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Tóm tắt:

Nghiên cứu này nhằm khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp 
của sinh viên vừa tốt nghiệp ngành kỹ thuật xây dựng, trường Đại học Kỹ 
thuật - Công nghệ Cần Thơ. Dữ liệu khảo sát được thu thập từ 106 sinh viên 

năm ba và năm cuối tại trường. Phương pháp kiểm định Cronbach’s alpha, phân tích 
nhân tố khám phá và hồi quy tuyến tính bội được sử dụng để kiểm tra mối tương quan 
giữa các yếu tố và ý định khởi nghiệp của sinh viên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, các 
yếu tố ảnh hưởng đến ý định khởi nghiệp của sinh viên bao gồm thái độ, yếu tố ngoại 
cảnh và kiến thức đại học.

Từ khóa: Ý định khởi nghiệp, sinh viên năm ba và năm cuối, kỹ thuật xây dựng.

Abstract:
This study aims to discover factors affecting start-up intention of students who 

just graduated from construction engineering department of Cantho University of 
Technology. The survey data was collected from 106 third and final-year students at 
school. Cronbach’s alpha test method, exploratory factor analysis, and multiple linear 
regression were used to test the relationship between factors and start-up intention. The 
research results showed that factors affect students’ start-up intention, including attitude, 
external factors, and university knowledge.
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