
FACTS OF FACEBOOK USAGE AMONG STUDENTS OF CAN THO UNIVERSITY 
 

 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG MẠNG XÃ HỘI FACEBOOK CỦA  
SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  

 Author: Pham Ngoc Nhan, Le Tran Thanh Liem       
  

Can Tho University; pnnhan@ctu.edu.vn          
 

Abstract: 
 

The survey on “Facts of Facebook usage among Can Tho University students” is carried out to 
have a closer look at Facebook usage among students of Can Tho University and how much 
time they spend on the social network at the expense of  time for studying. Based on that, the 
authors put forward suggestions to use Facebook effectively while at the same time to reduce 
its negative impacts. The study takes surveys on students who attend regular courses at Can 
Tho University. In total, there are 412 students engaging in the study. The results have found 
out that most students use Facebook during class time, accounting for 77.3%. The study also 
shows that Facebook somehow affects study performance of students as without Facebook, 
82.1% of students spend their free time on study while with using Facebook, the ratio goes 
down to 56.6%. However, most students suggest that with proper usage, Facebook does have 
its positive impacts as it is a good channel to share information about extra activities of their 
class or faculty. Also in the study, the authors propose some waysfor students to take full 
advantages of Facebook.     
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Tóm tắt: 
 
 
Nghiên cứu nêu lên thực trạng sử dụng và ảnh hưởng của Facebook đến thời gian học tập của 
sinh viên nhằm đề xuất các giải pháp giúp sinh viên sử dụng Facebook một cách có hiệu quả 
trong học tập. Nghiên cứu này tập trung vào đối tượng sinh viên học chính qui tại Trường Đại 
học Cần Thơ với cỡ mẫu là 412 sinh viên. Kết quả cho thấy tỉ lệ lớn sinh viên truy cập 
Facebook ngay trong giờ học (chiếm 77,3%). Kết quả nghiên cứu cũng đã phản ánh kết quả 
học tập của sinh viên khi tham gia Facebook, trước khi sử dụng Facebook sinh viên dành thời 
gian cho việc học chiếm tỷ lệ 82,1%, sau khi sử dụng Facebook thì số lượng này chỉ còn 
56,6%. Tuy nhiên, mạng xã hội Facebook cũng được sinh viên thừa nhận mang lại nhiều 
thông tin hữu ích hỗ trợ trong học tập, các hoạt động ngoại khóa rèn luyện kỹ năng mềm nếu 
biết sử dụng đúng cách. Từ kết quả nghiên cứu, một số giải pháp được đề xuất giúp cho sinh 
viên sử dụng Facebook có hiệu quả hơn trong học tập.  
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