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Tóm tắt: 

Trên cơ sở nghiên cứu tình hình áp dụng Facebook vào học phần marketing điện tử nhằm tăng 
cường hiệu quả hình thức học tập cộng tác được thực hiện dựa trên kết quả điều tra và thu thập 
số liệu từ 69 sinh viên K46 Truyền thông và Marketing – Khoa Du lịch, Đại học Huế, kết quả chỉ 
ra rằng hình thức này đã mang lại hiệu quả khá cao về mặt động lực, tương tác và thành tựu cho 
sinh viên trong quá trình học, tuy nhiên lợi ích về mặt tương tác giữa giáo viên với sinh viên lại 
chưa được thể hiện tốt. Bên cạnh đó, hình thức này còn gặp khá nhiều khó khăn trong việc áp 
dụng, điển hình là do sự thiếu ổn định về Internet và sự mới lạ của hình thức này. Từ đó hàm ý 
quản lý và phát triển hình thức này được đưa ra là sinh viên cần nâng cao thái độ học tập tích cực 
và giáo viên cần nâng cao trình độ và kinh nghiệm để xây dựng bài giảng thêm phong phú, hấp 
dẫn và thu hút được sự quan tâm từ sinh viên. 
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Abstract: 

 Based on the research on integrating Facebook into e-marketing module: a measure to enhance 
collaborative learning implemented by interviewing and collecting data from 69 students from 
Communications and Marketing class of Hospitality and Tourism (Hue University), this paper 
indicates that this method brings high efficiency in terms of motivation, interaction and 
achievement for students in learning process. However, the interaction between teacher and 
student does not perform well. Besides, the instability of the Internet and the novelty of this kind 
have caused many difficulties during the learning process. Thereby, the implications for 
collaborative learning based on Facebook management and development are given to enhance 
the students’s active learning attitude and improve the teacher’s knowledge and experience to 
attract the attention from the students. 
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