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N

ghiên cứu xác định các yếu tố tác động đến việc thuê ngoài dịch vụ cũng như nghiên cứu tác
động của việc thuê ngoài đến hiệu quả phi tài chính của các DNNVV ở ĐBSCL. Dữ liệu được thu
thập là 379 DNNVV sử dụng dịch vụ thuê ngoài. Nghiên cứu sử dụng công cụ kiểm định Cronbach’s alpha,
nhân tố khám phá EFA, nhân tố khẳng định CFA và mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả cho thấy,
thuê ngoài dịch vụ đã tác động tích cực đến hiệu quả phi tài chính doanh nghiệp. Trong đó, thuê ngoài tác
động đáng kể nhất đến hiệu quả thu hút khách hàng và nhân viên, cũng như hiệu quả xử lý công việc nội
bộ, đổi mới và phát triển tổ chức.
Từ khóa: thuê ngoài dịch vụ, hiệu quả phi tài chính, ĐBSCL.
1. Đặt vấn đề
Thuê ngoài dịch vụ được biết đến như là một
công cụ quản lý giúp doanh nghiệp thực hiện mục
tiêu tiết kiệm chi phí, tinh giảm bộ máy tổ chức và
đặc biệt là giúp các nhà quản trị giải phóng áp lực về
thời gian và công sức để thực hiện các phần việc
quan trọng tại doanh nghiệp (Dong và cộng sự,
2007). Đây là lý do mà thời gian gần đây nhiều
doanh nghiệp trên thế giới đã ngày càng mạnh dạn
sử dụng dịch vụ thuê ngoài, đặc biệt là các doanh
nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nhằm giải quyết
những khó khăn trong quá trình hoạt động do thiếu
vốn, thiếu nhân lực cũng như cơ sở vất chất (Hafeez
và Andersen, 2014; Anders và Björn, 2015).
Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn,
nhưng DNNVV ở Đồng bằng Sông Cửu Long
(ĐBSCL) đã có những bước tiến đáng kể, đóng góp
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quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của vùng.
Năm 2016 vùng ĐBSCL có đến 98,69% các doanh
nghiệp là DNNVV (Tác giả tính toán trên cơ sở căn
cứ vào số lao động theo Nghị định số
56/2009/NĐCP từ Niên giám thống kê 2017), đa
phần còn gặp nhiều khó khăn như trình độ quản lý
yếu kém, thiếu vốn, đầu ra không ổn định, chi phí
hoạt động tăng cao, khó cạnh tranh. Nguyên nhân là
cho hơn 2.400 doanh nghiệp ở ĐBSCL giải thể và
ngừng hoạt hoạt động năm 2017, tăng 14% so với
năm 2016. Do vậy, việc định hướng và tìm ra giải
pháp cho các DNNVV sử dụng hiệu quả dịch vụ
thuê ngoài để phát huy đến mức cao nhất hiệu quả
hoạt động trong bối cảnh khó khăn như hiện nay là
hết sức cần thiết.
Hiện nay có nhiều nghiên cứu trên thế giới đã
chứng minh thuê ngoài dịch vụ tác động tích cực đến
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hiệu quả hoạt động, cụ thể là hiệu quả phi tài chính
doanh nghiệp (Gilley và cộng sự, 2004; Akewushola
và Elegbede, 2013). Tuy vậy, ở Việt Nam nói chung,
và ĐBSCL nói riêng vẫn chưa có các nghiên cứu về
mối quan hệ này. Do đó, nghiên cứu được thực hiện
nhằm mục tiêu: (1) Tìm hiểu thực trạng sử dụng dịch
vụ thuê ngoài của các DNNVV ở ĐBSCL; (2) Kiểm
định mối quan hệ của việc sử dụng dịch vụ thuê
ngoài và hiệu quả phi tài chính doanh nghiệp nghiên cứu trường hợp các DNNVV ở ĐBSCL; (3)
Đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm giúp các nhà
quản lý của các DNNVV ở ĐBSCL nâng cao hiệu
quả sử dụng nguồn lực bên ngoài.
2. Mô hình và phương pháp nghiên cứu
2.1. Cơ sở lý thuyết
2.1.1. Cơ sở lý thuyết của thuê ngoài dịch vụ
Thuê ngoài là việc doanh nghiệp đi thuê một bên
cung ứng dịch vụ bên ngoài để họ thực hiện một
phần hay toàn bộ các công việc tại doanh nghiệp
(Dong và cộng sự, 2007). Theo lý thuyết chi phí
giao dịch (Transaction Cost Economics theory TCE) của Coase (1937), tiết kiệm chi là mục tiêu
quan trọng đối bất kỳ các doanh nghiệp. Lý thuyết
TCE chỉ rõ, để thực hiện được lợi ích này doanh
nghiệp cần tận dụng cơ hội từ sử dụng nguồn lực các
tổ chức, cá nhân bên ngoài. Williamson (1975) còn
chỉ thêm, doanh nghiệp có thể gặp rủi ro về chi chí
phát sinh, điều này có thể làm ảnh hưởng tiêu cực
đến hoạt động của doanh nghiệp. Do đó, thuê ngoài
còn phụ thuộc vào thái độ của các nhà quản lý doanh
nghiệp đối với với hoạt động này.
Bên cạnh đó, theo lý thuyết năng lực cốt lõi
(Core Competency Theory - CCT) của Prahalad và
Hamel (1990), mỗi tổ chức đều có những thế mạnh
nhất định về nguồn lực nội bộ. Khi đó, doanh nghiệp
chỉ thuê ngoài các hoạt động không cốt lõi. Trên cơ
sở phát triển lý thuyết CCT, Aron và Singh (2005)
còn cho rằng việc xem xét sử dụng nguồn lực bên
ngoài còn phụ thuộc vào: (i) cảm nhận lợi ích thuê
ngoài; (ii) chiến lược của doanh nghiệp; (iii) khả
năng đáp ứng yêu cầu của bên cung ứng dịch vụ.
Ngoài ra, dựa vào lý thuyết mối quan hệ
(Relationship Theories - RT) của Klepper (1995) cho
thấy vai trò của hoạt động hợp tác, giao lưu kinh tế
của các tổ chức với nhau. Lý thuyết RT tập trung xây
dựng sự thỏa thuận mà ở đó mỗi bên xem xét động
lực cho việc xây dựng và duy trì mối quan hệ nhằm
đạt được hiệu quả tổ chức từ mối quan hệ này. Như
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vậy, lý thuyết RT có thể vận dụng trong việc thuê
ngoài, bởi có được mối quan hệ trong thuê ngoài là
yếu tố quan trọng tác động quyết định sử dụng dịch
vụ và hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
Như vậy, theo các lý thuyết, sử dụng nguồn lực
bên ngoài phụ thuộc vào các yếu tố: (1) cảm nhận lợi
ích của thuê ngoài; (2) rủi ro khi thuê ngoài; (3) đặc
điểm chức năng của doanh nghiệp; (4) định hướng
chiến lược của doanh nghiệp; (5) khả năng đáp yêu
cầu của bên cung cấp; (6) thái độ đối với thuê ngoài
và (7) mối quan hệ giữa các bên tham gia.
2.1.2. Cơ sở lý thuyết về hiệu quả hoạt động
Ondoro (2015) cho rằng có nhiều cách tiếp cận
khác nhau về việc đánh giá hiệu quả tổ chức chứ
không có một cách tiếp cận chung nào, điều này còn
tùy thuộc mục tiêu của các nhà quản trị cũng như
mục tiêu nghiên cứu. Hiệu quả hoạt động là chỉ tiêu
quan trọng phản ánh tình hình hoạt động của một tổ
chức. Nhiều nghiên cứu dựa trên cơ sở lý thuyết thẻ
điểm cân bằng BSC (Balanced Scorecard) của
Kaplan và Norton (1992). Theo lý thuyết BSC, đánh
giá hiệu quả của một tổ chức cần đánh giá ở các khía
cạnh: (i) hiệu quả tài chính doanh nghiệp; (ii) nhóm
hiệu quả phi tài chính bao gồm (ii.a) hiệu quả khách
hàng; (ii.b) hiệu quả quy trình nội bộ và (ii.c) hiệu
quả đổi mới và phát triển.
2.2. Mô hình nghiên cứu
Nghiên cứu của Gewald và Dibbern (2009)
khẳng định, việc cảm nhận lợi ích cũng như rủi ro
đối với thuê ngoài sẽ tác động trực tiếp đến thái độ
của các nhà quản lý đối với hoạt động này. Và thái
độ đối với thuê ngoài của doanh nghiệp sẽ tác động
đáng kể đến mức độ thuê ngoài của doanh nghiệp.
Như vậy theo Gewald và Dibbern (2009), yếu tố lợi
ích cảm nhận và rủi ro thuê ngoài tác động gián tiếp
đến mức độ thuê ngoài của doanh nghiệp thông qua
biến trung gian là thái độ thuê ngoài. Gewald và
Dibbern (2009) cũng đã chứng minh, bên cạnh thái
độ đối với thuê ngoài ảnh hưởng đến mức độ thuê
ngoài thì yếu tố cảm nhận lợi ích và rủi ro cũng ảnh
hưởng trực tiếp đến mức độ thuê ngoài. Tania và
Faiza (2013) lập luận thêm, bản chất của thuê ngoài
luôn chứa đựng yếu tố rủi ro, quan trọng là các
doanh nghiệp có khả năng kiểm soát được những rủi
ro đó như thế nào. Từ phân tích, nghiên cứu đưa ra
các giả thuyết:
H1: cảm nhận lợi ích tác động gián tiếp đến mức
độ thuê thông qua thái độ thuê ngoài
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H2: cảm nhận lợi ích tác động trực tiếp và hợp với phỏng vấn sâu (là đại diện 5 doanh nghiệp
dương mức độ thuê ngoài
chuyên cung ứng các loại dịch vụ và 9 doanh
H3: kiểm soát rủi ro tác động gián tiếp đến mức nghiệp có thuê ngoài các dịch vụ) cho thấy, việc
độ thuê thông qua thái độ thuê ngoài
thuê ngoài của doanh nghiệp ở ĐBSCL còn phụ
H4: kiểm soát rủi ro tác động trực tiếp và dương thuộc vào yếu tố mối quan hệ giữa các bên liên
mức độ thuê ngoài
quan, đặc biệt là mối quan hệ quen biết. Kết quả
H5: thái độ đối với hoạt động thuê ngoài sẽ tác nghiên cứu định tính này hoàn toàn phù hợp với lý
động thuận đến mức độ thuê ngoài
thuyết RT. Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn xem đây
Ngoài ra Kroes và Ghosh (2010) còn nghiên cứu là cơ hội để xây dựng và phát triển mối quan hệ lâu
và chỉ ra rằng, việc sử dụng các nguồn lực của dài. Kết quả phỏng vấn còn cho thấy, doanh nghiệp
doanh nghiệp còn phụ thuộc vào chiến lược kinh có xu hướng lựa chọn bên cung cấp dịch vụ tại địa
doanh của doanh nghiệp, bởi quyết định thuê ngoài phương, do đó sẽ tiện lợi trong việc liên lạc và kiểm
phải trên cơ sở phù hợp với mục tiêu và định hướng soát hoạt động từ họ. Nghiên cứu đề xuất thêm giả
hoạt động của doanh nghiệp. Từ đó, nghiên cứu đề thuyết như sau:
xuất giả thuyết:
H9: có mối quan hệ thuận giữa yếu tố mối quan
H6: có mối quan hệ thuận chiều giữa định hệ và mức độ thuê ngoài
hướng chiến lược với mức độ thuê ngoài
Như đã trình bày trên, nhiều các nghiên cứu đã
Nghiên cứu của Hafeez và Andersen (2014) khẳng chứng minh thuê ngoài tác động đến hiệu quả hoạt
định thêm, mức độ thuê ngoài phụ thuộc vào nhiều động của doanh nghiệp (Gilley và cộng sự, 2004;
yếu tố khác, như: (i) tần suất thực hiện giao dịch; (ii) Akewushola và Elegbede, 2013). Bên cạnh đó,
yếu tố thuộc về nguồn lực tài sản; (iii) sự tin tưởng vào theo lý thuyết RT và qua phỏng vấn chuyên sâu cho
bên cung ứng, và (iv) quy mô của tổ chức, khi đó thấy, các doanh nghiệp tập trung xây dựng mối
doanh nghiệp có quy mô càng nhỏ do thì xu hướng quan hệ với nhau nhằm hướng đến mục tiêu hiệu
thuê ngoài càng cao. Có thể thấy được, theo Hafeez và quả tổ chức. Từ phân tích, nghiên cứu kỳ vọng 2
Andersen (2014) việc thuê ngoài của doanh nghiệp giả thuyết:
phụ thuộc chủ yếu vào: (1) đặc điểm chức năng của
H10: có mối quan hệ trực tiếp và tích cực giữa
doanh nghiệp và (2) yếu tố tiêu chuẩn bên cung ứng. việc thuê ngoài với hiệu quả phi tài chính
Do đó, nghiên cứu đề xuất 2 giả thuyết:
H11: có sự tác động gián tiếp của yếu tố mối
H7: có mối quan hệ thuận chiều giữa yếu tố đặc quan hệ giữa các bên đến hiệu quả phi tài chính
điểm chức năng và mức độ thuê ngoài
thông qua mức độ thuê ngoài
H8: yếu tố tiêu chuẩn bên cung ứng dịch vụ tác
Như vậy, trên cơ sở tổng kết các lý thuyết, lược
động thuận đến mức độ thuê ngoài.
khảo các nghiên cứu liên quan và qua kết quả phỏng
Thực tiễn các nghiên cứu trên có thấy, các vấn chuyên sâu, nghiên cứu đề xuất mô hình tác
nghiên cứu này vẫn còn hạn chế trong việc xác định động của thuê ngoài dịch vụ đến hiệu quả phi tài
các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thuê ngoài so với chính của các DNNVV tại ĐBSCL thông qua mô
lý thuyết. Do vậy, tác giả đề xuất mô hình tổng quát hình SEM tổng quát như sau:
sự tác động của các yếu tố đến
việc thuê ngoài. Nhìn chung,
H2+
có thể thấy được mức độ thuê H1+ Cҧm nhұn
ұn lӧi ích tth
huê ngoài
7KKiLÿӝ th
7
thuê
u ngoài
ngoài phụ thuộc vào các yếu
H4+
H5+
tố: (1) cảm nhận lợi ích thuê H3+ KiӇm soát rӫi ro tthhuê ngoài
H110+
ngoài, (2) khả năng kiểm soát
HiӋu quҧ
MӭFÿӝ
H6+
T
Th
h
uê
n
go
à
i
phi tài chính
ĈӏQKKѭӟn
ӟng chiӃQOѭӧc
rủi ro, (3) thái độ đối với thuê
ngoài, (4) định hướng chiến
H7+
H9+
ĈһFÿLӇm chӭFQăăQ
QJ
lược, (5) đặc điểm chức năng
H
+
8
Mӕi quaan
n giӳa các bên
và (6) tiêu chuẩn bên cung
Tiêu chuҭn
ҭn bên cu
un
ng ӭng
ӭn
ứng. Thêm vào đó, dựa vào lý
Hình 1: Mô hình SEM tổng quát đề xuất
thuyết mối quan hệ RT, kết
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doanh nghiệp chuyên
cung cấp dịch vụ và các
%LӃQTXDQViW
1ӝLGXQJ
1JXӗQWUtFKGүQ
doanh nghiệp có sử dụng
,&iF\ӃXWӕҧQKKѭӣQJÿӃQPӭFÿӝWKXrQJRjL
7LӃWNLӋPFKLSKt&KX\ӇQÿәLFKLSKtFӕÿӏQKVDQJFhi phí
Gewald và Dibbern dịch vụ thuê ngoài; (2)
ELӃQÿәL7ұSWUXQJWKӵFKLӋQFiFFKӭFQăQJFӕWO}L&KLDVӁ
/ӧLtFKFҧPQKұQ
  3KӓQJ YҩQ phân tích định lượng
UӫLURYӟLErQFXQJӭQJ*LҧLTX\ӃWYҩQÿӅWKLӃXQJXӗQOӵF
(BEN)
chuyên sâu
*L~SJLҧLSKyQJPӝWSKҫQF{QJYLӋFNK{QJTXDQWUӑQJ
thông qua: (i) kiểm định
1. 3KөWKXӝFErQ FXQJӭQJ0ҩWNKҧQăQJNLӇPVRiW*LiQ Gewald và Dibbern
.LӇPVRiWUӫL ro
ÿRҥQF{QJYLӋF&KLSKtJLҧPNK{QJQKѭPRQJÿӧL&KLSKt (2009); Tania và Cronbach’s alpha để đánh
(ORM)
Faiza (2013)
thuê FDRKѫQ1JX\FѫEӏOӝEtPұWWK{QJWLQGRDQKQJKLӋS
giá chất lượng thang đo;
7KXrF{QJYLӋFNpPTXDQWUӑQJ7KLӃXQKkQVӵKRһFWjLVҧQ Hafeez và Andersen
ĈһFÿLӇPFKӭFQăQJ
'RDQKQJKLӋSNK{QJFyNKҧQăQJWKӵFKLӋQWӕWFiFF{QJYLӋF   3KӓQJ YҩQ (ii) phân tích nhân tố
(ORG)
4. Quy P{FӫDGRDQKQJKLӋSQKӓ1KLӅXYLӋFFҫQJLҧLTX\ӃW
chuyên sâu
khám phá EFA; (iii) phân
 7KXr QJRjL Oj [X WKӃ FӫD GRDQK QJKLӋS  &KLӃQ OѭӧF FҥQK
Kroes và Ghosh tích nhân tố khẳng định
ĈӏQKKѭӟQJFKLӃQ
WUDQKVRYӟLÿӕLWKӫ&ҧLWLӃQVҧQSKҭPGӏFKYө&KLӃQOѭӧF
OѭӧF 675
(2010)
ÿDGҥQJKyD
CFA để xác định sự phù
Hafeez và Andersen
7LrXFKXҭQErQFXQJ *LiFҧ'DQKWLӃQJĈҧPEҧRNӃKRҥFK'ӏFK YөNKiFK
  3KӓQJ YҩQ hợp của dữ liệu nghiên
ӭQJ 683
KjQJ&yQpWYăQKyD WѭѫQJÿӗQJYӟLGRDQKQJKLӋS
chuyên sâu
cứu với mô hình lý thuyết
0ӕLTXDQKӋ các bên
1. 0ӕL TXDQ KӋ TXHQ ELӃW YӟL QKj FXQJ ӭQJ; 2. ;k\ GӵQJ PӕL 3KӓQJ YҩQ FKX\rQ
và (iv) mô hình cấu trúc
(REL)
TXDQKӋWURQJGjLKҥQ; 3. VӏWUtÿӏDOêQKjFXQJӭQJ
sâu
1. Tôi FyWKiLÿӝWtFKFӵFYӟLWKXrQJRjL; 2. 7KXrQJRjLSKKӧS
7. 7KiLÿӝWKXrQJRjL
Gewald và Dibbern tuyến tính SEM để đánh
YӟL PөF WLrX; 3. 7KXr QJRjL SK KӧS YӟL ÿӏQK KѭӟQJ 4. Thuê
(ATT)
(2009)
giá sự tác động của việc
QJRjLWKӵFKLӋQVӁWӕWKѫQ; 5. 7LQWѭӣQJ KRҥWÿӝQJnày
1. ThXrQJRjLOjUҩWTXDQWUӑQJ; 2. Thuê QJRjLOjPөFWLrXOkXGjL; Gewald và Dibbern thuê ngoài đến hiệu quả
,,0ӭFÿӝWKXrQJRjL
3. 7{LVӁWăQJFѭӡQJKѫQ QӳDKRҥWÿӝQJWKXrQJRjL; 4. ĈiQKJLi (2009); Hafeez và
(LVE)
phi tài chính của các
FKXQJPӭFÿӝ WӹOӋ WKXrQJRjL
Andersen (2014)
III+LӋXTXҧSKLWjLFKtQK
DNNVV ở ĐBSCL.
1. CyÿѭӧFVӵKjLOzQJKѫQWӯNKiFKKjQJ2. *LҧPVӵSKjQQjQ *LOOH\ Yj FӝQJ Vӵ
1. +LӋXTXҧWKXK~WYj
3. Kết quả nghiên cứu
WӯNKiFKKjQJ; 3. &yÿѭӧFVӵWUXQJWKjQKWӯNKiFKKjQJ; 4. 7Kӏ (2004); Akewushola
JLӳNKiFKKjQJ (CUS)
SKҫQFӫDGRDQKQJKLӋSÿѭӧFFҧLWKLӋQ
và Elegbede (2013)
3.1. Thông tin chung
1. &yÿѭӧFVӵKjLOzQJKѫQFӫDQKkQYLrQ; 2. Nhân viên có ÿӝQJ
+LӋXTXҧWKXK~WYj
*LOOH\ Yj FӝQJ Vӵ
Kết quả phỏng vấn
FѫWLQKWKҫQOjPYLӋFKѫQ; 3. 1ăQJVXҩWOjPYLӋFFӫDQKkQYLrQ
JLӳnhân viên (EMP)
(2004)
FDRKѫQ
379 DNNVV tại 6
1. 7LӃWNLӋPÿѭӧFWKӡLJLDQTXêEiX; 2. 7LӃQÿӝWKӵFKLӋQF{QJ
+LӋX TXҧ[ӱOêF{QJ
Kroes và Ghosh, tỉnh/thành phố ở ĐBSCL
YLӋFÿѭӧFÿҧPEҧR; 3. &ҧLWKLӋQFKҩWOѭӧQJFiFF{QJYLӋFWURQJ
YLӋFQӝLEӝ (INT)
2010
GRDQKQJKLӋS
cho thấy được thông tin
1. &y QKLӅX FҧL WLӃQ Yj ÿәL PӟL WURQJKRҥW ÿӝQJQӝL Eӝ; 2. 7ҥR
*LOOH\ Yj FӝQJ Vӵ như bảng sau (bảng 2):
+LӋXTXҧÿәLPӟLYj
ÿѭӧF NKҧ QăQJ FҥQK WUDQK; 3. 'RDQK QJKLӋS Fy ÿѭӧF Vӵ WăQJ
(2004)
SKiWWULӇQ (GRO)
WUѭӣQJEӅQYӳQJ
Phần lớn doanh
nghiệp thuê ngoài dịch vụ
Nguồn: Lược khảo các nghiên cứu liên quan và phỏng vấn chuyên sâu
tại ĐBSCL là công ty
Tất cả các biến quan sát được đo lường bằng
thang đo Likert 5 mức độ, từ 1 là hoàn toàn không TNHH và công ty Cổ phần (chiếm gần 80% doanh
đồng ý, đến 5 là hoàn toàn đồng ý với các phát biểu. nghiệp điều tra). Đa phần DNNVV ở ĐBSCL hoạt
động trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ (chiếm
2.3. Phương pháp nghiên cứu
51,19%) và lĩnh vực công nghiệp - xây dựng (chiếm
2.3.1. Phương pháp thu thập số liệu
Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu phi 38,28%). Qua đó, có thể thấy được, các doanh
xác suất theo kiểu thuận tiện kết hợp lấy mẫu theo nghiệp hoạt động trong 2 lĩnh vực này có nhu cầu sử
phương pháp phát triển mầm trên cơ sở mối quan dụng dịch vụ rất cao. Kết quả còn thấy được, phần
hệ. Doanh nghiệp phỏng vấn là DNNVV ở 6 tỉnh/TP lớn doanh nghiệp thuê ngoài ở ĐBSCL là doanh
ở ĐBSCL, gồm: Cần Thơ, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Trà nghiệp siêu nhỏ (chiếm gần 70%), doanh nghiệp
Vinh, Vĩnh Long và Đồng Tháp. Đối tượng phỏng nhỏ là 30,08%, trong khi đó doanh nghiệp có quy
vấn là chủ doanh nghiệp, giám đốc/phó giám đốc, mô vừa sử dụng dịch vụ từ các tổ chức bên ngoài rất
hoặc trưởng/phó các phòng ban trong doanh nghiệp. ít (chưa được 1% doanh nghiệp điều tra).
Kết quả nghiên cứu cho thấy, đa phần DNNVV
Việc thu thập thông tin được tiến hành từ tháng
01/2017 - tháng 6/2018, nghiên cứu thu được 379 ở ĐBSCL thuê dịch vụ kế toán (chiếm đến 52,29%
số doanh nghiệp điều tra). Bên cạnh đó, các doanh
quan sát có đầy đủ thông tin cần thiết.
nghiệp cũng quan tâm đến các dịch vụ như thuê
2.3.2. Phương pháp phân tích
Nghiên cứu sử dụng các phương pháp: (1) phân ngoài bảo vệ chuyên nghiệp và thuê ngoài nhân sự
tích định tính qua việc phỏng vấn chuyên sâu các bán thời gian, cụ thể:
Bảng 1: Diễn giải các biến trong mô hình nghiên cứu
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Bảng 2: Thông tin về doanh nghiệp được điều tra
&KӍWLrX
ĈӏD EjQKRҥWÿӝQJ
- TP &̯Q7K˯
- %̩F/LrX
- Ĉ͛QJ7KiS
- 6yF7UăQJ
- Trà Vinh
- 9ƭQK/RQJ
/ƭQKYӵFKRҥWÿӝQJ
- Nông-Lâm-7Kͯ\V̫Q
- &{QJQJKL͏S-;k\GQJ
- 7K˱˯QJP̩L-'͓FKYͭ

6ӕGRDQK
QJKLӋS

7ӹWUӑQJ
(%)

153
34
62
41
36
53

40,37
8,97
16,36
10,82
9,50
13,98

40
145
194

10,55
38,26
51,19

&KӍWLrX

6ӕGRDQK
QJKLӋS

/RҥLKuQKGRDQKQJKLӋS
- &{QJW\F͝SK̯Q
- Công ty TNHH
- DNTN
- +ͫSWiF[m

82
221
71
5

4X\P{GRDQKQJKLӋS
- 6LrXQK͗
- 'RDQKQJKL͏SQK͗
- 'RDQKQJKL͏SYͳD
7әQJ

263
114
2
379

Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra 379 doanh nghiệp
Đơn vị tính: %

chức năng của doanh
nghiệp; biến SUP3 và
7ӹWUӑQJ
SUP4 đo lường cho
(%)
khái niệm đặc điểm
21,64 bên cung ứng; biến
58,31
18,73 ATT5 đo lường cho
1,32 khái niệm thái độ thuê
ngoài có hệ số tương
quan biến tổng nhỏ
69,39
hơn 0,3 nên biến này
30,08
0,53 bị loại. Kết quả kiểm
100,00 định
Cronbach’s
Alpha lần 2 cho bảng
số liệu sau (bảng 3):
3.2.2. Phân tích EFA cho
các khái niệm
Phân tích EFA của khái
niệm các nhân tố ảnh hưởng
đến mức độ thuê ngoài cho thấy
kết quả đảm bảo được các tiêu
chuẩn, hệ số KMO đạt 0,763
(thoả
mãn
điều
kiện
0,50<KMO<1), kiểm định
Barlett có Sig là 0,000
(<0,005). Chỉ số Eigenvalue
>1,0 cho thấy các thang đo của
các khái niệm được nhóm thành
6 nhân tố. Kết quả EFA được
tóm tắt qua bảng sau (bảng 4):
Tương tự, tác giả phân
tích EFA thang đo thái độ và
mức độ thuê ngoài, kết quả

Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra 379 doanh nghiệp
Hình 2: Các dịch vụ doanh nghiệp thuê ngoài
Tuy nhiên, một số dịch vụ ít được DNNVV quan
tâm sử dụng như: dịch vụ logistics (chiếm 3,96%), như sau (bảng 5):
Tương tự, ta có kết quả EFA thang đo hiệu quả
dịch vụ lưu trữ, xử lý dữ liệu (chỉ 5,28% doanh
nghiệp thuê)... Bởi thuê ngoài những dịch vụ này phi tài chính của các DNNVV ở ĐBSCL cũng được
còn chứa đựng những rủi ro nhất định, đặc biệt là trích thành 2 nhóm (bảng 6).
Kết quả EFA cho thấy, hệ số KMO thỏa mãn điều
vấn đề thông tin doanh nghiệp có nguy cơ bị lộ ra
kiện 0,50 < KMO < 1, tổng phương sai trích của các
bên ngoài.
khái niệm giải thích được lớn hơn 50% tổng biến
3.2. Hiệu quả sử dụng dịch vụ thuê ngoài
thiên của khái niệm, kiểm định Barlett có Sig là
3.2.1. Kiểm định độ tin cậy các thang đo
Kiểm định Cronbach’s Alpha cho thấy thang đo 0,000 (< 0,005). Vì vậy, dữ liệu thị trường phù hợp
của các khái niệm đạt được độ tin cậy tốt do hệ số với thang đo lý thuyết.
3.2.3. Phân tích CFA cho các khái niệm trong mô
Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,60 và hệ số tương quan
biến tổng của các biến đều lớn hơn 0,3. Tuy nhiên, hình nghiên cứu
Theo Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai
biến BEN1, BEN2 và BEN4 đo lường cho khái
niệm cảm nhận lợi ích thuê ngoài; biến ORM4 đo Trang (2008), mô hình nghiên cứu phù hợp khi chỉ
lường thang đo khả năng kiểm soát rủi ro thuê số TLI, CFI ≥ 0,9; CMIN/df≤2; RMSEA≤0,08. Kết
ngoài; biến ORG3 và ORG4 của thang đo đặc điểm quả CFA mô hình tới hạn cho thấy, kiểm định Chi-
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nhận giá trị từ 0,4 nhưng
phải đảm bảo độ tin cậy
Sӕ
Ký hiӋu
Cronbach
STT
7KDQJÿR
tổng hợp lớn hơn 0,6
biӃn
1
Cҧm nhұn lӧi ích
3
BEN3, BEN5, BEN6
0,854
(Fornell và Larcker,
0,870
2
KiӇm soát rӫi ro
5
ORM1, ORM2, ORM3, ORM5, ORM6
1981). Kết quả xử lý thể
0,826
3
ĈһFÿLӇm chӭFQăQJ
3
ORG1, ORG2, ORG5
hiện ở Bảng 7:
0,744
4
ĈӏQKKѭӟng chiӃQOѭӧc
4
STR1, STR2, STR3, STR4
0,839
5
Tiêu chuҭn cung ӭng
3
SUP1, SUP2, SUP5
Kết quả phân tích
0,729
6
Quan hӋ giӳa các bên
3
REL1, REL2, REL3
(Hình 3) cho thấy thang
0,862
7
7KiLÿӝ thuê ngoài
4
ATT1, ATT2, ATT3, ATT4
đo đạt được tính đơn
0,823
8
MӭFÿӝ thuê ngoài
4
LVE1, LVE2, LVE3, LVE4
hướ
ng và tính hội tụ. Các
CUS1, CUS2, CUS3, CUS4, EMP1, EMP2,
0,911
9
HiӋu quҧ phi tài chính
13
EMP3, INT1, INT2, INT3, GRO1, GRO2, GRO3
khái niệm đạt giá trị
phân biệt do có P_value
Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra 379 doanh nghiệp
Bảng 4: Kết quả phân tích EFA thang đo yếu tố ảnh hưởng đến mức độ thuê ngoài đều <0,05 nên hệ số
tương quan của từng cặp
0ӕLTXDQ
ĈӏQK KѭӟQJ
ĈһFÿLӇP
ĈһFÿLӇP
&ҧPQKұQ
.LӇPVRiW
khái niệm <1 ở độ tin
JLӳDFiFErQ
FKLӃQOѭӧF
FKӭFQăQJ
FXQJӭQJ
OӧLtFK
UӫLUR
Trӑng sӕ tҧi nhân tӕ
cậy 95%, do đó các khái
0,892 (ORM1)
0,906 (BEN6)
0,907 (SUP5) 0,801 (ORG2)
0,741 (STR4)
0,826 (REL2)
niệm đạt giá trị phân
0,831 (ORM2)
0,798 (BEN3)
0,773 (SUP2) 0,790 (ORG5)
0,692 (STR2)
0,697 (REL1)
biệt. Bên cạnh đó, kết
0,766 (ORM3)
0,744 (BEN5)
0,724 (SUP1) 0,764 (ORG1)
0,657 (STR3)
0,564 (REL3)
quả Bảng 7 cũng khẳng
0,655 (ORM5)
0,518 (STR1)
0,649 (ORM6)
định tất cả các khái niệm
KMO = 0,763;
Sig. = 0,000;
Eigenvalue = 1,558 > 1;
7͝QJSK˱˯QJVDLWUtFK 
trong mô hình đạt yêu
cầu về giá trị cũng như
Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra 379 doanh nghiệp
độ tin cậy. Do đó, mức
Bảng 5: Kết quả phân tích EFA thang đo thái độ và mức độ thuê ngoài
độ phù hợp của tổng thể
KiӇPÿӏnh
TәQJSKѭѫQJVDL
mô hình nghiên cứu khá
Khái niӋm
KMO
Eigenvalue Sӕ nhóm
Barlett
trích
cao nên phù hợp cho
7KiLÿӝ thuê ngoài
0,798
0,000
70,85 (%)
2,834
1
phân tích SEM tiếp theo.
MӭFÿӝ thuê
0,740
0,000
66,17 (%)
2,647
1
ngoài
3.2.4. Kiểm định mô
hình lý thuyết bằng SEM
Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra 379 doanh nghiệp
Kết quả SEM cho
Bảng 6: Kết quả phân tích EFA thang đo hiệu quả phi tài chính thấy mô hình có Chi-bình phương là
1514,932 với p=0,000. Các chỉ tiêu
+LӋXTXҧNKiFKKjQJYjQKkQYLrQ
+LӋXTXҧQӝLEӝYjSKiWWULӇQ
CMIN/df=1,882<2; TLI=0,907>0,9;
7UӑQJVӕWҧLQKkQWӕ
CFI=0,913>0,9
và
0,903 (CUS3)
0,846 (GRO2)
0,850 (CUS1)
0,785 (INT2)
RMSEA=0,048<0,8 đáp ứng được
0,801 (CUS4)
0,751 (INT3)
yêu cầu. Điều này cho thấy mô hình
0,790 (CUS2)
0,724 (GRO1)
rất thích hợp với dữ liệu thị trường.
0,770 (EMP2)
0,703 (GRO3)
Nghiên cứu tìm ra mối quan hệ giữa
0,694 (EMP1)
0,677 (INT1)
0,667 (EMP3)
các khái niệm trong mô hình, ta có
.02 6LJ (LJHQYDOXH !7͝QJSK˱˯QJVDLWUtFK 
bảng 8 sau:
Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra 379 doanh nghiệp
Kết quả Bảng 8 cho thấy, ở độ tin
cậy
95% có thể khẳng định việc sử
bình
phương
có
P=0,000.
Chỉ
tiêu
dụng
nguồn
lực
thuê
ngoài của các DNNVV ở
CMIN/df=1,747≤2; TLI=0,921, CFI=0,929≥0,9 và
ĐBSCL
phụ
thuộc
vào
4
yếu tố: (1) thái độ của các
RMSEA=0,044≤0,08 cho thấy được sự phù hợp của
nhà
quản
lý
đối
với
hoạt
động
thuê ngoài (thái độ này
mô hình với dữ liệu thu thập.
phụ
thuộc
vào
việc
cảm
nhận
được lợi ích và khả
Theo lý thuyết, để đảm bảo độ tin cậy thì độ tin
năng
kiểm
soát
rủi
ro
khi
thuê
ngoài);
(2) khả năng
cậy tổng hợp và tổng phương sai trích phải từ 0,5 trở
kiểm
soát
rủi
ro
trong
thuê
ngoài;
(3)
yếu
tố đặc điểm
lên. Tuy nhiên, phương sai trích vẫn có thể chấp
khoa học
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chức năng của doanh nghiệp,
và (4) yếu tố mối quan hệ giữa
các bên liên quan. Kết quả
Bảng 8 cũng cho thấy, mức độ
thuê ngoài của các DNNVV ở
ĐBSCL đã đem lại hiệu quả về
việc thu hút khách hàng và giữ
chân nhân viên. Bên cạnh đó,
thông qua có được mối quan hệ
giữa các bên trong thuê ngoài
cũng tác động đến hiệu quả phi
tài chính doanh nghiệp.
Từ kết quả Bảng 9 cho thấy,
trong tất cả các yếu tố ảnh
hưởng đến mức độ thuê ngoài
thì yếu tố thái độ của chủ
doanh nghiệp tác động đáng kể
và mạnh nhất. Kết quả nghiên
Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra 379 doanh nghiệp
cứu này là hoàn toàn phù hợp
Hình 3: Mô hình tới hạn (đã chuẩn hóa)
với các nghiên cứu
Bảng 7: Tóm tắt kết quả kiểm định thang đo các khái niệm trong mô hình
tiền nghiệm. Bên
Ĉӝ tin cұy
Tәng
Khái niӋm
Sӕ biӃn
Giá trӏ
cạnh đó, dựa trên lý
tәng hӧp
SKѭѫQJVDLWUtFK
thuyết về mối quan
1. Các yӃu tӕ ҧQKKѭӣQJÿӃn mӭFÿӝ thuê ngoài
- C̫m nh̵n lͫi ích thuê ngoài
3
0,856
0,664
hệ RT, nghiên cứu
4
- Ki͋m soát rͯi ro thuê ngoài
0,874
0,584
cũng đã phát hiện sự
3
- Ĉ̿FÿL͋m chͱFQăQJ
0,826
0,614
tác động của yếu tố
4
0,748
0,475
- Ĉ͓QKK˱ͣng chi͇QO˱ͫc
mối quan hệ giữa các
3
- Tiêu chu̱n cung ͱng
0,844
0,644
Ĉҥt yêu
3
cҫu
- M͙i quan h͏ giͷa các bên
0,742
0,496
bên liên quan đến
4
- 7KiLÿ͡ thuê ngoài
0,863
0,612
mức độ thuê ngoài ở
4
0,832
0,559
2. MӭFÿӝ thuê ngoài
doanh nghiệp. Đây là
3. HiӋu quҧ phi tài chính
điểm mới của nghiên
7
- Hi͏u qu̫NKiFKKjQJYjQKkQYLrQ
0,917
0,614
6
-+L͏XTX̫Q͡i b͡ và phát tri͋n
0,881
0,555
cứu mà các nghiên
cứu trước đây chưa
Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra 379 doanh nghiệp
đề cập đến. Kết quả
Bảng 8: Các trọng số chưa chuẩn hóa của mô hình SEM
Hình 4 cho thấy có
Ѭӟc
Giá trӏ
đến 54% (R2 = 54%)
Mӕi quan hӋ
Sai lӋch chuҭn
P
Oѭӧng
tӟi hҥn
yếu tố tác động đến
Cҧm nhұn lӧi ích
 7KiLÿӝ thuê ngoài
0,440
0,059
7,420
0,000
đến mức độ thuê
KiӇm soát rӫi ro
 7KiLÿӝ thuê ngoài
0,210
0,048
4,354
0,000
7KiLÿӝ thuê ngoài
 MӭFÿӝ thuê ngoài
0,580
0,062
9,391
0,000
ngoài được đưa vào
ĈӏQKKѭӟng chiӃQOѭӧc
 MӭFÿӝ thuê ngoài
0,030
0,112
0,269
0,788
mô hình. Bên cạnh
KiӇm soát rӫi ro
 MӭFÿӝ thuê ngoài
0,162
0,043
3,754
0,000
đó, nghiên cứu cũng
Cҧm nhұn lӧi ích
 MӭFÿӝ thuê ngoài
0,067
0,054
1,255
0,209
Tiêu chuҭn cung ӭng
 MӭFÿӝ thuê ngoài
0,034
0,042
0,804
0,421
cho thấy được yếu tố
ĈһFÿLӇm tә chӭc
 MӭFÿӝ thuê ngoài
0,388
0,059
6,521
0,000
mối quan hệ và mức
Mӕi quan hӋ các bên
 MӭFÿӝ thuê ngoài
0,182
0,087
2,088
0,037
độ thuê ngoài tác
Mӕi quan hӋ các bên
 Nӝi bӝ-phát triӇn
0,430
0,081
5,344
0,000
MӭFÿӝ thuê ngoài
 Khách hàng-nhân viên
0,084
0,039
2,137
0,033
động đến: (1) hiệu
MӭFÿӝ thuê ngoài
 Nӝi bӝ-phát triӇn
0,034
0,038
0,881
0,378
quả thu hút khách
Mӕi quan hӋ các bên
 Khách hàng-nhân viên
0,574
0,086
6,649
0,000
hàng và giữ chân
Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra 379 doanh nghiệp
nhân viên (mức độ
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được một cách
đầy đủ về những
lợi ích của thuê
ngoài mang lại
cho doanh nghiệp;
(2) sự tác động
của yếu tố định
hướng chiến lược
đến mức độ thuê
như nghiên cứu
của Kroes và
Ghosh
(2010),
điều này cũng cho
thấy được các
DNNVV
ở
ĐBSCL chưa có
định hướng chiến
lược lâu dài cho
thuê ngoài, và
doanh nghiệp thuê
ngoài chủ yếu để
giải quyết những
khó khăn trước
mắt; (3) yếu tố
tiêu chuẩn bên
cung ứng tác động
đến mức độ thuê
ngoài như nghiên
cứu của Hafeez và
Andersen (2014),
cũng có thể là do
Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra 379 doanh nghiệp
các DNNVV ở
Hình 4: Kết quả phân tích SEM điều chỉnh
ĐBSCL khi thuê
Ghi chú:
: thể hiện sự tác động ở mức ý nghĩa thống kê 5%
ngoài họ quan tâm
: thể hiện sự không tác động ở mức ý nghĩa thống kê 5%
nhiều đến yếu tố
mối quan hệ quen
tương quan R2 = 20%); và (2) hiệu quả xử lý công
việc nội bộ và phát triển tổ chức (mức độ tương biết với bên cung ứng, điều này giúp doanh nghiệp
quan R2 = 12%), trong đó yếu tố mối quan hệ ảnh an tâm hơn khi thuê ngoài dịch vụ, đo đó doanh
hưởng nhiều nhất đến hiệu quả phi tài chính.
nghiệp không đặt nặng tiêu chuẩn này khi thuê
Tuy nhiên, kết quả Bảng 9 cho thấy ở độ tin ngoài; và (4) các nhà quản lý doanh nghiệp chưa
cậy 95% nghiên cứu chưa tìm thấy sự tác động cảm nhận được mức độ thuê ngoài tác động đến
của: (1) yếu tố cảm nhận lợi thuê ngoài đến mức hiệu quả xử lý công việc nội bộ, đổi mới và phát
độ thuê ngoài như đề cập của Gewald và Dibbern triển tại doanh nghiệp.
(2009), nguyên nhân có thể do các DNNVV ở
ĐBSCL vẫn chưa nhận thức rõ cũng như thấy
khoa học
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Bảng 9: Các trọng số đã chuẩn hóa trong mô hình SEM
Mӕi quan hӋ
Cҧm nhұn lӧi ích
KiӇm soát rӫi ro
7KiLÿӝ thuê ngoài
ĈӏQKKѭӟng chiӃQOѭӧc
KiӇm soát rӫi ro
Cҧm nhұn lӧi ích
Tiêu chuҭn cung ӭng
ĈһFÿLӇm tә chӭc
Mӕi quan hӋ các bên
Mӕi quan hӋ các bên
MӭFÿӝ thuê ngoài
MӭFÿӝ thuê ngoài
Mӕi quan hӋ các bên















7KiLÿӝ thuê ngoài
7KiLÿӝ thuê ngoài
MӭFÿӝ thuê ngoài
MӭFÿӝ thuê ngoài
MӭFÿӝ thuê ngoài
MӭFÿӝ thuê ngoài
MӭFÿӝ thuê ngoài
MӭFÿӝ thuê ngoài
MӭFÿӝ thuê ngoài
Nӝi bӝ & phát triӇn
Khách hàng & nhân viên
Nӝi bӝ & phát triӇn
Khách hàng & nhân viên

HӋ sӕ
WѭѫQJTXDQ
0,443
0,233
0,563
0,013
0,175
0,066
0,036
0,314
0,099
0,341
0,113
0,049
0,423

.ӃWOXұQ
P_value
0,000
0,000
0,000
0,788
0,000
0,209
0,421
0,000
0,037
0,000
0,033
0,378
0,000

Chҩp nhұn
Chҩp nhұn
Chҩp nhұn
Bác bӓ
Chҩp nhұn
Bác bӓ
Bác bӓ
Chҩp nhұn
Chҩp nhұn
Chҩp nhұn
Chҩp nhұn
Bác bӓ
Chҩp nhұn

Nguồn: Kết quả xử lý từ số liệu điều tra 379 doanh nghiệp
5. Kết luận và hàm ý nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu còn cho thấy, mặc dù thuê ngoài
5.1. Kết luận
dịch vụ đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp nhưng
Nghiên cứu một lần nữa khẳng định, thuê ngoài vẫn tiềm ẩn những rủi ro. Do đó, các doanh nghiệp
dịch vụ đã tác động tích cực đến hiệu quả phi tài cần tăng cường hoạt động kiểm tra/kiểm soát nhằm
chính của các DNNVV ở ĐBSCL, cụ thể tác động đảm bảo kế hoạch cũng như chất lượng công việc
đến hiệu quả thu hút khách hàng và nhân viên, cũng theo hợp đồng ký kết. Thêm vào đó, nghiên cứu còn
như hiệu quả xử lý công việc nội bộ, đổi mới và phát cho thấy yếu tố đặc điểm chức năng ảnh hưởng đến
triển tổ chức. Khác so với các nghiên cứu trước đây, việc ngoài thuê, do đó các doanh nghiệp chỉ nên
nghiên cứu đã dựa trên lý thuyết mối quan hệ RT thuê các công việc kém quan trọng (không mang
của Klepper (1995) và đã phát hiện được sự ảnh tính cốt lõi) trong tổ chức và thuê ngoài những phần
hưởng của yếu tố mối quan hệ giữa các bên trong việc mà bản thân doanh nghiệp không có khả năng
thuê ngoài ảnh hưởng đến việc thuê ngoài của doanh thực hiện tốt hơn thuê bên ngoài thực hiện.
nghiệp cũng như hiệu quả phi tài chính. Bởi thuê
Hạn chế của đề tài và đề xuất hướng nghiên cứu:
ngoài luôn chứa đựng yếu tố rủi ro, do đó để giảm (1) hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp phụ thuộc
thiểu rủi ro thì doanh nghiệp thuê ngoài quan tâm rất nhiều yếu tố khác nhau, tuy vậy nghiên cứu chỉ
đến mối quan hệ quen biết với bên cung ứng dịch vụ tập trung vào duy nhất một yếu tố là thuê ngoài dịch
nhằm hướng đến mục tiêu hợp tác và hiệu quả trong vụ và chỉ nghiên cứu cho nhóm các DNNVV; (2)
kinh doanh.
nghiên cứu còn hạn chế về cỡ mẫu, theo các nghiên
5.2. Hàm ý quản trị
cứu để đảm bảo độ tin cậy trong phân tích CFA và
Kết quả nghiên cứu cho thấy, yếu tố mối quan hệ kiểm định mô hình SEM thì cỡ mẫu tốt nhất từ 400.
ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả phi tài chính của Do vậy, các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng
doanh nghiệp. Do đó, để đảm bảo hiệu quả của việc phạm vi nghiên cứu theo hướng nghiên cứu tác
sử dụng nguồn lực từ các tổ chức/cá nhân bên ngoài, động của thuê ngoài đến hiệu quả hoạt động chung
các doanh nghiệp cần chú ý đến việc ưu tiên lựa (bao gồm hiệu quả tài chính lẫn phi tài chính) và
chọn các tổ chức/cá nhân trên cơ sở mối quan hệ nghiên cứu cả nhóm doanh nghiệp có qui mô lớn
quen biết hoặc sử dụng bên cung ứng tại địa phương với cỡ mẫu nhiều hơn, qua đó có thể so sánh được
gần nơi doanh nghiệp hoạt động để dễ dàng cho việc hiệu quả thuê ngoài theo qui mô hoạt động của
kiểm soát và liên hệ trong quá trình sử dụng dịch vụ. doanh nghiệp.u
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Summary
The present study aimed to examine factors
influencing the outsourcing decisions, and study on
the impact of outsourcing on the non-financial performance of SMEs in the Mekong Delta. The data
was collected by interviewing 379 SMEs used outsourcing. The research methodology included
Cronbach’s alpha test, exploratory factor analysis
(EFA), confirmatory factor analysis (CFA), and
Structural equation modeling (SEM). The results
showed that outsourcing service has to affect on the
non-financial performance of SMEs. Mainly, the use
of outside resources had the most potent effect on
attracting customers and employees, as well as the
efficiency of internal processes, innovation, and
organizational development.
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