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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, yếu tố con người ngày càng được các nhà quản trị 

doanh nghiệp quan tâm. Nhân tố con người là nguồn nhân lực quý giá 

nhất, là chìa khóa thành công của doanh nghiệp. 

Khảo sát sự thỏa mãn của nhân viên là một trong những công cụ 

giúp cho nhân viên có thể tự bày tỏ tâm tư, nguyện vọng của mình để 

phát triển sự nghiệp, đồng thời giúp cho nhà quản lý đánh giá được 

mức độ thỏa mãn hiện tại của họ, hiểu được tâm tư, nguyện vọng của 

nhân viên. Xác định được nhân tố nào tác động, ảnh hưởng đến sự thỏa 

mãn của nhân viên để từ đó có những điều chỉnh, tác động đến những 

nhân tố đó. Điều này sẽ tạo sự gắn bó nhiều hơn của nhân viên đối với 

doanh nghiệp, góp phần phát huy tối đa năng lực và sự nhiệt tình trong 

công việc, năng suất lao động và sự cống hiến công sức đối với doanh 

nghiệp được nâng cao. Đây cũng là điều mà nhà quản lý mong muốn 

đạt được từ nhân viên. Khi đó, sự phát triển của nhân viên gắn với sự 

phát triển của doanh nghiệp mới tạo ra sự phát triển bền vững. 

Với ý nghĩa thiết thực như trên, đề tài nghiên cứu: “Các nhân tố 

ảnh hưởng đến sự thoả mãn của nhân viên đối với công việc tại 

Công ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi” được hình thành. Đề tài này sẽ 

giúp lãnh đạo công ty xác định được những nhân tố chính và có những 

chính sách quản trị nguồn nhân lực phù hợp nhằm nâng cao sự thỏa mãn 

với công việc cho nhân viên. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích xác định các 

nhân tố tác động đến sự thỏa mãn của người lao động tại Công Ty Cổ 

Phần Đường Quảng Ngãi. Trên cơ sỏ đó đề xuất các giải pháp phù hợp 

đối với các chính sách về quản trị nguồn nhân lực, tạo sự phát triển bền 

vững , ổn định cho công ty. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là xác định các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên làm việc tại Công ty Cổ Phần 

Đường Quảng Ngãi. 

Phạm vi nghiên cứu của đề tài được thực hiện khảo sát toàn bộ 

nhân viên làm việc chính thức tại Công ty Cổ Phần Đường Quảng Ngãi.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sơ bộ (phương pháp định tính) và nghiên cứu chính 

thức (phương pháp định lượng). 

5. Ý nghĩa thực tiễn và lý luận của nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp một cách tổng quan về các nhân 

tố khác nhau ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên. 

Đồng thời, kết quả nghiên cứu sẽ cung cấp cho lãnh đạo Công ty 

về mức độ thỏa mãn hiện tại của nhân viên. Xác định được những yếu 

tố quan trọng ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của nhân viên để Công ty 

hoạch định và điều chỉnh các chính sách về quản lý nguồn nhân lực 

hiệu quả, góp phần vào sự phát triển ổn định của công ty. 

6. Kết cấu của luận văn 

Luận văn bao gồm 05 phần: 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH LÝ THUYẾT 

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 

1.2. MỘT SỐ LÝ THUYẾT VỀ SỰ THỎA MÃN 

1.2.1. Thuyết cấp bậc nhu cầu Abraham Maslow 

Theo Abraham Maslow, nhu cầu của con người có sự phân cấp 

từ nhu cầu thấp nhất đến nhu cầu cao nhất. Khi một nhóm các nhu cầu 

được thỏa mãn thì loại nhu cầu này không còn là động cơ thúc đẩy 

nữa. Thuyết nhu cầu Maslow sắp xếp nhu cầu con người từ thấp lên 

cao. Khi con người được thoả mãn tương đối về nhu cầu ở mức thấp 
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thì họ có xu hướng phát sinh nhu cầu ở mức cao hơn. 

1.2.2. Lý thuyết công bằng của John Stacey Adams 

John Stacey Adams đưa ra lý thuyết cân bằng (Equity Theory) 

về sự động viên nhân viên. Thuyết công bằng cho rằng con người được 

khuyến khích tìm kiếm sự công bằng xã hội trong các phần thưởng mà 

họ kỳ vọng đối với thành tích (Adam, 1965). 

Yếu tố đầu vào là những đóng góp của người lao động (sự nỗ 

lực, lòng trung thành, sự chăm chỉ, kỹ năng nghề nghiệp, sự thích ứng, 

sự linh hoạt, sự bao dung, lòng quyết tâm, sự nhiệt tình, niềm tin vào 

cấp trên, sự trợ giúp đồng nghiệp, sự hi sinh bản thân) … và kết quả 

đầu ra là thành quả mà người lao động nhân được (các phần thưởng 

như lương bổng, phúc lợi những giá trị vô hình như sự công nhận của 

mọi người đối với thành tựu đạt được, danh tiếng, trách nhiệm, sự 

thăng tiến nghề nghiệp, sự an toàn của công việc). 

1.2.3. Lý thuyết động cơ thúc đẩy theo nhu cầu của David 

Clarence McClelland 

Năm 1988, David C.McClelland đã phát triển lý thuyết về động 

cơ thúc đẩy theo nhu cầu bao gồm ba loại nhu cầu thúc đẩy cơ bản. 

Ông chia chúng thành nhu cầu quyền lực (n/PWR), nhu cầu về liên 

kết (n/AFF) và nhu cầu về sự thành công (n/ACH). Sự nghiên cứu rộng rãi 

đã được thực hiện theo các phương pháp kiểm định con người xét theo ba 

loại nhu cầu này và McClelland cũng như các đồng nghiệp của ông đã 

thực hiện một công trình nghiên cứu quan trọng, đặc biệt theo xu hướng 

nhu cầu về sự thành công. (Harold Koontz và cộng sự, 1992). 

1.2.4. Lý thuyết kỳ vọng của Victor Vroom. 

Vroom đưa ra giả thiết là động cơ thúc đẩy sẽ cao khi nhân viên 

cảm thấy: 

- Sự nỗ lực cao dẫn đến việc thực hiện công việc cao. 

- Sự thực hiện công việc cao sẽ dẫn đến đạt được phần thưởng 

mong muốn. 
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Lý thuyết này xoay quanh ba vấn đề: 

- Kỳ vọng (Expectancy): là sự nhận thức rằng nỗ lực sẽ đưa đến 

hoàn thành công việc ở mức độ nào đó. 

- Sự nỗ lực (Effort): Sự thực hiện sẽ đưa đến các phần thưởng. 

- Giá trị (Valence): Mức độ mong muốn về phần thưởng của một 

cá nhân. 

1.2.5. Mô hình đặc điểm công việc của Hackman & Oldham 

Năm 1974, Hackman và Oldham đã xây dựng mô hình đặc điểm 

công việc nhằm xác định cách thiết kế công việc sao cho người lao động 

có được động lực làm việc ngay từ bên trong họ cũng như tạo được sự 

thỏa mãn công việc nói chung và tạo được hiệu quả công việc tốt nhất.  

1.2.6. Lý thuyết hai nhân tố của Herzberg 

Lý thuyết hai nhân tố của Herzberg đưa ra dựa trên nghiên cứu 

phỏng vấn 203 nhân viên kế toán và kỹ sư tại Mỹ vào thời điểm khác 

nhau, khi họ được kích thích độ cao để làm việc và những lúc họ 

không được thỏa mãn, những lúc không được kích thích trong công 

việc. Những khám phá của ông đã chỉ ra rằng những yếu tố của công 

việc đem lại sự thỏa mãn là rất khác so với những yếu tố đem lại sự 

thỏa mãn, chính điều này đã gợi lên ý niệm rằng hai nhân tố đó đã ảnh 

hưởng tới động lực làm việc của nhân viên (Lê Thế Giới và những 

người khác 2010, tr 212). 

Thuyết này chia các nhân tố làm hai loại: các nhân tố duy trì và 

thúc đẩy. 

1.2.7. Lý thuyết ERG của Clayton P.Alderfer 

Clayton P.Alderfer đưa ra lý thuyết ERG vào năm 1969. Lý 

thuyết này điều chỉnh hệ thống cấp bậc nhu cầu của Maslow bằng cách 

xác định những tác động đến nhu cầu ảnh hưởng đến hành vi của người 

lao động. Lý thuyết này được phân thành 3 nhóm nhu cầu: Nhu cầu tồn 

tại (Existence needs) như: đói, khát, an toàn, …; Nhu cầu liên đới 

(relatedness needs) như: mối quan hệ gia đình, bạn bè đồng nghiệp và 
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cấp trên, …; Nhu cầu tăng trưởng (growth needs) như: nhu cầu tự 

trọng và khẳng định bản thân.  

1.3. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ THANG ĐO NHÂN TỐ 

1.3.1. Chỉ số mô tả công việc của JDI của Smith, Kendall và Hulin 

Smith, Kendall và Hulin (1969) đã xây dựng chỉ số mô tả công việc 

JDI (Job Descriptive Index) và được đánh giá cao trong lý thuyết và thực 

tiễn. Thang đo JDI gồm 90 mục hỏi được thiết kế để đo lường sự hài lòng 

của một người thông qua các nhân tố là bản chất công việc, tiền lương, 

thăng tiến, đồng nghiệp và sự giám sát của cấp trên. Thang đo này đã 

được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng rộng rãi và đã trở thành một trong 

những công cụ phổ biến nhất để đo lường sự hài lòng đối với công việc. 

Theo nội dung đánh giá của chỉ số mô tả công việc JDI, mỗi thang 

đo nhân tố đưa ra 5 nội dung tiêu biểu nhằm đánh giá theo khía cạnh riêng 

như sau: Tính chất công việc, thanh toán tiền lương, thăng tiến, giám 

sát, đồng nghiệp. 

1.3.2. Tiêu chí đo lường sự thỏa mãn MSQ của Weiss 

David j. Weiss và các đồng nghiệp (1967) đưa ra các tiêu chí đo 

lường sự thỏa mãn trong công việc thông qua Bảng câu hỏi thỏa mãn 

MSQ (Minnesota Satisfaction  Questionnaire). Ba hình thức của  MSQ 

đã được phát triển, hai hình thức dài 100 mục (phiên bản 1967 và 

phiên bảng 1977) và một hình thức 20 mục ngắn. Bảng câu hỏi MSQ 

được thiết kế đo lường các khía cạnh cụ thể về sự thỏa mãn đối với 

công việc. MSQ đưa ra 2 khía cạnh phân tích thang đo nhân tố: Các 

nhân tố thỏa mãn thuộc bản chất bên trong, Các nhân tố thỏa mãn 

thuộc bản chất bên ngoài. 

1.3.3. Khảo sát sự thỏa mãn đối với công việc JSS của Paul 

E.Spector 

Paul E.Spector (1994) đã khảo sát sự thỏa mãn đối với công việc 

qua việc xây dựng Bảng câu hỏi JSS (The Job Satisfaction Survey). 

Bảng câu hỏi đã sử dụng để đánh giá thái độ của người lao động về 
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khía cạnh của công việc. JSS bao gồm 36 câu hỏi thể hiện 9 khía cạnh 

riêng biệt về sự hài lòng công việc. Những khía cạnh bao gồm: Tiền 

lương; Cơ hội thăng tiến; Phúc lợi; Giám Sát; Tổ chức quản lý; Mối 

quan hệ với đồng nghiệp; Tính chất công việc; Sự công nhận và trách 

nhiệm. Mỗi mục hỏi đều được thiết kế 6 cấp độ từ không đồng  ý hoàn 

toàn đến đồng ý hoàn toàn. 

1.3.4. Giá trị đo lường công việc của Edwin A.Locke. 

Edwin A.Locke (1976) của Trường đại học Maryland đưa ra 

những giá trị đo lường công việc và phương diện sử dụng để tác động 

đến mức độ thỏa mãn của người lao động, lý thuyết này cũng cho thấy 

sự khác biệt giữa việc người lao động muốn gì và việc người lao động 

có gì trong việc đo lường mức độ tác động thảo mãn của người lao 

động. Các khía cạnh công việc được đo lường. 

1.4. MỘT SỐ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

1.4.1. Báo cáo khảo sát của SHRM 

Hiệp hội Quản lý Nguồn nhân lực (2012) (Society for Human 

Resource Management – SHRM) đã thực hiện việc kiểm sát 600 nhân 

viên làm việc tại Mỹ về sự hài lòng và sự gắn bó (cam kết) của nhân 

viên trong năm 2012 thông qua internet. Cuộc khảo sát đã thực hiện 

khảo sát 35 khía cạnh của sự hài lòng trong công việc và 34 khía cạnh 

của sự gắn bó của nhân viên.  

1.4.2. Kết quả nghiên cứu của Nezaam Luddy. 

Nezaam Luddy (2005) đã sử dụng chỉ số mô tả công việc JDI của 

smith, Kendall và Hulin để đo lường sự thỏa mãn trong công việc của 

người lao động ở Viện Y tế công cộng ở Westem Cape, Nam Phi. Nghiên 

cứu đã thực hiện việc khảo sát 203 nhân viên làm việc thường xuyên theo 

5 khía cạnh thỏa mãn trong công việc bao gồm: Thu nhập; Thăng tiến; Sự 

giám sát của cấp trên; Đồng nghiệp và bản chất của công việc. 

1.4.3. Kết quả nghiên cứu của Andrew Oswaid. 

Andrew Oswaid (2002) thuộc trường Đại học Warwick đã 
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nghiên cứu về sự hài lòng trong công việc, cân bằng giữa công việc và 

cuộc sống tại Mỹ, Châu Âu và một số quốc gia khác năm 2002. 

Nghiên cứu xác định các yếu tố nâng cao mức độ thỏa mãn 

trong công việc gồm: (a) Giới tính; (b) An toàn trong công việc; (c) 

Nơi làm việc; (d) Thu nhập; (e) Quan hệ với đồng nghiệp; (f) Thời 

gian đi lại; (g) Vấn đề giám sát; (h) Quan hệ với công chúng; (i) Cơ hội 

học tập nâng cao trình độ. 

1.4.4. Kết quả nghiên cứu của Keith & John. 

Keith & John (2002) nghiên cứu so sánh vai trò giới tính, những 

người quản lý và so sánh với thu nhập đã cho kết quả như sau: (a) Yếu tố 

chủ yếu tác động đến thỏa mãn trong công việc của những người có 

trình độ cao là: việc kiếm tiền, điều kiện vật chất, sức khỏe và các loại 

phúc lợi khác; (b) Nữ có mức độ thỏa mãn trong công việc hơn nam; (c) 

Có sự gia tăng mức độ thỏa mãn đối với những người quản lý; (d) Thu 

nhập có vai trò quan trọng đối với mức độ thỏa mãn trong công việc. 

1.4.5. Kết quả nghiên cứu của Trần Kim Dung. 

Trần Kim Dung (2003) đã thực hiện khảo sát 558 nhân viên đang 

làm việc toàn thời gian tại 86 doanh nghiệp trong năm 1999 (trong đó có 

356 người làm việc trong các doanh nghiệp du lịch). Cuộc điều tra còn 

tiến hành nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của bốn nhóm yếu tố chính đến 

sự hài lòng chung của nhân viên đối với doanh nghiệp.  

1.4.6. Kết quả nghiên cứu của Nguyễn Cao Anh. 

Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng có 6 nhân tố thực sự tác động đến 

sự hài lòng chung của người lao động đối với các Doanh Nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Bến Tre: (1) Quyền hạn thực hiện công việc; (2) Quan hệ công 

việc; (3) Phương tiện làm việc; (4) Thích nghi với công việc hiện tại; (5) 

Ít lo lắng khi bị mất việc làm; (6) Chính sách xử lý kỷ luật công bằng. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 
2.1 TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG QUẢNG 

NGÃI. 

2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty 

cổ phần Đường Quảng Ngãi 

a. Lịch sử hình thành Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi 

b. Quá trình phát triển Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi 

c. Sơ đồ tổ chức của Công ty cổ phần Đường Quảng Ngãi 

2.1.2 Tình hình kinh doanh của Công ty qua các năm. 

2.1.3 Tình hình lao động của Công ty 

a. Phân loại theo giới tính 

b. Phân loại theo hợp đồng lao động 

c. Phân loại theo trình độ 

2.1.4 Công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty 

- Công tác tuyển dụng.  

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng nghề và thi nâng bậc.  

- Công tác điều động, luân chuyển.  

- Công tác quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý kế cận.  

- Các chính sách đãi ngộ. 

2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Quy trình nghiên cứu 

2.2.2 . Nghiên cứu khám phá (định tính) 

a. Nghiên cứu sơ bộ 

Nghiên cứu định tính được thực hiện bằng kỹ thuật lấy ý kiến 

đóng góp của 7 chuyên gia cụ thể. 
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b. Xây dựng thang đo 

Bảng 2.5: Xây dựng thang đo 
Ký hiệu Các nhân tố và chỉ báo Tác giả 

Môi trường, điều kiện làm việc 
DKLV1 Tôi có đủ công cụ, phương tiện cần thiết để làm việc. 
DKLV2 Tôi làm việc trong môi trường sạch sẽ, không độc hại. 

DKLV3 
Tôi được hướng dẫn đầy đủ về sức khỏe và an toàn khi 
bắt đầu làm việc trong công ty.* 

DKLV4 
Nơi làm việc và điều kiện làm việc đảm bảo nguyên tắc 
an toàn và thỏa mái.* 

DKLV5 
Tôi được trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động 
và thiết bị an toàn cần thiết khi thực hiện các công việc 
có tính nguy hiểm hoặc rủi ro cao. 

DKLV6 
Tôi làm việc trong môi trường mà áp lực là vừa đủ để 
tôi phấn đấu và sáng tạo.* 

DKLV7 
Lãnh đạo luôn quan tâm cải thiện môi trường, điều kiện 
làm việc cho nhân viên. 

 
 
 
 
 
 
 

Weiss 
(1967); 

Trần Kim 
Dung 

(2003); 
Nguyễn 
Cao Anh 
(2011) 

Thu nhập, phúc lợi 

TNPL1 
Tôi cảm thấy được trả lương hợp lý cho công việc tôi 
đang làm. 

TNPL2 
Cơ chế lương, thưởng và trợ cấp của công ty được phân 
phối công bằng. 

TNPL3 
Tôi nhận được các khoản trợ cấp, phúc lợi hợp lý ngoài 
tiền lương(chế độ bảo hiểm, y tế, tham quan du lịch, 
nghỉ phép,…) 

TNPL4 
Tôi cảm thấy phúc lợi tôi nhận được từ công ty hấp dẫn 
hơn so với bạn đồng nghiệp ở những công ty khác. 

TNPL5 
Công ty khen thưởng kịp thời khi nhân viên có thành 
tích. 

TNPL6 
Tôi biết rõ các chính sách về lương, thưởng và phúc lợi 
của Công Ty.* 

TNPL7 
Thu nhập của tôi đảm bảo cuộc sống của bản thân và 
gia đình. 

 
 
 

Edwin 
A.locke 
(1976); 

Spector(199
4); Trần 

Kim Dung 
(2003); 
Nguyễn 
Cao Anh 
(2011) 

 

Đào tạo, phát triển và thăng tiến 

ĐTPT1 
Tôi được đào tạo đầy đủ các kỹ năng để thực hiện tốt 
công việc của mình 

ĐTPT2 
Công ty luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho người 
lao động tham gia các khóa đào tạo để nâng cao trình 
độ chuyên môn. 
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Ký hiệu Các nhân tố và chỉ báo Tác giả 
ĐTPT3 Chính sách đào tạo và thăng tiến rõ ràng, công bằng 

ĐTPT4 
Công ty tạo nhiều cơ hội để phát triển các kỹ năng, 
năng lực cá nhân. 

ĐTPT5 
Tôi biết rõ những điều kiện cần có để phát triển và 
thăng tiến trong công việc.* 

ĐTPT6 
Nếu phấn đấu tốt, tôi cảm thấy cơ hội được đào tạo và 
thăng tiến trong công ty của tôi là rất cao. 

 
Spector(199

4); Trần 
Kim Dung 

(2003); 
Nguyễn 
Cao Anh 
(2011) 

 
Quan hệ với cấp trên 

QHCT1 
Cấp trên của tôi lắng nghe ý kiến của tôi và tôn trọng 
tôi.* 

QHCT2 
Tôi luôn nhận được sự hổ trợ, động viên của cấp trên 
khi gặp khó khăn.* 

QHCT3 Cấp trên luôn đối xử công bằng với cấp dưới. 
QHCT4 Cấp trên là người có năng lực. 

 
 

Spector(199
4) 

Quan hệ với đồng nghiệp 

QHĐN1 
Tôi phối hợp công việc rất tốt với đồng nghiệp và 
ngược lại. 

QHĐN2 
Đồng nghiệp luôn quan tâm, hổ trợ và cho lời khuyên 
khi cần thiết. 

QHĐN3 Đồng nghiệp của tôi rất thân thiện và hòa đồng. 

QHĐN4 
Đồng nghiệp luôn là người tận tâm, tận tụy hoàn thành 
tốt công việc. 

 
 
 

Spector(199
4); Trần 

Kim Dung 
(2003) 

Đặc điểm với công việc 
DDCV1 Tôi hiểu rõ yêu cầu công việc đang làm của mình.* 

DDCV2 
Công việc phù hợp với năng lực và kiến thức chuyên 
môn. 

DDCV3 Công việc của tôi có nhiều thử thách thú vị. 

DDCV4 
Tôi được sử dụng nhiều kỹ năng khác nhau trong công 
việc. 

DDCV5 Tính chất công việc không đơn điệu, nhàm chán. 
DDCV6 Công việc cho phép sử dụng tốt các năng lực cá nhân. 

DDCV7 
Tôi được quyền quyết định và chịu trách nhiệm đối với 
công việc trong quyền hạn của mình. 

 
 
 
 
 

Weiss 
(1967);  
Luddy 
(2005); 

Trần Kim 
Dung(2003) 

Cách thức đánh giá hiệu quả công việc 

DGCV1 
Cách thức đánh giá hiệu quả công việc được thực hiện 
công bằng, thỏa đáng. 

DGCV2 Tôi được khen thưởng kịp thời khi hoàn thành tốt công 

Weiss 
(1967);  
Nguyễn 
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Ký hiệu Các nhân tố và chỉ báo Tác giả 
việc. 

DGCV3 
Tôi được đánh giá và ghi nhận đầy đủ thành tích của 
công việc. 

DGCV4 
Tôi luôn hiểu rõ kết quả công việc mà cấp trên mong 
đợi. 

DGCV5 Công ty tạo cho tôi tinh thần làm việc có trách nhiệm.* 

DGCV6 
Nếu làm tốt công việc tôi sẽ được tăng lương thưởng và 
ghi nhận thành tích. 

Cao Anh 
(2011) 

Quy trình làm việc 

QTLV1 
Các quy định, quy trình hướng dẫn công việc cụ thể rõ 
ràng. 

QTLV2 
Tôi được thường xuyên bồi huấn và kiểm tra, sát hạch 
các quy trình làm việc.* 

QTLV3 
Tôi biết cách xử lý tình huống khẩn cấp khi có sự cố 
xảy ra tại nơi làm việc. 

QTLV4 
Công tác an toàn lao động luôn được Công ty quan tâm 
và đặt lên hàng đầu.* 

QTLV5 
Công ty có chính sách khen thưởng, kỷ luật rõ ràng 
trong việc thực hiện các quy định, quy trình làm việc.* 

 
 
 

Nguyễn 
Cao Anh 
(2011) 

Sự phù hợp giữa giá trị cá nhân và giá trị tổ chức 
GTCNTC

1 
Tôi hiểu và nằm rõ mục tiêu, sứ mệnh, tầm nhìn của 
Công ty. 

GTCNTC
2 

Mục đích hoạt động của Công ty cũng là những gì tôi 
muốn hướng đến. 

GTCNTC
3 

Tôi luôn có cảm giác rằng việc lựa chọn làm việc tại 
Công ty là một quyết định đúng đắn nhất của bản thân.* 

GTCNTC
4 

Tôi cảm thấy sự hòa hợp giữa văn hóa Công ty và 
những giá trị của bản thân.* 
 

GTCNTC
5 

Nếu được bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cao nhất của Công 
ty, tôi sẽ cố gắng gìn giữ những giá trị cốt lõi mà Công 
ty đã có 

GTCNTC
6 

Tại Công ty, tôi có thể thỏa mái thể hiện cá tính và lối 
sống của mình mà không ngại bị than phiền, khiển 
trách.* 

GTCNTC
7 

Nếu phải dạy cho con cái về kiểu mẩu nơi làm việc, 
tôi luôn lấy Công ty ra làm hình mẫu.* 

 
 
 
 
 

Spector(199
4) 

Sự thỏa mãn chung của nhân viên đối với Công ty. 
TMC1 Nói chung, tôi cảm thấy hài lòng với công việc hiện tại. 

TMC2 Nói chung, tôi cảm thấy thỏa mãn với công việc hiện 
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Ký hiệu Các nhân tố và chỉ báo Tác giả 
tại. 

TMC3 
Nói chung, tôi cảm nhận Công ty như là “gia đình” của 
tôi. 

TMC4 
Nói chung,tôi cảm thấy hạnh phúc được làm việc cho 
Công ty.* 

TMC5 
Nói chung, tôi cảm thấy hào khí là nhân viên của Công 
ty.* 

TMC6 Nói chung, Công ty đáp ứng kỳ vọng của tôi.* 

 
 
 

Nguyễn 
Cao Anh 
(2011) 

Ghi chú: chỉ báo có dấu * là chỉ báo bổ sung thông qua nghiên cứu 

định tính 

2.2.3. Nghiên cứu chính thức (định lượng). 

a. Thiết kế bảng câu hỏi 

b. Tổng thể nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua việc khảo sát lấy ý 

kiến của nhân viên đang làm việc tại Công ty Cổ Phần Đường Quảng 

Ngãi bằng phiếu khảo sát. 

c. Phương thức lấy mẫu 

Tác giả sử dụng phương pháp phi xác suất, cụ thể là phương 

pháp lấy mẫu thuận tiện và phương pháp lẫy mẫu tích lũy nhanh. 

d. Kích thức mẫu: Kích thước mẫu 289. 

e. Xử lý và phân tích dữ liệu 

Dữ liệu sau khi được thu thập sẽ được mã hóa, làm sạch và tiến 

hành quá trình phân tích bằng phần mềm SPSS 16.0 

� Phân tích thống kê mô tả 

Trong bước đầu tiên, tác giả sử dụng phân tích mô tả để phân 

tích các thuộc tính của mẫu nghiên cứu như: các thông tin về tuổi, giới 

tính, vị trí công tác, trình độ học vấn, thu nhập của người trả lời … 

� Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

Nhiều nhà nghiên cứu đồng ý rằng khi Cronbach’s Alpha từ 0.8 

trở lên đến gần 1 thì thang đo lường là tốt, từ 0.7 đến gần 0.8 là sử 

dụng được. Cũng có nhà nghiên cứu đề nghị rằng hệ số alpha từ 0.6 trở 
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lên là có thể sử dụng được trong trường hợp khái niệm đang nghiên 

cứu là mới hoặc mới đối với người trả lời trong bối cảnh nghiên cứu. 

Vì vậy, đối nghiên cứu này thì hệ số Cronbach’s Alpha từ 0.6 trở lên là 

chấp nhận được. 

� Phân tích nhân tố khám phá – EFA ( Exploratory Factor 

Analysis) 

Để thang đo đạt giá trị hội tụ thì hệ số tương quan đơn giữa các 

biến và các nhân tố (Factor Loading) phải lớn hơn hoặc bằng 0.4 trong 

một nhân tố. Để đạt độ giá trị phân biệt thì khác biệt giữa các nhân tố 

phải lớn hơn hoặc bằng 0.3. Xem xét giá trị KMO: 0.5 < KMO <1 thì 

phân tích nhân tố là thích hợp với dữ liệu, ngược lại KMO <0.5 thì 

phân tích nhân tố có khả năng không thích hợp với các dữ liệu. 

� Phân tích hồi quy đa biến 

- Phân tích tương quan: Kiểm định mối tương quan tuyến tính 

giữa các biến trong mô hình, đó là: giữa biến phụ thuộc với từng biến 

độc lập và giữa biến độc lập với nhau. Sử dụng hệ số tương quan 

Pearson để lượng hóa mức độ chặt chẽ mối liên hệ tuyến tính giữa hai 

biến định lượng. Giá trị tuyệt đối của hệ số Pearson càng gần đến 1 thì 

hai biến này tương quan tuyến tính càng chặt chẽ . 

Phân tích hồi quy đa biến: Đề tài sử dụng phương pháp hồi quy 

để dự đoán cường độ tác động của các yếu tố thỏa mãn công việc đến 

sự thỏa mãn chung của nhân viên. Biến phụ thuộc là yếu tố “mức độ 

thỏa mãn công việc” và biến độc lập là các yếu tố thỏa mãn được rút ra 

từ quá trình phân tích EFA và kiểm định với mức ý nghĩa 5%. 

� Phân tích ANOVA 

Phân tích phương sai ANOVA, Independent Sample T-test: để 

kiểm định giả thuyết, có hay không sự khác nhau về sự thỏa mãn theo 

các đặc điểm cá nhân. 

Sau khi có kết quả phân tích, thực hiện báo cáo kết quả nghiên 

cứu và đưa ra một số kiến nghị, giải pháp đối với công ty. 



14 

2.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.5: Mô hình nghiên cứu 

� Các giả thuyết nghiên cứu của đề tài.  

Bảng 2.6: Các giả thiết nghiên cứu của đề tài 

Giả 

thuyết 

Nội dung 

H1 
Môi trường, điều kiện làm việc được đánh giá tốt hay không tốt 

tương quan cùng chiều với mức độ thỏa mãn của nhân viên. 

H2 
Thu nhập, phúc lợi được đánh giá tốt hay không tốt tương quan 

cùng chiều với mức độ thỏa mãn của nhân viên. 

H1(+) 

H2(+) 

H3(+) 

H4(+) 
 

H5(+) 
 

H6(+) 
 

H7(+) 

H8(+) 
 

H9(+) 
 

Sự phù hợp giữa giá trị cá nhân và giá trị 

Môi trường, điều khiện làm việc 

Thu nhập, phúc lợi 

Đạo tạo, phát triển và thăng tiến 

Quan hệ với cấp trên 

Quan hệ với đồng nghiệp 

Đặc điểm công việc 

Cách thức đánh giá hiệu quả công việc 

Quy trình làm việc 

 
Sự thỏa 
mãn của 

nhân 
viên 

Môi trường, điều khiện làm việc 
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H3 
Đào tạo, phát triển và thăng tiến được đánh giá tốt hay không 

tốt tương quan cùng chiều với mức độ thỏa mãn của nhân viên. 

H4 
Quan hệ với cấp trên được đánh giá tốt hay không tốt tương 

quan cùng chiều với mức độ thỏa mãn của nhân viên. 

H5 
Quan hệ với đồng nghiệp được đánh giá tốt hay không tốt 

tương quan cùng chiều với mức độ thỏa mãn của nhân viên. 

H6 
Đặc điểm công việc được đánh giá tốt hay không tốt tương 

quan cùng chiều với mức độ thỏa mãn của nhân viên. 

H7 

Cách thức đánh giá hiệu quả công việc được đánh giá tốt hay 

không tốt tương quan cùng chiều với mức độ thỏa mãn của 

nhân viên. 

H8 
Quy trình làm việc được đánh giá tốt hay không tốt tương quan 

cùng chiều với mức độ thỏa mãn của nhân viên. 

H9 

Sự phù hợp giá trị cá nhân và giá trị tổ chức được đánh giá tốt 

hay không tốt tương quan cùng chiều với mức độ thỏa mãn của 

nhân viên. 

H10 
Các nhân tố nhân khẩu tác động đến mức độ thỏa mãn của 

nhân viên. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. THÔNG TIN MẪU NGHIÊN CỨU 

3.2. THỐNG KÊ MÔ TẢ 

3.3. KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC THANG ĐO 

3.3.1. Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

a. Thang đo “Môi trường, điều kiện làm việc” 

Đối với thang đo “Môi trường, điều kiện làm việc” kết quả phân 

tích Cronbach’s Alpha lần 1 cho thấy biến quan sát DKLV1 có hệ số 

tương quan biến tổng là -0.134 (<0.3) nên loại bỏ biến này. Thang đo điều 
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kiện và môi trường làm việc (lần 2) có hệ số Cronbach’s Alpha là 0.824 

(>0.6), hệ số này có ý nghĩ và sử dụng được trong các phân tích tiếp theo. 

b. Cronbach’s Alpha  thang đo “Thu nhập và phúc lợi” 

Hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo “Thu nhập và phúc lợi” là 

0,827 (>0.6) và hệ số tương quan biến của các biến quan sát cũng rất 

cao. Vì vậy các biến đo lường thành phần này được sử dụng để phân 

tích trong bước tiếp theo. 

c. Cronbach’s Alpha thang đo “Đào tạo, phát triển và thăng 

tiến” 

Thang đo đào tạo và phát triển có hệ số Cronbach’s Alpha là 

0.851 (>0.6), hệ số này có ý nghĩa và sử dụng được trong các phân tích 

tiếp theo. Các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường thành 

phần này đều >0.3 và được sử dụng trong phân tích tiếp theo. 

d. Cronbach’s Alpha  thang đo “Quan hệ với cấp trên” 

 Thang đo này có hệ số Cronbach’s Alpha là 0.812 (>0.6), hệ 

số này có ý nghĩa và sử dụng được trong các phân tích tiếp theo. Các 

hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường thành phần này đều 

>0.3 và được sử dụng trong phân tích tiếp theo. 

e.  Cronbach’s Alpha  thang đo “Quan hệ với đồng nghiệp” 

 Thang đo quan hệ với đồng nghiệp có hệ số Cronbach’s Alpha 

là 0.835 (>0.6), hệ số này có ý nghĩa và sử dụng được trong các phân 

tích tiếp theo. Các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường 

thành phần này đều >0.3 và được sử dụng trong phân tích tiếp theo. 

f.  Cronbach’s Alpha  thang đo “Đặc điểm của công việc” 

Thang đo đặc điểm của công việc có hệ số Cronbach’s Alpha là 

0.822 (>0.6), tuy nhiên hệ số tương quan biến tổng  của các biến đo 

lường thành phần DDCV1, DDCV7 <0.3 nên ta loại 2 thành phần này 

và phân tích Cronbach’s Alpha lần 2. Thang đo đặc điểm công việc 

(lần 2) có hệ số Cronbach’s Alpha là 0.839 (>0.6), hệ số này có ý nghĩ 

và sử dụng được trong các phân tích tiếp theo. 
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g. Cronbach’s Alpha  thang đo “Cách thức đánh giá hiệu 

quả công việc” 

Thang đo Cách thức đánh giá hiệu quả công việc có hệ số 

Cronbach’s Alpha là 0.849 (>0.6), tuy nhiên hệ số tương quan biến 

tổng (Corrected Item-Total Correlation) của các biến đo lường thành 

phần DGCV4 <0.3 nên ta loại 2 thành phần này và phân tích 

Cronbach’s Alpha lần 2. Thang đo Cách thức đánh giá hiệu quả công 

việc (lần 2) có hệ số Cronbach’s Alpha là 0.870 (>0.6), hệ số này có ý 

nghĩ và sử dụng được trong các phân tích tiếp theo. 

h. Cronbach’s Alpha  thang đo “Quy trình làm việc” 

Thang đo quy trình làm việc có hệ số Cronbach’s Alpha là 

0.851 (>0.6), hệ số này có ý nghĩa và sử dụng được trong các phân tích 

tiếp theo. Các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường thành 

phần này đều >0.3 và được sử dụng trong phân tích tiếp theo. 

i.  Cronbach’s Alpha  thang đo “Sự phù hợp giữa giá trị cá 

nhân và giá trị tổ chức” 

Thang đo Sự phù hợp giữa giá trị cá nhân và giá trị tổ chức có 

hệ số Cronbach’s Alpha là 0.870 (>0.6), hệ số này có ý nghĩa và sử 

dụng được trong các phân tích tiếp theo. Các hệ số tương quan biến 

tổng của các biến đo lường thành phần này đều >0.3 và được sử dụng 

trong phân tích tiếp theo. 

j. Cronbach’s Alpha  thang đo “Thang đo sự thỏa mãn” 

Thang đo Sự thỏa mãn có hệ số Cronbach’s Alpha là 0.814 

(>0.6), hệ số này có ý nghĩa và sử dụng được trong các phân tích tiếp 

theo. Các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường thành phần 

này đều >0.3 và được sử dụng trong phân tích tiếp theo. 

3.3.2. Phân tích nhân tố khám phá – EFA 

� Phân tích nhân tố cho các biến độc lập 

- Kiểm định Bartlett’s:  Sig. =0.000 < 0.05. Các biến quan sát 

trong phân tích nhân tố trên có tương quan với nhau trong tổng thể. 
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- Hệ số KMO = 0.734 > 0.5: Phân tích nhân tố thích hợp với dữ 

liệu nghiên cứu. 

- Có 09 nhân tố được trích ra từ phân tích FFA. 

- Hệ số Cumulative % = 88.913% cho biết 09 nhân tố trên giải 

thích được 88.913% biến thiên của dữ liệu. 

- Giá trị hệ số Eigenvalues của các nhân tố đều lớn hơn 1: Đạt 

yêu cầu. 

- Tất cả các biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố (Factor 

loading) > 0.4: Đạt yêu cầu. 

Kết quả phân tích nhân tố không có sự thay đổi nhóm biến so 

với kết quả nghiên cứu định tính ban đầu. Có 09 nhân tố được trích ra 

từ từ kết quả phân tích EFA. 

� Phân tích nhân tố cho các biến phụ thuộc 

- Kiểm định Bartlett’s: Sig. =0.000 <0.05. Các biến quan sát 

trong phân tích nhân tố trên có tương quan với nhau trong tổng thể. 

- Hệ số KMO = 0.736 >0.5: Phân tích nhân tố thích hợp với dữ 

liệu nghiên cứu. 

- Có 01 nhân tố được trích ra từ phân tích FFA. 

- Tổng phương sai trích = 70,333%: Đạt yêu cầu 

- Giá trị hệ số Eigenvalues của các nhân tố đều lớn hơn 1: Đạt 

yêu cầu. 

- Tất cả các biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố (Factor 

loading) > 0.4: Đạt yêu cầu. 

Như vậy, thang đo “Sự thỏa mãn ” đạt giá trị hội tụ. 

3.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH 

 Mô hình nghiên cứu lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến sự thỏa 

mãn của nhân viên tại Công ty CP Đường Quảng Ngãi được hiệu chỉnh 

phù hợp với thực tế nghiên cứu với các giả thuyết sau: 
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Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 

3.5. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THIẾT 

3.5.1. Phân tích tương quan 

Kết quả phân tích tương quan cho thấy, các biến  độc lập 

(TNPL, GTCNTC, DKVL) có tương quan với biến độc lập 

(THOAMAN) với mức ý nghĩa 1%, còn các biến độc lập (DDCV, 

DGCV, DTPT, QTLV, QHCT, QHDN) có tương quan với biến độc 

lập (THOAMAN) với mức ý nghĩa 5%. 

H1(+) 

H2(+) 

H3(+) 

H4(+) 
 

H5(+) 
 

H6(+) 
 

H7(+) 

H8(+) 
 

H9(+) 
 

Sự phù hợp giữa giá trị cá nhân và giá trị tổ chức 

Môi trường, điều khiện làm việc 

Thu nhập, phúc lợi 

Đạo tạo, phát triển và thăng tiến 

Quan hệ với cấp trên 

Quan hệ với đồng nghiệp 

Đặc điểm công việc 

Cách thức đánh giá hiệu quả công việc 

Quy trình làm việc 

 
Sự thỏa 
mãn của 

nhân 
viên 

Môi trường, điều khiện làm việc 
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3.5.2. Kiểm định sự phù hợp của mô hình 

Kết quả phân tích hồi quy đa biến được trình bày ở bảng 3.21 và 

3.22 như sau: 

Bảng 3.21. Tổng kết mô hình hồi quy 

Mô hình R R2 R2 hiệu 

chỉnh 

Sai số chuẩn của  

ước lượng 

Durbin-

Watson 

1 .792a .628 .620 .54623560 1.599 

 

Bảng 3.22. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính 

Hệ số hồi quy 

không chuẩn 

quá 

Hệ số 

hồi quy 

chuẩn 

hóa 

Thống kê cộng 

tuyến. 

Mô hình B 

Độ lệch 

chuẩn Beta t Sig. Tolerance VIF 

1 (Constant .085 .033  2.598 1.000   

TNPL .798 .036 .760 11.865 .000 .800 1.250 

GTCNT

C 
.542 .033 .512 4.810 .000 .920 1.087 

DKLV .557 .033 .474 1.656 .000 .905 1.105 

DDCV .379 .033 .338 .869 .000 .938 1.066 

DGCV .297 .034 .246 1.070 .000 .954 1.048 

DTPT .284 .033 .257 1.345 .000 .988 1.012 

QTLV .327 .035 .285 2.007 .000 .990 1.010 

QHCT .298 .032 .237 .869 .000 .996 1.004 

 

QHDN .207 .033 .177 1.817 .000 .987 1.013 
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 Tóm lại, dựa vào kết quả phân tích hồi quy ở trên, tác giả kết 

luận: Có 09 nhân tố tác động đến sự thỏa mãn của nhân viên đó là: (1) 

Sự phù hợp giữa giá trị cá nhân và và giá trị tổ chức (GTCNTC); (2) 

Thu nhập và phúc lợi (TNPL); (3) Điều kiện làm việc (DKLV); (4) 

Đặc điểm công việc (DDCV); (5) Đánh giá công việc (DGCV); (6) 

Đào tạo và phát triển  (DTPT); (7) Quy trình làm việc (QTLV); (8) 

Quan hệ cấp trên (QHCT); (9) Quan hệ đồng nghiệp (QHDN). Kết quả 

hồi quy được biểu diễn dưới dạng toán học như sau: 

 

 

 

 

3.5.3. Kiểm định giả thiết 

3.6. PHÂN TÍCH ANOVA 

• Kiểm định sự thỏa mãn của nhân viên theo giới tính. 

• Kiểm định sự thỏa mãn của nhân viên theo độ tuổi. 

• Kiểm định sự thỏa mãn của nhân viên theo vị trí công tác. 

• Kiểm định sự thỏa mãn của nhân viên theo trình độ học vấn. 

• Kiểm định sự thỏa mãn của nhân viên theo thu nhập. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

 

CHƯƠNG 4 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. TÓM TẮT KẾT QUẢ, Ý NGHĨA VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu. 

4.1.2. Ý nghĩa của nghiên cứu. 

4.1.3. So sánh kết quả nghiên cứu so với các nghiên cứu 

trước đây. 

• So với kết quả nghiên cứu của SHRM 

Trong nghiên cứu của tác giả có sự khác biệt so với kết quả của 

THOA MAN = 0.760*TNPL +0.512*GTCNTC + 0.474*DKLV  

+ 0.338*DDCV +0.246*DGCV +0.257*DTPT+ 0.285*QTLV + 

0.237*QHCT + 0.177QHDN 
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SHRM là các nhân tố như “ Quan hệ với đồng nghiệp”, “Đặc điểm 

công việc”, “Cách thức đánh giá hiệu quả công việc” có tác động đến 

sự hài lòng của nhân viên. 

• So với kết quả nghiên cứu của Keith & john. 

Nghiên cứu của tác giả cũng so sánh, đánh giá mức độ thỏa mãn 

của người lao động ở các yếu tố cá nhân như: giới tính, thu nhập, vị trí 

công tác, trình độ học vấn,… giống như nghiên cứu của Keith & john. 

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho rằng không có sự khác biệt về mức 

độ thỏa mãn của nhân viên giữa các yếu tố cá nhân trên. 

• So với kết quả nghiên cứu của Nezaam Luddy. 

Nghiên cứu này khác với của tác giả là nhân viên cảm thấy thỏa 

mãn với thu nhập, phúc lợi hơn hết, kế đến là sự phù hợp giữa giá trị cá 

nhân và giá trị tổ chức; môi trường , điều kiện làm việc cuối cùng là 

nhân tố quan hệ với đồng nghiệp là nhân tố mà nhân viên cảm thấy ít 

thỏa mãn nhất. 

• Kết quả nghiên cứu của Trần Kim Dung. 

Kết quả nghiên cứu của tác giả tại Công Ty cho thấy ngoài các 

yếu tố về môi trường, điều kiện làm việc và thu nhập, phúc lợi có tác 

động đến sự thỏa mãn của nhân viên, còn các yếu tố khác cũng tác 

động mà nghiên cứu của Trần Kim Dung chưa đề cập đến.  

4.1.4. Các giải pháp đề xuất. 

• Nhân tố “ Sự phù hợp giữa giá trị cá nhân và giá trị tổ 

chức” 

- Phổ biến, tuyên truyền cho CBCNV được biết, hiểu và nắm rõ 

mục tiêu, sứ mạng và tầm nhìn của Công ty, mục đích hoạt động mà 

công ty hướng tới. 

- Tiếp tục duy trì và phát huy những giá trị cốt lõi mà Công ty 

đang có. Xây dựng và phát triển văn hóa Công ty thông qua những giá 

trị cốt lõi, những chuẩn mực đạo đức và những cam kết về văn hóa 

Công ty. 
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• Nhân tố “Quan hệ với đồng nghiệp” 

- Tiếp tục xây dựng môi trường làm việc thân thiện.  

- Tạo sự hợp tác, phối hợp trong công việc giữa các đồng nghiệp 

thông qua các chương trình thảo luận, học tập nhóm với các chủ đề liên 

quan đến công việc đang thực hiện. 

• Nhân tố “Cách thức đánh giá hiệu quả công việc” 

- Xây dựng chỉ số đánh giá thực hiện công việc KPI thể hiện 

qua các số liệu, chỉ tiêu định lượng cụ thể.  

- Hoàn thiện hơn công tác khen thưởng cho nhân viên khi có 

thành tích kịp thời.  

- Phổ biến cho tất cả CBCNV hiểu và nắm rõ cách thức, quy 

trình đánh giá hiệu quả công việc của từng vị trí công tác.  

• Nhân tố “Quy trình làm việc” 

- Tiếp tực duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 

chuẩn ISO 9001 -2000 trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

- Xây dựng chính sách khen thưởng kỷ luật rõ ràng trong thực 

hiện các quy định, quy trình làm việc. 

• Nhân tố “Môi trường điều kiện làm việc” 

- Xây dựng và duy trì môi trường làm việc sạch sẽ an toàn. 

- Thường xuyên kiểm tra sức khỏe định kỳ cho CBCNV... 

- Đảm bảo việc trang bị đầy đủ các phương tiện bảo hộ lao 

động... 

- Đảm bảo môi trường làm việc mà áp lực công việc đối với 

nhân viên là vừa phải, đủ để phấn đấu và sáng tạo. 

• Nhân tố “Đặc điểm công việc” 

- Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, rà soát và bố trí lại 

lao động phù hợp với chuyên môn... 

- Xây dựng bảng mô tả công việc cho từng chức danh, góp phần 

giúp cho nhân viên hiểu rõ được yêu cầu công việc. 

- Thực hiện tốt việc giao quyền quyết định và chịu trách nhiệm 
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cho nhân viên trong quyền hạn của họ... 

- Định kỳ thực hiện công tác luân chuyển công việc giữa các bộ 

phận trong đơn vị, giữa các đơn vị với nhau. 

- Trong công tác tuyển dụng mới cần đảm bảo việc tuyển dụng 

nhân viên vào các vị trí công việc phù hợp với trình độ. 

• Nhân tố “Thu nhập, phúc lợi” 

- Trước mắt, điều chỉnh các bất cập trong thang bảng lương hiện 

tại cho phù hợp với tính chất của từng công việc. 

- Từng bước xây dựng hệ thống tiền lương căn cứ theo bảng mô 

tả công việc, lựa chọn phương pháp đánh giá thành tích thích.  

• Nhân tố “Đào tạo phát triển và thăng tiến” 

Công ty phải quan tâm nhiều hơn đến các chương trình đào tạo 

của mình. 

• Nhân tố “Quan hệ với cấp trên” 

Lãnh đạo phải tạo được sự tin tưởng, nể trọng của nhân viên. Lãnh 

đạo cần có tác phong lịch thiệp, hòa nhã, luôn lắng nghe những tâm tư, 

nguyện vọng của nhân viên... 

4.2. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP 

THEO. 

 

KẾT LUẬN 
Con người là nguồn sức sống của doanh nghiệp. Nó trở thành 

nguồn lực vô giá khi doanh nghiệp sử dụng, khai thác một cách sáng 

tạo, hiệu quả. Sự phù hợp giữa sự cung cấp của doanh nghiệp và sự 

mong đợi của nhân viên tạo nên động cơ thúc đẩy làm việc trong nhân 

viên. Điều này giúp doanh nghiệp phát triển một cách bền vững trong 

thời hội nhập ngày nay. Việc đánh giá sự hài lòng của nhân viên 

thường xuyên sẽ giúp doanh nghiệp làm tốt việc tìm hiểu nhu cầu nhân 

viên, thực hiện các chính sách lao động hợp lý. 

 


