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MỞ ĐẦU 

Lý do chọn đề tài 

Đã từ lâu, những vấn đề trong giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng luôn 

là đề tài nóng bỏng thu hút sự chú ý của báo giới, công luận xã hội cũng như các chuyên 

gia và các nhà lãnh đạo. 

Trước đây, giáo dục được xem như một hoạt động sự nghiệp đào tạo con người 

mang tính phi thương mại, phi lợi nhuận nhưng qua một thời gian dài chịu sự ảnh hưởng 

của các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là tác động  của nền kinh tế thị trường đã khiến cho 

tính chất của hoạt động này không còn thuần túy là một phúc lợi công mà dần thay đổi 

thành “dịch vụ giáo dục”. Theo đó, giáo dục trở thành một loại dịch vụ và khách hàng 

(sinh viên, phụ huynh) có thể bỏ tiền ra để đầu tư và sử dụng một dịch vụ mà họ cho là 

tốt nhất. 

Song song với việc chuyển từ hoạt động phúc lợi công sang dịch vụ công và tư, một 

thị trường giáo dục dần dần hình thành và phát triển trong đó cách hoạt động trao đổi 

diễn ra khắp nơi, tăng mạnh cả về số lượng lẫn hình thức. Các cơ sở giáo dục đua nhau ra 

đời để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng với nhiều mô hình đào tạo khác nhau: từ 

chính quy, tại chức, chuyên tu, hoàn chỉnh đến liên thông, đào tạo từ xa,... Từ đó nảy sinh 

các vấn đề như chất lượng đào tạo kém, sinh viên ra trường không đáp ứng nhu cầu 

nguồn nhân lực, sự xuống cấp đạo đức học đường, chương trình và nội dung giảng dạy 

nặng nề và không phù hợp với thực tế...đã xuất hiện ngày càng nhiều hơn trên mặt báo, 

trên các chương trình thời sự cũng như trên các phương tiên thông tin đại chúng khác, 

điều này dẫn đến sự hoang mang đối với công chúng, đặc biệt là khi họ lụa chọn trường 

cho con em mình theo học. 

Nhằm giải quyết các mối lo ngại đó, Bộ Giáo Dục và Đào tạo đã thể hiện nỗ lực của 

mình trong việc quản lý chất lượng giáo dục thông qua việc đưa Kiểm định chất lượng 

giáo dục vào Luật Giáo dục sửa đổi năm 2005. Mục đích của việc kiểm định này giúp 

cho các nhà quản lý, các trường đại học xem xét toàn bộ hoạt động của nhà trường một 

cách có hệ thống để từ đó điều chỉnh các hoạt động của nhà trường theo một chuẩn nhất 

định; giúp cho các trường đại học định hướng và xác định chuẩn chất lượng nhất định và 

nó tạo ra một cơ chế đảm bảo chất lượng vừa linh hoạt, vừa chặt chẽ đó là tự đánh giá và 

đánh giá ngoài. 
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Trong những năm gần đây, đảm bảo chất lượng mà hoạt động chính là đánh giá chất 

lượng đã trở thành một phong trào rộng khắp trên toàn thế giới, trong đó có khu vực 

Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng. Tùy theo từng mô hình giáo dục đại học 

mà từng nước có thể áp dụng phương thức đánh giá và quản lý chất lượng khác nhau, tuy 

nhiên có hai cách tiếp cận đánh giá chất lượng thường được xử dụng trên thế giới đó là 

đánh giá đồng nghiệp và đánh giá sản phẩm. Trong đó, đánh giá đồng nghiệp chú trọng 

đánh giá đầu vào và quá trình đào tạo còn đánh giá sản phẩm thì thông qua bộ chỉ số thực 

hiện và chú trọng vào sự hài lòng của các bên liên quan. Bộ chỉ số này cho phép giám sát 

chất lượng giáo dục đại học hàng năm , không quá tốn nhiều thời gian và phức tạp như 

đánh giá đồng nghiệp, có thể thực hiện đồng loạt trên quy mô cả nước. Phương thức đánh 

giá sản phẩm được sử dụng rộng rãi tại Hoa Kỳ, các nước Bắc mỹ và Châu Âu vì các dữ 

liệu thu được bằng bộ chỉ sô sthực hiện sẽ giúp khẳng định tính hợp lý của các chuẩn 

mực trong bộ tiêu chuẩn kiểm định chất lượng. 

Riêng ở Đông Nam Á, việc thành lập tổ chức đảm bảo chất lượng mạng đại học 

Đông Nam Á (AUN-QA) vào năm 1998 cho thấy sự nỗ lực trong việc quản lý chất lượng 

giáo dục đại học bao gồm các yếu tố cốt lõi như sứ mạng mục tiêu, nguồn lực, các hoạt 

động then chốt (đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ) và cách thành quả đạt được. Các yếu tố này 

sẽ trực tiếp tạo ra chất lượng của giáo dục đại học. Ngoài ra  mô hình chất lượng của 

AUN-QA còn có hai yếu tố hỗ trợ là sự hài lòng của các bên liên quan và đảm bảo chất 

lượng và đối sánh trong phạm vi quốc gia/quốc tế. Đây là những yếu tố không trực tiếp 

tạo ra chất lượng nhưng lại rất cần thiết vì nó cung cấp thông tin phản hồi và cơ cấu giám 

sát, cách đánh giá, đối sánh nhằm giúp cho hệ thống giáo dục có thể vận hành đúng 

hướng. 

Qua đó ta thấy được thông tin về sự hài lòng của các bên liên quan chính là bằng 

chứng về hiệu quả của hệ thống giáo dục, giúp hệ thống kịp thời có những điều chỉnh hợp 

lý để ngày càng tạo ra mức độ hài lòng cao hơn của những đối tượng mà nó phực vụ. Với 

mục đích xác định sự hài lòng của sinh viên nhằm góp phần cải tiến, nâng cao chất lượng 

đào tạo của trường Đại Học Kinh Tế, Đại Học Quốc Gia Hà Nội cho nên chúng tôi chọn 

đề tài “Khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng của chương trình đào 

tạo tại trường Đại Học Kinh Tế Đại Học Quốc Gia Hà Nội”. 
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Mục đích nghiên cứu của đề tài 

- Mục đích trước mắt: khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng của 

chương trình đào tạo tại trường ĐHKT ĐHQGHN và tìm hiểu một số yếu tố tác 

động đến kết quả này. 

- Mục đích sâu xa: việc khảo sát này nhằm phục vụ cho công tác đổi mới và nâng 

cao chất lượng đào tạo tại trường ĐHKT. 

Phạm vi nghiên cứu 

Nghiên cứu này tiến hành khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng của 

chương trình đào tạo tại trường ĐHKT ĐHQGHN. 

Câu hỏi nghiên cứu  

 Mức độ hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo của trường ĐHKT - 

ĐHQGHN? 

 Các yếu tố cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, giảng viên, khả năng phục vụ,...có 

ảnh hưởng như thế nào đến sự hài lòng của sinh viên? 

 Làm thế nào để nâng cao sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo? 

Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

- Khách thể nghiên cứu: sinh viên đại học chính quy trường ĐHKT 

- Đối tượng nghiên cứu: sự hài lòng của sinh viên đối với chất lượng chương trình 

đào tạo tại trường ĐHKT . 

Phương pháp tiếp cận nghiên cứu 

 Dạng thiết kế nghiên cứu: 

Nghiên cứu này được thiết kế chủ yếu theo dạng nghiên cứu định lượng thông qua 

bảng hỏi để thu thập thông tin. Nghiên cứu còn kết hợp một phần với nghiên cứu định 

tính thông qua phỏng vấn sâu một sô sinh viên về những kỳ vọng của sinh viên khi 

tham gia học tập tại trường cũng như kiến nghị của sinh viên nhằm nâng cao chất lượng 

hoạt động đào tạo của nhà trường. Qua đó kết quả nghiên cứu sẽ mang tính thuyết phục 

và có độ tin cậy cao hơn. 

 Công cụ thu thập dữ liệu, các biến số và các tư liệu: 

- Công cụ thu thập dữ liệu: bảng hỏi. 

- Các biến số: 
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+ Biến độc lập: chương trình đào tạo, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, khả năng 

phục vụ và kết quả đạt được chung về khóa học 

+ Biến phụ thuộc: sự hài lòng của sinh viên 

+ Biến kiểm soát: ngành học, năm học, kết quả học tập, giới tính 

- Các tư liệu:  

+ Các tài liệu về trường ĐHKT – ĐHQG HN 

+ Dữ liệu về sinh viên, kết quả học tập của sinh viên 

+ Bảng hỏi 

+ Phần mềm thống kê SPSS 

Quy trình chọn mẫu nghiên cứu 

- Chọn mẫu để khảo sát bằng bảng hỏi 

Trường ĐHKT hiện tại có 5 khoa bao gồm: khoa quản trị kinh doanh, khoa tài 

chính ngân hàng, khoa kinh tế phát triển, khoa kinh tế chính trị, khoa kinh tế và 

kinh doanh quốc tế. 

Chúng tôi đã gửi email bảng hỏi qua hòm thư chung của các lớp và tổng cộng 

có 160 sinh viên trả lời, rải từ năm thứ nhất đến năm thứ 4 (tương đương khóa 

2009,2010,2011 và 2012). Trong đó có 55 sinh viên khoa quản trị kinh doanh,  12 

sinh viên khoa kinh tế chính trị, 22 sinh viên khoa tài chính-ngân hàng, 36 sinh 

viên khoa kinh tế phát triển và 35 sinh viên khoa kinh tế và kinh doanh quốc tế. 

Trong đó có 31 sinh viên nam và 129 sinh viên nữ. 
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CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.1 Khái niệm và đặc điểm của dịch vụ 

1.1.1 Khái niệm 

Trong cuộc sống ngày nay chúng ta biết đến rất nhiều hoạt động trao đổi được gọi 

chung là dịch vụ và ngược lại dịch vụ bao gồm rất nhiều các loại hình hoạt động và 

nghiệp vụ trao đổi trong các lĩnh vực và ở cấp độ khác nhau. Đã có nhiều khái niệm, định 

nghĩa về dịch vụ nhưng để có hình dung về dịch vụ trong nghiên cứu khoa học này, 

chúng tôi tham khảo một số khái niệm dịch vụ cơ bản. 

- Theo Từ điển Tiếng Việt: Dịch vụ là công việc phục vụ trực tiếp cho những nhu 

cầu nhất định của số đông, có tổ chức và được trả công [Từ điển Tiếng Việt, 2004, NXB 

Đà Nẵng, tr256] 

- Định nghĩa về dịch vụ trong kinh tế học được hiểu là những thứ tương tự như 

hàng hoá nhưng phi vật chất [Từ điển Wikipedia]. Theo quan điểm kinh tế học, bản chất 

của dịch vụ là sự cung ứng để đáp ứng nhu cầu như: dịch vụ du lịch, thời trang, chăm sóc 

sức khoẻ…và mang lại lợi nhuận. 

- Philip Kotler () định nghĩa dịch vụ: Dịch vụ là một hoạt động hay lợi ích cung 

ứng nhằm để trao đổi, chủ yếu là vô hình và không dẫn đến việc chuyển quyền sở hữu. 

Việc thực hiện dịch vụ có thể gắn liền hoặc không gắn liền với sản phẩm vật chất. 

 Tóm lại, có nhiều khái niệm về dịch vụ được phát biểu dưới những góc độ khác 

nhau nhưng tựu chung thì: Dịch vụ là hoạt động có chủ đích nhằm đáp ứng nhu cầu nào 

đó của con người. Đặc điểm của dịch vụ là  không tồn tại ở dạng sản phẩm cụ thể (hữu 

hình) như hàng hoá nhưng nó phục vụ trực tiếp nhu cầu nhất định của xã hội. Và đạo tạo 

cũng là một dịch vụ. 

1.1.2 Đặc điểm 

            Dịch vụ có những đặc điểm khác biệt so với những sản phẩm khác như vô 

hình, không đồng nhất, không thể tách rời, dễ hỏng, không thể hoàn trả, nhu cầu bất định, 

quan hệ qua con người, tính cá nhân, tâm lý như sau: 

(Ghobadian, Speller & Jones, 1993; Groth& Dye, 1994; Zeithaml et al., 1990, dẫn 

theo Thongsamak, 2001): 
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1. Vô hình: đây là đặc điểm cơ bản của dịch vụ. Với đặc điểm này cho thấy dịch vụ là 

vô hình, không tồn tại dưới dạng vật thể. Tuy vậy sản phẩm dịch vụ vẫn mang nặng tính 

vật chất. Tính không hiện hữu của dịch vụ gây nhiều khó khăn cho quản lý hoạt động sản 

xuất cung cấp dịch vụ, khó khăn hơn cho marketing dịch vụ và khó khăn hơn cho việc 

nhận biết dịch vụ. 

2. Không đồng nhất: sản phẩm dịch vụ không tiêu chuẩn hóa được. Trước hết do hoạt 

động cung ứng, các nhân viên cung cấp không thể tạo ra được các dịch vụ như nhau trong 

những thời gian làm việc khác nhau. Hơn nữa khách hàng tiêu dùng là người quyết định 

chất lượng dịch vụ dựa vào những cảm nhận của họ trong những thời gian khác nhau, sự 

cảm nhận cũng khác nhau, những khách hàng khác nhau có sự cảm nhận khác nhau. Sản 

phẩm dịch vụ có giá trị khi thỏa mãn nhu cầu riêng biệt của khách hàng. Do vậy trong 

cung cấp dịch vụ thường thực hiện cá nhân hóa, thoát ly khỏi quy chế, điều đó càng làm 

tăng thêm mức độ khác biệt. Dịch vụ vô hình ở đầu ra nên không thể đo lường và quy 

chuẩn được. 

3. Không thể tách rời: sản phẩm dịch vụ gắn liền với hoạt động cung cấp dịch vụ. Các 

sản phẩm dịch vụ có thể là không đồng nhất mang tính hệ thống, đều từ cấu trúc của dịch 

vụ cơ bản phát triển thành. Quá trình sản xuất gắn liền với tiêu dùng dịch vụ. Người tiêu 

dùng cũng tham gia hoạt động sản xuất cung cấp dịch vụ cho mình. Như vậy việc sản 

xuất dịch vụ phải thận trọng, phải có khách hàng, có nhu cầu thì quá trình sản xuất mới 

có thể tiến hành được. 

4. Dễ hỏng: Dịch vụ không thể tồn kho, không cất trữ và không thể vận chuyển từ 

khu vực này tới khu vực khác. Do vậy việc tiêu dùng dịch vụ bị hạn chế bởi thời gian. 

Cũng từ đặc điểm này mà làm mất cân bằng cân đối quan hệ cung cầu cục bộ giữa thời 

điểm khác nhau trong cùng một thời gian. 

5. Không thể hoàn trả: nếu khách hàng không hài lòng, họ có thể  được hoàn tiền 

nhưng không thể hoàn dịch vụ.  

6. Nhu cầu bất định: độ bất định nhu cầu dịch vụ cao hơn sản phẩm hữu hình nhiều.  

7. Quan hệ qua con người: vai trò con người trong dịch vụ rất cao và thường được 

khách hàng thẩm định khi đánh giá dịch vụ.  

8. Tính cá nhân: khách hàng đánh giá dịch vụ dựa vào cảm nhận cá nhân của  mình 

rất nhiều.  

9. Tâm lý: chất lượng dịch vụ được đánh giá theo trạng thái tâm lý của khách hàng. 
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1.2 Chất lượng dịch vụ và chất lượng đào tạo 

1.2.1  Chất lượng dịch vụ và mô hình 

Xuất phát từ những quan điểm chất lượng trong lĩnh vực sản xuất của những  năm 

1930, trong những thập kỷ gần đây, chất lượng dịch vụ đã  được xác định như một yếu tố 

cạnh tranh có tính chiến lược. Chất lượng dịch vụ là một phạm trù rất rộng và phức tạp, 

phản ánh tổng hợp các nội dung kinh tế, kỹ thuật và xã hội. Do tính phức tạp đó nên hiện 

này có rất nhiều khái niệm khác nhau về chất lượng, có thể nhận thấy, tùy theo hướng 

tiếp cận mà khái niệm chất lượng được hiểu theo các cách khác nhau, mỗi cách hiểu đều 

có cơ sở khoa học nhằm giải quyết mục tiêu, nhiệm vụ nhất định trong thực tế. Một vài 

chuyên gia về chất lượng đã định nghĩa chất lượng dịch vụ như sau: 

- Theo ISO 8402, chất lượng dịch vụ là “Tập hợp các đặc tính của một đối tượng, 

tạo cho đối tượng đó khả năng thỏa mãn những yêu cầu đã nêu ra hoặc tiềm ẩn”. Có thể 

hiểu chất lượng dịch vụ là sự thỏa mãn khách hàng được đo bằng hiệu số giữa chất lượng 

mong đợi và chất lượng đạt được. Nếu chất lượng mong đợi thấp hơn chất lượng đạt 

được thì chất lượng dịch vụ là tuyệt hảo, nếu chất lượng mong đợi lớn hơn chất lượng đạt 

được thì chất lượng dịch vụ không đảm bảo, nếu chất lượng mong đợi bằng chất lượng 

đạt được thì chất lượng dịch vụ đảm bảo.  

- Theo Feigenbaum (1991) “Chất lượng là quyết định của khách hàng dựa trên kinh 

nghiệm thực tế đối với sản phẩm hoặc dịch vụ, được đo lường dựa trên những yêu cầu 

của khách hàng, những yêu cầu này có thể được hoặc không được nêu ra, được ý thức 

hoặc đơn giản chỉ là cảm nhận, hoàn toàn chủ quan hoặc mang tính chuyên môn và luôn 

đại diện cho mục tiêu động trong một thị trường cạnh tranh”. 

Chất lượng dịch vụ là mức độ mà một dịch vụ đáp ứng được nhu cầu và sự mong đợi 

của khách hàng (Lewis & Mitchell, 1990; Asubonteng & ctg, 1996; Wisniewski & 

Donnelly, 1996). Edvardsson, Thomsson & Ovretveit (1994) cho rằng chất lượng dịch vụ 

là dịch vụ đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng và làm thoả mãn nhu cầu của 

họ.Theo nhóm tác giả Bùi Nguyên Hùng và Nguyễn Thúy Quỳnh Loan (2010), mỗi 

khách hàng thường cảm nhận khác nhau về chất lượng, do vậy việc tham gia của khách 

hàng trong việc phát triển và đánh giá chất lượng dịch vụ là rất quan trọng. Trong lĩnh 

vực dịch vụ, chất lượng là một hàm của nhận thức khách hàng. Nói một cách khác, chất 

lượng dịch vụ được xác định dựa vào nhận thức, hay cảm nhận của khách hàng liên quan 

đến nhu cầu cá nhân của họ.  Còn theo Parasuraman et al (1985:1988, dẫn theo Nguyễn 

Đinh Thọ et al, 2003), chất lượng dịch vụ là khoảng cách giữa sự mong đợi của khách 
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hàng và nhận thức của họ khi đã sử dụng qua dịch vụ. Ông được xem là những người đầu 

tiên nghiên cứu chất lượng dịch vụ một cách cụ thể và chi tiết trong lĩnh vực tiếp thị với 

việc đưa ra mô hình 5 khoảng cách trong chất lượng dịch vụ. 

 

Hình 1. 1 Mô hình chất lượng dịch vụ Parasuraman et al 

 (1985, dẫn theo Nguyễn Đinh Thọ et al, 2003) 

- Khoảng cách [1 ] là sai biệt giữa kỳ vọng của khách hàng và cảm nhận của nhà 

cung cấp dịch vụ về kỳ vọng đó. Sự diễn dịch kỳ vọng của khách hàng khi không hiểu 

thấu đáo các đặc trưng chất lượng dịch vụ, đặc trưng khách hàng tạo ra sai biệt này.  

- Khoảng cách [2]  được tạo ra khi nhà cung cấp gặp các khó khăn, trởngại khách 

quan lẫn chủ quan khi chuyển các kỳ vọng được cảm nhận sang các tiêu chí chất lượng 

cụ thể và chuyển giao chúng đúng như kỳ vọng. Các tiêu chí này trở thành các thông tin 

tiếp thị đến khách hàng.  

- Khoảng cách [3] hình thành khi nhân viên chuyển giao dịch vụ cho khách hàng 

không đúng các tiêu chí đa định. Vai trò nhân viên giao dịch trực tiếp rất quan trọng 

trong tạo ra chất lượng dịch vụ.  

- Khoảng cách [4] là sai biệt giữa dịch vụ chuyển giao và thông tin mà khách hàng 

nhận được. Thông tin này có thể làm tăng kỳ vọng nhưng có thể làm giảm chất lượng 

dịch vụ cảm nhận khi khách hàng không nhận đúng những gì đã cam kết.  

- Khoảng cách [5] hình thành từ sự khác biệt giữa chất lượng cảm nhận và chất 

lượng kỳ vọng khi khách hàng tiêu thụ dịch vụ. Parasuraman et al. (1985) (dẫn theo 
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Nguyễn Đinh Thọet al, 2003) cho rằng chất lượng dịch vụ chính là khoảng cách thứ năm. 

Khoảng cách này lại phụ thuộc vào 4 khoảng cách trước. 

Thực chất việc đảm bảo và nâng cao chất lượng dịch vụ là giảm và xóa bỏ các khoảng 

cách theo mô hình chất lượng dịch vụ ( Hình 2.1 ) Qua các định nghĩa nêu trên, có thể 

nhận thấy vấn đề tiếp cận khái niệm chất lượng dịch vụ là mức độ đáp ứng nhu cầu, sự 

mong muốn của khách hàng là xu thếcủa các chuyên gia về chất lượng trong  giai đoạn 

hiện nay. Theo quan điểm đó chất lượng dịch vụ có những đặc điểm sau: 

- Chất lượng là sự thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, nếu một sản phẩm dịch vụ 

nào đó không thể hiện được sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì được xem là có chất 

lượng kém. 

- Do chất lượng được đo lường bằng mức độ thỏa mãn nhu cầu, mà nhu cầu luôn 

biến động nên chất lượng cũng luôn biến động theo thời gian, không gian và điều kiện sử 

dụng. 

- Nhu cầu của khách hàng có thể được công bố rõ ràng dưới dạng các quy định, tiêu 

chuẩn nhưng cũng có những nhu cầu mà khách hàng cảm nhận được trong và sau khi kết 

thúc quá trình sử dụng. 

1.2.1.1    Mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL 

Dựa vào mô hình chất lượng dịch vụ Parasuraman et al. (1985) (dẫn theo Nguyễn  

Đinh Thọet al, 2003) Parasuraman và các cộng sự đã giới thiệu thang đo SERVQUAL 

gồm 10 thành phần: (1) Phương tiện hữu hình; (2) Tin cậy; (3) Đáp ứng; (4) Năng lực 

phục vụ; (5) Tiếp cận; (6) Ân cần; (7) Thông tin; (8) Tín nhiệm; (9) An toàn; (10) Thấu 

hiểu. Thang đo này bao quát hầu hết mọi khía cạnh của dịch vụ, tuy nhiên thang đo cho 

thấy có sự phức tạp trong đo lường, không đạt giá trị phân biệt trong một sốtrường hợp. 

Do đó, các nhà nghiên cứu này đưa ra thang đo SERVQUAL gồm 5 thành phần với 20 

biến quan sát, cụ thể các thành phần như sau:  

1. Phương tiện hữu hình (Tangibles): sự thể hiện bên ngoài của cơ sở vật chất, thiết 

bị, nhân viên và vật liệu, công cụ thông tin.  

2. Tin cậy (Reliability): khả năng thực hiện dịch vụ phù hợp và chính xác với những 

gì đã cam kết, hứa hẹn.  

3. Đáp ứng (Responsiveness): mức độ mong muốn và sẵn sàng phục vụ khách hàng 

một cách kịp thời.  
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4. Năng lực phục vụ (Assurance): kiến thức, chuyên môn và phong cách lịch lãm của 

nhân viên phục vụ; khả năng làm cho khách hàng tin tưởng.  

5. Cảm thông (Empathy): thể hiện sự ân cần, quan tâm đến từng cá nhân khách hàng.  

Trên thực tế,  đo lường SERVQUAL gồm ba phân đoạn. Hai phân đoạn đầu, mỗi 

phân đoạn là 22 biến quan sát đo lường chất lượng dịch vụ mà khác hàng kỳ vọng và thực 

tế cảm nhận được. Các biến dùng thang Likert 7 điểm. Sai biệt (cảm nhận trừ kỳ vọng) 

của đánh giá biểu thị chất lượng dịch vụ. Mô hình đo lường này được gọi là phi khẳng 

định (disconfirmation model). Phân đoạn thứ 3 yêu cầu khách hàng đánh giá mức độ 

quan trọng của 5 thành phần.  

Sau nhiều nghiên cứu kiểm định cũng như ứng dụng, SERVQUAL được thừa nhận 

như một thang đo có giá trị lý thuyết cũng như thực tiễn. Tuy vậy, vẫn còn nhiều tranh 

luận, phê phán, đặt vấn đề vềt hang đo này, nhất là về tính tổng quát và hiệu lực đo lường 

chất lượng. Một điều nữa có thể thấy là thủ tục đo lường SERVQUAL khá dài dòng. Do 

vậy, đã xuất hiện một biến thể của SERVQUAL là SERVPERF.  

Thang đo này được Cronin & Taylor (1992, dẫn theo Thongsamak, 2001) giới thiệu, 

xác định chất lượng dịch vụ bằng cách chỉ đo lường chất lượng dịch vụ cảm nhận (thay vì 

đo cả chất lượng cảm nhận lẫn kỳ vọng như SERVQUAL). Hai ông cho rằng chất lượng 

dịch vụ được phản ánh tốt nhất bởi chất lượng cảm nhận mà không cần có chất lượng kỳ 

vọng. Cũng như đánh giá trọng số của 5 thành phần.  

Lưu ý rằng do có xuất xứ từ thang đo SERVQUAL, các thành phần và biến quan sát 

của thang đo SERVPERF này giữ như SERVQUAL. Mô hình  đo lường này được gọi là 

mô hình cảm nhận (perception model).  

Cả hai mô hình phi khẳng định và mô hình cảm nhận đều có những nghiên cứu tiếp sau 

sử dụng. Điều đáng nói là kết quả của các nghiên cứu trên cho thấy khó có thể kết luận 

mô hình nào là không đúng đắn hoặc thậm chí đúng đắn hơn. 

1.3 Sự hài lòng của khách hàng và mô hình 

1.3.1 Sự hài lòng của khách hàng 

Theo Oliver, sự hài lòng là phản ứng của người tiêu dùng đối với việc được đáp 

ứng những mong muốn. Định nghĩa này có hàm ý rằng sự thỏa mãn chính là sự hài 

lòng của người tiêu dùng trong việc tiêu dùng sản phẩm hoặc dịch vụ dó nó đáp ứng 
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những mong muốn của họ, bao gồm cả mức độ đáp ứng trên mức mong muốn và dưới 

mức mong muốn. 

Theo Tse và Wilton, sự hài lòng là sự phản ứng của người tiêu dùng đối với việc 

ước lượng sự khác nhau giữa mong muốn trước đó và sự thể hiện thực sự của sản 

phẩm như là sự chấp nhận sau khi dùng nó. 

Theo Kotler (2001) thì sự hài lòng là mức độ của trạng thái cảm giác của một người 

bắt nguồn từ việc so sánh kết quả thu được từ sản phẩm/dịch vụ với những kỳ vọng 

của người đó. 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, thông tin truyền miệng của bạn bè, gia đình... 

Như vậy, mức độ thỏa mãn là hàm của sự khác biệt giữa kết quả nhận được và 

kỳ vọng. Khách hàng có thể có cảm nhận một trong ba mức độ thỏa mãn sau: Nếu kết 

quả thực hiện kém hơn so với kỳ vọng thì khách hàng sẽ không hài lòng. Nếu kết 

quả thực hiện tương xứng với kỳ vọng thì khách 

hàng sẽ hài lòng. Nếu kết quả thực tế vượt quá sự mong đợi thì khách hàng rất hài 

lòng và thích thú. 

1.3.2 Mô hình sự hài lòng của khách hàng 

Chỉ số hài lòng của khách hàng (Customer Satisfaction Index – CSI) được ứng dụng 

nhằm  đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với các ngành, các doanh nghiệp ở nhiều 

quốc gia phát triển trên thế giới.  

Việc thỏa mãn khách hàng trở thành một tài sản quan trọng đối với các doanh nghiệp 

và tổchức trong nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ, giữ vững sự trung thành, nâng cao 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Năm 1989, chỉ số (barometer) đo mức độ hài lòng 

đầu tiên được ra đời tại Thụy Điển (Swedish Customer Satisfaction Barometer - SCSB) 

nhằm thiết lập chỉ số hài lòng của khách hàng đối với việc mua và tiêu dùng sản phẩm - 

dịch vụ nội địa. Trong những năm sau đó, chỉ số này được phát triển và ứng dụng rộng 

rãi tại các nước phát triển như Mỹ- ACSI, Na Uy – NCSI, Đan Mạch - DCSI và các quốc 

gia EU – ECSI (1998).  

Chỉ số này có thể thực hiện trên phương diện quốc gia (các doanh nghiệp, các ngành 

sẽ thỏa mãn như thế nào đối với khách hàng của họ) hoặc ở góc độ nội bộ ngành (so sánh 

sự thỏa mãn của các doanh nghiệp trong phạm vi một ngành) và so sánh giữa các thời 

điểm khác nhau (để nhận thấy sự thay đổi). Từ đó, các doanh nghiệp có thể biết được vị 
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thế, sự đánh giá của khách hàng đối với doanh nghiệp để hoạch định các mục tiêu và 

chiến lược kinh doanh.  

Chỉ số hài lòng của khách hàng bao gồm các nhân tố (biến), mỗi nhân tố được cấu 

thành từ nhiều yếu tố cụ thể (indicators, items) đặc trưng của sản phẩm hoặc dịch vụ. Sự 

hài lòng khách hàng (customer satisfaction) được  định nghĩa như là một sự đánh giá toàn 

diện về sự sử dụng một dịch vụ hoặc hoạt động sau bán của doanh nghiệp và đây chính là 

điểm cốt lõi của mô hình CSI. Xung quanh biến số này là hệ thống các mối quan hệ nhân 

quả (cause and effect) xuất phát từ những biến số khởi tạo như sự mong đợi 

(expectations) của khách hàng, hình  ảnh (image) doanh nghiệp và sản phẩm, chất lượng 

cảm nhận (perceived quality) và giá trị cảm nhận (perceived quality) về sản phẩm hoặc 

dịch vụ kèm theo đến các biến số kết quả của sự hài lòng như sự trung thành (customer 

loyalty) hay sự than phiền của khách hàng (customer complaints).  

1.3.2.1    Mô hình chỉ số hài lòng của Mỹ 

Trong mô hình chỉ số hài lòng của Mỹ (ACSI), giá trị cảm nhận chịu tác động bởi 

chất lượng cảm nhận và sự mong đợi của khách hàng. Khi đó, sự mong đợi của khách 

hàng có tác động trực tiếp đến chất lượng cảm nhận. Trên thực tế, khi mong đợi càng cao, 

có thể tiêu chuẩn về chất lượng cảm nhận của khách hàng đối với sản phẩm càng cao 

hoặc ngược lại. Do vậy, yêu cầu về chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách 

hàng cần phải đảm bảo và được thỏa mãn trên cơ sở sự hài lòng của họ. Sự hài lòng của 

khách hàng được tạo thành trên cơ sở chất lượng cảm nhận, sự mong đợi và giá trị cảm 

nhận, nếu chất lượng và giá trị cảm nhận cao hơn sự mong đợi sẽ tạo nên lòng trung 

thành đối với khách hàng, trường hợp ngược lại, đấy là sự phàn nàn hay sự than phiền về 

sản phẩm mà họ tiêu dùng (hình 1.2) 
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Hình 1. 2 Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng của Mỹ 

(American Customer Satisfaction Index – ACSI) 

1.3.2.2     Mô hình chỉ số hài lòng của Châu Âu 

Mô hình chỉ số hài lòng châu Âu (ECSI) có một số khác biệt nhất  định. So với ACSI, 

hình ảnh của sản phẩm, thương hiệu có tác động trực tiếp đến sự mong đợi của khách 

hàng. Khi đó, sự hài lòng của khách hàng là sự tác động tổng hòa của 4 nhân tố hình ảnh, 

giá trị cảm nhận, chất lượng cảm nhận về cả sản phẩm hữu hình và vô hình. Thông 

thường, chỉ số ACSI thường áp dụng cho lĩnh vực công còn chỉ số ECSI thường ứng 

dụng đo lường các sản phẩm, các ngành (hình 1.3).  

 

Hình 1. 3 Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng các quốc gia EU 

(European Customer Satisfaction Index – ECSI) 

Rõ ràng, điểm mạnh của cách tiếp cận này là nó làm dịch chuyển ngay tức khắc kinh 

nghiệm tiêu dùng, tạo  điều kiện cho việc nghiên cứu mối quan hệ nhân quả đối giữa các 

yếu tố cấu thành sự hài lòng và sự trung thành của khách hàng. Do vậy, mục tiêu đầu tiên 

của việc tiếp cận theo cấu trúc CSI là việc giải thích sự trung thành của khách hàng đối 

với một sản phẩm nói riêng hay một doanh nghiệp, một quốc gia nói chung thông qua chỉ 

số hài lòng khách hàng khi chịu sự tác động trực tiếp hoặc gián tiếp bởi hình ảnh, sự 

mong đợi, chất lượng cảm nhận (về sản phẩm hoặc dịch vụ) và giá trị cảm nhận đối với 

sản phẩm và dịch vụ đó.  

1.4 Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng 

Thường thì các nhà kinh doanh dịch vụ thường cho rằng, chất lượng của dịch vụ 

chính là mức độ thỏa mãn của khách hàng. Tuy nhiên, qua nhiều nghiên cứu cho thấy, 
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chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn khách hàng là hai khái niệm phân biệt (Zeithaml và 

Bitner 2000). Sự thỏa mãn của khách hàng là một khái niệm tổng quát, thể hiện sự hài 

lòng của họ khi tiêu dùng một dịch vụ. Trong khi đó, chất lượng dịch vụ chỉ tập trung và 

các thành phần cụ thể của dịch vụ (Zeithaml và Bitner 2000). Nhiều nhà nghiên cứu đã 

thiết lập mối quan hệ này, cho thấy có mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa 

mãn của khách hàng. Lấy ví dụ: Thọ và ctg (2003) với dịch vụ vui chơi giải trí ngoài trời; 

Cronin và Taylor (1992) với dịch vụ giặt khô, vv. Kết quả kiểm định trên cho thấy: chất 

lượng dịch vụ tác động lên sự thỏa mãn của khách hàng. Mô hình sự thỏa mãn và chất 

lượng dịch vụ, theo các nhà nghiên cứu này, có thể được biểu hiện thành phương trình 

sau: 

 

Sự thỏa mãn = ß1X1 + ß2X2 + … + ßnXn  

Trong đó :  

                     - Xn biểu hiện thành phần chất lượng dịch vụ thứ n. 

                     - ßn là các tham số 

Để đánh giá sự hài lòng của sinh viên trước tiên phải xác định được các yếu tố ảnh 

hưởng đến sự hài lòng này. Theo G.V. Diamantis và V.K.Benos dẫn theo Siskos et al. 

(2005) cho rằng sự hài lòng tổng thể của sinh viên bao gồm các tiêu chí theo hình 1.4:  
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Hình 1. 4 Cấu trúc thứ bậc các tiêu chí sự hài lòng của sinh viên 

-  Đào tạo: liên quan  đến yếu tố chất lượng chương trình  đào tạo và chất lượng đội 

ngũ giảng viên bao gồm sự đa dạng của khóa học, giờ dạy, giáo trình, định hướng nghề 

nghiệp, kiến thức của giảng viên, phương pháp giảng dạy, kỹ năng truyền đạt của giảng 

viên, phương pháp đánh giá… 

-  Cơ sở hạ tầng – hữu hình liên quan đến tiện nghi và thiết bị kỹ thuật của trường học 

bao gồm trang thiết bị trường học, thiết bị phòng thí nghiệm, giờ mở cửa phòng thí 

nghiệm, sự  đầy đủ của thư viện, thư viện  điện tử, không gian thư viện…  

-  Hỗ trợ hành chính: bao gồm các yếu tố kiến thức nhân viên, độ tin cậy, tốc độ xử 

lý, và mức độ thân thiện của cán bộ phục vụ.  
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-  Hình ảnh của Khoa: liên quan đến uy tín, tin cậy và sự công nhận của trường đại 

học bao gồm các yếu tố kỳ vọng, thị trường việc làm, hoạt động xúc tiến và mối liên hệ 

với thị trường việc làm.   

1.5 Tình hình nghiên cứu về chất lượng đào tạo và sự hài lòng của người học ở 

Việt Nam 

Ở Việt Nam đã có rất nhiều những nghiên cứu về vấn đề sự hài lòng của người học tại 

một số trường Đại Học như: Luận văn thạc sĩ của Nguyễn Thị Thắm (2010) Nghiên cứu 

sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường Đại Học Khoa Học Tự 

Nhiên – ĐHQG TP HCM; Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tại 

Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên (Trần Xuân Kiên - 2006); 

Tiểu luận Sự hài lòng của sinh viên trường đại học công nghiệp với chất lượng đào 

tạo (Ths. Đặng Mai Chi - 2007); Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối 

với cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường Đại học Đà Lạt (Ma Cẩm Tường Lam – 

2011). Những nghiên cứu này đã sử dụng rất nhiều các yếu tố để đánh giá sự hài lòng của 

khách hàng, nhưng hầu hết các nghiên cứu đều sử dụng các yếu tố sau: chương trình đào 

tạo, cơ sở vật chất, Giảng viên, khả năng phục vụ của cán bộ, nhân viên trong trường. 

Theo kết quả nghiên cứu của Nguyễn Thị Thắm tại trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên 

– ĐHQG TP HCM, sự hài lòng của sinh viên phụ thuộc nhiều nhất vào yếu tố chương 

trình đào tạo (với hệ số Beta = 0.265), thứ 2 là yếu tố giảng viên (với hệ số Beta=0.185), 

thứ 3 là mức độ đáp ứng từ phía nhà trường (với hệ số Beta=0.126),và cuối cùng là yếu tố 

trang thiết bị học tập (với hệ số Beta=0.072). Theo kết quả nghiên cứu tại trường ĐH 

Kinh Tế và Quản Trị Kinh Doanh Thái Nguyên của Trần Xuân Kiên 2006 thì sự hài lòng 

của sinh viên phụ thuộc lớn nhất vào sự nhiệt tình của đội ngũ cán bộ và giảng viên (Beta 

= 0,274); thứ hai là thành phần Khả năng thực hiện cam kết (Beta = 0,239); thứ ba là 

thành phần Cơ sở vật chất (Beta = 0,224); thứ tư là thành phần Đội ngũ giảng viên (Beta 

= 0,221) và cuối cùng là thành phần Sự quan tâm của Nhà trường tới sinh viên (Beta = 

0,152). 

1.6 Mô hình nghiên cứu và giả thuyết 

1.6.1 Mô hình nghiên cứu 

Từ phần 1.2 và 1.3 nêu trên, có thể tổng hợp được các yếu tố được nghiên cứu trong 

các nghiên cứu về chất lượng đào tạo và sự hài lòng trong bảng sau: 

Yếu tố Tài liệu tham khảo 
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Cơ sở vật chất - Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo 

tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh  Thái 

Nguyên (Trần Xuân Kiên - 2006) 

- Tiểu luận Sự hài lòng của sinh viên trường đại học công 

nghiệp với chất lượng đào tạo (Ths. Đặng Mai Chi - 2007) 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với 

cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường Đại học Đà Lạt 

(Ma Cẩm Tường Lam – 2011) 

- Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với khoa 

KT_QTKD GVHD LỚP ĐHKT 3A (ThS.Võ Minh Sang 

Nhóm thực hiện 11 – 2012) 

Giảng viên - Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo 

tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái 

Nguyên (Trần Xuân Kiên - 2006) 

- Tiểu luận Sự hài lòng của sinh viên trường đại học công 

nghiệp với chất lượng đào tạo (Ths. Đặng Mai Chi) 

- Đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên với chất lượng 

dịch vụ giáo dục trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với 

cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường Đại học Đà Lạt 

(Ma Cẩm Tường Lam – 2011) 

- Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với khoa 

KT_QTKD GVHD LỚP ĐHKT 3A (ThS.Võ Minh Sang 

Nhóm thực hiện 11 – 2012) 

Chương trình đào tạo - Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo 

tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái 

Nguyên (Trần Xuân Kiên - 2006) 

- Tiểu luận Sự hài lòng của sinh viên trường đại học công 

nghiệp với chất lượng đào tạo (Ths. Đặng Mai Chi) 

- Đo lường mức độ hài lòng của sinh viên đối với khoa 

KT_QTKD GVHD LỚP ĐHKT 3A (ThS.Võ Minh Sang 

Nhóm thực hiện 11 – 2012) 

Khả năng phục vụ - Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo 

tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái 
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Nguyên (Trần Xuân Kiên - 2006) 

- Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên đối với 

cơ sở vật chất, trang thiết bị tại Trường Đại học Đà Lạt 

(Ma Cẩm Tường Lam – 2011) 

Yếu tố khác:  

Giới tính 

Ngành học 

Bậc học 

Năm học 

Học lực 

 

- Đánh giá sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo 

tại Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái 

Nguyên (Trần Xuân Kiên - 2006) 

- Tiểu luận Sự hài lòng của sinh viên trường đại học công 

nghiệp với chất lượng đào tạo (Ths. Đặng Mai Chi) 

 

Bảng 1. 1 Các nghiên cứu trước và các yếu tố sử dụng 

Từ bảng 1.1 có thể thấy các yếu tố như cơ sở vật chất, giảng viên, khả năng phục vụ 

và chương trình đào tạo được hầu hết các nhà nghiên cứu sử dụng để đánh giá mức độ hài 

lòng của sinh viên đối với chất lượng đào tạo ở trường đại học của mình. Do đó, chúng 

tôi đã lựa chọn những yếu tố trên để sử dụng trong bài nghiên cứu này. 

1.6.2 Khung phân tích dự kiến và giả thuyết nghiên cứu 

1.6.2.1   Khung phân tích dự kiến 

Sau khi nghiên cứu tổng quan về tình hình nghiên cứu liên quan đến chất lượng dịch 

vụ và sự hài lòng của khách hàng nói chung cũng như trong ngành giáo dục nói riêng, 

chúng tôi dự kiến sử dụng khung phân tích sau: 
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Hình 1. 5 Khung phân tích dự kiến 

Trong đó 

1. Cơ sở vật chất: Biểu hiện bên ngoài của cơ sở vật chất bao gồm phòng học, thiết 

bị giảng dạy thiết bị thực hành, tài liệu học tập... 

2. Chương trình đào tạo: Mục tiêu, kế hoạch, đáp ứng kỹ năng thực hành... 

3. Giáo viên: Kiến thức, kinh nghiệm, sự cảm thông với sinh viên của giáo viên 

4. Khả năng phục vụ: Năng lực và chất lượng phục vụ của cán bộ nhân viên hỗ trợ 

sinh viên. 

1.6.2.2    Giả thuyết nghiên cứu 

 Giả thuyết H01: sự hài lòng của sinh viên có thể đo lường được bằng các yếu tố: 

cơ sở vật chất, giảng viên, chương trình đào tạo và khả năng phục vụ của cán bộ, nhân 

viên trong trường. 

 Giả thuyết H2: cơ sở vật chất càng tốt thì mức độ hài lòng của sinh viên càng cao. 

 Giả thuyết H03: Chất lượng chương trình đào tạo càng tốt thì mức độ hài lòng của 

sinh viên càng cao. 

 Giả thuyết H04: Đội ngũ giảng viên càng tốt thì mức độ hài lòng của sinh viên 

càng cao 

 Giả thuyết H05: Khả năng phục vụ của cán bộ, nhân viên trong trường càng tốt thì 

mức độ hài lòng của sinh viên càng cao 

Giảng viên 

Chương trình đào 

tạo 

Khả năng phục vụ 

 

Sự hài lòng 

của sinh 

viên 

Cơ sở vật chất 

H03 

H02 

H05 

H04 
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1.6.3 Thiết kế công cụ điều tra khảo sát (bảng hỏi) 

Dựa vào cấu trúc thứ bậc các tiêu chí hài lòng của G.V. Diamantis và V.K. Benos dẫn 

theo Siskos et al.(2005) kết hợp với hướng dẫn sử dụng tiêu chí đánh giá chất lượng 

trường  ĐH (theo Bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường  ĐH ban hành kèm theo 

Quyết  định 65/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) chúng tôi đưa ra bảng hỏi 

khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại trường ĐH KHKT gồm 5 

phần chính theo bảng 1.1:  

Phần Nội dung Số câu 

I Chương trình đào tạo 5 

II Đội ngũ giảng viên 8 

III Cơ sở vật chất 6 

IV Khả năng phục vụ 5 

V Đánh giá chung 4 

VI Thông tin cá nhân 4 

Tổng  32 

Bảng 1. 2 Các thành phần của bảng hỏi 

-  Phần I - Chương trình đào tạo: bao gồm các yếu tố liên quan đến nội dung chương 

trình, cấu trúc và các kiến thức mà sinh viên sẽ học. Đây chính là yếu tố đầu tiên khi một 

sinh viên lựa chọn ngành học tại một cơ sở giáo dục. Một trường có chương trình đào tạo 

tốt (kiến thức chuẩn, hiện đại, thiết kế hợp lý và thuận lợi cho việc học) sẽ dễ dàng thu 

hút sinh viên tham gia học tập tại trường đó nhiều hơn các trường khác. Vì vậy, một khi 

các yêu cầu này được thỏa mãn thì sự hài lòng của sinh viên đối với nhà trường lúc ban 

đầu chắc chắn sẽ cao.  

-  Tiếp theo, trong thời gian sinh viên học tập tại trường, được tiếp thu các kiến thức 

mới thông qua các giảng viên. Nếu việc tiếp thu này tốt thì sự hài lòng lúc ban đầu của 

sinh viên sẽ được duy trì và nâng cao ngược lại thì sự hài lòng đó sẽ dần bị suy giảm. 

Trình độ chuyên môn của giảng viên, phương pháp giảng dạy, cách thức kiểm tra đánh 

giá, thái độ, sự tận tâm, nhiệt huyết của giảng viên… sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự hài 

lòng của sinh viên. Vì vậy, trong giai đoạn này yếu tố người giảng viên đóng vai trò 

quyết định. Do đó, phần II của bảng hỏi sẽ là yếu tố Giảng viên.  

-  Song song với quá trình tiếp thu các kiến thức, kỹ năng mới thì các yếu tố về công 

tác tổ chức học tập, trang thiết bị, cơ sở phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu của sinh 
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viên cũng  ảnh hưởng không nhỏ  đến sự hài lòng của sinh viên. Một khi chương trình 

đào tạo tốt, giảng viên giỏi nhưng thiếu thốn các trang thiết bị phục vụ học tập, thiếu các 

phòng thí nghiệm để thực hành thì những kiến thức mà sinh viên tiếp thu được chỉ nằm 

trong lý thuyết, không mang tính thực tế hoặc nhà trường không có đầy  đủ phòng ốc  để 

sinh viên học tập, nghiên cứu thì cũng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc học của sinh viên, 

điều này khiến cho sự hài lòng của sinh viên đối với nhà trường suy giảm. Do đó, phần 

III của bảng hỏi sẽ là cơ sở vật chất 

-  Tiếp đó là phần IV khả năng phục vụ: khả năng phục vụ của các nhân viên hành 

chính, tốc độ xử lý các thắc mắc và các công tác của sinh viên, sự nhiệt tình và thái độ 

phục vụ của nhân viên cũng có ảnh hưởng rất lớn đến sự hài lòng của sinh viên đối với 

nhà trường 

-  Ngoài ra để khẳng định sự hài lòng tổng thể và mức độ tin cậy của sinh viên đối với 

nhà trường, bảng hỏi cũng đưa ra thêm 3 câu để đánh giá chung (phần V)  

- Và cuối cùng là phần VI: một vài thông tin cá nhân của sinh viên: khoa, kết quả học 

tập, giới tính, và năm học. 

Bảng hỏi tổng cộng 32 câu hỏi tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng dến sự hài lòng 

của sinh viên. Các câu hỏi này được thiết kế theo thang Likert 5 mức độ để đánh giá sự 

hài lòng của sinh viên:  

 

Mức độ Diễn giải  

1 Hoàn toàn không đồng ý  

2 Không đồng ý  

3 Không có ý kiến  

4  Đồng ý  

5 Hoàn toàn đồng ý  
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CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA SINH VIÊN VỀ 

CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ -ĐHQG 

HN 

2.1   Đặc điểm của mẫu nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu được chọn theo phương pháp điều tra ngẫu nhiên sinh viên đang 

học tập tại Nhà trường thuộc các khoa Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế phát triển, khoa 

Tài chính ngân hàng, khoa Kinh tế đối ngoại, khoa Kinh tế chính trị. Chúng tôi đã gửi 

email bảng hỏi cho các lớp và thu được 160 phiếu phản hồi. Chúng tôi đã tiến hành điều 

tra 160 phiếu phản hồi, sau khi tiến hành nhập số liệu và sàng lọc phiếu điều tra thì kết 
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quả có 160 phiếu hợp lệ đúng với mục đích khảo sát. Thống kê cơ bản về số sinh viên 

đang theo học tại các Khoa trong Nhà trường tham gia làm phiếu điều tra : 

Tiêu 

chí 

KTCT KTDN KTPT QTKD TCNH Tổn

g 

số 

Số 

SV 

Tỷ lệ 

% 

Số 

SV 

Tỷ lệ 

% 

Số 

SV 

Tỷ lệ 

% 

Số 

SV 

Tỷ lệ 

% 

Số 

SV 

Tỷ lệ 

% 

 1 1 2.3 2 4.6 23 53.5 15 35 2 4.6 43 

 2 1 2.2 18 39.1 3 6.5 14 30.4 10 21.8 46 

 3 2 4 12 24 8 16 16 32 10 20 50 

 4 8 34.8 3 13 2 8.7 10 43.5 0 0 23 

Tổng 12  35  36  55  22   

 

Bảng 2. 1 Số sinh viên theo năm học tại các Khoa tham gia điều tra 

Nghiên cứu Bảng 2.1 ta thấy, số lượng phiếu thu được sau khi điều tra và sàng lọc 

phân bố không đồng đều giữa các khoa. Số lượng sinh viên được điều tra phân bố chủ 

yếu tại năm thứ 1,2,3 (chiếm lần lượt 26,9%; 28.75%; 31,25% trong tổng số 160 phiếu 

điều tra). Chủ yếu là sinh viên khoa QTKD (chiếm 34,375% trong tổng số 160 phiếu 

điều tra). 
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Thống kê cơ bản về giới tính và sinh viên học tập tại các khoa 

Tiêu 

chí 

KTCT KTDN KTPT QTKD TCNH Tổng 

số Số 

SsV 

Tỷ lệ 

% 

Số 

SV 

Tỷ lệ 

% 

Số 

SV 

Tỷ lệ 

% 

Số 

SV 

Tỷ lệ 

% 

Số 

SV 

Tỷ lệ 

% 

Nữ 

 

 

 

 

10 7.75 27 20.9 26 20.2 46 35.7 20 15.5 129 

Nam 2 6.5 8 25.8 10 32.3 9 29 2 6.5 31 

Tổng 

số 

12 7.5 35 21.9 36 22.5 55 34.4 22 13.8 160 

 Bảng 2. 2 Giới tính và sinh viên học tập tại các Khoa tham gia điều tra 

Nghiên cứu bảng 2.2 cho thấy, số lượng nam và nữ trong cùng khoa và giữa các khoa 

tham gia không đồng đều nhau. Số lượng sinh viên nữ tham gia phiếu điều tra nhiều hơn 

số lượng sinh viên nam rất nhiều, đặc biệt là khoa tài chính ngân hàng, số lượng nữ gấp 

tới 10 lần số lượng nam (nữ : 20, nam:2 ). Số lượng sinh viên nữ tham gia điều tra trong 

toàn trường là 129 người chiếm 80,625%  trên tổng số phiếu điều tra, trong khi số lượng 

sinh viên nam trong trường tham gia điều tra là 31 người, chiếm 19,325% trên tổng số 

phiếu điều tra. 

Về kết quả học tập của sinh viên tham gia điều tra: 

 

V

ề

 

k

ế

t

 

q

u 

 

Tiêu chí KTCT KTDN KTPT QTKD TCNH Tổng 

số Số 

SV 

Tỷ 

lệ % 

Số 

SV 

Tỷ lệ 

% 

Số 

SV 

Tỷ lệ 

% 

Số 

SV 

Tỷ lệ 

% 

Số 

SV 

Tỷ 

lệ % 

Kết 

quả 

học 

tập 

Yếu 0 0.00 1 2.86 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 

Trung 

bình 
1 8.33 0 0.00 3 8.33 0 0.00 0 0.00 4 

Khá 
2 

16.6

7 
10 28.57 18 50.00 19 34.55 9 

40.9

1 
58 

Giỏi 
6 

50.0

0 
16 45.71 13 36.11 28 50.91 10 

45.4

5 
73 

Xuất 

sắc 
3 

25.0

0 
8 22.86 2 5.56 8 14.55 3 

13.6

4 
24 

Tổng số SV 12 7.50 35 0.00 36 0.00 55 0.00 22 0.00 160 
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Bảng 2. 3 Kết quả học tập của sinh viên tham gia điều tra theo Khoa 

Qua thống kê tại Bảng 2.3 ta thấy, số sinh viên có kết quả học tập xếp loại Yếu và 

Trung bình chiếm tỉ lệ 3.2%. Số sinh viên có kết quả học tập Khá và Giỏi chiếm tỉ lệ 

khá cao 81.9%, còn lại là số sinh viên có kết quả học tập xếp loại xuất sắc chiếm 15%. 

Kết quả học tập của sinh viên tập trung phân bố ở kết quả học tập Khá và Giỏi, không 

có sự chênh lệch nhiều về kết quả học tập của sinh viên tại các khoa. 

Thống kê kết quả học tập và giới tính của sinh viên tham gia điều tra tại trường  

ĐHKT- ĐHQG HN: 

Tiêu chí Giới tính  

Tổng số 

SV 

Nữ Nam 

Số SV Tỉ lệ % Số SV Tỉ lệ % 

 

Kết quả học tập 

Yếu 1 50 1 50 2 

Trung bình 2 66.7 1 33.3 3 

Khá 42 72.4 16 27.6 58 

Giỏi 65 89 8 11 73 

Xuất sắc 19 79.2 5 20.8 24 

Tổng số SV 129  31  160 

Bảng 2. 4 Kết quả học tập và giới tính của sinh viên tham gia điều tra 

Qua thống kê Bảng 2.4 ta thấy tỉ lệ nữ sinh viên có kết quả học tập Khá và Giỏi 

chiếm tỉ lệ rất cao 82.95% trong tổng số 129 sinh viên Nữ. Tỉ lệ nam sinh viên có kết 

quả học tập Khá và Giỏi chiếm 77.42% trong tổng số 31 sinh viên Nam.  Kết quả học 

tập xuất sắc ở nữ là14.72% trên 129 sinh viên nữ với nam là 16.13% trên tổng 

số 31 sinh viên nam. Kết quả học tập Trung bình  và Yếu đối với nữ sinh viên chiếm 

tỉ lệ 2.32% trong tổng số 129 nữ sinh được điều tra và kết quả học tập của nam sinh viên 

chiếm tỉ lệ 7.5% trong tổng số 31 nam sinh được điều tra. 

2.2   Đánh giá thang đo 

Như đã trình bày ở phần chương trước, thang đo các yếu tố tác động đến sự hài lòng 

của sinh viên đối với chất lượng đào tạo gồm có 5 thành phần: (1) Cơ sở vật chất, đo 

lường bằng 6 biến quan sát, được ký hiệu CSVC 1 đến CSVC 6; (2) giảng viên  ký hiệu 

GV 7 đến GV 14; (3) Chương trình đào tạo, đo lường bằng 5 biến quan sát, được ký 

hiệu CTDT 15 đến CTDT 19; (4) Khả năng phục vụ , đo lường bằng  5 biến quan sát, 

được ký hiệu PV20 đến PV 24; (5) Đánh giá chung, đo lường bằng 3 biến quan sát, được 
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ký hiệu DG25 đến DG 28. 

Các thang đo được đánh giá thông qua công cụ chính là hệ số Cronbach Alpha. Hệ số 

Cronbach Alpha được sử dụng để loại bỏ các biến rác. Các biến có hệ số tương quan 

biến tổng nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại. Tiêu chuẩn chọn thang đo khi nó có độ tin cậy 

Cronbach Alpha lớn hơn 0,6 (Nunnally & Burnstein, 1994). 

2.2.1   Hệ số tin cậy Cronbach Alpha 

2.2.1.1.  Thang đo các thành phần Cơ sở vật chất 

Kết quả phân tích thông qua phần mềm SPSS 16.0 về đánh giá thang đo các yếu tố cơ 

sở vật chất được thể hiện qua Bảng 2.5. Giá trị báo cáo hệ số tin cậy của thành phần Cơ 

sở vật chất là 0,747 Các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường thành phần 

đều đạt giá trị lớn hơn 0,3 trừ biến CSVC1   có giá trị báo cáo nhỏ nhất là 0,224  và giá 

trị báo cáo cao nhất là 0,568 (biến CSVC4). 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

CSVC1 17.10 15.675 .224 .775 

CSVC2 17.02 13.031 .529 .698 

CSVC3 17.40 13.424 .551 .693 

CSVC4 17.16 13.194 .568 .688 

CSVC5 17.28 13.197 .489 .710 

CSVC6 17.31 12.594 .561 .688 

 

Cronbach’s alpha N of items 

0.747 6 

Bảng 2. 5 Cronbach Alpha của thang đo Cơ sở vật chất 

2.2.1.2.   Thang đo  giảng viên 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

GV7 27.57 17.970 0.632 0.859 

GV8 28.09 19.557 0.396 0.882 

GV9 27.51 18.528 0.612 0.862 

GV10 27.59 18.206 0.567 0.866 

GV11 27.50 16.503 0.765 0.844 
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GV12 27.38 17.167 0.777 0.844 

GV13 27.76 17.490 0.595 0.864 

GV14 27.41 16.670 0.737 0.847 

 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0.875 8 

Bảng 2. 6 Cronbach Alpha của thang đo giảng viên 

Các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường thành phần đều đạt giá trị 

lớn hơn 0,3. Giá trị báo cáo nhỏ nhất là 0,396 (biến GV8) và giá trị báo cáo cao nhất là 

0,777 (biến GV12). Thành phần giảng viên có Cronbach Alpha là 0,875. 

2.2.1.3. Thang đo các yếu tố chương trình đào tạo 

Qua phân tích hệ số Cronbach Alpha ta thấy, giá trị báo cáo hệ số tương quan 

biến tổng của các biến đo lường thành phần đều có giá trị lớn hơn 0,3. Giá trị báo cáo 

nhỏ nhất là 0,559 (biến CTDT 19) và giá trị báo cáo lớn nhất 0,6470 (biến CTDT 17). 

Giá trị hệ số Cronbach Alpha báo cáo bằng 0,812  (chi tiết tại Bảng 2.7). 

 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if Item 

Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

CTDT15 14.46 7.080 0.618 0.772 

CTDT16 14.21 7.967 0.568 0.786 

CTDT17 14.93 7.234 0.640 0.764 

CTDT18 14.77 7.663 0.627 0.769 

CTDT19 14.28 7.723 0.559 0.788 

Cronbach’s Alpha N of Items 

0.812 5 

Bảng 2. 7 Cronbach Alpha của thang đo chương trình đào tạo 

2.2.1.4. Thang đo các yếu tố khả năng phục vụ 

Giá trị hệ số Cronbach Alpha báo cáo giá trị bằng 0,802 Giá trị hệ số tương quan 

biến tổng của các biến đo lường thành phần đều có giá trị lớn hơn 0,3. Giá trị báo cáo 

nhỏ nhất là 0,527 (biến PV 22) và giá trị báo cáo lớn nhất 0,633 (biến PV 20). Chi tiết 

được thể hiện tại Bảng 2.8. 
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 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

PV20 13.17 9.147 0.633 0.750 

PV21 13.42 9.100 0.561 0.774 

PV22 12.93 9.768 0.527 0.782 

PV23 13.29 9.202 0.627 0.752 

PV24 12.94 9.613 0.587 0.765 

 

Cronbach’s Alpha N of items 

0.802 5 

Bảng 2. 8 Cronbach Alpha của thang đo Khả năng phục vụ 

2.2.1.5. Thang đo các yếu tố đánh giá chung 

Nghiên cứu Bảng 2.9 ta thấy, giá trị hệ số Cronbach Alpha đạt giá trị 0,750.  Giá 

trị báo cáo các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường thành phần đều có 

giá trị lớn hơn 0,3. Giá trị báo cáo nhỏ nhất là 0,448 (biến DG 28) và giá trị báo cáo lớn 

nhất 0,663 (biến DG 26). Chi tiết thể hiện tại Bảng 2.9: 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

DG25 10.47 4.339 0.632 0.642 

DG26 10.56 4.172 0.663 0.622 

DG27 10.52 4.479 0.479 0.740 

DG28 9.89 5.772 0.448 0.746 

 

 

 

Bảng 2. 9 Cronbach Alpha của thang đo đánh giá chung 

Thông qua kết quả phân tích Cronbach Alpha ta thấy 5 thành phần của thang đo 

chất lượng đào tạo đều có độ tin cậy lớn hơn 0,6. Như vậy, thang đo thiết kê trong 

NCKH có ý nghĩa trong thống kê và đạt hệ số tin cậy cần thiết. Cụ thể: (i) Thành 

phần Cơ sở vật chất có Cronbach Alpha đạt giá trị 0,747 ; (ii) Thành phần giảng viên 

có Cronbach Alpha đạt giá trị 0 ,875;  (iii) Thành phần chương trình đào tạo có 

Cronbach’s Alpha N of items 

0,750 4 
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Cronbach Alpha đạt giá trị 0 , 8 1 2 ; (iv) Thành phần Khả năng  phục vụ có Cronbach 

Alpha đạt giá trị 0 , 8 0 2 ; (v) Thành phần đánh giá chung  có  Cronbach  Alpha  đạt  

giá  trị 0,750  . Vì vậy, năm thành phần trong chất lượng đào tạo được sử dụng trong 

phân tích nhân tố khám phá EFA. 

3.2.2.    Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Như đã trình bày ở Chương trước, phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA 

dùng để kiểm định thang đo trong nghiên cứu của NCKH. Thang đo trong nghiên cứu 

gồm có 28 biến quan sát và sau khi kiểm tra mức độ tin cậy bằng phương pháp 

Cronbach Alpha thì không có biến nào bị loại. Để khẳng định mức độ phù hợp của 

thang đo với 28 biến quan sát, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích nhân tố khám 

phá EFA. Chỉ số KMO (Kaiser – Meyer – Olkin Measure of Simping Adequacy) được 

dùng để phân tích sự thích hợp của các nhân tố. Giá trị KMO lớn hơn 0,5 thì các nhân 

tố mới được sử dụng. 

2.2.2.1.  Phân tích nhân tố khám phá  EFA với 4 thành phần chất lượng 

Hệ số KMO báo cáo có giá trị 0,871 lớn hơn 0,5 chứng tỏ sự thích hợp của EFA. 

Kết quả EFA thu được 5 thành phần tại Eigenvalues là 1.027 Nghiên cứu đi đến kết 

luận thang đo được chấp nhận,  24 biến quan sát được nhóm lại thành 5 nhân tố, 

tổng phương sai trích là 61.316  cho biết 5 nhân tố này giải thích được 

61.316% biến thiên của các biến quan sát. 

Như vậy, mô hình nghiên cứu ban đầu qua kết quả phân tích hệ số Cronbach 

Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, bốn thành phần đề xuất đều đạt yêu cầu và có 

ý nghĩa trong thống kê. Các thành phần trên sẽ được sử dụng trong phần tích kiểm định 

tiếp theo. 

2.3.    Kiểm định mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

Mô hình lý thuyết đề xuất gồm có 5 thành phần: (i) Cơ sở vật chất; (ii) giảng viên; 

(iii) chương trình đào tạo; (iv) Khả năng phục vụ; (v) đánh giá. Trong đó, 4 thành phần 

là những thành phần độc lập và được giả định là các yếu tố tác động đến sự hài lòng của 

sinh viên. 

Tiến hành phân tích hồi qui để xác định cụ thể trọng số của từng thành phần tác 

động đến sự hài lòng của sinh viên. Giá trị của các yếu tố được dùng để chạy hồi qui là 

giá trị trung bình của các biến quan sát đã được kiểm định. Phân tích hồi qui được thực 
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hiện bằng phương pháp hôi qui tổng thể các biến với phần mềm SPSS version 16.0. 

2.3.1.   Kiểm định giả thuyết mô hình hồi qui giữa các thành phần chất lượng 

của hoạt động đào tạo đối với sự hài lòng. 

Kiểm định giả thuyết mô hình hồi qui giữa 4 thành phần là biến độc lập (i) Cơ sở 

vật chất (ký hiệu là CSVC); (ii) giảng viên (ký hiệu GV); (iii) Chương trình đào tạo(ký 

hiệu CTDT); (iv) Khả năng phục vụ (ký hiệu PV); và (v) Đánh giá (ký hiệu DG) là biến 

phụ thuộc vào 4 thành phần trên. Kết quả kiểm định mô hình hồi qui được thể hiện 

qua hệ thống các bảng sau (Chi tiết tại Phụ lục 2). 

 

 

 

 

Bảng 2. 10 Kết quả hồi qui của mô hình 

Trị số R có giá trị 0,731 cho thấy mối quan hệ giữa các biến trong mô hình có mối 

tương quan rất chặt chẽ. Báo cáo kết quả hồi qui của mô hình cho thấy giá trị R
2  

(R 

Square) bằng 0,534, điều này nói lên độ thích hợp của mô hình là 53,4% hay nói cách 

khác là 53,4% sự biến thiên của biến Sự hài lòng được giải thích bởi 4 thành phần 

trong chất lượng đào tạo. Giá trị R điều chỉnh (Adjusted R Square) phản ánh chính xác 

hơn sự phù hợp của mô hình đối với tổng thể, ta có giá trị R điều chỉnh bằng 0,434 

(hay 43,4%) có nghĩa tồn tại mô hình hồi qui tuyến tính giữa Sự hài lòng và 4 

 thành phần trong chất lượng đào tạo. 

 

 

 

 

Bảng 2. 11 Phân tích phương sai ANOVA 

Model 

R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1  0.731 0.534 0.434 0.512 1.939 

Model Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 39.059 28 1.395 5.328 0.000 

Residual 34.036 130 0.262 
  

Total 73.094 158 
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a. Predictors: (Constant), giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo, thái độ 

phục vụ. 

b. Dependent Variable: đánh giá. 

Phân tích  phương sai  ANOVA cho thấy  trị  số  F  có  mức  ý  nghĩa Sig.=0,000 

(nhỏ hơn 0,05), có nghĩa là mô hình hồi qui phù hợp với dữ liệu thu thập được và 

các biến đưa vào đều có ý nghĩa trong thống kê với mức ý nghĩa 5%. Thống kê giá 

trị F = 5,328 được dùng để kiểm định giả thiết H0, ở đây ta thấy mối quan hệ tuyến 

tính là rất có ý nghĩa với p_value < 0,05. Ta có thể bác bỏ giả thiết H0  cho  rằng hệ 

số góc của 4 thành phần trong chất lượng đào tạo bằng 0. Như vậy, các biến độc lập 

trong mô hình có quan hệ đối với biến phụ thuộc Sự hài lòng. 

 

Model Unstandardized 

 

Coefficients 

Standardized 

 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 Constant 2.334 0.256  9.525 0.000 

CSVC 0.072 0.053 0.116 1.380 0.192 

GV 0.048 0.090 0.058 0.588 0.442 

CTDT 0.109 0.065 0.143 1.728 0.149 

PV 0.106 0.057 0.152 1.854 0.268 

Dependent Variable: sự hài lòng 

Bảng 2. 12 Các hệ số hồi qui trong mô hình 

Kết quả phân tích các hệ số hồi qui trong mô hình cho thấy, mức ý nghĩa của các 

thành phần Sig.=0,000 (nhỏ hơn 0,05). Do đó, ta có thể nói rằng các biến độc lập đều 

có tác động đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo. Tất cả các thành 

phần trong chất lượng đào tạo đều có ý nghĩa trong mô hình và tác động cùng chiều 

đến sự hài lòng của sinh viên, do các hệ số hồi qui đều mang dấu dương. Giá trị hồi 

qui chuẩn của các biến độc lập trong mô hình có giá trị báo cáo lần lượt: Cơ sở vật 

chất là 0.116; giảng viên là 0.058; Chương trình đào tạo 0.143; Khả năng phục vụ là 

0.152. 

Qua kết quả phân tích hồi qui ta có phương trình: 

DG  = 0.072CSVC+ 0.048GV + 0.109CTDT+ 0.106PV+ 2.334+  ε 
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Mô hình trên giả thích được 53,4% sự thay đổi của biến DG là do các biến độc lập 

trong mô hình tạo ra, còn lại 46,6% biến thiên được giải thích bởi các biến khác nằm 

ngoài mô hình. 

Mô hình cho thấy các biến độc lập đều ảnh hưởng thuận chiều đến mức độ thỏa mãn 

của người sử dụng ở độ tin cậy 95%. Qua phương trình hồi qui chúng ta thấy, nếu giữ 

nguyên các biến độc lập còn lại không đổi thì khi điểm đánh giá về Cơ sở vật chất tăng 

lên 1 thì sự hài lòng của sinh viên tăng trung bình lên 0.072 điểm. Tương tự, khi điểm 

đánh giá về giảng viên tăng lên 1 điểm thì sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào 

tạo tăng lên trung bình  -0.048 điểm; khi điểm đánh giá về Chương trình đào tạo tăng 

lên 1 điểm thì sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo tăng lên trung bình 

0.109 điểm; khi điểm đánh giá về Khả năng phục vụ tăng lên 1 điểm thì sự hài lòng của 

sinh viên về chất lượng đào tạo tăng lên trung bình 0.106 điểm. Qua kết quả giá trị 

hồi quy chuẩn (Standardized Coefficients Beta) cho ta biết tầm quan trọng của từng 

biến độc lập đối với biến phụ thuộc. Giá trị Beta tại Bảng 2.12, cho ta biết mức độ ảnh 

hưởng giữa 4 biến độc lập và biến phụ thuộc, giá trị hồi qui chuẩn của Cơ sở vật chất 

ảnh hưởng 11.6% đến Sự hài lòng; giá trị hồi qui chuẩn của giảng viên ảnh hưởng 

5.8% đến Sự hài lòng; giá trị hồi qui chuẩn của Chương trình đào tạo ảnh hưởng 14.3% 

đến Sự hài lòng; giá trị hồi qui chuẩn của Khả năng phục vụ 15.2% đến Sự hài lòng. 

Tổng hợp kết quả kiểm định mô hình hồi qui với 4 biến độc lập và 1 biến phụ 

thuộc. 

Giả thuyết Kết quả 

kiểm định 

H01: Sự hài lòng của sinh viên có thể đo lường được bằng các yếu tố: cơ sở vật 

chất, giảng viên, chương trình đào tạo và khả năng phục vụ của cán bộ, nhân 

viên trong trường. 

 

Chấp nhận 

H02: Cơ sở vật chất càng tốt thì mức độ hài lòng của sinh viên càng cao. Chấp nhận 

H03: Chất lượng của chương trình đào tạo càng tốt thì mức độ hài lòng của sinh 

viên càng cao. 

Chấp nhận 

H04: Đội ngũ giảng viên càng tốt thì mức độ hài lòng của sinh viên càng cao. Chấp nhận 
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H05: Khả năng phục vụ của cán bộ, nhân viên trong trường càng tốt thì mức độ hài 

lòng của sinh viên càng cao. 

Chấp nhận 

Bảng 2. 13 Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết 

Qua bảng trên chúng ta thấy các giả thuyết H01, H02, H03, H04 và H05 đều được 

chấp nhận, vì khi tăng những yếu tố này sẽ làm gia tăng mức độ hài lòng của sinh viên 

về chất lượng đào tạo, hay nói cách khác khi cảm nhận của sinh viên về chất lượng đào 

tạo tăng lên thì sự hài lòng cũng tăng theo. 

Từ những phân tích trên ta có thể kết luận mô hình lý thuyết thích hợp với dữ liệu 

nghiên cứu và  các giả thuyết nghiên cứu được chấp nhận (giả thuyết H 0 2 ,  H03, 

H04, H05 ). Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết được minh họa qua hình sau. 

 

Hình 2. 1 Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết 

Qua hình 2.1 cho ta thấy được tầm quan trọng của các thành phần phụ thuộc vào giá 

trị tuyệt đối của hệ số hồi qui đã chuẩn hóa. Thành phần nào có giá trị tuyệt đối càng lớn 

thì càng ảnh hưởng đến mức độ hài lòng càng nhiều. Do đó, trong bảng 2.12 chúng ta 

thấy Sự hài lòng chịu nhiều nhất từ thành phần Chương trình đào tạo(Beta = 0,143); quan 
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trọng thứ hai là thành phần Cơ sở vật chất (Beta = 0,116); quan trọng thứ ba là thành 

phần Khả năng phục vụ  (Beta = 0,106) và thành phần giảng viên (Beta = 0.058).  
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CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

3.1. Kết luận 

Chương 2 đã trình bày và giải quyết những vấn đề đặt ra của NCKH. Kết quả 

nghiên cứu với 4 thành phần chất lượng đào tạo tác động đến sự hài lòng của sinh viên, 

bao gồm: Cơ sở vật chất; chương trình đào tạo; Khả năng phục  vụ; Giảng viên. 

Trong nghiên cứu và kiểm định mô hình hồi qui, 4 thành phần đề xuất  phù hợp 

và có ý nghĩa trong thống kê, mô hình hồi qui phù hợp với dữ liệu thu thập. Trong 4 

thành phần được xác định trong mô hình nghiên cứu, mức độ tác động của các thành 

phần khác nhau đối với sự hài lòng của sinh viên về chất lượng đào tạo. Cụ thể, tác 

động mạnh nhất đến sự hài lòng của sinh viên là thành phần Chương trình đào tạo (Beta 

= 0,143); quan trọng thứ hai là thành phần Cơ sở vật chất (Beta = 0,116); quan trọng 

thứ ba là thành phần Khả năng phục vụ  (Beta = 0,106) và thành phần giảng viên (Beta 

= 0.058 ). 

Kết quả nghiên cứu của NCKH đã góp phần khẳng định các nhận định đề xuất, tuy 

nhiên, do chất lượng đào tạo là lĩnh vực không ổn định vì phụ thuộc vào mức độ cảm 

nhận của sinh viên nên tùy thuộc vào từng điều kiện thực tế của từng đơn vị đào tạo 

cần có sự điều chỉnh khái niệm và thang đo cho phù hợp. Bên cạnh đó, sự hài lòng 

của sinh viên về chất lượng đào tạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác bên ngoài. 

Phần tiếp theo sẽ đề xuất giải pháp và kiến nghị đối với trường Đại học Kinh tế 

ĐHQG HN trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nhằm thỏa mãn hơn nữa sự hài lòng 

của sinh viên. 

3.2. Kiến nghị 

Qua phân tích kết quả khảo sát sự hài lòng của sinh viên đối với hoạt động đào tạo tại 

trường ĐHKT - ĐHQG HN ta thấy được sinh viên có sự hài lòng tương đối cao. Tuy 

nhiên, bên cạnh những thành tựu đã đạt được vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục, 

điều chỉnh để cho chất lượng đào tạo của trường ngày càng hoàn thiện hơn, đáp ứng được 

nhu cầu mới của sinh viên và khẳng định vị trí của mình trong điều kiện hội nhập nền kinh 

tế thế giới. Thông qua kết quả khảo sát, chúng tôi xin đề xuất một số kiến nghị như sau: 
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3.2.1. Đối với chương trình đào tạo 

Chương trình đào đạo là yếu tố ảnh hưởng lớn thứ 2 đến sự hài lòng của sinh viên 

trong khảo sát trên. Vì vậy để nâng cao sự hài lòng của sinh viên, nhà trường cần chú ý 

nhiều đến việc nâng cao chất lượng chương trình đào tạo. 

Muốn nâng cao chất lượng, chương trình đào tạo phải phù hợp với yêu cầu người học, 

đáp ứng thị trường lao động và yêu cầu của xã hội. Ngoài ra, nhà trường cần phải xây 

dựng các mối liên hệ với các công ty bên ngoài, tạo điều kiện cho sinh viên được tham 

quan, thực tập, tiếp xúc với môi trường thực tế. Bên cạnh đó mối liên hệ này cũng giúp 

nhà trường nắm được các nhu cầu sử dụng lao động mà thiết kế chương trình học sát với 

yêu cầu thực tế của các công ty. Có như thếthì chương trình đào tạo mới thường xuyên 

được đổi mới, phù hợp với nhu cầu nhân lực của xã hội và đáp  ứng được nhu cầu học tập, 

nghiên cứu của sinh viên. 

3.2.2. Đối với đội ngũ giảng viên 

  Giảng viên là yếu tố ít ảnh hưởng nhất đến sự hài lòng của sinh viên về chất lượng 

đào tạo tại trường ĐHKT-ĐHQG HN tuy nhiên nhà trường vẫn cần phải cải thiện hơn nữa 

chất lượng của đội ngũ giảng viên. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên bằng cách tạo điều kiện thuận lợi để giảng 

viên có cơ hội học tập, nghiên cứu chuyên môn trong và ngoài nước. Khuyến khích và hỗ 

trợ giảng viên tham dự các hội thảo khoa học chuyên ngành với tư cách là người trình bày 

hoặc người tham gia để giảng viên được tiếp xúc, trao đổi các kiến thức mới.  

3.2.3. Đối với cơ sở vật chất 

 Cơ sở vật chất là yếu tố có mức độ ảnh hưởng đứng thứ 3 trong nghiên cứu về sự hài 

lòng của sinh viên chất lượng đào tạo tại trường ĐHKT– ĐHQG HN. Nhà trường cần có 

biện pháp nhằm nâng cao, cải thiện cơ sở vật chất nhiều hơn nữa để đạt được sự hài lòng 

nhiều hơn từ phía sinh viên. 

Nhà trường cần phải đầu tư nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất, trang thiết bị: phòng học 

phải rộng rãi, thoáng mát, đảm bảo cho nhu cầu học tập của một số lượng lớn sinh viên; 

thư viện phải đủ nhiều về số lượng và đa dạng về lĩnh vực chuyên ngành thỏa mãn được 

nhu cầu tham khảo, học tập và tra cứu của sinh viên. 

Nâng cấp trang web của nhà trường để đáp ứng được số lượng lớn nhu cầu đăng nhập 

của sinh viên. đặc biệt trong thời gian đăng ký môn học. 



46 

 

3.2.4. Đối với khả năng phục vụ vủa cán bộ nhân viên 

Khả năng phục vụ của cán bộ nhân viên là yếu tố ảnh hưởng hàng đầu đến sự hài lòng 

của sinh viên về chất lượng đào tạo tại trường  ĐHKT – ĐHQG HN trong nghiên cứu này. 

Vì vậy nâng cao chất lượng khả năng phục vụ của cán bộ nhân viên là điều vô cùng cần 

thiết để nhà trường nâng cao sự hài lòng của sinh viên. 

Cần nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ của cán bộ nhân viên trong trường như: 

nhân viên hành chính, nhân viên thư viện,... đối với sinh viên bằng cách: Lập ra một ban 

thường xuyên lấy ý kiến của sinh viên vể khả năng phục vụ của cán bộ nhân viên trong 

trường để từ đó đánh giá và khắc phục những sự thiếu sót của nhân viên; Cần lập ra những 

nội quy và yêu cầu về thái độ làm việc để cán bộ, nhân viên có thể phục vụ sinh viên một 

cách nhanh nhất và có hiệu quả nhất. 

Nếu khắc phục được những điều trên, chúng tối nghĩ rằng chất lượng đào tạo của nhà 

trường ĐTKT – ĐHQGHN sẽ được nâng cao và thêm vào đó cũng nâng cao sự hài lòng 

của người học cũng như sinh viên đối với trường ĐHKT – ĐHQGHN. 

1.3 Hạn chế của nghiên cứu 

Trong quá trình thực hiện, nghiên cứu vẫn còn một số những hạn chế sau đây:  

Nghiên cứu trên có số lượng mẫu nghiên cứu ít(160 sinh viên) nên kết quả đánh giá 

không đạt độ tin cậy chưa được cao.  

Số lượng sinh viên trong các khoa trả lời ít, sự chênh lệch cao giữa số lượng phiếu trả 

lời của nam và nữ(nữ: 129 phiếu chiếm 80,625% trên tổng số phiếu trả lời trong khi nam: 

31 phiếu chiếm 19,325% trên tổng số phiếu trả lời). Đồng thời sự chênh lệch về lượng 

phiếu trả lời giữa các khoa cũng rất cao, trong khi khoa quản trị kinh doanh chiếm 55 

phiếu(34,375%) thì khoa kinh tế chính trị chiếm tỉ trọng rất thấp, chỉ 12 phiếu(7,5%). 

Mẫu nghiên cứu bao gồm đối tượng là sinh viên chưa bao gồm đối tượng sau đại học 

nên chưa thể nêu một cách tổng quan về sự hài lòng của người học với chương trình đào 

tạo của trường ĐHKT- ĐHQG HN. 

Trong phần mẫu đánh giá có phần nhân khẩu học, tuy nhiên trong phần phân tích 

trong chương 3, nghiên cứu chưa chỉ ra được mối quan hệ giữa nhân khẩu học và sự hài 

lòng của sinh viên với chương trình đào tạo của trường ĐHKT- ĐHQG HN do nghiên cứu 

chưa có đầy đủ thời gian và khả năng hoàn thành. 

Từ những hạn chế trên, chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện và phát triển nghiên cứu hơn 

nữa trong tương lai. 
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Phụ Lục 1: Bảng hỏi 

Phiếu khảo sát về về sự hài lòng của sinh viên Đại Học Kinh Tế - ĐHQG Hà Nội về 

chất lượng của chương trình đào tạo 

Xin chào bạn! 

Chúng mình đến từ nhóm NCKH của trường ĐHKT ĐHQGHN. Chúng mình làm survey 

này nhằm phục vụ cho công tác đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo tại trường ĐHKT 

ĐHQGHN. Mong bạn bớt chút thời gian để trả lời một số câu hỏi dưới đây. 

Xin chân thành cảm ơn. 

Các mức độ trả lời câu hỏi  

1: hoàn toàn không đồng ý 

2: không đồng ý 

3: không có ý kiến 

4: đồng ý 

5: hoàn toàn đồng ý 

Các bạn dùng những con số chỉ mức độ trên để trả lời cho câu hỏi của mình 

I Chương trình đào tạo 1 2 3 4 5 

1 
Chương trình đào tạo có mục tiêu chuẩn đầu ra rõ 

ràng 
     

2 
Chương trình đào tạo được thông báo đầy đủ cho 

sinh viên 
     

3 
Chương trình đào tạo đáp ứng các yêu cầu phát 

triển nghề nghiệp sau này của sinh viên 
     

4 Chương trình đào tạo được cập nhập thường xuyên      

5 
Các môn học được sắp xếp và thông báo đầy đủ 

cho sinh viên 
     

II Đội ngũ giảng viên           

6 
Giảng viên có trình độ cao, sâu rộng về chuyên 

môn mình giảng dạy 
     

7 Giảng viên có phương pháp truyền đạt tốt, dễ hiểu      

8 
Giảng viên thường xuyên sử dụng công nghệ 

thông tin hỗ trợ cho việc giảng dạy 
     

9 Giảng viên đảm bảo giờ lên lớp và kế hoạch giảng      
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dạy 

10 
Giảng viên có thái độ gần gũi và thân thiện với 

sinh viên 
     

11 
Giảng viên sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh 

nghiệm với sinh viên 
     

12 
Giảng viên đánh giá kết quả học tập chính xác và 

công bằng 
     

13 
Sinh viên được thông báo đầy đủ kế hoạch giảng 

dạy và chỉ tiêu đánh giá kết quả học tập 
     

III Cơ sở vật chất      

14 
Giáo trình/tài liệu học tập của mỗi môn học được 

thông báo đầy đủ, đa dạng 
     

15 
Phòng học đáp ứng được nhu cầu học tập trên lớp 

của sinh viên 
     

16 
Thư viện có nguồn tài liệu tham khảo phong phú, 

đa dạng 
     

17 
Thư viện đảm bảo không gian, chỗ ngồi đáp ứng 

được nhu cầu học tập, nghiên cứu của sv 
     

18 Lớp học có số lượng sinh viên hợp lý      

19 

Các ứng dụng trực tiện ích trực tuyến – truy cập 

internet, website phục vụ hiệu quả công tác giảng 

dạy và học tập 

     

IV Khả năng phục vụ      

20 
Cán bộ quản lý(ban giám hiệu, ban chủ nhiệm 

khoa) giải quyết thỏa đáng các yêu cầu của sv 
     

21 
Nhân viên hành chính có thái độ phục vụ tốt và tôn 

trọng sinh viên 
     

22 
Các thông tin trên website của trường đa dạng, 

phong phú và cập nhật thường xuyên 
     

23 
Hoạt động tư vấn học tập, nghề nghiệp đáp ứng tốt 

nhu cầu tìm hiểu, lựa chọn và học tập của sv 
     

24 
Sự hỗ trợ và giúp đỡ nhiệt tình của giáo vụ khoa, 

chuyên viên đào tạo và thanh tra khi cần 
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V Đánh giá chung      

25 
Chương trình đào tạo đáp ứng những mong đợi 

của cá nhân bạn 
     

26 
Kiến thức có được từ chương trình học giúp cho sv 

tự tin về khả năng tìm việc làm sau khi ra trường 
     

27 
Học phí đóng vào tương xứng với chất lượng đào 

tạo nhận được 
     

28 
Bạn có hài lòng về chương trình đào tạo cũng như 

môi trường học tập của trường ĐHKT-ĐHQG HN 
     

VI Thông tin cá nhân           

29 Giới tính của bạn           

30 Ngành học của bạn           

31 Bạn là sinh viên năm mấy?           

32 Học lực của bạn ở kỳ học vừa qua           
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Phụ Lục 2: Kết quả kiểm định mô hình hồi quy 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constan

t) 

1.720 .324 

 

5.313 .000 

  

CSVC1 -.024 .056 -.037 -.437 .663 .507 1.974 

CSVC2 -.021 .050 -.034 -.416 .678 .534 1.873 

CSVC3 .104 .057 .155 1.834 .069 .503 1.989 

CSVC4 -.081 .055 -.124 -1.477 .142 .508 1.970 

CSVC5 .039 .057 .065 .679 .499 .388 2.580 

CSVC6 .069 .051 .117 1.366 .174 .487 2.052 

GV7 .028 .077 .032 .364 .716 .452 2.213 

GV8 .067 .069 .075 .971 .334 .603 1.659 

GV9 -.036 .081 -.038 -.447 .656 .497 2.014 

GV10 -.061 .071 -.073 -.858 .392 .496 2.015 

GV11 .101 .085 .132 1.185 .238 .289 3.463 

GV12 -.086 .099 -.099 -.870 .386 .279 3.583 

GV13 -.070 .063 -.093 -1.117 .266 .514 1.946 

GV14 -.001 .079 -.001 -.009 .993 .335 2.982 

CTDT15 .160 .061 .230 2.631 .010 .470 2.128 

CTDT16 -.055 .076 -.067 -.730 .467 .430 2.326 

CTDT17 -.198 .080 -.267 -2.460 .015 .303 3.300 

CTDT18 .132 .077 .161 1.697 .092 .396 2.524 

CTDT19 .161 .074 .209 2.161 .033 .383 2.614 

PV20 -.017 .062 -.025 -.270 .788 .435 2.301 

PV21 .005 .053 .008 .097 .923 .494 2.025 

ANOVAb 

Model Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 39.059 28 1.395 5.328 .000 

Residual 34.036 130 .262     

Total 73.094 158       
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PV22 .127 .063 .183 2.023 .045 .438 2.283 

PV23 .083 .064 .121 1.293 .198 .410 2.442 

PV24 .155 .063 .216 2.461 .015 .465 2.148 

DG25 -.027 .078 -.038 -.353 .725 .312 3.204 

DG26 .062 .068 .088 .915 .362 .390 2.564 

DG27 .022 .050 .033 .438 .662 .615 1.626 

Y .007 .048 .011 .157 .876 .696 1.437 
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Phụ Lục 3: Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

CSVC1 99.4025157 301.267 .413 .921 

CSVC2 99.3144654 296.025 .517 .920 

CSVC3 99.7044025 297.687 .523 .920 

CSVC4 99.4591195 296.920 .532 .920 

CSVC5 99.5849057 295.574 .514 .920 

CSVC6 99.6037736 291.817 .605 .919 

GV7 98.9748428 302.963 .492 .920 

GV8 99.5031447 303.036 .505 .920 

GV9 98.9245283 303.111 .537 .920 

GV10 99.0000000 304.272 .425 .921 

GV11 98.9119497 299.312 .550 .919 

GV12 98.7861635 302.032 .529 .920 

GV13 99.1698113 299.787 .524 .920 

GV14 98.8176101 298.894 .563 .919 

CTDT15 99.2578616 297.237 .557 .919 

CTDT16 99.0062893 301.395 .526 .920 

CTDT17 99.7295597 296.578 .617 .919 

CTDT18 99.5597484 299.379 .586 .919 

CTDT19 99.0691824 296.478 .647 .918 

PV20 99.6918239 299.148 .489 .920 

PV21 99.9371069 299.815 .425 .921 

PV22 99.4465409 296.587 .576 .919 

PV23 99.8113208 295.528 .600 .919 

PV24 99.4591195 298.119 .550 .919 

DG25 99.6163522 296.151 .617 .919 

DG26 99.7044025 295.951 .608 .919 

DG27 99.6603774 299.404 .455 .921 

DG28 99.0314465 302.540 .591 .920 

Y 

Cronbach's 

Alpha = 

0.922 

100.6289308 305.871 .282 .923 
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Phụ Lục 4: Descriptive 

Descriptive Statistics 

 
N Range 

Minimu

m 

Maximu

m Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic 

Std. 

Error Statistic Statistic 

CSVC1 160 4 1 5 3.56 .081 1.020 1.041 

CSVC2 160 4 1 5 3.63 .088 1.114 1.241 

CSVC3 160 4 1 5 3.26 .080 1.011 1.022 

CSVC4 160 4 1 5 3.49 .082 1.034 1.069 

CSVC5 160 4 1 5 3.38 .090 1.137 1.292 

CSVC6 160 4 1 5 3.34 .091 1.155 1.334 

GV7 160 4 1 5 3.97 .062 .785 .616 

GV8 160 4 1 5 3.45 .060 .759 .576 

GV9 160 4 1 5 4.03 .056 .713 .508 

GV10 160 4 1 5 3.96 .064 .811 .658 

GV11 160 4 1 5 4.04 .070 .886 .784 

GV12 160 4 1 5 4.17 .062 .779 .607 

GV13 160 4 1 5 3.78 .071 .902 .813 

GV14 160 4 1 5 4.14 .070 .887 .786 

CTDT15 160 4 1 5 3.70 .077 .976 .953 

CTDT16 160 4 1 5 3.95 .064 .815 .664 

CTDT17 160 4 1 5 3.23 .073 .920 .846 

CTDT18 160 4 1 5 3.39 .066 .832 .693 

CTDT19 160 4 1 5 3.89 .070 .883 .780 

PV20 160 4 1 5 3.27 .079 .995 .990 

PV21 160 4 1 5 3.02 .086 1.084 1.176 

PV22 160 4 1 5 3.51 .077 .978 .956 

PV23 160 4 1 5 3.14 .078 .990 .979 

PV24 160 4 1 5 3.49 .075 .945 .893 

DG25 160 4 1 5 3.34 .074 .938 .879 

DG26 160 4 1 5 3.26 .076 .960 .921 

DG27 160 4 1 5 3.30 .083 1.045 1.092 

DG28 159 3 2 5 3.92 .054 .680 .463 

Y 160 3 1 4 2.32 .081 1.024 1.049 
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Phụ Lục 5 : Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. 0.871061502 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1834.406008 

  df 276 

  Sig. 0.000 

Communalities 

 
Initial Extraction 

SCVC1 1.000 .787 

SCVC2 1.000 .575 

SCVC3 1.000 .509 

SCVC4 1.000 .445 

SCVC5 1.000 .686 

SCVC6 1.000 .536 

GV7 1.000 .673 

GV8 1.000 .358 

GV9 1.000 .499 

GV10 1.000 .556 

GV11 1.000 .737 

GV12 1.000 .786 

GV13 1.000 .593 

GV14 1.000 .715 

CTDT15 1.000 .658 

CTDT16 1.000 .566 

CTDT17 1.000 .682 

CTDT18 1.000 .668 

CTDT19 1.000 .535 

PV20 1.000 .716 

PV21 1.000 .589 

PV22 1.000 .625 

PV23 1.000 .593 

PV24 1.000 .625 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Com

pone

nt 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Variance Cumulative % 

1 8.241 34.340 34.340 8.241 34.340 34.340 4.256 17.732 17.732 

2 2.562 10.676 45.016 2.562 10.676 45.016 3.195 13.312 31.044 

3 1.657 6.904 51.920 1.657 6.904 51.920 2.883 12.014 43.058 

4 1.228 5.117 57.037 1.228 5.117 57.037 2.830 11.792 54.850 

5 1.027 4.279 61.316 1.027 4.279 61.316 1.552 6.465 61.316 

6 .966 4.025 65.340 
      

7 .918 3.826 69.167 
      

8 .792 3.301 72.468 
      

9 .763 3.178 75.646 
      

10 .682 2.842 78.488 
      

11 .642 2.676 81.164 
      

12 .577 2.403 83.567 
      

13 .515 2.147 85.714 
      

14 .486 2.024 87.738 
      

15 .434 1.810 89.548 
      

16 .370 1.543 91.091 
      

17 .355 1.477 92.568 
      

18 .334 1.391 93.959 
      

19 .312 1.301 95.260 
      

20 .283 1.181 96.440 
      

21 .260 1.082 97.523 
      

22 .218 .909 98.432 
      

23 .215 .896 99.328 
      

24 .161 .672 100.000 
      

Extraction Method: Principal Component  

Analysis. 
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Rotated Component Matrixa 

  
Component 

1 2 3 4 5 6 7 

GV12 .850             

GV11 .806             

GV14 .806             

GV7 .688             

GV10 .684             

GV9 .644             

GV13 .601             

CTDT17   .788           

DG25   .757           

DG26   .591           

GV8   .521           

CSVC6   .510           

PV20     .811         

PV21     .729         

PV24     .696         

PV23     .525         

CTDT18       .642       

DG28       .637       

PV22       .608       

CTDT15   .511   .565       

CTDT19               

CSVC3         .699     

CSVC5         .680     

CSVC2         .679     

CSVC4               

DG27           .689   

CSVC1           .671   

Y             .694 

CTDT16               
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Component Matrixa 

 

 
Component 

 
1 2 3 4 5 

CTDT19 .698     

GV14 .668 -.501    

GV11 .641 -.541    

CTDT16 .639     

GV12 .629 -.605    

SCVC6 .628     

PV22 .626     

GV9 .623     

PV23 .623     

CTDT17 .615     

CTDT18 .597     

GV13 .596     

SCVC4 .595     

CTDT15 .578     

GV7 .570     

PV24 .565     

SCVC2 .547     

GV10 .544     

SCVC3 .543     

GV8 .537     

PV20 .507     

PV21      

SCVC5 .504  -.550   

SCVC1     .631 

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

 

a. 5 components extracted.    
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Component Transformation Matrix 

Component 1 2 3 4 5 

1 .564 .497 .447 .413 .254 

2 -.778 .430 .216 .385 -.120 

3 .063 -.125 -.680 .700 .166 

4 .028 -.679 .499 .435 -.317 

5 -.268 -.302 .206 -.041 .891 

Extraction Method: Principal Component Analysis.   

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.  
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