

263

61,3

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (XD)

69

69

100

Ngôn Ngữ Anh (NNA)

72

37

51,3

875

642

Ngành

Tổng

Nguồn: Trung tâm ĐTTX (2019) và kết quả lọc dữ liệu của tác giả (2020)

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thống kê mô tả mẫu
Mẫu nghiên cứu phân chia khá đều giữa nam và nữ. Sinh viên tốt nghiệp hình thức ĐTTX
năm 2019 đa phần có tuổi đời từ 26 tuổi trở lên. Tất cả sinh viên tốt nghiệp đều đã có việc làm và
có khoảng 50% mẫu nghiên cứu là những người làm việc trong các cơ quan nhà nước. Vì làm cán
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bộ CCVC nhà nước nên mức thu nhập của họ không cao, thu nhập bình quân dao động từ 3 – 10
triệu đồng/tháng. Tỷ lệ người có thu nhập thấp (dưới 3 triệu đồng/tháng) hay cao (trên 10 triệu
đồng/tháng) không nhiều (Bảng 3).
Bảng 3
Đặc điểm của mẫu khảo sát
Thông tin mẫu nghiên cứu

Nghề nghiệp

Thu nhập bình quân/tháng

Tần suất (%)

Nam

322

50,2

Nữ

320

49,8

Dưới 26 tuổi

31

4,8

Từ 26 - 30 tuổi

156

24,3

Từ 31 - 35 tuổi

209

32,6

Từ 36 - 40 tuổi

142

22,1

Lao động tự do, nội trợ

93

14,5

Công nhân, lao động làm thuê

175

27,3

Cán bộ CCVC nhà nước

297

46,3

Chủ cơ sở kinh doanh

59

9,2

Khác

18

2,8

Dưới 3 triệu

87

13,6

Từ 3 đến 5 triệu đồng

238

37,0

Trên 5 đến 7 triệu đồng

105

16,4

Trên 7 đến 10 triệu đồng

145

22,6

Trên 10 triệu đồng

67

10,4

Giới tính

Nhóm tuổi

Số lượng (SV)

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả (2020)

4.2. Thống kê các biến quan sát trong mô hình
Theo kết quả thống kê (Bảng 4), hầu hết các biến có giá trị trung bình lớn hơn 4,0 điểm.
Trong đó, các biến GV1, GV7, GV8, CN2, CN3, CN4 và CN5 có độ lệch chuẩn lớn hơn 1. Điều
này cho thấy, cảm nhận của các sinh viên về những yếu tố này có sự khác biệt khá cao. Như vậy,
cảm nhận của sinh viên về chất lượng ĐTTX khác biệt do cảm nhận “Trình độ chuyên môn của
GV”, “Sự công bằng của GV trong quá trình đánh giá kết quả học tập” và “Tác phong sư phạm
của GV”. Điều này cũng dễ hiểu bởi vì mỗi người có các mức độ hài lòng, “chuẩn đánh giá” không
đồng nhất với nhau.
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Bảng 4
Kết quả thống kê các biến quan sát trong mô hình
Biến quan sát
GV1 - GV có trình độ chuyên môn cao

Giá trị
Giá trị
nhỏ nhất lớn nhất
1,00
5,00

Trung
bình
4,15

Độ lệch
chuẩn
1,08

GV2 - GV có phương pháp truyền đạt dễ hiểu
GV3 - GV đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng dạy
GV4 - GV có thái độ thân thiện với SV
GV5 - GV có chấm điểm tham gia hoạt động tại lớp

1,00
1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00
5,00

4,33
4,19
4,14
4,26

0,78
0,92
0,86
0,81

GV6 - GV sẵn lòng giải đáp thắc mắc của SV
GV7 - GV công bằng trong đánh giá kết quả học tập
GV8 - GV có tác phong sư phạm đúng mực
CTĐT1 - CTĐT sát với yêu cầu công việc
CTĐT2 - CTĐT có nhiều môn lựa chọn
CTĐT3 - CTĐT có mục tiêu phù hợp với ngành ĐT

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

4,33
4,00
4,26
4,09
4,12
4,27

0,84
1,16
1,10
0,92
0,86
0,77

CTĐT4 - Số lượng môn học vừa phải
CTĐT5 - Trình tự các môn học được bố trí hợp lý
CTĐT6 - Nội dung kiểm tra, thi cử phù hợp với nội dung
môn học
NLPV1 - NV phục vụ tại nơi tổ chức lớp học rất nhiệt tình
hỗ trợ SV
NLPV2 - NV trung tâm ĐTTX luôn nhiệt tình hỗ trợ SV
NLPV3 - Tài liệu học tập cung cấp cho SV phù hợp với nội
dung môn học
NLPV4 - Tài liệu học tập cung cấp kịp thời cho SV
NLPV5 - Phòng học đảm bảo tốt điều kiện học tập

1,00
1,00

5,00
5,00

4,25
4,22

0,80
0,78

1,00

5,00

4,29

0,76

1,00

5,00

4,24

0,87

1,00

5,00

4,40

0,76

1,00

5,00

4,20

0,82

1,00
1,00

5,00
5,00

4,18
4,27

0,76
0,78

1,00

5,00

4,45

0,73

1,00

5,00

4,39

0,76

1,00

5,00

4,29

0,78

1,00

5,00

4,35

0,76

1,00
1,00
1,00

5,00
5,00
5,00

4,24
4,15
4,22

0,80
1,13
1,04

1,00

5,00

4,26

1,01

1,00

5,00

3,48

1,19

NLPV6 - Các thông tin liên quan được Trung tâm ĐTTX
phổ biến kịp thời đến SV
NLPV7 - Trang web của Trung tâm ĐTTX cập nhật thông
tin cần thiết kịp thời
NLPV8 - NV nơi tổ chức lớp học thường xuyên lắng nghe
ý kiến của SV
NLPV9 - NV trung tâm ĐTTX luôn giải quyết kịp thời các
vấn đề của SV
CN1 - CTĐT đáp ứng mong đợi của bạn
CN2 - Năng lực phục vụ của Trường rất tốt
CN3 - Tôi hài lòng về đội ngũ giảng viên của Trường
CN4 - Kiến thức có được từ chương trình học giúp sinh viên
tự tin trong việc làm sau khi tốt nghiệp
CN5 - Tôi hài lòng về chất lượng ĐT của Trường
Số quan sát (N = 642)
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu của tác giả (2020)
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4.3. Kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng Cronbach’s Alpha
Mô hình nghiên cứu ban đầu được thiết kế với 28 biến quan sát trong đó có 5 biến quan sát
thuộc nhóm biến phụ thuộc. Khi thực hiện kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng công cụ
Cronbach’s Alpha, kết quả này cho thấy thang đo dùng trong nghiên cứu này là phù hợp và có thể
tin cậy. Quá trình phân tích, 4 biến GV1, GV7, GV8 và CN5 bị loại do không đạt yêu cầu về hệ
số tương quan biến tổng. Hệ số Cronbach’s Alpha các nhóm đa phần trên 0,8 (Bảng 5). 24 biến
này sẽ được tiếp tục được đưa vào phân tích EFA.
Bảng 5
Tổng hợp kết quả kiểm định thang đo
Số biến Số biến sau Hệ số tương quan Hệ số Cronbach’s
ban đầu khi phân tích biến tổng nhỏ nhất
Alpha

Nhóm biến quan sát

STT
1

Chương trình đào tạo

6

6

0,591

0,889

2

Giảng viên

8

5

0,796

0,947

3

Năng lực phục vụ

9

9

0,669

0,953

4

Cảm nhận của sinh viên

5

4

0,478

0,902

Tổng

28

24

4.4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA)
Bảng 6
Kết quả phân tích EFA nhóm biến độc lập
1

Nhân tố
2

GV2
GV3
GV4
GV5
GV6
CTDT1
0,813
CTDT2
0,828
CTDT3
0,843
CTDT4
0,787
CTDT5
0,811
CTDT6
0,797
NLPV1
0,710
NLPV2
0,717
NLPV3
0,684
NLPV4
0,808
NLPV5
0,845
NLPV6
0,861
NLPV7
0,861
NLPV8
0,820
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

3
0,635
0,877
0,841
0,863
0,782
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Tất cả 20 biến độc lập được đưa vào phân tích EFA cho thấy, biến NLPV9 bị loại do hệ số
tải nhân tố chỉ đạt 0,448 (≤ 0,5). Kết quả phân tích EFA lần 2 cho thấy hệ số KMO đạt mức 0,925
và giá trị Sig (Sig = 0,000 <0,05) đạt yêu cầu. Tổng mức độ giải thích của mô hình đạt mức 76,41
với 3 nhóm nhân tố. Nghĩa là 3 nhóm nhân tố có thể giải thích 76,41% sự biến thiên trong mô
hình. Lúc này, các biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố đạt yêu cầu (factor loading > 0,5). Như
vậy, 19 biến độc lập hình thành nên 3 nhóm nhân tố (Bảng 6).
Bốn biến quan sát thuộc nhóm biến phụ thuộc đưa vào phân tích EFA, kết quả phân tích
EFA cho thấy, tất cả 4 biến quan sát đều đạt yêu cầu về hệ số tải nhân tố (hệ số tải nhân tố thấp
nhất là CN2 đạt 0,625), hệ số KMO = 0,786 với mức độ giải thích của mô hình đạt mức 77,565%.
4.5. Mô hình hồi quy hiệu chỉnh sau phân tích EFA
Kết quả phân tích EFA giữ nguyên 3 nhân tố ban đầu (thứ tự có thay đổi). Nhóm F 1 gồm
8 biến quan sát thuộc nhóm “năng lực phục vụ”, nhóm F2 gồm 6 biến quan sát thuộc nhóm “chương
trình đào tạo” và nhóm F3 gồm 5 biến quan sát thuộc nhóm “giảng viên”. Nhóm nhân tố “cảm
nhận của sinh viên” gồm có 4 biến quan sát. Dựa vào kết quả phân tích nhân tố EFA, mô hình
nghiên cứu được hiệu chỉnh (Hình 1).
Năng lực phục vụ (F1)
H1 (+)

Chương trình đào tạo (F2)

H2 (+)

Cảm nhận của
sinh viên

H3 (+)

Giảng viên (F3)

Hình 1. Mô hình hiệu chỉnh
4.6. Kết quả phân tích hồi quy đa biến và các kiểm định
Để xác định mức độ ảnh hưởng của 3 nhóm biến độc lập (19 biến quan sát) đến nhóm biến
phụ thuộc (4 biến quan sát), phân tích hồi quy được thực hiện. Kết quả hồi quy cho thấy, cả 3
nhóm điều có quan hệ đồng biến với biến phụ thuộc, trong đó nhóm F1 có ảnh hưởng mạnh nhất
(Bảng 7).
Theo Bảng 7 tất cả 3 nhóm nhân tố đưa vào phân tích đều đạt yêu cầu (Sig > 0,05), đều có
tương quan và có ý nghĩa với biến phụ thuộc - cảm nhận của SV về chất lượng đào tạo đại học
hình thức Từ xa tại Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh với độ tin cậy 99%.
Bảng 7
Kết quả hồi quy
Mô hình
Hằng số

Hệ số hồi qui
chưa chuẩn hóa
(Hệ số B)

Hệ số hồi qui
chuẩn hóa (Hệ Giá trị t Giá trị Sig
số Beta)

-1.086E-16

VIF

0,00

0,000

1,000

F1 – Năng lực phục vụ

0,388

0,388

11,50

0,000

1,000

F2 – Chương trình đào tạo

0,329

0,329

9,75

0,000

1,000

F3 – Giảng viên

0,131

0,131

3,88

0,000

1,000

38

Nguyễn Kim Phước. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(4), 29-41

Kiểm định giả thuyết và mức độ phù hợp của mô hình
Bảng 8
Kết quả kiểm định giả thuyết
Giả thuyết
nghiên cứu

Kỳ vọng

Dấu kết quả
hồi quy

Hệ số
chuẩn hóa

Giá trị Sig.

Kết quả
kiểm định

F1Y

Dương

Dương

0,388***

0,000

Chấp nhận

F2Y

Dương

Dương

0,329***

0,000

Chấp nhận

F3Y

Dương

Dương

0,131***

0,000

Chấp nhận

R2

0,275

R2 hiệu chỉnh

0,272

Hệ số Durbin Watson (DW)

1,739

Thống kê F (sig)

80,828 (0,000)

*, ** và *** tương ứng với mức ý nghĩa 10%, 5% và 1%
Giá trị thống kê của F có ý nghĩa với độ tin cậy 95% (Bảng 8), bác bỏ H o vì cho rằng các
nhóm biến độc lập F1, F2, F3 không ảnh hưởng đến nhóm biến phụ thuộc. Các giả thuyết H1, H2, H3
được chấp nhận vì các nhóm F1, F2 và F3 có ý nghĩa thống kê, nghĩa là có ảnh hưởng đến cảm nhận
của SV về chất lượng đào tạo đại học hình thức Từ xa tại Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
Kiểm định ý nghĩa thống kê và kiểm định t của kết quả hồi quy (Bảng 8) cho thấy có 3
nhân tố với 19 biến quan sát có tác động đến cảm nhận của SV về chất lượng đào tạo đại học hình
thức Từ xa tại Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Hệ số R2 đạt mức 0,275 và hệ số R2 hiệu
chỉnh đạt 0,272 nghĩa là các nhóm nhân tố trong mô hình có thể giải thích được 27,5% sự biến
thiên của biến phụ thuộc. Hoặc nói cách khác 27,5% cảm nhận của SV về chất lượng đào tạo đại
học hình thức Từ xa tại Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh được giải thích bởi các biến độc
lập có tương quan của mô hình (F1, F2, F3).
Bảng 9
Ma trận hệ số tương quan
Cảm nhận của SV

F1

F2

Cảm nhận của SV

Hệ số tương quan

1

F1

Hệ số tương quan

0,53***

1

F2

Hệ số tương quan

0,47***

0,150*

F3

Hệ số tương quan

0,16***

F3

1

0,118 0,074**

1

*, ** và *** tương ứng với mức ý nghĩa (Sig. 2-tailed) 10%, 5% và 1%
Kiểm định sự khác biệt về cảm nhận của sinh viên về chất lượng dịch vụ đào tạo giữa các
ngành, kết quả cho thấy, có sự khác biệt về “chất lượng dịch vụ” giữa các ngành qua cảm nhận
của sinh viên (mức ý nghĩa 1%). Cụ thể, SV cảm nhận chất lượng dịch vụ đào tạo ngành Ngôn
Ngữ Anh (trung bình 3,4), QTKD (trung bình 2,6) và Kế toán (trung bình 2,3) cao hơn ngành Luật
kinh tế (trung bình 1,7) và Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (trung bình 1,6).
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Kết luận: Mô hình đảm bảo có ý nghĩa thống kê với các kiểm định đã được tiến hành, có
mối quan hệ chặt chẽ giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc. Giá trị F= 80,828 và Sig = 0,000
cho thấy, kết quả hồi quy có thể chấp nhận được, nghĩa là mô hình hồi quy xây dựng phù hợp với
tổng thể. Kết quả kiểm định phân phối chuẩn của phần dư có trung bình xấp xỉ bằng -1,45E-16 (gần
bằng 0) và độ lệch chuẩn (Std.Dev = 0,998) tiến đến gần bằng 1. Như vậy, giả thiết phân phối
chuẩn không bị vi phạm.
5. Thảo luận kết quả nghiên cứu và khuyến nghị
5.1. Thảo luận kết quả
Kết quả nghiên cứu cho thấy, năng lực phục vụ, chương trình đào tạo và giảng viên đều có
tác động tích cực đến cảm nhận của SV về chất lượng đào tạo hình thức Từ xa của Trường ĐH
Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, năng lực phục vụ có ảnh hưởng mạnh nhất (hệ số hồi quy
B = 0,388 với mức ý nghĩa 1%), đứng thứ hai là CTĐT mạnh nhất (hệ số hồi quy B = 0,329 với
mức ý nghĩa 1%), cuối cùng là GV mạnh nhất (hệ số hồi quy B = 0,131 với mức ý nghĩa 1%). Kết
quả này phù hợp với một số nghiên cứu trước của Jain và cộng sự (2013), Tsinidou và cộng sự
(2010), Nguyễn Khải Hoàn và Nguyễn Phương Thảo (2017), Phạm Thị Liên (2016), Trần Hữu Ái
(2016), Võ Thị Quý, Phạm Xuân Lan và Đàm Trí Cường (2015). Thực tế hoạt động ĐTTX của
Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho thấy kết quả này là phù hợp. Hình thức ĐTTX
được thực hiện theo hướng người học tự học là chính, giảng viên chỉ hướng dẫn và hệ thống kiến
thức là chủ yếu, vì vậy GV có ảnh hưởng thấp hơn NLPV và CTĐT. Sinh viên đa phần chú ý đến
NLPV của nhà Trường (chủ yếu là Trung tâm ĐTTX và các đơn vị mà trung tâm thực hiện liên
kết đào tạo).
5.2. Khuyến nghị
Về phía giảng viên: Giảng viên có ảnh hưởng tích cực đến cảm nhận của SV về chất lượng
ĐTTX. Giảng viên được SV đánh giá khá tốt về phương pháp giảng dạy, đảm bảo thời gian và kế
hoạch giảng dạy, thái độ thân thiện và sẵn lòng giải đáp thắc mắc của SV. Những điểm mạnh này
tập thể GV của Trường cần củng cố và phát huy hơn để nâng cao mức độ hài lòng của SV. Tuy
nhiên, SV cảm nhận GV chưa công bằng trong đánh giá kết quả học tập và tác phong sư phạm của
một vài giảng viên chưa tốt. Đây là điểm mà GV cần chú ý khắc phục trong thời gian tới. GV cần
công bố cụ thể, rõ ràng về thang điểm đánh giá kết quả học tập đến SV ngay khi môn học
được bắt đầu và công bố điểm quá trình sớm đến SV để tránh trường hợp SV thắc mắc và không
hài lòng.
Về phía Trung tâm ĐTTX, Trung tâm cần phối hợp với ĐVLK để nâng cao NLPV nhằm
đảm bảo sự hài lòng của SV ngày một cao hơn. Trong đó, đặc biệt chú ý đến việc thông tin đến
SV kịp thời về những vấn đề liên quan đến lịch học, lịch thi, thay đổi lịch học và thi, thông tin về
học phí, …Sự nhiệt tình của nhân viên (trung tâm và ĐVLK) là một yếu tố then chốt giúp SV cảm
nhận tốt hơn về chất lượng đào tạo. Bên cạnh đó, tài liệu học tập cần cung cấp kịp thời, phù hợp
với nội dung môn học là điểm giúp cho SV học tập tốt hơn, nên điều này cũng cần chú ý hoàn
thiện tốt hơn nữa. Song song đó, Trung tâm cần phối hợp tốt hơn với các khoa/Ban chuyên môn
để bố trí lịch học, thi theo trình tự hợp lý, đảm bảo hoạt động kiểm tra, thi phù hợp với nội dung
kiến thức SV đã được học. Định kỳ, Trung tâm cần phối hợp với các khoa/Ban chuyên môn rà soát
và cập nhật CTĐT theo nhu cầu của thị trường lao động, đảm bảo CTĐT đáp ứng mong đợi của
người học, sát với yêu cầu công việc mà các đơn vị sử dụng lao động cần đáp ứng. Để thực hiện
điều này, các Khoa chuyên môn cần thu thập ý kiến của các đơn vị tuyển dụng nhiều hơn khi đưa
ra khung CTĐT.
Khi Trường ĐH Mở Thành phố Hồ Chí Minh chú trọng nâng cao chất lượng GV, CTĐT
và năng lực phục vụ của trung tâm ĐTTX nhiều hơn nữa trong thời gian tới, chắc rằng sinh viên
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theo học hình thức ĐTTX của Nhà trường sẽ hài lòng hơn. Sinh viên cảm nhận chất lượng đào tạo
của Nhà trường tốt là một điều khẳng định với xã hội, với cộng đồng về mục tiêu, sứ mệnh của
Trường là hoàn toàn đúng đắn.
Tài liệu tham khảo
Baker D. A., & Crompton J. L., (2000). Quality, Satisfaction and behavior intentions. Annals of
Tourism research, 27(3), 785-804.
Chua, C., (2004). Perception of quality in higher education, AUQA occasional publication.
Costas, Z., & Vasiliki, V., (2007). Service quality assessment in a greek higher education institute.
Journal of Business Economics and Management, 9(1), 33-45.
Cronin, J. J. & Taylor, S. A., (1992). Measuring service quality: A reexamination and extension.
Journal of Marketing, 56, 55-68;
Gamage, D.T., Suwanabroma, J., Ueyama, T., Hada, S. & Sekikawa, E. (2008). The impact of
quality assurance measures on student services at the Japanese and Thai private universities.
Quality Assurance in Education, 16(2), 181-98.
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R.E. (2010). Multivariate Data Anlysis. 7th
ed. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
Harvey, L., & Green, D., (1993). Defining quality. Assessment and evaluation in higher Education,
18(1), 9-34.
Hoàng, T., & Chu, N. M. N. (2013). Phân tích dữ liệu với SPSS, tập 1, Nxb Đại học Kinh tế, tháng
03/2013.
Jain, R., Sahney, S., & Sinha, G., (2013). Developing a scale to measure students' perception of
service quality in the Indian context. The TQM Journal, 25(3), 276-94.
Kotler, P., & Armstrong, G., (2012). Principles of Marketing, 14th Edition, Global Edition,
Pearson Prentice Hall.
Lại, X. T. & Phan, T. M. L. (2011). Đánh giá chất lượng đào tạo tại Khoa Kế toán - Tài chính,
Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trên quan điểm của người học. Tạp chí khoa học và
công nghệ, Đại học Đà Nẵng, 3(44), 230-237.
Nguyễn, K. H. & Nguyễn, P. T. (2017). Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ đào tạo
với sự hài lòng của sinh viên trường Đại học Tân Trào. Tạp chí Khoa học Trường Đại học
Tân Trào, 6, 59-63.
Nguyễn, T. B. C. & Thái, T. B. C. (2013). Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với chất
lượng đào tạo của Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh Trường Đại học Cần Thơ giai đoạn
năm 2012 -2013. Tạp chí khoa học Trường Đại học Cần Thơ, 28, 117-123.
Oliver, R. L., & Bearden, W. O., (1985). Disconfirmation Processes and Consumer Evaluations in
Product Usage. Journal of Business Research, 13, 235-246.
Parasuraman, A., Berry, L. L., & Zeithaml, V. A., (1991). Refinement and Reassessment of the
SERVQUAL Scale. Journal of Retailing, 67(4), 420-450.

Nguyễn Kim Phước. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 15(4), 29-41

41

Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., & Berry, L. L. (1988). SERVQUAL: a mutltiple-item scale for
measuring consumer perceptions of service quality. Journal of Retailing, 64(1),12-40.
Pham, T. L. (2016). Chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của người học – Trường hợp Trường
ĐH Kinh tế, ĐH Quốc gia Hà Nội. Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và kinh doanh, 32(4),
81-89.
Senthilkumar, N., & Arulraj, A., (2009). Role of Placement in Determination of Service Quality
Measurement of Higher Education in India’, Int. J. Manage. Res. Technol., 3(1), 293-307
Trần, H. A. (2016). Kiểm định quan hệ giữa chất lượng đào tạo và sự cảm nhận hài lòng của sinh
viên Khoa Kinh tế - Đại học Văn Hiến. Tạp chí khoa học ĐH Văn Hiến, 3(4), 118-127.
Tribe J., & Snaith T., (1998). From SERQUAL to HOLSAT: holiday satisfaction in Varadero,
Cuba. Tourism Management, 19, 25-34.
Tsinidou, M., Gerogiannis, V., & Fitsilis, P., (2010). Evaluation of the factors that determine
quality in higher education: an empirical study. Quality Assurance in Education, 18(3),
227-44.
Vanniarajan, T., Meharajan, T., & Arun, B., (2011). Service Quality in Education: Students’
Perspective. European Journal of Social Sciences, 26(2), 297-309.
Võ, T. Q., Phạm, X. L. & Đàm, T. C. (2015). Kiểm định thang đo chất lượng đào tạo bậc đại học
trên góc độ sinh viên – Một nghiên cứu tại Tp. Hồ Chí Minh. Tạp chí Khoa học Đại học Mở
Thành phố Hồ Chí Minh, 4(43), 89-102

