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CHƢƠNG 1: GIỚI THIỆU
1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu
Đổi mới đã được chứng minh là nhân tố tạo ra lợi thế cạnh
tranh và hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh dịch vụ du
lịch và lưu trú. Chính sự năng động, sáng tạo và kỹ năng của nhân
viên là nhân tố quan trọng tạo nên sự khác biệt và tăng sự hài lòng
của khách hàng, hơn nữa là góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh
của doanh nghiệp.
Kinh tế dịch vụ được xem là khu vực kinh tế trọng điểm của
Khánh Hòa, được kỳ vọng sẽ đóng góp khoảng 44% GDP và thu hút
40% lực lượng lao động vào năm 2020. Tuy nhiên, du lịch Khánh
Hòa đang ở tình trạng thiếu sản phẩm du lịch đặc thù, song lại thừa
những sản phẩm bị trùng lắp. Giá trị mà ngành du lịch mang lại còn
khá khiêm tốn, chưa tương xứng với tiềm năng. Nguyên nhân chính
là do năng lực của đội ngũ lao động.
Mặc dù có vai trò quan trọng, nhưng các nghiên cứu về sự đổi
mới trong công việc của người lao động trong ngành du lịch là khá
hiếm. Hơn nữa, trong bối cảnh của nền kinh tế chuyển đổi, của cuộc
cách mạng công nghiệp 4.0, các lý thuyết nền tảng về quản trị nhân
sự sẽ có những khác biệt nhất định. Do đó, một nghiên cứu về sự đổi
mới trong công việc của người lao động trong ngành khách sạn là đề
tài thú vị, khá mới, và vì vậy mang tính cấp thiết và có ý nghĩa về
mặt học thuật cũng như thực tiễn quản trị.
1.2. Tổng quan các nghiên cứu
Theo tìm hiểu của tác giả thì hiện nay những nghiên cứu ở Việt
Nam về sự đổi mới trong công việc của người lao động là khá hạn
chế. Những nghiên cứu của các học giả quốc tế thì vẫn còn một số
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tồn tại, như hạn chế về các nhân tố tình huống, giá trị cá nhân, chưa
khám phá đầy đủ sự tương tác giữa các nhân tố trong mô hình.
1.3. Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu tổng quát của luận án là khám phá và đánh giá các
nhân tố ảnh hưởng đến sự đổi mới trong công việc của người lao
động trong lĩnh vực lưu trú ở Khánh Hòa. Các mục tiêu cụ thể: Hệ
thống hóa cơ sở lý thuyết, xây dựng mô hình nghiên cứu tích hợp đa
cấp cũng như đánh giá vai trò của các nhân tố trong mối liên hệ với
sự đổi mới trong công việc của người lao động, và đề xuất các hàm ý
chính sách góp phần cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
1.4. Câu hỏi nghiên cứu
1.5. Đối tƣợng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu là các nhân tố ảnh hưởng đến sự đổi mới
trong công việc của người lao động trong các khách sạn ở Khánh
Hòa. Đó là các nhân tố thuộc về tổ chức, nhân tố thuộc về cá nhân, và
nhân tố thuộc về công việc. Dữ liệu sơ cấp được thu thập từ tháng
05/2016 đến tháng 03/2017.
1.6. Cách tiếp cận và phƣơng pháp nghiên cứu
Tiếp cận dựa trên chuỗi Kích tác – Cá nhân – Phản ứng.
Nghiên cứu định tính nhằm mục tiêu hình thành mô hình nghiên cứu,
xây dựng và phát triển các thang đo làm cơ sở thực hiện các khảo sát
cho nghiên cứu định lượng tiếp theo. Nghiên cứu định lượng được sử
dụng để đánh giá độ tin cậy, độ giá trị và tính đơn hướng của các
thang đo, kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết.
1.7. Đóng góp mới của đề tài
1.7.1. Đóng góp về mặt học thuật
Kết quả nghiên cứu góp phần cho sự hiểu biết tốt hơn về vai
trò của môi trường tổ chức, thiết kế công việc, sự trưởng thành trong
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công việc, vốn tâm lý, trung thành thương hiệu, và hành vi hỗ trợ
thương hiệu đối với sự đổi mới trong công việc của người lao động.
Là cơ sở khoa học đáng tin cậy cho các nghiên cứu tiếp theo về
sự đổi mới trong công việc của người lao động trong tổ chức, góp
phần phát triển lý thuyết còn hạn chế trong lĩnh vực đổi mới dịch vụ
nói chung và dịch vụ lưu trú nói riêng.
Là một trong những công trình nghiên cứu tiên phong khám
phá các nhân tố ảnh hưởng đến sự đổi mới trong công việc của người
lao động trong bối cảnh dịch vụ lưu trú tại Khánh Hòa.
1.7.2. Đóng góp về mặt thực tiễn quản trị
Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ giúp các nhà quản trị nhận
diện và đánh giá đúng vai trò của từng nguồn lực trong chiến lược tạo
dựng năng lực đổi mới, góp phần hình thành năng lực động, và từ đó
phát huy lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
Là cơ sở trong việc lên kế hoạch, ra quyết định của nhà quản
trị trong quá trình điều hành, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn
lực của tổ chức, gia tăng sự đổi mới trong công việc của người lao
động. Từ đó truyền tải thông điệp và lời hứa thương hiệu đến với
khách hàng, hình thành nên hình ảnh thương hiệu gắn liền với chất
lượng dịch vụ đối với cộng đồng, tạo sức hút mãnh liệt của doanh
nghiệp đối với khách hàng và người lao động, góp phần gia tăng lợi
thế cạnh tranh của doanh nghiệp.
1.8. Bố cục luận án
Bố cục của luận án bao gồm năm chương. Chương 1: Giới
thiệu. Chương 2: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu. Chương 3:
Phương pháp nghiên cứu. Chương 4: Kết quả nghiên cứu. Chương 5:
Kết luận và hàm ý chính sách.
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CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
2.1. Các lý thuyết nền tảng
2.1.1. Thuyết hỗ trợ của tổ chức
Thuyết hỗ trợ của tổ chức của Eisenberger & cộng sự (1986)
đề xuất rằng, những nhận thức của người lao động về sự hỗ trợ của tổ
chức sẽ hình thành thái độ của họ đối với tổ chức đó, thúc đẩy người
lao động gắn bó với tổ chức hơn, làm việc tích cực và có hiệu quả
hơn, tận tâm hơn trong công việc và nỗ lực cho sự đổi mới.
2.1.2. Mô hình chuỗi dịch vụ - lợi nhuận
Mô hình này cho thấy chất lượng dịch vụ cùng với các chính
sách hỗ trợ sẽ tạo nên sự hài lòng, lòng trung thành cũng như năng
suất của nhân viên, từ đó tác động đến nhận thức của khách hàng về
giá trị sản phẩm dịch vụ được cung cấp, dẫn đến sự hài lòng và lòng
trung thành của khách hàng và cuối cùng là lợi nhuận cùng sự tăng
trưởng của tổ chức (Hình 2.1).

Hình 2.1. Mối liên kết trong chuỗi dịch vụ - lợi nhuận
Nguồn: Heskett & cộng sự (1986).
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2.1.3. Thuyết hai nhân tố
Thuyết hai nhân tố của Herzberg (1968) cho rằng hai nhóm
nhân tố có ảnh hưởng đến thái độ của nhân viên trong công việc, bao
gồm: (i) Nhóm các nhân tố duy trì, liên quan đến bối cảnh công việc,
và (ii) Nhóm các nhân tố thúc đẩy, liên quan đến nội dung công việc.
Như vậy, công việc phải được thiết kế và quản lý sao cho nó có thể
phát huy tối đa khả năng và năng lực cũng như tạo động lực cho
người lao động.
2.1.4. Thuyết đặc điểm công việc
Thuyết đặc điểm công việc cho rằng, sự hiện diện của những
đặc điểm công việc sẽ làm tăng khả năng của mỗi cá nhân trong việc
tìm thấy sự thú vị và ý nghĩa của công việc, ý thức được trách nhiệm
của bản thân đối với kết quả công việc, và tích lũy được những kiến
thức cũng như kỹ năng để có thể thấu hiểu về kết quả thực tế của các
hoạt động công việc (Hình 2.2).

Hình 2.2. Lý thuyết đặc điểm công việc
Nguồn: Hackman & Oldham (1976), và Oldham & Hackman (2010).
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Tóm lại, khi người lao động thực hiện những nhiệm vụ, công
việc được thiết kế tạo động lực, nhận được sự hỗ trợ của tổ chức,
được làm việc trong môi trường phù hợp với những mục tiêu và giá
trị cá nhân, thì họ sẽ có được trạng thái tâm lý tích cực, sẽ gắn bó với
tổ chức hơn, phát huy tốt nhất năng lực bản thân, nỗ lực đổi mới và
nâng cao hiệu quả công việc hơn, mang lại những giá trị gia tăng cho
khách hàng, từ đó góp phần lan tỏa hình ảnh thương hiệu và phát
triển bền vững của tổ chức.
2.2. Các khái niệm có liên quan đến sự đổi mới
2.2.1. Sáng tạo
Sáng tạo là việc có được những ý tưởng mới hoặc là hữu ích về
những sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc cơ chế.
2.2.2. Đổi mới
Đổi mới được thể hiện qua các khía cạnh quan trọng nào đó,
nhưng tất cả đều nhấn mạnh đến “tính mới” như là phần cốt lõi của
đổi mới. Tính mới bao gồm tất cả những gì mà theo nhận thức của
chủ thể thì nó là mới, hoặc là những sự khác biệt được trình bày. Một
cách tổng quát, đó có thể là sản phẩm hay dịch vụ mới, phương thức
kinh doanh, phân phối hàng hóa hay sản phẩm, hoặc là cách thức
quản lý mới. Phạm trù đổi mới là nền tảng xuất phát của nhận thức
luận về hành vi đổi mới, là nhân tố quan trọng tạo nên hiệu quả hoạt
động của một tổ chức.
2.2.3. Sự đổi mới trong công việc của người lao động
Sự đổi mới trong công việc của người lao động là sự tự chủ
của người lao động trong việc xây dựng, phát triển và áp dụng những
quy trình, phương pháp làm việc hoặc sản phẩm mới nhằm cải thiện
hiệu suất làm việc cũng như đạt được những lợi ích thiết thực cho cá
nhân, nhóm hoặc tổ chức.
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2.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự đổi mới trong công việc của
ngƣời lao động
Việc lược khảo hơn 70 nghiên cứu có liên quan đã tổng hợp
các nhóm nhân tố có ảnh hưởng đến sự đổi mới trong công việc của
người lao động thuộc bốn nhóm: (1) nhóm các nhân tố thuộc về tổ
chức, (2) nhóm các nhân tố thuộc về nhóm, (3) nhóm các nhân tố
thuộc về công việc, và (4) nhóm các nhân tố thuộc về cá nhân.
2.4. Khoảng trống lý thuyết cần tiếp tục nghiên cứu
Về mô hình nghiên cứu: Hầu hết các nghiên cứu bị giới hạn
khi chỉ tiến hành phân tích đơn cấp trong mô hình nghiên cứu.
Về các nhân tố ảnh hƣởng: (1) các nghiên cứu khi đề cập đến
môi trường tổ chức, thường chỉ đề cập đến nhận thức của người lao
động vào khía cạnh: sự tưởng thưởng, trao quyền kiểm soát, chia sẻ
thông tin, và cơ hội phát triển nghề nghiệp, (2) hai khía cạnh: kiểm
soát công việc và yêu cầu công việc vẫn chưa nhận được nhiều sự
quan tâm của các học giả, (3) thiếu vắng các nghiên cứu mở rộng về
vai trò của vốn tâm lý đối với sự đổi mới trong công việc.
Các nghiên cứu tại Việt Nam: Theo tìm hiểu của tác giả, các
nghiên cứu liên quan đến sự đổi mới trong công việc của người lao
động là khá khiêm tốn, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch là khá hiếm.
2.5. Khung lý thuyết nghiên cứu đề xuất
Kết quả nghiên cứu định tính khám phá đã xác định ba nhóm
nhân tố có ý nghĩa, ảnh hưởng đến sự đổi mới trong công việc của
người lao động trong lĩnh vực lưu trú. Bao gồm: Nhóm nhân tố thuộc
về tổ chức (Môi trường tổ chức), nhóm nhân tố thuộc về công việc
(Thiết kế công việc, sự trưởng thành trong công việc), và nhóm nhân
tố thuộc về cá nhân người lao động (Vốn tâm lý, trung thành thương
hiệu, hành vi hỗ trợ thương hiệu).
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2.6. Giả thuyết và mô hình nghiên cứu lý thuyết
2.6.1. Sự đổi mới trong công việc của người lao động
Trong lĩnh vực dịch vụ, sự đổi mới trong công việc của người
lao động là kết quả của sự tương tác giữa họ với khách hàng. Trong
luận án này, tác giả tập trung vào sự đổi mới trong công việc của
người lao động và xem xét đó là một quy trình với nhiều giai đoạn
cũng như khám phá các nhân tố có ảnh hưởng đến nó.
2.6.2. Thiết kế công việc, vốn tâm lý, sự trưởng thành trong công việc

Dựa trên thảo luận lý thuyết về mô hình chuỗi dịch vụ - lợi
nhuận, về vai trò của thiết kế công việc, và vốn tâm lý trong quản trị
nguồn nhân lực, nghiên cứu này kỳ vọng về vai trò tạo động lực của
nhân tố vốn tâm lý và thiết kế công việc để người lao động trưởng
thành hơn và đổi mới trong công việc. Các giả thuyết sau được đề
xuất:
H1: Sự trưởng thành trong công việc có ảnh hưởng tích cực
đến sự đổi mới trong công việc của người lao động.
H2: Thiết kế công việc có ảnh hưởng tích cực đến sự trưởng
thành trong công việc của người lao động.
H3: Thiết kế công việc có ảnh hưởng tích cực đến sự đổi mới
trong công việc của người lao động.
H4: Vốn tâm lý có ảnh hưởng tích cực đến sự trưởng thành
trong công việc của người lao động.
H5: Vốn tâm lý có ảnh hưởng tích cực đến sự đổi mới trong
công việc của người lao động.
2.6.3. Môi trường tổ chức, hành vi hỗ trợ thương hiệu, trung thành
thương hiệu
Lý thuyết về sự hỗ trợ của tổ chức chỉ ra: Sự hỗ trợ của tổ chức
có vai trò quan trọng trong việc hình thành thái độ và hành vi tích cực
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của người lao động. Trên cở đó, các giả thuyết tiếp theo được hình
thành:
H6: Hành vi hỗ trợ thương hiệu có ảnh hưởng tích cực đến
sự đổi mới trong công việc của người lao động.
H7: Trung thành thương hiệu có ảnh hưởng tích cực đến
hành vi hỗ trợ thương hiệu của người lao động.
H8: Trung thành thương hiệu có ảnh hưởng tích cực đến sự
đổi mới trong công việc của người lao động.
H9: Môi trường tổ chức có ảnh hưởng tích cực đến vốn tâm
lý của người lao động.
H10: Môi trường tổ chức có ảnh hưởng tích cực đến trung
thành thương hiệu của người lao động.
H11: Môi trường tổ chức có ảnh hưởng tích cực đến hành vi
hỗ trợ thương hiệu của người lao động.
2.6.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất
Dựa trên cơ sở lý thuyết và các giả thuyết được phát biểu, mô
hình nghiên cứu được hình thành. Theo hiểu biết của tác giả, vẫn
chưa có nghiên cứu nào đề cập đến mô hình tích hợp đa cấp khám
phá các mối quan hệ và sự ảnh hưởng của các nhân tố thuộc về ngữ
cảnh và nhận thức đến sự đổi mới trong công việc (Hình 2.3).

Hình 2.3. Mô hình nghiên cứu đề xuất
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CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Thiết kế nghiên cứu
Quá trình nghiên cứu bao gồm hai giai đoạn: (i) Nghiên cứu sơ
bộ được tiến hành thông qua phương pháp nghiên cứu định tính, và
(ii) nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp nghiên
cứu định lượng. Phần mềm hỗ trợ Excel, SPSS và AMOS.
3.2. Xây dựng thang đo
Mô hình nghiên cứu có bảy khái niệm. Tất cả các thang đo
trong nghiên cứu này đều được vận dụng và kế thừa từ các thang đo
đã có cũng như đã được kiểm định trong các nghiên cứu của các tác
giả trên thế giới và ở Việt Nam (Bảng 3.9).

Khái niệm

Bảng 3.9. Tổng hợp các thang đo
Số lƣợng
Thành phần
Nguồn gốc thang đo
chỉ báo

Công bằng (FA)
Môi trường tổ chức (OC) Hòa đồng (AF)
Đổi mới (IN)
Hy vọng (HO)
Lạc quan (OP)
Vốn tâm lý (PS)
Kiên cường (RE)
Tự tin (SE)
Sinh tồn (VI)
Sự trưởng thành trong
công việc (TW)
Học hỏi (LE)

3
4
3
3
3
3
4
8
3

Hành vi hỗ trợ thương hiệu (BS)

4

Punjaisri & cộng sự [179].

Trung thành thương hiệu (BL)

3

Punjaisri & cộng sự [177].

Thiết kế công việc (JDs)

8

Jackson & cộng sự [103];
Wall & cộng sự [234].

Sự đổi mới trong công việc
của người lao động (WI)

6

Scott & Bruce [193].

Bock & cộng sự [35].
Snyder & cộng sự [207];
Carver & Scheier [42];
Block & Kremen [34];
Parker [162].
Carmeli & Spreitzer [39]

Nguồn: Tổng hợp của tác giả.
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3.3. Hiệu chỉnh bảng câu hỏi và đánh giá sơ bộ thang đo
Một số thuật ngữ đã được hiệu chỉnh để phù hợp với đối tượng
khảo sát là người lao động trong khách sạn và khu nghỉ dưỡng. Trước
mỗi câu hỏi đều có phần giải thích và hướng dẫn trả lời. Hai mục hỏi
“Tôi có thể kiểm soát được số lượng sản xuất” và “Tôi có thể kiểm
soát được chất lượng công việc của mình” được đánh giá là chưa phù
hợp với đặc tính vô hình của dịch vụ, vì vậy được đề nghị loại bỏ.
Việc đánh giá sơ bộ thang đo dược thực hiện bởi nghiên cứu sơ bộ
định lượng. Kết quả 7 khái niệm (bao gồm 14 thành phần) đều có hệ
số cronbach’s alpha là khá tốt (> 0,7).
3.4. Xây dựng bảng câu hỏi
Các mục hỏi về thái độ, và công việc được xem là quan trọng
nên sẽ được hỏi đầu tiên. Môi trường tổ chức được giả thuyết là nền
tảng cho ý thức, thái độ và hành vi của người lao động nên được hỏi
ở vị trí tiếp theo. Tiếp đến là những mục hỏi về lòng trung thành
thương hiệu, hành vi hỗ trợ thương hiệu và sự đổi mới trong công
việc của người lao động. Và các mục hỏi liên quan đến thông tin cá
nhân của người được phỏng vấn được bố trí ở trang cuối.
3.5. Kích thƣớc mẫu
Tổng số biến quan sát được sử dụng là 58 (bốn khái niệm đa
hướng và ba khái niệm đơn hướng). Dựa trên số chỉ báo đo lường và
khái niệm nghiên cứu, số lượng mẫu cho nghiên cứu này là 650.
3.6. Phƣơng pháp phân tích
Luận án sử dụng các phương pháp phân tích sau: Phương pháp
thống kê mô tả, phương pháp phân tích độ tin cậy của thang đo,
phương pháp phân tích nhân tố khám phá - EFA, phương pháp phân
tích nhân tố khẳng định - CFA, phương pháp mô hình phương trình
cấu trúc - SEM.
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CHƢƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu
Có 627/650 mẫu hợp lệ, thu thập theo phương pháp thuận tiện,
được phân bổ theo tỷ lệ 1:1:1 giữa ba khối: ăn uống, buồng, lễ tân và
bộ phận khác. Bao gồm 234 nam và 393 nữ, đang làm việc ở khối
buồng phòng (30,14%), khối ăn uống (33,97%), và khối tiền sảnh và
các bộ phận khác (35,89%). Trong đó, chủ yếu là nhân viên
(83,25%), và đang công tác tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng cao
cấp 4 sao và 5 sao (70,18%) ở tỉnh Khánh Hòa.
4.2. Giá trị các chỉ báo
Giá trị trung bình của các chỉ báo là: 3,60/5,00. Các mục hỏi có
giá trị cao nhất là của thang đo lường về sự hòa hợp (của môi trường
tổ chức), và thấp nhất là của thang đo lường thiết kế công việc. Điều
này phần nào đã thể hiện được bức tranh về văn hóa kinh doanh luôn
đảm bảo chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng
theo đúng chuẩn mực thương hiệu của các cơ sở lưu trú ở Khánh
Hòa. Đó là sự hợp tác, gắn kết, quan tâm nhau để cùng thấu hiểu và
hỗ trợ nhau theo yêu cầu công việc của người lao động. Hơn nữa, kết
quả cũng phản ánh sự thận trọng và chuyên nghiệp của các cơ sở lưu
trú trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, sao cho
phải luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ là tốt nhất. Các giá trị thống kê
liên quan đến thông số Skewness và Kurtosis đều nhỏ hơn 1.
4.3. Đánh giá mô hình đo lƣờng
Trước hết là việc kiểm định Cronbach’s alpha. Kết quả cho
thấy các hệ số tương quan biến tổng khá tập trung, đạt từ 0,514 đến
0,830. Và hệ số cronbach’s alpha là khá tốt (từ 0,765 đến 0,913). Thủ
tục EFA đã loại biến VI-02. Kết quả, có 13 nhân tố thành phần được
trích xuất. Hệ số tải nhân tố là khá tốt, đạt từ 0,553 đến 0,881. Sau
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cùng là thủ tục CFA với 52 chỉ báo. Mô hình tới hạn có 1196 bậc tự
do, Chi-bình phương = 2059,855 (p = 0,000); CMIN/df = 1,722; CFI
= 0,949; TLI = 0,944; GFI = 0,884; RMSEA = 0,034. Kết quả này
cho thấy mô hình đo lường tới hạn phù hợp với dữ liệu thị trường.
Các thang đo đều đạt được tính đơn hướng, giá trị hội tụ, giá trị phân
biệt. Kết quả kiểm định thang đo được tóm tắt trong Bảng 4.13.
Bảng 4.13. Bảng tóm tắt kết quả kiểm định thang đo
Khái Số thành Số biến Trọng số
ρc
ρvc
Giá trị
niệm phần
quan
(hội tụ,
sát
phân biệt)
FA
3 0,772 - 0,847 0,842 64,11%
OC 3 AF
4 0,810 - 0,893 0,913 72,56% Phù hợp
IN
3 0,742- 0,865
0,860 67,26%
HO
3 0,715 - 0,778 0,784 54,84%
OP
3 0,657 - 0,786 0,770 52,84%
PS 4
Phù hợp
RE
3 0,708 - 0,748 0,765 52,07%
SE
4 0,700 - 0,752 0,811 51,88%
VI
7 0,655 - 0,793 0,891 54,04%
TW 2
Phù hợp
LE
3 0,778 - 0,854 0,855 66,30%
JDs
1
6 0,662 - 0,786 0,863 51,38% Phù hợp
BS
1
4 0,782 - 0,848 0,891 67,09% Phù hợp
BL
1
3 0,700 - 0,820 0,814 59,50% Phù hợp
WI
1
6 0,673 - 0,773 0,859 50,53% Phù hợp
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu của tác giả.
4.4. Kết quả phân tích cấu trúc tuyến tính SEM
Kết quả cho thấy mô hình có độ phù hợp với dữ liệu thị trường
và thống kê này có ý nghĩa với kích thước mẫu là 627 (Bảng 4.14).
Bảng 4.14. Các chỉ số thống kê phản ảnh độ phù hợp của mô hình
RMSEA CFI
0,036

TLI

GFI

0,940 0,936 0,874

CMIN

df

p

CMIN/df

2273,545

1253

0,000

1,814
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Bảng 4.15. Kết quả kiểm định mối quan hệ trực tiếp giữa các
nhân tố trong mô hình đề xuất
Nhân tố
Nhân tố
Ƣớc
S.E.
C.R.
phụ thuộc
độc lập
lƣợnga
TW
<- JDs
0,169*** 0,028
5,996
2
(R = 68,6%) <- PC
0,763*** 0,073
10,403
BS
<- BL
0,196**
0,062
3,165
(R2 = 47,6%) <- OC
0,771*** 0,105
7,340
PC
<- OC
0,592*** 0,065
9,155
2
(R = 35,5%)
BL
<- OC
1,010*** 0,091
11,150
(R2 = 47,4%)
WI
<- BS
0,097*
0,041
2,357
(R2 = 50,1%) <- BL
0,042
0,198
0,008ns
<- PC
0,225*
0,115
1,956
<- TW
0,253*
0,115
2,198
<- JDs
0,311*** 0,040
7,733
Ghi chú: ***: p < 0,001; **: p < 0,01; *: p < 0,05; ns: không có ý
nghĩa. a: Chưa chuẩn hóa.

Hình 4.2. Kết quả SEM (chuẩn hóa) của mô hình nghiên cứu
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Kết quả chỉ ra thiết kế công việc và môi trường tổ chức (như là
thông điệp đầu vào) đóng vai trò nền tảng trong việc hình thành nên
trạng thái tâm lý tích cực, cũng như tác động đến nhận thức và thay
đổi thái độ của người lao động, để từ đó gia tăng những hành động
tích cực của họ đối với tổ chức. Hơn nữa, vai trò của trung thành
thương hiệu và vốn tâm lý cũng được thể hiện qua mối quan hệ với
hành vi hỗ trợ thương hiệu và sự trưởng thành trong công việc. Và
cuối cùng, sự đổi mới trong công việc bị ảnh hưởng trực tiếp tích cực
bởi hành vi hỗ trợ thương hiệu, vốn tâm lý, sự trưởng thành trong
công việc của người lao động, và mạnh nhất là thiết kế công việc.
Tuy nhiên, với dữ liệu thu thập được, chưa đủ cơ sở để khẳng
định về sự ảnh hưởng trực tiếp của lòng trung thành thương hiệu đến
sự đổi mới trong công việc của người lao động, nhưng nó lại tác động
gián tiếp thông qua hành vi hỗ trợ thương hiệu. Đó là “độ trễ” trong
việc tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo, đổi mới trong công việc.
Người lao động luôn ý thức được trách nhiệm và vai trò của bản thân
trong việc thực hiện lời hứa thương hiệu. Vì vậy họ luôn hành động
cẩn trọng, ứng xử đúng chuẩn mực. Để như vậy, họ cần có thời gian
để nâng cao kỹ năng chuyên môn, tích lũy kinh ngiệm cũng như thẩm
thấu các giá trị văn hóa, thấu hiểu về sứ mệnh của tổ chức trước khi
định hình những hành vi mang tính sáng tạo, đột phá và đổi mới
trong công việc (Bảng 4.15 và Hình 4.2).
4.5. Tổng hợp kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu
Như vậy, với dữ liệu thu thập được, kết quả nghiên cứu ủng hộ
mười giả thuyết: H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H9, H10 và H11. Giả
thuyết H8 không được ủng hộ. Bảng 4.17 cho thấy mức độ ảnh
hưởng của các nhân tố độc lập lên các nhân tố phụ thuộc.
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Bảng 4.17. Kết quả sự ảnh hƣởng giữa các khái niệm
Khái
Ảnh
WI
TW
BS
PC
BL
niệm
hƣởng
Gián tiếp
Trực tiếp 0,217
TW
Tổng 0,217
Gián tiếp
Trực tiếp 0,115
BS
Tổng 0,115
Gián tiếp 0,158
Trực tiếp 0,185 0,729
PC
Tổng 0,343 0,729
Gián tiếp 0,056
Trực tiếp 0,405 0,256
JDs
Tổng 0,461 0,256
Gián tiếp 0,023
Trực tiếp
0,200
BL
0,200
Tổng 0,023
Gián tiếp 0,424 0,434 0,138
Trực tiếp
0,538 0,595 0,689
OC
Tổng 0,424 0,434 0,676 0,595 0,689
Nguồn: Tính toán của tác giả
* Nhóm nhân tố ảnh hưởng trực tiếp: Sự trưởng thành trong
công việc (βtt = 0,217), và hành vi hỗ trợ thương hiệu (βtt = 0,115).
* Nhóm nhân tố ảnh hưởng gián tiếp: Môi trường tổ chức (βgt
= 0,424), và trung thành thương hiệu (βgt = 0,023).
* Nhóm nhân tố vừa ảnh hưởng trực tiếp vừa ảnh hưởng gián
tiếp: Thiết kế công việc (βtc = 0,461), và vốn tâm lý (βtc = 0,343).
Hơn nữa, các nhân tố trung thành thương hiệu, hành vi hỗ trợ
thương hiệu, vốn tâm lý và sự trưởng thành trong công việc cũng thể
hiện vai trò truyền dẫn trung gian trong việc thẩm thấu và kích thích
những ý tưởng sáng tạo cũng như đổi mới của người lao động.
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Như vậy, kết quả này đã khám phá những mối quan hệ giữa
các nhân tố tổ chức cũng như nhân tố công việc với nhân tố cá nhân,
từ đó kích thích và gia tăng sự đổi mới trong công việc của người lao
động. Đây là kết quả đáng ghi nhận đối với các nhà quản trị trong
việc tạo dựng và duy trì môi trường tổ chức đầy tính cạnh tranh
hướng về người lao động trong lĩnh vực lưu trú, bao gồm sự hòa
đồng, sự công bằng và thúc đẩy sự đổi mới.
4.6. Phân tích cấu trúc đa nhóm
Thủ tục phân tích cấu trúc đa nhóm nhằm kiểm định xem mô
hình các nhân tố ảnh hưởng đến sự đổi mới trong công việc của
người lao động theo giới tính (Nam - Nữ), bộ phận công tác (Khu
vực tiền sảnh và ăn uống - Bộ phận còn lại khác), vị trí công tác
(Nhân viên - Quản lý), thời gian công tác (Dưới 3 năm - Trên 3 năm),
và hạng sao của cơ sở lưu trú (4 sao và 5 sao - 2 sao và 3 sao) có sự
khác biệt không. Việc kiểm định dựa trên Chi-square của mô hình
khả biến và mô hình bất biến từng phần.
Kết quả, kiểm định sự khác biệt giữa hai mô hình (bất biến và
khả biến) là có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) theo (1) giới tính (p =
0,008), và (2) theo bộ phận công tác (p = 0,001).
Theo đó, mối quan hệ giữa (i) sự trưởng thành trong công việc
và sự đổi mới trong công việc, (ii) vốn tâm lý và sự đổi mới trong
công việc, (iii) hành vi hỗ trợ thương hiệu và sự đổi mới trong công
việc, và (iv) trung thành thương hiệu và hành vi hỗ trợ thương hiệu là
thay đổi theo giới tính (Nam - Nữ), và theo bộ phận công tác (Khu
vực tiền sảnh và ăn uống - Bộ phận còn lại khác). Trong khi đó, các
mối quan hệ còn lại đều không bị ảnh hưởng. Kết quả tóm tắt sự thay
đổi được thể hiện ở Bảng 4.20.
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Bảng 4.20. Kết quả khác biệt các mối quan hệ giữa các nhân tố
Ƣớc lƣợng theo
Ƣớc lƣợng theo
Giả
giới tính
bộ phận công tác
Quan hệ
thuyết
Nam
Nữ
Tiền sảnh
Khác
H1

WI

<- TW
<- PC

+
ns

ns
+

ns
+

+
ns

H5

WI

H6

WI

<- BS

ns

+

+

ns

H7

BS

<- BL

ns

+

ns

+

Ghi chú: + : ảnh hưởng cùng chiều; ns: không có ý nghĩa thống kê.
Như vậy, nếu có cùng nhân tố tác động đến sự đổi mới trong
công việc của người lao động thì sẽ có sự khác nhau về vai trò của
các nhân tố này theo giới tính và bộ phận công tác. Cụ thể, (i) Đối
với lao động nữ hoặc những người đang làm việc tại khu vực tiền
sảnh và ẩm thực, thì vốn tâm lý và hành vi hỗ trợ thương hiệu có vai
trò quan trọng cho sự đổi mới trong công việc, (ii) Đối với lao động
nam hoặc đang làm việc tại bộ phận buồng và các bộ phận khác, thì
sự trưởng thành trong công việc lại đóng vai trò quyết định, và (iii)
nếu như đối với lao động nam hoặc những người đang làm việc tại
tiền sảnh và ẩm thực thì hành vi hỗ trợ thương hiệu không bị ảnh
hưởng bởi trung thành thương hiệu, còn đối với lao động nữ hoặc
đang làm việc tại bộ phận buồng và các bộ phận khác thì ngược lại,
có ảnh hưởng tích cực.
Kết quả này đã khẳng định thêm vai trò của người lãnh đạo
trong tổ chức. Đặc điểm của nguồn nhân lực trong các khách sạn là
lao động trẻ, dễ thích nghi với môi trường làm việc. Vì vậy, nhà quản
trị cần phải kích thích những ý tưởng sáng tạo và sự đổi mới trong
công việc của người lao động thông qua các nhân tố như kiến tạo môi
trường tổ chức và thiết kế công việc.
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CHƢƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH
5.1. Tóm tắt nghiên cứu
5.2. Kết quả nghiên cứu
5.2.1. Mô hình đo lường tới hạn
Với 52 mục hỏi, 7 thang đo đều đạt được các giá trị trong việc
kiểm định thông qua phương pháp CFA. Bao gồm: (i) Sự đổi mới
trong công việc của người lao động là một khái niệm đơn hướng, và
(ii) các nhân tố có ảnh hưởng bao gồm: Trung thành thương hiệu,
hành vi hỗ trợ thương hiệu, thiết kế công việc, vốn tâm lý, sự trưởng
thành trong công việc, và môi trường tổ chức.
Kết quả này là minh chứng khẳng định và góp phần tiên phong
vào việc đặc thù hóa thang đo lường sự đổi mới trong công việc của
người lao động trong các khách sạn và khu nghỉ dưỡng, và những
nhân tố có ảnh hưởng. Kết quả cũng là hàm ý cho (i) các nhà quản trị
kiến tạo môi trường tổ chức hòa hợp, công bằng và đổi mới cũng như
thiết kế công việc tạo động lực cho người lao động, và (ii) chiến lược
lan tỏa hình ảnh, giá trị thương hiệu tổ chức đến với cộng đồng thông
qua việc hình thành lòng trung thành thương hiệu tổ chức cũng như
kích thích hành vi hỗ trợ thương hiệu của người lao động.
5.2.2. Mô hình nghiên cứu lý thuyết
Có 10 giả thuyết được ủng hộ và 1 giả thuyết bị từ chối. Cụ
thể, môi trường tổ chức tác động dương lên vốn tâm lý, ảnh hưởng
tích cực đến trung thành thương hiệu và cùng nhân tố này gia tăng
hành vi hỗ trợ thương hiệu. Vốn tâm lý và thiết kế công việc được
xem là nền tảng quan trọng giúp người lao động trưởng thành hơn
trong công việc. Cuối cùng, sự đổi mới trong công việc của người lao
động bị ảnh hưởng trực tiếp tích cực của thiết kế công việc, vốn tâm
lý, sự trưởng thành trong công việc và hành vi hỗ trợ thương hiệu.
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Kết quả này đã góp phần giải quyết được một vấn đề quan
trọng còn tồn tại, đó là sự phức tạp trong vấn đề phân tích các nhân tố
thuộc về tổ chức có ảnh hưởng đến sự đổi mới trong công việc của
người lao động. Đây cũng là minh chứng cho thấy môi trường tổ
chức hoạt động như một hệ thống kiểm soát xã hội, ảnh hưởng đến
thái độ của nhân viên thông qua các giá trị và niềm tin chế ngự trong
một tổ chức. Kết quả nghiên cứu đã phát hiện ra vai trò quan trọng
của vốn tâm lý đối với sự trưởng thành trong công việc của người lao
động. Hơn nữa, một ý nghĩa quan trọng khác của mô hình nghiên cứu
là nhận diện vai trò gốc rễ của môi trường tổ chức và thiết kế công
việc cũng như các tác động đan xen giữa các nhân tố trong quá trình
thúc đẩy sự đổi mới trong công việc của người lao động.
5.3. Đóng góp mới của nghiên cứu
Nghiên cứu đã lược khảo hơn 70 nghiên cứu về sự đổi mới
trong công việc của người lao động. Từ đó, hình thành mô hình
nghiên cứu tích hợp đa cấp. Với nghiên cứu này, các cơ chế của cách
thức nhận thức dẫn đến sự đổi mới trong công việc đã được xác định.
Đó là thông qua những nhận thức về môi trường tổ chức cũng như
thiết kế công việc, người lao động sẽ dần ổn định tư tưởng, có trạng
trạng thái tâm lý tích cực, hình thành sự liên kết với tổ chức, từ đó nỗ
lực và phát huy những hành vi hỗ trợ thương hiệu. Kết quả, gia tăng
sự đổi mới trong công việc của người lao động. Điều này đã góp
phần giải thích rõ hơn quá trình và mức độ mà người lao động tham
gia và thể hiện sự đổi mới trong công việc. Kết quả nghiên cứu đã
góp phần khắc phục những hạn chế về các vấn đề có liên quan về du
lịch, và sự tương tác giữa các nhân tố cá nhân và nhân tố tình huống,
ngữ cảnh mà các học giả khác đã đề nghị. Như vậy, nghiên cứu đã có
những đóng góp mới nhất định về mặt học thuật và thực tiễn quản trị
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trong việc gia tăng sự đổi mới trong công việc của người lao động và
các nhân tố ảnh hưởng. Những đóng góp này sẽ được bàn luận và báo
cáo theo từng nhóm nhân tố trong mô hình.
5.3.1. Vai trò của nhân tố thuộc về cá nhân
Luận án đã làm sáng tỏ hơn vai trò của lòng trung thành
thương hiệu, vốn tâm lý và những nỗ lực của người lao động trong
việc lan tỏa hình ảnh thương hiệu tổ chức, từ đó gia tăng sự đổi mới.
Theo tìm hiểu của tác giả, hiện vẫn chưa có nghiên cứu nào xem xét
về sự đổi mới trong công việc của người lao động bị ảnh hưởng bởi
sự kết hợp đồng thời giữa các nhân tố trên. Khám phá này phản ánh
sự thận trọng của các khách sạn và khu nghỉ dưỡng trong việc cung
cấp các dịch vụ chất lượng cao cho du khách. Vì vậy, nhân viên trung
thành thương hiệu cần thời gian tích lũy kiến thức và kỹ năng để đáp
ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng cũng như thực hiện lời hứa
thương hiệu. Kết quả này cũng phù hợp với nhận định của Kim &
Koo khi kết luận rằng, mặc dù sự gắn bó với tổ chức không tác động
trực tiếp đến sự đổi mới trong công việc của người lao động, nhưng
nó làm gia tăng hiệu quả hoạt động của họ. Đây là nền tảng cho sự
đổi mới trong công việc của người lao động.
Như vậy, một đóng góp quan trọng trong luận án này là kết
quả nghiên cứu đã minh chứng cho việc kích thích và phát triển sự
đổi mới trong công việc của người lao động từ lòng trung thành
thương hiệu, hành vi hỗ trợ thương hiệu và vốn tâm lý của người lao
động trong lĩnh vực lưu trú. Khẳng định này có ý nghĩa quan trọng
bởi nó dẫn dắt quan điểm quản trị rằng, khi người lao động đạt được
trạng thái tâm lý tích cực, tin tưởng vào năng lực bản thân, hài lòng
với công việc hiện tại, hơn nữa là cảm nhận được niềm hạnh phúc khi
được làm việc, để rồi kiên định duy trì lâu dài sự cống hiến của mình
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cho sự phát triển của khách sạn hay khu nghỉ dưỡng thì hành vi hỗ
trợ thương hiệu sẽ gia tăng, kích thích và phát triển sự đổi mới trong
công việc. Kết quả, khách hàng có được dịch vụ tốt nhất, vì nó được
đảm bảo bởi đội ngũ nhân viên chất lượng cao.
5.3.2. Mối quan hệ giữa nhân tố thuộc về tổ chức và cá nhân
Kết quả nghiên cứu đã minh chứng cho vai trò nền tảng và
phạm vi ảnh hưởng rộng khắp của nét văn hóa về những giá trị, quy
tắc ứng xử hay chuẩn mực của môi trường hòa hợp, công bằng, và
đổi mới của các cơ sở lưu trú.
Cụ thể, môi trường tổ chức không chỉ ảnh hưởng đến ý định
chia sẻ tri thức, hay tạo động lực làm việc, mà ở mức độ cao hơn,
thực hiện các hành vi hỗ trợ thương hiệu. Đó là vai trò của các giá trị
xã hội, triết lý đạo đức trong công tác quản trị nguồn nhân lực được
phản chiếu qua môi trường hòa hợp, công bằng, và đổi mới. Kết quả
của luận án là minh chứng cho thấy môi trường tổ chức hoạt động
như một hệ thống kiểm soát xã hội, ảnh hưởng đến thái độ của nhân
viên thông qua các giá trị và niềm tin được chi phối bởi tổ chức.
Như vậy, luận án đã chỉ ra những cách thức ít tốn kém nhưng
bền vững trong việc phát triển vốn tâm lý, hình thành lòng trung
thành thương hiệu và triển khai các hoạt động hỗ trợ thương hiệu tổ
chức của người lao động. Từ đó, khuyến khích những ý tưởng sáng
tạo và sự đổi mới trong công việc của người lao động. Đây là nền
tảng giúp doanh nghiệp có kế hoạch phân bổ nguồn lực phù hợp, tiết
kiệm chi phí và thời gian trong việc thúc đẩy hành vi tích cực của
người lao động, tạo sự ổn định ngay từ bên trong, qua đó góp phần
cho sự phát triển bền vững cũng như xây dựng chiến lược phát triển
trong mối quan hệ cân bằng lợi ích của các bên liên quan.
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5.3.3. Mối quan hệ giữa nhân tố thuộc về công việc và cá nhân
Một đóng góp đáng lưu ý của luận án là kết quả nghiên cứu đã
ủng hộ cho đề xuất biến tiền đề vốn tâm lý đối với sự trưởng thành
trong công việc trong mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu còn
làm sáng tỏ và mở rộng kết quả nghiên cứu của Porath & cộng sự về
quan điểm sự trưởng thành trong công việc dẫn đến kết quả người lao
động hoàn thành nhiệm vụ hơn cả sự kỳ vọng của tổ chức, mà còn
hơn thế nữa, là một khâu quan trọng trong việc thúc đẩy sự sáng tạo
và đổi mới của người lao động.
Hơn nữa, trong khi những nghiên cứu trước đây đã ủng hộ cho
mối quan hệ giữa thiết kế công việc với việc học hỏi và sự sẵn sàng
trong công việc của người lao động, thì luận án này đã mở rộng ý
tưởng đó trong mối quan hệ với sự đổi mới trong công việc của người
lao động. Kết quả nghiên cứu cũng đã góp phần làm sáng tỏ về
những hoài nghi của Spiegelaere & cộng sự về mối quan hệ giữa thiết
kế công việc và sự đổi mới trong công việc là “sự liên quan mơ hồ”
hoặc chỉ “xác nhận một phần”.
Về mặt thực tiễn quản trị, luận án đã góp phần giúp các nhà
quản trị thấy được tầm quan trọng của việc kiến tạo môi trường tổ
chức năng động, vấn đề thiết kế công việc tạo động lực cho người lao
động, trong chiến lược tạo dựng lợi thế cạnh tranh từ đội ngũ nhân
viên trung thành, lành nghề, có kinh nghiệm và bản lĩnh trong công
việc. Đây là ý nghĩa đặc biệt đối với các doanh nghiệp du lịch, với
yêu cầu tuyển dụng lao động trẻ, năng động và có kỹ năng nghề.
Tóm lại, bên cạnh những đóng góp mới về mặt học thuật, luận
án còn là cơ sở khoa học cho việc ra quyết định trong những vấn đề
mang tính thời sự hiện nay: Giải quyết nguy cơ chạm đến “điểm bùng
phát” của du lịch Việt Nam hiện nay, đưa du lịch trở thành ngành
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kinh tế mũi nhọn, theo tinh thần của nghị quyết 08-NQ/TW ngày
16/01/2017 của Bộ Chính Trị, cũng như định hướng của chiến lược
phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
5.4. Hàm ý quản trị cho các nhà quản trị khách sạn
Kết quả nghiên cứu của luận án đã cho thấy sự đổi mới trong
công việc của người lao động bị ảnh hưởng trực tiếp mạnh nhất bởi
các nhân tố thuộc về công việc. Tiếp theo là nhân tố thuộc về cá
nhân. Mặc dù không có ảnh hưởng trực tiếp, nhưng nhân tố thuộc về
tổ chức có tầm ảnh hưởng đáng kể trong việc gia tăng sự đổi mới
trong công việc của người lao động (Bảng 4.17). Bên cạnh đó, để đạt
được một sự hiểu biết toàn diện về sự đổi mới, các nhà quản trị cần
phải nhìn vào sự tương quan giữa các nhân tố khác nhau. Bởi vì sự
đổi mới trong công việc của người lao động là quá trình phức tạp, là
kết quả của các mối liên kết của các nhân tố với nhau. Đó cũng là
hàm ý để các doanh nghiệp đẩy mạnh và phát huy hiệu quả các hoạt
động sáng tạo và đổi mới trong tổ chức.
5.4.1. Kiến tạo môi trường tổ chức hướng về nhân viên
5.4.2. Thiết kế công việc tạo động lực
5.4.3. Hình thành lòng trung thành thương hiệu tổ chức
5.4.4. Phát triển hành vi hỗ trợ thương hiệu cho nhân viên
5.5. Hạn chế của đề tài
Luận án vẫn còn những hạn chế nhất định: Mẫu được thu thập
theo phương pháp thuận tiện, mô hình nghiên cứu chưa bao gồm hết
các nhân tố đặc trưng khác trong lĩnh vực du lịch, nghiên cứu sử
dụng thiết kế nghiên cứu cắt ngang, cũng như chưa xem xét hết các
mối quan hệ của từng thành phần trong thang đo (đa hướng) đến các
nhân tố khác. Đó cũng là gợi ý cho hướng nghiên cứu tiếp theo.
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