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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Chất lượng đào tạo luôn là vấn đề quan trọng và được các 

trường đại học – cao đẳng hiện nay đặc biệt quan tâm, khi mà Bộ 

Giáo dục và Đào tạo đã khẳng định việc đổi mới quản lý giáo dục đại 

học là khâu đột phá để tạo sự đổi mới toàn diện giáo dục đại học và 

phát triển quy mô phải đi đôi với đảm bảo chất lượng đào tạo. Tuy 

nhiên, để nâng cao chất lượng đào tạo không chỉ quan tâm đến những 

nhân tố như giáo viên, giáo trình, chương trình mà phải quan tâm đến 

chất lượng dịch vụ đào tạo. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để tìm ra 

giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo? Hiện nay, thu thập 

thông tin từ sinh viên và từ đó sử dụng những công cụ phân tích 

thích hợp để phát hiện những vấn đề tồn đọng liên quan đến chất 

lượng dịch vụ đào tạo được lãnh đạo các trường đại học – cao đẳng 

rất quan tâm. 

Đồng thời, trong xu thế giáo dục đại học đang dần được chấp 

nhận như là một loại hình dịch vụ đồng nghĩa các cơ sở giáo dục đại 

học là đơn vị cung cấp dịch vụ cho đối tượng khách hàng chủ yếu 

của mình là sinh viên. Do vậy, việc khảo sát và thu thập thông tin 

phản hồi từ phía sinh viên cần được thực hiện một cách toàn diện, 

trên mọi khía cạnh liên quan đến đời sống và học tập của sinh viên. 

Đây là một kênh thông tin quan trọng và khách quan, góp phần đánh 

giá chất lượng hiện tại và là căn cứ cần thiết để cải thiện chất lượng 

dịch vụ đào tạo.  

Sự cạnh tranh giữa các trường đại học – cao đẳng  trong việc 

thu hút sinh viên, đòi hỏi các trường thỏa mãn tốt hơn nhu cầu của 

người học. 
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Tại trường Cao đẳng Bình định, quan tâm đánh giá ảnh hưởng 

của chất lượng dịch vụ đào tạo đến hài lòng sinh viên sẽ giúp lãnh 

đạo nhà trường kịp thời có những điều chỉnh hợp lý nhằm cải tiến, 

nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo là điều rất cần thiết. Qua đó 

ngày càng tạo ra mức độ hài lòng cao hơn đối với “khách hàng sinh 

viên” và góp phần thu hút hơn nữa sinh viên vào trường, nâng cao 

thương hiệu của trường Cao đẳng Bình Định. 

Xuất phát từ những phân tích trên, tôi chọn đề tài “Nghiên cứu sự 

hài lòng sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường 

Cao đẳng Bình Định” 

2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố liên quan đến sự hài lòng 

của sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại Trường Cao đẳng 

Bình Định 

- Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu này chỉ được thực hiện tại 

Trường Cao đẳng Bình Định.  

3. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành qua 2 bước: Nghiên cứu khám phá 

và nghiên cứu chính thức. Thông tin thu thập được sẽ được xử lý 

bằng phần mềm SPSS 16.0 và AMOS 16.0. Thang đo xây dựng được 

sau khi được đánh giá bằng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s 

alpha và phân tích nhân tố EFA, sẽ được dùng để tiến hành phân tích 

nhân tố khẳng định CFA và sử dụng mô hình SEM để kiểm định sự 

phù hợp của mô hình lý thuyết đã xây dựng. 

4. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu sự hài lòng và ảnh hưởng của chất lượng dịch vụ đào tạo 

đến hài lòng của sinh viên theo học tại Trường Cao đẳng Bình Định, 



3 

đặc trưng của dịch vụ đào tạo và các nhân tố ảnh hưởng đến chất 

lượng dịch vụ đào tạo, các mô hình nghiên cứu trong và ngoài nước 

về chất lượng dịch vụ và đề xuất mô hình phù hợp. Đề xuất được một 

số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo.  

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

 Kết quả nghiên cứu có thể giúp Ban lãnh đạo của trường có 

thể sử dụng kết quả này để xây dựng kế hoạch phát triển, cải tiến 

hoạt động quản lý và đào tạo tốt hơn. Đồng thời, giúp cho bản thân 

sinh viên cảm nhận một cách có ý thức rõ hơn những giá trị mà sinh 

viên có thể thụ hưởng được từ trường mình đang học.  

6. Kết cấu của luận văn 

Ngoài lời mở đầu, kết luận và phụ lục, kết cấu luận văn gồm 4 

chương, cụ thể như sau: 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về sự hài lòng đối với chất lượng 

dịch vụ đào tạo 

Chương 2: Dịch vụ đào tạo và mô hình đề xuất nghiên cứu sự 

hài lòng sinh viên đối với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Cao 

đẳng Bình Định 

Chương 3:Thiết kế nghiên cứu sự hài lòng sinh viên đối với 

chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Cao đẳng Bình Định 

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và phân tích 

7. Tổng quan tài liệu  

CHƯƠNG 1  

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LÒNG ĐỐI VỚI CHẤT 

LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO 

1.1. DỊCH VỤ VÀ DỊCH VỤ ĐÀO TẠO 

1.1.1. Dịch vụ 

- Theo Zeithaml & Bitner (2000), dịch vụ là những hành vi, 
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quá trình, cách thức thực hiện một công việc nào đó nhằm tạo giá trị 

sử dụng cho khách hàng làm thõa mãn nhu cầu và mong đợi của 

khách hàng. 

* Các đặc trưng phân biệt sản phẩm hàng hóa và sản phẩm 

dịch vụ 

1.1.2. Dịch vụ đào tạo 

1.2. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

ĐÀO TẠO 

1.2.1. Chất lượng dịch vụ  

Theo quan điểm hướng về khách hàng, chất lượng dịch vụ 

đồng nghĩa với việc đáp ứng mong đợi của khách hàng, thỏa mãn 

nhu cầu của khách hàng. Do vậy, chất lượng được xác định bởi 

khách hàng, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. 

1.2.2. Các thành phần cấu thành của chất lượng dịch vụ 

1.2.3. Chất lượng dịch vụ đào tạo 

Dịch vụ đào tạo hướng tới việc phát triển những hành vi phụ 

thuộc vào các giá trị có sẵn – tức là hiểu và tôn trọng tất cả những 

người khác, quyền của họ và bản chất của thế giới trong quá khứ và 

trong tương lai. Đó là giáo dục với chất lượng cao mang lại nhiều lợi 

ích kinh tế xã hội cho người học và cho đất nước. 

1.3. SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 

1.3.1. Định nghĩa sự hài lòng  

+ Theo Kotler (2001), sự hài lòng là sự khác biệt kết quả thu 

được từ sản phẩm với những kỳ vọng. Kỳ vọng ở đây được xem là 

ước mong hay mong đợi của con người. Nó bắt nguồn từ nhu cầu cá 

nhân, kinh nghiệm trước đó và thông tin bên ngoài như quảng cáo,  
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thông tin truyền miệng của bạn bè, gia đình… 

1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách 

hàng 

1.4. MỘT SỐ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG 

DỊCH VỤ 

Để đánh giá và đo lường chất lượng dịch vụ, một số mô hình 

đã được nghiên cứu và đưa vào ứng dụng như: mô hình chất lượng 

dịch vụ của Gronroos (1984), mô hình Parasuraman et, al. (1985), 

mô hình chất lượng dịch vụ của Gi-Du Kang & Jeffrey James (2004) 

1.5. MỘT SỐ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG ĐỐI 

VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO 

1.5.1. Chất lượng dịch vụ đào tạo và sự hài lòng của sinh 

viên tại các trường đại học – cao đẳng Malaysia của SJalal R. M. 

Hanaysha, Haim Hilman Abdullah và Ari Warokka, trường Cao 

đẳng Quản trị kinh doanh và trường Đại học Utara – Malaysia 

(2011)  

1.5.2. Giá trị và chất lượng dịch vụ đào tạo cảm nhận từ 

góc nhìn của sinh viên trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí 

Minh - Hoàng Trọng & Hoàng Thị Phương Thảo (2007) 

1.5.3. Mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng 

dịch vụ đào tạo và sự hài lòng sinh viên trường Đại học Công 

nghệ Sài Gòn – Nguyễn Trần Thanh Bình (2009) 

1.5.4. Mô hình nghiên cứu về chất lượng đào tạo của Khoa 

Kinh tế và Quản lý, Đại học Bách Khoa Hà Nội – Vũ Trí Toàn 

1.5.5. Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của sinh viên Đại học 

Kinh tế, Đại học Đà Nẵng – Đỗ Minh Sơn(2010)  
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1.5.6.  Xây dựng mô hình đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên 

với chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Đại học Kinh tế, Đại 

học Đà Nẵng – Nguyễn Thị Trang 

CHƯƠNG 2  

DỊCH VỤ ĐÀO TẠO  VÀ MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT  

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG SINH VIÊN ĐỐI VỚI  

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG  

CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH 

2.1. DỊCH VỤ ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH 

ĐỊNH 

2.1.1. Lược sử hình thành và phát triển của trường Cao 

đẳng Bình Định 

2.1.2. Các nguồn lực của trường 

a. Tình hình cơ sở vật chất 

b. Đội ngũ giảng viên, cán bộ nhân viên 

c. Quy mô đào tạo 

2.1.3. Nghiên cứu chung về chất lượng dịch vụ đào tạo của 

trường Cao đẳng Bình định 

a. Mục tiêu nghiên cứu 

b. Phương pháp nghiên cứu 

c. Kết quả kiểm định chất lượng giáo dục của trường năm 

2009 

Thực hiện đúng các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo và Cục khảo thí & Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành kèm 

theo Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 

2007, quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường 

Cao đẳng, năm 2009, trường Cao đẳng Bình Định đã triển khai công 
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tác tự đánh giá cho tất cả các mặt hoạt động một cách toàn diện, cụ 

thể, sâu sắc. Kết quả cho thấy chất lượng dịch vụ của trường được 

đánh giá khá tốt. 

2.2. MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN 

CỨU 

Mô hình (lý thuyết) đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên về 

chất lượng dịch vụ đào tạo tại trường Cao đẳng Bình Định được 

xây dựng như Hình 2.1 
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Từ mô hình đề xuất, các giả thuyết về mối quan hệ giữa các 

khái niệm trong đề tài nghiên cứu được hình thành như sau: 

Giả thuyết H1: Chất lượng Chức năng và Hình ảnh có mối 

liên hệ tương quan thuận. 

Giả thuyết H2: Chất lượng Kỹ thuật và Hình ảnh có mối liên 

hệ tương quan thuận. 

Giả thuyết H3: Chất lượng Chức năng và Hài lòng về chất 

lượng dịch vụ đào tạo có mối liên hệ tương quan thuận. 

Giả thuyết H4: Hình ảnh và Hài lòng về chất lượng dịch vụ 

đào tạo của trường có mối liên hệ tương quan thuận. 

Giả thuyết H5: Chất lượng Kỹ thuật và Hài lòng về chất 

lượng dịch vụ đào tạo có mối liên hệ tương quan thuận 

 

CHƯƠNG 3  

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG SINH VIÊN  

ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO TẠO  

TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH 

3.1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

3.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

Đề tài này gồm 2 bước nghiên cứu: nghiên cứu khám phá 

và nghiên cứu chính thức. 

3.2.1. Quy trình nghiên cứu 

3.2.2. Nghiên cứu khám phá 

Phần I: Được thiết kế để thu thập sự đánh giá của sinh viên về 

chất lượng đào tạo tại trường Cao đẳng Bình Định. Phần này gồm 31 

biến quan sát dùng để đo lường các khái niệm trong đề tài nghiên 

cứu : 
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- Nhân tố chất lượng chức năng 

Bao gồm 5 thành phần được đo lường bởi 19 biến quan sát, 

các thành phần này dùng để đo lường nhân tố Chất lượng chức năng. 

+ Thành phần Hữu hình gồm  5  biến quan sát 

+ Thành phần Cảm thông gồm 3 biến quan sát 

+ Thành phần Đáp ứng gồm 3 biến quan sát 

+  Thành phần Tin cậy gồm 3  biến quan sát 

+  Thành phần Đảm bảo gồm 5 biến quan sát 

- Nhân tố chất lượng kỹ thuật: gồm 3 biến quan sát 

- Nhân tố Hình ảnh gồm 4 biến quan sát 

- Nhân tố Mức độ hài lòng được đo lường bằng 5 biến quan 

sát 

Phần II:  Là các thông tin phân loại đối tượng phỏng vấn. Bao 

gồm: năm đào tạo, Khoa – ngành đào tạo, giới tính và xếp loại học 

tập. 

3.2.3.  Nghiên cứu chính thức 

a. Phương pháp thu thập thông tin và cỡ mẫu 

Quá trình thu thập thông tin được tiến hành trong khoảng thời gian 

tháng 8 & tháng 9 năm 2013. Tổng thể nghiên cứu là tất cả sinh viên năm 

1, 2, 3. Mẫu nghiên cứu bước đầu dự kiến là 350 sinh viên năm 1, 2, 3. Sử 

dụng hình thức lấy mẫu phi ngẫu nhiên - lấy mẫu thuận tiện, các phương 

pháp thu thập thông tin được áp dụng bao gồm: 

Thứ nhất, đến các phòng học trực tiếp phát phiếu và điều tra. 

Phương pháp này thu thập được số liệu của hầu hết các đối tượng sinh 

viên năm 1, 2, 3. 

Thứ hai, trực tiếp đến ký túc xá để tiến hành điều tra. Phương 

pháp này thu thập được số liệu của một số ít đối tượng. 
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Trong quá trình điều tra thu thập dữ liệu, để đảm bảo tính đầy 

đủ, rõ ràng, các bảng câu hỏi thu thập được cần phải trải qua hai lần 

hiệu chỉnh. Lần hiệu chỉnh thứ nhất, tiến hành ngay sau khi đối 

tượng phỏng vấn trả lời xong bảng câu hỏi, nhằm phát hiện ra những 

câu hỏi bị bỏ sót hoặc đánh dấu hai lần để điều tra lại cho hoàn 

chỉnh. Lần hiệu chỉnh thứ hai, tiến hành khi tổng hợp lại số liệu, 

kiểm tra và loại bỏ bất kì một bảng hỏi nào không hợp lệ. 

b. Phương pháp xử  lý số liệu 

Dữ liệu sau khi thu thập và nhập liệu sẽ được xử lý bằng phần 

mềm SPSS 16.0 và AMOS 16.0 để có thể đánh giá độ phù hợp của 

mô hình lý thuyết đã đề xuất. 

- Tổng quan về mẫu điều tra 

Tiến hành lập bảng tần số, vẽ biểu đồ để mô tả mẫu thu thập 

được theo các đặc trưng cá nhân của sinh viên như năm đào tạo, 

khoa – ngành, giới tính và xếp loại học tập. 

- Đánh giá thang do bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

Hệ số tin cậy Cronbach’s alpha là một phép kiểm định thống 

kê về mức độ chặt chẽ mà các biến quan sát trong thang đo tương 

quan với nhau, là phép kiểm định về sự phù hợp của thang đo đối với 

từng biến quan sát, xét trên mối quan hệ với một khía cạnh đánh giá. 

Phương pháp này cho phép loại bỏ các biến không phù hợp và hạn 

chế các biến rác trong quá trình nghiên cứu.  

- Phân tích nhân tố EFA (Exploratory Factor Analysis) 

Phân tích EFA theo đó được tiến hành theo kiểu khám phá để xác 

định xem phạm vi, mức độ quan hệ giữa các biến quan sát và các nhân 

tố cơ sở như thế nào, làm nền tảng cho một tập hợp các phép đo để rút 

gọn hay giảm bớt số biến quan sát tải lên các nhân tố cơ sở. 
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- Phân tích nhân tố khẳng định (CFA - Confirmatory 

Factor Analysis) 

− CFA là bước tiếp theo của EFA nhằm kiểm định xem một 

mô hình lý thuyết có trước có làm nền tảng cho một tập hợp các quan 

sát không.  

+ Mô hình được xem là phù hợp với dữ liệu nghiên cứu khi 

kiểm định Chi-square có P-value > 0.05.  

Kiểm định sự phù hợp của mô hình lý thuyết bằng mô hình SEM 

(Structural Equation Modeling) 

Mô hình SEM cho phép nhà nghiên cứu kiểm định một tập 

hợp phương trình hồi quy cùng một lúc. Mô hình SEM cũng phối 

hợp được tất cả các kỹ thuật như hồi quy đa biến, phân tích nhân tố 

và phân tích mối quan hệ tương hỗ (giữa các phần tử trong sơ đồ 

mạng) để cho phép chúng ta kiểm tra mối quan hệ phức hợp trong 

mô hình.  

CHƯƠNG 4 

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH 

4.1. TỔNG QUAN VỀ SỐ LIỆU MẪU ĐIỀU TRA 

Tổng số phiếu điều tra được phát ra là 350 phiếu, thu về 350 

phiếu, đạt tỷ lệ 100%. Như vậy, tổng số phiếu điều tra thu về là 350, 

trong đó có 24 phiếu không hợp lệ do thiếu thông tin hoặc chọn 

nhiều hơn một đáp án. Kết quả cuối cùng là 326 phiếu điều tra hợp lệ 

(đạt tỷ lệ 93.14%) được sử dụng làm dữ liệu cho nghiên cứu. 

4.1.1. Phân tổ kết hợp theo năm đào tạo và giới tính 

Sinh viên năm thứ 2 có tỉ lệ phân bổ mẫu cao nhất - chiếm 

45.7% tổng số mẫu được khảo sát, trong khi đó sinh viên năm thứ 3 
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chỉ chiếm có 20.5% tổng số số mẫu được khảo sát. Trong khi đó, tỷ 

lệ nữ ở hầu hết các năm (năm thứ 1: 70.9%; năm thứ 2: 69.1%; năm 

thứ 3: 67.2%) đều cao hơn so với tỷ lệ nam. Đây cũng là đặc điểm 

riêng về giới tính sinh viên trong toàn trường. 

4.1.2. Phân tổ kết hợp theo Khoa ngành và giới tính 

Tỉ lệ khảo sát mẫu theo Khoa - Ngành đào tạo khá đồng đều, 

tuy nhiên chênh lệch giữa tỉ lệ cao nhất ( khoa Kế toán – Tài chính, 

26,7%) và tỷ lệ thấp nhất (khoa Năng khiếu – Giáo dục quốc phòng, 

6.1%) khá đáng kể do mức độ không đồng đều giữa tổng số sinh viên 

các khoa của tổng thể nghiên cứu. Trong khi đó,  tỷ lệ nữ cao nhất là 

ở Khoa Ngoại Ngữ (chiếm 94,5%) và tỷ lệ nam cao nhất thuộc về 

Khoa Năng khiếu – Giáo dục quốc phòng (chiếm 80%) so với tỷ lệ 

chung về giới tính ở mỗi Khoa. Điều này khá phù hợp với tình hình 

chung và đặc trưng riêng của các Khoa. 

4.1.3. Phân tổ kết hợp theo học lực và giới tính 

Mẫu khảo sát có tỉ lệ cao nhất là 35% cho sinh viên xếp loại 

học tập là khá, kế tiếp là 27.6% sinh viên xếp loại học tập Trung bình 

Khá, 20.6% số sinh viên xếp loại học tập trung bình và 13.5% số 

sinh viên xếp loại học tập giỏi. Tỉ lệ sinh viên có học lực xuất sắc và 

yếu rất thấp, chỉ có 1.2% số sinh viên có học lực xuất sắc và 2.1% số 

sinh viên có học lực yếu. 

4.2. ĐÁNH GIÁ THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY 

CRONBACH’S ALPHA  

Đề tài nghiên cứu 3 nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ 

đào tạo: Chất lượng chức năng, Chất lượng kỹ thuật và Hình ảnh. 

Theo kết quả phân tích, có 4 biến quan sát không đạt yêu cầu, đó là 

biến HH4(0.062), DB1(0.266), KT1(0.262), HL5(0.091). Các biến 



13 

này sẽ bị loại khi tiến hành phân tích nhân tích nhân tố EFA. Những 

biến quan sát còn lại có hệ số tương quan biến tổng (Corrected Item - 

Total Correlation) từ 0.3 trở lên (Nunally & Burnstein 1994), đồng 

thời có hệ số Cronbach's Alpha từ 0.6 trở lên nên đều có thể chấp 

nhận được và thích hợp để đưa vào phân tích tiếp theo (Hệ số tin cậy 

Cronbach's Alpha của HH, CT, DU, DB, TC, HA, KT, HL lần lượt là 

0.806, 0.881, 0.784, 0.810, 0.857, 0.874, 0.689, 0.687  thỏa mãn yêu 

cầu) 

4.3. TỔNG QUAN MỨC ĐỘ ĐÁNH GIÁ CỦA SINH VIÊN 

CHO TỪNG BIẾN QUAN SÁT 

4.3.1. Nhân tố Hữu hình 

Sau khi tiến hành phân tích các biến quan sát HH1, HH2, 

HH3, HH5 tương ứng với thành phần nhân tố Hữu hình, kết quả điều 

tra cho thấy sự đánh giá của sinh viên chỉ dao động từ 3.706 đến 

3.771. Trong đó, thấp nhất là HH1, tức về “Giảng đường, phòng 

máy, ký túc xá, thư viện, Cănting, nhà thi đấu… sạch sẽ” và cao nhất 

là HH3, tức là “Hình thức của trang Web của trường hấp dẫn”. Điều 

này là phù hợp với quan sát thực tế của nghiên cứu. Liên quan đến 

Giảng đường, phòng máy, ký túc xá, thư viện, Cănting, nhà thi đấu, 

mức độ chênh lệch về điểm đánh giá là cao nhất vì Min là 1 và Max 

là 5 và vì độ lệch chuẩn là cao nhất (0.829).  

4.3.2. Nhân tố Cảm thông 

Thành phần nhân tố Cảm thông được đo lường bởi 3 biến quan 

sát CT1, CT2, CT3; sau khi phân tích kết quả cho thấy sự đánh giá 

của sinh viên về nhóm biến quan sát chỉ dao động từ 3.551 đến 

3.594. Trong đó, thấp nhất là biến quan sát CT1, tức về “Thời gian 

phục vụ phù hợp với nhu cầu học tập và sinh hoạt của sinh viên” và 
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cao nhất là biến quan sát CT3, tức là “Giá cả phục vụ phù hợp với 

năng lực tài chính của sinh viên”.  Liên quan đến Hoàn cảnh của sinh 

viên luôn được quan tâm chia sẻ, mức độ chênh lệch về điểm đánh 

giá là cao nhất vì Min là 1 và Max là 5 và vì độ lệch chuẩn là cao 

nhất (1.019). 

4.3.3. Nhân tố Đáp ứng 

Sau khi tiến hành phân tích các biến quan sát DU1, DU2, DU3 

cho thấy sự đánh giá của sinh viên về nhóm biến quan sát chỉ dao 

động từ 3.109 đến 3.474. Trong đó, thấp nhất là DU3, tức về “Mọi 

yêu cầu của sinh viên luôn được giải quyết nhanh chóng” và cao nhất 

là DU2, tức là “Sinh viên được biết chính xác khi nào yêu cầu của 

mình được giải quyết”.  Liên quan đến “Nhân viên luôn sẵn sàng giải 

quyết mọi yêu cầu của sinh viên”, mức độ chênh lệch về điểm đánh 

giá là cao nhất vì Min là 1 và Max là 5 và vì độ lệch chuẩn là cao 

nhất (0.900). 

4.3.4. Nhân tố Tin cậy 

Thành phần nhân tố Tin cậy được đo lường bởi 3 biến quan sát 

TC1, TC2, TC3. Sau khi tiến hành phân tích thu được kết quả điều 

tra và tính toán: sự đánh giá của sinh viên về nhóm biến quan sát này 

chỉ dao động từ 3.591 đến 3.743. Trong đó, thấp nhất là TC1, tức về 

“Các bộ phận phục vụ cung ứng dịch vụ luôn đúng như đã hứa” và 

cao nhất là TC3, tức là “Các bộ phận phục vụ kiểm soát mọi hoạt 

động nhằm giảm sai sót”. Mức độ chênh lệch về điểm đánh giá là 

cao nhất liên quan đến “Những thông tin cung cấp luôn chính xác” vì 

Min là 1 và Max là 5 và vì độ lệch chuẩn là cao nhất (0.859).  

4.3.5. Nhân tố Đảm bảo 

Sau khi tiến hành phân tích các biến quan sát DB2, DB3, 
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DB4, DB5 cho thấy sự đánh giá của sinh viên chỉ dao động từ 3.703 

đến 3.754. Trong đó, thấp nhất là DB4, tức về “Sinh viên luôn được 

tôn trọng” và có 2 biến quan sát có tỷ lệ cao như nhau là DB2&DB5, 

tức là “Khi sử dụng dịch vụ, sinh viên luôn luôn cảm thấy an toàn” 

và Nhân viên có kiến thức chuyên môn sâu rộng. Mức độ chênh lệch 

về điểm đánh giá là cao nhất liên quan đến “Khi sử dụng dịch vụ 

sinh viên luôn luôn cảm thấy an toàn”vì Min là 2 và Max là 5 và vì 

độ lệch chuẩn là cao nhất (0.740).  

4.3.6. Nhân tố Hình ảnh 

Sau khi tiến hành phân tích các biến quan sát HA1, HA2, 

HA3, HA4; sự đánh giá của sinh viên chỉ dao động từ 3.634 đến 

3.763. Trong đó, thấp nhất là HA4, tức về “Công nghệ thông tin của 

trường có tính năng vượt trội” và cao nhất là HA3, tức là “Trường 

mà anh (chị) đang học rất thân thiện”. Điều này là phù hợp với quan 

sát và thăm dò thực tế của nghiên cứu. Liên quan đến sự thành công 

trong công việc của sinh viên nhà trường, mức độ chênh lệch về 

điểm đánh giá là cao nhất vì Min là 2 và Max là 5 và vì độ lệch 

chuẩn là cao nhất (0.736).  

4.3.7. Nhân tố Kỹ thuật: 

Sự đánh giá của sinh viên về nhóm biến quan sát chỉ dao động 

từ 3.580 đến 3.589. Trong đó, thấp nhất là KT3, tức về “Sinh viên 

được rèn luyện về đạo đức, nhân cách” và cao nhất là KT2, tức là 

“Sinh viên được rèn luyện về kỷ năng sống”. Mức độ chênh lệch về 

điểm đánh giá “Sinh viên được rèn luyện kỷ năng sống” là cao nhất 

vì Min là 1 và Max là 5 và vì độ lệch chuẩn là cao nhất (0.778).  

4.3.8. Nhân tố Hài lòng 

Sau khi tiến hành phân tích các biến quan sát HL1, HL2, 
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HL3, HL4 cho thấy sự đánh giá của sinh viên chỉ dao động từ 3.369 

đến 3.649. Trong đó, thấp nhất là HL1, tức về “Hài lòng về nhân 

viên và lãnh đạo các bộ phận phục vụ” và cao nhất là HL4, tức là 

“Hài lòng về chế độ, chính sách”. Liên quan đến sự hài lòng về nhân 

viên và lãnh đạo các bộ phận phục vụ, mức độ chênh lệch về điểm 

đánh giá là cao nhất vì Min là 2 và Max là 5 và vì độ lệch chuẩn là 

cao nhất (0.804).  

4.4. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 

4.4.1. Kết quả EFA nhân tố Chất lượng chức năng 

Nhân tố Chất lượng chức năng được cấu thành bởi 5 thành 

phần, như Hữu hình, Tin cậy, Cảm thông, Đảm bảo, Đáp ứng với 19 

biến quan sát. Sau khi thực hiện kiểm định Cronbach’s alpha có 2 

biến là HH4, DB1 bị loại do không đạt yêu cầu, nhóm nghiên cứu 

tiến hành phân tích nhân tố EFA với 17 biến quan sát còn lại. Kết 

quả thu được: hệ số KMO = 0.840 > 0.5, Sig. = 0.000 <0.05, có 5 

nhân tố được rút trích ra với tổng phương sai trích = 78.377% > 

50%. Các biến có hệ số tải nhân tố hệ số tải đều hơn 0.5. Do đó kết 

quả phân tích nhân tố EFA là phù hợp và có ý nghĩa thống kê.  

4.4.2. Kết quả EFA nhân tố Chất lượng kỹ thuật 

Sau khi thực hiện Cronbach’s Alpha, nhân tố chất lượng kỹ 

thuật còn lại 2 biến quan sát KT2 và KT3, bắt đầu tiến hành phân 

tích nhân tố khám phá, kết quả có 1 nhân tố được rút trích ra, các hệ 

số tải nhân tố đều cao, KMO đạt yêu cầu. Tổng phương sai trích là 

88.55 >50%. 

Hệ số KMO and Bartlett's Test =0.50 và Sig. <0.00. 

4.4.3. Kết quả EFA nhân tố Hình ảnh 

Sau khi tiến hành phân tích EFA nhân tố Hình ảnh với 4 biến 
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quan sát HA1, HA2, HA3, HA4 ; kết quả cho thấy KMO = 0.24, Sig. 

= 0.000, tổng phương sai trích 72.666%. Như vậy, các biến quan sát 

của nhân tố Hình ảnh đạt yêu cầu. 

4.4.4. Kết quả EFA nhân tố Hài lòng 

Sau khi tiến hành phân tích EFA cho nhân tố Hài lòng được 

đo lường bởi 4 biến quan sát, kết quả thu được như sau: tổng phương 

sai rút trích là 61.496%, hệ số KMO and Bartlett's Test =0.784 và 

Sig. = 0.000. Như vậy, nhân tố Hài lòng đạt yêu cầu và có thể tiến 

hành phân tích nhân tố khẳng định. 

4.5. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHẲNG ĐỊNH CFA 

4.5.1. Kết quả CFA nhân tố Chất lượng chức năng 

Mô hình này có Chi-square/df = 1.841 < 2 với giá trị p = 0.000 

chứng tỏ mô hình rất tốt. Ngoài ra, các chỉ tiêu khác, như CFI = 0.973, 

GFI = 0.935, TLI = 0.966 và RMSEA = 0.051 cho thấy mô hình này 

phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. Cũng theo kết quả, các phần dư của 

các thành phần Tin cậy, Đáp ứng, Đảm bảo, Cảm thông, Hữu hình 

đều không có mối tương quan với nhau nên đều đạt được tính đơn 

hướng. Hơn nữa, theo kết quả phân tích sự phân biệt giữa các thành 

phần Chất lượng chức năng, hệ số tương quan giữa các cặp biến nhỏ 

(không bằng 1) và P-value đều nhỏ hơn 0.05,  vì vậy các thành phần 

Tin cậy, Đáp ứng, Đảm bảo, Cảm thông và Hữu hình đều đạt được 

giá trị phân biệt. Theo kết quả hệ số hồi quy đã được chuẩn hóa, các 

trọng số chuẩn hóa đều đạt tiêu chuẩn cho phép (≥0.50) và có ý 

nghĩa thống kê (P < 0.05). Vì vậy, có thể kết luận các biến quan sát 

dùng để đo lường năm thành phần của thang đo Chất lượng chức 

năng đạt được giá trị hội tụ. 
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4.5.2. Kết quả CFA mô hình tới hạn 

Thực hiện phân tích cho mô hình tới hạn, kết quả như trên 

Hình 4.2, mô hình tới hạn có 31 bậc tự do, Chi-square/df = 1.832 < 2, 

GFI =0.966,  TLI = 0.976, CFI = 0.984 >0.95; RMSEA = 0.051 < 0.08 

chứng tỏ mô hình tốt. Hơn nữa, các trọng số của các thang đo này đều 

đạt tiêu chuẩn cho phép và có ý nghĩa thống kê (P đều bằng 0.000) 

nên các nhân tố Chất lượng kỹ thuật, Hình ảnh, Hài lòng đều đạt giá 

trị hội tụ.Theo kết quả phân tích cho thấy mối quan hệ giữa 2 nhân tố 

Hình ảnh, Chất lượng kỹ thuật đều khác biệt với 1 và có ý nghĩa 

thống kê nên 2 nhân tố này đạt giá trị phân biệt. 

4.6. ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH ĐỀ XUẤT 

4.6.1. Đánh giá mô hình đề xuất bằng SEM 

Sau khi tiến hành phân tích nhân tố khẳng định, tác giả nghiên 

cứu tiến hành thực hiện phân tích bằng SEM để đánh giá vai trò và 

mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đến chất lượng dịch vụ đào tạo. 

Kết quả ước lượng của mô hình đề xuất có Chi-square/df = 1,808 <2 

và giá trị của các chỉ tiêu TLI =0,945 >0,9; CFI =0,951 >0,9 và 

RMSEA =0,050 <0,08 đều đạt yêu cầu, cho thấy mô hình xây dựng 

phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. Hơn nữa pvalue <0,01 nên mô hình 

tồn tại với mức ý nghĩa 1%. Kết quả tính toán theo mô hình chưa 

chuẩn hóa cho thấy các mối quan hệ giữa các nhân tố trong mô hình 

đều có ý nghĩa thống kê 1%.  

4.6.2. Kiểm định các giả thuyết của mô hình đề xuất 

Kết quả ước lượng bằng mô hình chưa chuẩn hóa và qua phân 

tích Bootstrap trong phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính cho thấy 

tất cả các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu đều có ý nghĩa 
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thống kê ở mức ý nghĩa 1%, hay nói cách khác các giả thuyết từ H1 

đến H5 đều được chấp nhận. 

4.7. PHÂN TÍCH SỰ KHÁC BIỆT VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG 

THEO CÁC NHÓM 

4.7.1. Kiểm định sự khác biệt mức độ hài lòng theo giới 

tính 

Trong nghiên cứu về chất lượng dịch vụ nói chung và dịch vụ đào 

tạo, liệu giới tính đánh giá khác nhau khi cảm nhận về chất lượng 

hay không? Chính vì vậy, sẽ tiến hành kiểm định sự khác biệt có ý 

nghĩa hay không? Kết quả phân tích cho thấy rằng mức độ hài lòng 

không có sự khác biệt theo giới tính với mức ý nghĩa 5% vì P = 0,088 

> 0,05. 

4.7.2. Kiểm định sự khác biệt  mức độ hài lòng theo năm 

đào tạo 

Mức độ cảm nhận về từng nhân tố phụ thuộc vào nhiều đối 

tượng khác nhau. Trong đó, năm đào tạo là một yếu tố có thể ảnh 

hưởng đến mức độ cảm nhận. Yếu tố này có thể xem mức độ trải 

nghiệm của sinh viên trong hưởng thụ về chất lượng dịch vụ đào tạo. 

Để tìm câu trả lời sự khác biệt có ý nghĩa hay không cần thực hiện 

kiểm định. Đề tài nghiên cứu  thực hiện khảo sát sinh viên của các 

năm học thứ nhất, hai và ba để kiểm định sự khác biệt.  

Theo kết quả điều tra, chúng ta nhận thấy rằng mức độ hài 

lòng không  có sự khác biệt theo năm đào tạo với mức ý nghĩa 5% vì 

P = 0,260 > 0,05. 

4.7.3. Kiểm định sự khác biệt theo Xếp loại học tập 

Trình độ học lực của sinh viên cũng có thể là yếu tố ảnh 

hưởng đến sự khác biệt về mức độ cảm nhận về dịch vụ đào tạo. 
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Chính vì vậy, nghiên cứu đã tiến hành điều tra và thực hiện kiểm 

định sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê hay không? 

Kết quả phân tích cho thấy khác biệt không có ý nghĩa (P-

value = 0,116). 

4.7.4. Kiểm định sự khác biệt theo Khoa – Ngành đào tạo 

Sinh viên thuộc các Khoa, các chuyên ngành đào tạo khác 

nhau cũng có sự khác nhau trong việc cảm nhận về dịch vụ đào tạo. 

Theo kết quả phân tích, chúng ta nhận thấy rằng mức độ hài lòng có 

sự khác biệt theo Khoa với mức ý nghĩa 5% vì P = 0.000 <0,05. 

 

KẾT LUẬN 

A. KẾT QUẢ CHÍNH VÀ ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU 

Theo kết quả nghiên cứu ở chương 4, mức độ hài lòng của 

sinh viên chịu ảnh hưởng bởi ba nhân tố: Chất lượng chức năng, 

Chất lượng kỹ thuật và Hình ảnh. Trong đó, Chất lượng kỹ thuật là 

nhân tố có tác động lớn nhất (0.495), tiếp đến là Chất lượng chức 

năng (0.406)  và cuối cùng là Hình ảnh (0.206). 

Các biến quan sát đánh giá Mức độ hài lòng sử dụng thang 

đo Liket 5 mức độ (5 là hoàn toàn đồng ý). Theo kết quả, đánh giá 

của sinh viên về Chất lượng đào tạo của trường còn chưa cao, trung 

bình chỉ đạt từ 3.369 đến 3.649. Do vậy, nhà trường cần phải nâng 

cao mức độ hài lòng của sinh viên bằng cách tập trung cải thiện các 

nhân tố ảnh hưởng đến Mức độ hài lòng, bao gồm nhân tố Chất 

lượng Chức năng, nhân tố Chất lượng kỹ  thuật và nhân tố Hình ảnh. 

 - Chất lượng chức năng 

Đây là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất đến mức độ hài lòng 

của sinh viên đối với chất lượng đào tạo của trường. 
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Để nâng cao đánh giá của sinh viên đối với Chất lượng chức 

năng. Nhà trường cần chú ý đến 5 thành phần Tin cậy, Đáp ứng, 

Đảm bảo, Cảm thông và Hữu hình. Đây là những thành phần đo 

lường nhân tố Chất lượng chức năng. 

Theo kết quả ở chương 4, cho thấy trung bình đánh giá của 

sinh viên về Chất lượng chức năng của trường đạt từ 3.11 đến 3.77 

của thang đo Liket 5 mức độ (5 là mức độ cao nhất). Đây là kết quả 

đánh giá không quá tệ, nhưng cũng không phải là cao. Nhà trường 

cần phải nâng cao đánh giá của sinh viên, đặc biệt với 2 biến quan 

sát DU3: Mọi yêu cầu của sinh viên luôn được giải quyết nhanh 

chóng, và DU1: Nhân viên luôn sẵn sàng giải quyết mọi yêu cầu của 

sinh viên 

- Chất lượng kỹ thuật 

Chất lượng kỹ thuật được hiểu đơn giản là dịch vụ đào tạo 

mà nhà trường cung cấp, sinh viên tiếp nhận được những cái gì? 

như thế nào? Có 2 biến quan sát được đưa ra để đo lường yếu tố 

này, đó là: 

 + KT2: Sinh viên được rèn luyện về kỷ năng sống. 

+ KT3: Sinh viên được rèn luyện về đạo đức, nhân cách. 

 Điểm trung bình của các phát biểu theo đánh giá của sinh 

viên lần lượt là 3.58 và 3.59.  

Qua đó ta thấy để nâng cao đánh giá của sinh viên đối với 

Chất lượng kỹ thuật, nhà trường ngoài việc nâng cao đào tạo kiến 

thức chuyên ngành, cần tập trung vào việc rèn luyện ý thức đạo đức, 

nhân cách và những kỹ năng tổng quát cho sinh viên trong khi đang 

học tại trường cũng như giúp ích sinh viên sau khi tốt nghiệp 
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- Hình ảnh 

Đây là nhân tố tác động đến mức độ hài lòng kém thua nhân 

tố Chất lượng chức Năng và nhân tố Chất lượng kỹ thuật. Tuy 

nhiên, vì nhân tố Hình ảnh tác động thuận chiều đến Mức độ hài 

lòng nên nếu nhà trường muốn nâng cao đánh giá của sinh viên về 

Chất lượng đào tạo thì đây cũng là một nhân tố không kém phần 

quan trọng. 

Ngoài ra, nhà trường cũng có thể nâng cao mức độ hài lòng 

của sinh viên theo các nhóm : Giới tính, năm đào tạo, Khoa, xếp 

loại học tập theo mô hình phân tích sự khác biệt đã nêu trong 

chương 4. 

Nghiên cứu này góp phần vào hệ thống thang đo dịch vụ nói 

chung và chất lượng dịch vụ đào tạo nói riêng. Các biến quan sát 

trong thang đo này có thể điều chỉnh và bổ sung cho phù hợp với 

từng đơn vị đào tạo và từng thành phần cụ thể. Lý do là mỗi ngành 

dịch vụ nói chung và ngành dịch vụ nói riêng đều có những đặc thù 

nói riêng. 

B. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƯỚNG NGHIÊN 

CỨU TIẾP THEO 

Nghiên cứu đã có những đóng góp tích cực đối với lĩnh vực 

dịch vụ giáo dục đào tạo trong việc tìm hiểu các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của sinh viên. Tuy nhiên, vẫn không tránh khỏi một 

số hạn chế:  

- Thứ nhất là về phạm vi nghiên cứu: do được thực hiện tại 

một trường cao đẳng nên tính khái quát nghiên cứu chưa cao. 

- Thứ hai là hạn chế trong việc kết nối giữa lý thuyết, thực tế 

và nội dung nghiên cứu trong đề tài. Bản câu hỏi tập trung nhiều vào 
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đánh giá thực trạng, trong khi chưa chú trọng đến phát hiện nguyên 

nhân. Điều này gây ra những khó khăn nhất định trong phân tích, 

diễn giải số liệu và đề xuất giải pháp. 

- Thứ ba thuộc về đối tượng nghiên cứu. Nghiên cứu này chỉ 

tập trung đối tượng sinh viên đang theo học hệ chính quy tại trường 

nên mức độ xác thực của thang đo chưa cao. Nghiên cứu đã bỏ qua 

các đối tượng “khách hàng” như: sinh viên đã tốt nghiệp, doanh 

nghiệp sử dụng lực lượng lao động … mà sự hài lòng của họ cũng 

đánh giá được chất lượng dịch vụ đào tạo của Nhà trường. 

Tuy nhiên, đây cũng là cơ sở gợi ý cho những hướng nghiên 

cứu tiếp theo: 

- Thứ nhất, sửa chữa những thiếu sót trong đề tài này trong 

một nghiên cứu hoàn chỉnh hơn. Một khi khắc phục được các hạn 

chế nêu trên, hy vọng sẽ hình thành một đề tài nghiên cứu có chất 

lượng hơn, đáp ứng được sự quan tâm của sinh viên và Nhà trường. 

- Thứ hai, thử nghiệm trên quy mô rộng hơn nhằm tiếp cận 

khả năng xây dựng “chỉ số hài lòng” của sinh viên đối với chất lượng 

dịch vụ đào tạo của nước ta. 

C. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG 

CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ ĐÀO 

TẠO TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÌNH ĐỊNH 

- Cần thường xuyên tiến hành việc thu thập ý kiến đánh giá 

của sinh viên về tất cả các vấn đề liên quan đến sinh viên. Nên sử 

dụng bảng câu hỏi chuẩn để tiện lợi trong việc phân tích và đánh giá 

sự thay đổi về chất lượng đào tạo của Nhà trường, từ đó đưa ra các 

giải pháp phù hợp để giải quyết vấn đề. 

- Nhu cầu học của sinh viên xuất phát từ nhu cầu về kiến thức 
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và kỹ năng của thị trường lao động. Do vậy để đáp ứng tốt nhu cầu 

của sinh viên, Nhà trường cần phải chú ý một số vấn đề như: xác 

định ngành đào tạo phù hợp thực tế, xây dựng chương trình học của 

sinh viên đáp ứng kiến thức và kỹ năng mà doanh nghiệp cần, các 

Khoa cần có những buổi đối thoại hướng nghiệp giữa sinh viên và 

các doanh nghiệp tại địa phương, … 

- Nâng cao năng lực công tác quản lý đào tạo: có sự phối hợp 

giữa các phòng, Khoa, Tổ trong việc giải quyết các vấn đề liên 

quan;các tin tức, sự kiện của trường cần liên tục cập nhật trên 

website của Trường… 

- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện giảng dạy 

hiện đại và nâng cao hiệu quả hoạt động của thư viện, ứng dụng công 

nghệ thông tin. 

 

 

 

 


