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I. TỔNG QUAN VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (NCKH) 

1. KHOA HỌC LÀ GÌ? 

 Khoa học là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới, học 

thuyết mới, v.v. về tự nhiên và xã hội. 

 Khoa học bao gồm một hệ thống tri thức về quy luật của vật chất và sự vận 

động của vật chất, những quy luật của tự nhiên, xã hội, và tư duy. 

2. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC LÀ GÌ? 

 Nghiên cứu khoa học (NCKH) là hoạt động tìm kiếm, xem xét, điều tra, hoặc 

thử nghiệm. Dựa trên những số liệu, tài liệu, kiến thức… đạt được từ NCKH để phát 

hiện ra những cái mới về bản chất sự vật, về thế giới tự nhiên và XH, và để sáng tạo 

phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới cao hơn, giá trị hơn. 

3. ĐƢỜNG HƢỚNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

a. Nghiên cứu định lƣợng 

 Coi xã hội tương tự như giới tự nhiên: xác định quan hệ nhân – quả giữa các 

hiện tượng XH 

 Hướng đến dữ liệu khách quan, có thể phân tích bằng các PPthống kê. 

 Mô hình phổ biến: giả thuyết – diễn dịch 

 Một số PP phổ biến: Điều tra/Bảng hỏi (Survey/Questionnaire); Nghiên cứu 

thực nghiệm (Experimental Design) 

b. Nghiên cứu định tính 

 Coi xã hội khác với giới tự nhiên. “Thực tế” mang tính chủ quan, chịu ảnh 

hưởng của quan điểm, nhận thức và hành vi của từng cá nhân. 

 Hướng đến dữ liệu chiều sâu hơn là bề rộng. 

 Khảo sát cách thức cá nhân/nhóm hiểu và nhận thức XH. 

 Một số phương pháp phổ biến: Nghiên cứu điển hình (Case study), Quan sát và 

thâm nhập (Observation & Ethnography), Phỏng vấn (Interview), Nghiên cứu 

tài liệu (Document Analysis) 

c. Kết hợp  

 

4. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

a. Xác định vấn đề nghiên cứu 

 Vấn đề NC thường bắt nguồn từ hoạt động quan sát (tự nhiên, xã hội) của 

người NC. 

 Bản chất của quan sát thường đặt ra những câu hỏi, từ đó đặt ra vấn đề NC. 

 Nguồn gốc của vấn đề NC: 



+ Mối quan tâm của người NC 

 + Sự đòi hỏi của thực tế 

 + Các vấn đề còn chưa rõ trong lịch sử NC 

 + Tranh luận học thuật 

 + Đặt hàng từ nhà tài trợ 

b. Giới hạn vấn đề nghiên cứu 

 Sự rõ ràng 

 Phạm vi phù hợp: không quá rộng, không quá hẹp 

 Tính khả thi:  

 + Kinh phí 

 + Thời gian 

 + Nhân lực 

+ Khả năng thu thập và phân tích dữ liệụ 

c. Tổng hợp và phê bình lịch sử nghiên cứu  

 Thu thập tài liệu sẵn có từ các nguồn: sách, giáo trình, tạp chí khoa học, thư 

viện, v.v. 

 Đọc và chú giải các nghiên cứu sẵn có: tóm tắt và ghi chú điểm mạnh, điểm 

yếu, các điểm chưa rõ. 

 Phát hiện và phê bình các xu hướng hiện tại trong lĩnh vực nghiên cứu: Điều gì 

đã được thống nhất? Điều gì còn đang tranh luận? 

 Xác định chỗ trống trong nghiên cứu sẵn có: nghiên cứu của tôi có thể đóng 

góp gì cho hiểu biết chung trong lĩnh vực nghiên cứu? 

 Tập trung phê bình các tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu, có tính cập 

nhật (công bố trong khoảng 10 năm trở lại), có thiết kế/công cụ thu dữ liệu 

tương tự nghiên cứu dự định tiến hành. 

d. Câu hỏi nghiên cứu 

 Câu hỏi nghiên cứu liên quan mật thiết với lý thuyết/thiết kế nghiên cứu và 

phương pháp nghiên cứu. 

 Đơn giản, cụ thể, rõ ràng 

 Đáp ứng mục tiêu nghiên cứu 

 Có thể trả lời được 

 Không thiên lệch 



 

  

 Nghiên cứu định lượng: Cái gì? Bao nhiêu? Có – Không? 

 Nghiên cứu định tính: Tại sao? Như thế nào?  

 Kết hợp: Bằng cách nào? 

e. Lựa chọn phƣơng pháp thu dữ liệuchịu ảnh hƣởng từ: 

 Đường hướng nghiên cứu: Định lượng? Định tính? Kết hợp? 

 Mục đích nghiên cứu 

 Câu hỏi nghiên cứu 

 Sự sẵn có và khả năng tiếp cận quần thể đối tượng và/hoặc nhóm mẫu 

 Kinh phí, thời gian, kinh nghiệm và sự thành thạo của người nghiên cứu 

f. Lựa chọn mẫu  

 Mẫu không xác suất (non-probability sample): phương pháp trong đó việc chọn 

mẫu không có xác suất đồng đều, hay các cá thể trong quần thể không có cơ 

hội được chọn như nhau. 

 Mẫu xác suất (probability sample): phương pháp chọn mẫu trong đó mỗi cá thể 

có một xác suất đặc trưng của mẫu và thường bằng nhau. Hầu hết việc lấy mẫu 

xác suất sử dụng cách lấy mẫu ngẫu nhiên. 

 Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản (simple random sampling) 

 Chọn mẫu phân lớp (stratified sampling) 

 Chọn mẫu hệ thống (systematic sampling) 

 Chọn mẫu chỉ tiêu (quota sampling) 

 Chọn mẫu không gian (spatial sampling) 

g. Lựa chọn phƣơng pháp phân tích dữ liệu 

 Phương pháp phân tích dữ liệu phụ thuộc vào kiểu dữ liệu thu được. Thông 

thường người nghiên cứu cần tính đến cách phân tích trước khi tiến hành thu 

thập dữ liệu. 

 Phân tích cần cẩn trọng, nhất quán, có hệ thống. 

 Có thể sử dụng phần mềm hỗ trợ. VD: SPSS (cho dữ liệu định lượng), Nvivo 

(cho dữ liệu định tính) 

h. Báo cáo kết quả nghiên cứu  

 Báo cáo kết quả dưới dạng: bài báo KH, luận văn, luận án, tham luận hội thảo, 

v.v. 



 Cấu trúc có thể thay đổi tuỳ lĩnh vực và hình thức báo cáo. Tuy nhiên, các phần 

thường có bao gồm: 

+ Giới thiệu 

+ Lịch sử nghiên cứu 

+ Phương pháp nghiên cứu 

+ Mô tả kết quả thu được 

+ Thảo luận 

+ Ý nghĩa, khuyến cáo, kết luận 

 Báo cáo cần: rõ ràng, trung thực, súc tích, đủ thông tin. 

 Các lựa chọn của người nghiên cứu cần được giải thích và mô tả rõ ràng. 

 Báo cáo cần đặt nghiên cứu trong bối cảnh chung của lĩnh vực, so sánh với các 

nghiên cứu trước đó, nêu bật điểm mới và đóng góp của nghiên cứu cho hiểu 

biết chung. 

II. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG – MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHỔ BIẾN 

1. Điều tra/bảng hỏi  

 Là phương pháp thu dữ liệu bằng cách yêu cầu người trả lời điền vào bảng hỏi, 

sau đó gửi lại cho người nghiên cứu. Bảng hỏi có thể được trao trực tiếp cho 

người trả lời, gửi qua bưu điện/email, đưa lên mạng Internet, hoặc thông qua 

tiếp cận bằng điện thoại. 

 Có thể thu dữ liệu trên phạm vi rộng, với cỡ mẫu lớn. 

 Dữ liệu thu được dễ thống kê, có khả năng khái quát hoá. 

 Kết quả dễ trình bày dưới dạng trực quan. Độ chính xác và khách quan của kết 

quả cao. 

 Dễ tái thực hiện nghiên cứu. 

 Tỉ lệ trả lời có thể thấp, đặc biệt với bảng hỏi gửi qua bưu điện hoặc email. 

 Thiết kế câu hỏi hợp lý, có giá trị khai thác dữ liệu cần thu, không thiên lệch là 

một nhiệm vụ khó, đòi hỏi sự huấn luyện và kinh nghiệm của người nghiên 

cứu. 

 Khó khai thác sâu hơn các lựa chọn ngoài những gì nêu trong bảng hỏi và/hoặc 

lý do phía sau lựa chọn của người trả lời. 

 Câu hỏi mở: người trả lời tự chọn và diễn đạt câu trả lời. Dữ liệu thu được 

thường không có cấu trúc cố định và khó lượng hoá. 



 

  

 Câu hỏi kín: người trả lời chọn từ một số nhất định các lựa chọn cho sẵn. Dữ 

liệu thu được thống nhất về cấu trúc, dễ lượng hoá, dễ phân tích bằng các 

phương pháp thống kê. 

 Các loại câu hỏi kín: 

+ Câu hỏi trắc nghiệm: người trả lời chọn một hoặc nhiều phương án từ các 

lựa chọn cho sẵn. 

+ Câu hỏi bậc thang: người trả lời biểu thị ý kiến qua việc chọn một giá trị 

trên thang giá trị liên tục hoặc ngắt quãng. 

2. Nghiên cứu thực nghiệm  

 Là phương pháp dùng thí nghiệm so sánh tác động của một nhân tố (biến độc 

lập) lên một hoặc vài nhân tố khác (biến phụ thuộc). 

 Bao gồm một nhóm đối chứng (control group) và ít nhất một nhóm thực 

nghiệm (experimental group). Nhóm thực nghiệm sẽ nhận tác động, trong khi 

nhóm đối chứng thì không. 

 Thường bao gồm việc đặt một hay nhiều giả thuyết trước khi tiến hành thí 

nghiệm. Kết quả thí nghiệm sẽ chứng minh hoặc bác bỏ giả thuyết ban đầu. 

 Hữu ích cho những tình huống cần đánh giá tác động của một nhân tố lên tình 

hình chung. 

 Kết quả thường rõ ràng, trực quan, dễ báo cáo. 

 Có thể sử dụng trong nhiều lĩnh vực. 

 Có khả năng khó tìm được nhóm đối chứng và nhóm thực nghiệm tương đồng 

về tính chất, đặc điểm. 

 Dễ rơi vào trường hợp thiên lệch, cố gắng chứng minh giả thuyết là đúng nên 

bỏ qua những kết quả trái chiều. 

 Khó kiểm soát tất cả các nhân tố có thể ảnh hưởng lên các nhóm, bên cạnh tác 

động của biến độc lập. 

III. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH - MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP PHỔ BIẾN 

1. Nghiên cứu điển hình  

 Là phương pháp theo dõi, phân tích đặc điểm, tính chất, quá trình thay đổi và 

phát triển của một hoặc một số ít trường hợp điển hình; từ đó rút ra quy luật 

hoặc mô hình phát triển/hoạt động của cá nhân, tổ chức, cộng đồng. 

 Thường bao gồm việc thu thập dữ liệu liên quan đến trường hợp điển hình từ 

nhiều nguồn và/hoặc trong thời gian dài. 



 Dữ liệu thu được có độ sâu lớn, cung cấp cái nhìn thấu đáo về trường hợp điển 

hình và vấn đề nghiên cứu. 

 Thích hợp cho người mới nghiên cứu: không phải tiếp cận quá nhiều đối tượng 

nghiên cứu, báo cáo kết quả có phần ít chặt chẽ và hàn lâm hơn một số loại 

hình nghiên cứu khác. 

 Tính khái quát kém. 

 Trường hợp được chọn có thể không là điển hình cho vấn đề cần nghiên cứu. 

Cần cẩn trọng trong việc xây dựng tiêu chí lựa chọn. 

2. Quan sát và thâm nhập  

 Là phương pháp thu dữ liệu bằng cách quan sát sự kiện, hoạt động… của một 

hoặc một nhóm đối tượng trong tình huống cần nghiên cứu. Người nghiên cứu 

ghi nhận những gì xảy ra, cùng với cảm nhận và kiến giải của mình đối với các 

sự kiện, hoạt động đó. 

 Người nghiên cứu có thể quan sát hoàn toàn độc lập (nonparticipant 

observation) cho tới tham gia như một thành viên trong các sự kiện, hoạt động 

đang xảy ra (participant observation). 

 Dữ liệu thu được có tính trực quan, thích hợp để nghiên cứu hành vi, sự tương 

tác giữa các đối tượng, để đối chiếu với thông tin đối tượng cung cấp qua các 

phương pháp khác (bảng hỏi, phỏng vấn…) 

 Nhiều loại dữ liệu có thể được ghi nhận cùng lúc: ngôn ngữ, ngôn ngữ cử chỉ, 

phân bố không gian… 

 Quan sát viên có thể “thấy cây mà không thấy rừng”: chỉ ghi nhận hiện tượng 

mà không hiểu thấu đáo nguyên do của hiện tượng đó. 

 Nhiều quan sát viên khác nhau có thể ghi nhận dữ liệu khác nhau, hoặc chỉ ghi 

nhận dữ liệu phù hợp giả thuyết/ý kiến chủ quan. 

 Tính khái quát kém, khó mô tả kết quả. 

 Nên có tập huấn và thống nhất giữa các quan sát viên trước khi tiến hành quan 

sát. 

 Có khung quan sát với các tiêu chí và hướng dẫn cụ thể, chi tiết. 

 Bên cạnh ghi chép của quan sát viên, nên có ghi âm hoặc ghi hình nếu có thể 

và được phép. 

3. Phỏng vấn  

 Là phương pháp thu dữ liệu thông qua câu hỏi – trả lời giữa phỏng vấn viên và 

người trả lời. 



 

  

 Phỏng vấn có thể có cấu trúc xác định trước, với các lựa chọn cho sẵn (giống 

bảng hỏi) hoặc xác định một phần, với các câu hỏi về một số chủ đề cốt lõi, và 

phỏng vấn viên có thể linh hoạt đặt thêm câu hỏi gợi mở/đào sâu. 

 Có thể tiến hành phỏng vấn một-một hoặc với nhóm trung tâm (focus group). 

 Tỉ lệ trả lời thường cao. 

 Có thể cho độ sâu dữ liệu rất lớn. Phỏng vấn viên có cơ hội mở rộng/đào sâu 

các câu trả lời đáng lưu ý. 

 Thích hợp cho việc nghiên cứu ý nghĩa, lý do…của các lựac chọn của người trả 

lời. 

 Tốn nhiều thời gian và kinh phí, dẫn đến số người tham gia phỏng vấn ít. 

 Có thể có sai biệt giữa các phỏng vấn viên (đối với phỏng vấn xác định cấu trúc 

một phần). 

 Với nhóm trung tâm, cần đảm bảo thảo luận tập trung và sự đóng góp đồng đều 

giữa các thành viên trong thảo luận. 

 Nên có tập huấn và thống nhất giữa các phỏng vấn viên, đặc biệt là hướng và 

cách khuyến khích người trả lời cho câu trả lời chi tiết, đồng thời cách hỏi câu 

hỏi mở rộng/đào sâu. 

 Nên có ghi âm/ghi hình bên cạnh ghi chép của phỏng vấn viên nếu có thể. Lưu 

ý chọn thời gian và địa điểm phỏng vấn thích hợp. 

4. Nghiên cứu tài liệu 

 Là phương pháp thu dữ liệu thông qua phân tích tài liệu sẵn có: sổ sách, số liệu 

thống kê, văn bản, nhật ký, thư tín…  

 Không phải tiếp cận trực tiếp nhiều đối tượng nghiên cứu. 

 Có thể thực hiện thu thập và phân tích dữ liệu gần như đồng thời, với sự trợ 

giúp của các phần mềm phân tích. 

 Có những tài liệu khó tiếp cận. 

 Tài liệu có thể không phản ánh hết thực tế tình huống cần nghiên cứu. 

 Độ tin cậy của tài liệu cần được đảm bảo. 

IV. MỘT SỐ LƢU Ý  

1. NGHIÊN CỨU KẾT HỢP – ĐỐI CHIẾU VÀ XÁC NHẬN 

 Phương pháp thu dữ liệu định lượng và định tính có thể được sử dụng lần lượt 

hoặc song song. 



 Dữ liệu thu được bằng phương pháp này sẽ được đối chiếu và xác nhận bằng 

dữ liệu thu được bằng phương pháp khác (triangulation). 

 Thích hợp cho những vấn đề nghiên cứu phức tạp, nhiều mặt, khó có kết luận 

thuyết phục nếu chỉ dùng một phương pháp/đường hướng. 

2. Quy mô đề tài 

 Đề tài nên xuất phát từ nhu cầu tìm hiểu của bản thân: động lực nghiên cứu sẽ 

cao hơn. 

 Đề tài nên thiết thực, nhắm vào vấn đề cụ thể, không quá rộng. 

 Tính đến sự sẵn có của tài liệu tham khảo, thời gian, và kinh phí khi chọn đề 

tài. 

 Thực hiện đề tài theo nhóm: gợi ý tốt cho sinh viên mới bắt đầu nghiên cứu. 

3. Tìm tài liệu và trích dẫn 

 Tài liệu tham khảo có thể từ các nguồn: thư viện, cơ sở dữ liệu, người hướng 

dẫn, sách vở trên thị trường, Google Scholar. 

 Luyện tập sử dụng từ khoá khi tìm kiếm tài liệu. 

 Trích dẫn: chọn quy tắc trích dẫn (referencing style) phù hợp yêu cầu của lĩnh 

vực. Bảo đảm nhất quán trong quy tắc trích dẫn. 

4. Đạo văn và cách phòng tránh 

 Đạo văn: sử dụng ý tưởng, câu chữ, kết quả nghiên cứu… của người khác mà 

không dẫn nguồn, gây hiểu nhầm là của mình. 

 Lưu ý: diễn đạt lại (paraphrasing) vẫn cần dẫn nguồn (referencing). 

 Nguyên tắc: nếu nghi ngờ, hãy dẫn nguồn. 

5. Đạo đức trong NCKH 

 Bảo đảm người tham gia (cung cấp dữ liệu) được thông tin đầy đủ, chính xác 

về mục đích nghiên cứu, mục đích sử dụng dữ liệu, cách thức báo cáo kết quả, 

và quy trình bảo mật nhân thân người tham gia. 

 Bảo đảm sự tham gia là tự nguyện, người tham gia có quyền rút lui khỏi nghiên 

cứu bất kỳ lúc nào. 

 Có biện pháp bảo đảm tính riêng tư và ẩn danh của người tham gia trong báo 

cáo kết quả nghiên cứu. 

 Mô tả, báo cáo kết quả nghiên cứu trung thực, khách quan. Không nguỵ tạo, 

bóp méo, cắt xén… dữ liệu và kết quả. 

 



 

  

V. MỘT SỐ ĐỀ TÀI NCKH CỦA SINH VIÊN 

1. Đánh giá mức độ hài lòng về thư viện tại trường ĐH X, TP.HCM. 

2. Nghiên cứu thực nghiệm về sự lựa chọn chính sách kế toán chênh lệch tỉ giá 

hối đoái ở Việt Nam. 

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng học tập tiếng Anh không chuyên của 

sinh viên trường ĐH X, TP.HCM. 

4. Thực trạng sản xuất và tiêu thụ nón lá trên địa bàn huyện A, tỉnh B. 

5. Đánh giá tiềm năng phát triển du lịch tại Vườn quốc gia Y. 

6. Nâng cao hiệu quả tiếp cận vốn tín dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thành 

phố Z.  


