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ABSTRACT 

This study was conducted to examine the impact of manager 
characteristics on the performance of hotels in the Mekong Delta. The 
study was carried out basing on the sample collected from 169 managers 
of hotels from 1 to 4 stars. OLS regression analysis results showed that 
hotels with managers having a high level of education, many years of 
experience, female gender and many social relationships were associated 
with better performance. In addition, there was the evidence that hotels 
with high hotel standards, long-term operations, good access to finance 
and a lot of government support gained a better performance 

TÓM TẮT 

Bài viết nghiên cứu ảnh hưởng đặc điểm của người quản lý khách sạn đến 
hiệu quả hoạt động kinh doanh của các khách sạn tại Đồng bằng sông 
Cửu Long. Nghiên cứu được thực hiện dựa trên mẫu nghiên cứu thu thập 
từ 169 người quản lý khách sạn từ 1 đến 4 sao. Kết quả phân tích hồi quy 
OLS cho thấy những khách sạn có người quản lý có trình độ học vấn cao, 
có kinh nghiệm nhiều năm, giới tính nữ và có nhiều mối quan hệ xã hội 
có hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt hơn. Ngoài ra, có bằng chứng cho 
thấy những khách sạn có tiêu chuẩn khách sạn cao, hoạt động lâu năm, 
có khả năng tiếp cận tài chính tốt và nhận được nhiều sự hỗ trợ của Chính 
phủ cũng có hiệu quả hoạt động kinh doanh tốt hơn. 

Trích dẫn: Ngô Mỹ Trân và Đoàn Thanh Ngọc, 2019. Nghiên cứu ảnh hưởng đặc điểm của người quản lý đến 
hiệu quả hoạt động kinh doanh của các khách sạn tại Đồng bằng sông Cửu Long. Tạp chí Khoa học 
Trường Đại học Cần Thơ. 55(Số chuyên đề: Kinh tế): 1-11. 

1 GIỚI THIỆU 

Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn, du lịch chiếm tỷ trọng ngày càng cao trong cơ 
cấu GDP, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - 
xã hội. Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, 
hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm; chú trọng phát 
triển theo chiều sâu đảm bảo chất lượng và hiệu quả, 
khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh là 
những mục tiêu mà du lịch Việt Nam đang hướng 
đến. Năm 2016, ngành Du lịch Việt Nam lần đầu 

tiên đạt mốc đón 10 triệu lượt khách quốc tế, tăng 
trưởng 26% so với năm 2015. Khách du lịch nội địa 
đạt 62 triệu lượt, tăng 8,8%; tổng doanh thu từ khách 
du lịch đạt 417 nghìn tỷ đồng. Kết quả này thể hiện 
nỗ lực của toàn ngành trong tất cả các lĩnh vực từ lữ 
hành, lưu trú, xúc tiến quảng bá, hợp tác quốc tế, cho 
tới xây dựng thể chế chính sách, đầu tư, đào tạo nhân 
lực… 

Cùng với sự tăng trưởng của du lịch cả nước, 
ngành kinh doanh khách sạn cũng đang có những 
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bước phát triển mạnh mẽ với sự bùng nổ về hệ thống 
cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch cao cấp, tạo nền tảng 
cho việc đón khách du lịch nghỉ dưỡng có chi tiêu 
cao và lưu trú dài ngày. Mặc dù vậy, các khách sạn 
Việt Nam vẫn còn một khoảng cách về cả quy mô 
so với các khách sạn nước ngoài được quản lý bởi 
các thương hiệu nổi tiếng quốc tế. Các khách sạn 
Việt Nam vẫn chưa thật sự năng động và mạnh dạn 
trong đầu tư, chưa có đủ điều kiện để tạo ra những 
sản phẩm thu hút, chưa có chiến lược lâu dài để xây 
dựng và phát triển thương hiệu, kỹ năng quản lý và 
khả năng tiếp cận xu hướng thị trường còn hạn chế 
nên khả năng cạnh tranh còn rất thấp. Những vấn đề 
cần đặt ra cho các khách sạn là sự cần thiết phải nâng 
cao năng lực quản lý điều hành, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả 
kinh doanh của các doanh nghiệp. Nhiều nghiên cứu 
trong và ngoài nước trước đây cho thấy đặc điểm 
của người quản lí như số năm kinh nghiệm, trình độ 
học vấn, giới tính, mối quan hệ xã hội… có ảnh 
hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các 
khách sạn (Liu and Ravichandan, 2007; Woldie et 
al., 2008; Fairlie and Robb, 2009; Nguyễn Trọng 
Hoài và Huỳnh Thanh Điền, 2010). 

Nhìn chung hiện nay, các nghiên cứu và lý luận 
về ảnh hưởng của đặc điểm người quản lý đến hiệu 
quả hoạt động kinh doanh khách sạn ở Việt Nam còn 
hạn chế. Nguyên nhân cốt lõi là do ngành kinh 
doanh khách sạn ở nước ta còn khá mới, phạm vi 
kinh doanh tương đối rộng và liên quan đến nhiều 
ngành, nội dung và hình thức kinh doanh luôn có 
nhiều thay đổi. Đồng bằng sông Cửu Long phát triển 
du lịch với nền xuất phát thấp, tốc độ tăng trưởng 
không ổn định. Ngành kinh doanh khách sạn tại  
Đồng bằng sông Cửu Long vẫn chưa phát triển 
tương xứng với tiềm năng và lợi thế du lịch của 
vùng. Khách đến và đi chủ yếu chỉ trong ngày, thời 
gian lưu trú ngắn, chi tiêu ít, khiến doanh thu thấp. 
Hiện tại, tỷ lệ lưu trú của khách ở Đồng bằng sông 
Cửu Long  chỉ đạt trung bình 1,95 ngày với khách 
quốc tế, 1,7 ngày với khách trong nước. Nhìn tổng 
thể, du lịch Đồng bằng sông Cửu Long nói chung và 
ngành kinh doanh khách sạn tại Đồng bằng sông 
Cửu Long nói riêng vẫn còn hạn chế, đặc biệt là 
thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao. Điều kiện 
kinh doanh hiện nay vô cùng khốc liệt, đầy nguy cơ 
và thách thức, đặc điểm của nhà quản lý có ảnh 
hưởng quyết định đối với hiệu quả hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp.  

Những vấn đề nêu trên cho thấy rằng việc thực 
hiện nghiên cứu về sự ảnh hưởng đặc điểm của 
người quản lý đến hiệu quả hoạt động kinh doanh 
các khách sạn tại Đồng bằng sông Cửu Long là thật 
sự cần thiết. Mục tiêu của bài nghiên cứu này là phân 
tích sự ảnh hưởng đặc điểm của người quản lý đến 

hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các khách sạn ở 
Đồng bằng sông Cửu Long, từ đó đề xuất hàm ý 
chính sách để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh 
doanh của các khách sạn tại Đồng bằng sông Cửu 
Long trong thời gian tới. 

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH 
NGHIÊN CỨU 

2.1 Lý thuyết cấp bậc trong tổ chức của 
Hambrick and Mason (1984) và các nghiên cứu 
có liên quan 

Hambrick and Mason (1984) đã lập luận rằng 
đặc điểm nhân khẩu học của người quản lý như giới 
tính, trình độ học vấn, tuổi, kinh nghiệm, nền tảng 
kinh tế xã hội có ảnh hưởng đến quyết định của 
người quản lý thông qua các tổ chức mà họ lãnh đạo. 
Ảnh hưởng của những người quản lý đến sự thành 
công hay thất bại của doanh nghiệp được Hambrick 
and Mason (1984) giải thích là do chính những 
quyết định chiến lược mà những người quản lý đã 
lựa chọn. Các tác giả cho rằng đặc điểm nhân khẩu 
học có liên quan đến sự nhận thức về các giá trị ảnh 
hưởng đến việc ra quyết định của người quản lý. 
Trình độ giáo dục của người quản lý ảnh hưởng tích 
cực đến tư duy, khả năng tiếp nhận và sự đổi mới, 
do đó nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh 
nghiệp. Từ cơ sở lý thuyết đó, một số nghiên cứu đã 
cho thấy các mối quan hệ tích cực giữa các đặc điểm 
người quản lý và hiệu quả doanh nghiệp.  

Nghiên cứu về mối liên hệ giữa trình độ học vấn 
và hiệu quả doanh nghiệp có nghiên cứu của 
Camelo-Ordaz et al. (2005). Ngoài ra, Bantel and 
Jackson (1989) cung cấp bằng chứng cho thấy trình 
độ giáo dục có tác động tích cực đến hiệu quả doanh 
nghiệp. Theo Ahn el al. (2015), trình độ học vấn của 
người quản lí có thể ảnh hưởng đến việc đưa ra 
những quyết định chiến lược của tổ chức. Liên quan 
đến mối liên hệ của giới tính người quản lí và hiệu 
quả của doanh nghiệp, Nishii and Özbilgin (2007) 
cho thấy sự đa dạng giới tính có ảnh hưởng tích cực 
đến hiệu quả của doanh nghiệp. Nghiên cứu của 
Carter et al. (2003) cũng chỉ rõ có có mối quan hệ 
thuận chiều giữa người quản lý nữ và hiệu quả của 
doanh nghiệp.  

Theo Woldie et al. (2008), kinh nghiệm giúp cho 
những người quản lý có được những hiểu biết quan 
trọng trong việc hình thành những chiến lược, huy 
động những nguồn lực cần thiết cho sự phát triển 
doanh nghiệp. Kinh nghiệm giúp cho người quản lý 
phát triển được năng lực quản lý và giải quyết các 
vấn đề một cách tốt hơn (Cooper et al., 1994). Nếu 
số năm làm quản lý càng nhiều thì khả năng xử lý 
những biến động về kinh tế cũng như những dự đoán 
về những biến động trong tương lai sẽ tốt hơn 
(Trương Đông Lộc và Nguyễn Đức Trọng, 2010). 
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2.2 Mô hình nghiên cứu và giả thuyết 
nghiên cứu 

Từ cơ sở lý thuyết và lược khảo tài liệu, mô hình 
nghiên cứu sự ảnh hưởng đặc điểm của người quản 
lý đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại các khách 
sạn ở Đồng bằng sông Cửu Long được đề xuất với 
các đặc điểm của người quản lí bao gồm: trình độ 
học vấn của người quản lý, số năm kinh nghiệm của 

người quản lý, giới tính của người quản lý, khả năng 
sử dụng ngoại ngữ của người quản lý và mối quan 
hệ xã hội của người quản lý (Hình 1). Ngoài ra, một 
số biến kiểm soát được bổ sung vào mô hình nghiên 
cứu nhằm tăng độ giải thích của mô hình gồm số 
năm hoạt động của khách sạn, khả năng tiếp cận tài 
chính của khách sạn, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu của 
khách sạn và số lần nhận được hỗ trợ của Chính phủ, 
tiêu chuẩn khách sạn. 

 
Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Với mô hình nghiên cứu trong Hình 1, các giả 
thuyết được đặt ra như sau: 

Trình độ học vấn của người quản lý khách 
sạn 

Trình độ học vấn có ảnh hưởng đến hiệu quả 
hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 
Người quản lý có học vấn càng cao thì khả năng tiếp 
thu kiến thức mới về khoa học kỹ thuật cũng như 
khoa học quản lý sẽ tốt hơn, qua đó giúp sử dụng 
hiệu quả hơn nguồn nhân lực con người, vật chất, tài 
chính để nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp 
(Lê Khương Ninh, 2011). Trình độ học vấn có ảnh 
hưởng tích cực đến khả năng tiếp nhận sự đổi mới, 
những người quản lý có trình độ giáo dục cao có khả 
năng nhận thức phức tạp hơn vì vậy tăng khả năng 
tiếp thu những ý tưởng mới và khả năng chấp nhận 
sự đổi mới cũng tăng lên. Vì vậy, trình độ học vấn 
của người quản lý có liên quan đến hiệu quả học hỏi 
của nhân viên, ảnh hưởng đến hiệu quả của tổ chức 
(Liu and Ravichandan, 2007). Trình độ học vấn cao 
của người quản lý còn thể hiện qua những kỹ năng 

nhận thức đa dạng, giúp họ phân tích được những 
vấn đề phức tạp. Họ còn có khả năng chịu đựng tốt 
và khả năng phân tích thông tin để đưa ra những 
quyết định cần thiết. Người quản lý có trình độ học 
vấn cao được xem là nguồn lực khởi đầu cho doanh 
nghiệp, phản ánh những ảnh hưởng đến quyết định 
chiến lược của tổ chức (Ahn et al., 2015). Những 
năng lực này rất cần thiết cho người quản lý khách 
sạn. Vì vậy, giả thuyết H1 được đề xuất như sau:  

H1: Trình độ học vấn của người quản lý 
khách sạn càng cao thì hiệu quả hoạt động kinh 
doanh của khách sạn càng cao. 

Số năm kinh nghiệm của người quản lý khách 
sạn  

 Số năm kinh nghiệm được đo lường bằng số 
năm người đó giữ vị trí quản lý cao nhất trong doanh 
nghiệp. Kinh nghiệm của người quản lý phản ánh 
một quá trình theo thời gian những sự hiểu biết về 
môi trường bên trong và bên ngoài doanh nghiệp do 
đó mang lại nhiều kiến thức hữu ích liên quan đến 
công việc và tổ chức. Khi số năm kinh nghiệm của 
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người quản lý tăng lên thì họ có xu hướng cam kết 
tổ chức tốt hơn để thực hiện những công việc của họ 
trong vận hành doanh nghiệp (Liu and Ravichandan, 
2007). Những người quản lý trẻ có ít năm kinh 
nghiệm thường thiếu những kiến thức hữu ích để 
đánh giá những chiến lược rủi ro. Người quản lý trẻ 
chưa được biết đến nhiều, chưa có nhiều mối quan 
hệ nên hiệu quả của họ bị hạn chế (Simsek, 2004).  

Ở khía cạnh khác, người quản lý có số năm kinh 
nghiệm còn phản ánh mức độ mà người đó gắn kết 
vào mạng lưới của các tổ chức có liên quan và họ 
thiết lập được các nguồn lực và liên minh để phối 
hợp và hỗ trợ những sáng kiến mang tính rủi ro cao. 
Số năm kinh nghiệm của người quản lý ảnh hưởng 
gián tiếp đến hiệu quả thông qua việc ảnh hưởng 
trực tiếp đến đội ngũ quản lý cấp cao có khuynh 
hướng chấp nhận rủi ro cao và theo đuổi những sáng 
kiến kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu của 
Godfred (2013) cũng chỉ ra rằng những người quản 
lý có kinh nghiệm làm việc nhiều năm thì khả năng 
quản lý tự tin và tốt hơn, các người quản lý với hơn 
21 năm kinh nghiệm sẽ có khả năng quản lý tốt nhất. 
Nghiên cứu của Woldie et al. (2008) cũng khẳng 
định kinh nghiệm quản lý ảnh hưởng tích cực đến 
tăng trưởng của doanh nghiệp. Người quản lý có 
kinh nghiệm tạo ra lợi thế doanh nghiệp trước các 
đe dọa và thỏa mãn nhu cầu khách hàng tốt hơn nên 
làm tăng hiệu quả của doanh nghiệp. Khách sạn là 
một ngành kinh doanh đòi hỏi sự năng động, do đó 
người quản lý khách sạn có kinh nghiệm có thể quản 
lý khách sạn được kỳ vọng sẽ quản lý khách sạn tốt 
hơn. Vì vậy, giả thuyết tiếp theo được đặt ra như sau: 

H2: Số năm kinh nghiệm của người quản lý 
khách sạn càng nhiều thì hiệu quả hoạt động 
kinh doanh của khách sạn càng cao. 

Giới tính của người quản lý khách sạn  

Mối quan hệ giữa giới tính của người quản lý và 
hiệu quả khách sạn cho nhiều kỳ vọng khác nhau, 
tùy thuộc vào nền văn hóa, điều kiện giáo dục và vấn 
đề bình đẳng giới ở mỗi quốc gia. Có nghiên cứu 
cho rằng phụ nữ giữ những vị trí cấp cao có ảnh 
hưởng tích cực đến hiệu quả công ty (Smith et al., 
2006). Tuy nhiên, cũng có nghiên cứu lại cho thấy 
người quản lý nữ đạt ít thành công hơn nam bởi vì 
nguồn vốn khởi nghiệp và nguồn nhân lực kinh 
doanh thấp, có thời gian kinh doanh ít hơn và có 
những quan tâm khác ngoài công việc kinh doanh 
(Fairlie and Robb, 2009). Cũng có nghiên cứu lại 
cho thấy không có mối liên hệ giữa giới tính và hiệu 
quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 
(Yasser, 2012). Nghiên cứu của Ndoro (2012) cho 
rằng giới tính của lãnh đạo cũng ảnh hưởng đến hiệu 
suất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhà 
nghiên cứu này chỉ ra rằng giới tính lãnh đạo là nữ 

sẽ ảnh hưởng tích cực đối với hoạt động của doanh 
nghiệp.  

Tại Việt Nam, theo số liệu từ cuộc tổng điều tra 
Doanh nghiệp năm 2015 cho thấy các doanh nghiệp 
nhỏ do phụ nữ làm chủ có doanh thu hàng năm trung 
bình cao hơn 0,9% so với các doanh nghiệp nhỏ do 
nam giới làm chủ. Kết quả từ nghiên cứu của Tổ 
chức Tài chính Quốc tế năm 2017 cũng cho thấy phụ 
nữ điều hành các doanh nghiệp có doanh thu hàng 
năm cao hơn nam giới trong các ngành dịch vụ kinh 
doanh. Thêm vào đó, phụ nữ Việt Nam được đánh 
giá tốt về bình đẳng giới so với các quốc gia khác có 
cùng trình độ phát triển, đặc biệt là về sự tham gia 
và cơ hội kinh tế. Từ những cơ sở đó, mối quan hệ 
của giới tính và hiệu quả hoạt động của khách sạn 
được kỳ vọng trong nghiên cứu này là:  

H3: Khách sạn có người quản lý nữ thì hoạt 
động kinh doanh của khách sạn tốt hơn khách 
sạn có người quản lý nam. 

Khả năng sử dụng ngoại ngữ của người quản 
lý khách sạn  

Các nghiên cứu của Agut et al. (2003), Guisan 
and Neira (2006), Connolly and McGing (2006) và 
Çizel et al. (2007) đều chỉ ra rằng kỹ năng ngoại ngữ 
là kỹ năng quan trọng trong quản lý khách sạn. 
Ngoại ngữ giao tiếp là yêu cầu tất yếu đối với người 
quản lý khách sạn. Giao tiếp và hiểu được nhiều 
ngoại ngữ khác nhau là lợi thế giúp người quản lý 
khẳng định năng lực và nâng cao hiệu quả kinh 
doanh của khách sạn. Vì vậy, giả thuyết H4 được đề 
xuất là: 

H4: Khả năng sử dụng ngoại ngữ của người 
quản lý khách sạn có mối quan hệ thuận với hiệu 
quả hoạt động kinh doanh của khách sạn. 

Mối quan hệ xã hội của người quản lý  

Mối quan hệ xã hội của người quản lý được định 
nghĩa là số lượng các mối quan hệ, các hỗ trợ, các 
cơ hội, các lần giải quyết những vấn đề khó khăn mà 
người quản lý nhận được trong một đơn vị thời gian 
cố định (Nguyễn Trọng Hoài và Huỳnh Thanh Điền, 
2010). Narayan and Cassidy (2001) đã đo lường dựa 
vào số lượng các mạng lưới mà cá nhân đó tham gia 
vào mạng lưới các tổ chức, hội, nhóm, mạng lưới xã 
hội truyền thống. Mối quan hệ xã hội của người 
quản lý được đo lường ở góc độ tương tác giữa cá 
nhân người quản lý với các chủ thể bên ngoài doanh 
nghiệp (Nahapiet and Ghoshal, 1998). Vốn xã hội 
làm tăng sự tin tưởng lẫn nhau và làm giảm các chi 
phí giao dịch trao đổi các nguồn lực giữa các tổ 
chức, do đó làm tăng lợi thế cạnh tranh của doanh 
nghiệp (Batjargal, 2003). Vì vậy, giả thuyết tiếp theo 
được đặt ra là:  
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H5: Người quản lý khách sạn có nhiều mối 
quan hệ xã hội thì hiệu quả hoạt động kinh doanh 
của khách sạn càng cao. 

3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1 Phương pháp thu thập số liệu 

Số liệu sơ cấp được thu thập thông qua phỏng 
vấn dưới các hình thức trực tiếp, điện thoại, thư điện 
tử các giám đốc, phó giám đốc, người quản lý cấp 
cao của các khách sạn 1 - 4 sao tại Đồng bằng sông 
Cửu Long từ tháng 6/2017 đến tháng 12/2017. Theo 
Tabachnick and Fidell (1996), đối với phân tích hồi 
quy đa biến, cỡ mẫu tối thiểu cần đạt được theo công 
thức n = 50 + 8 x m (m là số biến độc lập). Nghiên 
cứu này sử dụng 10 biến quan sát nên cần điều tra 
tối thiểu 130 đáp viên. Tuy nhiên, để phòng ngừa 
những phiếu phỏng vấn không hợp lệ và dựa trên 

điều kiện về thời gian và tài chính, tác giả chọn cỡ 
mẫu là 170.  

Việc chọn mẫu được thực hiện với phương pháp 
chọn mẫu phi ngẫu nhiên, cụ thể là kiểu thuận tiện 
phân tầng theo tiêu chuẩn khách sạn (1 sao đến 4 
sao). Tác giả chọn 5 tỉnh có số lượng khách sạn 1-4 
sao và tiềm năng du lịch cao nhất tại Đồng bằng 
sông Cửu Long để khảo sát gồm Cần Thơ, Đồng 
Tháp, An Giang, Kiên Giang và Tiền Giang. Cơ cấu 
mẫu dự kiến được trình bày trong Bảng 1. Đối tượng 
khảo sát là những người chủ khách sạn hoặc quản lý 
cấp cao nên rất khó tiếp cận. Do đó, việc tiếp cận 
chủ yếu dựa vào những mối quan hệ xã hội sẵn có 
hoặc thông qua những người quen biết với đáp viên 
bằng bảng câu hỏi soạn sẵn thông qua hình thức 
phỏng vấn trực tiếp, điện thoại và thư điện tử để lấy 
thông tin. 

Bảng 1: Phân bổ cơ cấu mẫu dự kiến 

Tiêu chuẩn  
khách sạn 

Số lượng KS 1-4 sao 
(khách sạn) 

Tỷ trọng (%) 
Cơ cấu mẫu dự kiến 

(khách sạn) 
Một sao 180 57 97 
Hai sao 92 29 49 
Ba sao 29 9 15 
Bốn sao 14 5 9 
Tổng cộng 315 100 170 

Nguồn: Tổng cục Du lịch và các Sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch (2016) 

Số liệu sơ cấp sau khi được thu thập bằng cách 
phỏng vấn trực tiếp 170 người quản lý khách sạn tại 
Đồng bằng sông Cửu Long thông qua bảng câu hỏi 
trong khoảng thời gian từ tháng 6/2017 đến tháng 
12/2017, số bảng câu hỏi thu về là 169. 

3.2 Phương pháp phân tích số liệu 

 Phương pháp phân tích chính sử dụng trong 
nghiên cứu là phương pháp phân tích hồi quy OLS. 
Chỉ tiêu lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) được sử 
dụng làm chỉ tiêu chính để đánh giá hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của các khách sạn tại Đồng bằng 
sông Cửu Long. Bên cạnh đó, chỉ tiêu lợi nhuận trên 
vốn chủ sở hữu (ROE) được sử dụng để kiểm tra lại 
tính ổn định của số liệu. Hiện nay, có rất nhiều chỉ 
tiêu đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của 
doanh nghiệp, tuy nhiên những chỉ tiêu lợi nhuận 
được dùng nhiều nhất là ROA và ROE. Hai chỉ tiêu 
này là những chỉ báo hiệu quả cho kết quả hoạt động 
kinh doanh hiện tại và phản ánh khả năng lợi nhuận 
mà doanh nghiệp đã đạt được trong các kỳ kế toán 
đã qua. ROA phản ánh hiệu quả việc sử dụng tài sản 
trong hoạt động kinh doanh của công ty và cũng là 

một thước đo để đánh giá năng lực quản lý của ban 
lãnh đạo công ty. Bên cạnh đó, chỉ tiêu ROE là một 
chỉ số đáng tin cậy về khả năng một công ty có thể 
sinh lời trong tương lai. ROE là biến phụ thuộc được 
dùng để đo lường hiệu quả tài chính của doanh 
nghiệp, mục tiêu của các chủ sở hữu DN chính là 
khả năng sinh lời từ đồng vốn họ bỏ ra. 

Mô hình ước lượng có dạng:  

ROA =α0 + βiXi + £jDj + ε 

Trong đó, ROA là biến đo lường hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của khách sạn. Xi là tập hợp các 
biến độc lập có liên quan đến đặc điểm của người 
quản lí như trình độ học vấn, số năm kinh nghiệm, 
giới tính, khả năng sử dụng ngoại ngữ và mối quan 
hệ xã hội. Dj là tập hợp các biến kiểm soát liên quan 
đến đặc điểm của doanh nghiệp như số năm hoạt 
động của khách sạn, khả năng tiếp cận tài chính của 
khách sạn, số hỗ trợ nhận được từ chính phủ, tiêu 
chuẩn khách sạn và tỷ lệ tăng trưởng doanh thu của 
khách sạn trong 1 năm. Diễn giải chi tiết của các 
biến được trình bày trong Bảng 2. 
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Bảng 2: Diễn giải các biến sử dụng trong mô hình 

Ký hiệu Tên biến Đơn vị tính Cách đo lường 
Kỳ 

vọng 

ROA  
Tỷ suất lợi nhuận trên 
tổng tài sản 

% Lợi nhuận ròng/Tổng tài sản   

ROE 
Tỷ suất lợi nhuận trên 
vốn chủ sở hữu 

% Lợi nhuận ròng/Vốn chủ sở hữu  

HOCVAN 
Trình độ học vấn của 
người quản lý 

 
Biến giả theo trình độ học vấn gồm 
trung cấp (nhóm tham khảo), cao 
đẳng, đại học, sau đại học 

+ 

NAMKN 
Số năm kinh nghiệm 
của người quản lý 

Năm Theo số năm + 

GIOITINH 
Giới tính của người 
quản lý 

 1: nữ; 0: nam.   + 

NGOAINGU 
Khả năng sử dụng ngoại 
ngữ của người quản lý 

Số ngoại ngữ 
Đo lường bằng số lượng ngoại ngữ 
mà người quản lý có thể giao tiếp 
được. 

+ 

QHXH 
Mối quan hệ xã hội của 
người quản lý 

Số lượng 
mỗi quan hệ 
        

Số lượng mối quan hệ với hiệp hội, 
công ty và đại lý lữ hành du lịch 
trong 1 năm gần nhất  

+ 

TUOIDN 
Số năm hoạt động của 
khách sạn 

Năm Theo số năm + 

TCTC 
Khả năng tiếp cận tài 
chính của khách sạn 

 
Thang đo Likert 5 mức độ (1. Rất 
không dễ dàng đến 5. Rất dễ dàng) 

+ 

HOTRO 
Số hỗ trợ nhận được từ 
Chính phủ 

Số lần hỗ trợ 
Số lần khách sạn được hỗ trợ của 
các tổ chức nhà nước trong 1 năm 
gần nhất 

+ 

TCKS Tiêu chuẩn khách sạn  
Biến giả bao gồm 1 sao (nhóm 
tham khảo), 2 sao, 3 sao và 4 sao. 

 

TTDT 
Tỷ lệ tăng trưởng doanh 
thu của khách sạn  

% 
[(Doanh thu 2016 – Doanh thu 
2015)x100%]/Doanh thu 2015 

+ 

4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO 
LUẬN 

4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 

Trình độ học vấn của người quản lý khách sạn 
tại Đồng bằng sông Cửu Long 

Trình độ học vấn của người quản lý khách sạn 
tại Đồng bằng sông Cửu Long  được thống kê trong 
Bảng 3. Người quản lý khách sạn tại Đồng bằng 
sông Cửu Long có trình độ đại học chiếm tỷ trọng 
cao nhất với 122 người (chiếm 72% cỡ mẫu nghiên 
cứu). Kế đến là nhóm người quản lý có trình độ cao 
đẳng gồm 32 người (chiếm 19%). Nhóm quản lý có 
trình độ trung cấp chiếm số lượng thấp nhất trong 
mẫu nghiên cứu với 7 người (chiếm 4%). Như vậy, 
số lượng người quản lý có trình độ từ đại học trở lên 
chiếm tỉ lệ khá cao, trên 77%. Điều này cũng phù 
hợp với xuất phát điểm về chất lượng một nhà quản 
lý nên có, trình độ học vấn càng cao thì những điều 
được học sẽ nhiều hơn, tiếp cận được những phương 
pháp và công cụ mới, hiện đại nhiều hơn, để từ đó 
vận dụng vào thực tiễn quản lý đạt kết quả tốt hơn.  

Bảng 3: Thống kê trình độ học vấn của đáp viên 

Trình độ học vấn Tầnsố Tỷ lệ (%) 
Trung cấp 7 4 
Cao đẳng 32 19 
Đại học 122 72 
Sau đại học 8 5 
Tổng 169 100 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ 169 người quản lý khách sạn 
tại Đồng bằng sông Cửu Long (2017) 

Theo tiêu chuẩn xếp hạng khách sạn TCVN 
4391:2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành 
ngày 31/12/2015, trình độ của người quản lý khách 
sạn 1-2 sao phải tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành 
du lịch hoặc có chứng chỉ nghề du lịch hoặc qua lớp 
bồi dưỡng quản lý lưu trú du lịch; người quản lý 
khách sạn 3 sao phải tốt nghiệp cao đẳng chuyên 
ngành du lịch hoặc nếu tốt nghiệp cao đẳng ngành 
khác thì phải qua lớp bồi dưỡng quản lý du lịch; 
người quản lý khách sạn 4 sao phải tốt nghiệp đại 
học chuyên ngành du lịch hoặc nếu tốt nghiệp đại 
học ngành khác thì phải qua lớp bồi dưỡng quản lý 
du lịch. Như vậy, so với quy định về trình độ học 
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vấn của người quản lý khách sạn theo TCVN 
4391:2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ (2015) 
thì trình độ học vấn của người quản lý tại Đồng bằng 
sông Cửu Long được khảo sát là khá tốt.  

Giới tính của người quản lý khách sạn 

Trong 169 phiếu khảo sát, có 63 đáp viên là nữ, 
chiếm tỷ lệ 37% và 106 đáp viên là nam, chiếm 63%. 
Khi thực hiện thống kê về mối liên hệ giữa giới tính 
và trình độ học vấn, kết quả cho thấy rằng trình độ 
của người quản lý nữ có xu hướng cao hơn so với 

người quản lý nam, cụ thể tỷ lệ người quản lý nữ có 
trình độ Đại học và Sau Đại học chiếm tỷ lệ 85,71% 
còn đối với người quản lý là nam là 71,69%.  

4.2 Kết quả phân tích hồi qui  

Kết quả ước lượng sự ảnh hưởng đặc điểm của 
người quản lý đến hiệu quả hoạt động kinh doanh tại 
các khách sạn ở Đồng bằng sông Cửu Long bằng 
phương pháp hồi quy OLS được thể hiện trong Bảng 
4 như sau: 

Bảng 4: Kết quả ước lượng hồi quy với biến phụ thuộc ROA và ROE 

Các biến độc lập ROA (1) ROE (2) 

Trình độ học vấn 
Cao đẳng 1,261*** 1,750*** 
Đại học  1,589*** 2,280*** 
Sau đại học 2,302*** 3,284*** 

Năm kinh nghiệm    0,028*         0,049** 
Giới tính  0,256***           0,337*** 
Số ngoại ngữ  -0,015    0,040 
Mối quan hệ xã hội  0,079***          0,107*** 
Năm hoạt động   0,024          0,086*** 
Khả năng tiếp cận tài chính  0,429***          0,472*** 
Số lần được hỗ trợ từ Chính phủ 0,100***          0,073* 

Tiêu chuẩn khách sạn  
Hai sao 0,466*** 0,752*** 
Ba sao     0,506**       0,644** 
Bốn sao     0,540**       1,038** 

Tăng trưởng doanh thu  0,021  0,049 
Hằng số -2,047***       -3,054*** 
R2 0,832 0,823 
Giá trị F của mô hình     50,37        52,50 

Nguồn: Số liệu khảo sát từ 169 người quản lý khách sạn tại Đồng bằng sông Cửu Long (2017) 

Ghi chú: ***, **, * đại diện cho mức ý nghĩa thống kê tương ứng ở mức 1%, 5% và 10%. Hệ số tương quan giữa các 
biến được tính toán hầu hết nhỏ hơn 0,8 và hệ số phóng đại phương sai giữa các biến trong bảng VIF cũng nhỏ hơn 10. 
Điều này cho thấy mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến. Các kết quả tính toán này sẽ được cung cấp cho độc giả 
khi có yêu cầu. 

Hệ số xác định R2 của mô hình với ROA là biến 
phụ thuộc là 0,832. Hệ số này cho thấy các nhân tố 
ảnh hưởng sử dụng trong mô hình giải thích được 
83,2% sự biến thiên của biến hiệu quả hoạt động 
kinh doanh của khách sạn. Trong các biến độc lập 
được đưa vào mô hình có 7 biến có hệ số ước lượng 
có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa từ 1%-10%. Kết 
quả cụ thể như sau: 

Đặc điểm của người quản lý khách sạn 

 Trình độ học vấn của người quản lý khách 
sạn:   

Kết quả hồi quy cho thấy trình độ học vấn của 
người quản lý khách sạn có ảnh hưởng đến hiệu quả 
hoạt động kinh doanh của khách sạn. Có thể nói, các 
khách sạn mà người quản lý có trình độ học vấn càng 
cao thì hiệu quả hoạt động kinh doanh của khách sạn 
càng tốt. Kết quả này cũng được khẳng định khi sử 
dụng ROE để đo lường hiệu quả hoạt động kinh 

doanh của khách sạn. Như vậy, kết quả thực nghiệm 
ủng hộ giả thuyết H1. Kết quả nghiên cứu này phù 
hợp với kết luận của Woldie et al. (2008), Jaafar et 
al. (2010), Fatoki (2011), Đinh Xuân Thịnh (2016) 
và Phạm Quyết Chiến (2016). Do đó, có thể nói dù 
bất kỳ nền kinh tế hoặc thời điểm nào thì trình độ 
học vấn của người quản lý vẫn là nhân tố quan trọng 
đối hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh 
nghiệp nói chung và đối với khách sạn nói riêng.  

 Năm kinh nghiệm của người quản lý khách 
sạn:  

 Kết quả cho thấy năm kinh nghiệm của người 
quản lý khách sạn có mối quan hệ cùng chiều với 
hiệu quả hoạt động kinh doanh của khách sạn ở mức 
ý nghĩa là 10%. Hệ số ước lượng của năm kinh 
nghiệm của người quản lý khách sạn là 0,028, nghĩa 
là khi số năm kinh nghiệm càng nhiều thì hiệu quả 
hoạt động kinh doanh của khách sạn cũng sẽ thay 
đổi theo chiều hướng có lợi. Kết quả cũng tương 
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đồng khi ước lượng đối với biến phụ thuộc là ROE. 
Kết quả này phù hợp với kết quả nghiên cứu của 
Trương Đông Lộc và Nguyễn Đức Trọng (2010), 
Godfred (2013) và Kamunge et al. (2014). Khi 
thống kê giá trị trung bình về số năm kinh nghiệm 
của người quản lý tại khách sạn có ROA lớn hơn 
1,718% (giá trị ROA trung bình của mẫu nghiên 
cứu) là 11,423 năm, trong khi giá trị trung bình về 
số năm kinh nghiệm của người quản lý tại khách sạn 
có ROA nhỏ hơn 1,718% là 6,078 năm, mức độ 
chênh lệch 5,345 năm. Điều này có thể được lý giải 
khi số năm kinh nghiệm của người quản lý tăng lên 
thì họ có xu hướng gắn bó lâu dài, nắm bắt, vận dụng 
được các kiến thức chuyên ngành, từ những nghiệp 
vụ đơn giản nhất đến kỹ năng quản lý phức tạp hơn 
như: nghiệp vụ lễ tân, buồng, ăn uống, giám sát, 
nghiệp vụ lưu trú, quản trị hội nghị, hội thảo… vào 
thực tế và tổ chức quản lý tốt hơn để thực hiện những 
công việc của họ trong vận hành doanh nghiệp, từ 
đó khách sạn sẽ hoạt động kinh doanh hiệu quả hơn 
so với những người có ít kinh nghiệm. 

  Giới tính của người quản lý khách sạn:  

Từ kết quả hồi quy ở Bảng 4 có thể kết luận rằng 
giới tính của người quản lý khách sạn có ảnh hưởng 
đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của khách sạn 
với mức ý nghĩa thống kê 1%. Điều đó có thể được 
hiểu là khi một người quản lý khách sạn là nữ thì 
hiệu quả hoạt động kinh doanh sẽ cao hơn so với 
người quản lý nam. Như vậy, kết quả thực nghiệm 
ủng hộ giả thuyết H3. Kết quả này cũng phù hợp với 
kết quả nghiên cứu của Smith et al. (2006). Thật 
vậy, theo thống kê từ mẫu nghiên cứu, trong 63 nữ 
quản lý khách sạn thì có 48 người có trình độ đại 
học và 6 người có trình độ sau đại học, chiếm tỷ lệ 
rất cao so với người quản lý nam. Về hiệu quả kinh 
doanh khách sạn, giá trị ROA trung bình của các 
khách sạn có người quản lý nữ là 2,330% và giá trị 
ROA trung bình của 106 khách sạn có nhà quản lý 
nam là 1,389%. Kết quả này tương đồng khi sử dụng 
ROE thay vì ROA.  

 Số ngoại ngữ của người quản lý khách sạn: 

Kết quả hồi quy cho thấy rằng không có mối 
quan hệ giữa số ngoại ngữ của người quản lý khách 
sạn và hiệu quả hoạt động kinh doanh của khách sạn. 
Như vậy, kết quả thực nghiệm không ủng hộ giả 
thuyết H4. Nghiên cứu này có kết quả ngược lại với 
nghiên cứu của Agut et al. (2003), Connolly and 
McGing (2006), Guisan and Neira (2006) và Çizel 
et al. (2007). Xét về chất lượng ngoại ngữ của người 
quản lý khách sạn, ngoài sử dụng tiếng Anh thì họ 
còn phải giao tiếp được một ngoại ngữ khác. Tuy 
nhiên người quản lý khách sạn tại khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long phần lớn chỉ giao tiếp được 
một ngoại ngữ (với kết quả thống kê là 114/163 
người). Điều này cho thấy đây là kỹ năng chưa được 

chú trọng. Ngoài ra, lượng du khách khu vực Đồng 
bằng sông Cửu Long chủ yếu là du khách trong 
nước, du khách nước ngoài chiếm tỷ lệ thấp. Đa 
phần họ sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp 
chính nên các người quản lý chỉ cần biết thêm tiếng 
Anh đã đủ phục vụ trong công tác quản lý. 

  Mối quan hệ xã hội của người quản lý khách 
sạn: 

Kết quả thực nghiệm cho thấy số lượng mối quan 
hệ xã hội của người quản lý khách sạn có sự tác động 
thuận chiều đến hiệu quả kinh doanh khách sạn đo 
lường bằng ROA ở mức ý nghĩa thống kê 1%. Có 
thể nói khi một người quản lý của khách sạn có 
nhiều mối quan hệ xã hội đối với các hiệp hội, công 
ty, cơ quan nhà nước... sẽ có lợi hơn cho hoạt động 
kinh doanh của khách sạn. Kết quả cũng tương đồng 
khi sử dụng ROE thay cho ROA để đo lường hiệu 
quả hoạt động kinh doanh của khách sạn. Như vậy, 
kết quả thực nghiệm cung cấp bằng chứng ủng hộ 
giả thuyết H5. Kết quả của nghiên cứu này phù hợp 
với kết quả nghiên cứu của Bourdieu (1986), 
Woodhouse (2006) và Cheng et al. (2007). 

Đặc điểm của khách sạn: 

 Năm hoạt động của khách sạn :  

Hệ số ước lượng của số năm hoạt động của 
khách sạn là 0,086. Điều này cho thấy năm hoạt 
động có ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 
khách sạn. Theo nghiên cứu của Mai Văn Nam và 
Nguyễn Quốc Nghi (2011), các doanh nghiệp khi đã 
hoạt động được trong thời gian dài thường có nhiều 
kinh nghiệm, đã tạo được uy tín và mối quan hệ sâu 
rộng ngoài xã hội với các doanh nghiệp khác hoặc 
với các ngân hàng thương mại, do đó dễ dàng tiếp 
cận các nguồn vốn tài trợ, vốn vay hơn các khách 
sạn mới thành lập.  

 Khả năng tiếp cận tài chính của khách sạn:  

Nghiên cứu cho thấy rằng khả năng tiếp cận tài 
chính của khách sạn cũng có tác động cùng chiều 
với hiệu quả hoạt động kinh doanh của khách sạn ở 
mức ý nghĩa thống kê 1%. Hay nói cách khác, khi 
một khách sạn có thể tiếp cận với nguồn vốn tài 
chính thì hiệu quả hoạt động kinh doanh sẽ tăng. 
Điều này có thể lý giải ở rất nhiều góc độ khác nhau. 
Ở góc độ là người quản lý với kinh nghiệm làm việc 
lâu năm, họ sẽ có nhiều mối quan hệ xã hội và mức 
độ thân thiết rất cao với các mối quan hệ đó, từ đó 
gia tăng khả năng tiếp cận tài chính để đầu tư phát 
triển hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả hơn. 
Những người quản lý có ít kinh nghiệm thường 
không có nhiều mối quan hệ xã hội. Ở góc độ là một 
khách sạn đang gặp rất nhiều khó khăn, do quy mô 
nhỏ, phương án kinh doanh không khả thi và tài sản 
thế chấp không đạt… không thể tiếp cận được nguồn 
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tài chính bên ngoài dẫn đến hiệu quả hoạt động kinh 
doanh thấp. Do vậy, mức độ tiếp cận tài chính có 
ảnh hưởng tích cực đến hiệu quả hoạt động kinh 
doanh của doanh nghiệp là hợp lý trong nghiên cứu 
này. Kết quả của nghiên cứu này phù hợp với kết 
quả nghiên cứu của Mai Văn Nam và Nguyễn Quốc 
Nghi (2011). 

 Số lần hỗ trợ nhận được từ Chính phủ: 

Có bằng chứng cho thấy số lần hỗ trợ mà khách 
sạn được nhận có mối quan hệ cùng chiều với hiệu 
quả hoạt động kinh doanh của khách sạn với ý nghĩa 
thống kê ở mức 1%. Điều này có nghĩa là trong thời 
gian hoạt động, những khách sạn được nhận hỗ trợ 
về vay vốn, về đào tạo nguồn nhân lực, về tư vấn 
quảng bá, xúc tiến hình ảnh, về tìm kiếm đối tác, về 
thực hiện các văn bản pháp luật về các khiếu nại, 
tranh chấp, thì các khách sạn sẽ có hiệu quả hoạt 
động kinh doanh tốt hơn các khách sạn có ít sự hỗ 
trợ từ bên ngoài.  

  Tiêu chuẩn khách sạn: 

Từ kết quả hồi quy có thể kết luận rằng khi khách 
sạn có tiêu chuẩn khách sạn càng cao thì hiệu quả 
hoạt động kinh doanh càng tốt. Kết quả ước lượng 
cũng không thay đổi nhiều khi ROE được sử dụng 
để đo lường hiệu quả hoạt động kinh doanh của 
khách sạn. Có thể lý giải rằng theo tiêu chí đánh giá 
khách sạn quốc gia TCVN 4391: 2015, những khách 
sạn có hạng sao càng cao thì điều kiện cơ sở vật chất, 
chất lượng phòng và những dịch vụ kèm theo càng 
đa dạng. Đồng thời, sự chênh lệch giá dịch vụ ở các 
khách sạn từ một sao đến bốn sao trong điều kiện 
kinh tế xã hội phát triển hiện nay vẫn còn trong mức 
chấp nhận chi trả của khách hàng (từ bốn trăm nghìn 
đồng đến hơn một triệu đồng theo thống kê từ các 
khách sạn được phỏng vấn) để được nhận một dịch 
vụ tốt hơn ở một khách sạn cao cấp hơn. 

  Tỷ lệ tăng trưởng doanh thu của khách sạn: 

Kết quả thực nghiệm cho thấy giữa tỷ lệ tăng 
trưởng doanh thu của khách sạn và hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của khách sạn không có mối tương 
quan. Kết quả của nghiên cứu này không thống nhất 
với kết quả nghiên cứu của Mai Văn Nam và 
Nguyễn Quốc Nghi (2011). Điều này có thể là do 
trong mẫu nghiên cứu, những khách sạn có tỷ lệ tăng 
trưởng doanh thu vượt bậc là nhóm khách sạn có 
doanh thu hàng năm thuộc hàng trăm triệu đồng và 
hầu hết các khách sạn thuộc nhóm này có ROA và 
ROE thấp hơn giá trị ROA và ROE trung bình của 
mẫu nghiên cứu. Ngược lại, nhóm khách sạn có tỷ 
lệ tăng trưởng doanh thu thấp có doanh thu hằng 
năm thuộc mức tỷ đồng. Do đó, đặc điểm tỷ lệ tăng 
trưởng doanh thu chưa thể hiện được rõ ảnh hưởng 
của mình đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của 
khách sạn. Như vậy, kết quả thực nghiệm này phù 

hợp với thực tế của khách sạn tại khu vực Đồng bằng 
sông Cửu Long. Kết quả ước lượng khi sử dụng 
ROE là biến phụ thuộc thay vì ROA cũng cho kết 
quả tương đồng, điều này chứng tỏ kết quả ước 
lượng của mô hình là khá ổn định. 

5 KẾT LUẬN  

Nghiên cứu này xem xét mối quan hệ của các 
yếu tố thuộc đặc điểm người quản lý với hiệu quả 
hoạt động kinh doanh của các khách sạn từ 1-4 sao. 
Các đặc điểm của người quản lý khách sạn được đưa 
vào xem xét bao gồm trình độ học vấn, số năm kinh 
nghiệm, giới tính, số ngoại ngữ, số lượng và chất 
lượng mối quan hệ xã hội của người quản lý. Đặc 
điểm khách sạn được sử dụng như biến kiểm soát 
bao gồm số năm hoạt động, khả năng tiếp cận tài 
chính, số lần nhận được hỗ trợ từ Chính phủ, tiêu 
chuẩn khách sạn, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu của 
khách sạn.  

Số liệu nghiên cứu gồm 169 người quản lý khách 
sạn 1-4 sao tại  Đồng bằng sông Cửu Long thông 
qua các hình thức phỏng vấn trực tiếp, điện thoại và 
thư điện tử để lấy thông tin từ tháng 6/2017 đến 
tháng 12/2017. Đề tài sử dụng phương pháp nghiên 
cứu chính là phương pháp phân tích hồi quy OLS để 
đánh giá ảnh hưởng của đặc điểm người quản lý 
khách sạn đến hiệu quả hoạt động của khách sạn. 
Kết quả nghiên cứu hồi quy cho thấy người quản lý 
khách sạn có trình độ học vấn cao, có kinh nghiệm 
nhiều năm, giới tính nữ, có nhiều mối quan hệ xã hội 
và thiết lập được mối quan hệ xã hội tốt với các đối 
tác, các hiệp hội, công ty, đại lý du lịch… thì hiệu 
quả hoạt động kinh doanh của khách sạn sẽ cao. Các 
số liệu thống kê cho thấy rằng khả năng sử dụng 
ngoại ngữ của người quản lý khách sạn không ảnh 
hưởng đáng kể đến hiệu quả hoạt động kinh doanh 
của khách sạn. 

Bên cạnh các đặc điểm của người quản lý khách 
sạn thì nghiên cứu này còn tìm được bằng chứng có 
ý nghĩa thống kê về ảnh hưởng của một số yếu tố 
thuộc về đặc điểm của khách sạn đến hiệu quả hoạt 
động kinh doanh của khách sạn. Cụ thể là, khả năng 
tiếp cận tài chính, số năm hoạt động, số lần nhận 
được hỗ trợ của Chính phủ, tiêu chuẩn khách sạn có 
ảnh hưởng tích cực đến tỷ suất lợi nhuận của khách 
sạn. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng cho thấy sự ảnh 
hưởng của tỷ lệ tăng trưởng doanh thu đến hiệu quả 
hoạt động kinh doanh của các khách sạn ở khu vực 
Đồng bằng sông Cửu Long trong nghiên cứu này.  

Từ các kết quả đó, một số hàm ý chính sách được 
đề xuất nhằm giúp các chủ khách sạn có cơ sở khoa 
học để điều chỉnh cho phù hợp hoặc lựa chọn các 
người quản lý cấp cao giúp cho khách sạn tăng hiệu 
quả hoạt động kinh doanh trong hiện tại và tương 
lai. Đối với người quản lý khách sạn, những hàm ý 
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chính sách bao gồm người quản lí khách sạn cần 
nâng cao trình độ học vấn và trình độ ngoại ngữ, tích 
lũy thêm kinh nghiệm, tạo lập và nỗ lực duy trì tốt 
các mối quan hệ xã hội, nhận thức rõ vai trò và vị trí 
của phụ nữ trong công tác quản lý khách sạn. Bên 
cạnh đó, một số hàm ý chính sách đối với quản lý 
nhà nước cũng được đề xuất dựa trên kết quả nghiên 
cứu như cần tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng về 
chuyên môn, nghiệp vụ và ngoại ngữ theo từng cấp 
bậc, có chính sách tạo điều kiện dễ dàng hơn cho nữ 
quản lý khách sạn có thể tiếp cận các nguồn lực và 
vốn vay, tăng cường hợp tác phát triển về du lịch giữa 
các địa phương và phát huy vai trò của các Hiệp hội tại 
Đồng bằng sông Cửu Long.  
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