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Ñaùnh giaù möùc ñoä
THOÛA MAÕN COÂNG VIEÄC
taïi Coâng ty Ñieän löïc Ngheä An
l ÑINH THÒ PHÖÔÏNG
Toùm taét
Muïc tieâu nghieân cöùu nhaèm xaùc
ñònh caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán
söï thoûa maõn coâng vieäc cuûa ngöôøi
lao ñoäng taïi Coâng ty Ñieän löïc
Ngheä An. Soá lieäu ñöôïc thu thaäp
thoâng qua traû lôøi baûng caâu hoûi
goàm 220 ngöôøi lao ñoäng, sau ñoù
ñöôïc xöû lyù baèng phaàn meàm thoáng
keâ SPSS 16.0, ñöôïc ño löôøng ñoä
tin caäy baèng heä soá Cronbachs
alpha, phöông phaùp phaân tích
nhaân toá EFA vaø phaân tích hoài quy.
Keát quaû cho thaáy coù ba yeáu toá aûnh
höôûng vaø bieán thieân cuøng chieàu
vôùi söï thoûa maõn coâng vieäc, trong
ñoù yeáu toá aûnh höôûng maïnh nhaát
vaø coù yù nghóa thoáng keâ nhaát laø
“tieàn löông vaø phuùc lôïi”, keá ñeán
laø “baûn chaát coâng vieäc” vaø aûnh
höôûng thaáp nhaát laø “ñaùnh giaù thöïc
hieän coâng vieäc”.
1. Ñaët vaán ñeà
Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa neàn
kinh teá Vieät Nam, nhu caàu veà
nguoàn nhaân löïc cuõng ngaøy caøng
gia taêng caû veà soá löôïng vaø chaát
löôïng. Doanh nghieäp khoâng chæ
chuù troïng hôn vaán ñeà tuyeån choïn
ñuùng ngöôøi vaøo ñuùng vò trí coâng
vieäc, maø coøn phaûi giöõ chaân ngöôøi
lao ñoäng, ñaëc bieät laø ngöôøi lao
ñoäng giöõ vò trí chuû choát trong
doanh nghieäp. Vì vaäy, nghieân cöùu
ñöôïc thöïc hieän nhaèm muïc ñích
xaây döïng thang ño JDI vaø xaùc
ñònh cöôøng ñoä cuûa caùc nhaân toá
aûnh höôûng tôùi söï thoûa maõn trong
coâng vieäc cuûa ngöôøi lao ñoäng. Keát
quaû nghieân cöùu seõ giuùp Ban laõnh
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ñaïo Coâng ty chuù troïng vaøo caùc
yeáu toá coù aûnh höôûng maïnh vaø coù
yù nghóa thoáng keâ ñeán möùc ñoä thoûa
maõn coâng vieäc cuûa ngöôøi lao
ñoäng.
2. Phöông phaùp nghieân cöùu
2.1. Phöông phaùp nghieân cöùu
ñònh tính
Kyõ thuaät thaûo luaän nhoùm vaø
laáy yù kieán chuyeân gia ñöôïc söû
duïng trong nghieân cöùu naøy vaø noù
ñöôïc duøng ñeå khaùm phaù boå sung
moâ hình treân cô sôû Chæ soá moâ taû
coâng vieäc JDI.
2.2. Phöông phaùp nghieân cöùu
ñònh löôïng

aûnh höôûng cuûa töøng yeáu toá trong
moâ hình.
2.3. Nghieân cöùu chính thöùc
Nghieân cöùu khaûo saùt söï thoûa
maõn cuûa nhaân vieân ñoái vôùi coâng
vieäc taïi Coâng ty Ñieän löïc Ngheä
An goàm 8 thaønh phaàn vôùi 35 bieán
quan saùt. Thieát keá phieáu khaûo saùt
söû duïng thang ño Likert 5 baäc ñeå
saép xeáp töø nhoû ñeán lôùn vôùi soá
caøng lôùn laø caøng ñoàng yù vôùi phaùt
bieåu (1: raát khoâng ñoàng yù; 2:
khoâng ñoàng yù; 3: taïm ñoàng yù; 4
ñoàng yù; 5: hoaøn toaøn ñoàng yù),
dieãn ñaït vaø maõ hoùa baèng caâu hoûi
ñeå phuïc vuï cho vieäc xöû lyù döõ

Hình 1. Moâ hình nghieân cöùu
Bản chất công việc
Cơ hội đào tạo và thăng tiến
Lãnh đạo
Đồng nghiệp
Tiền lương

Đặc điểm
nhân khẩu học:
+ Độ tuổi
+ Giới tính
+ Trình độ
+ Nơi làm việc
+ Mức thu nhập

Môi trường làm việc
Đánh giá thực hiện công việc
Phúc lợi

Ñöôïc thöïc hieän thoâng qua
phöông phaùp thu thaäp soá lieäu laø söû
duïng baûng caâu hoûi ñieàu tra. Toaøn
boä döõ lieäu hoài ñaùp ñöôïc xöû lyù vôùi
phaàn meàm SPSS 16.0. Böôùc
nghieân cöùu naøy nhaèm ñaùnh giaù
thang ño, caùc moái quan heä giöõa
caùc yeáu toá, ño löôøng möùc ñoä thoûa
maõn cuûa ngöôøi lao ñoäng theo töøng
yeáu toá lieân quan, döï ñoaùn möùc ñoä

Sự thỏa mãn
công việc

lieäu, caùc phöông phaùp ñaùnh giaù
thang ño.
3. Keát quaû nghieân cöùu
3.1. Ñaëc ñieåm maãu khaûo saùt
Soá phieáu 200 hôïp leä ñöôïc nhaäp
vaøo maùy ñeå kieåm tra soá lieäu
chieám 91% treân toång soá phieáu
phaùt ra. Tyû leä ngöôøi lao ñoäng
tham gia traû lôøi hôïp leä phaân boá
hôïp lyù taïi caùc phoøng ban, phaân
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xöôûng vaø caùc Ñieän löïc. Veà giôùi
tính, maãu khaûo saùt coù 120 ngöôøi
lao ñoäng laø nam, chieám 60% toång
soá ngöôøi lao ñoäng tham gia traû lôøi
hôïp leä; soá ngöôøi lao ñoäng nöõ laø 80
ngöôøi, chieám 40%. Ña soá ngöôøi
tham gia traû lôøi ñeàu ôû nhoùm tuoåi
töø 30 ñeán 39 coù 86 ngöôøi (43%);
keá ñeán laø nhoùm töø 40 ñeán 49 tuoåi
coù 46 ngöôøi (23%); cuoái cuøng laø 2
nhoùm döôùi 25 tuoåi vaø töø 50 tuoåi
trôû leân ñeàu coù 34 ngöôøi (17%).
Vôùi maãu nhö vaäy ñaõ ñaûm baûo tính
ñaïi dieän cho toång theå goàm 1.400
caùn boä coâng nhaân vieân cuûa Coâng
ty.
3.2. Ñaùnh giaù ñoä tin caäy, ñoä
giaù trò cuûa thang ño vaø moâ hình
nghieân cöùu
3.3.1. Ño löôøng ñoä tin caäy
baèng heä soá Cronbachs alpha
Sau khi loaïi 04 bieán raùc (baûn
chaát coâng vieäc 13, cô hoäi ñaøo taïo
vaø thaêng tieán 21, laõnh ñaïo 36, tieàn
löông 52), caùc thang ño ñeàu coù heä
soá Cronbachs Alpha trong khoaûng
töø 0.6 ñeán 0.95. Caùc bieán quan saùt
trong moãi thang ño cuõng ñeàu coù
heä soá töông quan bieán toång > 0.3.
Vì vaäy, 09 thang ño vôùi 31 bieán
coøn laïi ñeàu ñöôïc giöõ laïi vì chuùng
ñaûm baûo ñoä tin caäy cuûa thang ño.
(Xem baûng 1)
3.3.2. Phaân tích nhaân toá khaùm
phaù (EFA) (Xem baûng 2 - trang
beân)
Keát quaû phaân tích nhaân toá taïi
Baûng 2 sau khi söû duïng phöông
phaùp tính heä soá Principal Axis
Factoring vôùi pheùp quay Promax
vaø ñieåm döøng khi trích caùc yeáu toá
Eigenvalue > 1. Keát quaû vôùi 22
bieán quan saùt coù 5 nhaân toá ñöôïc
nhoùm laïi vaø ruùt ra, toång phöông
sai trích = 79,53% cho bieát 5 nhaân
toá naøy giaûi thích ñöôïc 79.53%
bieán thieân cuûa döõ lieäu.
3.3.3.Phaân tích hoài quy
Ñeå xaùc ñònh cöôøng ñoä cuûa caùc
nhaân toá aûnh höôûng ñeán söï thoûa
maõn trong coâng vieäc cuûa ngöôøi

Baûng 1. Baûng toång keát heä soá tin caäy cuûa caùc thaønh
phaàn thang ño söï thoûa maõn

Baûng 3. Heä soá xaùc ñònh R-Square

Baûng 4. Kieåm ñònh ña coäng tuyeán

lao ñoäng, söû duïng phöông trình
hoài quy tuyeán tính. Hai nhaân toá
“laõnh ñaïo” vaø “ñoàng nghieäp” bò
loaïi khoûi moâ hình do möùc yù nghóa
> 0.05. Coøn laïi 3 nhaân toá töø keát
quaû phaân tích treân laø 3 bieán ñoäc
laäp ñöôïc kyù hieäu töông öùng: F1:
Ñaùnh giaù thöïc hieän coâng vieäc, F2:
Tieàn löông vaø phuùc lôïi, F3: Baûn
chaát coâng vieäc. Moâ hình hoài quy
coù daïng nhö sau:
Thoaman = 0.159 x F1 +
0.530 x F2 + 0.222 x F3
Heä soá hoài quy chuaån hoùa Beta
cho thaáy nhaân toá thoûa maõn coâng
vieäc cuûa ngöôøi lao ñoäng veà tieàn
löông vaø phuùc lôïi taùc ñoäng maïnh
nhaát ñeán söï thoûa maõn coâng vieäc
(Beta = 0.530), keá ñeán laø thoûa
maõn veà baûn chaát coâng vieäc (Beta
= 0.222) vaø cuoái cuøng coù aûnh
höôûng thaáp nhaát laø ñaùnh giaù thöïc
hieän coâng vieäc (Beta = 0.159). Heä

soá xaùc ñònh R2 hieäu chænh cuûa moâ
hình treân laø 0.668 theå hieän raèng
caùc bieán ñoäc laäp trong phöông
trình hoài quy giaûi thích ñöôïc
66.8% bieán thieân cuûa bieán phuï
thuoäc. Keát quaû cho thaáy heä soá
Tolerance thaáp vaø VIF khoâng
vöôït quaù 10 neân khoâng xaûy ra
hieän töôïng ña coäng tuyeán.
Qua phaân tích söï khaùc bieät
(kieåm ñònh T - Test) cho thaáy:
khoâng coù söï khaùc nhau veà möùc ñoä
thoûa maõn coâng vieäc giöõa ngöôøi
lao ñoäng theo caùc ñaëc ñieåm nhaân
khaåu hoïc nhö: giôùi tính; ñoä tuoåi vaø
trình ñoä hoïc vaán, chuyeân moân
nhöng laïi coù söï khaùc nhau veà möùc
ñoä thoûa maõn coâng vieäc giöõa ngöôøi
lao ñoäng theo ñaëc ñieåm nhaân
khaåu hoïc nhö: nôi laøm vieäc vaø
möùc thu nhaäp. Nhaân vieân khoái
phoøng ban Coâng ty coù möùc ñoä
thoûa maõn coâng vieäc cao hôn nhaân
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Baûng 2. Baûng ma traän nhaân toá ñaõ xoay trong keát quaû EFA
1

- Nhân tố 5: Bản chất công việc
Công việc phù hợp với năng lực cá nhân
Công việc thú vị
Việc phân chia công việc hợp lý
- Nhân tố 1: Lãnh đạo
Lãnh đạo gương mẫu, lời nói và việc làm song hành
Lãnh đạo có năng lực, tầm nhìn và khả năng điều hành
Người lao động nhận được sự hỗ trợ của cấp trên khi cần thiết
Lãnh đạo lắng nghe quan điểm và suy nghĩ của người lao động
Người lao động được tôn trọng và tin cậy trong công việc
- Nhân tố 4: Đồng nghiệp
Đồng nghiệp thường sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau
Các đồng nghiệp phối hợp làm việc tốt
Đồng nghiệp thân thiện
- Nhân tố 3: Tiền lương và phúc lợi
Tiền lương tương xứng với kết quả làm việc
Tiền lương được trả công bằng giữa các nhân viên
Hài lòng với chế độ tiền lương trong Công ty
- Nhân tố 2: Đánh giá thực hiện công việc
Việc đánh giá được thực hiện định kỳ
Đánh giá khách quan, khoa học, công bằng
Kết quả đánh giá phản ánh đầy đủ, chính xác
Kết quả đánh giá được sử dụng để xét lương, thưởng, đề bạt
Đánh giá giúp cải thiện và nâng cao năng suất lao động
- Nhân tố 3: Tiền lương và phúc lợi
Chính sách phúc lợi rõ ràng và hữu ích
Chính sách phúc lợi thể hiện sự quan tâm chu đáo của Công ty
Phúc lợi được thực hiện đầy đủ và hấp dẫn người lao động

vieân taïi caùc ñôn vò saûn xuaát (Ñieän
löïc, Phaân xöôûng phuï trôï) vaø nhaân
vieân coù möùc thu nhaäp töø 7 trieäu
ñoàng trôû leân coù möùc ñoä thoûa maõn
cao hôn so vôùi nhaân vieân coù möùc
thu nhaäp döôùi 7 trieäu ñoàng.
4. Keát luaän
Töø keát quaû nghieân cöùu naøy, söï
thoûa maõn ñoái vôùi tieàn löông vaø
phuùc lôïi cuûa ngöôøi lao ñoäng laø
nhaân toá aûnh höôûng maïnh hay coù yù
nghóa quan troïng nhaát. Thöù töï öu
tieân maø Coâng ty caàn laøm laø taïo söï
coâng baèng hôn trong vieäc phaân
phoái thu nhaäp; chaêm lo nhieàu hôn
ñeán ñôøi soáng cuûa ngöôøi lao ñoäng,
ñaëc bieät laø veà maët tinh thaàn. Vôùi
ñaëc thuø quaûn lyù vaän haønh vaø kinh
doanh baùn ñieän treân ñòa baøn roäng
lôùn, daøn traûi, Coâng ty caàn chuù
troïng quan taâm hôn nöõa veà cheá
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2

Nhân tố
3

4

5
0.825
0.786
0.714

0.892
0.878
0.885
1.025
0.818

ñoä tieàn löông vaø phuùc lôïi ñoái vôùi
ngöôøi lao ñoäng laøm vieäc taïi
nhöõng Ñieän löïc mieàn nuùi, vuøng
saâu, vuøng xa vöøa phaûi xa gia
ñình, ñi laïi khoù khaên, coâng vieäc
tröïc tieáp vaát vaû, möùc ñoä an toaøn
lao ñoäng thaáp.
Coâng ty neân xaây döïng nhöõng
tieâu chí cuï theå trong vieäc ñaùnh
giaù keát quaû thöïc hieän coâng vieäc
cuûa ngöôøi lao ñoäng moät caùch

0.878
0.967
0.907
0.743
0.775
0.715
0.820
0.862
0.894
0.602
0.747
0.892
0.880
0.889

chính xaùc, coâng khai, minh baïch
hôn, khoâng ñeå xaûy ra tình traïng
thieân vò hoaëc thaønh kieán ñoái vôùi
baát kyø caù nhaân ngöôøi lao ñoäng
naøo trong coâng ty. Coù theå giaûm
aùp löïc coâng vieäc cho ngöôøi lao
ñoäng thoâng qua vieäc boá trí coâng
vieäc phuø hôïp vôùi naêng löïc caù
nhaân vaø giao khoái löôïng coâng
vieäc vöøa söùc n

TAØI LIEÄU THAM KHAÛO
1. Nguyeãn Thò Caønh (2007), Giaùo trình Phöông phaùp & phöông phaùp luaän
nghieân cöùu khoa hoïc kinh teá, Nhaø xuaát baûn Ñaïi hoïc Quoác gia TP.HCM.
4. Traàn Kim Dung (2005), “Ño löôøng möùc ñoä haøi loøng ñoái vôùi coâng vieäc trong ñieàu kieän
cuûa Vieät Nam”, Taïp chí Phaùt trieån Khoa hoïc Coâng ngheä, Ñaïi hoïc Quoác Gia TP.HCM,
taäp 8 (soá 12).
9. Nguyeãn Ñình Thoï - Nguyeãn Thò Mai Trang (2008), Nghieân cöùu khoa hoïc trong
Quaûn Trò Kinh Doanh, Nhaø xuaát baûn Thoáng Keâ.
12. Hoaøng Troïng & Chu Nguyeãn Moäng Ngoïc (2005), Phaân tích döõ lieäu nghieân cöùu vôùi
SPSS, Nhaø xuaát baûn Thoáng keâ.

