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TÓM TẮT 

Giáo dục về khởi nghiệp trong các cơ sở đào tạo là yếu tố 

quan trọng để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia. Các cơ 

sở Giáo dục nghề nghiệp cũng không thể đứng ngoài cuộc. Phát 

triển hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cũng là cơ sở để các 

trường Nghề nâng cao chất lượng đào tạo. Nghiên cứu này phân 

tích tác động của các yếu tố tính đổi mới sáng tạo, niềm tin vào 

năng lực bản thân, thái độ, động lực học tập, khả năng chấp nhận 

rủi ro và nhu cầu thành đạt đến ý định khởi nghiệp của sinh viên 

trường Nghề. Với quy mô mẫu là 285 sinh viên Cao đẳng Nghề Đà 

Lạt, kết quả phân tích cho thấy các yếu tố trên có tác động tích cực 

đến ý định khởi nghiệp của sinh viên. Trong đó yếu tố niềm tin vào 

năng lực bản thân có tác động mạnh nhất đến ý định khởi nghiệp 

của sinh viên. 

ABSTRACT 

Entrepreneurship education in academic institutions is a 

crucial factor for developing the national startup ecosystem. 

Likewise, vocational institutions cannot stand aside in this 

domain. Developing entrepreneurial activities is also the 

foundation for upgrading vocational institutions’  teaching 

quality. This research analyzes the impact of student’s innovative 

ability, self-efficacy, individual attitudes, learning motivation, risk-

taking ability, and desire to succeed on the entrepreneurial 

intention of Dalat Vocational college students. With a sample of 

285 students at Dalat Vocational College, the outcomes of the 

statistical analysis found positive impacts of the above-mentioned 

factors on student’s entrepreneurial intention. Particularly, self-

efficacy had the strongest effect.   

 

1. Đặt vấn đề 

Khởi nghiệp đang là xu thế toàn cầu. 

Quyết định 844/QĐ-TTg ngày 18/5/2016 

phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 

2025” và Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 

30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 

việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh 

viên khởi nghiệp đến năm 2025” đã mở ra 

không gian rộng lớn hỗ trợ học sinh, sinh 

viên chủ động sáng tạo. Các cơ sở Giáo dục 

nghề nghiệp (GDNN) cũng không thể đứng 

ngoài hệ sinh thái khởi nghiệp này.  
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Hệ thống giáo dục nghề nghiệp (GDNN) 

tại Việt Nam có khoảng 2.000 cơ sở đào tạo, 

đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu 

cầu của thị trường lao động. Trong số đó, 

không ít học sinh, sinh viên sau khi ra 

trường có thể tự tạo việc làm cho mình và 

cho những người khác. Việc đưa kĩ năng 

khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy 

không chỉ để có ngày càng nhiều sinh viên 

khởi nghiệp hơn mà còn giúp sinh viên xây 

dựng và tăng cường những kĩ năng làm việc 

nhóm, quản lý thời gian, quản lý tài chính, tư 

duy một cách tổng quan, tư duy phản biện, 

kĩ năng giao tiếp – lắng nghe người khác, 

tinh thần dám chấp nhận thất bại, kiên trì 

thử và sai. Do đó, phát triển hoạt động khởi 

nghiệp đổi mới sáng tạo trong nhà trường 

cũng là cơ sở để các trường Nghề nâng cao 

chất lượng đào tạo. 

Nghiên cứu về khởi nghiệp đã nhận 

được nhiều sự quan tâm của các nhà hoạch 

định chính sách vĩ mô, những nhà nghiên 

cứu hàn lâm trên thế giới. Trong những năm 

gần đây, Việt Nam cũng đã có một số nghiên 

cứu về ý định khởi nghiệp của thanh niên và 

sinh viên. Tuy nhiên, hiện chưa có nghiên 

cứu nào về tác động của các nhân tố đến ý 

định khởi sự kinh doanh của sinh viên thuộc 

các cơ sở Giáo dục nghề nghiệp. Các nghiên 

cứu trước đa phần tập trung vào đối tượng 

sinh viên các trường Đại học, cao đẳng thuộc 

Bộ Giáo dục và Đào tạo với nhiều đặc điểm 

khác biệt so với sinh viên các trường cao 

đẳng Nghề thuộc Tổng Cục Giáo dục nghề 

nghiệp - Bộ Lao động Thương binh và Xã 

hội. Các khác biệt cơ bản có thể đề cập đến 

như trình độ đầu vào, chương trình đào tạo. 

Do vậy việc nghiên cứu các yếu tố tác động 

đến ý định khởi nghiệp của sinh viên cao 

đẳng Nghề là thực sự cần thiết và có ý nghĩa. 

Mục tiêu của chủ trương đưa giáo dục 

khởi nghiệp vào các Trường là nhằm tạo 

môi trường cho sinh viên phát triển nhận 

thức về việc giải quyết các vấn đề trong 

thực tiễn đời sống xã hội phát triển và từ 

đó phát triển các ý tưởng khởi nghiệp. Các 

hoạt động khởi nghiệp được tổ chức tại 

Trường sẽ tạo sự kết nối giữa cộng đồng 

doanh nhân, các nhà đầu tư với các ý tưởng 

khởi nghiệp và giải pháp kinh doanh mà 

sinh viên đang ấp ủ; những hoạt động đó 

cũng góp phần định hướng nghề nghiệp 

tương lai cho sinh viên. Nghiên cứu này 

nhằm mục đích cung cấp những bằng 

chứng khoa học để đánh giá về nhận thức 

của sinh viên hiện nay đối với các hoạt 

động khởi nghiệp. Kết quả nghiên cứu cũng 

góp phần để các Trường có thể đưa ra 

những giải pháp tác động đến các hoạt 

động đào tạo khởi nghiệp trong sinh viên 

và có chính sách phù hợp hỗ trợ khởi 

nghiệp hiệu quả. Những chính sách này góp 

phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà 

trường và cung cấp lực lượng lao động có 

kỹ năng nghề nghiệp, sáng tạo, năng động 

cho xã hội. 

Trong nghiên cứu này, tác giả đặt trọng 

tâm tìm hiểu các tác động của các yếu tố 

mang tính động lực bên trong như tính đổi 

mới sáng tạo, niềm tin (self-efficacy), thái 

độ, động lực học tập, khả năng chấp nhận rủi 

ro, nhu cầu thành đạt của sinh viên đến ý 

định khởi nghiệp. Đây cũng là những yếu tố 

có tính mới mà chưa có nhiều nghiên cứu về 

ý định khởi nghiệp tại Việt Nam đề cập đến. 

Ở một khía cạnh khác, nghiên cứu cũng củng 

cố những hiểu biết về hành vi nói chung và 

động lực nói riêng của thế hệ thiên niên kỷ 

trong thời đại hiện nay.  

Ngoài phần mở đầu, mục 2 của bài viết 

đề cập đến cơ sở lý luận của nghiên cứu; 

mục 3 trình bày phương pháp nghiên cứu; 

mục 4 là kết quả nghiên cứu và cuối cùng 

mục 5 là kết luận và các hàm ý chính sách.  
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2. Tổng quan cơ sở lý thuyết và các 

nghiên cứu trước đây 

Tính sáng tạo đề cập đến khả năng đưa 

ra những ý tưởng mới, cách thức tiếp cận 

mới của một cá nhân. Theo Schumpeter 

(1934) và  Mitton (1989) tính sáng tạo là đặc 

điểm tâm lý nổi bật của người làm chủ doanh 

nghiệp, là trung tâm tiêu điểm của khởi sự 

doanh nghiệp. Tính sáng tạo là một đặc điểm 

tâm lý của những người có xu hướng đổi mới 

trong công việc, luôn tìm kiếm những ý 

tưởng mới, cách thức mới để giải quyết công 

việc nhanh và thuận tiện hơn. Những người 

có khả năng sáng tạo là những người luôn 

say mê tìm tòi để tạo ra những giá trị mới, 

cách giải quyết mới mà không bị gò bó phụ 

thuộc vào những cái đã có.  

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau của 

các tác giả về ý định khởi nghiệp kinh 

doanh, tuy nhiên chúng đều thống nhất về 

mặt nội hàm. Theo Krueger (2003) “ý định 

là trạng thái nhận thức ngay trước khi thực 

hiện một hành vi” và “Ý định đại diện cho 

mức độ cam kết về hành vi sẽ thực hiện 

trong tương lai”. Cũng theo Krueger 

(1993), ý định khởi nghiệp kinh doanh là 

cam kết khởi sự bằng việc tạo lập doanh 

nghiệp mới. Quan điểm này cũng được ủng 

hộ bởi Krueger và Brazeal (1994), hai tác 

giả cho rằng người có ý định khởi sự kinh 

doanh sẽ là người chấp nhận rủi ro và tiến 

hành các hoạt động cần thiết khi họ nhận 

thấy tín hiệu của cơ hội kinh doanh. Ý định 

khởi nghiệp còn có thể được định nghĩa là 

sự liên quan đến suy nghĩ quyết định để bắt 

đầu một công việc kinh doanh của một cá 

nhân (Souitaris & cs, 2007); là một quá 

trình định hướng việc lập kế hoạch và triển 

khai thực hiện một kế hoạch tạo lập doanh 

nghiệp (Gupta & cs, 2007). Ý định khởi 

nghiệp của một cá nhân bắt nguồn từ việc 

họ nhận ra cơ hội, tận dụng các nguồn lực 

có sẵn và sự hỗ trợ của môi trường để tạo 

lập doanh nghiệp của riêng mình (Kuckertz 

& Wagner, 2010) 

Các học giả qua các thời kỳ cũng đã 

quan tâm tìm hiểu những yếu tố tác động 

đến ý định khởi nghiệp. Zampetakis (2006) 

cũng đề xuất rằng có mối liên hệ giữa mức 

độ sáng tạo và dự định khởi nghiệp. Hamidi 

và cộng sự (2008) cho thấy ảnh hưởng 

mạnh mẽ của tính sáng tạo lên dự định 

khởi nghiệp. 

Niềm tin vào năng lực bản thân (self-

efficacy) là niềm tin của một người vào khả 

năng tự thực hiện các hành động sẽ ảnh 

hưởng đến cuộc sống của họ (Bandura & 

Albert, 1998). Cũng tương tự, Greenberg & 

Baron (2003) phát biểu rằng năng lực bản 

thân là niềm tin cá nhân vào khả năng tự 

thực hiện thành công một số nhiệm vụ. 

Thêm vào đó, theo Zimmerman và cộng sự 

(1996) năng lực bản thân là mức độ mà 

một người cảm thấy có khả năng thực hiện 

thành công các nhiệm vụ cụ thể, chẳng hạn 

như khả năng giải quyết các vấn đề khoa 

học. Bandura & Albert (2009) giải thích 

rằng niềm tin vào khả năng của bản thân sẽ 

ảnh hưởng đến cách một người suy nghĩ, 

cảm nhận, tự thúc đẩy và hành động. 

 Các nghiên cứu cho thấy niềm tin vào 

năng lực bản thân đóng góp đáng kể cho 

động lực bản thân (self-motivation) và việc 

đạt được mục tiêu (goal-attainment). Theo 

Dale Schunk, được trích dẫn trong 

Santrock (2007), những sinh viên có niềm 

tin vào năng lực bản thân thấp sẽ né tránh 

nhiệm vụ học tập, đặc biệt là những nhiệm 

vụ khó khăn. Thay vào đó, những sinh viên 

có tự tin vào năng lực bản thân cao sẽ hào 

hứng với những nhiệm vụ này, cũng như sẽ 

nỗ lực và kiên trì hoàn thành chúng. 
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Một người có sự tự tin vào bản thân sẽ 

có xu hướng thích được công nhận, cảm 

nhận mình có giá trị có năng lực và trách 

nhiệm. Người chủ doanh nghiệp được kỳ 

vọng rằng mọi người tin có khả năng đạt 

được những mục tiêu kinh doanh đã đề ra. 

Hay nói cách khác, một chủ doanh nghiệp 

được kỳ vọng có một nhận thức về lòng tự 

trọng và khả năng liên quan đến công việc 

kinh doanh của họ. Các nghiên cứu thực 

nghiệm trong lý thuyết về thành lập doanh 

nghiệp đã cho thấy các chủ doanh nghiệp có 

sự tự tin về bản thân cao hơn so với những 

người không phải là chủ doanh nghiệp (Ho 

& Koh, 1992). Các tác giả cho rằng sự tự tin 

về bản thân là một đặc tính cần thiết của chủ 

doanh nghiệp và đặc tính này có mối quan 

hệ với các đặc tính tâm lý khác. 

Greenberg và Baron (2003) đề xuất ba 

thành phần cơ bản của sự tự tin vào năng 

lực bản thân, đó là: (1) quy mô mức độ tự 

tin của cá nhân trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ, (2) sức mạnh của niềm tin cá 

nhân rằng bản thân có thể hoàn thành 

nhiệm vụ, (3) tính tổng quát trong phạm vi 

của sự tự tin vào năng lực bản thân hoặc 

phạm vi của các tình huống và các nhiệm 

vụ khác. Hơn nữa, theo Bandura trích dẫn 

trong Quigley (2005), năng lực bản thân 

dựa trên ba khía cạnh: (1) Tầm quan trọng, 

thể hiện mức độ khó khăn mà một người 

đánh giá cần phải vượt qua; (2) Sức mạnh, 

liên quan đến niềm tin của một người vào 

khả năng tự thực hiện các nhiệm vụ cụ thể; 

(3) Tính tổng quát, đề cập đến phạm vi ảnh 

hưởng của thành công và thất bại trong 

nhiệm vụ hoặc hành vi đến các nhiệm vụ và 

hành vi khác. Talia Esnard-Flavius (2010) 

cho rằng sự tự tin vào năng lực khởi nghiệp 

của bản thân có ảnh hưởng trực tiếp hoặc 

gián tiếp đến ‟định hướng thái độ khởi 

nghiệp” của sinh viên.  

Thái độ có ảnh hưởng lớn đến hành vi 

của con người. Theo định nghĩa của 

Susanta (2006), thái độ là sự đánh giá khái 

niệm toàn diện được thực hiện bởi một cá 

nhân. Trong đó, đánh giá đối tượng là một 

phản ứng cơ bản của cá nhân đối với các sự 

vật xung quanh và là một yếu tố quan trọng 

về mặt tâm lý. Thái độ của một người đối 

với một đối tượng đóng vai trò trung gian 

giữa phản ứng và đối tượng tương ứng, sau 

đó sẽ kết tinh thành phản ứng tiềm năng 

đối với đối tượng. Theo Ajzen (2001), thái 

độ thể hiện sự đánh giá tích cực hay tiêu 

cực, ủng hộ hay phản đối của một cá nhân 

về hành vi dự định thực hiện. Trong nghiên 

cứu này, thái độ được vận dụng theo định 

nghĩa của Aizen nêu trên.  

Theo Carayannis, Evans và Hanson 

(2003), thái độ đối với hành vi kinh doanh 

được đo lường ở hai khía cạnh (1) lợi thế 

cá nhân khi là doanh nhân, (2) có lợi cho xã 

hội khi là doanh nhân. Trong khi đó, hầu 

hết các nghiên cứu đánh giá thái độ ở khía 

cạnh cá nhân người có ý định kinh doanh. 

Chẳng hạn, nghiên cứu của Linan và Chen 

(2006) về ý định kinh doanh dựa trên giáo 

dục tinh thần kinh doanh đo lường thái độ 

đối với hành vi kinh doanh bằng 04 biến: 

(1) là một doanh nhân sẽ hơn công dân phổ 

thông, (2) là một doanh nhân sẽ hơn là một 

nhân viên, (3) lựa chọn được nghề nghiệp 

yêu thích, (4) có được sự hài lòng ngay sau 

khi tốt nghiệp; nghiên cứu của Karali 

(2013) về tác động của các chương trình 

giáo dục kinh doanh đến ý định kinh doanh 

của sinh viên các trường đại học ở Hà Lan 

đo lường thái độ đối với hành vi kinh 

doanh bằng 04 biến: (1) là một doanh nhân 

có lợi hơn bất lợi, (2) nghề nghiệp của 

doanh nhân là hấp dẫn, (3) sẽ trở thành 

doanh nhân khi có cơ hội và nguồn lực, (4) 

cho phép thỏa mãn các đòi hỏi của bản 
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thân. Trong nghiên cứu này, các tác giả cho 

rằng thái độ đối với ý định khởi nghiệp 

kinh doanh có các ảnh hưởng đến ý định 

khởi nghiệp theo thang đo của Luthje và 

Franke (2004), Kolvereid và cộng sự 

(2006), Law và cộng sự (2017) 

Tiếp theo là động lực học tập. Động lực 

học tập là một trong những thành phần có 

tính chất then chốt nhất trong việc học tập 

(Slavin, 2008). Động lực học tập tạo nên 

một nguồn sức mạnh, một nguồn năng lực 

mạnh mẽ khiến chủ thể hành động và duy 

trì hành động để đạt được kết quả. Động 

lực học tập là khao khát, mong muốn, hào 

hứng, cảm thấy có trách nhiệm và đầy nhiệt 

huyết trong quá trình học tập, là sự nỗ lực 

cố gắng để hoàn thành có kết quả một công 

việc nào đó (Durbin, 2008.). Vì thế, động 

lực học tập có ảnh hưởng lớn đến thái độ 

học tập, từ đó dẫn đến kết quả học tập của 

sinh viên. Kết quả học tập có ảnh hưởng rất 

lớn đến sự nghiệp sau này của họ. 

Trong lý thuyết nhận thức xã hội 

(Social Cognitive Theory), Bandura (1998) 

cho rằng khả năng chấp nhận rủi ro đóng 

vai trò quan trọng trong việc kiểm soát lo 

lắng và khả năng tự tin vượt qua nhiều mối 

đe dọa. Khi mức độ chấp nhận đối mặt với 

rủi ro gia tăng, sự lo lắng ở một người sẽ 

giảm đi và được thay thế bằng thái độ tích 

cực. Tác giả cũng giải thích rằng sự tự tin 

đối mặt với rủi ro trở thành một khái niệm 

cốt lõi của lý thuyết nhận thức xã hội về tự 

điều chỉnh và tự phản ánh những thành 

công và thất bại của bản thân, và những yếu 

tố này sẽ quyết định thái độ và hành vi. Dựa 

trên kết quả nghiên cứu và lý thuyết có liên 

quan, có thể thấy rằng mức độ tự tin vào 

năng lực bản thân cao sẽ quyết định loại 

hành động được thực hiện cùng với mức độ 

nỗ lực học viên bỏ ra, sức mạnh để tồn tại 

khi đối mặt với những trở ngại và thất bại, 

cũng như như khả năng phục hồi khi gặp 

thất bại. 

Theo Shaver KG Scott (1991) nhu cầu 

thành đạt là một trong những yếu tố tâm lý 

được nghiên cứu sớm nhất được cho là có 

tác động đến ý định khởi nghiệp. Nhiều 

nghiên cứu đã khẳng định, nhu cầu thành 

đạt được hình thành ngay khi chúng ta còn 

là những đứa trẻ. Theo nhà tâm lý học 

Robert White, con người có khả năng làm 

chủ môi trường, hay nói cách khác con 

người luôn mong muốn tác động và kiểm 

soát thế giới xung quanh. Động cơ về sự 

thành đạt được định nghĩa như hành vi 

hướng đến sự xuất sắc và ưu tú 

(McClelland, 1953).  

 Đối với những người làm chủ doanh 

nghiệp sẽ có nhu cầu thành đạt cao hơn và 

được chấp nhận nhiều hơn. Theo nghiên 

cứu của McClelland & Winner (1969) cho 

rằng giá trị văn hoá đã khuyến khích thúc 

đẩy nhu cầu về sự thành đạt. Nhu cầu thành 

đạt đề cập tới động lực của một cá nhân 

muốn thành công hoặc khao khát được 

công nhận. Theo Sagie & Elizur (1999), nhu 

cầu thành đạt là một trong những nhân tố 

quan trọng nhất ảnh hưởng tới các hoạt 

động khởi nghiệp. Những cá nhân có nhu 

cầu thành đạt cao thường có nhiều cống 

hiến cho công việc kinh doanh của mình 

hơn (Mohd & cs, 2014). Họ có khả năng 

thực hiện các nhiệm vụ thử thách tốt hơn 

và tìm ra phương thức mới để thúc đẩy 

hành động (Littunen, 2000). Nhu cầu thành 

đạt là một nhân tố quan trọng quyết định 

dự định khởi nghiệp (Hansemark, 2003). 

Trong nghiên cứu này các tác giả kế 

thừa mô hình nghiên cứu của Kris M. Y. 

Law, Kristijan Breznik (2017), tìm hiểu ảnh 

hưởng của yếu tố tính đổi mới sáng tạo và 
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thái độ ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp 

so sánh giữa sinh viên kỹ thuật và phi kỹ 

thuật. Mô hình nghiên cứu của Kris M. Y. 

Law, Kristijan Breznik (2017) bao gồm các 

yếu tố “Tính đổi mới sáng tạo”, “Niềm tin 

vào năng lực bản thân”, “Thái độ”, “Động 

lực học tập”. Bên cạnh đó các tác giả bổ 

sung thêm 02 yếu tố “Khả năng chấp nhận 

rủi ro” và “Nhu cầu thành đạt” dựa trên 

nghiên cứu của Mohar Yosof (2007), Mối 

quan hệ giữa đặc điểm tâm lý và ý định 

khởi nghiệp: nghiên cứu trường hợp các 

sinh viên tại Trường Đại học Tun Abdul 

Razak (Unitar).   

3. Phương pháp nghiên cứu 

Dựa vào cơ sở lý thuyết và thừa kế các 

mô hình nghiên cứu trước, các tác giả đề 

xuất mô hình nghiên cứu như hình 1: 

 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

(Nguồn: Tác giả) 

Trong mô hình này các biến nghiên 

cứu được kỳ vọng là sẽ có tác động dương 

(thuận chiều) với ý định khởi nghiệp của 

sinh viên trường nghề.  

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu các 

tác giả đã thực hiện tiến trình nghiên cứu 

như sau: 

Thu thập dữ liệu nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, các tác giả sử 

dụng phương pháp chọn mẫu phân tầng 

trong phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. 

Dựa vào thời khoá biểu học của tuần, tác 

giả lựa chọn ngẫu nhiên 40% sinh viên mỗi 

khoa trong số 6 khoa đào tạo của trường là 

Kinh tế, Nông nghiệp và sinh học ứng dụng, 

Công nghệ thông tin, Điện -  Điện tử, Du 

Lịch và Cơ khí Động lực) có giờ học trong 

tuần. Sau đó, tác giả tiến hành khảo sát bằng 

bảng câu hỏi. Thang đo Likert 5 điểm được 

sử dụng với mức 1 là hoàn toàn không đồng 

ý và mức 5 là hoàn toàn đồng ý. 

Kích thước mẫu phụ thuộc vào 

phương pháp ước lượng được sử dụng 

trong nghiên cứu, số tham số và phân phối 

chuẩn của câu trả lời. Trong nghiên cứu các 

tác giả có sử dụng phân tích nhân tố khám 

phá EFA, đối với EFA kích thước mẫu 

thường được xác định dựa vào (1) kích 

thước tối thiểu và (2) số lượng biến đo 

lường đưa vào phân tích. Trong cuốn sách 

hướng dẫn kỹ thuật hồi quy đa biến Hair và 

cộng sự (2016) cho rằng để sử dụng EFA 

kích thước mẫu tối thiểu phải là 50, tốt hơn 

là 100 và tỉ lệ quan sát (observations)/ 

biến đo lường (items) là 5:1, nghĩa là 1 biến 

đo lường cần tối thiểu 5 quan sát, tốt nhất 

là 10:1 trở lên (Nguyễn Đình Thọ, 2011). 

Trong bảng câu hỏi có 30 biến quan sát nên 

tối thiểu cần có mẫu n =30*5 =150. Tác giả 

sử dụng cỡ mẫu 335 được lấy từ 40% số 

sinh viên toàn trường.  

Sau khi thu thập dữ liệu tác giả tiến 

hành việc gạn lọc, kiểm tra, mã hóa, nhập 

liệu và làm sạch dữ liệu, sẽ tiến hành xử lý 

số liệu bằng phần mềm SPSS.25  

Niềm tin vào năng 
lực bản thân 

Thái độ 

Động lực học tập 
 

Ý định 
khởi 

nghiệp 

Tính đổi mới, sáng 
tạo 

Khả năng chấp 
nhận rủi ro 

Nhu cầu thành đạt 
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Quá trình phân tích bao gồm phân tích 

sơ bộ mẫu nghiên cứu và thống kê mô tả để 

kiểm tra khái quát về sự phù hợp của mẫu 

nghiên cứu. Để đánh giá độ tin cậy của thang 

đo các tác giả sử dụng Cronbach’s Alpha 

kiểm tra độ tin cậy các tham số ước lượng 

trong bảng dữ liệu theo từng nhóm yếu tố 

trong mô hình. Những biến không đảm bảo 

độ tin cậy sẽ bị loại khỏi bảng dữ liệu. Hệ số 

Cronbach’s Alpha cho biết mức độ tương 

quan giữa các biến trong bảng câu hỏi và 

được dùng để tính sự thay đổi của từng biến 

và mối tương quan giữa những biến. Tiếp 

đó, tác giả phân tích KMO và đánh giá sự hội 

tụ của các biến, phân tích tương quan và 

cuối cùng là phân tích hồi quy.  

4. Kết quả nghiên cứu 

4.1 Kết quả kiểm định độ tin cậy của 

thang đo 

Trong nghiên cứu này, các tác giả sử 

dụng hệ số Cronbach’alpha để đánh giá độ 

tin cậy của thang đo. Kết quả cho thấy hệ số 

Cronbach’alpha của các thang đo nằm trong 

khoảng 0.746 đến 0.833, và các hệ số tương 

quan biến tổng đều lớn hơn 0.3 (ngoại trừ 

biến ST5- bị loại), nên các thang đo đều đạt 

độ tin cậy cho phép. Kết quả kiểm định độ 

tin cậy của thang đo được tập hợp theo bảng 

2 dưới đây: 

Bảng 2. Kết quả kiểm định độ tin cậy 

của thang đo 

TT Nhân tố 
Biến 

quan sát 
ban đầu 

Biến 
quan 

sát còn 
lại 

Cronb
-ach’s 
Alpha 

Biến 
bị loại 

1 
Tính đổi 
mới sáng 

tạo 
7 6 0.833 ST5 

2 

Niềm tin 
vào năng 
lực bản 

thân 

3 3 0.746  

3 

Thái độ 
với ý định 

khởi 
nghiệp 

3 3 0.765  

4 
Động lực 
học tập 

5 5 0.809  

5 

Khả năng 
chấp 

nhận rủi 
ro 

4 4 0.799  

6 
Nhu cầu 

thành đạt 
4 4 0.807  

7 
Ý định 
khởi 

nghiệp 
4 4 0.825  

4.2 Phân tích nhân tố 

Sau khi các thang đạt được độ tin cậy, 

các biến quan sát được đưa vào để thực hiện 

phân tích nhân tố khám phá.  

Kết quả phân tích nhân tố khám phá 

EFA các biến độc lập: KMO and Bartlett's 

Test 0.5≤ KMO=0.833 ≤ 1, phân tích nhân 

tố là phù hợp, Sig. Bartlett’s Test 

=0.000<0.05 chứng tỏ các biến quan sát có 

tương quan với nhau trong tổng thể, giá trị 

Eigenvalues = 1.207 >1 tại nhân tố thứ 6, 

như vậy 6 nhân tố rút trích được từ EFA có 

ý nghĩa tóm tắt thông tin các biến quan sát 

đưa vào tốt nhất. Tổng phương sai trích 

bằng 63.874% > 50% như vậy, 6 nhân tố 

được trích cô đọng được 63.874% biến 

thiên các quan sát. 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá 

EFA các biến phụ thuộc: Hệ số KMO 0.5≤ 

KMO=0.793 ≤ 1, phân tích nhân tố là phù 

hợp. Mức ý nghĩa của kiểm định Bartlett’s  

=0.000<0.05 chứng tỏ các biến quan sát có 

tương quan với nhau trong tổng thể. Kết quả 

ma trận xoay cho thấy, có một nhân tố được 

trích từ các biến quan sát đưa vào phân tích 

EFA. Phương sai trích được giải thích là 

65.650%>50% cho thấy mô hình EFA là phù 

hợp, giá trị Eigenvalue =2.626 >1 đạt yêu 

cầu kiểm định. 
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4.3 Phân tích tương quan 

Các tác giả tiến hành phân tích tương 

quan giữa biến phụ thuộc Ý định khởi 

nghiệp (YDKN) với các biến độc lập: Tính 

đổi mới, sáng tạo (ST); Động lực học tập 

(DL); Nhu cầu thành đạt (NCTD); Thái độ 

 với ý định khởi nghiệp (TD); Niềm tin 

vào năng lực bản thân (NT); Khả năng 

chấp nhận rủi ro (CNRR); sử dụng phân 

tích tương quan Pearson, thu được kết 

quả (bảng 3) như sau:  

Bảng 3. Bảng kết quả phân tích 

tương quan Pearson 

Các mối Tương quan 
 YDKN ST DL NCTD TD NT CNRR 

YDKN 
Hệ số Tương 
quan Pearson 

1 .285** .418** .484** .581** .627** .503** 

ST 
Hệ số Tương 
quan Pearson 

.285** 1 .023 .091 .186** .208** .105 

DL 
Hệ số Tương 
quan Pearson 

.418** .023 1 .287** .404** .253** .268** 

NCTD 
Hệ số Tương 
quan Pearson 

.484** .091 .287** 1 .287** .240** .329** 

TD 
Hệ số Tương 
quan Pearson 

.581** .186** .404** .287** 1 .380** .243** 

NT 
Hệ số Tương 
quan Pearson 

.627** .208** .253** .240** .380** 1 .331** 

CNRR 
Hệ số Tương 
quan Pearson 

.503** .105 .268** .329** .243** .331** 1 

**: mói tương quan có ý nghiã tại mức 

ý nghiã 99% 

*: mói tương quan có ý nghiã tại mức ý 

nghiã 5% 

Sig tương quan Pearson các biến : Tính 

đổi mới, sáng tạo (ST); Động lực học tập 

(DL); Nhu cầu thành đạt (NCTD); Thái độ 

với ý định khởi nghiệp (TD); Niềm tin vào 

năng lực bản thân (NT); Khả năng chấp 

nhận rủi ro (CNRR) với biến phụ thuộc Ý 

đinh khởi nghiệp (YDKN) đều nhỏ hơn 

0.05, như vậy có mối liên hệ tuyến tính giữa 

các biến độc lập này với biến phụ thuộc 

YDKN. Giữa biến Niềm tin vào năng lực bản 

thân (NT) với biến phụ thuộc Ý định khởi 

nghiệp (YDKN) có mối tương quan mạnh 

nhất với hệ số r là 0.627, giữa biến Tính đổi 

mới sáng tạo (ST) và Ý định khởi nghiệp 

(YDKN) có mối tương quan yếu nhất với hệ 

số r là 0.285. 

4.4 Phân tích hồi quy 

Kết quả phân tích hồi quy các biến độc 

lập tác động lên biến phụ thuộc được thể 

hiện trong bảng 4:  

Bảng 4. Kết quả phân tích hồi quy các 

biến độc lập 

Mô hình 

Hệ số hồi quy 
chưa chuẩn 

hoá 

Hệ số hồi 
quy chuẩn 

hoá t Sig. 

B 
Sai số 
chuẩn 

Beta 

1 

Hằng số .161 .175  .920 .358 

ST .102 .032 .116 3.237 .001 

DL .071 .029 .097 2.470 .014 

NCTD .161 .029 .213 5.556 .000 

TD .203 .030 .273 6.662 .000 

NT .231 .026 .353 8.907 .000 

CNRR .151 .028 .211 5.435 .000 
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Căn cứ vào kết quả bảng Hệ số hồi quy 

các tác giả đưa ra các kết luận như sau: Sig 

kiểm định t hệ số hồi quy của các biến độc 

lập đều nhỏ hơn 0.05(ST=0.001; DL=0.014, 

NCTD=0.000, TD=0.000, NT=0.000, 

CNRR=0.000), do đó các biến độc lập này 

đều có ý nghĩa giải thích cho biến phụ thuộc, 

không biến nào bị loại khỏi mô hình. Hệ số 

VIF của các biến độc lập đều nhỏ hơn 2 

(ST=1.069; DL=1.283, NCTD=1.216, 

TD=1.382, NT=1.298, CNRR=1.243) do vậy 

không có đa cộng tuyến xảy ra. Các hệ số hồi 

quy đều lớn hơn 0, như vậy tất cả các biến 

độc lập đưa vào phân tích hồi quy đều tác 

động cùng chiều tới biến phụ thuộc. Căn cứ 

vào độ lớn của hệ số hồi quy chuẩn hoá Beta, 

thứ tự tác động từ mạnh nhất tới yếu nhất 

của các biến phụ thuộc YDKN như sau: NT 

(0.353) > TD (0.273) > NCTD (0.213)> 

CNRR (0.211)>ST (0.116)>DL(0.097).  

Từ kết quả phân tích, các tác giả đưa ra 

phương trình hồi quy chuẩn hoá : 

YDKN= 0.353*NT + 0.273*TD + 

0.213*NCTD + 0.211*CNRR + 0.116*ST + 

0.097*DL 

4.5 Kiểm định kết quả hồi quy 

Mô 
hình 

R R2 
R2 hiệu 
chỉnh 

Sai số 
ước 

lượng 

Hệ số Durbin 

- Watson 

1 .814a .663 .656 .32018 2.024 

Từ kết quả bảng kiểm định mức độ 

phù hợp của mô hình cho thấy, giá trị R2  

hiệu chỉnh bằng 0.656 cho thấy các biến 

độc lập đưa vào chạy hồi quy ảnh hưởng 

65.6% sự thay đổi của biến phụ thuộc (Ý 

định khởi nghiệp), còn lại 34.4% là do các 

biến ngoài mô hình và sai số ngẫu nhiên. Hệ 

số Durbin-Watson  bằng 2.024 nằm trong 

khoảng 1.5 đến 2.5 nên không có hiện 

tượng tương quan chuỗi bậc nhất xảy ra 

(Yahua Qiao, 2011). Từ kết quả phân tích 

ANOVA cho thấy Sig. Kiểm định F bằng 

0.000 < 0.05, như vậy, mô hình hồi quy 

tuyến tính bội phù hợp với tập dữ liệu và 

có thể sử dụng được. 

Quan sát biểu đồ tần số của phần dư 

chuẩn hóa cho thấy phân phối chuẩn của 

phần dư. Do đó có thể kết luận giả thuyết 

phân phối chuẩn của phần dư không bị vi 

phạm. Hệ số VIF của các biến độc lập đều 

nhỏ hơn 2, do vậy không có đa cộng tuyến 

xảy ra. Do đó mối quan hệ giữa các biến độc 

lập không ảnh hưởng đến kết quả giải thích 

của mô hình hồi quy. Từ các phân tích trên, 

các tác giả kết luận được kết quả mô hình 

nghiên cứu nêu trên là phù hợp với các yêu 

cầu kiểm định hậu hồi quy.  

5. Kết luận và hàm ý chính sách 

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 06 

yếu tố được đưa vào mô hình nghiên cứu 

thì yếu tố Niềm tin vào năng lực bản thân 

có tác động mạnh nhất đến ý định khởi 

nghiệp của sinh viên trường Cao đẳng 

Nghề Đà Lạt với hệ số hồi quy chuẩn hoá 

Beta là 0.353. Sự tác động này cho thấy khi 

sinh viên có sự tự tin vào bản thân thì sẽ có 

ý định khởi nghiệp cao hơn và đây là yếu tố 

tác động mạnh nhất nếu được cải thiện. 

Dựa trên hệ số hồi quy chuẩn hoá Beta, 

mức độ ảnh hưởng của các yếu tố còn lại 

lần lượt theo thứ tự là Thái độ, Nhu cầu 

thành đạt, Khả năng chấp nhận rủi ro, Tính 

đổi mới sáng tạo, và Động lực học tập. 

Hiệu quả của năng lực bản thân đối với 

ý định khởi nghiệp trong nghiên cứu này là 

tương đối thấp vì sinh viên vẫn có thái độ 

tiêu cực đối với tinh thần khởi nghiệp, về cơ 

hội kinh doanh, rủi ro về vốn trong kinh 

doanh và nghề nghiệp doanh nhân. Những 

nguyên nhân đó bắt nguồn từ việc sinh viên 
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sợ thất bại, thiếu can đảm để thử thách công 

việc, dễ dàng từ bỏ khi gặp vấn đề khó giải 

quyết, phụ thuộc vào người khác trong quá 

trình hoàn thành nhiệm vụ và trình độ hiểu 

biết thấp về tiên phong hoặc khởi nghiệp. 

Do đó, khả năng chấp nhận rủi ro, đối mặt 

với thất bại của sinh viên phải được cải 

thiện để tối ưu hóa mức độ tự tin vào năng 

lực bản thân của sinh viên. Sinh viên có sự 

tự tin vào năng lực bản thân mạnh mẽ có thể 

hoàn thành các nhiệm vụ và coi khó khăn là 

những thách thức phải đối mặt, không phải 

là mối đe dọa cần tránh.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy thái độ 

của sinh viên trường nghề đối với khởi 

nghiệp còn chưa cao. Nhìn chung sinh viên 

chưa có sự tự tin vào việc mình có thể khởi 

nghiệp. Đây cũng là vấn đề phổ biến khi mà 

hệ sinh thái khởi nghiệp chưa được phát 

triển trong các trường. Nhằm tăng cường 

mức độ tự tin vào năng lực bản thân của 

sinh viên, cải thiện thái độ khởi nghiệp để 

khuyến khích ý định khởi nghiệp thì việc 

trang bị những kiến thức về khởi nghiệp có 

vai trò quan trọng. Các biện pháp như xây 

dựng vườn ươm khởi nghiệp, xây dựng câu 

lạc bộ khởi nghiệp sẽ khiến cho hoạt động 

khởi nghiệp trở nên gần gũi và hiện thực 

hơn với sinh viên. Ngoài ra, các hoạt động 

ngoại khoá trong nhà trường như tổ chức 

toạ đàm với các doanh nghiệp trẻ và cựu 

sinh viên khởi nghiệp thành công cũng có 

vai tích cực để làm tăng nhận thức và thái 

độ của sinh viên về khởi nghiệp. Cũng có 

thể tổ chức các cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo”, 

thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học 

trong sinh viên. Thường xuyên tổ chức các 

hoạt động truyền cảm hứng thông qua các 

giảng viên trong quá trình giảng trên lớp, 

qua việc minh họa, đưa ra tình huống thảo 

luận bằng những câu chuyện thành 

công/thất bại của các doanh nhân. Tổ chức 

các các cuộc giao lưu hoặc nói chuyện 

chuyên đề với các khách mời là các chủ 

doanh nghiệp thành đạt/thất bại về các bài 

học thành công/thất bại mà họ đã từng trải. 

Bên cạnh đó, tính đổi mới sáng tạo, động 

lực học tập trong nhận định của sinh viên 

có ảnh hưởng khá yếu đến ý định khởi 

nghiệp. Tuy nhiên để tăng sự ảnh hưởng 

của các yếu tố này, Nhà trường cần rà soát 

điều chỉnh chương trình đào tạo hàng năm 

theo hướng tiệm cận thực tế, bên cạnh đó 

xây dựng một môi trường học tập tích cực, 

lấy ngừơi học làm trung tâm, khuyến khích 

tư duy sáng tạo, đổi mới.  

Nghiên cứu này còn một số hạn chế 

nhất định. Khảo sát được thực hiện với sinh 

viên trong trường Cao Đẳng Nghề Đà Lạt, 

chưa thể làm đại diện chung cho sinh viên 

trong hệ thống các trường Nghề trên cả 

nước. Bên cạnh đó, số sinh viên hiện tại của 

các ngành học trong trường Cao Đẳng Nghề 

có sự phân bổ không đồng đều (sinh viên 

ngành Kinh tế, Công nghệ thông tin, Điện – 

Điện tử, Nông nghiệp và Sinh học ứng dụng 

rất ít so với sinh viên ngành Cơ khí và Du 

lịch), do đó khó có thể đại diện cho sinh 

viên cùng ngành ở các trường Nghề khác 

trong hệ thống Giáo dục nghề nghiệp. 

Hướng nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng 

đối tượng khảo sát là sinh viên thuộc các 

trường Nghề khác nhằm gia tăng khả năng 

tổng quát hoá cho đề tài.  
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