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Tóm tắt: 

Nghiên cứu nhằm tìm hiểu yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi làm thêm của 
sinh viên khoa Quản trị kinh doanh - Trường Đại học Văn Lang. Phương 
pháp nghiên cứu chính là định lượng được tiến hành trong giai đoạn nghiên 

cứu chính thức. dùng Bảng câu hỏi khảo sát để tiếp cận và thu thập thông tin từ các đối 
tượng được khảo sát sau đó xử lý bằng SPSS. Kết quả nghiên cứu đã phát hiện ra bốn 
yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đi làm thêm của sinh viên, đó là: kinh tế, thời gian, 
quan hệ kiến thức, mối quan hệ; Trong đó, yếu tố quan hệ kiến thức và kinh tế là hai yếu 
tố tác động mạnh nhất đến quyết định đi làm thêm của sinh viên. Kết quả nghiên cứu đã 
kiến nghị một số giải pháp quan trọng cho khoa và nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả 
khi sinh viên quyết định đi làm thêm.

Từ khóa: Quyết định đi làm, sinh viên, khoa quản trị kinh doanh Trường Đại học 
Văn Lang.

 Abstract:
This study aims to investigate factors affecting the decision to work part-time of 

Faculty of Business administration students-Van Lang University. The main research 
method is quantitative method conducted during the formal research phase. Using survey 
questionnaires to approach and collect information from the surveyed subjects, then 
process it with SPSS. Research results show four factors that influence students’ part-time 
working decisions, they are economy, time, knowledge-relationships, and relationships; 
In particular, knowledge-relationships and economics are the two factors that have the 
strongest impact on students’ part-time employment decisions. The research results 
provide crucial implications for the faculty and the university to improve efficiency when 
students decide to work part-time.
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