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TÓM TẮT
Ngoài các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho việc phát triển sản phẩm phần mềm, các
đội gia công phần mềm từ xa còn sử dụng phương tiện truyền thông điện tử để giao tiếp và phối
hợp làm việc trong đội. Bài báo này (1) đề xuất một mô hình cấu trúc về ảnh hưởng của bốn yếu tố
liên quan đến việc sử dụng phương tiện truyền thông điện tử (gồm sự hài lòng với việc sử dụng,
thói quen sử dụng, ý định tiếp tục sử dụng, mức độ sử dụng) lên thành quả công việc của thành viên
đội gia công phần mềm từ xa, (2) tiến hành khảo sát định lượng trên 243 cá nhân đang là thành viên
các đội gia công phần mềm từ xa tại Việt Nam. Kết quả cho thấy (i) sự hài lòng với việc sử dụng
và thói quen sử dụng có ảnh hưởng tích cực lên ý định tiếp tục sử dụng phương tiện truyền thông
điện tử, (ii) sự hài lòng với việc sử dụng và ý định tiếp tục sử dụng có ảnh hưởng tích cực lên mức
độ sử dụng phương tiện truyền thông điện tử, (iii) mức độ sử dụng phương tiện truyền thông điện
tử có ảnh hưởng tích cực lên thành quả công việc. Bốn yếu tố liên quan đến việc sử dụng phương
tiện truyền thông điện tử nói trên giải thích được 16% sự biến thiên thành quả công việc.
Từ khóa: Đội ảo; Gia công phần mềm từ xa; Phương tiện truyền thông điện tử; Thành quả
công việc; Tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin
The influence of electronic communication media on job performance of remote
software outsourcing teams – A study in Vietnam
ABSTRACT
In addition to information technology applications used for software development, remote
software outsourcing teams also use electronic communication media for communication and
coordination between each other. This paper (1) proposes a structural model describing the effects
of four factors related to electronic communication media usage (including satisfaction with prior
use, usage habit, IT continuance intention, level of usage) on the job performance of remote
software outsourcing team members; (2) conducts a quantitative survey on 243 members of remote
software outsourcing teams in Vietnam. The results show that (i) satisfaction with prior use and
usage habit have positive effects on continuance intention of using electronic communication
media, (ii) satisfaction with prior use and continuance intention of using electronic communication
media have positive effects on level of electronic communication media usage, (iii) level of
electronic communication media usage has a positive effect on job performance. Four factors
related to electronic communication media usage can explain 16% of variations on job performance.
Keywords: Electronic communication media; Job performance; Remote software
outsourcing; Information technology continuance; Virtual team
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1. Đặt vấn đề
Hình thức phát triển phần mềm từ xa được
sử dụng phổ biến bởi các doanh nghiệp thuộc
các nước phát triển, trong đó, trách nhiệm gia
công phần mềm (GCPM) được ủy thác cho các
nhà cung cấp đặt trụ sở tại Ấn Độ, Ireland,
Israel, Việt Nam... (Sahay & cộng sự, 2003).
Các nhà cung cấp này sở hữu lực lượng nhân
sự có kiến thức chuyên môn, và có lợi thế chi
phí đáng kể (Robinson & Kalakota, 2004;
Davis & cộng sự, 2006). Theo Forbes (trích từ
Ngọc, 2018), Việt Nam hiện đang nổi lên như
một trung tâm GCPM đầy tiềm năng, ngành
GCPM Việt Nam tăng trưởng đều đặn, vào
năm 2017 Việt Nam đã tiến 5 bậc để xếp vị trí
thứ 6 về GCPM toàn cầu. Theo công bố của Bộ
Thông tin và Truyền thông Việt Nam (trích từ
Anh, 2019), Việt Nam đang có khoảng 10.000
doanh nghiệp GCPM, nhân lực toàn ngành
khoảng 120.000 người, vào năm 2018 ngành
GCPM Việt Nam tăng trưởng 13,8%, doanh
thu ước đạt 4,3 tỷ USD, xuất khẩu ước đạt 3,5
tỷ USD.
Đội ảo là một cách sắp xếp công việc mà
thành viên phân tán địa lý, hạn chế tiếp xúc trực
tiếp và làm việc phụ thuộc lẫn nhau thông qua
phương tiện truyền thông điện tử (PTTTĐT)
nhằm đạt mục tiêu chung (Dulebohn & Hoch,
2017). Đội ảo có nhiều lợi thế hơn đội truyền
thống vì giúp các thành viên cộng tác xuyên
qua giới hạn thời gian/không gian, giúp các tổ
chức sử dụng tốt nguồn nhân lực bị phân tán
mà không cần di chuyển về mặt vật lý
(Friedrich, 2017). Các đội GCPM từ xa chủ yếu
tổ chức công việc theo đội ảo (Chau & cộng sự,
2017). Ngoài các ứng dụng công nghệ thông tin
(CNTT) phục vụ cho việc phát triển sản phẩm
phần mềm, các đội GCPM từ xa cũng sử dụng
các PTTTĐT để phục vụ cho việc giao tiếp và
cộng tác. PTTTĐT được đề cập trong các tài
liệu bằng nhiều thuật ngữ khác nhau, như
“công nghệ cộng tác” (Santillan & Horwitz,
2016; Solomon, 2016), “công nghệ cộng tác và
truyền thông/giao tiếp điện tử”, “CNTT và
truyền thông/giao tiếp” (Dube & Marnewick,

2016), “công nghệ truyền thông/giao tiếp thông
qua máy tính trung gian” (Lipnack & Stamps,
2000), “công nghệ truyền thông/giao tiếp”
(Chaves & cộng sự, 2016), “công nghệ ảo”
(Greer & cộng sự, 2017), “CNTT” (Griffith &
cộng sự, 2003) hay “công nghệ” nói chung
(Wise, 2016)… Nhiều bằng chứng cho thấy
trong đội ảo, việc tương tác gián tiếp thông qua
công nghệ sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy về mặt xã
hội như sự hiểu lầm, tổn thương, xung đột,
tranh giành quyền lực, thiếu tin cậy…
(Kayworth & Leidner, 2002; Ocker &
Fjermestad, 2008; Ebrahim & cộng sự, 2011).
Bên cạnh đó, đôi khi đội ảo đòi hỏi ứng dụng
PTTTĐT phức tạp (Bergiel & cộng sự, 2008),
không phù hợp thói quen, không làm thành
viên đội hài lòng, vì vậy họ không có ý định sử
dụng, không chấp nhận ngay từ đầu hoặc giảm
sử dụng theo thời gian (Godin & cộng sự,
2017). Ozcelik (2010) cho rằng nếu nhà quản
lý không cung cấp cơ chế hỗ trợ đầy đủ, khi
việc sử dụng công nghệ gặp sự cố, các thành
viên đội ảo có thể phải ngừng việc.
Bên cạnh đó, theo Bhattacherjee & cộng
sự (2001, 2008, 2015), mặc dù sự chấp nhận
ban đầu là tiền đề để CNTT/hệ thống thông tin
(HTTT) được hiện thực hóa, nhưng việc tiếp
tục sử dụng là quan trọng, vì sự tồn tại lâu dài
và thành công của CNTT/HTTT phụ thuộc vào
việc sử dụng liên tục chứ không phải là chấp
nhận sử dụng lần đầu. Việc nhân viên sử dụng
HTTT không lâu dài, không thường xuyên,
không thích hợp và không hiệu quả sẽ gây thất
bại cho doanh nghiệp (Bhattacherjee, 2001).
Việc duy trì người dùng CNTT hiện tại sẽ
tiết kiệm hơn nhiều so với tìm người dùng
mới (Bhattacherjee & cộng sự, 2008).
Bhattacherjee (2001) chỉ ra những hạn chế khi
sử dụng các tiền tố giải thích quyết định chấp
nhận ban đầu để giải thích các quyết định sau
khi sử dụng, và đề xuất mô hình tiếp tục sử
dụng HTTT mô tả ảnh hưởng của sự hài lòng
với việc sử dụng lên ý định tiếp tục sử dụng
HTTT. Sau đó, Bhattacherjee & cộng sự
(2008) mở rộng nghiên cứu thêm hành vi tiếp
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tục sử dụng CNTT. Gần đây, Bhattacherjee &
Lin (2015) thống nhất một mô hình tiếp tục sử
dụng CNTT chứa 03 yếu tố trực tiếp giải thích
hành vi tiếp tục sử dụng CNTT là: (1) sự hài
lòng, (2) thói quen sử dụng, (3) ý định tiếp tục
sử dụng. Theo Bhattacherjee & Lin (2015), sự
hài lòng là một phản ứng tình cảm xuất phát từ
kinh nghiệm sử dụng trước đó và có thể được
xem là phản hồi mang tính trải nghiệm đối với
việc sử dụng; thói quen là một chuỗi hành động
mang tính học tập, hình thành có ý thức và
được lặp lại một cách không có ý thức khi bị
kích hoạt bởi môi trường; ý định tiếp tục sử
dụng là dự định có ý thức hướng tới hành vi
tiếp tục sử dụng.
Câu hỏi đặt ra là trong bối cảnh làm việc
gián tiếp thông qua sự hỗ trợ của công nghệ
như đội GCPM từ xa, các yếu tố liên quan đến
việc sử dụng công nghệ hỗ trợ có ảnh hưởng
như thế nào đến kết quả làm việc của thành
viên đội? Bài báo này được thực hiện nhằm tìm
hiểu cách thức ảnh hưởng của sự hài lòng với
việc sử dụng PTTTĐT, thói quen sử dụng
PTTTĐT, ý định tiếp tục sử dụng PTTTĐT và
mức độ sử dụng PTTTĐT lên thành quả công
việc của thành viên đội GCPM từ xa.
2. Mô hình nghiên cứu
Trong đội GCPM từ xa, mức độ sử dụng
PTTTĐT là một hành động mang tính liên tục
và đến sau sự chấp nhận ban đầu, nên dựa trên
mô hình tiếp tục sử dụng CNTT của
Bhattacherjee & Lin (2015), bài báo này đề
xuất một mô hình cấu trúc mô tả cách thức ảnh
hưởng của sự hài lòng với việc sử dụng
PTTTĐT, thói quen sử dụng PTTTĐT, ý định
tiếp tục sử dụng PTTTĐT và mức độ sử dụng
PTTTĐT lên thành quả công việc của thành
viên đội GCPM từ xa (xem Hình 1 – mô hình
sau khi đã kiểm định).
Dựa trên lý thuyết xác nhận kỳ vọng,
Bhattacherjee (2001) biện luận rằng trong bối
cảnh tiếp tục sử dụng HTTT, sự hài lòng với
việc sử dụng trước đó là tiền đề của việc tiếp
tục sử dụng vì người dùng có xu hướng tin
tưởng nhiều vào trải nghiệm thực tế của họ hơn

là mong đợi vào một tương lai chưa chắc chắn.
Nhiều nghiên cứu thực nghiệm sau đó cũng chỉ
ra rằng sự hài lòng ảnh hưởng đến hành vi tiếp
tục sử dụng CNTT thông qua ý định của người
dùng, và chứng minh rằng người dùng có ý
định tiếp tục sử dụng một CNTT nhất định nếu
họ có cảm xúc tích cực về việc sử dụng trước
đó. Nếu không hài lòng, họ có xu hướng ngừng
sử dụng và/hoặc chuyển sang CNTT/HTTT
thay thế (ví dụ: Case & cộng sự, 2015; Ng &
cộng sự, 2016; Piguing & Ko, 2016; Gilani &
cộng sự, 2017; Shiue & Hsu, 2017). Vì vậy, có
căn cứ để đề xuất giả thuyết (H1): Sự hài lòng
với việc sử dụng PTTTĐT có ảnh hưởng tích
cực lên ý định tiếp tục sử dụng PTTTĐT của
thành viên đội GCPM từ xa.
Trong khi đó, một số nhà nghiên cứu khác
lại cho rằng sự hài lòng có thể có ảnh hưởng
trực tiếp lên hành vi mà không nhất thiết thông
qua ý định (Scheier & Carver, 1982; Kim &
Malhotra, 2005; De Guinea & Markus, 2009).
Scheier & Carver (1982) lưu ý rằng khi cảm
xúc mâu thuẫn với ý định sẽ gây gián đoạn quá
trình xử lý và sắp xếp lại các mục tiêu ưu tiên,
nếu cảm xúc đủ mãnh liệt sẽ điều chỉnh được
cả tổng thể, và khi sự chú ý của con người ở
mức thấp thì con người thường cư xử theo cảm
xúc. Kim & Malhotra (2005) gợi ý rằng nếu kết
quả tiềm năng của việc sử dụng CNTT chưa
được biết đầy đủ trước khi sử dụng, hành vi
chấp nhận CNTT sẽ được thúc đẩy bởi ý định,
nhưng trong trường hợp tiếp tục sử dụng, khi
liên kết giữa các kích thích và hành động đã
được thiết lập, người dùng ít đầu tư vào nhận
thức mà thường dựa vào các phản ứng tình
cảm, chẳng hạn như sự hài lòng. De Guinea &
Markus (2009) lập luận là theo các nghiên cứu
tâm lý học, mối liên hệ giữa cảm xúc và hành
vi có thể xảy ra mà con người không hề có ý
thức trước, cảm xúc có thể không tạo ra một ý
định cụ thể hay làm hỏng một ý định có trước
về việc tiếp tục sử dụng CNTT, và những cảm
xúc như sự hài lòng có thể thúc đẩy việc sử
dụng CNTT trực tiếp mà không nhất thiết phải
thông qua trung gian là ý định. Một số nghiên
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cứu thực nghiệm cũng chứng minh sự hài lòng
có thể có ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp tới
hành vi tiếp tục sử dụng CNTT (ví dụ: Doong
& Lai, 2008; Bhattacherjee & Lin, 2015). Vì
vậy, có căn cứ để đề xuất giả thuyết (H2): Sự
hài lòng với việc sử dụng PTTTĐT có ảnh
hưởng tích cực lên mức độ sử dụng PTTTĐT
của thành viên đội GCPM từ xa.
Bên cạnh đó, De Guinea & Markus (2009)
tranh luận rằng việc một CNTT nhất định vốn
đã được sử dụng trước đây được tiếp tục sử
dụng để giải quyết một nhiệm vụ cụ thể có thể
là bằng chứng cho việc tiếp tục sử dụng dựa
trên thói quen. Mặc dù thói quen được cho là
có ảnh hưởng đến việc tiếp tục sử dụng CNTT,
con đường ảnh hưởng này không rõ ràng, một
số nghiên cứu cho thấy thói quen có thể ảnh
hưởng trực tiếp đến hành vi tiếp tục sử dụng
CNTT (ví dụ: Limayem & Hirt, 2003; Kim &
Malhotra, 2005), một số khác cho rằng phải
thông qua trung gian là ý định tiếp tục sử dụng
(ví dụ: Gefen, 2003). Vai trò tương đối của các
phản ứng theo thói quen ở các giai đoạn khác
nhau của quá trình sử dụng CNTT được xây
dựng bởi Jasperson & cộng sự (2005). Theo đó,
trong giai đoạn sử dụng ban đầu, các cá nhân
có thể tham gia vào quá trình nhận thức để xây
dựng ý định, tuy nhiên, đối với các hành vi
mang tính lặp lại như một thói quen, phản xạ
nhận thức tiêu tan theo thời gian, khi đó
thói quen trực tiếp ảnh hưởng đến hành vi
(Bhattacherjee & Lin, 2015). Theo Wood &
cộng sự (2002), những người hành động theo
thói quen không cần truy cập đến ý định, theo
De Guinea & Markus (2009), khi hành vi trở
thành thói quen thì có thể lặp đi lặp lại không
cần ý định. Ảnh hưởng của thói quen sử dụng
lên hành vi sử dụng có thể được xem là một sự
phản biện cho quan điểm hành động hợp lý. Vì
vậy, có căn cứ để đề xuất giả thuyết (H3): Thói
quen sử dụng PTTTĐT có ảnh hưởng tích cực
lên ý định tiếp tục sử dụng PTTTĐT của thành
viên đội GCPM từ xa, và giả thuyết (H4): Thói
quen sử dụng PTTTĐT có ảnh hưởng tích cực
lên mức độ sử dụng PTTTĐT của thành viên

đội GCPM từ xa.
Các lý thuyết tâm lý xã hội như TRA, TPB
và các mô hình chấp nhận công nghệ như
TAM, UTAUT từ lâu đã cho rằng hành vi cá
nhân là có lý do và có kế hoạch, xuất phát từ ý
định có ý thức liên quan đến hành vi đó. Nhiều
nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện trong
bối cảnh sử dụng CNTT/HTTT, xác nhận rằng
ý định sử dụng CNTT/HTTT của người
dùng là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất đến hành
vi sử dụng CNTT/HTTT (ví dụ: Sun & cộng
sự, 2009; Thakur & cộng sự, 2013; AgudoPeregrina & cộng sự, 2014; Lian & cộng sự,
2014). Trong bối cảnh tiếp tục sử dụng
CNTT/HTTT, nhiều nghiên cứu thực nghiệm
cũng đã chứng minh người dùng có nhiều khả
năng tiếp tục sử dụng một CNTT/HTTT nhất
định nếu họ có ý định tích cực về việc tiếp tục
(ví dụ: Limayem & Cheung, 2008; Kim, 2012;
Huang & cộng sự, 2013; Shanmugam & cộng
sự, 2015). Vì vậy, có căn cứ để đề xuất giả
thuyết (H5): Ý định tiếp tục sử dụng PTTTĐT
có ảnh hưởng tích cực lên mức độ sử dụng
PTTTĐT của thành viên đội GCPM từ xa.
Sau cùng, để giải thích tác động của việc
sử dụng PTTTĐT lên kết quả làm việc của
thành viên trong đội GCPM từ xa, thành quả
công việc được đưa vào mô hình như là một
hậu tố của mức độ sử dụng PTTTĐT. Một số
nhà nghiên cứu đã chỉ ra việc sử dụng công
nghệ quyết định các kết quả làm việc cá nhân,
đặc biệt là thành quả cá nhân (Burton-Jones
& Straub Jr, 2006; Burton-Jones & Gallivan,
2007; Sun & cộng sự, 2009). Tương tự,
Jasperson & cộng sự (2005) xác định cách sử
dụng sau khi chấp nhận cài đặt các ứng dụng
CNTT (như áp dụng các tính năng, mở rộng
các tính năng…) giúp người dùng hoàn thành
công việc, tạo ra các tác động tích lũy lên thành
quả làm việc của hệ thống, thành quả công việc
của người dùng được cải thiện khi họ sử dụng
nhiều tính năng hơn và tìm ra cách sử dụng tính
năng mới trong công việc. Vì vậy, có căn cứ để
đề xuất giả thuyết (H6): Mức độ sử dụng
PTTTĐT có ảnh hưởng tích cực lên thành quả

Huỳnh T. M. Châu và cộng sự. Tạp chí Khoa học Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 14(5), 129-140 133

công việc của thành viên đội GCPM từ xa.
3. Phương pháp nghiên cứu
Bảng câu hỏi gồm 02 biến nhân khẩu (Vị
trí trong đội, Số thành viên của đội) và 24 biến

đo lường kế thừa từ các nghiên cứu đi trước rồi
hiệu chỉnh bằng phỏng vấn sơ bộ cho phù hợp
với bối cảnh đội GCPM từ xa tại Việt Nam
(xem Bảng 1).

Bảng 1
Thang đo
Nhân tố

Sự hài lòng
với việc sử
dụng PTTTĐT

Mã hóa

SHL

Thói quen sử
dụng PTTTĐT

TQSD

Ý định tiếp tục
sử dụng
PTTTĐT

YĐTT

Thành quả
công việc

Mức độ sử
dụng PTTTĐT

Thang đo
Nguồn

Số biến sau hiệu chỉnh, ví dụ

Kiểu đo

04
Bhattacherjee “Tôi cảm thấy hài lòng với việc
sử dụng PTTTĐT để cộng tác
(2001)
với các thành viên khác trong
đội”…
05
Limayem & “Việc sử dụng PTTTĐT để
Hirt (2003) cộng tác với các thành viên 1: Rất không
khác trong đội đã trở thành thói đồng ý –> 5:
quen đối với tôi”…
Rất đồng ý
05
Bhattacherjee
“Tôi dự định tiếp tục sử dụng
(2001)
PTTTĐT thay vì chấm dứt”…

TQCV

07
Walumbwa & “Cho đến thời điểm này, tôi đã
cộng sự (2009) hoàn thành đầy đủ các nhiệm
vụ được giao”…

MĐSD

03
1: Từ 0% đến
“Việc
sử
dụng
PTTTĐT
có
thể
Bhattacherjee
20% –> 5: Từ
& Lin (2015) giúp tôi hoàn thành …% tổng
81% đến
nội dung công việc hàng ngày
100%
trong đội”…

Nghiên cứu định lượng bằng cách phát
bằng bảng câu hỏi theo phương pháp thuận tiện
phi xác suất cho các cá nhân đang là thành viên
các đội GCPM từ xa tại Việt Nam. Cỡ mẫu
243, đạt yêu cầu về kích thước mẫu tối thiểu
(Hair & cộng sự, 2014). Dữ liệu được mã hóa,
làm sạch và đưa vào phân tích bằng phần mềm
SPSS/AMOS qua các bước: (1) thống kê mô tả,
(2) kiểm định sơ bộ thang đo bằng phân tích
Cronbach’s Alpha và EFA, (3) kiểm định mô

hình đo lường và mô hình cấu trúc bằng phân
tích CFA và SEM.
4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Thống kê mô tả
Có 63 đáp viên đang là trưởng đội
(25,9%) và 180 đáp viên đang là thành viên
(74,1%). Có 189 đáp viên đang làm việc trong
đội có ít hơn 10 thành viên (77,8%) và 54 đáp
viên đang làm việc trong đội có từ 10 thành
viên trở lên (22,2%). Các biến đo lường có giá
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4.2.2. Phân tích nhân tố khẳng định
Phân tích CFA để kiểm định mô hình đo
lường, kết quả cho thấy mô hình đề xuất là phù
hợp với dữ liệu, với các chỉ số Chi–square (χ
2)/dF=1,561 (<3) (p=0,000 <0,05), GFI=0,922
(>0,9), TLI=0,957 (>0,9), CFI=0,965 (>0,9),
IFI=0,965 (>0,9), RMSEA=0,048 (<0,06). Hệ
số tải chuẩn hóa của 18 biến đều >0,5 (p=0,000
<0,05), phương sai trích trung bình (AVE) của
các nhân tố đều >0,5 nên thang đo đạt độ hội tụ
(Fornell & Larcker, 1981), ngoài ra hệ số tin
cậy tổng hợp (CR) của các nhân tố đều >0,7
nên thang đo đạt độ tin cậy (Hair & cộng sự,
2016) (xem Bảng 2). AVE của mỗi nhân tố
(trên đường chéo) lớn hơn bình phương hệ số
tương quan giữa nhân tố đó với các nhân tố
khác nên thang đo đạt độ phân biệt (Hair &
cộng sự, 2014) (xem Bảng 3).

trị trung bình nằm trong khoảng [3,424;
4,132], độ lệch chuẩn nằm trong khoảng
[0,4103; 0,9103].
4.2. Kiểm định mô hình đo lường
4.2.1. Phân tích nhân tố khám phá
Kiểm tra độ tin cậy sơ bộ của các thang đo
bằng phân tích hệ số Cronbach’s Alpha, lần
lượt loại 04 biến do |tương quan biến – tổng|
<0,3 và hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo
tăng khi loại biến. Còn 20 biến, phân tích EFA
02 lần (phép quay Promax), lần lượt loại 02
biến do tải lên 02 nhân tố với |hiệu số tải| <0,3,
tập dữ liệu còn 18 biến có hệ số tải đều >0,7,
KMO=0,835 (p=0,000 <0,05). Có 05 nhân tố
hình thành với hệ số Cronbach’s Alpha đều
>0,7. Tổng phương sai trích =71,372% giải
thích tương đối tốt sự biến thiên của dữ liệu
(Hair & cộng sự, 2014) (xem Bảng 2).
Bảng 2
Kiểm tra độ tin cậy và độ hội tụ của các thang đo
Nhân tố

EFA

CFA

Số biến
sau EFA

Hệ số tải

Số biến
sau CFA

Hệ số tải chuẩn
hóa

CR

AVE

SHL

03

0,887 –> 0,896

03

0,800 –> 0,873

0,874

0,698

TQSD

03

0,820 –> 0,831

03

0,684 –> 0,750

0,767

0,524

YĐTT

04

0,853 –> 0,892

04

0,793 –> 0,834

0,892

0,673

MĐSD

03

0,838 –> 0,865

03

0,744 –> 0,788

0,807

0,583

TQCV

05

0,743 –> 0,840

05

0,659 –> 0,811

0,843

0,620

Bảng 3
Kiểm tra độ phân biệt của các thang đo
Nhân tố

SHL

TQSD

YĐTT

MĐSD

SHL

0,835

TQSD

0,360

0,724

YĐTT

0,384

0,315

0,820

MĐSD

0,461

0,276

0,500

0,764

TQCV

0,322

0,353

0,304

0,360

TQCV

0,787
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4.3. Kiểm định mô hình cấu trúc
Phân tích SEM để kiểm định mô hình cấu
trúc bằng ước lượng ML, kết quả cho thấy mô
hình đạt độ phù hợp chung với các chỉ số Chi–
square (χ2)/dF=1,648 (<3) (p=0,000 <0,05),
Sự hài lòng với
việc sử dụng
PTTTĐT

GFI=0,916 (>0,9), TLI = 0,950 (>0,9), CFI =
0,958 (>0,9), IFI = 0,959 (>0,9),
RMSEA=0,052 (<0,06). Bốn nhân tố SHL,
TQSD, YĐTT và MĐSD giải thích được 16%
phương sai của TQCV (xem Hình 1).

(H2)
0,310***
(H1)
0,308***

R2 = 0,16

H6
Ý định tiếp tục sử H5
Mức độ sử
dụng PTTTĐT 0,371*** dụng PTTTĐT 0,395***

Thói quen sử
dụng PTTTĐT

(H3)
0,205*

Thành quả
công việc

Có ý nghĩa thống kê
Không có ý nghĩa thống kê
*** p < 0,001 ; * p < 0,05

(H4)
0,072

Hình 1. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính
Kiểm tra các mối quan hệ trong mô hình,
kết quả cho thấy giả thuyết (H4) bị bác bỏ do
mức ý nghĩa p = 0,366 >0,05, 05/06 giả thuyết
còn lại được ủng hộ. SHL và TQSD có ảnh

hưởng dương lên YĐTT. SHL và YĐTT có
ảnh hưởng dương lên MĐSD. MĐSD có ảnh
hưởng dương lên TQCV (Hair & cộng sự,
2014) (xem Bảng 4).

Bảng 4
Kiểm định các giả thuyết
Mối quan hệ

Giả thuyết

Ước lượng

Mức ý nghĩa

Kết luận

SLH –> YĐTT

H1

0,308

***

Ủng hộ

SHL –> MĐSD

H2

0,310

***

Ủng hộ

TQSD –> YĐTT

H3

0,205

0,012

Ủng hộ

TQSD –> MĐSD

H4

0,072

0,366

Bác bỏ

YĐTT –> MĐSD

H5

0,371

***

Ủng hộ

MĐSD –> TQCV

H6

0,395

* **

Ủng hộ

5. Thảo luận kết quả và kiến nghị
5.1. Đóng góp lý thuyết và hàm ý quản trị
Về mặt lý thuyết, đóng góp của bài báo này
là mở rộng và kiểm định lý thuyết tiếp tục sử
dụng CNTT/HTTT của Bhattacherjee và cộng

sự, với bộ dữ liệu khảo sát ở Việt Nam. Dựa
trên mô hình tiếp tục sử dụng CNTT của
Bhattacherjee & Lin (2015), bài báo này bổ
sung một hậu tố mới (thành quả công việc) và
hai mối quan hệ mới (H3 và H6) và đề xuất một
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mô hình có cấu trúc mô tả cách thức ảnh hưởng
của sự hài lòng với việc sử dụng PTTTĐT, thói
quen sử dụng PTTTĐT, ý định tiếp tục sử dụng
PTTTĐT, mức độ sử dụng PTTTĐT lên thành
quả công việc của thành viên đội GCPM từ xa.
Mẫu khảo sát là 243 thành viên các đội GCPM
từ xa tại Việt Nam.
Tương tự như Bhattacherjee & Lin (2015),
kết quả nghiên cứu của bài báo này cho thấy
trong bối cảnh đội GCPM từ xa, cũng tồn tại
ảnh hưởng tích cực của sự hài lòng với việc sử
dụng PTTTĐT lên ý định tiếp tục sử dụng
PTTTĐT (β=0,308), ảnh hưởng tích cực của sự
hài lòng với việc sử dụng PTTTĐT lên mức độ
sử dụng PTTTĐT (β=0,310), ảnh hưởng tích
cực của ý định tiếp tục sử dụng PTTTĐT lên
mức độ sử dụng PTTTĐT (β=0,371). Tuy
nhiên, so với Bhattacherjee & Lin (2015), bài
báo này giúp khám phá thêm ảnh hưởng tích
cực của thói quen sử dụng PTTTĐT lên ý định
tiếp tục sử dụng PTTTĐT (β=0,205), và ảnh
hưởng tích cực của mức độ sử dụng PTTTĐT
lên thành quả công việc (β=0,395). Đồng thời,
kết quả nghiên cứu của bài báo này không ủng
hộ ảnh hưởng tích cực của thói quen sử dụng
PTTTĐT lên mức độ sử dụng PTTTĐT – đây
là điểm khác biệt so với Bhattacherjee & Lin
(2015) và một số nghiên cứu liên quan (ví dụ:
Wood & cộng sự, 2002; Limayem & Hirt,
2003; Kim & Malhotra, 2005; De Guinea &
Markus, 2009). Bài báo này bổ sung tài liệu
tham khảo về chủ đề tiếp tục sử dụng CNTT và
cho thấy vai trò của việc sử dụng công nghệ hỗ
trợ đối với kết quả làm việc trong đội ảo – vốn
chưa được chú ý nghiên cứu tại Việt Nam.
Về mặt quản trị, từ kết quả nghiên cứu,
một vài kiến nghị có thể được đề xuất. Một là,
trong đội GCPM từ xa, có một tỉ lệ nhất định
(16%) sự biến thiên thành quả công việc của
thành viên đội có thể được giải thích bởi các
yếu tố liên quan đến việc sử dụng PTTTĐT

(gồm sự hài lòng với việc sử dụng trước đó,
thói quen sử dụng, ý định tiếp tục sử dụng và
mức độ sử dụng); trong đó, mức độ sử dụng
PTTTĐT trực tiếp dẫn đến thành quả công
việc. Điều này cho thấy tầm quan trọng của
việc sử dụng PTTTĐT đối với kết quả làm việc
của thành viên đội trong bối cảnh làm việc gián
tiếp thông qua sự hỗ trợ của công nghệ. Hai là,
để gia tăng mức độ sử dụng PTTTĐT, có thể
tập trung vào việc nâng cao sự hài lòng với việc
sử dụng trước đó – tức là khía cạnh cảm xúc,
và củng cố ý định tiếp tục sử dụng – tức là khía
cạnh nhận thức, đối với việc tiếp tục sử dụng
PTTTĐT. Ba là, ý định tiếp tục sử dụng
PTTTĐT có thể được củng cố thông qua việc
nâng cao sự hài lòng với việc sử dụng trước đó
và rèn luyện thói quen sử dụng. Như vậy, cả
khía cạnh cảm xúc và khía cạnh nhận thức đối
với việc sử dụng PTTTĐT rất đáng được chú ý
vì có ảnh hưởng trực tiếp lẫn gián tiếp lên mức
độ sử dụng PTTTĐT.
5.2. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp
theo
Bài báo này chỉ thực hiện kiểm định mô
hình trong một bối cảnh duy nhất là các đội
GCPM từ xa tại Việt Nam, vì vậy hướng
nghiên cứu kế tiếp có thể là đánh giá lại tính
tổng quát của mô hình trong các lĩnh vực khác,
và/hoặc có thể tập trung vào việc kiểm định mô
hình ở các địa phương hay vùng lãnh thổ khác
nhau với các đặc trưng văn hóa riêng. Cuối
cùng, dù nhiều học giả cho rằng đội ảo là một
cách tổ chức công việc mang tính kỹ thuật – xã
hội rõ nét (Carroll & Wang, 2011; Cogburn &
cộng sự, 2011; Painter & cộng sự, 2016), tức
là giữa các yếu tố liên quan đến việc sử dụng
công nghệ hỗ trợ và các yếu tố xã hội có sự
tương tác trong quá trình dẫn đến kết quả làm
việc trong đội ảo, nhưng ý tưởng đó chưa được
thể hiện trong bài báo này, đây có thể là một cơ
hội nghiên cứu triển vọng
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