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TÓM TẮT 

Nghiên cứu nầy nhâ ̀m xấc điṇh và kiểm định thâng đô các yếu tố 
tấc đô ̣ ng đến hầnh vi quyê ́t điṇh chộn nơi lầm viê ̣c củâ nguô ̀n nhân lực 
châ ́t lượng câô ở tin̉h Lâm Đô ̀ng. Cấc yê ́u tô ́ này được xây dựng trên 
cơ sở lý thuyê ́t vê ̀ thu hút dân cư trông lý thuyết tiếp thị địâ phương 
(mârkêting plâcês) củâ Kôtlêr vầ ctg (1993) vầ được kiểm định bâ ̀ng 
mô hiǹh phương triǹh câ ́u trúc (Structurâl Equâtiôn Môdêlling: SEM). 
Kết quả chô thấy, thâng đô gồm có 6 thành phần: (1) Việc làm – Cơ 
hô ̣ i; (2) Thủ tục – Chińh sấch; (3) Giấô dục; (4) Dic̣h vụ hậ tâ ̀ng; (5) Vi ̣
tri ́– Môi trường vầ (6) Chi phí, với 16 biến quân sát được khẳng điṇh 
độ tin cậy, đô ̣  giá trị khấi niê ̣m và giấ tri ̣nô ̣ i dung cố tấc đô ̣ ng tương 
đô ́i đến thôẩ mẫn và hầnh vi quyê ́t điṇh chộn nơi lầm viê ̣c. 

ABSTRACT 

This study aims to identify and test the scale factors affecting the  
decision in selecting workplaces of high quality human resources in 
Lam Dong Province. These factors were built on the basis of the theory 
of attracting residents in local marketing theory (marketing places) of 
Kotler et al., (1993) and were tested with structural equation 
modeling (SEM). The results showed that, the scale consists of 6 
components: (1) Jobs - Opportunities; (2) Procedures - Policy; (3) 
Education; (4) infrastructure services; (5) Location - Environment and 
(6) expense. According to 16 observed variables, the article confirms 
that the reliability, the validity and the value of content relatively 
impact on the satisfaction and behavioral decision of selecting which 
places to work. 

 

1. Giới thiê ̣ u 

Tương lai phát triển của địa phương 
không tùy thuộc vào vị trí địa lý, khí hậu, tài 
nguyên thiên nhiên; mà tương lai phát triển 
của địa phương tùy thuộc vào chuyên môn, 
kỹ năng đóng góp, phẩm chất của con người 
và tổ chức tại “địa phương” (Kotler, Haider, & 
Rein, 1993). 

Trong bo ́ i cảnh nề n kinh tề  thề  giới toa n 
ca u hóa, đang bước va o giai đoa n kinh tề ́  tri 
thức; lơ i thề  so sánh của sư  phát triề n kinh tề  
đang chuyề n tư  yề u to  gia u ta i nguyề n, nhiề u 

tiề n vo n va  giá nha n co ng rề̉ sang lơ i thề  ca nh 
tranh về  nguo n nha n lư c cha t lươ ng cao 
(NNLCLC) va  nga y ca ng đóng vai tro  quyề ́ t đi nh. 

Thề  giới đang đi va o cuo  c cách ma ng co ng 

nghiề  p la n thứ tư với đa  c trưng la  tho ng minh – 

tư  đo  ng, to c đo   va  quy mo  của cuo  c cách ma ng 

công nghiề  p la n thứ tư na y nhanh với thơ i gian 

nga ́ n. Do đó, ca  n có như ng ha nh đo  ng có mu c 

tiề u ngay ho m nay cho như ng thay đo i đang 

diề  n ra va  xa y dư ng lư c lươ ng lao đo  ng có ky  

na ng, đáp ứng nhu ca  u phát triề ̉ n. 
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Khi chuyển sang nền kinh tế thị trường, 
ho  i nha  p kinh tề ́  quo ́ c tề ́  (WTO, Asian, Asềan) 
nhiề u đi a phương ở Viề  t Nam thư c hiề  n 
nghiề n cứu tì m hiề u đánh giá sức ha p da n của 
đi a phương na  m thu hút đa u tư phát triề n 
kinh tề ́  – xa  ho  i, v.v…. 

Với vi  trì́ va  ta  m quan tro ng của nó, thơ i 
gian qua có nhiề u nghiề n cứu, khám phá chủ 
đề  về   các yề ́u to ́  ảnh hưởng đề ́n quyề ́ t đi nh 
cho n nơi la m viề  c của ngươ i lao đo  ng nói 
chung va  sinh viề n nói riề ng thềo như ng bo i 
cảnh va  phương pháp tiề ́p ca  n nghiề n cứu 
khác nhau, như: (Dung & Thùy, 2011), (Thanh, 
2016), (Dung T. V., 2010), (Toàn, 2014),… 

Các nghiề n cứu na y ta  p trung va o pha n 
tì́ch các tha nh pha  n chìńh, tho ́ ng kề  mo  tả 
(Toàn, 2014); hay pha n tì́ch ho  i qui thề ́  hề   1 
(Ý, Khoa, & Phú, 2013), (Điều, Ninh, & Thái, 
2015),... va  pha n tìćh sa u hơn đươ c kiề ̉m đi nh 
ba  ng phương pháp pha n tì́ch nha n to ́  kha ̉ ng 
đi nh (Confirmatory Factor Analysis: CFA) 
(Dung T. V., 2010) va  (Thanh, 2016). 

Tì̉nh La m Đo  ng đa  có chì́nh sách thu hút 
nha n ta i ta i Quyề t đi nh so  916/QĐ-UBND, nga y 
23/4/2012 về  viề  c phề  duyề  t Quy hoa ch phát 
triề n nha n lư c tì̉nh La m Đo ng đề n na m 2020. 
Trong đó, chì́nh sách đa i ngo   va  thu hút nha n 
ta i đươ c xác đi nh: Xa y dư ng chì́nh sách thu hút 
nha n ta i, có chì́nh sách ho  trơ  thỏa đáng về  tiề n 
lương, nha  ở nha m thu hút các chuyề n gia đa u 
nga nh, các nha  khoa ho c giỏi, co ng nha n la nh 
nghề  tư  các nơi khác đề n la m viề  c cho tì̉nh La m 
Đo ng. Tuy nhiề n, tì̉nh va  n chưa có mo  t chì́nh 
sách lươ ng hóa cu  thề ̉ , ro  ra ng. 

Đo  ng thơ i, trong Nghi  quyề ́ t Đa i ho  i đa i 
biề ̉u Đảng bo   tì̉nh La m Đo  ng la  n thứ X (2016 –
2020) mo  t la  n nư a kha ̉ ng đi nh 1 trong 4 
chương trì nh tro ng ta m của tì̉nh giai đoa n 
2016-2020 la  Phát triề ̉n nguo  n nha n lư c cha ́ t 
lươ ng cao phu c vu  cho phát triề ̉ n kinh tề ́ -xa  ho  i. 

Như va  y, trề n cơ sở na o đề ̉  thu hút cu ng 
như giư  đươ c NNLCLC đo ́ i với La m Đo  ng đề ̉  
phát triề ̉n kinh tề ́  xa  ho  i, ta o viề  c la m cho 
ngươ i lao đo  ng, na ng cao đơ i so ́ ng ngươ i da n 

la  mo  t nhiề  m vu  hề ́ t sức quan tro ng va  ca  n 
thiề ́ t đo ́ i với chì́nh quyề  n Tì̉nh. 

Do đó, nghiề n cứu na y với mu c đì́ch phát 
hiề  n va  kha ̉ ng đi nh các tha nh pha  n, yề ́u to ́  tác 
đo  ng đề ́n sư  ha i lo ng va  ha nh vi cho n nơi la m 
viề  c của NNLCLC ở tì̉nh La m Đo  ng tho ng qua 
kiề ̉m đi nh các mo ́ i quan hề   na y ba  ng mo  hì nh 
phương trì nh ca ́ u trúc tuyề ́n tì́nh va  trì nh ba y 
ha m ý tư  kề ́ t quả nghiề n cứu, với: 

1. Xa y dư ng thang đo các tha nh pha  n tác 
đo  ng đề ́n ha nh vi cho n nơi la m viề  c của 
NNLCLC ở tì̉nh La m Đo  ng; 

2. Xa y dư ng mo  hì nh lý thuyề ́ t SEM về   
các mo ́ i quan hề   giư a các tha nh pha  n tác 
đo  ng đề ́n ha nh vi cho n nơi la m viề  c của 
NNLCLC ở tì̉nh La m Đo  ng; 

3. Kiề ̉m đi nh mo  hì nh đo lươ ng ba  ng 
phương pháp pha n tì́ch nha n to ́  kha ̉ ng đi nh 
(CFA) va  mo  hì nh lý thuyề ́ t (SEM). 

Nghiề n cứu na y ta  p trung va  sử du ng lý 
thuyề ́ t về   thu hút da n cư trong lý thuyề t tiề p 
thi  đi a phương (markềting placềs) của Kotlềr 
va  ctg (1993) va  đươ c điề  u chì̉nh tư  nó thềo 
điề  u kiề  n nghiề n cứu cu  thề ̉  ta i thi  trươ ng 
La m Đo  ng. 

2. Lý thuyê ́ t và giả thuyê ́ t nghiên cứu 

2.1. Cơ sở lý thuyết 

Di cư về   ma  t kinh tề ́  đươ c xác đi nh chủ 
yề ́u la  do sư  khác biề  t về  thu nha  p, sức ha p 
dẫn giữa các nền kinh tế cùng điều kiề  n so ng 
va  nó đươ c lý giải do cơ hội việc la m với mức 
thu nhập ha ́ p da  n hơn so với nơi cu  (Torado, 
1998). Hoa  c di cư bởi vì do sự chênh lệch nhu 
cầu về nguồn nhân lực trên thị trường lao 
động việc làm giữa các khu vư c phát triển và 
đang phát triển, các khu vư c phát triển 
(tha nh pho ́  co ng nghiề  p phát triề ̉n) có nhu 
cầu về lao động nhập cư lâu dài, thường 
xuyên và những khu vư c na y đặc trưng cho 
một nề  n co ng nghiệp phát triển cu ng với nền 
kinh tế của nó. Trong khi đó, với các khu vư c 
nông thôn, khả năng tạo việc la m, thu nha  p 
tha ́ p (Lệ, 2009). 
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Đa  c biề  t, với lý thuyề ́ t về   thu hút da n cư 
trong lý thuyề t tiề p thi  đi a phương 
(markềting placềs) đa  la m ro  va  đa  y đủ hơn 
các yề u to  ảnh hưởng đề n quyề t đi nh cho n 
nơi la m viề  c. Qua đó, các yề ́u to ́  na y ta o nề n 
sư  ha p da n hay cha ́ t lươ ng cuo  c so ́ ng của đi a 
phương đươ c thề  hiề  n tho ng qua: Hì nh ảnh, 
chì́nh sách của đi a phương; Cơ ho  i phát triề n 
và điều kiện sống đối với dân cư nói chung 
(Kotler, Haider, & Rein, 1993). 

Như va  y, các yề ́u to ́ , tha nh pha n ta o nề n 
cha ́ t lươ ng cuo  c so ́ ng của mo  t đi a phương đề ̉  
thu hút da n cư mới nói chung va  nguo  n lư c 
cha ́ t xám nói riề ng: 

(i) Các vốn quý độc đáo của riêng địa 
phương đang có hoặc tiềm năng. 

(ii) Các dịch vụ cho những con người cụ 
thể và gia đình của họ, như những ưu đãi về 
thuế, nhà ở hấp dẫn, môi trường giáo dục tốt, 
chi phí rẻ, điều kiện an sinh xã hội tốt, thái độ 
dân cư tha n thiề  n,… 

(iii) Các dịch vụ tái định cư, cơ hội cho họ 
tìm kiếm được những công việc ổn định với 
thu nhập cao hơn, được làm việc trong một 
môi trường chuyên nghiệp hơn, được sinh 
sống trong những môi trường tốt hơn với sự 
chăm sóc y tế đầy đủ hơn. 

2.2. Giả thuyê ́t và mô hình nghiên cứu 

2.2.1.  Giẩ thuyê ́t nghiên cứu  

Mu c đì́ch nghiề n cứu na y nha  m phát hiề  n 
va  kha ̉ ng đi nh các tha nh pha  n, yề ́u to ́  ta o nề n 
cha ́ t lươ ng cuo  c so ́ ng (Life Quality), ký hiề  u: 
LQ có tác đo  ng như thề ́  na o đề ́n sư  thỏa ma n - 
ha i lo ng va  ha nh vi cho n nơi la m viề  c của 
NNLCLC tì̉nh La m Đo  ng. Dư a trề n cơ sở lý 
thuyề ́ t về   thu hút da n cư trong lý thuyề t tiề p 
thi  đi a phương (markềting placềs) của Kotlềr 
va  ctg (1993); đo  ng thơ i, tham khảo các 
nghiề n cứu trước (Dung T. V., 2010), (Thanh, 
2016);… va  đươ c điề  u chì̉nh tư  đó thềo điề  u 
kiề  n cu  thề ̉  ta i thi  trươ ng La m Đo  ng. 

Trề n cơ sở đó các yề ́u to ́ , tha nh pha  n ta o 

nề n cha ́ t lươ ng cuo  c so ́ ng đươ c đề   nghi  với 6 

tha nh pha  n, như sau: (1) Mo i trươ ng va  Vi  trì ́

của đi a phương (Environment and Local 

Location): Ký hiề  u: EL; (2) Điề  u kiề  n về   di ch 

vu  ha ng ta  ng (Conditions of infrastructurề 

Sềrvicềs): CS; (3) Điề  u kiề  n về   Giáo du c 

(Conditions of Education): CE; (4) Tho ng tin, 

Chì́nh sách minh ba ch (Information and 

transparềncy Policy): IP; (5) Viề  c la m & Cơ ho  i 

phát triề ̉n (Jobs & Opportunitiềs 

Development): JO va  (6) Giá cả (chi phì́) sinh 

hoa t (Pricề (cost) of Living): PR. Hai tha nh 

pha  n kho ng đươ c đề   nghi : Tình cảm quê 

hương (thu hút NNLCLC nói chung tư  nơi khác 

đề ́n, kho ng riề ng gì  ngươ i đi a phương) va  

Chì́nh sách ưu đa i của đi a phương (hiề  n ta i 

La m Đo  ng chưa có chì́nh sách cu  thề ̉ , ro  ra ng). 

Hài lòng là sự so sánh giữa lợi ích thực tế 

cảm nhận được và những kỳ vọng. Nếu lợi ích 

thực tế không như kỳ vọng thì khách hàng sẽ 

thất vọng. Còn nếu lợi ích thực tế đáp ứng với 

kỳ vọng đã đặt ra thì khách hàng sẽ hài lòng, 

nếu lợi ích thực tế cao hơn kỳ vọng của khách 

hàng thì sẽ tạo ra hiện tượng hài lòng cao 

hơn hoặc là hài lòng vượt quá mong đợi 

(Philip & Gary, 2004). 

Như va  y, nề ́u LQ đáp ứng kỳ vọng hoa  c 

cao hơn đã đặt ra thì NNLCLC sẽ ha i lo ng 

(Satisfaction): SA va  tác đo  ng đề ́n ha nh vi 

cho n nơi la m viề  c (Acts Donề): AD. 

2.2.2.  Mô hiǹh nghiên cứu 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu 

Mo  hì nh nghiề n cứu va  giả thuyề t về   các 
mối quan hệ giữa LQ, SA và AD của NNLCLC ở 
tì̉nh La m Đo  ng đươ c trì nh ba y ở Hì nh 1. 
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Trên cơ sở mô hình nghiên cứu lý thuyết 
được đề xuất, các giả thuyết H1, H2 va  H3 sề  đươ c 
kiề m đi nh thềo ky  vo ng của chiề  u mu i tề n (+). 

3. Thang đo và ma ̃u nghiên cứu 

3.1. Thang đo 

Trong các thang đo đánh giá nhiề u mức 
đo   khác nhau (Stapềl, Likềrt) thì  thang đo 
Likềrt la  da ng thang đo pho  biề n nha t trong 
các nghiề n cứu xa  ho  i ho c. Thang đo các khái 
niề  m nghiề n cứu trong mo  hì nh đo lươ ng la  
thang đo đa biề n, mo  i biề ́n đo lươ ng la  biề ́n 
liề n tu c, da ng Likềrt, na m điề m với 1: Ra ́ t 
kho ng đo  ng ý va  5: Ra ́ t đo  ng ý. 

Tha nh pha  n, khái niề  m va  thang đo đươ c 
xa y dư ng trề n cơ sở sử du ng lý thuyề ́ t về   thu 
hút da n cư trong lý thuyề t tiề p thi  đi a phương 
(markềting placềs) của Kotlềr va  ctg (1993) 
trong nghiề n cứu đi nh tì́nh; đo  ng thơ i, tham 
khảo các nghiề n cứu trước (Dung T. V., 2010), 
(Thanh, 2016),… va  đươ c điề  u chì̉nh tư  đó 
thềo điề  u kiề  n cu  thề ̉  ta i thi  trươ ng La m Đo  ng. 

Kề ́ t quả, thang đo LQ với 6 tha nh pha  n với 
20 biề ́n quan sát: (1) Tha nh pha  n EL, có 3 biề ́n 
quan sát, ký hiề  u: ềl1-el3; (2) Tha nh pha  n CS: 4 
biề ́n quan sát với cs1-cs4; (3) Tha nh pha  n CE: 3 
biề ́n quan sát với ce1-ce3; (4) Tha nh pha  n IP: 4 
biề ́n quan sát với ip1-ip4; (5) Tha nh pha  n JO: 3 
biề ́n quan sát với jo1-jo3 va  (6) Tha nh pha  n 
PR: 3 biề ́n quan sát với pr1-pr3.  

Thang đo tha nh pha  n SA có 3 biề ́n với 
sa1-sa3 va  Tha nh pha  n AD: 3 biề ́n với ad1-ad3. 

Các tha nh pha  n thang đo LQ: 

Thang đo tha nh pha  n EL đươ c đo lươ ng 
ba  ng 3 biề ́n quan sát với no  i dung về   mo i 
trươ ng, vi  trì́ đi a lý va  điề  u kiề  n cha m sóc gia 
đì nh; thang đo tha nh pha  n CS đươ c đo lươ ng 
ba  ng 4 biề ́n quan sát với no  i dung đề   ca  p đề ́n 
các di ch vu  y tề ́ , ha  ta  ng giao tho ng va  n 
chuyề ̉n, tho ng tin liề n la c, các di ch vu  vui chơi 
giải trì́; thang đo tha nh pha  n CE đươ c đo 
lươ ng ba  ng 3 biề ́n quan sát với no  i dung ta  p 
trung va o hề   tho ́ ng giáo du c ma  m non, pho ̉  
tho ng va  na ng cao trì nh đo  ; thang đo tha nh 

pha  n IP đươ c đo lươ ng ba  ng 4 biề ́n quan sát 
với no  i dung đề   ca  p đề ́n các thủ tu c, chì́nh 
sách về   ha nh chì́nh, tuyề ̉n du ng đề   ba t, đo ́ i xử 
co ng ba  ng minh ba ch; thang đo tha nh pha  n 
JO đươ c đo lươ ng ba  ng 3 biề ́n quan sát với 
no  i dung ta  p trung va o cơ ho  i viề  c la m, phát 
triề ̉n nghề   nghiề  p, tha ng tiề ́n, phát huy ta i 
na ng; thang đo tha nh pha  n PR đươ c đo lươ ng 
ba  ng 3 biề ́n quan sát với no  i dung đề   ca  p về   
chi phì́ sinh hoa t, ho c ta  p,… 

Thang đo tha nh pha  n SA va  AD đươ c xa y 
dư ng trề n cơ sở nghiề n cứu đi nh tì́nh tho ng 
qua thảo lua  n nhóm với no  i dung khám phá 
về  cảm nha  n, đánh giá của NNLCLC đo i với 
tha nh pha  n LQ va  ha nh vi quyề ́ t đi nh cho n 
nơi la m viề  c của ho . 

3.2.  Ma ̃u 

Nghiề n cứu na y sử du ng ky  thua  t phỏng 
va n trư c tiề p ba ng bảng ca u hỏi chi tiề t với 
ngươ i lao đo  ng la  cán bo  , co ng chức va  viề n 
chức có trì nh đo   chuyề n mo n tư  cao đa ̉ ng trở 
lề n ta i 12 huyề  n, tha nh pho ́  Đa  La t va  Bảo Lo  c 
tì̉nh La m Đo  ng thềo xác sua ́ t tương ứng với tì̉ 
lề   da n so ́  của tư ng huyề  n, tha nh pho ́  với đa  c 
điề ̉m về   giới tì́nh, đo   tuo ̉ i va  thu nha  p; thơ i 
gian nghiề n cứu cuo ́ i na m 2016. 

Khi nghiề n cứu ba  ng SEM, ho  i qui yề u 
ca  u phải có kìćh thước ma  u lớn vì  nó dư a va o 
lý thuyề ́ t pha n pho ́ i ma  u lớn, các nha  nghiề n 
cứu đề  u tho ́ ng nha ́ t kìćh thước ma u to i thiề u 
phải ba  ng 10 la n so  lươ ng biề ́n quan sát 
(Harrell, 2015; Hair, 2010; Kline, 2011). 

Với 26 biề ́n quan sát, cơ  ma  u (n) phu  
hơ p nha  n đươ c la  283/300 phiề ́u khảo sát 
ban đa  u, so với yề u ca  u to ́ i thiề ̉u: 260 (26 
biề ́n quan sát *10) la  đa t yề u ca  u. 

Đo  ng thơ i, qua phương pháp Bootstrap 
(phương pháp la y ma u la  p la i có thay thề  
trong đó ma u ban đa u đóng vai tro  đám đo ng) 
đề ̉  đánh giá đo   tin ca  y của ma  u va  mo  t la  n nư a 
sề  kha ̉ ng đi nh mức đo   phu  hơ p của ma  u. 

Nghiề n cứu đươ c thư c hiề  n 2 bước:  
Bước 1: Nghiề n cứu sơ bo  ; Bước 2: Nghiề n 
cứu chì́nh thức. 
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Phương pháp pha n tì́ch va  kiề ̉m đi nh 
gồm: Phân tì́ch nha n to ́  khám phá (EFA), 
pha n tì́ch nha n to ́  kha ̉ ng đi nh (CFA) va  mo  
hì nh phương trì nh ca ́u trúc tuyề ́n tì́nh (SEM). 

4. Kê ́ t quả và thảo lua ̣ n 

4.1. Phân tićh và kê ́t quả 

4.1.1. Mô tả mẫu khẩô sất 

Bảng 1. Kê ́ t quả tho ́ng kê mô tả 

Tha nh 
pha  n 

Thuo  c tì́nh 
Ta  n 
so ́  

Tì̉ lề   
(%) 

% Tì́ch 
lu y 

n= 

283 

Giới 
tì́nh 

Nam 

Nư  

139 

144 

49.10 

50.90 

49.10 

100.00 
 

Tuo ̉ i 

≤ 25 

26-30 

> 30 

81 

128 

74 

28.60 

45.20 

26.20 

28.60 

73.90 

100.00 

 

Thu 
nha  p 

≤ 10Triề  u 

>10Triề  u ≤15Triề  u 

> 15Triề  u 

218 

43 

22 

77.00 

15.20 

07.80 

77.00 

92.20 

100.00 

 

4.1.2. Phân tićh nhân tô ́  khấm phấ: EFA 

Ta ́ t cả 20 biề ́n của thang đo LQ đươ c 
pha n tì́ch ba  ng ky  thua  t Principal Componềnt  

Analysis với phề́p xoay Varimax with Kaisềr 
Normalization, đề ̉  đảm bảo ý nghì a thư c tiề  n 
những biến quan sát có hề   so ́  tải nha n to ́  < 0.5 
(Hair, 2010) hoặc có trích vào hai nhóm yếu 
tố mà khoảng chênh lệch về trọng số < 0.3 sề  
bị loại (không tạo nên sự khác biệt). 

Kết quả có 4 biề ́n kho ng thỏa ma n, co n 
lại 16 biến với 6 tha nh pha  n thỏa ma n ra ́ t to ́ t 
với KMO=.84 (p=.000) và tổng phương sai 
tích lũy 69.66%, cho thấy khả năng giải thích 
của các nhân tố sau rút trích so với thang đo 
gốc ban đầu la  69.66%, trong các nga nh khoa 
ho c xa  ho  i, chì̉ so ́  na y đươ c đề   nghi  > 60% 
(Hair, 2010); điểm dừng khi trích các yếu tố 
tại nhân tố thứ 6, với eigenvalue =1.073 (> 1). 
Kết quả EFA thang đo LQ được trình bày 
trong bảng 2. 

Bảng 2. Kề ́ t quả EFA thang đo tha nh pha  n LQ

Biề ́n quan sát 
Nha n to ́  va  tro ng so ́  nha n to ́  
Điề  u kiề  n   
Giáo du c 

Thủ tu c -         
Chì́nh sách 

Di ch vu               
ha  ta  ng 

Viề  c la m -        
Cơ ho  i 

Giá cả -               
Chi phì ́

Mo i trươ ng -       
Vi  trì ́

jo1 .052 .088 .077 .795 .093 -.044 
jo2 .088 .118 .071 .798 .077 .165 
jo3 .118 .290 .076 .777 -.022 .039 
ip1 .098 .789 .150 .204 -.046 .066 
ip2 .110 .803 .069 .183 .081 .107 
ip3 .086 .809 .084 .054 .176 .148 
el1 .067 -.005 .167 -.053 .016 .832 
el2 .195 .074 .192 .140 .138 .798 
cs1 .280 .101 .773 .160 .067 .116 
cs2 .109 .151 .825 .062 .199 .176 
cs3 .189 .174 .789 .096 .218 .126 
pr1 .133 .092 .224 .113 .773 .165 
pr2 .146 .149 .111 -.071 .674 .303 
ce1 .866 .080 .211 .104 .164 .091 
ce2 .867 .072 .186 .088 .130 .141 
ce3 .758 .179 .207 .113 .185 .086 
Eigenvalue 6.524 2.275 1.533 1.381 1.147 1.073 
Phương sai 
trì́ch (%) 

 
32.622 

 
11.374 

 
7.644 

 
6.906 

 
5.733 

 
5.364 

Tương tư , kết quả EFA của các tha nh 
pha  n khái niề  m SA va  AD đề  u thỏa mãn với 
KMO=.77 (p =.000)  và  tổng  phương  sai  tích 

 lũy 70.56%, với eigenvalue = 1.268 (> 1). Kết 
quả EFA thang đo SA va  AD được trì nh ba y ở 
bảng 3. 
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Bảng 3. Kề ́ t quả EFA thang đo tha nh 
pha  n nha n to ́  phu  thuo  c 

Biề ́n quan 
sát 

Nha n to ́  va  tro ng so ́  nha n to ́  

Ha i lo ng 
Ha nh vi thư c 

hiề  n 
sa1 .827 .152 
sa2 .834 .140 
sa3 .825 .216 
ad1 .243 .797 
ad2 .014 .861 
ad3 .291 .750 

Eigenvalue 2.966 1.268 
Phương sai 
trì́ch (%) 

49.435 21.128 

4.1.3. Phân tićh nhân tô ́  khâ ̉ng điṇh: CFA 

Qua tham khảo các nghiề n cứu trước, 
trong phân tích các giá trị biệt thức, trươ ng 
hơ p có cấu trúc của nha n to ́  độc lập va  nha n 
tố phụ thuộc (nó phản ánh hai pha m vi khác 
nhau). Do đó, các CFA sẽ được tiến hành 
trong hai giá trị biệt thức khi phân tích: (1) 
Phân tích cấu trúc các nha n to ́  độc lập va  (2) 
Phân tích cấu trúc nhân tố phụ thuộc 
(Holmes-Smith, Coote, & Cunningham, 2006). 

CFA 6 tha nh pha n của LQ với 16 biề ́ n quan 
sát va  2 tha nh pha  n phu  thuo  c với 6 biề ́ n. 

 

Bảng 4. Chì̉ so ́  phu  hơ p của mo  hì nh đo lươ ng (CFA) 

Tiề u chì́ phu  hơ p 
to ́ t (Goodness of fit) 

Giá tri  đề   nghi  (Hair, 2010) 
(khi n > 250; 12 < biề ́n Q/sát < 30) 

Giá tri  
nghiề n cứu 

Mức đo   phu  
hơ p 

χ2/dềgrềề of 
freedom 

1 < χ2/df < 3 (nề ́u < 2: ra ́ t to ́ t) 1.640 Ra ́ t to ́ t 

TLI & CFI > .92 .959 & .970 Ra ́ t to ́ t 

SRMR & RMSEA < .07 .035 & .048 Ra ́ t to ́ t 

PCLOSE > .05 .595 Ra ́ t to ́ t 

Bảng 5. Chì̉ so ́  phu  hơ p của mo  hì nh đo lươ ng nha n to ́  phu  thuo  c (CFA) 

Tiề u chì́ phu  hơ p to ́ t 
(Goodness of fit) 

Giá tri  đề   nghi  (Hair, 2010)  
(khi n > 250; biề ́n Q/sát ≤ 12) 

Giá tri  nghiề n cứu Mức đo    
phu  hơ p 

χ2/degree of freedom 1 < χ2/df < 3 (nề ́u < 2: ra ́ t to ́ t) 1.991 Ra ́ t to ́ t 
TLI & CFI > .95 .972 & .985 Ra ́ t to ́ t 
SRMR & RMSEA < .07 .030 & .059 Ra ́ t to ́ t 
PCLOSE > .05 . 313 Ra ́ t to ́ t 

Bảng 6. Giá tri  thang đo mo  hì nh đo lươ ng (CFA) 

Tha nh pha  n Số biến Cronbach's Alpha c vc Giá trị 

IP 3 0.76 0.81 58.47 Thoả ma n 

CE 3 0.84 0.81 59.21 Thoả ma n 

CS 3 0.81 0.85 65.16 Thoả ma n 

JO 3 0.72 0.76 52.22 Thoả ma n 

EL 2 0.77 0.77 63.87 Thoả ma n 

PR 2 0.71 0.67 50.41 Thoả ma n 

SA 3 0.76 0.81 58.30 Thoả ma n 

AD 3 0.74 0.76 52.01 Thoả ma n 

c: hệ số tin cậy tổng hợp; vc: Phương sai trì́ch xua ́ t trung bì nh; giá tri : Ho  i tu , pha n biề  t & 
đo  ng ha nh. 
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Mo  hì nh đo lươ ng CFA trước khi đánh 
giá mức đo   phu  hơ p của mo  hì nh (goodnềss 
of fit) đề  u đa  xềm xề́t va  kho ng xảy ra hiề  n 
tượng Hềywood. 

Kề ́ t quả (bảng 4, 5 va  6): CFA tới ha n của 
2 mo  hì nh đo lươ ng trề n thỏa ma n to ́ t các yề u 
cầu về hệ số tin cậy tổng hợp (c); phương sai 
trì́ch xua ́ t trung bì nh (vc); tì́nh đơn hướng; 
giá tri  ho  i tu ; giá tri  tương đo ng; giá tri  khác 
biề  t (bì nh phương tương quan (r2) giữa các 
khái niệm nghiên cứu (r2LQ ≤ 32.49 & r2phu thuo  c 
≤ 28.09) đều nhỏ hơn vc tương ứng (≥ 50.41 
& ≥ 52.01)) va  mo  hì nh có dư  liề  u phu  hơ p 
với thi  trươ ng (goodnềss of fit) (Hair, 2010), 
(Kline, 2011). Như va  y, 6 tha nh pha n thang 
đo của mo  hì nh đo lươ ng LQ va  2 tha nh pha  n 

phu  thuo  c đa t tì́nh đơn nguyề n: Cả 2 mo  hì nh 
đo lươ ng phu  hơ p với thư c tề ́ . 

Tiề ́p tu c đưa va o pha n tì́ch, kiề ̉m đi nh 
ba  ng SEM. 

4.1.4. Kiê ̉m điṇh mô hình nghiên cứu: 
SEM lý thuyê ́t 

SEM sử dụng để ước lượng các mô hình 
đo lường (Mềsurềmềnt Modềl), mô hình cấu 
trúc (Structurề Modềl) của bài toán lý thuyết 
đa biề n khi thư c hiề  n pha n tì́ch đa biề n của 
mo  t ta  p hơ p các phương trì nh ho i quy cu ng 
mo  t lúc trong mo  hì nh nghiề n cứu va  đề ̉  kiề m 
định lý thuyết khoa học được xây dựng thềo 
qui trình suy diễn. 

 

Bảng 8. Kề ́ t quả kiề ̉m đi nh giả thuyề ́ t SEM 

Mo ́ i quan hề   ML SE CR P Giá trị 

LQ ---> SA (H1) 1.014 .195 5.212 *** Thoả ma n 

LQ ---> AD (H2) .522 .183 2.854 ** Thoả ma n 

SA ---> AD (H3) .426 .094 4.523 *** Thoả ma n 

ML: giá tri  ước lươ ng; SE: sai lề  ch chua ̉ n; CR: giá tri  tới ha n; P: ý nghì a tho ́ ng kề : P***< .001, 
P**< .01 

Hình 2. Mô hình SEM lý thuyết tới hạn 
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Bảng 7. Kết qủa kiểm định giá trị thang đo SEM 

Tha nh pha  n Biến Cronbach's Alpha c vc Giá trị 

IP 3 0.76 0.81 58.95 Thoả ma n 

CE 3 0.87 0.88 71.67 Thoả ma n 

CS 3 0.85 0.85 64.60 Thoả ma n 

JO 3 0.77 0.76 52.03 Thoả ma n 

EL 2 0.72 0.77 64.27 Thoả ma n 

PR 2 0.67 0.68 51.83 Thoả ma n 

SA 3 0.80 0.81 58.28 Thoả ma n 

AD 2 0.68 0.69 52.87 Thoả ma n 

SEM tới hạn thỏa ma n kiề ̉m đi nh các 
giả thuyề ́ t H1, H2 va  H3; về hệ số tin cậy 

tổng hợp (c); phương sai trì́ch xua ́ t trung 

bì nh (vc); tì́nh đơn hướng; giá tri  ho  i tu  va  
giá tri  tương đo ng. Mo  hì nh lý thuyề ́ t phu  
hơ p to ́ t với thư c tề ́  (bảng 8, 9; hì nh 2) 
(Hair, 2010; Kline, 2011). 

4.1.5. Phân tićh câ ́u trúc đâ nhốm 

Thư c hiề  n pha n tìćh ca u trúc đa nhóm 
nha  m xềm xề́t sư  ảnh hưởng của LQ tới SA va  
AD; SA tới AD có khác biề  t giư a các nhóm 
nam va  nư , các nhóm tuo ̉ i va  thu nhập hay 
kho ng. Sử du ng phương pháp khả biề n (ta t cả 
các tho ng so  trong hai mo  hì nh kho ng bi  ra ng 
buo  c) va  phương pháp ba t biề n tư ng pha n 
(các tro ng so  ho i quy đươ c ra ng buo  c ba ng 
nhau giư a các nhóm). 

Kiểm định Chi-squarề so sánh giữa 2 mô 
hình bất biến và khả biề n trề n cơ sở 3 biề ́ n đi nh  

tì́nh (giới tì́nh,  đo    tuo ̉ i  va   thu  nhập)  cho  biề ́ t 
giư a mo  hì nh ba t biề n va  mo  hì nh khả biề n 
kho ng có sư  khác biề  t (P-valuề > 0.05) ở ta ́ t cả 
3 biề ́n đi nh tì́nh trề n. Do đó, cho n mo  hì nh ba t 
biề n tư ng pha  n (có ba  c tư  do cao hơn). 

Như va  y, các nhóm trong giới tì́nh, đo   
tuo ̉ i va  thu nhập của NNLCLC kho ng la m thay 

đo i các mo i quan hề   giư a LQ tới SA va  AD; SA 
tới AD hay nói cách khác la  kho ng có sư  khác 

biề  t (như kề ́ t quả mo  hì nh lý thuyề ́ t). 

Đo  ng thơ i, cho tha ́ y mức đo   o n đi nh của 

dư  liề  u (to ́ t), nghì a la  có sư  ta  p trung trong 
kề t quả trả lơ i của như ng ngươ i lao đo  ng 

khác nhau về  đánh giá mức đo   đo  ng ý của ho  
với các yề ́u to ́  đươ c khảo sát. 

4.1.6. Đấnh giấ đô ̣  tin câ ̣ y củâ mâ ̃u 

Kiề ̉m đi nh  Bootstrap với ma  u la  p la i (N): 
1000 so với ma  u ban đa  u (n): 283.  

Bảng 9. Chì̉ so ́  tới ha n CR (Critical ratio) với Pềrform Bootstrap = 1000 

Mo ́ i quan hề   SE SE-SE Mean Bias SE-Bias 
CR=|Bias/SE-
Bias| 

LQ ---> SA 079 .002 .525 .002 .003 0.67 

LQ ---> AD .100 .002 .280  -.005 .003 1.67 

SA ---> AD 105 .002 .452 .002 .003 0.67 

SE: Sai lề  ch chua ̉ n; SE-SE: Sai lề  ch 

chua ̉ n của sai lề  ch chua ̉ n; Bias: Đo   chề  ch; 

SE-Bias: Sai lề  ch chua ̉ n của đo   chề  ch. Các 

giá tri  CR ≤ 2.00 (sig. > .05): Đo   chệch giư a 

2 ma  u (n)  va   (N)  khác 0  (zero)  không có  

ý nghĩa thống kề , nghì a la  hai ma  u (n) va  

(N) kho ng có sư  khác biề  t. Kề ́ t lua  n, ma  u 

(n) đáng tin ca  y, mo  hì nh ước lượng ML 

tin cậy và được dùng cho các kiểm định giả 

thuyết tiếp theo. 
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4.2. Thảo lua ̣ n 

4.2.1. Mô hiǹh đô lường 

Mo  hì nh đo lươ ng: Pha  n lớn (85.71%) 
tro ng so ́  ho  i qui chua ̉ n hóa (Standardizềd 
Rềgrềssion Wềights) tư  0.71-.90 (chì̉ có 2 
biề ́n: ềl1=.58 & jo1=.64) ra ́ t to ́ t (lý tưởng 
(Hair, 2010)) va  có ý nghì a tho ng kề  
(P<.001), tro ng so ́  ho  i qui chua ̉ n hóa cao cu ng 
la  biề u hiề  n của giá tri  tương đo ng cao va  các 
thang đo có đo   tin ca  y to ̉ ng hơ p khá to ́ t tư : 
.70-.81 cho biề ́ t sư  tương thìćh no  i ta i (tho ng 
thươ ng yề u ca  u ≥0.50) hề   so  tin ca  y to ̉ ng hơ p 
cao cu ng la  biề u hiề  n của giá tri  tương đo ng 
cao cu ng với giá tri  khác biề  t nói lề n ra ng ca u 
trúc này là thật sự khác biệt so với các ca u 
trúc khác va  giá tri  khác biề  t ca ng cao 
(sig=.000) của mo  t ca u trúc đo ng nghì a với 
các ca u trúc trong mo  hì nh la  đúng va  phu  
hợp (Hair, 2010).  

Va  ta ́ t cả các thang đo đề  u đa t đo   tin ca  y, 
đo   giá tri  khái niề  m va  giá tri  no  i dung. 

4.2.2. Mô hiǹh lý thuyê ́t SEM 

Kề ́ t quả mo  hì nh lý thuyề ́ t SEM: 

(1) Phu  hơ p với mo  hì nh lý thuyề ́ t tư  H1 
→ H3 (sig.≤ .01); 

(2) LQ tác đo  ng khá ma nh đề ́n SA với 
tro ng so ́  .52 va  giải thì́ch đươ c 27%; đo  ng 
thơ i, LQ va  SA tác đo  ng đề ́n AD với tro ng so ́  
la  n lươ t .28 & .45 va  giải thìćh đươ c 42% 
ha nh vi quyề ́ t đi nh cho n nơi la m viề  c của 
NNLCLC La m Đo  ng; 

(3) Điề ̉m trung bì nh về   mức đo   đo  ng ý 
của các tha nh pha  n đa t mức đo   to ́ t: 4/5 (T-
Tềst với Tềst Valuề = 4); 

(4) Nghiề n cứu đa  kha ng đi nh giá tri  của 
mo  hì nh lý thuyề ́ t SEM va  kiề ̉m đi nh mo ́ i quan 
hề   giư a cha ́ t lươ ng cuo  c so ́ ng (LQ) với thoả 
ma n ha i lo ng (SA) va  ha nh vi quyề ́ t đi nh cho n 
nơi la m viề  c (AD) của NNLCLC La m Đo  ng. 

Cu  thề ̉ , 6 tha nh pha  n ta o nề n LQ: có 
tro ng so ́  tương đo ́ i ma nh (γ=.50-.78) phương 
sai giải thìćh (R2

smc=.25-.61). Trong đó: 

Tha nh pha  n CS, với γCS=.78 va  R2smc=.61: 
Đươ c đánh giá cao nha ́ t, cho ra  ng các di ch vu  

giao thông va  viề  n tho ng phát triề ̉n to ́ t (hề   
tho ́ ng va  phương tiề  n va  n chuyề ̉n đươ ng bo   
va  ha ng kho ng khá to ́ t; di ch vu  viề  n tho ng 
liề n la c phát triề ̉n to ́ t so bì nh qua n cả nước; 
tuy nhiề n, hề   tho ́ ng di ch vu  y tề ́  đánh giá tha ́ p 
hơn cu ng phu  hơ p thư c tề ́  (ngươ i da n co n 
pha n na n về   cha ́ t lươ ng di ch vu  y tề ́ , nha ́ t la  
di ch vu  co ng). 

Tha nh pha  n PR, với γPR=.73 va  R2smc=.54: 
Cho biề ́ t ma  t ba  ng chi phì ́giá cả la  cha ́ p nha  n 
đươ c so với ma  t ba  ng chung cả nước. 

Tha nh pha  n CE, với γCE=.67 va  R2smc=.45: 
Đươ c đánh giá tương đo ́ i khá về   điề  u kiề  n giáo 
du c tư  ma  m non đề ́n na ng cao (ngoa i hề   tho ́ ng 
giáo du c tư  ma  m non đề ́n trung ho c pho ̉  tho ng 
trề n đi a ba n toa n tì̉nh; đi a phương có ưu thề ́  
về   đa o ta o, với: 2 trươ ng Đa i ho c, chưa kề ̉  liề n 
kề ́ t, 6 trươ ng Cao đa ̉ ng, 3 trươ ng Trung ca ́ p 
nghề  , 29 Cơ sở đa o ta o nghề   va  các loa i hì nh 
giáo du c khác: Ho c viề  n lu c qua n Đa  La t, Viề  n 
nghiề n cứu ha t nha n Đa  La t). 

Tha nh pha  n EL, với γEL=.57 va  R2
smc=.33: 

mo i trươ ng khì́ ha  u đươ c đánh giá khá cao về   
thang đo na y với γel2=.87 va  R2smc=.75; riề ng 
thang đo về   vi  trì́ (ềl1) kho ng đươ c đánh giá 
to ́ t cu ng dề   hiề ̉u với vi  trì́ của La m Đo  ng la  cao 
nguyề n kho ng có lơ i thề ́  so sánh về   cảng biề ̉n, 
đươ ng sa ́ t (γel2 = .55 va  R2smc = .30). 

Đa  c biề  t, 2 tha nh pha  n ra ́ t quan tro ng liề n 
quan đề ́n con ngươ i la i bi  đánh giá tha ́ p nha ́ t: 

Tha nh pha  n IP (Tho ng tin, Chì́nh sách 
minh ba ch), với R2smc=.30 la  tha ́ p trong đó 
ip3=.52 & ip1=.58, NNLCLC đánh giá kho ng 
cao về   co ng ba  ng trong chì́nh sách tuyề ̉n 
du ng, đề   ba t. Tương tư , Tha nh pha  n JO (Viề  c 
la m & Cơ ho  i phát triề ̉n) cu ng kho ng đươ c 
đánh giá cao về   điề  u kiề  n la m viề  c, cơ ho  i 
co ́ ng hiề ́n va  triề ̉n vo ng tha ng tiề ́n trong nghề   
nghiề  p với R2smc=.25 tha ́p nha ́ t. Đa y kho ng 
chì̉ la  va ́ n đề   riề ng của La m Đo  ng. 

Thư c tề ́  va  n co n hiề  n tươ ng thiề ́u minh 
ba ch, co ng ba  ng trong tuyề ̉n du ng, đề   ba t; 
đánh giá quy hoạch nhân sự đo i khi chưa tha  t 
sư  dựa trên năng lực, hiệu quả công việc, nỗ 
lực phấn đấu, ma  va  n co n dư a va o quan hệ, 
lợi ích nhóm,... 
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Ha n chề ́  về   mo  t so ́  ha nh động cụ thể theo 
hướng tích cực, như: Đảm bảo cuộc sống gia 
đình, cơ sở vật chất, môi trường cạnh tranh 
bình đẳng, trao cơ hội thăng tiến, giúp 
NNLCLC thực hiện thành công các ý tưởng 
của ho . 

5. Kê ́ t lua ̣ n và hướng nghiên cứu 
tiê ́ p thêo 

5.1. Đóng góp chính của nghiên cứu 

5.1.1. Đô ́i với cấc nhầ lẫnh đậô, quẩn tri ̣
tin̉h Lâm Đô ̀ng 

Các nha  la nh đa o, quản lý có thề  tham 
khảo các thang đo na y đề  đo lươ ng mức đo   
ha p da n của tì̉nh La m Đo  ng đo i với NNLCLC. 

Các yề ́u to ́ , tha nh pha n của thang đo có 
thề  la  như ng gơ i ý cho chì́nh quyề  n đi a 
phương đề ̉  điề u chì̉nh va  trề n cơ sở đó đưa ra 
các cơ chề ́ , chì́nh sách va  giải pháp cu  thề ̉  
nha  m ta o sức thu hút, ha ́ p da  n đo i với 
NNLCLC đề ́n với tì̉nh. Đo  ng thơ i, với NNLCLC 
cu ng la  mo  t trong như ng nha n to ́  quan tro ng 
đề ̉  đi a phương thu hút đa  u tư phát triề ̉n kinh 
tề ́  – xa  ho  i, mo  t lì nh vư c ma  các đi a phương 
trong cả nước đa  c biề  t quan ta m va  luo n cải 
thiề  n đề ̉  na ng cao na ng lư c ca nh tranh ca ́ p 
tì̉nh (PCI). 

Trước hề ́ t va  đa  c biề  t, ca  n ta  p trung va o 
cơ chề ́ , chì́nh sách co ng khai, minh ba ch, ca nh 
tranh va  tho ng thoáng: Nha ́ t la  trong các thủ 
tu c ha nh chì́nh phải tho ng thoáng, go n nhề , 
rút nga ́ n thơ i gian giải quyề ́ t; có chì́nh sách 
tuyề ̉n du ng, đề   ba t, bo ̉  nhiề  m mo  t cách co ng 
khai, minh ba ch, ca nh tranh, co ng ba  ng va  chề ́  
đo   đa i ngo   đo ́ i với ngươ i tha  t sư  có na ng lư c. 

Ta o các điề  u kiề  n, cơ ho  i đề ̉  ngươ i lao 
đo  ng phát huy, phát triề ̉n ta i na ng; trang bi  
phương tiề  n, điề  u kiề  n to ́ t phu c vu  cho co ng 
viề  c; phát triề ̉n chì́nh sách viề  c la m đa da ng. 

Phát triề ̉n giáo du c, nha ́ t la  giáo du c na ng 
cao trì nh đo   chuyề n mo n, na ng lư c, ky  na ng 
la m viề  c. Ta o mo i trươ ng giáo du c phát triề ̉n 
thềo hướng hiề  n đa i. 

Chì́nh sách phát triề ̉n sản xua ́ t, thương 
ma i, đa da ng hóa thi  trươ ng ha ng hóa; kiề ̉m 

soát giá cả thi  trươ ng o ̉ n đi nh, hơ p lý, nha ́ t la  
các ma  t ha ng tiề u du ng, thiề ́ t yề ́u. 

Ta ng cươ ng va  phát triề ̉n đo  ng bo   cơ sở 
ha  ta  ng: Giao tho ng, viề  n tho ng; đa  c biề  t, ta ng 
cươ ng va  ta ng cươ ng, na ng cao cha ́ t lươ ng 
di ch vu  y tề ́ . 

5.1.2. Vê ̀ mô hiǹh đô lường vầ mô hiǹh lý 
thuyê ́t nghiên cứu 

Nghiề n cứu đa  xa y dư ng va  kiề m đi nh 
đươ c thang đo các tha nh pha  n ta o sức thu 
hút, ha ́ p da  n đo i với NNLCLC dư a trề n cơ sở 
lý thuyề t tiề p thi  đi a phương (markềting 
placềs) của Kotlềr va  ctg (1993) kề t hơ p với 
nghiên cứu định tính và định lươ ng ta i thi  
trươ ng La m Đo  ng. 

Đo  ng thơ i, kề t quả của nghiề n cứu cu ng 
góp pha n bo  sung va o hề   tho ng lý thuyề t về  
ta o sức thu hút, ha ́ p da  n đo i với NNLCLC cu  
thề ̉  ta i thi  trươ ng La m Đo  ng. Có thề  xềm mo  
hì nh na y như mo  t pha  n tham khảo cho các 
nghiề n cứu về   thu hút nguo  n lư c cha ́ t xám.  

Ngoa i ra, nghiề n cứu na y có thề ̉  la  ta i liề  u 
tham khảo về   phương pháp nghiề n cứu cho 
ho c viề n, sinh viề n; đa  c biề  t la  phương pháp 
nghiề n cứu ứng du ng mo  hì nh ca u trúc, CFA 
va  SEM đề  kiề m đi nh thang đo và mô hình 
nghiên cứu. 

5.2. Hạn chê ́  và hướng nghiên cứu 
tiếp thêo 

Qua kề ́ t quả trề n, có thề ̉  đưa ra mo  t so  đề  
nghị cho nghiên cứu tiếp thềo: 

1) Mo  hì nh cu ng co n ha n chề ́  nha ́ t đi nh 
về   so ́  lươ ng của tha nh pha  n va  no  i dung 
thang đo; do đó, tương lai ca  n nghiề n cứu 
hiề  u chì̉nh, bo ̉  sung tha nh pha  n thang đo 
cu ng như mo  t so ́  no  i dung của thang đo nha  m 
tì m kiề ́m mo  t mo  hì nh đo lươ ng nga y ca ng 
hoa n thiề  n hơn. 

2) Tư  kề ́ t quả co ng trì nh nghiề n cứu na y 
tì̉nh có thề ̉  tham khảo mở ro  ng ma  u điề  u tra, 
pha m vi va  tha nh pha  n khảo sát đề ̉  có kề ́ t quả 
to ́ t nha ́ t la m cơ sở đề ̉  xa y dư ng cơ chề ́ , chì́nh 
sách va  giải pháp thu hút NNLCLC phu c vu  
co ng tác quản lý va  phát triề ̉n kinh tề ́  - xa  ho  i. 
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