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CHƯƠNG 1 - GIỚI THIỆU 

1.1 Bối cảnh nghiên cứu:  

1.1.1 Bối cảnh lý thuyết: 

Tinh thần doanh nhân (TTDN) là một khái niệm được tạo ra bởi 

Schumpeter (1934) và được cho là một thuộc tính thường có trong các 

nhà quản lý chủ nhân (NQLCN) của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

(DNNVV). Vì DNNVV có vai trò quan trọng trong các nền kinh tế, 

nên nghiên cứu TTDN trong các DNNVV đã được thực hiện dưới 

nhiều góc nhìn, với nhiều lý thuyết và nội dung nghiên cứu khác nhau. 

Shane & Venkataraman (2000) đã định nghĩa TTDN là một hướng 

nghiên cứu học thuật nhằm trả lời câu hỏi các cơ hội sáng tạo ra hàng 

hóa và dịch vụ tương lai được khám phá, được đánh giá và được khai 

thác bằng cách nào, bởi ai và với các ảnh hưởng gì. Theo định nghĩa 

đó, nội dung của các nghiên cứu TTDN tập trung vào các cá nhân, cơ 

hội sáng tạo và quan hệ giữa hai đối tượng này (Ireland & Webb, 

2007a). Các nghiên cứu trong thời gian qua tập trung khảo sát nhiều về 

yếu tố cá nhân tạo TTDN và ảnh hưởng của TTDN đến thành quả kinh 

doanh (TQKD). Tuy nhiên, quan hệ giữa cá nhân người có TTDN và 

cơ hội sáng tạo, đặc biệt là cách thức TTDN ảnh hưởng đến việc khám 

phá, quyết định khai thác cơ hội sáng tạo chưa được quan tâm nghiên 

cứu nhiều (Ireland & ctg., 2005).  

NQLCN với TTDN sẽ thu thập dữ liệu thông tin từ môi trường để diễn 

dịch định hình môi trường, khám phá khai thác cơ hội sáng tạo và tạo 

các hành động đáp ứng với môi trường. Việc diễn dịch định hình môi 

trường được thực hiện bởi định hướng quản lý tri thức (ĐHQLTT). 

Việc thu thập dữ liệu thông tin môi trường và tạo hành động đáp ứng 

với môi trường được thực hiện bởi định hướng thị trường (ĐHTT) của 

doanh nghiệp. Do đó, , 
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hay ĐHTT nhưng một mô hình khảo 

sát quan hệ giữa ba khái niệm này đến TQKD chưa được xây dựng. 

Ngoài ra, chiều của quan hệ nhân quả giữa ĐHQLTT – ĐHTT và khả 

năng áp dụng khái niệm ĐHTT vào các DNNVV của các nền kinh tế 

chuyển đổi  

1.1.2 Bối cảnh thực tiễn:  

DNNVV Việt Nam tuy mới hình thành nhưng đã trở thành một bộ 

phận quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, do bối cảnh của nền 

kinh tế chuyển đổi, các khái niệm, và thực hành quản lý tri thức, định 

hướng thị trường chưa được phát triển trong các DNNVV Việt Nam. 

Do đó, NQLCN của DNNVV, mặc dù có TTDN, nhưng chưa tạo ra 

năng lực sáng tạo, cải tiến cho DNNVV. Do đó, việc nghiên cứu ảnh 

hưởng TTDN của NQLCN đến quản lý tri thức, ĐHTT và TQKD của 

doanh nghiệp là một điều có ý nghĩa đối với NQLCN để nâng cao 

năng lực sáng tạo cải tiến của doanh nghiệp. 

 

 

1.2 Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu: 

1.2.1 Mục tiêu nghiên cứu: 

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm khảo sát: (1) Quan hệ giữa TTDN 

của NQLCN, ĐHQLTT, ĐHTT và TQKD của DNNVV, và (2) Ảnh 

hưởng của các đặc điểm nhân khẩu học của NQLCN đến các quan hệ 

này. 

1.2.2 Các câu hỏi nghiên cứu: 
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Câu hỏi 3: TTDN của NQLCN ảnh hưởng ra sao đến ĐHTT của 

doanh nghiệp? 

ĐHTT  

 

1.3Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: 

ác DNNVV, được định nghĩa theo Nghị 

Định 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009. M  tại 

TP.HCM 

1.4 Phương pháp nghiên cứu: 

được sử dụng là phương pháp định lượng và 

sẽ được trình bày chi tiết trong Chương 4.  

1.5 Ý nghĩa của nghiên cứu: 

1.5.1 Ý nghĩa khoa học: 

Nghiên cứu này giải thích được phương thức NQLCN với TTDN 

khám phá và quyết định khai thác các cơ hội sáng tạo, giải thích được 

sự khác biệt về TQKD giữa các DNNVV dựa trên sự khác biệt về 

TTDN, giải thích và định lượng quan hệ giữa TTDN, ĐHQLTT, 

ĐHTT, TQKD. Nghiên cứu này cũng đánh giá khả năng áp dụng khái 

niệm ĐHTT, chiều của quan hệ nhân quả giữa ĐHQLTT – ĐHTT 

trong bối cảnh DNNVV của các nền kinh tế chuyển đổi như Việt Nam.  

1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn: 
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Nghiên cứu này giúp cho các nhà hoạch định chính sách nhà nước 

phát triển TTDN, năng lực quản lý, đặc biệt là quản lý tri thức, ĐHTT 

để tạo sáng tạo, cải tiến cho DNNVV. Nghiên cứu này cũng giúp cho 

NQLCN hiểu rõ ảnh hưởng của TTDN, các đặc điểm nhân khẩu của 

họ đến việc quản lý tri thức và ĐHTT, tầm quan trọng của quản lý tri 

thức, ĐHTT đối với TQKD. Từ đó, họ sẽ tự đào tạo chính mình, triển 

khai quản lý tri thức, ĐHTT để tạo TQKD và sự phát triển cho doanh 

nghiệp. Chi tiết của các hàm ý quản lý này sẽ được trình bày trong 

Chương 7. 

CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

2.1 Giới thiệu: Giới thiệu tóm tắt nội dung của Chương. 

Hình 2.1: Mối quan hệ giữa các lý thuyết và các cấu trúc khái 

niệm của các lý thuyết này 

2.2 Các đặc điểm trong quản lý DNNVV: 

DNNVV là các doanh nghiệp được sở hữu và vận hành một cách độc 

lập và không là thành phần chính trong ngành công nghiệp của họ 

(d'Amboise & Muldowney, 1988). DNNVV có những đặc điểm khác 
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biệt so với doanh nghiệp lớn nên đã trở thành một đối tượng nghiên 

cứu độc lập trong các nghiên cứu về tổ chức, quản lý. DNNVV có 

nguồn tài nguyên hạn chế, và tri thức là nguồn tài nguyên chính có thể 

tạo lợi thế trong việc tạo ra các sáng tạo, cải tiến sản phẩm (Wong & 

Aspinwall, 2004). Vì vậy, quản lý tri thức có tầm quan trọng lớn đối 

với DNNVV. NQLCN là chủ sở hữu, trực tiếp quản lý doanh nghiệp 

nên có sự khác biệt so với nhà quản lý chuyên nghiệp. NQLCN có 

TTDN sẽ luôn tìm cơ hội thị trường để sáng tạo, cải tiến sản phẩm đáp 

ứng các cơ hội này. 

tạo TQKD cao. 

Các nghiên cứu 

NQLCN ập trung vào các đặc điểm tâm lý 

nhân khẩu của NQLCN m này đến 

TQKD. 

 

2.3 Lý thuyết hành vi: 

Hành vi của tổ chức là một lĩnh vực nghiên cứu nhằm hiểu, giải thích, 

dự đoán và thay đổi hành vi của các cá nhân trong bối cảnh của tổ 

chức (Wagner III & Hollenbeck, 2010). tổ chức 

có liên quan đến bài nghiên cứu là TTDN, lý thuyết tạo ý nghĩa, lý 

thuyết tính hợp lý giới hạn, lý thuyết tâm lý học hành vi cá nhân. 

2.4 Lý thuyết tính hợp lý giới hạn và lý thuyết tâm lý học hành vi 

cá nhân: 

Vì các doanh nghiệp phải hoạt động trong một môi trường phức tạp có 

cấu trúc không rõ ràng, thay đổi nhanh nên không thể có sự hiểu biết 

đầy đủ về môi trường, và việc ra quyết định quản lý không thể dựa vào 

các mô hình tối ưu. Tính hợp lý của các quyết định quản lý bị giới hạn. 

Nhà quản lý sẽ dựa trên các đặc điểm tâm lý, nhân khẩu của mình để 

tìm kiếm dữ liệu thông tin từ môi trường để diễn dịch, định hình môi 
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trường, tìm kiếm các lời giải để đạt mức thỏa mãn mong muốn, từ đó, 

ra quyết định dựa trên lời giải tìm được này. Do đó, các quyết định 

quản lý phụ thuộc vào các đặc điểm tâm lý, nhân khẩu của nhà quản lý 

(Simon, 1959). Cấu trúc doanh nghiệp, các thực hành quản lý trong 

DNNVV phản ảnh các đặc điểm nêu trên của NQLCN. Lý thuyết tâm 

lý học hành vi cá nhân cho rằng nhà quản lý với tư cách là nhóm chính 

sẽ tạo ảnh hưởng đến hành vi của các thành viên khác trong doanh 

nghiệp, và từ đó, ảnh hưởng đến TQKD của doanh nghiệp. Lý thuyết 

tính hợp lý giới hạn và lý thuyết tâm lý học hành vi cá nhân sẽ tạo một 

khung nguyên tắc để giải thích ảnh hưởng của các đặc điểm tâm lý, 

nhân khẩu của NQLCN đến các thực hành quản lý, hành vi của các 

thành viên trong doanh nghiệp, và từ đó, ảnh hưởng đến TQKD của 

doanh nghiệp.  

2.5 Lý thuyết tinh thần doanh nhân:  

TTDN, theo Venkataraman (1997) đ ướng nghiên 

cứu học thuật nhằm trả lời câu hỏi các cơ hội sáng tạo ra hàng hóa và 

dịch vụ tương lai được khám phá, được đánh giá và được khai thác 

bằng cách nào, bởi ai và với các ảnh hưởng gì. 

–

, như tính linh hoạt, nhu 

cầu thành đạt, sự kiểm soát bản thân…. 

QKD 

của Venkataraman (2000) bao gồm nghiên cứu hành vi diễn dịch định 

hình môi trường để nhận diện các cơ hội thị trường và sự lựa chọn 

hành động để khai thác cơ hội này của nhà quản lý chủ nhân. 
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Một số nghiên cứu về TTDN 

đã bao gồm các biến về đặc điểm nhân khẩu học của NQLCN, như là 

các biến kiểm soát trong các nghiên cứu này. 

2.6  

Quản trị chiến lược là một lý thuyết nhằm tạo sự phù hợp của doanh 

nghiệp với môi trường thông qua việc tích hợp các hoạt động của các 

phòng ban chức năng theo một định hướng để đạt mục tiêu của doanh 

nghiệp. Tùy theo thuộc tính của môi trường, quản trị chiến lược có thể 

được thực hiện theo một trong ba mô hình sau: (1) Chiến lược tuyến 

tính, (2) Chiến lược thích nghi, (3) Chiến lược diễn dịch. Chiến lược 

diễn dịch xem môi trường là phức tạp, không có cấu trúc rõ ràng và 

phụ thuộc vào sự diễn dịch của nhà quản lý để được định hình. Từ đó, 

nhà quản lý sẽ lựa chọn chiến lược và hành động chiến lược để thực 

hiện tạo thành quả cho doanh nghiệp. Chiến lược diễn dịch sẽ được 

dùng cho việc xây dựng mô hình nghiên cứu. 

2.7 Lý thuyết doanh nghiệp dựa trên nguồn tài nguyên (Barney, 

1991): 

Lý thuyết này cho rằng lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp phụ 

thuộc vào nguồn tài nguyên mà doanh nghiệp đang sở hữu. Doanh 

nghiệp phải tùy theo các điều kiện khác nhau của môi trường để sắp 

xếp khai thác các nguồn tài nguyên của mình tạo lợi thế cạnh tranh cho 

doanh nghiệp. Các nguồn tài nguyên này cũng cần được phát triển liên 

tục để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đáp ứng với 

các thay đổi của môi trường kinh doanh. Sự khai thác các nguồn tài 

nguyên để tạo lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp phụ thuộc vào tri 

thức (công nghệ, quản lý) và TTDN của . Các nghiên cứu 

quản lý tri thức thường dựa vào lý thuyết này. Do đó, lý thuyết này đã 

được phát triển thành lý thuyết doanh nghiệp dựa trên tri thức.  
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2.8 Quản lý tri thức:  

Quản lý tri thức là quản lý các hoạt động liên quan đến tri thức trong 

đó doanh nghiệp sáng tạo và sử dụng tri thức của doanh nghiệp hay tri 

thức của các cá nhân trong doanh nghiệp. Các nghiên cứu quản lý tri 

thức thường xem tri thức là một nguồn tài nguyên chiến lược và tiếp 

cận theo hướng quản trị chiến lược thích nghi dựa trên lý thuyết doanh 

nghiệp dựa trên tài nguyên. Nghiên c u quản lý tri thức khảo sát

h đ c 

thực hành

thực hành ư c. 

đ ng 

đ

ng đ ng v i này  TTDN

ng th đ

tính linh hoạt, đ ng nhanh v . 

Do đ TTDN NQLCN ng 

th c, đ ng ăng l c tính linh hoạt

 

2.9  

ĐHTT

th  đ

ng đ

TTDN sẽ 

luôn tìm cách thay đổi để đáp ứng các thay đổi của khách hàng. Họ sẽ 

luôn xây dựng ĐHTT trong doanh nghiệp. Do đó, giữa 

 của doanh nghiệp có quan hệ với nhau. ĐHTT theo quan 
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niệm hành vi được sử dụng trong bài này để giải thích cách thức doanh 

nghiệp hình thành các hành động đáp ứng với sự thay đổi của khách 

hàng, thị trường. 

2.10 Lý thuyết tạo ý nghĩa (Weick & Daft, 1984): 

Lý thuyết tạo ý nghĩa cho rằng doanh nghiệp là một hệ thống diễn dịch 

và quá trình diễn dịch của doanh nghiệp được thực hiện bởi chính nhà 

quản lý. Họ sẽ dựa vào các dữ liệu thông tin của môi trường để diễn 

dịch và định hình môi trường, từ đó, lựa chọn các hành động được 

thực hiện. Thomas & ctg. (1993) đã phát triển mô hình của Weick & 

Daft (1984) với việc thêm yếu tố thành quả kinh doanh là kết quả của 

các hành động chiến lược. Wang & ctg. (2009) đã dựa trên lý thuyết 

này của Weick và mô hình của Thomas để xây dựng mô hình thể hiện 

mối quan hệ giữa ĐHQLTT, ĐHTT, TQKD. Khi NQLCN có TTDN 

họ sẽ chủ động xây dựng hệ thống thu thập và diễn dịch dữ liệu thông 

tin để định hình môi trường. Lý thuyết tạo ý nghĩa và mô hình của 

Wang sẽ được dùng làm cơ sở để xây dựng mô hình nghiên cứu. 

CHƯƠNG 3 - XÂY DỰNG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

3.1 Giới thiệu: Giới thiệu tóm tắt nội dung của Chương. 

3.2 : Khung nghiên cứu được lựa chọn là 

khung giải thích các quá trình can thiệp được sử dụng trong các nghiên 

cứu về ảnh hưởng của nhân khẩu học, tâm lý học đến thành quả kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

3.3 Xây dựng mô hình nghiên cứu: Lý thuyết tính hợp lý giới hạn, lý 

thuyết tâm lý học hành vi và lý thuyết diễn dịch sẽ tạo nền lý thuyết 

cho mô hình. NQLCN có TTDN sẽ lựa chọn chiến lược sáng tạo liên 

tục để cạnh tranh. Họ sẽ xây dựng trong doanh nghiệp cơ chế để diễn 

dịch định hình môi trường. Dựa vào khung nghiên cứu và các lý thuyết 

nền, một cấu trúc nguyên tắc của mô hình nghiên cứu được xây dựng 

và trình bày trong hình 3.2. 
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Hình 3.2: Cấu trúc nguyên tắc của mô hình nghiên cứu 

Thomas & ctg. (1993) cho rằng dựa trên sự diễn dịch dữ liệu thông tin 

các hành động sẽ được lựa chọn để thực hiện và tạo thành quả cho 

doanh nghiệp. Wang & ctg. (2009) đã cho rằng việc thu thập dữ liệu 

thông tin khách hàng được thực hiện bởi định hướng thị trường, việc 

diễn dịch dữ liệu thông tin này được thực hiện bởi định hướng quản lý 

tri thức. Vì vậy, mô hình cho bài nghiên cứu này đã được xây dựng từ 

việc kết hợp cấu trúc nguyên tắc của mô hình đã trình bày trong hình 

3.2 với mô hình Thomas và Wang. Mô hình nghiên cứu được trình bày 

trong hình 3.5. 

Hình 3.5: Mô hình nghiên cứu và các cấu trúc bậc một 

Trong mô hình nghiên cứu này, TTDN của NQLCN được khảo sát 

bao gồm ba cấu trúc bậc nhất

Các đặc điểm nhân khẩu học 

bao gồm chuyên ngành đào tạo, kinh nghiệm quản lý, tuổi. 

 bao gồm các cấu trúc bậc nhất đã được Wang & ctg. (2009) 

đề nghị. Từ mô hình nghiên cứu nêu trên, các giả thuyết nghiên cứu 

sau đây đã được hình thành: 

 

Tinh thần doanh 

nhân & các đặc 

điểm nhân khẩu 

của nhà quản lý 

chủ nhân 

 

Sự thu thập và 

diễn dịch dữ liệu 

thông tin 

 

 

Các kết quả đạt 

được 

  

Định hướng 

quản lý tri 

thức 

Định hướng 

thị trường 

Thành quả kinh 

doanh của 

doanh nghiệp 

Tinh thần doanh 

nghiệp của nhà 

quản lý chủ nhân 

Tính linh 

hoạt 

Nhu cầu 

thành đạt 

Kiểm soát 

bản thân 

Sự hấp 

thụ tri 

thức 

Sự chia 

sẻ tri 

thức 

Bộ nhớ 

của doanh 

nghiệp 

Sự tiếp 

nhận tri 

thức 

Sự sáng tạo 

tri thức thị 

trường 

Sự chia sẻ 

tri thức thị 

trường 

Sự đáp ứng 

tri thức thị 

trường 

Các đặc điểm nhân khẩu của nhà quản lý chủ nhân 

Chuyên ngành đào tạo/ kinh nghiệm quản lý/ tuổi 

 

Tinh thần doanh 

nhân của  NQLCN 
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H1: Tinh th  ương đ n 

 

H2:  có ảnh hưởng dương đến 

 

doanh của doanh nghiệp 

 . 

doanh sẽ tạo các mối quan 

chuyên ngành này. 

quan h ân

 

hệ giữa ti

doanh nhân

tuổi. 

Mối quan hệ giữa các giả thuyết và câu hỏi nghiên cứu như sau: 

Câu hỏi 1: Được trả lời sau khi kiểm định giả thuyết H1 

Câu hỏi 2: Được trả lời sau khi kiểm định giả thuyết H2, H3, H4 

H1, H2 

Câu hỏi 4: Được trả lời sau khi kiểm định giả thuyết H3 

t H5, H6, H7 

CHƯƠNG 4 - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1 Giới thiệu: Giới thiệu tóm tắt nội dung của Chương. 

 

4.3 Quy trình nghiên cứu: Quy trình nghiên cứu được thực hiện theo 

đúng quy trình nghiên cứu định lượng m hai phần là xây dựng 

thang đo và kiểm định mô hình thang đo, mô hình cấu trúc (Anderson 
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& Gerbing, 1988; Gerbing & Anderson, 1988; Netemeyer, 

2003). Việc xây dựng thang đo bao gồm việc sáng tạo các biến quan 

sát và khảo sát sơ bộ thang đo với phép phân tích nhân tố khám phá

 và độ tin cậy Cronbach’s Alpha. Việc kiểm 

định mô hình thang đo và mô hình cấu trúc được tiến hành với mẫu 

lớn và phép phân tích nhân tố khẳng định kết hợp với mô hình cấu trúc 

tuyến tính SEM. 

liệu. Để kiểm định ảnh hưởng của các đặc điểm nhân khẩu học, phép 

phân tích đa nhóm đã được sử dụng với các mô hình có sự ràng buộc 

tăng dần (Steinmetz & ctg., 2009)

χ
2

RMSEA<0,05 (Byrne, 2010; Kline, 2010). Các mô hình này được 

so sánh với nhau dựa theo các chỉ số χ
2
. 

 χ
2 

 (Byrne, 2010). 

4.3 Thiết kế mẫu nghiên cứu: Khung lấy mẫu là các DNNVV tại 

Thành Phố Hồ Chí Minh

Việc lấy mẫu 

, không có sự phân tầng về ngành nghề, quy mô vốn đầu 

tư trong mẫu khảo sát. Thang đo được kiểm định sơ bộ với mẫu kích 

thước 100 doanh nghiệp. Thang đo được kiểm định chính thức với 

mẫu gồm 314 doanh nghiệp. 

CHƯƠNG 5 - XÂY DỰNG THANG ĐO 

5 Giới thiệu tóm tắt nội dung của Chương. 
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5.2 : TTDN 

Miller 

& Toulouse, 1986; Vries & ctg., 1986

. 

 

(200

tri th c, s

tri th c. Thang đo ĐHTT, được kế thừa từ thang đo MARKOR do 

Kohli & Jaworski (1993) đề ra và được kiểm chứng lại trong nghiên 

cứu của Wang & ctg. (2009), là một thang đo bậc hai bao gồm ba 

thang đo bậc nhất là s  đ ng i v i 

thông tin tri th ng. Thang đo thành quả doanh nghiệp là một 

thang đo bậc nhất được kế thừa từ thang đo do Choi & Lee (2003) đề 

nghị. Thang đo này bao gồm ba biến quan sát là thị phần, tốc độ phát 

triển của doanh nghiệp, số cải tiến doanh nghiệp thực hiện được.  

5 : 

 

Thang đo TTDN 

thang đo, 70

85

0,79 64.

3
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thang đo.  với 

phương sai trích 50% , hệ số tải của các biến quan sát lớn 

hơn 0,6, 5, các hệ số 

tương quan biến tổng lớn hơn 0,60

4

 

3 biến cho thang đo 

s  đ ng i v i 

thông tin tri th ng. Các thang đo bậc nhất đảm bảo độ giá trị 

hội tụ với phương sai trích lớn hơn 72%, hệ số tải của các biến quan 

sát lớn hơn 0,8, đảm bảo độ tin cậy với Alpha lớn hơn 0,81, hệ số 

tương quan biến tổng lớn hơn 0,61, đảm bảo độ giá trị phân biệt nội vì 

trích được 3 nhân tố với các biến tải cao lên không quá một nhân tố.  

Thang đo TQKD có 3 biến quan sát với phương sai trích 57%, hệ số 

tải của các biến lớn hơn 0,76 nên đảm bảo độ giá trị hội tụ. Hệ số 

Alpha là 0,759 và hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,60 nên đảm 

bảo độ tin cậy. 

CHƯƠNG 6 - KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH THANG ĐO,  

MÔ HÌNH CẤU TRÚC VÀ CÁC GIẢ THUYẾT  

6.1 Giới thiệu: Giới thiệu tóm tắt nội dung của Chương. 

6.2 Thu thập dữ liệu:  được thu thập thông qua gởi 

. Số bảng khảo sát đã gởi là 1.750 bảng, thu 

về 289 bảng đạt tỷ lệ hồi đáp 16,5%. Dạng khảo sát online cũng được 
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thực hiện và thu được 54 bảng khảo sát. Sau khi loại 29 bảng không 

đạt yêu cầu, số bảng khảo sát đạt yêu cầu là 314 bảng. 

6.3 : Dữ liệu thu được đã được xử 

u đ

 

6.4 Kiểm định thang đo bằng phương pháp phân tích nhân tố 

khám phá và độ tin cậy Cronbach’s Alpha: 

6.4.1 Thang đo TTDN: Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho thấy 

thang đo TTDN là thang đo bậc 2 bao gồm 3 thang đo bậc nhất là tính 

linh hoạt, sự kiểm soát bản thân, nhu cầu thành đạt. Mỗi thang 

phương sai 

trích lớn hơn 68%, hệ số tải của các biến quan sát lớn hơn 0,

Alpha lớn hơn 0,77, hệ số tương quan biến 

tổng lớn hơn 0,6

 

6.4.2 Thang đo ĐHQLTT: Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho 

thấy thang đo ĐHQLTT là thang đo bậc hai bao gồm 4 thang đo bậc 

nhất là sự hấp thụ tri thức, sự chia sẻ tri thức

Các thang đo bậc nhất này i phương sai 

trích lớn hơn 59%, hệ số tải của các biến quan sát lớn hơn 0,60, 

, hệ số 

. 

6.4.3. Thang đo ĐHTT: Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho thấy 

thang đo ĐHTT là một thang đo bậc hai bao gồm 3 thang đo bậc nhất 
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là s , s   đ ng i v i thông tin tri th

tr ng Các thang đo bậc nhất 

này %, hệ 

số tải của các biến lớn hơn 0,75, hệ số Alpha 

lớn hơn 0,76, hệ số 

 

6.4.4 Thang đo TQKD: Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho thấy 

thang đo TQKD là một thang đo bậc nhất bao gồm 3 biến và 

%, 

, các hệ số tương quan biến 

tổng lớn hơn 0,5. 

 (Bảng 

6.19 của luận án). 

6.5 Kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng định: 

 y 

 χ
2 

/DF = 2,733, CFI = 0,966, TLI = 0,949, RMSEA = 0,065

nh thang đo TTDN  h t v u.  

  thang đo ĐHQLTT  

hai 4

 χ
2 
/DF = 1,879, CFI = 0,972, TLI = 0,962, RMSEA = 0,053

nh thang đo ĐHQLTT t v u.  

Kết quả  cho thấy 

 χ
2 

/DF = 2,561, CFI = 0,972, TLI = 0,958, 
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RMSEA = 0,061c nh thang đo ĐHTT t v

u.  

Các thang đo có c i quy a 

c 0,63 t 

đ 3

ng h t đ u cao hơn 0,8

y, các thang  đ

ng h Các thang đo nêu trên cũng 

 

6.6 Kiểm định mô hình thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng 

định: 

Mô hình thang đo cũng được phân tích bằng phương pháp phân tích 

nhân tố khẳng định. Kết quả mô hình thang đo phù hợp với 

dữ liệu χ
2
=1031,711 DF=480, χ

2 
/DF= 2,149, CFI=0,901, 

TLI=0,898, RMSEA=0,061. Hệ số hồi quy chuẩn hóa đều lớn hơn 0,7, 

phương sai trích của ba cấu trúc khái niệm bậc hai đều lớn hơn 57,7%

ương quan gi a ơ

n hơn 1,96, v i m  P <0,000.  Khoảng tin 

cậy 95% của các hệ số tương quan đều không chứa giá trị một, 

và các hệ số tương quan này đều đáng kể về mặt thống kê. 

c thang đo  hội tụ và độ giá trị 

p l n hơn 0,90 đo đ

 

6.7 Kiểm định mô hình cấu trúc bằng phân tích nhân tố khẳng 

định: 

Từ mô hình thang đo đã được  phù hợp với dữ liệu, một mô 

hình cấu trúc được xây dựng dựa theo các mối quan hệ giữa các cấu 

trúc khái niệm trong mô hình nghiên cứu được trình bày trong hình 
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6.1. Mô hình cấu trúc cũng đã được kiểm định bằng phương pháp phân 

tích nhân tố

χ2 = 1032,935, DF=483, χ

i d  

nhất  

6.9 Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu: 

Hệ số hồi quy chuẩn hóa của các cấu trúc khái niệm như sau: 

TTDNĐHQLTT: 0,634, ĐHQLTTĐHTT: 0,831, ĐHTT 

TQKD: 0,721. Các hệ số hồi quy đều dương và đáng kể về mặt thống 

kê. Do đó, các giả thuyết H1, H2, H3 được công nhận. 

Kiểm định giả thuyết H4:

quan. 
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Kiểm định giả thuyết H5: Các mẫu khảo sát được phân thành 2 nhóm 

dựa trên sự khác nhau về chuyên ngành đào tạo của NQLCN: Chuyên 

ngành quản trị kinh doanh và chuyên ngành không phải quản trị 

kinh doanh). 

ả hai nhóm có cùng mô hình thang đo, 

iả thuyết H5 được chấp nhận. 

Kiểm định giả thuyết H6: Các mẫu khảo sát nhận được được phân 

thành 2 nhóm dựa trên sự khác biệt về kinh nghiệm quản lý của 

NQLCN: Kinh nghiệm quản lý các đầu ra và kinh nghiệm quản lý nội 

bộ. Do kích thước mẫu sau khi phân thành 2 nhóm là nhỏ nên sự phân 

tích được tiến hành trên mô hình rút gọn. 

ả hai nhóm có cùng mô hình thang đo

 và không có sự khác biệt về phương sai, hiệp phươ

iả thuyết H6 bị bác bỏ. 

Kiểm định giả thuyết H7: Các mẫu khảo sát được phân thành 2 nhóm 

dựa trên sự khác biệt về tuổi của nhà quản lý chủ nhân. Nhóm 1 gồm 

các nhà quản lý chủ nhân có tuổi từ 31 – 50. Nhóm 2 gồm các nhà 

quản lý chủ nhân có tuổi trên 50. 

ả hai nhóm có cùng mô 

hình thang đo

NQLCN trẻ tuổi tạo  cao hơn 

NQLCN lớn tuổi. Do đó, giả thuyết H7 được công nhận.   
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ĐHTT, TQKD 

HQLTT 

Nghiên c ĐHTT 

 

: 

6.11.1 Hàm ý về chính sách nhà nước: 

 Xây dựng các chương trình đào tạo và phát triển TTDN ở mỗi cá 

nhân, phát triển các câu lạc bộ, hội doanh nghiệp để hỗ trợ phát 

triển TTDN, β

-TQKD=0,379). Xây d
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năn

 

 Hỗ trợ phát triển công nghệ thông tin trong các DNNVV để tăng 

khả năng tiếp cận thông tin tri thức mới ( HTTT=0,558). 

 Cung cấp thông tin khoa học công nghệ, thị trường thường xuyên 

cho DNNVV để lựa chọn và hấp thụ, áp dụng ( STTT=0,787). 

7.4.2 Hàm ý về quản lý DNNVV: NQLCN cần phải: 

 Nâng cao TTDN của mình bằng việc nâng cao tri thức quản trị 

kinh doanh, phát triển kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp (β

-TQKD=0,379). 

 Xây dựng ĐHQLTT trong doanh nghiệp, khuyến khích nhân viên 

tham gia tìm kiếm tri thức mới để hấp thụ, chia sẻ, áp dụng 

(βĐHQLTT-ĐHTT=0,831). 

 βĐHTT-TQKD

 

doanh  

CHƯƠNG 7 - KẾT LUẬN & HÀM Ý QUẢN LÝ 

7.1 Giới thiệu: Giới thiệu tóm tắt nội dung của Chương  

7.2 : 

ra TTDN, ĐHQL

(βTTDN-ĐHQLTT=0,634, βĐHQLTT-ĐHTT=0,831, βĐHTT-TQKD=0,721). 

 NQLCN 

thông qua ĐH

 (β -TQKD=0,379). TTDN 
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V

– TQKD 

NQLCN 

Thang đo TTDN được xây dựng 

dựa trên các hành vi của NQLCN ác thang đo còn lại được kế thừa 

từ các nghi được điều chỉnh   

bối cảnh DNNVV Việt Nam.  

7.3 : 

 ây dựng giải thích

 quan hệ giữa TTDN, ĐHQLTT, ĐHTT, 

TQKD của doanh nghiệp. 

TTDN. ĐHQLTT, ĐHTT 

– TQKD. 

 

 Xây dựng một thang đo TTDN dựa trên hành vi iều chỉnh 

thang đo ĐHQLTT, ĐHTT vào bối cảnh DNNVV Việt Nam. 

 Đối với lý thuyết quản lý tri thức, mô hình này đã 

giải thích ảnh hưởng của TTDN, các đặc điểm nhân khẩu của 

NQLCN đến  của doanh nghiệp, vai trò 

 của ĐHQLTT, ĐHTT đối với quan hệ TTDN – 

TQKD. 

 (βĐHQLTT-ĐHTT=0,831) 
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TQKD (βĐHTT-TQKD

theo 

 

 Đối với lý thuyết quản trị chiến lược, mô hình đã đóng góp cho 

việc giải thích phương cách NQLCN thu thập và diễn dịch dữ liệu 

thông tin môi trường thông qua và ảnh hưởng 

của TTDN, các đặc điểm của NQLCN đối với các quá trình này. 

 Đối với lý thuyết quản lý, mô hình đã giúp NQLCN hiểu rõ ảnh 

hưởng của TTDN và các đặc điểm nhân khẩu học của mình đến 

ĐHQLTT, ĐHTT, TQKD của

quản lý 

doanh nghiệp  

7.5  của nghiên cứu: 

 Phần lớn các doanh nghiệp trong mẫu khảo sát là DNNVV, rất ít 

doanh nghiệp siêu nhỏ. 

 

 Thang đo TQKD của doanh nghiệp

 dựa trên có thể 

gây nhiễu cho kết quả  

 

 

 

 

7.6 Các nghiên cứu tiếp theo: 

 Kiểm chứng lại mô hình nghiên cứu với các doanh nghiệp siêu 

nhỏ
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ch

NQLCN 

7.7 Kết luận:  

Nghiên cứu đã thiết lập được mô hình giải thích quan hệ giữa 

, ĐHQLTT, ĐHTT, TQKD 

Nghiên cứu cũng giải thích được cách thức NQLCN 

tạo các sáng tạo cải tiến cho doanh nghiệp thông qua ĐHQLTT, 

ĐHTT. Nghiên cứu đã trả lời được các câu hỏi nghiên cứu được đặt ra 

ban đầu và đạt mục tiêu nghiên cứu. đóng góp 

cho các lý thuyết TTDN, lý thuyết quản lý tri thức, ĐHTT, quản  

chiến lược, đóng góp cho việc xây dựng thang đo TTDN và điều 

chỉnh, kiểm định thang đo ĐHQLTT, ĐHTT, TQKD của doanh 

nghiệp. Kết quả nghiên cứu đã  đề xuất một số đóng 

góp cho việc xây dựng chính sách nhà nước hỗ trợ phát triển DNNVV, 

cũng như một số hàm ý quản lý cho NQLCN. Nghiên cứu này vẫn còn 

một số hạn chế và các nghiên cứu tiếp theo cần được thực hiện để 

hoàn thiện nghiên cứu này. 


