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Tóm tắt: Học liệu điện tử là dạng tài liệu điện tử dạy học được số hóa theo một cấu trúc, định dạng và kịch bản nhất 
định, được lưu trữ trên máy tính nhằm phục vụ việc dạy học. Việc quyết định sử dụng hay không sử dụng loại học liệu này 
trong dạy học của giáo viên hiện nay chịu tác động của nhiều yếu tố. Bài viết tham chiếu mô hình thống nhất về sự chấp 
nhận và sử dụng công nghệ UTAUT và UTAUT2 vào thực tiễn sử dụng học liệu điện tử trong dạy học tại Việt Nam để đề xuất 
mô hình chấp nhận và sử dụng học liệu điện tử trong dạy học ở Việt Nam. Theo đó, ý định và hành vi sử dụng học liệu điện 
tử trong dạy học hiện nay chịu tác động của các yếu tố: Hiệu quả mong đợi, nỗ lực mong đợi, ảnh hưởng xã hội, điều kiện 
thuận lợi, thói quen và các yếu tố điều tiết (tuổi, giới tính, kinh nghiệm, học vấn). 
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(Nhận bài ngày 22/02/2016; Nhận kết quả phản biện và chỉnh sửa ngày 20/5/2016; Duyệt đăng ngày 27/11/2016).

1. Đặt vấn đề
Học liệu điện tử (HLĐT) là tài liệu dạy học (DH) phức 

hợp được thiết kế, xây dựng và sử dụng với sự hỗ trợ của 
máy tính hoặc các thiết bị số, được sử dụng để tạo ra một 
giá trị mới trong hoạt động (HĐ) dạy và học. Với tư cách 
là phương tiện DH, HLĐT có vai trò thúc đẩy, điều phối 
HĐ dạy - học nhằm giúp người học khám phá và chiếm 
lĩnh tri thức. 

Thực tế DH hiện nay cho thấy, số lượng và tần suất 
xuất hiện của các nguồn HLĐT hỗ trợ DH không tương 
đồng với mức độ quan tâm, mức độ ủng hộ, tần suất sử 
dụng của giáo viên (GV) cũng như học sinh (HS). Thực 
trạng này đặt ra vấn đề là liệu các nguồn HLĐT hiện nay 
thật sự có tác dụng hỗ trợ đối với HĐ dạy - học và những 
yếu tố nào đã tác động đến việc ứng dụng loại hình tài 
liệu này trong DH ở trường phổ thông. Đây là cơ sở quan 
trọng cho các nghiên cứu về thiết kế, xây dựng các loại 
HLĐT sử dụng trong DH với mục tiêu tăng cường hiệu 
lực ứng dụng thực tiễn.

Trong bài báo này, chúng tôi tham chiếu mô hình 
thống nhất về sự chấp nhận và sử dụng công nghệ 
UTAUT và UTAUT2 vào thực tiễn sử dụng HLĐT trong DH 
tại Việt Nam để đề xuất mô hình chấp nhận và sử dụng 
HLĐT trong DH ở trường phổ thông nước ta hiện nay.

2. Học liệu điện tử 
HLĐT (e-courseware) được xem như một tài liệu học 

tập (TLHT) được cung cấp dưới định dạng điện tử, là sự 
tích hợp của các dạng thức đa phương tiện được số hóa 
khác nhau như: Văn bản (text), âm thanh (sounds), hoạt 
hình (animations). HLĐT khác với học liệu truyền thống 
trong cách cung cấp nội dung học tập đến người học 
cũng như cách tạo ra tương tác giữa người học với các 
tác nhân khác của quá trình DH (QTDH). HLĐT được sử 
dụng như một phương tiện giảng dạy chính hoặc kết 
hợp với phương tiện truyền thống trong DH.

Như vậy, HLĐT là các TLHT (dạng tài liệu điện tử DH) 
được số hóa theo một cấu trúc, định dạng và kịch bản 
nhất định, được lưu trữ trên máy tính nhằm phục vụ việc 
DH. Dạng thức số hóa có thể là văn bản, slide, bảng dữ 

liệu, âm thanh, hình ảnh, video số, các ứng dụng tương 
tác,... và hỗn hợp các dạng thức nói trên. 

HLĐT sử dụng trong DH hiện nay rất phong phú và 
đa dạng. Xét về dạng thức thể hiện, HLĐT bao gồm: Cơ sở 
dữ liệu (Databases), sách điện tử (E-book), phần mềm DH 
(Software). Xét dưới góc độ nội dung được chứa đựng, 
HLĐT bao gồm: Học liệu tĩnh (các file text, slide, bảng 
dữ liệu...) và học liệu đa phương tiện (các file âm thanh 
dùng để minh họa hay diễn giảng kiến thức, các file mô 
phỏng kiến thức dưới dạng flash hoặc tương tự, các file 
video clip được lưu trữ dưới những định dạng mpg, avi, 
mov hay các định dạng có hiệu ứng tương tự, các file 
trình diễn tổ hợp các thành phần kể trên theo một cấu 
trúc nhất định). Dưới góc độ chức năng, HLĐT chia thành 
3 nhóm: HLĐT hỗ trợ GV, HLĐT hỗ trợ HS, HLĐT hỗ trợ 
đồng thời cả GV và HS. Ở khả năng can thiệp vào HLĐT, 
có 2 loại HLĐT sau: HLĐT đóng (loại HLĐT sau khi xuất 
bản, GV, HS không thể can thiệp vào để sửa chữa, thêm 
bớt nội dung học liệu) và HLĐT mở (loại HLĐT mà trong 
quá trình khai thác, sử dụng, GV, HS có thể cập nhật, bổ 
sung, chỉnh sửa nội dung của học liệu). Ở khả năng tương 
tác, HLĐT được chia thành 2 loại: HLĐT tĩnh (loại HLĐT 
mà trong quá trình khai thác, người sử dụng không thể 
tương tác trực tiếp với nội dung, mặc dù nội dung của 
HLĐT có thể có những yếu tố động ảnh động, video,...) 
và HLĐT động (loại HLĐT cho phép GV, HS tương tác với 
nội dung, tức là trong quá trình tương tác với HLĐT, GV, 
HS có thể nhận được các thông tin phản hồi khác nhau 
khi ta đưa ra các yêu cầu khác nhau).

Với ưu thế về sự đa dạng, phong phú và thuận 
tiện của các dạng thông tin, HLĐT DH mang lại nhiều 
lợi ích cho cả GV lẫn HS trong QTDH. Xem xét dưới tư 
cách là một phương tiện DH, HLĐT không phải chỉ như 
những công cụ, phương tiện truyền đạt thông tin đến 
người học dưới dạng in bài, sao chép, xem video DH,... 
mà HLĐT có vai trò thúc đẩy và điều phối HĐ dạy - học 
nhằm mục tiêu giúp người học khám phá và chiếm lĩnh 
tri thức. 
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3. Các yếu tố tác động đến việc sử dụng học liệu 
điện tử trong dạy học 

3.1. Mô hình thống nhất về sự chấp nhận và sử 
dụng công nghệ

Mô hình thống nhất về sự chấp nhận và sử dụng 
công nghệ (UTAUT - Unified Theory of Acceptance and 
Use of Technology) được xây dựng bởi V. Venkatesh, M.G. 
Morris, F.D. Davis (2003) để giải thích ý định hành vi và 
hành vi sử dụng của người dùng đối với các ứng dụng 
công nghệ thông tin (CNTT) [1]. UTAUT được xây dựng 
với 4 yếu tố cốt lõi của ý định và hành vi sử dụng CNTT: 
Hiệu quả mong đợi, nỗ lực mong đợi, ảnh hưởng xã hội 
và điều kiện thuận lợi. 

Hình 1: Mô hình UTAUT 
Năm 2012, Venkatesh và các cộng sự đã xây dựng 

phương pháp tiếp cận bổ sung cho mô hình ban đầu, 
mô hình UTAUT2. UTAUT2 được tích hợp thêm các yếu 
tố động lực thụ hưởng, giá trị giá cả và thói quen vào 
mô hình UTAUT gốc. Ngoài ra, UTAUT2 loại bỏ yếu tố tự 
nguyện sử dụng khỏi các biến nhân khẩu học trong mô 
hình UTAUT ban đầu.

Trong mô hình UTAUT và UTAUT2:
- Hiệu quả mong đợi (Performance Expectancy): Là 

việc cá nhân tin rằng việc sử dụng hệ thống công nghệ 
sẽ giúp họ đạt được hiệu quả cao trong công việc. Năm 
cấu trúc từ các mô hình liên quan đến kì vọng hiệu quả 
là tính hữu ích trong mô hình TAM (Davis, 1989 - 1993); 
TAM2 (Venkatesh và Davis, 2000), động lực bên ngoài 
trong mô hình MM (Davis, 1992), công việc phù hợp trong 
mô hình MPCU (Thompson, 1991), lợi thế tương đối trong 
mô hình IDT (Rogers, 1995) và kết quả mong đợi trong mô 
hình SCT (Compeau và Higgins, 1995).

- Nỗ lực mong đợi (Effort Expectancy): Chỉ ra mức 
độ dễ dàng kết hợp công việc với việc sử dụng các hệ 
thống thông tin hay sản phẩm CNTT. Ba cấu trúc từ các 
mô hình cho khái niệm về kì vọng nỗ lực là yếu tố cảm 
nhận dễ dàng sử dụng trong mô hình TAM (Davis, 1989 
- 1993); TAM2 (Venkatesh và Davis, 2000), yếu tố sự phức 
tạp trong mô hình MPCU (Thompson, 1991) và yếu tố dễ  
dàng sử dụng trong mô hình IDT (Rogers, 1995).

- Ảnh hưởng xã hội (Social Influence): Mức độ mà cá 
nhân nhận thức những người quan trọng khác tin rằng 
họ nên sử dụng hệ thống mới. Theo Venkatesh (2003), 
vai trò của ảnh hưởng xã hội trong các quyết định chấp 
nhận công nghệ là phức tạp và phụ thuộc vào hàng loạt 
các ảnh hưởng ngẫu nhiên.

- Điều kiện thuận lợi (Facilitating Conditions): Mức 
độ mà cá nhân tin rằng một tổ chức cùng một hạ tầng 
kĩ thuật tồn tại nhằm hỗ trợ việc sử dụng hệ thống công 
nghệ. Yếu tố này tác động trực tiếp đến hành vi sử dụng 
của người sử dụng công nghệ. Ba cấu trúc từ các mô 

hình liên quan đến điều kiện thuận tiện là kiểm soát 
hành vi trong TPB (Ajen, 1985 - 1991); TAM (Davis, 1989 
- 1993), yếu tố điều kiện thuận lợi trong mô hình MPCU 
(Thompson, 1991) và yếu tố  khả năng tương thích trong 
mô hình IDT (Rogers, 1995).

- Động lực thụ hưởng (Hedonic Motivation): Được 
xác định như là niềm vui hay sự sung sướng có được từ 
việc sử dụng công nghệ. Nó có vai trò quan trọng trong 
việc xác định sự chấp nhận và sử dụng công nghệ [2].

- Giá trị giá cả (Price Value): Là chi phí và cấu trúc giá 
cả có thể tác động đáng kể đến việc sử dụng công nghệ 
của người sử dụng. Theo Venkatesh, giá trị giá cả là tích 
cực khi những lợi ích của việc sử dụng một công nghệ 
được xem là lớn hơn chi phí và có tác động tích cực đến 
ý định hành vi.

- Thói quen (Habit): Là mức độ mà mọi người có 
xu hướng thực hiện hành vi một cách tự động. Ajzen và 
Fishbein lưu ý rằng thông tin phản hồi từ kinh nghiệm 
trước đây có ảnh hưởng đến những niềm tin khác nhau 
và những hành vi thực hiện trong tương lai [3].

- Các biến nhân khẩu học (Tuổi - age, giới tính - 
gender, kinh nghiệm - experience, tự nguyện sử dụng 
- voluntariness of use): Được đề xuất như một phần của 
UTAUT và được đưa vào phân tích sự ảnh hưởng đến các 
yếu tố chấp nhận là hiệu quả mong đợi, nỗ lực mong 
đợi, ảnh hưởng xã hội và điều kiện thuận tiện đối với ý 
định và hành vi sử dụng. Theo Venkatesh (2012), trong 
mô hình UTAUT2, tính tự nguyện đã được bỏ đi so với 
UTAUT.

Nhờ kết hợp nhiều lí thuyết và mô hình liên quan 

Hình 2: Mô hình UTAUT2

Hình 3: Mô hình chấp nhận và sử dụng HLĐT trong DH 
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tới việc chấp nhận và ứng dụng CNTT, lí thuyết thống 
nhất về sự chấp nhận và sử dụng công nghệ với mô hình 
UTAUT và UTAUT2 được cho là có thể giải thích khá chính 
xác ý định sử dụng công nghệ của người dùng.

3.2. Các yếu tố tác động đến việc sử dụng học liệu 
điện tử trong dạy học 

Tham chiếu mô hình UTAUT và UTAUT2 vào thực 
tiễn sử dụng HLĐT trong DH tại Việt Nam, theo chúng 
tôi, việc sử dụng HLĐT trong DH hiện nay chịu ảnh 
hưởng của các yếu tố được mô tả trong Hình 3.

3.2.1. Hiệu quả mong đợi
Yếu tố này có thể xem như là lợi ích thu được khi 

sử dụng HLĐT (có thể gọi là lợi ích khi ứng dụng HLĐT) 
trong DH. Lợi ích khi ứng dụng HLĐT đề cập đến niềm 
tin của GV đối với những lợi ích mà HLĐT mang lại. GV có 
xu hướng sử dụng HLĐT trong DH khi họ tin rằng HLĐT 
đem lại giá trị gia tăng cho cả GV và HS trong QTDH. 

Yếu tố này có tác động trực tiếp đến ý định sử dụng 
HLĐT trong DH của GV. Khi GV có kì vọng hiệu quả càng 
lớn thì ý định sử dụng HLĐT càng tăng lên. Tuy nhiên, 
để GV chuyển từ việc có ý định sử dụng sang thực sự sử 
dụng HLĐT thì sự kì vọng hiệu quả phải được chuyển 
sang mức độ cao hơn là sự tin tưởng vào lợi ích khi sử 
dụng HLĐT. 

Thực tế DH cho thấy, hiện có khá nhiều nguồn HLĐT 
đã và đang được phát triển nhằm hỗ trợ GV, HS trong 
QTDH. Tuy nhiên, mức độ ứng dụng các loại HLĐT này 
vào DH tại các trường phổ thông Việt Nam là không cao. 
Điều này có liên quan đến yếu tố hiệu quả mong đợi mà 
cụ thể là liên quan đến niềm tin của GV vào chất lượng 
của nguồn HLĐT hiện nay. Để GV tin tưởng sử dụng, 
nguồn HLĐT hỗ trợ DH phải chứa đựng nội dung mà GV 
mong muốn sử dụng, đáp ứng được nhu cầu dạy - học, 
kích thích GV tin rằng việc sử dụng HLĐT sẽ giúp họ đạt 
được hiệu quả cao trong giảng dạy. Do đó, việc lựa chọn 
nội dung khi xây dựng và phát triển các loại HLĐT là rất 
quan trọng. Nó tác động trực tiếp đến ý định sử dụng và 
hành vi sử dụng HLĐT của cả GV lẫn HS.   

3.2.2. Nỗ lực mong đợi 
Yếu tố này đề cập đến mức độ dễ dàng kết hợp 

công việc giảng dạy với việc sử dụng HLĐT, có thể hiểu 
chính là độ khó - dễ khi sử dụng HLĐT trong DH.

Để sử dụng hiệu quả HLĐT trong DH, người sử dụng 
phải có những kĩ năng (KN) công nghệ cơ bản như: KN 
sử dụng máy vi tính; KN sử dụng và khai thác các phần 
mềm DH; KN sử dụng đa phương tiện (multimedia); KN 
tra cứu, tìm kiếm và xử lí thông tin trên Internet; KN sử 
dụng các phương tiện DH hỗ trợ,...

Độ thuần thục về KN công nghệ tác động lớn đến ý 
định sử dụng HLĐT trong DH. Một GV với trình độ và KN 
công nghệ kém sẽ khó khăn khi sử dụng các loại HLĐT 
trong DH, kéo theo là sự quan ngại khi tiếp cận với các 
nguồn HLĐT hỗ trợ DH. 

Mặc khác, nếu HLĐT được thiết kế, xây dựng với 
những đòi hỏi về KN công nghệ phức tạp thì sẽ là cản trở 
đối với việc ứng dụng HLĐT trong DH. Bởi trình độ cũng 
như KN công nghệ của GV hiện nay là không đồng nhất. 
Do vậy, khi thiết kế các loại HLĐT hỗ trợ DH, các thao tác 
khai thác phải vừa đơn giản, tiện lợi vừa nhanh chóng 
và mọi người đều có thể thực hiện được. Yếu tố nỗ lực 
mong đợi (hay độ khó - dễ khi sử dụng HLĐT) chịu sự chi 
phối tương đối lớn bởi các yếu tố điều tiết như: Tuổi, giới 
tính, kinh nghiệm và học vấn.

3.2.3. Ảnh hưởng xã hội 
Yếu tố ảnh hưởng xã hội trong việc ứng dụng HLĐT 

vào DH chính là mức độ tác động của những người (hoặc 
yếu tố) có ảnh hưởng, có mối liên hệ trực tiếp đến người 
sử dụng HLĐT như: HS, đồng nghiệp, phụ huynh HS,...

Thực tế DH hiện nay cho thấy, GV là người quyết 
định việc ứng dụng các loại HLĐT trong DH. Tuy nhiên, 
quyết định này của GV thường chịu tác động của các tác 
nhân xã hội [4]. Cụ thể, có ba sức ép chính đối với việc 
ứng dụng HLĐT trong DH của GV ở Việt Nam:

(1) Sức ép từ phía thế hệ HS hiện nay: HS hiện nay 
được tiếp cận với CNTT từ khá sớm và các em đang là 
những người lớn lên cùng với CNTT. Do đó, đòi hỏi được 
học tập hiệu quả hơn với sự trợ giúp của công nghệ là 
nhu cầu chính đáng. Việc này tạo nên sức ép phải ứng 
dụng CNTT trong DH.

(2) Sức ép từ phía đồng nghiệp: Sức ép này được tạo 
ra từ suy nghĩ phải theo kịp đồng nghiệp. Việc một GV 
nhận thấy các đồng nghiệp khác trong cùng môi trường 
sư phạm liên tục ứng dụng các loại HLĐT vào QTDH sẽ 
khiến họ cảm thấy cần phải tiếp cận và sử dụng HLĐT để 
bắt kịp đồng nghiệp.

(3) Sức ép từ phía Bộ Giáo dục và Đào tạo: Sức ép 
này xuất phát từ yêu cầu phải ứng dụng CNTT trong DH 
của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Hiện nay, việc ứng dụng 
CNTT trong giảng dạy, học tập đang được triển khai 
rộng rãi ở mọi cấp học. Đây là một trong những sức ép 
khiến GV phải chủ động tiếp cận và ứng dụng các loại 
HLĐT trong DH.

Có thể thấy, ảnh hưởng xã hội tạo ra một lực đẩy 
tích cực, làm tăng ý định sử dụng và hành vi sử dụng 
HLĐT của GVTH trong giảng dạy. Tuy nhiên, ảnh hưởng 
xã hội, cụ thể là các sức ép nói trên, chỉ thực sự tác động 
đến hành vi sử dụng HLĐT khi nó được tạo ra và duy trì 
tác động một cách thường xuyên và hợp lí. 

3.2.4. Điều kiện thuận lợi 
Những điều kiện thuận lợi tác động đến việc sử 

dụng HLĐT trong DH bao gồm: Niềm tin và thái độ của 
GV, phương tiện - thiết bị hỗ trợ, sự ủng hộ của lãnh đạo. 

Nhiều nghiên cứu cho thấy những GV có niềm tin và 
thái độ tích cực thường tích hợp CNTT nói chung, HLĐT 
nói riêng nhiều hơn vào công tác giảng dạy. Ngược lại, 
những GV thiếu niềm tin và có thái độ tiêu cực thường 
tránh ứng dụng CNTT, HLĐT [5].

Phương tiện - thiết bị hỗ trợ là điều kiện cần để GV 
có thể ứng dụng HLĐT trong DH. Thiếu các phương tiện 
DH hỗ trợ cần thiết sẽ làm triệt tiêu ý định sử dụng cũng 
như hành vi sử dụng HLĐT của GV.

Sự ủng hộ của lãnh đạo là điều kiện quan trọng đối 
với việc ứng dụng CNTT nói chung, HLĐT nói riêng tại 
Việt Nam. Sự ủng hộ của lãnh đạo thường được thể hiện 
qua các hình thức như: (i) Tạo điều kiện trong việc hướng 
dẫn GV ứng dụng HLĐT, giúp GV nhận thức được mục 
đính sử dụng HLĐT; (ii) Có chế độ khuyến khích, động 
viên, khen thưởng GV khi ứng dụng HLĐT vào giảng dạy; 
(iii) Đầu tư thỏa đáng vào phương tiện - thiết bị công 
nghệ đảm bảo cho GV có thể sử dụng HLĐT trong DH.

Điều kiện thuận lợi tác động trực tiếp đến ý định 
sử dụng và hành vi sử dụng HLĐT của GV. Thiếu các điều 
kiện thuận lợi như: Thiếu thái độ tích cực, thiếu hỗ trợ 
của lãnh đạo, thiếu trang thiết bị và thiếu biện pháp 
khuyến khích... là một trong những lí do dẫn đến việc GV 
không ứng dụng HLĐT vào QTDH.
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3.2.5. Thói quen 
Thói quen sử dụng HLĐT trong DH được xem như 

hành vi quen thuộc đã có từ trước hay là hành vi mang 
tính tự động trong việc sử dụng HLĐT vào DH. Một GV 
đã từng ứng dụng thành công CNTT nói chung, HLĐT 
nói riêng vào giảng dạy sẽ có xu hướng tiếp tục ứng 
dụng và ứng dụng nhiều hơn trong QTDH. Việc này tạo 
thành thói quen sử dụng HLĐT của GV. Trong quá trình 
giảng dạy, nếu bắt gặp những vấn đề DH phù hợp thì 
GV sẽ nghĩ ngay đến việc tìm kiếm, khai thác các loại 
HLĐT tương ứng để hỗ trợ DH vấn đề đó. Ngược lại, một 
GV chưa từng hoặc đã từng ứng dụng CNTT nói chung, 
HLĐT nói riêng nhưng nhiều lần không thành công sẽ có 
xu hướng tiếp tục né tránh ứng dụng HLĐT vào QTDH 
của mình. Điều này sẽ tạo ra cản trở rất lớn đến ý định 
sử dụng HLĐT vào DH của GV. Mặt khác, với thói quen 
theo hướng tiêu cực, nếu vì một lí do (hay sức ép) nào đó 
khiến GV có ý định sử dụng thì “sức ì” của thói quen cũng 
sẽ tạo ra một cản trở đến hành vi sử dụng HLĐT của GV. 

Như vậy, yếu tố thói quen sử dụng cũng tác động 
trực tiếp đến ý định sử dụng và hành vi sử dụng HLĐT 
trong DH của GV. Nếu thói quen sử dụng HLĐT được hình 
thành theo hướng tích cực như một phản xạ tự nhiên thì 
sẽ tạo ra một lực tác động theo hướng làm tăng ý định sử 
dụng và hành vi sử dụng HLĐT trong DH của GV.

3.2.6. Các yếu tố điều tiết (tuổi, giới tính, kinh nghiệm, 
học vấn) 

Tuổi tác, giới tính, kinh nghiệm giảng dạy và trình 
độ học vấn có ảnh hưởng quan trọng tới việc GV có hay 
không ứng dụng CNTT nói chung, HLĐT nói riêng vào 
QTDH [6]. 

Một số nghiên cứu chỉ ra rằng, khi tuổi, giới tính, 
kinh nghiệm và học vấn được phân tích riêng biệt trong 
mối tương quan với việc ứng dụng CNTT nói chung, 
HLĐT nói riêng, nam GV trẻ với ít kinh nghiệm thường 
ứng dụng nhiều hơn là nữ GV, lớn tuổi, có nhiều kinh 
nghiệm; GV với trình độ học vấn cao thường ứng dụng 
nhiều hơn GV có trình độ học vấn thấp. Tuy nhiên, khi 
tuổi, giới tính, kinh nghiệm giảng dạy và học vấn được 
xem xét cùng một lúc trong mối quan hệ với các yếu tố 
khác như: Năng lực công nghệ, việc tập huấn sử dụng 
HLĐT và niềm tin của GV, lúc này có sự khác nhau mang 
tính phức tạp hơn là mối quan hệ trực diện nói trên.

4. Kết luận
Tham chiếu mô hình thống nhất về sự chấp nhận 

và sử dụng công nghệ UTAUT, UTAUT2 vào thực tiễn sử 
dụng HLĐT trong DH tại Việt Nam, theo chúng tôi, ý định 
và hành vi sử dụng HLĐT trong DH hiện nay chịu tác 
động của các yếu tố: Hiệu quả mong đợi, nỗ lực mong 
đợi, ảnh hưởng xã hội, điều kiện thuận lợi, thói quen 
và các yếu tố điều tiết (tuổi, giới tính, kinh nghiệm, học 
vấn). Có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng HLĐT 
trong DH, theo chúng tôi, yếu tố hiệu quả mong đợi (hay 
lợi ích khi ứng dụng HLĐT) là yếu tố tác động lớn nhất 
đến ý định và hành vi sử dụng HLĐT vào dạy học của GV 
hiện nay. Đây là thách thức với các nghiên cứu thiết kế, 
xây dựng các loại HLĐT hỗ trợ DH, bởi GV sẽ không sử 
dụng HLĐT vào DH nếu họ không tin vào lợi ích do HLĐT 
mang lại.  
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Abstract: E-learning material is a form of electronic documents, being digitized in a certain structure, format and 

script, stored on computer in order to serve the teaching. The decision on using this material was affected by many 
factors. This article refers to a unified model in terms of acceptance and using UTAUT and UTAUT2 technology into current 
application of e-materials in Vietnam in order to propose an accepted model and use e-learning materials in Vietnam. 
Accordingly, intention and the behaviour of using e-learning materials in teaching will be affected by the following 
factors: expected effectiveness and effort, social impact, favourable conditions, habits and regulatory factors (age, gender, 
experience, educational qualification).
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