
HUE UNIVERSITY  

UNIVERSITY OF FOREIGN LANGUAGES 

 

 

 

 

VO NGUYEN DA THAO 

 

 

 

 

 

AN INVESTIGATION INTO EFL TEACHERS’ AND 

STUDENTS’ PERSPECTIVES ON FACTORS INFLUENCING 

ORAL FLUENCY IN THE CONTEXT 

OF THE UNIVERSITY IN VIETNAM 

 

 

 

 

 

DOCTOR OF PHILOSOPHY THESIS IN THEORY AND 

METHODOLOGY OF ENGLISH LANGUAGE TEACHING 

CODE: 9140111 

 

 

 

 

 

 

 

HUE, 2022 



The work was completed at: 

University of Foreign Languages, Hue University 

 

 

Academic supervisors: Assoc. Prof. Dr. TRAN VAN PHUOC 

 Dr. TRAN QUANG HAI 

 

Reviewer 1: 

 

 

Reviewer 2: 

 

 

Reviewer 3: 

 

 

 

The thesis will be defended in front of the thesis committee of ………… 

at …………………….. hour ………, date ..… month……….. 

 

 

The thesis can be found at: 

  

 



1 

CHAPTER 1: INTRODUCTION 
 
1.1. Background of the study 

Regarding EFL learners, some studies show that speaking ability in 
English and many other foreign languages is the most challenging 
component of foreign language learning since a successful speaker must 
integrate a variety of abilities in order to speak sufficiently well (Young, 
1990; Price, 1991; Horwitz, Horwitz, & Cope, 1991; Ztürk & Gürbüz, 2014). 
This is because speaking skills depend on the context of the situation, 
including the participants, their shared experiences, the physical 
surroundings, and the reason for speaking. Hence, promoting speaking skills 
necessitates learners' awareness of not only how to produce specific parts of 
the language (grammar, pronunciation, or vocabulary) that are linguistic 
competence but also when, why, and in what manner to produce language 
(socio-linguistic competence). More importantly, there are the components 
that underpin effective communication. It is said that "the affective side of 
the learner is probably one of the most important influences on language 
learning success or failure" (Oxford, 1990, p. 140). Also, learners experience 
other dominant factors while speaking, leading to the development of 
speaking fluency (Heyun, 1999; Bahrani, 2011; Davies, 2014; Samuel, 2020; 
Marisca, Venansia & Norma, 2020). Students, particularly in EFL contexts 
like Vietnam, lack fluency practice opportunities because their language 
exposure and use are generally limited to the classroom, which may be 
further hindered by a lack of fluency exercises in the classroom. 
1.2. Statement of the problem 

Focusing on the importance of English in the workplace, the principal 
factors influencing LOF are arguably more significant and should be 
recognized and emphasized as a part of the language learning process. This is 
due to the fact that a large proportion of the student population is leaving 
universities because their English is failing to meet the demands of real life and 
work. Although English language teaching is officially launched in the third 
grade of elementary public schooling in Vietnam and continues until university 
studies, communicative fluency in spoken English appears to be a constant 
struggle for Vietnamese students conducting academic programs and 
workplace communication in English. According to Stern (1983), despite years 
of instruction based on such syllabuses, language learners could communicate 
in an L2 to some extent. Furthermore, issues related to communication failure, 
especially LOF, involve a complicated set of problems. 
1.3. Purpose of the study 

The core purpose of this research is to review the range of factors 
related to oral fluency as affective and external problems, which includes 
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the concept of oral fluency, the importance of LOF, the factors hindering 
it, and identify ways to develop it when teaching majored English 
students at Vietnamese universities. The results of this study demonstrate 
teachers' and students' perspectives on oral fluency and factors 
influencing the speaking fluency outcomes in the circumstances of 
universities in Vietnam by means of oral fluency teaching and learning, 
and the implications of the findings may be used to facilitate Vietnamese 
EFL learners' oral fluency. Furthermore, the evidence found in the current 
study may benefit both teachers and students in EFL contexts and 
increase their confidence in effective teaching and learning oral fluency. 
1.4. Research questions 

1. What are the students' and the teachers' perspectives on oral fluency? 
2. What are teachers' and students' perspectives on the factors 

influencing the oral fluency of tertiary English majors? 
1.5. Scope of the study 

Regarding second language acquisition theory, speaking performance, 
especially oral fluency, is affected by linguistic, cognitive, social, and affective 
factors. These factors are also challenging for Vietnamese EFL students to 
speak English fluently and accurately. One of them is effective factors related 
to the learners' learning. In other words, the scope of the current research 
focuses on the affective factors, concluding with anxiety, motivation, and 
attitude. It is believed that affective factors play a vital role in learning a 
language and the willingness to participate in fluency activities (Yang, 2014). 
More than that, this research also examines external factors in second language 
acquisition. The external factors include technology, instruction, exposure to 
English, task type, and environment-class size factors. 
1.6. Significance of the study 

To my knowledge, previous L2 fluency research has not examined 
teachers’ perspectives on speaking fluency. The academic work and the 
understanding of specific characteristics or factors influencing Vietnamese 
L2 learners’ speaking fluency have been almost absent. Although fluency 
is widely regarded as one of the fundamental skills that most L2 learners 
fully expect to acquire, the perspectives of EFL teaching staff members 
have mostly been neglected in concrete empirical research. Accordingly, 
the significance of this research is confidently expected to make 
outstanding contributions to both the theoretical and practical aspects of the 
field of language studies. 

In considering the aspects of the theoretical approach, this research is 
associated with the fluency in oral speaking among Vietnamese EFL students 
in tertiary education, which may represent the nature and components of the 
learners' speaking proficiency. This is partly due to the learners' background, 
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and characteristics of learning EFL identified through the data collection, 
which may reveal possible triggers regarding oral fluency outcomes. The 
results may thus raise the heightened awareness of the main components 
affecting fluency in students’ communication in Vietnam. 
1.7. Definitions of key terms 

Oral fluency 
Teachers’ and students’ perspectives 

1.8. Organization of the thesis 
 

CHAPTER 2: REVIEW OF LITERATURE 
 

2.1. Overview of teaching speaking and speaking Fluency in Vietnam 
This study was carried out at universities in Vietnam. The specific 

research context shares similar learning situations with others worldwide, 
especially in Asian countries where spoken English is taught and practised 
as a compulsory subject from grades 1 to 12. However, there are 
differences, and what is used in one setting cannot be used in another. It 
means that the context should identify similarities and differences with 
other situations. Therefore, it is primarily suggested that the setting of the 
study focuses on English-major students at Vietnamese Universities. 
2.2. Theoretical background 

The current study looks into teachers' and students' 
perspectives in their current situations and conditions. It is safe to 
assume that no particular theory has been set for the research on LOF. 
As discussed in the thesis, addressing definitions for LOF and related 
concepts is critical for understanding the factors influencing LOF. 
There are various definitions of LOF and different ways to distinguish 
speaking Fluency, to the point that people involved in learning more 
about oral Fluency often become bewildered (Préfontaine, 2010). He 
further argued in favour of a multi-dimensional construct of Fluency. 
2.2.1. Fluency 

In discussions of speaking Fluency, drawing on earlier work by 
Fillmore (1979), he classified oral Fluency into four essential characteristics. 
The first characteristic is "the ability to talk at length with few pauses, the 
ability to fill time with talk" (2000, p. 51), which implies automaticity of 
language processing. The second dimension is the production of coherent 
sentences using the "semantic and syntactic resources of the language" 
appropriately. The third is "the ability to have appropriate things to say in a 
wide range of contexts" (p. 51). The last is "the ability some people have to be 
creative and imaginative in their language use" (ibid., p. 51). It should be duly 
noted that his understanding of Fluency is not intimately linked with the speed 
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of speech but rather the complexity and quality of sentences spoken. More 
interestingly, he was more likely to assume that the Fluency of the speaker 
could vary with the different contextualizations and situations. His definition of 
Fluency is reasonably detailed and extensive, but it is difficult to discern how 
this description differs from the perspectives of global oral proficiency. 
2.2.2. Gardner’s socio-educational model 

Gardner's socio-educational model identifies four factors that 
influence language learning: social milieu, individual differences, 
contexts for second language acquisition, and learning outcomes 
(Gardner 1979). Gardner's early model (Gardner, 1979) is being used as 
the basic framework for the current study. However, the new version 
(Gardner 1985) stresses the importance of attitudes and the role of a 
number of various individual characteristics of learners in L2 
acquisition. The model is illustrated in the diagram below. 

 
Figure 2.2. Gardner’s socio-educational model (adapted from Gardner, 1985) 

2.2.3. Krashen’s Monitor Theory 
Krashen’s Monitor Theory (1987) explains how learners acquire 

an L2. It consists of five hypotheses: the acquisition/learning hypothesis, 
the monitor hypothesis, the natural order hypothesis, the input hypothesis, 
and the affective filter hypothesis. The theoretical framework exploited in 
this research is the input hypothesis. This model was developed and 
published by the linguist Stephen Krashen in 1977. 
Table 2.1. The Krashen's Input Hypothesis with the teaching instruction 
Optimal input The teaching instruction 

1. Input 
comprehensibility 

To help learners to acquire and understand the 
meaning of an utterance or a sentence in the target 
language by choosing the material that is not so 
demanding on the student. 

2. Interesting and 
relevant input 

To help the learners to acquire the new words that they 
need for success in their everyday activities and the new 
words by designing textbooks to cater to their needs. 
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Optimal input The teaching instruction 

3. Input grammatical 
sequence 

To avail the materials which help learners to understand the 
target language grammatical rules implicitly. 

4. Input quantity To expose the learners to sufficient, rich and comprehensible 
target language learning resources by engaging them in 
conversations rather than listening comprehension exercises. 

 

Table 2.2. Krashen's Input Hypothesis with the technology 
Optimal input The technology 

1. A Tool for Conversational 
management 

To help learners to interact with the target 
language speakers and thus to improve their 
communication skills. 

2. Filter Strength To help learners to improve their 
communication skills in the target language. 

 
2.2.3.5. The Affective Filter Hypothesis 
2.2.4. L2 Oral fluency factors 

 Aligning this conceptual framework of the L2 fluency of Segalowitz 
and its influences with the setting of the present study, the factors influencing 
LOF may be divided into two main categories based on its dimensions' 
central roles and consequences. 

These classifications include speaker factors and speaker-external 
factors, providing a theoretical background for an investigation into EFL 
teachers' perspectives. 

 
Figure 2.3. The framework of oral fluency factors 

2.2.4.1. Speaker factors 
(i) Age 
(ii) Attitude 
(iii) Motivation 
(iv) Anxiety factors 

2.2.4.2. External factors 
(i) The task type 
(ii) Environment – class size 
(iii) Exposure to English 
(iv) Instruction 
(v) Technology 

 

Oral fluency factors 

Externalfactors Affective factors 
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2.2.5. Peer Interaction 
2.2.6. Communicative competence 

(i) The grammatical competence perspective 
(ii) Strategic competence perspective 
(iii) Sociolinguistic competence perspective 
(iv) Discourse competence perspective 

2.2.7. Fluency development 
2.2.8. Summary of Theoretical Framework 
2.3. Previous studies  

In recent years, L2 oral fluency (LOF) has received a lot of attention 
and research (Ascione, 1993; Kormos & Dénes, 2004; N. Segalowitz & 
Freed, 2004; Wood, 2006; Segalowitz, 2010; Parish, 2011; Préfontaine, 
2013; Yahaya & Kheirzadeh, 2015; Segalowitz, 2016a;). Likewise, some 
language researchers assert that speaker factors and speaker-external factors 
impact speaking fluency (Kopnická & Calgary, 2016; Milli Marie Antonia, 
n.d.). Furthermore, most studies focus on the factors of LOF in the second 
language (Préfontaine & Kormos, J., 2015; Huensch & Tracy-Ventura, 
2017) and language fluency improvement during studies overseas (Hall & 
Burgess, 2000; Savicki, Arre, & Binder, 2013; Son, 2013; Kim et al., 2015; 
Leonard, 2015; Leonard & Shea, 2017). Additionally, students and teachers 
have different perspectives on L2 oral fluency (LOF) in English (He, 2013). 
However, how these factors contribute to the LOF of higher education, 
Vietnamese students has not yet been extensively studied. In particular, there 
is little research on the LOF of EFL students in Vietnam and the factors that 
may influence their learning process in terms of speaking fluency. This lack 
of research is a concern because oral language competence is a significant 
feature of Western education. 

There is evidence from empirical research that is concerned with 
specific ways of presenting information and ideas, in which the construct 
of oral fluency pertains to utterance, cognitive, and perceived fluency 
(Préfontaine, 2010; Kahng, 2014; N. Segalowitz, 2016). Also, the factors 
influencing the LOF include affective factors and speaker-external factors 
(Kopnická & Calgary, 2016). The roles of these three aspects, as well as 
the contributing factors, have been reviewed, but this investigation has 
yielded the native speakers' perceptions (Derwing, Rossiter, Munro, & 
Thomson, 2004; Freed, Segalowitz, & Dewey, 2004; Ginther, Dimova, & 
Yang, 2010; Pinget, Bosker, Quené, & de Jong, 2014; Préfontaine & 
Kormos, 2016). There is a dearth of research concerning language 
teachers' perspectives in this current context. In light of this, what was 
unknown was how the language fluency of the Vietnamese students was 
influenced or related to the EFL teachers' perspectives on these aspects. 
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Our concern here is to argue for a theoretical basis from language 
teachers' perspectives and students' ones. 
2.4 The Gaps in the Literature 

In the previous sections, the researcher provided an overview of 
current research into the teaching approaches related to oral fluency(e.g., 
Gavran, 2013; Kustati, 2013; Yang, 2014; Huang, 2016; Albino, 2017) and 
affective factors such as motivation, attitude, anxiety in second language 
learning with a particular emphasis on the contribution to oral fluency (e.g., 
Horwitz et al., 1986; Heyun, 1999; Bailey, Onwuegbuzie, & Daley, 2003; 
Rand, 2007, Loukriz, 2013; Dore, 2015; Nzanana, 2016; N. Segalowitz, 
2016a), and external factors such as class size, task types, exposure to English, 
in relation to oral production with a focus on oral fluency (e.g., Ngoc & 
Iwashita, 2012; Son, 2013a; Davies, 2014; H. T. Nguyen, Warren, & Fehring, 
2014; H. T. Nguyen, Fehring, & Warren, 2015; Tavakoli, 2016; Thai & Boers, 
2016; De Wolf et al., 2017a; Karpovich, Sheredekina, Krepkaia, & Voronova, 
2021). Many of the insights and the focus on speaking performance have been 
integrated into Vietnamese higher education classrooms, contributing to a 
gradual shift toward communicative language teaching. There is also evidence 
concerning the effectiveness of oral fluency (e.g., Khong, 2019; Dung and 
Ngoc, 2020). However, there are still research gaps to be addressed in order for 
such insights to influence EFL learners in higher education in Vietnam.  
2.5. Summary 
 

CHAPTER 3: METHODOLOGY 
 

3.1. Research Paradigm 
The current study adopts the Interpretivist Paradigm/Constructivist 

Paradigm as its research approach to interpret the participants' constructions 
and beliefs about the concept of "oral fluency," specifically on the factors 
influencing students' oral fluency in the context of higher education schools 
in Vietnam. This is due to the fact that the purpose of research differs 
significantly between post-positivist and interpretivist perspectives. 
Postpositivism seeks the "truth" through attributing universality to study 
outcomes, whereas interpretivist research seeks understanding (Willis, Jost, 
and Nilakanta, 2002). "Truth" conveys more control over the research 
process, but "understanding" signifies knowledge production in context. 
3.2. Research design 

The term "research design" refers to a procedure that consists of 
four interrelated aspects (see Figure 3.1). According to Crotty (1998), there 
is an existent interaction between these factors, which is shaped by the 
researcher's particular theoretical viewpoint. 
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Figure 3.1. Four elements of research design 
The selection of an appropriate research paradigm, also known as a 

philosophical worldview (Creswell, 2009; Mertens, 2010), or an 
epistemologically philosophical attitude, is the most essential stage in study 
design (Neuman, 2000; Gray, 2004). Researchers typically use a research 
paradigm to guide their research methods and select specific research 
methodologies or procedures (Creswell, 2009; Mertens, 2010). In this study, 
interpretivism/constructivism is the most appropriate research paradigm and 
the theoretical perspective that best summarizes the three theoretical 
frameworks established in the previous chapter (Gray, 2004; Creswell, 2009). 

The third component of the research design is research methodology. 
The methodology connects the process of designing the research to the main 
research question and also the design methods to the choice of methods. Thus, 
research design plays a crucial role in bridging the gap between research 
questions and research methods. For example, mixed methods research 
addresses both the "what" and the "how" or "why" types of research questions, 
which is essential if the goal of the study is to comprehend the different 
explanations of outcomes in diverse ways (Cohen et al., 2018). Qualitative and 
quantitative research methods have been prominent in the research community, 
each with a separate research paradigm. Nevertheless, mixed methods are 
increasingly becoming common in educational and psychological research 
(Tashakkori & Teddlie, 2003, 2010; Mertens, 2005, 2010; Johnson, 
Onwuegbuzie, & Turner, 2007; Creswell, 2009; Yin, 2009; Ross, Richards, & 
Seedhouse, 2011; Creswell & Clark, 2013). Mixed methods research entails 
mixing techniques, approaches, and language of both quantitative and qualitative 
traditions (Johnson and Onwuegbuzie, 2004). Using both methodologies in one 
study has sparked a dispute among researchers about whether the two paradigms 
can coexist in one study. As a result, the mixed methods community has two 
opposing viewpoints (Tashakkori & Creswell, 2007; Creswell & Clark, 2011). 
3.3. Participants 

To investigate factors preventing the LOF of students in 
Vietnam, the participants of the study consist of two groups: the student 
participants and the teacher participants. The participation of EFL 
teachers and students was considered essential to reflect independent, 
possibly differing, perspectives on the exact impact of speaking fluency. 
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EFL teachers and students were chosen as the participants because they 
are the most deeply involved in the daily teaching and learning of EFL 
and thus most closely related to the issues addressed in this study. 
3.4. Data collection instruments 
3.4.1. Questionnaires for teachers and students 
Table 3.4. Summary of the Questionnaire Instrument with closed-ended 

items for quantitative data 
Themes Items 

1. The importance of LOF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2. Student Behavior And Attitude Factors 8, 9, 10, 11, 12 

3. Motivational Factors 13, 14,15, 16, 17 

4. Anxiety Factors 18, 19, 20, 21, 22 

5. Task Type Factors 23, 24, 25, 26, 27 

6. Instruction Factors 28, 29, 30, 31, 32 

7. Environment – Class Size Factors 33, 34, 35, 36, 37 

8. Exposure Factors 38, 39, 40, 41, 42 

9. Technology Factors 43, 44,45, 46, 47 

3.4.2. Semi-structured interviews for teachers and students 
Table 3.5. Interview questions for teachers and students 

1. How often do you/ your students communicate in English in class and 
outside of class? 

2. What does the term "oral fluency" mean to you? 
3. Do you think speaking fluently is important for you/students when 

learning a foreign language? 
4. Of the following factors, which influence most students' oral English 

fluency? You can choose up to 3 factors and explain why. 
a. Behavior and attitude factors 
b. Motivational factors 
c. Anxiety Factors 
d. Task-Type Factors 
e. Instruction Factors 
f. Environment: Class Size Factors 
g. Exposure Factor 
 h. Technology Factors 

5. Of the following factors, which influence the least amount of 
students’ oral English fluency? You can choose up to 3 factors and 
explain why. 
a. Behavior and attitude factors 
b. Motivational factors 
c. Anxiety Factors 
d. Task-Type Factors 
e. Instruction Factors 
f. Environment: Class Size Factors 
g. Exposure Factor 
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 h. Technology Factors 
6. Do you think using technology can help improve oral speaking? If so, 

why? If not, why not? 

3.5. Data collection procedure 
The information was gathered from primary and secondary sources. 

The primary data sources were questionnaires distributed to students and 
teacher educators. Documents collected while visiting each site served as 
secondary data sources. These documents were among curriculum 
guidelines, course texts, and conference and seminar proceedings. 
3.6. Data analysis procedures 

As there were two types of instruments used to collect the data for this 
present study: questionnaires and interviews, the data would be analyzed 
qualitatively and quantitatively. 
3.7. Reliability and Validity 
3.8. Ethical Considerations 
3.9. Summary 

 
CHAPTER 4: FINDINGS AND DISCUSSION 

 

4.1. Findings 
4.1.1. The quantitative analysis of teachers’ and students’ perspectives on LOF  

Table 4.1. EFL students’ and teachers’ perspectives towards LOF 
  The perspectives of speaking fluency 

No Participants N Minimum Maximum Mean 
Standard 
Deviation 

1 Teachers 45 3.78 4.69 4.24 0.22 

2 Students 115 3.60 4.31 4.11 0.21 

4.1.1.1. The descriptive analysis of teachers’ perspectives on LOF 
Table 4.2. EFL teachers’ perspectives towards the importance of LOF 

Item 
No 

Content N Mean SD 

1 Teaching speaking fluency is important in learning a 
second language. 

45 4.42 0.50 

2 Students are aware of the importance of speaking 
fluency in their learning the second language. 

45 3.78 0.82 

3 It is necessary to increase students’ speaking to 
improve their oral English fluency. 

45 4.38 0.49 

4 Teachers often make use of different instructional 
methods to improve students’ speaking fluency. 

45 3.80 1.18 

5 There are some factors affecting students’ speaking fluency 45 4.69 0.47 
6 To develop communicative competence for language 

learners, speaking fluency plays a very important role. 
45 4.53 0.50 
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7 In communicative language classroom, oral fluency 

is very essential for developing qualified language 

learners in the light of the communicative approach 

45 4.09 

 

0.51 

 

4.1.1.2 The descriptive analysis of students’ perspectives on LOF  

Table 4.3. EFL students’ perspectives towards the importance of LOF 
Item 

No 
Content N Mean SD 

1 Teaching speaking fluency is important in learning a 

second language. 

115 4.31 0.57 

2 Students are aware of the importance of speaking fluency 

in their learning the second language. 

115 3.83 0.78 

3 I It is necessary to increase students’ speaking to improve 

their oral English fluency. 

115 4.31 0.58 

4 Teachers often make use of different instructional 

methods to improve students’ speaking fluency. 

115 3.60 0.92 

5 There are some factors affecting students’ speaking fluency. 115 4.22 0.57 

6 To develop communicative competence for language 

learners, speaking fluency plays a very important role. 

115 4.29 0.65 

7 In communicative language classroom, oral fluency is 

very essential for developing qualified language learners 

in the light of the communicative approach 

115 4.19 0.59 

 

4.1.2. The qualitative analysis of teachers’ and students’ perspectives on LOF  

Interview question three: LOF  

Table 4.4. Summary of the Themes for Interview Question One - Teachers 
No. (sequence by the most 

frequently to least cited) 

Positive Themes/Yes Negative 

Themes/No 

1 Saying that oral fluency is crucial 

in speaking skill. 

 

2 Saying that oral fluency aids 

students in improving their 

communication skills. 

 

3 Saying that the learners are aware 

of the benefits of oral fluency in 

developing their communication 

 

4 Saying that LOF is the purpose of 

learning speaking skill. 

 

5 Saying that LOF is believed as an 

indicator of L2 proficiency. 
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Table 4.5. below presents the summary of emergent themes from 

students’ responses. 

No. (sequence by the most 

frequently to least cited) 

Positive Themes/Yes Negative 

Themes/No 

1 Saying that oral fluency plays 

a very important role in 

learning English. 

 

2 Saying that oral fluency is 

advantageous in developing 

their communication. 

 

 

Interview question one: The definition of oral fluency  

Table 4.6. Summary of the Themes for Interview Question One - Teachers 

No. (sequence by the most 

frequently to least cited) 

Positive Themes/Yes 

 

Negative 

Themes/No 

1 Saying that LOF is considered 

as a component of proficiency. 

 

2 Saying that speaking fluency is the 

ability to speak a foreign language 

quickly and efficiently. 

 

3 Saying that speaking fluency is the 

learner's ability to speak freely, 

without unnecessary pausing 

 

4 Saying that oral fluency means 

able to speak a language very well. 

 

Table 4.7. Summary of the Themes for Interview Question One - students 

No. (sequence by the most 

frequently to least cited) 

Positive Themes/Yes 

 

Negative 

Themes/No 

1 Saying that oral fluency as the ability 

to speak a language fluently. 

 

2 Saying that oral fluency as the 

ability of speaking a foreign 

language easily and effectively. 

 

3 Fluency refers to the ability to 

communicate naturally and 

without pause. 
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4.1.3. The overall analysis of teachers’ and students’ perspectives on factors 

influencing LOF 

Table 4.8. EFL teachers’ and students’ perspectives towards factors 

influencing LOF 
  Teachers Students 

Cluster 

No 

Content N Mean SD N Mean SD 

1 Technology factors 45 4.12 0.22 115 4.21 0.21 

2 Instructional factors 45 3.71 0.20 115 3.91 4.04 

3 Student behavior and attitude factors 45 3.74 0.25 115 3.90 0.35 

4 Motivational factors 45 3.83 0.22 115 3.83 0.40 

5 Environment – class size factors 45 3.37 0.39 115 3.38 0.35 

6 Anxiety factors 45 3.32 0.35 115 3.46 0.66 

7 Exposure factors 45 3.11 0.15 115 3.37 0.32 

8 Task type factors 45 3.03 0.34 115 3.37 0.50 

4.1.3.1. The overal analysis of teachers’ perspectives on factors influencing LOF 

Table 4.9. EFL teachers’ perspectives towards factors influencing LOF 
  Teachers 

Cluster 

No 
Content N Minimum Maximum Mean 

Standard 

Deviation 

1 Student behavior and attitude 

factors 

45 3.04 4.09 3.74 0.25 

2 Motivational factors 45 3.33 4.31 3.83 0.22 

3 Anxiety factors 45 2.56 3.82 3.32 0.35 

4 Task type factors 45 2.4 3.6 3.03 0.34 

5 Instructional factors 45 3.27 4.20 3.71 0.20 

6 Environment – class size factors 45 2.76 3.67 3.37 0.39 

7 Exposure factors 45 2.78 3.51 3.11 0.15 

8 Technology factors 45 3.78 4.69 4.12 0.22 

 
4.1.3.2. The overal analysis of students’ perspectives on factors influencing LOF 

Table 4.10. EFL students’ attitudes towards factors influencing LOF 
  Students 

Cluster 
No 

Content N Minimum Maximum Mean 
Standard 
Deviation 

1 Student behavior and 
attitude factors 

115 3.38 4.28 3.90 0.35 

2 Motivational factors 115 3.35 4.21 3.83 0.40 
3 Anxiety factors 115 3.12 3.86 3.46 0.66 
4 Task type factors 115 3.25 3.59 3.37 0.50 
5 Instructional factors 115 3.65 4.12 3.91 4.04 
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6 Environment – class size 
factors 

115 3.07 3.90 3.38 0.35 

7 Exposure factors 115 2.86 3.93 3.37 0.32 
8 Technological factors 115 2.55 4.24 4.13 0.12 

 

4.1.4 The quantitative analysis of teachers’ perspectives on factors influencing LOF 
4.1.4.1. Behavior and attitude factors 

Table 4.11. EFL teachers’ attitudes towards Student Behavior and 
Attitude factors 

Item 
No 

Content N Mean SD 

8 Learning speaking English fluently is the most difficult 
part to many students. 

45 3.51 0.84 

9 Students often have an interest in learning speaking 
English fluently. 

45 3.04 0.60 

10 A positive attitude to language learning is seen as a 
crucial factor in speaking English fluently. 

45 4.00 1.00 

11 Students wish they could speak the English language fluently. 45 4.04 0.60 
12 Students keep a positive attitude towards the language 

that is necessary to become fluent in English. 
45 4.09 0.29 

4.1.4.2. Motivational Factors 
Table 4.12. EFL teachers’ attitudes towards Motivational factors 

Item 
No 

Content N Mean SD 

13 Students are motivated to speak English fluently. 45 3.73 0.72 
14 Teachers often implement motivational strategies 

to make students talk. 
45 4.08 0.67 

15 Motivation is important when talking about improving 
the speaking skill, specifically in the oral fluency. 

45 4.02 0.62 

16 Motivation in the English language classes is 
good for students. 

45 4.22 0.64 

17 Teachers often have enough interest to motivate 
the students in English classes. 

45 3.82 1.00 

4.1.3.3. Anxiety factors 
Table 4.13. EFL teachers’ attitudes towards Anxiety factors 

Item 
No 

Content N Mean SD 

18 Students feel scared when they talk to teachers in English. 45 3.67 0.67 
19 Students feel scared when their classmates talk to them in English. 45 2.80 0.79 
20 Students feel scared when they talk to foreigners in English. 45 3.78 0.79 
21 Students feel scared when they talk to their classmates in English. 45 2.56 0.62 
22 Students worry that they’ll make a mistake if they speak English. 45 3.82 0.94 

4.1.4.4. Task Type Factors 
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Table 4.14. EFL teachers’ attitudes towards Task Type Factors 
Item 
No 

Content N Mean SD 

23 The most difficult task for many students is using a monologue. 45 3.89 0.78 
24 The most difficult task for many students is a dialogue. 45 4.02 0.81 
25 The most difficult task for many students is using a narrative. 45 3.93 0.78 
26 The most difficult task for many students is choosing a 

topic for speaking. 
45 4.22 0.64 

27 The most difficult task for many students is choosing 
information gap activities. 

45 3.91 0.85 

4.1.4.5. Instructional Factors 
Table 4.15. EFL teachers’ attitudes towards Instructional factors 

Item 
No 

Content N Mean SD 

28 Speaking fluency is taught in language classrooms. 45 3.62 0.75 
29 Students are provided with sufficient and balanced 

fluency activities in the speaking skills. 
45 3.27 0.75 

30 Students are given the opportunity to speak in class. 45 3.96 0.56 
31 Using only target language in the classroom can be 

very effective for students’ fluency speaking. 
45 3.49 0.76 

32 The teaching activities are necessary to develop 
speaking fluently. 

45 4.20 0.46 

4.1.4.6. Environment – Class Size Factors 
Table 4.16. EFL teachers’ attitudes towards Environment – Class Size factors 

Item 
No 

Content N Mean SD 

33 The class environment for oral fluency practice is noisy. 45 3.69 0.90 
34 Teachers are satisfied with their class size. 45 3.42 0.69 
35 The class environment is not equipped with teaching aids. 45 3.73 0.84 
36 Smaller classes allow more time for teachers to spend on 

speaking skills which can increase students’ speaking skills. 
45 3.31 0.85 

37 Larger class sizes contribute to a decrease in the 
student achievement, especially in speaking skills. 

45 3.84 0.85 

4.1.4.7. Exposure Factors 
Table 4.17. EFL teachers’ attitudes towards Exposure factors 

Item 
No 

Content N Mean SD 

38 Students effort to improve their speaking fluency by 
speaking English outside of the school. 

45 2.80 0.63 

39 Students effort to increase their English speaking 
fluency by watching English videos on the Internet. 

45 3.51 0.82 

40 Students effort to enhance their English speaking 
fluency by reading an English book or magazine. 

45 2.98 0.54 
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41 Students effort to develop their English speaking 
fluency by watching an English movie with subtitles. 

45 3.47 0.55 

42 Students effort to develop their English speaking 
fluency by speaking with the foreigners. 

45 2.78 0.56 

4.1.4.8. Technology Factors 
Table 4.18. EFL teachers’ attitudes towards Technology factors 

Item 
No 

Content N Mean SD 

43 Students can learn best with the help of technologies. 45 4.00 0.71 
44 Technologies supported teaching makes learning oral 

fluency more effective. 
45 4.18 0.68 

45 Technologies are helpful for improving the language 
students’ ability specifically in the oral fluency. 

45 4.07 0.65 

46 Technologies motivate students to get more involved in 
speaking fluency activities. 

45 4.22 0.64 

47 Technologies are helpful for keeping track of speaking 
fluency learning progress. 

45 4.16 0.82 

4.1.5. The qualitative analysis of teachers’ perspectives on factors influencing LOF 
4.1.6. The descriptive analysis of students’ perspectives on factors influencing LOF 
4.1.6.1. Behavior and attitude factors 

Table 4.19. EFL students’ attitudes towards Behavior and Attitude Factors 
Item 
No 

Content N Mean SD 

8 Learning speaking English fluently is the most difficult 
part to many students. 

115 3.55 0.94 

9 Students often have an interest in learning speaking 
English fluently. 

115 3.38 0.81 

10 A positive attitude to language learning is seen as a 
crucial factor in speaking English fluently. 

115 4.28 0.73 

11 Students wish they could speak the English language fluently. 115 4.27 0.65 
12 Students keep a positive attitude towards the language 

that is necessary to become fluent in English. 
115 4.01 0.68 

4.1.6.2. Motivational Factors 
Table 4.20. EFL students’ attitudes towards Motivational Factors 

Item 
No 

Content N Mean SD 

13 Students are motivated to speak English fluently. 115 3.68 0.77 
14 Teachers often implement motivational strategies to 

make students talk. 
115 3.76 0.83 

15 Motivation is important when talking about improving the 
speaking skill, specifically in the oral fluency. 

115 4.21 0.66 

16 Motivation in the English language classes is good for students. 115 4.16 0.74 
17 Teachers often have enough interest to motivate the 

students in English classes. 
115 3.35 0.96 
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4.1.6.3. Anxiety factors 
Table 4.21. EFL students’ attitudes towards Anxiety factors 

Item 
No 

Content N Mean SD 

18 Students feel scared when they talk to teachers in English. 115 3.54 0.93 
19 Students feel scared when their classmates talk to them in English. 115 3.21 0.84 
20 Students feel scared when they talk to foreigners in English. 115 3.58 0.95 
21 Students feel scared when they talk to their classmates in English. 115 3.12 0.91 
22 Students worry that they’ll make a mistake if they speak English. 115 3.86 0.87 

4.1.6.4. Task Type Factors 
Table 4.22. EFL students’ attitudes towards Task Type factors 

Item 
No 

Content N Mean SD 

23 The most difficult task for many students is using a monologue. 115 3.59 0.80 
24 The most difficult task for many students is a dialogue. 115 3.25 0.94 
25 The most difficult task for many students is using a narrative. 115 3.39 0.72 
26 The most difficult task for many students is choosing a 

topic for speaking. 
115 3.35 0.80 

27 The most difficult task for many students is choosing 
information gap activities. 

115 3.27 0.92 

4.1.6.5. Instructional Factors 
Table 4.23. EFL students’ attitudes towards Instructional factors 

Item 
No 

Content N Mean SD 

28 Speaking fluency is taught in language classrooms. 115 3.97 2.83 
29 Students are provided with sufficient and balanced 

fluency activities in the speaking skills. 
115 3.65 0.77 

30 Students are given the opportunity to speak in class. 115 3.90 0.74 
31 Using only target language in the classroom can be 

very effective for students’ fluency speaking. 
115 3.92 0.69 

32 The teaching activities are necessary to develop 
speaking fluently. 

115 4.12 0.66 

4.1.6.6. Environment – Class Size Factors 

Table 4.24. EFL Students’ attitudes towards Environment – Class Size factors 
Item 

No 
Content N Mean SD 

33 The class environment for oral fluency practice is noisy. 115 3.07 0.87 

34 Teachers are satisfied with their class size. 115 3.23 0.65 

35 The class environment is not equipped with teaching aids. 115 3.34 0.89 

36 Smaller classes allow more time for teachers to spend on 

speaking skills which can increase students’ speaking skills. 

115 3.90 0.65 

37 Larger class sizes contribute to a decrease in the student 

achievement, especially in speaking skills. 

115 3.37 0.75 
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4.1.6.7. Exposure Factors 
Table 4.25. EFL Students’ attitudes towards Exposure factors 

Item 
No 

Content N Mean SD 

38 Students effort to improve their speaking fluency by 
speaking English outside of the school. 

115 3.00 0.79 

39 Students effort to increase their English speaking 
fluency by watching English videos on the Internet. 

115 3.82 0.72 

40 Students effort to enhance their English speaking 
fluency by reading an English book or magazine. 

115 3.23 0.73 

41 Students effort to develop their English speaking 
fluency by watching an English movie with subtitles. 

115 3.93 0.67 

42 Students effort to develop their English speaking 
fluency by speaking with the foreigners. 

115 2.86 0.85 

4.1.6.8. Technology Factors 
Table 4.26. EFL students’ attitudes towards Technology factors 

Item 
No 

Content N Mean SD 

43 Students can learn best with the help of technologies. 115 4.25 0.98 
44 Technologies supported teaching makes learning oral 

fluency more effective. 
115 4.18 0.56 

45 Technologies are helpful for improving the language 
students’ ability specifically in the oral fluency. 

115 4.22 0.57 

46 Technologies motivate students to get more involved in 
speaking fluency activities. 

115 4.17 0.58 

47 Technologies are helpful for keeping track of speaking 
fluency learning progress. 

115 4.23 0.58 

 
4.1.7. The qualitative analysis of students’ perspectives on factors influencing LOF 
Table 4.27. Summary of the Themes for Interview Question four - students 

No. (sequence by the most 
frequently to least cited) 

Positive Themes/Yes 
 

Negative 
Themes/No 

1 Saying that motivational factors 
are one of the most influencing 
factors related to LOF 

 

2 Saying that technological factors 
are one of the most influencing 
factors related to LOF 

 

3 Saying that behavior and attitude 
factors are one of the most 
influencing factors related to LOF 

 

4 Saying that instructional factors 
are one of the most influencing 
factors related to LOF 
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4.2. Discussions 
4.2.1. Discussion on LOF from EFL students’ and teachers’ perspectives  

Both sets of data on teachers and students confirm the 
importance of LOF. The results indicate that all of the items related to 
the significance of LOF for majoring English students were highly 
appreciated. As observed in Tables 4.1 and 4.2, a large number of 
participants, including EFL students and EFL teachers, recognized the 
importance of fluency. For example, they strongly agreed that teaching 
and learning LOF helps university students develop communicative 
competence and language learning in the context of the present 
investigation. Previous studies and research (Yang, 2013; Tavakoli, 
2020) in fluency development have pointed out the importance of LOF 
on the development of students’ oral performance. 

The findings of the qualitative data, which are consistent with the 
findings of the quantitative data, show that teachers were aware of the 
essential parts of LOF for university students and defined LOF as their 
knowledge. In addition, the teacher participants praised the importance of 
teaching LOF in learning a foreign language. The findings on the importance 
of speaking fluency are similar to those of Herder and Sholdt (2014) and 
Dzugaeva and Djumabaev (2019) from Chapter 2, who agree that LOF is 
necessary in a foreign working environment and consider how to incorporate 
fluency-building activities into our classroom teaching. 

On the other hand, the other participants defined LOF as abilities 
involved in language production and communication. In this sense, LOF 
represents the ability to speak quickly and accurately. This is relevant to 
the definition in the Cambridge Online Advanced Learner's Dictionary. 
That is, "a person is fluent, they can speak a language easily, well, and 
quickly." It is argued that this definition links fluency with speed. 
4.2.2. Discussion on teachers’ perspectives on factors influencing LOF 

The results of an investigation into the elements (both affective and 
external) that influence learners' LOF show that teachers identified a variety of 
factors that they believe have an impact. Teachers' support for technology was a 
significant factor in influencing students' oral fluency in English. The effect of 
motivation toward LOF is a second element. This is regarded as one of the 
"affective elements," and most teachers believe that learner motivation influences 
LOF. After that, there is a third important component, which is student behavior 
and attitude. The largest relative rate was for instructional components, and this 
factor came in fourth. Environment - class size factors, anxiety factors, task type 
factors, and exposure variables were the other components. 

The findings from the teacher's perspectives are similar to the findings 
from the students' perspectives, who believe that technology is the most 
significant contributor to LOF. This is also in line with the findings of the 
earlier study reported in Chapter 2. The EFL teachers, on the other hand, 
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believe that exposure variables are less important than other ones. This is 
because, when learning English in an EFL context, the classroom environment 
takes precedence over the relevance of out-of-school experience. Despite 
existing evidence on the benefits of early English language education on oral 
fluency, experience outside of the classroom has a bigger impact on oral 
fluency than early language teaching alone (De Wolf et al., 2017a). 
4.2.3. Discussion on students’ perspectives on factors influencing LOF 

Investigating the factors (both affective and external) affecting the LOF of 
learners, the results show that students have pointed to a variety of factors that they 
believe do have an impact. Except for task type and exposure variables, all factor 
means were determined to be significantly different from one another. For 
technological factors, the average participant rating was much higher than for other 
categories. The most crucial element was that students had favorable attitudes 
toward using technology in teaching and learning. Another key component that 
respondents rated as having a significant impact on the development of LOF is 
attitudes. In terms of the next possible component influencing LOF, instructional 
elements were identified as the third most critical factor. A fourth important aspect, 
motivating variables, has been identified as the most important factor that educators 
may address to help students learn more effectively (Olson, 1997). The atmosphere 
and class size criteria were regarded as neutral by the survey participants. It is worth 
mentioning that task type variables and exposure factors were the two least 
significant factors connected to LOF. 
4.2.4. Discussion on teachers' and students' perspectives on factors 
influencing LOF 

Regarding the factors that have the least impact on students' oral fluency, 
both EFL teachers and students agree that the kinds of tasks (for example, 
dialogues and monologues) have little consequence on the LOF performance. 

Regarding the similarity of the least influencing factor on oral fluency 
as presented in table 4.36, most teachers and students shared the same 
viewpoint that the task type was the least concerning oral fluency. This also 
resonated with the study of Ellis (2009, p.474), presenting in the literature 
review that "all three types of task planning have been shown to have a 
beneficial effect on fluency, but the results for complexity and accuracy are 
more mixed, reflecting both the type of planning and also the mediating role of 
various factors, including task design and implementation variables and 
individual difference factors." It can be assumed that task type is one of the 
minor elements in the curriculum and teaching approach. However, this 
finding from the current research differs from previous research mentioned in 
the literature review. Another finding of the current research indicated that 
dialogue is better than monologue in terms of teaching LOF, which confirms 
Professor Hu Zhianglin at the Fourth International Conference on ELT in 
China (cited in Heyun, Y.,1999). In brief, if the teacher creates a task that is 
acceptable and appropriate for the learners' language learning levels, the 
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knowledge can be recalled quickly and fluently. Perhaps, this finding also 
gives rise to identifying teaching tasks and the type of management activity 
required for effective teaching. Explaining these findings, qualitative data from 
the semi-structured interviews was illustrated by some interviewees as follows: 

Regarding the most difficult for you to teach speaking skills, all the 
participants indicated using the task type (a monologue, a dialogue, or a 
narrative) to be associated with oral second language production and oral 
fluency. The interviewees also mentioned that the monologic task is 
challenging for students, while the dialogic task is more likely to produce oral 
fluency. Among other factors, task type is supposed to play a significant role in 
oral production. However, the teachers did not confirm the most challenging 
teaching task instead of depending on teaching strategies and lesson aims. 
4.3. The summary 
 

CHAPTER 5: CONCLUSION 
5.1. Summary of the Study 

This study aims to investigate the effects of affective and external 
factors, namely motivational factors, anxiety factors, student behavior and 
attitude factors, task type factors, instructional factors, environment (class 
size factor), exposure factors, and technology factors on students’ LOF. The 
rationale behind the present study was derived from the students’ low level of 
speaking performance and their lack of fluency in speaking English. This 
was hypothesized to be the result of the mentioned factors in a context where 
English is mainly focused on school classrooms. 

The study adopted a mixed-method design. The participants were 45 
EFL teachers (aged 25 to 55) and 115 EFL undergraduate students (aged 19 to 
21) from foreign language universities in central Vietnam. The instruments of 
this study involved both quantitative and qualitative methods. Specifically, the 
quantitative study aided the researcher in determining the most influential 
aspects that students had faced in contributing to spoken fluency, whereas the 
qualitative study aided the researcher in reinforcing and broadening the 
research findings. This research examined the perspectives of teachers and 
students on LOF as well as the factors that affect students' speaking fluency. 
Teachers’ and students’ perspectives on LOF factors were elicited through the 
use of questionnaires; in addition, semi-structured interviews were conducted 
for teacher participants. The purpose of the interview conducted was to learn 
the students’ opinions, behaviors, experiences, and phenomenon toward the 
contributing factors of LOF in the real teaching and learning process. The 
interview is very important to find factors that affect students’ speaking fluency 
from experienced teachers. The instruments were administered all at once 
5.2. Summary of the Findings 

Becoming fluency in speaking English is a critical goal for any 
English language learners. Accordingly, identifying the variables with fluency 
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and the factors that cause these concerns will help learners achieve this goal. In 
order to fulfill the aim of the study, the researchers used a questionnaire and 
interviews with participants to answer the research question. 

With regard to the first research question, the findings of this study 
revealed that most teachers and students agree that technology is an 
important factor influencing the students’ oral fluency as they are a modern 
educational tool to assist and motivate students to learn English speaking 
skills as well as promote English speaking fluency as a foreign language. 

When it comes to the affective factors that impact students' oral 
fluency, it is worth noting that student behavior and attitude, as well as 
motivational factors, have a favorable impact on students' LOF. The data 
analyses revealed that both groups including university professors and 
students have a strong tendency to acknowledge that these phenomena 
have an effect on learners' verbal fluency in English. As a result, the LOF 
of students’ failure, in part, is due to these factors. Besides, regarding 
instructional factors, both EFL teachers and students believe that 
instruction has a significant impact on students' oral fluency because it is a 
common tool for letting students know what to do and how to do it while 
also guiding them in the right direction to achieve their objectives. 

However, when considering the importance students give to their 
oral fluency when they carry out an oral task, it is remarkable that the task 
type factor has a negative impact on students' oral fluency. There is a weak 
tendency on students' part to admit that it is really important for them to 
pay attention to oral fluency while performing a speaking activity. 

The results from the interview analysis indicated that the teacher’s 
perspectives on components of LOF, especially in providing the comprehension 
of the importance and influencing factors of LOF, were the main reasons why 
students in higher education were challenged in their English speaking. 

As for the second research, the findings of this study revealed 
that the participants (university EFL teachers and students in central 
Vietnam) highly reckoned the significance of LOF in teaching and 
learning EFL for higher education students. These participants 
appraised that LOF is able to contribute considerably to improving EFL 
learners’ speaking proficiency in acquiring the English language and in 
the context of communicative language teaching. In other words, LOF 
has a great influence on language development in the case where the 
learners overcome the obstacles, namely affective and external factors. 
5.3. Limitations of the study 

There are some obvious limitations to the studies carried out to date. 
One of the main limitations of this study appears to be sample size. A small 
sample of participants was in the questionnaire due to the shortage of time for 
collecting the data. Although there is no reason to suppose that the small sample 
size (115 students and 45 teachers for the questionnaire, with 12 of each for the 
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interview) invalidates the findings in any way, a larger sample size would be 
better. Hence, to have a valid result for the further analysis of factors contributing 
to oral fluency development, the researcher should obtain more samples and 
more time. Another shortcoming of this investigation was probably the method 
chosen for this study. Although there is no denying that this was an empirical 
method, it is pretty restrictive when it comes to collecting the data information. 
This gave rise to the authors' only focusing the final findings on the questionnaire 
survey and semi-structured interview. Based on the limitations, a few 
recommendations are suggested for further research on the factors influencing 
the LOF of students in Vietnam in the following section. 
5.4. Implications and contributions of the study 

In the current research, LOF is considered one of the components of 
speaking competence. Learners of English in Vietnam need to consider 
enhancing their English oral communicative competence in academic, 
personal, and social practices. Besides, the results of this research suggest 
that Vietnamese learners consider a wide range of LOF factors to solve their 
English oral communication problems and develop their oral fluency. Two 
main factors, affective factors and external factors, are examined in 
contributing LOF. This is important for teachers and educators in 
acknowledging LOF factors by learners of English in Vietnamese contexts. 
The current research provides a framework for factors influencing LOF that 
can be used to inform practice and further research in this field. 

The importance of this research could help students enhance their 
English speaking fluency in the teaching and learning process. It can assist 
students in understanding the aspects that influence their ability to speak 
fluently so that they can prepare accordingly. It can provide new information 
on the factors that influence a student's ability to speak. Students could use 
this new understanding to develop awareness of elements that affect their 
ability to speak in order to improve and grow their competency. 

Another important finding of the current study is that the learners are 
aware of using technological resources, traditional text-based materials, and 
face-to-face educational support to facilitate their English language learning 
and promote LOF in the Vietnamese EFL environment. This demonstrates 
that Vietnamese students recognize the value of technology and use it to 
optimize the learning platform when internationalization and higher 
education are becoming increasingly essential and well- known worldwide. 
Their ability to use technology to achieve communication goals supports the 
belief of combining the motivational factors and the learning outcomes. The 
findings showed that students' oral fluency can be improved with the support 
of technology; therefore, they could be encouraged to create their own 
learning facilitated by technology. As for the language teachers, the findings 
indicate that the use of technology has resulted in the support of language 
skills in terms of oral fluency. The findings may imply that technological 
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tools could be used as a supplement platform for students to practice their 
language skills outside of the classroom, particularly in contexts in which 
English is spoken as a foreign language and explicit grammar instruction is 
common (V. C. Le, 2012; G. V. Nguyen, 2014b). By doing so, teachers can 
provide more opportunities for students to practice using technical tools 
outside of the classroom and interact with their peers. This is also supported 
by Krashen's (1985) hypothesis that students could gain more language input 
by listening to and reading more internet resources. 
5.5. Recommendations for Future Research 

Future research should examine the effects of age and peer 
interaction on fluency development to support the findings presented here. 
Hence, these contributing factors to the investigation may be to receive 
perspectives from the students and teachers on other fluency factors such as 
peer interaction in and outside of class and learners’ age, which could affect 
oral fluency. Consequently, one of the contributing factors to the 
investigation could be obtaining perspectives from students and teachers on 
other fluency activities through peer interaction in and out of class, as well 
as measures of their age that may affect oral fluency. 

Due to the lack of a target language environment for EFL 
learners in Vietnam, most Vietnamese EFL learners’ speaking and 
listening skills are far behind their reading and writing abilities. It is 
suggested that other factors beyond those of the current empirical study 
could be investigated in speaking skills in Vietnamese universities in 
order to promote and develop EFL learners’ oral fluency. 

For ESL/EFL students, oral fluency is one of the most apparent 
signs of English competency; nevertheless, the idea of adding technology 
into fluency education is relatively new. As a result, empirical and 
longitudinal studies on the impact of intensive technological fluency 
teaching are lacking. As a result, it is believed that technology activities 
can be effectively integrated into lesson plans in speaking classes using 
the traditional presentation-practice-production approach. Instructors and 
researchers could collaborate to analyze the effects of technological 
education on learners' oral fluency using the method presented in this 
study. In addition, future research might look at the factors that teachers 
face when applying this training in order to get the best results from 
technological instruction in the Vietnamese environment. 

Last but not least, future research should focus on finding ways to 
explore tentative factors that affect testing context and reflect the ability to 
talk fluently and efficiently, rather than factors that only reflect the LOF of 
students in general. It is clear that oral fluency is a part of the scoring guide 
for speaking skills and is assessed in every speaking test. It is possible for 
students to be aware of problems hindering their oral fluency during the 
testing period and ensure that they have sufficient fluency. 
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CHƯƠNG 1. MỞ ĐẦU 
 

1.1. Ngữ cảnh của vấn đề nghiên cứu 
Đối với người học EFL, một số nghiên cứu cho thấy khả năng nói 

bằng tiếng Anh và nhiều ngoại ngữ khác là phần khó khăn nhất của việc 
học ngoại ngữ vì một người nói tiếng Anh thành thạo phải tích hợp nhiều 
khả năng khác nhau để nói đủ giỏi (Young, 1990; Price, 1991; Horwitz, 
Horwitz, & Cope, 1991; Ztürk & Gürbüz, 2014). Điều này là do kỹ năng 
nói phụ thuộc vào bối cảnh của tình huống, bao gồm những người tham 
gia, kinh nghiệm được chia sẻ của họ, môi trường vật chất xung quanh và 
lý do nói. Do đó, thúc đẩy kỹ năng nói đòi hỏi người học nhận thức không 
chỉ về cách tạo ra các phần cụ thể của ngôn ngữ (ngữ pháp, phát âm hoặc từ 
vựng) là năng lực ngôn ngữ mà còn cả khi nào, tại sao và bằng cách nào để 
tạo ra ngôn ngữ (năng lực ngôn ngữ xã hội ). Quan trọng hơn, có những 
thành phần làm nền tảng cho giao tiếp hiệu quả. Người ta nói rằng "khía 
cạnh tình cảm của người học có lẽ là một trong những ảnh hưởng quan 
trọng nhất đến sự thành công hay thất bại của việc học ngoại ngữ" (Oxford, 
1990, trang 140).  
1.2. Mô tả vấn đề 

Tập trung vào tầm quan trọng của tiếng Anh tại nơi làm việc, các 
yếu tố chính ảnh hưởng đến LOF được cho là quan trọng hơn và cần được 
công nhận và nhấn mạnh như một phần của quá trình học ngôn ngữ. Nguyên 
nhân là do một phần lớn sinh viên rời trường đại học vì tiếng Anh của họ 
không đáp ứng được nhu cầu của cuộc sống và công việc thực tế. Mặc dù 
việc giảng dạy tiếng Anh chính thức được triển khai từ lớp 3 trường tiểu học 
công lập tại Việt Nam và tiếp tục cho đến khi học đại học, nhưng khả năng 
giao tiếp trôi chảy trong tiếng Anh nói là một vấn đề nan giải đối với học 
sinh Việt Nam khi thực hiện các chương trình học và giao tiếp tại nơi làm 
việc bằng tiếng Anh. Theo Stern (1983), mặc dù nhiều năm giảng dạy dựa 
trên các giáo trình như vậy, người học ngôn ngữ có thể giao tiếp bằng L2 ở 
một mức độ nào đó. Hơn nữa, các vấn đề liên quan đến lỗi giao tiếp, đặc biệt 
là LOF, liên quan đến một loạt các vấn đề phức tạp. 
1.3. Mục đích nghiên cứu 

Mục đích cốt lõi của nghiên cứu này là xem xét một loạt các yếu 
tố liên quan đến khả năng nói tiếng Anh lưu loát như các vấn đề ngoại 
cảm và ngoại cảm, bao gồm khái niệm về khả năng nói tiếng Anh lưu 
loát, tầm quan trọng của LOF, các yếu tố cản trở nó và xác định các cách 
phát triển nó khi giảng dạy chuyên ngành. Sinh viên tiếng Anh tại các 
trường đại học Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu này chứng minh quan 
điểm của giáo viên và sinh viên về khả năng nói tiếng Anh lưu loát và các 
yếu tố ảnh hưởng đến kết quả nói tiếng Anh lưu loát trong hoàn cảnh của 
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các trường đại học ở Việt Nam bằng phương pháp dạy và học nói tiếng 
Anh lưu loát, và hàm ý của những phát hiện có thể được sử dụng để hỗ 
trợ tiếng Việt Khả năng nói tiếng Anh lưu loát của học viên EFL. Hơn 
nữa, bằng chứng được tìm thấy trong nghiên cứu hiện tại có thể mang lại 
lợi ích cho cả giáo viên và học sinh trong bối cảnh EFL và tăng sự tin 
tưởng của họ vào việc dạy và học hiệu quả khả năng nói trôi chảy. 
1.4. Câu hỏi nghiên cứu 

1. Quan điểm của học sinh và giáo viên về khả năng nói tiếng 
Anh lưu loát là gì? 

2. Quan điểm của giáo viên và sinh viên về các yếu tố ảnh 
hưởng đến khả năng nói trôi chảy của sinh viên chuyên ngành tiếng 
Anh đại học là gì? 
1.5. Phạm vi nghiên cứu 

Về lý thuyết tiếp thu ngôn ngữ thứ hai, khả năng nói, đặc biệt là 
nói trôi chảy, bị ảnh hưởng bởi các yếu tố ngôn ngữ, nhận thức, xã hội 
và tình cảm. Những yếu tố này cũng là thách thức đối với học sinh EFL 
Việt Nam trong việc nói tiếng Anh trôi chảy và chính xác. Một trong số 
đó là yếu tố hiệu quả liên quan đến việc học của người học. Nói cách 
khác, phạm vi nghiên cứu hiện tại tập trung vào các yếu tố tình cảm, kết 
luận bằng sự lo lắng, động cơ và thái độ. Người ta tin rằng các yếu tố 
tình cảm đóng một vai trò quan trọng trong việc học ngoại ngữ và sự 
sẵn sàng tham gia vào các hoạt động trôi chảy (Yang, 2014). Hơn thế 
nữa, nghiên cứu này còn xem xét các yếu tố bên ngoài trong việc tiếp 
thu ngôn ngữ thứ hai. Các yếu tố bên ngoài bao gồm công nghệ, hướng 
dẫn, khả năng tiếp xúc với tiếng Anh, loại nhiệm vụ và các yếu tố về 
quy mô cấp lớp môi trường. 
1.6. Tầm quan trọng của nghiên cứu 

Theo hiểu biết của tôi, nghiên cứu về mức độ trôi chảy L2 trước 
đây chưa xem xét quan điểm của giáo viên về khả năng nói trôi chảy. Công 
việc học tập và sự hiểu biết về các đặc điểm cụ thể hoặc các yếu tố ảnh 
hưởng đến khả năng nói trôi chảy của học viên L2 Việt Nam hầu như 
không có. Mặc dù sự trôi chảy được nhiều người coi là một trong những kỹ 
năng cơ bản mà hầu hết những người học L2 hoàn toàn mong đợi có được, 
nhưng quan điểm của các thành viên giảng dạy EFL hầu hết đã bị bỏ quên 
trong nghiên cứu thực nghiệm cụ thể. Theo đó, tầm quan trọng của nghiên 
cứu này tự tin được kỳ vọng sẽ đóng góp xuất sắc cho cả khía cạnh lý 
thuyết và thực tiễn của lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ. 

Khi xem xét các khía cạnh của phương pháp tiếp cận lý thuyết, nghiên 
cứu này liên quan đến khả năng nói trôi chảy của sinh viên EFL Việt Nam 
trong giáo dục đại học, điều này có thể đại diện cho bản chất và các thành phần 
của trình độ nói của người học. Điều này một phần là do nền tảng của người 
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học và các đặc điểm của việc học EFL được xác định thông qua việc thu thập 
dữ liệu, có thể tiết lộ các yếu tố có thể gây ra liên quan đến kết quả nói trôi 
chảy. Do đó, kết quả có thể nâng cao nhận thức về các thành phần chính ảnh 
hưởng đến sự trôi chảy trong giao tiếp của học sinh ở Việt Nam. 
1.7. Định nghĩa các thuật ngữ quan trọng 
1.8. Cấu trúc của bài nghiên cứu 
 

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN 
 

2.1. Tổng quan về dạy nói và nói tiếng Anh lưu loát ở Việt Nam 
Nghiên cứu này được thực hiện tại các trường đại học ở Việt Nam. 

Bối cảnh nghiên cứu cụ thể chia sẻ các tình huống học tập tương tự với 
những người khác trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước Châu Á nơi tiếng 
Anh nói được giảng dạy và thực hành như một môn học bắt buộc từ lớp 1 
đến lớp 12. Tuy nhiên, có những điểm khác biệt và những gì được sử dụng 
trong một khung cảnh không thể được sử dụng trong nữa. Điều đó có nghĩa 
là bối cảnh cần xác định những điểm tương đồng và khác biệt với các tình 
huống khác. Do đó, chủ yếu đề xuất rằng bối cảnh của nghiên cứu tập trung 
vào sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại các trường Đại học Việt Nam. 
2.2. Cơ sở lý luận 

Nghiên cứu hiện tại xem xét quan điểm của giáo viên và học sinh 
trong các tình huống và điều kiện hiện tại của họ. Có thể an toàn khi cho 
rằng không có lý thuyết cụ thể nào được đặt ra cho nghiên cứu về LOF. 
Như đã thảo luận trong luận án, việc giải quyết các định nghĩa cho LOF và 
các khái niệm liên quan là rất quan trọng để hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến 
LOF. Có nhiều định nghĩa khác nhau về LOF và các cách khác nhau để 
phân biệt nói tiếng Anh lưu loát, đến mức những người tham gia tìm hiểu 
thêm về Nói tiếng Anh lưu loát thường trở nên hoang mang (Préfontaine, 
2010). Ông cũng lập luận ủng hộ một cấu trúc đa chiều của Sự trôi chảy. 
2.2.1. Sự nói lưu loát 

Trong các cuộc thảo luận về khả năng nói trôi chảy, dựa trên công 
trình trước đó của Fillmore (1979), ông đã phân loại Khả năng nói trôi chảy 
thành bốn đặc điểm cơ bản. Đặc điểm đầu tiên là "khả năng nói chuyện kéo 
dài với vài lần tạm dừng, khả năng lấp đầy thời gian bằng cuộc nói chuyện" 
(2000, trang 51), điều này ngụ ý tính tự động của quá trình xử lý ngôn ngữ. 
Chiều thứ hai là việc tạo ra các câu mạch lạc bằng cách sử dụng "các nguồn 
ngữ nghĩa và cú pháp của ngôn ngữ" một cách thích hợp. Thứ ba là "khả 
năng có những điều thích hợp để nói trong một loạt các bối cảnh" (tr. 51). 
Cuối cùng là "khả năng mà một số người có được để sáng tạo và giàu trí 
tưởng tượng trong việc sử dụng ngôn ngữ của họ" (sđd, tr. 51). Cần lưu ý 
rằng sự hiểu biết của anh ấy về Sự trôi chảy không liên quan mật thiết với 
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tốc độ nói mà là sự phức tạp và chất lượng của các câu nói. Thú vị hơn, anh 
ta có nhiều khả năng cho rằng Sự trôi chảy của người nói có thể thay đổi 
theo các ngữ cảnh và tình huống khác nhau.  
2.2.2. Mô hình giáo dục xã hội của Gardner 

Mô hình giáo dục xã hội của Gardner xác định bốn yếu tố ảnh 
hưởng đến việc học ngôn ngữ: môi trường xã hội, sự khác biệt của từng cá 
nhân, bối cảnh để tiếp thu ngôn ngữ thứ hai và kết quả học tập (Gardner 
1979). Mô hình ban đầu của Gardner (Gardner, 1979) đang được sử dụng 
làm khuôn khổ cơ bản cho nghiên cứu hiện tại. Tuy nhiên, phiên bản mới 
(Gardner 1985) nhấn mạnh tầm quan trọng của thái độ và vai trò của một 
số đặc điểm cá nhân khác nhau của người học trong việc tiếp thu L2. 

 
Hình 2.2. Mô hình giáo dục xã hội của Gardner (phỏng theo Gardner, 1985) 

2.2.3. Lý thuyết của Krashen 
Krashen’s Monitor Theory (1987) giải thích cách người học đạt 

được điểm L2. Nó bao gồm năm giả thuyết: giả thuyết thu nhận / học 
tập, giả thuyết theo dõi, giả thuyết trật tự tự nhiên, giả thuyết đầu vào và 
giả thuyết bộ lọc tình cảm. Khung lý thuyết được khai thác trong nghiên 
cứu này là giả thuyết đầu vào. Mô hình này được phát triển và xuất bản 
bởi nhà ngôn ngữ học Stephen Krashen vào năm 1977. 
Table 2.1. The Krashen's Input Hypothesis with the teaching instruction 
Optimal input The teaching instruction 

1. Khả năng hiểu đầu 
vào 

Để giúp người học tiếp thu và hiểu ý nghĩa của một 
câu nói hoặc một câu trong ngôn ngữ đích bằng cách 
chọn tài liệu không quá đòi hỏi ở học viên. 

2. Đầu vào thú vị và 
có liên quan 

Để giúp người học tiếp thu những từ mới mà họ cần để 
thành công trong các hoạt động hàng ngày của họ và 
những từ mới bằng cách thiết kế sách giáo khoa để đáp 
ứng nhu cầu của họ. 

3. Trình tự ngữ pháp 
đầu vào 

Tận dụng các tài liệu giúp người học hiểu ngầm các 
quy tắc ngữ pháp của ngôn ngữ đích. 

4. Số lượng đầu vào Để người học tiếp cận với các nguồn học ngôn ngữ mục 
tiêu đầy đủ, phong phú và dễ hiểu bằng cách lôi cuốn họ 
vào các cuộc hội thoại hơn là các bài tập nghe hiểu. 
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2.2.4. L2 Oral fluency factors 
Căn cứ vào khung khái niệm này về sự trôi chảy L2 của Segalowitz 

và những ảnh hưởng của nó với bối cảnh của nghiên cứu hiện tại, các yếu tố 
ảnh hưởng đến LOF có thể được chia thành hai loại chính dựa trên vai trò và 
hệ quả trung tâm của các chiều của nó. 

Các phân loại này bao gồm các yếu tố của người nói và các yếu tố 
bên ngoài của người nói, cung cấp một nền tảng lý thuyết cho cuộc điều tra 
về quan điểm của giáo viên EFL.

 
Hình 2.3: Khung các nhân tố ảnh hưởng đến việc nói lưu loát 

2.2.4.1. Yếu tố ảnh hưởng từ người nói Tiếng Anh 
(i) Tuổi 
(ii) Thái độ 
(iii) Động lực 
(iv) Yếu tố lo lắng 

2.2.4.2. Yếu tố bên ngoài 
(i) Dạng bài tập 
(ii) Môi trường - quy mô lớp học 
(iii) Tiếp xúc với tiếng Anh 
(iv) Phương pháp hướng dẫn  
(v) Công nghệ 

2.2.5. Tương tác ngang hàng 
2.2.6. Năng lực giao tiếp 
2.2.7. Phát triển lưu loát 
2.2.8. Tóm tắt Khung lý thuyết 
2.3. Các nghiên cứu trước đây 

Trong những năm gần đây, khả năng nói tiếng Anh lưu loát L2 
(LOF) đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và nghiên cứu (Ascione, 1993; 
Kormos & Dénes, 2004; N. Segalowitz & Freed, 2004; Wood, 2006; 
Segalowitz, 2010; Parish, 2011; Préfontaine, 2013; Yahaya & Kheirzadeh, 
2015; Segalowitz, 2016a;). Tương tự như vậy, một số nhà nghiên cứu ngôn 
ngữ khẳng định rằng các yếu tố người nói và các yếu tố bên ngoài người nói 
tác động đến sự trôi chảy của việc nói (Kopnická & Calgary, 2016; Milli 
Marie Antonia, n.d.). Hơn nữa, hầu hết các nghiên cứu đều tập trung vào các 
yếu tố của LOF trong ngôn ngữ thứ hai (Préfontaine & Kormos, J., 2015; 
Huensch & Tracy-Ventura, 2017) và sự cải thiện khả năng ngôn ngữ trong 
quá trình học ở nước ngoài (Hall & Burgess, 2000; Savicki, Arre, & Binder, 
2013; Son, 2013; Kim và cộng sự, 2015; Leonard, 2015; Leonard & Shea, 

 

Nhân tố ảnh hưởng đến việc nói lưu loát 

Nhân tố bên ngoài Nhân tố cảm xúc 



6 

2017). Ngoài ra, học sinh và giáo viên có quan điểm khác nhau về khả năng 
nói tiếng Anh lưu loát L2 (LOF) trong tiếng Anh (He, 2013). Tuy nhiên, 
những yếu tố này đóng góp như thế nào vào LOF của giáo dục đại học, sinh 
viên Việt Nam vẫn chưa được nghiên cứu sâu rộng. Đặc biệt, có rất ít nghiên 
cứu về LOF của sinh viên EFL tại Việt Nam và các yếu tố có thể ảnh hưởng 
đến quá trình học tập của họ về khả năng nói trôi chảy. Sự thiếu nghiên cứu 
này là một mối quan tâm vì năng lực ngôn ngữ nói là một đặc điểm quan 
trọng của giáo dục phương Tây. 

Có bằng chứng từ nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến các cách 
trình bày thông tin và ý tưởng cụ thể, trong đó cấu trúc của khả năng nói 
tiếng Anh lưu loát liên quan đến khả năng nói, nhận thức và nhận thức trôi 
chảy (Préfontaine, 2010; Kahng, 2014; N. Segalowitz, 2016). Ngoài ra, các 
yếu tố ảnh hưởng đến LOF bao gồm các yếu tố tình cảm và các yếu tố bên 
ngoài của người nói (Kopnická & Calgary, 2016). Vai trò của ba khía cạnh 
này, cũng như các yếu tố góp phần, đã được xem xét, nhưng cuộc điều tra 
này đã mang lại nhận thức của người bản ngữ (Derwing, Rossiter, Munro, & 
Thomson, 2004; Freed, Segalowitz, & Dewey, 2004; Ginther, Dimova, & 
Yang, 2010; Pinget, Bosker, Quené, & de Jong, 2014; Préfontaine & 
Kormos, 2016). Có rất ít nghiên cứu liên quan đến quan điểm của giáo viên 
ngôn ngữ trong bối cảnh hiện nay. Về vấn đề này, điều chưa biết là khả năng 
thông thạo ngôn ngữ của học sinh Việt Nam bị ảnh hưởng hoặc liên quan 
như thế nào đến quan điểm của giáo viên EFL về những khía cạnh này. Mối 
quan tâm của chúng tôi ở đây là tranh luận về cơ sở lý thuyết từ quan điểm 
của giáo viên ngôn ngữ và quan điểm của học sinh. 
2.4 The Gaps in the Literature 

Trong các phần trước, nhà nghiên cứu đã cung cấp tổng quan về 
nghiên cứu hiện tại về các phương pháp giảng dạy liên quan đến khả 
năng nói trôi chảy (ví dụ: Gavran, 2013; Kustati, 2013; Yang, 2014; 
Huang, 2016; Albino, 2017) và các yếu tố tình cảm như động lực , thái 
độ, sự lo lắng trong việc học ngôn ngữ thứ hai đặc biệt chú trọng đến sự 
đóng góp vào việc nói trôi chảy (ví dụ, Horwitz và cộng sự, 1986; Heyun, 
1999; Bailey, Onwuegbuzie, & Daley, 2003; Rand, 2007, Loukriz, 2013; 
Dore , 2015; Nzanana, 2016; N. Segalowitz, 2016a), và các yếu tố bên 
ngoài như quy mô lớp học, loại nhiệm vụ, khả năng tiếp xúc với tiếng 
Anh, liên quan đến sản xuất bằng miệng với trọng tâm là nói trôi chảy (ví 
dụ: Ngoc & Iwashita, 2012; Son , 2013a; Davies, 2014; H. T. Nguyen, 
Warren, & Fehring, 2014; H. T. Nguyen, Fehring, & Warren, 2015; 
Tavakoli, 2016; Thai & Boers, 2016; De Wolf et al., 2017a; Karpovich, 
Sheredekina, Krepkaia & Voronova, 2021). Nhiều hiểu biết sâu sắc và 
tập trung vào hiệu suất nói đã được tích hợp vào các lớp học của giáo dục 
đại học Việt Nam, góp phần chuyển dần sang việc giảng dạy ngôn ngữ 
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Phương pháp  

 

Tri thức luận 

 

Quan điểm lý 

thuyết 

 

Phương pháp 

luận 

giao tiếp. Cũng có bằng chứng về hiệu quả của việc nói trôi chảy (ví dụ: 
Khong, 2019; Dung and Ngoc, 2020). Tuy nhiên, vẫn còn những khoảng 
trống nghiên cứu cần giải quyết để những hiểu biết đó có thể ảnh hưởng 
đến người học EFL trong giáo dục đại học ở Việt Nam. 
2.5. Tóm tắt chương 

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

3.1. Mô hình nghiên cứu 
Nghiên cứu hiện tại sử dụng Mô hình Phiên dịch / Mô hình Kiến tạo 

làm phương pháp tiếp cận nghiên cứu để giải thích các cấu trúc và niềm tin của 
người tham gia về khái niệm "nói trôi chảy", cụ thể là về các yếu tố ảnh hưởng 
đến khả năng nói trôi chảy của sinh viên trong bối cảnh các trường đại học ở Việt 
Nam. Điều này là do mục đích nghiên cứu có sự khác biệt đáng kể giữa các quan 
điểm hậu thực chứng và theo chủ nghĩa diễn giải.  
3.2. Thiết kế nghiên cứu 

Thuật ngữ "thiết kế nghiên cứu" dùng để chỉ một thủ tục bao gồm 
bốn khía cạnh có liên quan với nhau (xem Hình 3.1). Theo Crotty (1998), 
tồn tại sự tương tác giữa các yếu tố này, được định hình bởi quan điểm lý 
thuyết cụ thể của nhà nghiên cứu. 

 
 

 

 
 

Hình 3.1. Bốn yếu tố của thiết kế nghiên cứu 
Việc lựa chọn một mô hình nghiên cứu thích hợp, còn được gọi là thế 

giới quan triết học (Creswell, 2009; Mertens, 2010), hoặc một thái độ triết học 
về mặt nhận thức luận, là giai đoạn quan trọng nhất trong thiết kế nghiên cứu 
(Neuman, 2000; Grey, 2004). Các nhà nghiên cứu thường sử dụng mô hình 
nghiên cứu để hướng dẫn các phương pháp nghiên cứu của họ và lựa chọn các 
phương pháp hoặc quy trình nghiên cứu cụ thể (Creswell, 2009; Mertens, 
2010). Trong nghiên cứu này, thuyết diễn giải / thuyết kiến tạo là mô hình 
nghiên cứu thích hợp nhất và là quan điểm lý thuyết tóm tắt tốt nhất ba khung 
lý thuyết đã được thiết lập trong chương trước (Gray, 2004; Creswell, 2009). 

Thành phần thứ ba của thiết kế nghiên cứu là phương pháp nghiên 
cứu. Phương pháp luận kết nối quá trình thiết kế nghiên cứu với câu hỏi nghiên 
cứu chính và cũng là phương pháp thiết kế với việc lựa chọn phương pháp. Vì 
vậy, thiết kế nghiên cứu đóng một vai trò quan trọng trong việc thu hẹp khoảng 
cách giữa câu hỏi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu. Ví dụ, nghiên cứu 
theo phương pháp hỗn hợp giải quyết cả loại câu hỏi nghiên cứu "cái gì" và 
"như thế nào" hoặc "tại sao", điều này là cần thiết nếu mục tiêu của nghiên cứu 
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là hiểu được các giải thích khác nhau về kết quả theo nhiều cách khác nhau 
(Cohen et al. ., 2018). Các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng đã 
nổi bật trong cộng đồng nghiên cứu, mỗi phương pháp có một mô hình nghiên 
cứu riêng biệt. Tuy nhiên, các phương pháp hỗn hợp đang ngày càng trở nên 
phổ biến trong nghiên cứu tâm lý và giáo dục (Tashakkori & Teddlie, 2003, 
2010; Mertens, 2005, 2010; Johnson, Onwuegbuzie, & Turner, 2007; 
Creswell, 2009; Yin, 2009; Ross, Richards, & Seedhouse, 2011; Creswell & 
Clark, 2013). Nghiên cứu các phương pháp hỗn hợp bao gồm các kỹ thuật, 
cách tiếp cận và ngôn ngữ pha trộn của cả truyền thống định lượng và định tính 
(Johnson và Onwuegbuzie, 2004).  
3.3. Người tham gia 

Để điều tra các yếu tố ngăn cản LOF của sinh viên ở Việt Nam, 
những người tham gia nghiên cứu bao gồm hai nhóm: sinh viên tham 
gia và giáo viên tham gia. Sự tham gia của giáo viên và học sinh EFL 
được coi là cần thiết để phản ánh các quan điểm độc lập, có thể khác 
nhau, về tác động chính xác của việc nói trôi chảy. Giáo viên và sinh 
viên EFL được chọn làm người tham gia vì họ tham gia sâu nhất vào 
việc dạy và học EFL hàng ngày và do đó có liên quan chặt chẽ nhất đến 
các vấn đề được giải quyết trong nghiên cứu này. 
3.4. Phương pháp thu thập số liệu 

Bảng 3.4. Tóm tắt Công cụ bảng câu hỏi với các mục kết thúc cho  
dữ liệu định lượng 

Themes Items 

1. Tầm quan trọng của LOF 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

2. Các yếu tố hành vi và thái độ của học sinh 8, 9, 10, 11, 12 

3. Các yếu tố tạo động lực 13, 14,15, 16, 17 

4. Yếu tố lo lắng 18, 19, 20, 21, 22 

5. Yếu tố loại nhiệm vụ 23, 24, 25, 26, 27 

6. Yếu tố hướng dẫn 28, 29, 30, 31, 32 

7. Môi trường - Yếu tố quy mô lớp học 33, 34, 35, 36, 37 

8. Các yếu tố tiếp xúc 38, 39, 40, 41, 42 

9. Yếu tố công nghệ 43, 44,45, 46, 47 

3.4.2. Phỏng vấn bán cấu trúc dành cho giáo viên và sinh viên 
Bảng 3.5. Câu hỏi phỏng vấn dành cho giáo viên và học sinh 

1. Bạn / sinh viên của bạn có thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Anh trong 
lớp và ngoài lớp không? 

2. Thuật ngữ "nói lưu loát" có nghĩa là gì đối với bạn? 

3. Bạn có nghĩ rằng nói trôi chảy là quan trọng đối với bạn / sinh viên khi 
học ngoại ngữ? 

4. Trong các yếu tố sau, yếu tố nào ảnh hưởng đến khả năng nói tiếng Anh 
trôi chảy của học sinh? Bạn có thể chọn tối đa 3 yếu tố và giải thích lý do. 
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một. Yếu tố hành vi và thái độ 
b. Các yếu tố động lực 
c. Yếu tố lo âu 
d. Yếu tố loại tác vụ 
e. Yếu tố hướng dẫn 
f. Môi trường: Yếu tố quy mô lớp học 
g. Yếu tố tiếp xúc 
 h. Yếu tố công nghệ 

5. Trong số các yếu tố sau, yếu tố nào ảnh hưởng ít nhất đến khả năng nói tiếng 
Anh trôi chảy của học sinh? Bạn có thể chọn tối đa 3 yếu tố và giải thích lý do. 
một. Yếu tố hành vi và thái độ 
b. Các yếu tố động lực 
c. Yếu tố lo âu 
d. Yếu tố loại tác vụ 
e. Yếu tố hướng dẫn 
f. Môi trường: Yếu tố quy mô lớp học 
g. Yếu tố tiếp xúc 
 h. Yếu tố công nghệ 

6. Bạn có nghĩ rằng sử dụng công nghệ có thể giúp cải thiện khả năng nói 
bằng miệng không? Nếu vậy, tại sao? Nếu không, tai sao không? 

3.5. Quy trình thu thập dữ liệu 
Thông tin được thu thập từ các nguồn chính và phụ. Các nguồn dữ 

liệu chính là bảng câu hỏi được phân phát cho học sinh và các nhà giáo dục 
giáo viên. Các tài liệu được thu thập trong khi truy cập từng trang web đóng 
vai trò là nguồn dữ liệu thứ cấp. Những tài liệu này nằm trong số các hướng 
dẫn chương trình giảng dạy, văn bản khóa học và kỷ yếu hội nghị và hội thảo. 
3.6. Quy trình phân tích dữ liệu 

Vì có hai loại công cụ được sử dụng để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu 
này: bảng câu hỏi và phỏng vấn, dữ liệu sẽ được phân tích định tính và định lượng. 
3.7. Độ tin cậy và tính hợp lệ 
3.8. Cân nhắc về đạo đức 
3.9. Bản tóm tắt 
 

CHAPTER 4: FINDINGS AND DISCUSSION 
 

4.1. Kết quả 
4.1.1. Phân tích định lượng quan điểm của giáo viên và học sinh về LOF 

Bảng 4.1. Quan điểm của sinh viên và giáo viên EFL đối với LOF 
  Các quan điểm của việc nói trôi chảy 

STT 
Người tham 

gia 
N Minimum Maximum Mean 

Standard 
Deviation 

1 Giáo Viên 45 3.78 4.69 4.24 0.22 

2 Học Sinh 115 3.60 4.31 4.11 0.21 
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4.1.1.1. Phân tích mô tả quan điểm của giáo viên về LOF 
Bảng 4.2. Quan điểm của giáo viên EFL đối với tầm quan trọng của LOF 

STT Nội dung N Mean SD 

1 Dạy nói trôi chảy là điều quan trọng trong việc học 
ngôn ngữ thứ hai. 

45 4.42 0.50 

2 Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc nói 
trôi chảy trong việc học ngôn ngữ thứ hai. 

45 3.78 0.82 

3 Cần phải tăng cường nói của học sinh để cải thiện 
khả năng nói tiếng Anh lưu loát của họ. 

45 4.38 0.49 

4 Giáo viên thường sử dụng các phương pháp giảng dạy khác 
nhau để cải thiện khả năng nói trôi chảy của học sinh. 

45 3.80 1.18 

5 Có một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nói trôi 
chảy của học sinh 

45 4.69 0.47 

6 Để phát triển năng lực giao tiếp cho người học ngoại 
ngữ, việc nói trôi chảy đóng một vai trò rất quan trọng. 

45 4.53 0.50 

7 Trong lớp học ngôn ngữ giao tiếp, khả năng nói trôi 
chảy là rất cần thiết để phát triển những người học 
ngôn ngữ đủ tiêu chuẩn theo phương pháp giao tiếp 

45 4.09 
 

0.51 
 

 

4.1.1.2 Phân tích mô tả quan điểm của sinh viên về LOF 
Bảng 4.3. Quan điểm của sinh viên EFL đối với tầm quan trọng của LOF 

STT Nội dung N Mean SD 

1 Dạy nói trôi chảy là điều quan trọng trong việc học ngôn 
ngữ thứ hai. 

115 4.31 0.57 

2 Học sinh nhận thức được tầm quan trọng của việc nói trôi 
chảy trong việc học ngôn ngữ thứ hai. 

115 3.83 0.78 

3 I Cần phải tăng cường nói của học sinh để cải thiện khả 
năng nói tiếng Anh lưu loát của họ. 

115 4.31 0.58 

4 Giáo viên thường sử dụng các phương pháp giảng dạy khác 
nhau để cải thiện khả năng nói trôi chảy của học sinh. 

115 3.60 0.92 

5 Có một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nói trôi chảy 
của học sinh. 

115 4.22 0.57 

6 Để phát triển năng lực giao tiếp cho người học ngoại ngữ, 
việc nói trôi chảy đóng một vai trò rất quan trọng. 

115 4.29 0.65 

7 Trong lớp học ngôn ngữ giao tiếp, khả năng nói trôi chảy 
là rất cần thiết để phát triển những người học ngôn ngữ 
đủ tiêu chuẩn theo phương pháp giao tiếp 

115 4.19 0.59 

4.1.2. Phân tích định tính quan điểm của giáo viên và học sinh về LOF 
Bảng 4.4. Tóm tắt chủ đề cho câu hỏi phỏng vấn câu 1 - Giáo viên 

Số câu (Sắp xếp theo thứ 
tự thường xuyên nhất đến 
ít được trích dẫn nhất) 

Chủ đề tích cực / Có Chủ đề phủ định 
/ Không 

1 Nói rằng khả năng nói lưu loát là 
rất quan trọng trong kỹ năng nói. 
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Số câu (Sắp xếp theo thứ 
tự thường xuyên nhất đến 
ít được trích dẫn nhất) 

Chủ đề tích cực / Có Chủ đề phủ định 
/ Không 

2 Nói rằng khả năng nói lưu loát hỗ 
trợ học sinh cải thiện kỹ năng giao 
tiếp của họ. 

 

3 Nói rằng người học nhận thức được lợi 
ích của việc nói trôi chảy trong việc 
phát triển khả năng giao tiếp của họ 

 

4 Nói rằng LOF là mục đích của việc 
học kỹ năng nói. 

 

5 Nói rằng LOF được cho là một chỉ 
số đánh giá mức độ thành thạo L2. 

 

 

Bảng 4.5. Dưới đây trình bày tóm tắt các chủ đề nổi bật từ các câu trả 

lời của học sinh. 
Số câu (Sắp xếp theo thứ 

tự thường xuyên nhất đến 

ít được trích dẫn nhất) 

Chủ đề tích cực / Có Chủ đề phủ định 

/ Không 

1 Nói rằng khả năng nói trôi chảy 

đóng một vai trò rất quan trọng 

trong việc học tiếng Anh. 

 

2 Nói rằng khả năng nói lưu loát là 

một lợi thế trong việc phát triển 

giao tiếp của họ. 

 

Câu hỏi phỏng vấn một: Định nghĩa về khả năng nói lưu loát 

Bảng 4.6. Tóm tắt chủ đề cho câu hỏi phỏng vấn thứ nhất - Giáo viên 
Số câu (Sắp xếp theo thứ 

tự thường xuyên nhất đến 

ít được trích dẫn nhất) 

Chủ đề tích cực / Có Chủ đề phủ 

định / Không 

1 Nói rằng LOF được coi là một 

thành phần của sự thành thạo. 

 

2 Nói lưu loát là khả năng nói 

ngoại ngữ một cách nhanh chóng 

và hiệu quả. 

 

3 Nói rằng nói trôi chảy là khả 

năng người học nói một cách tự 

do, không cần dừng lại 

 

4 Nói rằng nói lưu loát bằng 

miệng có nghĩa là có thể nói 

một ngôn ngữ rất tốt. 
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Bảng 4.7. Tóm tắt chủ đề cho câu hỏi phỏng vấn câu hỏi thứ nhất - học sinh 
Số câu (Sắp xếp theo thứ 

tự thường xuyên nhất đến 

ít được trích dẫn nhất) 

Chủ đề tích cực / Có Chủ đề phủ 

định / Không 

1 Nói rằng khả năng nói lưu loát 

bằng miệng như là khả năng nói 

một ngôn ngữ trôi chảy. 

 

2 Nói lưu loát bằng miệng như 

khả năng nói một ngoại ngữ dễ 

dàng và hiệu quả. 

 

3 Lưu loát đề cập đến khả năng 

giao tiếp tự nhiên và không 

ngừng nghỉ. 

 

4.1.3. Phân tích tổng thể quan điểm của giáo viên và học sinh về các yếu tố 
influencing LOF 
Bảng 4.8. Quan điểm của giáo viên và học sinh EFL đối với các yếu tố 

ảnh hưởng đến LOF 
  Giáo viên Học sinh 

STT Nội dung N Mean SD N Mean SD 

1 Yếu tố công nghệ 45 4.12 0.22 115 4.21 0.21 
2 Yếu tố giảng dạy 45 3.71 0.20 115 3.91 4.04 
3 Yếu tố hành vi và thái độ của 

học sinh 
45 3.74 0.25 115 3.90 0.35 

4 Các yếu tố động lực 45 3.83 0.22 115 3.83 0.40 
5 Môi trường - các yếu tố quy mô 

lớp học 
45 3.37 0.39 115 3.38 0.35 

6 Yếu tố lo âu 45 3.32 0.35 115 3.46 0.66 
7 Các yếu tố tiếp xúc 45 3.11 0.15 115 3.37 0.32 
8 Yếu tố loại nhiệm vụ 45 3.03 0.34 115 3.37 0.50 

 
4.1.3.1. Phân tích tổng thể quan điểm của giáo viên về các yếu tố ảnh 
hưởng đến LOF 

Bảng 4.9. Quan điểm của giáo viên EFL đối với các yếu tố ảnh hưởng đến LOF 
  Giáo viên 

STT Nội dung N Minimum Maximum Mean 
Standard 
Deviation 

1 Yếu tố hành vi và thái độ 
của học sinh 

45 3.04 4.09 3.74 0.25 

2 Các yếu tố động lực 45 3.33 4.31 3.83 0.22 

3 Yếu tố lo âu 45 2.56 3.82 3.32 0.35 

4 Yếu tố loại nhiệm vụ 45 2.4 3.6 3.03 0.34 

5 Yếu tố giảng dạy 45 3.27 4.20 3.71 0.20 
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6 Môi trường - các yếu tố 
quy mô lớp học 

45 2.76 3.67 3.37 0.39 

7 Các yếu tố tiếp xúc 45 2.78 3.51 3.11 0.15 

8 Yếu tố công nghệ 45 3.78 4.69 4.12 0.22 

4.1.3.2. Phân tích tổng thể quan điểm của sinh viên về các yếu tố ảnh 
hưởng đến LOF 

Bảng 4.10. Thái độ của sinh viên EFL đối với các yếu tố ảnh hưởng đến LOF 
  Học Sinh 

Cluster 
No 

Content N Minimum Maximum Mean 
Standard 
Deviation 

1 Yếu tố hành vi và thái 
độ của học sinh 

115 3.38 4.28 3.90 0.35 

2 Các yếu tố động lực 115 3.35 4.21 3.83 0.40 

3 Yếu tố lo âu 115 3.12 3.86 3.46 0.66 

4 Yếu tố loại nhiệm vụ 115 3.25 3.59 3.37 0.50 

5 Yếu tố giảng dạy 115 3.65 4.12 3.91 4.04 

6 Môi trường - các yếu tố 
quy mô lớp học 

115 3.07 3.90 3.38 0.35 

7 Các yếu tố tiếp xúc 115 2.86 3.93 3.37 0.32 

8 Yếu tố công nghệ 115 2.55 4.24 4.13 0.12 

4.1.4 Phân tích định lượng quan điểm của giáo viên về các yếu tố ảnh 
hưởng đến LOF 
4.1.4.1. Yếu tố hành vi và thái độ 

Bảng 4.11. Thái độ của giáo viên EFL đối với các yếu tố Hành vi và 
Thái độ của Học sinh 

STT Nội dung N Mean SD 

8 Học nói tiếng Anh trôi chảy là phần khó nhất đối 
với nhiều học sinh. 

45 3.51 0.84 

9 Học sinh thường quan tâm đến việc học nói tiếng 
Anh trôi chảy. 

45 3.04 0.60 

10 Một thái độ tích cực đối với việc học ngôn ngữ được coi 
là một yếu tố quan trọng để nói tiếng Anh trôi chảy. 

45 4.00 1.00 

11 Học sinh ước mình có thể nói tiếng Anh trôi chảy. 45 4.04 0.60 
12 Học sinh giữ một thái độ tích cực đối với ngôn ngữ 

cần thiết để trở nên thông thạo tiếng Anh. 
45 4.09 0.29 

4.1.4.2. Các yếu tố tạo động lực 
Bảng 4.12. Thái độ của giáo viên EFL đối với các Yếu tố tạo động lực 

STT Nội dung N Mean SD 

13 Học sinh có động lực để nói tiếng Anh trôi chảy. 45 3.73 0.72 
14 Giáo viên thường thực hiện các chiến lược tạo 

động lực để khiến học sinh nói chuyện. 
45 4.08 0.67 
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15 Động lực là điều quan trọng khi nói về việc cải 
thiện kỹ năng nói, đặc biệt là nói trôi chảy. 

45 4.02 0.62 

16 Động lực trong các lớp học tiếng Anh là tốt cho 
học sinh. 

45 4.22 0.64 

17 Giáo viên thường có đủ sự quan tâm để thúc đẩy 
học sinh trong các lớp học tiếng Anh. 

45 3.82 1.00 

4.1.3.3. Yếu tố lo âu 
Bảng 4.13. Thái độ của giáo viên EFL đối với các yếu tố lo âu 

STT Nội dung N Mean SD 

18 Học sinh cảm thấy sợ hãi khi nói chuyện với giáo viên 
bằng tiếng Anh. 

45 3.67 0.67 

19 Học sinh cảm thấy sợ hãi khi bạn cùng lớp nói chuyện 
với họ bằng tiếng Anh. 

45 2.80 0.79 

20 Học sinh cảm thấy sợ hãi khi nói chuyện với người nước 

ngoài bằng tiếng Anh. 

45 3.78 0.79 

21 Học sinh cảm thấy sợ hãi khi nói chuyện với bạn học 

bằng tiếng Anh. 

45 2.56 0.62 

22 Học sinh lo lắng rằng mình sẽ mắc lỗi nếu nói tiếng Anh. 45 3.82 0.94 

4.1.4.4. Yếu tố loại nhiệm vụ 

Bảng 4.14. Thái độ của giáo viên EFL đối với các Yếu tố Loại Nhiệm vụ 
STT Nội dung N Mean SD 

23 Nhiệm vụ khó khăn nhất đối với nhiều học sinh là sử dụng 

một đoạn độc thoại. 

45 3.89 0.78 

24 Nhiệm vụ khó khăn nhất đối với nhiều học sinh là đối thoại. 45 4.02 0.81 

25 Nhiệm vụ khó khăn nhất đối với nhiều học sinh là sử dụng 

câu tường thuật. 

45 3.93 0.78 

26 Nhiệm vụ khó khăn nhất đối với nhiều học sinh là chọn 

chủ đề để nói. 

45 4.22 0.64 

27 Nhiệm vụ khó khăn nhất đối với nhiều sinh viên là lựa 

chọn các hoạt động khoảng trống thông tin. 

45 3.91 0.85 

4.1.4.5. Yếu tố giảng dạy 

Bảng 4.15. Thái độ của giáo viên EFL đối với các yếu tố giảng dạy 
STT Nội dung N Mean SD 

28 Nói lưu loát được dạy trong các lớp học ngôn ngữ. 45 3.62 0.75 

29 Học sinh được cung cấp đầy đủ và cân bằng các hoạt 

động trôi chảy trong các kỹ năng nói. 

45 3.27 0.75 

30 Học sinh có cơ hội phát biểu trong lớp. 45 3.96 0.56 

31 Chỉ sử dụng ngôn ngữ đích trong lớp học có thể rất hiệu 

quả đối với khả năng nói trôi chảy của học sinh. 

45 3.49 0.76 

32 Các hoạt động giảng dạy là cần thiết để phát triển 

khả năng nói trôi chảy. 

45 4.20 0.46 
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4.1.4.6. Môi trường - Yếu tố quy mô lớp học 

Bảng 4.16. Thái độ của giáo viên EFL đối với Môi trường - Yếu tố Quy 

mô lớp học 

STT Nội dung N Mean SD 

33 Môi trường lớp học để luyện nói lưu loát rất ồn ào. 45 3.69 0.90 

34 Giáo viên hài lòng với quy mô lớp học của họ. 45 3.42 0.69 

35 Môi trường lớp học không trang bị đồ dùng dạy học. 45 3.73 0.84 

36 Các lớp học nhỏ hơn cho phép giáo viên dành nhiều 

thời gian hơn cho kỹ năng nói, điều này có thể nâng 

cao kỹ năng nói của học sinh. 

45 3.31 0.85 

37 Quy mô lớp học lớn hơn góp phần làm giảm thành tích 

của học sinh, đặc biệt là về kỹ năng nói. 

45 3.84 0.85 

4.1.4.7. Các yếu tố tiếp xúc 

Bảng 4.17. Thái độ của giáo viên EFL đối với các yếu tố Phơi nhiễm 

STT Nội dung N Mean SD 

38 Học sinh nỗ lực cải thiện khả năng nói trôi chảy của 

mình bằng cách nói tiếng Anh bên ngoài trường học. 

45 2.80 0.63 

39 Học sinh nỗ lực để tăng khả năng nói tiếng Anh trôi 

chảy bằng cách xem các video tiếng Anh trên Internet. 

45 3.51 0.82 

40 Học sinh cố gắng nâng cao khả năng nói tiếng Anh 

trôi chảy của mình bằng cách đọc một cuốn sách hoặc 

tạp chí tiếng Anh. 

45 2.98 0.54 

41 Học sinh cố gắng phát triển khả năng nói tiếng Anh 

trôi chảy của mình bằng cách xem một bộ phim tiếng 

Anh có phụ đề. 

45 3.47 0.55 

42 Học sinh cố gắng phát triển khả năng nói tiếng Anh 

trôi chảy của mình bằng cách nói chuyện với người 

nước ngoài. 

45 2.78 0.56 

4.1.4.8. Yếu tố công nghệ 

Bảng 4.18. Thái độ của giáo viên EFL đối với các yếu tố Công nghệ 

STT Nội dung N Mean SD 

43 Học sinh có thể học tốt nhất với sự trợ giúp của công nghệ. 45 4.00 0.71 

44 Công nghệ hỗ trợ giảng dạy giúp việc học nói trôi chảy 

hiệu quả hơn. 

45 4.18 0.68 

45 Công nghệ rất hữu ích để cải thiện khả năng ngôn ngữ 

của sinh viên đặc biệt là nói trôi chảy. 

45 4.07 0.65 

46 Công nghệ thúc đẩy học sinh tham gia nhiều hơn vào 

các hoạt động nói lưu loát. 

45 4.22 0.64 

47 Công nghệ rất hữu ích để theo dõi tiến độ học nói trôi chảy. 45 4.16 0.82 
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4.1.5. Phân tích định tính quan điểm của giáo viên về các yếu tố ảnh 

hưởng đến LOF 

4.1.6. Phân tích mô tả quan điểm của sinh viên về các yếu tố ảnh 

hưởng đến LOF 

4.1.6.1. Yếu tố hành vi và thái độ 

Bảng 4.19. Thái độ của học sinh EFL đối với các Yếu tố Hành vi và Thái độ 
STT Nội dung N Mean SD 

8 Học nói tiếng Anh trôi chảy là phần khó nhất đối với 

nhiều học sinh. 

115 3.55 0.94 

9 Học sinh thường quan tâm đến việc học nói tiếng Anh 

trôi chảy. 

115 3.38 0.81 

10 Một thái độ tích cực đối với việc học ngôn ngữ được coi 

là một yếu tố quan trọng để nói tiếng Anh trôi chảy. 

115 4.28 0.73 

11 Học sinh ước mình có thể nói tiếng Anh trôi chảy. 115 4.27 0.65 

12 Học sinh giữ một thái độ tích cực đối với ngôn ngữ cần 

thiết để trở nên thông thạo tiếng Anh. 

115 4.01 0.68 

4.1.6.2. Các yếu tố tạo động lực 

Bảng 4.20. Thái độ của sinh viên EFL đối với Các yếu tố tạo động lực 
STT Nội dung N Mean SD 

13 Học sinh có động lực để nói tiếng Anh trôi chảy. 115 3.68 0.77 

14 Giáo viên thường thực hiện các chiến lược tạo 

động lực để khiến học sinh nói chuyện. 

115 3.76 0.83 

15 Động lực là điều quan trọng khi nói về việc cải 

thiện kỹ năng nói, đặc biệt là nói trôi chảy. 

115 4.21 0.66 

16 Động lực trong các lớp học tiếng Anh là tốt cho học 

sinh. 

115 4.16 0.74 

17 Giáo viên thường có đủ sự quan tâm để thúc đẩy 

học sinh trong các lớp học tiếng Anh. 

115 3.35 0.96 

4.1.6.3. Yếu tố lo âu 

Bảng 4.21. Thái độ của học sinh EFL đối với các yếu tố lo âu 

STT Nội dung N Mean SD 

18 Học sinh cảm thấy sợ hãi khi nói chuyện với giáo viên 

bằng tiếng Anh. 

115 3.54 0.93 

19 Học sinh cảm thấy sợ hãi khi bạn cùng lớp nói chuyện với 

họ bằng tiếng Anh. 

115 3.21 0.84 

20 Học sinh cảm thấy sợ hãi khi nói chuyện với người nước 

ngoài bằng tiếng Anh. 

115 3.58 0.95 

21 Học sinh cảm thấy sợ hãi khi nói chuyện với bạn học 

bằng tiếng Anh. 

115 3.12 0.91 

22 Học sinh lo lắng rằng mình sẽ mắc lỗi nếu nói tiếng Anh. 115 3.86 0.87 
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4.1.6.4. Yếu tố loại nhiệm vụ 
Bảng 4.22. Thái độ của sinh viên EFL đối với các yếu tố Loại Nhiệm vụ 

STT Nội dung N Mean SD 

23 Nhiệm vụ khó khăn nhất đối với nhiều học sinh là sử 
dụng một đoạn độc thoại. 

115 3.59 0.80 

24 Nhiệm vụ khó khăn nhất đối với nhiều học sinh là 
đối thoại. 

115 3.25 0.94 

25 Nhiệm vụ khó khăn nhất đối với nhiều học sinh là sử 
dụng câu tường thuật. 

115 3.39 0.72 

26 Nhiệm vụ khó khăn nhất đối với nhiều học sinh là 
chọn chủ đề để nói. 

115 3.35 0.80 

27 Nhiệm vụ khó khăn nhất đối với nhiều sinh viên là 
lựa chọn các hoạt động khoảng trống thông tin. 

115 3.27 0.92 

4.1.6.5. Môi trường - Yếu tố quy mô lớp học 
Table 4.23. Thái độ của sinh viên EFL đối với các yếu tố giảng dạy 

STT Nội dung N Mean SD 

28 Nói lưu loát được dạy trong các lớp học ngôn ngữ. 115 3.97 2.83 
29 Học sinh được cung cấp đầy đủ và cân bằng các 

hoạt động trôi chảy trong các kỹ năng nói. 
115 3.65 0.77 

30 Học sinh có cơ hội phát biểu trong lớp. 115 3.90 0.74 

31 Chỉ sử dụng ngôn ngữ đích trong lớp học có thể rất hiệu 

quả đối với khả năng nói trôi chảy của học sinh. 

115 3.92 0.69 

32 Các hoạt động giảng dạy là cần thiết để phát triển 

khả năng nói trôi chảy. 

115 4.12 0.66 

4.1.6.6. Môi trường - Yếu tố quy mô lớp học 

Bảng 4.24. Thái độ của học sinh efl đối với môi trường - yếu tố quy mô lớp học 
STT Nội dung N Mean SD 

33 Môi trường lớp học để luyện nói lưu loát rất ồn ào. 115 3.07 0.87 

34 Giáo viên hài lòng với quy mô lớp học của họ. 115 3.23 0.65 

35 Môi trường lớp học không trang bị đồ dùng dạy học. 115 3.34 0.89 

36 Các lớp học nhỏ hơn cho phép giáo viên dành nhiều thời 

gian hơn cho kỹ năng nói, điều này có thể làm tăng kỹ 

năng nói của học sinh. 

115 3.90 0.65 

37 Quy mô lớp học lớn hơn góp phần làm giảm thành tích 

của học sinh, đặc biệt là về kỹ năng nói. 

115 3.37 0.75 

4.1.6.7. Các yếu tố tiếp xúc  

Bảng 4.25. Thái độ của học sinh efl đối với các yếu tố tiếp xúc 
STT Nội dung N Mean SD 

38 Học sinh nỗ lực cải thiện khả năng nói trôi chảy của 

mình bằng cách nói tiếng Anh bên ngoài trường học. 

115 3.00 0.79 

39 Học sinh nỗ lực để tăng khả năng nói tiếng Anh trôi 

chảy bằng cách xem các video tiếng Anh trên Internet. 

115 3.82 0.72 
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40 Học sinh cố gắng nâng cao khả năng nói tiếng Anh trôi chảy của 

mình bằng cách đọc một cuốn sách hoặc tạp chí tiếng Anh. 

115 3.23 0.73 

41 Học sinh cố gắng phát triển khả năng nói tiếng Anh trôi 

chảy bằng cách xem một bộ phim tiếng Anh có phụ đề. 

115 3.93 0.67 

42 Học sinh cố gắng phát triển khả năng nói tiếng Anh trôi chảy 

của mình bằng cách nói chuyện với người nước ngoài. 

115 2.86 0.85 

4.1.6.8. Yếu tố công nghệ 

Bảng 4.26. Thái độ của sinh viên EFL đối với các yếu tố Công nghệ 
STT Nội dung N Mean SD 

43 Học sinh có thể học tốt nhất với sự trợ giúp của công nghệ. 115 4.25 0.98 

44 Công nghệ hỗ trợ giảng dạy giúp việc học nói trôi chảy 

hiệu quả hơn. 

115 4.18 0.56 

45 Công nghệ rất hữu ích để cải thiện khả năng ngôn ngữ 

của sinh viên đặc biệt là nói trôi chảy. 

115 4.22 0.57 

46 Công nghệ thúc đẩy học sinh tham gia nhiều hơn vào 

các hoạt động nói lưu loát. 

115 4.17 0.58 

47 Công nghệ rất hữu ích để theo dõi tiến độ học nói trôi chảy. 115 4.23 0.58 

4.1.7. Phân tích định tính quan điểm của sinh viên về các yếu tố ảnh 
hưởng đến LOF 

Bảng 4.27. Tóm tắt chủ đề cho câu hỏi phỏng vấn câu 4 của học sinh 
Số lượng (trình tự theo thứ 
tự thường xuyên nhất đến 
ít được trích dẫn nhất) 

Chủ đề tích cực / Có Chủ đề tiêu cực / 
không 

1 Nói rằng các yếu tố động lực là 
một trong những yếu tố ảnh hưởng 
nhiều nhất liên quan đến LOF 

 

2 Nói rằng yếu tố công nghệ là một 
trong những yếu tố ảnh hưởng 
nhiều nhất đến LOF 

 

3 Nói rằng các yếu tố hành vi và thái 
độ là một trong những yếu tố ảnh 
hưởng nhiều nhất liên quan đến LOF 

 

4 Nói rằng các yếu tố hướng dẫn là 
một trong những yếu tố ảnh hưởng 
nhiều nhất liên quan đến LOF 

 

4.2. Thảo luận 
4.2.1. Thảo luận về LOF từ quan điểm của sinh viên và giáo viên EFL 

Cả hai bộ dữ liệu về giáo viên và học sinh đều xác nhận tầm quan 
trọng của LOF. Kết quả cho thấy tất cả các hạng mục liên quan đến tầm 
quan trọng của LOF đối với sinh viên chuyên ngành tiếng Anh đều được 
đánh giá cao. Theo quan sát trong Bảng 4.1 và 4.2, một số lượng lớn người 
tham gia, bao gồm cả học sinh EFL và giáo viên EFL, đã nhận ra tầm quan 
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trọng của sự trôi chảy. Ví dụ, họ đồng ý mạnh mẽ rằng việc dạy và học 
LOF giúp sinh viên đại học phát triển năng lực giao tiếp và học ngôn ngữ 
trong bối cảnh của cuộc điều tra hiện nay. Các nghiên cứu và nghiên cứu 
trước đây (Yang, 2013; Tavakoli, 2020) về phát triển sự trôi chảy đã chỉ ra 
tầm quan trọng của LOF đối với sự phát triển khả năng nói của học sinh. 

Kết quả của dữ liệu định tính, phù hợp với kết quả của dữ liệu định 
lượng, cho thấy rằng giáo viên đã nhận thức được các phần thiết yếu của 
LOF đối với sinh viên đại học và xác định LOF là kiến thức của họ. Ngoài 
ra, các giáo viên tham gia cũng ca ngợi tầm quan trọng của việc dạy LOF 
trong việc học ngoại ngữ. Các phát hiện về tầm quan trọng của việc nói trôi 
chảy tương tự như của Herder và Sholdt (2014) và Dzugaeva và Djumabaev 
(2019) từ Chương 2, những người đồng ý rằng LOF là cần thiết trong môi 
trường làm việc nước ngoài và xem xét cách kết hợp các hoạt động xây dựng 
sự trôi chảy vào giảng dạy trong lớp học của chúng tôi. 

Mặt khác, những người tham gia khác đã định nghĩa LOF là những 
khả năng liên quan đến việc sản xuất và giao tiếp ngôn ngữ. Theo nghĩa này, 
LOF thể hiện khả năng nói nhanh và chính xác. Điều này liên quan đến định 
nghĩa trong Từ điển Người học Nâng cao Trực tuyến Cambridge. Đó là, "một 
người thông thạo, họ có thể nói một ngôn ngữ dễ dàng, tốt và nhanh chóng." 
Người ta lập luận rằng định nghĩa này liên kết sự trôi chảy với tốc độ. 

Liên quan đến việc giảng dạy LOF, sáu người được phỏng vấn báo 
cáo rằng họ hoàn toàn đồng ý rằng việc nói tiếng Anh lưu loát nên được 
dạy trong các lớp học ngoại ngữ. Tuy nhiên, ba trong số sáu người được 
phỏng vấn cho biết các hoạt động chính xác hơn sự trôi chảy trong lớp học. 
Các bài học tạo cơ hội cho học sinh phát triển tính chính xác và ít trôi chảy 
hơn. Lý do là sinh viên đại học chỉ có thể thực hành tiếng Anh của họ cho 
mục đích của các bài kiểm tra, họ ít chú ý đến các nhiệm vụ nói trong sách 
giáo khoa và họ có thể tìm thấy ít nhiệm vụ nói để thúc đẩy LOF trong sách 
giáo khoa. Do đó, cần chú ý đến việc thúc đẩy LOF và các sợi phát triển sự 
trôi chảy cho năng lực giao tiếp. 
4.2.2. Thảo luận về quan điểm của giáo viên về các yếu tố ảnh hưởng 
đến LOF 

Kết quả của một cuộc điều tra về các yếu tố (cả tình cảm và bên ngoài) 
ảnh hưởng đến LOF của người học cho thấy rằng giáo viên đã xác định được 
nhiều yếu tố mà họ tin rằng có tác động. Sự hỗ trợ của giáo viên đối với công 
nghệ là một yếu tố quan trọng trong việc ảnh hưởng đến khả năng nói tiếng 
Anh trôi chảy của học sinh. Tác động của động lực đối với LOF là yếu tố thứ 
hai. Đây được coi là một trong những "yếu tố tình cảm", và hầu hết giáo viên 
tin rằng động lực của người học ảnh hưởng đến LOF. Sau đó, phải kể đến 
thành phần quan trọng thứ ba, đó là hành vi và thái độ của học sinh. Tỷ lệ 
tương đối lớn nhất dành cho các thành phần hướng dẫn, và yếu tố này đứng 
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thứ tư. Các yếu tố môi trường - quy mô lớp học, yếu tố lo lắng, yếu tố loại 
nhiệm vụ và các biến số phơi nhiễm là những thành phần khác. 

Những phát hiện từ quan điểm của giáo viên tương tự như những 
phát hiện từ quan điểm của học sinh, những người tin rằng công nghệ là 
yếu tố đóng góp đáng kể nhất cho LOF. Điều này cũng phù hợp với những 
phát hiện của nghiên cứu trước đó được báo cáo trong Chương 2. Mặt 
khác, các giáo viên EFL tin rằng các biến tiếp xúc ít quan trọng hơn các 
biến khác. Điều này là do, khi học tiếng Anh trong ngữ cảnh EFL, môi 
trường lớp học được ưu tiên hơn mức độ liên quan của trải nghiệm ngoài 
trường học. Bất chấp những bằng chứng hiện có về lợi ích của việc giáo 
dục tiếng Anh sớm đối với khả năng nói tiếng Anh lưu loát, trải nghiệm 
bên ngoài lớp học có tác động lớn hơn đến khả năng nói tiếng Anh lưu loát 
hơn là chỉ dạy ngoại ngữ sớm (De Wolf và cộng sự, 2017a). 
4.2.3. Thảo luận về quan điểm của sinh viên về các yếu tố ảnh hưởng đến LOF 

Điều tra các yếu tố (cả ngoại cảm và ngoại cảnh) ảnh hưởng đến LOF 
của người học, kết quả cho thấy rằng sinh viên đã chỉ ra nhiều yếu tố mà họ tin 
rằng có tác động. Ngoại trừ loại nhiệm vụ và các biến số tiếp xúc, tất cả các 
phương tiện nhân tố được xác định là khác biệt đáng kể với nhau. Đối với các 
yếu tố công nghệ, đánh giá trung bình của người tham gia cao hơn nhiều so với 
các hạng mục khác. Yếu tố quan trọng nhất là học sinh có thái độ thuận lợi đối 
với việc sử dụng công nghệ trong dạy và học. Một thành phần quan trọng khác 
mà những người được hỏi đánh giá là có tác động đáng kể đến sự phát triển của 
LOF là thái độ. Về yếu tố có thể tiếp theo ảnh hưởng đến LOF, các yếu tố hướng 
dẫn được xác định là yếu tố quan trọng thứ ba. Khía cạnh quan trọng thứ tư, các 
biến số thúc đẩy, đã được xác định là yếu tố quan trọng nhất mà các nhà giáo dục 
có thể giải quyết để giúp học sinh học tập hiệu quả hơn (Olson, 1997). Các tiêu 
chí về bầu không khí và quy mô lớp học được những người tham gia khảo sát 
coi là trung lập. Điều đáng nói là các biến loại nhiệm vụ và các yếu tố tiếp xúc là 
hai yếu tố ít quan trọng nhất liên quan đến LOF. 
4.2.4. Discussion on teachers' and students' perspectives on factors 
influencing LOF 

Về các yếu tố ít ảnh hưởng nhất đến khả năng nói trôi chảy của 
học sinh, cả giáo viên và học sinh EFL đều đồng ý rằng các loại nhiệm vụ 
(ví dụ, đối thoại và độc thoại) ít ảnh hưởng đến kết quả hoạt động LOF. 

Về sự giống nhau của yếu tố ảnh hưởng ít nhất đến khả năng nói 
tiếng Anh lưu loát như được trình bày trong bảng 4.36, hầu hết giáo viên và 
học sinh đều có chung quan điểm rằng loại nhiệm vụ ít liên quan đến khả 
năng nói tiếng Anh lưu loát nhất. Điều này cũng cộng hưởng với nghiên cứu 
của Ellis (2009, tr.474), trình bày trong tổng quan tài liệu rằng "cả ba loại lập 
kế hoạch nhiệm vụ đã được chứng minh là có tác dụng có lợi đối với sự trôi 
chảy, nhưng kết quả về độ phức tạp và độ chính xác thì hỗn hợp hơn. , phản 
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ánh cả kiểu lập kế hoạch và cả vai trò trung gian của các yếu tố khác nhau, 
bao gồm các biến thiết kế và thực hiện nhiệm vụ và các yếu tố khác biệt 
riêng lẻ. " Có thể cho rằng loại nhiệm vụ là một trong những yếu tố phụ trong 
chương trình và phương pháp giảng dạy. Tuy nhiên, phát hiện này từ nghiên 
cứu hiện tại khác với nghiên cứu trước đây được đề cập trong tổng quan tài 
liệu. Một phát hiện khác của nghiên cứu hiện tại chỉ ra rằng đối thoại tốt hơn 
độc thoại về phương diện giảng dạy LOF, điều này khẳng định với Giáo sư 
Hu Zhianglin tại Hội nghị quốc tế lần thứ tư về ELT ở Trung Quốc (trích dẫn 
trong Heyun, Y., 1999). Tóm lại, nếu giáo viên tạo ra một nhiệm vụ có thể 
chấp nhận được và phù hợp với trình độ học ngoại ngữ của người học thì 
kiến thức có thể được nhớ lại một cách nhanh chóng và trôi chảy. Có lẽ, phát 
hiện này cũng dẫn đến việc xác định các nhiệm vụ dạy học và loại hoạt động 
quản lý cần thiết để dạy học có hiệu quả. Giải thích cho những phát hiện này, 
dữ liệu định tính từ các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc được một số người 
được phỏng vấn minh họa như sau: 

Về vấn đề khó khăn nhất đối với bạn để dạy kỹ năng nói, tất cả 
những người tham gia chỉ ra rằng sử dụng loại nhiệm vụ (độc thoại, đối 
thoại hoặc tường thuật) để kết hợp với việc tạo ra ngôn ngữ thứ hai 
bằng miệng và sự trôi chảy bằng miệng. Những người được phỏng vấn 
cũng đề cập rằng nhiệm vụ độc thoại là thách thức đối với học sinh, 
trong khi nhiệm vụ đối thoại có nhiều khả năng tạo ra khả năng nói trôi 
chảy hơn. Trong số các yếu tố khác, loại nhiệm vụ được cho là đóng 
một vai trò quan trọng trong quá trình sản xuất bằng miệng. Tuy nhiên, 
các giáo viên đã không xác nhận nhiệm vụ giảng dạy khó khăn nhất 
thay vì phụ thuộc vào chiến lược giảng dạy và mục tiêu bài học. 
4.3. Tóm tắt chương 
 

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN 
 

5.1. Tóm tắt các kết quả nghiên cứu chính 
Nghiên cứu đã áp dụng một thiết kế phương pháp hỗn hợp. Những 

người tham gia là 45 giáo viên EFL (từ 25 đến 55 tuổi) và 115 sinh viên đại 
học EFL (từ 19 đến 21 tuổi) từ các trường đại học ngoại ngữ ở miền Trung 
Việt Nam. Các công cụ của nghiên cứu này liên quan đến cả phương pháp 
định lượng và định tính. Cụ thể, nghiên cứu định lượng hỗ trợ nhà nghiên cứu 
xác định những khía cạnh có ảnh hưởng nhất mà sinh viên phải đối mặt trong 
việc góp phần vào việc nói trôi chảy, trong khi nghiên cứu định tính hỗ trợ nhà 
nghiên cứu củng cố và mở rộng kết quả nghiên cứu. Nghiên cứu này đã xem 
xét quan điểm của giáo viên và học sinh về LOF cũng như các yếu tố ảnh 
hưởng đến khả năng nói trôi chảy của học sinh. Quan điểm của giáo viên và 
học sinh về các yếu tố LOF được đưa ra thông qua việc sử dụng bảng câu hỏi; 
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Ngoài ra, các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc đã được thực hiện đối với những 
người tham gia là giáo viên. Mục đích của cuộc phỏng vấn được thực hiện là 
để tìm hiểu ý kiến, hành vi, kinh nghiệm và hiện tượng của sinh viên đối với 
các yếu tố đóng góp của LOF trong quá trình dạy và học thực tế. Cuộc phỏng 
vấn rất quan trọng để tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nói trôi chảy 
của học sinh từ các giáo viên có kinh nghiệm. 
5.2. Tóm tắt các kết quả 

Trở nên thông thạo tiếng Anh là một mục tiêu quan trọng đối với bất 
kỳ người học tiếng Anh nào. Theo đó, việc xác định các biến số với độ trôi 
chảy và các yếu tố gây ra những lo lắng này sẽ giúp người học đạt được mục 
tiêu này. Để thực hiện mục tiêu của nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã sử 
dụng bảng câu hỏi và phỏng vấn những người tham gia để trả lời câu hỏi 
nghiên cứu. 

Đối với câu hỏi nghiên cứu đầu tiên, kết quả của nghiên cứu này 
cho thấy hầu hết giáo viên và học sinh đều đồng ý rằng công nghệ là một 
yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng nói trôi chảy của học sinh vì 
chúng là một công cụ giáo dục hiện đại để hỗ trợ và thúc đẩy học sinh học 
các kỹ năng nói tiếng Anh như cũng như thúc đẩy khả năng nói tiếng Anh 
trôi chảy như một ngoại ngữ. 

Khi nói đến các yếu tố tình cảm ảnh hưởng đến khả năng nói 
trôi chảy của học sinh, cần lưu ý rằng hành vi và thái độ của học sinh, 
cũng như các yếu tố động cơ, có tác động thuận lợi đến LOF của học 
sinh. Các phân tích dữ liệu cho thấy rằng cả hai nhóm bao gồm giáo sư 
đại học và sinh viên đều có xu hướng thừa nhận rằng những hiện tượng 
này có ảnh hưởng đến khả năng nói tiếng Anh trôi chảy của người học. 
Kết quả là, LOF của sự thất bại của học sinh, một phần, là do những 
yếu tố này. Bên cạnh đó, về các yếu tố giảng dạy, cả giáo viên và học 
sinh EFL đều tin rằng việc giảng dạy có tác động đáng kể đến khả năng 
nói trôi chảy của học sinh vì đây là công cụ chung để cho học sinh biết 
phải làm gì và làm như thế nào đồng thời hướng dẫn họ đi đúng hướng. 
đạt được các mục tiêu của họ. 

Kết quả từ phân tích phỏng vấn chỉ ra rằng quan điểm của giáo viên 
về các thành phần của LOF, đặc biệt là trong việc cung cấp sự hiểu biết về 
tầm quan trọng và các yếu tố ảnh hưởng của LOF, là lý do chính khiến sinh 
viên giáo dục đại học gặp khó khăn trong việc nói tiếng Anh của họ. 

Đối với nghiên cứu thứ hai, kết quả của nghiên cứu này cho thấy 
những người tham gia (giáo viên EFL trường đại học và sinh viên ở miền 
Trung Việt Nam) đánh giá cao tầm quan trọng của LOF trong việc dạy và 
học EFL cho sinh viên giáo dục đại học. Những người tham gia này 
đánh giá rằng LOF có thể đóng góp đáng kể vào việc cải thiện trình độ 
nói của học viên EFL trong việc tiếp thu ngôn ngữ tiếng Anh và trong 
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bối cảnh giảng dạy ngôn ngữ giao tiếp. Nói cách khác, LOF có ảnh 
hưởng lớn đến sự phát triển ngôn ngữ trong trường hợp người học vượt 
qua được các trở ngại, cụ thể là các yếu tố ngoại cảm và ngoại cảm. 
5.3. Hạn chế của nghiên cứu 

Có một số hạn chế rõ ràng đối với các nghiên cứu được thực 
hiện cho đến nay. Một trong những hạn chế chính của nghiên cứu này là 
kích thước mẫu. Một số lượng nhỏ những người tham gia đã tham gia 
bảng câu hỏi do thiếu thời gian để thu thập dữ liệu. Mặc dù không có lý 
do gì để giả định rằng cỡ mẫu nhỏ (115 sinh viên và 45 giáo viên cho 
bảng câu hỏi, với 12 người trong số này cho cuộc phỏng vấn) làm mất 
hiệu lực của những phát hiện theo bất kỳ cách nào, nhưng cỡ mẫu lớn 
hơn sẽ tốt hơn. Do đó, để có kết quả hợp lệ cho việc phân tích sâu hơn 
các yếu tố góp phần vào sự phát triển khả năng nói trôi chảy, nhà 
nghiên cứu nên lấy nhiều mẫu hơn và nhiều thời gian hơn. Một thiếu sót 
khác của cuộc điều tra này có lẽ là phương pháp được chọn cho nghiên 
cứu này. Mặc dù không thể phủ nhận rằng đây là một phương pháp thực 
nghiệm, nhưng nó khá hạn chế khi thu thập thông tin dữ liệu. Điều này 
dẫn đến việc các tác giả chỉ tập trung những phát hiện cuối cùng vào 
cuộc khảo sát bảng câu hỏi và phỏng vấn bán cấu trúc. Dựa trên những 
hạn chế, một số khuyến nghị được đề xuất để nghiên cứu sâu hơn về các 
yếu tố ảnh hưởng đến LOF của sinh viên ở Việt Nam trong phần sau. 
5.4. Đóng góp mới của nghiên cứu 

Trong các nghiên cứu hiện nay, LOF được coi là một trong 
những thành phần của năng lực nói. Người học tiếng Anh ở Việt Nam 
cần xem xét nâng cao năng lực giao tiếp bằng miệng bằng tiếng Anh 
trong học tập, cá nhân và xã hội. Bên cạnh đó, kết quả của nghiên cứu 
này cho thấy rằng người học Việt Nam xem xét một loạt các yếu tố 
LOF để giải quyết các vấn đề giao tiếp bằng miệng bằng tiếng Anh và 
phát triển khả năng nói tiếng Anh lưu loát của họ. Hai yếu tố chính, yếu 
tố tình cảm và yếu tố bên ngoài, được xem xét trong việc đóng góp 
LOF. Điều này rất quan trọng đối với giáo viên và các nhà giáo dục 
trong việc thừa nhận các yếu tố LOF của người học tiếng Anh trong bối 
cảnh Việt Nam. Nghiên cứu hiện tại cung cấp một khuôn khổ cho các 
yếu tố ảnh hưởng đến LOF có thể được sử dụng để cung cấp thông tin 
về thực hành và nghiên cứu sâu hơn trong lĩnh vực này. 

Tầm quan trọng của nghiên cứu này có thể giúp sinh viên 
nâng cao khả năng nói tiếng Anh lưu loát trong quá trình dạy và học. 
Nó có thể giúp học sinh hiểu các khía cạnh ảnh hưởng đến khả năng 
nói trôi chảy của họ để họ có thể chuẩn bị cho phù hợp. Nó có thể 
cung cấp thông tin mới về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nói 
của học sinh. Học sinh có thể sử dụng sự hiểu biết mới này để phát 
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triển nhận thức về các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nói của họ 
nhằm cải thiện và phát triển năng lực của họ. 

Một phát hiện quan trọng khác của nghiên cứu hiện tại là người 
học nhận thức được việc sử dụng các nguồn lực công nghệ, tài liệu dựa 
trên văn bản truyền thống và hỗ trợ giáo dục trực tiếp để tạo điều kiện cho 
việc học tiếng Anh của họ và thúc đẩy LOF trong môi trường EFL Việt 
Nam. Điều này chứng tỏ sinh viên Việt Nam nhận ra giá trị của công 
nghệ và sử dụng nó để tối ưu hóa nền tảng học tập khi quá trình quốc tế 
hóa và giáo dục đại học ngày càng trở nên thiết yếu và nổi tiếng trên toàn 
thế giới. Khả năng sử dụng công nghệ để đạt được mục tiêu giao tiếp của 
họ hỗ trợ niềm tin vào việc kết hợp các yếu tố thúc đẩy và kết quả học 
tập. Kết quả cho thấy khả năng nói tiếng Anh lưu loát của học sinh có thể 
được cải thiện với sự hỗ trợ của công nghệ; do đó, họ có thể được khuyến 
khích tạo ra việc học tập của riêng họ được hỗ trợ bởi công nghệ.  
5.5. Kiến nghị cho những nghiên cứu trong tương lai 

Nghiên cứu trong tương lai nên xem xét các tác động của tuổi tác 
và tương tác ngang hàng đối với sự phát triển lưu loát để hỗ trợ các phát 
hiện được trình bày ở đây. Do đó, những yếu tố góp phần vào cuộc điều 
tra này có thể là để nhận được quan điểm từ học sinh và giáo viên về các 
yếu tố lưu loát khác như tương tác đồng nghiệp trong và ngoài lớp học và 
độ tuổi của người học, có thể ảnh hưởng đến khả năng nói trôi chảy. Do 
đó, một trong những yếu tố góp phần vào cuộc điều tra có thể là thu thập 
quan điểm từ học sinh và giáo viên về các hoạt động lưu loát khác thông 
qua tương tác đồng nghiệp trong và ngoài lớp, cũng như các thước đo độ 
tuổi của họ có thể ảnh hưởng đến khả năng nói trôi chảy. 

Đối với học sinh ESL / EFL, nói trôi chảy là một trong những dấu 
hiệu rõ ràng nhất về năng lực tiếng Anh; tuy nhiên, ý tưởng bổ sung công 
nghệ vào giáo dục thông thạo là tương đối mới. Do đó, các nghiên cứu thực 
nghiệm và dài hạn về tác động của việc giảng dạy thông thạo công nghệ 
chuyên sâu còn thiếu. Do đó, người ta tin rằng các hoạt động công nghệ có 
thể được tích hợp một cách hiệu quả vào các kế hoạch bài học trong các 
lớp học nói bằng cách sử dụng phương pháp thuyết trình-thực hành-sản 
xuất truyền thống 

Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, nghiên cứu trong 
tương lai nên tập trung vào việc tìm cách khám phá các yếu tố dự kiến 
ảnh hưởng đến bối cảnh kiểm tra và phản ánh khả năng nói chuyện trôi 
chảy và hiệu quả, thay vì các yếu tố chỉ phản ánh LOF của sinh viên nói 
chung. Rõ ràng rằng nói trôi chảy là một phần của hướng dẫn tính điểm 
cho kỹ năng nói và được đánh giá trong mọi bài kiểm tra nói. Học sinh 
có thể nhận thức được các vấn đề cản trở việc nói trôi chảy của họ trong 
suốt thời gian kiểm tra và đảm bảo rằng họ có đủ khả năng lưu loát. 


