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• Chủ đề 4: Hiện trạng môi trường tự nhiên

Thành phố Đà Lạt

• Chủ đề 7: Khu bảo tồn biển Nha Trang, hiện
trạng và những vấn đề tồn tại

Mục tiêu



Nội dung trình bày

Xây dựng bảng câu hỏi

Kỹ năng phỏng vấn
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•Người dân

•Khách du lịch

Chủ đề 4: Hiện trạng
môi trường tự nhiên
thành phố Đà Lạt

•Khách du lịch

Chủ đề 7: Khu bảo tồn
biển Nha Trang, hiện
trạng và những vấn đề
tồn tại

Đối tượng phỏng vấn



Các loại bảng câu hỏi

Bảng
kiểm tra

•checklist
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•semi-structured 
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•structured 
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Nội dung bảng câu hỏi
PHẦN MỞ ĐẦU

• Mã hóa: mã số phiếu, thời gian PV, địa điểm PV (Vd: 01DL/1807)

• Giới thiệu mục đích cuộc PV: tên – đơn vị, lý do PV, giá trị đóng góp của
người được PV, tính chất bảo mật, lời cảm ơn

PHẦN THÔNG TIN CHUNG

• Tên, tuổi, địa chỉ, trình độ học vấn, nghề nghiệp,…

• Một số thông tin chung khác có liên quan mục tiêu nghiên cứu

• Câu hỏi về thu nhập nên đặt khi có được sự tin cậy nơi người được PV

PHẦN NỘI DUNG CHÍNH

• Phân chia các mục/phần theo chủ đề, mỗi mục/phần gồm các câu hỏi liên quan

• Câu hỏi tổng quát chi tiết

• Câu hỏi đơn giản phức tạp



1. Phần mở đầu: Có tác dụng gây thiện cảm để tạo nên sự hợp tác của
người trả lời lúc bắt đầu buổi phỏng vấn

2. Câu hỏi định tính: Có tác dụng xác định rõ đối tượng được phỏng vấn

3. Câu hỏi hâm nóng: Có tác dụng gợi nhớ để tập trung vào chủ đề mà
bảng câu hỏi đang hướng tới

4. Câu hỏi đặc thù: Có tác dụng làm rõ nội dung cần nghiên cứu

5. Câu hỏi phụ: Có tác dụng thu thập thêm thông tin về đặc điểm nhân
khẩu người trả lời (giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp,..)

Cấu trúc thông thường



Câu hỏi mở

hỏi thông tin chung hoặc các
câu hỏi không muốn hạn chế
câu trả lời

Câu hỏi đóng

hỏi về một thông tin cụ thể
hoặc muốn giới hạn người
được phỏng vấn vào những
câu trả lời nhất định (có
không, dạng nhiều lựa chọn)

• Số lượng câu hỏi VS Thời gian phỏng vấn

• Cách sử dụng từ ngữ, phương tiện đo lường phù hợp

• Cân nhắc bước chuyển giữa các chủ đề

Cách đặt câu hỏi



1. Câu hỏi có/không Anh/chị có sử dụng túi nylon tự phân hủy?          Có  Không

2. Câu hỏi có nhiều phương
án lựa chọn

Vào giai đoạn khởi bệnh (sốt cao), người bệnh đã làm gì?
□ Tự mua thuốc □ Khám bác sĩ tư
□ Khám bệnh viện □ Cấp cứu ngoại

3. Câu hỏi mở
Tại sao Anh/chị không sử dụng nước giếng khoan?
..........................................................................................

4. Câu hỏi cho điểm

Anh/chị hạy cho biết
mức độ đau khi bị cây
búa rớt vào chân?

5. Câu hỏi liệt kê
Anh/chị hãy liệt kê các vấn đề môi trường ở địa phương. Vui lòng liệt kê
3 vấn đề nổi bật.

6. Câu hỏi Likert

Mức độ đồng ý của anh/chị với việc thu thêm 5000đ/1 vé vào cổng để
bảo tồn san hô?  1. Hoàn toàn không đồng ý     2. Không đồng ý        
3. Không đồng ý cũng không phản đối 4. Đồng ý      5. Rất đồng ý

6 loại câu hỏi nên sử dụng



1. Câu hỏi nước đôi Bạn bao giờ trải qua tình trạng cháy rụi chưa? Bạn làm gì để ngăn 
tình trạng đó  hỏi từng câu một

2. Câu hỏi 2 trong 1 Theo anh/chị, sự thay đổi của tài nguyên ven biển trong những 
năm vừa qua tại địa phương đã ảnh hưởng như thế nào đến đời 
sống kinh tế, sức khỏe của gia đình?  tách chúng ra

3. Câu hỏi hạn chế Bạn có nghĩ rằng phụ nữ cũng thực hiện công việc quản lý tốt như 
nam giới không?  câu hỏi này đã loại bỏ khả năng phụ nữ có 
thể làm tốt hơn đàn ông

4. Câu hỏi dẫn dắt Tập đoàn ABC muốn gần gũi với khách hàng. Bạn nghĩ gì về quan 
hệ khách hàng của các phòng ban chúng tôi không nên đưa ra ý 
kiến trước các câu hỏi

5. Câu hỏi nặng nề, nhạy
cảm

Bạn ủng hộ hay phản đối việc giết người thông qua việc đồng ý với 
việc tự do nạo phá thai?  câu hỏi có các từ ngữ nặng nề, hàm ý 
gây xúc động

5 loại câu hỏi nên tránh



Loại dữ liệu

Loại dữ
liệu

Định
tính

Định
danh

Cấp bậc

Định
lượng

Rời rạc Liên tục



Thang đo
1. Dữ liệu định danh
•Giá trị có tính quy ước Ví dụ: Giới tính 1. Nam         2. Nữ

2. Dữ liệu xếp hạng
•Giá trị phân loại theo một trật tự nhất định, không biết rõ khoảng cách giữa các mức

•Ví dụ: Kích cỡ túi nylon tự hủy 1. Nhỏ 2. Trung 3. Lớn

3. Dữ liệu khoảng
•Xác định khoảng cách giữa hai giá trị nhưng không biết được tỷ lệ. Gồm cả dữ liệu định

danh và dữ liệu xếp hạng

•Ví dụ: Tuổi □ Dưới 20 tuổi □ Từ 21 đến 55 tuổi □ Trên 55 tuổi

4. Dữ liệu định lượng
•Xác định khoảng cách và tỷ lệ giữa 2 giá trị của dữ liệu

•Ví dụ: 400.000đ bằng một nửa 800.000đ



KỸ NĂNG PHỎNG VẤN



1.Điều khiển nội dung: theo kế hoạch, 

bản phác thảo câu hỏi

2. Ghi chép dữ liệu

• Băng ghi âm: phải xin phép trước,  băng dài, đủ pin

• Ghi chép tay: kể cả khi ghi âm vẫn phải ghi chép tay, ghi chú
bên lề, gạch dưới ý quan trọng

• Ghi nhận những phát biểu hoặc ghi chú không được trực tiếp
điều tra, ghi lại những nhận xét cá nhân nảy sinh

Tiến hành phỏng vấn



Điều khiển quá trình phỏng vấn
• Bắt đầu đúng: lời giới thiệu mở đầu, luôn tự điểm lại những nội

dung cần phỏng vấn, nhớ thời gian có giới hạn

• Ngắt những câu trả lời quá dài

• Giữ đúng hướng, đưa người trả lời về với những câu hỏi trong
bản phác thảo

• Khuyến khích người dè dặt trả lời (hài hước, sẵn sàng im lặng)

• Công cụ giao tiếp hiệu quả: lắng nghe tích cực, cởi mở cảm thông,
diễn giải và tóm tắt



Cách khuyến khích mọi
người đưa ý kiến

• Bạn nghĩ gì về
• Sử dụng khoảng im lặng

Cách ngắt lời

• Nhắc lại một vài ý kiến
của họ

• Tránh nhìn thẳng vào
người nói nhiều

• Vấn đề đó chúng ta đã
thảo luận, vậy bạn nghĩ
gì về….

Cách điều khiển



• Đồng cảm, tiếp thu

• Lắng nghe, diễn giải và tóm
tắt chủ động

• Điều khiển nhưng không
dẫn dắt

• Ý kiến khác

• Công cụ tạm dừng và thăm
dò hiệu quả

• Tránh đưa ra nhận xét cá nhân

• Thiếu quan tâm, thái độ cứng
nhắc, nặng nề, nghiêm trọng

• Tránh biểu lộ cảm xúc quá mức

• Tránh gật gù đồng ý hay phản
đối ý kiến người được PV

Thái độ



Cử chỉ của người được phỏng vấn

• Sự buồn chán: ngón cái, nắm tay, bàn tay, cả hai tay

• Thiếu kiên nhẫn: gõ ngón tay, nhịp chân liên tục trên sàn



NỘI DUNG CHUẨN BỊ



1. Xây dựng bảng câu hỏi

• Mỗi nhóm: xây dựng 2 bảng câu hỏi

cho 2 chủ đề tương ứng

• Chủ đề 4: Hiện trạng môi trường

Chuẩn bị

tự nhiên thành phố Đà Lạt (người dân + khách du lịch)

• Chủ đề 7: Nhận thức của khách du lịch về hoạt động bảo 

tồn tại Khu bảo tồn biển Hòn Mun (khách du lịch)



2. Nộp 2 bảng câu hỏi: 05.07.2016

◦ Thầy Công Thành: tcthanh@hcmus.edu.vn

◦ file word, quy định đặt tên KHÔNG DẤU
◦ Tên email: Nhom 1_2016_bang cau hoi

◦ Tên 2 file word: 

◦ Nhom 1_2016_Da Lat

◦ Nhom 1_2016_Hon Mun

◦Đặt tên mail và file KHÔNG ĐÚNG: không được phản hồi

◦3. Nhận phản hồi chỉnh sửa (nếu có): 15.07.2016

mailto:tcthanh@hcmus.edu.vn


4. Chỉnh sửa và in sẵn bảng câu hỏi: trước 18.07.2016

5. Tiến hành điều tra

• Chủ đề 4: 5 bảng/1 nhóm, TP. Đà Lạt

• Chủ đề 7: 5 bảng/1 nhóm, Hòn Mun

6. Xử lý và viết kết quả: 2 nhóm bốc thăm được chủ đề 4 
và chủ đề 7

+ sử dụng tất cả bảng câu hỏi của các nhóm
+ nhận tất cả bảng câu hỏi trong đêm văn nghệ cuối đợt
thực tập



CÁM ƠN CÁC BẠN
ĐÃ CHÚ Ý LẮNG NGHE


