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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Con người chính là yếu tố sống còn đối với một Doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp của bạn không thể phát triển nếu đội ngũ nhân viên 

không hài lòng với công việc hay môi trường làm việc, không có kỹ 

năng hoặc không có khả năng chuyên môn... Do đó, việc “Nghiên 

cứu sự hài lòng của người lao động” là một trong những cách thức 

hiệu quả nhất đo lường mức độ hài lòng và mức độ cam kết của nhân 

viên trong Công  ty. Do đó trong quá trình công tác làm việc tại Công 

ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Con Đường Xanh Quảng 

Nam tôi đã chọn đề tài “Nghiên cứu sự hài lòng của người lao động 

trong công việc tại Công ty TNHH  Một Thành Viên Con Đường 

Xanh Quảng Nam”.  Kết quả nghiên cứu sẽ giúp Công ty có cơ sở 

khoa học cho việc xây dựng và thực thi những  chính  sách  nhân sự 

hợp lý, khắc phục những  khó khăn trong công tác nhân sự hiện nay. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  của đề tài  

- Hệ thống hóa lý luận về việc đánh giá sự hài lòng của người lao 

động trong công việc. 

- Xác lập mô hình  đánh giá sự hài lòng của người lao động trong 

công ty  

- Hiểu rõ các yếu tố ảnh hưởng  đến sự hài lòng của người lao 

động và  đánh giá thực trạng về mức độ hài lòng của người lao động 

trong thời  gian qua. Từ  đó đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao 

hiệu quả công tác quản trị cho Công ty trong thời gian tới.  

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Phạm vi nghiên cứu : Sự hài lòng về công việc của người lao 

động chịu tác động của rất nhiều yếu tố, trong phạm vi nghiên cứu 
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này chỉ giới hạn trong các vấn đề có liên quan mật thiết đến công 

việc.  

Đối tựng nghiên cứu : Là mức độ hài lòng của người lao động 

trong công việc tại Công ty TNHH  Một Thành Viên Con Đường 

Xanh Quảng Nam. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu : sử dụng phương pháp nghiên cứu 

định tính kết hợp nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu số liệu thông 

qua phần mềm SPSS 16.0. 

 :  

- Đo lường mức độ thỏa mãn trong công việc của người lao 

động tại công ty.  

- công ty 

 

- Nghiên cứu này có thể làm cơ sở cho các nghiên cứu sâu hơn 

về sự hài lòng của người lao động nói chung, đặc biệt đối với những 

người lao độ ại các công ty, doanh nghiệp ngành 

may mặc. 

6. Bố cục của đề tài 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài kết cấu với 4 chương, 

trong đó:  

Phần mở đầu trình bày tóm lược lý do, mục tiêu, đối tượng, 

phạm vi, phương pháp nghiên cứu, ý nghĩa và cấu trúc luận văn.  

Chương  1: Cơ sở lý luận 

Chương 2: Thiết kế nghiên cứu 

Chương 3:  Kết quả nghiên cứu 

Chương 4: Kết luận và hàm ý chính sách 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI 

LÒNG TRONG CÔNG VIỆC CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG 

1.1. SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI  LAO  ĐỘNG 

1.1.1. Khái niệm sự hài lòng của ngƣời lao động  

Sự hài lòng công việc đơn giản là việc người ta cảm thấy thích công 

việc của họ và các khía cạnh công việc của họ như thế nào (Spector, 

1997).  

1.1.2. Các yếu tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của ngƣời lao 

động trong công việc. 

Bao gồm: nhóm yếu tố bên trong và nhóm yêu tố bên ngoài của cá 

nhân.  

 

Lý thuyết hai nhân tố của Herzberg (1959) [24], Thuyết nhu cầu cấp 

bậc của Abraham Maslow (1943) [30], Lý thuyết ERG của Clayton 

P.Alderfer (1969) [10], Lý thuyết kỳ vọng của Victor Vroom (1964) 

[40] (phụ lục 1) và lý thuyết mô hình đặc điểm công việc của 

Hackman & Oldham (1974) [23] . 

1.2. CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG VỀ SỰ HÀI 

LÒNG 

1.2.1  Chỉ số mô tả công việc JDI của Smith, Kendall và Hulin (1969)  

Smith, Kendall và Hulin của trường Đại học Cornell đã xây dựng chỉ 

số mô tả công việc (Job Descriptive Index) và được đánh giá rất cao 

trong lý thuyết và thực tiễn, được thể hiện qua 05 thang đo nhân tố 

như sau: (a) Tính chất công việc; (b) Thanh toán tiền lương; (c) 

Thăng tiến; (d) Giám sát; (e) Đồng nghiệp. 
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1.2.2. Tiêu chí đo lƣờng thỏa mãn MSQ của Weiss (1967): 

Các nhà nghiên cứu Weiss và các đồng nghiệp của trường các đại 

học  Minnesota thì đưa ra các tiêu chí đo lường sự thỏa mãn công 

việc thông qua Bảng câu hỏi thỏa mãn Minnesota, đưa ra 02 khía 

cạnh phân tích thang đo nhân tố: (a) Các nhân tố thỏa mãn thuộc bản 

chất bên trong; 

1.2.3 Mô hình nghiên cứu của PGS. TS. Trần Kim Dung 

(2005)  

Ở Việt Nam, nghiên cứu của PGS.TS Trần Kim Dung (2005) về sự 

hài lòng công việc trong điều kiện của Việt Nam trên cơ sở sử dụng 

Chỉ số mô tả công việc (JDI) theo cách tiếp cận của Smith, kendall và 

Hulin (1969). Tuy nhiên, ngoài năm nhân tố được đề nghị trong JDI, 

tác giả đã đưa thêm hai nhân tố nữa là phúc lợi Doanh nghiệp và điều 

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

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 

2.1.1. Giới thiệu chung  

Công Ty TNHH  Một Thành Viên Con Đường Xanh Quảng 

Nam được thành lập vào năm 2009 với lĩnh vực kinh doanh sản phẩm 

may mặc, thời trang, phụ kiện thời trang,vải, hàng may sẵn, giày dép. 

Sản phẩm của công ty tập trung vào phát triển và xây dựng hai 

thương hiệu thời trang Blue Exchange và The Blues. 

2.1.2. Thực trạng nguồn nhân lực tại công ty 

Lao động trực tiếp sản xuất chiếm khoảng 70% tổng số lao 

động toàn công ty. Tỷ lệ lao động thời vụ chiếm 15%, số lao động 

này chủ yếu là lao động phổ thông. Số lao động này biến động 

thường xuyên, tốn nhiều thời gian và chi phí cho việc tuyển dụng và 

đào tạo. 

Môi trƣờng làm việc: Các công nhân sản xuất làm việc trong 

môi trường bụi bẩn thường xuyên làm ảnh hưởng đến tình hình sức 

khỏe của họ, công nhân sản xuất thường xuyên ngồi một chổ nên dể 

nảy sinh một số bệnh về cột sống, cơ xương khớp. Khu vực làm việc 

cho nhân viên văn phòng được trang bị tốt, sạch sẻ và được thiết kế 

theo không gian mở nên việc trao đổi công việc giữa các phòng ban 

thuận tiện. Các thông tin, tin tức nổi bật của công ty sẽ được in và 

phát cho từng phòng ban, tổ trưởng và được thông báo trên toàn công 

ty để cho công nhân trực tiếp sản xuất cập nhật và theo dõi. 

Điều kiện thăng tiến: Nhân viên chưa được biết đầy đủ các 

điều kiện để được thăng tiến. Các vị trí trưởng phòng ban, quản lý 

chủ yếu là tuyển dụng từ bên ngoài…. Điều đó tạo cho nhân viên 
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không có động lực phấn đấu. 

Mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên: Do đặc điểm ngành nghề 

công ty đòi hỏi cần phải có sự phối hợp làm việc của các thành viên 

trong tổ, chuyền mới hoàn thành tố công việc. Công nhân trong tổ sẽ 

được quản lý trực tiếp bởi tổ trưởng. Tổ trưởng chịu trách nhiệm đánh 

giá hiệu quả làm việc của các thành viên trong tổ, từ đó báo cáo trực 

tiếp với chuyền trưởng. Tuy nhiên, một số công nhân được tuyển vào 

làm việc trong chuyền đa số là được giới thiệu từ chuyền trưởng hoặc 

tổ trưởng nên việc đánh giá có phần không khách quan giữa các thành 

viên. Đối với nhân viên làm việc tại các phòng nghiệp vụ thì trưởng 

phòng sẽ là người phân công, bố trí công việc theo bảng mô tả công 

việc riêng cho từng chức danh, vị trí.Tuy nhiên, vẩn có tình trạng một 

nhân viên vừa phải hoàn thành công việc của chính mình vừa phải 

đảm nhiệm thêm cả công việc của nhân viên khác. 

 Chính sách phúc lợi: Công ty thực hiện đầy đủ quy định về 

BHXH, BHYT, BHTN theo luật định cho công nhân viên và được 

thăm hỏi ốm đau, tang gia, được trợ cấp giúp đở khi khó khăn… 
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2.2. TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Hình 2.1.Tiến trình nghiên cứu 

 

Mô hình ban đầu 

Thang đo ban đầu 

Cơ sở lý thuyết và 

các nghiên cứu 

trước 

Nghiên cứu sơ bộ 

Thảo luận nhóm 

Mô hình điều chỉnh 

Thang đo điều chỉnh 

Bảng câu hỏi lần 1 

Nghiên cứu thử 

nghiệm 

Pilot test ( 50  phần tử 

) 

Mô hình nghiên cứu 

chính thức 

Thang đo chính thức 

Bảng câu hỏi chính 

thức 

 

 

 

 

Cronbach Alpha 

Phân tích nhân tố 

khám phá EFA 

- Loại các biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ  

- Kiểm tra hệ số alpha 

- Loại các biến có trọng số EFA nhỏ 

- Kiểm tra các yếu tố trích được 

- Kiểm tra phương sai trích được 

Mô hình điều chỉnh     

(nếu có ) 

Kiểm tra độ thích hợp mô 

hình CFA (nếu có ) 

Thực  hiện các phân tích thích 

hợp với PPNC 
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2.3.MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT  

2.3.1. Hình thành mô hình nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.3.2 Giả thuyết nghiên cứu  

Từ  H1 đến H7 là Cảm nhận của người lao động càng hài lòng 

với các yếu tố thì họ càng hài lòng với công việc. 

Từ H8 đến H14 là Có sự khác biệt về sự hài lòng  của người lao 

động theo đặc điểm cá nhân. 

2.4. NGHIÊN CỨU SƠ BỘ 

2.4.1. Thiết kế nghiên cứu sơ bộ 

Thực hiện qua phương pháp định tính bằng hình thức thảo luận 

nhóm nhằm mục tiêu khám phá, điều chỉnh, bổ sung các biến quan 

sát dành để đo lường các nhân tố trong mô hình nghiên cứu. 

2.4.2. Kết quả nghiên cứu sơ bộ  

 

 

 
Sự

 
 

 

 

               Cấp trên 

 

 

           

 

Các yếu  tố cá nhân 

- Độ tuổi 

- Giới tính 

-Tình trạng hôn nhân 

- Trình độ 

- Vị trí công tác 

- Mức lương hiện tại 

- Thời gian làm việc 
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Tác giả tổng hợp thành bảng thang đo điều chỉnh(Phụ lục 3) gồm 

có 36 chỉ báo từ 7 nhân tố tác động đến sự hài lòng của người lao động. 

Và có thể dùng cho nghiên cứu tiếp theo là nghiên cứu định lượng.   

PHỤ LỤC 3 : BẢNG THANG ĐO ĐIỀU CHỈNH 

STT  Ký hiệu 

 Đặc điểm công việc  

1. 
Được sử dụng nhiều kỹ năng khác nhau trong công 

việc 

ĐĐCV1 

2. Hiểu rỏ về công việc đang làm ĐĐCV2 

3. 
Được quyền quyết định một số vấn đề công việc 

nằm trong năng lực của mình 

ĐĐCV3 

4. 
Nhận được phản hồi của cấp trên về hiệu quả công 

việc của mình 

ĐĐCV4 

5. 
Công việc phù hợp với năng lực và thế mạnh của 

mình 

ĐĐCV5 

 Tiền lƣơng và phúc lợi  

6. Tiền lương phù hợp với năng lực và đóng góp  TLPL1 

7. 
Nhân viên nhận được các khoản thưởng thỏa đáng 

từ hiệu quả công việc của mình  

TLPL2 

8. Các khoản trợ cấp của công ty ở mức hợp lý  TLPL3 

9. 
Lương ,thưởng, trợ cấp của công ty phân phối khá 

công bằng  

TLPL4 

10. Có thể sống dựa vào thu nhập tại công ty TLPL5 

11. 
Công ty có chế độ bảo hiểm y tế , bảo hiểm xã hội 

tốt  

TLPL6 

12. 
Công ty luôn tạo điều kiện cho tôi được nghỉ phép , 

nghỉ bệnh khi có nhu cầu  

TLPL7 

13. 
Công ty có bộ phận công đoàn bảo vệ quyền lợi của 

nhân viên 

TLPL8 

14. 
Hằng năm công ty đều có tổ chức cho nhân viên đi 

du lịch, nghỉ dưỡng 

TLPL9 
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15. 
Công ty đào tạo đầy đủ các kỹ năng để thực hiện tốt 

công việc 

ĐTTT1 

16. 
Công ty tạo điều kiện học tập nâng cao kiến thức, kỹ 

năng 

ĐTTT2 

17. Công ty tạo nhiều cơ hội thăng tiến ĐTTT3 

18. Chính sách thăng tiến của công ty công bằng ĐTTT4 

 p  

19. Đồng nghiệp luôn hổ trợ , giúp đở khi cần thiết  ĐN1 

20. Đồng nghiệp thân thiện , dể gần và hòa đồng  ĐN2 

21 
Đồng nghiệp luôn tận tâm , tận tụy để hoàn thành tốt 

công việc  

ĐN3 

22. Đồng nghiệp là người đáng tin cậy ĐN4 

   

23. 
Thời gian làm việc hiện tại  của công ty là  phù 

hợp 

MTLV1 

24. Tôi không phải làm thêm giờ quá nhiều   MTLV2 

25. 
Người lao động được cung cấp đầy đủ thiết bị , 

thông tin để thực hiện công việc  

MTLV3 

26. Nơi làm việc đảm bảo tính an toàn và thoải mái MTLV4 

 Cấp trên  

27. 
Nhân viên không gặp khó khăn trong giao tiếp và 

trao đổi với Cấp trên  

CT1 

28. Cấp trên luôn động viên hổ trợ tôi khi cần thiết  CT2 

29. Cấp trên thực sự quan tâm đến tôi CT3 

30. Cấp trên bảo vệ nhân viên khi cần thiết CT4 

31. Cấp trên là người có năng lực  CT5 

32. 
Nhân viên được quyết định cách thức thực hiện 

công việc và nhiệm vụ của mình  

CT6 

33. Cấp trên đối xử công bằng với nhân viên cấp dưới CT7 

   

34. 
 

DG1 

35.  DG2 
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36.  DG3 

 Sự hài lòng của ngƣời lao động  

 Hài lòng khi làm việc tại công ty HL1 

 Giới thiệu cho mọi người đến làm việc tại công ty HL2 

 Muốn gắn bó lâu dài với công ty HL3 

2.4.3. Phác thảo bảng câu hỏi và nghiên cứu thử nghiệm 

- Hình thành bảng câu hỏi lần 1(Phụ lục 4) 

- Nghiên cứu thử nghiệm 

2.5.NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 

 2.5.1.Thiết kế thang đo lƣờng :Tác giả sử dụng câu hỏi dạng 

đóng với các lựa chọn trả lời dạng thang đo Likert 

2.5.2. Chọn mẩu 

-  

- phƣơng pháp chọn mẫu : Tác giả chọn phương pháp lấy 

mẫu thuận tiện kết hợp với phương pháp lấy mẫu chia phần 

- Phƣơng pháp thu thập dữ liệu: tác giả sẻ gởi bảng câu hỏi 

trực tiếp đến tay từng nhân viên văn phòng, còn đối với công nhân 

sản xuất và phục vụ sẻ gởi đến các tổ trưởng. Dữ liệu thông tin thu 

thập được lưu vào tập tin và phần mềm xử lý số liệu thông kê SPSS 

dùng để xử lý và phân tích số liệu. 

2.6.PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THU THẬP  

Bƣớc 1: Mã hóa và nhập dữ liệu 

Bƣớc 2: Phân tích độ tin cậy của thang đo 

Bƣớc 3: Phân tích nhân tố khám phá EFA ( Exploratory 

Factor Analysis) 

Bước 4: Phân tích hồi quy mức độ ảnh hưởng của các nhân tố  

Bƣớc 5: Kiểm định mối liên hệ giữa các biến nhân khẩu học 

với sự hài lòng của ngƣời lao động 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. MÔ TẢ DỮ LIỆU THU THẬP ĐƢỢC 

+ Tổng số bảng phát ra: 200 

+ Tổng số bảng thu về: 198  

+ Số bảng  hợp lệ: 192 

 Về giới tính: Có 49 nam (chiếm tỉ lệ 25.5%) và 143 nữ (chiếm 

tỉ lệ 74.5%). 

 Về độ tuổi: Có 94 lao động dưới 25 tuổi(tỉ lệ 49%), có 78 lao 

động từ 25 đến 34 tuổi ( tỉ lệ 40.6%), 17 lao động từ 34 đến 44 tuổi ( 

tỉ lệ 8.9%) và 3 lao động từ 45 tuổi trở lên (1.6%). 

 Về tình trạng hôn nhân: Có 98 lao động độc thân (chiếm tỉ lệ 

51%) và 94 lao động đã có gia đình (chiếm tỉ lệ 49%). 

 Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Lao động phổ thông có 91 

người (tỉ lệ 47.4%), công nhân kỹ thuật có 33 người (tỉ lệ 17.2%), 

trung cấp 27 người (tỉ lệ 14.1%), cao đẵng 30 (tỉ lệ 15.6%), Đại học 

có 10 người ( tỉ lệ 5.2%), sau đại học 1 người (tỉ lệ 0.5%) 

 Về vị trí công tác: Trưởng, phó ban hoặc tương đương có 9 lao 

động (chiếm tỉ lệ 4.7%), Nhân viên nghiệp vụ, kỹ sư có 25 lao động 

(chiếm tỉ lệ 13.0%), Công nhân trực tiếp sản xuất có 124 lao động 

(chiếm tỉ lệ 64.6%), Tổ phục vụ có 34 lao động (chiếm tỉ lệ 17.7%). 

 Về thời gian làm việc tại công ty: Dưới 1 năm có 41 lao động 

(chiếm tỉ lệ 21.4%), Từ 1 đến 3 năm có 106 lao động (chiếm tỉ lệ 

55.2%), Từ 3 năm trở lên có 45 lao động (chiếm tỉ lệ 23.4%) 

 Về mức lương hiện tại: Dưới 2 triệu có 4 lao động (chiếm tỉ lệ 

2.1%), Từ 2 đến 5 triệu có 143 lao động (chiếm tỉ lệ 74.5%), Từ  5 

đến 10 triệu có 40 lao động (chiếm tỉ lệ 20.8%), Từ 10 triệu trở lên 

có 5 lao động (chiếm tỉ lệ 2.6%). 
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3.2. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 

3.2.1. Đánh giá độ tin cậy các thang đo biến độc lập 

Tất cả các biến này đều có hệ số Cronbach alpha cao hơn 0.6 

riêng hệ số tương quan biến tổng của chỉ báo MTLV3 nhỏ hơn 0.3 

nên bị loại, còn lại tất cả các biến đều lớn hơn 0.3 nên đạt yêu cầu. 

3.2.2. Đánh giá độ tin cậy thang đo biến phụ thuộc 

Tất cả các biến này đều có hệ số Cronbach alpha cao hơn 0.6 

và hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0.3 nên đạt yêu cầu. 

Kết luận chung:  Sau khi thực hiện đánh giá độ tin cậy thang đo, ta 

loại bỏ chỉ báo: MTLV3. 

3.3. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 

3.3.1. Phân tích nhân tố khám phá thang đo các biến độc lập 

 Như vậy sau 2 lần phân tích nhân tố thì  xác định được 6 

nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động trong công 

việc tại công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam, gồm có: 

(1) : Nhân tố : gồm có 5 biến quan sát của 

thành phần   (DDCV1, DDCV2, DDCV3, 

DDCV4, DDCV5). 

(2) : Nhân tố cấp trên: gồm 5 biến quan sát của thành phần cấp 

trên (CT1, CT2, CT3, CT6, CT7). 

(3) : Nhân tố tiền lương và phúc lợi : gồm 4 biến quan sát của 

thành phần tiền lương và phúc lợi (TLPL1, TLPL2, TLPL4, 

TLPL6). 

(4) : Nhân tố đào tạo và thăng tiến: gồm 3 biến quan sát của 

thành phần đào tạo và thăng tiến (DTTT1, DTTT3, DTTT4)  

và 1 biến quan sát của thành  cấp trên (CT5). 

(5) : Nhân tố môi trường làm việc: gồm 3 biến quan sát của 

thành phần môi trường làm việc (MTKV1, MTLV2, 

MTLV4). 
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(6) : Nhân tố đánh giá thành tích: gồm 3 biến quan sát của thành 

phần đánh giá thành tích (DG1, DG2, DG3). 

3.3.2. Phân tích nhân tố khám phá thang đo biến phụ thuộc 

 Ta thấy kết quả phân tích nhân tố khám phá với KMO 

=0.610>0.5 và sig 0.000 < 0.05 nên có thể khẳng định dữ liệu phù 

hợp để phân tích nhân tố khám phá. 

 Phân tích đã rút trích từ 3 chỉ báo thành một nhân tố có 

Eigenvalue=2.318 và tổng phương sai tích lũy là 77.266%>50%  với 

các hệ số tải đều lớn hơn 0.5, như vậy các biến quan sát của thang đo 

này đạt yêu cầu cho các phân tích tiếp theo. 

Kết luận chung: Sau khi thực hiện phân tích nhân tố khám phá , thì 

các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người lao động từ 7 nhân 

tố chỉ còn 6 nhân tố và số biến quan sát từ 35 biến giảm xuống còn 

24 biến. 

3.4. PHÂN TÍCH CROBACH’S ALPHA SAU EFA 

3.5. MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 

 3.5.1. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh: 

Mô hình nghiên cứu tổng quát sẽ được hiệu chỉnh như hình 3.1. 

Hình 3.1. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 

Biến nhân tố điều chỉnh 

- Đặc điểm công việc 

- Cấp trên 

- Tiền lương và phúc lợi 

- Đào tạo và thăng tiến 

- Môi trường làm việc 

- Đánh giá thành tích 

 

Biến phụ thuộc SHL 

Các yếu  tố cá nhân 

- Độ tuổi 

- Giới tính 

-Tình trạng hôn nhân 

- Trình độ 

- Vị trí công tác 

- Mức lương hiện tại 

- Thời gian làm việc 

 Các kiến nghị 

Hồi quy 
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3.5.2. Các giả thuyết  

Từ  H1 đến H6 là Cảm nhận của người lao động càng hài lòng 

với các yếu tố Đặc điểm công việc, Cấp trên, Tiền lương và phúc lợi, 

Đào tạo và thăng tiến, Môi trường làm việc, Đánh giá thành tích thì 

họ càng hài lòng với công việc. 

Từ H7 đến H13 là Có sự khác biệt về sự hài lòng  của người lao 

động theo đặc điểm cá nhân. 

 3.6. KIỂM ĐỊNH HỒI QUY BỘI  

3.6.1. Kiểm định hệ số tƣơng quan 

Tương quan giữa biến “ Sự hài lòng” với các biến độc lập: (1) Đặc 

điểm công việc, (2) Cấp trên, (3) Tiền lương và phúc lợi, (4) Đào tạo 

và thăng tiến, (5) Môi trường làm việc, (6)  là khá 

chặt chẽ ( với hệ số tương quan thấp nhất là 0.265; và tất cả Sig < 

0,01).Do đó, ta sẽ đưa 6 biến độc lập trên vào mô hình hồi quy để 

giải thích cho sự thay đổi của biến “ Sự hài lòng ”. 

3.6.2. Mô hình hồi quy  

Kết quả mô hình hồi quy như sau: Với kết quả phân tích tại biểu 

Coefficients(Bảng 3.28), tất cả các giá trị Sig tương ứng với  biến  Đặc 

điểm công việc, Cấp trên, Tiền lương và phúc lợi, Môi trường làm 

việc, Đánh giá thành tích là 0.000; 0.001; 0.004; 0.006; 0.000  đều nhỏ 

hơn 0.05. Có thể khẳng định các biến số này có ý nghĩa trong mô hình. 

Còn biến Đào tạo và thăng tiến bị loại khỏi mô hình vì giá trị Sig>0.05 

nên biến số này không có ý nghĩa với mô hình. 

Riêng hằng số của mô hình có mức ý nghĩa =0.431>0.05 không có 

ý  nghĩa thống kê nên ta sẽ không đưa hằng số vào phương trình hồi quy. 

Lúc này mô hình hồi quy Sự hài lòng của người lao động được 

giải thích theo 5 biến. Sau khi thực hiện phân tích hồi quy với phần 

mềm SPSS 16.0 ta có mô hình hồi quy như sau: 

    HL = 0.260 F6 + 0.187 F3 + 0.193 F2 + 0.224 F1 + 0.163 F5 + e 
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Trong đó :  

HL : Sự hài lòng trong công việc                 e   : Sai số ước lượng 

F1 : Đặc điểm công việc                              F5  : Môi trường làm việc 

F2 : Cấp trên                                               F6 : Đánh giá thành tích 

F3 : Tiền lương và phúc lợi 

3.6.3. Đánh giá sự phù hợp của mô hình    

Kết quả cho thấy R
2 
hiệu chỉnh =0.429 nên mối quan hệ giữa các biến 

Đặc điểm công việc, Cấp trên, Tiền lương và phúc lợi, Môi trường 

làm việc, Đánh giá thành tích với biến Sự hài lòng là khá chặt chẽ, 

hay nói cách khác là năm biến Đặc điểm công việc, Cấp trên, Tiền 

lương và phúc lợi, Môi trường làm việc, Đánh giá thành tích giải 

thích được 42,9% sự hài lòng của người lao động trong công việc tại 

công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng Nam. 

3.6.4. Kiểm định độ phù hợp của mô hình 

Qua kết quả phân tích , vì F = 29.709 và p(F) = 0.000 < 0.05 

nên bác bỏ giả thuyết Ho suy ra mô hình phù hợp với tập dữ liệu và 

có thể suy rộng ra cho toàn tổng thể. 

3.6.5. Kiểm định sự vi phạm các giả thuyết của mô hình    

Qua kiểm định sự tuyến tính của mô hình, hiện tượng tự tương 

quan,hiện tượng đa cộng tuyến, Các phần dư có phân phối chuẩn ta 

kết luận mô hình phù hợp không bị vi phạm bởi các giả thuyết của 

mô hình. 

3.7. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

Trong 6 thành phần thang đo mô hình điều chỉnh chỉ có 5 thành phần 

có ý nghĩa thống kê khi xem xét mối quan hệ với sự hài lòng của 

người lao động. 

 

Bảng 3.31. Bảng tóm tắt kết quả kiểm định các giả thuyết 
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STT SỐ 

GT 

NỘI DUNG KẾT QUẢ 

1 H1 

Cảm nhận của người lao động càng 

hài lòng với Đặc điểm công việc thì 

họ càng hài lòng với công việc. 

Chấp nhận 

2 H2 

Cảm nhận của người lao động càng 

hài lòng với Cấp trên thì họ càng hài 

lòng với công việc. 

Chấp nhận 

3 H3 

Cảm nhận của người lao động càng 

hài lòng với Tiền lương và phúc lợi 

thì họ càng hài lòng với công việc. 

Chấp nhận 

4 H4 

Cảm nhận của người lao động càng 

hài lòng với Đào tạo và thăng tiến thì 

họ càng hài lòng với công việc. 

Không chấp 

nhận 

5 H5 

Cảm nhận của người lao động càng 

hài lòng với Môi trường làm việc thì 

họ càng hài lòng với công việc. 

Chấp nhận 

6 H6 

Cảm nhận của người lao động càng 

hài lòng với Môi trường làm việc 

Đánh giá thành tích thì họ càng hài 

lòng với công việc. 

Chấp nhận 

3.8. KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM CÁ 

NHÂN ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG 

3.8.1. Kiểm định sự khác biệt của Giới tính đến sự hài lòng  

3.8.2. Kiểm định sự khác biệt của Độ tuổi đến sự hài lòng  

3.8.3. Kiểm định sự khác biệt của Tình trạng hôn nhân đến 

sự hài lòng  

3.8.4. Kiểm định sự khác biệt của Trình độ chuyên môn đến 

sự hài lòng  
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3.8.5. Kiểm định sự khác biệt của Vị trí công tác đến sự hài 

lòng  

3.8.6. Kiểm định về sự khác biệt của Thời gian công tác đến sự 

hài lòng  

3.8.7. Kiểm định sự khác biệt của Tiền lương đến sự hài lòng  

Kết luận: Sau khi kiểm định sự khác biệt của các đặc điểm cá 

nhân thì chỉ có  giả thuyết  H11 và H12 được chấp nhận hay Có sự khác 

biệt về sự hài lòng của người lao động theo Vị trí công tác và Có sự khác 

biệt về sự hài lòng của người lao động theo Mức lương hiện tại. 

3.9. KẾT QUẢ THỐNG KÊ VỀ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CHUNG 

VÀ HÀI LÒNG THEO TỪNG NHÓM YẾU TỐ  

3.9.1. Mức độ hài lòng chung 

Bảng 3.38. Kết quả thống kê mô tả mức độ hài lòng chung 

Descriptive Statistics 

 

N Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation 

F1( Đặc điểm công việc) 192 2 5 3.78 .476 

F2( Cấp trên) 192 2 5 3.39 .525 

F3(Tiền lương và phúc lợi) 192 2 5 3.74 .443 

F5(Môi trường làm việc) 192 2 5 3.17 .617 

F6(Đánh giá thành tích) 192 2 5 3.52 .519 

HL(Hài lòng) 192 2 5 3.74 .557 

Valid N (listwise) 192     

Dựa vào bảng kết quả ta thấy mức độ hài lòng chung là 3.74. Mức độ 

hài lòng đối với yếu tố đặc điểm công việc là 3.78 ( cao hơn mức độ 

hài lòng chung ). Trong khi đó mức độ hài lòng đối với yếu tố môi 

trường làm việc là thấp nhất( chỉ có 3.17 ). 
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3.9.2. Mức độ hài lòng theo từng nhóm yếu tố  

 - Kết quả thống kê mô tả các biến quan sát thuộc  các yếu tố của sự 

hài lòng 

Biến quan sát Giá trị trung 

bình 

Biến quan sát Giá trị trung 

bình 

DDCV1 3.95 TLPL1 3.68 

DDCV2 3.66 TLPL2 3.70 

DDCV3 3.69 TLPL4 3.82 

DDCV4 3.78 TLPL6 3.75 

DDCV5 3.82 MTLV1 3.18 

CT1 3.34 MTLV2 3.16 

CT2 3.21 MTLV4 3.18 

CT3 3.29 DG1 3.61 

CT6 3.57 DG2 3.48 

CT7 3.57 DG3 3.46 

Nhìn chung người lao động đánh giá tất cả các yếu tố ở mức khá cao 

(>3). Điểm trung bình cao nhất là 3.95 thuộc yếu tố „„Được sử dụng 

nhiều kỹ năng khác nhau trong công việc‟‟( DDCV1) và điểm trung 

bình thấp nhất là 3.16 thuộc yếu tố „„Tôi không phải làm thêm giờ 

quá nhiều ‟‟(MTLV2). 

- Kết quả thống kê mô tả sự hài lòng của người lao động 

Biến quan sát Giá trị trung bình 

HL1 3.74 

HL2 3.73 

HL3 3.76 

Mức độ hài lòng trung bình của nhóm hài lòng là 3.743. Trong đó các 

chỉ báo HL, HL2, HL3 có giá trị tương đương nhau, lần lượt là 3.74; 

3.73; 3.76. 
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CHƢƠNG 4 

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.1. KẾT LUẬN  

4.1.1. Tóm tắt nội dung nghiên cứu 

Mô hình nghiên cứu ban đầu đã được xây dựng gồm 7 yếu tố: 

Đặc điểm công việc, tiền lương phúc lợi ,đào tạo và thăng tiến, đồng 

nghiệp, môi trường làm việc, cấp trên, đánh giá thành tích. Ngoài ra 

còn xem xét tác động của các yếu tố cá nhân đến sự hài lòng trong 

công việc của người lao động. 

Nghiên cứu định lượng được sử dụng để kiểm định thang đo và 

đo lường sự hài lòng của nhân viên đối với công việc. Dữ liệu thu 

thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 16.0. 

4.1.2.Tóm tắt kết quả nghiên cứu 

Về hệ thống thang đo: Ban đầu thang đo gồm 7 thành phần với 

36 biến quan sát. Tuy nhiên, kết quả sau khi đã được bổ sung và điều 

chỉnh dựa trên kết quả phân tích chỉ còn lại 5 thành phần và 24 biến 

quan sát và các thang đo đều đạt được sự tin cậy và giá trị cho phép. 

Về mô hình nghiên cứu: Mô hình nghiên cứu ban đầu gồm 7 

nhân tố, sau quá trình rút trích, kết quả cuối cùng cho thấy có 5 nhân 

tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của người lao động. 

Kết quả sự hài lòng của người lao động đối với công việc: Mức 

độ hài lòng của người lao động trong công việc tại công ty đạt 3.74. 

Khi sự hài lòng xét dưới từng nhân tố riêng biệt thì người lao 

động hài lòng cao nhất với Đặc điểm công việc, tiếp đến là hài lòng 

đối với Tiền lương và phúc lợi , Đánh giá thành tích, Cấp trên. Nhân 

tố có sự hài lòng thấp nhất là Môi trường làm việc (3,17). 

Kết quả phân tích thống kê cho thấy với độ tin cậy 95% có sự 

khác nhau về sự hài lòng trong công việc giữa những người lao động 
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có chức danh vị trí làm việc khác nhau và giữa những người lao động 

có mức lương khác nhau. Và không có sự khác biệt về sự hài lòng giữa 

người nam và người nữ; giữa các độ tuổi khác nhau và  giữa những 

người độc thân và có gia đình; giữa những người lao động có trình độ 

học vấn khác nhau; giữa những người có thời gian công tác khác nhau.

 4.2. ĐỀ XUẤT CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO SỰ 

HÀI LÒNG CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG VIỆC 

TẠI CÔNG TY TNHH MTV CON ĐƢỜNG XANH QUANG 

NAM 

 4.2.1. Vấn đề về môi trƣờng làm việc 

Công ty cần phải cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên 

như xây dựng lại hệ thống nhà xưởng làm việc sao cho thoáng mát, 

bớt bụi bẩn, trang bị kỹ cho người lao động về bảo hộ lao động để an 

toàn trong công việc. 

Công ty cần quan tâm đến các chính sách đối với người lao 

động làm thêm giờ như tăng thêm suất ăn, cho ăn thêm nữa buổi, 

hoặc chế độ làm việc luân phiên để đảm bảo sức khỏe cho người lao 

động.  

       4.2.2. Vấn đề về cấp trên 

Cấp trên cần trao đổi thẳng thắng, tìm hiểu về sở thích, điểm 

mạnh, điểm yếu của nhân viên trong công việc cũng như trong cuộc 

sống đời tư của họ. Với sự quan tâm này sẽ nhận được sự trân trọng 

của nhân viên được sự quan tâm đó. Cấp trên cũng không được thiên 

vị trong đối xử giữa các nhân viên cấp dưới chỉ vì lý do cá nhân. 

4.2.3. Vấn đề về đánh giá thành tích 

Theo tôi Công ty nên áp dụng các cách đánh giá như: Đồng 

nghiệp đánh giá lẫn nhau, Để các cá nhân đánh giá mình, Cấp dưới 

đánh giá cấp trên thông qua các cuộc họp, Cấp trên trực tiếp đánh giá 
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cấp dưới. Công ty cần đưa ra thang điểm đánh giá kết quả lao động 

của người lao động một cách công bằng và công khai, có chế độ khen 

thưởng thích đáng bằng vật chất và tinh thần đối với những kết quả 

tốt đem lại lợi ích cho Công ty. Vấn đề quan trọng hơn là sử dụng kết 

quả đánh giá đó để tính lương, nâng lương, xét thưởng cuối năm. 

 4.2.4. Một số kiến nghị khác 

 Kiến nghị về tiền lƣơng và phúc lợi: 

Công ty cần mô tả công việc cho từng vị trí cụ thể, giúp từng 

người lao động thấy được vị trí, vai trò và đóng góp của mình cũng 

như các thành viên khác trong công ty có như vậy người lao động 

mới cảm thấy mình được trả lương, thưởng công bằng . 

Bên cạnh lương thưởng , Công ty cần chú ý chế độ phúc lợi 

khác như: tham quan, du lịch.  

Kiến nghị về đào tạo và thăng tiến: 

Qua nghiên cứu này ta thấy rằng nhân tố sự hài lòng đối với 

đào tạo và thăng tiến dù được đưa vào phân tích hồi quy nhưng bị 

loại do không phù hợp nhưng đây là nhân tố rất quan trọng. Từ kết 

quả kiểm định sự hài lòng của người lao động đối với vị trí công việc 

có sự khác biệt nhau. Do đó công ty cần duy trì và  đưa ra những 

chính sách để đào tạo, tạo nhiều cơ hội cho người lao động thăng 

tiến. Công ty cần đề ra thang đo chuẩn mực, tạo điều kiện cho người 

lao động có cơ hội được đề bạt, thăng tiến trong công việc. Để người 

lao động biết lo lắng về khả năng phát triển và thành công của mình 

trong công việc tại Công ty. 

4.3. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HƢỚNG NGHIÊN 

CỨU TIẾP THEO 

4.3.1. Hạn chế của nghiên cứu 
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Một là, nghiên cứu khảo sát với số lượng mẫu còn khá ít, vì 

vậy có thể sẽ không phản ánh chung cho các Doanh nghiệp ngành 

may mặc khi xây dựng thang đo và mô hình hồi quy. 

 Hai là, nghiên cứu chưa xét đến sự ảnh hưởng của các nhân 

tố bên ngoài khác (xã hội, văn hóa…) ảnh hưởng đến sự hài lòng của 

người lao động. 

 Ba là, đề tài nghiên cứu tập trung vào nghiên cứu sự hài lòng 

của người lao động là một khái niệm xã hội với phạm vi rộng và đa 

dạng. Vì vậy, việc xây dựng mô hình nghiên cứu và thang đo được 

tác giả ứng dụng trong đề tài nghiên cứu xuất phát từ những nghiên 

cứu trước đây ở trong nước và ngoài nước trong thời gian gần đây. 

Do đó, có sự khác biệt về thời gian và không gian nghiên cứu, đồng 

thời có rất ít nguồn tài liệu tham khảo về lĩnh vực nghiên cứu cho nên 

tác giả gặp nhiều khó khăn trong việc vận dụng và cụ thể hóa những 

thang đo về sự hài lòng của người lao động đối với Công ty TNHH 

MTV Con Đường Xanh Quảng Nam. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu 

cũng phản ánh phù hợp một số khía cạnh với mức độ giải thích R2 = 

0.429 trong mô hình đánh giá sự hài lòng của người lao động. Còn lại 

57,1% giá trị biến thiên của mô hình chưa giải thích được. 

4.3.2. Hƣớng nghiên cứu tiếp theo 

Cần tiến hành đo lường với số lượng mẫu khảo sát lớn hơn, ở 

nhiều bộ phận hơn để đảm bảo độ tin cậy.  

Nghiên cứu cần bổ sung thêm một số yếu tố tác động khác 

như: văn hóa, gia đình, xã hội… vào mô hình để xác định mối tương 

quan giữa những yếu tố này đến mức độ hài lòng trong công việc của 

người lao động. Ngoài ra vẫn còn 57,1% các yếu tố khác mà mô hình 

chưa giải thích được cần phải tiếp tục khám phá để đưa vào các 

nghiên cứu tiếp theo. 
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KẾT LUẬN 

 Đề tài được thực hiện nhằm nghiên cứu về sự hài lòng của 

người lao động tại Công ty TNHH MTV Con Đường Xanh Quảng 

Nam dựa trên các mô hình sự hài lòng trong công việc của người lao 

động đã nghiên cứu trước đây. Việc thực hiện đề tài đã giải quyết 

được các vấn đề sau: 

- Đã làm rõ các vấn đề liên quan đến khái niệm và phương 

pháp luận trong đo lường sự hài lòng của người lao động. 

- Thu thập, phân tích và bước đầu rút ra những kết luận cần 

thiết liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công 

việc của người lao động. 

- Mô hình đề nghị kiểm định và các giả thiết đã được xây 

dựng và kiểm định thành công. Thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến 

sự hài lòng của người lao động bước đầu được hình thành. Mối quan 

hệ giữa các yếu tố với “sự hài lòng của người lao động” được thiết 

lập và khám phá. 

- Kết hợp giữa lý luận và kết quả thực nghiệm, đề tài đã đưa 

ra một số kiến nghị nhằm bảo đảm và duy trì lâu dài sự hài lòng của 

người lao động.Trong đó, nhấn mạnh đến đánh giá thực hiện công 

việc, cơ hội đào tạo và thăng tiến, bản chất công việc và đồng nghiệp. 

Về cơ bản, các mục tiêu nghiên cứu đặt ra cho đề tài đã đạt 

được ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn bộc 

lộ nhiều hạn chế, làm cho những kết luận của mô hình được đề xuất 

trong đề tài chưa thực sự thuyết phục.Cần tiếp tục hoàn thiện và sửa 

chữa những thiếu sót, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng và ý nghĩa 

thực tiễn của đề tài. 

   

 


