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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Nhà khách Cục Quản trị T.26 là một chuỗi Nhà khách của Cục 

Quản trị T.26 tại thành phố Đà Nẵng và Lăng Cô – Thừa Thiên Huế, là 

nơi lý tưởng dành cho các cán bộ của văn phòng TW Đảng và Chính phủ 

và các du khách bốn phương chọn làm nơi nghỉ dưỡng, du lịch khám phá 

các địa danh trên địa bàn. Để có thể cạnh tranh với các khách sạn lớn 

khác trong địa bàn Đà Nẵng và Lăng Cô – Thừa Thiên Huế thì một trong 

những vấn đề được đặt lên hàng đầu cũng chính là việc nghiên cứu, tìm ra 

giải pháp tối ưu để tạo động lực làm việc cho nhân viên, để nhân viên có 

được một phong thái làm việc thật năng động, nhiệt tình. Làm được điều 

này thì Nhà khách Cục Quản trị T.26 có thể tạo dựng được hình ảnh tốt 

đẹp trong mắt khách hàng và tạo ra được lợi thế cạnh tranh cho mình. 

Chính vì thế đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực 

làm việc của nhân viên tại Nhà khách Cục Quản trị T.26” sẽ tìm ra những 

yếu tố ảnh hưởng và những giải pháp giúp Nhà khách tạo dựng một đội 

ngũ nhân viên chuyên nghiệp và có tâm huyết với nghề. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về động lực làm việc cho nhân 

viên.  

- Tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân 

viên tại Nhà khách Cục Quản trị T.26.  

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của 

nhân viên tại Nhà khách Cục Quản trị T.26.  

- Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự thúc đẩy động lực làm 

việc của nhân viên. 

- Biết được nhu cầu của nhân viên để áp dụng chính sách nhân sự 

phù hợp. 

- Đưa ra một số hàm ý, kiến nghị nhằm tạo động lực cho nhân 

viên tại Nhà khách. 
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3. Câu hỏi nghiên cứu 

a. Các nhân tố nào ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân 

viên tại Nhà khách Cục Quản trị T.26? 

b. Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố như thế nào đến động lực 

làm việc của nhân viên? 

4.  Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Nghiên cứu động lực làm việc của nhân viên tại Nhà khách Cục 

Quản trị T.26. 

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

Đề tài này chỉ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực 

làm việc của nhân viên bao gồm chính sách Nhà khách, môi trường làm 

việc và các mong muốn của nhân viên. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

- Nghiên cứu định tính: thông qua hoạt động phỏng vấn, tham 

khảo ý kiến cá nhân, lãnh đạo Nhà khách, phương pháp chuyên gia để 

xây dựng thang đo sơ bộ và bản phỏng vấn thử. 

- Nghiên cứu định lượng: được thực hiện trên nguồn thông tin thu 

thập từ phiếu điều tra, nhằm giải quyết các mục tiêu định lượng của đề tài. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 

- Kết quả nghiên cứu sẽ cho người đọc có được cái nhìn tổng quát 

về động lực làm việc của nhân viên ở các nhân tố ảnh hưởng, khía cạnh 

khác nhau và động lực làm việc của nhân viên tại Nhà khách Cục Quản trị 

T.26. Nghiên cứu cũng sẽ so sánh động lực làm việc phân chia theo giới 

tính, độ tuổi, trình độ học vấn, vị trí công việc và mức thu nhập. 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

7.1. Tổng quan tài liệu nƣớc ngoài 

Tình hình nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến động cơ làm 

việc của nhân viên trên thế giới trong một số giai đoạn có thể được hiểu 

biết khá cụ thể thông qua những bài viết tổng hợp về các nghiên cứu đã 
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được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này. 

Kenneth S. Kovach (1987)  

Charles, K. R. and L. H. Marshall (1992) 

Simons, T. & Enz, C. (1995) 

Wong, Siu, Tsang (1999) 

7.2. Tổng quan tài liệu trong nƣớc 

Ở Việt Nam cũng có nhiều nghiên cứu về động cơ làm việc của nhân 

viên được thực hiện bởi các giảng viên của các trường Đại học, các chuyên 

gia nguồn nhân lực,… như Lê Thị Bích Phụng (2011); Nguyễn Thị Phương 

Dung, Nguyễn Hoàng Như Ngọc (2012). 

8. Cấu trúc của luận văn 

Luận văn gồm 4 chương: Chương 1 cung cấp cơ sở lý luận. Mô 

hình với các giả thuyết nghiên cứu được đề xuất được trình bày ở 

chương 2 cùng với phương pháp nghiên cứu. Chương 3 trình bày kết 

quả nghiên cứu. Cuối cùng, chương 4 đưa ra các đóng góp hàm ý về 

chính sách, những hạn chế của nghiên cứu và đưa ra định hướng cho 

những nghiên cứu trong tương lai. 

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG 

ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 

 

1.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC HỌC THUYẾT, MÔ HÌNH NGHIÊN 

CỨU VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 

1.1.1. Định nghĩa động lực làm việc 

Động lực làm việc (motivation) là một trong những vấn đề được 

doanh nghiệp và các nhà nghiên cứu rất quan tâm. Có rất nhiều khái 

niệm khác nhau về động lực làm việc bắt nguồn từ sự khác biệt trong 

quan điểm về việc mô hình hóa khái niệm này. 

Động lực làm việc là một động cơ có ý thức hay vô thức, khơi gợi 
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hướng hoạt động vào việc đạt được mục tiêu mong đợi. Hay nói cách 

khác, động lực làm việc là sự khao khát và tự nguyện của người lao 

động để tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt các mục tiêu của tổ 

chức. 

Động lực làm việc thể hiện trên hai khía cạnh: 

- Mức độ nỗ lực nhằm đạt được mục tiêu.  

- Kết quả của mức độ thỏa mãn nhu cầu cá nhân. 

1.1.2. Nhu cầu 

Từ điển Bách khoa Toàn thư triết học của Liên Bang Nga định 

nghĩa: “Nhu cầu là sự cần hay sự thiếu hụt một cái gì đó thiết yếu để 

duy trì hoạt động sống của cơ chế một cá nhân con người, một nhóm xã 

hội hay xã hội nói chung, là động cơ bên trong của tính tích cực”. 

Nhu cầu là yếu tố thúc đẩy con người hoạt động. Nhu cầu càng cấp 

bách thì khả năng chi phối con người càng cao. Về mặt quản lý, kiểm 

soát được nhu cầu đồng nghĩa với việc có thể kiểm soát được cá nhân 

(trong trường hợp này, nhận thức có sự chi phối nhất định: nhận thức 

cao sẽ có khả năng kiềm chế sự thoả mãn nhu cầu). 

Kết luận: Nhu cầu –>  Lợi ích –>  Động lực. 

1.1.3. Tạo động lực lao động 

Tạo động lực làm việc là dẫn dắt nhân viên đạt được những mục 

tiêu đã đề ra với nỗ lực lớn nhất. Nói cách khác, tạo động lực trong lao 

động là hệ thống các chính sách, các biện pháp các thủ thuật quản lý tác 

động đến người lao động nhằm làm cho người lao động có được động 

lực để làm việc. 

1.1.4. Các học thuyết và mô hình nghiên cứu về động lực làm việc 

a. Học thuyết về thứ bậc nhu cầu. 

b. Học thuyết tồn tại, quan hệ thân thiết và phát triển (ERG) 

c. Học thuyết hai yếu tố 

d. Học thuyết về sự thúc đẩy 

e. Học thuyết về sự mong đợi 
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1.2. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC  

1.2.1. Mô hình mƣời yếu tố động viên của Kovach (1987) 

Mô hình mười yếu tố động viên nhân viên của Kenneth S. Kovach 

như sau:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.1. Mô hình mười yếu tố động viên nhân viên của  

Kenneth S. Kovach 

1.2.2. Các nghiên cứu ứng dụng mô hình mƣời yếu tố của Kovach 

+ Charles & Marshall (1992) nghiên cứu động lực làm việc của 

nhân viên khách sạn tại Caribean.  

+ Simons & Enz (1995) nghiên cứu các yếu tố tác động đến động 

lực của nhân viên khách sạn.  

+ Wong, Siu, Tsang (1999) thực hiện nghiên cứu các yếu tố tác 

động đến động lực của nhân viên khách sạn tại Hồng Kông.  

+ Lê Thị Thùy Uyên (2007) nghiên cứu các yếu tố tạo động lực 

cho nhân viên dựa trên mô hình mười yếu tố động viên của Kovach 

+ Nguyễn Ngọc Lan Vy (2010) thực hiện đề tài nghiên cứu 

“Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ động viên nhân viên 

trong công việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn TP. HCM”.  

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 

1.3.1. Điều kiện làm việc 

Điều kiện làm việc là tình trạng của nơi mà người lao động làm 

(1) Công việc thú vị  

(2) Được công nhận đầy đủ công việc đã làm 

(3) Sự tự chủ trong công việc  

(4) Công việc ổn định  

(5) Lương cao  

(6) Sự thăng tiến và phát triển nghề nghiệp   

(7) Điều kiện làm việc tốt  

(8) Sự gắn bó của cấp trên với nhân viên  

(9) Xử lý kỷ luật khéo léo, tế nhị  

 Sự giúp đỡ của cấp trên để giải quyết những vấn 

đề cá nhân  

 
MỨC ĐỘ 

ĐỘNG 

VIÊN 
NHÂN 

VIÊN 
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việc. Đối với đề tài nghiên cứu này điều kiện làm việc là nhân tố ảnh 

hưởng đến sức khỏe và sự tiện lợi của người lao động khi làm việc, bao 

gồm thời gian làm việc phù hợp, sự an toàn thoải mái ở nơi làm việc. 

1.3.2. Thu nhập và phúc lợi 

Thu nhập là số tiền mà cá nhân, tổ chức, khu vực, quốc gia, v.v. có 

được từ việc làm, từ việc đầu tư, từ việc kinh doanh, v.v. Theo đó, 

khoản thu nhập này sẽ bao gồm các khoản lương cơ bản, các khoản 

trợ cấp, các loại thưởng bao gồm cả thưởng định kỳ và thưởng không 

định kỳ, hoa hồng và lợi ích bằng tiền khác phát sinh trực tiếp từ công 

việc chính hiện tại. 

1.3.3. Sự hỗ trợ của cấp trên 

Cấp trên là người ở vị trí cao hơn trong một công ty hay tổ chức. Sự 

thỏa mãn công việc mang lại động cơ làm việc cho nhân viên, từ những 

yếu tố mối quan hệ giữa cấp trên với nhân viên cấp dưới của mình bao 

gồm sự dễ giao tiếp với cấp trên, sự hỗ trợ khi cần thiết và sự quan tâm 

của cấp trên, sự bảo vệ nhân viên khi cần thiết, năng lực của cấp trên, sự 

tự do thực hiện công việc của cấp dưới, sự ghi nhận đóng góp của nhân 

viên, sự đối xử công bằng đối với cấp dưới. 

1.3.4. Mối quan hệ với đồng nghiệp 

Đồng nghiệp là người cùng làm trong một doanh nghiệp với bạn, là 

người mà bạn thường xuyên trao đổi, chia sẻ với nhau về công việc. 

Tương tự mối quan hệ với cấp trên, nhân viên cần có được sự hỗ trợ 

giúp đỡ của đồng nghiệp khi cần thiết, tìm thấy sự thoải mái thân thiện 

khi làm việc với đồng. Đồng thời, nhân viên phải tìm thấy đồng nghiệp 

của mình tận tâm với công việc để đạt được kết quả tốt nhất. Cuối cùng, 

đồng nghiệp cần phải là người đáng tin cậy. 

1.3.5. Cơ hội học tập và thăng tiến 

Cơ hội để phát triển, nâng cao kỹ năng và nghề nghiệp là lý do quan 

trọng nhất trong việc lựa chọn lợi ích của những nhân viên ở lại hoặc 

rời đi trong một tổ chức.  
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1.3.6. Công việc thú vị và thử thách 

Một công việc thú vị và thách thức là công việc thể hiện sự đa dạng, 

sáng tạo, thách thức và tạo cơ hội để sử dụng, phát huy các kỹ năng, 

năng lực cá nhân. Mô hình công việc nếu thiết kế hợp lý tạo động lực 

làm việc ngay từ bên trong nhân viên, tạo được sự thỏa mãn nói chung 

và tạo được hiệu quả công việc.  

1.3.7. Cảm giác đƣợc thể hiện 

Thể hiện rằng nhân viên được quyền kiểm soát và chịu trách nhiệm với 

công việc, được khuyến khích tham gia vào các quyết định liên quan đến 

công việc và được khuyến khích đưa ra các sáng kiến. Nhân viên cần nhận 

thấy rằng kết quả của công việc phụ thuộc rất nhiều vào những nỗ lực, 

những sáng kiến và các quyết định của chính họ. Từ đó, nhân viên sẽ có 

trách nhiệm và sự nỗ lực cao nhất cho công việc của mình.  

1.3.8. Sự tự hào về tổ chức 

Nhân viên cảm nhận được niềm tự hào khi được làm việc tại công 

ty có uy tín, có thương hiệu được nhiều người biết đến trên thị trường, 

họ tự hào là thành viên trong tổ chức đó và mong muốn gắn bó lâu dài 

từ đó tạo cho họ có động lực làm việc hơn. Chất lượng của thương hiệu, 

tự thân nó còn có cả chất lượng văn hóa kết tinh vào hàng hóa và dịch 

vụ của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp gây ấn tượng rất mạnh cho 

người ngoài và là niềm tự hào cho nhân viên. Văn hóa doanh nghiệp 

khích lệ quá trình đổi mới và sáng tạo. 

 

CHƢƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

2.1. TỔNG QUAN VỀ NHÀ KHÁCH CỤC QUẢN TRỊ T.26 

2.1.1. Giới thiệu về các nhà khách Cục Quản trị T.26 

a. Nhà khách T.26 

Hiện nay Nhà khách T.26 giao dịch với các công ty đối tác cùng 
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ngành, các đơn vị cung ứng và các khách hàng theo địa chỉ như sau: 

- Tên giao dịch: Nhà khách T.26 

- Trụ sở đăng ký: 01 Quang Trung, phường Thạch Thang, quận 

Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. 

- Điện thoại: 08051255 

- Fax: 837953 

b. Nhà khách số 8 Bạch Đằng 

Nhà khách số 8 Bạch Đằng giao dịch với các công ty đối tác cùng 

ngành, các đơn vị cung ứng và các khách hàng theo địa chỉ như sau: 

- Tên giao dịch: Nhà khách số 8 Bạch Đằng 

- Trụ sở đăng ký: số 08 Bạch Đằng, quận Hải Châu, Đà Nẵng. 

- Điện thoại: 08051456 

- Fax: 3840895 

c. Khu nghỉ dưỡng T.26 Lăng Cô 

Khu nghỉ dưỡng T26 Lăng Cô giao dịch với các công ty đối tác 

cùng ngành, các đơn vị cung ứng và các khách hàng theo địa chỉ như 

sau: 

- Tên giao dịch: Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô 

- Địa chỉ: 493 Lạc Long Quân, TT Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa 

Thiên Huế. 

2.1.2. Quy mô, sản phẩm – dịch vụ của Nhà khách Cục Quản trị T.26 

Nhà khách Cục Quản trị T.26 gồm có 3 nhà biệt thự (15 phòng), 

164 phòng ngủ tiêu chuẩn 3 sao. Nhà khách T.26 số 01 Quang Trung có 

một nhà hàng với sức chứa 150 người, hội trường 70 chỗ.  

Nhà khách số 8 Bạch Đằng có hội trường có sức chứa 350 khách 

với các trang thiết bị hiện đại và 02 phòng hội thảo tại tầng 13 nhìn ra 

sông Hàn thơ mộng, Nhà hàng có sức chứa 350 khách với các món ăn 

Âu, Á đa dạng. 

Khu nghỉ dưỡng Lăng Cô được trang bị tiện nghi đầy đủ, hồ bơi 

rộng 400m2, khu Y tế 5 phòng, nhà công vụ 5 phòng, phòng tập đa 
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năng, khu nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe với không gian rộng rãi 

,thoáng mát. 

2.1.3. Bộ máy quản lý của Nhà khách Cục Quản trị T.26 

2.1.4. Nguồn nhân lực tại Nhà khách  

Bảng 2.1. Cơ cấu nguồn nhân lực tại Nhà khách 

   Bộ phận 
Số 

lƣợng 

Giới tính Trình độ chuyên môn Trình độ ngoại ngữ 

Nam Nữ 

Sau 

Đại 

học 

Đại 

học 

Cao 

đẳng 

Trung 

cấp 
THPT A B C ĐH 

Cục trưởng 1 1   1               1 

Phó Cục trưởng 3 3   3               3 

P. Hành chính-tổ 

chức 
22 7 15 2 10 10         13 9 

P.Quản trị lễ tân 4 1 3   3 1         4   

P.Tài vụ 6 2 4 1 5           4 2 

P.Xây dựng-điện 

máy 
5 5     4 1         3 2 

P. Quản lý xe ô tô 31 29 2   1 6 6 18   16 13 2 

Ban quản lý dự án 4 2 2   4           2 2 

Giám đốc nhà 

khách 
3 2 1 3               3 

Kế toán 10 1 9   4 6         7 3 

Lễ tân  8 1 7     5 3     4 4   

Buồng 45   45     2 5 38 30 10 5   

Sale-marketing 8 3 5   2 6       2 5 1 

Bếp 25 10 15   2 7 5 11         

Bàn - bar 10 4 4     2 2 6 5 3 2   

Bảo trì 5 5       3 2   4 6     

Bảo vệ 10 10         2 8 10       

Tổng 200 86 112 10 35 49 25 81 49 41 62 28 

Tỷ lệ (%) 100% 43% 56% 5% 18% 25% 13% 41% 25% 21% 31% 14% 

2.1.5. Tình hình hoạt động kinh doanh của Nhà khách 

Bảng 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Nhà khách  

Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 

So sánh 2014/2013 

Chênh 

lệch 

Tốc độ phát 

triển (%) 

Doanh thu 30.057.968 31.175.823 1.117.855 103,7% 

Chi phí 25.487.132 26.651.465 1.164.333 104,6% 

Lợi nhuận 4.570.836 4.524.358 46.478 101% 
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2.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.2.1.  Qui trình nghiên cứu 

 

Hình 2.1. Quy trình nghiên cứu 

2.2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 

a.  Nghiên cứu sơ bộ 

Phương pháp thu thập dữ liệu: dùng phương pháp phỏng vấn trực 

tiếp đáp viên những câu hỏi đã chuẩn bị trước.  

Qui mô mẫu: gồm 20 nhân viên (15 nhân viên các phòng và 5 nhân 

viên cấp quản lý) đang làm việc tại Nhà khách Cục Quản trị T.26. 

Phân tích dữ liệu: dựa trên những ý kiến của các nhân viên t iến 

hành tổng hợp và chọn lọc những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến 

động lực làm việc của nhân viên. 

b. Nghiên cứu chính thức 

Ghi nhận mức độ đánh giá của đối tượng nghiên cứu về các biến 

quan sát nhằm đo lường cho các khái niệm trong mô hình nghiên cứu. 

Tất cả các biến quan sát trong các thành phần đều sử dụng thang đo 

Likert 7 bậc với mức độ tương ứng. 

c.  Kế hoạch chọn mẫu 

Tác giả phát 200 bảng phỏng vấn trực tiếp các nhân viên làm việc 
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tại Nhà khách Cục Quản trị T.26. Số bảng câu hỏi thu được là 179 bảng 

hợp lệ. 

d. Phân tích và xử lý dữ liệu 

+ Phân tích mô tả 

+ Kiểm định độ tin cậy của thanh đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha. 

+ Phân tích nhân tố khám phá EFA  

+ Phân tích hồi quy đa biến. 

+ Kiểm định ANOVA. 

2.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT  

Các giả thuyết được đặt ra là: 

H1: Nhân tố “Điều kiện làm việc” có mối quan hệ thuận với mức 

độ tạo động lực làm việc cho người lao động 

H2: Nhân tố “Thu nhập và phúc lợi” có mối quan hệ thuận với 

mức độ tạo động lực làm việc cho người lao động 

H3: Nhân tố “Sự hỗ trợ của cấp trên” có mối quan hệ thuận với 

mức độ tạo động lực làm việc cho người lao động 

H4: Nhân tố “Cảm giác được thể hiện” có mối quan hệ thuận với 

mức độ tạo động lực làm việc cho người lao động 

H5: Nhân tố “Công việc thú vị và thử thách” có mối quan hệ 

thuận với mức độ tạo động lực làm việc cho người lao động. 

H6: Nhân tố “Mối quan hệ với đồng nghiệp” có mối quan hệ 

thuận với mức độ tạo động lực làm việc cho người lao động. 

H7: Nhân tố “Cơ hội học tập và thăng tiến” có mối quan hệ thuận 

với mức độ tạo động lực làm việc cho người lao động. 

H8: Nhân tố “Sự tự hào về tổ chức” có mối quan hệ thuận với 

mức độ tạo động lực làm việc cho người lao động. 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. THU THẬP DỮ LIỆU 

3.2. THỐNG KÊ MÔ TẢ 

Trong 179 nhân viên trả lời có 79 nam chiếm tỉ lệ 44.1%, 100 nhân 

viên nữ chiếm 55.9%. Tỉ lệ giới tính trong mẫu khá tương đồng với tỉ lệ giới 

tính của tổng cán bộ công nhân viên thuộc Nhà khách Cục Quản trị T.26. 

Tỉ lệ độ tuổi nhân viên trả lời chiếm cao nhất là nhóm tuổi từ 30 

đến 45 tuổi với 44.7%. Nhóm dưới 30 cũng chiếsm tỉ lệ lớn với 44.1%. 

Nhóm tuổi trên 45 chiếm tỉ lệ 14%. Nhìn chung cơ cấu nhóm tuổi của 

các nhân viên trong mẫu nghiên cứu có tỉ lệ gần với tổng thể nhân viên 

tại Nhà khách Cục Quản trị T.26. 

Tỉ lệ nhân viên ở nhóm thu nhập dưới 3 triệu chiếm tỉ lệ cao nhất 

với 40.2%, mức thu nhập từ 3 – 5 triệu chiếm 31.8%, từ 5 -7 triệu chiếm 

24%. Trên 7 triệu chiếm 3.9%. 

* Nhìn chung tỉ lệ các biến nhân khẩu học ở mẫu nghiên cứu xấp xỉ 

tổng thể nhân viên làm việc tại Nhà khách Cục Quản trị T.26. Mẫu nghiên 

cứu này đảm bảo được tính đại diện cho tổng thể nghiên cứu. 

3.3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ 

3.3.1. Phân tích EFA đối với các biến số ảnh hƣởng đến động 

lực làm việc của nhân viên 

* Kết quả phân tích EFA lần 1 

Hệ số KMO and Bartlett's Test = 0.820>0.5 phân tích EFA có ý 

nghĩa. 

Các hệ số Factor loading >0.5. Duy nhất có 1 biến quan sát 

HTTT5 – Công việc đang làm rất thú vị có hệ số  Factor loading <0.5 

nên bị loại ra khỏi mô hình.  

* Kết quả phân tích EFA lần 2  

Sau khi loại biến HTTT5 bị loại ra khỏi mô hình, số biến đưa vào 
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phân tích lại còn 35 biến. Kết quả như sau: 

Hệ số KMO and Bartlett's Test = 0.822>0.5 phân tích EFA có ý 

nghĩa. 

 Nhân tố DN4 - Đồng nghiệp của tôi thường giúp đỡ lẫn nhau, 

sẵn sàng chia sẽ kinh nghiệm, kỹ năng có hệ số Factor loading đều nhỏ 

hơn 0.5 vì vậy bị loại ra khỏi mô hình nghiên cứu. 

* Kết quả phân tích EFA lần 3  

Sau khi loại biến HTTT5, DN4 bị loại ra khỏi mô hình, số biến 

đưa vào phân tích lại còn 34 biến. Kết quả như sau: 

Hệ số KMO and Bartlett's Test = 0.818>0.5 phân tích EFA có ý 

nghĩa. 

Các hệ số Factor loading đều lớn hơn 0.5 vì vậy không có biến 

nào bị loại. 

3.3.2. Phân tích EFA đối với các biến số động lực làm việc của 

nhân viên 

- Các hệ số KMO, Eigenvalue, factor loading, phương sai trích 

đều đạt yêu cầu về mặt thống kê. Đảm bảo độ tin cậy cho những phân 

tích tiếp theo. 

- Từ 36 biến quan sát thuộc thành phần ảnh hưởng đến động lực 

làm việc ban đầu sau khi phân tích còn lại 34 biến quan sát.  

- Có 8 nhân tố được trích từ 34 biến quan sát.. 

- Từ 4 biến quan sát thuộc thành phần động lực làm việc trích 

được 1 nhân tố duy nhất. 

- Các thành phần này sẽ được đánh giá bằng hệ số tin cậy 

Cronbach’s Alpha trước khi sử dụng cho những nghiên cứu tiếp theo. 

3.4. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 

3.4.1. Các thang đo thuộc các yếu tố ảnh hƣởng đến động lực 

làm việc 

* “điều kiện làm việc” có Cronbach’s Alpha là khá lớn = 0.829>0.6, 

Vì vậy thang đo này đạt độ tin cậy cho các phân tích tiếp theo.  
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* “Thu nhập và phúc lợi” có Cronbach Alpha là khá lớn = 

0.874>0.6, Vì vậy thang đo này đạt độ tin cậy cho các phân tích tiếp theo.  

* “Sự hỗ trợ của cấp trên” có Cronbach Alpha là khá lớn = 

0.829>0.6, Vì vậy thang đo này đạt độ tin cậy cho các phân tích tiếp theo.  

* “Cảm giác thể hiện” có Cronbach Alpha = 0.787>0.6, Vì vậy 

thang đo này đạt độ tin cậy cho các phân tích tiếp theo.  

* “Công việc thú vị và thử thách” có Cronbach Alpha là khá lớn = 

0.892>0.6, Vì vậy thang đo này đạt độ tin cậy cho các phân tích tiếp theo.  

* “Mối quan hệ với đồng nghiệp” có Cronbach Alpha là khá lớn = 

0.822>0.6, Vì vậy thang đo này đạt độ tin cậy cho các phân tích tiếp theo.  

* “Cơ hội học tập và thăng tiến” có Cronbach Alpha là khá lớn = 

0.891>0.6, Vì vậy thang đo này đạt độ tin cậy cho các phân tích tiếp theo.  

* “Sự tự hào về tổ chức” có Cronbach Alpha là khá lớn = 

0.886>0.6, Vì vậy thang đo này đạt độ tin cậy cho các phân tích tiếp theo. 

3.4.2. Thang đo động lực làm việc 

Thang đo động lực làm việc của cán bộ công nhân viên có hệ số 

Cronbach’s Alpha = 0.793.  Các hệ số tương quan biến tổng đều lớn 

hơn 0.3. Thang đo đạt yêu cầu về mặt thống kê. 

- Các thang đo đều có hệ số Cronbach’s Alpha>0.6. 

- Các hệ số tương quan biến – tổng đều lớn hơn 0.3. 

- Không có biến nào bị loại ra khỏi mô hình. 

- Các thang đo đều đạt độ tin cậy cho những nghiên cứu tiếp theo. 

3.5. HIỆU CHỈNH MÔ HÌNH SAU PHÂN TÍCH EFA VÀ 

CRONBACH’S ALPHA 

Từ 36 biến quan sát đo lường cho 8 nhóm nhân tố ban đầu sau 

khi phân tích EFA và kiểm định thang đo bằng Cronbach’s Alpha còn 

34 biến trích được 8 nhân tố. Các nhân tố được xác định tên là  

(1) Điều kiện làm việc gồm có 4 biến quan sát 

(2) Thu nhập và phúc lợi gồm 5 biến quan sát  

(3)  Sự hỗ trợ của cấp trên gồm 6 biến quan sát  



15 

(4) Mối quan hệ với đồng nghiệp còn 3 biến quan sát 

(5)  Cơ hội học tập và thăng tiến còn 4 biến quan sát 

(6) Cảm giác được thể hiện có 3 biến quan sát 

(7)  Sự tự hào về tổ chức có 4 biến quan sát 

(8) Công việc thú vị và thử thách có 5 biến quan sát 

3.6. MÔ HÌNH HỒI QUY VÀ KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT 

3.6.1. Thống kê hiện tƣợng tự tƣơng quan và đa cộng tuyến 

trong mô hình 

Với cỡ mẫu là 179 biến, mức ý nghĩa là 5% ta có dU=1.686, 

dL=1.852. Giá trị Durbin – Watson của đề tài d=1.748 nên không hiện 

tượng tự tương quan xảy ra trong mô hình hồi quy. 

Để kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến tác giả sử dụng nhân tử phóng 

đại phương sai (VIF). Trường hợp có (k-1) biến giải thích: VIF = 1/(1-R
2
j) 

Hệ số VIF của các biến số trong mô hình hồi quy nằm trong 

khoảng 1.576 – 2.244 <10 như vậy không có hiện tượng đa cộng tuyến 

xảy ra trong mô hình hoặc hiện tượng đa cộng tuyến rất thấp không 

đáng kể. 

3.6.2. Mô hình hồi quy bội và kiểm định độ phù hợp của mô hình 

Mô hình hồi quy bội được xây dựng như sau:  

Mức độ tạo động lực (DL) = β0 + β1DK +  β2 TNPL +  β3 CT + β4 

CGTH +  β5 CV + β6 DN + β7 HTTT+ β8 TH +  ε 

* Kết quả hồi quy lần 1  

- Các biến độc lập TNPL, CT, CGTH, CV, HTTT, TH có hệ số 

hồi quy (β) lớn hơn 0 và Sig <0.05 nên đạt điều kiện có tham gia vào 

mô hình hồi quy. 

- Nhân tố DK (Điều kiện làm việc) có hệ số β = 0.050, có Sig 

>0.05, DN (Mối quan hệ với đồng nghiệp) có β = 0.053, có Sig >0.05 

nên không đủ điều kiện, bị loại ra khỏi mô hình hồi quy bội.  

* Kết quả phân tích hồi quy lần 2 

Ta xây dựng được mô hình hồi quy bội như sau: 
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- Mô hình chưa chuẩn hóa: 

Mức độ tạo động lực (DL) = -0.373+ 0.218 TNPL +  0.114 CT + 

0.194 CGTH +  0.243 CV + 0.120 HTTT+ 0.221 TH  

- Mô hình hồi quy đã chuẩn hóa: 

Mức độ tạo động lực (DL) = 0.216 TNPL +  0.129 CT + 0.187 

CGTH +  0.250 CV + 0.123 HTTT+ 0.200 TH  

Mức độ tạo động lực làm việc = 0.216 Thu nhập và phúc lợi +  0.129 

Sự hỗ trợ của cấp trên +  0.187 Cảm giác được thể hiện + 0.250 Công việc 

thú vị và thử thách +  0.123 Cơ hội học tập và thăng tiến + 0.200 Sự tự hào 

về tổ chức    

3.6.3. Kiểm định giả thuyết trong mô hình hồi quy bội 

Có 8 thành phần ảnh hưởng đến động lực làm việc tương đương 

với 8 giả thuyết cần kiểm chứng. Sau khi phân tích hồi quy ta có thể kết 

quả như sau: 

Giả thuyết nghiên cứu 

Kết luận 

(Chấp nhận/ Bác 

bỏ) 

Mức độ ảnh 

hƣởng 

H1: Nhân tố “Điều kiện làm việc” có mối 

quan hệ thuận với mức độ tạo động lực làm 

việc cho người lao động. 

Bác bỏ H1 

Không ảnh 

hưởng hoặc ảnh 

hưởng không 

đáng kể 

H2: Nhân tố “Thu nhập và phúc lợi” có 

mối quan hệ thuận với mức độ tạo động lực 

làm việc cho người lao động. 

Chấp nhận H2 
Ảnh hưởng 

nhiều 

H3: Nhân tố “Sự hỗ trợ của cấp trên” có 

mối quan hệ thuận với mức độ tạo động lực 

làm việc cho người lao động. 

Chấp nhận H3 Ảnh hưởng thấp 

H4: Nhân tố “Cảm giác được thể hiện” có 

mối quan hệ thuận với mức độ tạo động lực 

làm việc cho người lao động. 

Chấp nhận H4 Khá ảnh hưởng 

H5: Nhân tố “Công việc thú vị và thử 

thách” có mối quan hệ thuận với mức độ 

tạo động lực làm việc cho người lao động. 

Chấp nhận H5 
Ảnh hưởng 

nhiều nhất 

H6: Nhân tố “Mối quan hệ với đồng 

nghiệp” có mối quan hệ thuận với mức độ 

tạo động lực làm việc cho người lao động. 

Bác bỏ H6 

Không ảnh 

hưởng hoặc ảnh 

hưởng không 

đáng kể 

H7: Nhân tố “Cơ hội học tập và thăng tiến” 

có mối quan hệ thuận với mức độ tạo động 
Chấp nhận H7 Ảnh hưởng thấp 
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Giả thuyết nghiên cứu 

Kết luận 

(Chấp nhận/ Bác 

bỏ) 

Mức độ ảnh 

hƣởng 

lực làm việc cho người lao động. 

H8: Nhân tố “Sự tự hào về tổ chức” có mối 

quan hệ thuận với mức độ tạo động lực làm 

việc cho người lao động. 

Chấp nhận H8 
Ảnh hưởng thứ 

3 

3.7. PHÂN TÍCH MÔ TẢ CÁC THANG ĐO TRONG MÔ HÌNH 

HỒI QUY 

3.8.1. Thu nhập và phúc lợi 

Qua kết quả khảo sát ở 179 người lao động, ta thấy mức đánh giá 

các tiêu chí nằm ở mức trung bình. Hai tiêu chí “Tiền lương, thưởng 

tương xứng với kết quả làm việc”, “Tiền lương, thưởng được trả công 

bằng” không có sự khác biệt trong đánh giá ở toàn thể lao động của nhà 

khách. Các tiêu chí còn lại có mức độ đánh giá khác biệt  nhiều vào giá 

trị trung bình, có thể thấy mức độ đánh giá ở mức bình thường (giá trị 

trung bình xấp xỉ 3). 

3.7.2. Sự hỗ trợ của cấp trên 

Qua khảo sát, các nhân viên đánh giá khá tốt về các tiêu chí thuộc 

thang đo sự hỗ trợ từ cấp trên. Các giá trị trung bình đều lớn hơn 3.5 (ở 

mức đồng ý). Đây cũng là nhân tố có tác động đến động lực làm việc 

của nhân viên.  

3.7.3. Cơ hội học tập và thăng tiến 

Hầu hết các tiêu chí ở nhân tố này chỉ ở mức trung bình. Chỉ có 

tiêu chí “Nhà khách có chính sách đào tạo và phát triển nghề nghiệp 

cho nhân viên thường xuyên” có mức đánh giá là đồng ý. 

3.7.4. Công việc thú vị và thử thách 

Qua khảo sát thực tế của Nhà khách Cục Quản trị T.26 cho thấy 

các nhân tố công việc được đánh giá ở mức tương đối thấp. Tiêu chí 

“Công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng” , “Công việc của tôi có nhiều thử 

thách”  có mức đánh giá bình thường. Các tiêu chí còn lại có mức đánh 

giá là đồng ý, tuy nhiên mức trung bình cũng khá thấp.  
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3.7.5. Cảm giác đƣợc thể hiện 

Qua thực tế nghiên cứu hai tiêu chí “Có đủ quyền hạn để quyết 

định những vấn đề liên quan đến công việc của tôi” và “Được khuyến 

khích, động viên phát triển những ý tưởng mới và tốt hơn trong công 

việc” đều có giá trị trung bình = 3.53 ở mức độ đồng ý. Còn tiêu chí 

“Được thẳng thắn đưa ra ý kiến về những thay đổi được thực hiện trong 

nhà khách” được đánh giá ở mức bình thường.  

3.7.6. Sự tự hào về tổ chức 

Qua khảo sát các yếu tố thuộc thang đo này chưa được đánh giá 

cao. Đây cũng là một nhân tố có mức ảnh hưởng khá lớn đến động lực 

làm việc, do vậy cần được ban quan lý nhà khách chú trong cải thiện 

trong thời gian đến để nâng cao hiệu quả công việc trong nhân viên. 

3.7.7. Thang đo động lực làm việc 

Nhìn vào bảng thống kê ta thấy các tiêu chí thuộc động lực làm việc 

phần lớn được đánh giá ở mức trung bình. Dù trong tổng thể có sự khác biệt 

trong đánh giá các tiêu chí “Anh/chị luôn nỗ lực hết mình trong công việc” 

và “Anh/chị muốn gắn bó lâu dài với nhà khách” nhưng mức đánh giá cũng 

không lớn. 

3.8. KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT TRONG ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ 

ĐÁP ỨNG CÁC NHÂN TỐ ĐỘNG LỰC CỦA NHÂN VIÊN 

THEO ĐẶC ĐIỂM DÂN SỐ HỌC 

3.8.1. Yếu tố giới tính với các nhân tố động lực của nhân viên 

Kết quả phân tích ANOVA cho thấy các giá trị Sig.>0.05 như 

vậy có thể kết luận không có dự đánh giá khác biệt giữa nam và nữ đối 

với các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên. 

3.8.2. Yếu tố độ tuổi với các nhân tố động lực của nhân viên 

Kết quả phân tích ANOVA cho thấy hầu hết không có sự khác 

biệt trong đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc ở các 

độ tuổi khác nhau vì sig.>0.05. 
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3.8.3. Yếu tố trình độ học vấn với các nhân tố động lực của 

nhân viên 

3.8.4. Yếu tố thời gian làm việc với các nhân tố động lực của 

nhân viên  

Kết quả phân tích ANOVA cho thấy có cơ sở để kết luận có sự 

đánh giá khác biệt giữa các nhân viên có thời gian làm việc tại nhà khách 

khác nhau đối với các thang đo ảnh hưởng đến động lực làm việc. 

3.8.5. Yếu tố vị trí công việc với các nhân tố động lực của 

nhân viên 

Kết quả phân tích ANOVA cho thấy có cơ sở để kết luận có sự 

đánh giá khác biệt giữa các nhân viên có vị trí công việc khác nhau đối 

với các thang đo ảnh hưởng đến động lực làm việc. 

3.8.6. Yếu tố thu nhập với các nhân tố động lực của nhân viên 

Kết quả phân tích ANOVA cho thấy có cơ sở để kết luận có sự 

đánh giá khác biệt giữa các nhân viên thu nhập khác nhau đối với các 

thang đo ảnh hưởng đến động lực làm việc. 

 

CHƢƠNG 4 

HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 

 

4.1. TÓM TẮT KẾT QUẢ, Ý NGHĨA VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.1.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu 

+ Qua khảo sát thực tế xác định được mô hình nghiên cứu các yếu 

tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động tại Nhà khách 

Cục Quản trị T.26 gồm 8 nhân tố và 34 biến quan sát. Các nhân tố này là 

(1) Điều kiện làm việc, được đo lường bởi 4 biến quan sát; (2) Thu nhập 

và phúc lợi – có 5 biến quan sát; (3) Sự hỗ trợ của cấp trên – có 6 biến 

quan sát; (4) Cảm giác được thể hiện – có 3 biến quan sát; (5) Mối quan 

hệ với đồng nghiệp – có 3 biến quan sát; (6) Cơ hội học tập thăng tiến – 

có 4 biến quan sát; (7) Sự tự hào về tổ chức – có 3 biến quan sát; (8) 
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Công việc thú vị và thử thách – có 5 biến quan sát. 

+ 8 nhân tố trên khi đưa vào phân tích hồi quy bội, kết quả thống 

kê cho thấy có 6 nhân tố (Thu nhập và phúc lợi; Sự hỗ trợ của cấp trên ; 

Cảm giác được thể hiện ; Cơ hội học tập thăng tiến ; Sự tự hào về tổ 

chức ; Công việc thú vị và thử thách) có hệ số beta khác không, có giá 

trị Sig.<0.05 đạt yêu cầu về mặt thống kê. Có thể kết luận 6 nhân tố này 

đều tham gia đo lường động lực làm việc của người lao động tại Nhà 

khách Cục Quản trị T.26.  

+ Kết quả thống kê từ mô hình hồi quy đã chuẩn hóa có thể xác 

định thứ tự ảnh hưởng của các nhân tố đến động lực làm việc như sau: 

Nhân tố Hệ số beta Mức độ ảnh hƣởng 

Công việc thú vị và thử thách 0.250 I 

Thu nhập và phúc lợi 0.216 II 

Sự tự hào về tổ chức 0.200 III 

Cảm giác được thể hiện 0.187 IV 

Sự hỗ trợ từ cấp trên 0.129 V 

Cơ hội học tập thăng tiến 0.123 VI 

4.1.2. Ý nghĩa và đóng góp của nghiên cứu 

* Ý nghĩa của việc nghiên cứu 

Từ những nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc mà người 

lãnh đạo có những kế hoạch và quyết định nhằm tạo động lực thúc đẩy 

nhân viên làm việc nhiệt tình hơn, hiệu quả hơn. Và bên cạnh đó nghiên 

cứu sẽ giải đáp được các câu hỏi trong mục đích và mục tiêu của nghiên 

cứu đã đề ra. 

* Đóng góp của nghiên cứu 

- Về phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu này đã đóng góp vào 

thang đo động lực làm việc của nhân viên nói chung, nhân viên trong 

kinh doanh dịch vụ nói riêng. 

- Về mô hình nghiên cứu: Mô hình lý thuyết ban đầu được đưa ra 

sau khi sử dụng hai phương pháp định tính và định lượng để xác định 
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với 8 nhân tố và 36 biến quan sát. Sau khi phân tích nhân tố khám phá, 

hệ số Cronbach’s Alpha hai biến quan sát bị loại, từ các biến còn lại 

trích được 8 nhân tố cùng 1 nhân tố động lực làm việc. 

4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH  NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ TẠO 

ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO LAO ĐỘNG TẠI NHÀ KHÁCH 

CỤC QUẢN TRỊ T.26 

4.2.1. Chú trọng cải thiện các yếu tố thuộc thang đo công việc 

+ Xác định rõ nhiệm vụ, nội dung công việc của từng bộ phận, 

từng người lao động nhằm cụ thể hóa quá trình làm việc cũng như tạo 

thuận lợi cho việc đánh giá người lao động về sau 

+ Phân công, bố trí lao động một cách hợp lý đảm bảo đúng 

người đúng việc tránh tình trạng làm trái ngành trái nghề gây khó khăn 

trong công việc cho người lao động.  

+ Để phát huy sức mạnh tập thể và tinh thần làm việc hăng say, 

cần xác định mục tiêu cụ thể và các định mức, tiêu chuẩn thực hiện 

công việc cho người lao động. 

+ Tạo sự phong phú trong nội dung công việc, thiết kế lại công 

việc cho người lao động, tạo thêm sự hứng thú, hăng say hơn trong làm 

việc. 

+ Hoàn thiện các biện pháp đánh giá thành tích công việc để ghi 

nhận đầy đủ và kịp thời kết quả công việc cho nhân viên.  

+ Có các chính sách khen thưởng, hoan nghênh những nhân viên có 

thành tích tốt kịp thời giúp động viên, khích lệ họ hăng say trong công việc. 

+ Để nhân viên tham gia vào việc quyết định các phúc lợi cho 

chính họ. 

4.2.2. Hoàn thiện chính sách tiền lƣơng, thƣởng và phúc lợi 

a. Chính sách tiền lương, thưởng 

+ Nhà khách cần điều chỉnh chế độ tiền lương theo kịp các quy 

định của nhà nước, xứng đáng với nỗ lực làm việc của công nhân viên 

và đảm bảo việc chi trả cho cuộc sống của nhân viên.  
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+ Tiền lương cần được tính toán và trả công bằng giữa những 

nhân viên bằng cách sử dụng các hình thức chấm công phù hợp. 

+ Cần công bố minh bạch chế độ tiền lương trong hợp đồng lao 

động, trong các cuộc họp với người lao động hay các phòng ban để 

tránh dư luận trái chiều nhau về cách tính lương.  

+ Việc thanh toán lương phải thực hiện đầy đủ và đúng theo hạn định.  

b. Chính sách phúc lợi 

+ Xây dựng các chương trình sẻ chia cuộc sống, giúp đỡ những 

đồng nghiệp có hoàn cảnh khó khăn, tạo dựng các chương trình phúc lợi 

xã hội định kỳ tại các địa bàn  

+ Chẳng hạn, có thể chu cấp một khoản trợ phí thường niên dùng 

vào việc đi du lịch, dã ngoại hàng năm trong một giới hạn nhất định. 

+ Có các chương trình dã ngoại, tham quan du lịch phong phú hơn. 

+ Để nhân viên tham gia vào việc quyết định các phúc lợi cho 

chính họ. 

+ Nhà khách nên tiếp tục phát huy những chương trình phúc lợi 

đã có hiệu quả và hữu ích như chính sách thăm ốm đau, ma chay, cưới 

hỏi... kịp thời đối với người lao động. 

+ Chú trọng và phát huy vai trò của công tác Công đoàn trong 

Nhà khách để có thể kết nối giữa người lao động với tổ chức.  

4.2.3. Nâng cao sự tự hào về tổ chức cho nhân viên 

- Nhà khách nên chú trọng xây dựng chiến lược kinh doanh rõ 

ràng và bền vững.  

- Cần công bố rõ kết quả sản xuất kinh doanh cho nhân viên biết 

sau mỗi kỳ kinh doanh.  

- Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu, quảng bá hình ảnh 

của nhà khách đến đông đảo khách hàng và nhân viên. 

- Xây dựng văn hóa tổ chức nhằm tạo tinh thần, phong cách làm 

việc chuyên nghiệp cho nhân viên. 

- Ban quan lý Nhà khách cũng cần nâng cao công tác truyền thông 
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nội nhằm tạo sự tin tưởng, ổn định trong nhân viên. 

4.2.4. Nâng cao tính tự chủ sáng tạo trong công việc của nhân 

viên 

- Ban lãnh đạo Nhà khách Cục Quản trị T.26 cần phải luôn lắng 

nghe ý kiến của nhân viên, không chỉ thông qua “hòm thư góp ý” của 

Nhà khách mà còn thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau.  

- Cần tôn trọng các ý kiến của nhân viên, khuyến khích nhân viên 

phát biểu ý kiến cải thiện các yếu tố trong công việc. 

- Cần phân quyền rõ ràng trong công việc giúp nhân viên tự chủ 

hơn để quyết định những vấn đề liên quan đến công việc của chính họ. 

- Khuyến khích các sáng kiến trong công việc, xây dựng các quy 

định về sáng kiến, chính sách khen thưởng hợp lý sẽ khuyến khích và 

động viên nhân viên phát triển những ý tưởng mới và tốt hơn trong 

công việc. 

4.2.5. Cải thiện các yếu tố về cấp trên 

+ Người lãnh đạo phải tạo điều kiện thuận lợi trong công việc giúp 

cho nhân viên nhận thấy rằng, công việc mà họ đang làm hợp với chuyên 

môn, kỹ năng của mình, cũng như có thể giúp họ phát triển về nghề 

nghiệp và tương lai.  

+ Làm cho nhân viên cảm nhận mình là một thành viên quan trọng 

của nhà khách bằng cách để tất cả nhân viên tham gia vào mọi hoạt động 

quan trọng của Nhà khách.  

+ Luôn quan tâm đến đời sống của nhân viên, có các chương 

trình động viên thăm hỏi những gia đình có hỷ sự, ma chay…  

4.2.6. Hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển 

a. Tổ chức đào tạo và tạo cơ hội thăng tiến cho người lao động 

+ Tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng cho cán bộ công nhân viên 

ngay khi mới vào làm việc tại Nhà khách. 

+ Ngoài cán bộ, giảng viên đào tạo nghề, Nhà khách có thể tổ 

chức đào tạo theo hình thức người đi trước chỉ dẫn cho người đi sau. 
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b. Nâng cao ý thức, trình độ và kỹ năng nghề của nhân viên 

+ Cần nâng cao trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của 

người lao động.  

+ Luôn quan tâm và cải thiện tình trạng sức khoẻ của nhân viên. 

+ Rèn luyện thái độ lao động, tác phong làm việc và kỷ luật lao 

động cho công nhân viên Nhà khách.  

 

KẾT LUẬN 

 

Đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc 

của nhân viên tại Nhà khách Cục Quản trị T.26” được thực hiện từ 

tháng 1 năm 2015 đến nay, trên cơ sở tiến hành điều tra thu thập số liệu 

về ý kiến người lao động tại chính Nhà khách đã thu được một số kết 

quả sau đây: 

+ Một là, luận văn đã hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về cơ sở 

lý luận cũng như cơ sở thực tiễn về động lực làm việc và các nhân tố 

ảnh hưởng đến động lực làm việc của người lao động. 

+ Hai là, luận văn đã phân tích và đánh giá được thực trạng việc 

tạo động lực cho người lao động tại Nhà khách Cục Quản trị T.26 thông 

qua đánh giá của nhân viên.  

+ Ba là, luận văn đưa ra một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao 

động lực cho người lao động tại Nhà khách Cục Quản trị T.26.  

+ Luận văn mới chỉ thực hiện nghiên cứu và phân tích nhân tố 

khám phá (EFA), vì vậy, kết quả nghiên cứu chỉ dừng lại ở việc khám 

phá ra 6 nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc và thiết lập mô hình 

hồi quy bội.  

+ Luận văn được thực hiện trong một không gian và thời gian 

nhất định, nên kết quả có ý nghĩa nhất trong gian đoạn hiện thời và 

trong thời gian sắp tới.  
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