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ABSTRACT
Working is currently a hot issue. It is much concerned not only on mass
media and by agencies and enterprises but also by a lot of students even
those sitting on the bench. Students have made much effort in gaining
knowledge and experiences in order to get a proper job after graduation.
Based on the directly surveyed data of 400 students in the faculties at the
Can Tho University and Probit models, this article is aimed to define the
factors affecting the decision to get part-time job of Can Tho University
students. The results showed that the income of the student, schools years
and life experience are statistically positively influence on decision to get
part-time job of Can Tho University students.
TÓM TẮT
Hiện nay, việc làm luôn luôn là vấn đề nóng bỏng bởi vì nó không chỉ
được quan tâm nhiều trên các phương tiện thông tin đại chính, các cơ
quan ban ngành, các doanh nghiệp mà còn ăn sâu vào suy nghĩ của rất
nhiều sinh viên ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Sinh viên nỗ lực
rất nhiều để không ngừng tích lũy kiến thức, kinh nghiệm nhằm có được
một công việc thích hợp sau khi ra trường. Trên cơ sở dữ liệu thu thập
trực tiếp 400 sinh viên ở các Khoa tại Trường Đại học Cần Thơ và mô
hình Probit, bài viết này “Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định
đi làm thêm của sinh viên Đại học Cần Thơ”. Kết quả cho thấy rằng, thu
nhập của sinh viên, năm mà sinh viên đang theo học và kinh nghiệm sống
ảnh hưởng thuận chiều có ý nghĩa thống kê lên quyết định đi làm thêm của
sinh viên Đại học Cần Thơ.

1 GIỚI THIỆU

Việc làm thêm không những giúp sinh viên có
thêm khoản thu nhập để trang trải cho việc học tập
mà còn giúp sinh viên có kinh nghiệm cọ xát thực
tế, tạo quan hệ, chứng tỏ được khả năng và bản
lĩnh của mình trước doanh nghiệp. Rất nhiều sinh
viên không còn xem mục đích quan trọng nhất của
việc đi làm thêm là thu nhập nữa. Việc học tập và
rèn luyện bốn năm tại trường cung cấp những kiến
thức lý thuyết và còn thực hành chưa được nhiều,
nên kinh nghiệm đối với một sinh viên khi tốt

Hiện nay, việc làm thêm luôn luôn là vấn đề
nóng bỏng, không chỉ báo giới, các cơ quan ban
ngành, các doanh nghiệp quan tâm mà nó đã ăn sâu
vào suy nghĩ của rất nhiều sinh viên ngay khi còn
ngồi trên ghế nhà trường đang không ngừng tích
lũy kiến thức, kinh nghiệm để có được một công
việc thích hợp sau khi ra trường.
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Phần D: Khoa học Chính trị, Kinh tế và Pháp luật: 40 (2015): 105-113

tăng, công nhân có thể sẵn sàng xem xét việc đi
làm thêm như là giải pháp bù đắp lại cho công việc
trọn thời gian. Nhân tố thứ ba được xem xét đó là
hậu quả của tác động linh hoạt chẳng hạn như sự
không gặp nhau giữa người tìm việc, thích công
việc làm trọn thời gian và công ty cung cấp công
việc làm thêm. Nhân tố thứ tư thuộc về cung lao
động có thể được xác định như “ảnh hưởng của
công nhân không được khuyến khích”. Trong suốt
thời điểm kinh tế khó khăn hoặc suy thoái, việc
cung cấp lao động có kỹ năng thấp hoặc lao động
nữ có xu hướng tìm việc làm thêm sẽ giảm xuống.
Vì thế, tác động của công nhân không được khuyến
khích tác động nghịch chiều lên tỷ lệ người đi
làm thêm.
b. Tổ chức thị trường lao động

nghiệp ra trường là vô cùng quý báu. Ngoài kinh
nghiệm làm việc, các bạn còn học được những kinh
nghiệm thật sự đáng giá trong cuộc sống như kinh
nghiệm ứng xử, giao tiếp, quan hệ đồng nghiệp,
quan hệ giữa chủ và nhân viên.
Việc làm thêm hiện nay đã trở thành một xu thế
đối với sinh viên nói chung và sinh viên Đại học
Cần Thơ nói riêng. Đặc biệt, khi sống trong xã hội
cạnh tranh như hiện nay, kiến thức xã hội và kiến
thức thực tế ảnh hưởng rất lớn đến khả năng làm
việc của sinh viên sau khi tốt nghiệp. Với mong
muốn đi sâu nghiên cứu vấn đề trên, đề tài “Xác
định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đi
làm thêm của sinh viên đại học Cần Thơ” được
chọn nghiên cứu.
2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
2.1 Cơ sở lý luận
2.1.1 Khái niệm làm thêm (Part- time job)

Trong khi tác động của chu kỳ kinh doanh ảnh
hưởng trong ngắn và trung hạn, sự tăng trưởng của
lao động làm thêm, các nhân tố xã hội và tổ chức
cũng ảnh hưởng dài hạn hơn lên tỷ lệ việc làm
thêm.

Hợp đồng làm thêm (part-time job) là một dạng
lao động được thực hiện vài giờ trên tuần ít hơn so
với hợp đồng làm việc toàn thời gian. Người làm
việc có sự thay đổi nhưng vẫn đảm bảo theo yêu
cầu hết việc và trong suốt mỗi năm. Sự thay đổi
thường có tính chất xoay vòng. Người lao động
được xem như người làm việc bán thời gian nên họ
thường làm việc ít hơn 30 hay 35 giờ hàng tuần
(ILO - Tổ chức lao động quốc tế). Theo ILO, số
lượng người làm việc bán thời gian đang gia
tăng twf ¼ đến ½ trong 20 năm vừa qua ở hầu hết
các quốc gia phát triển, trừ nước Mỹ. Có nhiều
nguyên nhân dẫn đến việc đi làm bán thời gian, bao
gồm sở thích làm thêm, công nhân muốn giảm
thời gian làm việc và không tìm được việc làm trọn
thời gian.
2.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
làm thêm

Luật chi tiết cho việc làm thêm có thể ảnh
hưởng đến sự phát triển của lao động làm thêm qua
ba cơ chế, như diễn tả trong nghiên cứu của Smith
và ctv. (1998).
Trước tiên, một vài điều luật ảnh hưởng trực
tiếp lên hệ thống thời gian thông qua việc cấm sử
dụng lao động làm thêm. Thứ hai, vài điều luật ảnh
hưởng gián tiếp lên lao động làm thêm thông qua
chính sách tiền lương, hệ thống an sinh xã hội và
hệ thống lợi ích và thuế. Một dạng thứ ba của luật
làm chuyển đổi lao động bán thời gian sang lao
động trọn thời gian để ổn định cá nhân và cuộc
sống (Genre và ctv., 2003).
Hệ thống thuế và tỷ lệ thuế thu nhập cao có thể
hỗ trợ cho việc làm bán thời gian. Trong đó, thuế
thu nhập được tính toán dựa trên điềm cơ bản thu
nhập của vợ chồng hơn là thu nhập của cá nhân,
người có thu nhập thứ hai có thể bị đánh thuế ở tỷ
lệ biên cao tương đối, tạo ra “cái bẩy thất nghiệp”.
Hơn nữa, sự tồn tại thu nhập của người phụ thuộc
có thể không khuyến khích người thứ hai tìm việc
làm, đặc biệt ngành nghề làm thêm có thu nhập
thấp (Jaumotte, 2003).

Phần này xem thể hiện một số yếu tố ảnh
hưởng đến nhu cầu làm thêm của người lao động.
Các yếu tố này có thể nhóm thành các mục chính
như (1) chu kỳ kinh doanh, (2) Tổ chức thị trường
lao động và chính sách và (3) các yếu tố cấu
trúc khác.
a. Chu kỳ kinh doanh
Chu kỳ kinh doanh ảnh hưởng đến sự dịch
chuyển trong tỷ lệ lao động làm thêm từ ngắn hạn
đến trung hạn. Điều này ngụ ý rằng tỷ lệ người làm
thêm có thể phản ứng khác nhau theo sự tác động
của chu kỳ kinh doanh tương ứng đến lao động
trọn thời gian. Về phía cung, ở môi trường các hoạt
động kinh tế suy giảm và/hoặc tỷ lệ thất nghiệp

Hội kinh doanh có thể chống lại việc làm bán
thời gian - được xem như là điểm yếu đối với tiêu
chuẩn trọn thời gian. Bên cạnh đó, sự chia sẻ việc
làm tạm thời (hợp đồng ngắn hạn, lao động được
trung tâm trợ giúp) có thể giúp loại bỏ tác động của
lao động bán thời gian.
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tuyển dụng có thể cung cấp nhiều hợp đồng trọn
thời gian cho công nhân bán thời gian để có thể
tăng nguồn lợi cho lực lượng lao động, như trường
hợp của Thuỵ Điển những năm 1980s (Sundström
1991).

c. Các biến cấu trúc khác
Việc gia tăng sự tham gia của phụ nữ đã xảy ra
đồng thời với sự gia tăng tỷ lệ việc làm bán thời
gian ở nhiều nước. Lao động bán thời gian được
xem là cách chính để tăng cường vai trò của nữ
trong thị trường lao động ở các nước mà ở đó tỷ lệ
tham gia còn thấp vào những năm 1960 và 1970.
Lý do văn hoá và xã hội, chẳng hạn như việc phân
chia trách nhiệm trong gia đình và mô hình gia
đình, kết hợp với các lý do tổ chức khác đã giải
thích một phần tại sao phụ nữ thường bị từ chối
công việc bán thời gian so với nam.
2.2 Cơ sở thực tiễn
2.2.1 Các nghiên cứu ngoài nước

Như khẳng định bởi Doudeijns (1998), những
khó khăn tài chính để tìm kiếm việc làm có tác
động quan trọng lên quyết định làm thêm, trong khi
công việc làm thêm không quyết định thu nhập
cao. Ngược lại, những thuận lợi trong công việc,
thắt chặt các tiêu chí đánh giá bắt buộc và quản lý
nâng cao quá trình thực hiện của họ có thể làm
giảm bớt các khiếm khuyết tài chính.
2.2.2 Các nghiên cứu trong nước
Theo tác giả Nguyễn Thị Như Ý (2012) trong
nghiên cứu về khảo sát nhu cầu làm thêm của sinh
viên của Trường Đại học Cần Thơ. Sử dụng phân
tích phân biệt, kết quả điều tra cho thấy có 10 nhân
tố ảnh hưởng đến nhu cầu đi làm thêm của sinh
viên. Sau khi phân tích nhân tố tác giả gom nhóm
lại được 3 nhóm nhân tố đó là kinh nghiệm - kỹ
năng, chi tiêu của sinh viên và kênh thông tin tìm
việc. Bên cạnh đó, Trần Thị Ngọc Duyên và Cao
Hoài Thi (2009) trong nghiên cứu các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định làm việc tại doanh nghiệp
nhà nước. Kết quả cho thấy 8 nhân tố ảnh hưởng
đến quyết định làm việc tại các doanh nghiệp nhà
nước như: cơ hội đào tạo và thăng tiến, thương
hiệu và uy tín tổ chức, sự phù hợp giữa cá nhân-tổ
chức, mức trả công, hình thức trả công, chính sách
và môi trường tổ chức, chính sách và thông tin
tuyển dụng, gia đình và bạn bè.
2.3 Phương pháp nghiên cứu
2.3.1 Phương pháp thu thập số liệu

Nhiều nghiên cứu học thuật đã xác định một số
cách ở đó chu kỳ kinh doanh tác động đến sự chia
sẻ lao động bán thời gian (Delsen, 1998). Theo nhà
tuyển dụng, hai tác động có thể đóng vai trò quan
trọng. Thứ nhất, có sự tác động hỗn hợp. Như chú
ý bởi Lester (1999), sự dịch chuyển giữa hai nhóm
lao động tăng lên bởi vì ngành nghề với sự chia sẻ
phần lớn lao động trọn thời gian, ví dụ như ngành
sản xuất và kiến trúc, thường chịu tác động sớm
hơn và bị tác động mạnh hơn bởi chu kỳ kinh
doanh hơn những ngành nghề khác. Vì thế, việc
làm bán thời gian có thể phản ứng nhẹ với tác động
của chu kỳ kinh doanh hơn tổng số việc làm. Thứ
hai, sự thay đổi trong cùng ngành nghề có thể đẩy
việc làm bán thời gian trong thời gian suy thoái vì
người tuyển dụng cung cấp việc làm bán thời gian
như là một cách để điều chỉnh giờ làm việc trong
suốt chu kỳ, trong khi vẫn tiếp tục đáp ứng giờ làm
việc (Delsen 1998). Điều này cho phép người lao
động vào đúng vị trí và người tìm việc tránh được
thất nghiệp dài hạn. Vì thế, trong suốt thời gian suy
thoái, nhà tuyển dụng có thể giảm số giờ làm việc
trên nhóm nhân sự hiện tại hoặc thuê công nhân
mới làm việc bán thời gian. Tuy nhiên, như khuyến
nghị bởi Lester (1999) cho Úc và Faber (1999) cho
Mỹ, người ta không nên nghĩ rằng hầu hết lao động
trọn thời gian chuyển sang việc làm bán thời gian ở
vị trí hiện tại.

Số liệu thứ cấp của đề tài được thu thập từ các
nguồn như Sở Lao động Thương binh và Xã hội:
Báo cáo tổng kết cấu trúc lao động hàng năm, đặc
biệt là báo cáo tình trạng thất nghiệp và một số tài
liệu liên quan đến đối tượng nghiên cứu; Các Khoa
trong trường Đại học/Viện nghiên cứu, các tổ chức
khác: các đề tài, dự án nghiên cứu, tài liệu hội thảo
có liên quan đến cung cầu lao động.

Ngược lại, người lao động nên dịch chuyển
trong thời gian thất nghiệp. Hơn nữa, khi nhà tuyển
dụng sử dụng lao động bán thời gian để giám sát
người lao động ở vị trí trọn thời gian (Houseman
2001) và doanh nghiệp có thể có nhu cầu nhiều hơn
và hạn chế rủi ro phải thuê nhân viên mới trong
khoảng thời gian xấu nhất mà họ có thể thích tuyển
dụng có hệ thống những lao động bán thời gian
hơn lao động trọn thời gian trong thời điểm kinh tế
tăng trưởng chậm. Trong thời gian tăng trưởng, nhà

Bên cạnh đó, dữ liệu sơ cấp được thu thập bằng
bảng câu hỏi soạn sẵn, điều tra trực tiếp 400 sinh
viên của tất cả các Khóa thuộc các Khoa, Viện và
Bộ môn của Trường Đại học Cần Thơ. Cách xác
định cỡ mẫu:
 Độ biến động dữ liệu: V = p.(1-p)
 Độ tin cậy (α)
 Tỷ lệ sai số (MOE)
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3.1.2 Cơ cấu sinh viên trong mẫu phỏng vấn
theo Khoa

Trong thực tế nhà nghiên cứu thường sử dụng
độ tin cậy 95% (hay α = 5%, Z2.5% = 1.96), và sai
số cho phép là 5%, vậy với giá trị p = 0,5 ta có cỡ
mẫu n đối đa được xác định như sau:

n

Z

2
1  / 2

MOE

Với cách chọn mẫu ngẫu nhiên phân tầng theo
khoa, chọn 3 khoa có số sinh viên chiếm tỷ lệ cao
là khoa Kinh tế, Sư phạm và Công nghệ chia thành
nhóm thứ 1 vì những sinh viên của những khoa này
có nhiều đặc điểm tương đồng với nhau đối với
quyết định đi làm thêm và các khoa còn lại chia
thành nhóm thứ 2. Nhóm thứ 1 phỏng vấn 204 sinh
viên chiếm tỷ lệ cao nhất là 51%, nhóm thứ 2
phỏng vấn 196 sinh viên chiếm tỷ lệ 49%.

V
2

(với p = 0,5)
n = (1,96)2.(0.25)/(0,05)2 = 384
Tiến hành thu thập số liệu bao gồm 400 mẫu
sinh viên Trường Đại học Cần Thơ để phân tích.
2.3.2 Phương pháp phân tích số liệu

Bảng 1: Cơ cấu sinh viên trong mẫu phỏng vấn
theo Khoa
Khoa
Kinh tế & QTKD
Sư phạm
Công nghệ
Khác
Tổng

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định
đi làm thêm của sinh viên Đại học Cần Thơ sử
dụng phương pháp phân tích hồi quy bằng mô hình
kinh tế lượng Probit. Mô hình hồi quy được trình
bày như sau:

y i*   0 

k



i 1

 ix  ui

Tỷ trọng (%)
18,5
15,0
17,5
49,0
100,0

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015

(1)

3.1.3 Cơ cấu sinh viên trong mẫu phỏng vấn
theo khóa học

Trong đó chưa biết. Nó thường được gọi là biến
ẩn. Chúng ta xem xét biến giả yi được khai báo như
sau :

  1, yi*  0 
y1*  

*
  0, yi  0 

Tần số
74
60
70
196
400

Để có được cái nhìn tổng quan về sinh viên
được phỏng vấn, Bảng 2 thể hiện cơ cấu sinh viên
trong mẫu phỏng vấn theo Khóa học.

(2)

Bảng 2: Cơ cấu sinh viên trong mẫu phỏng vấn
theo khóa học

Mô hình (2) khi chúng ta nhận y*i với 1 hằng số
dương bất kỳ sẽ không làm thay đổi yi. Vì vậy,
chúng ta thường giả định rằng var(ui) = 1. Điều này
cố định phạm vi của y*i.

Khóa học
Khóa 40
Khóa 39
Khóa 38
Khóa37
Khóa 37 trở về trước
Tổng

Trong đó: Y (biến phụ thuộc): đo lường hai khả
năng là đi làm thêm (1) và không đi làm thêm (0);
Xj: là các biến độc lập.

Tần số
100
114
125
53
8
400

Tỷ trọng (%)
25,0
28,5
31,3
13,3
2,0
100,0

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015

Dựa vào kết quả phân tích nghiên cứu đề xuất
giải pháp năng cao hiệu quả việc làm thêm của sinh
viên ĐHCT.

Kết quả phân tích ở Bảng 2 cho thấy tỷ lệ sinh
viên khóa 38, khóa 39 và khóa 40 tương đối đồng
đều và chiếm tỷ trọng cao với tỷ trọng lần lượt là
31,3%; 28,5%; 25%. Trong khi đó, tỷ lệ sinh viên
khóa 37 và khóa 37 trở về trước chiếm tỷ trọng khá
thấp với tỷ lệ là 13,3% và 2%.
3.2 Thực trạng đi làm thêm của sinh viên
Đại học Cần Thơ
3.2.1 Tình hình đi làm thêm của sinh viên Đại
học Cần Thơ

3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1 Mô tả đối tượng nghiên cứu
3.1.1 Cơ cấu sinh viên trong mẫu phỏng vấn
theo giới tính
Trong 400 sinh viên Trường Đại học Cần Thơ
đã điều tra có 172 sinh viên nam chiếm tỷ lệ 43%,
228 sinh viên nữ chiếm tỷ lệ 57%. Mặc dù có sự
chênh lệch tỷ lệ giữa sinh viên nam và nữ nhưng
mức độ chênh lệch không cao nên không ảnh
hưởng nhiều đến kết quả nghiên cứu.

Bảng 3 thể hiện số lượng sinh viên có hoặc
không tham gia công việc đi làm thêm.
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nghiên cứu thị trường (2,6%) và các công việc
khác (6,6%) như giữ xe, bảo vệ, quản trò chơi.

Bảng 3: Thực trạng đi làm thêm của sinh viên
Đại học Cần Thơ
Thực trạng
Có
Không
Tổng

Tần số
201
199
400

Tỷ trọng (%)
50,3
49,8
100

Bảng 5: Công việc làm thêm của sinh viên
Việc làm
Tần số Tỷ trọng (%)
Gia sư
46
15
Nhân viên phục vụ
123
40,2
Cộng tác viên nghiên cứu
8
2,6
thị trường
Phát tờ rơi, catalog
35
11,4
Nhân viên bán hàng
41
13,4
Làm MC, PG, PB cho các
hoạt động Promotion của
12
3,9
doanh nghiệp
Tự kinh doanh: trực tiếp,
21
6,9
online,..
Khác
20
6,6
Tổng
306
100

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015

Trong tổng số mẫu điều tra thì có 50,3% sinh
viên trả lời là có đi làm thêm trong thời gian học
tập ở trường. Điều này cũng dễ hiểu vì ngày nay
sinh viên rất năng động, họ muốn học hỏi thêm
kinh nghiệm mà lại còn có thể tạo ra thu nhập để
giúp đỡ gia đình.
Bên cạnh việc làm thêm, phần lớn sinh viên
không tham gia công việc làm thêm cần được quan
tâm. Nguyên nhân sinh viên không tham gia đi làm
thêm được thể hiện ở Bảng 4.

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015

Bảng 4: Nguyên nhân sinh viên không đi làm
thêm

3.2.3 Tiền công (thù lao) đi làm thêm
Bảng 6 thể hiện tiền công (thù lao) mà sinh
viên nhận được. Số sinh viên nhận được tiền công
(thù lao) ở mức < 1 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ
cao nhất là 57,2% hầu hết sinh viên được khảo sát
chủ yếu làm nhân viên phục vụ. Số tiền công (thù
lao) từ 1-3 triệu chiếm tỷ lệ tương đối cao là
38,3%. Bên cạnh đó, chỉ một số ít sinh viên nhận
được số tiền công (thù lao) cao > 5 triệu
đồng/tháng vì những công việc này cần có nhiều
kinh nghiệm và mất nhiều thời gian.

Nguyên nhân
Tần số Tỷ trọng (%)
Không có thời gian
63
25
Gia đình phản đối
71
28,3
Không muốn ảnh hưởng
93
30,1
đến kết quả học tập
Khác
24
9,6
Tổng
251
100
Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015

Kết quả thống kê cho thấy sinh viên không đi
làm thêm với nhiều lý do khác nhau nhưng đa số vì
gia đình không cho phép, không có thời gian hoặc
không muốn ảnh hưởng đến kết quả học tập. Trong
đó, nguyên nhân được lựa chọn nhiều nhất với
46,7% là sợ ảnh hưởng đến kết quả học tập.
3.2.2 Công việc làm thêm của sinh viên

Bảng 6: Tiền công (thù lao) đi làm thêm của
sinh viên
Tiền công (thù lao)
<1 triệu/tháng
1-3 triệu/tháng
3-5 triệu/tháng
> 5 triệu/tháng
Tổng

Bảng 5 thể hiện thứ tự công việc làm thêm mà
sinh viên Đại học Cần Thơ ưa thích. Sinh viên lựa
chọn nhiều nhất chiếm 40,2%, công việc tiếp theo
mà sinh viên yêu thích tương đương nhau đó là gia
sư (15%), nhân viên bán hàng (13,4%) và phát tờ
rơi, catalog (11,4%). Bên cạnh đó, có một số công
việc ít được các bạn sinh viên lựa chọn như tự kinh
doanh (6,9%), làm MC, PG, PB cho các hoạt động
Promotion của doanh nghiệp (3,9%), cộng tác viên

Tần số
115
77
5
4
201

Tỷ lệ (%)
57,2
38,3
2,5
2,0
100

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015

3.3 Kết quả mô hình hồi quy probit
Dựa trên mô hình và dữ liệu phân tích, Bảng 7
thể hiện kết quả các nghiên cứu các nhân tố ảnh
hưởng đến quyết định đi làm thêm của sinh viên
Đại học Cần Thơ.
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Bảng 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đi làm thêm của sinh viên
Giới tính
Khoa
Năm đang học
Nơi cư trú
Thu nhập
Chi tiêu
Thời gian rãnh
Kinh nghiệm-kỹ năng sống
Kết quả học tập
Hằng số
Số quan sát:
Giá trị kiểm định Chi bình phương:
Hệ số xác định R2:

Hệ số hồi quy
0,201
0,215
0,845
-0,169
-0,224
-0,999
0,553
1,579
0,430
-2,239

Tác động biên (dy/dx)
0,154
0,153
0,153
0,160
0,106
0,191
0,165
0,355
0,118
-

Mức ý nghĩa
0,193
0,160
0,000
0,290
0,035
0,000
0,001
0,000
0,000
0,000
400
0,0000
0,3203

Nguồn: Số liệu điều tra năm 2015

đủ chi tiêu nên số lượng sinh viên không đủ chi
tiêu rất ít mà số lượng sinh viên đi làm thêm thì lại
rất nhiều nên biến chi tiêu tác động ngược chiều
đến quyết định đi làm thêm.

Kết quả ước lượng các nhân tố ảnh hưởng đến
quyết định đi làm thêm của sinh viên Đại học Cần
Thơ được thể hiện trong Bảng 7. Bảng số liệu này
cho thấy có 6 hệ số hồi quy tương ứng với 6 biến
độc lập (năm đang học, thu nhập từ gia đình chu
cấp, chi tiêu, thời gian rãnh, kinh nghiệm-kỹ năng
sống và kết quả học tập) có ý nghĩa thống kê ở các
mức ý nghĩa 1% và 5%.

Thời gian rãnh: biến này mang giá trị dương,
đúng như kỳ vọng ban đầu và có ý nghĩa ở mức
1%. Với chương trình học theo thể chế tín chỉ, thời
gian lên lớp của sinh viên được rút ngắn. Do đó,
sinh viên sẽ có nhiều thời gian rãnh để nghiên cứu
và tự học. Vì vậy, những sinh viên có nhiều thời
gian rãnh sẽ đi làm thêm nhiều hơn vì biết cách
quản lý tốt quỹ thời gian của mình. Kết quả này
ủng hộ cho nghiên cứu của Doudeijns (1998)

Năm đang học: biến này mang dấu dương
đúng như kỳ vọng và có ý nghĩa ở mức 1%. Những
sinh viên học năm 3, năm 4 thì đi làm thêm nhiều
hơn do đã quen thuộc với môi trường sống, môi
trường học tập và môi trường làm việc nơi đây để
vận dụng lý thuyết đã được học vào thực tế, rèn
luyện tính tự lập, học hỏi kinh nghiệm và kỹ năng
sống để chuẩn bị hành trang cho công việc tương
lai sau khi tốt nghiệp.

Kinh nghiệm-kỹ năng sống: với mức ý nghĩa
1%, hệ số ước lượng dương nên biến kinh nghiệmkỹ năng sống có tác động cùng chiều với quyết
định đi làm thêm của sinh viên. Đúng như kỳ vọng
ban đầu, những sinh viên cần học hỏi kinh nghiệmkỹ năng sống thì đi làm thêm nhiều hơn vì những
nhà tuyển dụng hiện nay không chỉ yêu cầu sinh
viên phải có năng lực học tập tốt mà còn đồi hỏi
sinh viên phải năng động, sáng tạo và có nhiều
kinh nghiệm sống để làm việc tốt. Kết quả nghiên
cứu này ủng hộ cho nghiên cứu của Ý (2012) và
Duyên và Nhi (2009).

Thu nhập: với mức ý nghĩa 5%, hệ số ước
lượng âm nên biến thu nhập có tác động ngược
chiều với quyết định đi làm thêm của sinh viên.
Trái với kì vọng, những sinh viên có thu nhập từ
gia đình chu cấp cao có xu hướng ít đi làm thêm so
với sinh viên có mức chu cấp gia đình thấp.
Nguyên nhân là do đa số sinh viên đều có hoàn
cảnh gia đình khá giả nên mục đích chính của việc
đi làm thêm không phải là vì thu nhập mà là
vì những nguyên nhân khác. Vì vậy, biến thu
nhập ảnh hưởng ngược chiều với quyết định đi
làm thêm.

Kết quả học tập: biến này mang dấu dương
đúng như kỳ vọng và có ý nghĩa ở mức 1%. Kết
quả học tập là yếu tố quan trọng hàng đầu làm cho
sinh viên phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết
định đi làm thêm. Đúng với kỳ vọng, những sinh
viên có kết quả học tập cao thì đi làm thêm nhiều
hơn, những sinh viên có kết quả học tập thấp sợ
không có nhiều thời gian để học tập nên đa số
quyết định không làm thêm để tập trung cho
việc học.

Chi tiêu: với mức ý nghĩa 1%, hệ số ước lượng
âm nên biến chi tiêu có tác động ngược chiều với
quyết định đi làm thêm của sinh viên. Trái với kì
vọng, những sinh viên đủ nhu cầu chi tiêu lại đi
làm thêm ít hơn. Nguyên nhân là do với mức thu
nhập mà gia đình chu cấp thì đa số sinh viên đều
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Các biến còn lại trong mô hình: giới tính,
khoa và nơi cư trú không có ý nghĩa về mặt thống
kê với mức ý nghĩa 10%.
3.4 Giải pháp nâng cao hiệu quả làm thêm
của sinh viên
3.4.1 Đối với sinh viên đang làm thêm

3.4.2 Đối với sinh viên có nhu cầu đi làm thêm
 Sinh viên đi làm thêm với nhiều mục đích
khác nhau. Vì vậy, cần xem mục đích đi làm thêm
của mình là gì để có thể lựa chọn công việc phù
hợp và tốt nhất cho mình. Nếu sinh viên muốn tích
lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng giao tiếp
và không quan tâm nhiều đến mức lương thì nên
chọn các công việc nhẹ nhàng, không tốn nhiều
thời gian, thời gian linh hoạt như gia sư, cộng tác
viên nghiên cứu thị trường, thông dịch viên, phát
tờ rơi.

 Đa số các bạn sinh viên đi làm thêm đều
cho rằng khó khăn mà các bạn thường gặp phải là
thời gian. Cùng một khoản thời gian là một ngày
chẳn hạn, các bạn vừa phải đi học vừa phải đi làm,
vì vậy các bạn phải làm việc sao cho thật hiệu quả,
phải phân bổ và cân bằng giữa công việc và việc
học của mình sao cho phù hợp.

 Khi các bạn có ý định đi làm thêm trước
tiên cần cân nhắc kỹ càng môi trường làm việc mà
mình sắp sửa đi làm. Không nên làm những công
việc trong môi trường phức tạp hay môi trường
mập mờ đen tối, không phù hợp với lứa tuổi sinh
viên. Cần tìm hiểu rõ địa chỉ, nguồn gốc, nguồn
gốc của công ty trước khi quyết định làm công
việc đó.

 Khi các bạn đã quyết định đi làm thêm thì
cần thiết phải lên kế hoạch học tập, đặt ra mục tiêu
cụ thể trong việc học tập của mình và phấn đấu cố
gắng đạt được mục tiêu đó như là lên kế hoạch học
bao nhiêu tín chỉ trong một học kỳ như vậy có phù
hợp với khả năng của bạn chưa vì khi đăng ký học
quá nhiều thì không thể đi làm thêm còn học quá ít
thì sẽ chậm tiến độ ra trường, thường thì sinh viên
nên học từ 15-17 tín chỉ/học kỳ thì có thể vừa học
vừa làm.

 Khi lựa chọn công việc đi làm thêm thì các
bạn nên lựa chọn các công việc làm theo ca hay
công việc linh hoạt thời gian để dễ dàng phân bổ và
thu xếp thời gian. Ngoài ra, công việc bán thời gian
giúp sinh viên chủ động hơn trong việc làm và việc
học của mình.

 Khi đi làm thêm bạn đừng nên suy nghĩ
rằng đi làm nhân viên phục vụ, người giúp việc là
xấu hổ không dám cho ai biết, sợ người khác khinh
thường, không việc gì phải xấu hổ vì bạn làm từ
chính công sức, đôi tay của bạn cho nên khi đi làm
cần thông báo cho gia đình, người thân biết rõ việc
mình đang làm thêm để gia đình quan tâm, chia sẻ
và thấu hiểu. Không nên che giấu, nói dối về công
việc làm thêm của mình.

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT
4.1 Kết luận
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng phần lớn sinh
viên Đại học Cần Thơ đi làm thêm trong thời gian
học tập ở trường chiếm tỷ lệ khá cao với 50,3%.
Sinh viên đi làm thêm với nhiều mục đích khác
nhau như muốn tăng cường các kỹ năng mềm cần
thiết, trải nghiệm công việc lúc học tập, rèn luyện
tính tự lập, kiếm thêm thu nhập,… nhưng đa số
sinh viên cho rằng việc đi làm thêm là quan trọng.
Đồng thời, nghiên cứu cũng chỉ ra các nhân tố tác
động tích cực đến quyết định đi làm thêm của sinh
viên đó là năm đang học, thu nhập, chi tiêu, thời
gian rãnh, kinh nghiệm-kỹ năng sống và kết quả
học tập.
4.2 Đề xuất

 Cân đối thời gian và sức lực, sắp xếp thời
khóa biểu giữa việc học và đi làm sao cho thật hợp
lý. Các bạn trẻ rất dễ rơi vào trường hợp vì quá mê
công việc mà thiếu tập trung cho việc học, dẫn đến
phải thi lại, kết quả học tập sa sút và tệ hơn nữa là
nghỉ học. Một hiện tượng rất phổ biến là rất nhiều
bạn sinh viên ngủ gục khi lên lớp vì khi đi làm
thêm không biết cân đối thời gian và sức khỏe nên
không thể giữ được sự tỉnh táo. Không bao giờ
được quên rằng nhiệm vụ chính của bạn là học.
 Tăng cường học nhóm vì các bạn sẽ có
nhiều lợi ích khi bận việc không đến lớp thường
xuyên và khó tập trung học. Nếu các bạn học theo
nhóm thì bạn sẽ được chia sẻ những kiến thức tiếp
nhận của thành viên trong nhóm đối với môn học
đó, bạn sẽ dễ dàng mượn tập vở và tài liệu của môn
học đó. Bên cạnh đó, bạn có thể nhờ các bạn trong
nhóm hướng dẫn lại bài học cho các bạn nếu bạn
nghỉ học hoặc tiếp thu bài không kịp.

Từ kết quả nghiên cứu, một số đề xuất
nhằm nâng cao hiệu quả đi làm thêm của sinh viên
như sau:
4.2.1 Đối với nhà trường
 Nhà trường nên thành lập một trung tâm hỗ
trợ và tư vấn việc làm bán thời gian cho sinh viên
có nhu cầu đi làm thêm trong phạm vi trường học
để sinh viên yên tâm với công việc và nhà tuyển
dụng vì không phải lo lắng bị lợi dụng hay lừa gạt.
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Nhà trường cần phải quản lý, kiểm tra và theo dõi
chặt chẽ tình hình làm thêm của sinh viên.

viên tham gia, làm nền tảng cho công việc sau này
khi tốt nghiệp ra trường.

 Nhà trường cần hướng dẫn sinh viên năm
thứ nhất lập kế hoạch sử dụng quỹ thời gian ngoài
giờ học. Đồng thời, kết hợp với các tổ chức đoàn
thể để đưa ra một kết hoạch ngoài giờ lên lớp dài
hạn để sinh viên có nhiều thời gian rãnh nghỉ ngơi
và đi làm thêm được hiệu quả.

 Đơn giản hóa thủ tục xin việc đối với sinh
viên đi làm thêm chỉ cần chứng minh nhân dân
hoặc thẻ sinh viên là được. Thực tế là sinh viên đi
làm thêm thì không có thời gian để chuẩn bị hồ sơ
dự tuyển, hoặc do quê quán quá xa họ không thể
trở về quê nhà công chứng các giấy tờ cần thiết để
hoàn tất thủ tục xin việc.
4.2.5 Đối với gia đình

 Nhà trường nên kết hợp với nhà tuyển dụng
cung cấp những công việc làm thêm phù hợp với
chuyên ngành để giúp sinh viên bổ sung thêm kiến
thức thực tế và không tốn nhiều thời gian để sinh
viên vừa học tốt và vừa làm việc hiệu quả.
4.2.2 Đối với khoa

 Hạn chế việc cấm cản sinh viên đi làm
thêm. Ngược lại, gia đình nên ủng hộ và khuyến
khích con em mình đi làm thêm để học hỏi kinh
nghiệm thực tế, rèn luyện tính tự lập, giúp sinh
viên cảm thấy năng động và tự tin hơn khi giao
tiếp. Bên cạnh đó, sinh viên không phải bị áp lực
về tinh thần khi che giấu gia đình để đi làm thêm.

Tăng cường liên hệ và kết hợp với doanh
nghiệp để cung cấp các thông tin tuyển dụng và
yêu cầu công việc nhằm giúp sinh viên có được
thông tin rõ ràng và tìm kiếm công việc phù hợp
với chuyên ngành. Bên cạnh đó, việc đánh giá năng
lực sinh viên qua học tập, nghiên cứu khoa học,
hoạt động xã hội cũng nên có quy chế khuyến
khích, hỗ trợ cho những sinh viên đi làm thêm, có
thể bằng hình thức cộng điểm, thưởng điểm rèn
luyện nếu có những công trình, đề án mang tính
thực tiễn cao,…
4.2.3 Đối với tổ chức đoàn thể

 Hỗ trợ và tư vấn cho con em mình chọn
công việc làm thêm phù hợp. Bên cạnh đó, theo
dõi, quản lý và giúp đỡ khi con em mình gặp rắc
rối trong công việc.
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