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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Việc nghiên cứu sự thỏa mãn của nhân viên công sở nhà nước 

trong công việc trên địa bàn Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum có 

ý nghĩa thực tiễn nhằm tìm hiểu, đánh giá hiện trạng sự thỏa mãn 

trong công việc của nhân viên hiện nay, đồng thời tìm ra các nhân tố 

ảnh hưởng đến sự thỏa mãn này.  

Đề tài "Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn 

trong công việc của nhân viên văn phòng tại Thành phố, tỉnh Kon 

Tum" là điểm cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện cải cách 

đội ngũ cán bộ công chức, viên chức tại địa phương. Từ những lý do 

trên, bản thân tôi chọn đề tài nghiên cứu này để hoàn thành chương 

trình cao học của mình. 

2. Mục đích nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về sự thỏa mãn công việc của 

nhân viên. 

- Tìm hiểu và xác định các yếu tố ảnh hưởng, tác động đến sự 

thỏa mãn công việc của nhân viên. 

- Đề xuất mô hình nghiên cứu, xây dựng các thang đo để lượng 

hóa các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc của nhân viên. 

- Khảo sát, đánh giá sự thỏa mãn công việc của nhân viên, qua đó 

kiểm định thực nghiệm mô hình nghiên cứu. 

- Đưa ra kiến nghị đối với người sử dụng lao động, các tổ chức 

đoàn thể để nâng cao động cơ làm việc của nhân viên văn phòng tại 

Thành phố Kon Tum. 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: là các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa 

mãn trong công việc của nhân viên văn phòng. 

- Phạm vi nghiên cứu: được giới hạn ở nhân viên văn phòng 

(nhân viên công sở nhà nước) tại thành phố Kon Tum.  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được thực hiện thông qua 2 bước: Nghiên cứu khám 

phá được thực hiện thông qua phương pháp định tính; nghiên cứu 

chính thức được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng. 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, mục lục và tài liệu tham khảo, luận 

văn được trình bày với kết cấu gồm các chương sau: 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết  

Chương 2: Mô hình đề xuất và thiết kế nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu 

Chương 4: Kết luận và hàm ý chính sách 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Qua nghiên cứu, có thể nêu tổng quan vài công trình nghiên cứu 

liên quan đến sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên văn phòng. 

Cụ thể như sau: 

a. Thuyết hai nhân tố của Herberg (1959) 

Herzberg cho rằng 5 yếu tố tiêu biểu mang lại sự thỏa mãn trong 

công việc là: Thành đạt, bản thân công việc, sự thừa nhận, trách 

nhiệm, sự thăng tiến và tiến bộ.  

b. Mô hình JDI (Chỉ số mô tả công việc) của Smith (1969) 

Các nhà nghiên cứu Smith, Kendall và Hulin (1969) đã xây dựng 

mô hình JDI với 5 yếu tố đó là: Bản chất công việc, cơ hội đào tạo và 

thăng tiến, lãnh đạo, đồng nghiệp, tiền lương.  
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c. Mô hình MSQ (Bản câu hỏi thỏa mãn Minesota) của Weiss 

(1967) 

Weiss, Dawis, England & Lofquist (1967) đã xây dựng mô hình 

MSQ gồm 20 yếu tố đánh giá mức độ thỏa mãn chung về mỗi khía 

cạnh, bao gồm: khả năng sử dụng, thành tựu, hoạt động, thăng chức, 

quyền hạn, chính sách công ty, bồi thường, đồng nghiệp, sáng tạo, 

độc lập, an toàn, dịch vụ xã hội, vị trí xã hội, giá trị đạo đức, sự công 

nhận, trách nhiệm, sự giám sát – con người, sự giám sát – kỹ thuật, 

sự đa dạng, điều kiện làm việc. 

d. Mô hình JCM (Mô hình đặc điểm công việc) của Hackman 

và Oldman (1980) 

Ngoài những nhân tố mà chỉ số mô tả công việc JDI đưa ra thì 

Hackman và Oldham cho rằng đặc điểm công việc cũng tác động đến 

sự hài lòng của nhân viên và đã đề xuất các thang đo: Khía cạnh 

công việc cốt lõi, trạng thái tâm lý cần thiết, kết quả mang lại cho cá 

nhân và công việc. 

e. Mô hình JSS (Khảo sát sự thỏa mãn) của Spector (1985) 

Spector (1997) đã xây dựng một mô hình riêng cho các nhân viên 

trong lĩnh vực dịch vụ, gồm 9 yếu tố đánh giá mức độ hài lòng và 

thái độ như: Lương, cơ hội thăng tiến, điều kiện làm việc, sự giám 

sát, đồng nghiệp, yêu thích công việc, giao tiếp thông tin, phần 

thưởng bất ngờ, phúc lợi.  

f. Mô hình JIG (Đo lường sự thỏa mãn) của Ironson (1989) 

Mô hình Job in General (JIG) bao gồm 18 mục mô tả cảm nhận 

chung, được đánh giá là một công cụ thích hợp để đánh giá mức độ 

hài lòng tổng thể của nhân viên, sử dụng 3 biến sau để đánh giá mức 

độ hài lòng chung: Nói chung, tôi cảm thấy hài lòng với công việc; 



4 

Về tổng thể, tôi không thích công việc mình đang làm; Về tổng thể, 

tôi thích làm việc ở đây. 

g. Các bài viết 

Bài viết “Đo lường mức độ thỏa mãn đối với công việc trong 

điều kiện của Việt Nam” của tác giả Trần Kim Dung (2005) đăng 

trên Tạp chí Phát triển Khoa học Công nghệ, Đại học Quốc gia TP. 

Hồ Chí Minh.  

Bài viết “Nhu cầu, sự thỏa mãn của nhân viên và mức độ gắn kết 

đối với tổ chức” của tác giả Trần Kim Dung (2005). Đây là đề tài 

nghiên cứu khoa học cấp Bộ, Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

 

1.1. SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG 

1.1.1. Định nghĩa 

a. Sự thỏa mãn 

Có khá nhiều định nghĩa về sự thỏa mãn trong công việc của 

nhân viên đối với tổ chức nhưng có thể rút ra được rằng sự thỏa mãn 

trong công việc là cảm giác thoái mái, dễ chịu đối với công việc của 

mình, cảm giác thỏa mãn từ kết quả nhận được sự cung cấp của tổ 

chức so với mong đợi của nhân viên, hay là mong muốn về chất 

lượng công việc, môi trường làm việc… của tổ chức sẽ đáp ứng hay 

vượt quá mong đợi của nhân viên. 

b. Nhân viên văn phòng 

Nhân viên văn phòng là những nhân viên thực hiện công việc 

văn phòng trong môi trường công sở với hai chức năng: chức năng 

giúp việc và chức năng tham mưu.  

1.1.2. Một số lý thuyết làm cơ sở nghiên cứu 

a. Thuyết hai nhân tố của Herberg (1959) 

b. Mô hình JDI (Chỉ số mô tả công việc – Job Descriptive 

Index) của Smith (1969) 

c. Mô hình MSQ (Bản câu hỏi thỏa mãn Minnesota – 

Minnesota Satisfaction Questionnaire) của Weiss, Dawis, English 

và Lofquist (1967) 

d. Mô hình JCM (Đặc điểm công việc – Job Characteristics 

Model) của Hackman và Oldman (1980) 

e. Mô hình JSS (Khảo sát sự thỏa mãn – Job Satisfaction 

Survey) của Spector (1985) 
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f. Mô hình JIG (Đo lường sự thỏa mãn tổng thể – Job In 

General) của Ironson (1989) 

g. Đánh giá các mô hình 

Có thể thấy rằng các mô hình đưa ra đều có những ưu, nhược 

điểm. So với các mô hình trên thì chỉ số mô tả công việc JDI của 

Smith (1969) được đánh giá cao trong cả lĩnh vực nghiên cứu lẫn 

thực tiễn.  

1.2 CÁC NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC 

Các nghiên cứu khác nhau có cái nhìn khác nhau về các nhân tố 

mang lại sự thỏa mãn công việc nhưng đều cho rằng để mang lại sự 

thỏa mãn công việc thì nhà quản lý cần phải mang lại sự thỏa mãn 

nhu cầu nào đó của người nhân viên.  

1.3 LỢI ÍCH TỪ SỰ THỎA MÃN CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 

Sự thỏa mãn trong công việc sẽ làm cho nhân viên trung thành 

hơn, ít xin nghỉ việc hơn hay giảm tình trạng đình công. 

1.4. CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN SỰ THỎA MÃN 

TRONG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN 

Các nhà nghiên cứu Smith, Kendall và Hulin (1969) của trường 

Đại học Cornell đã xây dựng các chỉ số mô tả công việc (JDI).  

Nghiên cứu của Weiss và đồng nghiệp (1967) của trường Đại 

học Minnesota thì đưa ra Bản câu hỏi thỏa mãn Minnesota (MSQ).  

Boeve (2007) tiến hành cuộc nghiên cứu sự thỏa mãn công việc 

của các giảng viên khoa đào tạo trợ lý bác sỹ ở các trường y tại Mỹ 

trên cơ sở sử dụng lý thuyết hai nhân tố của Herzberg và chỉ số mô 

tả công việc của Smith, Kendall & Hulin.  

Luddy (2005) sử dụng chỉ số mô tả công việc JDI để tìm hiểu sự 

thỏa mãn công việc của người lao động ở Viện y tế công cộng ở 

Western Cape, Nam Phi.  
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Cheng – Kuang Hsu (1977) sử dụng chỉ số mô tả công việc JDI 

của Smith và đồng nghiệp để tiến hành nghiên cứu sự thỏa mãn công 

việc của công nhân nhà máy dệt ở Đài Loan.  

Worrell (2004) sử dụng phiên bản MSQ đã được điều chỉnh 

năm 1977 (bảng câu hỏi ngắn – 20 câu hỏi) để tiến hành nghiên cứu 

về sự thỏa mãn công việc của chuyên viên tâm lý ở trường học.  

Sweeney (2000) nghiên cứu sự thỏa mãn công việc của các 

chuyên viên chương trình hỗ trợ nhân viên của Hiệp hội các chuyên 

gia hỗ trợ nhân viên Mỹ, sử dụng bản câu hỏi MSQ của Weiss.  

Ở Việt Nam, Trần Kim Dung (2005) đã thực hiện nghiên cứu đo 

lường mức độ thỏa mãn công việc trong điều kiện của Việt Nam 

bằng cách sử dụng Chỉ số mô tả công việc (JDI) của Smith và đồng 

nghiệp. Tác giả đã đưa thêm hai nhân tố nữa là phúc lợi công ty và 

điều kiện làm việc để phù hợp với tình hình cụ thể của Việt Nam.  
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CHƢƠNG 2 

MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT VÀ THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THÀNH PHỐ KON TUM 

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên 

Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum được thành lập vào ngày 

10 tháng 4 năm 2009, có diện tích tự nhiên 43.298,15 ha, tổng dân số 

hiện có 158.300 người (năm 2014). Thành phố Kon Tum là đầu mối 

giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học kỹ thuật, an ninh quốc 

phòng giữa các vùng Tây Nguyên với vùng kinh tế trọng điểm Trung 

Bộ – Nam Trung Bộ – vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với các 

nước Lào, Campuchia và đông bắc Thái Lan. 

2.1.2. Thực trạng và vấn đề cần giải quyết 

a. Thực trạng đội ngũ cán bộ công chức 

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của thành phố Kon Tum 

nhìn chung là lực lượng trẻ, có kiến thức và kinh nghiệm công tác, 

đổi mới cơ bản theo hướng thích nghi với cơ chế thị trường theo định 

hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, một bộ phận cán bộ công chức 

còn thiếu tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật kém, thái độ 

phục vụ nhân dân chưa cao đã gây nên sự trì trệ, trở ngại lớn cho 

công cuộc cải cách, làm giảm hiệu lực quản lý của bộ máy nhà nước. 

b. Thực trạng sự thỏa mãn công việc và vấn đề cần giải quyết 

Một đặc điểm tích cực là đa số nhân viên đã gắn bó lâu dài với 

tổ chức. Tuy nhiên việc chi trả lương, thưởng, phúc lợi cho nhân viên 

vẫn chưa sát và đúng với kết quả lao động. Tình trạng nhân viên có 

trình độ, có kinh nghiệm xin thôi việc hoặc xin chuyển công tác khác 

đã và đang xảy ra ngày càng tăng. Một số cán bộ công chức cũng có 

ý định rời bỏ tổ chức. 
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2.2. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Nguyên tắc xây dựng mô hình 

2.2.2. Mô hình nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

2.3. CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

H1: Đặc điểm công việc tỷ lệ thuận với sự thỏa mãn, nghĩa là 

nhân viên càng thỏa mãn với đặc điểm công việc thì họ càng thỏa 

mãn với công việc; 

H2: Thu nhập tỷ lệ thuận với sự thỏa mãn, nghĩa là nhân viên 

càng thỏa mãn với thu nhập thì họ càng thỏa mãn với công việc; 

H3: Lãnh đạo tỷ lệ thuận với sự thỏa mãn, nghĩa là nhân viên 

càng thỏa mãn với lãnh đạo thì họ càng thỏa mãn với công việc; 

H4: Đồng nghiệp tỷ lệ thuận với sự thỏa mãn, nghĩa là nhân 

viên càng thỏa mãn với đồng nghiệp thì họ càng thỏa mãn với công 

việc; 

H5: Đào tạo và thăng tiến tỷ lệ thuận với sự thỏa mãn, nghĩa là 

nhân viên càng thỏa mãn với đào tạo và thăng tiến thì họ càng thỏa 

mãn với công việc; 

Đặc điểm công việc 

Sự thỏa mãn của 

nhân viên đối 

với công việc 

Thu nhập 

Lãnh đạo 

Đồng nghiệp 

Đào tạo và thăng tiến 

Phúc lợi 

Điều kiện làm việc 

Các yếu tố cá nhân: 

- Giới tính 

- Độ tuổi 

- Thời gian công tác 

- Trình độ 
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H6: Phúc lợi tỷ lệ thuận với sự thỏa mãn, nghĩa là nhân viên 

càng thỏa mãn với phúc lợi thì họ càng thỏa mãn với công việc; 

H7: Điều kiện làm việc tỷ lệ thuận với sự thỏa mãn, nghĩa là 

nhân viên càng thỏa mãn với điều kiện làm việc thì họ càng thỏa mãn 

với công việc. 

2.4. THIẾT KẾ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Quy trình nghiên cứu 

Cơ sở lý thuyết 

Nghiên cứu chính thức 

 (Điều tra bằng bản câu hỏi) 

- 

Nghiên cứu khám phá 

(Thu thập tài liệu liên quan) 

Xây dựng thang đo 

Thu thập thông tin, 

mã hóa, nhập liệu 

Đánh giá thang đo bằng hệ 

số tin cậy Cronbach’s Alpha 

- Kiểm tra hệ số Cronbach’s 

Alpha>=0.6 

- Loại các biến có tương quan biến 

tổng <0.3 

Phân tích nhân tố khám phá  

(EFA) 

- Hệ số tải nhân tố Factor loading 

>0.5 

- Trị số KMO 0.5<KMO<1 

- Kiểm định Bartlett có Sig <0.05 

- Tổng phương sai trích >50% 

- Trị số đặc trưng Eigenvalue >1 

Phân tích hồi quy 

Phân tích ANOVA, 

Independent samples T-Test 

- Kiểm tra sự phù hợp của mô hình 

- Đánh giá mức độ quan trọng của 

các nhân tố 

- Phân tích sự khác biệt theo các 

đặc điểm: giới tính, độ tuổi, thời 

gian công tác, trình độ học vấn 

Kết luận 
- Tóm tắt kết quả nghiên cứu 

- Đề xuất hàm ý chính sách 
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2.5. NGHIÊN CỨU SƠ BỘ 

2.5.1. Xây dựng thang đo 

Dựa trên các tiêu chí nhân viên cho là quan trọng, xây dựng 

thang đo sự thỏa mãn trong công việc của nhân viên văn phòng bao 

gồm 39 biến quan sát, sử dụng thang đo Likert 5 cấp độ. Vì vậy, bản 

câu hỏi đã được thiết kế từ các mức độ 1 là “hoàn toàn không đồng 

ý” đến 5 là “hoàn toàn đồng ý”. 

a. Thang đo đặc điểm công việc 

Thang đo đặc điểm công việc gồm 4 biến quan sát. 

b. Thang đo thu nhập 

Thang đo thu nhập gồm 4 biến quan sát. 

c. Thang đo lãnh đạo 

Thang đo lãnh đạo gồm 7 biến quan sát.  

d. Thang đo đồng nghiệp 

Thang đo đồng nghiệp gồm 5 biến quan sát. 

e. Thang đo đào tạo và thăng tiến 

Thang đo đào tạo và thăng tiến gồm 3 biến quan sát. 

f. Thang đo phúc lợi 

Thang đo phúc lợi gồm 4 biến quan sát. 

g. Thang đo điều kiện làm việc 

Thang đo điều kiện làm việc gồm 5 biến quan sát. 

h. Thang đo sự thỏa mãn 

Sự thỏa mãn chung là nhân tố tổng quan, gồm 7 biến quan sát. 

2.5.2 Xây dựng bản câu hỏi 

Bản câu hỏi gồm các phần sau:  

Phần I: Thông tin tổng quát về đối tượng phỏng vấn. 

Phần II: Đánh giá của nhân viên về một số nhân tố ảnh hưởng 

đến sự thỏa mãn trong công việc. 
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2.6. NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 

Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp 

nghiên cứu định lượng. Toàn bộ dữ liệu hồi đáp sẽ được lưu trữ và 

xử lý với sự hỗ trợ của phần mềm SPSS. 

2.6.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin và cỡ mẫu 

Mẫu được chọn theo phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên.  

Số lượng mẫu: 200 mẫu 

2.6.2. Mã hóa, nhập liệu 

2.6.3. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu 

a. Tổng quan về điều tra mẫu 

Tiến hành lập bảng tần số để mô tả mẫu thu thập được theo các 

đặc trưng. Trong mỗi loại tiến hành tính toán giá trị bình quân và độ 

lệch chuẩn để đánh giá tổng quan về độ hội tụ cũng như phân tán của 

mẫu. Thực hiện thống kê theo các đặc tính: giới tính, độ tuổi, thời 

gian công tác, trình độ học vấn. Dựa vào kết quả để đánh giá mức độ 

đại diện của mẫu. 

b. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

Theo Hoàng Trọng và Chu Thị Mộng Nguyệt (2005) thì nhiều 

nhà nghiên cứu đồng ý rằng khi Cronbach’s alpha từ 0.8 đến gần 

bằng 1 thì thang đo lường là tốt, từ 0.7 đến gần 0.8 là sử dụng được. 

Đối với nghiên cứu này, nhằm đảm bảo độ tin cậy của thang đo thì 

những nhân tố nào có Cronbach
’
s Alpha từ 0.6 trở lên là có thể sử 

dụng được. 

c. Phân tích nhân tố EFA 

Khi thực hiện phân tích nhân tố EFA cần phải quan tâm đến 

phương pháp sau: 

Phương pháp trích Principal comperment với phép xoay 

varimax. 
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Kiểm định Bartlett (Bartlett's Test of Sphericity): Kiểm định 

Bartlett’s có ý nghĩa tại mức sig. thấp hơn 0.05, tức là giả thuyết Ho 

cho rằng ma trận tương quan giữa các biến trong tổng thể là một ma 

trận đơn vị sẽ bị bác bỏ. 

Hệ số tải nhân tố (Factor loading): Để luận văn có ý nghĩa thực 

tiễn, chỉ những biến quan sát có hệ số Factor loading lớn nhất ≥ 0.5 

mới đạt yêu cầu. 

Tổng phương sai trích: Để có thể phân tích nhân tố khẳng định, 

thì tổng phương sai trích ≥50% (Gerbing & Anderson, 1988). 

Hệ số KMO (Kaisor Meyer Olkin): Trị số của KMO lớn (giữa 

0.5 và 1) có nghĩa là phân tích nhân tố thích hợp, còn nếu như trị số 

này nhỏ hơn 0.5 thì phân tích nhân tố có khả năng không thích hợp 

với các dữ liệu. 

Trị số đặc trưng (Eigenvalue):Chỉ những nhân tố nào có 

Eigenvalue lớn hơn 1 mới được giữ lại trong mô hình phân tích. 

Những nhân tố có Eigenvalue nhỏ hơn 1 sẽ không có tác dụng tóm 

tắt thông tin tốt hơn biến gốc. 

d. Phương pháp hồi quy và tương quan 

Luận văn sử dụng mô hình hồi qui tổng thể như sau: 

TM = 1 + 2CV + 3TN + 4LD + 5DN + 6DT + 7PL + 8DK +  

Mô hình hồi qui mẫu như sau: 

TM = b1 + b2CV + b3TN + b4LD + b5DN + b6DT + b7PL  + b8DK  + e  

Với bj là các ước lượng của các tham số hồi qui j, và e là ước 

lượng của . 

Các tham số của mô hình sẽ được ước lượng bằng phương pháp 

ước lượng bình phương bé nhất và sử dụng thủ tục Stepwise trong 

SPSS. 
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Đánh giá sự phù hợp của mô hình sử dụng chỉ tiêu hệ số xác 

định và hệ số xác định điều chỉnh. 

Dựa vào kết quả tính toán, tiến hành phân tích, rút ra kết luận.  

e. Phân tích Independent T-Test, ANOVA 

Đây là cách thức để kiểm định có hay không sự khác nhau về sự 

thỏa mãn công việc theo các đặc điểm: giới tính, độ tuổi, thời gian 

công tác, trình độ học vấn với mức ý nghĩa α = 5%. 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. TỔNG QUAN VỀ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA 

Tổng số phiếu điều tra được phát ra là 200 phiếu. Quan sàng 

lọc, còn 197 phiếu điều tra hợp lệ được sử dụng.  

Về giới tính: Số nhân viên nam nhiều hơn nhân viên nữ nhưng 

không đáng kể, cụ thể 101 nam (51.3%) và 96 nữ (48.7%).  

Về độ tuổi: Nhóm tuổi từ 25 tuổi đến 29 tuổi chiếm nhiều nhất 

với 61 người (31%), kế đến là nhóm trên 35 tuổi có 59 người 

(29.9%), nhóm từ 30 tuổi đến 34 tuổi có 56 người (28.4%), ít nhất là 

nhóm từ 20 tuổi đến 24 tuổi có 21 người (10.7%)  

Trình độ học vấn của mẫu chủ yếu tập trung vào người có trình 

độ đại học với 110 người (55.8%). Trình độ sau đại học cũng có 18 

người (9.1%). Trình độ cao đẳng có 35 người (17.8%) và trung cấp 

có 34 người (17.3%).  

Xét về thời gian công tác: dưới 3 năm có 32 người (16.2%), từ 3 

đến 6 năm có 70 người (35.5%) và trên 6 năm là 95 người (48.2%).  

3.2. NHẬN XÉT CẢM NHẬN NHÂN VIÊN ĐỐI VỚI TỪNG 

NHÂN TỐ 

3.2.1. Cảm nhận nhân viên về Đặc điểm công việc 

Các khía cạnh trong thang đo Đặc điểm công việc đều đánh giá 

trên mức trung bình, cao nhất là biến CV3 về việc hiểu rõ công việc 

đang làm và thấp nhất là biến CV1 về công việc đang làm rất thú vị.  

3.2.2. Cảm nhận nhân viên về Thu nhập 

Các khía cạnh trong thang đo Thu nhập đều đánh giá trên mức 

trung bình, cao nhất là biến TN2, tức liên quan đến lương, thưởng và 

các khoản trợ cấp được phân phối công bằng. Điểm thấp nhất là TN1 
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và TN4, tức liên quan đến mức lương và chế độ lương, thưởng, phụ 

cấp.  

3.2.3. Cảm nhận nhân viên về Lãnh đạo 

Các khía cạnh trong thang đo Lãnh đạo đều đánh giá trên mức 

trung bình, cao nhất là biến LD1 tức liên quan đến năng lực của lãnh 

đạo và LD3 tức liên quan đến mức độ sẵn sàng bảo vệ nhân viên 

trước người khác của lãnh đạo. Điểm thấp nhất là LD5, tức liên quan 

đến việc giao tiếp với lãnh đạo.  

3.2.4. Cảm nhận nhân viên về Đồng nghiệp 

Các khía cạnh trong thang đo Đồng nghiệp đều đánh giá trên 

mức trung bình, cao nhất là biến DN3 tức liên quan đến mối quan hệ 

giữa đồng nghiệp. Điểm thấp nhất là DN5, tức liên quan đến việc 

chia sẻ các vấn đề cá nhân. 

3.2.5. Cảm nhận nhân viên về Đào tạo và thăng tiến 

Các khía cạnh trong thang đo Đào tạo và thăng tiến đều đánh 

giá trên mức trung bình, cao nhất là biến DT2, tức liên quan đến việc 

trang bị kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công việc. Điểm thấp 

nhất là DT3, tức liên quan đến cơ hội thăng tiến. 

3.2.6. Cảm nhận nhân viên về Phúc lợi 

Các khía cạnh trong thang đo Phúc lợi đều đánh giá trên mức 

trung bình, cao nhất là biến PL1, tức liên quan đến chính sách bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và PL4, tức liên quan đến thưởng định kỳ 

theo chế độ. Điểm thấp nhất là PL3, tức liên quan đến công đoàn.  

3.2.7. Cảm nhận nhân viên về Điều kiện làm việc 

Các khía cạnh trong thang đo Điều kiện làm việc đều đánh giá 

trên mức trung bình, cao nhất là biến DK5, tức liên quan đến độ an 

toàn và thuận lợi của nơi làm việc. Điểm thấp nhất là DK1, tức liên 

quan đến áp lực công việc.  
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3.2.8. Cảm nhận nhân viên về Sự thỏa mãn 

Các khía cạnh trong thang đo Sự thỏa mãn đều trên mức trung 

bình, cao nhất là biến TM7, tức liên quan đến thỏa mãn về điều kiện 

làm việc. Điểm thấp nhất là TM2, tức liên quan đến thu nhập. 

3.3. PHÂN TÍCH CRONBACH’S ALPHA CHO TỪNG THANG ĐO 

3.3.1. Độ tin cậy của thang đo đặc điểm công việc 

Thang đo này có hệ số Cronbach’s Alpha rất lớn (0.809). Kết 

quả cho thấy 4 biến của thang đo đều đạt yêu cầu. 

3.3.2. Độ tin cậy của thang đo thu nhập 

Thang đo này có hệ số Cronbach’s Alpha rất lớn (0.862). Kết 

quả cho thấy 4 biến của thang đo đều đạt yêu cầu. 

3.3.3. Độ tin cậy của thang đo lãnh đạo 

Thang đo này có hệ số Cronbach’s Alpha rất lớn (0.895). Kết 

quả cho thấy 7 biến của thang đo đều đạt yêu cầu. 

3.3.4. Độ tin cậy của thang đo đồng nghiệp 

Thang đo này có hệ số Cronbach’s Alpha rất lớn (0.901). Kết 

quả cho thấy 5 biến của thang đo đều đạt yêu cầu. 

3.3.5. Độ tin cậy của thang đo đào tạo và thăng tiến 

Thang đo này có hệ số Cronbach’s Alpha rất lớn (0.798). Kết 

quả cho thấy 3 biến của thang đo đều đạt yêu cầu. 

3.3.6. Độ tin cậy của thang đo phúc lợi 

Thang đo này có hệ số Cronbach’s Alpha rất lớn (0.735). Tuy 

nhiên, biến PL3 cần loại bỏ vì hệ số tương quan với biến tổng nhỏ 

(0.022). Kết quả tính toán lại thang đo có hệ số Cronbach’s Alpha rất 

lớn (0.881), 3 biến của thang đo đều đạt yêu cầu. 

3.3.7. Độ tin cậy của thang đo điều kiện làm việc 

Thang đo này có hệ số Cronbach’s Alpha rất lớn (0.686). Tuy 

nhiên, biến DK4 và DK5 cần loại bỏ vì hệ số tương quan với biến 
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tổng nhỏ (0.168 và 0.271). Kết quả tính toán lại thang đo có hệ số 

Cronbach’s Alpha rất lớn (0.788), 3 biến của thang đo đều đạt yêu 

cầu. 

3.3.8. Độ tin cậy của thang đo sự thỏa mãn 

Thang đo này có hệ số Cronbach’s Alpha rất lớn (0.852). Kết 

quả cho thấy 7 biến của thang đo đều đạt yêu cầu. 

3.4. CHỌN NHÂN TỐ THÍCH HỢP 

3.4.1. Các khía cạnh của từng nhân tố thỏa mãn công việc 

Sau khi các biến của nhân tố Phúc lợi và Điều kiện làm việc đã 

bị loại khỏi thang đo, 29 biến được đưa vào phân tích. 

Kết quả phân tích cho thấy, hệ số KMO = 0.836 > 0.5, điều đó 

khẳng định giá trị này đảm bảo tính thích hợp của việc phân tích 

nhân tố khám phá và mức độ ý nghĩa của dữ liệu đưa vào phân tích 

phân tích nhân tố. Kiểm định Bartlett có Sig. = 0.000 < 0.05, như vậy 

các biến quan sát có tương quan với nhau xét trên phạm vi tổng thể. 

Phân tích phương sai tích cho thấy Eigenvalue = 1.048 > 1, phương 

sai trích là 73.201 % > 50 %, giá trị này trên mức trung bình và đảm 

bảo 7 nhân tố được rút trích ra giải thích 73.201% biến thiên của dữ 

liệu, chấp nhận các thang đo được rút ra.  

3.4.2. Nhân tố ảnh hƣởng chung của sự thỏa mãn công việc 

Ngay trong lần phân tích đầu cho thấy, hệ số KMO là 0.812 > 

0.5, tổng phương sai trích là 54.210%, Eigenvalues 3.795 > 1 và 

dừng lại ở 01 nhân tố phân tích được. Các yêu cầu đều được đảm bảo 

và cả 07 biến đều đại diện cho Sự thỏa mãn của nhân viên. 

3.5. PHÂN TÍCH ẢNH HƢỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ 

Sử dụng thủ tục hồi qui trong SPSS, có thể thấy các hệ số hồi 

qui đều tồn tại với mức ý nghĩa 5% vì các giá trị Sig. <0,05. Mô hình 

tồn tại với mức ý nghĩa 5% vì các giá trị Sig.=0,000 <0,05 
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Hệ số R
2
 điều chỉnh đạt giá trị 0.937 cho thấy mô hình giải thích 

được 93.7 % thực tế. Như vậy 1 – R
2
 = 0.063 được giải thích bởi 

những nhân tố không được kiểm soát trong mô hình và đây cũng có 

thể xem là một trong những hạn chế của nghiên cứu.  

Hệ số Durbin Watson dùng để kiểm định tương quan chuỗi bậc 

nhất cho thấy mô hình không vi phạm khi sử dụng phương pháp hồi 

quy bội vì giá trị d đạt được là 1.923 (xấp xỉ 2) chứng tỏ không có 

tương quan chuỗi bậc nhất và chấp nhận giả thuyết không có sự 

tương quan chuỗi bậc nhất trong mô hình, cũng có nghĩa là mô hình 

hồi quy không vi phạm giả định về tính độc lập của sai số. 

Sau cùng, các hệ số phóng đại phương sai VIF dùng để chuẩn 

đoán hiện tượng đa cộng tuyến của các biến độc lập trong mô hình 

đều nhỏ hơn 5 (1.286 –  1.435) thể hiện tính đa cộng tuyến của các 

biến độc lập là không đáng kể và các biến trong mô hình được chấp 

nhận. 

3.6. KIỂM ĐỊNH SỰ THỎA MÃN CỦA TỔNG THỂ CON 

Kiểm định sự thỏa mãn của tổng thể con nhằm kiểm định sự 

khác biệt về mức độ thỏa mãn của nhân viên đối với các đặc điểm: 

giới tính, độ tuổi, thời gian công tác, trình độ học vấn, sử dụng kỹ 

thuật phân tích phương sai, Independent samples T-Test với sự hỗ trợ 

của SPSS. Mọi kiểm định đều xem xét mức ý nghĩa 5%. 

3.6.1. Kiểm định sự khác biệt của giới tính đến mức độ thỏa mãn 

Với độ tin cậy 95%, thì ta sẽ kết luận là không có sự khác biệt 

về sự thỏa mãn công việc giữa nam và nữ nhân viên văn phòng tại 

Thành phố Kon Tum. 

3.6.2. Kiểm định sự khác biệt của độ tuổi đến mức độ thỏa mãn 

Chưa thấy có sự khác biệt về mặt thống kê khi xét đến những 

nhóm yếu tố độ tuổi. 
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3.6.3. Kiểm định sự khác biệt của thời gian công tác đến mức độ 

thỏa mãn 

Chưa thấy có sự khác biệt về mặt thống kê khi xét đến những 

nhóm yếu tố thời gian công tác. 

3.6.4. Kiểm định sự khác biệt của trình độ đến mức độ thỏa mãn 

Chưa thấy có sự khác biệt về mặt thống kê khi xét đến những 

nhóm yếu tố trình độ. 
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CHƢƠNG 4 

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

 

4.1. TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

- Về Đặc điểm công việc: Các khía cạnh trong thang đo đều 

đánh giá trên mức trung bình. Trong đó, nhân viên quan tâm nhiều 

đến việc hiểu rõ công việc đang làm. 

- Về Thu nhập: Đây là thang đo được đánh giá thấp nhất trong 

tất cả các thang đo của mô hình nghiên cứu. Các khía cạnh trong 

thang đo đều đánh giá trên mức trung bình. Trong đó, nhân viên 

quan tâm nhiều đến chế độ lương, thưởng và tiền phụ cấp. 

- Về Lãnh đạo: Các khía cạnh trong thang đo đều đánh giá trên 

mức trung bình. Trong đó, nhân viên quan tâm nhiều đến việc lãnh 

đạo đối xử công bằng với nhân viên. 

- Về Đồng nghiệp: Đây là thang đo được đánh giá cao nhất 

trong tất cả các thang đo của mô hình nghiên cứu. Các khía cạnh 

trong thang đo đều đánh giá trên mức trung bình. Trong đó, nhân 

viên quan tâm nhiều đến mối quan hệ giữa đồng nghiệp với nhau. 

- Về Đào tạo và thăng tiến: Các khía cạnh trong thang đo đều 

đánh giá trên mức trung bình. Trong đó, nhân viên quan tâm nhiều 

đến kiến thức và kỹ năng cần thiết trong công việc. 

- Về Phúc lợi: Các khía cạnh trong thang đo đều đánh giá trên 

mức trung bình. Trong đó, nhân viên quan tâm nhiều đến chính sách 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chế độ thưởng định kỳ. 

- Về Điều kiện làm việc: Các khía cạnh trong thang đo đều đánh 

giá trên mức trung bình. Trong đó, nhân viên quan tâm nhiều đến 

tính an toàn và thuận lợi của nơi làm việc hiện tại. 
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- Về Sự thỏa mãn chung trong công việc: Với kết quả điều tra và 

phân tích, nhận thấy nhân viên thỏa mãn về nhiều mặt. Trong đó, 

việc thỏa mãn về mối quan hệ đồng nghiệp được đánh giá cao nhất 

và mức thu nhập hiện tại bị đánh giá thấp nhất. 

4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH  

4.2.1. Đặc điểm công việc 

Tổ chức cần giao cho nhân viên mình làm những công việc phù 

hợp với năng lực và thế mạnh của họ, phải giúp họ hiểu rõ về công 

việc họ đang làm, phải cho họ thấy được tầm quan trọng của công 

việc họ đang thực hiện cũng như cho phép họ được quyền quyết định 

một số công việc nằm trong năng lực của họ. Người lãnh đạo cũng 

phải quán triệt và truyền đạt cho nhân viên của mình nhận thức rằng 

mỗi một vị trí công việc trong tổ chức đều có tầm quan trọng nhất 

định đối với hoạt động chung của tổ chức. 

4.2.2. Thu nhập 

Để đảm bảo việc phân phối thu nhập được công bằng, tổ chức 

cần phải tham khảo, xem xét, đánh giá đúng vị trí và vai trò của từng 

nhân viên trong tổ chức để xác định mức thu nhập phù hợp cho từng 

nhân viên, nâng cao hệ số lương và mức lương cơ bản, chính sách 

thưởng và trợ cấp hợp lí nhằm giúp nhân viên đảm bảo cuộc sống với 

mức thu nhập hiện tại. 

4.2.3. Lãnh đạo 

Lãnh đạo cần quan tâm đến nhân viên của mình nhiều hơn, 

cũng như phải bảo vệ họ trước những người khác khi cần thiết, cùng 

với việc ghi nhận đóng góp của họ và đối xử công bằng với họ.  

4.2.4. Đồng nghiệp 

Quan hệ tốt giữa cá nhân và đồng nghiệp sẽ là nhân tố tác động 

mạnh đến sự thỏa mãn trong công việc và tạo nên sự gắn kết với tổ 
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chức. Để nhân viên có được mối quan hệ tốt này các nhà lãnh đạo 

cần xây dựng một môi trường làm việc lý tưởng cho nhân viên. Bên 

cạnh đó, lãnh đạo cũng cần quan tâm nhiều hơn đến giao tiếp nội bộ 

bởi lẽ giao tiếp nội bộ đóng vai trò rất quan trọng, nó sẽ giúp cho tổ 

chức hạn chế những xung đột xảy ra trong tổ chức và góp phần gia 

tăng tinh thần đồng đội.  

4.2.5. Đào tạo và thăng tiến 

Đào tạo mang lại cho nhân viên những kiến thức cơ bản, những 

kỹ năng và kỹ xảo cho nhân viên, từ đó nhân viên sẽ cảm thấy thỏa 

mãn hơn trong công việc, tăng lòng tự hào bản thân và có cơ hội 

thăng tiến. Đào tạo không chỉ tập trung vào đào tạo kiến thức chuyên 

môn công việc mà còn phải bao gồm đào tạo về kỹ năng quản lý, 

giao tiếp, thương lượng, giải quyết vấn đề, quản lý thời gian… Tổ 

chức cũng phải chứng minh cho toàn thể nhân viên thấy những người 

có năng lực và nỗ lực trong công việc sẽ được tạo điều kiện để thăng 

tiến. Khi có vị trí lãnh đạo trống hay mới, tổ chức cần ưu tiên xem 

xét những người đã nỗ lực đóng góp cho đơn vị hơn là tuyển người 

quản lý mới từ bên ngoài. 

4.2.6. Phúc lợi 

Bên cạnh việc tiếp tục duy trì các phúc lợi cơ bản (đang có sự 

thỏa mãn cao), tổ chức cần lưu ý cải thiện phúc lợi cộng thêm cho 

nhân viên, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn (đây là nhân tố có 

sự thỏa mãn thấp nhất trong thang đó phúc lợi) nhằm bảo vệ nhiều 

hơn lợi ích của người lao động. 

4.2.7. Điều kiện làm việc 

Tổ chức cần tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên 

cũng như tìm hiểu và xác định các khía cạnh (chỉ số đánh giá nào) 

thuộc nhân tố điều kiện làm việc. Ngoài ra, đối với công việc văn 
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phòng, cần áp dụng các phần mềm quản lý để giảm tải và tiện trong 

việc quản lý công việc của nhân viên. 

4.3. THÀNH CÔNG, HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

TIẾP THEO 

4.3.1. Thành công 

Xác định được mô hình đánh giá sự thỏa mãn công việc của 

nhân viên; các phương pháp thích hợp cho việc phân tích đánh giá; 

các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn công việc chung, từ đó xây 

dựng được bản câu hỏi hợp lý; phương án điều tra hợp lý, phù hợp. 

4.3.2. Hạn chế 

Thứ nhất, là hạn chế về phạm vi nghiên cứu, số lượng mẫu 

nghiên cứu. Thứ hai, là hạn chế về phương pháp chọn mẫu đơn 

thuần, tính đại diện của mẫu còn thấp. Thứ ba, nội dung nghiên cứu 

quá rộng, bản câu hỏi rất khó xây dựng và khó có mô hình chung. 

4.3.3. Hƣớng nghiên cứu tiếp theo 

Nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của 

nhân viên cũng như các nhân tố ảnh hưởng đến ý định nghỉ việc. 


