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Tóm tắt: 

Nghiên cứu xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh 
viên trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM. Dữ liệu nghiên cứu được khảo 
sát từ 225 sinh viên (năm nhất đến năm ba) thông qua phương pháp chọn 

mẫu thuận tiện. Nghiên cứu dựa trên phương pháp thống kê mô tả, phân tích nhân tố 
khám phá và mô hình cân bằng cấu trúc tuyến tính. Kết quả nghiên cứu cho thấy những 
nhân tố ảnh hưởng tích cực đến ý định khởi nghiệp của sinh viên gồm có đam mê kinh 
doanh, nguồn vốn đầu tư và chương trình giáo dục khởi nghiệp. Ngoài ra, có sự khác 
biệt về mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp giữa sinh viên 
các khóa khác nhau. Từ đó, nghiên cứu đề xuất 3 khuyến nghị giải pháp tập trung vào 
các nhóm nhân tố này; trong đó chú trọng đến nhóm giải pháp liên quan đến giáo dục 
khởi nghiệp.  

Từ khóa: Khởi nghiệp, sinh viên, ý định khởi nghiệp, trường Cao đẳng Lý Tự 
Trọng TP.HCM.

Abstract: 
The study identifies factors affecting the entrepreneurial intentions of students at Ly 

Tu Trong College of Ho Chi Minh City. Research data were surveyed from 225 students 
(freshman through third year) through a convenient sampling method. The research 
is based on descriptive statistical method, exploratory factor analysis and linear 
structural equilibrium model. Research results show that the factors that positively 
affect students’ entrepreneurial intentions include business passion, capital resources 
and entrepreneurship education programs. In addition, there is a difference in the impact 
of the factors affecting entrepreneurship intentions among students of different courses. 
Since then, the study proposes three recommended solutions to focus on these groups of 
factors; in which, focusing on solutions related to entrepreneurship education.
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