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CHƢƠNG 1 

GIỚI THIỆU VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ và sự ra đời của 

nền kinh tế tri thức, nguồn nhân lực đã trở thành một trong những 

vấn đề cốt lõi trong chiến lược phát triển của mọi tổ chức. Phát triển 

nguồn nhân lực cần phải được hỗ trợ từ những chính sách quản trị 

nhân lực họp lý, trong đó nghiên cứu các yếu tố tác động đến sự hài 

lòng của nhân viên trong công ty là một trong những tiền đề cho 

hoạch đính chính sách nhân sự này. Xuất phát từ vai trò quan trọng 

cũng như đặc trưng của ngành Điện, cán bộ công nhân viên được làm 

việc trong ngành thường rất tự hào khi được làm việc trong ngành. 

Bên cạnh đó cũng có ý kiến chủ quan cho rằng, người lao động đã có 

sự hài lòng khi được làm việc trong ngành Điện. Chính vì vậy, 

nghiên cứu sự hài lòng trong ngành Điện chưa được quan tâm nhiều. 

Chính vì vậy, tác giả đã chọn đề tài “Nghiên cứu sự hài lòng của 

nhân viên tại Cơ quan Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung” để 

nghiên cứu và làm luận văn tốt nghiệp. 

1.2. MỤC TIÊU, CẦU HỎI, Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC 

TIỄN NGHIÊN CỨU 

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa các cơ sở lý luận về sự hài lòng của nhân viên.  

- Tìm hiểu các nhân tố ảnh hướng đến sự hài lòng của nhân viên 

tại cơ quan Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung.  

- Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên 

tại cơ quan Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung.  
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- Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên 

và kiểm định sự khác biệt về sự hài lòng của nhân viên theo các đặc 

điểm cá nhân. 

- 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 nâng cao sự hài lòng cho 

nhân viên tại cơ quan Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung 

1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu 

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

Đề tài có một số ý nghĩa sau: 

- Xác định được các nhân tố, các thang đo dùng để đo lường sự 

hài lòng của nhân viên, từ đó giúp cho ban lãnh đạo hiểu sâu sắc hơn 

về nhân viên của mình để đưa ra chính sách phù hợp nhằm thu hút 

nhân tài và phát triển nguồn nhân lực vững mạnh cho công ty. 

- Xác định mức độ ảnh hưởng của sự hài lòng đến kết quả công 

việc, qua đó nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên, đóng góp vào 

sự phát triển chung của công ty. 

1.3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

1.3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

1.3.2. Phạm vi nghiên cứu 

1.4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Bước 1: Nghiên cứu định tính; 

Bước 2: Nghiên cứu định lượng. 
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CHƢƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN  VÀ 

MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 

2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN VIÊN 

2.1.1. Khái niệm về sự hài lòng của nhân viên 

Nhìn chung có hai xu hướng định nghĩa sự hài lòng (1) xem xét 

sự hài lòng là một biến chung mang tính chất cảm xúc (tích cực và 

tiêu cực) của người lao động tới công việc có thể ảnh hưởng đến 

niềm tin, hành vi của người lao động; (2) xem xét sự hài lòng dưới 

nhiều khía cạnh công việc khác nhau.Trong nghiên cứu này sự hài 

lòng được xem xét dưới cả các khía cạnh của công việc và sự hài 

lòng tổng thể của người lao động với công việc nói chung 

2.1.2. Các học thuyết về sự hài lòng của nhân viên 

a. Lý thuyết theo nội dung: Tập trung vào các nhân tố bên trong 

con người, chúng tăng cường, điều khiển, duy trì và ngăn chặn hành 

vi. Những lý thuyết về nội dung phổ biến bao gồm: Thuyết về tháp 

nhu cầu của Maslow, thuyết hai nhân tố của Herzberg, lý thuyết của 

McCelland; Lý thuyết mô hình ERG của Alderfer 

b. Lý thuyết theo quy trình:  

Lý thuyết kỳ vọng của Vroom – Vroom’s expectancy theory 

Lý thuyết về sự công bằng – Equity theory 

Lý thuyết mục tiêu – Goal setting theory 

2.1.3.  Những ảnh hƣởng sự hài lòng nhân viên đối với công việc 

Các nghiên cứu đã cho thấy rằng sự hài lòng nhân viên có ảnh 

hưởng đến hiệu quả công việc, nghỉ việc và sự vắng mặt. 

2.1.4. Các thang đo về sự hài lòng 

a. Nhóm các thang đo về sự hài lòng trong công việc theo các 

khía cạnh công việc 



4 

b. Thang đo lường sự hài lòng chung về công việc 

c. Mối quan hệ giữa sự hài lòng và các yếu tố cá nhân 

Nhiều nghiên cứu cho thấy các yếu tố cá nhân cũng ảnh hưởng 

lớn đến sự thỏa mãn chung trong công việc của người lao động. 

2.2. CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA NHÂN 

VIÊN 

Một số công trình tiêu biểu: 

- Nghiên cứu của Smith,  endall và Hulin  1969   

- Nghiên cứu của Boeve (2007) Nghiên cứu của Luddy (2005)  

- Trần Kim Dung (2005)  

- Thạc sĩ Trần Xuân Thạnh (2012) 

- Luận văn thạc sĩ của Phạm Tuấn Ngọc (2003) 

2.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, CÁC GIẢ THUYẾT VÀ 

THANG ĐO 

2.3.1.  Cơ sở đề xuất mô hình nghiên cứu 

Thành phần 

Smith, 

 endall và 

Hulin 

(1969) 

Boeve 

(2007) 

Luddy 

(2005) 

Trần 

Kim 

Dung  

(2005) 

Trần 

Xuân 

Thạnh 

(2012) 

Phạm 

Tuấn 

Ngọc 

(2003) 

Tính chất công việc x x x x x x 

Đồng nghiệp x x x x x x 

Lãnh đạo x x x x x x 

Đào tạo thăng tiến x x x x x x 

Điều kiện làm 

việc 
 x  x x x 

Tiền lương  x x x x x x 

Phúc lợi    x x x 

Sự hài lòng của nhân viên tuy được thực hiện ở các quốc gia và 

các lĩnh vực khác nhau nhưng trong tất các các nghiên cứu đều có 5 

yếu tố cơ bản áp dụng theo mô hình chỉ số công việc JDI: Bản chất 
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công việc; tiền lƣơng; đồng nghiệp; Cấp trên; cơ hội đào tạo và 

thăng tiến. Ngoài ra có 2 yếu tố: điều kiện làm việc; phúc lợi; được 

bổ sung và lặp đi lặp lại nhiều lần trong các nghiên cứu của các tác 

giả Boeve, Trần Kim Dung (2005), Trần Xuân Thạnh (2012), Phạm 

Tuấn Ngọc (2003). Vì vậy tác giả sẽ tập trung vào 7 yếu tố trên trong 

suốt quá trình nghiên cứu. Đây cũng là nền tảng cho việc xây dựng 

mô hình nghiên cứu cho đề tài này 
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2.3.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7: Tồn tại mối quan hệ 

giữa Bản chất công việc, Thu nhập, Cơ hội đào tạo – thăng tiến, Cấp 

trên, Đồng nghiệp, Điều kiện làm việc, Phúc lợi công ty với Sự hài 

lòng của nhân viên trên tổng thế. 
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CHƢƠNG 3 

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. MÔ TẢ ĐƠN VỊ NGHIÊN CỨU - TỔNG QUAN VỀ CƠ 

QUAN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 

3.1.1. Giới thiệu về cơ quan Tổng Công Ty Điện Lực Miền 

Trung 

3.1.2. Cơ cấu nguồn nhân lực tại cơ quan Tổng Công Ty Điện Lực 

Miền Trung 

3.2. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

3.3. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

3.3.1. Mục tiêu của nghiên cứu định tính 

Nghiên cứu định tính được thực hiện nhằm khám phá ra những 

yếu tố khác tác động lên sự hài lòng của nhân viên ngoài những yếu 

tố đã được đưa ra trong mô hình nghiên cứu, đồng thời kiểm tra mức 

độ rõ ràng của từ ngữ và khả năng hiểu các phát biểu cũng như tính 

trùng lắp của các phát biểu trong thang đo. 

3.3.2. Phƣơng pháp thực hiện nghiên cứu định tính 

Phương pháp được sử dụng nghiên cứu định tính là phương pháp 

phỏng vấn nhóm chuyên sâu. 

3.3.3. Kết quả nghiên cứu định tính 

* Thang đo thu nhập: Loại bỏ yếu tố “Chính sách lương, thưởng 

của công ty luôn được cải cách” 

* Thang đo cơ hội đào tạo và thăng tiến: loại bỏ yếu tố “Các 

chương trình đạo tạo hiện nay của công ty phù hợp và cần thiết cho 

công việc” và thêm vào yếu tố “Tôi được đào tạo đầy đủ kỹ năng 

nghiệp vụ để thực hiện công việc” 
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* Thang đo cấp trên: Yếu tố “Cấp trên ghi nhận sự đóng góp của 

tôi đối với công ty” bị loại bỏ. Yếu tố “Cấp trên luôn lắng nghe ý 

kiến của nhân viên và hỗ trợ nhân viên trong công việc được tách 

thành hai yếu tố riêng biệt là “Cấp trên luôn ghi nhận ý kiến đóng 

góp của tôi” và “Tôi được cấp trên hỗ trợ trong công việc”. 

* Thang đo đồng nghiệp: Yếu tố “Tôi và đồng nghiệp phối hợp 

tốt với nhau trong công việc”, “Tôi luôn nhận được sự hỗ trợ và giúp 

đỡ của đồng nghiệp khi cần thiết” và “Tôi nhận thấy đồng nghiệp tận 

tâm với công việc để đạt kết quả tốt” bị loại bỏ 

*Thang đo phúc lợi: Các nhân viên tham gia phỏng vấn đều 

thống nhất loại bỏ yếu tố “Các phúc lợi khác của công ty (hỗ trợ mua 

nhà, mua cổ phần của công ty với giá ưu đãi …  là tốt” vì yếu tố này 

không phù hợp 

3.3.4. Diễn đạt và mã hóa thang đo 

Các biến quan sát của thang đo được đo lường bằng thang đo 

Likert năm điểm, cụ thể như sau: 

Bản chất công việc: được đo lường bằng 6 biến quan sát, ký hiệu 

từ BC_1 đến BC_6 như sau: 

BC_1 Tôi hiểu rõ công việc tôi đang làm 

BC_2 
Công việc tôi đang làm giúp tôi sử dụng nhiều kỹ năng khác 

nhau của mình 

BC_3 
Tôi có quyền quyết định một số vấn đề nằm trong quyền hạn 

của mình 

BC_4 
Tôi được cấp trên quan tâm đánh giá chính xác về kết quả 

công việc 

BC_5 Công việc tôi đang làm phù hợp với năng lực của tôi 

BC_6 
Công việc của tôi có tầm quan trọng đối với hoạt động của 

công ty 
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Thu nhập: được đo lường bởi 4 biến quan sát, ký hiệu từ TN_1 

đến TN_4 như sau: 

TN_1 Mức lương của tôi phù hợp với tính chất công việc đang làm 

TN_2 Cơ cấu lương, thưởng của công ty công bằng, hợp lý 

TN_3 
Tôi hiểu rõ chính sách lương, thưởng mà công ty đang áp 

dụng 

TN_4 Tôi hài lòng với mức lương hiện tại của mình 

Cơ hội đào tạo – thăng tiến: được đo lường bởi 4 biến quan sát, 

ký hiệu từ DT_1 đến DT_4 như sau: 

DT_1 
Công ty tổ chức các chương trình đạo tạo phù hợp và cần 

thiết cho công việc của tôi 

DT_2 
Tôi được đào tạo đầy đủ kỹ năng nghiệp vụ để thực hiện 

công việc 

DT_3 
Tôi luôn được công ty tạo điều kiện để học hỏi nâng cao 

kiến thức và kỹ năng làm việc 

DT_4 Công ty tạo cơ hội thăng tiến cho người có năng lực 

Cấp trên: được đo lường bởi 6 biến quan sát, ký hiệu từ CT_1 đến 

CT_6 như sau: 

CT_1 Cấp trên của tôi có năng lực chuyên môn tốt 

CT_2 Tôi cảm thấy thoải mái khi giao tiếp với cấp trên 

CT_3 Cấp trên luôn ghi nhận ý kiến đóng góp của tôi 

CT_4 Tôi được cấp trên hỗ trợ trong công việc 

CT_5 Tôi được cấp trên đối xử công bằng 

CT_6 
Tôi được cấp trên bảo vệ trước những người khác khi cần 

thiết 
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Đồng nghiệp: được đo lường bởi 3 biến quan sát, ký hiệu từ 

DN_1 đến DN_3 như sau: 

DN_1 
Tôi luôn nhận được sự hỗ trợ của đồng nghiệp trong công 

việc 

DN_2 Đồng nghiệp của tôi thân thiện và hòa đồng 

DN_3 Đồng nghiệp của tôi đáng tin cậy 

Điều kiện làm việc: được đo lường bởi 5 biến quan sát, ký 

hiệu từ D _1 đến D _5 như sau: 

DK_1 
Tôi được trang bị đầy đủ trang thiết bị làm việc và bảo hộ 

lao động 

DK_2 Việc bố trí thời gian làm việc hiện tại ở công ty là phù hợp 

DK_3 
Tôi không phải tốn nhiều thời gian đi lại từ nhà đến công ty 

và ngược lại 

DK_4 Tôi không phải làm thêm giờ quá nhiều 

DK_5 Tôi cảm thấy an toàn và thoải mái tại nơi làm việc 

Phúc lơi: Được đo lường bởi 3 biến quan sát, ký hiệu từ PL_1 

đến PL_3 như sau: 

PL_1 
Công ty cung cấp đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế 

PL_2 
Các khoản trợ cấp (bệnh tật, việc hỷ, việc tang, nghỉ hưu…  

của công ty là tốt 

PL_3 
Hàng năm, công ty đều tổ chức cho nhân viên đi du lịch nghỉ 

dưỡng 

Sự hài lòng chung đối với công việc: được đo lường bởi 3 biến 

quan sát, ký hiệu từ HL_1 đến HL_3 như sau: 
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HL_1 Tôi yêu thích công việc tôi đang làm 

HL_2 Tôi thấy hài lòng với công việc hiện tại 

HL_3 Tôi thích làm việc ở đây 

3.4. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 

3.4.1. Nghiên cứu thử nghiệm  

Sau khi tiến hành nghiên cứu thử nghiệm với 15 phần tử mẫu là 

người lao động tại công ty bằng hình thức phát bảng câu hỏi, kết quả 

cho thấy bảng câu hỏi tương đối dễ hiểu, cấu trúc hợp lý nên đa số 

người trả lời đều hiểu đúng ý của bảng câu hỏi và không gặp khó 

khăn gì khi trả lời. 

3.4.2. Nghiên cứu chính thức : thông qua bảng câu hỏi với quy 

mô mẫu là 180 phần tử. Thông tin sau khi được thu thập sẽ được 

phân tích bằng phương pháp phân tích khám phá nhân tố, và phân 

tích hồi qui các nhân tố. 

a. Mẫu nghiên cứu 

Đề tài sử dụng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên từ các nhân viên 

đang làm việc tại tại cơ quan Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung. 

Tác giả sẽ phát đi 200 bảng câu hỏi cho nhân viên tại cơ quản 

Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung và mong đợi sẽ có 180 bảng 

câu hỏi hợp lệ. 

b. Các phương pháp phân tích được sử dụng trong nghiên cứu 

định lượng chính thức 

Dữ liệu được thu thập thông quan việc phỏng vấn trả lời bằng 

bảng câu hỏi, sau đó được xử lý và phân tích bằng phần mềm SPSS 

20.0. Sau khi mã hóa và điều chỉnh dữ liệu, ta sẽ thực hiện các bước 

sau: 
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Bước 1: Đánh giá độ tin cậy của các thang đo qua hệ số 

Cronbach’s alpha. 

Bước 2: Sử dụng phương pháp phân tích các yếu tố khám phá 

EFA  Exploratory Factor Analysis  để kiểm định giá trị của các 

thang đo. 

Bước 3: phân tích hồi quy tuyến tính nhằm xác định mức độ ảnh 

hưởng của các nhân tố đến sự hài lòng nói chung, đồng thời xem xét 

sự phù hợp của các yếu tố trong thang đo và kiểm định các giả thuyết 

ban đầu 

Bước 4: sử dụng phương pháp phân tích phương sai ANOVA để 

kiểm định sự khác biệt theo các đặc điểm cá nhân như giới tính, độ 

tuổi, trình độ học vấn, chức danh và thâm niên công tác. 
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CHƢƠNG 4 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1.  THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC THÔNG TIN VỀ MẪU NGHIÊN CỨU 

4.1.1. Tình hình thu thập dữ liệu 

Với kích cỡ mẫu tối thiểu là 155 tác giả phát ra 200 bảng câu hỏi. 

Số bảng câu hỏi thu về là 182 bảng câu hỏi với tỉ lệ hồi đáp khá cao 

91%. Trong đó có 3 bảng câu hỏi không hợp lệ do nhân viên bỏ 

trống nhiều câu trả lời. Số bảng câu hỏi hợp lệ được đưa vào xử lý là 

179. 

4.1.2. Mô tả mẫu nghiên cứu  

a. Giới tính 

b. Độ tuổi 

c. Chức danh 

d. Trình độ học vấn 

c. Thời gian làm việc 

4.2. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ 

CRONBACH’S ALPHA 

- 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. 

4.3. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ  HÁM PHÁ EFA 

- Các hệ số  MO, 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 31 biến quan sát thuộc thành phần ảnh hưởng sự hài lòng 

của nhân viên ban đầu sau khi phân tích còn lại 29 biến quan sát.  

- Có 7 nhân tố được trích từ 29 biến quan sát. 
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- Từ 3 biến quan sát thuộc thành phần sự hài lòng của nhân viên 

trích được 1 nhân tố duy nhất. 

- Thành phần “Bản chất công việc” được đo lường bởi 6 biến 

quan sát BC_1, BC_2, BC_3, BC_4, BC_5, BC_6. 

- Thành phần “Thu nhập” được đo lường bởi 4 biến quan sát 

TN_1, TN_2, TN_3, TN_4, TN_5. 

- Thành phần “Cơ hội đào tạo – thăng tiến” được đo lường bởi 4 

biến quan sát DT_1, DT_2, DT_3, DT_4. 

- Thành phần “Cấp trên”  được đo lường bởi 6 biến quan sát 

CT_1, CT_2, CT_3, CT_4, CT_5, CT_6. 

- Thành phần “Đồng nghiệp” được đo lường bởi 4 biến quan sát 

DN_1, DN_2, DN_3. 

- Thành phần “Điều kiện làm việc” được đo lường bởi 3 biến 

quan sát DK_1, DK_2, DK_4. 

- Thành phần “Phúc lợi” được đo lường bởi 3 biến quan sát 

PL_1, PL_2, PL_3. 

- Thành phần “Sự hài lòng chung đối với công việc” được đo 

lường bởi 3 biến quan sát HL_1, HL_2, HL_3. 

4.4. HIỆU CHỈNH MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN 

CỨU SAU PHÂN TÍCH EFA VÀ CRONBACH’S ALPHA 

Kết quả phân tích EFA ta có từ 29 biến quan sát trích được 7 

nhân tố. Loại bỏ 2 biến DK_3, DK_5 do có hệ số factor loading<0.5. 

Nhìn chung các biến số và nhân tố không có sự biến động lớn qua 

phân tích nhân tố EFA và đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ 

số Cronbach’s Alpha. 

4.5. MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI VÀ  IỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT 

4.5.1. Mô hình hồi quy bội 

* Kết quả hồi quy lần đầu tiên  
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- Các nhân tố X1_BC, X2 _TN, X3_DT, X4_CT, X5_DN, 

X7_PL 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 X6_D   Điều kiện làm việc) có hệ số β = 0.023, có 

Sig = 0.645>0.05 nên không đủ điều kiện, bị loại ra khỏi mô hình hồi 

quy bội. 

* Kết quả hồi quy lần hai: 

- R bình phương bằng 0.801, R bình phương hiệu chỉnh là 

0.794=> Mô hình hồi quy tuyến tính có độ phù hợp cao, 79.4% sự 

biến thiên của biến phụ thuộc là sự hài lòng của nhân viên được giải 

thích bởi biến thiên của các biến độc lập 

- Giá trị sig của phân tích Anova về sự phù hợp của mô hình hồi 

quy bằng 0.000 < 0,05, ta bác bỏ giả thiết H0, nghĩa là có mối quan hệ 

giữa các độc lập và biến phụ thuộc. 

- Hệ số Durbin-Watson = 1.766 nằm trong khoản từ 1.5 <d< 2.5 

nên không có hiện tượng tự tương quan giữa các biến độc lập. 

- Hệ số VIF nằm trong khoản 1.576 – 2.244 <5 nên không có 

hiện tượng đa cộng tuyến hoặc hiện tượng đang cộng tuyến xảy ra 

không đáng kể. 

- Mô hình hồi quy đã chuẩn hóa: 

Y =  0.186X1+  0.208X2+  0.145X3 + 0.144X4 +  0.193 X5 + 

0.0.252X7  

Hay 

Sự hài lòng của nhân viên = 0.186 Bản chất công việc+  0.208Thu 

nhập+  0.145Đào tạo thăng tiếp + 0.144Cấp trên +  0.193 Đồng 

nghiệp + 0.252Phúc lợi. 
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4.5.2. Kiểm định giả thuyết của mô hình nghiên cứu 

Qua kết quả phân tích hồi qui bội các giả thuyết H1, H2, H3, H4, 

H5, H7 được chấp nhận. giả thuyết H6 bị bác bỏ. 

4.6 ĐÁNH GIÁ CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG VỀ CÁC THANG 

ĐO THUỘC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU SAU PHÂN TÍCH HỒI 

QUY BỘI 

* Yếu tố “Bản chất công việc” 

Thực tế khảo sát tại cơ quan Tổng Công ty Điện lực Miền Trung 

phần lớn các tiêu chí thuộc bản chất công việc được nhân viên đánh 

giá ở mức đồng ý. Có hai tiêu chí “Tôi có quyền quyết định một số 

vấn đề nằm trong quyền hạn của mình” và “Tôi được cấp trên quan 

tâm đánh giá chính xác về kết quả công việc” có mức đánh giá bình 

thường. 

* Yếu tố “Thu nhập” 

Đối với mỗi người lao động thì thu nhập là một trong những yếu 

tố quan trọng nhất để thúc đẩy họ làm việc. Thu nhập càng cao, đảm 

bảo cho chi tiêu của người lao động và gia đình họ thì sẽ làm cho họ 

cố gắng nỗ lực hơn trong công việc. Đồng thời sự công bằng, uy tín 

trong phân phối thu nhập cũng được người lao động hết sức quan 

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

giá các tiêu chí nằm ở mức trung bình.  

*  Yếu tố “Đào tạo và thăng tiến” 

Qua dữ liệu khảo sát cho thấy các nhân viên đánh giá tốt hai tiêu 

chí “Công ty tổ chức các chương trình đạo tạo phù hợp và cần thiết 

cho công việc của tôi”  và “Tôi được đào tạo đầy đủ kỹ năng nghiệp 

vụ để thực hiện công việc”. Còn 2 tiêu chí “Tôi luôn được công ty 

tạo điều kiện để học hỏi nâng cao kiến thức và kỹ năng làm việc”, 

“Công ty tạo cơ hội thăng tiến cho người có năng lực” có mức đánh 
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giá bình thường. 

* Yếu tố “cấp trên” 

Hầu hết các tiêu chí thuộc nhân tố cấp trên đều được đánh giá ở 

mức khá tốt (mức đồng ý . Tuy nhiên, người lao động vẫn đánh giá 

chưa cao tiêu chí “Tôi được cấp trên đối xử công bằng” và “Cấp trên 

luôn ghi nhận ý kiến đóng góp của tôi”. Đây là những điểm mà các 

nhà lãnh đạo công ty cần chú ý cải thiện để gia tăng sự hài lòng trong 

công việc cho nhân viên.  

* Yếu tố “Đồng nghiệp” 

Môi trường làm việc ở cơ quan Tổng Công Ty Điện Lực Miền 

Trung khá tốt. Các tiêu chí thuộc thang đo đồng nghiệp đều có giá trị 

trung bình đều ở mức đồng ý.  

* Yếu tố “Phúc lợi” 

Mức độ đánh giá của người lao động về các tiêu chí thuộc yếu tố 

phúc lợi ở mức khá tốt. Tuy nhiên qua khảo sát có thể thấy hoạt động 

tổ chức cho nhân viên du lịch, nghỉ dưỡng chưa được đánh giá tốt. 

Thực tế cơ quan Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung có rất ít tổ 

chức các hoạt động vui chơi, dã ngoại, du lịch cho nhân viên. Đây 

cũng là điều mà công ty cần khắc phục trong thời gian tới. 

* Yếu tố “Sự hài lòng nhân viên”  

Nhìn vào bảng thống kê ta thấy nhân viên khá hài lòng và thích làm 

việc ở cơ quan Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung. Tuy nhiên sự 

yêu thích công việc đang làm chưa được đánh giá cao.  

4.7. KIỂM ĐỊNH PHƢƠNG SAI ANOVA CÁC BIẾN SỐ 

TRONG MÔ HÌNH 

Kết quả kiểm định ANOVA cho thấy có sự khác biệt ở những 

nhân viên có độ tuổi, chức danh công việc, thời gian làm việc khác 

nhau đối với các thang đo trong mô hình nghiên cứu.
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CHƢƠNG 5 

HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ  IẾN NGHỊ 

5.1. TÓM TẮT  ẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu lý thuyết ta đã xây dựng 7 nhân tố ảnh hưởng đến sự 

thỏa mãn công việc và xây dựng được tổng cộng 31 chỉ báo.  ết quả 

cuối cùng sau khi kiểm định độ tin cậy của thang đo và phân tích 

nhân tố khám phá cho thấy 7 nhân tố vẫn không thay đổi và rút trích 

còn 29 chỉ báo được đưa vào phân tích hồi quy tuyến tính. 

Mô hình hồi quy tuyến tính sau cùng chỉ đưa vào năm biếnđộc 

lập để giải thích cho mô hình là sự thỏa mãn đối với Bản chất công 

việc , Thu nhập, Cơ hội đào tạo và thăng tiến, Cấp trên, Đồng 

nghiệp, Phúc lợi 

5.2. BÌNH LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

5.3.  HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ HƢỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP 

THEO 

5.3.1. Hàm ý chính sách 

a. Hoàn thiện các 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 lân cận của cơ quan Tổng Công Ty 

Điện Lực Miền Trung nhằm tạo sự gắn bó với nhau trong quá trình 

hoạt động và làm việc. 

+ 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. 

+ Xây dựng phòng tập thể dục thể thao cho các CBCNV luyện 

tập ngoài giờ làm việc. 

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

hơn, ngoài các địa điểm mà cơ quan Tổng Công Ty Điện Lực Miền 
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Trung thường tổ chức như: Huế, Đà Nẵng… 

+ Cơ quan 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 

Cơ quan để có thể kết nối giữa người lao động với cơ quan. Giúp Cơ 

quan hiểu hơn nhu cầu của người lao động, từ đó lựa chọn các hình 

thức phúc lợi phù hợp. 

b. Hoàn thiện chính sách tiền lương, thưởng 

+ Cơ quan cần phải điều chỉnh cơ chế lương thưởng công bằng 

giữa những người lao động trực tiếp bằng cách sử dụng các hình thức 

chấm công phù hợp, theo dõi sát sao quá trình thực hiện công việc, 

tính lương tháng theo ngày công làm việc có thưởng, phạt theo hệ số 

dựa vào số ngày công và quá trình làm việc của người lao động. Làm 

được điều này sẽ tạo niềm tin, sự hài lòng cho người lao động trong 

công việc. 

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

động, trong các cuộc họp với người lao động hay các phònan 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.  

c. Chú trọng cải thiện các yếu tố đồng nghiệp 

Hiện nay môi trường làm việc tại cơ quan Tổng Công Ty Điện 

Lực Miền Trung thông qua kết quả khảo sát thang đo đồng nghiệp 

khá tốt. Tuy nhiên, mức trung bình của các yếu tố này còn thấp. Do 

vậy cơ quan Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung cần cải thiện các 

yếu tố sau: 

- Xây dựng văn hóa tổ chức nhằm tạo đời sống văn hóa cơ sở, tạo 

quy tắc giao tiếp, ứng xử văn hóa cho toàn thể nhân viên.  hi thái độ 

giao tiếp, ứng xử của nhân viên được cái thiện thì mối quan hệ với 
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mọi người xung quanh cũng trở nên tốt đẹp hơn. Từ đó sẽ hình thành 

được một môi trường làm việc thân thiện, tăng thêm tính đoàn kết, 

gắn bó giữa các nhân viên. 

- Đẩy mạnh các phong trào thi đua cùng với các phòng trào văn 

thể mỹ trong các đơn vị một mặt giúp gia tăng năng suất lao động, 

mặt khác giúp nhân viên có cơ hội để giao lưu học hỏi lẫn nhau, qua 

đó tăng thêm tình đồng nghiệp, tính gắn bó giưa các nhân viên trong 

toàn cơ quan. 

- Nâng cao tinh thần tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong 

công việc ở các bộ phận. 

d. Chú trọng cải thiện các yếu tố thuộc bản chất 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.  hi nhân viên được giao việc phù hợp 

với năng lực thì họ sẽ có trách nhiệm thực hiện tốt công việc của 

mình. 

+ 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. Ngoài ra, việc làm mới nhiều thách thức hơn sẽ kích thích 

người lao động hăng say 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 người lao động.  

+ Có các chính sách khen thưởng, hoan nghênh kịp thời những 

người lao động có thành tích tốt. 
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e. Cải thiện các yếu tố về cấp trên 

+ Các cán bộ lãnh đạo của cơ quan phải thường xuyên trau dồi 

kiến thức chuyên môn thông quan việc tự học cũng như học hỏi từ 

các nước tiên tiến trên thế giới. Ngoài ra, với tính chất đặc thù của cơ 

quan Tổng công ty Điện lực Miền Trung, việc thuyên chuyển cán bộ 

quản lý diễn ra theo định kỳ giữa các đơn vị trong nội bộ Tổng công 

ty, do đó việc học ở chính những nhân viên của mình ở vị trí công 

tác mới là một việc làm rất cần thiết để điều hành công việc và nắm 

rõ công việc của mình. Bên cạnh việc tự trau dồi kiến thức chuyên 

môn, cán bộ lãnh đạo cần phải nỗ lực nâng cao năng lực quản lý của 

mình, tiến tới áp dũng những phương pháp quản lý tiên tiến trên thế 

giới để giúp cho bộ máy cơ quan hoạt động hiệu quả hơn. 

+ 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 cơ quan Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung bằng cách để tất cả 

nhân viên tham gia vào mọi hoạt động quan trọng của công ty.  hi đó 

họ sẽ gắn bó hơn với nhà máy và làm việc hăng say hơn.  

+ Ban lãnh đạo cơ quan Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung 

còn cần phải luôn lắng nghe ý kiến của nhân viên, không chỉ thông 

qua “hòm thư góp ý” của Công ty mà còn thông qua nhiều kênh 

thông tin khác nhau, trực tiếp hay gián tiếp, thông qua đó biết được 

những tâm tư nguyện vọng của người lao động, thấu hiểu họ hơn, tạo 

sự gần gũi với nhân viên. Đồng thời thông qua góp ý, có thể điều 

chỉnh hoạt động quản lý, hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời. 

+ Luôn quan tâm đến đời sống của người lao động, có các 

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

chay… có sự tham gia của thành viên ban giám đốc, điều này tạo cho 
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người lao động thêm niềm tin, gắn bó hơn với Công ty. 

+ Đánh giá thường xuyên và công bằng mức độ hoàn thành 

nhiệm vụ của người lao động qua đó giúp người lao động điều chỉnh 

những hành vi của mình cho phù hợp với yêu cầu của tổ chức từ đó 

giúp họ làm việc tốt hơn. 

+ Cần công nhận và khen thưởng công khai những người lao 

động giỏi trong Công ty. Nếu người lao động được lãnh đạo coi 

trọng tài năng, họ được khẳng định mình trong công việc thì động 

lực làm việc của họ cũng ngày càng tăng lên. 

+ Ngoài các khía cạnh trên, cán bộ lãnh đạo cũng cần phải quan 

tâm đến việc bảo vệ nhân viên của mình trước những người khác, 

đây cũng là khía cạnh được nhân viên đánh giá cao nhất trong yếu tố 

này. Nhân viên là người thực hiện công việc theo sự chỉ đạo của cấp 

trên, do đó việc bảo vệ nhân viên trước người khác khi cần thiết sẽ 

khiến cho nhân viên càng thêm tin tưởng và nề phục cấp trên. 

f. Hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển 

+ Hoàn thiện các chương trình đào tạo tại công ty. Bước đầu tiên 

và quan trọng nhất là xác định đúng nhu cầu đào tạo. Nhu cầu đào 

tạo phải xuất phát từ chính nhu cầu thực tế của nhân viên và nhu cầu 

phát triển của cơ quan. Tiếp theo là phải xây dựng kế hoạch đào tạo 

và cuối cùng là thiết kế nội dung chương trình đào tạo phù hợp. Khi 

nhân viên nhận thấy chương trình đào tạo của công ty phù hợp với 

nhu cầu của bản thân và cần thiết cho công việc của họ thì họ sẽ 

tham dự lớp đào tạo một cách  nghiêm túc và từ đó việc đào tạo sẽ 

đạt được hiệu quả cao. 

+ Bên cạnh đó, cơ quan cũng nên tạo điều kiện thuận lợi để nhân 

viên học tập và luôn tự biến đổi cho phù hợp với điều kiện phát triển 

của công ty bằng việc tạo môi trường hỗ trợ học tập lành mạnh, 

thông thoáng; khuyến khích làm việc nhóm, tranh luận cởi mở, suy 

nghĩ một cách toàn diện và có hệ thống. Ngoài ra cần chú trọng giúp 
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nhân viên học tập từ chính công việc của mình, khuyến khích nhân 

viên dành một khoảng thời gian nhất điện để xem xét toàn diện quá 

trình công việc đã thực hiện từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm 

cho chính mình 

+ Cơ quan cũng nên tăng cường tổ chức các khóa đào tạo về kỹ 

năng mềm cho nhân viên như kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng nói 

chuyện trước công chúng…ngoài các khóa đào tạo phục vụ cho công 

tác chuyên môn, nghiệp vụ. 

+ Trong các biến quan sát của yếu tố này thì biến “Công ty tạo cơ 

hội thăng tiến cho người có năng lực” được đánh giá ở mức bình 

thường. Điều này cho thấy cơ quan cần phải quan tâm đến vấn đề 

thăng tiến cho nhân viên. Việc đề bạt, thăng chức cho nhân viên cần 

phải được thực hiện một cách công bằng, minh bạch. Nhân viên thật 

sự có năng lực và có nhiều cống hiến cho công ty  cần phải được tạo 

cơ hội để thăng tiến, vì việc thăng tisn trong nghề nghiệp không chỉ 

đem đến cho nhân viện sự hài long về thu nhập và các chính sách đãi 

ngộ mà còn làm cho họ hài long về sự tự thể hiện mình với mọi 

người xung quanh. 

5.3.2. Những hạn chế của đề tài nghiên cứu 

Một là, nghiên cứu này chỉ thực hiện đối với cơ quan Tổng Công Ty 

Điện Lực Miền Trung cho nên chỉ có giá trị thực tiễn đối với công ty, 

đối với những công ty khác thì có thể sẽ có kết quả khác. Nếu nghiên cứu 

này được lập lại ở những công ty khác thuộc ngành Điện lực có thể sẽ 

được so sánh và xây dựng hệ thống thang đo chung cho ngành điện lực. 

Đây cũng là một hướng cho nghiên cứu tiếp theo. 

Hai là, đây là nghiên cứu đầu tiên của công ty về lĩnh vực này nên có 

thể người khảo sát còn bở ngỡ với phương pháp cũng như ý nghĩa của các 

phương án trả lời. Điều này phần nào sẽ ảnh hưởng đến độ tin cậy của các 

phương án trả lời. 
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Ba là, nghiên cứu chưa đưa vào những nhân tố xã hội có ảnh hưởng 

đến mức độ hài lòng trong công việc của nhân viên.  

5.3.3. Hƣớng nghiên cứu tiếp theo 

Trong thời gian tới, để hoàn thiện mô hình đo lường sự hài lòng trong 

công việc của nhân tại cơ quan Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung 

nói riêng và các công ty trong ngành điện nói chung có thể tham khảo các 

định hướng sau: 

Nghiên cứu cần bổ sung thêm một số nhân tố như : văn hóa công ty, 

danh tiếng của công ty…hay những nhân tố xã hội như : gia đình bạn 

bè… vào mô hình để xác định có sự tương quan giữa những nhân ố này 

đến mức độ hài lòng trong công việc của người lao động hay không và 

nếu có thì mức độ cao hay thấp.  

Nghiên cứu kiểm tra thêm biến Điều kiện làm việc ở một thời điểm khác 

tại cơ quan Tổng Công Ty Điện Lực Miền Trung hoặc các công ty khác. 

Sử dụng thêm các phương pháp phân tích mới như đánh giá độ tin 

cậy của thang đo bằng CFA, hay sử dụng mô hình SEM để xem xét các 

mối quan hệ giữa các yếu tố trong mô hình. 


