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Tóm tắt: 
 

Khi cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, việc nhận ra tầm quan trọng của những năng lực cốt 
lõi giúp các công ty nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh. Nghiên cứu này giới 
thiệu mô hình tích hợp của mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) và phương pháp triển khai chức 
năng chất lượng (QFD), để đánh giá ảnh hưởng của nguồn lực chuỗi cung ứng lên hiệu quả kinh 
doanh. SEM được sử dụng để phân tích quan hệ giữa nguồn lực chuỗi cung ứng, lợi thế cạnh 
tranh và hiệu quả kinh doanh. Dựa trên kết quả của mô hình SEM, phương pháp QFD được áp 
dụng để đánh giá mức độ quan trọng của các nguồn lực chuỗi cung ứng. Ngành công nghiệp thực 
phẩm Việt Nam được sử dụng để minh họa cho mô hình đề xuất. Kết quả cho thấy nguồn lực 
chuỗi cung ứng ảnh hưởng gián tiếp đến hiệu quả kinh doanh thông qua lợi thế cạnh tranh. Trong 
ba nguồn lực chuỗi cung ứng, tích hợp chuỗi cung ứng là yếu tố quan trọng nhất đóng góp vào sự 
thành công của doanh nghiệp. 
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Abstract: 
 

As competition becomes more and more intensified, recognizing the importance of essential 
competencies will help companies improve their competitiveness and business performances. 
This study introduces an integrated approach of Structural Equation Modeling (SEM) and 
Quality Function Deployment (QFD) to evaluate the effect of supply chain capabilities on 
business performances. Structural Equation Modeling is used to test the relationships between 
supply chain capabilities, competition advantages, and business performance. Then, the Quality 
Function Deployment approach is applied to evaluate the importance level of supply chain 
capabilities, based on the results obtained from Structural Equation Modeling. A case study from 
the Vietnam food industry is given to illustrate the proposed methodology. The results show that 
supply chain capabilities have indirect effects on the business performance through four factors 
of competition advantages. Also, among three factors of supply chain capabilities, Supply Chain 
Integration is the most important factor, significantly contributing to business success. 
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