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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Hiện nay vấn đề việc làm cũng như sự hài lòng trong công 
việc của người lao động là hết sức khó khăn cho các doanh nghiệp, 
nhu cầu sử dụng lao động của doanh nghiệp, chuyển dịch lực lượng lao 
động từ nơi có thu nhập thấp đến nơi có thu nhập cao, mâu thuẫn về 
lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động đang là vấn đề quan tâm 
của nhiều doanh nghiệp.   

Với mục đích tìm hiểu, nghiên cứu mức độ hài lòng của người 
lao động tại công ty cổ phần Vinaconex 25 để giúp công ty hiểu rõ 
người lao động đang cần quan tâm vấn đề gì? Bên cạnh đó hỗ trợ cho 
Công ty trong việc lựa chọn giải pháp sử dụng lao động hợp lý để người 
lao động quan tâm hơn tới công việc, gắn bó lâu dài với Công ty. Xuất 
phát từ lý do trên nên đề tài: “ Nghiên cứu sự hài lòng trong công việc 
của người lao động tại Công ty cổ phần Vinaconex 25” làm luận văn tốt 
nghiệp cao học của mình.  
2. Mục tiêu nghiên cứu của ðề tài 

- Hệ thống hóa lý luận và các mô hình lý thuyết về sự hài lòng 
trong công việc của người lao động 

- Nghiên cứu, phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 
của người lao động từ đó xây dựng mô hình nghiên cứu sự hài lòng 
trong công việc của người lao động tại Công ty cổ phần Vinaconex 25. 

- Đưa ra một số giải pháp liên quan đến việc nâng cao mức độ 
hài lòng của người lao động tại Công ty cổ phần Vinaconex 25. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là sự hài lòng trong công việc của người 
lao động trên cơ sở mô hình đánh giá đã đề xuất tại Công ty. 

Phạm vi nghiên cứu là người lao động đang làm việc tại Công 
ty cổ phần Vinaconex 25 vào thời gian thực hiện là từ tháng 6/2013 
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đến tháng 06/2014. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài này là 
phương pháp nghiên cứu định tính kết hợp với nghiên cứu định lượng.  

* Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
Về mặt lý thuyết: Luận văn sẽ đóng góp một phần vào việc hệ thống 

hóa cơ sở lý luận về sự hài lòng của người lao động đối với công việc. 
Về mặt thực tiễn: Kết quả nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin 

giúp nhà quản lý tìm ra các biện pháp, chính sách phù hợp để nâng cao 
sự hài lòng của người lao động đồng thời là cơ sở cho các công ty hoàn 
thiện công tác quản trị nhân sự.  
5. Bố cục của đề tài 

Chương 1: Cơ sở lý luận về sự hài lòng trong công việc của người 
lao động 

Chương 2: Thiết kế nghiên cứu 
Chương 3: Kết quả nghiên cứu sự hài lòng của người lao động tại 

Công ty cổ phần Vinaconex 25 
Chương 4: Hàm ý chính sách và kiến nghị 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
Nghiên cứu ở nước ngoài:. 
Tác giả  đã đi tìm hiểu và nghiên cứu thêm tài liệu của các tác 

giả: Ứng dụng thang đo mô tả công việc JDI năm 1969 của Smith et 
al; Nghiên cứu của Foreman  Facts  (1946); Nghiên cứu của Spector 
(1985); Nghiên cứu của Francis Wing-Lin Lee & Chris Sum-Yee 
Wong (2009). 

Nghiên cứu ở trong nước. 
Bên cạnh đó còn có nghiên cứu trong nước như: Trần Kim 

Dung (2005); Hà Nam Khánh Giao & Võ Thị Mai Phương (2011);  
Nguyễn Thị Kim Ánh (2010); Nguyễn Trần Thanh Bình (20090.  
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC 

CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1.1. SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG VIỆC 
1.1.1. Khái niệm về nhu cầu, động cơ, động lực 
a. Nhu cầu của người lao động  
Nhu cầu là một hiện tượng tâm lý của con người; là đòi hỏi, 

mong muốn, nguyện vọng của con người về vật chất và tinh thần để 
tồn tại và phát triển. Tùy theo trình độ nhận thức, môi trường sống, 
những đặc điểm tâm sinh lý, mỗi người có những nhu cầu khác nhau. 

b. Động cơ thúc đẩy người lao động  
Động cơ là ám chỉ những nỗ lực cả bên trong lẫn bên ngoài 

của một con người, có tác dụng khơi dậy lòng nhiệt tình và sự kiên 
trì theo đuổi một cách thức hành động đã xác định.  

c. Động lực thúc đẩy người lao động  
Động lực là cái thúc đẩy, kích thích người lao động làm việc 

và cống hiến. Động lực thúc đẩy được hiểu là một chuỗi phản ứng 
nối tiếp nhau, bắt đầu từ nhu cầu, đến mong muốn và sau đó là sự 
thôi thúc, rồi tiếp đó là hành động để đạt được các mục tiêu và cuối 
cùng là hài lòng những điều mong muốn lúc đầu.  

1.1.2. Sự hài lòng trong công việc 
Định nghĩa về sự hài lòng của Weiss (1967): Sự hài lòng trong 

công việc là thái độ về công việc được thể hiện bằng cảm nhận, niềm tin 
và hành vi của người lao động. 

Định nghĩa về sự hài lòng với các thành phần công việc Smith, 
Kendal và Huilin (1969), Schemerhon (1993), Kreitner và Kinicki 
(2007) sự hài lòng với các thành phần như bản chất công việc, cơ hội 
đào tạo và thăng tiến, lãnh đạo, đồng nghiệp, tiền lương, vị trí công 
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việc, sự đãi ngộ, và các phần thưởng. 
Tóm lại sự hài lòng trong công việc của người lao động có 

được khi họ có cảm giác thích thú, thoải mái và thể hiện phản ứng 
tích cực đối với các khía cạnh công việc của mình. 
1.2. LÝ THUYẾT VỀ NHU CẦU VÀ ĐỘNG CƠ  

1.2.1. Học thuyết nhu cầu của Abraham Maslow 
1.2.2. Thuyết hai nhân tố của Frederick Herzberg  
1.2.3. Lý thuyết về sự kỳ vọng của Victo Vroom  
1.2.4. Lý thuyết công bằng của John Stacey Adam  

1.3. CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LÒNG 
- Theo nghiên cứu của Foreman  Facts  (1946) sự hài lòng của 

người lao độngbao gồm sự hài lòng về 10 yếu tố:  1) Kỷ luật khéo léo,  
(2) Sự đồng cảm với các vấn đề cá nhân người lao động,  (3) Công việc 
thú vị,  (4)  Được tương tác và chia sẻ trong công việc, (5) An toàn lao 
động, (6) Điều kiện làm viêc, (7) Lương, (8) Được đánh giá đầy đủ các 
công việc đã thực hiện,  (9)  Trung thành cá nhân đối với cấp trên,  (10)  
Thăng tiến và  phát triển nghề nghiệp.  

- Nghiên cứu của Spector (1985) đã xây dựng mô hình riêng  
để đánh giá mức độ hài lòng và thái độ cho người lao độngtrong 
lĩnh vực dịch vụ gồm 9 yếu tố:  (1)  Lương, (2) Cơ hội thăng tiến, 
(3) Điều kiện làm việc, (4) Sự giám sát, (5) Đồng nghiệp,  (6) Yêu 
thích công việc,  (7) Giao tiếp thông tin,  (8) Phần thưởng bất ngờ,  
(9) Phúc lợi.  Nó được phát triển và  ứng dụng  chủ yếu nhân sự 
của các tổ chức dịch vụ và tổ chức phi lợi nhuận như: Bệnh viện, 
trung tâm chăm sóc sức khỏe. 

- Francis Wing-Lin Lee & Chris Sum-Yee Wong(2009) nghiên 
cứu  “Sự hài lòng công việc của thành viên tiếp cận cộng đồng ở Hồng 
Kông” đã đưa ra mô hình 8 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công 
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việc như sau: (1) Mối quan hệ với đồng nghiệp, (2) Tính chất công việc, 
(3) Lương và phúc lợi, (4) Môi trường làm việc, (5) Giám sát và lãnh  
đạo, (6) Vai trò và trách nhiệm, (7) Sự công nhận, (8) Cơ hội thăng tiến.  

- Nghiên cứu của Hunjra Ahmed Imran và cộng sự (2010): Nghiên 
cứu này nhằm đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc 
của người lao động trong lĩnh vực Ngân hàng tại Pakistan. Theo Imran và 
cộng sự (2010) thì có ba nhóm nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng công 
việc đó là: sự tự chủ, cách thức lãnh đạo và nhóm làm việc. 

Ở nước ta, có một số mô hình nghiên cứu tiêu biểu như: 
- Trần Kim Dung (2005) nghiên  cứu “Đo lường mức độ hài 

lòng  đối với công việc trong điều kiện của Việt Nam”.  
- Hà Nam Khánh Giao & Võ Thị Mai Phương (2011) nghiên cứu 

“Đo lường sự hài lòng công việc của người lao độngsản xuất tại Công ty 
TNHH TM - DV Tân Hiệp Phát”.  

- Nguyễn Thị Kim Ánh (2010) nghiên cứu “Đo lường mức độ 
hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty Cổ phần 
Fresenius Kabi  Bidiphar”. Từ 8 nhân tố đưa ra trong mô hình nghiên 
cứu đề  nghị, kết quả  hồi quy tuyến tính  cuối cùng cho thấy chỉ có 5 
nhân tố  ảnh hưởng đến mức độ hài lòng trong công việc của người 
lao động đó là: (1) Đánh giá thực hiện công việc, (2) Lãnh  đạo, (3) 
Đồng nghiệp, (4) Thu nhập và (5) Bản chất công việc.  

- Nguyễn Trần Thanh Bình (2009) nghiên  cứu  “Đo lường 
mức độ hài lòng  của người lao động tại Công ty Cổ phần Cơ khí 
Chế tạo máy Long An”  thực hiện với 198 CB-CNV thông qua kỹ 
thuật phỏng vấn toàn bộ người lao động (trực tiếp và gián tiếp).  Tác 
giả đã  đưa ra mô hình nghiên cứu gồm 6 thành phần bao gồm: (1)  
Bản chất công việc, (2) Tiền lương, (3) Môi trường làm việc, (4) 
Lãnh đạo, (5) Đồng nghiệp, (6) Cơ hội đào tạo  -  thăng tiến.  
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CHƯƠNG 2 
THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 
VINACONEX 25 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 
Công ty cổ phần VINACONEX 25 tiền thân là Công ty xây lắp 

số 3 Quảng Nam - Đà Nẵng, được thành lập theo Quyết định số 
832/QĐ-UB ngày 13/4/1984 của UBND tỉnh QN-ĐN cũ với nhiệm vụ 
thi công xây lắp các công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng, nông 
nghiệp trên địa bàn các huyện thị, xã phía Nam của tỉnh. 

2.1.2. Lĩnh vực kinh doanh của công ty 
2.1.3. Tình hình sản xuất kinh doanh của công ty năm 2013 
2.1.4. Thực trạng của Công ty Cổ Phần Vinaconex 25 
a. Tình hình nguồn nhân lực hiện nay của công ty 
Công ty đang sở hữu một đội ngũ lao động với trên 200 cán bộ 

có trình độ đại học và sau đại học, trên 2.000 công nhân có tay nghề, 
cùng trang thiết bị được đầu tư tốt. Lực lượng lao động của công ty ở 
độ tuổi từ 28 đến 39 chiếm tỷ lệ cao nhất 57,83%, đây là đội ngũ lao 
động đã có trình độ tay nghề cao, là đội ngủ kế cận trong việc quản 
lý, điều hành hoạt động tổ chức của công ty. Đối với đội ngũ lao 
động trẻ chiếm tỷ lệ 18,37% có thuận lợi là khả năng học tập, tiếp 
thu những công nghệ mới, kỹ thuật hiện đại và áp dụng vào thực tế 
công việc nhanh hơn. 

b. Công tác quản trị nhân sự tại công ty 
v Công tác tuyển dụng và đào tạo 
Thực hiện chiến lược phát triển đến 2015, BĐH đã trình 

HĐQT phê duyệt giải pháp quy hoạch, đào tạo - phát triển đội ngũ 
cán bộ từ nhóm trưởng, phụ trách bộ phận, tổ trưởng trở lên (giai 
đoạn 2013 - 2015). Năm 2013, đã triển khai 22 chương trình đào tạo, 
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trong đó có chương trình lãnh đạo và phát triển tổ chức, đào tạo thạc 
sỹ, đào tạo tiếng Anh các cấp, … 

v Công tác đánh giá người lao động 
Thực hiện chính sách trả lương theo 3Ps: P1 = Position: trả 

lương theo vị trí công việc; P2= Person: trả lương theo năng lực cá 
nhân; và P3= Performance: trả lương theo kết quả hoàn thành công 
việc. Thực tế, chính sách này đã được tiến hành từ những năm trước. 
Tuy nhiên, do hệ thống chức danh, mô tả công việc, xếp hạng, bậc và 
đánh giá chất lượng cán bộ chưa được đồng bộ.  

v Công tác an toàn  lao động 
Ngành nghề của Công ty luôn có nguy cơ mất an toàn, ảnh 

hưởng trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng của người lao động, 
làm gián đoạn hoạt động sản xuất, giảm năng suất lao động, thiệt 
hại tinh thần và vật chất. Một doanh nghiệp phát triển bền vững 
bắt buộc phải quan tâm nhiều hơn đến các rủi ro an toàn lao 
động. Môi trường lao động tại các công trường, nhà máy không 
đảm bảo an toàn cũng làm tăng số giờ nghỉ bệnh ảnh hưởng đến 
hiệu quả lao động. Trách nhiệm của Công ty là tạo ra, cải tiến và 
cải tiến không ngừng môi trường làm việc bảo đảm an toàn cho 
người lao động.  
2.2. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU  

Nghiên cứu được tiến hành thông qua hai giai đoạn chính: (1) 
nghiên cứu định tính nhằm hoàn chỉnh thang đo và (2) nghiên cứu 
định lượng nhằm thu thập, phân tích dữ liệu khảo sát để kiểm định 
mô hình nghiên cứu 
2.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 

2.3.1. Tổng hợp kết quả nghiên cứu 
2.3.2. Mô hình nghiên cứu 
Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết được trình bày trong 
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hình 2.4:  

 
2.3.3. Các giả thuyết nghiên cứu của mô hình 
Các giả thuyết cho mô hình nghiên cứu được đề xuất như sau:  
H1: Bản chất công việc được đánh giá tốt hay không tốt tương 

quan cùng chiều với mức độ hài lòng trong công việc của người lao 
động.  

H2: Chính sách tiền lương được đánh giá tốt hay không tốt 
tương quan cùng chiều với mức độ hài lòng trong công việc của người 
lao động.  

H3: Quan hệ với đồng nghiệp được đánh giá tốt hay không tốt 
tương quan cùng chiều với mức độ hài lòng trong công việc của người 
lao động.  

H4: Quan hệ với lãnh đạo được đánh giá tốt hay không tốt 
tương quan cùng chiều với mức độ hài lòng  trong công việc của người 
lao động.  

H5: Cơ hội đào tạo và thăng tiến được đánh giá tốt hay không 
tốt tương quan cùng chiều với mức độ hài lòng trong công việc của 
người lao động.  
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H6: An toàn lao động được đánh giá tốt hay không tốt tương quan 
cùng chiều với mức độ hài lòng trong công việc của người lao động.  

H7: Phúc lợi được đánh giá tốt hay không tốt tương quan cùng 
chiều với mức độ hài lòng trong công việc của người lao động.  
2.4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.4.1. Nghiên cứu định tính  
Nghiên cứu này dùng để khám phá, điều chỉnh và bổ sung mô 

hình sự hài lòng người lao động đối với công việc cũng như các biến 
quan sát dùng để đo lường các thành phần của nó.  

2.4.2. Nghiên cứu định lượng 
a. Đánh giá độ tin cậy và độ giá trị của thang đo.  
b. Kiểm định giải thích đo lường mức độ hài lòng 

2.5. NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC  
2.5.1. Thiết kế bằng câu hỏi  
Đề tài nghiên cứu tiến hành xây dựng mô hình hồi quy tuyến 

tính ban đầu với biến phụ thuộc là sự hài lòng trong công việc của 
người lao động tại Công ty cổ phần Vinaconex 25, biến độc lập bao 
gồm: (1) Bản chất công việc; (2) Tiền lương; (3) Đồng nghiệp; (4) Lãnh 
đạo; (5) Cơ hội đào tạo và thăng tiến; (6) An toàn lao động; (7) Phúc lợi  

2.5.2. Diễn đạt và mã hóa thang đo  
a. Thang đo về bản chất công việc 
Gồm có 6 biến: CV1(Tôi hiểu rõ yêu cầu công việc của mình); 

CV2(Công việc thể hiện vị trí xã hội); CV3(Công việc cho phép sử 
dụng tốt các năng lực cá nhân); CV4(Công việc có phù hợp trình độ 
chuyên môn); CV5(Có thể thấy rõ kết quả hoàn thành công việc), 
CV6(Công việc có nhiều thử thách thú vị). 

b. Thang đo về tiền lương  
Gồm có 5 biến: TL1 (Mức lương của người lao động rất cạnh 

tranh so với thị trường lao động); TL2 (Tiền lương trả tương xứng 
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với kết quả làm việc của mình); TL3 (Tiền lương được trả công bằng 
giữa các người lao động trong công ty); TL4 (Tiền lương được trả 
đầy đủ và đúng hạn); TL5 (Hài lòng với cách quy định chế độ tăng 
lương, thưởng của công ty).  

c.Thang đo về đồng nghiệp 
Gồm có 3 biến: DN1 (Đồng nghiệp thân thiện và thỏa mái); 

DN2 (Sự phối hợp lẫn nhau giữa các đồng nghiệp trong công việc); DN 
3 (Chia sẽ và giúp đỡ nhau trong cuộc sống) 

d. Thang đo về lãnh đạo 
Gồm có 4 biến: LD1 (Lãnh đạo có tác phong lịch sự, hòa nhã); 

LD2 (Lãnh đạo quan tâm đến sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên); 
LD3(Tham khảo ý kiến của người lao động khi ra quyết định); LD4 
(Lãnh đạo luôn quan tâm đến đời sống của người lao động). 

e. Thang đo về cơ hội đào tạo và thăng tiến 
Gồm có 4 biến: CH1 (Người lao động được đào tạo cho 

công việc và phát triển nghề nghiệp); CH2(Người lao động được 
hỗ trợ về thời gian và chi phí đi học nâng cao trình độ); CH3 (Có 
nhiều cơ hội thăng tiến khi làm việc); CH4 (Chính sách thăng 
tiến của công ty công bằng) 

f. Thang đo về an toàn lao động 
Gồm có 4 biến: AT1 (Được hướng dẫn đầy đủ về an toàn lao 

động khi bắt đầu làm việc); AT2 (Được cung cấp đầy đủ các phương 
tiện bảo hộ lao động và thiết bị an toàn cần thiết ở nơi làm việc); 
AT3 (Được khám sức khỏe và huấn luyện về an toàn lao động hàng 
năm); AT4 (Môi trường làm việc rất an toàn). 

g. Thang đo về phúc lợi 
Gồm có 4 biến: PL1 (Chính sách phúc lợi rõ ràng và được 

công ty tuân thủ đầy đủ); PL2 (Công đoàn Công ty luôn quan tâm, 
hỗ trợ khi người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn); PL3 (Công  
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ty thường xuyên tổ chức các  kỳ nghĩ mát để khuyến khích người 
lao động); PL4 (Chính sách phúc lợi của công ty thể hiện sự quan 
tâm chu đáo đến người lao động). 

 
CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1. THỐNG KÊ MÔ TẢ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Mô tả phương pháp thu thập thông tin và cỡ mẫu 
Mô hình nghiên cứu có số biến quan sát là 33 gồm 30 biến độc 

lập và 3 biến phụ thuộc. Tổng số bảng câu hỏi được phát ra là 350 
bảng, thu về và loại các bảng không hợp lệ do thiếu thông tin là 332 
bảng câu hỏi được sử dụng để làm dữ liệu cho nghiên cứu (đạt tỉ lệ 
94,86%). Như vậy tổng số đưa vào phân tích, xử lý là 332 bảng câu 
hỏi có phương án trả lời hoàn chỉnh.  

3.1.2. Kết cấu mẫu theo các đặc điểm 
Nghiên cứu này sử dụng phương pháp chọn mẫu theo năm đặc 

điểm cá nhân là: Giới tính, tuổi, vị trí làm việc, thời gian làm việc, 
trình độ học vấn. 

Về giới tính: Kết quả cho thấy: Có 266  nam và 66 nữ trả lời 
bảng câu hỏi, số lượng nam nhiều hơn nữ (nam chiếm 80,12%, nữ 
chiếm 19,88%), việc thu thập mẫu có sự chênh lệch tương đối lớn về 
giới tính nhưng khá phù hợp vì trên thực tế số lượng lao động nam 
giới đang làm việc tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25 là chủ yếu.  

Về độ tuổi: Tỷ lệ lao động theo nhóm tuổi tham gia trả lời bảng 
câu hỏi có sự chênh lệch so với thực tế nhưng không nhiều, có thể 
thấy số lao động tuổi dưới 28 tuổi tham gia trả lời bảng câu hỏi chiếm 
tỷ lệ cao nhất (chiếm 38,55%) điều này cũng tương đối phù hợp với cơ 
cấu lao động trẻ của Công ty.  



12 

Về vị trí công tác: Tỷ lệ lao động tham gia trả lời bảng câu hỏi 
là tương đối phù hợp với cơ cấu lao động tại Công ty, công nhân tham 
gia trả lời bảng câu hỏi chiếm tỷ lệ cao.  

Về thời gian công tác: Kết quả cho thấy số người tham gia trả 
lời bảng câu hỏi có thời gian làm việc từ 5 – 15 năm là chiếm đa số, 
kết quả này là phù hợp vì Công ty Cổ phần Vinaconex 25 bắt đầu hoạt 
động từ năm 1994.  

Về trình độ học vấn: Kết quả thu thập được so với cơ cấu lao 
động là tương đối phù hợp, tỷ lệ lao động có trình độ lao động sơ cấp 
tham gia trả lời bảng câu hỏi nhiều hơn so với lao động trình độ là 
trung cấp, cao đẳng và đại học trở lên.  
3.2. ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 

3.2.1. Kết quả đánh giá thang đo các nhân tố tác động đến 
sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty cổ phần 
Vinaconex 25 

Các thang đo phần lớn đạt yêu cầu có hệ số Cronbach Alpha 
(>0,6) và hệ số tương quan biến tổng đều lớn hơn 0.3 nên đạt yêu cầu 
và đưa vào phân tích, nhưng trong đó thang đo bản chất công việc đã 
loại biến CV02, thang đo tiền lương đã loại biến TL02 và thang đo cơ 
hội đào tạo và thăng tiến đã bị loại ra khỏi mô hình. 

3.2.2. Cronbach Alpha thang đo đánh giá sự hài lòng 
Nhân tố "Sự hài lòng chung của người lao động" có hệ số 

Cronbach Alpha là 0.819(>0.6), hệ số này có ý nghĩa. Các hệ số 
tương quan biến tổng (Corrected Item-Total Correlation) của các 
biến đo lường nhân tố này là đều >0.3. Bên cạnh đó, hệ số Alpha nếu 
loại bỏ biến (Alpha if Item Deleted) của các biến đều nhỏ hơn hệ số 
Cronbach Alpha nên các biến đo lường nhân tố này đều được sử dụng 
trong các phân tích tiếp theo.  
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3.3. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ - EFA 
3.3.1. Phân tích EFA thang đo các thành phần ảnh hưởng đến sự 

hài lòng của người lao động đối với công việc 
Kết quả EFA lần thứ nhất: Cho thấy có 6 nhân tố được trích 

tại Eigenvalues là 1.047 và phương sai trích được 75.073% với chỉ số 
KMO là 0.791. Như vậy, việc phân tích nhân tố khám phá là thích 
hợp. Tuy nhiên, Factor loading lớn nhất của biến quan sát PL01 nhỏ 
hơn 0.50. Vì vậy biến này không hài lòng tiêu chuẩn trên. Do đó biến 
quan sát PL01 sẽ bị loại ra.  

Kết quả EFA lần thứ hai: Sau khi loại biến quan sát PL01, thì 
EFA trích được 6 nhân tố tại Eigenvalues là 1.031 và phương sai trích 
được là 76.859% với chỉ số KMO là 0.785. Như vậy, việc phân tích 
nhân tố là thích hợp và phương sai trích được đạt yêu cầu (>50%). Các 
biến quan sát đều có Factor loading lớn nhất từ 0.50 trở lên. Trong đó 
PL03 có hệ số tải nhỏ nhất so với các biến còn lại 0.511 lớn hơn tiêu 
chuẩn cho phép (>0.50). Các biến đều đạt sự phân biệt. Phân tích EFA 
hoàn tất vì đạt độ tin cậy về mặt thống kê (xem bảng 3.14 và Phụ lục 4).  

3.3.2. Phân tích EFA thang đo sự  hài lòng chung của người 
lao động đối với công việc  

Đối với thang đo sự hài lòng chung đối với công việc, EFA trích 
được gom vào một nhân tố tại Eigenvalues là 5.053 và với chỉ số 
KMO là 0.708. Các biến quan sát đều có Factor loading lớn hơn 0.50 
(từ 0.846 đến 0.893). Phương sai trích được bằng 74.529% (>50%) 
đảm bảo độ tin cậy. Như vậy, việc phân tích nhân tố khám phá là 
thích hợp.  
3.4. MÔ HÌNH ĐIỀU CHỈNH 

3.4.1. Mô hình điều chỉnh 
Mô hình đề xuất ban đầu được điều chỉnh sau khi phân tích nhân 
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tố khám phá EFA, nội dung điều chỉnh là bỏ nhân tố "Cơ hội đào tạo 
và thăng tiến", tên các nhân tố còn lại vẫn được giữ nguyên như ban 
đầu, số lượng các nhân tố còn lại là 6 nhân tố. Mô hình điều chỉnh được 
trình bày lại như hình 3.1: 

 
3.5. KIỂM ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CỦA MÔ HÌNH 

3.5.1. Kiểm định hệ số tương quan: 
Kết quả phân tích cũng cho thấy mức độ tương quan tuyến 

tính giữa các thang đo trên với thang đo sự hài lòng chung của người 
lao động đối với công việc, trong đó quan hệ tương quan mạnh nhất 
là "Đồng nghiệp" và "An toàn lao động" với r = 0.752. Các giá trị 
Sig. (2 tailed) đều <0.05 nên các quan hệ này đều có ý nghĩa thống 
kê. Tất cả các hệ số tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc 
đều mang dấu dương (>0) chứng tỏ đây là quan hệ cùng chiều.  

3.5.2. Phân tích hồi quy  
Bảng 3.18: Kết quả hồi qui sau khi loại biến 

Coefficientsa 

Mô hình 

Hệ số chưa 
chuẩn hóa 

Hệ số chuẩn 
hóa 

t Sig. 

Thống kê đa cộng 
tuyến 

B Độ lệch 
chuẩn 

Beta Hệ số 
Tolerance 

Hệ số 
VIF 
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1 (Hằng số) .434 .193  2.245 .025   

MTL .115 .042 .092 2.732 .007 .887 1.128 

MDN .211 .038 .281 5.551 .000 .393 2.544 

MLD .105 .036 .119 2.880 .004 .589 1.697 

MAT .169 .052 .186 3.260 .001 .308 3.252 

MPL .300 .044 .328 6.873 .000 .441 2.267 

a. Biến phụ thuộc: MHL      
 Mô hình hồi qui còn lại 5 biến đạt mức ý nghĩa 0.05 ( các 

biến có mức ý nghĩa <0.05). Đó là các biến tiền lương, đồng nghiệp, 
lãnh đạo, an toàn lao động, phúc lợi. Nhìn vào cột VIF của bảng 3.18 
ta thấy rằng tất cả các giá trị của hệ số phóng đại phương sai (VIF-
Variance Inflation Factor) đều có giá trị nhỏ hơn 10 như vậy mô hình 
hồi qui không có hiện tượng đa cộng tuyến. 

Hiện tượng tương quan giữa các phần dư.  
Đại lượng thống kê Dubin-Watson có thể dùng để kiểm định 

tương quan này, nếu các phần dư không có tương quan chuỗi bậc nhất 
với nhau, giá trị của Dubin-Watson sẽ gần bằng 2.  

Bảng 3.19: Kiểm định Dubin - Watson. 
Model Summaryb 

Mô 
hình R R2 R2 hiệu 

chỉnh 

Sai số 
chuẩn 

của ước 
lượng 

Thống kê thay đổi 

Durbin-
Watson 

R2 
thay 
đổi 

F thay 
đổi df1 df2 

Sig. 
F 

thay 
đổi 

1 
.820a .67

2 .667 .46447 .672 133.840 5 326 .000 1.555 

a. Dự báo: (Hằng số), MPL, MTL, MLD, MDN, MAT 
b. Biến phụ thuộc: MHL        

(Nguồn: Thống kê từ số liệu điều tra của tác giả). 
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Theo như kết quả bảng 3.19 ta thấy giá trị của Dubin-Watson 
bằng 1.55 xấp xỉ gần bằng 2, nghĩa là có thể chấp nhận giả định không 
có tương quan giữa các phần dư.  

Phân tích hồi quy tuyến tính.  
Sau khi loại biến “ Bản chất công việc” phân tích hồi quy 

tuyến tính được thực hiện với 5 biến độc lập là: tiền lương, đồng 
nghiệp, lãnh đạo, an toàn lao động, phúc lợi 

Mô hình hồi quy tuyến tính có dạng:  
HL=β0 +β1*TL+β2*DN+β3*LD+β4*AT+β5*PL  
 Mô hình hồi qui sau cùng gồm 6 biến trong đó có 01 biến phụ 

thuộc và 5 biến độc lập trong tương ứng với các giá trị hồi qui như 
sau: 

HL = 0.434 + 0.115*TL + 0.211*DN + 0.105*LD + 0.169*AT 
+ 0.3*PL  
3.6. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT 

- Kết quả phân tích hồi quy cho thấy "Phúc lợi" là nhân tố có 
ảnh hưởng lớn nhất đến mức độ hài lòng của người lao động đối 
với công việc tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25 (có hệ số hồi quy 
lớn nhất). Kết quả hồi quy có β'=0.328, với mức ý nghĩa là 
0.000<0.05 (tức là độ tin cậy cao). Điều này cũng có nghĩa là khi 
tăng mức độ hài lòng về phúc lợi lên 1 đơn vị (theo thang đo Likert 
5 mức độ) thì mức độ hài lòng chung tăng lên 0.328 đơn vị. Vậy 
giả thuyết H6 được chấp nhận.  

- Nhân tố thứ hai ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người lao 
động đối với công việc tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25 là "Đồng 
nghiệp". Kết quả hồi quy có β'=0.281, với mức ý nghĩa là 0.000<0.05, 
dấu dương của hệ số Beta có nghĩa là mối quan hệ giữa nhân tố 
"Đồng nghiệp" và "Sự hài lòng chung đối với công việc" là mối quan 
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hệ tỷ lệ thuận.  Vậy giả thuyết H3 được chấp nhận.  
- Nhân tố "An toàn lao động" có β'=0.186, sig = 0.001,  "Lãnh 

đạo" có β'=0.119, sig= 0.004, "Tiền lường" có β'=0.092, sig= 0.007. Dấu 
dương của hệ số Beta có nghĩa là mối quan hệ giữa nhân tố "An toàn lao 
động", “ Lãnh đạo” và “Tiền lương” với "Sự hài lòng chung ðối với 
công việc" là mối quan hệ tỷ lệ thuận. Điều đó có nghĩa là khi nhân 
tố an toàn lao động, lãnh đạo và tiền lương được người lao động đánh 
giá càng cao sẽ làm tăng sự hài lòng chung đối với công việc của họ. 
Vậy giả thuyết H5, H4, H2 được chấp nhận.  

Kết quả mô hình hồi qui tiếp tục loại 1 biến độc lập, đó là nhân tố 
“ Bản chất công việc”. Điều này cho thấy rằng nhân tố bản chất công 
việc không ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê tới “ Sự hài lòng trong công 
việc của người lao động tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25. Do đó, giả 
thuyết H1 bị bác bỏ với mức ý nghĩa thống kê 5%. 
3.7. THỐNG KÊ MÔ TẢ THANG ĐIỂM LIKERT CÁC NHÂN 
TỐ ĐƯỢC RÚT RA TỪ KẾT QUẢ PHÂN TÍCH HỒI QUI 

3.7.1. Mức độ hài lòng chung đối với công việc 
Kết quả thống kê mô tả thang điểm Likert ở bảng 3.22 đối với 

thang đo "Hài lòng chung đối với công việc" tất cả các tiêu chí được 
người lao động đánh giá ở trên mức trung bình. Mức độ hài lòng 
chung của toàn công ty là 3.8243. Mức độ hài lòng đối với nhân tố 
Tiền lương là 4.3599 (cao hơn mức độ hài lòng chung). Trong khi đó 
mức độ hài lòng đối với nhân tố đồng nghiệp, lãnh đạo và an toàn lao 
động thấp hơn mức độ hài lòng chung. 
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Bảng 3.22: Kết quả thống kê mô tả thang đo "Hài lòng chung đối 
với công việc" 

Descriptive Statistics 

 N Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình Độ lệch chuẩn 

MTL 332 2.00 5.00 4.3599 .64537 

MDN 332 1.00 5.00 3.5924 1.07233 

MLD 332 1.00 5.00 3.2907 .91665 

MAT 332 1.00 5.00 3.5517 .88580 

MPL 332 1.50 5.00 3.9526 .87977 

MHL 332 1.33 5.00 3.8243 .80537 

Valid N 
(listwise) 

332 
    

3.7.2. Mức độ hài lòng  theo từng nhóm nhân tố  
v Nhân tố "Tiền lương"  
Kết quả thống kê mô tả thang điểm Likert cho thấy, tất cả các 

tiêu chí trong nhân tố "Tiền lương " đều được người lao động đánh giá 
trên mức trung bình. Trong đó, tiêu chí được người lao động đánh giá 
cao nhất là TL01 "Mức lương cạnh tranh so với thị trường" với mức 
điểm trung bình là 4.44 so với các tiêu chí còn lại tương ứng với 295 
người lao động chọn "Đồng ý" và “Hoàn toàn đồng ý” chiếm tỷ lệ 
88,8%.  

v Nhân tố "Đồng nghiệp"  
Đối với nhân tố "Đồng nghiệp" thì có ba tiêu chí được người 

lao động đánh giá trên mức trung bình. Tiêu chí được người lao động 
đánh giá cao nhất là DN02 " Sự phối hợp lẫn nhau giữa các đồng 
nghiệp trong công việc " với mức điểm trung bình là 3.82 so với các 
tiêu chí còn lại tương ứng với 221 người lao động chọn "Đồng ý" và 
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“Hoàn toàn đồng ý” chiếm tỷ lệ 66,5%. 
v Nhân tố “Lãnh đạo” 
Nhân tố "Lãnh đạo" thì cả bốn tiêu chí đều được người lao 

động đánh giá trên mức trung bình, trong đó tiêu chí  LD01" Lãnh 
đạo có tác phong lịch sự, hòa nhã " được người lao động đánh giá cao 
nhất so với các tiêu chí còn lại, cụ thể có 186 người đánh chọn 
"Đồng ý" và “Hoàn toàn đồng ý” chiếm tỷ lệ 36%.  

v Nhân tố “An toàn lao động” 
Nhân tố "An toàn lao động" thì cả bốn tiêu chí đều được người 

lao động đánh giá trên mức trung bình, trong đó tiêu chí  AT01" 
Được hướng dẫn đầy đủ về an toàn lao động khi bắt đầu làm việc 
trong công ty " được người lao động đánh giá cao nhất so với các tiêu 
chí còn lại, cụ thể có 205 người đánh chọn "Đồng ý" và “Hoàn toàn 
đồng ý” chiếm tỷ lệ 61,7%.  

v Nhân tố “Phúc lợi” 
Nhân tố "Phúc lợi" thì cả bốn tiêu chí đều được người lao 

động đánh giá trên mức trung bình, trong đó tiêu chí  PL02" Công 
đoàn Công ty luôn quan tâm, hỗ trợ khi người lao động gặp hoàn cảnh 
khó khăn " được người lao động đánh giá cao nhất so với các tiêu chí 
còn lại, cụ thể có 253 người đánh chọn "Đồng ý" và “Hoàn toàn đồng 
ý” chiếm tỷ lệ 76,2%.  
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CHƯƠNG 4 
HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH 
Kết quả nghiên cứu này bao gồm ba phần chính: Phần mô hình 

đo lường, phần mô hình lý thuyết và các phần đánh giá thực trạng sự 
hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty Cổ phần 
Vinaconex 25. 

Về hệ thống thang đo: Kết quả của các mô hình đo lường cho 
thấy sau khi đã được bổ sung và điều chỉnh dựa trên nghiên cứu định 
tính và một số kết quả nghiên cứu trước đó của các tác giả trong và 
ngoài nước, các thang đo đều đạt độ tin cậy và giá trị cho phép.  

Về mô hình lý thuyết: Mô hình nghiên cứu ban đầu đưa ra 
khá phù hợp. Tuy nhiên sau quá trình khảo sát và xử lý số liệu, kết 
quả cuối cùng cho thấy có 5 nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đối với 
mức độ hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty cổ 
phần Vinaconex 25 đó là " Tiền lương", "Lãnh đạo", "Đồng nghiệp", 
“An toàn lao động” và “Phúc lợi”. Còn 2 nhân tố bản chất công việc 
và cơ hội đào tạo thăng tiến chưa có ý nghĩa thống kê.  

Các mục tiêu chính của đề tài: Các nhân tố ảnh hưởng đến 
mức độ hài lòng trong công việc của người lao động tại công ty 
gồm có: tiền lương, lãnh đạo, đồng nghiệp, an toàn lao động và 
phúc lợi. Mức độ hài lòng trong công việc của người lao động tại 
công ty chưa cao. Kiểm định các nhân tố cá nhân theo các nhân tố 
cho thấy mức độ hài lòng chung của toàn công ty là 3.8243 (mức 
thấp nhất là 1, mức cao nhất là 5). Mức độ hài lòng cao nhất là 
nhân tố tiền lương 4.3599, rồi đến nhân tố phúc lợi là 3.9526(cao 
hơn mức độ hài lòng chung). Trong khi đó mức độ hài lòng đối với 
nhân tố lãnh đạo là 3.2907 và đồng nghiệp là 3.5924 đều thấp hơn 
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mức độ hài lòng chung. 
4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH VỀ SỰ HÀI LÒNG TRONG CÔNG 
VIỆC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 
VINACONEX 25 

Kết quả nghiên cứu cho thấy, để nâng cao sự hài lòng trong 
công việc của người lao động tại công ty Cổ phần Vinaconex 25 thì 
các nhà quản lý cần quan tâm đến những vấn đề sau:  

Đầu tiên là vấn đề tiền lương phải luôn công bằng  
Công ty cần làm là tạo ra sự công bằng hơn trong việc phân 

phối tiền lương, xây dựng chính sách tiền lương. Công ty cần phải 
tham khảo, so sánh mức lương với mức lương ở Công ty khác cùng 
hoạt động sản xuất kinh doanh, đánh giá đúng vị trí, năng lực và vai 
trò của từng người lao động trong Công ty để xác định mức lương 
phù hợp cho từng người để đảm bảo việc phân phối thu nhập công 
bằng.  

Ngoài ra, Công ty cần tìm cách giúp người lao động nhận thức 
rằng họ được trả lương một cách công bằng. Để làm được điều này, 
Công ty cần đưa ra bảng mô tả công việc cho từng vị trí cụ thể nhằm 
giúp người lao động thấy được vị trí, vai trò và sự đóng góp của mình 
vào Công ty.  

Về tiền thưởng, Công ty cần xây dựng một chính sách thi đua 
khen thưởng rõ ràng, các mức thưởng cụ thể cho từng thành tích để 
làm căn cứ xét thưởng chính xác và công bằng hơn cho người lao 
động. Ngoài việc khen thưởng cho tập thể làm việc tốt thì Công ty 
nên khen thưởng cho từng cá nhân có kết quả làm việc tốt để khích lệ 
người lao động.  

Thứ hai là lãnh đạo cần quan tâm đến người lao động 
Đây là nhân tố tác động đến sự hài lòng của người lao động 
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đối với công việc. Kết quả thống kê mô tả cho thấy, lãnh đạo Công ty 
cần lắng nghe quan điểm và suy nghĩ của người lao động cũng như 
tạo điều kiện cho người lao động dễ dàng giao tiếp và trao đổi hơn 
nữa.  

Bên cạnh với việc quan tâm tới người lao động lãnh đạo Công 
ty phải đối xử công bằng với tất cả người lao động của mình, coi trọng 
những người có năng lực, khuyến khích họ tham gia vào việc sáng tạo 
trong công việc, mạnh dạn tham gia việc đề xuất những phương án 
hay trong sản xuất.  

Thứ ba là đồng nghiệp phải biết chia sẻ và giúp đỡ nhau  
Đây là nhân tố tác động thứ ba đến sự hài lòng của người lao 

động đối với công việc. Tiêu chí "Đồng nghiệp chia sẻ và giúp đỡ 
nhau trong cuộc sống” có giá trị trung bình thấp nhất. Vì vậy, Công 
ty nên tạo điều kiện cho người lao động có mối quan hệ tốt hơn bằng 
cách thường xuyên tổ chức các hoạt động ngoài giờ làm việc như: 
Thể dục, thể thao, các hội diễn văn nghệ, các buổi tham quan,…để 
người lao động có cơ hội được giao lưu, cởi mở và thân thiện hơn từ 
đó sẽ giúp cho người lao động có thể hiểu được đồng nghiệp của 
mình hơn và phối hợp trong công việc sẽ tốt hơn.  

Thứ tư là nâng cao an toàn lao động cho người lao động 
Hàng năm phải tổ chức huấn luyện sát hạch định kỳ cho các 

đối tượng công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ quản lý, người làm 
công tác an toàn vệ sinh lao động. Thường xuyên kiểm tra nhắc nhở 
các biện pháp an toàn trong công tác ở tổ, đội; giúp nhóm trưởng 
công tác, đội trưởng giám sát người công nhân làm việc an toàn hơn. 

Để đảm bảo công tác an toàn lao động do công ty thực hiện thì 
điều quan trọng không thể thiếu là ý thức chấp hành của người lao 
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động. Phải xây dựng cho được ý thức chấp hành qui định về an toàn 
lao động của công nhân.  

Cuối cùng là xây dựng chính sách phúc lợi rõ ràng, đa 
dạng và hấp dẫn 

Đây là nhân tố tác động thứ năm đến sự hài lòng của người lao 
động đối với công việc. Công ty cần lưu ý đến các chính sách phúc lợi 
cho người lao động như: Thể hiện sự quan tâm về sức khỏe cho người 
lao động không chỉ qua chế độ khám sức khỏe định kỳ hàng năm mà 
còn cho người lao động được khám và tư vấn sức khỏe với bác sỹ miễn 
phí.  

Vì công việc làm ngoài trời nên ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe 
người lao động và ngày càng tích tụ ảnh hưởng đến tinh thần làm việc 
của người lao động. Do vậy công ty nên tạo những quãng thời gian 
nghỉ ngơi sau những tuần lễ làm việc căng thẳng. 

Chính sách phúc lợi là nhân tố quan trọng trong việc bảo vệ 
quyền lợi cho người lao động, chính sách phúc lợi tốt sẽ góp phần 
nâng cao sự hài lòng người lao động đối với công việc, khi người lao 
động cảm thấy quyền lợi của mình được Công ty thực hiện tốt thì sẽ 
làm gia tăng mức độ hài lòng và gắn bó hơn với Công ty.  
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KẾT LUẬN 
 

Đề tài nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định mối quan hệ 
giữa mức độ hài lòng trong công việc ảnh hưởng như thế nào đến kết 
quả thực hiện công viêc của người lao động tại Công ty cổ phần 
Vinaconex 25. Để đạt được mục tiêu đó, nghiên cứu đã đề ra những 
mục tiêu là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người 
lao động đối với công việc tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25 và khảo 
sát đánh giá. Tiếp đó xây dựng mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa 
sự hài lòng và các nhân tố để từ đó kiểm định mối quan hệ giữa chúng 
để đưa ra những đề xuất cải thiện sự hài lòng của người lao động Công 
ty cổ phần Vinaconex25.  

Qua kết quả kiểm định thống kê về kết quả thực hiện công việc 
cho thấy người lao động chỉ hoàn thành đầy đủ nhiệm vụ được giao, đáp 
ứng được hầu hết các yêu cầu công việc chưa phát huy tốt năng lực làm 
việc hoặc hoàn thành xuất sắc công việc được giao.  

Cuối cùng đề tài nghiên cứu trình bày các giải pháp dựa trên phân 
tích trực tiếp các nhân tố tác động đến kết quả thực hiện công việc của 
người lao động, từ đó giúp cho ban lãnh đạo công ty đưa ra các giải pháp 
nhằm nâng cao kết quả thực hiện công việc tại công ty. 


