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Tóm tắt: 
 

Cải thiện năng suất lao động (NSLĐ) trong xây dựng (XD) là một thách thức đối với ngành công 
nghiệp XD, vì nó ảnh hưởng đến kết quả của dự án (DA). Ngày càng nhiều doanh nghiệp quan 
tâm đến việc cải thiện NSLĐ của công nhân xây dựng (CNXD). Bài báo tập trung nhận dạng và 
hiểu rõ những nhân tố quản lý ảnh hưởng đến NSLĐ của CNXD tại các DAXD ở Campuchia. 
Nghiên cứu tiến hành khảo sát các đối tượng gồm kỹ sư XD, chỉ huy trưởng, và tư vấn giám sát 
của các công trình XD tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh lân cận. Dữ liệu thu về gồm 70 bảng 
khảo sát hợp lệ và tiến hành phân tích nhân tố khám phá. Các kết quả phân tích chỉ ra 2 nhóm 
nhân tố ảnh hưởng xấu và 4 nhóm nhân tố ảnh hưởng tốt đến NSLĐ của CNXD. Các doanh 
nghiệp XD tại thị trường Campuchia có thể sử dụng kết quả của nghiên cứu này để cải thiện và 
nâng cao NSLĐ của CNXD, từ đó tiết kiệm thời gian cũng như chi phí thực hiện DA.     
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Abstract: 
 

Improving productivity in construction has been a major challenge for construction industry 
because of its impacts on project outcomes. Therefore, more and more firms are interested in 
improving labor productivity of construction workers, hence analysis of factors affecting labor 
productivity is an instrumental part in this process. This paper focuses on identifying and 
understanding management factors affecting construction projects in Cambodia. Using a 
questionnaire, data are collected from civil engineers, site managers, consultants of construction 
projects in Phnom Penh and surrounding provinces. The 70 returned responses are analyzed 
using exploratory factor analysis (EFA). The results of EFA show that 2 groups of factors 
decrease labor productivity and 4 groups of factors increase job efficiency of labourers. 
Construction companies in Cambodia could use the results of this paper to improve the 



productivity of workers, hence minimizing time and cost overrun of construction projects.     
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