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Tóm tắt:

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập của sinh viên ngành 
Kinh tế, Luật Trường Đại học Trà Vinh. Mẫu nghiên cứu được khảo sát 
từ 255 sinh viên bậc đại học thuộc ngành Kinh tế, Luật từ tháng 10/2021 

đến tháng 11/2021. Nghiên cứu sử dụng phương pháp đánh giá độ tin cậy bằng hệ số 
Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích hồi quy đa biến. Kết 
quả nghiên cứu cho thấy có năm nhân tố ảnh hưởng tích cực đến kết quả học tập của 
sinh viên ngành Kinh tế, Luật Trường Đại học Trà Vinh gồm: (1) cạnh tranh trong học 
tập, (2) kiên định trong học tập, (3) động cơ học tập, (4) năng lực giảng viên và (5) hoàn 
cảnh gia đình. Nghiên cứu này cũng đề xuất một số hàm ý nhằm nâng cao kết quả học 
tập của sinh viên ngành Kinh tế, Luật nói riêng, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng 
đào tạo của Trường Đại học Trà Vinh.

Từ khóa: Kết quả học tập, nhân tố ảnh hưởng đến kết quả học tập, Trường Đại 
học Trà Vinh.

Abstract:
Research on factors affecting learning outcomes of students majoring in Economics and 

Law at Tra Vinh University. The research sample was surveyed from 255 undergraduate 
students majoring in Economics and Law from October 2021 to November 2021. The study 
used the method of reliability assessment by Cronbach’s Alpha coefficient, exploratory 
factor analysis (EFA) and multivariate regression analysis. The research results show 
that there are five factors affecting learning outcomes of students majoring in Economics 
and Law at Tra Vinh University period include: learning motivation, steadfastly in 
learning, competition in learning, faculty capacity and family circumstances. This study 
also proposed some implications to improve learning outcomes of students majoring in 
Economics and Law in particular, thereby contributing to improving the training quality 
of Tra Vinh University.
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