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TÓM TẮT 

 

 Nghiên cứu này, nhằm mục đích xác định những nhân tố tác động đến Động lực 

làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng, cũng như kiểm định các 

nhân tố tác động đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân 

hàng, trường hợp: “Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Khu vực 

Đồng Bằng Sông Cửu Long”. Mô hình nghiên cứu dựa vào các lý thuyết nền như: Lý 

thuyết động viên (Motivation theory) của Abraham (Harold) Maslow (1943), lý thuyết 

hai nhân tố (Two-Factor theory) của Herzberg (1959), lý thuyết ba thành tố về Sự cam 

kết gắn bó với tổ chức của nhóm tác giả Meyer & Allen (1991) và kế thừa mô hình 

nghiên cứu: Kovach (1987); Cheng và Chew (2004); Trần Kim Dung và các cộng sự 

(2005); Tan và Waheed (2011); Yang (2011); Phạm Thế Anh và Nguyễn Thị Hồng Đào 

(2013); Kaur, (2015); Quan Minh Nhựt và Đặng Thị Đoan Trang (2015); Nguyễn Thị 

Hồng Hà ( 2016). Tác giả điều chỉnh các nhân tố, bổ sung thêm hai nhân tố vào mô hình 

đó là nhân tố Áp lực công việc, nhân tố Rủi ro tác nghiệp cho phù hợp với đặc thù ngành 

ngân thương mại Việt Nam.  

 Phương pháp nghiên cứu là phương pháp hỗn hợp gồm: Phương pháp định tính 

bằng thảo luận 12 chuyên gia; khảo sát 19 chuyên gia lần 01 và 14 chuyên gia lần 02; 

một nghiên cứu định lượng sơ bộ với cở mẫu 103 nhân viên ngân hàng để kiểm tra sơ 

bộ thang đo và một nghiên cứu định lượng chính thức với 547 nhân viên ngân hàng được 

thực hiện tiếp theo để kiểm định các mô hình thang đo và mô hình lý thuyết. 

         Kết quả kiểm định các mô hình đo lường cho thấy các thang đo đều đạt được độ 

tin cậy và giá trị cho phép. Kết quả kiểm định cũng cho thấy mô hình lý thuyết phù hợp 

với thông tin thị trường và các giả thuyết đều được chấp nhận. Cụ thể: Có 11 nhân tố 

chính tác động đến Động lực làm việc và 01 nhân tố Động lực làm việc tác động đến Sự 

cam kết gắn bó của nhân viên ngân hàng. Kết quả cũng cho thấy hai nhân tố mới là Áp 

lực công việc và Rủi ro tác nghiệp có tác động đến Động lực làm việc và Sự cam kết 

gắn bó của nhân viên với ngân hàng. Kết quả này giúp các nhà nghiên cứu về Động lực 

làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức; các nhà quản trị ngân hàng 

có một khung lý thuyết để nghiên cứu và quản trị nguồn nhân lực tốt nhất. 

 Từ khóa: Động lực làm việc, Sự cam kết gắn bó, quản trị nhân sự ngân hàng. 
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ABSTRACT 

 

This study, aimed at determining the factors affecting the employee Motivation 

and Commitment of employees to the bank, as well as examining the factors affecting 

Work Motivation and employee Commitment to the bank, case: “Bank for Agriculture 

and Rural Development of Vietnam in the Mekong Delta”. The research model is based 

on background theories such as: Motivation theory of Abraham (Harold) Maslow 

(1943), two-factor theory (Two-Factor theory) of Herzberg (1959), three-factor theory 

element of commitment to the organization of the group of authors Meyer & Allen 

(1991) and inheriting the research model: Kovach (1987); Cheng and Chew (2004); Tran 

Kim Dung et al (2005); Tan and Waheed (2011); Yang (2011); Pham The Anh and 

Nguyen Thi Hong Dao (2013); Kaur, (2015); Quan Minh Nhut and Dang Thi Doan 

Trang (2015); Nguyen Thi Hong Ha (2016). The author adjusts the factors, adding two 

more factors to the model, which are the factor of work pressure and the factor of 

operational risk to suit the characteristics of Vietnam's commercial banking industry. 

Research method is a mixed method including: Qualitative method by discussing 

12 experts; survey of 19 experts for the first time and 14 for the second time; a 

preliminary quantitative study with a sample of 103 bankers for preliminary testing of 

the scale and a formal quantitative study with 547 bankers was followed up to test the 

scale models and theoretical model. 

The results of testing the measurement models show that the scales are both 

reliable and valid. The test results also show that the theoretical model fits the market 

information and the hypotheses are accepted. Specifically: There are 11 main factors 

affecting work motivation and 01 working motivation factor affecting the commitment 

of bank employees. The results also show that two new factors, work pressure and 

operational risk, have an impact on employee motivation and commitment to the bank. 

This result helps researchers on work Motivation and employee Commitment to the 

organization; Bank administrators have a theoretical framework to research and best 

manage human resources. 

Keywords: Work motivation, Commitment, human resource management of the 

bank. 
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CHƯƠNG 1 

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

 

1.1 SỰ CẦN THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

Trong bất cứ tổ chức nào cũng như ngân hàng thì nguồn lực con người luôn coi 

là nhân tố quan trọng nhất tạo nên thành công của mọi tổ chức. Chỉ có con người mới 

quản trị, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng; ngân hàng hoạt động có hiệu quả hay 

kém hiệu quả cũng xuất phát từ con người. Thực tế, với quy mô ngân hàng như nhau, 

số lượng lao động như nhau nhưng ngân hàng này lại kinh doanh có hiệu quả hơn ngân 

hàng khác. Trong đó, có rất nhiều nguyên nhân nhưng yếu tố con người giữ vai trò quyết 

định. Như vậy, muốn tìm hiểu yếu tố con người đóng vai trò quan trọng như thế nào 

trong hoạt động của ngân hàng, chúng ta cần tìm hiểu các nhân tố nào tác động đến động 

lực làm việc của họ.  

Hiện nay, chúng ta đã và đang trong thời đại cách mạng 4.0, thời kỳ đánh giá 

năng lực và hiệu quả làm của người lao động, nhà quản trị ngân hàng thông qua kết quả 

làm việc. Tuy nhiên, năng suất lao động và hiệu quả làm việc của người lao động bị ảnh 

hưởng bởi nhiều nguyên nhân, động lực làm việc là một trong những nguyên nhân. Nhân 

viên khi có động lực làm việc, thì năng suất lao động của họ đạt từ 80 đến 90%, đồng 

thời tỷ lệ nghỉ phép và nghỉ việc thấp (Nghiên cứu của Farhaan (2009); Năm 1995, trong 

nghiên cứu về động lực làm việc của nhân viên, Kovach đã kết luận rằng, các nhà quản 

lý phải biết chính xác các yếu tố thúc đẩy động lực làm việc của nhân viên, các yếu tố 

như: tiền lương, thưởng, phúc lợi, môi trường làm việc, đào tạo - thăng tiến, cấp trên, 

đồng nghiệp, áp lực công việc, rủi ro tác nghiệp…nói chung là chính sách quản lý nhân 

sự, cơ chế tạo động lực làm việc cho các nhân viên ở các ngân hàng thương mại cổ phần 

luôn hiệu quả, linh hoạt hơn ở các ngân hàng thương mại quốc doanh. Chính vì những 

nguyên nhân này, nạn chảy máu nhân sự hay nhảy việc của nhân viên ngân hàng thương 

mại nói chung, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) 

nói riêng đã và đang trở thành mối lo lắng và nguy cơ cho các nhà quản trị nhân sự.   

Động lực làm việc không phải là chủ đề mới mà đã được các nhà khoa học trong 

và ngoài nước nghiên cứu trước đây. Chính sách tài chính không phải là sự khích lệ tốt 

nhất để tăng động lực làm việc của nhân viên (Zhou và cộng sự, 2011). Nghiên cứu của 

Springer và cộng sự (2011), cho rằng nhân viên không những bị tác động bởi các phần 
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thưởng mà còn bị tác động bởi các nhân tố thuộc về tinh thần; còn Humphreys (2007) 

và Yang (2011), cho rằng nhân viên còn bị tác động bởi những hoàn cảnh xã hội khác 

nhau ở từng quốc gia khác nhau. Do đó, nghiên cứu về động lực làm việc của nhân viên 

ở những quốc gia, có điều kiện kinh tế và hoàn cảnh văn hóa -xã hội như Việt Nam là 

cần thiết. 

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại 

ở Việt Nam đã trở nên gay gắt. Việc tuyển chọn nhân sự có năng lực vào làm việc của 

các ngân hàng hiện nay đã điều khó khăn nhưng việc làm sao cho họ gắn bó lầu dài lại 

càng khó hơn. Tình trạng nhảy việc, bỏ việc của nhân viên ngân hàng những năm gần 

đây là vấn đề nang giải của nhiều ngân hàng thương mại Việt Nam. Từ đó, câu hỏi đặt 

ra nguyên nhân nào làm cho nhân viên ngân hàng nhảy việc, bỏ việc?; đồng thời, câu 

hỏi khi nhân viên có động lực làm việc, họ có gắn bó lâu dài với ngân hàng đó hay không 

là một giả thuyết cần kiểm định. Nghiên cứu về động lực làm việc và sự cam kết gắn bó 

với tổ chức của nhân viên trong các đơn vị/tổ chức kinh doanh trên thế giới đã được các 

nhà khoa học nghiên cứu, thử nghiệm trong thực tiễn và đúc kết thành lý thuyết.  

Xét trong bối cảnh nghiên cứu lý thuyết, đối với lý thuyết về động lực làm việc 

có rất nhiều quan điểm khác nhau trong những nghiên cứu của các nhà khoa học. Hiện 

nay, có hai nhóm nghiên cứu về động lực làm việc của nhân viên: (1) nhóm nghiên cứu 

theo nội dung, thì có học thuyết thứ bậc nhu cầu của Maslow (1943), học thuyết này cho 

rằng nhu cầu của con người điều trải qua 05 thứ bậc từ thấp đến cao, nhà quản trị đáp 

ứng được 05 thứ bậc này, thì người lao động sẽ có động lực làm việc cũng như gắn bó 

lâu dài; dựa vào học thuyết thứ bậc nhu cầu của Maslow, thì HerZberg (1959) đã phát 

triển thành học thuyết hai nhóm nhân tố, học thuyết này cho rằng động lực làm việc của 

người lao động bị tác động bởi hai nhóm nhân tố, nhóm nhân tố duy trì và nhóm thúc 

đầy; (2) nhóm học thuyết về quá trình như: học thuyết tăng cường tích cực của Skinner 

(1938), học thuyết công bằng của Adam (1963), học thuyết kỳ vọng của Vroom (1964), 

nhóm học thuyết này nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến những hành vi khác nhau của 

người lao động.  

Về lý thuyết Sự cam kết gắn bó, trên thế giới có rất nhiều học giả đưa ra tuy nhiên 

ở luận án này, tác giả chọn lý thuyết ba thành tố của nhóm tác giả Meyer và Allen. Năm 

1991, Meyer và Allen đưa ra lý thuyết ba thành tố về Sự cam kết gắn bó của nhân viên 

với tổ chức, đây cũng là lý thuyết dẫn đầu chủ đề này. Meyer (1997), cho rằng khái niệm 
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Sự cam kết gắn bó tổ chức là trạng thái tâm lý của người lao động tự ràng buộc với tổ 

chức. Meyer và Allen (1991, 1997) đã phát triển mô hình lý thuyết ba thành tố của Sự 

cam kết gắn bó với tổ chức, gồm: Sự cam kết gắn bó cảm xúc (affective commitment), 

Sự cam kết gắn bó tính toán (continuance commitment) và Sự cam kết gắn bó chuẩn 

mực (normative commitment). Ngoài ra, còn rất nhiều lý thuyết khác về động lực làm 

việc cũng như lý thuyết về Sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức….  

Xét về vận dụng nghiên cứu thực tiễn: Các nhà nghiên cứu trên thế giới đã dựa vào 

các lý thuyết trên, để nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc của nhân 

viên, như: Kovach (1987) đã nghiên cứu về động lực làm việc của nhân viên, phát hiện 

có 10 nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc. Trong đó, nhân tố tiền lương tác động 

mạnh nhất với nhóm lao động có thu nhập thấp, nhân tố công việc thì tác động mạnh nhất 

với nhóm lao động thu nhập cao. Nghiên cứu trong lĩnh vực nhà nước, thì các nhà nghiên 

cứu như: Downs (1957), Tullock (1965), Brehm and Gates (1997), cho rằng tiền lương 

ảnh hưởng mạnh đến động lực của cán bộ, công chức, viên chức. Tuy nhiên, Romzek 

(1990); Jurkiewicz, Massey và Brown (1998) cho rằng công việc thú vị tác động mạnh 

đến động lực của công chức, viên chức. Theo nghiên cứu của Hackman và Oldham (1974), 

thì nhân tố đặc điểm công việc có ảnh hưởng mạnh nhất đến động lực làm việc của người 

lao động. Thời giang làm việc linh hoạt, cơ hội thăng tiến mới là nhân tố thúc đẩy động 

lực làm việc của cán bộ, công chức lên cao (Daley,1986; Emmert and Taher, 1992)… 

Tại Việt Nam, có nhiều nghiên cứu về động lực làm việc của nhân viên với tổ 

chức, như: Nghiên cứu của Trần Kim Dung và Nguyễn Ngọc Lan Vy (2011) cho thấy 

có 04 nhân tố tác đến động viên: (1) Công việc phù hợp; (2) Chính sách, chế độ đãi ngộ 

hợp lý; (3) Quan hệ tốt trong công việc; (4) Thương hiệu công ty; Bùi Thị Thu và Lê 

Nguyễn Đoan Khôi (2014), nghiên cứu đã phát hiện bảy nhân tố ảnh hưởng đến động 

lực làm việc của nhân viên là: văn hóa doanh nghiệp; công việc; cơ hội đào tạo- phát 

triển; điều kiện làm việc; lương - chế độ phúc lợi; mối quan hệ với đồng nghiệp; mối 

quan hệ lãnh đạo. Trong đó, lương và chế độ phúc lợi với văn hóa doanh nghiệp là yếu 

tố tác động mạnh nhất; nghiên cứu của Hoàng Thị Hồng Lộc và Nguyễn Quốc Nghi 

(2014), cho thấy có 05 nhân tố tác động mạnh mẽ đến động lực làm việc của cán bộ 

công chức, viên chức ở khu vực công tại Việt Nam, bao gồm: (1) Nhu cầu quan hệ xã 

hội; (2) Nhu cầu sinh học cơ bản; (3) Nhu cầu an toàn; (4) Nhu cầu được tôn trọng; (5) 

Nhu cầu được thể hiện bản thân; nghiên cứu hoàn thiện hệ thống công cụ tạo động lực 
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cho công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước (Nguyễn Thị Phương Lan, 2015). 

Đây là nghiên cứu định tính, tác giả đã tổng hợp các lý thuyết về động lực, tạo động lực, 

lý thuyết tư duy hệ thống, phân tích thực trạng hệ thống công cụ tạo động lực cho công 

chức ở các cơ quan hành chính nhà nước; khảo sát 400 cán bộ công chức. Từ hạn chế, 

tồn tại trong hệ thống công cụ tạo động lực cho công chức tại các cơ quan hành chính 

nhà nước, kết hợp với khung lý thuyết, tác giả đề ra ba giải pháp chung và ba giải pháp 

cụ thể hoàn thiện hệ thống công cụ tạo động lực cho công chức ở các cơ quan hành chính 

nhà nước; nghiên cứu về các nhân tố tác động đến động lực làm việc của giảng viên các 

trường Đại học tại Hà Nội (Nguyễn Thùy Dung, 2015) cho thấy có 4 nhân tố tác động 

đến động lực làm việc của giảng viên: (1) Đặc điểm công việc; (2) Sự công bằng của 

lãnh đạo trực tiếp; (3) Sự công bằng trong quy trình phân phối thu nhập; (4) Sự công 

bằng trong thái độ đối sử của sinh viên. Ngoài ra, nghiên cứu cho thấy sự khác nhau về 

động lực làm việc giữa giảng viên nam và giảng viên nữ, giữa giảng viên có thâm niên 

khác nhau; sự khác nhau về động lực làm việc giữa giảng viên khối nhà nước và khối 

giảng viên ngoài công lập…. Nghiên cứu năng lực cảm xúc của nhà quản trị cấp trung 

trong các ngân hàng thương mại Việt Nam (Đoàn Xuân Hậu, 2016) cho kết quả: (1) Có 

sự khác biệt năng lực quản lý cảm xúc của nhà quản trị cấp trung theo trình độ học vấn 

cao hơn, thâm niên làm việc và số năm đảm nhận chức vụ hiện tại và không có sự khác 

biệt về năng lực quản lý cảm xúc giữa nam và nữ; (2) Năng lực quản lý cảm xúc của 

nhà quản trị cấp trung ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự hài lòng với công việc, hành vi xây 

dựng tổ chức hướng đến tổ chức của nhân viên và có ảnh hưởng nhưng không nhiều đến 

cam kết của tổ chức; (3) Sự hài lòng với công việc, hành vi xây dựng tổ chức hướng đến 

tổ chức của nhân viên có tác động trung gian đến mối quan hệ giữa năng lực quản lý 

cảm xúc của nhà quản trị cấp trung và kết quả hoạt động kinh doanh của phòng giao 

dịch trong ngân hàng thương mại Việt Nam. 

Còn về nghiên cứu Sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức, thì trên thế 

giới đã có rất nhiều nghiên cứu trước đây về Sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ 

chức. Một loạt các nghiên cứu chỉ ra rằng, Sự cam kết gắn bó với tổ chức là kết quả của 

các biến số thuộc về cá nhân, các trạng thái vai trò và các biến số thuộc về môi trường 

làm việc và được coi như công cụ dự báo về sự vắng mặt thường xuyên tại doanh nghiệp, 

hiệu suất công việc và doanh thu (Mathieu and Zajac, 1990). Nghiên Sự cam kết gắn bó 

của nhân viên với tổ chức bao gồm 08 nhân tố tác động: (1) Sự phù hợp với tổ chức; 
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(2) Lương; (3) Khen thưởng và công nhận; (4) Đào tạo và phát triển nghề nghiệp; (5) 

Cơ hội nghề nghiệp đầy thách thức; (6) Hành vi lãnh đạo; (7) Văn hóa và chính sách 

công ty; (8) Môi trường làm việc thỏa đáng (Cheng và Chew (2004). Sự cam kết gắn 

bó của nhân viên với tổ chức có ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động của tổ chức 

(Ranya, 2009); Cetinkaya (2011), nghiên cứu “Tác động của động lực nhân viên đối 

với Sự cam kết tình cảm: Nghiên cứu được thực hiện tại một khách sạn 5 sao”; 

Altindis (2011), nghiên cứu “Động lực làm việc và sự cam kết với tổ chức giữa các 

chuyên gia y tế: Khảo sát bảng câu hỏi”. Kết quả của mối quan hệ trao đổi giữa cá nhân 

và tổ chức là Sự cam kết gắn bó của người lao động với tổ chức (Homans, 1958 và 

Becker, 1960). Những nhân viên có mức độ tham gia công việc cao thì tập trung hơn 

vào công việc của họ (Hackett, Lapierre, & Hausdorf, 2001), ngược lại thì có khả năng 

giảm doanh thu và mức độ rời tổ chức cao (Blau, 1986; Blau, & Boal, 1987; Meyer, 

Allen, & Smith, 1993); đồng thời, có nhiều động lực hơn để ở lại với tổ chức (Bashaw, 

& Grant, 1994; Porter, Steers, Mowday, & Boulian, 1974). Ý định nghỉ việc được thể 

hiện thông qua việc giảm năng suất và hiệu quả làm việc của nhân viên, từ đó có thể dẫn 

đến các hành vi tiêu cực như đến muộn, vắng mặt nhiều ngày, thiếu sự chủ động và 

không nhiệt tình với công việc (Belete, 2018). Hiệu quả công việc sẽ bị ảnh hưởng, khi 

nhân viên có Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó với tổ chức (Lawler, 1986). Những 

nhân viên có động lực hơn thường được đặt thêm nỗ lực, vì họ cam kết và tham gia 

nhiều hơn vào công việc của mình (Blau, 1986; Blau, & Boal, 1987).  

Meyer và Allen (1991), trong một cuộc phân tích khám phá và xác nhận các yếu 

tố có thể dự đoán đáng kể Sự hài lòng trong công việc và Sự cam kết với tổ chức giữa 

những người lao động cổ xanh, đã báo cáo rằng các nhân tố như: sự thăng tiến; sự hài 

lòng; đặc điểm công việc; trao đổi bên ngoài và bên trong, cũng như phần thưởng bên 

ngoài và bên trong, có liên quan đến Sự cam kết gắn bó với tổ chức. Điều quan trọng 

đối với việc đạt được Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên, khi mức 

độ động viên và cam kết của nhân viên cao, các hoạt động sản xuất sẽ tăng lên tương 

ứng. Nhà quản lý, cần đáp ứng nhu cầu của công việc và cải thiện điều kiện của họ để 

củng cố Động lực làm việc của họ nhằm tối đa hóa Sự cam kết gắn bó với tổ chức 

(Faisal 2017). 

Ở Việt Nam, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về Sự cam kết gắn bó/trung 

thành của nhân viên với tổ chức điển hình như: Nghiên cứu của Phan Quốc Dũng (2010), 

bằng cách khảo sát 453 học viên tại các lớp học ban đêm (tại chức, văn bằng 02, cao 



 

6 

học,…) ở một số Trường Đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả cho thấy có 6 

nhân tố: (1) Thu nhập cao; (2) Đều kiện làm việc thuận lợi; (3) Có sự phù hợp mục tiêu 

trong công việc; (4) Quyết định quản lý phù hợp; (5) Khen thưởng công bằng và (6) 

Được trao quyền ra quyết định trong công việc sẽ làm cho nhân viên trung thành với tổ 

chức hơn; nghiên cứu của Phạm Thế Anh và Nguyễn Thị Hồng Đào (2013), nghiên cứu 

các nhân tố thực tiễn quản trị nguồn nhân lực tác động đến Sự gắn kết của người lao 

động với doanh nghiệp tại Công ty Cổ phần Đông Á. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 

07 nhân tố ảnh hưởng Sự gắn kết của nhân viên với tổ chức: (1) Tuyển dụng; (2) Phân 

tích công việc; (3) Đào tạo; (4) Đánh giá nhân viên; (5) Đãi ngộ, lương thưởng; (6) 

Hoạch định nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến; (7) Thu hút nhân viên tham gia các hoạt 

động; Nguyễn Thị Phương Dung, Huỳnh Thị Cẩm Lý và Lê Thị Thu Trang (2014), 

nghiên cứu các yếu tố tác động đến Sự gắn kết tổ chức của nhân viên khối văn phòng 

thành phố Cần Thơ. Kết quả đã xác định được 05 yếu tố ảnh hưởng đến cam kết chung 

của tổ chức bao gồm: (1) Văn hóa tổ chức; (2) Chia sẻ kiến thức; (3) Đặc điểm tính cách; 

(4) Mối quan hệ nhân viên và cơ cấu tổ chức; tác giả Đỗ Phú Trần Tình và cộng sự 

(2012), nghiên cứu “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới sự gắn bó lâu dài của nhân 

viên trẻ với doanh nghiệp”. Nghiên cứu đã phát hiện ra 05 nhân tố ảnh hưởng đến sự 

gắn bó lâu dài của nhân viên đối với doanh nghiệp là: (1) Cơ hội thăng tiến; (2) Chính 

sách khen thưởng và phúc lợi; (4) Quan hệ với lãnh đạo; (5) Điều kiện làm việc và mức 

độ phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp; nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn bó 

của người lao động có trình độ từ đại học trở lên trong các doanh nghiệp ở thành phố 

Cần Thơ của Quan Minh Nhựt và Đặng Thị Đoan Trang (2015). Nhóm tác giả phỏng 

vấn 165 nhân viên ở 50 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu này 

cho thấy Sự cam kết gắn bó của nhân viên có trình độ từ đại học trở trên trong các doanh 

nghiệp ở thành phố Cần Thơ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có năm yếu tố 

có ảnh hưởng nhiều nhất là: (1) Lương, phúc lợi và thăng tiến; (2) Môi trường làm việc; 

(3) Đặc điểm công việc; (4) Phong cách lãnh đạo; và (5) Hứng thú trong công việc; 

nghiên cứu các nhân tố tác động đến Cam kết với tổ chức của nhân viên tại các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ ngành dịch vụ (Nguyễn Thị Hồng Hà, 2016). Kết quả cho thấy trong 

nghiên cứu của mình, tác giả khẳng định được bốn yếu tố tác động đến Cam kết với tổ 

chức của nhân viên. Đó là: (1) Phong cách lãnh đạo; (2) Sự phù hợp giữa cá nhân với tổ 

chức; (3) Sự hài lòng với chế độ chi trả lương/thưởng; (4) Môi trường làm việc. 
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Nghiên cứu các nhân tố tác động đến Cam kết với tổ chức của nhân viên tại các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành dịch vụ (Nguyễn Thị Phương Dung, 2016). Nghiên cứu 

dựa trên điều kiện thực tế của nhân viên Khối văn phòng ở thị trường Việt Nam, mô 

hình lý thuyết về Động cơ làm việc được xây dựng bao gồm 05 khái niệm chính: (1) 

Động cơ làm việc, (2) Kết quả hành vi, (3) Niềm tin ở tổ chức, (4) Quan hệ đặc biệt ở 

nơi làm việc và (5) Các mối quan hệ cá nhân. 

Tình hình thực tế các Ngân hàng thương mại Việt Nam: Theo số liệu thống kê 

của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), thì cả hệ 

thống giai đoạn năm 2014 – 2018 có trên 900 người bỏ việc, chuyển ngành. Điều này, 

cho thấy những năm qua một vài nhân viên Agribank thiếu Động lực làm việc và Sự 

cam kết gắn bó với ngân hàng này. Nếu tình trạng này tiếp tục tái diễn thì Agribank mất 

nguồn nhân lực, giảm hiệu năng và hiệu quả của Agribank. Thứa hai, chưa có nghiên 

cứu về nhân tố Áp lực công việc và Rủi ro tác nghiệp có tác động đến động lực làm việc 

và sự gắn bó với tổ chức. Trong khi đó, thực tiễn trong ngành ngân hàng thương mại thì 

hai nhân tố này tác động tích cực đến động lực làm việc và sự cam kết gắn bó của nhân 

viên với ngân hàng, nó thể hiện qua việc vì bị áp lực và rủi ro tác nghiệp đã có không ít 

nhân viên ngân hàng đã nghỉ việc, chuyển ngành khác. Còn theo lãnh đạo phòng nhân 

sự của Ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng cho rằng, trước đây 

nhân viên ngân hàng thường làm việc trung bình tại một ngân hàng từ 05 năm đến 06 

năm, sau đó giảm xuống còn 03 năm đến 04 năm và đến năm 2016, thì giảm xuống chỉ 

còn 02 năm đến 03 năm. Theo Bà Huỳnh Thị Ngọc Trúc, Giám đốc ngân hàng này đã 

nhìn nhận việc nhân viên ngân hàng bỏ việc, nhảy việc thường xuyên đã khiến nhiều 

nhà quản trị ngân hàng đau đầu và loay hoay tìm kiếm biện pháp giữ chân nhân viên 

giỏi và dẫn đến tình trạng hàng năm ngân hàng phải tuyển dụng để bù đấp nhân sự; đồng 

thời việc tuyển dụng nhân viên mới như trên đã ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của 

ngân hàng. Trích theo Giang Hoàng Nhơn (2017). 

Một nhân viên ngân hàng cho biết lúc mới ra trường, cô trúng tuyển vào một ngân 

hàng, cảm giác lúc đó là rất tự hào nhưng sau một thời gian làm việc, cô đã chịu nhiều 

áp lực công nên xin chuyển sang một ngân hàng khác có chế độ lương thưởng, môi 

trường làm việc tốt hơn. Theo cô thì bạn bè đồng nghiệp của cô cũng như vậy, cảm thấy 

không thoải mái thì sẵn sàng một năm chuyển 02 đến 03 chỗ làm việc (Mai Mai Thùy 

Dung). Trích theo Giang Hoàng Nhơn (2017). 
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Ông Bùi Quang Tín (2019), Đại học Ngân hàng Tp.Hồ Chí Minh, cho rằng: "Khu 

vực tài chính ngân hàng luôn diễn ra chu trình di chuyển lao động khá khắc nghiệt. Tất 

yếu sẽ có việc nguồn nhân lực chất lượng cao chuyển từ ngân hàng nội sang ngoại nếu 

không có chính sách và biện pháp giữ chân nhân tài". Trích theo Hoàng Hà (2019)/ 

thoibaokinhdoanh.vn. 

Ông Trần Tuấn Minh, Giám đốc nhân sự của Ngân hàng thương mại Cổ phần 

Quốc tế Việt Nam (VIB), cho biết để "giữ chân" và tuyển được nhân sự chất lượng cao, 

gắn bó lâu dài, ngoài chi trả mức lương hợp lý, VIB luôn xây dựng môi trường làm việc 

dân chủ, nơi làm việc tiện nghi hiện đại, thúc đẩy văn hóa học tập và phát triển mô hình 

phúc lợi toàn diện. Trích theo Hoàng Hà (2019)/thoibaokinhdoanh.vn. 

Từ tổng quan nghiên cứu nước ngoài và nghiên cứu trong nước đã phân tích trên, 

cho thấy những tồn tại trong nghiên cứu lĩnh vực này cần làm rõ:  

 Thứ nhất, về mặt lý thuyết: Lý thuyết về động cơ và lý thuyết về Sự cam kết gắn 

bó đã được nghiên cứu và phát triển từ rất sớm, các lý thuyết này đã phát huy tác dụng 

và đem lại thành công cho các nhà quản lý ở một số quốc gia (Yang, 2011). Nhưng hầu 

hết các lý thuyết về Động cơ và lý thuyết về Sự cam kết gắn bó đều được xây dựng trên 

nền tảng các nước phương Tây. Trong khi đó, đặc biệt Việt Nam có sự khác biệt đối với 

các nước phương Tây về hệ thống kinh tế và văn hóa, mà Yang (2011) cho rằng sự khác 

biệt về văn hóa sẽ dẫn đến cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề hoàn toàn khác nhau. 

Những nhân tố  như: (1) Đặc điểm công việc; (2) Đào tạo – thăng tiến; (3) Tiền lương; 

(4) Phúc lợi; (5) Cấp trên; (6) Đồng nghiệp; (7) Đánh giá thành tích; (8) Chính sách lao 

động; (9) Điều kiện làm việc, trước đây đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước 

nghiên cứu trong nhiều lĩnh ngoài ngành ngân hàng, nay cần nghiên cứu trong ngành 

ngân hàng tại Việt Nam để một lần nữa kiểm định các lý thuyết về động lực làm việc và 

lý thuyết sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức. Đây chính là khe hổng kiến thức 

trong lý thuyết động viên cũng như lý thuyết Sự cam kết gắn bó. Kế thừa từ kết luận của 

những nghiên cứu trên, tác giả nhận thấy một khoảng trống cần tiếp tục nghiên cứu. 

 Thứ hai, qua tổng quan tài liệu nghiên cứu của tác giả, nhận thấy tình hình nghiên 

cứu về Động lực làm việc ở Việt Nam đã rất nhiều tác giả trước đây nghiên cứu như: 

Trần Kim Dung (2005); Trần Kim Dung và Nguyễn Ngọc Lan Vy (2011); Nguyễn Thị 

Phương Dung (2016); Nguyễn Thùy Dung (2015)…hoặc nghiên cứu sự lòng công việc, 

sự hài lòng công việc, tác động đến Sự cam kết gắn bó của nhân viên nhưng tác giả chưa 
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tìm thấy đề tài luận án tiến sĩ nghiên cứu các nhân tố tác động đến Động lực làm việc và 

Động lực làm việc tác động đến Sự cam kết gắn bó của nhân viên trong lĩnh vực ngân 

hàng thương. Thiết nghĩ, đây là khoảng trống cần nghiên cứu.   

 Thứ ba, trong các nghiên cứu tại Việt Nam, qua việc tổng quan các công trình 

nghiên cứu trước đây, tác giả chưa tìm thấy nghiên cứu nào phân tích nhân tố áp lực làm 

việc và nhân tố rủi ro tác nghiệp trong các mô hình nghiên cứu tác động tới Động lực làm 

việc và từ đó Động lực làm việc tác động đến Sự cam gắn bó của nhân viên với tổ chức. 

Trong khi đó, thực tiễn trong ngành ngân hàng thì hai nhân tố này tác động đến Động lực 

làm việc của nhân viên với ngân hàng nó thể hiện qua việc vì bị áp lực và rủi ro tác nghiệp 

đã có không ít nhân viên ngân hàng đã nghỉ việc, chuyển ngành khác. Từ đó, tác giả đưa 

ra ý tưởng đưa hai thang đo này vào mô hình lý thuyết để nghiên cứu. 

 Thứ tư, các nghiên cứu tại Việt Nam chỉ nghiên cứu riêng biệt lần lượt các yếu tố 

tác động đến Động lực làm việc/đến Sự cam kết gắn bó tổ chức hoặc nghiên cứu các 

yếu tố tác động đến sự hài lòng công việc, từ sự hài lòng công việc ảnh hưởng đến Sự 

cam kết gắn bó tổ chức, tác giả chưa tìm thấy nghiên cứu các yếu tố/nhân tố tác động 

đến Động lực làm việc và từ Động lực làm việc tác động đến Sự cam kết gắn bó, nghiên 

cứu đồng thời hai tác động. Từ đó, tác giả nghiên cứu các nhân tố tác đến Động lực làm 

việc, biến Động lực làm việc chỉ là biến trung gian còn biến kết quả chính biến Sự cam 

kết gắn bó.  

 Ngoài ra, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam, nhiều năm qua, các ngân hàng thương 

mại đang diễn ra sự cạnh tranh quyết liệt từ huy động vốn, cung ứng các sản phẩm dịch 

vụ thanh toán, các sản phẩm tín dụng đến nhân sự, làm cho sự biến động liên tục về 

nhân sự, sự nhảy việc thường xuyên của nhân viên, các ngân hàng phải thường xuyên 

tuyển dụng, ảnh hưởng không nhỏ đến điều hành kế hoạch kinh doanh. Sự cạnh tranh 

về quy mô hoạt động, lợi nhuận, tiền lương và thương hiệu của ngân hàng là sự quan 

tâm hàng đầu của các nhà quản trị ngân hàng cũng như sự các nhân viên. Gần đây, Ngân 

hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu các ngân hàng thương mại thực hiện tỷ lệ an toàn 

vốn (CAR) theo chuẩn mực Basel II. Theo Thông tư số 41/2016/TT-NHN ngày 

30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định tỷ lệ an toàn vốn 

đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thì 01/01/2020 là thời điểm tất cả 

các ngân hàng phải tuân thủ các quy định Basel II. Theo Hiệp ước vốn Basel II thì rủi 

ro tác nghiệp là một nguy cơ có thể làm tổn thất cho ngân hàng trực tiếp hoặc gián tiếp. 
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Có rất nhiều nguyên nhân xảy ra rủi ro tác nghiệp, trong đó có các nguyên nhân sau: do 

quy trình nghiệp vụ ngân hàng chưa chặt chẽ, do con người và hệ thống kiểm soát nội 

bộ không đạt yêu cầu hoặc do các sự kiện bên ngoài. Rủi ro tác nghiệp bao gồm cả rủi 

ro pháp lý (loại trừ rủi ro chiến lược, rủi ro thương hiệu). Do đó, có thể thấy rủi ro tác 

nghiệp phát sinh do yếu tố con người, chẳng hạn như gian lận của nhân viên ngân hàng, 

lỗi cẩu thả, sự yếu kém trong hệ thống công nghệ thông tin do lỗi hệ thống hoặc mất 

điện, sự thiếu chặt chẽ trong quy trình nghiệp vụ hoặc các lý do khác dẫn đến sai sót ở 

một ngân hàng mà không thể phân loại vào các rủi ro khác. Rủi ro tác nghiệp có thể dẫn 

đến những hậu quả đối với các hoạt động nghiệp vụ. Với các Ngân hàng Việt Nam, việc 

triển khai Basel II giúp các ngân hàng hoạt động an toàn, lành mạnh và quản lý hiệu quả 

hơn, góp phần nguồn vốn mang lại các kết quả kinh doanh khả quan và bền vững hơn 

cho ngân hàng. 

Xuất phát từ khe hổng trên và từ phương diện lý thuyết cũng như thực tiễn tại 

Việt Nam, tác giả thực hiện nghiên cứu này nhằm tìm ra các nhân tố nào tác động tới 

Động lực làm việc của nhân viên, và Động lực làm việc tác động đến Sự cam kết gắn 

bó. Vì vậy, đề tài này nhằm kiểm tra 11 nhân tố tác động đến Động lực làm việc, và 

kiểm tra biến Động lực làm việc có tác động đến Sự cam kết gắn bó của nhân viên với 

ngân hàng: “Trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” làm luận án nghiên cứu sinh của mình. Nhằm giải 

quyết những vấn đề thực tế cũng như tồn tại trong cơ sở lý luận về lĩnh vực các nhân tố 

ảnh hưởng đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của người lao động. 

Lý thuyết nền hình thành mô hình đề xuất nghiên cứu, tác giả dựa vào các lý 

thuyết về Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó tổ chức, lượt khảo các mô hình nghiên 

cứu trong và ngoài nước đã trình bày ở trên, kết hợp với tình hình thực tế nghiên cứu 

đặc thù của ngành ngân hàng thương mại, tác giả đã đề xuất mô hình các nhân tố tác 

động đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên ngân hàng, dựa trên lý 

thuyết nền: Lý thuyết động viên (Motivation theory) của Maslow (1943), lý thuyết hai 

nhân tố (Two-Factor theory) của Herzberg (1959), lý thuyết ba thành tố về Sự cam kết 

gắn bó với tổ chức của nhóm tác giả Meyer & Allen (1991) và kế thừa mô hình nghiên 

cứu: Kovach (1987); Cheng và Chew (2004); Trần Kim Dung và các cộng sự (2005); 

Tan và Waheed (2011); Yang (2011); Phạm Thế Anh và Nguyễn Thị Hồng Đào (2013); 

Kaur, (2015); Quan Minh Nhựt và Đặng Thị Đoan Trang (2015); Nguyễn Thị Hồng Hà 

( 2016). Tác giả, điều chỉnh các nhân tố, bổ sung thêm hai nhân tố vào mô hình đó là 
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nhân tố áp lực công việc, nhân tố rủi ro tác nghiệp cho phù hợp với đặc thù ngành ngân, 

đồng thời, tác giả nghiên cứu thêm các nhân tố tác động đến Động lực làm việc có mối 

quan hệ với Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng. 

Trong đó, Động lực làm việc là biến trung gian, biến kết quả là biến Sự gắn bó, 

các nhân tố tác động bao gồm:  (1) Đặc điểm công việc (kế thừa: Herzberg (1959), Tan 

và waheed (2011), Nguyễn Thùy Dung (2015)); (2) Đào tạo – thăng tiến (kế thừa: 

Herzberg (1959, Kovach (1987), Tan và waheed (2011), Bùi Thị Minh Thu và Lê 

Nguyễn Đoàn Khôi (2014)); (3) Tiền lương (kế thừa: Herzberg (1959), Kovach (1987), 

Tan và Waheed (2011), Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoan Khôi (2014)); (4) Phúc 

lợi (kế thừa: Kế thừa thang đo: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan và Waheed (2011), 

Kukania (2013), Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoan Khôi (2014)); (5) Cấp trên (kế 

thừa: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan và Waheed (2011)); (6) Đồng nghiệp (kế 

thừa: Herzberg (1959),  Kovach (1987, Tan và Waheed (2011)); (7) Đánh giá thành tích 

(kế thừa: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan và Waheed (2011), Phạm Thế Anh và 

Nguyễn Thị Hồng Đào (2013), Nguyễn Thùy Dung (2015)); (8) Chính sách lao động 

(kế thừa: Herzberg (1959), Tan và Waheed (2011)); (9) Điều kiện môi trường làm việc 

(kế thừa: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan và Waheed (2011), Bùi Thị Minh Thu 

và Lê Nguyễn Đoan Khôi (2014), Yen-Cheng Chen, Hsin-I Chen (2016)); (10) Áp lực 

công việc (Tác giả); (11) Rủi ro tác nghiệp. 

1.2 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU 

1.2.1 Nghiên cứu về Động lực làm việc 

1.2.1.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước 

Trên thế giới đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về Động lực làm việc và Sự 

cam kết gắn bó của nhân viên, tác giả chỉ liệt kê một số tác giả điển hình: 

Kovach (1987), dựa vào lý thuyết động lực của Maslow và thuyết hai nhân tố của 

Herzberg, từ đó Ông đã phát triển một phiếu câu hỏi bao gồm 10 nhân tố động lực dựa 

trên nghiên cứu được thực hiện bởi Viện quan hệ lao động New York (The labour 

relations institute of New York) vào năm 1946. Ông chỉ yêu cầu những đáp viên trả lời 

sắp xếp các nhân tố tác động đến Động lực làm việc tương ứng 01 là quan trọng nhất và 

10 là ít quan trọng nhất. Ông phân tích dữ liệu bằng phương pháp thống kê mô tả. 

Kết quả nghiên cứu: Nghiên cứu này đã xác định thứ tự mức độ quan trọng của 

từng nhân tố tác động đến động lực làm việc như sau: (1) Công việc thú vị; (2) Công 

nhận thành tích; (3) Sự tự chủ; (4) Việc làm ổn định; (5) Lương hấp dẫn; (6) Sự thăng 
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tiến - phát triển nghề nghiệp; (7) Điều kiện làm; (8) Cấp trên cam kết gắn bó với nhân 

viên; (9) Kỷ luật khéo léo; (10) Sự hỗ trợ của cấp trên. 

Hạn chế nghiên cứu: Nghiên cứu này chưa cho thấy khi người lao động có Động 

lực làm việc, thì liệu họ có Sự gắn bó với tổ chức không? Vấn đề này cần phải được 

nghiên cứu trong thời gian tới trong tất cả các loại hình. Ngoài ra, nghiên cứu cần được 

kiểm định mô hình trong môi trường mới, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng thương 

mại tại các nước châu Á trong đó có Việt Nam. 

Nghiên cứu của Brooks (2007):  Năm 2007, Brooks đã tiến hành nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên trong các tổ chức tại nước Mỹ, 

ông đã phỏng vấn 181 lao động làm việc trong các công ty. Dựa vào dữ liệu này Brooks 

đã phân tích và kết luận các nhân tố tác động mạnh mẽ đến sự hài lòng công việc: Đánh 

giá thành tích; đào tạo; cấp trên; đóng góp tổ chức; hai nhân tố thiết lập mục tiêu và sự 

hài lòng công việc tác động đến Động lực làm việc của nhân viên. 

Hạn chế nghiên cứu: Tác giả, nghiên cứu còn chung chung về Động lực làm việc 

của các cá nhân khác nhau, trong các công ty khác nhau, mặt khác nghiên cứu các yếu 

tố tác động đến Động lực làm việc còn hạn chế. Vì nghiên cứu này từ năm 2007 nên 

không còn phù hợp với tình hình hiện nay, cần được nghiên cứu tiếp theo. 

Năm 2010, Kurtulus và Kaymaza đã nghiên cứu tác động của việc thực hiện luân 

chuyển công việc ảnh hưởng đến Động lực làm việc: Nghiên cứu về người quản lý trong 

các tổ chức ngành ô tô. Nhóm tác giả, nghiên cứu ở Thổ Nhĩ Kỳ, trong khuôn khổ của tất 

cả 03 điều kiện: (1) Công ty một nhà sản xuất trong ngành ô tô; (2) Công ty phải là một 

công ty quy mô lớn; (3) Các nhà quản lý được phỏng vấn trong nghiên cứu phải được ít 

nhất 02 vòng luân chuyển công việc. Cỡ mẫu phỏng vấn 206 Giám đốc từ 06 Công ty quy 

mô lớn. Kết quả nghiên cứu hỗ trợ cho lý thuyết rằng các hoạt động luân chuyển công 

việc có tác động tích cực đến Động lực làm việc, gồm: (1) Sự giảm đơn điệu, (2) Sự gia 

tăng kiến thức, kỹ năng và năng lực; (3) Sự phát triển của các mối quan hệ xã hội; (4) 

Chuẩn bị cho việc quản lý; (5) Lựa chọn đúng công việc vị trí. Từ khía cạnh này, có thể 

dễ dàng nhận thấy rằng các ứng dụng quay vòng việc làm giảm sự chán nản và di chuyển 

từ một bộ phận này sang tinh thần khác làm tăng tinh thần và gây ra động lực. 

Hạn chế của nghiên cứu: Nghiên cứu này chỉ ra rằng các Giám đốc nhân sự, các 

vị trí quản lý trong các tổ chức, thì dữ liệu thỏa đáng trong nghiên cứu, còn các nhân 

viên cổ xanh hoặc nhân viên văn phòng được quay vòng, thì kết quả bị hạn chế hoặc 

không hiệu quả. 



 

13 

Năm 2011, Tan và Waheed nghiên cứu về động lực làm việc của nhân viên bán 

hàng tại Malaysia, lý thuyết nền sử dụng lý thuyết hai nhân tố của Herzberg (1959). Kết 

quả nghiên cứu có 11 nhân tố tác động đến Động lực làm việc: (1) Bản chất công việc; 

(2) Thăng tiến; (3) Thành đạt; (4) Điều kiện làm việc; (5) Công việc ổn định; (6) Quan 

hệ với cấp trên; (7) Tiền lương; (8) Quan hệ với đồng nghiệp; (9) Chính sách của công 

ty; (10) Phát triển nghề nghiệp; (11) Sự công nhận. Trong đó, nhân tố điều kiện làm việc 

tác động mạnh nhất đến động lực làm việc, sự công nhận là nhân tố tác động mạnh thứ 

hai đến động lực làm việc. Nghiên cứu này phát hiện các nhân tố duy trì thì tác động 

mạnh hơn nhân tố thúc đẩy. 

Hạn chế của nghiên cứu: (1) Nghiên cứu này, chưa kiểm chứng các biến đào tạo-

thăng tiến; đánh giá của công ty; áp lực công việc vào mô hình nghiên cứu; (2) Chưa 

nghiên cứu các nhân tố này có tác động đến Sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ 

chức. Đây là khe hổng cần nghiến cứu trong thời gian tới, ở nhiều lĩnh vực, quốc gia 

khác như Việt Nam. 

Nghiên cứu về công việc, động cơ và đặc điểm cá nhân của Yang (2011): tác giả 

khảo sát tổng cộng có 250 phiếu điều tra được đưa ra. Trong số đó, có 150 nhân viên 

trong sáu tổ chức, trong đó có 02 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 02 doanh 

nghiệp tư nhân trong nước và 02 tổ chức phi sự nghiệp. Trong tổng số 100 phiếu đã 

khảo sát các đối tượng còn lại là các trung tâm mua sắm ở trung tâm thành phố và thị 

trường nhân sự Ning Bo. Tổng cộng có 217 phiếu đã hoàn thành. Kết quả nghiên 

cứu, có 15 yếu tố tác động đến Động lực làm việc: (1) Tiền lương; (2) Thăng tiến; 

(3) Môi trường làm việc; (4) Phúc lợi; (5) khen thưởng; (6) Chính sách công ty; (7) 

Đồng nghiệp; (8) Cấp trên; (9) Bảo đảm việc làm; (10) Cơ hội sử dụng khả năng; 

(11) Thử thách-thành tích; (12) Đánh giá thành tích; (13) Tự chủ; (14) Tự thực hiện 

và (15) Công việc thú vị. 

Hạn chế của nghiên cứu: Mặc dù khảo sát nghề nghiệp việc làm là một trong 

những công cụ nổi tiếng trên thế giới để đo lường Động lực làm việc, nhưng nó có một 

nhược điểm: Nó chỉ tập trung vào nhiệm vụ; người ta có thể lập luận rằng đo lường 

Động lực làm việc phải bao gồm tất cả các yếu tố ảnh hưởng như giám sát, trả lương 

hiện tại, cơ hội thăng tiến và mối quan hệ giữa các cá nhân (Ehrlich, 2006). Hạn chế thứ 

hai của nghiên cứu là sử dụng bảng câu hỏi không tìm ra tất cả các yếu tố thúc đẩy nhân 

viên ở Trung Quốc. 
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Nghiên cứu Động lực làm việc, sự hài lòng và hiệu quả công việc của nhân viên 

Ngân hàng (Springer, 2011). Mô hình nghiên cứu là các mối quan hệ: (1) Có một mối 

quan hệ tích cực giữa động lực làm việc và việc làm trong nhân viên ngân hàng; (2) Có 

sự liên quan giữa sự hài lòng công việc và việc làm trong nhân viên ngân hàng; (3) Động 

lực công việc và sự hài lòng công việc tác động tích cực đến hiệu suất công việc trong 

nhân viên ngân hàng. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy mối tương quan giữa Động lực làm việc và hiệu quả 

công việc và mối tương quan giữa sự hài lòng công việc và thực hiện công việc. Thêm 

vào đó, sự kết hợp của động lực làm việc và sự hài lòng trong công việc có ảnh hưởng 

đáng kể hiệu suất công việc. Các yếu tố khác được thử nghiệm không có mối quan hệ 

đáng kể với kết quả công việc bao gồm giới tính, tiền lương, và căng thẳng. Những kết 

quả này cho thấy bằng cách áp dụng chiến lược quản lý để tăng động lực làm việc và sự 

hài lòng công việc, các nhà quản lý có thể cải thiện hiệu suất công việc của nhân viên 

ngân hàng.  

Hạn chế của nghiên cứu: Nghiên cứu này chỉ nghiên cứu trong ngành ngân hàng 

thương mại, vì thế tìm ra sự khác biệt cụ thể trong các ngành khác, nên cần có nghiên 

cứu trong tương lai để kiểm tra lại xem mối tương quan đó có hợp lệ trong các loại hình 

kinh doanh khác hay không. 

Nghiên cứu của Karene Saad (2011) về Cảm xúc thông minh làm cho bạn thêm 

động lực: Các mối liên kết giữa Tình cảm thông minh, Động lực và Kết quả làm việc 

trong ngành cảnh sát. 

Dữ liệu được thu thập từ cuộc khảo sát 512 cảnh sát ở Ottawa - Canada năm 2011. 

 Kết quả, Luận án này là lần đầu tiên cung cấp cái nhìn sâu sắc về Động lực làm 

việc của cảnh sát. Có 03 nhân tố tác Động lực làm việc gồm: (1) Hỗ trợ giám sát; (2) 

Tìm kiếm cảm giác; (3) Trí tuệ cảm xúc. Động lực làm việc nó tác động đến: (1) mức 

độ hài lòng công việc; (2) Hiệu quả công việc; (3) Ý định làm việc trong tương lai; (4) 

tâm lý lành mạnh. 

Từ kết quả nghiên cứu cho thấy rằng đào tạo có ảnh hưởng đặc biệt đến trí tuệ 

cảm xúc; do đó chỉ ra rằng trí thông minh tình cảm là một yếu tố rất độc đáo cho sự huấn 

luyện cao. Ngoài ra, đóng góp vào sự phong phú và có hệ thống hơn sự hiểu biết về vai 

trò của trí thông minh tình cảm và hỗ trợ giám sát về tự xác định Động lực làm việc và 

các biến kết quả công việc. Đặc biệt, nghiên cứu này là Người đầu tiên kiểm tra mối 
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quan hệ giữa trí tuệ và Động lực làm việc, cung cấp hỗ trợ rằng một mối quan hệ như 

vậy tồn tại và có giá trị kiểm tra thêm. 

Hạn chế của nghiên cứu: Nghiên cứu này bị giới hạn bởi tác giả chỉ khảo sát 512 

cảnh sát ở Otawan - Canada, vì thế chưa mang tính tổng quát hóa các kết quả. Do đó, 

trong các nghiên cứu trong tương lai, việc khảo sát các đối tượng đa dạng hơn, cả từ bên 

trong và qua các loại hình khác nhau, sẽ cung cấp một kết quả thiết phục hơn trong số 

các biến số. Kết quả tìm kiếm cơ bản này cần được chú ý nhiều hơn và các nghiên cứu 

trong tương lai có thể muốn tiếp tục khám phá bản chất của mối quan hệ này trong các 

bối cảnh khác nhau và với nhiều đối tượng khác nhau. 

Từ hạn chế trên, một nghiên cứu trong tương lai là việc kiểm tra khả năng lãnh 

đạo, như là một biến độc lập, kết hợp với sự hỗ trợ của giám sát viên và trí tuệ cảm xúc 

để đánh giá Động lực làm việc, kiểm định lại "Thuyết về lãnh đạo toàn diện" (Avolio & 

Bass, 1991) và kiểm định mô hình được nghiên cứu rộng rãi nhất trong lĩnh vực lãnh 

đạo (Judge & Piccolo, 2004); (Sashkin, 2004). 

Nghiên cứu này còn hạn chế ở chỗ chưa nghiên cứu thêm các yếu tố có thể tác 

động đến Động lực làm việc như bản chất công việc; đào tạo - thăng tiến; đánh giá của 

công ty và áp lực công việc. 

Nghiên cứu của Christian Stamov - Roßnagel, Torsten Biemann (2012) về Người 

cao tuổi và Động lực làm việc: Một quan điểm cấp công việc. Dữ liệu được thu thập từ 

cuộc khảo sát 189 công nhân (từ 18 - 65 tuổi) từ công việc sản xuất và văn phòng trong 

ngành xây dựng, cuộc khảo sát về các nguồn lực cá nhân và công việc, động lực tổng 

thể và đặc thù công việc và sự hài lòng trong công việc tại nước Đức. 

Kết quả nghiên cứu: Phát hiện tuổi có liên quan tích cực với động cơ cho các hoạt 

động liên quan đến năng suất, nhưng không phải là tăng trưởng. Các nguồn lực cá nhân 

và công việc có tính tích cực và khác biệt liên quan đến động lực cụ thể. Mô hình nghiên 

cứu cho thấy tuổi, nhận thức cá nhân và nguồn lực công việc tác động đến động lực sáng 

tạo, động lực phát triển từ đó tác động sự hài lòng công việc. 

Hạn chế của nghiên cứu: Nghiên cứu này chưa đánh giá được cụ thể theo độ tuổi 

của các nhiệm vụ cao và động lực thấp, những phát hiện này tạo cảm hứng cho nghiên 

cứu những thay đổi liên quan đến tuổi tác trong Động lực làm việc. Các tác giả nghiên 

cứu chỉ có hai loại công việc đó là ngành sản xuất và văn phòng, còn các loại công việc 

khác chưa được nghiên cứu. 
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Nghiên cứu của RahmanM, Mondol D. K., Ali A (2013) về bản chất mối quan hệ 

giữa Động lực làm việc của nhân viên với quản lý nguồn nhân lực (HRM), hỗ trợ nơi 

làm việc (WPS) và phá hoại địa điểm nơi làm việc (WPU). 

Cuộc điều tra được thực hiện dưới sự quản lý của Phòng Khoa học Dân số và 

Phát triển nguồn nhân lực, Trường Đại học Rajshahi, Bangladesh. Phỏng vấn 305 nhân 

viên chính thức trong số 2.434 nhân viên, từ 179 tổ chức và viện nghiên cứu. Kích cỡ 

mẫu cho mỗi cụm được quyết định sử dụng kỹ thuật xác suất tỷ lệ (PPS) và mẫu được 

chọn ngẫu nhiên. Chỉ những nhân viên cấp cao mới được xem xét phỏng vấn. Trong số 

305 người trả lời, chỉ có 12,8% là nữ và 48,9% trong tổng số người trả lời có kinh 

nghiệm làm việc. Kết quả có 03 nhân tố tác động đến Động lực làm việc: (1) Quản lý 

nhân sự (HRM); (2) Hỗ trợ nơi làm việc (WPS); (3) Phá hoại địa điểm nơi làm việc 

(WPU). Hai biến điều tiết là tuổi tác và trình độ học vấn. 

Nghiên cứu này kiểm tra ảnh hưởng của quản lý nguồn nhân lực (HRM), hỗ trợ 

nơi làm việc (WPS) và sự phá hoại địa điểm nơi làm việc (WPU) đối với động cơ của 

nhân viên. Nghiên cứu này đặt mối quan hệ tích cực giữa động cơ và WPS và HRM. 

Mối quan hệ giữa động lực và WPU đã được tìm thấy tiêu cực như mong đợi. Tuy nhiên, 

nghiên cứu này cho rằng WPS và WPU ảnh hưởng đến động lực của nhân viên lớn hơn 

HRM. Tùy thuộc vào kết quả của nghiên cứu này, có thể gợi ý rằng, khi thiết lập hoạt 

động quản lý nhân sự có tổ chức, các tổ chức nên nhấn mạnh nhiều hơn để cải thiện 

WPS và nên cố gắng ngăn chặn WPU để tăng cường hơn nữa Động lực làm việc của 

nhân viên. 

Hạn chế của nghiên cứu: Từ kết quả các tác giả cũng nhận thấy rằng, hỗ trợ nơi 

làm việc (WPS), sự phá hoại nơi làm việc (WPU) và Quản lý nguồn nhân lực (HRM) 

chiếm khoảng 34% (tỷ lệ phần trăm bình quân tải), 03 phần trăm và 01 phần trăm của 

sự khác biệt trong động cơ của nhân viên tương ứng. Điều này ngụ ý rằng, WPS là điều 

quan trọng nhất để giải thích động cơ của nhân viên, trong khi HRM hầu như không 

đáng kể cho động cơ của nhân viên. Kết quả này mâu thuẫn với những phát hiện của các 

nghiên cứu khác cho thấy các nhân tố HRM có ảnh hưởng lớn đến động cơ của nhân 

viên. Ví dụ: Fey và cộng sự (2009), Perry và cộng sự (2006), Huselid (1995). Tuy nhiên, 

có thể xảy ra rằng sau khi các hoạt động quản trị nguồn nhân lực tiến bộ đến một mức 

nào đó, hiệu quả của nó sẽ tăng lên so với các quy trình quản lý nhân sự thông thường. 

Trong trường hợp đó, hành vi của nơi làm việc trở thành yếu tố quan trọng trong việc 

giải thích động cơ của nhân viên. Tuy vậy, để khẳng định tuyên bố này, cần phải nghiên 
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cứu thêm về tác động của WPS và WPU đối với động lực của nhân viên bởi các tổ chức 

ở các mức độ thực hành HRM khác nhau. 

Nghiên cứu nhận thức của nhân viên ngân hàng đối với môi trường làm việc của 

các ngân hàng thương mại ở Ấn Độ (Kaur, 2015). Dữ liệu được thu thập thông qua khảo 

sát được thu thập từ một mẫu của 380 nhân viên ngân hàng ở Ấn Độ, sử dụng kỹ thuật 

lấy mẫu thuận tiện. Kết quả phân tích các yếu tố thăm dò cho thấy 8 yếu tố: (1) Môi 

trường làm việc; (2) Giám sát; (3) Hợp tác từ đồng nghiệp; (4) Phân biệt trong công 

việc; (5) Sự chấp nhận của nhân viên; (6) Phân công công việc;  (7) Ổn định việc làm; 

(8) Thu nhập. 

Các yếu tố trên được coi là những yếu tố quan trọng quyết định sự hài lòng trong 

công việc. Kết quả phân tích hồi quy đa phần cho thấy giám sát, hợp tác từ các đồng 

nghiệp, phân công công việc và sự chấp nhận của nhân viên (các biến độc lập) ảnh 

hưởng đến mức độ hài lòng công việc của nhân viên ngân hàng. 

Hạn chế nghiên cứu: Đối với nghiên cứu này, một số những người trả lời có thể 

không có câu trả lời trung thực với mục đích duy trì tính bảo mật của hồ sơ của họ. Do 

đó, chưa đảm bảo tính khách quan toàn diện trong nghiên cứu. Cần có một nghiên cứu 

khách quan hơn trong thời gian tới. Chưa nghiên cứu sự hài lòng công việc của nhân 

viên ngân hàng có tác động đến Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng?. 

1.2.1.2 Tình hình nghiên cứu trong nước 

Năm 2005, nhóm tác giả Trần Kim Dung và các cộng sự, nghiên cứu về sự hài 

lòng công việc trong điều kiện tại Việt Nam đã đề xuất mô hình nghiên cứu, ngoài kế 

thừa 05 yếu tố trong thang đo JDI (Bản chất công việc; tiền lương; thăng tiến; đồng 

nghiệp, sự giám sát của cấp trên), đã bổ sung thêm hai yếu tố phúc lợi và điều kiện làm 

việc vào mô hình. Từ kết quả phân tích dữ liệu khảo sát 500 người lao động tại các 

doanh nghiệp, nhóm tác giả đã phát hiện mới đó là sự hài lòng về tiền lương có quan hệ 

nghịch chiều với yếu tố sự nỗ lực, cố gắng của người lao động. Nhóm tác giả giải thích 

nguyên nhân nghịch chiều này là do các doanh nghiệp Việt Nam xây dựng hệ thống tiền 

lương chưa khoa học, phù hợp với hệ thống tiền lương thị trường; chính sách trả lương, 

thưởng của các doanh nghiệp ở Việt Nam còn tùy tiện, tình cảm chưa quy định rõ ràng, 

minh bạch. Từ đó, dẫn đến tình trạng những người lao động càng tích cực, càng đóng 

góp nhiều cho doanh nghiệp đã không hài lòng về chính sách tiền lương của các doanh 

nghiệp Việt Nam thời điểm nhóm tác giả nghiên cứu. 
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Hạn chế của nghiên cứu: Chưa nghiên cứu các nhân tố tác động đến Động lực 

làm việc và Động lực làm việc có tác động đến Sự cam kết gắn bó của người lao động 

với các doanh nghiệp trong môi trường ở Việt Nam hiện nay. Mặt khác, thời gian nghiên 

cứu của nhóm tác giả này là thời điểm năm 2005, thời điểm hiện tại cần nghiên cứu lại, 

kiểm chứng lại lý thuyết động lực có phù hợp nữa không. 

 Nguyễn Khắc Hoàn (2010), nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến động lực làm 

việc của nhân viên. Nghiên cứu trường hợp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu 

chi nhánh Huế”. Từ dữ liệu khảo sát 32 nhân viên của Phòng kinh doanh của ngân hàng, 

tác giả sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu dựa trên giá trị trung bình (mean), độ 

lệch chuẩn (Std.Deviation) và phân tích thông qua số lượng, tỷ lệ phần trăm của các đáp 

viên. Kết quả nghiên cứu, tác giả đã kết luận cả 05 yếu tố ảnh hưởng đến Động lực làm 

việc của nhân viên ngân hàng, đó là: Môi trường làm việc; tiền lương - phúc lợi; cách 

thức bố trí công việc; sự hứng thú trong công việc; và triển vọng phát triển.  

 Hạn chế của nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu chỉ trong một của một Ngân hàng 

thương mại cổ phấn Á Châu chi nhánh Huế nên chưa đảm đảm tính đại diện; nghiên cứu 

chủ yếu là định tính, dựa vào kết quả khảo sát hệ thống bảng thể hiện số lượng và tỷ lệ 

phần trăm ý kiến của nhân viên để đưa ra kết luận nên tính thiết phục chưa cao; chưa 

dựa vào lý thuyết nền của các nhà nghiên cứu trước đây cũng như mô hình nghiên cứu; 

cần có một nghiên cứu khoa học hơn, phạm vi nghiên cứu rộng hơn để đảm bảo tính đại 

diện của nghiên cứu khoa học.   

  Phan Thị Minh Lý (2011), nghiên cứu “Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự 

hài lòng về công việc của nhân viên trong các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thừa 

Thiên Huế”. Từ số liệu khảo sát 200 nhân viên tại 20 ngân hàng thương mại đang hoạt 

động trên địa bàn Thừa Thiên – Huế. Tác giả thông qua xử lý dữ liệu cho ra và kết luận 

có 06 nhân tố: (1) Thu nhập và các chế độ đãi ngộ; (2) Tính chất và áp lực công việc; 

(3) Cơ hội đào tạo và thăng tiến; (4) Triển vọng phát triển của ngân hàng và năng lực 

lãnh đạo; (5) Quan hệ và đối xử; (6) Điều kiện làm việc, ảnh hưởng đến sự hài lòng về 

công việc của nhân viên từ kết quả hồi quy và đề xuất bốn giải pháp. 

Hạn chế của nghiên cứu: Tác giả chỉ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự 

hài lòng về công việc của nhân viên, chưa nghiên cứu khi nhân viên hài lòng với công 

việc có ảnh hưởng/tác động đến Sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức và cần 

nghiên cứu trong tương lai; cần đưa thêm những nhân tố mới ngoài 06 nhân tố trên vào 
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mô hình xem có ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của nhân viên ngân hàng như: rủi 

ro tác nghiệp, đồng nghiệp, cấp trên... 

  Hoàng Thị Hồng Lộc và Nguyễn Quốc Nghi (2014), nghiên cứu “Xây dựng 

khung lý thuyết về động lực làm việc ở khu vực công tại Việt Nam”. Nhóm tác giả dựa 

vào lý thuyết nền Tháp nhu cầu của Maslow (1943) và mô hình Tháp nhu cầu của người 

Trung Quốc do Nevis đề xuất năm (1983), có đề xuất bổ sung cho hù hợp với đối tượng 

nghiên cứu là cán bộ, công chức, viên chức tại Việt Nam. Kết quả cho thấy có 05 nhân 

tố tác động mạnh mẽ đến Động lực làm việc của cán bộ công chức, viên chức ở khu vực 

công tại Việt Nam, bao gồm: (1) Nhu cầu quan hệ xã hội; (2) Nhu cầu sinh học cơ bản; 

(3) Nhu cầu an toàn; (4) Nhu cầu được tôn trọng; (5) Nhu cầu được thể hiện bản thân. 

Hạn chế nghiên cứu này: Nghiên cứu ở khu vực công, đối tượng khảo sát là cán 

bộ, công chức và viên chức, chưa khảo sát và kiểm định ở các khu vực ngành dịch vụ, 

như ngân hàng, xem mô hình lý thuyết của Maslow, hay Nevis có phù hợp trong ngành 

ngân hàng thương mại Việt Nam, nhất là thời điểm hiện tại. Bên cạnh, chỉ nghiên cứu 

các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc, chưa nghiên cứu sự gắn bó của nhân viên 

với tổ chức. Vì vậy, cần nghiên cứu trong tương lai.   

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến Động lực làm việc của nhân viên trực tiếp 

sản xuất ở Tổng Công ty lắp máy Việt Nam (LiLama) của Bùi Thị Minh Thu và Lê 

Nguyễn Đoan Khôi (2014). Nhóm tác giả dựa vào các lý thuyết nền về động lực và kế 

thừa mô hình của Kovach (1987) từ đó, nhóm tác giả nghiên cứu định tính sơ bộ thông 

qua thảo luận với ban quản trị và 50 nhân viên công ty Lilama7, Lilama 45-3, và các 

lãnh đạo về nhân sự (chuyên gia về nhân sự) ngành cơ khí lắp máy. Từ kết quả thảo 

luận, nhóm tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu kế thừa từ mô hình của Kovach 

(1987) về mười yếu tố động viên và thêm yếu tố văn hóa doanh nghiệp; đồng thới có 

điều chỉnh lại thang đo cho phù hợp với tình hình công ty. Kết quả cho thấy, có bảy 

nhân tố ảnh hưởng đến Động lực làm việc của nhân viên: Văn hóa doanh nghiệp; 

công việc; cơ hội đào tạo - phát triển; điều kiện làm việc; lương - chế độ phúc lợi; 

mối quan hệ với đồng nghiệp; mối quan hệ lãnh đạo. Trong đó, nhân tố lương - chế 

độ phúc lợi và nhân tố văn hóa doanh nghiệp là hai yếu tố tác động mạnh nhất. 

Hạn chế của nghiên cứu: Nghiên cứu này ở trường hợp của Công ty lắp máy, 

không đại diện cho các ngành nghề khác, như ngành đặc thù ngân hàng thương mại, do 

đó cần có một nghiên cứu trong lĩnh vực ngân hàng thương mại để kiểm tra và bổ sung 

vào các lý thuyết về Động lực làm việc. Ngoài ra, nghiên cứu này chỉ nghiên cứu các 
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nhân tố ảnh hưởng đến Động lực làm việc của nhân viên mà chưa nghiên cứu thêm Động 

lực làm việc có ảnh hưởng đến Sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức đó. Đây là 

khoảng trống cần nghiên cứu thêm trong thời gian tới. 

Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống công cụ tạo động lực cho công chức ở các cơ 

quan hành chính nhà nước (Nguyễn Thị Phương Lan, 2015). Đây là nghiên cứu định 

tính, tác giả đã tổng hợp các lý thuyết về động lực, tạo động lực, lý thuyết tự duy hệ 

thống, phân tích thực trạng hệ thống công cụ tạo động lực cho công chức ở các cơ quan 

hành chính nhà nước; khảo sát 400 cán bộ công chức. Từ hạn chế, tồn tại trong hệ thống 

công cụ tạo động lực cho công chức tại các cơ quan hành chính nhà nước, kết hợp với 

khung lý thuyết, tác giả đề ra ba giải pháp chung và ba giải pháp cụ thể hoàn thiện hệ 

thống công cụ tạo động lực cho công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước.  

Hạn chế của nghiên cứu: nghiên cứu chỉ dựa vào lý thuyết tạo động lực của các 

tác giả cổ điển, đương đại, phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống công cụ tạo động lực 

của các cơ quan hành chính nhà nước, từ hạn chế, tồn tại, tác giả đề ra giải pháp để hoàn 

thiện hệ thống tạo động lực cho công chức ở các cơ quan hành chính nhà nước chưa 

nghiên cứu hệ thống tạo động lực cho người lao động trong các doanh nghiệp, đây là 

khoản trống cần nghiên cứu trong thời gian tới. 

Nghiên cứu về các nhân tố tác động đến Động lực làm việc của giảng viên các 

trường Đại học tại Hà Nội (Nguyễn Thùy Dung, 2015).  Tác giả áp dụng mô hình đặc 

điểm công việc của Hackman và Oldman (1980) và lý thuyết công bằng trong tổ chức 

của Adams (1963, 1965); Adams và Feedman (1976). Tác giả đã khảo sát 395 giảng 

viên của các trường đại học tại Hà Nội. Kết quả cho thấy từ 10 nhân tố tác động đến 

Động lực làm việc của giảng viên tại Hà Nội, như: (1) Đặc điểm của công việc; (2) Sự 

công bằng về thu nhập; (3) Sự công bằng trong ghi nhận của lãnh đạo trực tiếp; (4) Sự 

công bằng về cơ hội thăng tiến; (5) Sự công bằng trong mối quan hệ với đồng nghiệp; 

(6) Sự công bằng của lãnh đạo trực tiếp; (7) Sự công bằng trong thái độ và đánh giá của 

sinh viên; (8) Sự công bằng trong thái độ và đánh giá của xã hội đối với nghề giáo, thì 

chỉ có 04 nhân tố tác động đến Động lực làm việc của giảng viên: (1) Đặc điểm công 

việc; (2) Sự công bằng của lãnh đạo trực tiếp; (3) Sự công bằng trong quy trình phân 

phối thu nhập; (4) Sự công bằng trong thái độ đối xử của sinh viên. Ngoài ra, nghiên 

cứu cho thấy sự khác nhau về Động lực làm việc giữa giảng viên nam và giảng viên nữ, 

giữa giảng viên có thâm niên khác nhau; sự khác nhau về Động lực làm việc giữa giảng 
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viên khối nhà nước và khối giảng viên ngoài công lập. Luận án đã đóng góp: (1) Luận 

án đã chứng minh được sự phù hợp của việc vận dụng lý thuyết công bằng và mô hình 

đặc điểm công việc của Hackman và Oldam (1980) trong đánh giá tác động của các 

nhân tố đến Động lực làm việc của giảng viên; (2) Luận án đã xây dựng được một mô 

hình nghiên cứu mới và kiểm định mô hình này trong bối cảnh các trường đại học trên 

địa bàn Hà Nội. Kết quả cho thấy đặc điểm công việc và một số khía cạnh công bằng 

trong tổ chức như sự công bằng của lãnh đạo trực tiếp, sự công bằng trong thái độ đối 

xử của sinh viên... có tác động thuận chiều đến Động lực làm việc của giảng viên; (3) 

Luận án đã phát triển được thang đo cho biến “sự công bằng trong thái độ đối xử và 

đánh giá của xã hội đối với nghề giáo” và đã chứng minh thang đo này có độ tin cậy 

cao, phù hợp với bối cảnh nghiên cứu của luận án; (4) Luận án đã tiến hành nghiên cứu 

định tính bổ sung sau khi có kết quả nghiên cứu định lượng nhằm làm rõ, giải thích cụ 

thể và có những phát hiện mới về mối quan hệ giữa các khía cạnh công bằng trong tổ 

chức và Động lực làm việc của giảng viên. 

Hạn chế nghiên cứu và hướng nghiên cứu tiếp theo: Có thể mở rộng phạm vi 

nghiên cứu đề tài này trong một số ngành đặc thù như y tế, an ninh…để thấy rõ sự công 

bằng trong tổ chức ảnh hưởng như thế nào đến hành vi và đạo đức nghề nghiệp của họ. 

Nghiên cứu này còn hạn chế là chỉ khảo sát các giảng viên mà chưa khảo sát các giảng 

viên thuộc cấp quản lý nên chưa có cơ sở đánh giá toàn diện các nhân tố ảnh hưởng đến 

Động lực làm việc của giảng viên tại trường đại học. 

Nghiên cứu năng lực cảm xúc của nhà quản trị cấp trung trong các ngân hàng 

thương mại Việt Nam (Đoàn Xuân Hậu, 2016). Bằng khảo sát 217 nhà quản trị cấp trung 

của các ngân hàng thương mại tại các tỉnh Hà Nội, Hải Phòng, Nam định. Từ đó, tác giả 

kiểm định mô hình bằng hồi huy đa biến, cho kết quả: (1) Có sự khác biệt năng lực quản 

lý cảm xúc của nhà quản trị cấp trung theo trình độ học vấn cao hơn, thâm niên làm việc 

và số năm đảm nhận chức vụ hiện tại và không có sự khác biệt về năng lực quản lý cảm 

xúc giữa nam và nữ; (2) Năng lực quản lý cảm xúc của nhà quản trị cấp trung ảnh hưởng 

mạnh mẽ đến sự hài lòng với công việc, hành vi xây dựng tổ chức hướng đến tổ chức 

của nhân viên và có ảnh hưởng nhưng không nhiều đến cam kết của tổ chức; (3) Sự hài 

lòng với công việc, hành vi xây dựng tổ chức hướng đến tổ chức của nhân viên có tác 

động trung gian đến mối quan hệ giữa năng lực quản lý cảm xúc của nhà quản trị cấp 
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trung và kết quả hoạt động kinh doanh của phòng giao dịch trong ngân hàng thương mại 

Việt Nam. 

Hạn chế nghiên cứu: Nghiên cứu này có hạn chế về phát triển thang đo mới, dùng 

phương trình hồi huy đa biến để kiểm định mối quan hệ giữa năng lực cảm xúc của nhà 

quản trị cấp trung của ngân hàng thương mại ảnh hưởng đến sự hài lòng công việc của 

nhân việc, hành vi xây dựng tổ chức; ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của phòng giao 

dịch. Chưa cho thấy các yếu tố nào ảnh hưởng trực tiếp đến Động lực làm việc của nhân 

viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng thương mại nói chung. 

Mai Minh Lý, Trần Minh Hiếu (2017), nghiên cứu “Sự hài lòng của nhân viên 

ngân hàng thương mại tại tỉnh An Giang”. Nhóm tác giả, dựa trên cơ sở lý thuyết động 

viên và thang đo 05 yếu tố JDJ của Smith, Kendall và Hulin (1969), Crossman và 

Bassem (2003) để xây dựng mô hình nghiên cứu. Nhóm tác giả, nghiên cứu định tính 

và định lượng. Kết quả nghiên cứu bằng phân tích hồi quy với dữ liệu từ 354 bảng hỏi, 

nhóm tác giả kết luận có 06 nhân tố tác động đến sự hài lòng của nhân viên tại các ngân 

hàng thương mại tỉnh An Giang: (1) Thu nhập, (2) Lãnh đạo, (3) Bản chất công việc; 

(4) Môi trường làm việc; (5) Đồng nghiệp; (6) Đào tạo thăng tiến. Trong đó, yếu tố 

lương và lãnh đạo là tác động mạnh nhất đến sự hài lòng của nhân viên. 

    Hạn chế của nghiên cứu: (1) Mô hình nghiên cứu chưa kiểm định nhân tố áp 

lực công việc, rủi ro tác nghiệp, đánh giá thành tích...có tác động đến sự hài lòng của 

nhân viên; (2) Chưa nghiên cứu nhân viên có sự gắn bó với ngân hàng khi đã hài lòng 

công việc; (3) Phạm vi nghiên cứu ở tỉnh An Giang, tính đại diện chưa cao. Vì vậy, trong 

tương lai cần phân tích thêm các nhân tố áp lực công việc, rủi ro tác nghiệp, đánh giá 

thành tích...và đối tượng khảo sát mở rộng các tỉnh ngoài An Giang. 

 Hà Nam Khánh Giao và Lê Đăng Hoành (2019), nghiên cứu “Động lực làm việc 

của nhân viên tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi 

nhánh Đông Sài Gòn”. Nhóm tác giả dựa vào các mô hình nghiên cứu trước như: mô 

hình 10 nhân tố của Kovach (1987); Simons và Enz (1995) và Nguyễn Thị Hải Huyền 

(2013) đưa ra mô hình nghiên cứu Động lực làm việc, có 06 nhân tố: (1) Lương thưởng 

và phúc lợi; (2) Phát triển và cơ hội thăng tiến; (3) Điều kiện làm việc; (4) Quan hệ với 

đồng nghiệp; (5) Sự hỗ trợ của lãnh đạo; (6) Thương hiệu. Từ kết quả khảo sát 150 phiếu 

đạt yêu cầu, nhóm tác giả đã phân tích hồi quy kết luận cả 06 nhân tố trên đều tác động 

đến Động lực làm việc. 
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 Hạn chế nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu chỉ trong các nhân viên của Ngân hàng 

thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Nam Sài Gòn nên chưa 

mang tính đại diện; chưa nghiên cứu các vấn đề khác kiểm định xem có tác động đến 

Động lực làm việc như: Áp lực công việc, Rủi ro tác nghiệp, văn hóa doanh nghiệp, sự 

trao quyền, yếu tố tâm lý, chính sách của ngân hàng... Vì thế hướng nghiên cứu tiếp theo 

là cần đưa các nhân tố này vào mô hình để kiểm định sự tác động của những nhân tố 

này đến Động lực làm việc. 

Nhận xét qua tổng quan: Từ tổng quan trên cho thấy các nhà nghiên cứu đã áp 

dụng nhiều loại lý thuyết khác nhau về Động lực làm việc để xây dựng mô hình nghiên 

cứu và kết quả nghiên cứu các lý thuyết như tháp nhu cầu của Maslow (1943), học thuyết 

hai nhóm nhân tố của Herzberg (1959); nhóm học thuyết về quá trình như: Học thuyết 

kỳ vọng của Vroom (1964), học thuyết công bằng của J.Stacy Adam (1963, 1969), học 

thuyết tăng cường tích cực (hành vi) của Skinner (1938). Vận dụng các học thuyết trên, 

một vài nghiên cứu đã chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng đến Động lực làm việc của nhân 

viên. Tuy nhiên, nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng chưa có nghiên cứu 

trong lĩnh vực ngân hàng thương mại, đặc biệt là ở môi trường ở Việt Nam. Đây chính 

là khe hổng cần nghiên cứu kiểm định lý thuyết động lực của các nhà tâm lý học trước 

đây trong lĩnh vực ngân hàng thương mại Việt Nam.  

1.2.2 Nghiên cứu về Sự cam kết gắn bó với tổ chức 

1.2.2.1 Tình hình nghiên cứu ngoài nước 

Trên thế giới, đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về các nhân tố tác động tới 

Sự cam kết gắn bó tổ chức. Những tác giả như: Buchanan (1974), Steers (1977), 

Mowday và cộng sự (1982), Iverson & Buttigieg (1999) nghiên cứu về Sự cam kết gắn 

bó với tổ chức đều cho rằng Sự cam kết gắn bó tổ chức bị tác động bởi 04 nhóm nhân 

tố: (1) Đặc điểm mang tính cá nhân: (2) Đặc điểm mang tính cấu trúc; (3) Đặc điểm 

liên quan tới công việc; (4) Kinh nghiệm làm việc. Bên cạnh đó, những tác giả khác 

như: Angle & Perry (1981), Morrow & McElroy (1987), Glisson & Durick (1988) và 

Mottaz (1988) nghiên cứu Sự cam kết gắn bó tổ chức bị ảnh hưởng bởi  những nhân 

tố nhân chủng học như: tuổi tác, kinh nghiệm, giới tính... Đồng thời, cũng có khá nhiều 

quan điểm và nghiên cứu về mối quan hệ giữa sự thỏa mãn đối với công việc và cam 

kết gắn bó đối với tổ chức của nhân viên, như: Lincoln & Kalleberg (1990); Mowday, 

Porter và Steers (1982), Williams & Hazer (1986) cho rằng sự thỏa mãn của nhân viên 

với công việc sẽ làm gia tăng Sự cam kết gắn bó của họ đối với tổ chức.  
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Ngược lại Vandenberg & Lance (1992) cho rằng mức độ Sự cam kết gắn bó 

của nhân viên đối với tổ chức sẽ làm họ thỏa mãn trong công việc. Mặc dù vậy, chắc 

chắn rằng Sự cam kết gắn bó với tổ chức có liên quan hay bị ảnh hưởng bởi sự thỏa 

mãn công việc đã được khám phá trong nhiều nghiên cứu của Cook & Wall (1980), 

Krueger et al (2002), Mathieu và Zajac (1990), Mowday et al (1979), Schwepker 

(2001), và Yousel (2000). 

Trong khi đó, các tác giả như: Poon (2004); Koh, Goh (1995); Hackman & 

Oldman (1980); Vroom (1964); Sarminah (2006) lại nghiên cứu Sự cam kết gắn bó với 

tổ chức có mối quan hệ với sự hài lòng với công việc, ý định rời bỏ tổ chức. Những tác 

giả: Fiedler (1967); Joplin và Daus (1997); Ogbonna và Harris (2000); Silverthorn 

(2001); Sheard và Kakabadse (2002, 2004) Hsu và cộng sự (2003) lại nghiên cứu về 

mối quan hệ của Cam kết tổ chức với phong cách lãnh đạo.  

Nghiên cứu của Chau - Kiu Cheung (2000) về Cam kết với tổ chức để đổi lấy 

sự hỗ trợ từ tổ chức. Mô hình nghiên cứu này như sau: (1) Tất cả năm biến số liên quan 

đến đào tạo (khả năng đào tạo, động lực để tìm hiểu, đồng nghiệp hỗ trợ đào tạo, hỗ 

trợ giám sát đào tạo và lợi ích của việc đào tạo) có liên quan đáng kể đến cam kết tình 

cảm và Cam kết quy phạm; (2) Tất cả năm biến số liên quan đến đào tạo không liên 

quan đáng kể đến Cam kết liên tục; (3) Người tiên đoán tốt nhất về cam kết tình cảm 

là hỗ trợ đồng nghiệp cho việc đào tạo. Dữ liệu đến từ cuộc khảo sát 927 nhân viên 

của 08 công ty tại Khoa học và Công nghiệp Hsinchu, Đài Loan năm (1988). Công 

viên bao gồm hơn 120 công ty chuyên về ngành công nghệ cao Simon (1992). Kết quả 

cho thấy sự cam kết với tổ chức của nhân viên và sự hỗ trợ của tổ chức đối với nhân 

viên nó có mối quan hệ qua lại và tác động lẫn nhau. Ngoài ra, nó đã phát hiện thấy 

một tác động đáng kể tích cực của sự hỗ trợ tổ chức trung bình cho công việc về cam 

kết tổ chức của nhân viên. 

Hạn chế của nghiên cứu này: (1) Hạn chế của nghiên cứu là sự không chắc chắn 

của nó về mối quan hệ nhân quả giữa cam kết tổ chức và hỗ trợ thù lao làm thêm giờ; 

(2) Nghiên cứu này dựa vào dữ liệu năm 1988 về cam kết tổ chức và hỗ trợ tổ chức cho 

Đài Loan khi không có dữ liệu gần và có liên quan hơn. 

Theo Stum (2001), trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu về nhu cầu của 

nhân viên, mức độ thỏa mãn đối với công việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với 

tổ chức. Cách tiếp cận này được áp dụng trong các nghiên cứu được  thực  hiện  hàng  
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năm  ở  quy  mô  quốc  gia  như  nghiên  cứu  về Động lực làm việc tại Mỹ từ năm 1997, 

tại Canada từ năm 1999, tại Anh từ năm 2000. Kết quả cho thấy có mối quan hệ chặt 

chẽ giữa sự thỏa mãn của nhân viên và Sự cam kết gắn bó của họ đối với tổ chức. Mô 

hình nghiên cứu này, nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến Sự cam kết gắn bó của 

nhân viên, chưa nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng Động lực làm việc của nhân viên 

và Sự cam kết gắn bó với tổ chức. 

Nghiên cứu của Cheng và Chew (2004), nghiên cứu “Ảnh hưởng của thực tiễn 

quản lý nguồn nhân lực đến việc giữ chân nhân viên tài năng của các tổ chức Úc: Một 

Nghiên cứu thực nghiệm”. Nghiên cứu thực nghiệm này, đã xem xét các thông lệ quản 

lý nguồn nhân lực hiện tại của các tổ chức Úc trong việc giữ chân những nhân viên tài 

năng của họ. Nghiên cứu bao gồm ba giai đoạn: (1) Điều tra sơ bộ, sử dụng kỹ thuật 

Delphi để lấy ý kiến của một hội đồng chuyên gia gồm mười ba chuyên gia; (2) Phỏng 

vấn sâu, bao gồm mười hai nhà quản lý nguồn nhân lực của các tổ chức Úc và (3)  khảo 

sát 800 nhân viên từ 09 tổ chức của Úc (nhưng chỉ có 457 người trả lời). Kết quả phân 

tích hồi quy đã xác định 08 yếu tố ảnh hưởng đến Sự cam kết gắn bó với tổ của nhân 

viên: (1) Sự phù hợp với tổ chức; (2) Lương, thưởng và công nhận; (3) Đào tạo và phát 

triển nghề nghiệp; (4) Cơ hội nghề nghiệp đầy thách thức; (5) Hành vi lãnh đạo; (6) 

Mối quan hệ làm việc nhóm; (7) Văn hóa công ty và chín sách; (8) Môi trường làm 

việc. Những phát hiện của nghiên cứu này, cho thấy mối quan hệ có ý nghĩa thống kê 

giữa 08 yếu tố trên và Sự cam kết tổ chức. Tác giả, nhấn mạnh rằng Sự cam kết gắn 

bó đóng vai trò trung gian một phần trong việc trả thù lao; công nhận và khen thưởng; 

đào tạo và phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc. Cam kết hoàn toàn làm trung 

gian cho mối quan hệ phù hợp với tổ chức, mối quan hệ làm việc nhóm, văn hóa và 

chính sách và ý định ở lại. Nghiên cứu này, cũng đã đóng góp bằng cách làm sáng tỏ 

các mối quan hệ việc làm hiện tại trong các tổ chức của Úc và cung cấp bằng chứng 

thực nghiệm có liên quan để hỗ trợ mô hình lý thuyết về Kiến trúc Nguồn nhân lực, 

được phát triển bởi Lepak và Snell (1999) và do đó, tạo ra một cấu hình cho Mô hình 

Kiến trúc nguồn nhân lực Úc. 

Hạn chế của nghiên cứu này: Nghiên cứu này, chỉ dừng lại chứng minh cho hành 

vi, vì vậy chưa xác định rõ ràng mối quan hệ nhân quả. Mặt khác nghiên cứu, chỉ khảo 

sát các nhân viên các ngành giáo dục đại học, chăm sóc sức khỏe và các ngành công 



 

26 

nghiệp trong khu vực công, vì thế trong tương lai cần nghiên cứu mở rộng hơn; do khảo 

sát nhiều lĩnh vực khác nhau nên có thể gây ra sự không nhất quán trong các kết quả. 

Do đó, trong tương lai sẽ cần phải xác nhận mối liên hệ giữa Sự cam kết gắn bó và duy 

trì cũng tồn tại ở mức độ nào đối với các ngành khác. 

Faizan Mohsan và cộng sự (2011), nghiên cứu “Động lực làm việc, Sự cam kết 

gắn bó và Sự tham gia của nhân viên có liên quan đến nhau không: Bằng chứng từ ngành 

ngân hàng của Pakistan”. Mục tiêu nghiên cứu là tìm ra mối liên quan giữa ba hành vi 

quan trọng liên quan đến công việc của nhân viên, đó là Động lực làm việc, Sự cam kết 

gắn bó và Sự tham gia công việc. Nghiên cứu được thực hiện trong lĩnh vực ngân hàng 

của Pakistan. Thang đo Động lực làm việc kế thừa nghiên cứu trước đây về Động lực 

làm việc (Armstrong, 2006; DeCenzo, & Robbins, 1996; Robbins, & Coulter, 1996; 

Berman, Bowman, West, & Wart, 2010; Kamery, 2004; Nelson, 1996). Hai thang đo 

còn lại là Sự cam kết gắn bó và sự tham gia vào công việc dựa trên nghiên cứu trước 

đây (Mowday và Steers, 1979; Uygur và Kilic, 2009; Meyer, & Allen, 1991; Dunham, 

Grube, & Castaneda, 1994). 

Nhóm tác giả, phỏng vấn với 400 nhân viên ngân hàng, phương pháp chọn ngẫu 

nhiên. Trong tổng số 400 bảng câu hỏi được phân phối, 305 bảng được nhận lại và 285 

bảng được coi là hợp lệ và sau đó được phân tích bằng SPSS 16. Có 03 giả thuyết đặt 

ra: (H1): Có mối tương quan tích cực giữa Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó 

của nhân viên; (H2): Có mối tương quan thuận giữa Động lực làm việc và Sự tham gia 

vào công việc; (3) H3: Có mối tương quan tích cực giữa Sự cam kết gắn bó của nhân 

viên và Sự tham gia vào công việc. Kết quả nghiên cứu: cho thấy có mối quan hệ tích 

cực và có ý nghĩa thống kê giữa Động lực làm việc, Sự cam kết gắn bó và Sự tham gia 

công việc. 

Hạn chế nghiên cứu: Nghiên cứu trong phạm vi của ngân hàng ở Pakistan, cần 

nghiên cứu ở một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á như Việt Nam để xem 

định mô hình nghiên cứu có phù hợp với 03 mối quan hệ giữa Động lực làm việc và Sự 

cam kết gắn bó với tổ chức; Sự cam kết gắn bó với tổ chức với sự tham gia công việc; 

Động lực làm việc với Sự tham gia công việc. Ngoài ra, cần kiểm định mô hình nghiên 

cứu bằng mô hình cấu trúc SEM để có tính chất định lượng khoa học hơn.  

Asamoah và cộng sự (2015), nghiên cứu “Tác động của Động lực làm việc đến 

Sự cam kết gắn bó của nhân viên tại Ngân hàng SSB ở Accra, Ghana”. Nghiên cứu sử 
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dụng phương pháp lấy mẫu phân tầng để phân loại người trả lời thành các tầng dựa 

trên cơ sở đó mỗi tầng của dân số có cơ hội được chọn cho nghiên cứu như nhau. 

Phương pháp thu thập dữ liệu được sử dụng là quản lý bảng câu hỏi. Khung mẫu cho 

nghiên cứu là năm trăm (N = 500). Nhưng chỉ hai trăm (200) người tham gia đã được 

chọn vào nghiên cứu. Phân tích đa biến cũng được thực hiện bằng cách sử dụng hồi 

quy từng bước để xác định ảnh hưởng của các biến. Mục tiêu chung của nghiên cứu 

này là xác định các yếu tố cần thiết để tạo động lực và thúc đẩy sự cam kết mạnh mẽ 

và kiên định của nhân viên trong ngân hàng. Để đạt được điều này, nghiên cứu đặc 

biệt tìm cách: đánh giá các yếu tố quyết định sự cam kết của nhân viên, xem xét các 

yếu tố ảnh hưởng đến động lực của nhân viên và phân tích mối quan hệ giữa các yếu 

tố tạo động lực và sự cam kết của nhân viên. Kết quả cho thấy những biến độc lập ảnh 

hưởng đến Động lực của nhân viên: (1) Công nhận của cấp trên; (2) Tiền thưởng; 

Thăng tiến/thăng chức; (3) Đào tạo; (4) Động lực (sự rõ ràng về vai trò, sự hài lòng 

trong công việc, sự giám sát của nhân viên, năng lực và động lực) tác động đến Sự 

cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng. 

Hạn chế: Nghiên cứu dựa trên kết quả khảo sát, sử dụng thống kê mô tả để đánh 

giá kết quả nghiên cứu đối với các biến độc lập tác động đến Động lực làm việc; cũng 

các nhân tố của động lực tác động đến sự cam kết của nhân viên với ngân hàng; chưa 

nghiên cứu những nhân tố như chất lượng nguồn nhân lực và điều kiện làm việc. Do đó, 

cần nghiên cứu mở rộng hơn trong tương lai. 

Nghiên cứu của Yen - Cheng Chen, Hsin - I Chen (2016): Về góp phần gây ra sự 

trung thành của nhân viên phục vụ nhân viên khách sạn quốc tế. Nhóm tác giả đã khảo sát 

161 nhân viên ở các khách sạn quốc tế ở Đài Loan (2016). Nghiên cứu này sử dụng kỹ 

thuật PLS-SEM, một phương pháp thống kê kết hợp các phân tích nhân tố, tương quan và 

phân tích hồi quy để phân tích dữ liệu thu thập được. Kết quả phân tích từ các dữ liệu đã 

chứng minh rằng cam kết của người quản lý; điều kiện làm việc; lợi ích cá nhân; phát 

triển nghề nghiệp có tác động tích cực đến lòng trung thành của nhân viên. Kết luận này 

không chỉ cung cấp cho học viên một hướng để củng cố lòng trung thành của nhân viên 

mà còn là một lời giải thích về việc điều này sẽ đem lại lợi ích cho tổ chức như thế nào.  

Hạn chế của nghiên cứu: Do nhân lực và thiếu hụt ngân sách, các nhà nghiên cứu 

thu thập dữ liệu do các nhân viên độc quyền cung cấp với các khách sạn du lịch quốc tế 

tại Đài Loan. 
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Suzila và các cộng sự (2016), nghiên cứu “Ảnh hưởng của Động lực làm việc đến 

Sự cam kết gắn vó với tổ chức tại nơi làm việc”. Mục tiêu nghiên cứu này là đo lường 

mối quan hệ giữa Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó với tổ chức giữa các nhân 

viên trong một công ty kỹ thuật ở Dungun, Terengganu. Nghiên cứu này, bao gồm tất 

cả các nhân viên hợp đồng và cố định trong một công ty kỹ thuật ở Dungun, Terengganu. 

Nghiên cứu này liên quan đến 70 nhân viên từ tổng số 85 nhân viên. Một bộ câu hỏi đã 

được thông qua từ các nghiên cứu trước đó và xây dựng công thức được thiết kế và phân 

phối trực tiếp cho các nhân viên. Bảng câu hỏi bao gồm 04 phần chứa thông tin: nhân 

khẩu học, cam kết của tổ chức và động lực của nhân viên và chia sẻ kiến thức. Những 

người được hỏi được yêu cầu đánh giá cam kết của tổ chức và Động lực làm việc theo 

thang điểm 05, từ “1 mức độ không hài lòng” đến “5 mức độ hài lòng.” Kết quả từ phân 

tích hệ số tương quan Pearson (r = 0,772 **, n = 70, p <0,005), nhóm tác giả kết luận có 

mối quan hệ chặt chẽ giữa Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó với tổ chức. 

Hạn chế của nghiên cứu: Mẫu khảo sát quá nhỏ, chỉ những nhân viên kỹ thuật ở 

một công ty ở Malaysia, nên không thể mang tính đại diện; sử dụng công cụ phân tích 

bằng phân tích tương quan Pearson; trong tương lai cần mở rộng đối tượng khảo sát, 

khảo sát ở những doanh nghiệp làm dịch vụ như bảo hiểm, ngân hàng và các công ty tài 

chính…ở các quốc gia khác ngoài Malaysia để kiểm định mối quan hệ giữa Động lực 

làm việc và Sự cam kết gắn bó với tổ chức; cần kiểm tra mối quan hệ giữa Động lực làm 

việc với Sự cam kết gắn bó với tổ bằng hồi quy hoặc mô hình SEM.    

Nadeem Iqbal và cộng sự (2016), nghiên cứu “Vai trò của động lực đối với cam 

kết của nhân viên trong bối cảnh lĩnh vực ngân hàng của D.G.KHAN, Pakistan”. Nhóm 

tác giả, khảo sát 45 nhân viên được chọn ngẫu nhiên làm nhóm mẫu. Dữ liệu được thu 

thập bằng bảng câu hỏi. Để phân tích dữ liệu, hệ số tương quan được sử dụng thông qua 

“ANOVA và IBM SPSS”. Kết quả nghiên cứu, cho thấy có hai yếu tố quyết định Động 

lực là sự tham gia vào công việc và khuyến khích. Ngoài ra, cho thấy mối quan hệ tích 

cực giữa tham gia công việc và cam kết của nhân viên; có mối quan hệ tích cực giữa 

khuyến khích và cam kết của nhân viên. 

Hạn chế của nghiên cứu: Số lượng khảo sát quá nhỏ, tính đại diện chưa cao; thời 

gian nghiên cứu của tác giả chỉ 4 tháng và sử dụng phương pháp ngẫu nhiên đơn giản 

để thu thập dữ liệu. Trong tương lai các nhà nghiên cứu cần sử dụng các nhân tố tác 

động đến Động lực làm việc như: Đặc điểm công việc, phong cách lãnh đạo, lương, 
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phúc lợi, đồng nghiệp, áp lực công việc, rủi ro tác nghiêp.. để kiểm định mối quan hệ 

với Động lực làm việc và biến Động lực làm việc là biến trung gian tác động đến Sự 

cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức. 

Faisal và các cộng sự (2017), nghiên cứu “Tác động của Động lực của nhân viên 

đối với Sự cam kết gắn bó với tổ chức”. Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu tác 

động của việc thúc đẩy nhân viên tuyến đầu của các cửa hàng bán lẻ ở Jordan đối với 

Sự cam kết gắn bó với tổ chức. Nghiên cứu được thực hiện với một mẫu thuận tiện. 

Tổng số 97 người trả lời từ các cửa hàng bán lẻ C-Town và Sameh Mall đã tham gia vào 

cuộc khảo sát nghiên cứu này. Phân tích dữ liệu và thảo luận được bao gồm, dữ liệu thu 

thập được phân tích bằng cách áp dụng các kiểm định thống kê, tức là độ tin cậy 

Cronbach’s Alpha, tương quan Pearson và Hồi quy tuyến tính đơn giản sử dụng SPSS 

20. Kết quả cho thấy tác động đáng kể từ Động lực làm việc của nhân viên đến Sự cam 

kết gắn bó với tổ chức (tình cảm, đạo đức và tính liên tục).  

Hạn chế của nghiên cứu: Cở mẫu nghiên cứu bị giới hạn ở các cửa hàng bán lẽ 

của các chi nhánh của công ty nên chưa đảm bảo tính đại diện; cần nghiên cứu rộng hơn 

để mang tính đại diện hơn; cần nghiên cứu ở các quốc gia khác nhau để kiểm định mô 

hình có sự khác nhau giữa các quốc gia trên thế giới do sự khác biệt về văn hóa, phong 

tục, nền kinh tế, chính trị; nhất là nghiên cứu trong ngàng ngân hàng.  

Qëndrim BYTYQI (2020), nghiên cứu “Tác động của Động lực đến Sự cam kết 

gắn bó với tổ chức: Một nghiên cứu thực nghiệm với nhân viên của Kosovar”. Mục đích 

của nghiên cứu này là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến Động lực làm việc của nhân 

viên và kiểm tra mối quan hệ giữa Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó với tổ chức. 

Một cuộc khảo sát trực tuyến đã được thực hiện với 207 người tham gia trên khắp 

Kosovo. Kết quả của phân tích hồi quy cho thấy rằng Động lực làm việc có ảnh hưởng 

đáng kể đến Sự cam kết gắn bó với tổ chức. Hệ số Động lực làm việc cho thấy Động lực 

làm việc có ảnh hưởng mạnh mẽ và tích cực đến Sự cam kết gắn bó với tổ chức. Nghiên 

cứu này, đã chứng minh tác động của động lực đối với sự tham gia vào tổ chức và những 

phát hiện của nghiên cứu này chỉ ra rằng người lao động càng có động lực thì họ càng 

tham gia nhiều hơn vào nơi làm việc và điều đó trực tiếp ngụ ý đến sự thành công của 

các tổ chức, nhân viên càng có Động lực làm việc có nghĩa là họ sẽ tự động tăng hiệu 

suất công việc.  

Nghiên cứu này có một số hạn chế: Mẫu nghiên cứu bị giới hạn nên kết quả có 

thể không đại diện cho tất cả lực lượng lao động của Kosovo; thứ hai cuộc khảo sát trực 
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tuyến đã được hoàn thành bởi những người tham gia nghiên cứu và việc thu thập dữ liệu 

chỉ giới hạn ở những người có thể tiếp cận liên kết. Các nghiên cứu trong tương lai tập 

trung vào sự khác biệt giữa các thứ bậc nhân viên khác nhau về Động lực làm việc và 

Sự cam kết gắn bó với tổ chức, các nghiên cứu tiếp theo có thể đưa thêm các nhân tố tác 

động đến động lực như áp lực công việc, rủi ro tác nghiệp. 

Nicolas và cộng sự (2020), nghiên cứu “Ảnh hưởng của Động lực làm việc, Sự 

cam kết gắn bó với tổ chức và Sự hài lòng trong công việc đối với kết quả làm việc của 

nhân viên theo hợp đồng của Ngân hàng Rakyat Indonesia Chi nhánh Văn phòng Jakarta 

Daan Mogot. Nghiên cứu này, nhằm mục đích kiểm tra tác động của Động lực làm việc, 

Sự cam kết gắn bó với tổ chức và Sự hài lòng trong công việc đối với việc thực hiện hợp 

đồng của nhân viên Ngân hàng Rakyat Indonesia Chi nhánh Văn phòng Jakarta Daan 

Mogot. Dữ liệu được phân tích bằng dựa trên 72 phiếu khảo sát của nhân viên. Kết quả 

phân tích cho thấy Động lực làm việc ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả công việc của 

nhân viên; Sự cam kết gắn bó với tổ chức ảnh hưởng đáng kể đến kết quả làm việc của 

nhân viên, và Sự hài lòng trong công việc ảnh hưởng đáng kể đến hiệu quả công việc 

của nhân viên. Những kết quả này cho thấy rằng Động lực làm việc, Sư cam kết gắn bó 

với tổ chức và Sự hài lòng trong công việc ảnh hưởng đồng thời và tích cực đến hiệu 

quả làm việc của nhân viên. 

Hạn chế nghiên cứu: Nghiên cứu chưa đề cặp đến môi trường làm việc, văn hóa 

ngân hàng, áp lực trong công việc, rủi ro tác nghiệp…nên trong tương lai cần nghiên 

cứu và đưa các nhân tố này vào mô hình; phạm vi nghiên cứu mở rộng hơn và nghiên 

cứu các quốc gia khác trong vực như Việt Nam, Thái Lan, Maylaysia… 

1.2.2.2 Tình hình nghiên cứu trong nước 

 Phan Quốc Dũng (2010), nghiên cứu về sự trung thành của nhân viên với tổ chức 

ở các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Từ kết quả phân tích dữ liệu 

của 453 học viên các lớp tại chức ban đêm thuộc một số trường Đại học tại Thành phố 

Hồ Chí Minh, cho thấy nhân viên trung thành với tổ chức bị tác động bởi các nhân tố 

như: thu nhập cao, điều kiện làm, sự phù hợp mục tiêu trong công việc, quyết định quản 

lý, khen thưởng công bằng và được trao quyền tự quyết định. Tác giả phát hiện sự trung 

thành của nam và nữ là như nhau; nhóm có trình độ cao đẳng và đại học sẽ trung thành 

khác nhau với nhóm có trình độ đại học và cao học; sự trung thành giữa nhóm nhân viên 

và tổ trưởng, có sự khác biệt với nhóm nhân viên và quản lý. Mức độ trung thành của 

nhân viên làm việc ở các loại hình doanh nghiệp khác nhau là như nhau. 
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Hạn chế của nghiên cứu: Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự trung thành 

của nhân viên với tổ chức, chưa nghiên cứu các yếu tố tác động đến Động lực làm việc 

của nhân viên với tổ chức. Vì Động lực làm việc nó ảnh hưởng đến năng xuất lao động 

của người lao động cho công ty, đây cũng là gợi ý trong tương lai. 

Phạm Thế Anh và Nguyễn Thị Hồng Đào (2013), nhóm tác giả nghiên cứu mối 

quan hệ giữa quản trị nguồn nhân lực và sự gắn kết của người lao động với doanh nghiệp. 

Nhóm tác giả xây dựng mô hình nghiên cứu kế thừa có điều chỉnh thang đo của Singh 

(2004) và Mowday và cộng sự (1979). Từ kết quả khảo sát 200 người lao động tại Công 

ty Cổ phần Đông Á (khánh Hòa), nhóm tác giả phấn tích dữ liệu cho thấy có 03 nhân tố 

ảnh hưởng sự gắn kết của nhân viên với tổ chức: cơ hội phát triển nghề nghiệp, chế độ 

đãi ngộ lương thưởng và hệ thống bản mô tả công việc. 

Hạn chế của nghiên cứu: Phạm vi nghiên cứu của đề tài còn bị hạn chế, đối tượng 

khảo sát chỉ 200 nhân viên của công ty Cổ phần Đông Á (khánh Hòa) nên chưa thể mang 

tính đại diện cao; cần nghiên cứu mở rộng hơn như khu vực Thành phố Hồ Chí Minh 

hay Đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự gắn kết 

của nhân viên, chưa nghiên cứu mối quan hệ giữa Động lực làm việc và Sự cam kết gắn 

bó của nhân viên với tổ chức. 

Tung Nguyen và các cộng sự (2014), nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến Sự 

cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên – Một nghiên cứu về nhân viên ngân hàng tại 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam”. Nghiên cứu này, khám phá các yếu tố ảnh hưởng 

đến Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng: Trường hợp các Ngân hàng thương 

mại lớn nhất Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm tác giả, xây dựng mô hình 

nghiên cứu dựa trên lý thuyết nền: lý thuyết hai nhân tố (Herberg) về Động lực làm việc 

và lý thuyết ba thành tố của (Meyer và Allen 1991) về Sự cam kết gắn bó với tổ chức. 

Nhóm tác giả, đã khảo sát 201 nhân viên ngân hàng tại 11 ngân hàng ở thành phố này, 

phương pháp khảo sát lấy mẫu tiện lợi. Kết quả nghiên cứu chỉ ra sự hài lòng trong công 

việc ảnh hưởng đến Sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên. Trong đó: nghiên cứu 

này cũng tiết lộ rằng sự phát triển nghề nghiệp và lương thưởng, trái ngược với suy nghĩ 

thông thường của chúng ta, không phải là những yếu tố dự báo cho cam kết của tổ chức. 

Điều thú vị là tinh thần làm việc nhóm đóng vai trò ảnh hưởng lớn nhất đến việc dự đoán 

mức độ cam kết. Một khám phá đáng ngạc nhiên khác là nhân viên càng hài lòng với nơi 

làm việc, họ sẽ cam kết với tổ chức càng cao. Đây có thể được hiểu là định hướng tình 

cảm hơn là định hướng thu nhập (cam kết chuẩn mực) và lợi ích (cam kết tính toán). 
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Hạn chế của nghiên cứu: Nghiên cứu chưa nghiên cứu mối quan hệ giữa sự hài 

lòng của nhân viên và hiệu suất cá nhân của họ, giữa cam kết tổ chức của nhân viên và 

hiệu quả kinh doanh; mối quan hệ giữa Động lực làm việc của nhân viên với Sự cam kết 

gắn bó của nhân viên với ngân hàng nên trong tương lai nên nghiên cứu khám phá 

Nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến Sự gắn bó của người lao động có trình độ 

từ đại học trở lên trong các doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ của Quan Minh Nhựt và 

Đặng Thị Đoan Trang (2015). Nhóm tác giả phỏng vấn 165 nhân viên ở 50 doanh nghiệp 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Nghiên cứu này cho thấy Sự cam kết gắn bó của nhân 

viên có trình độ từ đại học trở trên trong các doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ chịu 

ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó có năm yếu tố có ảnh hưởng nhiều nhất là: (1) 

Lương, phúc lợi và thăng tiến; (2) Môi trường làm việc; (3) Đặc điểm công việc; (4) 

Phong cách lãnh đạo; và (5) Hứng thú trong công việc. 

Hạn chế của nghiên cứu: (1) Nghiên cứu chỉ dừng lại ở phạm vi Tp Cần Thơ cho 

nên tính đại diện chưa cao; (2) Đối tượng nghiên cứu chỉ những nhân viên có trình độ 

từ đại học trở lên, những nhân viên dưới đại học cũng cần được nghiên cứu; (3)  Do 

nghiên cứu mang tính đại trà nhân viên các doanh nghiệp nên tính nhất quán là chưa cao 

để khẳng định những nhân tố tác động đến Sự gắn bó của nhân viên với tổ chức.    

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cam kết với tổ chức của nhân viên tại các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành dịch vụ (Nguyễn Thị Hồng Hà, 2016). Trong luận án 

Tiến sĩ nghiên cứu các nhân tố tác động tới cam kết với tổ chức của nhân viên tại các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành dịch vụ, tác giả đã dựa vào lý thuyết nền về Cam kết tổ 

chức của Meyer và Allen (1991) và các tổng quan tài liệu, để xây dựng mô hình nghiên 

cứu đề tài. Từ kết quả khảo sát 818 nhân viên trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành 

dịch vụ tại Hà Nội, tác giả phân tích dữ liệu cho thấy có 04 nhân tố tác động đến cam 

kết với tổ chức. Đó là: (1) Phong cách lãnh đạo; (2) Sự phù hợp giữa cá nhân với tổ 

chức; (3) Sự hài lòng với chế độ chi trả lương/thưởng; (4) Môi trường làm việc. Trong 

đó, cả 04 yếu tố có tác động tích cực (thuận chiều).Cam kết với tổ chức khi được cấu 

thành ba thành tố của cam kết tổ chức là (i) Cam kết dựa trên tình cảm; (ii) Cam kết dựa 

trên tính toán; (iii) Cam kết dựa trên chuẩn mực. 

Hạn chế nghiên cứu: (1) Phạm vi nghiên cứu mới chỉ được thực hiện tại Hà Nội, 

cần được nghiên cứu các vùng miền khác (miền Trung, miền Nam) do có sự khác biệt về 

kinh tế, văn hóa, phong tục, tập quán có thể sẽ cho kết quả khác, cần nghiên cứu tiếp theo; 

(2) Cần nghiên cứu chuyên sâu từng ngành dịch vụ (ngành ngân hàng, bảo hiểm…) để có 
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thêm kết quả khẳng định về các nhân tố tác động cam kết tổ chức ở từng ngành như thế 

nào; (3) Có thể nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc, động lực làm việc 

là biến trung gian tác động đến sự cam kết gắn bó. 

 Nghiên cứu các nhân tố tác động đến cam kết với tổ chức của nhân viên tại các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ ngành dịch vụ (Nguyễn Thị Phương Dung, 2016). Nghiên 

cứu dựa trên điều kiện thực tế của nhân viên khối văn phòng ở thị trường Việt Nam, 

mô hình lý thuyết về động cơ làm việc được xây dựng bao gồm 5 khái niệm chính: (1) 

động cơ làm việc, (2) kết quả hành vi, (3) niềm tin ở tổ chức, (4) quan hệ đặc biệt ở 

nơi làm việc và (5) các mối quan hệ cá nhân. Mô hình lý thuyết dựa trên cơ sở lý thuyết 

về niềm tin của Mayer và cộng sự (1995), lý thuyết sự tự quyết về động cơ làm việc 

của Deci và Ryan (2000), lý thuyết về các mối quan hệ được xây dựng bởi Bedford 

(2011) và cuối cùng là lý thuyết về kết quả hành vi được xây dựng bởi Tepeci (2001). 

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng niềm tin ở tổ chức là một biến tác động rất mạnh đến 

kết quả hành vi của nhân viên. Phát hiện thứ hai của nghiên cứu là niềm tin ở tổ chức 

không chỉ tác động trực tiếp đến kết quả hành vi mà còn tác động gián tiếp thông qua 

động cơ làm việc. 

Hạn chế nghiên cứu: (1) Hạn chế thứ nhất của nghiên cứu được thực hiện ở hai 

địa điểm chính là thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, kết quả nghiên 

cứu sẽ không tránh khỏi tính tổng quát của toàn bộ dữ liệu để đại diện cho thị trường 

Việt Nam; (2) Hạn chế thứ hai, đối tượng nghiên cứu là nhân viên làm việc ở khối văn 

phòng trong cả khu vực công và tư vì thế nghiên cứu đã bỏ qua tính chuyên biệt của 

từng ngành nghề và lĩnh vực hoạt động. Vì vậy, nghiên cứu tiếp theo nên mở rộng địa 

bàn nghiên cứu và thực hiện trên một đối tượng ngành nghề cụ thể để gia tăng tính tổng 

quát và mức độ biến thiên của mẫu; (3) Hạn chế thứ ba, nghiên cứu đang thực hiện trong 

bối cảnh các doanh nghiệp ở Việt Nam gặp khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh 

doanh. Vì thế, ý kiến đánh giá của đối tượng nghiên cứu chịu nhiều áp lực bởi tình trạng 

tinh giản biên chế và khó tìm việc do biến động của nền kinh tế thị trường; (4) Hạn chế 

thứ tư, mô hình nghiên cứu được thực hiện với cơ sở dữ liệu 485 quan  sát, số liệu thu 

thập của nghiên cứu cũng tương đối ít vì thế cần phải mở rộng khu vực và số quan sát 

lớn hơn để giảm bớt các sai số trong mô hình. 

Bùi Nhất Vương (2017), nghiên cứu “Ảnh hưởng của các yếu tố chất lượng cuộc 

sống nơi làm việc đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên Ngân hàng thương mại Cổ 
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phần Á Châu tại Thành phố Hồ Chí Minh”. Nghiên cứu này, dựa vào mô hình chất lượng 

cuộc sống trong công việc của Walton (1974); Asgari, Dadashi (2011); Asgari, Nojbaee, 

Rahnama (2012), tác giả tiến hành nghiên cứu định tính, hiệu chỉnh mô hình. Tác giả, 

dựa vào dữ liệu của 230 bảng hỏi để phân tích Corbanch’s Allpha, phân tích EFA và 

phân tích hồi quy. Kết quả, kết luận có 06 nhân tố tác động đồng biến với sự gắn kết của 

nhân viên: (1) Cơ hội phát triển nghề nghiệp; (2) Phát triển năng lực cá nhân; (3) Cân 

bằng giữa công việc và cuộc sống; (4) Lương thưởng công bằng và tương xứng; (5) Hội 

nhập trong tổ chức; (6) Quy tắc trong tổ chức. 

Hạn chế của nghiên cứu: (1) Nghiên cứu chỉ thực hiện tại Ngân hàng ACB tại Tp. 

Hồ Chí Minh nên tính đại diện chưa cao; (2) Chỉ phân tích yếu tố Sự cam gắn bó  tình 

cảm, chưa lưu ý đến Sự cam kết gắn bó tính toán và Sự cam kết gắn bó chuẩn mực lý 

thuyết ba thành phần của Meyer và Allen (1991). Đây là gợi ý trong nghiên cứu tiếp theo. 

Nghiên cứu “Mối quan hệ giữa các yếu tố tài chính với sự gắn kết trong công 

việc của nhân viên tại các Ngân hàng thương mại Cổ phần ở Thành phố Cần Thơ” của 

Hồ Văn Nên và Nguyễn Minh Tiến (2018). Nhóm tác giả, xây dựng mô hình nghiên cứu 

dựa trên mô hình lý thuyết của Maha Ahmed Zaki Dajani (2015), Nguyễn Thị Mỹ Duyên 

(2012) và tham khảo các ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng. Kết quả phân tích 

hồ quy với dữ liệu của 303 phiếu, được thu thập từ 25 Chi nhánh ngân hàng thương mại 

cổ phần ở Tp. Cần Thơ, nhóm tác giả kết luận có 04 nhân tố ảnh hưởng đến sự kết trong 

công việc của nhân viên ngân hàng: (1) Quan hệ của nhân viên với đồng nghiệp và lãnh 

đạo; (2) Tài chính cá nhân; (3) Chính sách ngân hàng; (4) Môi trường làm việc.  

Hạn chế của nghiên cứu: (1) Nghiên cứu chủ yếu chỉ dựa vào yếu tố tài chính để 

đánh giá Sự gắn kết công việc của nhân viên, chưa đánh giá sự gắn bó với ngân hàng; 

(2) Chưa nghiên cứu mối quan hệ giữa yếu tố tài chính đến động lực làm việc và hiệu 

quả công. Thiết nghĩ, trong tương lai cần nghiên cứu mở rộng liên quan đến yếu Động 

lực làm việc, hiệu quả công việc và sự gắn bó của nhân viên với tổ chức.  

 Ngô Mỹ Trân và các cộng sự (2019), “Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh 

nghiệp đến Sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên các ngân hàng thương mại trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng”. Nhóm tác giả, dựa trên lý thuyết nền: Mô hình văn hóa doanh 

của Recardo và Jolly (1997); mô hình Marciao (2010) về văn hóa doanh nghiệp và sự 

gắn bó, để xây dựng mô hình nghiên cứu. Nhóm tác giả, phân tích dữ liệu từ kết quả 

khảo sát của 180 nhân viên các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, qua 
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phân tích hồi quy đa biến, cho thấy có 08 nhân tố ảnh hưởng đến Sự cam kết gắn bó với 

tổ chức của nhân viên bao gồm: (1) Đào tạo và phát triển; (2) Phần thưởng và công nhận; 

(3) Chấp nhận rủi ro; (4) Sự trao quyền; (5) Giao tiếp; (6) Làm việc nhóm; (7) Ra quyết 

định; (8) Chính sách quản trị.  

Hạn chế nghiên cứu: (1) Nghiên cứu dựa vào những nhóm thuộc về văn hóa tổ 

chức có ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó của nhân viên, chưa nghiên cứu những nhân 

tố trên có tác động đến Động lực làm việc của nhân viên; (2) nghiên cứu trên tất cả các 

ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, thì tính nhất quán giữa nhân viên 

ngân hàng thương mại quốc doanh và ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh 

về sự cam kết gắn bó. Đây cũng là vấn đề đặt ra để nghiên cứu trong tương lai. 

Nhận xét qua tổng quan: Qua tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước 

trên, nhận thấy các tác giả chỉ nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến sự thỏa mãn 

công việc dẫn đến Sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức. Chưa nghiên cứu các 

nhân tố tác động/ảnh hưởng đến Động lực làm việc, Động lực làm việc tác động đến 

Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng.  

Thiết nghĩ, đây cũng là khoảng trống cần được tiếp tục nghiên cứu trong lĩnh 

vực ngân hàng thương mại tại Việt Nam, kiểm định xem khi nhân viên có Động lực 

làm việc thì họ có Sự cam kết gắn bó lâu dài với ngân hàng hay muốn thử thách mới 

mà chuyển đi nơi khác. Từ lược khảo tài liệu, tác giả đã vận dụng lý thuyết nền và kế 

thừa các mô hình nghiên cứu trong và ngoài nước để hình thành nên mô hình nghiên 

cứu luận án, chi tiết bảng 1.1.  

Bảng 1.1. Tổng hợp kết quả kế thừa qua lược khảo tài liệu 

STT Tên tác giả Nội dung 

I LÝ THUYẾT NỀN  

1 Maslow (1943) 

Theo nghiên cứu Maslow hành vi của con người 

bắt nguồn từ 05 nhu cầu được sắp xếp theo 05 bậc 

từ thấp đến cao, như sau: (1) Nhu cầu cơ bản: như 

ăn, uống, mặc, tồn tại và phát triển nòi giống và 

các nhu cầu của cơ thể khác; (2) Nhu cầu về an 

ninh và an toàn: Là những nhu cầu về an toàn, 

không bị đe doạ về tài sản, công việc, sức khoẻ, 

tính mạng và gia đình; (3) Nhu cầu về xã hội: Là 

những nhu cầu về tình yêu, được chấp nhận, bạn 
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STT Tên tác giả Nội dung 

bè, mong muốn được tham gia vào một tổ chức 

hay một đoàn thể nào đó; (4) Nhu cầu về đánh giá 

và tôn trọng: Là những nhu cầu về tôn trọng người 

khác, được người khác tôn trọng, tự đánh giá và 

được tổ chức đánh giá; (5) Nhu cầu về tự thể hiện: 

là những nhu cầu về chân, thiện, mỹ, tự chủ, sáng 

tạo, hài hước, mong muốn phát triển toàn diện cả 

về thể lực và trí tuệ. 

2 Herzberg (1959) 

Lý thuyết hai nhân tố: Herzberg cho rằng có hai 

nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của con người đó 

là nhân tố duy trì và nhân tố thúc đẩy. 

- Các nhân tố duy trì: (1) Thu nhập; (2) Lãnh 

đạo/giám sát; (3) Mối quan hệ với cấp trên; (4) 

đồng nghiệp; (5) Các chính sách công ty và quản 

trị; (6) Điều kiện làm việc; (7) Địa vị; (8) Sự bảo 

đảm công việc. 

- Các nhân tố thúc đẩy: (1) Thành tích; (2) Sự thừa 

nhận; (3) Trách nhiệm; (4) Sự tiến bộ; (5) Bản 

thân công việc; (6) Cơ hội phát triển. 

3 Meyer & Allen (1991). 

Lý thuyết gắn bó ba thành tố: Nhóm tác giả này 

cho rằng người lao động cam kết gắn bó với tổ 

chức bị tác động bởi ba nhân tố sau: (1) Sự cam 

kết gắn bó dựa trên tình cảm; (2) Sự cam kết gắn 

bó liên tục dựa trên tính toán; (3) Sự cam kết gắn 

bó dựa trên chuẩn mực đạo đức. 

II MÔ HÌNH KẾ THỪA  

1 Kovach (1987) 

Ông dựa vào lý thuyết động lực của Maslow và 

thuyết hai nhân tố của Herzberg từ đó Ông đã phát 

triển một bảng câu hỏi bao gồm mười yếu tố tạo 

động lực dựa trên nghiên cứu được thực hiện bởi 

Viện quan hệ lao động New York: (1) Công việc 

thú vị; (2) Được công nhận đầy đủ thành tích công 

việc; (3) Sự tự chủ trong công việc; (4) Công việc 

ổn định; (5) Lương cao; (6) Sự thăng tiến và phát 

triển nghề nghiệp; (7) Điều kiện làm việc tốt; (8) 
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STT Tên tác giả Nội dung 

Sự cam kết gắn bó của cấp trên với nhân viên; (9) 

Xử lý kỷ luật khéo léo, tế nhị; (10) Sự hỗ trợ của 

quản lý trực tiếp trong việc giải quyết vấn đề. 

2 Tan và Waheed (2011) 

Tan và Waheed (2011), dựa vào thuyết hai nhân 

tố của Herzberg từ đó, nghiên cứu nhân viên bán 

hàng trong siêu thị tại Malaysia.  Kết quả nghiên 

cứu có 12 nhân tố tác động đến Động lực làm việc 

của nhân viên: (1) Bản chất công việc; (2) Thăng 

tiến; (3) Thành đạt; (4) Điều kiện làm việc; (5) 

Công việc ổn định; (6) Quan hệ với cấp trên; (7) 

Tiền lương; (8) Quan hệ với đồng nghiệp; (9) 

Chính sách của công ty; (10) Phát triển nghề 

nghiệp; (11) Sự công nhận. 

3 Yang (2011) 

Yang (2011). Nghiên cứu về công việc, động cơ 

và đặc điểm cá nhân trong các doanh nghiệp tư 

nhân, phi sự nghiệp tại Trung Quốc. Kết quả cho 

thấy có 15 nhân tố động đến Động lực làm việc: 

(1) Tiền lương tốt; (2) Quảng cáo; (3) Môi trường 

làm việc mong muốn; (4) Gói phúc lợi tốt; (5) Hệ 

thống tiền thưởng tốt; (6) Chính sách công ty tốt; 

(7) Mối quan hệ cá nhân tốt; (8) Người giám sát 

tốt; (9) Bảo mật việc làm; (10) Cơ hội sử dụng khả 

năng của tôi; (11) Một cảm giác thách thức và 

thành tựu; (12) Công nhận tích cực; (13) Tự chủ; 

(14) Tự thực hiện và công việc thú vị, (15) Làm 

động viên nhân viên. 

4 Kaur, (2015). 

Nghiên cứu nhận thức của nhân viên ngân hàng 

đối với môi trường làm việc của các ngân hàng 

thương mại ở Ấn Độ. Kết quả có 8 nhân tố ảnh 

hưởng đến hài lòng công việc: (1) Môi trường làm 

việc, (2) Giám sát, (3) Hợp tác từ đồng nghiệp, (4) 

Phan biệt trong công việc, (5) Sự chấp nhận của 

nhân viên, (6) Phân công công việc, (7)  Ổn định 

việc làm, (8) Thu nhập. 



 

38 

STT Tên tác giả Nội dung 

5 Cheng và Chew (2004) 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng Sự cam kết gắn bó của 

nhân viên với tổ chức bao gồm tám yếu tố tác 

động: (1) Sự phù hợp với tổ chức; (2) Lương; (3) 

khen thưởng và công nhận; (4) Đào tạo và phát 

triển nghề nghiệp; (5) Cơ hội nghề nghiệp đầy 

thách thức; (6) Hành vi lãnh đạo; (7) Văn hóa và 

chính sách công ty; (8) Môi trường làm việc thỏa 

đáng. 

6 
Trần Kim Dung và các 

cộng sự (2005). 

Trần Kim Dung và cộng sự (2005), nghiên cứu có 

7 nhân tố ảnh hưởng đến Nhu cầu, Sự thỏa mãn và 

Sự cam kết gắn bó với tổ chức: (1) Bản chất công 

việc, (2) Lãnh đạo, (3) Cơ hội đào tạo và thăng 

tiến, (4) Đồng nghiệp, (5) Tiền lương, (6) Phúc 

lợi, (7) Điều kiện làm việc. 

7 

Phạm Thế Anh và 

Nguyễn Thị Hồng Đào 

(2013 

Nghiên cứu cho thấy có 7 nhân tố ảnh hưởng sự 

gắn kết của nhân viên với tổ chức: (1) Tuyển 

dụng; (2) Phân tích công việc; (3) Đào tạo; (4) 

đánh giá nhân viên; (5) Đãi ngộ, lương thưởng; (6) 

Hoạch định nghề nghiệp, cơ hội thăng tiến; (7) 

Thu hút nhân viên tham gia các hoạt động 

8 
Quan Minh Nhựt và Đặng 

Thị Đoan Trang (2015) 

Nghiên cứu có năm yếu tố có ảnh hưởng nhiều 

nhất là sự gắn bó: (1) Lương, phúc lợi và thăng 

tiến; (2) Môi trường làm việc; (3) Đặc điểm công 

việc; (4) Phong cách lãnh đạo; và (5) Hứng thú 

trong công việc. 

9 
Nguyễn Thị Hồng Hà, 

2016) 

Nghiên cứu của mình tác giả khẳng định được bốn 

yếu tố tác động đến cam kết với tổ chức của nhân 

viên/cam kết tổ chức. Đó là: (1) Phong cách lãnh 

đạo; (2) Sự phù hợp giữa cá nhân với tổ chức; (3) 

Sự hài lòng với chế độ chi trả lương/thưởng; (4) 

Môi trường làm việc. 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ lược khảo các tài liệu) 

1.3 KHE HỔNG TRONG NGHIÊN CỨU  

 Trong quá trình tổng quan các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả 

nhận thấy một số khe hổng cần được nghiên cứu đó là:  
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 Thứ nhất, về mặt lý thuyết, lý thuyết về Động lực làm việc và lý thuyết về Sự 

cam kết gắn bó đã được nghiên cứu và phát triển từ rất sớm, các lý thuyết này đã phát 

huy tác dụng và đem lại thành công cho các nhà quản lý ở một số quốc gia (Yang, 

2011). Nhưng hầu hết các lý thuyết về Động lực làm việc và lý thuyết về Sự cam kết 

gắn bó đều được xây dựng trên nền tảng các nước Phương Tây. Đặc biệt Việt Nam có 

sự khác biệt đối với các nước phương Tây về hệ thống kinh tế và văn hóa, mà Yang 

(2011) cho rằng sự khác biệt về văn hóa sẽ dẫn đến cách nhìn nhận và giải quyết vấn 

đề hoàn toàn khác nhau; bên cạnh, các học giả Nevis (1983), Hofstede (1984), 

Trompenaars (1993), cho rằng những học thuyết về Động lực làm việc, xuất phát từ 

các nước Phương Tây (Hoa kỳ) hay Châu Âu, cần được nghiên cứu thực nghiệm điều 

chỉnh thích hợp trước khi áp dụng vào các nước có nền văn hóa tập thể như Trung 

Quốc, Hong Kong, Đài Loan hoặc Việt Nam. (Trích theo Ciancic & Gamberl, 2003). 

Vì vậy, đây là một khoảng trống cần được tiếp tục nghiên cứu, kiểm định lý thuyết đặc 

thù trong lĩnh vực ngân hàng thương mại Việt Nam, luận án sẽ vận dụng ba lý thuyết 

nền lý thuyết Động lực làm việc (Motivation Theory) của Maslow (1943), lý thuyết 

hai nhân tố (Two-Factor Theory) của Herzberg (1959), lý thuyết ba thành tố về Sự cam 

kết gắn bó với tổ chức của nhóm tác giả Meyer & Allen (1991). 

 Thứ hai, đề tài luận án nghiên cứu Động lực làm việc ở Việt Nam có không ít nhà 

nghiên cứu thực hiện một cách có hệ thống. Tuy nhiên, các nghiên cứu chỉ dừng lại ở 

kiểm định mô hình lý thuyết đã được xây dựng ở Phương Tây, mà chính các nghiên cứu 

này không dựa trên nền tảng hoàn cảnh xã hội đặc thù của Việt Nam, đặc biệt là trong 

ngành ngân hàng thương mại. Điều này được dẫn chứng thông qua nghiên cứu của Hofer 

và cộng sự (2010), nghiên cứu của ông cho thấy rằng sự khác biệt về giá trị cá nhân và 

văn hóa Việt Nam dẫn đến việc định hướng động cơ là khác nhau. Tác giả chưa tìm thấy 

đề tài luận án nghiên cứu các nhân tố tác động đến Động lực làm việc và Động lực làm 

việc tác động đến Sự cam kết gắn bó của nhân viên trong lĩnh vực ngân hàng thương. 

Thiết nghĩ, đây là khoảng trống cần nghiên cứu. 

 Thứ ba, trong các nghiên cứu tại Việt Nam, qua việc tổng quan các công 

trình nghiên cứu trước đây, tác giả chưa tìm thấy đề tài nghiên cứu phân tích nhân tố 

Áp lực làm việc và nhân tố Rủi ro tác nghiệp trong các mô hình nghiên cứu tác động 

tới Động lực làm việc và từ đó Động lực làm việc tác động đến Sự cam kết gắn bó của 

nhân viên với tổ chức. Trong khi đó, thực tiễn trong ngành ngân hàng thì hai nhân tố 

này tác động đến Động lực làm việc của nhân viên với ngân hàng nó thể hiện qua việc 
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vì bị áp lực và rủi ro tác nghiệp đã có không ít nhân viên ngân hàng đã nghỉ việc, 

chuyển ngành khác. Từ đó, tác giả đưa ra ý tưởng đưa hai thang đo này vào mô hình 

lý thuyết để nghiên cứu. 

  Thứ tư, các nghiên cứu tại Việt Nam chỉ nghiên cứu riêng biệt/lần lượt các nhân 

tố tác động đến Động lực làm việc/Sự cam kết gắn bó với tổ chức hoặc nghiên cứu các 

nhân tố tác động đến Sự hài lòng trong cộng việc, Sự hài lòng trong công việc tác động 

đến Sự cam kết gắn bó tổ chức, chưa có nghiên cứu các nhân tố tác động đến Động lực 

làm việc, Động lực làm việc tác động đến Sự cam kết gắn bó với tổ chức, nghiên cứu 

đồng thời hai tác động. Từ đó, tác giả nghiên cứu các nhân tố tác đến Động lực làm việc, 

biến Động lực làm việc chỉ là biến trung gian còn biến kết quả chính trong nghiên cứu 

là Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng. Nghiên cứu của Johari và cộng sự 

(2020), kết luận rằng bằng cách tăng Động lực làm việc của người lao động, thì năng 

suất của họ và xác suất ở lại và làm việc sẽ tăng lên đáng kể. Vậy khi có Động lực làm 

việc thì năng suất lao động mới tăng cao, khi năng suất tăng, thì lợi nhuận tăng, lợi 

nhuận tăng thì thỏa mãn quyền lợi giữa người chủ và người động, đồng thời người lao 

động sẽ gắn bó lâu dài phục vụ tốt cho ngân hàng. 

1.4 TÍNH MỚI VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN ÁN 

1.4.1 Những tính mới 

 Thứ nhất, đề tài đã kiểm định 12 giả thuyết đều được chấp nhận. Trong đó có 11 

nhân tố tác động đến Động lực làm việc, Động lực làm việc tác động đến Sự cam kết 

gắn bó, đã khẳng định lại các lý thuyết nền như: Lý thuyết Động lực (Motivation Theory) 

của Maslow (1943), lý thuyết hai nhân tố (Two-Factor Theory) của Herzberg (1959), lý 

thuyết ba thành tố về Sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhóm tác giả Meyer & Allen 

(1991), các mô hình: Kovach (1987); Cheng và Chew (2004); Trần Kim Dung và các 

cộng sự (2005); Tan và Waheed (2011); Yang (2011); Phạm Thế Anh và Nguyễn Thị 

Hồng Đào (2013); Kaur, (2015); Quan Minh Nhựt và Đặng Thị Đoan Trang (2015); 

Nguyễn Thị Hồng Hà ( 2016)… vẫn còn phù hợp trong ngành thương mại tại Việt Nam. 

 Tác giả, điều chỉnh các nhân tố, bổ sung thêm hai nhân tố vào mô hình đó là nhân 

tố Áp lực công việc, nhân tố Rủi ro tác nghiệp cho phù hợp với đặc thù ngành ngân 

thương mại Việt Nam; biến Động lực làm việc là biến phụ thuộc của hai mô hình nghiên 

cứu của các tác giả trên thành biến trung gian, còn biến phụ thuộc (kết quả nghiên cứu) 

của luận án trong mô hình nghiên cứu của tác giả là biến Sự cam kết gắn bó với tổ chức. 
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Thứ hai, hai nhân tố Áp lực công việc và Rủi ro tác nghiệp, qua kiểm định SEM 

đều tác động đến Động lực làm việc, đây là phát hiện mới của đề tài trong mô hình lý 

nghiên cứu về Động lực làm việc của nhân viên ngành ngân hàng thương mại tại Việt 

Nam hiện. 

Thứ ba, tác giả kiểm định có mối liên hệ giữa Động lực làm việc và Sự cam kết 

gắn bó của nhân viên với ngân hàng. 

1.4.2 Những đóng góp của luận án 

1.4.2.1 Về mặt lý luận 

Về mặt lý thuyết, mô hình nghiên cứu đã cung cấp thêm vào lý thuyết động lực, 

khẳng định lại sự phù hợp của lý thuyết động lực Maslow (1943); lý thuyết hai nhân tố 

của Herzberg (1959); mô hình mười yếu tố tạo động lực của Kovach (1987), mô hình 

của Tan và Waheed (2011) và các mô hình khác. Đặc biệt trong mô hình nghiên cứu 

này, góp phần kiểm chứng và bổ sung thêm hai nhân tố mới là Áp lực công việc và Rủi 

ro tác nghiệp cũng tác động đến Động lực làm việc của nhân viên; Động lực làm việc là 

biến trung gian tác động đến Sự cam kết gắn bó. 

1.4.2.2 Về mặt thực tiễn 

Nghiên cứu này, giúp cho các nhà quản trị ngân hàng có thể xác định được các 

nhân tố nào tác động đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân với ngân 

hàng. Từ đó, có giải pháp tốt nhất trong quản trị nhân sự, vừa tăng Động lực làm việc, 

vừa tăng Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng; tăng năng suất lao động, 

tăng lợi nhuận, tăng thu nhập và tăng quy mô hoạt động ngân hàng; xây dựng các chiến 

lược phát triển ngân hàng trong tương lai để phù hợp với nền kinh tế ngày càng cạnh 

tranh cao. 

1.5 VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VÀ MỤC TIÊU 

NGHIÊN CỨU 

1.5.1 Vấn đề nghiên cứu 

Xuất phát từ thực tiễn, Việt Nam đã và đang cùng với các nước trên thế giới trải 

qua thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, thời kỳ mà lấy năng suất lao động làm thước 

đo hiệu quả làm việc của nhân viên, trong đó có ngành ngân hàng thương mại. Tại Việt 

Nam, nhiều năm qua, các ngân hàng thương mại đang diễn ra sự cạnh tranh quyết liệt 

từ huy động vốn, cung ứng các sản phẩm dịch vụ thanh toán, các sản phẩm tín dụng đến 

nhân sự, làm cho sự biến động liên tục về nhân sự, sự nhảy việc thường xuyên của nhân 
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viên, các ngân hàng phải thường xuyên tuyển dụng, ảnh hưởng không nhỏ đến điều hành 

kế hoạch kinh doanh. 

Sự cạnh tranh về quy mô hoạt động, lợi nhuận, tiền lương và thương hiệu của 

ngân hàng là sự quan tâm hàng đầu của các nhà quản trị ngân hàng cũng như các nhân 

viên. Gần đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã yêu cầu các ngân hàng thương mại 

thực hiện tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo chuẩn mực Basel II. Theo Thông tư số 

41/2016/TT-NHN ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thống đốc ngân hàng Nhà nước quy 

định tỷ lệ an toàn vốn đối với ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, thì 

01/01/2020 là thời điểm tất cả các ngân hàng phải tuân thủ các quy định Basel II. Với 

các ngân hàng Việt Nam, việc triển khai Basel II giúp các ngân hàng hoạt động an toàn, 

lành mạnh và quản lý hiệu quả hơn, góp phần nguồn vốn mang lại các kết quả kinh 

doanh khả quan và bền vững hơn cho ngân hàng. 

Từ tổng quan nghiên cứu nước ngoài và nghiên cứu trong nước đã phân tích trên, 

cho thấy những tồn tại trong nghiên cứu lĩnh vực này cần làm rõ: Những nhân tố  như: 

(1) Đặc điểm công việc; (2) Đào tạo – thăng tiến; (3) Tiền lương; (4) Phúc lợi; (5) Cấp 

trên; (6) Đồng nghiệp; (7) Đánh giá thành tích; (8) Chính sách lao động; (9) Điều kiện 

môi trường làm việc, trước đây đã được nhiều tác giả trong và ngoài nước nghiên cứu 

trong nhiều lĩnh vực ngoài ngành ngân hàng, nay cần nghiên cứu trong ngành ngân hàng 

tại Việt Nam để một lần nữa kiểm định các lý thuyết về Động lực làm việc và Sự cam 

kết gắn bó của nhân viên với tổ chức. Ngoài ra, do đặc thù của ngành ngân hàng, tác giả 

thêm hai nhân tố: (10) Áp lực công việc; (11) Rủi ro tác nghiệp kiểm định xem có tác 

động đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên ngân hàng. 

1.5.2 Câu hỏi nghiên cứu sẽ phải trả lời 

1) Các nhân tố nào tác động đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của 

nhân viên với ngân hàng: “Trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”? 

2) Các nhân tố nào đóng vai trò quyết định đến Động lực làm việc và mức độ Sự 

cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng: “Trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”? 

3) Có mối quan hệ nào giữa Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân 

viên với ngân hàng: “Trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”? 
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4) Có biện pháp nào trong quản lý để nâng cao Động lực làm việc và mức độ Sự 

cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng: “Trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”? 

1.5.3 Mục tiêu nghiên cứu 

- Mục tiêu tổng quát: Luận án nghiên cứu các nhân tố tác động đến Động lực làm 

việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng. Kết quả nghiên cứu sẽ khẳng 

định cơ sở lý thuyết có phù hợp với trường hợp của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng; 

kết quả nghiên cứu thành công sẽ bổ sung vào lý thuyết động lực và lý thuyết gắn bó 

của nhân viên với tổ chức; giúp các nhà quản trị ngân hàng có cơ sở lý thuyết quản trị 

nhân sự trong lĩnh vực ngân hàng được tốt hơn. 

- Mục tiêu cụ thể: 

Mục tiêu 1: Xác định các nhân tố tác động đến Động lực làm việc và Sự cam kết 

gắn bó của nhân viên với ngân hàng: “Trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”. 

Mục tiêu 2: Đo lường tác động của các nhân tố đến Động lực làm việc và Sự cam 

kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng. 

Mục tiêu 3: Đề xuất những hàm ý quản trị, đề xuất gợi ý đối với các nhà quản lý 

ngân hàng, các giải pháp nâng cao Động lực làm việc, Sự cam kết gắn bó của nhân viên 

với ngân hàng trong tương lai. 

1.6 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU VÀ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT 

1.6.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là nghiên cứu các nhân tố tác động đến Động lực 

làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng: “Trường hợp Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”. 

1.6.2 Đối tượng khảo sát 

Khảo sát các đối tượng làm việc tại ngân hàng, bao gồm nhân viên và lãnh đạo 

của các chi nhánh tại 05 Chi nhánh Agribank khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, gồm: 

Chi nhánh Agribank các tỉnh như: Trà Vinh, Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần 

Thơ. Nguyên nhân khảo sát 05 Chi nhánh Agribank trên làm đại diện cho Agribank là 

vì 05 tỉnh trên đã đại diện cho việc nhân viên phục vụ khách hàng cá nhân và pháp nhân; 

dựa vào quy mô hoạt động của chi nhánh: Các chi nhánh tỉnh Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh 

Long có quy mô hoạt động (tài sản) và nhân sự tương đương nhau. Trong đó, tổng tài 

sản có (dư nợ cấp tín dụng) trên 9.000 tỷ đồng, nhân sự trên 330 nhân viên; riêng chi 
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nhánh Tiền Giang, tài sản có trên 16.000 tỷ đồng, nhân sự là trên 550 nhân viên, còn chi 

nhánh Cần Thơ, tài sản có là trên 6.000 tỷ đồng, nhân sự trên 200 nhân viên. 

1.7 PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

1.7.1 Phạm vi về nội dung 

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó 

của nhân viên với ngân hàng là rất rộng. Nghiên cứu này giới hạn nghiên cứu 11 nhân 

tố tác động đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên ngân hàng: (1) 

Đặc điểm công việc; (2) Đào tạo – Thăng tiến; (3) Tiền lương; (4) Phúc lợi); (5) Cấp 

trên; (6) Đồng nghiệp; (7) Đánh giá thành tích; (8) Chính sách lao động; (9) Điều kiện 

môi trường làm việc; (10) Áp lực công việc; (11) Rủi ro tác nghiệp. 

1.7.2 Phạm vi về không gian 

Nghiên cứu thực hiện trong ngành ngân hàng: “Trường hợp Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”. Khảo 

sát tại Chi nhánh Agribank 05 tỉnh thành khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, gồm: Trà 

Vinh; Bến Tre; Tiền Giang; Vĩnh Long; Cần Thơ. 

1.7.3 Phạm vi về thời gian 

Thực hiện khảo sát năm 2018 để kiểm định sơ bộ thang đo, năm 2019 thực hiện 

khảo sát để nghiên cứu chính thức; phân tích số liệu và viết hoàn chỉnh luận án từ năm 

2018 đến năm 2020. 

1.8 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

1.8.1 Phương pháp thu thập số liệu 

Việc thu thập số liệu, tác giả thực hiện bằng phương pháp khảo sát trực tiếp thông 

qua việc phát phiếu, tác giả khảo sát như sau: Tác giả khảo sát 05 Chi nhánh Agribank 

khu vực Đồng bằng sông cửu Long: Agribank - Chi nhánh Cần Thơ (100 phiếu), 

Agribank - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh (120 phiếu), Agribank - Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long 

(120 phiếu), Agribank - Chi nhánh tỉnh Bến Tre (120 phiếu) và Agribank - Chi nhánh 

tỉnh Tiền Giang (140 Phiếu). Tổng cộng là 600 phiếu, kết quả thu về: 553 phiếu, đạt 

86,40%. Đối tượng khảo sát là nhân viên tín dụng và giao dịch viên (kể cả trưởng phó 

phòng và lãnh đạo). Phương pháp khảo sát thuận tiện, phi xác suất. 

1.8.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 

1.8.2.1 Nghiên cứu sơ bộ 

Tác giả tiến hành nghiên cứu sơ bộ thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm chuyên 

gia tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh: Bước 1: Tác giả thảo luận nhóm 12 chuyên 
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gia (Ban Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ) để thảo luận mô hình nghiên và việc 

đưa hai nhân tố mới vào mô hình nghiên cứu (theo nghiên cứu của tác giả trước đây 

chưa có tác giả khác nghiên cứu) nhân tố Áp lực công việc và nhân tố Rủi ro tác nghiệp; 

các biến quan sát tác giả bổ sung vào thang đo; Bước 2: Tác giả khảo sát 19 chuyên gia, 

gồm: Ban Giám đốc, Trưởng phòng và Phó phòng chi tiết phụ lục 05; Bước 3, qua kết 

quả khảo sát chuyên gia lần một tác giả tiếp tục khảo sát chuyên gia lần hai với 14 người. 

Trong đó, 01 Phó giám đốc, 04 Trưởng phòng, 06 phó phòng và 03 nhân viên tại 

Agribank - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh, chi tiết phụ lục 06. 

Thảo luận này, nhằm mục đích điều chỉnh thang đo cho phù hợp với văn hóa cũng 

như đặc thù ngành ngân hàng thương mại tại Việt Nam. Để kiểm định sơ bộ thang đo, 

tác giả đã khảo sát 110 nhân viên (tín dụng, giao dịch viên), kết quả có 103 phiếu hợp 

lệ được sử dụng để xử lý số liệu. Kỹ thuật được sử dụng để đánh giá sơ bộ thang đo là 

kiểm định hệ số tin cậy Cronbach’s alpha và kiểm định giá trị thang đo bằng phương 

pháp phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis). 

1.8.2.2 Nghiên cứu chính thức 

Tác giả khảo sát 547 nhân viên thuộc 05 Chi nhánh Agribank khu vực Đồng sông 

Cửu Long: Cần Thơ, Trà Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long và Tiền Giang. Tác giả, sử dụng kỹ 

thuật phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân 

tích nhân tố khẳng định CFA (Confirmatory Factor Analysis); kiểm định mô hình nghiên 

cứu của luận án bằng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM-Strucral Equation Modeling). 

Các giả thuyết đã được đề xuất dựa trên việc xem xét các tài liệu liên quan. 

1.9 CẤU TRÚC CỦA LUẬN ÁN 

Để đạt các mục tiêu nghiên cứu, luận án được tổ chức thành năm chương được 

trình bày với những nội dung như sau: 

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu. Đưa ra một cái nhìn tổng quan ngắn gọn về sự 

cần thiết nghiên cứu, các nghiên cứu trước đây, mục tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, 

đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và tính mới của luận án. 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu. Trình bày tổng quan lý thuyết 

liên quan đến nghiên cứu này. Bắt đầu từ các khái niệm lý thuyết về Động lực làm việc 

và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng; trình bày lý thuyết nền trong nghiên 

cứu của luận án. Trình bày mô hình đề xuất nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu. 

Chương 3: Thiết kế nghiên cứu. Diễn giải các phương pháp nghiên cứu áp dụng 

cho luận án này, xây dựng thang đo chính thức luận án. Trong đó, trình bày nghiên cứu 
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sơ bộ, khảo sát chuyên gia, nghiên cứu định lượng sơ bộ để hoàn chỉnh thang đo để 

nghiên cứu chính thức.  

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận. Kết quả nghiên cứu chính thức  được 

trình bày trong chương này, bắt đầu từ phân tích mẫu thống kê đến phân tích Cronbach’s 

alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA và cuối cùng 

là kiểm định mô hình nghiên cứu bằng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. 

Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị. Chương này tác giả tóm tắt lại mục tiêu 

nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu; đề xuất hàm ý quản trị với 

Ban lãnh đạo của Agribank trong quản trị nguồn nhân lực để có giải pháp tốt nhất tạo 

Động lực làm việc của nhân viên, tăng năng suất lao động cũng như tạo Sự cam kết gắn 

bó lâu dài của nhân viên với ngân hàng; nêu những đóng góp của luận án; những điểm 

mới của luận án; những hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo. 
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

Chương này, tác giả nghiên cứu và lược khảo các tài liệu nghiên cứu trước đây 

và thảo luận các lý thuyết nền về lĩnh vực nghiên cứu. Phần đầu của chương này là thảo 

luận về cơ sở lý thuyết về Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ 

chức. Các nhân tố tác động đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên 

với ngân hàng. Sau đó phân tích các mối quan hệ trong mô hình đề xuất và phát triển 

thang đo. Cuối cùng là phần lý thuyết nền và đề xuất mô hình nghiên cứu của luận án. 

2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ SỰ CAM KẾT 

GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN VỚI TỔ CHỨC 

Hiện nay có những lý thuyết cổ điển và những lý thuyết hiện đại về động lực 

được sử dụng rất nhiều trong các nghiên cứu về Động lực làm việc. Luận điểm chính 

của các lý thuyết này giải thích lý do con người có động lực làm việc là để thỏa mãn các 

nhu cầu của họ và mong muốn đạt được kết quả hay mục tiêu xác định. Đại diện cho 

các trường phái lý thuyết này là các nhà nghiên cứu như sau 

2.1.1 Các lý thuyết cổ điển 

2.1.1.1 Lý thuyết về sự kỳ vọng của Vroom (1964) 

Vroom (1964) cho rằng mức độ hành động và động lực của một cá nhân phụ 

thuộc vào sự kỳ vọng của họ về kết quả đạt được. Cá nhân kỳ vọng rằng sự nỗ lực dẫn  

đến đạt được mục tiêu mà sự nỗ lực thì phụ thuộc vào niềm tin, họ tin rằng nếu cố gắng 

đạt được mục tiêu, thì cho ra kết quả, kết quả đó họ sẽ nhận được phần thưởng và phần 

thưởng này phù hợp những kỳ vọng cá nhân đang mong muốn.  

 
Hình 2.1. Mô hình kỳ vọng 

(Nguồn: Vroom, 1964) 

 Lý thuyết kỳ vọng của Vroom bao gồm các mối quan hệ nhân quả như sau: 

 - Mối quan hệ giữa sự nỗ lực với kết quả: mọi người lao động đều nhận thức rằng 

nếu bỏ ra một sự nỗ lực hành động thì dẫn đến kết quả. Nếu họ sự nỗ lực thực hiện công 

http://luanvanaz.com/wp-content/uploads/2014/12/Capture.png
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việc quá ít thì kỳ vọng nhận được kết quả ở mức thấp. Ngược lại, nếu người lao động 

bỏ ra nhiều nỗ lực thì họ kỳ vọng sẽ đạt kết quả cao. 

 - Mối quan hệ giữa kết quả với phần thưởng: người lao động tin rằng kết quả 

công việc mà họ đạt được ở một mức độ nào thì được công ty đền đáp xứng đáng. Ví 

dụ: Công ty đặt ra mục tiêu nào đó, khi đạt được mục tiêu thì người lao động sẽ nhận 

được phần thưởng gì từ phía từ công ty: tăng lương, phụ cấp, chính sách đãi ngộ, sự  

thăng tiến, sự công nhận bẳng giấy khen… 

 - Mối quan hệ giữa phần thưởng với mục tiêu: phần thưởng của công ty là sự hấp 

dẫn cho người lao động, làm thỏa mãn nhu cầu của người lao động thì sẽ đạt được mục 

tiêu mà công ty đặt ra. Ở đây đạt được mục tiêu từ hai phía, mục tiêu công ty và mục 

tiêu của cá nhân người lao động. 

2.1.1.2 Lý thuyết ERG của Alderfer (1969) 

 Thuyết ERG do học giả Clayton Alderfer người mỹ đưa ra, là một sự bổ sung, 

sửa đổi thành công cho lý thuyết về Tháp nhu cầu của Abraham Maslow. Còn được 

biết đến dưới cái tên "Thuyết nhu cầu Tồn tại/Quan hệ/Phát triển" (Existence, 

Relatedness and Growth). Alderfer đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu về nhu cầu của con 

người, năm 1969 ông phát triển lý thuyết nhu cầu và khẳng định rằng con người đeo 

đuổi đồng thời nhu cầu: (1) Nhu cầu tồn tại (Existence need): ước vọng được khỏe 

mạnh về thân sát, tinh thần và các nhu cầu an toàn việc làm, tài sản; các nhu cầu này 

bao gồm như: không khí, thức ăn, nước uống, lương, phúc lợi, các điều kiện làm việc; 

(2) Nhu cầu quan hệ (Relatedness need): ước vọng sẽ được quan hệ tốt với đồng 

nghiệp, cấp trên, bạn bè và cộng đồng xã hội; (3) Nhu cầu phát triển (Growth need): 

ước vọng vào sự tăng trưởng và phát triển cá nhân cả trong cuộc sống và công việc, 

các nhu cầu này như được sáng tạo, cơ hội phát triển cá nhân.  

Tóm lại, lý thuyết này tương đồng như lý thuyết thứ bậc nhu cầu của Maslow, 

cho rằng khi nhu cầu con người được đáp ứng nhu thì sẽ có động lực làm việc của 

nhân viên. Tuy nhiên, có một số khác biệt như sau: thứ nhất, số lượng nhu cầu con 

người được rút gọn từ 05 thành 03 nhu cầu; thứ hai, Alderfer cho rằng, cùng một thời 

điểm con người có nhiều nhu cầu, trong khi Maslow cho rằng ở một thời điểm nhất 

định thì chỉ có nhu cầu xuất hiện; thứ ba, Alderfer cho rằng nhu cầu này không được 

đáp ứng thì sẽ được bù đắp bởi một nhu cầu khác nhưng Maslow thì không thừa nhận 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Clayton_Alderfer&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1p_nhu_c%E1%BA%A7u_c%E1%BB%A7a_Maslow
https://vi.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nhu_c%E1%BA%A7u
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(Kreitner & Kinicki, 2007), như: nhu cầu lương cao không được đáp ứng thì bù lại  

điều kiện làm việc tốt, công việc phù hợp, cơ hội được đào tạo thăng tiến,...Còn theo 

quan điểm của Muchinsky (1990), thì cho rằng nhu cầu phát triển giống với nhu cầu 

được tôn trọng và nhu cầu tự khẳng định của Maslow. 

2.1.1.3 Lý thuyết nhu cầu của McClelland (1985) 

 David Clarence McClelland là nhà tâm lý học người mỹ, nổi tiến với công trình 

của ông về lý thuyết nhu cầu động lực (Acquired Needs Theory), McClelland đề xuất 

rằng nhu cầu của một người là kết quả họ đạt được từ những trải nghiệm bản thân. Khi 

nghiên cứu nhu cầu của nhiều cá nhân khác nhau, McClelland thấy rằng có thể phân 

loại chúng: nhu cầu thành thành tựu; nhu cầu quyền lực; nhu cầu liên kết. Điều này có 

nghĩa là mỗi người đều có khát vọng đạt được thành tựu, quyền lực hoặc sự liên kết; 

và thú vị là trong ba nhu cầu đó, có một nhu cầu thúc đẩy họ mạnh hơn hai nhu cầu 

còn lại.  (1) Nhu cầu thành tựu: Những người có nhu cầu thành tích cao thì tìm cách 

trở nên nổi trội và có xu hướng tránh những tình huống có rủi ro thấp hoặc rủi ro cao. 

Nhu cầu thành tựu có ảnh hưởng lớn nhất với những ai khao khát trở nên xuất sắc và 

nổi trội hơn người khác. Trong các dự án có rủi ro cao, những người đạt được kết quả 

chỉ là một may rủi hơn là nỗ lực của bản thân. Họ tìm kiếm trách nhiệm cá nhân trong 

việc tìm ra giải pháp cho các vấn đề. Họ cần phản hồi nhanh chóng về hiệu suất của 

họ. Những người có nhu cầu thành tựu cao hợp tác tốt với nhau; quản lý nên giao cho 

họ những công việc có tính thử thách, với các mục tiêu có thể đạt được; và thường 

xuyên phản hồi tiến độ công việc cho họ. (2) Nhu cầu liên kết: Được người khác thích 

là mục tiêu chính của những người có nhu cầu cao về sự liên kết. Nhữn người có nhu 

cầu liên kết cao cần có mối quan hệ hài hòa với người khác và cần cảm thấy được 

người khác chấp nhận. Họ quan tâm nhiều hơn đến việc được tán thành hơn là được 

công nhận hoặc quyền lực; do đó sẽ hành động theo cách mà họ tin rằng sẽ thu được 

sự tán thành của người khác. Họ cũng có xu hướng tránh xung đột; thích các mối quan 

hệ thân thiện, và chấp nhận hi sinh cá nhân vì người khác. Những người theo đuổi sự 

liên kết thích làm việc theo nhóm và vui vẻ tuân thủ các qui tắc của nhóm. Họ thực 

hiện tốt các dịch vụ khách hàng và các tình huống tương tác với khách hàng. Họ thích 

hợp tác hơn là cạnh tranh. Họ cố gắng tạo dựng và giữ mối quan hệ với sự tin cậy và 

hiểu biết lẫn nhau. Do đó, nhà quản lí nên cung cấp cho họ cơ hội làm việc trong môi 
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trường hợp tác tốt. (3) Nhu cầu quyền lực: Những người có nhu cầu cao về quyền lực 

theo đuổi quyền lực và sự phục tùng; không quan tâm tới sự tán thành và công nhận 

của người khác. Họ nên được trao cơ hội quản lý người khác. Những người theo đuổi 

quyền lực cá nhân có mong muốn mạnh mẽ nhằm kiểm soát người khác; khiến mọi 

người hành xử phù hợp với mong muốn của mình. Những người cần quyền lực thể chế 

(còn được gọi là quyền lực xã hội) muốn tổ chức các nỗ lực của những người khác để 

đạt được các mục tiêu của tổ chức. Các nhà quản lý có nhu cầu cao về quyền lực thể 

chế có xu hướng hiệu quả hơn những người có nhu cầu cao về quyền lực cá nhân. 

Học thuyết của McClelland giúp nhà quản lý xác định các động lực chính của 

từng thành viên. Sau đó, tác động đến cách đặt mục tiêu và cung cấp phản hồi, cũng như 

cách thúc đẩy, và khen thưởng cho các thành viên trong nhóm. Quản lý một nhóm người 

với những tính cách khác nhau không bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng nếu nhà quản lý 

hoặc lãnh đạo một nhóm, điều cần thiết là phải biết điều gì thúc đẩy nhân viên, cách họ 

phản hồi phản hồi và khen ngợi cũng như nhiệm vụ nào phù hợp với họ. Lý thuyết Động 

lực của David McClelland cung cấp cho nhà quản lý một cách xác định động cơ thúc 

đẩy của mọi người. Điều này sau đó có thể giúp nhà quản lý khen ngợi và phản hồi một 

cách hiệu quả, giao cho họ những nhiệm vụ phù hợp và duy trì động lực cho họ. 

2.1.1.4 Lý thuyết đặc điểm công việc của Hackman và Oldham (1980) 

Hai nhà nghiên cứu Hackman và Oldman (1974, 1980) đã phát triển một mô 

hình đặc điểm công việc. Nhằm thiết kế công việc sao cho nhân viên thỏa mãn công 

việc, tăng động lực làm việc và mang lại năng suất lao động cao nhất. Hai học giả này 

cho rằng Thiết kế công việc có mối quan hệ chặt chẽ với động lực làm việc. Thiết kế 

công việc như: nội dung, kĩ năng cần thiết, mức độ tự chủ, phạm vị...sẽ tác động đến  

động lực làm việc và hiệu quả công việc: động lực thành công, quan tâm đến chất 

lượng, không nghỉ và bỏ việc; từ đó làm hài lòng nhân viên với công việc. Theo nhóm 

tác giả này: 

 (1) Công việc trước hết phải sử dụng nhiều kĩ năng khác nhau: mức độ mà một 

công việc đòi hỏi nhiều hoạt động khác nhau trong việc thực hiện công việc, liên quan 

đến việc sử dụng một số kỹ năng khác nhau mà tài năng của con người;  

(2) Người nhân viên phải hiểu rõ toàn bộ các khâu trong qui trình tổng thể: mức 

độ mà công việc yêu cầu hoàn thành toàn bộ phần công việc có thể xác định được đang 

thực hiện một công việc từ đầu đến cuối với kết quả có thể nhìn thấy được;  
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(3) Công việc phải có tầm quan trọng nhất định: mức độ mà công việc có tác 

động đáng kể đến cuộc sống của những người khác, cho dù những người đó đang ở trong 

tổ chức trực tiếp hay trên thế giới nói chung; (4) Giao công việc thì phải giao cho  nhân 

viên một số quyền nhất định để tạo tâm lý cho nhân viên cảm nhận được trách nhiệm 

của mình về kết quả công việc: Trao toàn quyền cho nhân viên quyết định một cách tự 

do, độc lập trong việc lập lịch trình công việc và các trình tự được sử dụng để thực hiện 

công việc đó; (5) Công việc phải được phản hồi kịp thời từ cấp trên, ghi nhận thành tựu 

của nhân viên cũng như những góp ý, phê bình nhằm giúp nhân viên làm việc tốt hơn ở 

lần sau, để giúp nhân viên biết được kết quả thực sự của công việc mình làm.  

 

 

                                        

                                    

Sự đa dạng kỹ năng                  Có kinh nghiệm                             Động lực làm 

Nhận dạng nhiệm vụ                  ý nghĩa                                              việc cao 

Ý nghĩa nhiệm vụ                       của công việc                             Tăng sự hài lòng cao                           

                                                                                       

                                                                                                          Mức độ hài  

                                        Có kinh nghiệm                             lòng công việc cao   

Quyền quyết định                      trách nhiệm cho                         

                                      kết quả công việc                                   

Phản hồi                     Nhận thức về kết quả                    Hiệu quả cộng việc cao                                                                                                                           

                                                                                                            

                                                                                                            

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Mô hình đặc điểm công việc 

(Nguồn: Hackman & Oldham, 1980, p. 90) 

Người quản lý 

1. Kiến thức và kỹ năng 

2. Tăng cường sức mạnh 

3. Sự hài lòng trong bối cảnh  

Đặc điểm công 

việc 

Trạng thái cá nhân 

và kết công việc 
Trạng thái tâm lý 
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2.1.2 Các lý thuyết đương đại   

2.1.2.1 Lý thuyết về Quyền tự quyết 

 Lý thuyết về quyền tự quyết cho rằng mọi người có động lực để phát triển và thay 

đổi bởi nhu cầu tâm lý bẩm sinh. Lý thuyết xác định ba nhu cầu tâm lý bẩm sinh đó là: 

(1) Nhu cầu về năng lực (the needs for competence); (2) Nhu cầu kết nối (the needs for 

relatedness) và (3) Nhu cầu tự chủ (and the needs for autonomy). Ngoài ra, động lực nội 

tại đóng một vai trò quan trọng trong lý thuyết về quyền tự quyết. Lý thuyết này được 

phát triển bởi Ryan và Deci (2000, 2002); Gagne và Deci (2005). 

 Lý thuyết về quyền tự quyết đã trình bày một phân tích về khả năng tự điều chỉnh 

liên quan đến cách mọi người tiếp nhận các giá trị xã hội và các yếu tố bên ngoài dần 

dần chuyển hóa chúng thành các giá trị cá nhân và động lực bản thân. Gagne và Deci 

(2005) đã trình bày chi tiết các quá trình mà động lực bên ngoài có thể trở nên tự chủ, 

và động lực nội tại (dựa trên sở thích) và động lực bên ngoài tự quyết (dựa trên tầm quan 

trọng) đều liên quan đến năng lực, sự hài lòng, sự tin tưởng, và hạnh phúc ở nơi làm 

việc. Theo Ryan và Deci (2000) cho rằng động lực bên ngoài có thể trở thành động lực 

bên trong thông qua quá trình nhập nội. Quá trình này diễn ra nhanh hơn khi bối cảnh - 

xã hội thay đổi tạo điều kiện cho sự thỏa mãn ba nhu cầu tâm lý cơ bản. Khi bối cảnh - 

xã hội tâm lý thỏa mãn ba nhu cầu tâm lý thì quá trình nhập nội diễn ra nhanh hơn và cá 

nhân càng được thúc đẩy hành động bởi động lực bên trong. Bối cảnh - xã hội là xúc tác 

sự khác biệt cả trong và ngoài con người về động lực và sự phát triển cá nhân, dẫn đến 

việc mọi người trở nên tự động viên, tràn đầy năng lượng và hòa nhập trong một số tình 

huống, lĩnh vực và nền văn hóa hơn những người khác. 

 Theo lý thuyết về quyền tự quyết, mọi người cần cảm thấy như sau để đạt được 

sự tăng trưởng tâm lý: (1) Cạnh tranh: mọi người cần thành thạo các nhiệm vụ và học 

các kỹ năng khác nhau; (2) Kết nối hoặc mối quan hệ: mọi người cần trải nghiệm cảm 

giác thân thuộc và gắn bó với người khác; (3) Tự chủ: mọi người cần cảm thấy rằng họ 

kiểm soát hành vi và mục tiêu của chính họ. Deci và Ryan (2000) đề nghị rằng, khi mọi 

người trải nghiệm ba điều này, họ trở nên tự quyết và họ có thể cảm thấy có động lực 

để tìm kiếm những điều mà họ quan tâm. 

2.1.2.2 Lý thuyết về sự tự tin 

 Bandura (1977), đã phát triển khung lý thuyết tích hợp để giải thích và dự đoán 

những thay đổi tâm lý đạt được bằng các phương thức khác nhau. Lý thuyết này nói 



 

53 

rằng các thủ tục tâm lý, bất kể hình thức của chúng, đều làm thay đổi mức độ và sức 

mạnh của hiệu quả bản thân. Bandura cho rằng mọi nhân viên đều có tư duy phán đoán 

trong công việc, họ lường trước những tình huống xấu xảy ra và sẽ có những giải pháp 

tốt nhất để giải quyết các tình huống này. Đồng thời, những cá nhân có sự tự tin cao vào 

năng lực của mình, thì họ sẽ nỗ lực hết sức để thực hiện tốt công việc và dẫn đến kết 

quả thành công, ngược lại những người có sự tự tin vào năng lực bản thân thấp, có thể 

ngừng nỗ lực sớm và thất bại.  Trong mô hình đề xuất, kỳ vọng về hiệu quả cá nhân 

được lấy từ 4 nguồn thông tin chính: thành tích hoạt động; bắc chước hình mẫu/kinh 

nghiệm gián tiếp; thuyết phục bằng lời nói, và trạng thái tâm lý. Các nhân tố tác động 

đến quá trình xử lý nhận thức của thông tin hiệu quả phát sinh từ các nguồn có hiệu lực, 

thay đổi, khuyến khích và cảm xúc. Sức mạnh năng lực của một nhân viên nó phụ thuộc 

vào niềm tin của họ, cho dù họ phải đối mặt với những thách thức, khó khăn nào đó thì 

họ cũng quyết định lựa chọn tốt nhất một tình huống nhất định. 

 (1) Thành tích hoạt động (performance accomplishments): Một người lao động 

đã trực tiếp làm một công việc nào đó trong quá khứ thì sẽ có kinh nghiệm và kinh 

nghiệm là nhân tố quan trọng nhất quyết định đến sự tự tin vào năng lực bản thân của 

một người. Thành công của quá khứ làm tăng sự tự tin vào năng lực bản thân, ngược lại 

thất bại trong quá khứ làm giảm sự tự tin; (2) Bắt chước hình mẫu (vicarious experience): 

Lý thuyết này cho rằng “Nếu họ có thể làm điều đó, tôi cũng có thể làm điều đó". Điều 

này, có nghĩa là khi nhân viên thấy những người khác thành công, thì bản thân họ cũng 

tăng lên sự tự tin vào năng lực của mình; ngược lại khi nhân viên thấy mọi người khác 

thất bại, sự tự tin vào năng lực của họ giảm đi. Hình mẫu tuy không có ảnh hưởng như 

kinh nghiệm trực tiếp nhưng cũng tạo tâm lý cho những nhân viên không tự tin vào bản 

thân họ; (3) Thuyết phục bằng lời nói (verbal persuasion): Thuyết phục bằng lời nói có 

thể làm tăng hoặc làm giảm động lực trực tiếp cho nhân viên. Một lời khuyến khích, 

động viên tinh thần của người khác sẽ làm tăng sự tự tin vào năng lực của bản thân và 

ngược lại sẽ làm giảm sự tự tin vào năng lực mình; (4) Trạng thái tâm lý (physiological 

states): Trong những trường hợp căng thẳng, người ta thường biểu hiện tâm lý: sợ hãi, 

run rẩy, khổ đau, mệt mỏi, chán nãn…Khi có những  biểu hiện trạng thái tâm lý này, thì 

bộc lộ sự mất sự tự tin vào năng lực của bản thân. Vì thế thuyết tự tin cho rằng việc tạo 

ảnh hưởng trạng thái tâm lý tốt sẽ làm cho người khác tăng sự tự tin vào năng lực bản 

thân dẫn đến làm việc tốt hơn và ngược lại thì sẽ giảm sự tự tin và công việc sẽ không 
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hoàn thành. Niềm tin tăng lên là do sự tác động tâm lý từ người khác làm thay đổi sự tự 

tin vào năng lực bản thân, chứ không phải là phản ứng bẩm sinh. Lý thuyết tự tin vào 

năng lực bản thân của Bandura đã được các nhà tâm lý học, các nhà nghiên cứu thực 

hiện nhiều nơi nên chấp nhận. Bên cạnh đó, các nhà quản trị doanh nghiệp qua ứng dụng 

lý thuyết này vào thực tiễn công ty mình và đã thành công nên cũng chấp nhận. Sự tự 

tin vào năng lực bản thân có quan hệ tích cực và mạnh mẽ đến hiệu quả công việc. Tuy 

nhiên, tùy vào mức độ phức tạp của công việc mà hiệu quả mang lại khác nhau. Đối với 

các công việc phức tạp hơn, các mối quan hệ giữa sự tự tin vào năng lực bản thân và 

hiệu quả công việc yếu hơn so với các công việc đơn giãn.  

2.2 CÁC KHÁI NIỆM VỀ ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC VÀ SỰ CAM KẾT 

GẮN BÓ CỦA NHÂN VIÊN 

2.2.1 Khái niệm và vai trò của Động lực làm việc 

2.2.1.1 Khái niệm 

Hiện nay có nhiều khái niệm khác nhau về Động lực làm việc nhưng đều có 

những điểm chung cơ bản nhất về Động lực làm việc làm tăng hiệu quả lao động, điển 

hình như những khái niệm sau: Động lực làm việc là sự sẵn lòng, sự nỗ lực thực hiện 

nhiệm vụ của người lao động nhằm đạt được mục tiêu đề ra; là sự thúc đẩy, sự kiên trì  

và bền bỉ trong quá trình làm việc (Steers & Porter, 1983), định nghĩa này cũng được 

Mitchell và các cộng sự (1997) cũng thống nhất và cho rằng động lực làm việc là một 

quá trình tâm lý tạo ra sức mạnh, định hướng và kiên trì thực hiện các hoạt động 

nhằm đạt mục tiêu đề ra.  

Van Niekerk (1987) coi động lực tại nơi làm việc là do môi trường làm việc và 

điều kiện có ảnh hưởng đến người lao động để thực hiện một số hoạt động theo ý muốn 

của họ. Theo ông, người lao động muốn đạt được một số mục đích cụ thể để có một sự 

hài lòng bên trong và để đáp ứng nhu cầu của họ. Pinder (1998) đã đưa ra ý tưởng của 

mình bằng cách ghi nhớ nơi làm việc của các tổ chức. Ông giải thích Động lực làm việc 

như một tập hợp các lực lượng bên trong và bên ngoài giúp cho việc bắt đầu các hành 

vi có liên quan đến công việc. Theo định nghĩa của Pinder (1998), Động lực làm việc có 

những đặc điểm vô hình, và chúng được tạo ra từ nội tâm của một người. Các nhà nghiên 

cứu về tâm lý học (Murphy và  Alexander, 2000); (Pintrich 2003) cho rằng, động lực 

là một quá trình thúc đẩy mỗi cá nhân hành động, nỗ lực thực hiện công việc nhằm đạt 

mục tiêu. Theo John (1993), cho rằng cá nhân không có động lực làm việc thì không 
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thể đạt được mục đích; Động lực làm việc của cá nhân thể hiện qua cách làm việc rất 

chăm chỉ, nỗ lực, cố gắng trong công việc, có định hướng và làm việc vì mục tiêu cụ 

thể. Theo Robbins (2012), thì Động lực làm việc là sự sẵn lòng hành động với mức độ 

cao nhằm hướng tới các mục tiêu của cá nhân và tổ chức, trên cơ sở thỏa mãn những 

nhu cầu cá nhân. Động lực của mỗi cá nhân sẽ phụ thuộc vào mức độ mà họ cảm nhận về 

nhu cầu để hỏa mãn. Động lực của các cá nhân sẽ mất đi nếu họ cảm thấy có điều gì đó 

trong tổ chức, ngăn cản họ đạt được kết quả tốt (Antomioni (1999). Theo Koontz và công 

sự (1992), thì cho rằng: Động lực làm việc là nhân tố quan trọng thúc đẩy con người thực 

hiện công việc. Những nhu cầu mâu thuẫn nhau có thể được điều hòa hoặc được đề cao hơn 

là nhờ có động lực. Theo quan điểm của Herzberg (1959) trong tác phẩm “The motivation 

to work” cho rằng, “Động lực làm việc là sự khao khát và tự nguyện của người lao động 

để tăng cường nỗ lực nhằm hướng tới việc đạt các mục tiêu của tổ chức”.  

Qua các khái niệm trên có thể hiểu Động lực làm việc là trạng thấy tâm lý phấn 

kích, sự nỗ lực, sự cố gắng hết sức mình của người lao động trong thực hiện công việc. 

Như vậy, các nhà quản trị nên biết cách tạo động lực, động viên, khuyến khích cho nhân 

viên làm việc, đạt hiệu quả, năng suất tốt nhất phục vụ cho tổ chức. Do đó, để làm cho 

nhân viên của mình được thúc đẩy một cách tối ưu, cần thiết tổ chức tập trung vào các 

yếu tố trong nội dung công việc dẫn đến động lực của nhân viên và sự hài lòng trong 

công việc. 

2.2.1.2 Vai trò của Động lực làm việc 

Khi có động lực làm việc thì năng suất lao động sẽ tăng lên, hiệu quả công việc 

đạt ở mức cao nhất, làm thõa mãn nhu cầu của người lao động và họ gắn bó lâu dài với 

công ty hơn. Vì thế nó đóng vai trò rất quan trọng trong mối quan hệ giữa Động lực làm 

việc và Sự cam kết gắn bó tổ chức của người lao động. Sức mạnh vô hình, thúc đẩy 

người lao động làm việc hăng say chính là Động lực làm việc. Mặc dù Động lực làm 

việc có vai trò quan trọng trong tăng năng suất lao động nhưng không phải là điều kiện 

quyết định đến tăng năng suất lao động, bởi vì nó còn phụ thuộc vào trình độ, kỹ năng 

của người lao động, vào trang thiết bị, khoa học công nghệ, dây truyền sản xuất. Động 

lực thể hiện qua sự nhiệt tình, chăm chỉ và sự cống hiến của người lao động nhằm đóng 

góp cho mục đích và mục tiêu chung của tổ chức (Ifinedo, 2004). Công ty nào tạo 

Động lực cao cho người lao động, thì hiệu quả công việc sẽ cao, tăng tính cạnh trạnh 

hơn đối thủ. Động lực làm việc đã nổi lên như một trong những hành vi quan trọng của 

tổ chức ảnh hưởng đến hiệu suất trong công việc. 
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2.2.2 Khái niệm về Sự cam kết gắn bó với tổ chức 

2.2.2.1 Khái niệm về Sự cam kết gắn bó với tổ chức 

Khái niệm Sự cam kết gắn bó với tổ chức được các nhà tâm lý học, các học giã  

trên thế giới cũng như trong nước nghiên cứu, như: Homans (1958), Becker (1960), 

Buchanan (1974), Meyer và Allen (1990, 1993, 1997); Matheiu và Zajac (1990); Mowday 

và Shapiro (2004); Meyer và các cộng sự (1990, 1997); Trần Kim Dung và Araham 

(2005)...Đề tài này chỉ giới thiệu một vài khái niệm về Sự cam kết gắn bó tổ chức: Porter 

và Smith (1970), định nghĩa Sự cam kết gắn bó với tổ chức là sức mạnh tương đối của sự 

đồng nhất của một cá nhân và sự tham gia vào một tổ chức cụ thể. Nó có thể được đặc 

trưng bởi ít nhất ba yếu tố: (1) Niềm tin mạnh mẽ vào việc chấp nhận các mục tiêu và giá 

trị của tổ chức; (2) Sẵn sàng nỗ lực đáng kể thay mặt cho tổ chức và (3) Mong muốn mạnh 

mẽ để duy trì tư cách thành viên trong tổ chức. Mowday và cộng sự (1982), định nghĩa 

Sự cam kết gắn bó với tổ chức là một lòng tin mãnh liệt vào tổ chức, sẵn sàng làm việc, 

phát huy hết năng lực, vì những mục tiêu và các giá trị của tổ chức, luôn mong muốn duy 

trì thành viên tổ chức. Meyer và Allen (1991), thì Sự cam kết gắn bó với tổ chức là trạng 

thái tâm lý mà người lao động tự ràng buộc mình có tiếp tục hay không tiếp tục là thành 

viên với tổ chức. Meyer và Allen (1991), xây dựng mô hình Sự cam kết gắn bó tổ chức 

với ba thành phần. Trong đó: (1) Sự cam kết gắn bó với tổ chức dựa trên cảm xúc (affective 

commitment), được định nghĩa như một trạng thái tâm lý của người lao động với tổ chức 

(English và cộng sự, 2010); nhân viên gắn bó với tổ chức xuất phát từ sự yêu mến tổ chức 

cho dù các nơi khác trả lương cao hơn, điều kiện làm việc tốt hơn;  (2) Sự cam kết gắn bó 

với tổ chức liên tục dựa trên tính toán (continuance commitment), tức là nhân viên sẽ tính 

toán sự thiệt hơn khi rời khỏi tổ chức và (3) Sự cam kết gắn bó với tổ chức dựa trên chuẩn 

mực (normative commitment) hay còn gọi là gắn bó vì giá trị, tức là nhân viên cảm giác 

có nghĩa vụ tiếp tục ở lại với tổ chức. Lòng trung thành của nhân viên (thường đồng nghĩa 

với cam kết) đối với tổ chức đôi khi được xem như một thái độ. Tuy nhiên, thái độ (hoặc 

thành phần suy nghĩ) không quá quan trọng trong tổ chức, nhưng đúng hơn nó là thành 

phần hành động cơ bản (Meyer và Allen, 1991). Theo Sajid và Mohamad (2008) thì cho 

rằng có ba yếu tố quyết định đến Sự cam kết gắn bó của nhân viên là cơ hội nghề nghiệp, 

chính sách công ty và đặc điểm công việc. 

2.2.2.2 Vai trò của Sự cam kết gắn bó với tổ chức 

Theo Homans (1958) và Becker (1960) cho rằng, Sự cam kết gắn bó của người 

lao động với tổ chức được xem như là kết quả của sự thỏa thuận giữa người lao và tổ 
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chức. Meyer và Allen (1997), khi người lao động có sự gắn bó với tổ chức tức là họ lại 

với tổ chức, tham gia công việc thường xuyên, nỗ lực làm việc mỗi ngày, bảo vệ tài sản 

của tổ chức và tin vào mục tiêu của tổ chức, giúp tổ chức hoạt động hiệu quả, an toàn và 

phát triển bền vững. Meyer và Herscovitch (2001) cho rằng Sự cam kết gắn bó với tổ chức 

là một lực lượng ràng buộc một cá nhân để một hành động liên quan đến một hoặc nhiều 

mục tiêu. Trong một ngành dịch vụ như ngành ngân hàng thương mại, các nhân viên có 

động lực cao và Sự cam kết gắn bó với tổ chức sẽ cung cấp dịch vụ cho khách hàng chất 

lượng tuyệt vời và luôn giữ cho khách hàng vui vẻ và hài lòng tích cực cho một doanh 

nghiệp. Những nhân viên có mức độ tham gia công việc cao thì tập trung hơn vào công 

việc của họ (Hackett, Lapierre, & Hausdorf, 2001), ngược lại thì có khả năng giảm doanh 

thu và mức độ rời tổ chức cao (Blau, 1986; Blau, & Boal, 1987; Meyer, Allen, & Smith, 

1993). Đồng thời, có nhiều động lực hơn để ở lại với tổ chức (Bashaw, & Grant, 1994; 

Porter, Steers, Mowday, & Boulian, 1974). Các nghiên cứu đã chứng minh lòng trung 

thành của nhân viên có tác động tốt đến doanh thu của tổ chức (Meyer, Allen và Smith, 

1993, Benkhoff, 1997). 

Một nghiên cứu cho rằng, nhân viên thiếu Sự cam kết gắn bó tức là mong 

muốn rời khỏi tổ chức của một cá nhân với lý do để có được một công việc tốt hơn 

(Lestari và Margaretha, 2020). Ý định nghỉ việc được thể hiện thông qua việc giảm năng 

suất và hiệu quả làm việc của nhân viên, từ đó có thể dẫn đến các hành vi tiêu cực như 

đến muộn, vắng mặt nhiều ngày, thiếu sự chủ động và không nhiệt tình với công việc 

(Belete, 2018). Mức độ ý định nghỉ việc cao có tác động tiêu cực đến tổ chức và liên 

quan đến sự ổn định trong quản trị nhân sự của tổ chức, làm giảm hình ảnh của doanh 

nghiệp trong cộng đồng, tăng chi phí cho các cho các hoạt động liên quan như đào tạo 

và tuyển dụng (Tuzun, 2007). 

2.3 XÂY DỰNG GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU  

2.3.1 Đặc điểm công việc 

Đặc điểm công việc bao gồm tất cả các khía cạnh của công việc như: thiết kế 

công việc, tính chất công việc, vị trí, tầm quan trọng và khả năng phát triển nghề nghiệp 

của công việc, cơ hội thăng tiến của công việc…có tác động đến thái độ, nhận thức và 

nỗ lực của nhân viên. Theo Hackman & Oldman (1974) Đặc điểm công việc có tác động 

đến Động lực làm việc. Thiết kế công việc khoa học, hợp lý sẽ làm cho người lao động 

phấn khích, hăng say, tăng động lực làm việc, làm cho nhân viên gắn bó lâu dài với tổ 

chức thiết kế đảm bảo các yếu tố: được phản hồi từ công việc; sự tự chủ; sự đa dạng kỹ 
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năng; tầm quan trọng của công việc; nhìn thấy rõ kết quả công việc; phân công, giao 

việc phù hợp với năng lực, trình độ, đúng sở trường của từng cá nhân, công việc phải 

phát huy tối đa năng lực, phát triển nghề nghiệp và thăng tiến. Lindner (1998) công việc 

thú vị là một trong những yếu tố tạo nên Động lực làm việc đối với nhân viên. Thực tế 

trong ngành ngân hàng thì đặc điểm công việc nó liên quan đến Động lực làm việc vì 

công việc tại các vị trí tín dụng, giao dịch viên, dịch vụ…thì nó sẽ khác với các vị trí 

khác như: Nhân viên nguồn vốn, tổng hợp hoặc điện toán, nó tạo điều kiện phát triển 

nghề nghiệp hơn. 

Giả thuyết H1: Đặc điểm công việc có tác động cùng chiều đến Động lực làm 

việc của nhân viên với ngân hàng. 

2.3.2 Đào tạo – Thăng tiến 

Đào tạo được hiểu là sự trao dồi kiến thức, kỹ năng làm việc giúp cho nhân viên 

thực hiện tốt hơn công việc của mình; thăng tiến tức là thay đổi công việc quan trọng 

hơn (Herzberg, 1959), là chuyển sang vị trí làm việc có vai trò trách nhiệm cao hơn 

trong tổ chức; thăng tiến đóng vai trì quan trọng trong việc tăng động lực làm việc của 

nhân viên. Wildes (2008) đã làm rõ những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến động lực 

của người lao động trong ngành khách sạn trong đó có thăng tiến nghề nghiệp và đào 

tạo. Đào tạo cũng nhằm kiểm tra tính chính xác của sự lựa chọn ứng viên, để bố trí đúng 

người vào đúng vị trí. Với những thay đổi vị trí lãnh đạo và cuộc đấu tranh liên tục vào 

các vị trí của các đơn vị, nâng cao nhận thức của các nhà quản lý về đào tạo là vô cùng 

quan trọng. Hệ thống đào tạo phù hợp và chính xác với từng đối tượng người lao động 

cho phép phát huy tối đa tiềm năng của cán bộ, công chức, người lao động, đạt được các 

mục tiêu của tổ chức, nó cũng có tác động lớn đến hệ thống động lực của cán bộ, công 

chức, người lao động. Thomson, Dunleavy, và Bruce (2002), chỉ ra rằng những nhân 

viên có động lực làm việc hơn những nhân khác nếu họ được đào tạo và có cơ hội thăng 

tiến. Thực tế nhân viên ngân hàng được đào tạo thì tay nghề nâng cao hơn, năng suất, 

hiệu quả công việc tốt hơn và cơ hội thăng tiến cao hơn những nhân viên không được 

tạo điều kiện đào tạo. 

Giả thuyết H2: Đào tạo - Thăng tiến có tác động cùng chiều đến Động lực làm 

việc của nhân viên với ngân hàng. 

2.3.3 Tiền lương 

Tiền lương bao gồm lương cơ bản, phụ cấp, tiền thưởng và các khoản thu nhập 

khác mà nhân viên nhận được. Tiền lương thể hiện ở nhu cầu sinh lý và an toàn trong 
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thuyết tháp nhu cầu của Maslow (1943); yếu tố duy trì của Herberg (1959), Simons & 

Enz (1995) cho rằng tiền lương là yếu tố quan trọng nhất đối với nhân viên trong các 

nghiên cứu của tại Mỹ, Canada. Theo Kovach (1987), tiền lương phải tương xứng với 

kết quả làm việc, đảm bảo trang trải cuộc sống của nhân viên; khi hoàn thành tốt nhiệm 

vụ thì phải thưởng tăng lương thì sẽ tạo động lực làm việc, tăng năng suất lao độn. 

Barzoki và cộng sự (2012) cho rằng, thu nhập không chỉ đáp ứng những nhu cầu cần 

thiết mà còn đáp ứng những nhu cầu cao của nhân viên. Nhiều nhà nghiên cứu đã xem 

xét sự tác động tiền lương đến Động lực làm việc của nhân viên. Trong nghiên cứu của 

Lindner (1998) tại đại học Ohio – Mỹ thì tiền lương xếp thứ hai trong các nhân tố quan 

trọng của mô hình 10 nhân tố tạo động lực cho người lao động. Theo Trần Kim Dung 

(2005), khi tổ chức, doanh nghiệp có hệ thống tiền lương tốt, sự thỏa mãn với tiền lương 

và đồng nghiệp sẽ tác động tốt đến sự thỏa mãn chung trong công việc. Sự hài lòng với 

tiền lương là nhấn tố tác động mạnh nhất đến sự thỏa mãn chung của người lao động, 

tăng động lực làm việc. Trong ngành ngân hàng thì tiền lương nó có tác động rất mạnh 

đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng, nhân viên 

làm việc tốt hơn khi đến định kỳ tháng là được nhận đủ lương hoặc lãnh đạo thưởng 

nóng khi nhân viên đạt thành tích tốt. 

Giả thuyết H3: Tiền lương có tác động cùng chiều đến Động lực làm việc của 

nhân viên với ngân hàng. 

2.3.4 Phúc lợi 

Phúc lợi là khoản tiền thù lao mà người lao động nhận thêm ngoài tiền lương từ 

tổ chức nhằm giúp trang trải cho cuộc sống của người lao động. Phúc lợi có ý nghĩa rất 

quan trọng trong việc giúp người lao động bảo đảm đời sống ở mức độ tối thiểu, yên 

tâm làm việc, nâng cao khả năng lao động. Kukanja (2013) trong nghiên cứu các nhân 

tố tác động đến Động lực làm việc của các nhân viên trong ngành dịch vụ du lịch tại khu 

vực ven biển Piran của Slovenia đã phát hiện nhân tố phúc lợi có tác động mạnh mẽ đến 

Động lực làm việc. Trong 06 nhân tố thì phúc lợi xếp vị trí thứ hai trong mức độ quan 

trọng theo đánh giá của đối tượng nghiên cứu. Khoản thu nhập tốt phải thể hiện ở mức 

lương phù hợp với năng lực và đóng góp của người lao động, thưởng tương xứng với 

thành tích đóng góp sẽ thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo đến nhân viên và làm cho nhân 

viên cảm thấy hài lòng với chính sách phúc lợi (Kovach, 1987). 

Trong hầu hết các ngân hàng thương mại sử dụng lao động hiện nay ở Việt Nam 

có áp dụng 02 loại phúc lợi như sau: (1) Phúc lợi bắt buộc: là loại phúc lợi mà theo quy 
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định của pháp luật Việt Nam, các ngân hàng phải thực hiện nộp thay cho người lao động, 

như: tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; trợ cấp ốm đau, tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp….; (2) Phúc lợi tự nguyện: là loại  phúc lợi các ngân hàng 

tự nguyện tri trả cho người lao động nhằm khuyến khích, động viên cho người lao động 

làm việc tốt hơn, yên tâm công tác và gắn bó với tổ chức nhiều hơn. Đó là mua bảo hiểm 

khám bệnh (ngoài bảo hiểm y tế) cho nhân viên khám chữa bệnh theo ý muốn, tri trả 

các chi phí khám sức khoẻ định kỳ hàng năm, các loại dịch vụ hỗ trợ, tặng quà vào các 

dịp lễ tết, trợ cấp độc hại và các trợ cấp khác. Theo Barzoki và cộng sự (2012) phúc lợi 

có vai trò quan trọng trong việc xác định động lực công việc. Thực tế ngoài lương, thì 

nhân viên cũng rất mong đợi các loại phúc lợi mà ngân hàng trả cho nhân viên, như 

thưởng các dịp lễ, tết, thành lập ngành…từ quỹ phúc lợi cuả ngân hàng, đây được xem 

là phần thu nhập ngoài lương nhưng nó cũng góp phần đáng kể vào thu nhập của nhân 

viên làm cho nhân làm việc tích cực hơn cũng như sẽ gắn bó lâu dài với ngân hàng. Bên 

cạnh là các chính sách khám sức khỏe định kỳ hàng năm, mua bảo hiểm thân thể cho 

người lao động, tổ chức cho đi nghĩ dưỡng… 

Giả thuyết H4: Phúc lợi có tác động cùng chiều đến Động lực làm việc của nhân 

viên với ngân hàng. 

2.3.5 Cấp trên 

Cấp trên có nghĩa là người ở vị trí, chức vụ cao hơn trong cơ cấu tổ chức của 

ngân hàng. Cấp trên là người lãnh đạo trực tiếp nhân viên cấp dưới. Nhiều nghiên cứu 

cho thấy sự kiểm tra, giám sát của cấp trên và Động lực làm việc của nhân viên có 

mối quan hệ tích cực nhau (Peterson và cộng sự, 2003). Sự kiểm tra, giám sát của 

cấp trên đối với cấp dưới thường xuyên, rõ ràng, minh bạch, động viên, giúp đỡ nhân 

viên hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ làm tăng động lực nhân viên (Lizzio, Wilson, 

Gilchrist và Gallois, 2003). Người lãnh đạo đóng một vai trò quan trọng trong việc 

dẫn dắt những người theo họ thực hiện các mục tiêu của tổ chức một cách hiệu quả, 

duy trì môi trường làm việc thuận lợi. Họ cần giao tiếp với nhân viên của mình một 

cách khéo léo và quản lý tốt vốn nhân lực, tài chính, biết làm thế nào để quản lý các 

nhân viên khác nhau. Điều quan trọng đối với các nhà lãnh đạo là biết tôn trọng nhân 

viên và sẽ giúp phổ biến văn hóa tôn trọng và tôn trọng lẫn nhau ở nơi làm việc. Thực 

tế trong ngành ngân hàng thương mại cũng như các ngành dịch vụ khác, mối quan hệ 

giữa lãnh đạo và nhân viên rất quan trọng, lãnh đạo thân thiện, gần gủi, quan tâm, 
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động viên nhân viên thì nhân viên sẽ có động lực làm việc tích cực và gắn bó hơn 

những lãnh đạo khó tiếp cận, quan cách, ít quan tâm và hay la gầy nhân viên. 

Giả thuyết H5: Cấp trên có tác động cùng chiều đến Động lực làm việc của nhân 

viên với ngân hàng. 

2.3.6 Đồng nghiệp 

Đồng nghiệp là bao gồm tất cả những người cùng làm việc với nhau tại tổ chức. 

Đòi hỏi mọi người trong một nơi làm việc phải có mối quan hệ tốt đẹp, hòa đồng, tôn 

trọng lẫn nhau và cùng nhau giúp đỡ để hoàn thành công việc chung của tổ chức. Theo 

nghiên cứu của Rutherford et al.(2009) thì quan hệ đồng nghiệp là yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến động lực của nhân viên. 

Mahfuzur và cộng sự (2013) cho rằng nhân tố đồng nghiệp tác động đến động 

lực làm việc của nhân viên. Ngoài ra sự tin cậy giữa đồng nghiệp sẽ ảnh hưởng tích cực 

đến nơi làm việc (Chami và Fullenkamp, 2002). Debarshi và cộng sự (2013) cho rằng 

đồng nghiệp có vai trò quan trọng tạo động lực cho nhân viên. Đồng thời, những nhân 

viên được sự giúp đỡ tận tập, nhiệt tình thì đạt được kết quả công việc tốt nhất 

(Bellingham, 2004); sự đồng lòng, đoàn kết trong tập thể càng nhiều thì mục tiêu của 

tập thể lại cùng dễ dàng đạt (Robbins, 1998). Barzoki và cộng sự (2012) cho rằng người 

lao động được sự giúp đỡ từ đồng nghiệp trong cùng môi trường làm việc là một trong 

những nhân tố tác động đến Động lực làm việc. Thực tiễn nơi làm việc của nhân viên 

ngân hàng là nơi mà tất cả nhân viên làm việc cùng nhau nỗ lực làm việc, phấn đấu hoàn 

thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh doanh của 

đơn vị. Vì vậy, điều quan trọng là tất cả các đồng nghiệp phải tôn trọng nhau, hỗ trợ 

nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ với tinh thần. Mối quan hệ tốt đẹp giữa các đồng nghiệp 

sẽ làm giảm mức độ căng thẳng và người lao động cảm thấy thoải mái hơn tại nơi làm 

việc. Các mối quan hệ giúp tăng cường sự tin tưởng, thái độ và chia sẻ giữa họ. Tăng sự 

chia sẻ về các mục tiêu của tổ chức cũng tạo ra sự đoàn kết. 

Giả thuyết H6: Đồng nghiệp có tác động cùng chiều đến Động lực làm việc của 

nhân viên với ngân hàng. 

2.3.7 Đánh giá thành tích 

Đánh giá thành tích là tiến trình đánh giá những đóng góp của nhân viên trong tổ 

chức trong một giai đoạn. Theo Maslow (1943), cho rằng người lao động được đánh giá, 

ghi nhận thành tích, khen thưởng cả vật chất lẫn tinh thần thì họ hăng say làm việc đó 
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là nhu cầu được tôn trọng. Fey et al. (2009) đã chứng minh rằng đánh giá hiệu quả công 

việc là đoàn bẩy tăng động lực làm việc cho nhân viên. Nhân tố tác động đến động lực 

làm việc là Đánh giá đầy đủ thực hiện công việc (Lindner, 1998). Trong ngành ngân 

hàng việc các nhân viên phải nhận các chỉ tiêu giao khoán trên cơ sở các chỉ tiêu này, 

cuối tháng lãnh đạo cấp phòng sẽ tổng hợp kết quả thực hiện của nhân viên từ đó làm 

cơ sở cho việc trả lương; định kỳ sáu tháng và cuối năm còn là cơ sở xét thi đua khen 

thưởng. Đồng thời cũng là tiêu chí xét được đưa đi đào tạo, quy hoạch, bổ nhiệm trong 

tương lai, do đó nhân viên phải phấn đấu hết mình để đạt thành tích tốt nhất, để được trả 

lương đủ, được khen thưởng và có cơ hội thăng tiến, nó tạo. Vì thế việc đánh giá thành 

tích nó ảnh hưởng rất lớn đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên 

với ngân hàng, đòi hỏi các nhà quản trị phải dựa trên cơ sở khách quan, điều kiện làm 

việc của từng nhân viên mà đánh giá cho phù hợp. 

Giả thuyết H7: Đánh giá thành tích tác động cùng chiều đến Động lực làm việc 

của nhân viên với ngân hàng. 

2.3.8 Chính sách lao động 

Chính sách lao động là một hệ thống chính sách trong tổ chức bao gồm các nội 

quy, quy định, các chính sách thi đua, khen thưởng, kỷ luật. Theo Herzberg (1966), thì 

trong nhân tố duy trình thì chính sách công ty là một trong những nhân tố tác động đến  

đến người lao động, chính sách không được thực hiện thì nó sẽ dẫn đến sự bất mãn của 

nhân viên. Tan và Waheed (2011), đã chứng minh rằng chính sách công ty là yếu tố 

quan trọng thứ 03 trong các nhân tố tác động đến Động lực làm việc. Hệ thống chính 

sách được xây dựng chi tiết, rõ ràng, công bằng và phù hợp sẽ củng cố được lòng tin của 

người lao động đối với tổ chức. Trong ngành ngân hàng thương mại thì chính sách của 

ngân hàng nó góp phần trong việc tăng Động lực làm việc cho nhân viên và Sự cam kết 

gắn bó của nhân viên, thực tế ngân hàng thương mại nào có chính sách ưu đãi tốt thì 

nhân viên sẽ làm việc với quyết tâm cao và cống hiến lâu dài với ngân hàng đó. 

Giả thuyết H8: Yếu tố chính sách lao động có tác động cùng chiều đến Động lực 

làm việc của nhân viên với ngân hàng. 

2.3.9 Điều kiện làm việc 

Điều kiện làm việc là tình trạng của nơi mà người lao động làm việc. Theo 

Barzoki và cộng sự (2012) điều kiện làm việc là một trong những nhân tố quan trọng 

tác động đến Động lực làm việc. Điều kiện làm việc tốt, được trang bị đầy đủ trang thiết 

bị, an toàn, thời giờ làm việc phù hợp, nơi làm việc hòa đồng và được tổ chức tố thì làm 
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tăng động lực làm việc của nhân viên (Kovach, 1987). Beebe et al. (2009), cho rằng sự 

nỗ lực làm việc của nhân viên bị ảnh hưởng bởi điều kiện làm. Theo Tan & Waeed 

(2011), một trong những nhân tố quan trọng tác động đến động lực làm việc là thì điều 

kiện làm và điều này cũng được khẳng định lại trong nghiên cứu của Lưu Thị Bích Ngọc 

và các tác giả (2013) tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngày nay, toàn thế giới đã và đang trải 

quan thời đại công nghiệp 4.0, thì ngành ngân hàng là ngành chịu ảnh hưởng lớn nhất 

về cuộc cách mạng này, áp dụng công nghệ cao để bán các sản phẩm của ngân hàng 

thông qua hệ thống internet, vì thế ngân hàng nào áp dụng công nghệ cao trong hoạt 

động của ngân hàng thì ngân hàng đó sẽ thông công trong hoạt động kinh doanh. 

Giả thuyết H9: Điều kiện làm việc có tác động cùng chiều đến Động lực làm việc 

của nhân viên với ngân hàng. 

2.3.10 Áp lực công việc 

Áp lực công việc được định nghĩa là những yêu cầu công việc ngày càng cao mà 

không bao giờ giảm, bao gồm thời gian chặt chẽ và mọi người phải có một thời gian khó 

khăn trong việc theo kịp. Áp lực công việc được tìm thấy trong nhiều môi trường làm 

việc ngày nay (Andries và cộng sự, 1996). Áp lực làm việc đã được tìm thấy như một 

yếu tố quyết định đến stress và sức khoẻ của người lao động, đặc biệt là trong công việc 

văn phòng (Carayon, 1995). Căng thẳng trong công việc có ảnh hưởng tiêu cực đáng kể 

đến hiệu suất của nhân viên còn động lực có ảnh hưởng tích cực đáng kể đến sự hài lòng 

trong công việc (Noermijati & Primasari, 2015). Trong thực tiễn ngành ngân hàng, thì 

nhân viên bị áp lực rất lớn bởi các chỉ tiêu giao khoán, áp lực quá cao nhiều nhân viên 

ngân hàng phải nghỉ việc, bỏ việc hoặc phải chuyển qua ngân hàng khác, công việc khác 

đều này thể hiện qua việc hàng năm các ngân hàng phải tuyển dụng thường xuyên để 

thay thế nhân viên mới. Nhân viên ngân hàng trong và ngoài nước hiện nay đều phải đội 

diện với nhiều áp lực. Những cái chết, dù tất cả vẫn chưa được làm rõ nguyên nhân, 

nhưng đều ám ảnh cộng đồng ngân hàng toàn cầu. Điều này cho thấy áp lực công việc 

đã ảnh hưởng không nhỏ đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên 

ngân hàng. 

Giả thuyết H10: Áp lực công việc có tác động ngược chiều đến Động lực làm 

việc của nhân viên với ngân hàng. 

2.3.11 Rủi ro tác nghiệp 

Rủi ro tác nghiệp là rủi ro phát sinh do yếu tố con người (cẩu thả, gian lận), sự 

yếu kém trong hệ thống công nghệ, thông tin, sự sơ hở, yếu kém trong các quy định 
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nghiệp vụ; hoặc từ những yếu tố bên ngoài. Theo Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng 

(Basel II): Rủi ro tác nghiệp được định nghĩa là nguy cơ tổn thất do các quy trình, con 

người và hệ thống nội bộ không đạt yêu cầu hoặc không hoạt động, hay do các sự kiện 

bên ngoài. Khái niệm rủi ro tác nghiệp bao gồm cả rủi ro luật pháp, nhưng không bao 

gồm rủi ro chiến lược và rủi ro uy tín doanh nghiệp. Theo Ủy ban Basel về giám sát 

ngân hàng (2006), rủi ro tác nghiệp xuất phát từ 4 nguyên nhân chủ yếu: Do quy trình 

nội bộ không đầy đủ hay không hoạt động tốt, do con người, lỗi hệ thống và cả những 

sự kiện bên ngoài. Qua đó, có thể thấy rủi ro tác nghiệp liên quan đến tất cả các mặt hoạt 

động của ngân hàng, đặc biệt là yếu tố con người và ở cấp thực thi. Trong một báo cáo 

mới đây về nhân sự ngành ngân hàng của Navigos Group, nguyên nhân chủ yếu khiến 

nhiều người e ngại làm việc tại ngân hàng bên cạnh khối lượng công việc nhiều, áp lực 

chỉ tiêu cao thì còn là ngành ngân hàng có độ rủi ro cao về pháp lý. Thời gian gần đây, 

không thiếu những vụ cán bộ ngân hàng phải hầu tòa vì các vi phạm trong hoạt động 

cho vay và huy động tín dụng. Điều này thể hiện qua nhiều năm qua ngành ngân hàng 

đã chứng kiến việc nhân viên ngân hàng phải nghỉ việc vì liên quan đến rủi ro tác nghiệp 

dẫn đến rủi ro pháp lý. Nhiều vụ án xảy ra thời gian qua cho thấy không ít nhân viên khi 

ra toà khai rằng họ chỉ thực hiện theo mệnh lệnh cấp trên nhưng vẫn phải chịu án, buộc 

tội vì có trách nhiệm liên quan. Qua phân tích trên, rõ ràng rủi ro tác nghiệp trong ngành 

ngân hàng nó đã tác động không nhỏ đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó lâu 

dài của nhân viên ngân hàng. 

Giả thuyết H11: Rủi ro tác nghiệp có tác động ngược chiều đến Động lực làm 

việc của nhân viên với ngân hàng. 

2.3.12 Động lực làm việc  

Khi nhu cầu của nhân viên được thỏa mãn, thì động lực làm việc sẽ tăng lên, 

họ gắn bó lâu dài hơn. Một trong những nội dung quan trọng nhất trong quản trị 

nguồn nhân lực là khuyến khích, động viên tinh thần làm việc. Có rất nhiều quan 

điểm và trường phái về động viên nhân viên. Trong đó, thuyết thứ bậc nhu cầu của 

Maslow là một trong những lý thuyết được thừa nhận rộng rãi nhất. Theo Maslow 

cho rằng nhu cầu của con người luôn thay đổi thì động cơ làm việc của người lao 

động luôn thay đổi theo thời gian. Việc nhân viên làm việc không có động lực sẽ dễ 

dẫn đến chán nản, ỷ lại và không có sự phấn đấu trong công việc, dẫn đến rời bỏ tổ 

chức. Rutherford và cộng sự (2011) xem xét mức độ quan tâm của công ty đối với 
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việc tiến hành kinh doanh tại các thị trường châu Á, nhóm tác giả đã xem xét các 

phương pháp để giảm xu hướng nghỉ việc của nhân viên và tăng hiệu suất công việc 

bằng cách sử dụng mẫu gồm 213 nhân viên bán hàng Hàn Quốc. Kết quả từ nghiên 

cứu chỉ ra rằng chỉ có cam kết về tổ chức mới trực tiếp làm tăng hiệu suất và giảm 

xu hướng rời đi. Những nhà nghiên cứu trước như: Buchanan (1974), Steers (1977), 

Mowday và cộng sự (1982), Iverson & Buttigieg (1999), đều cho rằng: đặc điểm cá 

nhân, đặc điểm cấu trúc, đặc điểm liên quan tới công việc và kinh nghiệm làm việc 

tác động đến Sự cam kết gắn bó. Theo lý thuyết tự quyết của Ryan và Deci (2000), 

con người có ba nhu cầu tâm lý cơ bản là nhu cầu gắn bó, nhu cầu năng lực và nhu 

cầu tự chủ. Để thỏa mãn những nhu cầu này, cá nhân tham gia vào các hoạt động 

khác nhau và có thể được thúc đẩy bởi hai lại động lực chính là động lực bên trong 

và động lực bên ngoài. Động lực bên ngoài có thể trở thành động lực bên trong thông 

qua quá trình nhập nội (Ryan và Deci, 2000). Các nghiên cứu của Ritzer và Trice 

(1969), cho rằng chính sách đãi ngộ có ảnh hưởng đến Sự cam kết gắn bó của nhân. 

Theo Bartlett (2001), Đào tạo có tác động đến Sự cam kết gắn bó với tổ chức của 

nhân viên. Meyer và Smith (2000), đào tạo - phát triễn nghề nghệp, đánh giá thành 

tích, chính sách đãi ngộ tác động đến Sự cam kết gắn bó của nhân viên. 

Mối quan hệ giữa Động lực làm việc vá Sự cam kết gắn bó của nhân viên với 

tổ chức:  

Các nhà nghiên cứu trên thế giới đã phát hiện ra rằng tồn tại một mối quan hệ 

quan trọng giữa Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó với tổ chức: Mohsen và cộng 

sự (2004) đã tìm thấy một mối quan hệ đáng kể giữa Động lực của nhân viên và Sự cam 

kết gắn bó với tổ chức. Các nhà nghiên cứu về Sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ 

chức đã chỉ ra rằng những nhân viên có cam kết với tổ chức cao hơn sẽ tham gia vào 

hành vi của mình trong tổ chức và kết quả là nâng cao hiệu suất và Động lực làm việc 

cao hơn có lợi cho tổ chức (Chang và cộng sự, 2007); Warsi và cộng sự (2009) chỉ ra 

rằng Động lực làm việc tích cực gắn liền với tổ chức; George và Sabapathy (2011) lập 

luận rằng Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó với tổ chức có mối quan hệ với nhau; 

Pitaloka & Sofia (2014), nhận thấy rằng Sự cam kết gắn bó với tổ chức ảnh hưởng đáng 

kể đến hành vi tổ chức của đánh giá viên nội bộ. Cam kết khuyến khích nhân viên tự 

nguyện tham gia vào tổ chức và có ý định làm thành viên lâu dài của tổ chức; theo 
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Michael (2014), cho rằng nếu một nhân viên cảm thấy thỏa mãn thực sự trong công việc, 

họ sẽ có Động lực làm việc và có Sự cam kết gắn bó, cống hiến, sáng tạo và hỗ trợ cho 

tổ chức bất cứ lúc nào và khi nào tổ chức cần; theo Suzila và cộng sự (2016), nghiên 

cứu đã cho thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó 

với tổ chức. Có Động lực làm việc tốt giữa các nhân viên có thể góp phần tạo nên sự 

cam kết làm việc đầy đủ khi nhân viên cảm thấy họ là một phần của tổ chức; Qendrim 

(2020), trong nghiên cứu của mình kết luận rằng: Động lực làm việc có ảnh hưởng mạnh 

mẽ và tích cực đến Sự cam kết gắn bó với tổ chức. Mối tương quan tích cực và mạnh 

mẽ được tìm thấy giữa Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó với tổ chức.  Ngoài ra, 

có khá nhiều quan điểm và nghiên cứu về mối quan hệ giữa sự thỏa mãn đối với công 

việc và cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên, như: Lincoln & Kalleberg (1990); 

Mowday, Porter và Steers (1982); Williams & Hazer (1986) cho rằng sự thỏa mãn của 

nhân viên với công việc sẽ làm gia tăng Sự cam kết gắn bó của họ đối với tổ chức. 

Ngược lại Vandenberg & Lance (1992) cho rằng mức độ cam kết gắn bó của nhân viên 

đối với tổ chức sẽ làm họ thỏa mãn trong công việc.  

Các nghiên cứu cho thấy các nhân tố tác động đến Sự cam kết gắn bó của nhân 

viên, gồm: Cấp trên; Điều kiện làm việc; Tiền lương; Phúc lợi như: Chau - Kiu 

Cheung (2000); Yen-Cheng Chen, Hsin – I Chen (2016); Phan Quốc Dũng (2010).  

Eliyana và các cộng sự (2012) cho rằng việc gắn bó với tổ chức chịu sự tác động của 

các nhân tố như: Khả năng sử dụng kỹ năng; Chế độ lương và đãi ngộ; Đồng nghiệp; 

Sự công nhận; Thành tích; và Điều kiện làm việc. Và các thành phần thể hiện  như: 

Tiền lương; Đặc điểm công việc; Thăng tiến; Mối quan hệ với đồng nghiệp; Mối 

quan hệ với cấp trên; Môi trường làm việc; Tuyển dụng nhân sự; và Sự hứng thú sẽ 

tác Động đến Sự cam kết gắn bó với tổ chức thông qua các thành phần như: Sự cam 

kết bắn bó tình cảm; Sự cam kết gắn bó duy trì; Sự cam kết gắn bó đạo đức (Khan & 

Jan, 2015). Từ phân tích trên cho thấy có mối quan hệ giữa Động lực làm việc và Sự 

cam kết gắn bó với tổ chức. Trong đó, các nhân tố tác động đến Động lực làm việc 

và động lực làm việc là biến trung gian gián tiếp tác động đến Sự cam kết gắn bó với 

tổ chức. Qua đó, giả thuyết nghiên cứu cần đặt ra như sau. 

Giả thuyết H12: Động lực làm việc có tác động cùng chiều đến Sự cam kết gắn 

bó của nhân viên với ngân hàng. 
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2.4 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.4.1 Lý thuyết nền sử dụng trong nghiên cứu luận án 

2.4.1.1 Thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow (1943) 

Năm 1943, nhà tâm lý học Maslow đã phát triển lý thuyết về “Thứ bậc nhu cầu” 

của con người, gồm 05 cấp bậc. Lý thuyết này là cơ sở để nghiên cứu mối quan hệ giữa 

nỗ lực và động lực tương quan đến hành vi của cá nhân. Theo Maslow, khi nhu cầu con 

người được đáp ừng thì họ sẽ có động lực để làm việc, gắn bó lâu dài với tổ chức; nhu 

cầu con người ở cấp độ thấp được đáp ứng thì xuất hiện cấp độ nhu cầu cao hơn nhưng 

đến 1954 thì lý thuyết này mới hoàn chỉnh nhất và ông sắp xếp những thứ bậc nhu cầu 

này thứ thấp đến cao như sau: 

 

Hình 2.3. Mô hình Tháp các cấp bậc nhu cầu 

(Nguồn: Abraham Maslow, 1943) 

(1) Nhu cầu cơ bản (Basic needs): Nhu cầu này còn được gọi là nhu cầu sinh lý 

(Physiological needs), là nhu cầu phổ biến, thấp nhất trong 05 nhu cầu, nó xuất phát từ 

động lực bên trong của con người và cần được đáp ứng trước tiên, bao gồm: thức ăn, 

nước uống, ngủ, không khí để thở,…Maslow cho rằng, khi nhu cầu này được thỏa mãn 

thì những nhu cầu cao hơn mới xuất. Nếu nhu cầu này được thỏa mãn sẽ thúc đẩy con 

người hành động và ngược lại thì bất mãn, không hành động. Thực tế, nhiều năm qua 

tại Việt Nam đã xảy ra tình trạng công ty trả mức lương thấp hoặc nợ lương dẫn đến bị 
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người lao động phản đối, biểu tình, nghỉ việc và chuyển sang công ty khác do tiền lương 

thấp hoặc không có lương họ không đủ nuôi sống họ. Vì vậy việc đáp ứng các yêu cầu 

cơ bản cần phải được thực hiện ưu tiên.  

(2) Nhu cầu về an toàn, an ninh (Safety, security needs): Sau khi nhu cầu sinh lý 

được thỏa mãn, thì nhu cầu an toàn là nhu cầu tiếp theo con người mong muốn thoả 

mãn, nhu cầu này, gồm: an toàn cá nhân, an toàn cảm xúc, an toàn tài chính, sức khỏe 

và hạnh phúc, an toàn tai nạn/bệnh tật. Trong ngành ngân hàng Việt Nam thì nhu cầu 

này bao gồm: điều kiện làm việc tốt, bảo đảm việc làm, lương thưởng tương xứng với 

kết quả công việc, được khám sức khỏe định kỳ, chính sách của ngân hàng. Nhu cầu này 

đòi hỏi nhà quản trị phải đáp ứng, thì nhân viên mới an tâm làm việc, tâm huyết với 

nghề nghiệp tăng năng suất lao động và gắn bó lâu dài, giúp ngân hàng cạnh tranh.     

 (3) Nhu cầu xã hội (Social needs): Nhu cầu này còn gọi là nhu cầu mối quan hệ, 

về tình cảm (Needs of love). Sau khi đáp ứng nhu cầu sinh lý và an toàn thì nhu cầu thứ 

ba xuất hiện. Nhu cầu này gồm nhu cầu tình bạn, sự thân mật, tình gia đình, tìm người 

yêu, lập gia đình, tham gia cộng đồng nào đó, đi làm việc, giải trí, du lịch. Trong thực 

tế ngành ngân hàng thì nhu cầu này bao gồm: nhu cầu được giao tiếp với đồng nghiệp, 

cấp trên, khách hàng,… ...Maslow cho rằng nếu nhu cầu này không được đáp ứng, thì 

có thể gây ra các bệnh trầm cảm về tinh thần. Vì vậy, nhu cầu này cũng rất quan trọng 

mặc dù được Maslow sếp sau 02 nhu cầu cơ bản và xã hội, các nhà quản trị ngân hàng 

nên tạo ra một môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết và cởi mở.    

 (4) Nhu cầu được tôn trọng (Esteem needs): Nhu cầu này còn được gọi là nhu 

cầu tự trọng (Self esteem needs), theo Maslow có hai cấp độ: (1) cấp độ thấp nhu cầu 

của lòng tự trọng: được người khác quý trọng qua thành tựu của bản thân như: địa vị, 

uy tín, danh tiếng; (2) cấp độ cao nhu cầu tôn trọng: năng lực, làm chủ, tự tin, độc lập 

và tự do. Trong thực tế, khi người lao động được khích lệ, khen thưởng về kết quả của 

mình thì, họ tăng động lực và tăng hiệu quả làm việc hơn. Trong một tổ chức các đồng 

nghiệp phải biết tôn trọng nhau, cũng như mong muốn người khác quý trọng mình; cấp 

trên muốn cấp dưới tôn trọng mình, thì phải biết tôn trọng cấp dưới; công nhận, ghi nhận 

thành tích của cấp dưới, đồng thời khen thưởng kịp thời bằng nhiều hình thức bằng vật 

chất, tinh thần hoặc tăng lương, tăng chức…từ đó làm tăng động lực làm việc cho nhân 

viên, tăng năng suất lao động, đạt mục tiêu của công ty. 

 (5) Nhu cầu được thể hiện bản thân (Self-actualizing needs): Maslow cho rằng 

con người đều mong muốn được thể hiện bản thân, chứng minh năng lực của mình 
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trước người khác. Mỗi cá nhân đều có nhận thức về nhu cầu này, người thì muốn thì 

có sức mạnh phi thường, người thì muốn trở thành doanh nhân, người thì muốn mình 

nhà phát minh… Nói một cách đơn giản hơn, đây chính là nhu cầu được sử dụng hết 

khả năng, tiềm năng của mình để tự khẳng định mình, để làm việc, đạt các thành quả 

trong xã hội. 

2.4.1.2 Lý thuyết hai nhân tố của Herzberg (1959) 

                  Nhân tố duy trì                           Nhân tố thúc đẩy 

 

 

 

Hình 2.4. Mô hình lý thuyết hai nhân tố 

(Nguồn: Herzberg, 1959) 

Herzberg là giáo sư tâm lý học người mỹ, ông là người nghiên cứu nhiều năm về 

mối quan hệ giữa hành vi con người với động lực làm việc. Năm 1959, Herzberg và các 

đồng nghiệp tiến hành khảo sát hơn 200 kỹ sư và kế toán trong các ngành công nghiệp 

khác nhau và phát hiện rằng nguyên nhân dẫn đến sự bất mãn và sự thỏa mãn trong công 

việc của người lao động. Bằng cách ông xây dựng bảng câu hỏi về các nhân tố ảnh 

hưởng đến động lực làm việc của nhân viên: khi nào thì có tác dụng động lực (thúc đẩy) 

và khi nào thì có tác dụng ngược lại (duy trì). Từ đó, ông đi đến kết luận: khi nhân viên 

không thỏa mãn công việc, thì họ không quan tâm đến công việc của mình và ngược lại 

khi họ cảm thấy thỏa mãn về công việc, thì họ rất quan tâm đến chính công việc của 

mình. Ông cho rằng có hai nhóm nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc đó là nhóm 

nhân tố: duy trì và nhóm nhân tố thúc đẩy. 

Nhóm nhân tố thúc đẩy (động viên): (1) Thành tích: Nhân viên nhìn thấy kết quả 

đạt được, được cấp trên và đồng nghiệp nhìn thấy, thì động lực của nhân viên tăng, giải 

quyết một vấn đề, duy trì được một chức vụ và các thành quả của các công việc cá nhân; 

(2) Sự thừa nhận: Nhân viên lúc nào cũng muốn cấp trên của mình phải ghi nhận thành 

quả của mình, thể hiện qua việc cấp trên đánh giá, khen thưởng tương xứng mức độ 

đóng góp; (3) Trách nhiệm: thể hiện sự cam kết, giải trình, trách nhiệm trả lời về một 

nhiệm vụ hay bản thân họ; (4) Sự tiến bộ: Sự thăng tiến trong công việc, hoặc thay đổi 

vị trí cao hơn của người lao động; (5) Bản chất công việc: Công việc đó đòi hỏi tính 

sáng tạo, nhiều kỹ năng và trình độ, phát triển được nghề nghiệp, dễ dàng hoặc khó 
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khăn; (6) Cơ hội phát triển: Phát triển cá nhân như: kinh nghiệm, các kỹ năng, kiến thức, 

vị trí công việc, thâm niên công tác. 

Các nhân tố duy trì (nhân tố vệ sinh): (1) Thu nhập: bao gồm tất cả các khoản thu 

nhập như: lương, thưởng, các khoản phụ cấp đi kèm và hành động được tăng lương; (2) 

Lãnh đạo: Người lãnh đạo phải có kỹ năng, năng lực quản lý, hướng dẫn, giúp đỡ nhân 

viên, giải quyết vấn đề cho nhân viên; (3) Mối quan hệ với người giám sát: Người quản 

lý của nhân viên phải thân thiện, hòa đồng, gần rủi, biết lắng nghe, khen thưởng, động 

viên, ủng hộ nhân viên; (4) Đồng nghiệp: Môi trường làm việc thân thiện, đoàn kết, cùng 

hỗ trợ, giúp đỡ nhau, có tính tập thể cao và làm việc nhóm, cùng mục tiêu chung; (5) 

Chính sách công ty: Nội quy lao động, quy chế kỷ luật, quy định về phân phối phúc lợi, 

chế độ khen thưởng, chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp…; (6) Điều kiện làm 

việc: Môi trường làm việc, trang thiết bị làm việc, phần mềm khoa học nghệ phục vụ 

cho cá nhân làm việc; (7) Nhân tố cá nhân: Thời gian làm việc nhiều, áp lực công việc…; 

(8) Địa vị: chức vụ; (9) Công việc: tùy từng vị trí có công việc khác nhau. Ví dụ như kỹ 

sư, kế toán, dịch vụ… 

2.4.1.3 Lý thuyết Sự cam kết gắn bó với tổ chức 

Sự cam kết gắn bó với tổ chức được là một trạng thái tâm lý ràng buộc người lao 

động với tổ chức của họ (Meyer, 1997). 

Năm 1991, Meyer và Allen đưa ra lý thuyết ba thành phần về Sự cam kết gắn bó 

của nhân viên với tổ chức, gồm:  

(1) Sự cam kết gắn bó cảm xúc (tình cảm): Sự cam kết gắn bó dựa trên trạng thái 

tâm lý đặc trưng cho mối quan hệ của người lao động với tổ chức (English và cộng sự, 

2010). Meyer và Allen (1991), cho rằng Sự cam kết gắn bó dựa trên cảm xúc là sự tự 

nguyện ở lại công ty của nhân viên, xuất phát từ tình cảm của cá nhân đối với công ty; 

những nhân viên có sự gắn bó dựa trên tình cảm, thì thường đồng cảm, dành hết tâm 

lực, trí lực cho tổ chức và tự hào khi làm thành viên của tổ chức. Darolia và cộng sự 

(2010), đồng tình với quan điểm của Meyer và Allen và bổ sung rằng những nhân viên 

gắn bó dựa trên tình cảm, thì họ đeo đuổi mục đích của họ;  

(2) Sự cam kết gắn bó tính toán: Theo Meyer và Allen (1991), thì Sự cam kết 

gắn bó liên tục dựa trên tính toán là nhận thức của người lao động, họ thấy rằng chi 

phí liên quan đến việc rời bỏ tổ chức, họ sẽ mất tất cả những công lao bỏ ra hoặc tính 

toán thiệt hơn giữa sự đãi ngộ nơi mình đến với thiệt hại mà mình rời đi. Meyer và 

Herscovitch, (2001), Sự cam kết gắn bó liên tục dựa trên tính toán còn được mô tả như 
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“sự nhận thức về mức độ tốn kém khi chấm dứt gắn bó với tổ chức”. Ngoài ra, Sự cam 

kết gắn bó dựa trên tính toán còn liên quan đến sự công hiến nhiều năm làm việc tại 

công ty, nếu rời đị thì xem như mất hết, do đó họ tính toán thiệt hơn nên quyết định lại 

tổ chức. Có thể nói Sự cam kết gắn bó liên tục dựa trên tính toán là nhận thức của cá 

nhân về sự đầu tư và mất đi cơ những cơ hội việc làm bên ngoài tổ chức mà người lao 

động đang làm việc (Becker, 1960; Meyer và Allen, 1991; Powell và Meyer, 2004). Sự 

đầu tư của người lao động là tất cả những giá trị mà họ đã đầu tư cho tổ chức trong quá 

khứ như: thời gian, công sức, tiền bạc, cơ hội những thứ này sẽ bị mất đi nếu họ rời bỏ 

tổ chức (Meyer và Allen, 1984); 

 (3) Sự cam kết gắn bó chuẩn mực (đạo đức): Theo Meyer và Allen (1991), Sự 

cam kết gắn bó dựa trên chuẩn mực là người lao động tự nguyện ở lại với tổ chức vì họ 

cho rằng họ phải trách nhiệm như vậy, đó là điều nên làm. Trong nghiên cứu của mình 

Meyer và Parfyonova (2010) tin rằng, Sự cam kết gắn bó dựa trên chuẩn mực bao gồm 

hai khía cạnh đó là “trách nhiệm đạo đức” và “nghĩa vụ dựa trên sự mang ơn” với tổ 

chức. Vì thế Sự cam kết gắn bó dựa trên chuẩn mực tồn tại khi những người lao động 

có cảm giác rằng việc ở lại tổ chức là “đúng” hay “có đạo đức” (Scott và cộng sự, 2010; 

Meyer và Allen, 1991). Meyer và cộng sự (2002), phát hiện cả ba thành phần của Sự 

cam kết gắn bó với tổ chức có mối quan hệ ngược chiều với việc nhận thức, doanh thu, 

sự vắng mặt tại tổ chức, căng thẳng và những xung đột từ phía gia đình. 
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Hình 2.5. Mô hình lý thuyết ba thành tố về Sự cam kết gắn bó với tổ chức 

(Nguồn: Meyer  & Allen, 1991) 

2.4.2 Mô hình đề xuất nghiên cứu của luận án 

Tác giả dựa vào các lý thuyết nền về Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó tổ 

chức, lượt khảo các mô hình nghiên cứu trong và ngoài nước đã trình bày ở trên, kết hợp 

với nghiên cứu định tính bằng phương pháp thảo luận nhóm chuyên gia lần 1 và lần 2 về 

đề xuất mô hình lý thuyết nghiên cứu cũng như thảo luận việc đưa hai nhân tố Áp lực 

công việc và Rủi ro tác nghiệp vào mô hình lý thuyết (trình bày chi tiết tại mục 3.2 nghiên 

cứu định tính xây dựng thang đo); đồng thời nghiên cứu định lượng sơ bộ để kiểm định 

thang đo (trình bày chi tiết tại mục 3.3 nghiên cứu định lượng sơ bộ để kiểm định giá trị 

thang đo). Trên cơ sở đó, tác giả đã đề xuất mô hình các nhân tố tác động đến Động lực 

làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên ngân hàng, dựa trên lý thuyết nền: Lý thuyết 

động viên (Motivation theory) của Abraham (Harold) Maslow (1943), lý thuyết hai nhân 

tố (Two-Factor theory) của Herzberg (1959), lý thuyết ba thành phần về Sự cam kết gắn 
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bó với tổ chức của nhóm tác giả Meyer & Allen (1991) và kế thừa mô hình nghiên cứu: 

Kovach (1987); Cheng và Chew (2004); Trần Kim Dung và các cộng sự (2005); Tan và 

Waheed (2011); Yang (2011); Phạm Thế Anh và Nguyễn Thị Hồng Đào (2013); Kaur, 

(2015); Quan Minh Nhựt và Đặng Thị Đoan Trang (2015); Nguyễn Thị Hồng Hà ( 2016). 

Tác giả điều chỉnh các nhân tố, bổ sung thêm hai nhân tố vào mô hình đó là nhân tố áp 

lực công việc, nhân tố rủi ro tác nghiệp cho phù hợp với đặc thù ngành ngân, đồng thời 

tác giả nghiên cứu thêm các nhân tố tác động đến Động lực làm việc có mối quan hệ với 

Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng. Trong đó, Động lực làm việc là biến 

trung gian, biến kết quả là biến Sự cam kết gắn bó, các nhân tố tác động bao gồm: (1) Đặc 

điểm công việc (kế thừa: Herzberg (1959), Tan và waheed (2011), Nguyễn Thùy Dung 

(2015)); (2) Đào tạo – thăng tiến (kế thừa: Herzberg (1959, Kovach (1987), Tan và 

waheed (2011), Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoàn Khôi (2014)); (3) Tiền lương (kế 

thừa: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan và Waheed (2011), Bùi Thị Minh Thu và Lê 

Nguyễn Đoan Khôi (2014)); (4) Phúc lợi (kế thừa: Kế thừa thang đo: Herzberg (1959), 

Kovach (1987), Tan và Waheed (2011), Kukanja (2013), Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn 

Đoan Khôi (2014)); (5) Cấp trên (kế thừa: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan và 

Waheed (2011)); (6) Đồng nghiệp (kế thừa: Herzberg (1959),  Kovach (1987, Tan và 

Waheed (2011)); (7) Đánh giá thành tích (kế thừa: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan 

và Waheed (2011), Phạm Thế Anh và Nguyễn Thị Hồng Đào (2013), Nguyễn Thùy Dung 

(2015)); (8) Chính sách lao động (kế thừa: Herzberg (1959), Tan và Waheed (2011)); (9) 

Điều kiện môi trường làm việc (kế thừa: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan và Waheed 

(2011), Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoan Khôi (2014), Yen-Cheng Chen, Hsin-I 

Chen (2016)); (10) Áp lực công việc (kế thừa: Schieman và Young (2010); Voydanoff 

(2007); Wharton và Blair- Loy (2006); Carayon & Zijlstra, (1999); Harma (2006); 

Karasek và cộng sự (1998); Galinsky, Kim, & Bond, (2001); Kristensen và cộng sự 

(2004); Hackman và Oldam (1980)); (11) Rủi ro tác nghiệp (Tác giả). 
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Hình 2.6. Mô hình Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên 

với ngân hàng: “Trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 

Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ các tài liệu có liên quan) 

2.5 DIỄN GIẢI CÁC NHÂN TỐ ĐỘC LẬP TRONG MÔ HÌNH 

2.5.1 Đặc điểm công việc 

Đặc điểm công việc có ảnh hưởng đáng kể đến Động lực làm việc của nhân viên. 

Robbins và Cộng sự (2003), cho rằng đặc điểm công việc như là cung cấp cho các cá 

nhân những nhiệm vụ, cơ hội được học tập, phát triển cá nhân, cơ hội để có trách nhiệm 

và chịu trách nhiệm về kết quả. Theo Hackman và Oldman (1976), cho rằng thiết kế 

 

Động lực 

làm  

việc  

 

Sự cam 

kết gắn 

bó của 

nhân viên 

với ngân 

hàng  

Cấp trên 

Đồng nghiệp 

Đánh giá thành tích 

Đặc điểm công việc 

 

Đào tạo - Thăng tiến 

 
Tiền lương 

 

Chính sách lao động 

Điều kiện làm việc 

Áp lực công việc  

Rủi ro tác nghiệp 

Phúc lợi 

 

+ H1 

+ H3 

+ H2 

+ H5

 
 + H1 

- H11 

+ H9 

- H10 

+ H12 

+ H6 

+ H4 

+ H7 

+ H8 



 

75 

công việc khoa học, hợp lý thì sẽ làm cho nhân viên hài lòng, tăng động lực và hiệu quả 

công việc. Kế thừa thang đo: Herzberg (1959), Tan và Waheed (2011), Nguyễn Thùy 

Dung (2015), Hackman và Oldman (1974). 

2.5.2 Đào tạo -  Thăng tiến 

Đào tạo là quá trình truyền đạt những kiến thức, kỹ năng, nghề nghiệp một cách 

có hệ thống để người học hiểu rõ kỹ năng, nghề nghiệp thực hiện một công việc cụ 

thể. Thăng tiến là thăng chức, tăng lương cao hơn trong tổ chức. Vai trò của đảo tạo – 

thăng tiến trong doanh nghiệp là rất quan trọng, nó không chỉ giúp chi nhân viên có 

Động lực làm việc mà sẽ giúp cho họ cảm thấy được hài lòng với tổ chức của họ 

(Turkyilmaz và cộng sự, 2011). Nghiên cứu chỉ ra rằng nhân viên được đào tạo, có cơ 

hội thăng tiến cho thấy Động lực làm việc cao hơn so với những người khác (Thomson 

và cộng sự, 2002). Maslow và cả Herzberg đều đề cập sự thăng tiến liên quan đến nhu 

cầu tự khẳng định mình và như là yếu tố tạo ra động cơ làm việc. Kế thừa thang đo: 

Herzberg (1959, Kovach (1987), Tan và waheed (2011), Bùi Thị Minh Thu và Lê 

Nguyễn Đoàn Khôi (2014). 

2.5.3 Thu nhập 

2.5.3.1 Tiền lương 

Tiền lương là một khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động 

sau khi hoàn tất một công việc nào đó. Tiền lương bao gồm các khoản thu nhập của 

người lao động: lương cơ bản, phụ cấp và lương năng suất. Theo Lindner (1998), thì 

tiền lương là nhân tố quan trọng thứ hai trong 10 nhân tố tác động đếng động lực làm. 

Để cho người lao động có động lực làm việc thì tiền lương phải phù hợp với công việc, 

năng lực làm việc của nhân viên. Kế thừa thang đo: Herzberg (1959), Kovach (1987), 

Tan và Waheed (2011), Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoan Khôi (2014). 

2.5.3.2 Phúc lợi 

Phúc lợi là khoản thu nhập ngoài lương mà người lao động nhận được. Kukanja 

(2013), trong nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc, đã phát hiện 

rằng nhân tố phúc lợi có tác động mạnh đến nhân tố Động lực làm việc. Trần Kim Dung 

(2011), phúc lợi làm tăng động lực làm việc và sự gắn bó của nhân viên với tổ chức khi 

nhà quản trị quan tâm. Kế thừa thang đo: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan và 

Waheed (2011), Kukanja (2013), Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoan Khôi (2014). 
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2.5.4 Cấp trên 

Cấp trên là người có địa vị, vị trí cao hơn nhân viên trong tổ chức. Trong đề tài 

này thì cấp trên được hiểu là người quản lý trực tiếp nhân viên tại nơi làm việv. Staudt 

(1997), cho rằng khi nhân viên công ty cảm thấy hài lòng cách giám sát, quản lý của cấp 

trên, thì họ tăng Động lực làm việc và ngược lại nếu họ không hài lòng thì Động lực làm 

việc bị giảm sút. Koopman (1991) đã nghiên cứu phong cách lãnh đạo ảnh hưởng tới 

nhân viên như thế nào và tác giả cho rằng nhân viên mà thích phong cách lãnh đạo của 

sếp thì sẽ càng yêu mến tổ chức mình hơn. Nierhoff và cộng sự (1993) cho rằng phong 

cách được định hướng bởi hành động của những nhà quản lý cấp cao liên quan trực tiếp 

tới cam kết của nhân viên. Eisenberger và cộng sự (1986) cũng cho rằng nhân viên cảm 

thấy nếu được người lãnh đạo của mình quan tâm và chăm sóc, họ sẽ có cam kết cao 

hơn. Hơn thế nữa, khi nhân viên họ hiểu được trách nhiệm của mình, họ sẽ gắn kết nhiều 

hơn với tổ chức và đặc biệt họ sẽ trở nên sáng tạo hơn trong công việc. Kế thừa thang 

đo: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan và Waheed (2011). 

2.5.5 Đồng nghiệp 

 Đồng nghiệp là những người cùng làm việc trong một tổ chức, có thể là những 

người cùng địa vị hoặc người có địa vị cao hơn những người khác. Sự ảnh hưởng rất 

mạnh mẽ đến Động lực làm việc của nhân viên khi mà môi trường làm việc giữa các 

đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ. Mahfuzur và 

cộng sự (2013), trong một nghiên cứu của mình đã phát hiện “đồng nghiệp” là một trong 

những nhân tố quan trọng tác động đến Động lực làm việc. Còn Chami và Fullenkamp 

(2002), sự tin cậy giữa đồng nghiệp sẽ ảnh hưởng tích cực đến nơi làm việc. Đồng thời, 

người lao động làm việc chung với đồng nghiệp có phong cách làm việc tận tâm, nhiết 

huyết với công việc, sẽ giúp họ đạt được kết quả công việc tốt (Bellingham, 2004). Kế 

thừa thang đo: Herzberg (1959),  Kovach (1987), Tan và Waheed (2011). 

2.5.6 Đánh giá thành tích 

Đánh giá thành tích là việc lãnh đạo đánh giá, ghi nhận mức độ hoàn thành công 

việc của nhân viên theo những mục tiêu đề ra trong một giai đoạn nào đó. Fey et al. 

(2009), đã chứng minh rằng sự phấn khích làm việc của nhân viên là do lãnh đạo đánh 

giá hiệu quả làm việc của nhân viên kịp thời. Còn theo Lindner (1998), nhân tố tác động 

đến động lực của nhân viên là việc lãnh đạo đánh giá đầy đủ thành quả của nhân viên. 

Người lao động phấn khích, tăng niềm tin thì kết quả đánh giá công việc phải chính xác, 

từ động động lực của người lao động nâng cao năng suất lao động, hiệu quả làm việc. 
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Kế thừa thang đo: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan và Waheed (2011), Phạm Thế 

Anh và Nguyễn Thị Hồng Đào (2013), Nguyễn Thùy Dung (2015). 

2.5.7 Chính sách lao động 

Quản lý nhân tài là một xu hướng mới, được chọn là một trong những khía cạnh 

của quản lý nhân sự  nhưng sự hiểu biết về mối quan hệ giữa mức độ cam kết của nhân 

viên trong quá trình đổi mới, sự phát triển năng lực cán bộ và hiệu quả của tổ chức đã 

được công nhận vào những năm 70 của XX và đã đạt đến đỉnh điểm nổi tiếng trong 

những năm 1990. Lãnh đạo của nhiều tổ chức lớn, chẳng hạn như: Ví dụ: Procter & 

Gamble, General Electric, Microsoft, Cisco và những người khác nghiêm túc suy nghĩ 

về vấn đề xác định, phát triển và duy trì các nhân viên tài năng trong các ngân hàng. Vì 

thế các ngân hàng phải có chính sách hợp lý để lôi kéo và giữ chân các nhân tài của 

mình. Kế thừa thang đo: Herzberg (1959), Tan và Waheed (2011). 

2.5.8 Điều kiện làm việc 

Điều kiện làm việc bao gồm: Môi trường làm việc, máy móc trang thiết bị, khoa 

học, công nghệ cần thiết cho cá nhân làm việc. Điều kiện làm việc tốt sẽ giúp cho người 

lao động cảm thấy tinh thần thoải mái, hăng say, nhiệt tình trong công việc làm tăng 

năng suất lao động và gắn bó lâu dài với tổ chức, ngược lại thì thiếu động lực, rời bò tổ 

chức. Theo Shaemi Barzoki (2012), thì yếu tố ảnh hưởng đến động lực tại nơi làm việc 

là tùy điều kiện làm việc tốt hay xấu. Theo Tan & Waeed (2011), thì điều kiện làm việc 

là yếu tố quan trọng nhất trong việc ảnh hưởng đến động lực tại nơi là việc và điều này 

cũng được khẳng định lại trong nghiên cứu của Lưu Thị Bích Ngọc và các tác giả (2013) 

tại TP.Hồ Chí Minh. Kế thừa thang đo: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan và 

Waheed (2011), Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoan Khôi (2014), Yen-Cheng Chen, 

Hsin-I Chen (2016). 

2.5.9 Áp lực công việc 

Áp lực công việc được định nghĩa là những yêu cầu công việc ngày càng cao 

mà không bao giờ giảm, bao gồm thời gian chặt chẽ và mọi người phải có một thời 

gian khó khăn trong việc theo kịp. Áp lực công việc được tìm thấy trong nhiều môi 

trường làm việc ngày nay (Andries và cộng sự mpier, và Smulders, 1996). Áp lực làm 

việc đã được tìm thấy như một yếu tố quyết định đến stress và sức khoẻ của người lao 

động, đặc biệt là trong công việc văn phòng (Carayon, 1995). Nghiên cứu áp lực về 

nghề nghiệp cho thấy thiếu kiểm soát việc làm là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến 
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Áp lực công việc trong các ngành nghề khác nhau (Karasek, 1979; Sauter, Hurrell và 

Cooper, 1989; Spector, 1986). Mặc dù Karasek (1979) đã gợi ý một mô hình tác động 

tương tác giữa các yêu cầu công việc và kiểm soát sức khoẻ của người lao động đã 

được đề xuất (Frese, 1989; Sauter và Cộng sự, 1989). Quan điểm của các tác giả về 

kiểm soát việc làm dựa trên cơ chế “cơ chế giảm stress” được mô tả bởi Frese (1989). 

Kiểm soát việc làm được xem như là một phương tiện quan trọng để giảm áp lực công 

việc, được coi là một tác nhân quan trọng trong các ngành nghề khác nhau (Frese, 

1989; Karasek và Theorell, 1990). Trong nhiều nghiên cứu về kiểm soát việc làm, khái 

niệm kiểm soát đã được khái niệm hóa và đo lường như là một chiều kích đơn lẻ, 

thường được gọi là “vĩ độ quyết định” (Karasek, 1979; Karasek, và Theorell, 1990). 

Tuy nhiên, gần đây, các nhà nghiên cứu đã đề xuất một khái niệm kiểm soát đa chiều 

(Dwyer, và Ganster, 1991; Jackson, Wall, Martin, và Davids, 1993; Smith, Tisak, 

Hahn, và Schmeider, 1997). Mục đích của nghiên cứu hiện nay là để kiểm tra một mô 

hình về các ảnh hưởng của các kích thước khác nhau của kiểm soát công việc và áp 

lực làm việc trong các nghề khác nhau và ở các quốc gia khác nhau. 

2.5.10 Rủi ro tác nghiệp 

Rủi ro tác nghiệp là rủi ro phát sinh do yếu tố con người (cẩu thả, gian lận), sự 

yếu kém trong hệ thống công nghệ, thông tin, sự sơ hở, yếu kém trong các quy định 

nghiệp vụ; hoặc từ những yếu tố bên ngoài. Theo Ủy ban Basel về giám sát ngân hàng 

(Basel II): Rủi ro tác nghiệp được định nghĩa là nguy cơ tổn thất do các quy trình, con 

người và hệ thống nội bộ không đạt yêu cầu hoặc không hoạt động, hay do các sự kiện 

bên ngoài. Khái niệm rủi ro tác nghiệp bao gồm cả rủi ro luật pháp, nhưng không bao 

gồm rủi ro chiến lược và rủi ro uy tín doanh nghiệp. Theo Ủy ban Basel về giám sát 

ngân hàng (2006), rủi ro tác nghiệp xuất phát từ 4 nguyên nhân chủ yếu: Do quy trình 

nội bộ không đầy đủ hay không hoạt động tốt, do con người, lỗi hệ thống và cả những 

sự kiện bên ngoài. Qua đó, có thể thấy rủi ro tác nghiệp liên quan đến tất cả các mặt hoạt 

động của ngân hàng, đặc biệt là yếu tố con người và ở cấp thực thi. Theo Basel II, rủi ro 

tác nghiệp gồm các nhóm: Gian lận nội bộ: rủi ro xảy ra do các hành động cố ý gian lận, 

biển thủ tài sản/không tuân thủ các quy định của pháp luật, của ngân hàng. Gian lận từ 

bên ngoài: rủi ro xảy ra do khách hàng hoặc bên thứ ba cố ý gian lận, biển thủ tài sản, 

lừa đảo hoặc không tuân thủ quy định của pháp luật. An toàn sức khỏe và các nguyên 

tắc nơi lao động: rủi ro phát sinh từ các hành động trái với luật hoặc các thỏa thuận về 
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lao động, an toàn sức khỏe, phân biệt đối xử nơi công sở... Khách hàng, sản phẩm và 

các thông lệ kinh doanh: rủi ro phát sinh do không thực hiện nghĩa vụ đối với khách 

hàng, sản phẩm không phù hợp, không đáp ứng nhu cầu khách hàng... Thiệt hại về tài 

sản: rủi ro phát sinh do mất mát hoặc hư hỏng tài sản vật chất vì thiên tai hoặc các 

nguyên nhân khác. Gián đoạn hoạt động kinh doanh: rủi ro xảy ra do lỗi hệ thống, hệ 

thống bị hỏng, hoạt động kinh doanh bị gián đoạn. Vận hành và quy trình: rủi ro xảy ra 

do trục trặc trong xử lý giao dịch, quản lý quy trình, phát sinh từ các mối quan hệ với 

các đối tác, nhà cung cấp. Có nhiều cách để giải thích việc nhân viên ngân hàng dễ mắc 

phải rủi ro tác nghiệp. Theo thống kê gần đây thì tần suất xảy ra nhiều nhất phát sinh từ 

các lỗi sai sót không cố ý, nới lõng điều kiện vay vốn để đáp ứng nhu cầu của khách 

hàng hoặc không tuân thủ đúng quy trình nghiệp vụ. Và trong thực tế, cũng chính vì sự 

non về nghề nghiệp, hoặc lơ là trong các công việc hằng ngày lại đem đến cho nhân viên 

ngân hàng không ít rắc rối. Bên cạnh đó, các nguyên nhân liên quan đến đạo đức nghề 

nghiệp như chủ định, cố ý vi phạm, gian lận, chiếm đoạt tài sản, giả mạo hồ sơ chứng 

từ, biển thủ tham ô tài sản ngân hàng… để mưu cầu lợi ích cá nhân hay tiếp tay cho tội 

phạm bên ngoài. Việc quản trị sự tuân thủ thiếu chặt chẽ, cơ chế dễ dãi và giám sát còn 

rất lỏng lẻo… đã tạo cơ hội cho rủi ro tác nghiệp nảy sinh, phát triển. Ngoài ra, do áp 

lực (của các nhân viên ở cấp thực thi) về chỉ tiêu kinh doanh vì một số lãnh đạo ngân 

hàng không lường trước hết được các rủi ro, khó khăn của nền kinh tế mà đề ra chỉ tiêu 

quá cao, quá hoành tráng… trong một số trường hợp, nhân viên vì muốn hoàn thành các 

chỉ tiêu buộc họ phải vi phạm rủi ro tác nghiệp. Hay chỉ đơn thuần là việc đơn giản xem 

nhẹ rủi ro hay không ý thức mà các nhân viên có thể tin tưởng giao nhau/cấp trên. 

Nguyên nhân rủi ro tác nghiệp, gồm: (1) Do khuôn khổ pháp lý: Hiện Nhà nước 

chưa xây dựng được khuôn khổ pháp lý chính thức cho hoạt động quản lý rủi ro nói 

chung và rủi ro tác nghiệp nói riêng cũng như chưa xây dựng được hệ thống văn bản 

đầy đủ và đồng nhất cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng trên cơ sở quản lý rủi ro. 

Việc ban hành văn bản chế độ, hướng dẫn thực hiện, thiếu đầy đủ, rõ ràng, không phù 

hợp với thực tiễn hoạt động dẫn đến hiểu lầm, gây chồng chéo, khó thực hiện hoặc kém 

hiệu quả cho quá trình thực hiện. Nhiều quy trình, quy định thiếu hoặc chưa đầy đủ, 

chưa chặt chẽ, chưa cụ thể, có kẽ hở tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng, gây tổn thất cho 

ngân hàng, nhiều văn bản quy định có nội dung chưa đúng với cơ chế chính sách, quy 

định của pháp luật hiện hành; (2) Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Con người luôn là 

http://cafef.vn/nhan-vien-ngan-hang.html
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yếu tố trung tâm trong mọi hoạt động của ngân hàng. Việc để xảy ra rủi ro tác nghiệp 

lỗi một phần không nhỏ là do trình độ của cán bộ. Việc tiếp nhận cán bộ mới vào làm 

việc không thực hiện đúng quy định, nhiều cán bộ có trình độ văn hóa thấp, năng lực 

kém vẫn được bố trí làm chuyên môn nghiệp vụ hoặc sử dụng cán bộ không “đúng 

người, đúng việc” dẫn đến để xảy ra nhiều lỗi như lỗi trong giao tiếp với khách hàng, 

quên không thực hiện nhiệm vụ được giao, thực hiện sai quy trình, tác nghiệp sai... dẫn 

đến làm mất khách hàng, mất tiền của ngân hàng, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín và hiệu 

quả kinh doanh của ngân hàng; (3) Cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ: Kiểm tra, giám sát 

là một khâu quan trọng của chu trình quản lý (từ lập kế hoạch đến tổ chức, lãnh đạo), 

giúp nhà quản lý đối phó với sự thay đổi của môi trường, đề phòng các sai phạm có thể 

xảy ra trong quá trình hoạt động. Mục đích kiểm tra, giám sát là xác định, sửa chữa được 

những sai lệch trong hoạt động và tìm cách để hoàn thiện, cải tiến, đổi mới một cách 

chính xác và kịp thời. Một trong những nguyên nhân gây rủi ro tác nghiệp đó là việc 

buông lỏng hay chưa quan tâm đến cơ chế kiểm tra, giám sát nội bộ. Các sai phạm xảy 

ra do gian lận của cán bộ hay do yếu kém trong hoạt động nghiệp vụ... đã không được 

kiểm tra, phát hiện kịp thời, gây thất thoát tài sản và ảnh hưởng xấu đến uy tín của ngân 

hàng; (4) Hệ thống công nghệ thông tin: Với hoạt động kinh doanh ngân hàng, công 

nghệ thông tin là một hệ thống hỗ trợ thiết yếu và vô cùng quan trọng. Hầu như mọi hoạt 

động của ngân hàng đều cần đến sự hỗ trợ của công nghệ thông tin. Việc hệ thống công 

nghệ bị lỗi, ngừng hoạt động trong quá trình vận hành do nguyên nhân khách quan hay 

chủ quan là một trong những yếu tố gây rủi ro ảnh hưởng rất xấu đến hoạt động kinh 

doanh, thậm chí gây khủng hoẳng tồi tệ nếu không được quan tâm thích đáng. Vì thế 

nhân viên ngân hàng hiện nay là nghề rủi ro nghề nghiệp cao nhất trong các nghề nghiệp 

khối dịch vụ. 
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Tóm tắt chương 2 

Chương này, tác giả đã tổng hợp các khái niệm nghiên cứu bao gồm: Động lực 

làm việc, vai trò của Động lực làm việc, Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng; 

tổng hợp các lý thuyết về Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với 

ngân hàng. Qua đó, xác định khe hổng nghiên cứu cần làm rõ. Dựa trên khe hổng nghiên 

cứu, lý thuyết nền, các mô hình nghiên cứu trước đó, tác giả đã xây dựng mồ hình lý 

thuyết nghiên cứu gồm 12 giả thuyết nghiên cứu. Chương 03 sẽ giới thiệu các phương 

pháp nghiên cứu để kiểm định các giả thuyết đề ra. 
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CHƯƠNG 3 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

Chương này thảo luận về các phương pháp thích hợp để kiểm định những giả 

thuyết trên, bao gồm 04 nội dung: (1) Lựa chọn phương pháp nghiên cứu, (2) Thiết kế 

đo lường cho các khái niệm trong mô hình lý thuyết, (3) Nghiên cứu sơ bộ đánh giá 

thang đo, (4) Thiết kế nghiên cứu chính thức. 

Mục đích nghiên cứu của chương này kiểm định các mối quan hệ giữa Động 

lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng. Để kiểm định mối 

liên kết này, 11 giả thuyết đã được trình bày dựa trên cơ sở các tài liệu được xem xét 

trong chương 02. Bước đầu tiên, các phương pháp nghiên cứu được thảo luận và biện 

luận để làm căn cứ lựa chọn phương pháp và xây dựng quy trình nghiên cứu để kiểm 

tra các giả thuyết. Thứ hai, dựa vào các lý thuyết trình bày trong chương 02 để tiến 

hành diễn giả và thiết kế các thang đo lường các khái niệm sẽ được kiểm định trong 

mô hình nghiên cứu. Thứ ba, thiết kế bảng câu hỏi và tiến hành nghiên cứu sơ bộ để 

đánh giá các thang đo đã được các nhà nghiên cứu sử dụng, nhằm mục đích xây dựng 

các thang đo phù hợp với đặc điểm ngành ngân hàng tại Việt Nam. Cuối cùng, thiết kế 

chương trình nghiên cứu chính thức được xây dựng để cung cấp các thủ tục thống kê 

được phân tích để kiểm định giả thuyết. Nghiên cứu hỗn hợp kết hợp cả phương pháp 

nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng với mức độ và thứ tự khác nhau để 

xây dựng hoặc kiểm định lý thuyết khoa học (Nguyễn Đình Thọ, 2013). Trong bối 

cảnh nghiên cứu này, lý thuyết nền và tài liệu tham khảo lại ít liên quan đến lĩnh vực 

ngân hàng, đồng thời do đặc thù ngành ngân hàng cần bổ sung thêm hai nhân tố áp 

lực công việc và rủi ro tác nghiệp vào mô hình nghiên cứu nên phải sử dụng hai 

phương pháp nghiên cứu là định tính và định lượng; phương pháp nghiên cứu định 

tính để xây dựng mô hình và thang đo sơ bộ; phương pháp nghiên cứu định lượng là 

do cần kiểm định một lượng lớn giả thuyết nghiên cứu nên phương pháp nghiên cứu 

phải là nghiên cứu định lượng. Từ những phân tích trên cho thấy, phương pháp nghiên 

cứu hỗn hợp là chiến lược phù hợp nhất cho nghiên cứu này, trong đó nghiên cứu định 

tính điều chỉnh thang đo và nghiên cứu định lượng dùng để kiểm định các giả thuyết. 
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3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

 

Hình 3.1. Quy trình nghiên cứu của Luận án 

(Nguồn: Tác giả) 
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 Diễn giải các bước của quy trình nghiên cứu trong hình 3.1 

 Bước 1: Xác định vấn đề nghiên cứu (research proplem), vấn đề nghiên cứu của 

đề tài là các nhân tố nào tác động đến Động lực làm việc và Động lực làm việc có tác 

động đến Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng (trình bày tại 1.5.1 vấn đề 

nghiên cứu); xác định mục tiêu nghiên cứu (trình bày tại 1.5.3 mục tiêu nghiên cứu), 

nghiên cứu tài liệu trong và ngoài nước, tổng hợp các kết quả nghiên cứu trước đó để 

phân tích khe hổng nghiên cứu và đề xuất mô hình lý thuyết nghiên cứu ban đầu, giả 

thuyết nghiên cứu, xây dựng thang đo sơ bộ, thảo luận nhóm chuyên gia và xây dựng bảng 

câu hỏi khảo sát sơ bộ. Nghiên cứu tài liệu là khâu quan trọng nhất của quy trình nghiên 

cứu luận án. Bởi vì, việc nghiên cứu và phân tích tài liệu của các tác giả nghiên cứu trong 

và ngoài nước trước đó liên quan đến luận án (tổng hợp trong chương 1, chương 2) nhằm 

mục đích hiểu rõ hơn cách nghiên cứu của luận án, phương pháp, kết quả, ý nghĩa, hạn 

chế của nghiên cứu trước. Qua đó, xây dựng hướng nghiên cứu mới của đề tài, xây dựng 

các giả thuyết và đề xuất mô hình lý thuyết cho nghiên cứu. Theo Nguyễn Đình Thọ 

(2013) cho rằng sự khác biệt về văn hóa, kinh tế giữa các nước khác nhau, có thể gây ra 

sự khác biệt trong đo lường. Vì vậy, trong nghiên cứu này phần lớn những khái niệm đưa 

vào mô hình nghiên cứu đã được nghiên cứu và kiểm định ở các nước phát triển, có môi 

trường kinh tế không tương đồng với Việt Nam. Việc nghiên cứu và kiểm định lý thuyết 

động lực, lý thuyết gắn bó tại Việt Nam là cần thiết, nhất là trong lĩnh vực ngân hàng. Tác 

giả xây dựng mô hình lý thuyết nghiên cứu và bảng câu hỏi khảo sát sơ bộ. Sau đó, tiến 

hành nghiên cứu định tính bằng cách thảo luận nhóm chuyên gia (Ban Giám đốc và các 

trưởng phó phòng) về đề xuất mô hình nghiên cứu (trong đó có thảo luận với các về việc 

đưa hai nhân tố Áp lực công việc và Rủi ro tác nghiệp vào mô hình nghiên) và bảng hỏi 

lần 1. Tiếp tục thảo luận chuyên gia lần hai với Ban Giám đốc và các nhân viên tín dụng, 

kế toán để hoàn chỉnh bảng hỏi khảo sát sơ bộ. 

 Bước 2: Nghiên cứu sơ bộ, tác giả tiến hành nghiên cứu định lượng sơ bộ bằng 

cách tiến hành khảo sát cở mẫu 110 quan sát (110 phiếu) tại 10 Chi nhánh loại II trực 

thuộc Agribank - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh (2018). Đối tượng khảo sát là nhân viên tín 

dụng và nhân viên giao dịch viên, theo phương pháp thuận tiện. Kết quả thu về 103 

phiếu, tác giả kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

và phân tích nhân tố khám phá EFA để loại các biến không phù hợp, vì các biến này có 

thể tạo ra các yếu tố giả (Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, 2009) và hiệu 

chỉnh bảng câu hỏi khảo sát chính thức, chuẩn bị cho bước tiếp theo. 
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 Bước 3: Nghiên cứu chính thức. Hoạt động chính của nghiên cứu này là khảo sát 

chính thức, phân tích độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s alpha để loại các biến 

có hệ số < 0,6; phân tích nhân tố khám phá (EFA-Exploratory Factor Analysis) nhằm 

đánh giá sơ bộ giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của thang đo, những biến có hệ số tải 

nhân tố thấp (< 0,5) sẽ bị loại (Nguyễn Đình Thọ, 2013); phân tích nhân tố khẳng định 

(CFA – Confirmatory Factor Analysis) để kiểm định độ tin cậy tổng hợp, phương sai 

trích, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt và kiểm định mô hình lý thuyết bằng mô hình cấu 

trúc tuyến tính (SEM – Structural Equation Modeling) để kiểm định các giả thuyết 

nghiên cứu của mô hình. 

3.2 NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH XÂY DỰNG THANG ĐO 

3.2.1 Mục tiêu nghiên cứu định tính ban đầu 

Tác giả đã thực hiện việc nghiên cứu định tính bằng phương pháp phỏng vấn sâu. 

Mục tiêu đầu tiên của phỏng vấn sâu là tìm hiểu, khảo sát cảm nhận về những nhân tố 

nào tác động đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng, 

để kiểm chứng sự phù hợp của lý thuyết động viên và lý thuyết Sự cam kết gắn bó tổ 

chức. Qua kết quả từ cuộc phỏng vấn chuyên gia, tác giả xây dựng mô hình lý thuyết 

gồm các biến độc lập và các biến phụ thuộc mô hình lý thuyết.  

Tác giả tiến hành nghiên cứu sơ bộ thông qua kỹ thuật thảo luận nhóm 12 chuyên 

gia (Ban Giám đốc và các Trưởng phòng) tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh; tiến hành 

khảo sát lần một với 19 chuyên gia (Ban Giám đốc và Trưởng/phó phòng; sau khi điều 

chỉnh thang đo tác giả tiến hành khảo sát lần 02: khảo sát 14 chuyên gia: 01 Phó Giám đốc, 

04 Trưởng phòng, 06 phó phòng và 03 nhân viên. Thảo luận này nhằm mục đích điều chỉnh 

thang đo cho phù hợp với văn hóa cũng như đặc thù ngành ngân hàng tại Việt Nam. 

Bảng 3.1. Danh sách thang đo và nguồn gốc thang đo 

STT Tên thang đo Nguồn gốc thang đo 

1 Đặc điểm công việc Kế thừa: Herzberg (1959), Tan và waheed (2011), 

Nguyễn Thùy Dung (2015). 

2 Đào tạo – Thăng 

tiến 

Kế thừa: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan và 

waheed (2011), Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoan 

Khôi (2014). 

3 Tiền lương Kế thừa: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan và 

Waheed (2011), Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn 

Đoan Khôi (2014). 
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STT Tên thang đo Nguồn gốc thang đo 

4 Phúc lợi Kế thừa: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan và 

Waheed (2011), Kukanja (2012), Bùi Thị Minh Thu và 

Lê Nguyễn Đoan Khôi (2014). 

5 Cấp trên Kế thừa: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan và 

Waheed (2011). 

6 Đồng nghiệp Kế thừa: Herzberg (1959),  Kovach (1987), Tan và 

Waheed (2011). 

7 Đánh giá thành tích Kế thừa: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan và 

Waheed (2011), Phạm Thế Anh và Nguyễn Thị Hồng 

Đào (2013), Nguyễn Thùy Dung (2015). 

8 Chính sách lao động Kế thừa: Herzberg (1959), Tan và Waheed (2011). 

9 Điều kiện làm việc Kế thừa: Herzberg (1959), Kovach (1987), Tan và 

Waheed (2011), Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn 

Đoan Khôi (2014), Yen-Cheng Chen, Hsin-I Chen 

(2016). 

10 Áp lực công việc Kế thừa: Schieman và Young (2010); Voydanoff 

(2007); Wharton và Blair- Loy (2006); Carayon & 

Zijlstra, (1999); Harma (2006); Karasek và cộng 

sự (1998); Galinsky, Kim, & Bond, (2001); 

Kristensen và cộng sự (2004); Hackman và Oldam 

(1980). 

11 Rủi ro tác nghiệp Tác giả đề xuất bổ sung qua thảo luận chuyên gia 

12 Động lực làm việc Kế thừa Steers and Porter (1983) 

13 Sự cam kết gắn bó 

cảm xúc 

 

Meyer và Allen (1991) 

14 Sự cam kết gắn bó 

tính toán 

15 Sự cam kết gắn bó 

chuẩn mực 

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ tài liệu nghiên cứu) 
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3.2.2 Phương pháp nghiên cứu định tính ban đầu 

3.2.2.1 Đối tượng phỏng vấn sâu 

Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu định tính ban đầu, tác giả đã thực hiện ba 

bước: Bước 1: Tác giả thảo luận nhóm 12 chuyên gia để thảo luận việc đưa hai nhân tố 

mới vào mô hình nghiên cứu (theo nghiên cứu của tác giả trước đây chưa có tác giả khác 

nghiên cứu) nhân tố Áp lực công việc và nhân tố Rủi ro tác nghiệp; các biến quan sát 

tác giả bổ sung vào thang đo; Bước 2: Tác giả khảo sát 19 chuyên gia, gồm: Ban Giám 

đốc và Trưởng phó phòng; Bước 3: Qua kết quả khảo sát chuyên gia lần một tác giả tiếp 

tục khảo sát chuyên gia lần hai với 14 người. Trong đó, 01 Phó giám đốc, 03 Trưởng 

phòng và 06 nhân viên tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

Chi nhánh tỉnh Trà Vinh. 

3.2.2.2 Kết quả nghiên cứu định tính ban đầu 

 Qua lược khảo các tài liệu nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả đã xây dựng 

lên bộ thang đo sơ bộ gồm: 15 nhân tố, 79 biến quan sát. Trong đó: 11 nhân tố độc lập 

và 04 nhân tố phụ thuộc xem phụ lục 03; tác giả thảo luận nhóm với 12 chuyên gia (Ban 

Giám đốc 04 người, 05 Trưởng, 03 phó phòng), để xác định hai nhân tố mới mà tác giả 

đưa vào mô hình xem có phù hợp không, xem kết quả chi tiết ở phụ lục 02. 

Tiếp theo tác giả đã khảo sát lần 01 với 19 chuyên gia (Ban Giám đốc, Trưởng 

phó phòng) và lần 02 với 01 Phó Giám đốc và và 06 nhân viên để điều chỉnh sơ bộ thang 

đo và điều chỉnh. Từ 15 thang đo với 79 biến quan sát, qua hai lần hỏi ý kiến chuyên gia 

thì có 33 biến quan sát được đề nghị điều chỉnh, 02 biến quan sát đề nghị bỏ và 09 biến 

quan sát được đề nghị bổ sung cho phù hợp với ngành ngân hàng, xem kết quả chi tiết 

phụ lục 7. Qua hai lần hỏi ý kiến chuyên gia, tác giả đã chỉnh sửa, bổ sung hoàn chỉnh 

bộ thang đo để tiến hành khảo sát, chi tiết phụ lục 8. 

3.3 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG SƠ BỘ ĐỂ KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ 

THANG ĐO 

3.3.1 Mục tiêu nghiên cứu định lượng sơ bộ 

 Mục tiêu nghiên cứu định lượng sơ bộ để kiểm định độ tin cậy của thang đo và 

loại bỏ những thang đo không phù hợp. 

3.3.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng sơ bộ 

Phương pháp thu thập số liệu: Để thực hiện nghiên cứu định lượng sơ bộ của 

mình, tác giả đã tiến hành khảo sát cở mẫu 110 quan sát (110 phiếu) tại 10 Chi nhánh 
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loại II trực thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh 

tỉnh Trà Vinh (2018). Nguyên nhân khảo sát 110 nhân viên, vì hệ thống Agribank- Chi 

nhánh tỉnh Trà Vinh có 10 chi nhánh loại II và một Hội sở tỉnh (11 đơn vị). Nên tác giả 

chọn mỗi chi nhánh là 10 nhân viên (05 nhân viên tín dụng, 05 nhân viên giao dịch viện 

(kế toán). Đối tượng khảo sát là nhân viên tín dụng và nhân viên giao dịch viên, theo 

phương pháp thuận tiện. Kết quả thu về 103 phiếu, đạt 93,63% số phiếu phát ra. 

Phương pháp phân tích số liệu: Từ 103 phiếu, tác giả kiểm định độ tin cậy của 

thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA để 

loại các biến không phù hợp, vì các biến này có thể tạo ra các yếu tố giả (Nguyễn Đình 

Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, 2009). Sau đó điều chỉnh thang đo để tiến hành khỏa sát 

nghiên cứu chính thức. 

3.3.3 Kết quả thống kê mô tả biến phụ thuộc, độc lập và kiểm định dạng phân 

phối của các thang đo 

3.3.3.1 Kết quả thống kê mô tả các biến độc lập 

Qua thống kê kết quả khảo sát, nhận thấy có những ý kiến rất đồng ý và những ý 

kiến rất không đồng ý thể hiện trong chi tiết phụ lục 10. Kết quả trên cho thấy thang đo 

biến độc lập có phân phối chuẩn, đảm bảo yêu cầu thực hiện các kiểm định và phân tích 

tiếp theo ở các phần sau. Các giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của các thang đo nằm trong 

khoảng từ 01 đến 05 cho thấy không có giới hạn về mặt biến động đối với các thang đo 

được sử dụng. Giá trị trung bình của các biến quan sát trong các thang đo cam kết tổ chức 

khá đồng đều (từ RR6 = 3,61 đến PL3 = 4,36). 

3.3.3.2 Thống kê mô tả các biến phụ thuộc 

Mô hình nghiên cứu của luận án có bốn biến phụ thuộc gồm Động lực làm việc 

và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng (Gắn bó dựa trên cảm xúc, gắn bó 

dựa trên tính toán và gắn bó dựa trên chuẩn mực). Trong đó, Động lực làm việc là biến 

trung gian còn biến gắn bó với tổ chức là biến kết quả. Kết quả thống kê các biến phụ 

thuộc chi tiết tại phụ lục 11, cho thấy giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của từng biến quan 

sát trong bảng trên cho thấy đánh giá của những nhân viên với những phát biểu trong thang 

đo có sự khác biệt lớn. Cùng một phát biểu có nhiều người đồng ý và rất đồng ý nhưng 

cũng có người rất không đồng ý. Giá trị trung bình của các biến quan sát trong các thang 

đo cam kết tổ chức khá đồng đều (từ GBTT6 = 3,61 đến DL 1 = 4,38). 
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Qua giá trị trung bình này có thể thấy nhân viên Agribank Chi nhánh tỉnh Trà 

Vinh tương đối có động lực làm viêc.  

3.3.3.3 Kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng độ tin cậy Cronbach’s Alpha  

  - Loại các biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng nhỏ < 0,3 (Hair và cộng 

sự, 1998); tiêu chuẩn chọn thang đo khi có độ tin cậy Alpha > 0,6 (Alpha càng lớn thì 

độ tin cậy càng cao) (Nunnally & Burnstein, 1994). 

 - Các mức giá trị của Alpha:  > 0,8 là thang đo tốt; từ 0,7 -> 0,8 là sử dụng được; từ 

0,6 trở lên có thể áp dụng trong trường hợp khái niệm mới hoặc trong bối cảnh nghiên cứu 

mới (Nunnally, 1978; Peterson, 1994; Slater, 1995).   

 Đề tài này, tác giả chọn các thang đo có hệ số Cronbach’s Alpha từ 0,8 trở lên 

được để đảm bảo độ tin cậy thang đo. Do hệ số Cronbach’s Alpha chỉ cho biết các 

thang đo có liên kết với nhau hay không mà không giúp cho việc quyết định nên giữ 

lại hay bỏ đi biến quan sát nào và do vậy tác giả đã sử dụng thêm hệ số tương quan 

biến tổng (item – total correclation) để có thêm cơ sở cho việc đưa ra các quyết định 

này. Tác giả giữ lại các biến có hệ số tương quan biến tổng ≥ 0,5. Kết quả kiểm định 

chi tiết bảng 3.2: 

- Thang đo Đặc điểm công việc:  Được cấu thành bởi 09 biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’ Alpha tổng = 0,886 > 0,6; bảy biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng 

đều ≥ 0,5 và Cronbach’s Alpha từng biến quan sát đều < 0,886 nên đạt yêu cầu; hai biến 

quan sát có hệ số tương quan biến tổng (DDCV1= 0,462; DDCV3 = 0,481 ≤ 0,5) không 

đáp ứng độ tin cậy cần thiết. Như vậy, thang đo này loại bỏ đi biến DDCV1, DDCV3 

để bảo đảm độ tin cậy cần thiết. 

- Thang đo Đào tạo – Thăng tiến:  Được cấu thành bởi 06 biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’ Alpha = 0,825 > 0,6; năm biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng 

đều ≥ 0,5 và Cronbach’s Alpha từng biến quan sát đều < 0,825 nên đạt yêu cầu; một 

biến quan sát (DT1) có hệ số tương quan biến tổng = 0,241 ≤ 0,5 không đáp ứng độ 

tin cậy cần thiết. Như vậy, thang đo này loại bỏ đi biến DT1 để bảo đảm độ tin cậy 

cần thiết. 

- Thang đo Tiền lương: Được cấu thành bởi 05 biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’ Alpha = 0,869 > 0,6; năm biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng 

đều ≥ 0,5 và  Cronbach’s Alpha từng biến quan sát đều < 0,869 nên đạt yêu cầu. 

Như vậy, thang đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. 
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Bảng 3.2. Kết quả kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha 

Biến quan sát Hệ số tương quan biến - tổng Cronbach's Alpha nếu loại biến 

Đặc điểm công việc (DDCV) 

DDCV2 0,713 0,868 

DDCV4 0,708 0,869 

DDCV5 0,570 0,879 

DDCV6 0,721 0,867 

DDCV7 0,756 0,865 

DDCV8 0,679 0,871 

DDCV9 0,764 0,865 

Cronbach's Alpha 0,886 

Đào tạo – Thăng tiến (DT) 

DT2 0,610 0,794 

DT3 0,716 0,769 

DT4 0,669 0,782 

DT5 0,735 0,766 

DT6 0,592 0,798 

Cronbach's Alpha 0,825 

Tiền lương (TL) 

TL1 0,696 0,843 

TL2 0,813 0,811 

TL3 0,742 0,832 

TL4 0,610 0,861 

TL5 0,626 0,857 

Cronbach's Alpha 0,869 

Phúc lợi (PL) 

PL1 0,641 0,834 

PL2 0,758 0,803 

PL3 0,775 0,801 

PL4 0,587 0,847 

PL5 0,615 0,838 
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Biến quan sát Hệ số tương quan biến - tổng Cronbach's Alpha nếu loại biến 

Cronbach's Alpha 0,855 

Cấp trên (CT) 

CT1 0,890 0,928 

CT2 0,890 0,928 

CT3 0,850 0,936 

CT4 0,870 0,931 

CT5 0,794 0,944 

Cronbach's Alpha 0,946 

Đồng nghiệp (DN) 

DN1 0,805 0,891 

DN2 0,827 0,887 

DN3 0,793 0,896 

DN4 0,801 0,892 

DN5 0,716 0,911 

Cronbach's Alpha 0,915 

Đánh giá thành tích (DG) 

DG1 0,735 0,849 

DG2 0,824 0,825 

DG3 0,744 0,846 

DG4 0,616 0,874 

DG5 0,653 0,866 

Cronbach's Alpha 0,879 

Chính sách lao động (CS) 

CS1 0,692 0,854 

CS2 0,760 0,837 

CS3 0,737 0,845 

CS4 0,720 0,847 

CS5 0,634 0,867 

Cronbach's Alpha 0,876 

Điều kiện làm việc (DK) 
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Biến quan sát Hệ số tương quan biến - tổng Cronbach's Alpha nếu loại biến 

DK1 0,734 0,875 

DK2 0,821 0,856 

DK3 0,657 0,892 

DK4 0,728 0,877 

DK5 0,787 0,865 

Cronbach's Alpha 0,896 

Áp lực công việc (AL) 

AL1 0,768 0,889 

AL2 0,836 0,874 

AL3 0,723 0,898 

AL4 0,676 0,908 

AL5 0,851 0,871 

Cronbach's Alpha 0,909 

Rủi ro tác nghiệp (RR) 

RR1 0,641 0,884 

RR2 0,714 0,873 

RR3 0,778 0,863 

RR4 0,623 0,889 

RR5 0,733 0,870 

RR6 0,811 0,857 

Cronbach's Alpha 0,892 

Động lực làm việc (DL) 

DL1 0,689 0,855 

DL2 0,636 0,860 

DL3 0,806 0,840 

DL4 0,558 0,869 

DL5 0,630 0,860 

DL6 0,641 0,859 

DL7 0,577 0,870 

DL8 0,680 0,853 
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Biến quan sát Hệ số tương quan biến - tổng Cronbach's Alpha nếu loại biến 

Cronbach's Alpha 0,874 

Gắn bó cảm xúc (GBCX) 

GBCX1 0,693 0,910 

GBCX2 0,748 0,902 

GBCX3 0,793 0,897 

GBCX4 0,833 0,891 

GBCX5 0,796 0,895 

GBCX6 0,725 0,905 

Cronbach's Alpha 0,916 

Gắn bó tính toán (GBTT) 

GBTT1 0,552 0,833 

GBTT2 0,681 0,808 

GBTT3 0,728 0,800 

GBTT4 0,749 0,794 

GBTT5 0,499 0,842 

GBTT6 0,570 0,835 

Cronbach's Alpha 0,845 

Gắn bó chuẩn mực (GBCM) 

GBCM1 0,694 0,854 

GBCM2 0,742 0,842 

GBCM3 0,684 0,862 

GBCM4 0,806 0,825 

GBCM5 0,665 0,867 

Cronbach's Alpha 0,877 

(Nguồn: Số liệu nghiên cứu sơ bộ 103 nhân viên trong hệ thống Agribank Chi nhánh 

Trà Vinh, 2018)  

- Thang đo Phúc lợi: Được cấu thành bởi 05 biến quan sát. Kết quả Cronbach’s 

Alpha tổng = 0,855 > 0,6; năm biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng đều ≥ 0,5 

và  Cronbach’s Alpha từng biến quan sát đều < 0,855 nên đạt yêu cầu. Như vậy, thang 

đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. 
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- Thang đo Cấp trên: Được cấu thành bởi 05 biến quan sát. Kết quả Cronbach’s 

Alpha tổng = 0,946 > 0,6; năm biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng đều ≥ 0,5 

và  Cronbach’s Alpha từng biến quan sát đều < 0,946 nên đạt yêu cầu. Như vậy, thang 

đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. 

- Thang đo Đồng nghiệp: Được cấu thành bởi 05 biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’s Alpha tổng = 0,915 > 0,6; năm biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng 

đều ≥ 0,5 và Cronbach’s Alpha từng biến quan sát đều < 0,915 nên đạt yêu cầu. Như 

vậy, thang đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. 

- Thang đo Đánh giá thành tích: Được cấu thành bởi 05 biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’s Alpha tổng = 0,879 > 0,6; năm biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng 

đều ≥ 0,5 và Cronbach’s Alpha từng biến quan sát đều < 0,879 nên đạt yêu cầu. Như 

vậy, thang đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. 

- Thang đo Chính sách lao động của ngân hàng: Được cấu thành bởi 05 biến quan 

sát. Kết quả Cronbach’s Alpha tổng = 0,876 > 0,6; năm biến quan sát có hệ số tương 

quan biến tổng đều ≥ 0,5 và Cronbach’s Alpha từng biến quan sát đều < 0,876 nên đạt 

yêu cầu. Như vậy, thang đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. 

- Thang đo Điều kiện làm việc: Được cấu thành bởi 05 biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’s Alpha tổng = 0,896 > 0,6; năm biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng 

đều ≥ 0,5  và Cronbach’s Alpha từng biến quan sát đều < 0,896 nên đạt yêu cầu. Như 

vậy, thang đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. 

- Thang đo Áp lực công việc: Được cấu thành bởi 05 biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’s Alpha tổng = 0,909 > 0,6; năm biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng 

đều ≥ 0,5 và Cronbach’s Alpha từng biến quan sát đều < 0,909 nên đạt yêu cầu. Như 

vậy, thang đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. 

- Thang đo Rủi ro tác nghiệp: Được cấu thành bởi 06 biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’s Alpha tổng = 0,892 > 0,6; sáu biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng 

đều > 0,3 và Cronbach’s Alpha từng biến quan sát đều < 0,892 nên đạt yêu cầu. Như 

vậy, thang đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. 

- Thang đo Động lực làm việc: Được cấu thành bởi 08 biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’s Alpha tổng = 0,874 > 0,6; tám biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng 

đều ≥ 0,5 và Cronbach’s Alpha từng biến quan sát đều < 0,874 nên đạt yêu cầu. Như 

vậy, thang đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. 
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- Thang đo Sự cam kết gắn bó dựa trên cảm xúc: Được cấu thành bởi 06 biến 

quan sát. Kết quả Cronbach’s Alpha tổng = 0,916 > 0,6; sáu biến quan sát có hệ số tương 

quan biến tổng đều ≥ 0,5 và Cronbach’s Alpha từng biến quan sát đều < 0,916 nên đạt 

yêu cầu. Như vậy, thang đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. 

- Thang đo Sự cam kết gắn bó dựa trên tính toán: Được cấu thành bởi 06 biến 

quan sát. Kết quả Cronbach’s Alpha tổng = 0,845 > 0,6; sáu biến quan sát có hệ số tương 

quan biến tổng đều ≥ 0,5 và Cronbach’s Alpha từng biến quan sát đều < 0,845 nên đạt 

yêu cầu. Như vậy, thang đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. 

- Thang đo Sự cam kết gắn bó dựa trên chuẩn mực: Được cấu thành bởi 06 biến 

quan sát. Kết quả Cronbach’s Alpha tổng = 0,877 > 0,6; năm biến quan sát có hệ số 

tương quan biến tổng đều ≥ 0,5 và Cronbach’s Alpha từng biến quan sát đều < 0,877 

nên đạt yêu cầu. Như vậy, thang đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. 

3.3.3.4 Kiểm định giá trị thang đo bằng phương pháp EFA 

- Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin): Là chỉ số được dùng để xem xét sự thích 

hợp của phân tích nhân tố khám phá EFA. 0,5 ≤ KMO ≤ 1 thì phân tích nhân tố là thích 

hợp. Kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê khi (Sig.< 0,05) thì các biến quan sát có 

mối tương quan với nhau trong tổng thể. 

- Số lượng nhân tố trích: Được thể hiện ở hệ số Eigen-value và cần thiết ≥ 1 

(Hair, 1988). 

- Độ tải nhân tố (Factor Loading): Theo Hair & ctg (1998, 111), hệ số tải nhân tố 

là chỉ tiêu để đảm bảo mức ý nghĩa thống kê của EFA: Factor loading ≥ 0,3 là đạt mức 

tối thiểu; Factor loading ≥ 0,4 là quan trọng; Factor loading ≥ 0,5 là có ý nghĩa thực tiễn. 

Đề tài này, tác giả chọn điều kiện, biến quan sát nào có hệ số tải nhân tố (Factor loading) 

≤ 0,5 sẽ bị loại. 

- Tổng phương sai trích: Chỉ số này thể hiện các nhân tố trích được bao nhiêu 

phần trăm của các biến đo lường. Nếu tổng phương sai trích (Percentage of variance) > 

50% là được và từ 50% trở lên là tốt (Gerbing và Anderson, 1988), thỏa điều kiện này 

thì mô hình EFA là tốt. 

Từ bảng 3.3, cho thấy từ 58 biến quan sát có thể rút ra 11 nhóm nhân tố và 

tổng phương sai giải thích được khi nhóm nhân tố được rút ra là 73,577% > 50%; 

KMO = 0,631 > 0,5. Có thể kết luận phân tích nhân tố là thích hợp với các dữ liệu 

đã có. Tương tự như vậy kết quả kiểm định Barlett cho thấy sig = 0.000 < 5% như 
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vậy có nghĩa là các biến có quan hệ với nhau và có đủ điều kiện để phân tích nhân tố 

bằng kiểm định EFA. 

Ma trận xoay nhân tố các biến có hệ số tải (Factor loading) nhỏ nhất là  DDCV2 

= 0,601 > 0,5 nên đạt yêu cầu phân tích EFA. Khi chạy EFA thì tất cả các nhân tố đều 

gom về một nhóm nên đạt tiêu chuẩn đặt ra cho nghiên cứu chính thức. 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA các biến độc lập: 

Bảng 3.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA các biến độc lập 

 Nhân tố 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DDCV7 0,894           

DDCV9 0,880           

DDCV4 0,816           

DDCV6 0,746           

DDCV5 0,682           

DDCV8 0,642           

DDCV2 0,601           

RR6  0,844          

RR5  0,821          

RR3  0,821          

RR2  0,818          

RR1  0,733          

RR4  0,722          

CT1   0,851         

CT4   0,827         

CT3   0,801         

CT2   0,758         

CT5   0,689         

DN4    0,836        

DN2    0,832        

DN3    0,781        

DN1    0,755        

DN5    0,653        

AL2     0,909       

AL5     0,904       

AL1     0,849       

AL3     0,789       
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 Nhân tố 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

AL4     0,751       

DK2      0,896      

DK5      0,836      

DK4      0,831      

DK1      0,799      

DK3      0,748      

CS3       0,823     

CS2       0,790     

CS5       0,780     

CS4       0,772     

CS1       0,754     

DG2        0,863    

DG3        0,829    

DG5        0,791    

DG1        0,719    

DG4        0,702    

TL2         0,835   

TL3         0,819   

TL1         0,767   

TL5         0,764   

TL4         0,706   

DT5          0,839  

DT3          0,808  

DT4          0,798  

DT6          0,773  

DT2          0,676  

PL3           0,874 

PL2           0,832 

PL1           0,773 

PL5           0,744 

PL4           0,708 

Phương sai trích                                              73,577   

KMO                                                                 0,631 

(Nguồn: Số liệu nghiên cứu sơ bộ 103 nhân viên trong hệ thống Agribank Chi nhánh 

Trà Vinh, 2018) 
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Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA các biến phụ thuộc: 

Trong nghiên cứu sơ bộ với này cỡ mẫu 103 < cở mẫu 300 nên điều kiện đặt ra 

hệ số tải nhân tố phải (Factor loading ) > 0,5. Kết quả phân tích như sau: 

- Kiểm định giá trị thang đo Động lực làm việc: 

Bảng 3.4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA biến Động lực làm việc 

 Nhân tố 

Động lực làm việc 

DL3 0,868 

DL1 0,802 

DL8 0,780 

DL2 0,754 

DL5 0,741 

DL6 0,720 

DL7 0,661 

DL4 0,638 

Phương sai trích 56,078 

KMO 0,856 

(Nguồn: Số liệu nghiên cứu sơ bộ 103 nhân viên trong hệ thống Agribank Chi nhánh 

Trà Vinh, 2018)  

 Từ bảng 3.4, kết quả cho thấy phương sai trích là 56,078 > 50%; KMO = 0,856 

thỏa mãn điều kiện KMO > 0,5. Cho thấy phân tích nhân tố là thích hợp với các dữ liệu 

đã có. Kết quả kiểm định Barlett cho thấy sig = 0,000 < 5%, có nghĩa là các biến có quan 

hệ với nhau và đủ điều kiện để phân tích nhân tố khám phá EFA.   

 Ma trận thành phần cho thấy các biến có hệ số tải (Factor loading) nhỏ nhất là  

DL4 = 0,638 > 0,5 nên đạt yêu cầu phân tích EFA. Khi chạy EFA thì tất cả các nhân tố 

đều gom về một nhóm nên đạt tiêu chuẩn đặt ra cho nghiên cứu tiếp theo.  

 - Kiểm định giá trị thang đo Gắn bó:  

Từ bảng 3.5, kết quả cho thấy phương sai trích = 67,074 > 50%; KMO = 0,871 

thỏa mãn điều kiện KMO > 0,5. 
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Bảng 3.5. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA biến Gắn bó 

 Nhân tố 

 Gắn bó cảm xúc Gắn bó tính toán Gắn bó chuẩn mực 

    

GBCX4 0,877   

GBCX5 0,853   

GBCX3 0,807   

GBCX1 0,779   

GBCX2 0,762   

GBCX6 0,736   

GBTT4  0,882  

GBTT2  0,745  

GBTT6  0,698  

GBTT3  0,697  

GBTT5  0,670  

GBTT1  0,545  

GBCM5   0,811 

GBCM4   0,798 

GBCM2   0,771 

GBCM3   0,701 

GBCM1   0,674 

Phương sai trích 67,074 

KMO 0,862 

(Nguồn: Số liệu nghiên cứu sơ bộ 103 nhân viên trong hệ thống Agribank Chi nhánh 

Trà Vinh, 2018)  

Điều này, cho thấy phân tích nhân tố là thích hợp với các dữ liệu đã có. Kết quả 

kiểm định Barlett cho thấy sig = 0.000 < 5%, điều này có nghĩa là các biến có quan hệ với 

nhau và có đủ điều kiện để phân tích nhân tố khám phá EFA. 

Ma trận xoay nhân tố các biến có hệ số tải (Factor loading) nhỏ nhất là GBTT1 

= 0,545 > 0,5 nên đạt yêu cầu phân tích EFA. Khi chạy EFA thì tất cả các nhân tố đều 

gom về một nhóm nên đạt tiêu chuẩn đặt ra cho nghiên cứu chính thức. 
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3.3.4 Kết luận về kết quả nghiên cứu sơ bộ 

Từ kết quả nghiên cứu của tác giả về cơ sở lý thuyết, xây dựng mô hình, điều tra 

sơ bộ 103 nhân viên tại Agribank - Chi nhánh tỉnh Trà Vinh và sau khi kiểm tra sơ bộ 

độ tin cậy của thang đo, có một số biến quan sát không đủ tiêu chuẩn đã bị loại đi như 

đã phân tích tại mục 3.3.3. Tác giả quyết định thang đo được diễn đạt và mã hóa lại để 

nghiên cứu chính thức trong luận án gồm: 11 nhân tố độc lập, 04 nhân tố phụ thuộc với 

83 biến quan sát, xem kết quả chi tiết phụ lục 8. 

3.4 THIẾT KẾ QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC 

3.4.1 Thiết kế mẫu nghiên cứu 

3.4.1.1 Phương pháp chọn mẫu 

Theo nghiên cứu của Hair và cộng sự (1998), cơ mẫu tối thiểu quan sát phù hợp 

để phân tích nhân tố khám phá EFA, là N > 5*x (x: là tổng số biến quan sát). Đề tài này, 

tác giả chọn cỡ mẫu khảo sát tối thiểu 415 quan sát (83 biến quan sát thì:  N= 5* 83 = 

415 quan sát. 

3.4.1.2 Cấu trúc mẫu và quá trình thu thập dữ liệu 

Phương pháp thu thập số liệu: Dự đoán quá trình phát bảng câu hỏi ra để thu 

thập dữ liệu thì có những bảng câu hỏi không hợp lệ, số lượng thu về sẽ không đủ như 

số phiếu phát ra vì để dự phòng, tác giả tiến hành khảo sát 600 nhân viên 05 Chi nhánh 

Agribank khu vực Đồng bằng sông Cửu Long: Cần Thơ (100), Trà Vinh (120), Bến Tre 

(120), Vĩnh Long (120) và Tiền Giang (140), Kết quả thu về và hợp lệ để phân tích số 

liệu là 547 phiếu.  Đối tượng khảo sát là nhân viên tín dụng và giao dịch viên tại 05 Chi 

nhánh Agribank tại 05 tỉnh thành khu vực Đồng Bằng Sông Cửu Long (Cần Thơ: 100 

phiếu; Trà Vinh: 120 phiếu; Bến Tre: 120 Phiếu; Vĩnh Long: 120 phiếu và Tiền Giang: 

140 phiếu). Phương pháp khảo sát theo phương pháp phi xác suất thuận tiện. Tác giả đã 

nhờ các Trưởng phòng và Giám đốc phòng giao dịch của 05 chi nhánh trên phát phiếu 

khảo sát cho các đối tượng là cán bộ nhân viên trong ngân hàng (trừ bảo vệ, tạp vụ). 

Trong phiếu khảo sát, có giải thích rõ từng điểm lựa chọn, số điện thoại và email của tác 

giả, người được khảo sát có thời gian nghiên cứu và lựa chọn điểm để điền vào. 

Kết quả thu về 553 phiếu, đạt 92,16%; số phiếu hợp lệ để xử lý phục vụ cho 

nghiên cứu của luận án là 547 phiếu, phiếu không hợp lệ là 6 phiếu. Như vậy, so với số 

phiếu theo yêu cầu là 295 phiếu, thì số phiếu 547 là phù hợp cho nghiên cứu của luận 
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án (Hair và cộng sự, 1998). Sở dĩ chọn 05 Chi nhánh Agribank trên làm đại diện cho 

Agribank là vì 05 tỉnh trên đã đại diện cho việc nhân viên phục vụ khách hàng cá nhân 

và pháp nhân; Trà Vinh nền kinh tế của tỉnh chủ yếu là thủy hải sản, Bến Tre nền kinh 

tế của tỉnh là sản phẩm từ cây công nghiệp là vừa, Vĩnh Long kinh tế là nông sản lúa, 

cây ăn trái có cùng chung đặc điểm địa giới hành chính, kinh tế, xã hội; khách hàng chủ 

yếu là cá nhân, pháp nhân (doanh nghiệp) sản xuất nông nghiệp nông thôn trong khi 

Agribank chi nhánh Tiền Giang và Cần Thơ là đô thị lớn hơn (loại I, II), kinh tế chủ yếu 

ngành công nghiệp và dịch vụ, thành phần khách hàng đa dạng hơn, nhu cầu về sản 

phẩm dịch vụ ngân hàng ngày càng cao, đặc biệt phục vụ khách hàng pháp nhân là chủ 

yếu nên đã đại diện vùng miền trên cả nước. 

Ngoài ra, còn dựa vào quy mô hoạt động của chi nhánh: Các chi nhánh Trà 

Vinh, Bến Tre, Vĩnh Long có quy mô hoạt động (tài sản) và nhân sự tương đương 

nhau. Trong đó, tổng tài sản có (dư nợ cấp tín dụng) trên 9.000 tỷ đồng, nhân sự trên 

330 nhân viên; riêng chi nhánh Tiền Giang, tài sản có trên 16.000 tỷ đồng, nhân sự 

là trên 550 nhân viên, còn chi nhánh Cần Thơ, tài sản có là trên 6.000 tỷ đồng, nhân 

sự trên 200 nhân viên. 

Phương pháp phân tích số liệu: Tác giả, sử dụng kỹ thuật phân tích độ tin cậy 

Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA, phân tích nhân tố khẳng định CFA; 

kiểm định mô hình lý thuyết của luận án bằng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. 

3.4.2 Kiểm định mô hình lý thuyết đề xuất nghiên cứu của luận án 

3.4.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo bằng độ tin cậy Cronbach’ Alpha 

Tác giả kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

để loại các biến rác, vì nó có thể tạo ra các yếu tố giả (Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị 

Mai Trang, 2009). Loại các biến quan sát có hệ số tương quan biến tổng nhỏ < 0,3 (Hair 

và cộng sự, 1998); tiêu chuẩn chọn thang đo khi có độ tin cậy Alpha > 0,6 (Alpha càng 

lớn thì độ tin cậy càng cao) (Nunnally & Burnstein, 1994). Tuy nhiên, để đảm bảo độ 

tin cậy của thang đo, tác giả đã chọn những quan sát có hệ số tương quan biến tổng ≥ 

0,5. Các mức giá trị hệ số Cronbach’s Alpha: Từ 0,8 đến gần bằng 1 là thang đo lường 

rất tốt; từ 0,7 đến 0,8 là thang đo lường sử dụng tốt; từ 0,6 trở lên là thang đo lường đủ 

điều kiện (Nunnally, 1978; Peterson, 1994; Slater, 1995). Tác giả lựa chọn hệ số 

Cronbach’s Alpha > 0,6 cho nghiên cứu luận án. Công thức của hệ số Cronbach’s Alpha 

là: a = Nr/[1 + r(N – 1)], Trong đó r là hệ số tương quan trung bình giữa các mục hỏi. 
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3.4.2.2 Kiểm định thang đo bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA  

(Exploratory Factor Analysis) 

Thứ nhất, cần dựa vào kiểm định Barlett và hệ số KMO (Kaiser Meyer Olkin 

Measure of Sampling Adequacy): (1) Theo Hair và cộng sự (1998), nếu chọn tiêu chuẩn 

Factor loading ≥ 0,3 thì cở mẫu tối thiểu là 350; tiêu chuẩn Factor loading  ≥ 0,55, thì 

cở mẫu vào khoảng 100; Factor loading  ≥ 0,75, thì cở mẫu vào khoảng 50. Do đề tài 

nghiên cứu cở mẫu trên 500 nên tác giả chọn Factor loading  ≥ 0,3; (2) Hệ số KMO 

(Kaiser Meyer Olkin Measure of Sampling Adequacy): 0,5 ≤ KMO ≤ 1 là chỉ số phù 

hợp để phân tích nhân tố; (3) Bartlett có ý nghĩa thống kê khi (Sig. < 0,05).  

Thứ hai, để kiểm định giá trị của thang đo, cần xem xét ba thuộc tính trong kết 

quả phân tích EFA: (1) Số lượng nhân số trích: Eigenvalue được dùng để xác định số 

lượng nhân tố trích, số lượng nhân tố được trích khi hệ số Eigenvalue lớn hơn ≥ 1 

(Nguyễn Đình Thọ, 2013); (2) Trọng số nhân tố: Trọng số nhân tố lớn hơn ≥ 0,5 là giá 

trị chấp nhận. Nếu nhỏ ≤ 0,5 thì có thể xóa biến đó vì nó thực sự không đo lường khái 

niệm cần đo. Tuy nhiên, cần chú ý những giá trị này về mặt thống kê. Vấn đề loại bỏ 

biến có trọng số thấp cần chú ý đến giá trị nội dung của biến đó đóng góp vào giá trị nội 

dung của khái niệm nó đo lường (Nguyễn Đình Thọ, 2013); (3) Thang đo chỉ được chấp 

nhận khi tổng phương sai trích (Cumualative %) ≥ 50% (Anderson & Gerbing, 1988). 

Yếu tố này thể hiện các nhân tố trích được bao nhiêu phần trăm của các biến đo lường. 

Thỏa được điều kiện này, chúng ta kết luận mô hình EFA là phù hợp. 

3.4.2.3 Kiểm định thang đo bằng phương pháp phân tích nhân tố khẳng định 

CFA (Confirmatory Factor Analysis) 

CFA là bước tiếp theo của EFA nhằm kiểm định xem có một mô hình lý thuyết 

có trước làm nền tảng cho một tập hợp các quan sát không. Mô hình được xem là phù 

hợp với dữ liệu thị trường khi các chỉ số thỏa mãn các điều kiện sau: 

- Tính đơn nguyên (unidimensionality): Để xem xét mức độ phù hợp của mô hình 

với dữ liệu thị trường và mô hình được xem là phù hợp khi Chi-square có P-Value < 

0,05; Chi-square/df (Chi-square điều chỉnh theo bậc tự do) nhỏ hơn 03 (Hair và cộng 

sự, 2010). Trong một số nghiên cứu thực tế người ta phân biệt thành 02 trường hợp Chi-

square/df nhỏ hơn 03 (với mẫu N ≤ 200) và Chi-square/df nhỏ hơn 05 (với mẫu N ≥ 

200) (Kettinger và Lee, 1995). Chỉ số thích hợp so sánh (CFI – Comparative fit index) 

và chỉ số Turker – Lewis (TLI – Turker và Lewis Index) lớn hơn 0,9. Chỉ số thích hợp 

tốt (GFI – Good of Fitness Index) có thể nhỏ hơn 0,9 cũng có thể chấp nhận được (Hair 
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và cộng sự, 2010) và chỉ số RMSEA (Root Mean Square Error Approximation) nhỏ hơn 

0,08 (Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, 2008). Mô hình nhận được các giá 

trị IFI, TLI, CFI > 0,9 thì đạt yêu cầu (Bentler & Bonett, 1980). Trong nghiên cứu này 

tác giả lựa chọn các chỉ số IFI, TLI, CFI > 0,9 để phân tích. Có bốn yếu tố quan trọng 

của cấu trúc giá trị của đo lường cần phải được xem xét: Độ tin cậy; giá trị hội tụ; giá trị 

phân biệt; giá trị liên hệ lý thuyết (Peter, 1981); 

- Độ tin cậy (composite reliability): Độ tin cậy được đo lường thông qua 03 chỉ 

Cr VCrsố: Hệ số tin cậy tổng hợp ( ), hệ số tổng phương sai trích ( ) và hệ số Cronabach’s 

Alpha (đã trình bày ở mục 3.4.2.1). 
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i1Trong đó là trọng số chuẩn hóa của biến quan sát thứ i;  là phương sai 

của sai số đo lường biến quan sát thứ i, ρ là biến quan sát của thang đo. Theo Hair và 

cộng sự (2010) thì tổng phương sai trích phải từ 0,5 trở lên mới đạt yêu cầu.; 

- Giá trị hội tụ (convergent validity): Theo Anderson & Gerbing (1988) cho rằng 

thang đo đạt được giá trị hội tụ khi các trọng số chuẩn hóa tối thiểu là 0,5 và ý nghĩa thống 

kê (sig < 0,05); 

- Giá trị phân biệt (discriminant validity): Có thể kiểm định giá trị phân biệt của 

các khái niệm trong mô hình tới hạn. Nói lên sự phân biệt giữa hai khái niệm đo lường. 

Giá trị phân biệt đạt được khi tương quan giữa 02 khái niệm khác biệt so với 1. Nếu nó 

thực sự khác biệt thì các thang đo đạt được giá trị phân biệt; 

- Giá trị liên hệ lý thuyết: Đề cập đến mối quan hệ quan sát được giữa những cấu 

trúc và cung cấp bằng chứng cho thấy có mối quan hệ khái niệm giữa các biến được 

quan sát và những cấu trúc nền tảng của nó (Peter, 1981). Giá trị liên hệ lý thuyết được 

kiểm định cùng với mô hình lý thuyết, khi xem xét mối quan hệ của nó với các khái 

niệm khác trong mô hình (Anderson và Gerbing, 1988). Mô hình cấu trúc tuyến tính 

(SEM-Strucral Equation Modeling) được sử dụng để kiểm định mô hình lý thuyết và 

kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. 

3.4.2.4 Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM-Strucral Equation Modeling) 

Mô hình cấu tuyến tính SEM là một phương pháp thống kê trong đó xem xét mối 

quan hệ đa biến (biến độc lập và biến phụ thuộc) tham gia vào việc phân tích (Hair và 
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cộng sự, 2010). SEM sử dụng để ước lượng các mô hình đo lường (Mesurement Model) 

và mô hình cấu trúc (Structure Model) của các lý thuyết đa biến. Mô hình đo lường chỉ 

rõ quan hệ giữa các biến tiềm ẩn (Latent Variables) và các biến quan sát (observed 

variables). Mô hình cấu trúc kiểm định mối quan hệ giữa các biến tiềm ẩn với nhau. 

Theo Anderson và Gerbing (1988) thì phân tích nhân tố khẳng định CFA được thực hiện 

đầu tiên để kiểm định tính hợp lệ của các mô hình do lường và sau đó phân tích mô hình 

cấu trúc tuyến tính SEM để kiểm định mô hình nghiên cứu. 

- Các giả định của SEM: Theo Hair và cộng sự (2010), phân phối chuẩn đơn 

biến có thể được phát hiện bằng cách kiểm tra skewness và kurtosis của mỗi biến. 

Nếu skewness lớn hơn 03 là sai lệch và nếu kurtosis là lớn hơn 10 chứng tỏ có vần 

đề (Kline, 2005). Kurtosis lớn hơn 20 điều này cho thấy một vấn đề nghiêm trọng 

của trạng thái phân phối chuẩn. Giả định quan trọng của SEM là không có đa cộng 

tuyến, đa cộng tuyến có thể xảy ra khi các biến riêng biệt có tương quan rất cao và 

điều này cho thấy rằng nó thực sự đo lường các khái niệm tương tự (Kline, 2005). 

Có thể kiểm tra các ma trận tương quan và hệ số tương quan bình phương (R²). Nếu 

có mối tương quan vượt quá 0,85 giữa hai biến khác nhau, nó có thể là khái niệm 

không thể phân biệt (Kline, 2005). 

- Kiểm định tính hợp lệ của mô hình: Giá trị của mô hình được ước tính dựa 

trên giá trị thang đo, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt và tính đơn hướng. Kline (2005), 

cho rằng giá trị thang đo là yếu tố chung nhất của giá trị và là phạm vi mà các biến đo 

lường phản ánh cấu trúc tiềm ẩn lý thuyết chính xác. CFA là một dạng của SEM, vì 

vậy các chỉ số sử dụng trong mô hình SEM được xem xét như trong kiểm định CFA 

(Hair và cộng sự, 2010). 
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Tóm tắt chương 3 

Chương 03 là chương nêu phương pháp nghiên cứu của luận án và xây dựng 

thang đo chính thức của luận án. Trong đó, đã trình bày quy trình nghiên cứu định tính 

bằng khảo sát chuyên gia và nhân viên để chỉnh sửa, bổ sung, mở rộng và hoàn chỉnh 

bộ thang đo; tiến hành khảo sát thực tế các nhân viên ngân hàng để nghiên cứu định 

lượng sơ bộ, loại bỏ các biến quan sát (DDCV1, DDCV3 và DT1) do không đạt độ tin 

cậy, chưa phù hợp với thang đo thông qua việc kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ 

số tin cậy Cronbach’s Alpha và kiểm định trị thang đo bằng phương pháp EFA. Kết quả 

hình thành bảng câu hỏi chính thức gồm 11 nhân tố độc lập với 58 biến quan sát và hai 

nhóm nhân tố phụ thuộc với 25 biến quan sát tổng cộng 83 biến quan sát. Cuối cùng, 

các số liệu để phân tích dữ liệu chính thức được mô tả. Phân tích nhân tố khẳng định 

(CFA) và phương trình cấu trúc tuyến tính (SEM). Kết quả nghiên cứu này sẽ được trình 

bày tại chương 4. 
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CHƯƠNG 4 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

Chương này phân tích và thảo luận kết quả nghiên cứu chính thức. Bao gồm 03 

nội dung: (1) Phân tích mẫu nghiên cứu chính thức; (2) Phân tích nhân tố khẳng định 

(CFA); (3) Kiểm định mô hình lý thuyết bằng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM). 

4.1 GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ VỀ AGRIBANK KHU VỰC ĐỒNG 

BẰNG SÔNG CỬU LONG 

Mạng lưới Agribank khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2020 có 17 

chi nhánh loại I trực thuộc trụ sở chính, tăng 02 chi nhánh so với năm 2018. Số nhân sự 

thì tăng giảm liên tục qua ba năm: Năm 2018 là 5.113 lao động; năm 2019 là 5.215 lao 

động, tăng 102 lao động so 2018, tỷ lệ tăng 02%; năm 2020 là 5.149 lao động, giảm 66 

lao động so năm 2019, tỷ lệ giảm 1,28% (chi tiết xem phụ lục 15). 

Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ lao động của 

Agribank khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đã không ngừng được nâng lên, thể hiện 

qua số liệu (chi tiết xem phụ lục 15). 

Trình độ Thạc sỹ: Năm 2018, có 1.278 người, chiếm 24,99%/tổng lao động; năm 

2019 có 1.304 người, chiếm 25%/tổng lao động, tăng 26 người so với năm 2018, tỷ lệ 

tăng 2,03%; năm 2020 có 1.545 người, chiếm 30%/tổng lao động, tăng 241 người so 

năm 2019, tỷ lệ tặng 15,60%.  

Trình độ đại học: Năm 2018 có 3.733 người, chiếm 73%/tổng lao động; năm 

2019 có 3.807 người, chiếm 75%/tổng lao động, tăng 74 người so với năm 2018, tỷ lệ 

tăng 1,98%; năm 2020 có 3.507 người, chiếm 68,11%/tổng lao động, giảm 300 người 

so với năm 2019, tỷ lệ giảm 8,55%. 

Dưới đại học: Năm 2018 có 102 người, chiếm 1,99%/tổng lao động; năm 2019 

có 104 người, chiếm 1,99%/tổng lao động; năm 2020 có 97 người, chiếm 1,88%/tổng 

lao động.  

Trình độ tin ngoại ngữ: (i) Đại học: Năm 2018 có 256 người, chiếm 5%/tổng lao 

động; năm 2019 có 261 người, chiếm 5%/tổng lao động; năm 2020 có 265 người, chiếm 

5,14%/tổng lao động; (ii) chứng chỉ: Năm 2018 có 4.806 người, chiếm 93,99%/tổng lao 

động; năm 2019 có 4.902 người, chiếm 93,99%/tổng lao động; năm 2020 4.839 người, 

chiếm 93,97%/tổng lao động; (iii) chưa có trình độ ngoại ngữ: năm 2018 có 51 người, 
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chiếm 0,99%/tổng lao động; năm 2019 có 52 người, chiếm 0,99%/tổng lao động; năm 

2020 có 45 người, chiếm 0,87%/tổng lao động;  

Trình độ tin học: (i) Đại học: năm 2018 có 205 người, chiếm 4,01%/tổng lao 

động; năm 2019 có 261 người, chiếm 5%/tổng lao động; năm 2020 có 259 người, chiếm 

5,03%/tổng lao động; (ii) kỹ thuật viên: Năm 2018 có 50 người, chiếm 0,98%/tổng lao 

động; năm 2019 có 52 người, chiếm 1%/tổng số lao động; năm 2020 có 51 người, chiếm 

0,99%/tổng số lao động; (iii) chưa có trình độ tin học: Năm 2018 có 49 người, chiếm 

0,96%/tổng lao động; năm 2019 có 62 người, chiếm 1,19%/tổng lao động; măm 2020 

có 40 người, chiếm 77%/tổng lao động.  

4.2 THIẾT KẾ MẪU NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 

Phương pháp chọn mẫu và phương pháp khảo sát đã trình bày chi tiết tại mục 3.4 

Thiết kế quy trình nghiên cứu định lượng chính thức trang 104. 

Bảng 4.1. Tổng hợp Cơ cấu mẫu trong nghiên cứu chính thức 

Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ (%) 

Giới tính Nam 223 40,8 

 Nữ 324 59,2 

Tuổi 

22-27 50 9,1 

28-37 93 17,1 

38-52 117 21,4 

53-60 287 52,5 

Trình độ học vấn 

Cao đẳng 16 2,9 

Đại học 472 86,3 

Sau Đại học 59 10,8 

Vị trí công tác 

Tín dụng 183 33,45 

Giao dịch viên 181 33,08 

Trưởng/phòng tín dụng 65 11,32 

Trưởng/phó phòng kế toán 64 11,70 

Giám đốc/phó Giám đốc phòng giao dịch 54 9,87 

Năm làm việc 

5 năm 125 22,9 

10 năm 122 22,3 

20 năm  192 35,1 

Trên 20 năm 108 19,7 

(Nguồn: Số liệu nghiên cứu chính thức 547 nhân viên trong hệ thống Agribank khu 

vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, 2019)  
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 Mẫu nghiên cứu được thu thập như sau: Tổng số phiếu phát ra là 600 phiếu, tại 

05 Chi nhánh Agribank tại 05 tỉnh, số phiếu được chọn lựa là dựa trên cơ sở quy mô tài 

sản của ngân hàng, số nhân sự của từng chi nhánh, được phân bổ theo hình thức thức từ 

nhỏ đến lớn, cụ thể: Cần Thơ (100 phiếu), Trà Vinh (120 phiếu), Bến Tre (120 phiếu), 

Vĩnh Long (120 phiếu) và Tiền Giang (140 phiếu). Tổng số phiếu thu về là 553 phiếu. 

Số phiếu không đạt yêu cầu là 06 phiếu (chủ yếu là không điền đầy đủ hoặc điền 1 vài 

ý kiến); số phiếu đạt yêu cầu đưa vào phân tích là 547 phiếu. 

Từ Bảng 4.1 kết quả thống kê mô tả các biến cho thấy số liệu hợp lý tổng số phiếu 

được đưa vào phần mềm để xử lý là 547 phiếu; người trả lời có đặc điểm chủ yếu là: 

Giới tính nữ chiếm 59,2%; tỷ lệ nhân viên tín dụng và giao dịch viên tương nhau; thành 

phần từ nhân viên đến lãnh đạo cấp phòng; trình độ học vấn đại đa số là Đại học (chiếm 

86,3%); số năm công tác phần lớn là từ 20 năm (35,1%). 

Phân tích về khía cạnh liên quan đến Động lực làm việc: 

Phân tích về độ tuổi: Từ bảng 4.1 cho thấy độ tuổi chiếm tỷ trọng lớn nhất trong 

cơ cấu độ tuổi tại thời điểm khảo sát từ 53-60 tuổi, điều này nói lên một vấn đề nếu 

muốn tăng Động lực làm việc thì sẽ gặp khó khăn, do độ tuổi này Động lực làm việc 

giảm dần, thiếu sáng tạo và phấn đấu, có rất nhiều lý do, trong đó liên quan đến sự bảo 

thủ, chờ đợi về hưu và an phận; độ tuổi chiếm tỷ trọng thứ hai là từ 38-52, chiếm tỷ 

trọng 21,4% đây là độ tuổi tốt để tăng Động lực làm việc, bởi độ tuổi này là độ tuổi phát 

huy hết khả năng của một con người để phát triển sự nghiệp nên sẽ dễ khuyến khích 

tăng Động lực làm việc; độ tuổi từ 22 – 37 chiếm tỷ trọng nhỏ nhất chỉ 9,1% , điều này 

cho thấy cơ cấu lao động của trẻ tuổi của Agribank khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long 

chiếm tỷ trọng thấp, đồng nghĩa với việc lao động trong ngân hàng này là lao động lớn 

tuổi nhiều nên khó khăn cho các nhà quản trị ngân trong việc hoạch định chiến lược tăng 

Động lực làm việc cũng như tăng năng suất lao động cho ngân hàng; 

Phân tích về trình độ chuyên môn: Trình độ Đại học là 472 người, chiếm tỷ trọng 

86,3%, cao nhất trong cơ cấu trình độ chuyên môn. Điều này, cho thấy trình độ nhân sự 

của ngân hàng đã đáp ứng yêu cầu công việc trong ngành thương mại đặc biệt đòi hỏi 

trình độ lao động cao; nhận thức cao trong tăng Động lực làm việc; trình độ chiếm tỷ lệ 

cao thứ hai là sau đại học chiếm 10,8%, tuy không phải là cao trong cơ cấu trình độ 

nhưng cho thấy chính sách khuyến khích đào tạo – thăng tiến của ngân hàng để tăng 

Động lực làm việc; 
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Phân tích về số năm làm việc: Số năm làm việc chiếm tỷ trọng cao nhất là 20 

năm, chiếm 35,1%, từ 5 năm đến 10 năm là trên 22%, trên 20 năm chiếm tỷ trọng 19, 

7% nói lên số lao động có thâm niên cao, kinh nghiệm nhiều, thuận lợi cho việc tăng 

Động lực làm việc. 

Phân tích về khía cạnh liên quan đến gắn bó của nhân viên: 

Phân tích về độ tuổi: Chiếm tỷ trọng cao nhất là từ 53-60 tuổi (chiếm 52,5%), từ 

38-52, chiếm 21,4%, từ 28-37 chiếm 17,1% và thấp nhất là độ tuổi 22 – 27 chiếm 9,1% 

nói lên nhân viên có độ tuổi lớn chiếm tỷ trọng từ cao đến thấp trong cơ cấu độ tuổi, 

đồng nghĩa với việc nhân viên gắn bó lâu dài với ngân hàng;  Phân tích về số năm công 

tác: Số năm công tác chiếm tỷ trọng cao nhất là 20 năm, chiếm 35,1%, số năm công tác 

trên 20 năm, chiếm 19,7%, lần lượt 10 năm, 5 năm chiếm tỷ trọng trên 22%. Qua số liệu 

này lại một lần nữa chứng minh nhân viên của Agribank có Sự cam kết gắn bó lâu dài 

với ngân hàng. 

4.3 KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO – HỆ SỐ 

CRONBACH’S ALPHA 

Theo phần lý thuyết trình bài tại chương 03, tác giả chọn điều kiện cho đề tài này 

để kiểm định thang đo, hệ số Cronbach’s Alpha như sau: Biến có hệ số tương quan biến 

tổng nhỏ hơn 0,5 sẽ bị loại. Hệ số Cronbach’s Alpha tổng từ 0,6 trở lên. Kết quả kiểm 

định độ tin cậy của thang đo cuối cùng được thể hiện ở bảng 4.2. 

Bảng 4.2. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha 

Biến quan sát Hệ số tương quan biến – tổng Cronbach’s Alpha nếu loại biến 

Đặc điểm cộng việc 

DDCV1 0,718 0,896 

DDCV4 0,770 0,874 

DDCV5 0,839 0,849 

DDCV6 0,794 0,866 

Cronbach’s Alpha 0,900 

Đào tạo – Thăng tiến 

DT2 0,754 0,879 

DT3 0,850 0,794 

DT5 0,768 0,867 

Cronbach’s Alpha 0,893 

Tiền lương 

TL1 0,614 0,815 

TL4 0,724 0,706 
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Biến quan sát Hệ số tương quan biến – tổng Cronbach’s Alpha nếu loại biến 

TL5 0,692 0,737 

Cronbach’s Alpha 0,821 

Phúc lợi 

PL1 0,705 0,893 

PL3 0,838 0,845 

PL4 0,839 0,844 

PL5 0,719 0,889 

Cronbach’s Alpha 0,898 

Cấp trên 

CT1 0,695 0,880 

CT2 0,836 0,826 

CT3 0,813 0,835 

CT5 0,685 0,883 

Cronbach’s Alpha 0,888 

Đồng nghiệp   

DN1 0,850 0,845 

DN3 0,776 0,906 

DN5 0,832 0,859 

Cronbach’s Alpha 0,909 

Đánh giá thành tích 

DG1 0,722 0,879 

DG2 0,814 0,845 

DG3 0,844 0,833 

DG4 0,687 0,892 

Cronbach’s Alpha 0,894 

Chính sách lao động 

CS2 0,647 0,823 

CS3 0,704 0,799 

CS4 0,764 0,774 

CS5 0,655 0,823 

Cronbach’s Alpha 0,848 

Điều kiện làm việc 

DK1 0,641 0,885 

DK2 0,664 0,882 

DK3 0,752 0,861 

DK4 0,812 0,846 

DK5 0,791 0,851 

Cronbach’s Alpha 0,889 
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Biến quan sát Hệ số tương quan biến – tổng Cronbach’s Alpha nếu loại biến 

Áp lực công việc 

AL3 0,816 0,884 

AL4 0,858 0,849 

AL5 0,804 0,893 

Cronbach’s Alpha 0,913 

RR1 0,688 0,905 

RR2 0,767 0,889 

RR3 0,834 0,874 

RR4 0,804 0,881 

RR5 0,763 0,890 

Cronbach’s Alpha 0,908 

Động lực làm việc 

DL2 0,636 0,806 

DL4 0,554 0,828 

DL5 0,645 0,804 

DL6 0,775 0,766 

DL8 0,603 0,815 

Cronbach’s Alpha 0,837 

Gắn bó cảm xúc 

GBCX3 0,650 0,875 

GBCX4 0,786 0,821 

GBCX5 0,781 0,821 

GBCX6 0,721 0,845 

Cronbach’s Alpha 0,876 

Gắn bó tính toán 

GBTT3 0,732 0,893 

GBTT4 0,868 0,846 

GBTT5 0,813 0,864 

GBTT6 0,730 0,896 

Cronbach’s Alpha 0,903 

Gắn bó chuẩn mực 

GBCM1 0,678 0,861 

GBCM2 0,749 0,797 

GBCM5 0,793 0,755 

Cronbach’s Alpha 0,862 

(Nguồn: Số liệu nghiên cứu chính thức 547 nhân viên trong hệ thống Agribank khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long, 2019)  
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 Từ bảng 4.2 chúng ta tiến hành phân tích xem các biến quan sát nào giữ lại và 

biến quan sát nào sẽ bị loại do không đạt yêu cầu để phân tích tiếp theo. 

 - Thang đo Đặc điểm công việc được đo lường bởi tám biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’s Alpha sau khi loại biến DDCV2, DDCV3, DDCV7 (do hệ số tương quan 

biến tổng DDCV2 = 0,438; DDCV 3 = 0,442; DDCV7= 0,469 < 0,5) thì hệ số 

Cronbach’Alpha lần 2 = 0,900 > 0,6 và các biến quan sát đều có hệ số tương quan biến 

tổng đều > 0,5 nên thang đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. Như vậy, thang đo này loại 

biến DDCV2, DDCV3 và DDCV7 để đảm bảo độ tin cậy cần thiết. 

 - Thang đo Đào tạo – Thăng tiến được đo lường bởi năm biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’Alpha sau khi loại biến DT1, DT4 (do hệ số tương quan biến tổng của DT1 = 

0,351, DT4 = 0,333 < 0,5 khi phân tích lần 1) thì hệ số Cronbach’s Alpha lần 2 = 0,893 

> 0,6 và các biến quan sát đều có hệ số mức tương quan biến tổng đều > 0,5 nên thang 

đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. Như vậy, thang đo này loại biến DT1, DT4 để đảm bảo 

độ tin cậy cần thiết. 

 - Thang đo Tiền lương được đo lường bởi năm biến quan sát. Kết quả Cronbach’s 

Alpha sau khi loại biến TL1, TL3 (do hệ số tương quan biến tổng của TL2 = 0,334, TL3 

= 0,319 < 0,5 khi phân tích lần 1) thì hệ số Cronbach’Alpha lần 2 = 0,821 > 0,6 và các 

biến quan sát đều có hệ số mức tương quan biến tổng đều > 0,5 nên thang đo đáp ứng 

độ tin cậy cần thiết. Như vậy, thang đo này loại biến TL1, TL3 để đảm bảo độ tin cậy 

cần thiết. 

- Thang đo Phúc lợi được đo lường bởi năm biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’Alpha sau khi loại biến PL2 (do hệ số tương quan biến tổng PL2 = 0,493 < 0,5 

khi phân tích lần 1) thì hệ số Cronbach’s Alpha lần 2 = 0,898 > 0,6 và các biến quan sát 

đều có hệ số tương quan biến tổng đều > 0,5 nên thang đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. 

Như vậy, thang đo này loại biến PL2 để đảm bảo độ tin cậy cần thiết. 

- Thang đo Cấp trên được đo lường bởi năm biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’Alpha sau khi loại biến CT4 (do hệ số tương quan biến tổng của CT4 = 0,027 

< 0,5 khi phân tích lần 1) thì hệ số Cronbach’s Alpha lần 2 = 0,888 > 0,6 và các biến 

quan sát đều có hệ số tương quan biến tổng đều > 0,5 nên thang đo đáp ứng độ tin cậy 

cần thiết. Như vậy, thang đo này loại biến CT4 để đảm bảo độ tin cậy cần thiết. 

- Thang đo Đồng nghiệp được đo lường bởi năm biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’Alpha sau khi loại biến DN2, DN4 (do hệ số tương quan biến tổng của DN2 
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= 0,484; DN4= 0,457 < 0,5 khi phân tích lần 1) thì hệ số Cronbach’s Alpha lần 2 = 0,909 

> 0,6 và các biến quan sát đều có hệ số tương quan biến tổng đều > 0,5 nên thang đo 

đáp ứng độ tin cậy cần thiết. Như vậy, thang đo này loại biến DN2, DN4 để đảm bảo độ 

tin cậy cần thiết. 

- Thang đo Đánh giá thành tích được đo lường bởi năm biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’s Alpha sau khi loại biến DG5 (do hệ số tương quan biến tổng của DG5 = 

0,224 < 0,5 khi phân tích lần 1) thì hệ số Cronbach’s Alpha lần 2 = 0,894 > 0,6 và 

các biến quan sát đều có hệ số mức tương quan biến tổng đều > 0,5 nên thang đo đáp 

ứng độ tin cậy cần thiết. Như vậy, thang đo này loại biến DG5 để đảm bảo độ tin cậy 

cần thiết. 

- Thang đo Chính sách lao động được đo lường bởi năm biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’s Alpha sau khi loại biến CS1 (do hệ số tương quan biến tổng của CS1 = 0,451 

< 0,5 khi phân tích lần1) thì hệ số Cronbach’Alpha lần 2 = 0,848 > 0,6 và các biến quan 

sát đều có hệ số tương quan biến tổng đều > 0,5 nên thang đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. 

Như vậy, thang đo này loại biến CS1 để đảm bảo độ tin cậy cần thiết. 

- Thang đo Điều kiện làm việc được đo lường bởi năm biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’Alpha 0,889 > 0,6 và các biến quan sát đều có hệ số tương quan biến tổng 

đều > 0,5 nên thang đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. Như vậy, thang đo này đảm bảo độ 

tin cậy cần thiết. 

- Thang đo Áp lực công việc được đo lường bởi năm biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’s Alpha sau khi loại biến AL2 (do hệ số tương quan biến tổng của AL1 = 

0,293, AL2 = 0,083 < 0,5 khi phân tích lần1) thì hệ số Cronbach’Alpha lần 2 = 0,913 > 

0,6 và các biến quan sát đều có hệ số tương quan biến tổng đều > 0,5 nên thang đo đáp 

ứng độ tin cậy cần thiết. Như vậy, thang đo này loại biến AL1, AL2 để đảm bảo độ tin 

cậy cần thiết. 

- Thang đo Rủi ro tác nghiệp được đo lường bởi sáu biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’s Alpha sau khi loại biến RR6 (do hệ số Cronbach’s Alpha lần 1 RR6 = 0,908 

> Cronbach’s Alpha tổng = 0,902 khi phân tích lần 1) thì hệ số Cronbach’s Alpha lần 2 

= 0,908 > 0,6 và các biến quan sát đều có hệ số tương quan biến tổng đều > 0,5 nên 

thang đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. Như vậy, thang đo này loại biến RR6 để đảm bảo 

độ tin cậy cần thiết. 
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- Thang đo Động lực làm việc được đo lường bởi tám biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’s Alpha sau khi loại biến DL1, DL 2, DL7 (do hệ số tương quan biến tổng 

DL1 = 0,490; DL3 = 0,374, DL7 = 0,437 < 0,5) thì hệ số Cronbach’s Alpha lần 2 = 

0,837 > 0,6 và các biến quan sát đều có mức tương quan biến tổng đều > 0,5 nên thang 

đo đáp ứng độ tin cậy cần thiết. Như vậy, thang đo này loại biến DL1, DL3, DL7 để 

đảm bảo độ tin cậy cần thiết. 

- Thang đo Gắn bó cảm xúc được đo lường bởi sáu biến quan sát quan sát.  Kết quả 

Cronbach’s Alpha sau khi loại biến GBCX1 = 0,490, GBCX2 = 0,421 (do hệ số tương 

quan biến tổng < 0,5) thì hệ số Cronbach’s Alpha lần 2 = 0,876 > 0,6 và các biến quan 

sát đều có hệ số tương quan biến tổng đều > 0,5 nên thang đo đáp ứng độ tin cậy cần 

thiết. Như vậy, thang đo này loại biến GBCX1, GBCX2 để đảm bảo độ tin cậy cần thiết. 

- Thang đo Gắn bó tính toán được đo lường bởi sáu biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’s Alpha sau khi loại biến GBTT1, GBTT2 (do hệ số tương quan biến tổng 

GBTT1 = 0,303, GBTT2 = 0,448 < 0,5) thì hệ số Cronbach’s Alpha lần 2 = 0,903 > 0,6 

và các biến quan sát đều có mức tương quan biến tổng đều > 0,5 nên thang đo đáp ứng 

độ tin cậy cần thiết. Như vậy, thang đo này loại biến GBTT1, GBTT2 để đảm bảo độ tin 

cậy cần thiết. 

- Thang đo Gắn bó chuẩn mực được đo lường bởi năm biến quan sát. Kết quả 

Cronbach’s Alpha sau khi loại biến GBCM3, GBCM4 (do hệ số tương quan biến tổng 

GBCM3 = 0,457, GBCM4 = 0,472 < 0,5) thì hệ số Cronbach’s Alpha lần 2 = 0,862 > 

0,6 và các biến quan sát đều có hệ số tương quan biến tổng đều > 0,5 nên thang đo đáp 

ứng độ tin cậy cần thiết. Như vậy, thang đo này loại biến GBCM3, GBCM4 để đảm bảo 

độ tin cậy cần thiết. 

4.4 KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA THANG ĐO BẰNG PHÂN TÍCH NHÂN 

TỐ KHÁM PHÁ EFA 

Để kiểm định giá trị của thang đo bằng kiểm định EFA, tác giả kiểm tra xem dữ 

liệu có đầy đủ điều kiện để phân tích hay không bằng kiểm định KMO và kiểm định 

Barlett. Thứ nhất, điều kiện để phân tích EFA phù hợp là kiểm định KMO ≥ 0,5 và 

Barlett có P < 5% (Kaiser, 1974). Thứ hai, để kiểm định giá trị của thang đo, cần xem 

xét ba thuộc tính quan trọng trong kết quả phân tích EFA: (1) Số lượng nhân tố trích: 

Eigenvalue được dùng để xác định số lượng nhân tố trích, số lượng nhân tố được trích 
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khi hệ số Eigenvalue ≥ 1 (Nguyễn Đình Thọ, 2013); (2) Trọng số nhân tố: Trọng số nhân 

tố ≥ 0,3 là giá trị chấp nhận. Trong trường hợp < 0,3 thì xóa biến đó vì nó thực sự không 

đo lường khái niệm cần đo lường. Tuy nhiên, vấn đề loại bỏ biến cố có trọng số thấp cần 

chú ý đến giá trị nội dung của biến đó đóng góp vào giá trị nội dung của khái niệm nó đo 

lường (Nguyễn Đình Thọ, 2013). Ngoài ra, chên lệch λᵢA - λᵢB > 0,3 là giá trị thường được 

các nhà nghiên cứu chấp nhận (Nguyễn Đình Thọ, 2013), nếu hai trọng số này tương đương 

nhau thì nên loại bỏ biến này; (3) Tổng phương sai trích: Yếu tố này thể hiện các nhân tố 

trích được bao nhiêu phần % của các biến đo lường. Tổng phương sai trích phải đạt ≥ 

50% trở lên (Anderson & Gerbing, 1988). Thỏa được điều kiện này thì chúng ta kết luận 

mô hình EFA là phù hợp, có thể phân tích các nghiên cứu tiếp theo. 

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

Đặc điểm công việc; Đào tạo – Thăng tiến; Tiền lương; Phúc lợi; Cấp trên; Đồng 

nghiệp; Đánh giá thành tích; Chính sách lao động; Điều kiện làm việc; Áp lực công việc; 

Rủi ro tác nghiệp. Trên cơ sở các điều kiện phân tích trên, tác giả tiến hành phân tích 

nhân tố khám phá (EFA) theo phương pháp trích Principals axis factoring kết hợp với 

phương pháp xoay Promax, kết quả như sau: 

Bảng 4.3. Kết quả phân tích nhân tố của các biến độc lập 

MA TRẬN XOAY 

 NHÂN TỐ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

RR3 0,862           

RR2 0,833           

RR4 0,821           

RR1 0,807           

RR5 0,784           

DK4  0,896          

DK5  0,876          

DK3  0,832          

DK2  0,675          

DK1  0,653          

PL4   0,919         

PL3   0,913         

PL5   0,737         

PL1   0,735         

DDCV5    0,933        
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MA TRẬN XOAY 

 NHÂN TỐ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

DDCV6    0,859        

DDCV4    0,789        

DDCV1    0,747        

CT2     0,905       

CT3     0,890       

CT5     0,771       

CT1     0,715       

DG3      0,951      

DG2      0,874      

DG1      0,654      

DG4      0,595      

CS4       0,843     

CS3       0,758     

CS2       0,752     

CS5       0,716     

DN1        0,929    

DN5        0,886    

DN3        0,819    

AL4         0,955   

AL3         0,867   

AL5         0,827   

DT3          0,926  

DT2          0,856  

DT5          0,805  

TL4           0,852 

TL5           0,775 

TL1           0,718 

KMO 0,853 

Phương sai trích 70,124 

Sig 0,000 

Eigen-value 1,039 

(Nguồn: Số liệu nghiên cứu chính thức 547 nhân viên trong hệ thống Agribank khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long, 2019)  

 Từ bảng 4.3 cho thấy chỉ số KMO = 0,853 > 0,5 và giá trị kiểm định mức ý nghĩa 

Sig đạt 0%, đáp ứng điều kiện phân tích nhân tố khám phá; tổng phương sai trích = 
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70,124% > 50%, đều này có nghĩa khả năng giải thích được trên 50% giá trị thực tế; chỉ 

số Eigen-value = 1,039 > 1 đạt ý nghĩa thống kê; hệ số tải nhân tố thấp nhất CS5= 0,716 

> 0,3 đáp ứng điều kiện đạt ý nghĩa thực tiễn. Từ phân tích trên cho thấy mô hình phân 

tích nhân tố hoàn toàn có ý nghĩa thực tiễn và khả năng giải thích cho thực tế cao. Hình 

thành 11 nhân tố thang đo độc lập có ý nghĩa là Đặc điểm công việc; Đào tạo - Thăng 

tiến; Tiền lương; Phúc lợi; Cấp trên; Đồng nghiệp; Đánh giá thành tích; Chính sách lao 

động; Điều kiện làm việc; Áp lực công việc; Rủi ro tác nghiệp. 

4.4.2 Phân tích nhân tố khám phá các thang đo phụ thuộc 

 - Thang đo Động lực làm việc: Từ bảng 4.4 cho thấy chỉ số KMO đạt 0,758 > 0,5 

và giá trị kiểm định mức ý nghĩa Sig =  0%, đáp ứng điều kiện để tích nhân tố khám phá.  

 Tổng phương sai trích = 51,116% > 50% nên đạt yêu cầu và có thể phân tích tiếp 

theo. Nhân tố thỏa điều kiện chỉ số Eigen-value = 3,056 > 1 có ý nghĩa thống kê. Như 

vậy, với số liệu trên có thể kết luận, mô hình phân tích khám phá nhân tố hoàn toàn có 

ý nghĩa thực tiễn, khả năng giải thích cao, hình thành thang đo Động lực làm việc có 04 

biến quan sát có ý nghĩa. 

Bảng 4.4. Kết quả phân tích nhân tố Động lực làm việc 

Ma trận xoay 

 Nhân tố 

1 

DL6 0,887 

DL5 0,725 

DL2 0,693 

DL8 0,649 

DL4 0,627 

KMO 0,758 

Phương sai trích 52,116 

Sig 0,000 

Eigen-value 3,056 

(Nguồn: Số liệu nghiên cứu chính thức 547 nhân viên trong hệ thống Agribank khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long, 2019)  

  - Thang đo gắn bó: Từ bảng 4.5 cho thấy chỉ số KMO đạt 0,843 > 0,5 và giá trị 

kiểm định mức ý nghĩa Sig đạt 0%, đáp ứng điều kiện để phân tích nhân tố khám phá. 
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Tổng phương sai trích = 68,346% > 50% nên đạt yêu cầu và có thể phân tích các nghiên 

cứu tiếp theo.  

Bảng 4.5. Phân tích nhân tố gắn bó 

 Nhân tố 

1 2 3 

GBTT4 0,974   

GBTT5 0,860   

GBTT6 0,774   

GBTT3 0,739   

GBCX4  0,869  

GBCX5  0,855  

GBCX6  0,804  

GBCX3  0,672  

GBCM5   0,911 

GBCM2   0,835 

GBCM1   0,717 

KMO 0,843 

Phương sai trích 68,346 

Sig 0,000 

Eigen-value 1,594 

(Nguồn: Số liệu nghiên cứu chính thức 547 nhân viên trong hệ thống Agribank khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long, 2019)  

 Chỉ số Eigen-value = 1,594 > 1 có ý nghĩa thống kê. Do đó, với số liệu trên có thể 

kết luận, mô hình phân tích khám phá nhân tố hoàn toàn có ý nghĩa thực tiễn, hình thành 

thang đo gắn bó có 03 nhân tố có nghĩa. Vì thế, tất cả các thang đo được lựa chọn cho các 

biến trong mô hình đều đảm bảo yêu cầu và có thể sử dụng trong các phân tích tiếp theo. 

4.4.3 Phân tích cho tất cả các biến quan sát đo lường các khái niệm để phân 

tích cùng một lúc 

 Khi phân tích tất cả các biến chung thì cho thấy chỉ số KMO đạt 0,855 > 0,5 và giá 

trị kiểm định mức ý nghĩa Sig = 0%, đáp ứng điều kiện để mô hình phân tích nhân tố 
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khám phá. Tổng phương sai trích = 69,297% > 50% nên đạt yêu cầu và có thể phân tích 

các nghiên cứu tiếp theo. Nhân tố thỏa điều kiện chỉ số Eigen-value = 1,042 > 1 có ý nghĩa 

thống kê. Với những chỉ số trên, có thể kết luận mô hình phân tích nhân tố hoàn toàn có 

ý nghĩa thực tiễn. Hình thành 15 nhân tố thang có ý nghĩa là: (1) Đặc điểm công việc; 

(2) Đào tạo - Thăng tiến; (3) Tiền lương; (4) Phúc lợi; (4) Cấp trên; (5) Đồng nghiệp; 

(6) Đánh giá thành tích; (6) Chính sách lao động; (9) Điều kiện làm việc; (10) Áp lực 

công việc; (11) Rủi ro tác nghiệp; (12) Động lực làm việc; (13) Sự cam kết gắn bó cảm 

xúc; (14) Sự cam kết gắn bó liên tục; (15) Sự cam kết gắn bó chuẩn mực, chi tiết xem 

phụ lục 14. Đủ điều kiện cho phân tích CFA tiếp theo. 

4.5 KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ THANG ĐO BẰNG PHƯƠNG PHÁP CFA 

 Kết quả kiểm định CFA của các khái niệm mô hình nghiên cứu cho thấy có 12 

thành phần với 15 khái niệm của mô hình nghiên cứu gồm: (1) Động lực làm việc; (2) 

Gắn bó cảm xúc; (3) Gắn bó tính toán; (4) Gắn bó chuẩn mực; (5) Đặc điểm công việc; 

(6) Đào tạo – Thăng tiến; (7) Tiền lương; (8) Phúc lợi); (9) Cấp trên; (10) Đồng nghiệp; 

(11) Đánh giá thành tích; (12) Chính sách lao động; (13) Điều kiện làm việc; (14) Áp 

lực công việc; (15) Rủi ro tác nghiệp. Nhằm kiểm định sự phân biệt của các thành phần 

trong mô hình nghiên cứu 12 thành phần, tất cả các thành phần sẽ được tự do liên kết 

với nhau trong một mô hình gọi là mô hình tới hạn.  Kết quả CFA mô hình tới hạn 

trong hình 4.1.  

Kết quả phân tích CFA của các thang đo trong hình 4.1 cho thấy mô hình phù 

hợp với dữ liệu thị trường: Chi-square = 3412,619; bậc tự do df = 1486 (P = 0,000 < 

0,005), Chi-square/df = 2,297 < 3; IFI = 0,943, TLI = 0,936, CFI = 0,943 > 0,90; 

RMSEA = 0,049 < 0,08. Như vậy, các chỉ số trên cho thấy dữ liệu khảo sát đủ điều kiện 

cho phân tích tiếp theo và phù hợp với trường hợp nghiên cứu của luận án.  
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Hình 4.1. Kết quả CFA các thang đo mô hình tới hạn (đã chuẩn hóa) 

(Nguồn: Số liệu nghiên cứu chính thức 547 nhân viên trong hệ thống Agribank khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long, 2019)  
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 Phân tích các kết quả hội tụ của các thang đo cho thấy các trọng số đã chuẩn 

hóa mô hình tới hạn CFA của tất cả các biến quan sát đều lớn hơn 0,5 (thấp nhất DL4 = 

0,596) cho thấy các thang đo đều đạt giá trị hội tụ, chi tiết xem phụ lục 17. Qua kết quả 

kiểm định hệ số tương quan giữa các nhân tố cho thấy, tất cả các hệ số tương quan của 

các nhân tố đều nhỏ hơn 1 và tương ứng giá trị P–value < 0,05 có ý nghĩa thống kê, chi 

tiết xem phụ lục 17. Như vậy, các nhân tố thành phần đều đạt được giá trị phân biệt với 

độ tin cậy 95%. Kiểm định độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích của từng nhân tố thể 

hiện qua bảng 4.6. 

Bảng 4.6. Kết quả kiểm định độ tin của các thang đo mô hình tới hạn 

Nhân tố 
Hệ số độ tin cậy tổng hợp 

(Pc) % 

Phương sai trích (Pvc) 

(AVE) % 

Đặc điểm công việc 89,60 69,10 

Đào tạo – Thăng tiến 90,00 88,80 

Tiền lương 98,20 94,70 

Phúc lợi 95,40 83,80 

Cấp trên 99,90 96,10 

Đồng nghiệp 78,50 92,40 

Đánh giá thành tích 88,90 97,00 

Chính sách lao động 59,00 85,10 

Điều kiện làm việc 69,70 91,90 

Áp lực công việc 88,30 95,80 

Rủi ro tác nghiệp 66,90 90,90 

Động lực làm việc 52,00 83,10 

Gắn bó cảm xúc 72,70 91,40 

Gắn bó tính toán 74,00 91,90 

Gắn bó chuẩn mực 68,20 86,50 

(Nguồn: Số liệu nghiên cứu chính thức 547 nhân viên trong hệ thống Agribank khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long, 2019)  

 Từ bảng 4.6 cho thấy độ tin cậy tổng hợp Pc và Pvc được tính trên cơ sở trọng số 

nhân tố được ước lượng (Estimate) trong mô hình phân tích nhân tố khẳng định CFA 
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của thang đo. Kết quả cho thấy, các hệ số tin cậy tổng hợp Pc của từng nhân tố đều > 

50% (tối thiểu 69,10%); phương sai trích Pvc từng nhân tố đều > 50% (tối thiểu 52%). 

Vì thế có thể khẳng định một lần nữa các thang đo trong mô mình tới hạn đạt yêu cầu.  

 Tóm lại, sau khi thực hiện phân tích nhân tố khẳng định (CFA) có thể kết luận 

mô hình phù hợp với dữ liệu thị trường. Các thang đo đều đạt tính đơn hướng, giá trị hội 

tụ, giá trị phân biệt cũng như độ tin cậy. Như vậy, kiểm định mô hình đo lường không 

cho thấy sự khác biệt với mô hình nghiên cứu lý thuyết đề xuất ở chương 02. Vì vậy, 

nghiên cứu tiếp tục sử dụng mô hình này để thực hiện kiểm định bằng mô hình hóa cấu 

trúc tuyến tính (SEM) để kiểm định các nhân tố tác động đến Động lực làm việc và Sự 

cam kết gắn bó. 

4.6 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN 

CỨU BẰNG MÔ HÌNH HÓA CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH SEM 

4.6.1 Kiểm định mô hình lý thuyết chính thức 

  Sau khi kiểm định mô hình bằng phân tích khám phá CFA, sự phù hợp của mô 

hình tới hạn đã thỏa mãn điều kiện để kiểm định giả thuyết của mô hình bằng mô hình 

cấu trúc tuyến tính SEM. 

 Mô hình lý thuyết chính thức sau khi điều chỉnh được trình bày ở Hình 4.2.  

 Kết quả phân tích cấu trúc tuyến SEM cho thấy mô hình lý thuyết (hình 4.2) khá 

phù hợp với dữ liệu thị trường, vì chỉ số có 1,520 bậc tự do với giá trị thống kê, Chi bình 

phương 3,457,282 (P = 0,000). Bên cạnh, khi điều chỉnh với bậc tự do cho thấy Chi-

square/df = 2,335 < 3 thì giá trị này cho thấy mô hình đạt mức thích hợp với dữ liệu thị 

trường. Ngoài ra, các chỉ tiêu:  IFI = 0,940; TLI = 0,934; CFI = 0,939 > 0,9 và RESEA 

= 0,049 < 0,08 đều đạt yêu cầu 

 Như vậy, chúng ta có thể kết luận là mô hình này thích hợp với dữ liệu thị 

trường. Có 12 nhân tố với 15 khái niệm nghiên cứu trong mô hình: 11 khái niệm độc 

lập: (1) Điều kiện làm việc (DK); (2) Phúc lợi (PL); (3) Đánh giá thành tích (DG); (4) 

Cấp trên (CT); (5) Rủi ro tác nghiệp (RR); (6) Đặc điểm công việc (DDCV); (7) Chính 

sách lao động (CS); (8) Đồng nghiệp (DN); (9) Tiền lương (TL); (10) Đào tạo thăng 

tiến (DT); (11) Áp lực công việc (AL) và bốn khái niệm phụ thộc: (1) Động lực làm 

việc (DL); (2) Gắn bó tính toán (GBTT); (3) Gắn bó cảm xúc (GBCX); (4) Gắn bó 

chuẩn mực (GBCM). 
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Chi-square = 3,457,282; df = 1,519; p = 0,000 Chi-square/df =2,335; IFI = 0,940;  

TLI = 0,934; CFI = 0,939 RESEA = 0,049 

Hình 4.2. Kết quả SEM mô hình lý thuyết (chuẩn hóa) 

(Nguồn: Số liệu nghiên cứu chính thức 547 nhân viên trong hệ thống Agribank khu 

vực Đồng Bằng Sông Cửu Long của tác giả, 2019)  

 Từ bảng 4.7 cho thấy các mối quan hệ trong mô hình đều có ý nghĩa thống kê vì 

có giá trị P < 0,05. Đồng thời, kết quả này chúng ta có thể kết luận rằng thang đo các 

khái niệm trong mô hình đều đạt giá trị liên hệ lý thuyết. Do các thang đo đều có mối 

quan hệ với nhau như đã kỳ vọng về mặt lý thuyết (Churchill, 1995). 
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Bảng 4.7. Kết quả kiểm định mối tương quan giữa các nhân tố đã chuẩn hóa 

Tương quan 
Ước 

lượng 
S.E. C.R. P 

Kết luận 

 giả thuyết 

Động lực <--- Đặc điểm công việc 0,800 0,027 2,988 0,003 
Chấp nhận 

giả thuyết H1 

Động lực <--- Đào tạo – Thăng 

tiến 
0,269 0,034 7,958 0,003 

Chấp nhận 

giả thuyết H2 

Động lực <--- Tiền lương 0,053 0,025 2,129 0,033 
Chấp nhận 

giả thuyết H3 

Động lực <--- Phúc lợi 0,053 0,025 2,085 0,037 
Chấp nhận 

giả thuyết H4 

Động lực <--- Cấp trên 0,121 0,027 4,472 0,001 
Chấp nhận 

giả thuyết H5 

Động lực <--- Đồng nghiệp 0,055 0,028 1,984 0,047 
Chấp nhận 

giả thuyết H6 

Động lực <--- Đánh giá thành tích 0,087 0,037 2,395 0,017 
Chấp nhận 

giả thuyết H7 

Động lực <--- Chính sách lao động 0,044 0,022 2,024 0,043 
Chấp nhận 

giả thuyết H8 

Động lực <--- Điều kiện làm việc 0,055 0,020 2,696 0,007 
Chấp nhận 

giả thuyết H9 

Động lực <--- Áp lực công việc -0,043 0,018 -2,352 0,019 

Chấp nhận 

giả thuyết 

H10 

Động lực <--- Rủi ro tác nghiệp -0,086 0,029 -3,004 0,003 

Chấp nhận 

giả thuyết 

H11 

Gắn bó <--- Động lực làm việc 0,137 0,050 2,726 0,006 

Chấp nhận 

giả thuyết 

H12 

(Nguồn: Số liệu nghiên cứu chính thức 547 nhân viên trong hệ thống Agribank khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long, 2019) 
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 Qua bảng 4.7 cho thấy các giả thuyết đều đạt nhu cầu đặc ra ở chương 02; hệ số 

hồi quy đã chuẩn hóa, giá trị P value < 0,5% đều này có thể kết luận các nhân tố đều có 

sự tác động đến Động lực làm việc và Động lực làm việc có tác động đến Sự cam kết 

gắn bó của nhân viên với ngân hàng. Trong đó, Đào tạo thăng tiến tác động cùng chiều 

đến Động lực làm việc (H2) là mạnh nhất sau đó mức độ tác động này giảm dần lần lượt 

là thứ 02: Cấp trên tác động đến Động lực làm việc (H5); thứ 03: Rủi ro tác nghiệp tác 

động đến Động lực làm việc (H11); thứ 04: Đặc điểm công việc tác động đến Động lực 

làm việc (H1); thứ 05: Động lực làm việc tác động đến động Sự cam kết gắn bó (H10); 

thứ 06: Điều kiện làm việc tác động đến Động lực làm việc (H9); thứ 07: Đánh giá thành 

tích tác động đến Động lực làm việc (H7); thứ 08: Áp lực công việc tác động đến Động 

lực làm việc (H10); thứ 09: Tiền lương tác động đến Động lực làm việc (H3); thứ 10: 

Phúc lợi động đến Động lực làm việc (H4); thứ 11: Chính sách lao động tác động đến 

Động lực làm việc (H8); thứ 12: Đồng nghiệp tác động đến Động lực làm việc (H6).  

4.6.2 Kiểm định ước lượng của mô hình lý thuyết bằng Boostrap 

 Theo Aderson & Gerbing (1988), phương pháp lấy mẫu bằng cách chia mẫu ra 

để ước lượng các tham số mô hình và dùng để đánh giá lại, nhưng phương pháp phân 

tích cấu trúc tuyến tính thường đòi hỏi mẫu lớn nên việc làm này tốn kém nhiều thời 

gian và chi phí. Trong trường hợp này thì Boostrap là phương pháp phù hợp để thay thế. 

Phương pháp Bootstrap được sử dụng để kiểm định các ước lượng của mô hình, được 

tính toán dữ liệu khảo sát đảm bảo độ tin cậy cho nghiên cứu. Boosttap là phương pháp 

thích hợp để đánh giá lại mẫu khảo sát có đảm bảo độ tin cậy cho các ước lượng của mô 

hình (Schumacker và Lomax, 1996). Hiệu số giữa trung bình các ước lượng từ Bootstrap 

và các ước lượng ban đầu gọi là độ chệch (CR). Trị tuyệt đối các độ chệch này càng 

nhỏ, càng có ý nghĩa thống kê.  

 Hiện nay, tác giả chưa tìm được tài liệu quy định độ chênh lệch này tối thiểu là 

bao nhiêu, Theo Lê Dân và Nguyễn Thị Trang (2011) thì độ chênh lệch (CR) nhỏ hơn 

hoặc bằng 1,5 là tốt. Bên cạnh đó, Phạm Lê Hồng Nhung và cộng sự (2012), cùng một 

số tác giả khác cho rằng, độ chênh lệch nhỏ hơn hoặc bằng 02 là đạt yêu cầu. Để kiểm 

định độ tin cậy của các hệ số ước lượng, tác giả tiến hành kiểm định Bootstrap đối với 

mô hình nghiên cứu chính thức với số lượng mẫu lặp lại N = 1000 lần (Nguyễn Đình 

Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang, 2008). 
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Bảng 4.8. Bảng kết quả kiểm định Boostrap 

Quan hệ SE SE-SE 
Trung 

Bình  

Giá trị 

chênh 

lệch Bias 

Sai số của 

giá trị chênh 

lệc SE-Bias 

Giá trị 

kiểm 

định 

(C,R) 

Động lực <- Điều kiện 0,030 0,001 0,054 -0,000    0,001 0,000 

Động lực <- Phúc Lợi 0,030 0,001 0,053 0,000 0,001 0,000 

Động lực <- Đánh giá thành 

tích 
0,053 0,001 0,084 -0,003 0,002 -1,500 

Động lực <- Cấp trên 0,042 0,001 0,12 -0,001 0,001 -1,000 

Động lực <- Rủi ro tác nghiệp 0,037 0,001 -0,087 0,000 0,001 0,000 

Động lực <- Đặc điểm công 

việc 
0,037 0,001 0,08 0,000 0,001 0,000 

Động lực <- Chính sách lao 

động 
0,028 0,001 0,043 -0,001 0,001 -1,000 

Động lực <- Đồng nghiệp 0,037 0,001 0,056 0,001 0,001 1,000 

Động lực <- Tiền lương 0,035 0,001 0,048 -0,001 0,001 -1,000 

Động lực <- Đào tạo - Thăng 

tiến 
0,055 0,001 0,272 0,002 0,002 1,000 

Động lực <- Áp lực công việc 0,026 0,001 -0,043 0,000 0,001 0,000 

Gắn bó <- Động lực làm việc 0,055 0,001 0,139 0,002 0,002 1,000 

(Nguồn: Số liệu nghiên cứu chính thức 547 nhân viên trong hệ thống Agribank khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long, 2019) 

 Kết quả ước lượng từ 1000 mẫu được tính trung bình kèm theo độ chênh lệch 

như phân tích bảng 4.8 cho thấy độ lệch có xuất hiện nhưng không lớn, trị tuyệt đối 

C.R nhỏ hơn so với 02 (Phạm Lê Hồng Nhung và cộng sự, 2012), nên có thể nói độ 

lệch nhỏ và không có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95%, không có sự khác biệt từ 

mẫu ước lượng ban đầu và các mẫu được tạo ra bằng phương pháp Boostrap, Vì vậy, 

chúng ta có thể kết luận là các ước lượng trong mô hình có thể tin cậy cho kiểm định 

mô hình lý thuyết. 

4.6.3 Thảo luận kết quả nghiên cứu  

 Như đã phân tích ở chương 02 và điều chỉnh ở khi kiểm địng thang đo ở chương 

03 có 12 giả thuyết (ký hiệu H1 đến H12) cần kiểm định. 

 Giả thuyết H1 phát biểu là Đặc điểm công việc có tác động cùng chiều đến Động 

lực làm việc của nhân viên với ngân hàng. 
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 Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa Đặc điểm công việc (DDCV) với 

Động lực làm việc (DL) là 0,08 với sai lệch chuẩn SE = 0,027. Ước lượng này có mức 

ý nghĩa thống kê p = 0,003 < 0,05 (Bảng 4.7). Như vậy, giả thuyết này được chấp nhận 

và cho thấy nhân tố Đặc điểm công việc nó tác động cùng chiều đến Động lực làm việc 

của nhân viên với ngân hàng, đồng thời tác động mạnh thứ tư so với các nhân tố còn lại 

thể hiện qua chỉ số C.R = 2,988.  

Điều này cho thấy nó đúng với thực tế trong ngành ngân hàng thương mại hiện 

nay, vì vị trí việc làm là rất quan trọng đối với nhân viên ngân hàng, do nhân viên làm 

việc ở bộ phận tín dụng hay giao dịch viên trực tiếp với khách hàng, là người trực tiếp 

tạo ra thu nhập cao nhất của ngân hàng, và đồng nghĩa với việc sẽ lãnh lương cao, thăng 

tiến nhanh hơn các vị trí khác. Kết quả nghiên cứu này là  phù hợp với lý thuyết hai 

nhân tố của Herzberg (1959), thuyết đặc điểm công việc của Hackman và Oldman (1974) 

và các nghiên cứu trước đây như: Robbins và Cộng sự  (2003), Tan và Waheed (2011) 

và Nguyễn Thùy Dung (2015). 

 Giả thuyết H2 được phát biểu là Đào tạo - Thăng tiến có tác động cùng chiều đến 

Động lực làm việc của nhân viên với ngân hàng. 

 Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố Đào tạo – Thăng tiến 

(DT) với Động lực làm việc (DL) là 0,269 với sai lệch chuẩn SE = 0,034. Ước lượng 

này có mức ý nghĩa thống kê p = 0,003 < 0,05 (Bảng 4.7). Như vậy, giả thuyết này 

được chấp nhận, đồng nghĩa nhân tố Đào tạo – Thăng tiến nó tác động đến Động lực 

làm việc của nhân viên với ngân hàng. Nó tác động mạnh nhất so với các nhân tố còn 

lại thể hiện qua chỉ số C.R = 7.958.  

  Kết quả nghiên cứu này phù hợp với lý thuyết nền là lý thuyết thứ bậc nhu cầu 

của Maslow (1943), lý thuyết hai nhân tố của Herzberg (1959) và phù hợp với các nghiên 

cứu trước đây, như: Turyilmaz và cộng sự (2011), Kovach (1987), Brooks (2007), Tan 

và waheed (2011), Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoàn Khôi (2014). 

Giả thuyết H3 được phát biểu là Tiền lương tác động cùng chiều đến Động lực 

làm việc của nhân viên với ngân hàng. 

Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố Tiền lương (TL) với Động 

lực làm việc (DL) là 0,053 với sai lệch chuẩn SE = 0,025. Ước lượng này có mức ý 

nghĩa thống kê p = 0,033 < 0,05 (Bảng 4.7). Như vậy, giả thuyết này được chấp nhận, 

điều này cho thấy nhân tố Tiền lương tác động đến Động lực làm việc của nhân viên với 
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ngân hàng, đồng thời tác động cùng chiều và mạnh thứ chín thể hiện qua chi số C.R = 

2,129 phù hợp so với kỳ vọng. 

Kết quả nghiên cứu này phù hợp với lý thuyết hai nhân tố của Herzberg (1959) 

và các nghiên cứu trước đây như: Lindner (1998), Kovach (1987), Porter và Steers 

(1973), Christian Vandenberghe, Michel Tremblay (2008) cho rằng sự hài lòng với chế 

độ chi trả lương/thưởng hoàn toàn có tác động tới cam kết tổ chức. Các tác giả cho  rằng 

sự thỏa mãn về chế độ càng cao thì cam kết dựa trên chuẩn mực càng lớn; Tan và 

Waheed (2011), Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoan Khôi (2014), Quan Minh Nhật 

và Đặng Thị Đoan Trang (2015), Nguyễn Thị Hồng Hà (2016). 

Tuy nhiên, cũng cần chú ý rằng, mối quan hệ này không cao so với các nhân tố 

khác trong mô hình. Điều này, có nghĩa là tiền lương cũng quan trọng đối với người lao 

động nhưng không phải là tất cả để người lao động phải có Động lực làm việc và Sự 

cam kết gắn bó lâu dài với ngân hàng, nó còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa như 

Áp lực công việc, Rủi ro tác nghiệp…hoặc vì đam mê công việc nhân viên ngân hàng 

sẵn sàn làm thêm giờ không cần đòi hỏi trả thêm lương, mặc dù vậy, thực tế việc trả 

lương không thỏa đáng cho người lao động, thì nó tác động ngược với Động lực làm 

việc của nhân viên với ngân hàng. 

Giả thuyết H4 được phát biểu là Phúc lợi có tác động cùng chiều đến Động lực 

làm việc của nhân viên với ngân hàng. 

Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố Phúc lợi (PL) với Động lực 

làm việc (DL) là 0,053 với sai lệch chuẩn SE = 0,025. Ước lượng này có mức ý nghĩa 

thống kê p = 0,037 < 0,05 (Bảng 4.7). Như vậy, giả thuyết này được chấp nhận, điều này 

cho thấy nhân tố Phúc lợi tác động đến Động lực làm việc của nhân viên với ngân hàng 

và tác động cùng chiều, so với các nhân tố còn lại thể hiện qua chỉ số C.R = 2,085 thì tác 

động của nhân tố Phúc lợi được sếp thứ 10 trong các nhân tố khác là phù hợp với thực tế. 

Thực tế trong ngành ngân hàng nhân viên không những quan tâm đến vật chất 

mà còn quan tâm đến tinh thần. Khi ngân hàng có những chính sách phúc lợi tốt, làm 

hài lòng người lao động, họ cảm thấy ngân hàng quan tâm, chia sẽ trong cuộc sống 

nên  họ coi ngân hàng như ngôi nhà thứ 02 của mình và sẽ gắn bó với ngân hàng hơn. 

Đây cũng chính là nhân tố có tác động mạnh thứ sáu đến Động lực làm việc của người 

lao động. 
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Kết quả nghiên cứu này phù hợp với lý thuyết hai nhân tố Herzberg (1959) và 

phù hợp với các nghiên cứu trước như: Kukanja (2013), Kovach (1987), Tan và Waheed 

(2011), Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoan Khôi (2014). 

Giả thuyết H5 được phát biểu là Cấp trên có tác động cùng chiều đến Động lực 

làm việc của nhân viên với ngân hàng. 

Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố Cấp trên (CT) với Động 

lực làm việc (DL) là 0,121 với sai lệch chuẩn SE = 0,027. Ước lượng này có mức ý 

nghĩa thống kê p = 0,001 < 0,05 (Bảng 4.7). Như vậy, giả thuyết này được chấp nhận, 

điều này cho thấy nhân tố Cấp trên tác động đến Động lực làm việc của nhân viên với 

ngân hàng và tác động cùng chiều, so với các nhân tố còn lại thể hiện qua chỉ số C.R 

= 4,472 thì tác động của nhân tố Cấp trên rất mạnh được xếp thứ hai trong các nhân tố 

còn lại.  

Điều này cho thấy hầu hết nhân viên Agribank đều cho rằng Cấp trên của họ là 

rất quan trọng, nếu cấp trên biết cách tạo mối quan hệ hài hòa giữa các nhân viên, hài 

hòa giữa cấp trên với cấp dưới, biết lắng nghe, tiếp thu ý kiến của nhân viên, biết quan 

tâm đến đời sống của nhân viên, từ đó nhân viên cảm thấy hài lòng, tăng động lực làm 

việc, tăng năng suất lao động và tăng sự gắn bó với ngân hàng hơn. 

Kết quả nghiên cứu này phù hợp lý thuyết hai nhân tố Herzberg (1959) và phù 

hợp với các nghiên cứu trước như: Hackman & Oldman (1980); Eisenberger và cộng sự 

(1986); Kovach (1987); Koopman (1991); Nierhoff và cộng sự (1993); Koh, Goh 

(1995); Staudt (1997); Poon (2004); Vroom (1964); Sarminah (2006); Tan và Waheed 

(2011); Kaur (2015); Nguyễn Thùy Dung (2015), Nguyễn Thị Phương Dung (2016), 

Nguyễn Thị Hồng Hà (2016). 

Giả thuyết H6 được phát biểu là Đồng nghiệp có tác động cùng chiều đến Động 

lực làm việc của nhân viên với ngân hàng. 

Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố Đồng nghiệp (DN) với Động 

lực làm việc (DL) là 0,055 với sai lệch chuẩn SE = 0,028. Ước lượng này có mức ý nghĩa 

thống kê p = 0,047 < 0,05 (Bảng 4.7). Như vậy, giả thuyết này được chấp nhận, điều này 

cho thấy nhân tố Đồng nghiệp tác động đến Động lực làm việc của nhân viên với ngân 

hàng và tác động cùng chiều, so với các nhân tố còn lại thể hiện qua chỉ số C.R = 1,984 

thì tác động của nhân tố Đồng nghiệp được xếp thứ 12 trong các nhân tố còn lại. 

Từ kết quả trên, cho thấy mối quan hệ giữa các đồng nghiệp trong ngân hàng 

cũng quan trọng như các nhân tố khác. Điều này, cho thấy môi trường làm việc thân 
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thiện, hài hòa, các đồng nghiệp luôn hỗ trợ, giúp đỡ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ, vì 

mục tiêu chung của tổ chức, thì nơi đó nhân viên cảm thấy hài lòng, tăng động lực, làm 

việc hăng say, luôn cống hiến vì sự nghiệp ngân hàng và luôn gắn bó lâu dài với ngân 

hàng hơn. 

Kết quả nghiên cứu này phù hợp với lý thuyết hai nhân tố Herzberg (1959) và 

phù hợp với các nghiên cứu trước như: Kovach (1987); Tan và Waheed (2011); 

Mahfuzur và cộng sự (2013); Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoan Khôi (2014); Quan 

Minh Nhựt và Đặng Thị Đoan Trang (2015); Nguyễn Thùy Dung (2015), Kaur (2015), Nguyễn 

Thị Phương Dung (2016). 

Giả thuyết H7 được phát biểu là Đánh giá thành tích tác động cùng chiều đến 

Động lực làm việc của nhân viên với ngân hàng. 

Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố Đánh giá thành tích (DG) 

với Động lực làm việc (DL) là 0,087 với sai lệch chuẩn SE = 0,037. Ước lượng này có 

mức ý nghĩa thống kê p = 0,017 < 0,05 (Bảng 4.7). Như vậy, giả thuyết này được chấp 

nhận, điều này cho thấy nhân tố Đánh giá thành tích tác động đến Động lực làm việc 

của nhân viên với ngân hàng và tác động cùng chiều. Qua chỉ số C.R = 2,395 thì tác 

động của nhân tố Đánh giá thành tích được xếp thứ bảy trong các nhân tố còn lại. 

Đánh giá thành tích có tác động đến Động lực làm việc, cho thấy việc đánh giá 

thành tích cũng ảnh hưởng đến tâm lý của nhân viên ngân hàng. Nếu nhân viên được 

lãnh đạo đánh giá, ghi nhận công lao đóng góp một cách minh bạch, rõ ràng và công 

bằng, khen thưởng kịp thời, tương xứng với công sức họ bỏ ra thì tâm lý của nhân viên 

được phấn kích, động lực làm việc tăng lên. Nếu đánh giá không đúng, thiếu công bằng 

thì làm cho nhân viên thiếu tinh thần làm việc, không tạo ra năng suất lao động, lâu dài 

sẽ làm cho họ sẽ rời ngân hàng và tìm nơi khác phù hợp với năng lực của họ. Điều này 

là phù hợp với nghiên cứu của Fey et al. (2009) và (Lindner, 1998). 

Kết quả nghiên cứu này phù hợp với lý thuyết nền Herzberg (1959), phù hợp với 

các nghiên cứu trước đây như: Kovach (1987), Tan và Waheed (2011), Phạm Thế Anh 

và Nguyễn Thị Hồng Đào (2013), Nguyễn Thùy Dung (2015). 

Giả thuyết 8 được phát biểu là Chính sách lao động có tác động cùng chiều đến 

Động lực làm việc của nhân viên với ngân hàng. 

Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố Chính sách lao động (CS) 

với Động lực làm việc (DL) là 0,044 với sai lệch chuẩn SE = 0,022. Ước lượng này có 
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mức ý nghĩa thống kê p = 0,043 < 0,05 (Bảng 4.7). Như vậy, giả thuyết này được chấp 

nhận, điều này cho thấy nhân tố Chính sách lao động của ngân hàng tác động đến Động 

lực làm việc của nhân viên với ngân hàng và tác động cùng chiều so với kỳ vọng, so với 

các nhân tố khác chỉ số C.R = 2,024 thì tác động của nhân tố Chính sách lao động được 

xếp thứ mười một trong các nhân tố còn lại. 

Với kết quả này, thì chính sách của ngân hàng nó góp phần trong việc tăng Động 

lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên. Ngân hàng thương mại nào có chính 

sách ưu đãi tốt thì nhân viên sẽ làm việc với quyết tâm cao tạo năng suất lao động tối đa 

và cống hiến lâu dài với ngân hàng, thu hút nhân tài nhiều hơn. 

Kết quả nghiên cứu này phù hợp với lý thuyết nền Herzberg (1959) và phù hợp 

với nghiên cứu Tan và Waheed (2011). 

Giả thuyết H9 được phát biểu là Điều kiện môi trường làm việc có tác động cùng 

chiều đến Động lực làm việc của nhân viên với ngân hàng. 

Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố Điều kiện làm việc (DK) 

với Động lực làm việc (DL) là 0,055 với sai lệch chuẩn SE = 0,020. Ước lượng này có 

mức ý nghĩa thống kê p = 0,007 < 0,05 (Bảng 4.7). Giả thuyết này được chấp nhận, điều 

này cho thấy nhân tố Điều kiện làm việc tác động đến Động lực làm việc của nhân viên 

với ngân hàng và tác động cùng chiều so với kỳ vọng, so với các nhân tố còn lại thể hiện 

qua chỉ số C.R = 2,696 thì tác động của nhân tố Điều kiện làm việc được xếp thứ sáu 

trong các nhân tố còn lại. 

Điều kiện làm việc có tác động cùng chiều với Động lực làm việc, thì cho thấy 

người lao động luôn muốn được làm việc trong điều kiện an toàn, thoải mái, trang thiết 

bị đầy đủ, cơ sở hạ tầng tiện nghị, từ đó thúc đẩy người lao động làm việc tốt hơn 

(Robbins và cộng sự, 2012). Điều kiện làm việc tốt sẽ tác động tích cực đến sự hài lòng 

của người lao động (Kovach, 1987).  

Kết quả nghiên cứu này phù với lý thuyết nền (Herzberg, 1959) và phù hợp 

với các nghiên cứu trước đây như: Kovach (1987), Tan và Waheed (2011), Robbins 

và cộng sự (2012), Bùi Thị Minh Thu và Lê Nguyễn Đoan Khôi (2014), Quan Minh 

Nhựt và Đặng Thị Đoan Trang (2015), Kaur (2015), Yen-Cheng Chen, Hsin-I Chen 

(2016), Nguyễn Thị Hồng Hà (2016). 

Giả thuyết H10 được phát biểu là Áp lực công việc có tác động ngược chiều đến 

Động lực làm việc của nhân viên với ngân hàng. 



 

132 

Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố Áp lực công việc (AL) với 

Động lực làm việc (DL) là - 0,043 với sai lệch chuẩn SE = 0,018. Ước lượng này có 

mức ý nghĩa thống kê p = 0,019 < 0,05 (Bảng 4.7). Như vậy, giả thuyết này được chấp 

nhận, điều này cho thấy nhân tố Áp lực tác động đến Động lực làm việc của nhân viên 

với ngân hàng và tác động cùng chiều so với kỳ vọng, so với các nhân tố còn lại thể hiện 

qua chỉ số C.R = -2,352 thì tác động của nhân tố Áp lực công việc được xếp thứ tám 

trong các nhân tố còn lại. 

Nhân tố Áp lực công việc với kết quả ước lượng là - 0,043 điều này nói lên nhân 

tố này tác động ngược chiều với Động lực làm việc của nhân viên. Điều này, cho thấy 

Áp lực công việc sẽ tác động làm giảm Động lực làm việc và sự cam kết gắn bó. Thực 

tế thì nếu lãnh đạo giao chỉ tiêu quá sức của nhân viên thì làm cho nhân viên thiếu Động 

lực làm việc, vì họ nghĩ nếu có cố gắng phấn đấu thì cũng không đạt chỉ tiêu giao. Mặt 

khác cũng chính vì áp lực chỉ tiêu giao khoán quá lớn ảnh hưởng đến tâm lý của nhân 

viên dẫn đến tình trạng nhiều năm qua nhân viên ngân hàng đã nghỉ việc, ngân hàng 

phải tuyển dụng liên tục để bù đắp. 

Kết quả nghiên cứu này, thì theo tác giả lược khảo nhiều tài liệu chưa thấy các 

nhà tâm lý học nghiên cứu hình thành nên lý thuyết động viên hoặc lý thuyết gắn bó 

cũng như các nghiên cứu trước đây đưa vào mô hình nghiên cứu của mình, đây là phát 

hiện mới thứ nhất của tác giả so với các nghiên cứu khác trong và ngoài nước đặc biệt 

trong ngành ngân hàng thương mại hiện nay trong bối cảnh của Việt Nam. 

Giả thuyết H11 được phát biểu là Rủi ro tác nghiệp có tác động ngược chiều đến 

Động lực làm việc của nhân viên với ngân hàng. 

Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố Rủi ro tác nghiệp (RR) với 

Động lực làm việc (DL) là -0,086 với sai lệch chuẩn SE = 0,029. Ước lượng này có mức 

ý nghĩa thống kê p = 0,003 < 0,05 (Bảng 4.7).  Như vậy, giả thuyết này được chấp nhận, 

điều này cho thấy nhân tố Rủi ro tác nghiệp tác động đến Động lực làm việc của nhân 

viên với ngân hàng và tác động cùng chiều so với kỳ vọng, so với các nhân tố còn lại 

thể hiện qua chỉ số C.R = -3,004 thì tác động của nhân tố Rủi ro tác nghiệp được xếp 

thứ ba là rất mạnh trong các nhân tố còn lại. Theo Ủy Ban Basel về giám sát ngân hàng 

(2006), rủi ro tác nghiệp xuất phát từ 04 nguyên nhân chủ yếu: Do quy trình nội bộ 

không đầy đủ hay không hoạt động tốt, do con người, lỗi hệ thống và cả những sự kiện 
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bên ngoài. Qua đó, có thể thấy rủi ro tác nghiệp liên quan đến tất cả các mặt hoạt động 

của ngân hàng, đặc biệt là yếu tố con người và ở cấp thực thi. 

Kết quả nghiên cứu này, nó phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam trong ngành ngân 

hàng. Trên thực tế, trong ngành ngân hàng thương mại hiện nay tại Việt Nam, thì rủi ro 

tác nghiệp ngoài gây tổn thất tài sản cho ngân hàng mà còn gây rủi ro pháp lý cho chính 

những nhân viên ngân hàng tác nghiệp trực tiếp đã tác động không nhỏ đến tâm lý của 

cán bộ ngân hàng hiện nay, nhất là nhân viên tín dụng, thời gian qua có rất nhiều nhân 

viên ngân hàng đã vướng vào lao lý từ nhân viên đến lãnh đạo cấp cao trong ngân hàng 

do liên quan đến tín dụng; thời gian qua có không ít nhân viên ngân hàng đã nghỉ việc 

ngân hàng vì sợ vướng vào lao lý nếu thực hiện không đúng quy định và thực hiện theo 

ý kiến của cấp trên. Nhân tố rủi ro tác nghiệp được chấp nhận trong mô hình lý thuyết 

nghiên cứu, điều này nói lên đây là phát hiện mới thứ hai của tác giả so với các nghiên 

cứu trước đây trong và ngoài nước. 

Giả thuyết H12 được phát biểu là Động lực làm việc tác động cùng chiều đến Sự 

cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng. 

Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố Động lực làm việc (DL)  

với nhân tố gắn bó (GB) là 0,137 với sai lệch chuẩn SE = 0,050. Ước lượng này có mức 

ý nghĩa thống kê p = 0,006 < 0,05 (Bảng 4.7). Như vậy, giả thuyết này được chấp nhận, 

điều này cho thấy nhân tố Động lực làm việc tác động đến Sự cam kết gắn bó của nhân 

viên với ngân hàng và tác động cùng chiều so với kỳ vọng, so với các nhân tố còn lại 

thể hiện qua chỉ số C.R = 2,108, thì tác động của nhân tố Động lực làm việc được xếp 

thứ năm trong các nhân tố còn lại. 

Từ kết quả trên, cho thấy khi nhân viên có Động lực làm việc thì họ cũng gắn bó 

với tổ chức; khi tổ chức đáp ứng các nhu cầu của nhân viên, làm cho họ hài lòng, thỏa 

mãn thì nhân viên cũng cam kết gắn bó với tổ chức; Sự cam kết gắn bó với tổ chức là 

kết quả của mối quan hệ trao đổi giữa cá nhân và tổ chức (Theo Homans,1958; Becker, 

1960); khi nhân viên có sự gắn bó với tổ chức, thì họ đồng nhất mục tiêu và giá trị tổ 

chức, sẵn sàng nỗ lực, tích cực làm việc, nâng cao năng suất lao động và bảo vệ tổ chức 

(Mowday và cộng sự, 1982).  

Thực tế qua khảo sát cho thấy khi nhân viên có Động lực làm việc thì sẽ có Sự 

cam kết gắn bó lâu dài với ngân hàng, họ cho rằng mục tiêu làm việc ở ngân hàng là để 

được trả công tương xứng với những đóng góp của mình, nếu không có Động lực làm 

việc thì sẽ rời khởi ngân hàng để chuyển qua đơn vị khác. 
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Kết quả nghiên cứu này, phù hợp với lý thuyết nền gắn bó tổ chức với ba thành 

tố của Meyer và Allen (1991) và phù hợp với nghiên cứu trước đây của Rutherford và 

cộng sự 2011; Nguyễn Thị Hồng Hà (2016); Quan Minh Nhựt và Đặng Thị Đoan Trang 

(2015). Ngoài ra, có khá nhiều quan điểm và nghiên cứu về mối quan hệ giữa sự thỏa 

mãn đối với công việc và cam kết gắn bó đối với tổ chức  của  nhân viên, như: Lincoln 

& Kalleberg (1990); Mowday, Porter và Steers (1982); Williams & Hazer (1986) cho 

rằng sự thỏa mãn của nhân viên với công việc sẽ làm gia tăng Sự cam kết gắn bó của họ 

đối với tổ chức. Ngược lại, Vandenberg & Lance (1992) cho rằng mức độ Sự cam kết 

gắn bó của nhân viên đối với tổ chức sẽ làm họ thỏa mãn trong công việc. Các nghiên 

cứu cho thấy các nhân tố tác động đến Sự cam kết gắn bó của nhân viên: Gồm cấp trên; 

điều kiện làm việc; tiền lương; phúc lợi như: Chau - Kiu Cheung (2000); Yen-Cheng 

Chen, Hsin – I Chen (2016); Phan Quốc Dũng (2010), Điều này cho thấy khi nhân viên 

có Động lực làm việc thì sẽ có Sự cam kết gắn bó với tổ chức. 

Bảng 4.9. Tổng hợp kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết Kết luận 

H1 
Đặc điểm công việc có tác động cùng chiều đến Động lực làm 

việc của nhân viên với ngân hàng 
Chấp nhận 

H2 
Đào tạo - Thăng tiến có tác động cùng chiều đến Động lực làm 

việc của nhân viên với ngân hàng 
Chấp nhận 

H3 
Tiền lương có tác động cùng chiều đến Động lực làm việc của 

nhân viên với ngân hàng 
Chấp nhận 

H4 
Phúc lợi có tác động cùng chiều đến Động lực làm việc của nhân 

viên với ngân hàng 
Chấp nhận 

H5 
Cấp trên có tác động cùng chiều đến Động lực làm việc của nhân 

viên với ngân hàng 
Chấp nhận 

H6 
Đồng nghiệp có tác động cùng chiều đến Động lực làm việc của 

nhân viên với ngân hàng 
Chấp nhận 

H7 
Đánh giá thành tích tác động cùng chiều đến Động lực làm việc 

của nhân viên với ngân hàng 
Chấp nhận 

H8 
Chính sách lao động có tác động cùng chiều đến Động lực làm 

việc của nhân viên với ngân hàng 
Chấp nhận 
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Giả thuyết Kết luận 

H9 
Điều kiện môi trường làm việc có tác động cùng chiều đến Động 

lực làm việc của nhân viên với ngân hàng 
Chấp nhận 

H10 
Áp lực công việc có tác động ngược chiều đến Động lực làm việc 

của nhân viên với ngân hàng 
Chấp nhận 

H11 
Rủi ro tác nghiệp có tác động ngược chiều đến Động lực làm việc 

của nhân viên với ngân hàng 
Chấp nhận 

H12 
Động lực làm việc tác động cùng chiều đến Sự cam kết gắn bó 

của nhân viên với ngân hàng 
Chấp nhận 

(Nguồn: Số liệu nghiên cứu chính thức 547 nhân viên trong hệ thống Agribank khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long, 2019)  

Sau khi thực hiện kiểm định các ước lượng mô hình lý thuyết bằng SEM và kiểm 

định ước lượng bằng mô hình Bootstrap, kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu 

trong mô hình lý thuyết thể hiện tại bảng 4.9. 

 



 

136 

Tóm tắt chương 4 

Tóm lại, để kiểm định các giả thuyết đặt ra trong chương 02, chương này tác 

giả đã tiến hành kiểm định mô hình nghiên cứu lý thuyết. Các bước đã thực hiện chính 

bao gồm: Kiểm định độ tin cậy thang đo bằng độ tin cậy Cronbach’s Alpha, đánh giá 

giá trị thang đo bằng phương pháp phân tích nhân tố (EFA), kiểm định thang đo bằng 

phương pháp phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và kiểm định giả thuyết bằng mô 

hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả ở kiểm định độ tin cậy thang đo bằng độ tin cậy 

Cronbach’s Alpha đã loại 25 biến quan sát/83 biến quan sát không đạt độ tin cậy (các 

biến loại: DDCV2, DDCV3, DDCV7; DT1, DT4; TL2, TL3; PL2; CT4; DN2, DN4; 

DG5; CS1; AL1, AL2; RR6; DL1, DL3, DL7; GBCX1, GBCX2; GBTT1, GBTT2; 

GBCM 3, GBCM4), còn 58 biến quan sát đủ điều kiện để thực hiện các phân tích nhân 

tố khám phá, nhân tố khẳng định và kiểm định giả thuyết bằng mô hình cấu trúc luyến 

tính SEM. Kết quả nghiên cứ cả 12 giả thuyết đều được chấp nhận như đã phân tích, 

cho thấy mô hình lý thuyết nghiên cứu của tác giả là phù hợp với thực tiễn trong ngành 

ngân hàng trong điều kiện tại Việt Nam hiện nay. 
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CHƯƠNG 5 

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

 

5.1 KẾT LUẬN CHUNG  

Tóm lại, nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến Động lực làm việc và Sự cam 

kết gắn bó của nhân viên với tổ chức, đã được các nhà khoa học trên thế giới và trong 

nước nghiên cứu nhiều. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng Động lực làm việc và Sự 

cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức đã nhấn mạnh tầm quan trọng của nó như chìa 

khóa dẫn tới sự thành công của tổ chức. Nghiên cứu về Động lực làm việc thì có các nhà 

nghiên cứu như: Thuyết thứ bậc nhu cầu của MasLow (1943, 1954), thuyết ERG của 

Alderfer (1972), thuyết thúc đẩy của McClelland (1985) và thuyết hai nhân tố của 

Herberg (1959; thuyết nhận thức có các đại diện: thuyết kỳ vọng của Vroom, thuyết đặc 

điểm công việc của Oldham (1980)… Nghiên cứu về Sự cam kết gắn bó với tổ chức 

thường được phát triển và kiểm định các nhà nghiên cứu: Singh (2004), Mowday và 

cộng sự (1979), Meyer (1997); Iverson & Buttigieg (1999), Buchanan (1974) và Steers 

(1977), Trần Kim Dung (2005)… Ứng dụng các lý thuyết trên, thì cũng có nhiều nhà 

nghiên cứu trong ngoài nước nghiên cứu, tác giả đã phân tích trên. Các nghiên cứu trên 

chủ yếu ở các nước Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Á. Để kiểm tra lại các lý thuyết trên vào 

điều kiện Việt Nam, nhất là trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam, nên tác giả 

quyết định nghiên cứu, và đã kiểm định khung lý thuyết của các nhà nghiên cứu trước 

đây, các mô hình nghiên cứu về Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên 

với tổ chức mà các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đã nghiên cứu đã phù hợp với 

điều kiện của ngành ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay hay không. Nên tác giả 

đã chọn đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến Động lực làm việc và 

sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng: Trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”  với mục tiêu kiểm định 

11 nhân tố độc lập tác động đến Động lực làm việc của nhân viên với ngân hàng, đồng 

thời kiểm định tác động của Động lực làm việc đến Sự cam kết gắn bó của nhân viên 

với ngân hàng. Mô hình lý thuyết gồm 12 giả thuyết nghiên cứu được đề xuất để kiểm 

định các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu trên, 

luận văn đã thực hiện 02 chương trình nghiên cứu chính là nghiên cứu sơ bộ và nghiên 

cứu chính thức.  
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Thứ nhất, nghiên cứu sơ bộ gồm nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng 

sơ bộ. Nghiên cứu định tính sơ bộ được thực hiện thông qua phỏng vấn sâu để điều chỉnh 

thang đo, kết quả thang đo của 15 khái niệm nghiên cứu được hình thành. Nghiên cứu 

định lượng sơ bộ được thực hiện thông số liệu khảo sát 103 nhân viên ngân hàng, tác 

giả kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng độ tin cậy Cronbach’s Alpha, đánh giá giá 

trị thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA để kiểm định độ tin cậy và giá trị của 

thang đo.  

Thứ hai, nghiên cứu chính thức được thực hiện thông qua 547 mẫu nghiên cứu. 

Nghiên cứu chính thức sử dụng kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha, kiểm định giá 

trị thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định 

(CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm định các giả thuyết nghiên cứu. 

Kết quả nghiên cứu đã có những đóng góp về mặt lý thuyết và thực tiễn. Về 

mặt lý thuyết, nghiên cứu đã đề xuất và kiểm định các mối quan hệ giữa các khái 

niệm trong mô hình, cụ thể kiểm định tác động của các nhân tố: (1) Đặc điểm công 

việc; (2) Đào tạo – Thăng tiến; (3) Tiền lương; (4) Phúc lợi); (5) Cấp trên; (6) Đồng 

nghiệp; (7) Đánh giá thành tích; (8) Chính sách lao động; (9) Điều kiện làm việc; 

(10) Áp lực công việc và (11) Rủi ro tác nghiệp đến Động lực làm việc; kiểm định 

Động lực làm việc tác động đến Sụ cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng. Về 

mặt thực tiễn, đóng góp các nghiên cứu là bổ sung giải pháp để các Nhà quản trị ngân 

hàng nâng cao Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng. 

Nghiên cứu có thể sẽ bổ sung thêm vào khung lý thuyết Động lực làm việc và Sự cam 

kết gắn bó của nhân viên với tổ chức, còn về thực tiễn sẽ giúp các Nhà quản trị nhân sự 

trong các đơn vị, tổ chức kinh doanh có khung lý thuyết để áp dụng quản trị nhân sự tốt 

hơn. Nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu tổng quát là nghiên cứu các nhân tố 

tác động đến Động lực làm việc và Động lực làm việc tác động đến Sự cam kết gắn bó 

của nhân viên với ngân hàng. Mục tiêu cụ thể: (1) Xác định các biến số trong mô hình 

các nhân tố tác động đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với 

ngân hàng: “Trường hợp Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam 

khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”; (2)  Đo lường tác động của các nhân tố đến Động 

lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng; (3) Đưa ra những hàm 

ý quản trị, đề xuất gợi ý đối với các nhà quản lý ngân hàng, các giải pháp nâng cao Động 

lực làm việc, Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng trong tương lai. Tác giả 
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tiến hành nghiên cứu tài liệu, thiết lập mô hình nghiên cứu, xây dựng thang đo sơ bộ, 

thảo luận nhóm và xây dựng bảng câu hỏi điều tra sơ bộ. Từ những thang đo đã được 

nghiên cứu từ trước tại các quốc gia phát triển, tác giả thực hiện thảo luận chuyên gia 

để khám phá và điều chỉnh thang đo cho phù hợp với điều kiện nghiên cứu trong ngành 

ngân hàng tại Việt Nam. Mô hình nghiên cứu dựa vào các lý thuyết nền như: Lý thuyết 

động viên (Maslow Motivation Theory) của Abraham Maslow (1943), lý thuyết hai nhân 

tố (Herzberg's Two-Factor Theory) của Herzberg (1959), lý thuyết ba thành tố về Sự 

cam kết gắn bó với tổ chức của nhóm tác giả Meyer J.P & Allen N.J. (1991) và kế thừa 

mô hình nghiên cứu: Kovach (1987); Cheng và Chew (2004); Trần Kim Dung và các 

cộng sự (2005); Tan và Waheed (2011); Yang (2011); Phạm Thế Anh và Nguyễn Thị 

Hồng Đào (2013); Kaur, (2015); Quan Minh Nhựt và Đặng Thị Đoan Trang (2015); 

Nguyễn Thị Hồng Hà ( 2016). Tác giả điều chỉnh các nhân tố, bổ sung thêm hai nhân tố 

vào mô hình đó là nhân tố áp lực công việc, nhân tố rủi ro tác nghiệp cho phù hợp với 

đặc thù ngành ngân hàng, đồng thời tác giả nghiên cứu thêm các nhân tố tác động đến 

Động lực làm việc có mối quan hệ với Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng. 

Mô hình đề xuất nghiên cứu được xây dựng gồm: 12 thành tố với 15 khái niệm: 

(1) Động lực làm việc; (2) Gắn bó cảm xúc; (3) Gắn bó tính toán; (4) gắn bó chuẩn mực; 

(5) Đặc điểm công việc; (6) Đào tạo – Thăng tiến; (7) Tiền lương; (8) Phúc lợi); (9) Cấp 

trên; (10) Đồng nghiệp; (11) Đánh giá thành tích; (12) Chính sách lao động; (13) Điều 

kiện làm việc; (14) Áp lực công việc; (15) Rủi ro tác nghiệp. 

5.2 ĐỀ XUẤT HÀM Ý QUẢN TRỊ KHUYẾT NGHỊ CHO AGRIBANK 

Từ kết quả nghiên cứu ở chương 04, các nhà quản trị ngành ngân hàng hiện nay 

trong bối cảnh thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, là môi trường thông minh, có kết 

nối internet, có tập hợp dữ liệu lớn với những đặc điểm như: Tốc độ thay đổi nhanh 

chóng; tác động rộng và sâu (mọi mặt cuộc sống và mọi chủ thể cá nhân, gia đình, doanh 

nghiệp, quốc gia và toàn cầu), làm việc chủ yếu thông qua hệ thống mạng; thời kỳ lấy 

năng suất lao động làm thước đo cho năng lực quản trị, hiệu quả công việc. Từ kết quả 

nghiên cứu của luận án này, tác giả đề xuất hàm ý khuyến nghị cho các nhà quản trị 

Agribank như sau: 

Thứ nhất, đối với Đặc điểm công việc: Kết quả ước lượng cho thấy Đặc điểm 

công việc tác động mạnh thứ tư với Động lực làm việc nó thể hiện qua chỉ số C.R = 

2,988. Điều này cho thấy nó đúng với thực tế trong ngành ngân hàng thương mại hiện 
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nay, vì vị trí việc làm là rất quan trọng đối với nhân viên ngân hàng, do nhân viên làm 

việc ở bộ phận tín dụng hay giao dịch viên trực tiếp với khách hàng, là người trực tiếp 

tạo ra thu nhập cao nhất của ngân hàng, và đồng nghĩa với việc sẽ lãnh lương cao, thăng 

tiến nhanh hơn các vị trí khác. Theo các biến quan sát (DDCV1, DDCV4, DDCV5, 

DDCV6). Hàm ý cho nhà quản trị ngân hàng: (1) Sắp xếp việc làm đúng chuyên môn 

nghiệp vụ, phù hợp với năng lực của từng người; trao quyền tự chủ, tự quyết định và tự 

chịu trách nhiệm, tạo điều kiện để cho nhân viên tự sáng tạo ý tưởng của mình hoàn 

thành tốt nhiệm vụ; (2) Huấn luyện những kỹ năng bán hàng cho nhân viên, nhất là nhân 

viên tín dụng, dịch vụ, kết toán để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; (3) Tạo điều kiện 

cho nhân viên được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng nhu 

cầu công việc; (4) Giao cho nhân viên được trực tiếp giao tiếp với khách hàng, nhất là 

những khách hàng VIP, khách hàng tiềm năng. Từ đó họ cảm thấy hài lòng và tăng thêm 

sự gắn kết với ngân hàng. Tổ chức nhiều khóa tập huấn nghiệp vụ cho các nhân viên, 

nhất là nhân viên tín dụng đòi hỏi rất nhiều kiến thức tổng hợp ngoài kiến thức nghiệp 

vụ, có thể đào tạo tiểu giáo viên để các tiểu giáo viên này về đào tạo lại hoặc đào tạo tại 

chỗ “cầm tay chỉ việc” để đáp ứng nhu cầu công việc; tạo điều kiện thuận lợi cho nhân 

nhân viên được thường xuyên tiếp cận nhiều khách hàng, tiếp thu nhiều thông tin để sàn 

lọc, lựa chọn khách hàng VIP, khách hàng tiềm năng. 

Đối với nhân viên cần phát huy tính sáng tạo trong việc, phối hợp nhiều kỹ năng 

trong làm việc để phát huy năng suất lao động; tùy từng vị trí làm việc như tín dụng, 

giao dịch viên cần phải có kỹ năng mềm để giao tiếp khách hàng tốt nhất để lôi kéo 

khách hàng về ngân hàng, đảm bảo tăng trưởng tín dụng đi đối với chất lượng tín dụng; 

còn giao dịch viên thì tăng trưởng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, tăng thu và tăng lợi 

nhuận tối đa cho ngân hàng thì cơ hội phát triển sẽ đến với từng vị trí làm việc.  

Thứ hai, đối với Đào tạo - Thăng tiến: Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ 

giữa nhân tố Đào tạo – Thăng tiến với Động lực làm việc là tác động mạnh nhất thể hiện 

qua C.R = 7.958. Thang đo Đào tạo – Thăng tiến, có 03 biến quan sát (DT2, DT3, DT%). 

Hàm ý cho nhà quản trị ngân hàng nên: (1) Chú ý đến đào tạo bài bản các kỹ năng mềm 

cần thiết cho nhân viên. Vì đào tạo cho nhân viên sẽ mang lại nhiều lợi cho ngân hàng, 

nhân nhiên có nghiệp vụ tốt, kỹ năng tốt sẽ đem lại doanh thu và lợi nhuận tốt; (02): 

Lãnh đạo ngân hàng nên tạo điều kiện học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nhân 

viên, nhất là các lớp ngoài giờ liên quan đến nghiệp ngân hàng để tự nâng cao trình độ 

chuyên môn như: các lớp bằng II: Luật, tài chính tín dụng, kế toán; cao học..; (03) Cơ 
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hội được bổ nhiệm tại ngân hàng là như nhau đối với những người có năng lực; tạo tính 

cạnh tranh lành mạnh trong từng vị trí công việc để mọi nhân viên có thể phát huy tối 

đa năng lực của bản thân, đóng góp cho sự nghiệp ngân hàng.  

Đối với nhân viên ngân hàng: Cần tăng cường tính chuyên cần trong học tập, 

nghiên cứu để tự nâng cao trình độ chuyên môn; phát huy trí tuệ qua đào tạo của nhà 

trường, ngân hàng và thực tiễn công việc để đóng góp các ý kiến, việc làm cụ thể, thiết 

thực cho ngân hàng; tăng năng suất lao động, hiệu quả công việc sau khi được ngân 

hàng đưa đi đào tạo hoặc tạo điều kiện tự học qua đó đem lợi nhuận tốt nhất. 

Thứ ba, đối với Tiền lương: Kết quả ước lượng cho thấy Tiền lượng tác động 

Động lực làm việc và đứng vị trí thứ 9 trong 11 nhân tố độc lập thể hiện qua C.R = 

2,129. Điều này cho thấy tiền lương trong ngân hàng cũng quan trọng đối với người lao 

động nhưng không phải là tất cả đối với họ nhất là những vị trí có độ rủi ro tác nghiệp 

cao như tín dụng, giao dịch viên.  

Thang đo Tiền lương có 03 biến quan sát (TL1, TL4, TL5). Để giải quyết vần đề 

này, lãnh đạo ngân hàng nên: (1) Trả lương tương xứng với vị trí làm việc, xứng đáng 

công việc nhân viên làm ra, các chế độ đãi ngộ đặc biệt đối với nhân viên tín dụng như: 

ngoài mức lương theo từng vị trí, có thể bổ sung thêm một hệ số lương gọi là “tiền lương 

rủi ro” để tạo một tâm lý phấn khích hơn so với những nhân viên khác; (2) Tiền lương, 

tiền thưởng phải phản ánh đúng những đóng góp của nhân viên, các khoản phụ cấp đảm 

bảo hợp lý; (3) Tiền lương tương đối ngang bằng với các ngân hàng thương mại khác; 

đặc biệt là phải thanh toán tiền lương kịp thời, đúng quy định đã thỏa thuận trong hợp 

đồng lao động. 

Đối với nhân viên ngân hàng: Nên làm việc hết sức mình, phát huy năng lực bản 

thân, luôn luôn vì công việc chung, tăng năng suất lao động để tạo ra doanh thu cao, để 

từ đó lãnh đạo ngân hàng mới trả lương tương xứng những gì mình làm cho ngân hàng; 

muốn nhận nhận lương cao thì việc làm phải tương xứng, chịu nhiều áp lực 

Thứ tư, đối với Phúc lợi: Kết quả ước lượng cho thấy nhân tố Phúc lợi tác động 

với Động lực làm việc và tác động mạnh thứ 10 thể hiện qua chỉ số C.R = 2,085. Điều 

này cho thấy phúc lợi có ảnh hưởng đến Động lực làm việc. Vì vậy, lãnh đạo ngân hàng 

nên quan tâm. Thang đo Phúc lợi có 04 biến quan sát (PL1, PL3, PL4, PL5). Hàm ý cho 

nhà quản trị ngân hàng: (01) Phúc lợi của ngân hàng nên thực hiện đúng quy định, xây 

dựng những chính sách phúc lợi tốt, sử dụng quỹ phúc lợi một cách hiệu quả để khen 
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thưởng, động viên kịp thời đối với cán bộ, nhân viên tín dụng có thành tích tốt, đột phá; 

phát động các phong trào thi đua các chỉ tiêu kinh doanh, sau đợt phát động phải khen 

thưởng kịp thời đúng quy định; người lao động sẽ thấy được ngân hàng quan tâm, sẽ coi 

ngân hàng như ngôi nhà thứ 02 của mình và sẽ gắn bó với ngân hàng hơn; (02) Thực hiện 

mua đầy đủ các loại bảo hiểm cho nhân viên theo quy định; (3) Thăm hỏi động viên kịp 

thời mỗi khi nhân viên và gia đình ốm đau hữu sự; giải quyết đầy đủ chế độ ốm đau, bệnh 

nghề nghiệp,…, tạo tâm lý an tâm công tác cho nhân viên, từ đó nhân viên mới hết lòng, 

hết sức phục vụ ngân hàng và gắn bó lâu dài; (4) Hàng năm ngân hàng nên tổ chức cho 

nhân viên đi du lịch, nghỉ dưỡng, tham quan những danh lam thắng cảnh nhằm tái tạo lại 

năng lượng, bồi dưỡng tinh thần, tạo động lực cho nhân viên lao động hiệu quả nhất. 

Đối với nhân viên: Để được hưởng đầy đủ những phúc lợi của ngân hàng thì nên 

làm việc đúng giờ, không sử dụng thời gian làm việc của cơ quan mà làm việc việc của 

cá nhân và gia đình; sau khi nhận được các khoản khen thưởng từ quỹ phúc lợi của ngân 

hàng, những đợt nghĩ dưỡng thì tinh thần làm việc phải tốt hơn, năng suất lao động phải 

cao hơn đáp lại những gì lãnh đạo đã trao. 

Thứ năm, đối với Cấp trên: Kết quả ước lượng cho thấy nhân tố Cấp trên tác động 

đến động lực làm và tác động của nhân tố Cấp trên rất mạnh được xếp thứ hai trong các 

nhân tố còn lại thể hiện thể hiện qua chỉ số C.R = 4,472. Điều này cho thấy Lãnh đạo 

giữ một vai trò rất quan trọng trong ngân hàng, nhất là trong việc tạo mối quan hệ và sự 

hài hòa giữa các bộ phận nhằm nâng cao hiệu quả làm việc.  

Thang đo Cấp trên có 04 biến quan sát (CT1, CT2, CT3, CT5). Hàm ý cho nhà 

quản trị ngân hàng: (1) Lãnh đạo luôn tôn trọng, thân thiện, gần gũi, khuyến khích, động 

viên nhân viên làm việc theo ý tưởng của mình; (2) Luôn ứng xử công bằng, không thiên 

vị giữa các nhân viên, thưởng phạt công bằng, minh bạch; (3) Biết lắng nghe ý kiến 

đóng góp của nhân viên và nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ nhân viên trong công việc khi nhân 

viên gặp khó khăn; (4) Phân công công việc theo đúng chuyên môn và năng lực của từng 

nhân viên để phát huy tối đa năng lực của từng người. 

Đối với nhân viên: Cần tôn trọng lãnh đạo, thường xuyên trao đổi công việc, cho 

ý kiến hay đối với công việc; luôn phấn đấu hoàng thành công việc được giao cho dù 

kết quả không như mong muốn; luôn tận tụy với công việc, nhiệt tình hướng dẫn khách 

hàng; phản ánh kịp thời với lãnh đạo những khó khăn, vướng mắc để lãnh đạo giải quyết 

kịp thời. 
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Thứ sáu, đối với Đồng nghiệp: Kết quả ước lượng cho thấy nhân tố Đồng nghiệp 

tác động với Động lực làm việc và tác động mạnh thứ 12 thể hiện qua C.R = 1,984. 

Thang đo Đồng nghiệp có 03 biến quan sát (DN1, DN3, DN5) Hàm ý cho nhà quản trị 

ngân hàng: (01) Lãnh đạo nên tạo môi trường làm việc giữa các đồng nghiệp cùng đơn 

vị thân tiện, hòa đồng, gần gũi và thật sự tốt đẹp; (02) Tạo cho các nhân viên làm việc 

với tinh thần trung thực, sẵn sàn giúp đỡ đồng nghiệp, tạo lòng tin lẫn nhau giữa các 

nhân viên; (03) Giúp cho nhân viên tự học hỏi với nhau cùng vị trí công việc; lãnh đạo 

luôn gương mẫu trong công việc, vượt qua mọi khó khăn, thách thức phấn đấu hoàn 

thành tốt mọi nhiệm vụ để hướng cho các nhân viên làm việc với tinh thần cầu tuyến, 

học hỏi lẫn nhau cùng tiến bộ.  

Đối với nhân viên: Từng nhân viên luôn có thái độ hòa đồng với đồng nghiệp, 

luôn gần gủi, gắn bó, đoàn kết với nhau, cùng giúp đở hoàn thành tốt công việc của 

nhau; luôn trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với nhau để cùng tiến bộ. 

Thứ bảy, đối với Đánh giá thành tích: Kết quả kiểm định cho thấy Đánh giá thành 

tích tác động cùng chiều với Động lực làm việc và tác động mạnh thứ bảy thể hiện qua 

chỉ số C.R = C.R = 2,395. Thang đo Đánh giá thành tích có 04 biến quan sát (DG1, 

DG2, DG3, DG4) Hàm ý cho nhà quản trị ngân hàng: (1) Luôn đánh giá thành tích của 

nhân viên chính xác và kịp thời; việc đánh giá thành quả của nhân viên càng chính xác, 

càng tăng niềm tin, tăng động lực cho người lao động; (2) Ngân hàng nên xây dựng các 

tiêu chí đánh giá khoa học, hợp lý, rõ ràng để nhân viên biết mức độ hoàn thành công 

việc của mình; (3) Lãnh đạo nên đánh giá thành tích công bằng giữa các nhân viên, phải 

xem xét từng vị trí, hoàn cảnh, điều kiện thuận lợi hay khó khăn trong việc thực hiện 

nhiệm vụ, đưa ra đánh giá khách quan; (4) Đánh giá thành tích là cơ sở cho việc trả 

lương, khen thưởng và cơ hội thăng tiến cho nhân viên. 

Đối với nhân viên: Bám sát chỉ tiêu, kế hoạch giao để phấn đấu thực hiện hoàn 

thành tốt nhiệm vụ; nên thi đua để có thành tích tốt nhất; đạt thành tích cao sẽ nhận 

những mức lượng, khen thưởng xứng đáng. 

Thứ tám, đối với Chính sách lao động: Kết quả kiểm định cho thấy Chính sách 

lao động tác động cùng chiều với Động lực làm việc thể hiện qua chỉ số P = 0,043 < 

0,05 và tác động mạnh thứ 11 thể hiện qua chỉ số C.R = C.R = 2,024. Điều này cho thấy 

chính sách lao động cũng được người lao động của ngân hàng quan tâm.  

Trên thực tế, thì chính sách của ngân hàng nó góp phần trong việc tăng Động lực 

làm việc cho nhân viên và Sự cam kết gắn bó của nhân viên, ngân hàng thương mại nào 
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có chính sách ưu đãi tốt thì nhân viên sẽ làm việc với quyết tâm cao tạo năng suất lao 

động tối đa và cống hiến lâu dài với ngân hàng, thu hút nhân tài nhiều hơn. 

Thang đo Chính sách lao động có 04 biến quan sát (CS2, CS3, CS4, CS5). Hàm 

ý cho nhà quản trị ngân hàng: (1) Chính sách khen thưởng của ngân hàng công bằng và 

thỏa đáng giữa các nhân viên; xây dựng tiêu chí thi đua khen thưởng phù hợp với từng 

vị trí, công việc; khen thưởng có thể bằng tiền, vật chất hay tạo điều kiện đi du lịch, học 

thạc sỹ...; (2) Có chính sách hỗ trợ nhân viên khám chữa bệnh định kỳ và hỗ trợ một 

phần chi phí điều trị đối với bệnh hiểm nghèo; mua bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

hiểm nghèo; bảo hiểm y tế khám chữa bệnh theo nguyện vọng; (3) Chính sách, chế độ 

dành cho nhân viên nghỉ ốm/thai sản/biến cố gia đình; (4) Tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi 

được thực hiện đúng quy định. Các chính sách này thực hiện tốt thì nhân viên sẽ tăng 

thêm động lực, làm việc năng suất cao, hiệu quả hơn; nhân viên gắn bó hơn. 

Đối với nhân viên: Nên hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; đấu tranh đòi 

quyền lợi hợp pháp của mình; trình bày tâm tư, nguyện vọng của mình với nhà lãnh 

để được lãnh đạo thấu hiểu; phấn đấu làm việc tốt hơn sau khi lãnh đạo cho nghỉ ốm, 

thăm hỏi. 

Thứ chín, đối với Điều kiện làm việc: Kết quả kiểm định cho thấy Điều kiện môi 

trường làm việc tác đồng cùng chiều với Động lực làm việc thể hiện qua chỉ số P =  

0,007 < 0,05 và tác động của nhân tố Điều kiện làm việc được xếp thứ sáu trong các 

nhân tố còn lại thể hiện qua chỉ số C.R = 2,696.  

Đôi khi những chính sách của ngân hàng không phải là tốt nhất đối với nhân 

viên nhưng điều kiện làm việc nó gây ảnh hưởng rất lớn. Không thể một nhân viên 

ngân hàng làm việc tốt được trong điều kiện thiếu máy điều hóa lúc nắng nóng, thiếu 

ánh sáng đèn, thiết bị máy móc thiếu, cũ kỹ, phần mềm vi tính lạc hậu, hệ thống mạng 

không thông suốt… 

Thang đo Điều kiện làm việc có 05 biến quan sát (DK1, DK2, DK3, DK4, DK5). 

Hàm ý cho nhà quản trị ngân hàng: (01) Ngân hàng nên bố trí không gian làm việc cho 

nhân viên một cách hợp lý, phòng làm việc tiện nghị, đầy đủ ánh sáng; (2) Trang bị đầy 

đủ trang thiết bị cần thiết cho nhân viên làm việc; máy vi tính bàn, máy cộng, điện 

thoại..; (3) Thời gian làm việc của ngân hàng phù hợp; thời gian buổi sáng, buổi chiều 

phù hợp với thời gian làm việc chung của địa phương, không quá sớm, không quá trễ; 

thời gian làm thêm đúng luật định, đảm bảo sức khỏe cho nhân viên, nhất là thời gian 
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làm việc của giao dịch viên; (4) Nơi làm việc luôn đảm bảo sự an toàn và thoải mái; (5) 

Ngân hàng luôn tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên; cần chú ý quan tâm đến 

những vấn đề điều kiện làm việc, một khi môi trường làm việc tốt cho dù lương, thưởng, 

các chế độ khác có thấp hơn so với các ngân hàng khác, thì nhân viên cũng có Động lực 

làm việc và Sự cam kết gắn bó lâu dài vì điều kiện làm việc của ngân hàng quá lý tưởng; 

luôn tạo ra môi trường làm việc năng động và thân thiện. 

Đối với nhân viên: Tận dụng điều kiện và môi trường làm việc của ngân hàng để 

phát huy năng sức lao động, nhất là làm việc thông qua công nghệ máy tính và công 

nghệ khoa học các phần mềm; luôn luôn tìm kiếm học hỏi những kỹ thuật tiến bộ của 

thế giới để áp dụng vào công việc thực tế tốt nhất có thể. 

Thứ mười, đối với Áp lực công việc: Kết quả kiểm định cho thấy Áp lực công 

việc tác động ngược chiều với Động lực làm việc thể hiện qua chỉ số ước lượng - 0,043 

và p = 0,019 < 0,05 và tác động được xếp thứ xếp thứ tám trong các nhân tố còn lại thể 

hiện qua chỉ số C.R = C.R = -2,352.  

Áp lực công việc trong ngành ngân hàng thương mại là rất lớn, nhân viên luôn 

trong tình trạng đối diện với các chỉ tiêu giao khoán, như: huy động vốn, doanh số cho 

vay, bán bảo hiểm, phát hành thẻ,… đây cũng là một trong những nguyên nhân tác động 

mạnh đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng. 

Thang đo Áp lực công việc có 03 biến quan sát (AL3, AL4, AL5). Do vậy, nhà 

lãnh đạo ngân hàng nên tránh: (1) Giao khoán các chỉ tiêu quá lớn so với năng lực của nhân 

viên, tạo tâm lý luôn trong tình trạng lo lắng không hoàn thành chỉ tiêu, nhân viên sẽ giảm 

động lực làm việc, thường dẫn đến tình trạng nghỉ việc, nhảy việc; (2) Giao quá nhiều việc 

trong cùng một lúc, nhân viên sẽ cảm thấy quá tải công việc, thường có hiện thượng bị 

stress năng, năng suất lao động không cao, hiệu quả công việc thấp; (3) Nhu cầu công 

việc vượt quá thời hạn phải làm việc; giao việc thì phải phù hợp với thời gian hoàn 

thành, không nên giao công việc cần nhiều thời gian nhưng lại quy định thời gian  hoàn 

thành nhanh, dẫn đến tâm trạng của nhân viên lo lắng, bất mãn.  

Áp lực công việc có tác động ngược chiều với Động lực làm việc, điều này cho 

thấy, nếu nhân viên bị áp lực công việc quá lớn thường dẫn đến tâm trạng luôn lo lắng, 

bất an, tinh thần làm việc kém, hậu quả là năng suất lao động không cao và rời ngân 

hàng để tìm bến đổ mới.     
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Đối với nhân viên: Đàm phán với lãnh đạo trước khi nhận giao khoán công việc; 

phân bố thời gian hợp lý, khoa học cho từng loại việc; công việc cần làm trước thì phải 

làm cho kịp thời gian quy định; luôn có tư tưởng hết việc, không hết giờ; khi đã làm hết 

sức của mình mà công việc chưa hoàn thành thì nên báo cáo với lãnh đạo để có thể điều 

chỉnh chỉ tiêu giao. 

Thứ mười một, đối với Rủi ro tác nghiệp: Kết quả kiểm định cho thấy Áp lực 

công việc tác động ngược chiều với Động lực làm việc thể hiện qua chỉ số ước lượng là 

-0,086, giá trị p = 0,003 < 0,05 và tác động được xếp thứ được xếp thứ ba là rất mạnh 

trong các nhân tố còn lại. Kết quả nghiên cứu này nó phù hợp với thực tiễn tại Việt Nam 

trong ngành ngân hàng.  

Thang đo Rủi ro tác nghiệp có 05 biến quan sát (RR1, RR2, RR3, RR4, RR5). 

Hàm ý cho nhà quản trị ngân hàng nên: (1) Lãnh đạo ngân hàng hàng năm ngoài tập 

huấn nghiệp vụ do các lãnh đạo ngân hàng đảm nhiệm nên mời những chuyên gia ngoài 

ngành như: Tòa án, Viện kiểm sát thuyết giảng những quy định của pháp luật liên quan 

đến nghiệp ngân hàng cho nhân viên để họ được cập nhật kiến thức chuyên sâu từ ngành 

chức năng nhằm trang bị kiến thức pháp lý, tránh sai phạm từ phía nhân viên ngân hàng; 

(2) Đào tạo một cách bài bản cho nhân viên tín dụng, giao dịch viên am hiểu về chuyên 

môn, tin thông về pháp luật; (3) Lãnh đạo ngân hàng không nên can thiệp trái quy định 

pháp luật vào nhiệm vụ của nhân viên; không áp đặt nhân viên thực hiện công việc trái 

quy định của ngành, của pháp luật; (4) Ban hành Quy chế xử lý nghiêm khắc đối với 

những hành vi tham nhũng liên quan đến tín dụng, kế toán làm cho mỗi nhân viên luôn 

có tư tưởng “bốn không đối với tham nhũng” đó là không dám tham nhũng, không thể 

tham nhũng, không cần tham nhũng và không được tham nhũng; (5) phân công, giao 

việc cho mỗi nhân viên phải phù hợp với trình độ, năng lực, sở trường và thời gian hoàn 

thành của họ, tránh tình trạng một nhân viên phải làm quá nhiều việc dẫn đến không thể 

kiểm soát việc làm của mình rất dễ xảy ra sai. 

Thời gian qua, thực tiễn trong ngành ngân đã xảy ra nhiều vụ việc nghiêm trọng; 

nhiều cán bộ, nhân viên phải hầu tòa, chịu hình phạt cao nhất đến tử hình. Có rất nhiều 

nguyên nhân dẫn đến sai phạm của cán bộ, nhân viên ngân hàng thời gian qua, trong đó 

có nguyên nhân Áp lực chỉ tiêu; áp lực cạnh tranh, áp lực từ phía lãnh đạo ngân hàng… 

đã dẫn đến tình trạng nhân viên ngân hàng thường không gắn bó lâu dài với một ngân 

hàng, thường xuyên nhảy việc từ ngân hàng này qua ngân hàng khác, hoặc chuyển 
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ngành…đã làm cho nhân viên mất rất nhiều thời gian, công sức, tiền bạc và cơ hội thăng 

tiến. Đồng thời, làm cho nhiều ngân hàng phải tốn nhiều thời gian, chi phí cho việc tuyển 

dụng, tìm nhân tài hàng năm. Điều này, một lần nữa chứng minh rủi ro tác nghiệp đã tác 

động đến Động lực làm việc của nhân viên.  

Đối với nhân viên: Khi tác nghiệp bất cứ vị trí nào thì điều trước tiên là tuân thủ 

quy trình nghiệp mà ngân hàng đã đặt ra; luôn nghiên cứu kỹ quy định pháp luật, văn 

bản của ngành để đủ kiến thức tác nghiệp; phân tích, nhận định, đánh giá các nghiệp vụ 

chính xác, hạn chế  thập nhất sai phạm nghiệp vụ; Một số trường hợp, có sự can thiệp 

trái thẩm quyền của cấp trên thì phải kiên quyết từ chối thực hiện; thường xuyên tu rèn 

đạo đức, bản lĩnh và tứ chối bất cứ những quyền lợi bất hợp pháp cám dỗ về vật chất 

hoặc bị đe dọa mỗi khi từ chối yêu cầu trái pháp luật của khách hàng. 

Thứ mười hai, đối với Động lực làm việc: Kết quả kiểm định cho thấy Động lực 

làm việc có tác động cùng chiếu với Sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức thể 

hiện qua chỉ số p = 0,006 < 0,05 và tác động được xếp thứ thứ năm trong các nhân tố 

còn lại. Kết quả này cho thấy khi nhân viên có Động lực làm việc bởi bị tác động của 

11 nhân tố từ Đặc điểm công việc cho đến Rủi ro tác nghiệp. Điều này nói lên khi nhân 

viên hài lòng với công việc tức là có Động lực làm việc và khi có Động lực làm việc tại 

ngân hàng thì họ sẽ có hướng gắn bó lâu dài với ngân hàng thể hiện.  

Thang đo động lực có 05 biến quan sát (DL2, DL4, DL5, DL6, DL8). Hàm ý cho 

nhà quản trị ngân hàng: (1) Động viên, khuyến khích cho nhân viên nỗ lực hết sức để hoàn 

thành công việc của mình vì mục tiêu của ngân hàng; (2) Có chính sách đãi ngộ thỏa đáng đối 

với nhân viên làm việc quyên mình, không cần tiền ngoài giờ; (3) Xây dựng kế hoạch kiểm 

tra, giám sát thường xuyên để nhân viên không sai sót trong quá trình làm việc; (4) Biểu 

gương, khen thưởng cho những nhân viên sẵn sàng làm việc sớm hoặc ở lại muộn để 

hoàn thành công việc mà không đòi hỏi thêm thù lao; (5) Kiểm tra, giám sát và đôn đốc 

những nhân viên để công việc đến thời hạn phải hoàn thành mới thực hiện. 

Đối với Động lực và Sự cam kết gắn bó: (1) Đối với Động lực làm việc: Lãnh 

đạo ngân hàng nên tạo điều kiện cho nhân viên đóng góp ý kiến vào Kế hoạch kinh 

doanh của ngân hàng tạo động lực để cho nhân viên phấn đấu hoàn thành kế hoạch 

kinh doanh; giao khoán việc đến từng cá nhân, tập thể gắn với việc trả lương, đồng 

thời phát động nhiều phong trào thi đua để các nhân viên có động lực phấn đấu hoàn 
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thành xuất sắc nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi và trang bị đầy đủ các thiết bị, công 

cụ, dụng cụ hiện đại làm việc cho nhân viên được làm việc tốt nhất; kiểm tra, giám 

sát chặt chẽ công việc hàng ngày của nhân viên, nhắc nhở, xử lý vi phạm tạo thối 

quyen cho nhân viên hết việc không hết giờ; (2) Đối với Sự cam kết gắn bó, Lãnh 

đạo nên làm cho nhân viên của mình: (i) về mặt tình cảm làm cho nhân viên luôn: 

thấy rằng họ thuộc về ngân hàng này; làm cho nhân viên có nhiều tình cảm đặc biệt 

với ngân hàng; làm cho nhân viên cảm thấy ngân hàng này như một phần gia đình 

của họ; ngân hàng này có rất nhiều ý nghĩa đối với cá nhân nhân viên; (ii) về mặt 

tính toán thì làm cho nhân viên: Nếu bây giờ họ quyết định rời khỏi ngân hàng này 

thì cuộc sống của họ sẽ gặp nhiều xáo trộn; nhân viên thấy mình có quá ít lựa chọn 

để cân nhắc khi phải rời khỏi ngân hàng; nhân viên ở lại ngân hàng này vì đã nỗ lực 

đóng góp quá nhiều vào ngân hàng trong thời gian qua; nếu nhân viên rời bỏ ngân 

hàng này sẽ có ít cơ hội nghề nghiệp cho mình; (ii) về mặt phương diện đạo đức làm 

cho nhân viên: nhận thấy có nghĩa vụ để duy trì công việc với ngân hàng hiện tại; 

nhân viên sẽ cảm thấy có lỗi nếu rời ngân hàng này ngay bây giờ; nhân viên nợ ngân 

hàng của mình vì đã có một thỏa thuận làm việc tuyệt vời.  

5.3 NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

Kết quả nghiên cứu ở chương 04, cho thấy mô hình nghiên cứu lý thuyết rất phù 

hợp với dữ liệu thị trường nên nghiên cứu này đã có những đóng góp: 

5.3.1 Về lý thuyết  

Thứ nhất, lý thuyết Động lực làm việc của nhân viên và lý thuyết về Sự cam kết 

gắn bó của nhân viên với tổ chức đã được các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài 

nước nghiên cứu thời gian qua. Nghiên cứu này, đã thực hiện nghiên cứu về các nhân tố 

tác động tới Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng: 

trường hợp của ngân hàng thương mại tại Việt Nam đã khẳng thêm lý thuyết về Động 

lực và Sự cam kết gắn bó của nhân viên một lần nữa nó vẫn còn phù hợp trong bối cảnh 

của Việt Nam mà đặc biệt là trong lĩnh vực ngành ngân hàng, nó phù hợp với các lý 

thuyết nền của các nhà nghiên cứu mà đề tài đã đề cặp tại chương 02. 

Thứ hai, các nghiên cứu tại Việt Nam chỉ nghiên cứu riêng biệt/lần lượt các nhân 

tố tác động đến Động lực làm việc hoặc nghiên cứu các nhân tố tác động đến Sự cam 

kết gắn bó tổ chức, trong khi nghiên cứu này, nghiên cứu các nhân tố tác động đến Động 

lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức và kết quả các giả thuyết 



 

149 

đã được chấp nhận. Từ đó, cho thấy khi nhân viên đã có Động lực làm việc tại tổ chức 

đó, thì họ có Sự cam kết gắn bó lâu dài với tổ chức đó, đã bổ sung thêm cho lý thuyết 

hành vi về mô hình lý thuyết Động lực và Sự cam kết gắn bó với tổ chức. 

Thứ ba, với kết quả nghiên cứu này, đã bổ sung thêm trong mô hình lý thuyết về 

Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó với tổ chức thêm hai thang đo, áp lực công việc 

và rủi ro tác nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực ngành ngân hàng thương mại Việt Nam. 

5.3.2 Về thực tiễn 

Thứ nhất, nghiên cứu đã tìm ra các nhân tố tác động đến Động lực làm việc và 

Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng, giúp các nhà quản trị ngân hàng có 

một khung lý thuyết để nghiên cứu, tìm giải pháp tăng Động lực làm việc cho nhân 

viên cũng như Sự cam kết gắn bó lâu dài của nhân viên với ngân hàng, gồm những 

nhân tố: đặc điểm công việc; đào tạo – thăng tiến; tiền lương; phúc lợi; cấp trên; đồng 

nghiệp; đánh giá thành tích; chính sách lao động; điều kiện làm việc; áp lực công việc; 

rủi ro tác nghiệp. 

Thứ hai, qua kết quả nghiên cứu thì trong 11 nhân tố trên thì lần lược các nhân tố 

tác động từ mạnh nhất là nhân tố Đánh giá thành thích, tiếp theo là Chính sách lao động; 

cấp trên; áp lực công việc; điều kiện làm việc; phúc lợi; tiền lương; đồng nghiệp; rủi ro 

tác nghiệp; đào tạo - thăng tiến; Động lực làm việc tác động đến Sự cam kết gắn bó của 

nhân viên với ngân hàng. Từ đây, giúp các nhà quản trị ngân hàng sẽ có cơ sở ưu tiên 

sử dụng nhân tố nào trong 11 nhân tố để tạo Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó 

lâu dài của nhân viên với ngân hàng. 

5.3.3 Tính mới 

Thứ nhất, đề tài đã kiểm định 12 giả thuyết đều được chấp nhận. Trong đó có 11 

nhân tố tác động đến Động lực làm việc, Động lực làm việc tác động đến Sự cam kết gắn 

bó, đã khẳng định lại các lý thuyết nền như: Lý thuyết Động lực (Motivation Theory) của 

Maslow (1943), lý thuyết hai nhân tố (Two-Factor Theory) của Herzberg (1959), lý thuyết 

ba thành tố về Sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhóm tác giả Meyer & Allen (1991), 

các mô hình: Kovach (1987); Cheng và Chew (2004); Trần Kim Dung và các cộng sự 

(2005); Tan và Waheed (2011); Yang (2011); Phạm Thế Anh và Nguyễn Thị Hồng Đào 

(2013); Kaur, (2015); Quan Minh Nhựt và Đặng Thị Đoan Trang (2015); Nguyễn Thị 

Hồng Hà ( 2016)… vẫn còn phù hợp trong ngành thương mại tại Việt Nam. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy, tác giả phát triển mới: Biến Động lực làm việc là biến phụ thuộc 
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(của các mô hình nghiên cứu trước thành biến trung gian), còn biến phụ thuộc (kết quả 

nghiên cứu) của luận án trong mô hình nghiên cứu của tác giả là biến gắn bó với tổ chức. 

Thứ hai, tác giả nhận thấy trong thực tế đặc thù của ngành ngân hàng thương mại 

tại Việt Nam thì hai nhân tố Áp lực công việc và nhân tố Rủi ro tác nghiệp là quan trọng 

nhất tác động đến Động lực làm việc của nhân viên tín dụng và nhân viên giao dịch viên 

của ngành ngân hàng thương mại tại Việt Nam hiện nay. Nên tác giả thêm mới hai thang 

đo này vào mô hình nghiên cứu của tác giả. Kết quả nghiên cứu qua phân tích nhân tố 

khẳng định CFA và kiểm định mô hình lý thuyết bằng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 

thì hai nhân tố này đều tác động đến Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó của nhân 

viên với ngân hàng. Đây là điểm mới thứ hai của tác giả so với các nghiên cứu trong 

nước cũng như ngoài nước. 

Thứ ba, tác giả kiểm định và kết luận có mối liên hệ giữa Động lực làm việc và 

Sự cam kết gắn bó của nhân viên với ngân hàng. 

5.4 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI 

- Phạm vi nghiên cứu chỉ giới hạn trong phạm vi vùng Đồng bằng Sông Cửu 

Long. Trong tương lai nên thực hiện nghiên cứu những vùng, miền khác như: miền 

Trung, miền Bắc kiểm định lại mô hình có phù hợp với những vùng này không; kiểm  

định các nhân tố trong mô hình có tác động đến Động lực làm việc và Sự gắn bó của 

nhân viên với ngân hàng ở những vùng miền này không. Đây sẽ mở ra một hướng nghiên 

cứu mới trong tương lai. 

- Đối tượng khảo sát chỉ giới hạn trong ngân hàng Agribank. Vì vậy, trong tương 

lai cần nghiên cứu khảo sát ở các ngân hàng khác; các ngành dịch khác như: Bảo hiểm, 

tài chính vi mô, khách sạn; y tế, giáo dục… để có thể khẳng định lại lý thuyết động lực; 

lý thuyết Sự cam kết gắn bó tổ chức. Nghiên cứu này chưa đủ độ sâu để kiến nghị theo 

từng ngành. 

- Chưa nghiên cứu có sự khác biệt giữa các độ tuổi, nam và nữ, giữa nhân viên 

và lãnh đạo đến Động lực làm việc… 

5.5 ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

 Hướng nghiên cứu tiếp theo: (1) Mở rộng phạm vi nghiên cứu trong các ngành 

dịch vụ tại miền trung, miền bắc...; (2) Có thể nghiên cứu sâu các nhân tố tác động tới 

Động lực làm việc và Động lực làm việc tác động đến Sự cam kết gắn bó của nhân viên 

ở một ngành đặc thù nào đó như: Ngành bảo hiểm, y tế, giáo dục (khu vực dịch vụ 
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công)… xem có gì khác biệt hay không; (3) Có thể nghiên cứu các nhân viên ngành 

ngân hàng khác nhau để kiểm định có sự khác nhau về Động lực làm việc và Sự cam 

kết gắn bó giữa các nhân viên ngành ngân hàng thương mại cổ phần ngoài quốc doanh 

và quốc doanh có nhà nước chi phối; (4) Có thể nghiên cứu sự khác nhau giữa nam và 

nữ và từng độ tuổi trong ngành ngân hàng về Động lực làm việc và Sự cam kết gắn bó 

với tổ chức… 
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Tóm tắt chương 5 

Chương này tác giả tóm tắt lại mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, 

kết quả nghiên cứu; đề xuất hàm ý quản trị với Ban lãnh đạo của Agribank trong quản 

trị nguồn nhân lực để có giải pháp tốt nhất tạo Động lực làm việc của nhân viên, tăng 

năng suất lao động cũng như tạo Sự cam kết gắn bó lâu dài của nhân viên với ngân hàng; 

nêu những đóng góp của luận án; những điểm mới của luận án; những hạn chế và hướng 

nghiên cứu tiếp theo. 
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TT 
Thang 

đo 
Biến quan sát 

Nguồn gốc thang 

đo kế thừa có 

điều chỉnh 

Mã hóa 

I Biến phụ thuộc 

1 

 

 

 

 

 

Động lực 

làm việc 

(DL) 

 

 Tôi phấn đấu hết sức để hoàn thành công 

việc bất kể những khó khăn. 

Steers and Porter 

(1983) 

DL1 

Tôi nỗ lực hết sức hoàn thành công việc 

của mình vì mục tiêu của ngân hàng. 

DL2 

Tôi rất hào hứng với công việc đang làm. DL3 

Tôi thường suy nghỉ về công việc của mình 

ngay cả khi ở nhà. 

DL4 

Tôi cố gắng hết sức để không sai sót trong 

quá trình làm việc. 

DL5 

Tôi sẵn sàng làm việc sớm hoặc ở lại muộn 

để hoàn thành công việc. 

DL6 

Tôi muốn làm việc nhiều hơn mức yêu cầu 

tối thiểu. 

DL7 

Tôi thường không để công việc đến thời hạn 

phải hoàn thành mới thực hiện. 

DL8 

2 Sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng 
Meyer và 

Allen (1991) 

 

 

2.

1 

Gắn bó 

cảm xúc 

(GBCX) 

Tôi sẽ rất hạnh phúc khi dành khoảng thời 

gian còn lại trong sự nghiệp của mình cống 

hiến cho ngân hàng này. 

 

GBCX1 

Tôi thực sự cảm thấy các vấn đề của ngân 

hàng này như là của chính bản thân mình. 
 

GBCX2 

Tôi thực sự thấy rằng tôi thuộc về ngân 

hàng này. 
 

GBCX3 

Tôi có nhiều tình cảm đặc biệt với ngân 

hàng này. 
 

GBCX4 

Tôi thấy ngân hàng này như một phần gia 

đình của tôi. 
 

GBCX5 

Ngân hàng này có rất nhiều ý nghĩa đối với 

cá nhân tôi. 
 

GBCX6 

2.

2 

Gắn bó 

dựa trên 

tính toán 

(GBTT) 

Hiện tại tôi rất mong muốn được tiếp tục 

làm việc ở ngân hàng này. 
 

GBTT1 

Hiện tại tôi cảm thấy thực sự khó khăn khi 

phải rời khỏi ngân hàng này. 
 

GBTT2 

Nếu bây giờ tôi quyết định rời khỏi ngân 

hàng này thì cuộc sống của tôi sẽ gặp nhiều 

xáo trộn. 

 

GBTT3 
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TT 
Thang 

đo 
Biến quan sát 

Nguồn gốc thang 

đo kế thừa có 

điều chỉnh 

Mã hóa 

Tôi thấy mình có quá ít lựa chọn để cân nhắc 

khi phải rời khỏi ngân hàng này. 
 

GBTT4 

Tôi ở lại ngân hàng này vì đã nỗ lực đóng 

góp quá nhiều vào ngân hàng trong thời 

gian qua. 

 

GBTT5 

Nếu tôi rời bỏ ngân hàng này sẽ có ít cơ hội 

nghề nghiệp cho mình. 
 

GBTT6 

 

 

 

2.

3 

 

 

 

Gắn bó 

dựa trên 

chuẩn 

mực 

(GBCM) 

Tôi thấy mình có nghĩa vụ để duy trì công 

việc với ngân hàng hiện tại. 
 

GBCM1 

Tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu rời ngân hàng 

này ngay bây giờ. 
 

GBCM2 

Ngân hàng này xứng đáng với lòng trung 

thành của tôi. 
 

GBCM3 

Tôi thấy mình có trách nhiệm ở lại với 

ngân hàng này vì thấy mình có nghĩa vụ 

với mọi người ở đây. 

 

GBCM4 

Tôi nợ ngân hàng của mình vì đã có một 

thỏa thuận làm việc tuyệt vời. 
 

GBCM5 

II Biến độc lập 

 

 

 

 

 

 

1 

Đặc 

điểm 

công việc 

(DDCV) 

Công việc của tôi thì rất thú vị đòi hỏi sự 

sáng tạo. 

Tan Teck-Hong 

và Amna Waheed 

(2011) 

DDCV1 

Tôi luôn nhận được sự nhận xét đánh giá 

kịp thời về công việc của mình. 

Tan Teck- Hong  

và Ama Waheed 

(2011) 

DDCV2 

 

Công việc của tôi có tầm quan trọng đối 

với xã hội. 

Hackman & 

Oldman (1974) 

DDCV3 

Công việc của tôi đòi hỏi phải phối hợp 

nhiều kỹ năng. 
Hackman & 

Oldman (1974) 

DDCV4 

Công việc cho tôi nhiều cơ hội phát triển 

năng lực chuyên môn. 

Bellingham 

(2004) 

DDCV5 

Công việc giúp tôi phát triển được mối 

quan hệ xã hội. 
Tác giả đề xuất 

DDCV6 

Tôi được quyền quyết định trong phạm vi 

công việc của mình đảm nhiệm. 
Tác giả đề xuất 

DDCV7 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Đào tạo 

– Thăng 

tiến (DT) 
 

Ngân hàng của tôi tạo nhiều cơ hội thăng 

tiến cho nhân viên. 

Thomson, 

Dunleavy 

& Bruce (2002) 

DT1 

Nhân viên được đào tạo bài bản các kỹ 

năng mềm cần thiết. 

Trần Kim Dung 

(2009) 
DT2 

Ngân hàng của tôi tạo điều kiện học tập, 

nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nhân viên. 

Lưu Thị Bích 

Ngọc và các cộng 

sự (2013) 

DT3 



 

3 

TT 
Thang 

đo 
Biến quan sát 

Nguồn gốc thang 

đo kế thừa có 

điều chỉnh 

Mã hóa 

Ngân hàng của tôi chi trả chi phí cho tất cả 

các chương trình đào tạo của ngân hàng và 

hỗ trợ một phần chi phí cho nhân viên tự 

học khi đạt yêu cầu đề ra. 
Tác giả đề xuất DT4 

Cơ hội được bổ nhiệm tại ngân hàng tôi là 

như nhau đối với những người có năng lực. 
Tác giả đề xuất DT5 

 

 

 

 

3 

 

 

 

Tiền 

lương 

(TL) 

Tiền lương tôi nhận được tương xứng với 

kết quả làm việc của tôi. 

Netemeyer 

(1997), Simons & 

Enz (1995), 

TL1 

Tiền lương của tôi đủ để đáp ứng các nhu 

cầu của cuộc sống. 

Netemeyer 

(1997), Trần Kim 

Dung (2005) 

TL2 

Ngân hàng tôi trả lương công bằng giữa 

các nhân viên. 
Netemeyer 

(1997) 

TL3 

Tiền lương của tôi phản ánh đúng những gì 

tôi đóng góp cho ngân hàng. Các khoản 

phụ cấp đảm bảo hợp lý. 

Netemeyer 

(1997) 

TL4 

Tiền lương ngang bằng với các ngân hàng 

khác trong cùng lĩnh vực việc làm. 
Tác giả đề xuất 

TL5 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

Phúc lợi 

(PL) 

Phúc lợi của ngân hàng tôi được thực hiện 

đúng quy định. 
 Kukanja (2013) 

PL1 

Phúc lợi của ngân hàng tôi hàng năm được 

phân bổ công bằng cho các nhân viên. 
Tác giả đề xuất 

PL2 

Ngân hàng tôi thực hiện đầy đủ các loại 

bảo hiểm cho nhân viên theo quy định. 
Kukanja (2013) 

PL3 

Ngân hàng tôi giải quyết tốt, đầy đủ chế độ 

ốm đau, bệnh nghề nghiệp… 
Tác giả đề xuất 

PL4 

Hàng năm ngân hàng tôi đều tổ chức cho 

nhân viên đi du lịch, nghỉ dưỡng. 
Tác giả đề xuất 

PL5 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Cấp trên 

(CT) 

Cấp trên của tôi luôn tôn trọng, thân thiện 

và gần gũi với cấp dưới. 

Ehlers (2003); 

Teck- Hong  và 

Waheed (2011) 

CT1 

Cấp trên của tôi luôn ứng xử công bằng, 

không thiên vị giữa các nhân viên. 

Warren (2008), 

J.Stacy.Adam 

(1963) 

CT2 

Cấp trên của tôi biết lắng nghe và nhiệt tình 

giúp đỡ nhân viên trong công việc. 

Tan Teck- Hong  

và Ama Waheed 

(2011), Wesley 

và 

Muthuswamy 

(2008) 

CT3 

Cấp trên của tôi ghi nhận sự đóng góp của 

nhân viên. 
Warren (2008) 

CT4 
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TT 
Thang 

đo 
Biến quan sát 

Nguồn gốc thang 

đo kế thừa có 

điều chỉnh 

Mã hóa 

Cấp trên của tôi luôn phân công công việc 

theo đúng chuyên môn và năng lực của 

từng nhân viên. 

Armstrong 

(2009) 

CT5 

 

 

 

6 

 

 

 

Đồng 

nghiệp 

(DN) 

 

Đồng nghiệp của tôi luôn gần gũi, thân 

thiện và hòa đồng. 

Hill (2008),  Tan 

Teck- Hong  và 

Ama Waheed 

(2011) 

DN1 

Đồng nghiệp của tôi sẵn sàng giúp đỡ, chia 

sẻ và hỗ trợ khi cần thiết. 

Hill (2008), Tan 

Teck- Hong  và 

Ama Waheed 

(2011) 

DN2 

Đồng nghiệp của tôi đáng tin cậy. Chami và 

Fullenkamp 

(2002) 

DN3 

Đồng nghiệp của tôi có sự tận tâm, nhiệt 

tình với công việc. 

Bellingham 

(2004) 

DN4 

Tôi học hỏi được nhiều từ đồng nghiệp. Tác giả đề xuất DN5 

 

 

7 

 

 

Đánh giá 

thành 

tích 

(DG) 

 

Cấp trên của  tôi luôn đánh giá thành tích 

của tôi chính xác và kịp thời. 

Lindner (1998),  

Tan Teck- Hong  

và Ama Waheed 

(2011) 

DG1 

Các tiêu chí đánh giá của ngân hàng tôi hợp 

lý, rõ ràng. 
Fey et al (2009) 

DG2 

Ngân hàng tôi luôn đánh giá thành tích 

công bằng giữa các nhân viên. 
Fey et al (2009) 

DG3 

Đánh giá thành tích là cơ sở cho việc trả 

lương, khen thưởng và cơ hội thăng tiến. 
Tác giả đề xuất 

DG4 

Quy trình đánh giá thành tích trong ngân 

hàng tôi là chuẩn mực. 
Tác giả đề xuất 

DG5 

8 

Chính 

sách của 

ngân 

hàng 

(CS) 

Chính sách của Nhà nước rất thuận lợi cho 

hoạt động ngân hàng của tôi. 
Tác giả đề xuất CS1 

Chính sách khen thưởng của ngân hàng tôi 

công bằng và thỏa đáng giữa các nhân viên. 

Tan Teck- Hong  

và Ama  Waheed 

(2011) 

CS2 

Ngân hàng tôi có chính sách hỗ trợ nhân 

viên khám chữa bệnh định kỳ và hỗ trợ một 

phần chi phí điều trị đối với bệnh hiểm 

nghèo.  

Tan Teck- Hong  

và Ama Waheed 

(2011) 

CS3 

Ngân hàng của tôi có chính sách, chế độ  dành 

cho nhân viên nghỉ ốm/thai sản/biến cố gia 

đình. 

Tác giả đề xuất CS4 

Chính sách tiền lương được ngân hàng tôi 

thực hiện đúng quy định.  

Armstrong 

(2009) 
CS5 



 

5 

TT 
Thang 

đo 
Biến quan sát 

Nguồn gốc thang 

đo kế thừa có 

điều chỉnh 

Mã hóa 
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Điều 

kiện làm 

việc 

(DK) 

Ngân hàng của tôi bố trí không gian làm 

việc cho nhân viên một cách hợp lý. 

Tan Teck –Hong  

và Ama Waheed 

(2011) 

DK1 

Ngân hàng của tôi trang bị đầy đủ trang 

thiết bị cần thiết cho nhân viên làm việc. 

Kennett 

S.Kovach (1987) 

DK2 

Thời gian làm việc của ngân hàng tôi là 

phù hợp. 

Trần Kim Dung  

(2005) 

DK3 

Nơi làm việc của tôi luôn đảm bảo sự an 

toàn và thoải mái. 

Shaemi Barzoki 

và cộng sự 

(2012), Kennett 

S.Kovach (1987), 

Tan Teck- Hong  

và Ama Waheed 

(2011), 

DK4 

Ngân hàng của tôi luôn tạo điều kiện làm 

việc tốt nhất cho nhân viên. 
Tác giả đề xuất 

DK5 

10 

 

Áp lực 

công việc 

(AL) 

Tôi thường kiểm soát thời gian làm việc và 

phương pháp làm việc không phù hợp. 

Wall và cộng sự 

(1995), 
AL1 

Thời gian làm việc của tôi có lúc trên 8 

tiếng/ngày. 

Schieman và 

Young (2010); 

Voydanoff 

(2007); Wharton 

và Blair- Loy 

(2006) 

AL2 

Cấp trên của tôi đôi lúc giao khoán các chỉ 

tiêu quá lớn nên tôi luôn trong tình trạng lo 

lắng không hoàn thành chỉ tiêu. 

Carayon & 

Zijlstra, (1999); 

Harma (2006) 

AL3 

Đôi lúc tôi phải làm quá nhiều việc trong 

cùng một lúc. 

Karasek và cộng 

sự (1998); 

Galinsky, Kim, & 

Bond, (2001); 

Kristensen và 

cộng sự (2004) 

 

AL4 

Nhu cầu công việc vượt quá thời hạn phải 

làm việc. 

Hackman và 

Oldam (1980) 
AL5 

11 

Rủi ro 

tác 

nghiệp 

(RR) 

Trong một vài trường hợp, nếu bị hạn chế 

năng lực chuyên môn dẫn đến các phân 

tích, nhận định, đánh giá các nghiệp vụ của 

tôi chưa chính xác dễ dẫn đến sai phạm 

nghiệp vụ. 

 

 

 

 

 

 

 

Tác giả đề xuất 

dựa theo Ủy ban 

Basel II về giám 

 

RR1 

Nếu hiểu biết về pháp luật của tôi chưa đầy 

đủ sẽ dẫn đến xử lý chuyên môn chưa đúng 

quy định.  

RR2 

 
Một số trường hợp, sự can thiệp trái thẩm 

quyền của cấp trên khiến tôi lâm vào tình 
RR3 
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Thang 

đo 
Biến quan sát 

Nguồn gốc thang 

đo kế thừa có 

điều chỉnh 

Mã hóa 

trạng khó xử và phải gánh chịu hậu quả nếu 

xảy ra rủi ro. 

sát ngân hàng, về 

quản trị rủi ro tác 

nghiệp trong 

Basel II. 
Công việc của tôi thường xuyên phải đối 

mặt với cám dỗ về vật chất hoặc bị đe dọa 

mỗi khi từ chối yêu cầu trái pháp luật của 

khách hàng. 

RR4 

Tôi đôi lúc bị áp lực về thời gian giải quyết 

công việc nên sai soát trong nghiệp vụ là 

không tránh khỏi. 

RR5 
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PHỤ LỤC 2 

BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM CHUYÊN GIA 

 

Hôm nay, ngày 20 tháng 03 năm 2018 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Trà Vinh, chúng tôi tiến hành thảo luận nhóm về ý kiến 

thang đo trong mô hình nghiên cứu lý thuyết. Đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố tác động 

đến động lực làm việc và sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng: Trường hợp Ngân hàng 

Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”. 

Thành phần tham dự 

1. Về chuyên gia 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Ông Giang Văn Dũng Giám đốc Agribank Chi nhánh Trà Vinh 

2 Ông Trần Văn Nhu P.Giám đốc Như trên 

3 Ông Lê Văn Ngân P. Giám đốc Như trên 

4 Ông Nguyễn Văn Hưởng P. Giám đốc Như trên 

5 Bà Vũ Thị Tuyết Trinh Trưởng phòng Phòng Tổng hợp 

6 Ông Nguyễn Công Tư Trưởng phòng  Phòng Khách hàng Cá nhân 

7 Ông Lê Văn Sơn Trưởng phòng.  Phòng Khách hàng Pháp nhân 

8 Ông Đổ Tam Lược Trưởng phòng  Phòng Dịch vụ và Marketing 

9 Bà Đào Thị Hải Quyên Trưởng phòng  Phòng Kế hoạch nguồn vốn 

10 Bà Dương Thị Thanh Truyền Trưởng phòng.  Phòng Kế toán – Ngân quỹ 

11 Ông Phạm Hữu Thành  Trưởng phòng Phòng Điện toán 

12 Bà Trần Thị Hồng Gấm Phó phòng Phòng Kiểm tra nội bộ 
 

2. Thư ký  

 Ông Lê Hoàng Thuya tác giả đề tài. 

 II. Nội dung buổi thảo luận 

 Tác giả đưa lý do của buổi thảo luận là lấy ý kiến việc thêm 02 nhân tố áp lực 

công việc và rủi ro tác nghiệp vào mô hình nghiên cứu của luận án và các biến quan sát 

bổ sung của các thang đo. 

 Nguyên nhân của việc đưa thêm hai nhân tố áp lực công việc và rủi ro tác nghiệp 

vào mô hình là vì trên thực tế qua nhiều năm tổng kết báo cáo nhân sự của Ngân hàng 

Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam và các cả hệ thống ngân hàng thương 

mại thì rút ra một kết luận một trog những nguyên nhân của việc nhân viên nghỉ việc là 

do nhân viên bị quá nhiều áp lực công việc và áp lực từ rủi ro tác nghiệp, nhất là tác 

nghiệp liên quan đến công tác tín dụng và kế toán. Từ đúc kết từ thực tế trên nên cần 

đưa hai nhân tố này vào mô hình nghiên cứu xem nó có tác động hay không. 

1. Thang đo bổ sung vào mô hình 

 Tên thang đo Diễn giải nội dung thang đo 

 

 

 

 

Áp lực công việc 

Tôi thường kiểm soát thời gian làm việc 

và phương pháp làm việc không phù hợp. 

Thời gian làm việc trên 8 tiếng/ngày. 

Cấp trên của tôi luôn giao khoán các chỉ 

tiêu quá lớn nên tôi luôn trong tình trạng 

lo lắng không hoàn thành chỉ tiêu. 
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 Tên thang đo Diễn giải nội dung thang đo 

Tôi phải làm việc quá nhiều việc trong 

cùng một lúc. 

Nhu cầu công việc vượt quá thời hạn phải 

làm việc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rủi ro tác nghiệp 

 

Tôi bị hạn chế năng lực chuyên môn dẫn 

đến các phân tích, nhận định, đánh giá 

các nghiệp vụ của tôi chưa chính xác dễ 

dẫn đến sai phạm nghiệp vụ. 

Tôi hiểu biết về pháp luật chưa đầy đủ 

dẫn đến xử lý chuyên môn chưa đúng quy 

định pháp luật.  

Tôi sợ sự can thiệp trái thẩm quyền của 

cấp trên khiến tôi lâm vào tình trạng khó 

xử và phải gánh chịu hậu quả nếu xảy ra 

rủi ro. 

Tôi làm việc thường xuyên phải đối mặt 

với cám dỗ về vật chất hoặc bị đe dọa mỗi 

khi từ chối yêu cầu trái pháp luật của 

khách hàng. 

Tôi luôn bị áp lực về thời gian giải quyết 

công việc nên sai soát trong nghiệp vụ là 

không tránh khỏi. 

Tôi cả nể cấp trên nên một số trường hợp 

thực hiện nhiệm vụ chưa đúng quy định 

của pháp luật. 

 

2. Biến quan sát bổ sung vào thang đo 

STT Thang đo Diễn giải nội dung thang đo 

I Đặc điểm công việc  

1  Công việc giúp tôi phát triển được mối quan hệ 

xã hội. 

2  Tôi được quyền quyết định trong phạm vi công việc 

của mình đảm nhiệm. 

II Đào tạo - Thăng tiến  

1  

 

Ngân hàng của tôi chi trả chi phí cho tất cả các 

chương trình đào tạo của ngân hàng và hỗ trợ một 

phần chi phí cho nhân viên tự học khi đạt yêu cầu 

đề ra. 

2  Cơ hội được bổ nhiệm tại ngân hàng tôi là như 

nhau đối với những người có năng lực. 

III Tiền lương  

1  Tiền lương ngang bằng với các ngân hàng khác 

trong cùng lĩnh vực việc làm. 

2  Phúc lợi của ngân hàng tôi hàng năm được phân 

bổ công bằng cho các nhân viên. 
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STT Thang đo Diễn giải nội dung thang đo 

IV Phúc lợi  

1  Phúc lợi của ngân hàng tôi hàng năm được phân 

bổ công bằng cho các nhân viên. 

2  Ngân hàng tôi giải quyết tốt, đầy đủ chế độ ốm 

đau, bệnh nghề nghiệp… 

3  Hàng năm ngân hàng tôi đều tổ chức cho nhân 

viên đi du lịch, nghỉ dưỡng 

V Đồng nghiệp  

  Tôi học hỏi được nhiều từ đồng nghiệp 

VI Đánh giá thành tích  

1  Đánh giá thành tích là cơ sở cho việc trả lương, 

khen thưởng và cơ hội thăng tiến. 

2  Quy trình đánh giá thành tích trong ngân hàng tôi 

là chuẩn mực. 

VII Chính sách của ngân 

hàng 

 

  Ngân hàng của tôi có chính sách, chế độ  dành 

cho nhân viên nghỉ ốm/thai sản/biến cố gia đình. 

VIII Điều kiện làm việc  

  Ngân hàng của tôi luôn tạo điều kiện làm việc tốt 

nhất cho nhân viên. 

 

Ý kiến thảo luận của chuyên gia 

Qua trao đổi trực tiếp thì có 12/12 ý kiến của chuyên gia thống nhất đưa hai nhân 

tố áp lực công việc và rủi ro tác nghiệp vào mô hình nghiên cứu. 

Biên bản kết thúc cùng ngày. 
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PHỤ LỤC 3 

PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA (LẦN 1) 

 

Kính thưa: Quý Ông/Bà 

Tôi tên Lê Hoàng Thuya là nghiên cứu sinh khóa 03 đợt 01 năm 2016 

ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Trà Vinh. Hiện nay tôi đang thực hiện 

nghiên cứu luận án: “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc và sự gắn 

bó của nhân viên với ngân hàng: Trường hợp Ngân hàng Nông và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” kết quả của nghiên cứu phục vụ 

cho ngành ngân hàng về quản trị nguồn nhân lực trong thời gian tới. Câu trả lời chân 

thật của anh/chị sẽ thực sự có ý nghĩa đối với chúng tôi. Tất cả những thông tin anh/chị 

cung cấp sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Thời gian trả lời phiếu này chỉ 

mất khoảng 10 phút. Rất mong anh/chị vui lòng cộng tác! 

I. Phần thông tin cá nhân  

 Họ và tên người được phỏng vấn …..................................................................... 

 Vị trí công tác ….................................................................................................... 

 Nơi công tác …...................................................................................................... 

II. Phần khảo sát ý kiến chuyên gia về động lực làm việc của nhân viên với 

ngân hàng 

Xin anh/chị vui lòng cho biết suy nghĩ của mình về những nội dung dưới đây 

bằng cách “√” vào những miêu tả rõ nhất mà anh/chị chọn: Nếu chọn điều chỉnh, thì vui 

lòng anh/chị ghi nội dung cần điều chỉnh. 

BIẾN PHỤ THUỘC – Động lực làm việc 

Động lực làm việc của nhân viên 
 

Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung điều 

chỉnh 

ĐL1  Tôi phấn đấu hết sức để hoàn 

thành công việc bất kể những 

khó khăn. 

    

ĐL2 Tôi nỗ lực hết sức hoàn thành 

công việc của mình vì mục tiêu 

của ngân hàng. 

    

ĐL3 Tôi rất hào hứng với công việc 

đang làm 

    

ĐL4 Tôi thường nghỉ về công việc 

của mình ngay cả khi ở nhà 

    

ĐL5 Tôi cố gắng hết sức để không sai 

sót trong quá trình làm việc 
    

ĐL6 Tôi sẵn sàng làm việc sớm hoặc 

ở lại muộn để hoàn thành công 

việc 

    

ĐL7 Tôi không muốn làm việc nhiều 

hơn mức yêu cầu tối thiểu 
    

ĐL8 Tôi thường để công việc đến 

thời hạn phải hoàn thành mới 

thực hiện 

    

ĐL9 Tôi hạn chế tối đa thời gian và 

sức lực dành cho công việc khi 

có điều kiện 
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Sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung điều 

chỉnh 

Gắn bó dựa trên cảm xúc (GBCX)     

GBCX1 Tôi sẽ rất hạnh phúc để dành 

phần còn lại trong sự nghiệp của 

mình cống hiến cho ngân hàng 

này. 

    

GBCX2 Tôi thực sự cảm thấy các vấn đề 

của ngân hàng này như là của 

chính bản thân mình. 

    

GBCX3 Tôi thực sự thấy rằng tôi thuộc 

về ngân hàng này. 
    

GBCX4 Tôi có nhiều tình cảm đặc biệt 

với ngân hàng này. 
    

GBCX5 Tôi thấy ngân hàng này như một 

phần gia đình của tôi. 
    

GBCX6 Ngân hàng này có rất nhiều ý 

nghĩa đối với cá nhân tôi. 
    

 

Gắn bó dựa trên tính toán (GBTT) 
Đồn

g ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung điều 

chỉnh 

GBTT1 Hiện tại tôi rất mong muốn được 

tiếp tục làm việc ở ngân hàng 

này. 

    

GBTT2 Hiện tại tôi cảm thấy thực sự 

khó khăn khi phải rời khỏi ngân 

hàng này. 

    

GBTT3 Nếu bây giờ tôi quyết định rời 

khỏi ngân hàng vào thời điểm 

này thì cuộc sống sẽ gặp nhiều 

xáo trộn. 

    

GBTT4 Tôi thấy mình có quá ít lựa chọn 

để cân nhắc khi phải rời khỏi 

ngân hàng này. 

    

GBTT5 Tôi ở lại ngân hàng này vì đã nỗ 

lực đóng góp quá nhiều cho 

ngân hàng này trong thời gian 

qua. 

    

GBTT6 Nếu tôi rời bỏ ngân hàng này sẽ 

có ít cơ hội nghề nghiệp cho 

mình. 
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Gắn bó dựa trên chuẩn mực (GBCM) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung điều 

chỉnh 

GBCM1 Tôi thấy mình có nghĩa vụ để 

duy trì công việc với ngân hàng 

hiện tại. 

    

GBCM2 Tôi rời bỏ ngân hàng là có lợi 

nhưng cảm thấy việc rời đi lúc 

này là sai. 

    

GBCM3 Tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu rời 

ngân hàng này ngay bây giờ. 
    

GBCM4 Ngân hàng này xứng đáng với 

lòng trung thành của tôi. 
    

GBCM5 Tôi thấy mình có trách nhiệm ở 

lại với ngân hàng này bởi vì thấy 

mình có nghĩa vụ với mọi người 

ở đây. 

    

GBCM6 Tôi nợ ngân hàng của mình vì đã 

có một thỏa thuận làm việc tuyệt 

vời. 

    

 

CÁC BIẾN ĐỘC LẬP 

Đặc điểm công việc 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung điều 

chỉnh 

ĐĐCV1 Tôi được chủ động trong công 

việc của mình. 
    

 

ĐĐCV2 

Công việc của tôi thì rất thú vị 

và đòi hỏi sự sáng tạo. 
    

ĐĐCV3 

 

Tôi luôn nhận được sự nhận xét 

đánh giá kịp thời về công việc 

của mình. 

    

ĐĐCV4 Công việc của tôi có tầm quan 

trọng đối với xã hội. 
    

ĐĐCV5 Công việc của tôi đòi hỏi phải 

phối hợp nhiều kỹ năng. 
    

ĐĐCV6 Công việc cho tôi nhiều cơ hội 

phát triển năng lực chuyên môn. 
    

ĐĐCV7 Công việc giúp tôi phát triển 

được mối quan hệ xã hội. 
    

ĐĐCV8 Tôi hiểu rõ công việc tôi đang 

làm. 
    

ĐĐCV9 Công việc của tôi phù hợp với 

khả năng chuyên môn. 
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Đào tạo thăng tiến (ĐT) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung điều 

chỉnh 

ĐT1 Ngân hàng của tôi tạo nhiều cơ 

hội thăng tiến cho nhân viên. 
    

ĐT2 Ngân hàng của tôi tạo cơ hội 

thăng tiến công bằng cho nhân 

viên. 

    

ĐT3 Nhân viên được đào tạo bài bản 

các kỹ năng mềm cần thiết. 
    

ĐT4 Ngân hàng tạo điều kiện học tập, 

nâng cao kiến thức, kỹ năng cho 

nhân viên. 

    

 

3. Thu nhập (TN) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung điều 

chỉnh 

3.1.Tiền lương     

TN1 Tiền lương tôi nhận được tương 

xứng với kết quả làm việc của tôi. 
    

TN2 Tiền lương của tôi đủ để đáp ứng 

các nhu cầu của cuộc sống. 
    

TN3 Ngân hàng trả lương công bằng 

giữa các nhân viên. 
    

TN4 Các khoản phụ cấp đảm bảo hợp 

lý. 
    

TN5 Tiền lương ngang bằng với các 

ngân hàng khác trong cùng lĩnh 

vực việc làm. 

    

3.2. Phúc lợi     

TN6 Ngân hàng đóng đầy đủ các loại 

bảo hiểm theo quy định. 
    

TN7 Ngân hàng giải quyết tốt, đầy đủ 

chế độ ốm đau, bệnh nghề 

nghiệp… 

    

TN8 Hàng năm ngân hàng đều tổ chức 

cho nhân viên đi du lịch, nghỉ 

dưỡng. 

    

 

4. Cấp trên (CT) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung điều 

chỉnh 

CT1 Cấp trên của tôi dễ dàng giao tiếp, 

gần gũi, hòa đồng. 
    

CT2 Cấp trên đối xử công bằng.     

CT3 Cấp trên sẵn sàng giúp đỡ nhân 

viên. 
    

CT4 Cấp trên ghi nhận sự đóng góp của 

nhân viên. 
    

CT5 Cấp trên quan tâm nhân viên.     
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5. Đồng nghiệp (ĐN) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung điều 

chỉnh 

ĐN1 Đồng nghiệp của tôi luôn gần gũi, 

thân thiện. 
    

ĐN2 Đồng nghiệp của tôi sẵn sàng giúp 

đỡ, hỗ trợ khi cần thiết. 
    

ĐN3 Đồng nghiệp của tôi đáng tin cậy.     

ĐN4 Đồng nghiệp của tôi có sự tận tâm, 

nhiệt tình với công việc. 
    

ĐN5 Tôi học hỏi được nhiều từ đồng 

nghiệp. 
    

 

6. Đánh giá thành tích (ĐG) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung điều 

chỉnh 

ĐG1 Cấp trên của  tôi luôn đánh giá 

thành tích của tôi chính xác và kịp 

thời. 

    

ĐG2 Các tiêu chí đánh giá của ngân 

hàng hợp lý, rõ ràng. 
    

ĐG3 Ngân hàng luôn đánh giá công 

bằng giữa các nhân viên. 
    

ĐG4 Kết quả đánh giá là cơ sở cho việc 

trả lương, khen thưởng. 
    

      

7. Chính sách của ngân hàng (CS) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung điều 

chỉnh 

CS1 Chính sách của Nhà nước rất thuận 

lợi cho hoạt động ngân hàng của 

tôi. 

    

CS2 Tôi tự hào làm việc cho ngân hàng 

này vì chính sách của ngân hàng rất 

thuận lợi cho người lao động. 

    

CS3 Tôi hoàn toàn hiểu nhiệm vụ của 

ngân hàng tôi. 
    

8. Điều kiện làm việc (ĐK) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung điều 

chỉnh 

ĐK1 Thời gian bắt đầu làm việc của 

ngân hàng tôi phù hợp. 
    

ĐK2 Tôi được trang bị đầy đủ trang thiết 

bị cần thiết cho công việc. 
    

ĐK3 Nơi làm việc của tôi luôn đảm bảo 

sự an toàn thoải mái. 
    

9. Áp lực công việc (AL) Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung điều 

chỉnh 

AL1 Tôi thường kiểm soát thời gian làm 

việc và phương pháp làm việc 

không  phù hợp. 
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AL2 Thời gian làm việc trên 8 

tiếng/ngày. 
    

AL3 Cấp trên của tôi luôn giao khoán 

các chỉ tiêu quá lớn nên tôi luôn 

trong tình trạng lo lắng không hoàn 

thành chỉ tiêu. 

    

AL4 Tôi phải làm việc quá nhiều việc 

trong cùng một lúc. 
    

AL5 Nhu cầu công việc vượt quá thời 

hạn phải làm việc. 
    

10. Rủi ro tác nghiệp (RR) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung điều 

chỉnh 

RR1 Tôi bị hạn chế năng lực chuyên 

môn dẫn đến các phân tích, nhận 

định, đánh giá các nghiệp vụ của 

tôi chưa chính xác dễ dẫn đến sai 

phạm nghiệp vụ. 

    

RR2 Tôi hiểu biết về pháp luật chưa đầy 

đủ dẫn đến xử lý chuyên môn chưa 

đúng quy định pháp luật.  

    

RR3 Tôi sợ sự can thiệp trái thẩm quyền 

của cấp trên khiến tôi lâm vào tình 

trạng khó xử và phải gánh chịu hậu 

quả nếu xảy ra rủi ro. 

    

RR4 Tôi làm việc thường xuyên phải 

đối mặt với cám dỗ về vật chất 

hoặc bị đe dọa mỗi khi từ chối yêu 

cầu trái pháp luật của khách hàng. 

    

RR5 Tôi luôn bị áp lực về thời gian giải 

quyết công việc nên sai soát trong 

nghiệp vụ là không tránh khỏi. 

    

RR6 Tôi cả nể cấp trên nên một số 

trường hợp thực hiện nhiệm vụ 

chưa đúng quy định của pháp luật. 

    

 

Các nhân tố khác mà ông (bà) đề xuất  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Xin chân thành cảm ơn đóng góp của ông/bà. 
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PHỤ LỤC 4 
PHIẾU KHẢO SÁT LẤY Ý KIẾN CHUYÊN GIA (LẦN 2) 

 

 Kính thưa: Quý Anh/chị 

 Tôi tên Lê Hoàng Thuya là nghiên cứu sinh khóa 03 đợt 01 năm 2016 ngành Quản 

trị kinh doanh của trường Đại học Trà Vinh. Hiện nay tôi đang thực hiện nghiên cứu 

luận án: “Nghiên cứu các nhân tố tác động đến động lực làm việc và sự gắn bó của 

nhân viên với ngân hàng: Trường hợp Ngân hàng Nông và Phát triển Nông thôn Việt 

Nam khu vực Đồng bằng sông Cửu Long” kết quả của nghiên cứu phục vụ cho ngành 

ngân hàng về quản trị nguồn nhân lực trong thời gian tới. Câu trả lời chân thật của 

anh/chị sẽ thực sự có ý nghĩa đối với  chúng tôi. Tất cả những thông tin anh/chị cung 

cấp sẽ chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu. Thời gian trả lời phiếu này chỉ mất 

khoảng 10 phút. Rất mong anh/chị vui lòng cộng tác !  

I. Phần thông tin cá nhân  

 Họ và tên người được phỏng vấn …............................................................. 

 Vị trí công tác …............................................................................................ 

 Nơi công tác ….............................................................................................. 

 Điện thoại:…………………………………………………………….……. 

II. Phần thảo luận ý kiến chuyên gia về động lực làm việc và sự gắn bó của nhân 

viên với ngân hàng 

 Xin anh/chị vui lòng cho biết suy nghĩ của mình về những nội dung dưới đây 

bằng cách đánh “X” vào những miêu tả rõ nhất mà anh/chị chọn. Nếu chọn điều chỉnh, 

thì vui lòng anh/chị ghi nội dung cần điều chỉnh, bổ sung là gì hoặc có ý kiến khác thì 

anh/chị ghi ở  cuối phần này. Mô hình nghiên cứu của luận án  gồm: Biến phụ thuộc là 

Động lực làm việc và sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng còn biến độc lập là 11 

biến: (1) Đặc điểm công việc; (2) Đào tạo – thăng tiến; (3) Tiền lương; (4) phúc lợi; (5) 

Cấp trên; (6) Đồng nghiệp; (7) Đánh giá thành tích; (8) Chính sách của ngân hàng; (9) 

Điều kiện làm việc; (10) Áp lực công việc; (11) Rủi ro tác nghiệp.  

 Đây là phần thảo luận hỏi ý kiến của anh/chị về thang đo trong mô hình nghiên cứu 

của tôi. Vì vậy, cần có ý kiến góp ý chân thành để tôi điều chỉnh, bổ sung hoàn thành bộ 

thang đo hoàn chỉnh nhất trước khi khảo sát định lượng trong nghiên cứu của mình.  

 Chân thành cảm ơn anh/chị. 

 BIẾN PHỤ THUỘC – Động lực làm việc 

Động lực làm việc của nhân viên 
 

Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung 

điều chỉnh 

ĐL1  Tôi phấn đấu hết sức để hoàn thành công 

việc bất kể những khó khăn. 
    

ĐL2 Tôi nỗ lực hết sức hoàn thành công việc 

của mình vì mục tiêu của ngân hàng. 
    

ĐL3 Tôi rất hào hứng với công việc đang làm.     

ĐL4 Tôi thường suy nghỉ về công việc của mình 

ngay cả khi ở nhà. 
    

ĐL5 Tôi cố gắng hết sức để không sai sót trong 

quá trình làm việc. 
    

ĐL6 Tôi sẵn sàng làm việc sớm hoặc ở lại muộn 

để hoàn thành công việc. 
    

ĐL7 Tôi muốn làm việc nhiều hơn mức yêu cầu 

tối thiểu. 
    



 

17 

ĐL8 Tôi thường hoàn thành công việc trước thời 

gian quy định 
    

Sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung 

điều chỉnh 

Gắn bó dựa trên cảm xúc (GBCX)     

GBCX1 Tôi sẽ rất hạnh phúc để dành phần còn 

lại trong sự nghiệp của mình cống hiến 

cho ngân hàng này. 

    

GBCX2 Tôi thực sự cảm thấy các vấn đề của 

ngân hàng này như là của chính bản thân 

mình. 

    

GBCX3 Tôi thực sự thấy rằng tôi thuộc về ngân 

hàng này. 
    

GBCX4 Tôi có nhiều tình cảm đặc biệt với ngân 

hàng này. 
    

GBCX5 Tôi thấy ngân hàng này như một phần 

gia đình của tôi. 
    

GBCX6 Ngân hàng này có rất nhiều ý nghĩa đối 

với cá nhân tôi. 
    

Gắn bó dựa trên tính toán (GBTT) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung 

điều chỉnh 

GBTT1 Hiện tại tôi rất mong muốn được tiếp tục 

làm việc ở ngân hàng này. 
    

GBTT2 Hiện tại tôi cảm thấy thực sự khó khăn 

khi phải rời khỏi ngân hàng này. 
    

GBTT3 Nếu bây giờ tôi quyết định rời khỏi ngân 

hàng vào thời điểm này thì cuộc sống sẽ 

gặp nhiều xáo trộn. 

    

GBTT4 Tôi thấy mình có quá ít lựa chọn để cân 

nhắc khi phải rời khỏi ngân hàng này. 
    

GBTT5 Tôi ở lại ngân hàng này vì đã nỗ lực 

đóng góp quá nhiều cho ngân hàng này 

trong thời gian qua. 

    

GBTT6 Nếu tôi rời bỏ ngân hàng này sẽ có ít cơ 

hội nghề nghiệp cho mình. 
    

Gắn bó dựa trên chuẩn mực (GBCM) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung 

điều chỉnh 

GBCM1 Tôi thấy mình có nghĩa vụ để duy trì 

công việc với ngân hàng hiện tại. 
    

GBCM2 Tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu rời ngân 

hàng này ngay bây giờ. 
    

GBCM3 Ngân hàng này xứng đáng với lòng 

trung thành của tôi. 
    

GBCM4 Tôi thấy mình có trách nhiệm ở lại với 

ngân hàng này bởi vì thấy mình có 

nghĩa vụ với mọi người ở đây. 
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GBCM5 Tôi nợ ngân hàng của mình vì đã có 

một thỏa thuận làm việc tuyệt vời. 
    

CÁC BIẾN ĐỘC LẬP 

Đặc điểm công việc 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung 

điều chỉnh 

ĐĐCV1 Tôi được chủ động trong công việc của 

mình. 
    

 

ĐĐCV2 

Công việc của tôi thì rất thú vị đòi hỏi 

sự sáng tạo. 
    

ĐĐCV3 

 

Tôi luôn nhận được sự nhận xét đánh giá 

kịp thời về công việc của mình. 
    

ĐĐCV4 Công việc của tôi có tầm quan trọng đối 

với xã hội. 
    

ĐĐCV5 Công việc của tôi đòi hỏi phải phối hợp 

nhiều kỹ năng. 
    

ĐĐCV6 Công việc cho tôi nhiều cơ hội phát triển 

năng lực chuyên môn. 
    

ĐĐCV7 Công việc giúp tôi phát triển được mối 

quan hệ xã hội. 
    

ĐĐCV8 Tôi được quyền quyết định trong phạm 

vi công việc của mình 
    

ĐĐCV9 Công việc của tôi phù hợp với khả năng 

chuyên môn. 
    

Đào tạo – thăng tiến (ĐT) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung 

điều chỉnh 

ĐT1 Ngân hàng của tôi tạo nhiều cơ hội thăng 

tiến cho nhân viên. 
    

ĐT2 Ngân hàng của tôi tạo cơ hội thăng tiến 

công bằng cho nhân viên. 
    

ĐT3 Nhân viên được đào tạo bài bản các kỹ 

năng mềm cần thiết. 
    

ĐT4 Ngân hàng tạo điều kiện học tập, nâng cao 

kiến thức, kỹ năng cho nhân viên. 
    

ĐT5 Ngân hàng chi trả chi phí cho tất cả các 

chương trình đào tạo kể cả tự học 
    

ĐT6 Chính sách của ngân hàng rõ ràng và công 

bằng 
    

3. Thu nhập (TN) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung 

điều chỉnh 

3.1.Tiền lương     

TN1 Tiền lương tôi nhận được tương xứng với 

kết quả làm việc của tôi. 
    

TN2 Tiền lương của tôi đủ để đáp ứng các nhu 

cầu của cuộc sống. 
    

TN3 Ngân hàng trả lương công bằng giữa các 

nhân viên. 
    

TN4 Các khoản phụ cấp đảm bảo hợp lý.     
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TN5 Tiền lương ngang bằng với các ngân hàng 

khác trong cùng lĩnh vực việc làm. 
    

3.2. Phúc lợi     

TN6 Ngân hàng đóng đầy đủ các loại bảo hiểm 

theo quy định. 
    

TN7 Ngân hàng giải quyết tốt, đầy đủ chế độ ốm 

đau, bệnh nghề nghiệp… 
    

TN8 Hàng năm ngân hàng đều tổ chức cho nhân 

viên đi du lịch, nghỉ dưỡng. 
    

TN9 Tiền quỹ phúc lợi hàng năm được ngân 

hàng phân bổ bằng nhau cho các nhân viên 
    

TN10 Chính sách phúc lợi của ngân hàng rất đầy 

đủ 
    

4. Cấp trên (CT) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung 

điều chỉnh 

CT1 Cấp trên của tôi dễ tiếp cận, gần gũi, hòa 

đồng. 
    

CT2 Cấp trên của tôi đối xử công bằng.     

CT3 Cấp trên của tôi sẵn sàng giúp đỡ nhân 

viên. 
    

CT4 Cấp trên của tôi ghi nhận sự đóng góp của 

nhân viên. 
    

CT5 Cấp trên của tôi quan tâm nhân viên.     

5. Đồng nghiệp (ĐN) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung 

điều chỉnh 

ĐN1 Đồng nghiệp của tôi luôn gần gũi, thân 

thiện. 
    

ĐN2 Đồng nghiệp của tôi sẵn sàng giúp đỡ, hỗ 

trợ khi cần thiết. 
    

ĐN3 Đồng nghiệp của tôi đáng tin cậy.     

ĐN4 Đồng nghiệp của tôi có sự tận tâm, nhiệt 

tình với công việc. 
    

ĐN5 Tôi học hỏi được nhiều từ đồng nghiệp.     

6. Đánh giá thành tích (ĐG) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung 

điều chỉnh 

ĐG1 Cấp trên của  tôi luôn đánh giá thành tích 

của tôi chính xác và kịp thời. 
    

ĐG2 Các tiêu chí đánh giá của ngân hàng hợp 

lý, rõ ràng. 
    

ĐG3 Ngân hàng có sự đánh giá công bằng giữa 

các nhân viên. 
    

ĐG4 Kết quả đánh giá là cơ sở cho việc trả 

lương, khen thưởng. 
    

DG 5 Quy trình đánh giá thành tích trong ngân 

hàng tôi là chuẩn mực. 
    

 



 

20 

7. Chính sách của ngân hàng (CS) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung 

điều chỉnh 

CS1 Chính sách phúc lợi thể hiện sự quan tâm 

chu đáo của ngân hàng đối với nhân viên 
    

CS2 Ngân hàng có chế độ dành cho nhân viên 

nghỉ ốm/thai sản/biến cố gia đình… 
    

CS3 Anh/chị được thưởng tương xứng với 

những đóng góp, cống hiến của anh/chị. 
    

CS4 Các khoản thu nhập ngoài lương được trả 

theo mức độ đóng góp của nhân viên. 
    

CS5 Chính sách khen thưởng của ngân hàng 

công bằng và thỏa đáng. 
    

CS6 Ngân hàng có chính sách hỗ trợ khám sức 

khỏe định kỳ hàng năm và hỗ trợ một phần 

chi phí điều trị đối với bệnh hiểm nghèo. 

    

8. Điều kiện làm việc (ĐK) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung 

điều chỉnh 

ĐK1 Thời gian bắt đầu làm việc của ngân hàng 

tôi phù hợp. 
    

ĐK2 Tôi được trang bị đầy đủ trang thiết bị cần 

thiết cho công việc. 
    

ĐK3 Nơi làm việc của tôi luôn đảm bảo sự an 

toàn thoải mái. 
    

ĐK4 Ngân hàng bố trí không gian làm việc hợp 

lý 
    

ĐK5 Ngân hàng luôn tạo điều kiện thuận lợi cho 

nhân viên 
    

9. Áp lực công việc (AL) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung 

điều chỉnh 

AL1 Tôi thường kiểm soát thời gian làm việc và 

phương pháp làm việc không  phù hợp. 
    

AL2 Thời gian làm việc trên 8 tiếng/ngày.     

AL3 Cấp trên của tôi đôi lúc giao khoán các chỉ 

tiêu quá lớn nên tôi luôn trong tình trạng lo 

lắng không hoàn thành chỉ tiêu. 

    

AL4 Đôi lúc tôi phải làm việc quá nhiều việc 

trong cùng một lúc. 
    

AL5 Nhu cầu công việc có lúc vượt quá thời hạn 

phải làm việc. 
    

10. Rủi ro tác nghiệp (RR) 
Đồng 

ý 

Bác 

bỏ 

Điều 

chỉnh 

Nội dung 

điều chỉnh 

RR1 Trong một vài trường hợp, nếu bị hạn chế 

năng lực chuyên môn sẽ dẫn đến các phân 

tích, nhận định, đánh giá các nghiệp vụ của 

tôi chưa chính xác dễ dẫn đến sai phạm 

nghiệp vụ. 

    



 

21 

RR2 Nếu hiểu biết về pháp luật của Anh/chị 

chưa đầy đủ sẽ  dẫn đến xử lý chuyên môn 

chưa đúng quy định pháp luật.  

    

RR3 Sự can thiệp trái thẩm quyền của cấp trên 

khiến Anh/chị lâm vào tình trạng khó xử 

và phải gánh chịu hậu quả nếu xảy ra rủi 

ro. 

    

RR4 Công việc của Anh/chị thường xuyên phải 

đối mặt với cám dỗ về vật chất hoặc bị đe 

dọa mỗi khi từ chối yêu cầu trái pháp luật 

của khách hàng. 

    

RR5 Anh/chị đôi lúc bị áp lực về thời gian giải 

quyết công việc nên sai soát trong nghiệp 

vụ là không tránh khỏi. 

    

RR6 Anh/chị do cả nể cấp trên nên một số 

trường hợp thực hiện nhiệm vụ chưa đúng 

quy định của pháp luật. 

    

 

Các nhân tố khác mà ông (bà) đề xuất  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Xin chân thành cảm ơn đóng góp của ông/bà. 
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PHỤ LỤC 5 

DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THẢO LUẬN 

 

DANH SÁCH KHẢO SÁT LẦN 01 

 

STT Tên chuyên gia Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Giang Văn Dũng Giám đốc  Agribank Chi nhánh Trà Vinh 

2 Trần Văn Nhu Phó Giám đốc Như trên 

3 Lê Văn Ngân Phó Giám đốc Như trên 

4 Nguyễn Văn Hưởng Phó Giám đốc Như trên 

5 Nguyễn Công Tư Trưởng phòng Phòng Khách hàng cá nhân 

6 Vũ Thị Tuyết Trinh Trưởng phòng Phòng Tổng hợp 

7 Đỗ Tam Lược Trưởng phòng Phòng Dịch vụ và Marketing 

8 Phạm Hữu Thành Trưởng Phòng Phòng Điện Toán 

9 Lê Văn Sơn Trưởng Phòng Phòng Khách hàng pháp nhân 

10 Đào Thị Hải Quyên Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – nguồn vốn 

11 Dương Thị Thanh Truyền Trưởng phòng Phòng Kế toán – ngân quỹ 

12 Trần Minh Khuyên Phó phòng Phòng Khách hàng cá nhân 

13 Đào Tiến Thỉnh Phó phòng Phòng Tổng hợp 

14 Ngô Hồng Thắm Phó phòng Phòng Tổng hợp 

15 Lâm Hoàng Trung Phó phòng Phòng Khách hàng pháp nhân 

16 Trần Thị Hồng Gấm Phó phòng Phòng Kiểm tra nội bộ  

17 Nguyễn Văn Dợt Phó phòng Phòng Điện Toán 

18 Trần Lý Anh Thư Phó phòng Phòng Kế toán – Ngân quỹ 

19 Nguyễn Thị Hồng Yến Phó phòng Phòng Kế toán – Ngân quỹ 
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PHỤ LỤC 6 
DANH SÁCH KHẢO SÁT CHUYÊN GIA LẦN 02 

 

STT Tên chuyên gia Chức vụ Đơn vị công tác 

1 Trần Văn Nhu Phó Giám đốc Phó Giám đốc 

2 Đổ Tam Lược Trưởng phòng Phòng Dịch vụ và Marketing 

3 Nguyễn Công Tư Phó phòng phụ trách  Phòng Khách hàng Cá nhân   

4 Lê Văn Sơn Trưởng Phòng Phòng Khách hàng pháp nhân 

5 Đào Thị Hải Quyên Trưởng phòng Phòng Kế hoạch – nguồn vốn 

6 Nguyễn Thị Thủy Tiên Giao dịch viên Phòng Kế toán – ngân quỹ 

7 Trần Minh Khuyên Phó phòng Phòng Khách hàng cá nhân 

8 Nguyễn Tấn Đạt Nhân viên Phòng Khách hàng Cá nhân 

9 Ngô Hồng Thắm Phó phòng Tổng hợp 

10 Lâm Hoàng Trung Phó phòng Khách hàng Pháp nhân 

11 Trần Thị Hồng Gấm Phó phòng Phòng Kiểm tra nội bộ  

12 Nguyễn Văn Khánh Giao dịch viên Phòng kế toán – ngân quỹ 

13 Trần Lý Anh Thư Phó phòng Kế toán – Ngân quỹ 

14 Nguyễn Thị Hồng Yến Phó phòng Kế toán – Ngân quỹ 
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PHỤ LỤC 7 

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ QUA KHẢO SÁT CHUYÊN GIA 

 

Thang đo trước khi điều chỉnh, bổ sung Thang đo sau khi điều chỉnh, bổ sung 

CÁC BIẾN PHỤ THUỘC 

Động lực làm việc  Động lực làm việc  

Tôi nỗ lực hết sức hoàn thành công việc 

của mình vì mục tiêu của tổ chức. 

Tôi nỗ lực hết sức hoàn thành công việc 

của mình vì mục tiêu của ngân hàng (Tác 

giả điều chỉnh thang đo theo ý kiến của 

các chuyên gia). 

Tôi thường nghỉ về công việc của mình 

ngay cả khi ở nhà. 

Tôi thường suy nghỉ về công việc của 

mình ngay cả khi ở nhà (Tác giả điều chỉnh 

thang đo theo ý kiến các chuyên gia). 

Tôi không muốn làm việc nhiều hơn mức 

yêu cầu tối thiểu. 

Tôi muốn làm việc nhiều hơn mức yêu 

cầu tối thiểu (Tác giả điều chỉnh thang đo 

theo ý kiến của các chuyên gia). 

Tôi thường để công việc đến thời hạn phải 

hoàn thành mới thực hiện. 

Tôi thường không để công việc đến thời 

hạn phải hoàn thành mới thực hiện (Tác 

giả điều chỉnh thang đo theo các ý kiến 

của các chuyên gia). 

Tôi hạn chế tối đa thời gian và sức lực 

dành cho công việc khi có điều kiện. 

Bỏ biến quan sát này theo yêu cầu của các 

chuyên gia. 

Sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng Sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng 

- Gắn bó dựa trên cảm xúc - Gắn bó dựa trên cảm xúc 

Tôi sẽ rất hạnh phúc để dành phần còn lại 

trong sự nghiệp của mình cống hiến cho 

ngân hàng này. 

Tôi sẽ rất hạnh phúc khi dành khoảng thời 

gian còn lại trong sự nghiệp của mình 

cống hiến cho ngân hàng này (Tác giả 

điều chỉnh thang đo theo ý kiến của các 

chuyên gia). 

Tôi thực sự cảm thấy các vấn đề của ngân 

hàng này như là của chính bản thân mình. 

Tôi thực sự cảm thấy các vấn đề của ngân 

hàng này như là của chính bản thân mình 

(Tác giả điều chỉnh thang đo theo ý kiến 

của các chuyên gia). 

- Gắn bó dựa trên chuẩn mực - Gắn bó dựa trên chuẩn mực 

Tôi rời bỏ ngân hàng là có lợi nhưng cảm 

thấy việc rời đi lúc này là sai  

Bỏ biến quan sát này theo yêu cầu của các 

chuyên gia. 

Tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu rời ngân hàng 

này ngay bây giờ. 

Tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu rời ngân hàng 

ngay bây giờ (Tác giả, điều chỉnh thang 

đo theo ý kiến của các chuyên gia). 

CÁC BIẾN ĐỘC LẬP 

Đặc điểm công việc Đặc điểm công việc 

Công việc của tôi thì rất thú vị và đòi hỏi 

sự sáng tạo. 

Công việc của tôi thì rất thú vị đòi hỏi sự 

sáng tạo. (Tác giả, điều chỉnh thang đo 

theo ý kiến của các chuyên gia). 

Tôi hiểu rõ công việc tôi đang làm. Tôi được quyền quyết định trong phạm vi 

công việc của mình đảm nhiệm (Tác giả 

bổ sung, có điều chỉnh từ thang đo của 



 

25 

Thang đo trước khi điều chỉnh, bổ sung Thang đo sau khi điều chỉnh, bổ sung 

(Hackman & Oldman (1974) theo yêu cầu 

chuyên gia). 

Đào tạo thăng tiến  Đào tạo thăng tiến 

Ngân hàng tạo điều kiện học tập, nâng cao 

kiến thức, kỹ năng cho nhân viên. 

Ngân hàng của tôi tạo điều kiện học tập, 

nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nhân 

viên. (Tác giả, điều chỉnh thang đo theo ý 

kiến của các chuyên gia). 

Bổ sung biến quan sát  Ngân hàng của tôi chi trả chi phí cho tất 

cả các chương trình đào tạo của ngân hàng 

và hỗ trợ một phần chi phí cho nhân viên 

tự học khi đạt yêu cầu. (Tác giả bổ sung 

thang đo theo ý kiến của các chuyên gia). 

Ngân hàng của tôi tạo cơ hội thăng tiến 

công bằng cho nhân viên. 

Cơ hội được bổ nhiệm tại ngân hàng tôi là 

như nhau đối với những người có năng 

lực. (Tác giả bổ sung thang đo theo ý kiến 

của các chuyên gia). 

Bổ sung biến quan sát  Cơ hội được bổ nhiệm tại ngân hàng tôi là 

như nhau đối với những người có năng 

lực. (Tác giả bổ sung thang đo theo ý kiến 

của các chuyên gia). 

- Tiền lương - Tiền lương 

Ngân hàng trả lương công bằng giữa các 

nhân viên. 

Ngân hàng tôi trả lương công bằng giữa 

các nhân viên. (Tác giả điều chỉnh thang 

đo theo ý kiến của các chuyên gia). 

Các khoản phụ cấp đảm bảo hợp lý. Tiền lương của tôi phản ánh đúng những 

gì tôi đóng góp cho ngân hàng. Các khoản 

phụ cấp đảm bảo hợp lý. (Tác giả điều 

chỉnh thang đo theo ý kiến của các chuyên 

gia). 

- Phúc lợi Phúc lợi 

Bổ sung biến quan sát Phúc lợi của ngân hàng tôi được thực hiện 

đúng quy định. (Tác giả bổ sung thang đo 

theo ý kiến của các chuyên gia). 

Bổ sung biến quan sát  Phúc lợi của ngân hàng tôi hàng năm 

được phân bổ công bằng cho các nhân 

viên. (Tác giả bổ sung, có điều chỉnh từ 

thang đo của Srivastava và Bhatia (2013) 

theo ý kiến các chuyên gia). 

Ngân hàng đóng đầy đủ các loại bảo 

hiểm theo quy định. 

Ngân hàng tôi đóng đầy đủ các loại bảo 

hiểm cho nhân viên theo quy định. (Tác 

giả điều chỉnh thang đo theo ý kiến của 

các chuyên gia).  

Cấp trên Cấp trên 

Cấp trên của tôi dễ dàng giao tiếp, gần 

gũi, hòa đồng. 

Cấp trên của tôi luôn tôn trọng, thân thiện 

và gần gũi với cấp dưới. (Tác giả điều 

chỉnh thang đo theo ý kiến của các chuyên 

gia). 
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Thang đo trước khi điều chỉnh, bổ sung Thang đo sau khi điều chỉnh, bổ sung 

Cấp trên đối xử công bằng. Cấp trên của tôi luôn ứng xử công bằng, 

không thiên vị giữa các nhân viên. (Tác 

giả điều chỉnh thang đo theo ý kiến của 

các chuyên gia). 

Cấp trên sẵn sàng giúp đỡ nhân viên. Cấp trên của tôi biết lắng nghe và nhiệt 

tình giúp đỡ nhân viên trong công việc. 

(Tác giả điều chỉnh thang đo theo ý kiến 

của các chuyên gia). 

Cấp trên ghi nhận sự đóng góp của nhân 

viên. 

Cấp trên của tôi ghi nhận sự đóng góp của 

nhân viên. (Tác giả điều chỉnh thang đo 

theo ý kiến của các chuyên gia). 

Cấp trên quan tâm nhân viên. Cấp trên của tôi luôn phân công công việc 

theo đúng chuyên môn và năng lực của 

từng nhân viên. (Tác giả điều chỉnh thang 

đo theo ý kiến của các chuyên gia). 

Đánh giá thành tích Đánh giá thành tích 

Các tiêu chí đánh giá của ngân hàng hợp 

lý, rõ ràng. 

Các tiêu chí đánh giá của ngân hàng tôi 

hợp lý, rõ ràng. (Tác giả điều chỉnh thang 

đo theo ý kiến của các chuyên gia). 

Ngân hàng luôn đánh giá công bằng giữa 

các nhân viên. 

Ngân hàng tôi luôn đánh giá công bằng 

giữa các nhân viên. (Tác giả điều chỉnh 

thang đo theo ý kiến của các chuyên gia). 

Kết quả đánh giá là cơ sở cho việc trả 

lương, khen thưởng. 

Đánh giá thành tích là cơ sở cho việc trả 

lương, khen thưởng và cơ hội thăng tiến. 

(Tác giả điều chỉnh thang đo theo ý kiến 

của các chuyên gia).  

Bổ sung biến quan sát Quy trình đánh giá thành tích trong ngân 

hàng tôi là chuẩn mực. (Tác giả bổ sung  

thang đo theo ý kiến của các chuyên gia). 

Chính sách lao động của ngân hàng Chính sách lao động của ngân hàng 

Chính sách của ngân hàng rất thuận lợi 

cho người lao động 

Chính sách khen thưởng của ngân hàng 

tôi công bằng và thỏa đáng giữa các nhân 

viên. (Tác giả điều chỉnh thang đo theo ý 

kiến của các chuyên gia). 

Bổ sung biến quan sát Ngân hàng tôi có chính sách hỗ trợ nhân 

viên khám chữa bệnh định kỳ và hỗ trợ 

một phần chi phí điều trị đối với bệnh 

hiểm nghèo. (Tác giả bổ sung thang đo 

theo ý kiến của các chuyên gia). 

Bổ sung biến quan sát Ngân hàng của tôi có chính sách, chế độ  

dành cho nhân viên nghỉ ốm/thai sản/biến cố 

gia đình. (Tác giả bổ sung thang đo theo ý 

kiến của các chuyên gia). 

Bổ sung biến quan sát Ngân hàng của tôi có chính sách hỗ trợ 

nhân viên khám chữa bệnh định kỳ và hỗ 

trợ một phần chi phí điều trị đối với bệnh 
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Thang đo trước khi điều chỉnh, bổ sung Thang đo sau khi điều chỉnh, bổ sung 

hiểm nghèo. (Tác giả bổ sung thang đo 

theo ý kiến của các chuyên gia). 

Tôi hoàn toàn hiểu nhiệm vụ của ngân 

hàng tôi. 

Chính sách tiền lương được ngân hàng 

tôi thực hiện đúng quy định. (Tác giả 

điều chỉnh thang đo theo ý kiến của các 

chuyên gia). 

Điều kiện làm việc Điều kiện làm việc 

Bổ sung biến quan sát  Ngân hàng của tôi bố trí không gian làm 

việc hợp lý. (Tác giả bổ sung thang đo 

theo ý kiến của các chuyên gia). 

Tôi được trang bị đầy đủ trang thiết bị 

cần thiết cho công việc. 

Ngân hàng của tôi trang bị đầy đủ trang 

thiết bị cần thiết cho nhân viên làm việc. 

(Tác giả điều chỉnh thang đo theo ý kiến 

của các chuyên gia). 

Bổ sung biến quan sát Ngân hàng của tôi luôn tạo điều kiện làm 

việc tốt nhất cho nhân viên. (Tác giả bổ 

sung thang đo theo ý kiến của các chuyên 

gia). 

Áp lực công việc Áp lực công việc 

Thời gian làm việc trên 8 tiếng/ngày. Thời gian làm việc của tôi có lúc trên 8 

tiếng/ngày. (Tác giả bổ sung thang đo 

theo ý kiến của các chuyên gia). 

Tôi phải làm việc quá nhiều việc trong 

cùng một lúc. 

Đôi lúc tôi phải làm quá nhiều việc trong 

cùng một lúc. (Tác giả điều chỉnh thang 

đo theo ý kiến của các chuyên gia). 

Rủi ro tác nghiệp Rủi ro tác nghiệp 

Tôi bị hạn chế năng lực chuyên môn dẫn 

đến các phân tích, nhận định, đánh giá các 

nghiệp vụ của tôi chưa chính xác dễ dẫn 

đến sai phạm nghiệp vụ. 

Trong một vài trường hợp, nếu bị hạn chế 

năng lực chuyên môn dẫn đến các phân 

tích, nhận định, đánh giá các nghiệp vụ 

của tôi chưa chính xác dễ dẫn đến sai 

phạm nghiệp vụ. (Tác giả điều chỉnh 

thang đo theo ý kiến của các chuyên gia). 

Tôi hiểu biết về pháp luật chưa đầy đủ dẫn 

đến xử lý chuyên môn chưa đúng quy định 

pháp luật.  

Nếu hiểu biết về pháp luật của tôi chưa 

đầy đủ sẽ dẫn đến xử lý chuyên môn chưa 

đúng quy định. (Tác giả điều chỉnh thang 

đo theo ý kiến của các chuyên gia). 

Tôi sợ sự can thiệp trái thẩm quyền của 

cấp trên khiến tôi lâm vào tình trạng khó 

xử và phải gánh chịu hậu quả nếu xảy ra 

rủi ro. 

Một số trường hợp, sự can thiệp trái thẩm 

quyền của cấp trên khiến tôi lâm vào tình 

trạng khó xử và phải gánh chịu hậu quả 

nếu xảy ra rủi ro. (Tác giả điều chỉnh 

thang đo theo ý kiến của các chuyên gia). 

Tôi làm việc thường xuyên phải đối mặt 

với cám dỗ về vật chất hoặc bị đe dọa mỗi 

khi từ chối yêu cầu trái pháp luật của 

khách hàng. 

Công việc của tôi thường xuyên phải đối 

mặt với cám dỗ về vật chất hoặc bị đe dọa 

mỗi khi từ chối yêu cầu trái pháp luật của 

khách hàng. (Tác giả điều chỉnh thang đo 

theo ý kiến của các chuyên gia). 
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Tôi luôn bị áp lực về thời gian giải quyết 

công việc nên sai soát trong nghiệp vụ là 

không tránh khỏi. 

Tôi đôi lúc bị áp lực về thời gian giải 

quyết công việc nên sai soát trong nghiệp 

vụ là không tránh khỏi. (Tác giả điều 

chỉnh thang đo theo ý kiến của các 

chuyên gia). 

Tôi cả nể cấp trên nên một số trường hợp 

thực hiện nhiệm vụ chưa đúng quy định 

của pháp luật. 

Tôi do cả nể cấp trên nên một số trường 

hợp thực hiện nhiệm vụ chưa đúng quy 

định của pháp luật. (Tác giả điều chỉnh 

thang đo theo ý kiến của các chuyên gia). 
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PHỤ LỤC 8 
BẢNG TỔNG HỢP THANG DO CHÍNH THỨC 

 

Tiêu đề Nội dung phát biểu của biến quan sát 

1. Động lực làm việc của nhân viên (DL) 

DL1  Tôi phấn đấu hết sức để hoàn thành công việc bất kể những khó khăn. 

DL2 Tôi nỗ lực hết sức hoàn thành công việc của mình vì mục tiêu của ngân hàng. 

DL3 Tôi rất hào hứng với công việc đang làm. 

DL4 Tôi thường suy nghỉ về công việc của mình ngay cả khi ở nhà. 

DL5 Tôi cố gắng hết sức để không sai sót trong quá trình làm việc. 

DL6 Tôi sẵn sàng làm việc sớm hoặc ở lại muộn để hoàn thành công việc. 

DL7 Tôi muốn làm việc nhiều hơn mức yêu cầu tối thiểu. 

DL8 Tôi thường không để công việc đến thời hạn phải hoàn thành mới thực hiện. 

2. Gắn bó dựa trên cảm xúc (GBCX)      

GBCX1 Tôi sẽ rất hạnh phúc khi dành khoảng thời gian còn lại trong sự nghiệp 

của mình cống hiến cho ngân hàng này. 

GBCX2 Tôi thực sự cảm thấy các vấn đề của ngân hàng này như là của chính 

bản thân mình. 

GBCX3 Tôi thực sự thấy rằng tôi thuộc về ngân hàng này. 

GBCX4 Tôi có nhiều tình cảm đặc biệt với ngân hàng này. 

GBCX5 Tôi thấy ngân hàng này như một phần gia đình của tôi. 

GBCX6 Ngân hàng này có rất nhiều ý nghĩa đối với cá nhân tôi. 

3. Gắn bó dựa trên tính toán (GBTT) 

GBTT1 Hiện tại tôi rất mong muốn được tiếp tục làm việc ở ngân hàng này. 

GBTT2 Hiện tại tôi cảm thấy thực sự khó khăn khi phải rời khỏi ngân hàng này. 

GBTT3 Nếu bây giờ tôi quyết định rời khỏi ngân hàng này thì cuộc sống của tôi 

sẽ gặp nhiều xáo trộn. 

GBTT4 Tôi thấy mình có quá ít lựa chọn để cân nhắc khi phải rời khỏi ngân hàng 

này. 

GBTT5 Tôi ở lại ngân hàng này vì đã nỗ lực đóng góp quá nhiều vào ngân hàng 

trong thời gian qua. 

GBTT6 Nếu tôi rời bỏ ngân hàng này sẽ có ít cơ hội nghề nghiệp cho mình. 

4. Gắn bó dựa trên chuẩn mực (GBCM) 

GBCM1 Tôi thấy mình có nghĩa vụ để duy trì công việc với ngân hàng hiện tại. 

GBCM2 Tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu rời ngân hàng này ngay bây giờ. 

GBCM3 Ngân hàng này xứng đáng với lòng trung thành của tôi. 

GBCM4 Tôi thấy mình có trách nhiệm ở lại với ngân hàng này vì thấy mình có 

nghĩa vụ với mọi người ở đây. 

GBCM5 Tôi nợ ngân hàng của mình vì đã có một thỏa thuận làm việc tuyệt vời. 

5. Đặc điểm công việc (DDCV) 

DDCV1 Công việc của tôi thì rất thú vị đòi hỏi sự sáng tạo. 

DDCV2 Tôi luôn nhận được sự nhận xét đánh giá kịp thời về công việc của mình. 

DDCV3 Công việc của tôi có tầm quan trọng đối với xã hội. 

DDCV4 Công việc của tôi đòi hỏi phải phối hợp nhiều kỹ năng. 

DDCV5 Công việc cho tôi nhiều cơ hội phát triển năng lực chuyên môn. 

DDCV6 Công việc giúp tôi phát triển được mối quan hệ xã hội. 
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DDCV7 Tôi được quyền quyết định trong phạm vi công việc của mình đảm nhiệm. 

6. Đào tạo - Thăng tiến (DT) 

DT1 Ngân hàng của tôi tạo nhiều cơ hội thăng tiến cho nhân viên. 

DT2 Nhân viên được đào tạo bài bản các kỹ năng mềm cần thiết. 

DT3 
Ngân hàng của tôi tạo điều kiện học tập, nâng cao kiến thức, kỹ năng 

cho nhân viên. 

DT4 

Ngân hàng của tôi chi trả chi phí cho tất cả các chương trình đào tạo của 

ngân hàng và hỗ trợ một phần chi phí cho nhân viên tự học khi đạt yêu 

cầu đề ra. 

DT5 
Cơ hội được bổ nhiệm tại ngân hàng tôi là như nhau đối với những người 

có năng lực. 

7. Tiền lương (TL) 

TL1 Tiền lương tôi nhận được tương xứng với kết quả làm việc của tôi. 

TL2 Tiền lương của tôi đủ để đáp ứng các nhu cầu của cuộc sống. 

TL3 Ngân hàng tôi trả lương công bằng giữa các nhân viên. 

TL4 Tiền lương của tôi phản ánh đúng những gì tôi đóng góp cho ngân hàng. 

Các khoản phụ cấp đảm bảo hợp lý. 

TL5 Tiền lương ngang bằng với các ngân hàng khác trong cùng lĩnh vực việc 

làm. 

8. Phúc lợi (PL) 

PL1 Phúc lợi của ngân hàng tôi được thực hiện đúng quy định. 

PL2 Phúc lợi của ngân hàng tôi hàng năm được phân bổ công bằng cho các 

nhân viên. 

PL3 Ngân hàng tôi thực hiện đầy đủ các loại bảo hiểm cho nhân viên theo 

quy định. 

PL4 Ngân hàng tôi giải quyết tốt, đầy đủ chế độ ốm đau, bệnh nghề nghiệp… 

PL5 Hàng năm ngân hàng tôi đều tổ chức cho nhân viên đi du lịch, nghỉ 

dưỡng. 

9. Cấp trên (CT) 

CT1 Cấp trên của tôi luôn tôn trọng, thân thiện và gần gũi với cấp dưới. 

CT2 Cấp trên của tôi luôn ứng xử công bằng, không thiên vị giữa các nhân 

viên. 

CT3 Cấp trên của tôi biết lắng nghe và nhiệt tình giúp đỡ nhân viên trong 

công việc. 

CT4 Cấp trên của tôi ghi nhận sự đóng góp của nhân viên. 

CT5 Cấp trên của tôi luôn phân công công việc theo đúng chuyên môn và 

năng lực của từng nhân viên. 

10. Đồng nghiệp (DN) 

DN1 Đồng nghiệp của tôi luôn gần gũi, thân thiện và hòa đồng. 

DN2 Đồng nghiệp của tôi sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ và hỗ trợ khi cần thiết. 

DN3 Đồng nghiệp của tôi đáng tin cậy. 

DN4 Đồng nghiệp của tôi có sự tận tâm, nhiệt tình với công việc. 
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DN5 Tôi học hỏi được nhiều từ đồng nghiệp. 

11. Đánh giá thành tích (DG) 

DG1 Cấp trên của tôi luôn đánh giá thành tích của tôi chính xác và kịp thời. 

DG2 Các tiêu chí đánh giá của ngân hàng tôi hợp lý, rõ ràng. 

DG3 Ngân hàng tôi luôn đánh giá thành tích công bằng giữa các nhân viên. 

DG4 Đánh giá thành tích là cơ sở cho việc trả lương, khen thưởng và cơ hội 

thăng tiến. 

DG5 Quy trình đánh giá thành tích trong ngân hàng tôi là chuẩn mực. 

12. Chính sách của ngân hàng (CS) 

CS1 
Chính sách của Nhà nước rất thuận lợi cho hoạt động ngân hàng của tôi. 

CS2 
Chính sách khen thưởng của ngân hàng tôi công bằng và thỏa đáng giữa 

các nhân viên. 

CS3 

Ngân hàng tôi có chính sách hỗ trợ nhân viên khám chữa bệnh định kỳ 

và hỗ trợ một phần chi phí điều trị đối với bệnh hiểm nghèo.  

CS4 
Ngân hàng của tôi có chính sách, chế độ  dành cho nhân viên nghỉ ốm/thai 

sản/biến cố gia đình. 

CS5 Chính sách tiền lương được ngân hàng tôi thực hiện đúng quy định.  

13. Điều kiện làm việc (DK) 

DK1 Ngân hàng của tôi bố trí không gian làm việc cho nhân viên một cách 

hợp lý. 

DK2 Ngân hàng của tôi trang bị đầy đủ trang thiết bị cần thiết cho nhân viên 

làm việc. 

DK3 Thời gian làm việc của ngân hàng tôi là phù hợp. 

DK4 Nơi làm việc của tôi luôn đảm bảo sự an toàn và thoải mái. 

DK5 Ngân hàng của tôi luôn tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho nhân viên. 

14. Áp lực công việc (AL) 

AL1 
Tôi thường kiểm soát thời gian làm việc và phương pháp làm việc không 

phù hợp. 

AL2 Thời gian làm việc của tôi có lúc trên 8 tiếng/ngày. 

AL3 
Cấp trên của tôi đôi lúc giao khoán các chỉ tiêu quá lớn nên tôi luôn trong 

tình trạng lo lắng không hoàn thành chỉ tiêu. 

AL4 Đôi lúc tôi phải làm quá nhiều việc trong cùng một lúc. 

AL5 Nhu cầu công việc vượt quá thời hạn phải làm việc. 

15. Rủi ro tác nghiệp (RR) 

 

RR1 

Trong một vài trường hợp, nếu bị hạn chế năng lực chuyên môn dẫn đến 

các phân tích, nhận định, đánh giá các nghiệp vụ của tôi chưa chính xác 

dễ dẫn đến sai phạm nghiệp vụ. 

RR2 
Nếu hiểu biết về pháp luật của tôi chưa đầy đủ sẽ dẫn đến xử lý chuyên 

môn chưa đúng quy định.  

RR3 
Một số trường hợp, sự can thiệp trái thẩm quyền của cấp trên khiến tôi 

lâm vào tình trạng khó xử và phải gánh chịu hậu quả nếu xảy ra rủi ro. 
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RR4 
Công việc của tôi thường xuyên phải đối mặt với cám dỗ về vật chất 

hoặc bị đe dọa mỗi khi từ chối yêu cầu trái pháp luật của khách hàng. 

RR5 
Tôi đôi lúc bị áp lực về thời gian giải quyết công việc nên sai soát trong 

nghiệp vụ là không tránh khỏi. 

RR6 
Tôi do cả nể cấp trên nên một số trường hợp thực hiện nhiệm vụ chưa 

đúng quy định của pháp luật. 
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PHỤ LỤC 9 

PHIẾU KHẢO SÁT  ĐỊNH LƯỢNG NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 

 

 Hiện tôi đang công tác tại Agribank Chi nhánh tỉnh Trà Vinh. Tôi rất vui mừng 

nếu nhận được câu trả lời của anh/chị cho nghiên cứu này. Kết quả nghiên cứu sẽ được 

sử dụng cho việc hiểu nhiều hơn các nhân tố tác động đến động lực làm việc và sự gắn 

bó của nhân viên trong ngân hàng. Câu trả lời chân thật của anh/chị sẽ thực sự có ý nghĩa 

đối với chúng tôi. Tất cả những thông tin anh/chị cung cấp sẽ chỉ được sử dụng cho mục 

đích nghiên cứu. Thời gian trả lời phiếu này chỉ mất khoảng 10 phút. Rất mong anh/chị 

vui lòng cộng tác!  

Nếu có thắc mắc nào, xin anh/chị vui lòng liên với: Lê Hoàng Thuya. 

Lê Hoàng Thuya. Mobile: 0973.717.919. Email: thuyatravinh180@gmail.com 

     Xin chân thành cảm ơn anh/chị! 

Thông tin cá nhân 

Xin vui lòng cung cấp những thông tin chung về anh/chị: 

Họ và tên người được khảo sát: ______________________________________ 

Giới tính:    

Nam      

Nữ 

Tuổi: ____________ 

Đơn vị công tác: __________________________________________________ 

Trình độ học vấn:        

1. Cao đẳng  

2. Đại học            

3. Sau đại học                   

Vị trí công tác:            

1. Nhân viên tín dụng                     

2. Giao dịch viên          

 3. Trưởng/Phó phòng tín dụng                 

4. Trưởng/Phó phòng kế toán         

 5. Khác ______________                     

Số năm làm việc tại đơn vị: ___________(năm) 

Chuyên môn___________________________________ 

Điện thoại:____________________ 

Các nhân tố tác động đến động lực làm việc và sự gắn bó của anh/chị với ngân hàng 

đang công tác chính thức. 

Xin anh/chị vui lòng cho biết suy nghĩ của mình về những nội dung dưới đây bằng cách 

 vào những miêu tả rõ nhất mà anh/chị đồng ý. 
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1. Động lực làm việc của nhân viên (DL) 
 

Rất 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

Hòa *1 

Đồng 

ý 

Rất 

đồng 

ý 

DL1  Tôi phấn đấu hết sức để hoàn thành 

công việc bất kể những khó khăn. 
 

       1 
 

        2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DL2 Tôi nỗ lực hết sức hoàn thành công việc của 

mình vì mục tiêu của ngân hàng. 
 

       1 
 

        2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DL3 Tôi rất hào hứng với công việc đang 

làm. 
 

       1 
 

        2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DL4 Tôi thường suy nghỉ về công việc của 

mình ngay cả khi ở nhà. 
 

       1 
 

        2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DL5 Tôi cố gắng hết sức để không sai sót 

trong quá trình làm việc. 
 

       1 
 

        2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DL6 Tôi sẵn sàng làm việc sớm hoặc ở lại 

muộn để hoàn thành công việc. 
 

       1 
 

        2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DL7 Tôi muốn làm việc nhiều hơn mức yêu 

cầu tối thiểu. 
 

       1 
 

        2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DL8 Tôi thường không để công việc đến thời 

hạn phải hoàn thành mới thực hiện. 
  

       1 
 

        2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

2. Sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng      

2.1. Gắn bó dựa trên cảm xúc (GBCX)           

GBCX1 Tôi sẽ rất hạnh phúc khi dành khoảng 

thời gian còn lại trong sự nghiệp của 

mình cống hiến cho ngân hàng này. 

 

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

GBCX2 Tôi thực sự cảm thấy các vấn đề của 

ngân hàng này như là của chính bản thân 

mình. 

 

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

GBCX3 Tôi thực sự thấy rằng tôi thuộc về ngân 

hàng này. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

GBCX4 Tôi có nhiều tình cảm đặc biệt với ngân 

hàng này. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

GBCX5 Tôi thấy ngân hàng này như một phần 

gia đình của tôi. 

 

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

GBCX6 Ngân hàng này có rất nhiều ý nghĩa đối 

với cá nhân tôi. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

2.2. Gắn bó dựa trên tính toán (GBTT)      

GBTT1 Hiện tại tôi rất mong muốn được tiếp tục 

làm việc ở ngân hàng này. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

GBTT2 Hiện tại tôi cảm thấy thực sự khó khăn 

khi phải rời khỏi ngân hàng này. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

                                              
1 Trung Hòa: Là mức giữa, có thể hiểu là không có ý kiến hoặc sao cũng được. 
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1. Động lực làm việc của nhân viên (DL) 
 

Rất 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

Hòa *1 

Đồng 

ý 

Rất 

đồng 

ý 

GBTT3 Nếu bây giờ tôi quyết định rời khỏi ngân 

hàng này thì cuộc sống của tôi sẽ gặp 

nhiều xáo trộn. 

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

GBTT4 Tôi thấy mình có quá ít lựa chọn để cân 

nhắc khi phải rời khỏi ngân hàng này. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

GBTT5 Tôi ở lại ngân hàng này vì đã nỗ lực 

đóng góp quá nhiều vào ngân hàng trong 

thời gian qua. 

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

GBTT6 Nếu tôi rời bỏ ngân hàng này sẽ có ít cơ 

hội nghề nghiệp cho mình. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

2.3. Gắn bó dựa trên chuẩn mực (GBCM)      

 GBCM1 Tôi thấy mình có nghĩa vụ để duy trì 

công việc với ngân hàng hiện tại. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

 GBCM2 Tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu rời ngân hàng 

này ngay bây giờ. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

 GBCM3 Ngân hàng này xứng đáng với lòng 

trung thành của tôi. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

 GBCM4 Tôi thấy mình có trách nhiệm ở lại với 

ngân hàng này vì thấy mình có nghĩa vụ 

với mọi người ở đây. 

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

 GBCM5 Tôi nợ ngân hàng của mình vì đã có một 

thỏa thuận làm việc tuyệt vời. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

CÁC BIẾN ĐỘC LẬP 

1. Đặc điểm công việc (DDCV)      

DDCV1 
Công việc của tôi thì rất thú vị đòi hỏi 

sự sáng tạo. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DDCV2 

 

Tôi luôn nhận được sự nhận xét đánh giá 

kịp thời về công việc của mình. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DDCV3 Công việc của tôi có tầm quan trọng đối 

với xã hội. 
 

       1 
 

        2 
 

         3 
 

       4 
 

       5 

DDCV4 Công việc của tôi đòi hỏi phải phối hợp 

nhiều kỹ năng. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DDCV5 Công việc cho tôi nhiều cơ hội phát triển 

năng lực chuyên môn. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DDCV6 Công việc giúp tôi phát triển được mối 

quan hệ xã hội. 
1 2         3      4    5 

DDCV7 Tôi được quyền quyết định trong phạm vi 

công việc của mình đảm nhiệm. 
1 2         3       4       5 

2. Đào tạo - Thăng tiến (DT)      

DT1 
Ngân hàng của tôi tạo nhiều cơ hội thăng 

tiến cho nhân viên. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DT2 
Nhân viên được đào tạo bài bản các kỹ 

năng mềm cần thiết. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 
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BIẾN PHỤ THUỘC: Động lực làm việc và sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng  

1. Động lực làm việc của nhân viên (DL) 
 

Rất 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

Hòa *1 

Đồng 

ý 

Rất 

đồng 

ý 

DT3 

Ngân hàng của tôi tạo điều kiện học tập, 

nâng cao kiến thức, kỹ năng cho nhân 

viên. 

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DT4 

Ngân hàng của tôi chi trả chi phí cho tất 

cả các chương trình đào tạo của ngân 

hàng và hỗ trợ một phần chi phí cho 

nhân viên tự học khi đạt yêu cầu đề ra. 

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DT5 

Cơ hội được bổ nhiệm tại ngân hàng tôi 

là như nhau đối với những người có 

năng lực. 

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

3. Thu nhập       

3.1.Tiền lương (TL)      

TL1 Tiền lương tôi nhận được tương xứng 

với kết quả làm việc của tôi. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

TL2 Tiền lương của tôi đủ để đáp ứng các 

nhu cầu của cuộc sống. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

TL3 Ngân hàng tôi trả lương công bằng giữa 

các nhân viên. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

TL4 Tiền lương của tôi phản ánh đúng những 

gì tôi đóng góp cho ngân hàng. Các 

khoản phụ cấp đảm bảo hợp lý. 

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

TL5 Tiền lương ngang bằng với các ngân 

hàng khác trong cùng lĩnh vực việc làm. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

3.2. Phúc lợi (PL)      

PL1 Phúc lợi của ngân hàng tôi được thực 

hiện đúng quy định. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

PL2 Phúc lợi của ngân hàng tôi hàng năm được 

phân bổ công bằng cho các nhân viên. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

PL3 Ngân hàng tôi thực hiện đầy đủ các loại 

bảo hiểm cho nhân viên theo quy định. 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 

PL4 Ngân hàng tôi giải quyết tốt, đầy đủ chế 

độ ốm đau, bệnh nghề nghiệp… 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

PL5 Hàng năm ngân hàng tôi đều tổ chức cho 

nhân viên đi du lịch, nghỉ dưỡng. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

4. Cấp trên (CT)      

CT1 Cấp trên của tôi luôn tôn trọng, thân 

thiện và gần gũi với cấp dưới. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 
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BIẾN PHỤ THUỘC: Động lực làm việc và sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng  

1. Động lực làm việc của nhân viên (DL) 
 

Rất 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

Hòa *1 

Đồng 

ý 

Rất 

đồng 

ý 

CT2 Cấp trên của tôi luôn ứng xử công bằng, 

không thiên vị giữa các nhân viên. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

CT3 Cấp trên của tôi biết lắng nghe và nhiệt 

tình giúp đỡ nhân viên trong công việc. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

CT4 Cấp trên của tôi ghi nhận sự đóng góp 

của nhân viên. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

CT5 Cấp trên của tôi luôn phân công công 

việc theo đúng chuyên môn và năng lực 

của từng nhân viên. 

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

5. Đồng nghiệp (DN)      

DN1 Đồng nghiệp của tôi luôn gần gũi, thân 

thiện và hòa đồng. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DN2 Đồng nghiệp của tôi sẵn sàng giúp đỡ, 

chia sẻ và hỗ trợ khi cần thiết. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DN3 Đồng nghiệp của tôi đáng tin cậy.       1        2         3       4       5 

DN4 Đồng nghiệp của tôi có sự tận tâm, nhiệt 

tình với công việc. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DN5 Tôi học hỏi được nhiều từ đồng nghiệp.       1        2         3       4       5 

6. Đánh giá thành tích (DG)      

DG1 Cấp trên của  tôi luôn đánh giá thành tích 

của tôi chính xác và kịp thời. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DG2 Các tiêu chí đánh giá của ngân hàng tôi 

hợp lý, rõ ràng. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DG3 Ngân hàng tôi luôn đánh giá thành tích 

công bằng giữa các nhân viên. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DG4 Đánh giá thành tích là cơ sở cho việc trả 

lương, khen thưởng và cơ hội thăng tiến. 
  

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DG5 Quy trình đánh giá thành tích trong ngân 

hàng tôi là chuẩn mực. 
  

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

7. Chính sách của ngân hàng (CS)      

CS1 
Chính sách của Nhà nước rất thuận lợi 

cho hoạt động ngân hàng của tôi. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

CS2 

Chính sách khen thưởng của ngân hàng 

tôi công bằng và thỏa đáng giữa các 

nhân viên. 

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

CS3 

Ngân hàng tôi có chính sách hỗ trợ nhân 

viên khám chữa bệnh định kỳ và hỗ trợ 

một phần chi phí điều trị đối với bệnh 

hiểm nghèo.  

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 
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BIẾN PHỤ THUỘC: Động lực làm việc và sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng  

1. Động lực làm việc của nhân viên (DL) 
 

Rất 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

Hòa *1 

Đồng 

ý 

Rất 

đồng 

ý 

CS4 

Ngân hàng của tôi có chính sách, chế độ  

dành cho nhân viên nghỉ ốm/thai sản/biến 

cố gia đình. 

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

CS5 
Chính sách tiền lương được ngân hàng 

tôi thực hiện đúng quy định.  

         

        1 

         

        2 

        

        3 

        

      4 
        

       5  

8. Điều kiện làm việc (DK)      

DK1 Ngân hàng của tôi bố trí không gian làm 

việc cho nhân viên một cách hợp lý. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DK2 Ngân hàng của tôi trang bị đầy đủ trang 

thiết bị cần thiết cho nhân viên làm việc. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DK3 Thời gian làm việc của ngân hàng tôi là 

phù hợp. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DK4 Nơi làm việc của tôi luôn đảm bảo sự an 

toàn và thoải mái. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

DK5 Ngân hàng của tôi luôn tạo điều kiện làm 

việc tốt nhất cho nhân viên. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

9. Áp lực công việc (AL)      

AL1 

Tôi thường kiểm soát thời gian làm việc 

và phương pháp làm việc không phù 

hợp. 

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

AL2 
Thời gian làm việc của tôi có lúc trên 8 

tiếng/ngày. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

AL3 

Cấp trên của tôi đôi lúc giao khoán các chỉ 

tiêu quá lớn nên tôi luôn trong tình trạng lo 

lắng không hoàn thành chỉ tiêu. 

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

 

AL4 

Đôi lúc tôi phải làm quá nhiều việc trong 

cùng một lúc. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

AL5 
Nhu cầu công việc vượt quá thời hạn 

phải làm việc. 
 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

10. Rủi ro tác nghiệp (RR)      

 

RR1 

Trong một vài trường hợp, nếu bị hạn 

chế năng lực chuyên môn dẫn đến các 

phân tích, nhận định, đánh giá các 

nghiệp vụ của tôi chưa chính xác dễ dẫn 

đến sai phạm nghiệp vụ. 

 

 

      1 

 

 

       2 

 

 

        3 

 

 

      4 

 

 

      5 

RR2 

Nếu hiểu biết về pháp luật của tôi chưa 

đầy đủ sẽ dẫn đến xử lý chuyên môn 

chưa đúng quy định.  

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

RR3 

Một số trường hợp, sự can thiệp trái 

thẩm quyền của cấp trên khiến tôi lâm 

vào tình trạng khó xử và phải gánh chịu 

hậu quả nếu xảy ra rủi ro. 

 

 

      1 

 

 

       2 

 

 

        3 

 

 

      4 

 

 

      5 
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BIẾN PHỤ THUỘC: Động lực làm việc và sự gắn bó của nhân viên với ngân hàng  

1. Động lực làm việc của nhân viên (DL) 
 

Rất 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Trung 

Hòa *1 

Đồng 

ý 

Rất 

đồng 

ý 

RR4 

Công việc của tôi thường xuyên phải đối 

mặt với cám dỗ về vật chất hoặc bị đe 

dọa mỗi khi từ chối yêu cầu trái pháp 

luật của khách hàng. 

 

 

 

      1 

 

 

       2 

 

 

        3 

 

 

      4 

 

 

      5 

RR5 

Tôi đôi lúc bị áp lực về thời gian giải 

quyết công việc nên sai soát trong 

nghiệp vụ là không tránh khỏi. 

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

RR6 

Tôi do cả nể cấp trên nên một số trường 

hợp thực hiện nhiệm vụ chưa đúng quy 

định của pháp luật. 

 

      1 
 

       2 
 

        3 
 

      4 
 

      5 

Xin cảm ơn sự hợp tác của anh/chị! 
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PHỤ LỤC 10 

KẾT QUẢ THỐNG KÊ CÁC Ý KIẾN TRẢ LỜI CHO CÁC PHÁT BIỂU CỦA 

THANG ĐO SƠ BỘ 

 

Biến quan sát Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình Độ lệch chuẩn 

DDCV1 1 5 3,96 0,874 

DDCV2 2 5 3,90 0,679 

DDCV3 1 5 4,05 0,677 

DDCV4 2 5 4,01 0,664 

DDCV5 2 5 4,13 0,637 

DDCV6 2 5 4,13 0,652 

DDCV7 2 5 4,18 0,622 

DDCV8 2 5 3,94 0,765 

DDCV9 2 5 4,10 0,650 

DT1 2 5 3,61 0,703 

DT2 1 5 3,71 0,847 

DT3 1 5 3,58 0,965 

DT4 1 5 3,61 0,819 

DT5 1 5 3,71 0,870 

DT6 2 5 3,68 0,819 

TL1 1 5 3,96 0,979 

TL2 2 5 4,27 0,877 

TL3 3 5 4,34 0,774 

TL4 2 5 4,08 0,825 

TL5 2 5 4,09 0,853 

PL1 1 5 3,96 0,999 

PL2 2 5 4,24 0,857 

PL3 2 5 4,36 0,803 

PL4 1 5 4,03 0,965 

PL5 1 5 4,08 0,904 

CT1 2 5 4,16 0,724 

CT2 2 5 4,13 0,710 

CT3 2 5 4,23 0,581 

CT4 2 5 4,17 0,612 

CT5 2 5 4,21 0,571 

DN1 2 5 4,16 0,573 

DN2 2 5 4,19 0,525 

DN3 2 5 4,09 0,628 

DN4 2 5 4,10 0,569 

DN5 4 5 4,25 0,437 

DG1 1 5 3,97 0,975 

DG2 2 5 4,24 0,868 

DG3 2 5 4,28 0,797 

DG4 2 5 4,10 0,811 

CS1 1 5 3,76 1,043 

CS2 2 5 4,01 0,955 
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Biến quan sát Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình Độ lệch chuẩn 

CS3 2 5 4,06 0,948 

CS4 2 5 3,97 0,810 

CS5 2 5 3,91 0,930 

DK1 1 5 3,86 1,000 

DK2 2 5 4,15 0,856 

DK3 2 5 4,27 0,819 

DK4 2 5 3,99 0,869 

DK5 1 5 3,98 0,929 

AL1 1 5 3,73 1,122 

AL2 1 5 3,81 0,991 

AL3 2 5 3,91 0,887 

AL4 2 5 3,81 0,852 

AL5 1 5 3,74 0,907 

RR1 1 5 3,64 0,895 

RR2 1 5 3,63 1,000 

RR3 1 5 3,38 1,130 

RR4 1 5 3,12 1,207 

RR5 1 5 3,83 0,785 

RR6 1 5 2,86 1,155 

Tổng cộng số liệu khảo sát 103 
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PHỤ LỤC 11 

THỐNG KÊ CÁC THANG ĐO BIẾN PHỤ THUỘC ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC, 

SỰ GẮN BÓ QUA KHẢO SÁT SƠ BỘ 

 

Biến quan sát Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình Độ lệch chuẩn 

DL1 4 5 4,38 0,487 

DL2 4 5 4,33 0,473 

DL3 3 5 4,29 0,536 

DL4 2 5 4,14 0,728 

DL5 2 5 4,29 0,604 

DL6 3 5 4,37 0,505 

DL7 1 5 3,91 0,793 

DL8 2 5 4,12 0,771 

GBCX1 2 5 4,19 0,611 

GBCX2 2 5 4,14 0,561 

GBCX3 2 5 4,05 0,662 

GBCX4 2 5 4,23 0,546 

GBCX5 2 5 4,23 0,597 

GBCX6 2 5 4,25 0,537 

GBTT1 2 5 3,87 0,848 

GBTT2 1 5 3,86 0,919 

GBTT3 2 5 3,83 0,887 

GBTT4 1 5 3,64 0,862 

GBTT5 1 5 3,61 0,921 

GBTT6 1 5 3,42 1,133 

GBCM1 1 5 3,65 0,997 

GBCM2 1 5 3,75 0,860 

GBCM3 2 5 3,97 0,707 

GBCM4 1 5 3,80 0,933 

GBCM5 1 5 3,66 1,005 

Tổng cộng phiếu khảo 

sát  
103 
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PHỤ LỤC 12 

KẾT QUẢ HỆ SỐ CORBACH APHA TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH 

LƯỢNG CHÍNH THỨC 
 

Hệ số Cronbach’Alpha của thang đo Đặc điểm công việc 

Lần 1: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.841 7 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

DDCV1 23.53 8.675 .692 .802 

DDCV2 23.23 9.970 .438 .842 

DDCV3 23.21 10.253 .422 .843 

DDCV4 23.30 9.040 .696 .803 

DDCV5 23.37 8.743 .768 .791 

DDCV6 23.30 9.122 .693 .804 

DDCV7 23.34 9.774 .469 .838 

 

Lần 2: 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.900 4 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

DDCV1 11.67 3.559 .718 .896 

DDCV4 11.44 3.712 .770 .874 

DDCV5 11.51 3.543 .839 .849 

DDCV6 11.44 3.716 .794 .866 

 

Hệ số Cronbach’Alpha của thang đo Đào tạo - Thăng tiến 

Lần 1: 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.757 5 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

DT1 15.17 5.723 .351 .771 

DT2 15.04 4.805 .636 .673 

DT3 15.07 4.605 .707 .646 

DT4 15.16 5.607 .333 .782 

DT5 15.14 4.789 .636 .673 

 

Lần 2: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.893 3 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

DT2 7.58 2.105 .754 .879 

DT3 7.61 1.952 .850 .794 

DT5 7.68 2.071 .768 .867 

 

Hệ số Cronbach’Alpha của thang đo Tiền lương 

Lần 1:  

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.716 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

TL1 14.87 4.145 .532 .643 

TL4 15.02 4.099 .605 .614 

TL5 15.00 3.993 .594 .616 

TL2 15.02 4.992 .334 .718 

TL3 15.07 4.869 .319 .727 

Lần 2: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.821 3 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

TL1 7.47 1.942 .614 .815 

TL4 7.62 1.881 .724 .706 

TL5 7.60 1.827 .692 .737 

 

Hệ số Cronbach’Alpha của thang đo Phúc lợi 

Lần 1:  

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.876 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

PL1 15.82 6.157 .743 .841 

PL2 15.71 7.072 .493 .898 

PL3 15.75 6.086 .806 .826 

PL4 15.71 6.120 .804 .827 

PL5 15.77 6.156 .704 .851 

 

Lần 2: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.898 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

PL1 11.84 4.252 .705 .893 

PL3 11.77 4.034 .838 .845 

PL4 11.74 4.055 .839 .844 

PL5 11.79 4.114 .719 .889 

 

Hệ số Cronbach’Alpha của thang đo Cấp trên 

Lần 1: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.782 5 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

CT1 15.18 4.454 .661 .704 

CT2 15.17 4.272 .796 .658 

CT3 15.15 4.317 .757 .671 

CT4 15.01 6.582 .027 .888 

CT5 15.12 4.559 .647 .710 

 

Lần 2: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.888 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

CT1 11.28 3.901 .695 .880 

CT2 11.27 3.733 .836 .826 

CT3 11.25 3.734 .813 .835 

CT5 11.22 3.993 .685 .883 

 

Hệ số Cronbach’Alpha của thang đo Đồng nghiệp 

Lần 1: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.829 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

DN1 15.33 4.579 .762 .756 

DN2 15.27 5.254 .484 .833 

DN3 15.35 4.570 .705 .771 

DN4 15.24 5.362 .457 .840 

DN5 15.26 4.486 .741 .760 

 

Lần 2: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.909 3 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

DN1 7.61 1.803 .850 .845 

DN3 7.64 1.800 .776 .906 

DN5 7.54 1.728 .832 .859 

 

Hệ số Cronbach’Alpha của thang đo Đánh giá 

Lần 1: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.828 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

DG1 15.12 5.248 .672 .780 

DG2 15.10 5.038 .787 .747 

DG3 15.09 4.899 .828 .734 

DG4 15.08 5.269 .660 .784 

DG5 15.02 6.630 .244 .894 

 

Lần 2: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.894 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

DG1 11.29 3.926 .722 .879 

DG2 11.27 3.809 .814 .845 

DG3 11.26 3.715 .844 .833 

DG4 11.25 3.996 .687 .892 

 

Hệ số Cronbach’Alpha của thang đo Chính sách của ngân hàng 

Lần 1: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.833 5 

 



 

48 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

CS1 15.42 6.350 .454 .848 

CS2 15.45 5.549 .703 .780 

CS3 15.16 5.726 .665 .791 

CS4 15.31 4.966 .742 .767 

CS5 15.14 6.218 .629 .804 

 

Lần 2: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.848 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

CS2 11.75 3.846 .647 .823 

CS3 11.46 3.769 .704 .799 

CS4 11.61 3.184 .764 .774 

CS5 11.44 4.214 .655 .823 

 

 

Hệ số Cronbach’Alpha của thang đo Điều kiện làm việc 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.889 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

DK1 14.98 6.932 .641 .885 

DK2 14.92 6.525 .664 .882 

DK3 15.02 6.485 .752 .861 

DK4 14.86 6.154 .812 .846 

DK5 14.87 6.249 .791 .851 
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Hệ số Cronbach’Alpha của thang đo Áp lực công việc 

Lần 1: 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.704 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

AL1 15.05 7.669 .293 .717 

AL2 14.96 8.638 .083 .785 

AL3 14.80 5.713 .655 .565 

AL4 14.71 5.778 .662 .563 

AL5 14.84 5.726 .660 .563 

 

Lần 2: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.913 3 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

AL3 7.63 3.355 .816 .884 

AL4 7.54 3.329 .858 .849 

AL5 7.68 3.410 .804 .893 

 

Hệ số Cronbach’Alpha của thang đo Rủi ro tác nghiệp 

Lần 1: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.902 6 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

RR1 19.53 14.315 .685 .891 

RR2 19.37 14.336 .746 .883 

RR3 19.48 13.170 .836 .868 

RR4 19.53 12.839 .821 .870 

RR5 19.37 14.218 .747 .883 

RR6 19.93 14.387 .581 .908 



 

50 

Lần 2: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.908 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

RR1 16.01 9.857 .688 .905 

RR2 15.86 9.809 .767 .889 

RR3 15.97 8.950 .834 .874 

RR4 16.02 8.741 .804 .881 

RR5 15.85 9.734 .763 .890 

Hệ số Cronbach’Alpha của thang đo Động lực làm việc 

Lần 1: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.828 8 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

DL1 27.48 12.789 .490 .817 

DL2 27.75 11.859 .621 .799 

DL3 27.58 13.372 .374 .831 

DL4 27.90 12.263 .571 .806 

DL5 27.57 12.575 .599 .803 

DL6 27.71 11.699 .723 .785 

DL7 27.80 13.154 .437 .823 

DL8 27.83 12.033 .616 .800 

Lần 2: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.837 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

DL2 15.63 5.486 .636 .806 

DL4 15.78 5.863 .554 .828 

DL5 15.45 5.919 .645 .804 

DL6 15.59 5.309 .775 .766 

DL8 15.72 5.698 .603 .815 
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Hệ số Cronbach’Alpha của thang đo Gắn bó Cảm xúc 

Lần 1: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.814 6 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

GBCX1 19.40 7.351 .490 .809 

GBCX2 19.40 7.617 .421 .826 

GBCX3 19.24 7.534 .619 .776 

GBCX4 19.07 7.631 .674 .767 

GBCX5 19.07 7.442 .691 .762 

GBCX6 19.05 7.542 .664 .768 

Lần 2: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.876 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

GBCX3 11.95 3.164 .650 .875 

GBCX4 11.78 3.107 .786 .821 

GBCX5 11.78 3.016 .781 .821 

GBCX6 11.76 3.137 .721 .845 

 

Hệ số Cronbach’Alpha của thang đo Gắn bó Tính toán 

Lần 1: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.823 6 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

GBTT1 18.33 10.105 .303 .852 

GBTT2 18.78 9.168 .448 .827 

GBTT3 18.66 8.420 .714 .769 

GBTT4 18.71 8.426 .759 .761 

GBTT5 18.67 8.399 .725 .766 

GBTT6 18.80 8.454 .652 .781 
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Lần 2: 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.903 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

GBTT3 10.99 4.575 .732 .893 

GBTT4 11.04 4.370 .868 .846 

GBTT5 11.01 4.383 .813 .864 

GBTT6 11.13 4.417 .730 .896 

 

Hệ số Cronbach’Alpha của thang đo Gắn bó Chuẩn mực 

Lần 1: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.809 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

GBCM1 14.61 4.964 .665 .752 

GBCM2 14.70 4.874 .679 .747 

GBCM3 14.52 5.448 .457 .813 

GBCM4 14.65 5.264 .472 .811 

GBCM5 14.67 4.639 .729 .729 

 

Lần 2: 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of 

Items 

.862 3 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

GBCM1 7.20 1.852 .678 .861 

GBCM2 7.30 1.718 .749 .797 

GBCM5 7.27 1.592 .793 .755 
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PHỤ LỤC 13 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA TRONG NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 

CHÍNH THỨC  
 

Thang do Đặc điểm công việc; Đào tạo – Thăng tiến; Tiền lương; Phúc lợi; Cấp trên; 

Đồng nghiệp; Đánh giá thành tích; Chính sách lao động; Điều kiện làm việc; Áp lực 

công việc; Rủi ro tác nghiệp. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .853 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 16211.356 

df 861 

Sig. .000 
 

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadingsa 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative % Total 

1 8.525 20.299 20.299 8.249 19.640 19.640 4.310 

2 4.440 10.572 30.871 4.164 9.914 29.554 3.828 

3 3.682 8.766 39.637 3.384 8.057 37.611 4.648 

4 3.063 7.293 46.930 2.772 6.601 44.212 4.243 

5 2.679 6.379 53.310 2.362 5.625 49.836 3.934 

6 2.188 5.209 58.518 1.906 4.539 54.375 5.488 

7 1.957 4.659 63.178 1.693 4.031 58.406 3.538 

8 1.884 4.486 67.664 1.575 3.751 62.157 3.739 

9 1.696 4.039 71.703 1.436 3.419 65.575 3.160 

10 1.412 3.362 75.065 1.111 2.644 68.220 5.031 

11 1.039 2.473 77.538 .800 1.904 70.124 3.106 

12 .635 1.513 79.051     

13 .571 1.360 80.411     

14 .556 1.323 81.734     

15 .483 1.149 82.883     

16 .460 1.096 83.979     

17 .456 1.087 85.066     

18 .443 1.054 86.120     

19 .414 .986 87.105     

20 .391 .932 88.038     

21 .375 .894 88.931     

22 .349 .831 89.763     

23 .346 .824 90.587     

24 .323 .768 91.355     

25 .316 .753 92.108     

26 .287 .683 92.792     

27 .279 .665 93.457     

28 .273 .650 94.107     

29 .256 .610 94.716     

30 .253 .602 95.318     

31 .230 .547 95.866     



 

54 

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadingsa 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative % Total 

32 .221 .525 96.391     

33 .211 .503 96.894     

34 .190 .452 97.347     

35 .174 .413 97.760     

36 .166 .394 98.154     

37 .160 .381 98.535     

38 .148 .352 98.887     

39 .137 .327 99.214     

40 .116 .276 99.490     

41 .114 .272 99.762     

42 .100 .238 100.000     

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 

variance. 

 
Pattern Matrixa 

 Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

RR3 .862           

RR2 .833           

RR4 .821           

RR1 .807           

RR5 .784           

DK4  .896          

DK5  .876          

DK3  .832          

DK2  .675          

DK1  .653          

PL4   .919         

PL3   .913         

PL5   .737         

PL1   .735         

DDCV5    .933        

DDCV6    .859        

DDCV4    .789        

DDCV1    .747        

CT2     .905       

CT3     .890       

CT5     .771       

CT1     .715       

DG3      .951      

DG2      .874      

DG1      .654      

DG4      .595      

CS4       .843     

CS3       .758     
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Pattern Matrixa 

 Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

CS2       .752     

CS5       .716     

DN1        .929    

DN5        .886    

DN3        .819    

AL4         .955   

AL3         .867   

AL5         .827   

DT3          .926  

DT2          .856  

DT5          .805  

TL4           .852 

TL5           .775 

TL1           .718 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 
Thang do Động lực làm việc 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .758 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 1223.636 

df 10 

Sig. .000 

 

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3.056 61.119 61.119 2.606 52.116 52.116 

2 .851 17.023 78.142    

3 .536 10.714 88.856    

4 .324 6.485 95.341    

5 .233 4.659 100.000    

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

Factor Matrixa 

 Factor 

1 

DL6 .887 

DL5 .725 

DL2 .693 

DL8 .649 

DL4 .627 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 1 factors extracted. 8 iterations required. 
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Thang đo Sự cam kết gắn bó 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.843 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 3700.379 

df 55 

Sig. .000 

 

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadingsa 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total 

1 4.764 43.310 43.310 4.462 40.566 40.566 3.508 

2 2.061 18.741 62.051 1.761 16.008 56.574 3.280 

3 1.594 14.490 76.540 1.295 11.772 68.346 2.941 

4 .520 4.725 81.266     

5 .434 3.946 85.211     

6 .396 3.603 88.814     

7 .326 2.965 91.779     

8 .287 2.606 94.385     

9 .235 2.141 96.526     

10 .231 2.096 98.622     

11 .152 1.378 100.000     

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 

variance. 

 

Pattern Matrixa 

 Factor 

1 2 3 

GBTT4 .974   

GBTT5 .860   

GBTT6 .774   

GBTT3 .739   

GBCX4  .869  

GBCX5  .855  

GBCX6  .804  

GBCX3  .672  

GBCM5   .911 

GBCM2   .835 

GBCM1   .717 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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PHỤ LỤC 14 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH EFA CHO TẤT CẢ CÁC BIẾN TRONG 

NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .855 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 22418.696 

df 1653 

Sig. .000 

 

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums 

of Squared 

Loadingsa 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total 

1 10.293 17.747 17.747 10.000 17.242 17.242 4.646 

2 5.789 9.981 27.728 5.511 9.502 26.744 4.129 

3 3.828 6.600 34.328 3.533 6.092 32.836 5.169 

4 3.576 6.166 40.494 3.285 5.665 38.500 4.056 

5 3.083 5.315 45.809 2.793 4.816 43.317 4.368 

6 2.681 4.622 50.431 2.374 4.093 47.410 4.917 

7 2.348 4.048 54.479 2.063 3.557 50.967 5.981 

8 2.097 3.616 58.095 1.786 3.079 54.046 4.510 

9 1.970 3.396 61.491 1.692 2.917 56.963 6.023 

10 1.871 3.226 64.717 1.562 2.693 59.657 3.953 

11 1.696 2.924 67.640 1.368 2.359 62.016 4.280 

12 1.559 2.688 70.329 1.308 2.255 64.271 5.809 

13 1.392 2.400 72.729 1.084 1.868 66.139 3.513 

14 1.350 2.327 75.055 1.037 1.787 67.926 3.366 

15 1.042 1.797 76.852 .795 1.370 69.296 3.599 

16 .780 1.345 78.197     

17 .665 1.147 79.344     

18 .612 1.055 80.399     

19 .555 .957 81.357     

20 .543 .936 82.293     

21 .501 .864 83.157     

22 .478 .824 83.981     

23 .469 .809 84.790     

24 .455 .785 85.575     

25 .432 .745 86.320     

26 .423 .729 87.049     

27 .413 .712 87.761     

28 .388 .669 88.430     

29 .376 .649 89.079     

30 .361 .623 89.702     

31 .350 .603 90.305     

32 .338 .582 90.887     

33 .323 .557 91.444     

34 .318 .548 91.991     
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Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums 

of Squared 

Loadingsa 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total 

35 .301 .518 92.510     

36 .290 .500 93.009     

37 .277 .477 93.487     

38 .274 .472 93.959     

39 .262 .453 94.411     

40 .255 .440 94.851     

41 .237 .409 95.260     

42 .225 .389 95.649     

43 .217 .374 96.023     

44 .211 .363 96.386     

45 .205 .353 96.739     

46 .198 .341 97.080     

47 .196 .338 97.418     

48 .179 .308 97.726     

49 .168 .290 98.016     

50 .163 .281 98.297     

51 .151 .261 98.558     

52 .148 .255 98.812     

53 .139 .240 99.052     

54 .125 .215 99.267     

55 .120 .207 99.474     

56 .109 .189 99.663     

57 .103 .178 99.841     

58 .092 .159 100.000     

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total 

variance. 

 

Pattern Matrixa 

 Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RR3 .865               

RR2 .831               

RR4 .823               

RR1 .822               

RR5 .789               

DK4  .905              

DK5  .885              

DK3  .838              

DK2  .670              

DK1  .655              

PL4   .925             

PL3   .910             

PL5   .738             

PL1   .736             
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Pattern Matrixa 

 Factor 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

GBTT4    .982            

GBTT5    .854            

GBTT6    .767            

GBTT3    .733            

CT2     .900           

CT3     .897           

CT5     .776           

CT1     .726           

DDCV5      .885          

DDCV6      .848          

DDCV4      .760          

DDCV1      .730          

DL6       .902         

DL4       .731         

DL8       .677         

DL5       .635         

DL2       .612         

GBCX5        .868        

GBCX4        .866        

GBCX6        .787        

GBCX3        .675        

DG3         .929       

DG2         .848       

DG1         .639       

DG4         .573       

CS4          .831      

CS2          .782      

CS3          .754      

CS5          .727      

DN1           .932     

DN5           .886     

DN3           .824     

DT3            .925    

DT2            .879    

DT5            .817    

AL4             .950   

AL3             .863   

AL5             .831   

GBCM5              .904  

GBCM2              .849  

GBCM1              .721  

TL4               .851 

TL5               .771 

TL1               .734 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 8 iterations. 
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PHỤ LỤC 15 

TỔNG LAO ĐỘNG, TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN, NGOẠI NGỮ, TIN HỌC  

AGRIBANK KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG 
 

STT TÊN CHI NHÁNH Số lao động 

    2018 2019 2020 

1 Cần Thơ 180 197 196 

2 Cần Thơ II 136 143 141 

3 Đồng Tháp 412 419 410 

4 Long An 536 385 387 

5 Đông Long An 0 177 186 

6 An Giang 490 491 481 

7 Tiền Giang 492 506 486 

8 Hậu Giang 239 237 232 

9 Bến Tre 465 489 479 

10 Bạc Liêu 254 274 271 

11 Vĩnh Long 361 355 348 

12 Trà Vinh 327 321 315 

13 Cà Mau 376 376 369 

14 Sóc Trăng 359 350 341 

15 Kiên Giang 432 233 239 

16 Kiên Giang II 0 202 209 

17 Phú Quôc 54 60 59 

Tổng cộng 5.113 5.215 5.149 

 

Trình độ 

 

Trình độ học vấn 

2018 2019 2020 

Số lượng 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ trọng 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ trọng 

(%) 

Trên Đại học 1.278 24,99 1.304 25,00 1.545 30,00 

Đại học 3.733 73,00 3.807 75,00 3.507 68,11 

Dưới đại học 102 1,99 104 1,99 97 1,88 

Tổng cộng 5.113  5.215  5.149  

       

 

Trình độ 

 

Trình độ ngoại ngữ  

2018 2019 2020 

Số lượng 
Tỷ trọng 

(%) 
Số lượng 

Tỷ trọng 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ trọng 

(%) 

Đại học 256 5,00 261 5,00 265 5,14 

Chứng chỉ  4.806 93,99 4.902 93,99 4.839 93,97 

Chưa có 51 0,99 52 0,99 45 0,87 

Tổng cộng 5.113   5.215   5.149   
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Trình độ 

 

Trình độ tin học 

2018 2019 2020 

Số 

lượng 

Tỷ 

trọng 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ trọng 

(%) 

Số 

lượng 

Tỷ trọng 

(%) 

Đại học 205 4,01 261 5,00 259 5,03 

Kỹ thuật viên 50 0,98 52 1,00 51 0,99 

Chứng chỉ  4.809 94,05 4.84 92,81 4.799 93,20 

Chưa qua đào tạo 49 0,96 62 1,19 40 0,77 

Tổng cộng 5.113   5.215   5.149   

(Nguồn: Tác giả tổng hợp từ báo cáo tổng kết năm của Văn phòng Đại diện khu vực 

Tây Nam Bộ năm 2021) 
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PHỤ LỤC 16 

MÔ HÌNH TỚI HẠN (CFA CHUNG TẤT CẢ CÁC BIẾN) 

 
Result (Default model) 

Minimum was achieved 

Chi-square = 3412.619 

Degrees of freedom = 1486 

Probability level = .000 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

DK2 <--- DieuKien 1.000     

DK4 <--- DieuKien 1.278 .058 22.012 *** par_1 

DK3 <--- DieuKien 1.053 .056 18.757 *** par_2 

DK1 <--- DieuKien .920 .048 19.281 *** par_3 

DK5 <--- DieuKien 1.260 .057 22.032 *** par_4 

GBTT4 <--- Ganbotinhtoan 1.000     

GBTT5 <--- Ganbotinhtoan .986 .031 32.072 *** par_5 

GBTT6 <--- Ganbotinhtoan .930 .036 25.814 *** par_6 

GBTT3 <--- Ganbotinhtoan .900 .033 27.007 *** par_7 

PL3 <--- Phucloi 1.000     

PL4 <--- Phucloi 1.023 .020 50.540 *** par_8 

PL5 <--- Phucloi .991 .026 38.352 *** par_9 

PL1 <--- Phucloi .901 .029 30.826 *** par_10 

GBCX3 <--- Ganbocamxuc 1.000     

GBCX5 <--- Ganbocamxuc 1.110 .049 22.485 *** par_11 

GBCX4 <--- Ganbocamxuc 1.062 .048 22.286 *** par_12 

GBCX6 <--- Ganbocamxuc 1.022 .048 21.493 *** par_13 

DL6 <--- Dongluc 1.000     

DL4 <--- Dongluc .915 .072 12.651 *** par_14 

DL5 <--- Dongluc .930 .075 12.393 *** par_15 

DL2 <--- Dongluc 1.652 .105 15.694 *** par_16 

DL8 <--- Dongluc .985 .085 11.571 *** par_17 

RR1 <--- Ruiro 1.000     

RR3 <--- Ruiro 1.327 .067 19.829 *** par_18 

RR5 <--- Ruiro 1.086 .060 18.060 *** par_19 

RR2 <--- Ruiro 1.048 .059 17.809 *** par_20 

RR4 <--- Ruiro 1.379 .071 19.322 *** par_21 

CT3 <--- Captren 1.000     

CT1 <--- Captren .981 .013 78.003 *** par_22 

CT2 <--- Captren 1.003 .009 106.242 *** par_23 

CT5 <--- Captren .992 .013 76.451 *** par_24 

DG3 <--- Danhgia 1.000     

DG4 <--- Danhgia .911 .021 43.219 *** par_25 

DG2 <--- Danhgia .988 .016 60.052 *** par_26 

DG1 <--- Danhgia .933 .019 49.229 *** par_27 

DDCV5 <--- Dacdiemcongviec 1.000     

DDCV6 <--- Dacdiemcongviec .924 .029 31.555 *** par_28 

DDCV1 <--- Dacdiemcongviec .837 .041 20.510 *** par_29 

DDCV4 <--- Dacdiemcongviec .808 .035 23.314 *** par_30 

CS4 <--- Chinhsach 1.000     

CS3 <--- Chinhsach .754 .037 20.176 *** par_31 

CS2 <--- Chinhsach .687 .039 17.474 *** par_32 
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

CS5 <--- Chinhsach .590 .033 17.833 *** par_33 

DT3 <--- Daotao 1.000     

DT5 <--- Daotao .962 .025 39.208 *** par_34 

DT2 <--- Daotao .995 .019 53.457 *** par_35 

DN3 <--- Dongnghiep 1.000     

DN1 <--- Dongnghiep 1.048 .035 29.600 *** par_36 

DN5 <--- Dongnghiep 1.076 .038 28.478 *** par_37 

TL5 <--- Tienluong 1.000     

TL1 <--- Tienluong 1.000 .015 64.786 *** par_38 

TL4 <--- Tienluong .993 .015 65.357 *** par_39 

GBCM1 <--- Ganbochuanmuc 1.000     

GBCM2 <--- Ganbochuanmuc 1.155 .063 18.357 *** par_40 

GBCM5 <--- Ganbochuanmuc 1.358 .070 19.394 *** par_41 

AL3 <--- Apluc 1.000     

AL5 <--- Apluc .966 .023 41.423 *** par_42 

AL4 <--- Apluc .997 .022 45.579 *** par_43 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

DK2 <--- DieuKien .721 

DK4 <--- DieuKien .943 

DK3 <--- DieuKien .806 

DK1 <--- DieuKien .733 

DK5 <--- DieuKien .944 

GBTT4 <--- Ganbotinhtoan .931 

GBTT5 <--- Ganbotinhtoan .885 

GBTT6 <--- Ganbotinhtoan .800 

GBTT3 <--- Ganbotinhtoan .818 

PL3 <--- Phucloi .941 

PL4 <--- Phucloi .972 

PL5 <--- Phucloi .904 

PL1 <--- Phucloi .839 

GBCX3 <--- Ganbocamxuc .767 

GBCX5 <--- Ganbocamxuc .893 

GBCX4 <--- Ganbocamxuc .886 

GBCX6 <--- Ganbocamxuc .859 

DL6 <--- Dongluc .674 

DL4 <--- Dongluc .596 

DL5 <--- Dongluc .631 

DL2 <--- Dongluc .910 

DL8 <--- Dongluc .689 

RR1 <--- Ruiro .710 

RR3 <--- Ruiro .893 

RR5 <--- Ruiro .809 
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   Estimate 

RR2 <--- Ruiro .797 

RR4 <--- Ruiro .868 

CT3 <--- Captren .984 

CT1 <--- Captren .973 

CT2 <--- Captren .993 

CT5 <--- Captren .972 

DG3 <--- Danhgia .972 

DG4 <--- Danhgia .905 

DG2 <--- Danhgia .962 

DG1 <--- Danhgia .930 

DDCV5 <--- Dacdiemcongviec .936 

DDCV6 <--- Dacdiemcongviec .894 

DDCV1 <--- Dacdiemcongviec .710 

DDCV4 <--- Dacdiemcongviec .764 

CS4 <--- Chinhsach .875 

CS3 <--- Chinhsach .781 

CS2 <--- Chinhsach .696 

CS5 <--- Chinhsach .707 

DT3 <--- Daotao .948 

DT5 <--- Daotao .903 

DT2 <--- Daotao .975 

DN3 <--- Dongnghiep .864 

DN1 <--- Dongnghiep .924 

DN5 <--- Dongnghiep .898 

TL5 <--- Tienluong .961 

TL1 <--- Tienluong .979 

TL4 <--- Tienluong .980 

GBCM1 <--- Ganbochuanmuc .724 

GBCM2 <--- Ganbochuanmuc .818 

GBCM5 <--- Ganbochuanmuc .924 

AL3 <--- Apluc .949 

AL5 <--- Apluc .922 

AL4 <--- Apluc .947 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

DieuKien <--> Ganbotinhtoan .002 

DieuKien <--> Phucloi .180 

DieuKien <--> Ganbocamxuc .037 

DieuKien <--> Dongluc .233 

DieuKien <--> Ruiro -.128 

DieuKien <--> Captren .090 

DieuKien <--> Danhgia .139 

DieuKien <--> Dacdiemcongviec .125 
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   Estimate 

DieuKien <--> Chinhsach .194 

DieuKien <--> Daotao .092 

DieuKien <--> Dongnghiep .148 

DieuKien <--> Tienluong .103 

DieuKien <--> Ganbochuanmuc -.102 

DieuKien <--> Apluc -.047 

Ganbotinhtoan <--> Phucloi .137 

Ganbotinhtoan <--> Ganbocamxuc .396 

Ganbotinhtoan <--> Dongluc .078 

Ganbotinhtoan <--> Ruiro .121 

Ganbotinhtoan <--> Captren .037 

Ganbotinhtoan <--> Danhgia .172 

Ganbotinhtoan <--> Dacdiemcongviec .214 

Ganbotinhtoan <--> Chinhsach .068 

Ganbotinhtoan <--> Daotao .095 

Ganbotinhtoan <--> Dongnghiep .105 

Ganbotinhtoan <--> Tienluong .041 

Ganbotinhtoan <--> Ganbochuanmuc .382 

Ganbotinhtoan <--> Apluc .228 

Phucloi <--> Ganbocamxuc .187 

Phucloi <--> Dongluc .491 

Phucloi <--> Ruiro -.045 

Phucloi <--> Captren .442 

Phucloi <--> Danhgia .461 

Phucloi <--> Dacdiemcongviec .470 

Phucloi <--> Chinhsach .325 

Phucloi <--> Daotao .379 

Phucloi <--> Dongnghiep .156 

Phucloi <--> Tienluong .322 

Phucloi <--> Ganbochuanmuc -.037 

Phucloi <--> Apluc -.059 

Ganbocamxuc <--> Dongluc .246 

Ganbocamxuc <--> Ruiro .012 

Ganbocamxuc <--> Captren .048 

Ganbocamxuc <--> Danhgia .201 

Ganbocamxuc <--> Dacdiemcongviec .375 

Ganbocamxuc <--> Chinhsach .144 

Ganbocamxuc <--> Daotao .135 

Ganbocamxuc <--> Dongnghiep .179 

Ganbocamxuc <--> Tienluong .183 

Ganbocamxuc <--> Ganbochuanmuc .464 

Ganbocamxuc <--> Apluc .063 

Dongluc <--> Ruiro -.282 



 

67 

   Estimate 

Dongluc <--> Captren .535 

Dongluc <--> Danhgia .708 

Dongluc <--> Dacdiemcongviec .475 

Dongluc <--> Chinhsach .245 

Dongluc <--> Daotao .742 

Dongluc <--> Dongnghiep .383 

Dongluc <--> Tienluong .591 

Dongluc <--> Ganbochuanmuc -.088 

Dongluc <--> Apluc -.208 

Ruiro <--> Captren -.044 

Ruiro <--> Danhgia -.100 

Ruiro <--> Dacdiemcongviec -.073 

Ruiro <--> Chinhsach -.220 

Ruiro <--> Daotao -.126 

Ruiro <--> Dongnghiep -.198 

Ruiro <--> Tienluong -.051 

Ruiro <--> Ganbochuanmuc .170 

Ruiro <--> Apluc .528 

Captren <--> Danhgia .534 

Captren <--> Dacdiemcongviec .389 

Captren <--> Chinhsach .031 

Captren <--> Daotao .400 

Captren <--> Dongnghiep .139 

Captren <--> Tienluong .443 

Captren <--> Ganbochuanmuc -.011 

Captren <--> Apluc -.100 

Danhgia <--> Dacdiemcongviec .388 

Danhgia <--> Chinhsach .136 

Danhgia <--> Daotao .747 

Danhgia <--> Dongnghiep .408 

Danhgia <--> Tienluong .650 

Danhgia <--> Ganbochuanmuc .065 

Danhgia <--> Apluc .008 

Dacdiemcongviec <--> Chinhsach .291 

Dacdiemcongviec <--> Daotao .367 

Dacdiemcongviec <--> Dongnghiep .141 

Dacdiemcongviec <--> Tienluong .350 

Dacdiemcongviec <--> Ganbochuanmuc .123 

Dacdiemcongviec <--> Apluc -.065 

Chinhsach <--> Daotao .070 

Chinhsach <--> Dongnghiep .156 

Chinhsach <--> Tienluong .070 

Chinhsach <--> Ganbochuanmuc -.179 
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   Estimate 

Chinhsach <--> Apluc -.135 

Daotao <--> Dongnghiep .330 

Daotao <--> Tienluong .633 

Daotao <--> Ganbochuanmuc .019 

Daotao <--> Apluc -.045 

Dongnghiep <--> Tienluong .241 

Dongnghiep <--> Ganbochuanmuc .015 

Dongnghiep <--> Apluc -.063 

Tienluong <--> Ganbochuanmuc .088 

Tienluong <--> Apluc -.004 

Ganbochuanmuc <--> Apluc .204 

e38 <--> e39 .307 

e1 <--> e4 .219 

e18 <--> e19 .219 

e19 <--> e22 .579 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 225 3412.619 1486 .000 2.297 

Saturated model 1711 .000 0   

Independence model 58 35275.723 1653 .000 21.340 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .025 .828 .802 .719 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .154 .187 .159 .181 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .903 .892 .943 .936 .943 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .899 .812 .847 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 1926.619 1760.419 2100.464 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 33622.723 33015.332 34236.495 
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FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 6.250 3.529 3.224 3.847 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 64.608 61.580 60.468 62.704 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .049 .047 .051 .833 

Independence model .193 .191 .195 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 3862.619 3917.137 4831.120 5056.120 

Saturated model 3422.000 3836.575 10786.912 12497.912 

Independence model 35391.723 35405.777 35641.381 35699.381 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 7.074 6.770 7.393 7.174 

Saturated model 6.267 6.267 6.267 7.027 

Independence model 64.820 63.708 65.944 64.846 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 253 259 

Independence model 28 28 
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PHỤ LỤC 17 

KẾT QUẢ GIÁ TRỊ HỘI TỤ CỦA CÁC THANG DO 
 

   Ước lượng (Estimate) 

DK2 <--- DieuKien 0,721 

DK4 <--- DieuKien 0,943 

DK3 <--- DieuKien 0,806 

DK1 <--- DieuKien 0,733 

DK5 <--- DieuKien 0,944 

GBTT4 <--- Ganbotinhtoan 0,931 

GBTT5 <--- Ganbotinhtoan 0,885 

GBTT6 <--- Ganbotinhtoan 0,800 

GBTT3 <--- Ganbotinhtoan 0,818 

PL3 <--- Phucloi 0,941 

PL4 <--- Phucloi 0,972 

PL5 <--- Phucloi 0,904 

PL1 <--- Phucloi 0,839 

GBCX3 <--- Ganbocamxuc 0,767 

GBCX5 <--- Ganbocamxuc 0,893 

GBCX4 <--- Ganbocamxuc 0,886 

GBCX6 <--- Ganbocamxuc 0,859 

DL6 <--- Dongluc 0,674 

DL4 <--- Dongluc 0,596 

DL5 <--- Dongluc 0,631 

DL2 <--- Dongluc 0,910 

DL8 <--- Dongluc 0,689 

RR1 <--- Ruiro 0,710 

RR3 <--- Ruiro 0,893 

RR5 <--- Ruiro 0,809 

RR2 <--- Ruiro 0,797 

RR4 <--- Ruiro 0,868 

CT3 <--- Captren 0,984 

CT1 <--- Captren 0,973 

CT2 <--- Captren 0,993 

CT5 <--- Captren 0,972 

DG3 <--- Danhgia 0,972 

DG4 <--- Danhgia 0,905 

DG2 <--- Danhgia 0,962 

DG1 <--- Danhgia 0,930 

DDCV5 <--- Dacdiemcongviec 0,936 

DDCV6 <--- Dacdiemcongviec 0,894 

DDCV1 <--- Dacdiemcongviec 0,710 

DDCV4 <--- Dacdiemcongviec 0,764 
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   Ước lượng (Estimate) 

CS4 <--- Chinhsach 0,875 

CS3 <--- Chinhsach 0,781 

CS2 <--- Chinhsach 0,696 

CS5 <--- Chinhsach 0,707 

DT3 <--- Daotao 0,948 

DT5 <--- Daotao 0,903 

DT2 <--- Daotao 0,975 

DN3 <--- Dongnghiep 0,864 

DN1 <--- Dongnghiep 0,924 

DN5 <--- Dongnghiep 0,898 

TL5 <--- Tienluong 0,961 

TL1 <--- Tienluong 0,979 

TL4 <--- Tienluong 0,980 

GBCM1 <--- Ganbochuanmuc 0,724 

GBCM2 <--- Ganbochuanmuc 0,818 

GBCM5 <--- Ganbochuanmuc 0,924 

AL3 <--- Apluc 0,949 

AL5 <--- Apluc 0,922 

AL4 <--- Apluc 0,947 
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PHỤ LỤC 18 

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH GIÁ TRỊ PHÂN BIỆT THANG ĐO MÔ HÌNH 

TỚI HẠN 
 

Tương quan R SE CR P-value Kết luận 

DieuKien <--> Ganbotinhtoan 0,002 0,0428 23,299 0,00 Phân biệt 

DieuKien <--> Phucloi 0,180 0,0421 19,461 0,00 Phân biệt 

DieuKien <--> Ganbocamxuc 0,037 0,0428 22,497 0,00 Phân biệt 

DieuKien <--> Dongluc 0,233 0,0417 18,413 0,00 Phân biệt 

DieuKien <--> Ruiro -0,128 0,0425 26,552 0,00 Phân biệt 

DieuKien <--> Captren 0,090 0,0427 21,331 0,00 Phân biệt 

DieuKien <--> Danhgia 0,139 0,0424 20,297 0,00 Phân biệt 

DieuKien <--> Dacdiemcongviec 0,125 0,0425 20,589 0,00 Phân biệt 

DieuKien <--> Chinhsach 0,194 0,0420 19,181 0,00 Phân biệt 

DieuKien <--> Daotao 0,092 0,0427 21,288 0,00 Phân biệt 

DieuKien <--> Dongnghiep 0,148 0,0424 20,112 0,00 Phân biệt 

DieuKien <--> Tienluong 0,103 0,0426 21,053 0,00 Phân biệt 

DieuKien <--> Ganbochuanmuc -0,102 0,0426 25,861 0,00 Phân biệt 

DieuKien <--> Apluc -0,047 0,0428 24,470 0,00 Phân biệt 

Ganbotinhtoan <--> Phucloi 0,137 0,0424 20,339 0,00 Phân biệt 

Ganbotinhtoan <--> 

Ganbocamxuc 
0,396 

0,0393 15,356 0,00 

Phân biệt 

Ganbotinhtoan <--> Dongluc 0,078 0,0427 21,590 0,00 Phân biệt 

Ganbotinhtoan <--> Ruiro 0,121 0,0425 20,672 0,00 Phân biệt 

Ganbotinhtoan <--> Captren 0,037 0,0428 22,497 0,00 Phân biệt 

Ganbotinhtoan <--> Danhgia 0,172 0,0422 19,622 0,00 Phân biệt 

Ganbotinhtoan <--> 

Dacdiemcongviec 
0,214 

0,0418 18,785 0,00 

Phân biệt 

Ganbotinhtoan <--> Chinhsach 0,068 0,0427 21,808 0,00 Phân biệt 

Ganbotinhtoan <--> Daotao 0,095 0,0426 21,223 0,00 Phân biệt 

Ganbotinhtoan <--> Dongnghiep 0,105 0,0426 21,010 0,00 Phân biệt 

Ganbotinhtoan <--> Tienluong 0,041 0,0428 22,407 0,00 Phân biệt 

Ganbotinhtoan <--> 

Ganbochuanmuc 
0,382 

0,0396 15,611 0,00 

Phân biệt 

Ganbotinhtoan <--> Apluc 0,228 0,0417 18,510 0,00 Phân biệt 

Phucloi <--> Ganbocamxuc 0,187 0,0421 19,320 0,00 Phân biệt 

Phucloi <--> Dongluc 0,491 0,0373 13,640 0,00 Phân biệt 

Phucloi <--> Ruiro -0,045 0,0428 24,421 0,00 Phân biệt 

Phucloi <--> Captren 0,442 0,0384 14,522 0,00 Phân biệt 

Phucloi <--> Danhgia 0,461 0,0380 14,180 0,00 Phân biệt 

Phucloi <--> Dacdiemcongviec 0,470 0,0378 14,018 0,00 Phân biệt 

Phucloi <--> Chinhsach 0,325 0,0405 16,663 0,00 Phân biệt 

Phucloi <--> Daotao 0,379 0,0396 15,666 0,00 Phân biệt 

Phucloi <--> Dongnghiep 0,156 0,0423 19,948 0,00 Phân biệt 

Phucloi <--> Tienluong 0,322 0,0406 16,719 0,00 Phân biệt 

Phucloi <--> Ganbochuanmuc -0,037 0,0428 24,226 0,00 Phân biệt 
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Tương quan R SE CR P-value Kết luận 

Phucloi <--> Apluc -0,059 0,0428 24,766 0,00 Phân biệt 

Ganbocamxuc <--> Dongluc 0,246 0,0415 18,160 0,00 Phân biệt 

Ganbocamxuc <--> Ruiro 0,012 0,0428 23,067 0,00 Phân biệt 

Ganbocamxuc <--> Captren 0,048 0,0428 22,250 0,00 Phân biệt 

Ganbocamxuc <--> Danhgia 0,201 0,0420 19,041 0,00 Phân biệt 

Ganbocamxuc <--> 

Dacdiemcongviec 
0,375 

0,0397 15,739 0,00 

Phân biệt 

Ganbocamxuc <--> Chinhsach 0,144 0,0424 20,194 0,00 Phân biệt 

Ganbocamxuc <--> Daotao 0,135 0,0424 20,380 0,00 Phân biệt 

Ganbocamxuc <--> Dongnghiep 0,179 0,0421 19,481 0,00 Phân biệt 

Ganbocamxuc <--> Tienluong 0,183 0,0421 19,401 0,00 Phân biệt 

Ganbocamxuc <--> 

Ganbochuanmuc 
0,464 

0,0379 14,126 0,00 

Phân biệt 

Ganbocamxuc <--> Apluc 0,063 0,0428 21,918 0,00 Phân biệt 

Dongluc <--> Ruiro -0,282 0,0411 31,195 0,00 Phân biệt 

Dongluc <--> Captren 0,535 0,0362 12,849 0,00 Phân biệt 

Dongluc <--> Danhgia 0,708 0,0303 9,653 0,00 Phân biệt 

Dongluc <--> Dacdiemcongviec 0,475 0,0377 13,928 0,00 Phân biệt 

Dongluc <--> Chinhsach 0,245 0,0415 18,180 0,00 Phân biệt 

Dongluc <--> Daotao 0,742 0,0287 8,984 0,00 Phân biệt 

Dongluc <--> Dongnghiep 0,383 0,0396 15,593 0,00 Phân biệt 

Dongluc <--> Tienluong 0,591 0,0346 11,837 0,00 Phân biệt 

Dongluc <--> Ganbochuanmuc -0,088 0,0427 25,499 0,00 Phân biệt 

Dongluc <--> Apluc -0,208 0,0419 28,832 0,00 Phân biệt 

Ruiro <--> Captren -0,044 0,0428 24,396 0,00 Phân biệt 

Ruiro <--> Danhgia -0,100 0,0426 25,809 0,00 Phân biệt 

Ruiro <--> Dacdiemcongviec -0,073 0,0427 25,116 0,00 Phân biệt 

Ruiro <--> Chinhsach -0,220 0,0418 29,197 0,00 Phân biệt 

Ruiro <--> Daotao -0,126 0,0425 26,498 0,00 Phân biệt 

Ruiro <--> Dongnghiep -0,198 0,0420 28,532 0,00 Phân biệt 

Ruiro <--> Tienluong -0,051 0,0428 24,568 0,00 Phân biệt 

Ruiro <--> Ganbochuanmuc 0,170 0,0422 19,663 0,00 Phân biệt 

Ruiro <--> Apluc 0,528 0,0364 12,975 0,00 Phân biệt 

Captren <--> Danhgia 0,534 0,0362 12,867 0,00 Phân biệt 

Captren <--> Dacdiemcongviec 0,389 0,0395 15,483 0,00 Phân biệt 

Captren <--> Chinhsach 0,031 0,0428 22,632 0,00 Phân biệt 

Captren <--> Daotao 0,400 0,0393 15,283 0,00 Phân biệt 

Captren <--> Dongnghiep 0,139 0,0424 20,297 0,00 Phân biệt 

Captren <--> Tienluong 0,443 0,0384 14,504 0,00 Phân biệt 

Captren <--> Ganbochuanmuc -0,011 0,0428 23,603 0,00 Phân biệt 

Captren <--> Apluc -0,100 0,0426 25,809 0,00 Phân biệt 

Danhgia <--> Dacdiemcongviec 0,388 0,0395 15,502 0,00 Phân biệt 

Danhgia <--> Chinhsach 0,136 0,0424 20,359 0,00 Phân biệt 

Danhgia <--> Daotao 0,747 0,0285 8,884 0,00 Phân biệt 

Danhgia <--> Dongnghiep 0,408 0,0391 15,138 0,00 Phân biệt 

Danhgia <--> Tienluong 0,650 0,0326 10,752 0,00 Phân biệt 
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Tương quan R SE CR P-value Kết luận 

Danhgia <--> Ganbochuanmuc 0,065 0,0427 21,874 0,00 Phân biệt 

Danhgia <--> Apluc 0,008 0,0428 23,159 0,00 Phân biệt 

Dacdiemcongviec <--> Chinhsach 0,291 0,0410 17,300 0,00 Phân biệt 

Dacdiemcongviec <--> Daotao 0,367 0,0398 15,886 0,00 Phân biệt 

Dacdiemcongviec <--> 

Dongnghiep 
0,141 

0,0424 20,256 0,00 

Phân biệt 

Dacdiemcongviec <--> Tienluong 0,350 0,0401 16,199 0,00 Phân biệt 

Dacdiemcongviec <--> 

Ganbochuanmuc 
0,123 

0,0425 20,630 0,00 

Phân biệt 

Dacdiemcongviec <--> Apluc -0,065 0,0427 24,915 0,00 Phân biệt 

Chinhsach <--> Daotao 0,070 0,0427 21,764 0,00 Phân biệt 

Chinhsach <--> Dongnghiep 0,156 0,0423 19,948 0,00 Phân biệt 

Chinhsach <--> Tienluong 0,070 0,0427 21,764 0,00 Phân biệt 

Chinhsach <--> Ganbochuanmuc -0,179 0,0421 27,976 0,00 Phân biệt 

Chinhsach <--> Apluc -0,135 0,0424 26,742 0,00 Phân biệt 

Daotao <--> Dongnghiep 0,330 0,0404 16,570 0,00 Phân biệt 

Daotao <--> Tienluong 0,633 0,0332 11,067 0,00 Phân biệt 

Daotao <--> Ganbochuanmuc 0,019 0,0428 22,906 0,00 Phân biệt 

Daotao <--> Apluc -0,045 0,0428 24,421 0,00 Phân biệt 

Dongnghiep <--> Tienluong 0,241 0,0416 18,257 0,00 Phân biệt 

Dongnghiep <--> 

Ganbochuanmuc 
0,015 

0,0428 22,998 0,00 

Phân biệt 

Dongnghiep <--> Apluc -0,063 0,0428 24,865 0,00 Phân biệt 

Tienluong <--> Ganbochuanmuc 0,088 0,0427 21,374 0,00 Phân biệt 

Tienluong <--> Apluc -0,004 0,0428 23,439 0,00 Phân biệt 

Ganbochuanmuc <--> Apluc 0,204 0,0419 18,982 0,00 Phân biệt 

(Nguồn: Số liệu nghiên cứu chính thức 547 nhân viên trong hệ thống Agribank khu 

vực Đồng Bằng Sông Cửu Long, 2019)  
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PHỤ LỤC 19 

MÔ HÌNH SEM  
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

DLLV <--- Dk .055 .020 2.732 .006  

DLLV <--- PL .053 .025 2.107 .035  

DLLV <--- DG .087 .036 2.419 .016  

DLLV <--- CT .121 .027 4.492 ***  

DLLV <--- RRTN -.086 .029 -3.009 .003  

DLLV <--- DACDIEMCV .080 .026 3.048 .002  

DLLV <--- CSLD .044 .022 2.057 .040  

DLLV <--- DN .055 .026 2.107 .035  

DLLV <--- TL .053 .025 2.144 .032  

DLLV <--- DTTT .269 .034 7.956 ***  

DLLV <--- ALCV -.043 .018 -2.376 .017  

GB <--- DLLV .137 .049 2.789 .005  

GBTT <--- GB 1.000     

GBCX <--- GB 1.000     

GBCM <--- GB 1.000     

DK4 <--- Dk 1.000     

DK2 <--- Dk .780 .035 21.995 ***  

DK5 <--- Dk .986 .024 41.910 ***  

DK1 <--- Dk .707 .032 22.137 ***  

DK3 <--- Dk .815 .030 26.926 ***  

GBTT4 <--- GBTT 1.000     

GBTT5 <--- GBTT .978 .030 32.560 ***  

GBTT3 <--- GBTT .895 .033 27.487 ***  

GBTT6 <--- GBTT .923 .035 26.159 ***  

GBCX5 <--- GBCX 1.000     

GBCX4 <--- GBCX .957 .033 29.286 ***  

GBCX6 <--- GBCX .919 .033 27.488 ***  

GBCX3 <--- GBCX .904 .040 22.549 ***  

PL3 <--- PL 1.000     

PL4 <--- PL 1.036 .021 49.516 ***  

PL5 <--- PL .992 .026 37.483 ***  

PL1 <--- PL .922 .030 30.825 ***  

DG3 <--- DG 1.000     

DG2 <--- DG .987 .016 59.968 ***  

DG4 <--- DG .912 .021 43.306 ***  

DG1 <--- DG .933 .019 49.227 ***  

CT3 <--- CT 1.000     

CT2 <--- CT 1.003 .009 106.256 ***  

CT1 <--- CT .981 .013 78.032 ***  

CT5 <--- CT .992 .013 76.476 ***  

DL6 <--- DLLV 1.000     

DL4 <--- DLLV .704 .053 13.203 ***  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

DL5 <--- DLLV .934 .069 13.457 ***  

DL8 <--- DLLV .777 .076 10.229 ***  

DL2 <--- DLLV 1.525 .091 16.845 ***  

RR1 <--- RRTN 1.000     

RR3 <--- RRTN 1.326 .067 19.837 ***  

RR5 <--- RRTN 1.085 .061 17.832 ***  

RR2 <--- RRTN 1.048 .059 17.831 ***  

RR4 <--- RRTN 1.377 .072 19.161 ***  

DDCV5 <--- DACDIEMCV 1.000     

DDCV6 <--- DACDIEMCV .928 .030 31.425 ***  

DDCV4 <--- DACDIEMCV .807 .035 23.132 ***  

DDCV1 <--- DACDIEMCV .832 .041 20.219 ***  

CS4 <--- CSLD 1.000     

CS3 <--- CSLD .759 .038 20.071 ***  

CS2 <--- CSLD .692 .040 17.438 ***  

CS5 <--- CSLD .594 .033 17.821 ***  

DN3 <--- DN 1.000     

DN1 <--- DN 1.049 .035 29.577 ***  

DN5 <--- DN 1.077 .038 28.458 ***  

TL5 <--- TL 1.000     

TL1 <--- TL .999 .015 64.584 ***  

TL4 <--- TL .993 .015 65.427 ***  

GBCM5 <--- GBCM 1.000     

GBCM2 <--- GBCM .882 .039 22.386 ***  

GBCM1 <--- GBCM .761 .039 19.323 ***  

DT3 <--- DTTT 1.000     

DT2 <--- DTTT .997 .021 47.015 ***  

DT5 <--- DTTT .964 .027 35.427 ***  

AL4 <--- ALCV 1.000     

AL3 <--- ALCV 1.002 .022 45.453 ***  

AL5 <--- ALCV .969 .023 41.263 ***  

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias 

DLLV <--- Dk .030 .001 .055 .000 .001 

DLLV <--- PL .030 .001 .053 .000 .001 

DLLV <--- DG .053 .001 .084 -.003 .002 

DLLV <--- CT .042 .001 .120 -.001 .001 

DLLV <--- RRTN .037 .001 -.086 .000 .001 

DLLV <--- DACDIEMCV .037 .001 .080 .000 .001 

DLLV <--- CSLD .028 .001 .043 -.001 .001 

DLLV <--- DN .037 .001 .056 .001 .001 

DLLV <--- TL .035 .001 .048 -.001 .001 
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Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias 

DLLV <--- DTTT .055 .001 .272 .002 .002 

DLLV <--- ALCV .027 .001 -.043 .000 .001 

GB <--- DLLV .055 .001 .139 .002 .002 

GBTT <--- GB .000 .000 1.000 .000 .000 

GBCX <--- GB .000 .000 1.000 .000 .000 

GBCM <--- GB .000 .000 1.000 .000 .000 

DK4 <--- Dk .000 .000 1.000 .000 .000 

DK2 <--- Dk .048 .001 .781 .001 .002 

DK5 <--- Dk .024 .001 .984 -.002 .001 

DK1 <--- Dk .044 .001 .707 .000 .001 

DK3 <--- Dk .038 .001 .814 .000 .001 

GBTT4 <--- GBTT .000 .000 1.000 .000 .000 

GBTT5 <--- GBTT .025 .001 .978 .000 .001 

GBTT3 <--- GBTT .036 .001 .895 .000 .001 

GBTT6 <--- GBTT .039 .001 .925 .002 .001 

GBCX5 <--- GBCX .000 .000 1.000 .000 .000 

GBCX4 <--- GBCX .039 .001 .959 .002 .001 

GBCX6 <--- GBCX .038 .001 .922 .003 .001 

GBCX3 <--- GBCX .042 .001 .906 .002 .001 

PL3 <--- PL .000 .000 1.000 .000 .000 

PL4 <--- PL .024 .001 1.037 .001 .001 

PL5 <--- PL .030 .001 .992 .001 .001 

PL1 <--- PL .032 .001 .922 -.001 .001 

DG3 <--- DG .000 .000 1.000 .000 .000 

DG2 <--- DG .014 .000 .988 .001 .000 

DG4 <--- DG .042 .001 .914 .002 .001 

DG1 <--- DG .032 .001 .934 .001 .001 

CT3 <--- CT .000 .000 1.000 .000 .000 

CT2 <--- CT .008 .000 1.003 .000 .000 

CT1 <--- CT .016 .000 .980 -.001 .001 

CT5 <--- CT .013 .000 .991 .000 .000 

DL6 <--- DLLV .000 .000 1.000 .000 .000 

DL4 <--- DLLV .058 .001 .697 -.007 .002 

DL5 <--- DLLV .064 .001 .940 .006 .002 

DL8 <--- DLLV .146 .003 .792 .015 .005 

DL2 <--- DLLV .233 .005 1.547 .022 .007 

RR1 <--- RRTN .000 .000 1.000 .000 .000 

RR3 <--- RRTN .089 .002 1.333 .008 .003 

RR5 <--- RRTN .079 .002 1.090 .005 .003 

RR2 <--- RRTN .062 .001 1.052 .004 .002 

RR4 <--- RRTN .095 .002 1.384 .006 .003 

DDCV5 <--- DACDIEMCV .000 .000 1.000 .000 .000 

DDCV6 <--- DACDIEMCV .036 .001 .929 .001 .001 
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Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias 

DDCV4 <--- DACDIEMCV .049 .001 .808 .001 .002 

DDCV1 <--- DACDIEMCV .039 .001 .832 .000 .001 

CS4 <--- CSLD .000 .000 1.000 .000 .000 

CS3 <--- CSLD .058 .001 .758 .000 .002 

CS2 <--- CSLD .049 .001 .689 -.002 .002 

CS5 <--- CSLD .051 .001 .598 .004 .002 

DN3 <--- DN .000 .000 1.000 .000 .000 

DN1 <--- DN .051 .001 1.049 .001 .002 

DN5 <--- DN .053 .001 1.078 .002 .002 

TL5 <--- TL .000 .000 1.000 .000 .000 

TL1 <--- TL .017 .000 1.000 .001 .001 

TL4 <--- TL .015 .000 .994 .001 .000 

GBCM5 <--- GBCM .000 .000 1.000 .000 .000 

GBCM2 <--- GBCM .062 .001 .883 .001 .002 

GBCM1 <--- GBCM .061 .001 .765 .005 .002 

DT3 <--- DTTT .000 .000 1.000 .000 .000 

DT2 <--- DTTT .019 .000 .995 -.002 .001 

DT5 <--- DTTT .028 .001 .964 .000 .001 

AL4 <--- ALCV .000 .000 1.000 .000 .000 

AL3 <--- ALCV .018 .000 1.002 -.001 .001 

AL5 <--- ALCV .020 .000 .970 .000 .001 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 192 3547.282 1519 .000 2.335 

Saturated model 1711 .000 0   

Independence model 58 35119.634 1653 .000 21.246 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .038 .821 .798 .729 

Saturated model .000 1.000   

Independence model .155 .188 .159 .181 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 

RFI 

rho1 

IFI 

Delta2 

TLI 

rho2 
CFI 

Default model .899 .890 .940 .934 .939 

Saturated model 1.000  1.000  1.000 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
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Parsimony-Adjusted Measures 

Model PRATIO PNFI PCFI 

Default model .919 .826 .863 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 

Model NCP LO 90 HI 90 

Default model 2028.282 1858.349 2205.844 

Saturated model .000 .000 .000 

Independence model 33466.634 32860.628 34079.021 

FMIN 

Model FMIN F0 LO 90 HI 90 

Default model 6.497 3.715 3.404 4.040 

Saturated model .000 .000 .000 .000 

Independence model 64.322 61.294 60.184 62.416 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .049 .047 .052 .662 

Independence model .193 .191 .194 .000 

AIC 

Model AIC BCC BIC CAIC 

Default model 3931.282 3977.804 4757.736 4949.736 

Saturated model 3422.000 3836.575 10786.912 12497.912 

Independence model 35235.634 35249.687 35485.292 35543.292 

ECVI 

Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 

Default model 7.200 6.889 7.525 7.285 

Saturated model 6.267 6.267 6.267 7.027 

Independence model 64.534 63.424 65.656 64.560 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 

HOELTER 

.01 

Default model 248 254 

Independence model 28 28 
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PHỤ LỤC 20 

THỐNG KÊ MÔ TẢ TUỔI, GIỚI TÍNH, TRÌNH ĐỘ, VỊ TRÍ LÀM VIỆC, NĂM LÀM VIỆC 

 

TUOI 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Bootstrap for Percenta 

Bias Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Valid 

1 50 9.1 9.1 9.1 .0 1.3 6.9 11.7 

2 93 17.0 17.0 26.1 .1 1.7 13.7 20.5 

3 117 21.4 21.4 47.5 .0 1.7 17.9 24.7 

4 287 52.5 52.5 100.0 .0 2.1 48.4 56.9 

Total 547 100.0 100.0  .0 .0 100.0 100.0 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

 

GIOITINH 

 Frequenc

y 

Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Bootstrap for Percenta 

Bias Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Valid 

1 223 40.8 40.8 40.8 .0 2.1 36.6 45.0 

2 324 59.2 59.2 100.0 .0 2.1 55.0 63.4 

Total 547 100.0 100.0  .0 .0 100.0 100.0 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 
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TRINHDO 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Bootstrap for Percenta 

Bias Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Valid 

1 16 2.9 2.9 2.9 .0 .7 1.5 4.6 

2 472 86.3 86.3 89.2 -.1 1.5 83.4 89.2 

3 59 10.8 10.8 100.0 .0 1.4 8.2 13.3 

Total 547 100.0 100.0  .0 .0 100.0 100.0 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 

 

VITRICT 

 

  

Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Bootstrap for Percenta 

Bias Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Valid 

1 152 27.8 27.8 27.8 .0 1.9 24.1 31.6 

2 196 35.8 35.8 63.6 -.1 2.2 31.6 40.2 

3 60 11.0 11.0 74.6 .0 1.4 8.2 13.7 

4 36 6.6 6.6 81.2 .0 1.1 4.6 8.8 

5 103 18.8 18.8 100.0 .0 1.7 15.7 22.3 

Total 547 100.0 100.0  .0 .0 100.0 100.0 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 
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NAMLV 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Bootstrap for Percenta 

Bias Std. Error 95% Confidence Interval 

Lower Upper 

Valid 

1 125 22.9 22.9 22.9 -.1 1.8 19.2 26.3 

2 122 22.3 22.3 45.2 .1 1.8 18.8 26.0 

3 192 35.1 35.1 80.3 .0 2.0 31.1 39.1 

4 108 19.7 19.7 100.0 -.1 1.7 16.5 23.2 

Total 547 100.0 100.0  .0 .0 100.0 100.0 

a. Unless otherwise noted, bootstrap results are based on 1000 bootstrap samples 
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PHỤ LỤC 21 

DANH SÁCH ĐÁP VIÊN TRẢ LỜI KHẢO NGHIÊN CỨU SƠ BỘ  

 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1 Phùng Văn Đồng Phó phòng tín dụng Agribank Càng Long- Trà Vinh 

2 Trương Văn Tấn Trưởng phòng tín 

dụng 

Agribank Càng Long – Trà 

Vinh 

3 Thái Thị Ly Da Nhân viên tín dụng Agribank Càng Long – Trà 

Vinh 

4 Đào Thị Thu Nguyệt Nhân viên tín dụng Agribank Càng Long – Trà 

Vinh 

5 Tứ Trung Hữu Nhân viên tín dụng Agribank Càng Long – Trà 

Vinh 

6 Phạm Tuấn Kiệt Nhân viên tín dụng Agribank Càng Long – Trà 

Vinh 

7 Lê Thị Thùy An  Phó phòng kế toán Agribank Càng Long – Trà 

Vinh 

8 Đỗ Thị Kiều Oanh Giao dịch viên Agribank Càng Long – Trà 

Vinh 

9 Nguyễn Văn Mười Giao dịch viên Agribank Càng Long – Trà 

Vinh 

10 Trần Thị Thùy Linh  Nhân viên tín dụng Agribank Càng Long – Trà 

Vinh 

11 Nguyễn Thị Kiều Giao dịch viên Agribank Càng Long – Trà 

Vinh 

12 Lý Nguyễn hạnh Duyên Giao dịch viên Agribank Cầu Kè -Trà Vinh 

13 Thạch Rương Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Kè -Trà Vinh 

14 Trương Huỳnh Tuấn Anh Giao dịch viên Agribank Cầu Kè -Trà Vinh 

15 Tô Thành Chỉnh Giao dịch viên Agribank Cầu Kè -Trà Vinh 

16 Trần Thị Cẩm Nhung Phó phòng tín dụng Agribank Cầu Kè -Trà Vinh 

17 Trương Thùy Trang  Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Kè -Trà Vinh 

18 Nguyễn Thanh Sơn Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Kè -Trà Vinh 

19 Trần Quốc Sĩ Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Kè -Trà Vinh 

20 Lê Minh Chiến Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Kè -Trà Vinh 

21 Kiên Rốt Trưởng phòng tín 

dụng 

Agribank Cầu Kè -Trà Vinh 

22 Lâm Thị Ngọc Thu Phó phòng kế toán Agribank Cầu Kè -Trà Vinh 

23 Đồng Thị Cẩm Đang Trưởng phòng tín 

dụng 

Agribank Trà Cú – Trà Vinh 

24 Dương Thị Hồng Trúc Phó phòng tín dụng Agribank Trà Cú – Trà Vinh 

25 Cao Văn Sơn Trưởng phòng kế 

toán 

Agribank Trà Cú – Trà Vinh 

26 Cao Trúc Phong Nhân viên tín dụng Agribank Trà Cú – Trà Vinh 

27 Trần Văn Thu Nhân viên tín dụng Agribank Trà Cú – Trà Vinh 

28 Dương Đức Hữu Nhân viên tín dụng Agribank Trà Cú – Trà Vinh 

29 Trần Chí Tiến Nhân viên tín dụng Agribank Trà Cú – Trà Vinh 

30 Kim Anh Khoa Nhân viên tín dụng Agribank Trà Cú – Trà Vinh 
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TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

31 Nguyễn Hữu Quang Phó phòng tín dụng Agribank Trà Cú – Trà Vinh 

32 Lâm Thiện Hòa Phó phòng kế toán Agribank Trà Cú – Trà Vinh 

33 Lương Văn Liêm Giao dịch viên Agribank Trà Cú – Trà Vinh 

34 Lê Thị Diễm Giao dịch viên Agribank Cầu Ngang – Trà 

Vinh 

35 Huỳnh Ngọc Tú Giao dịch viên Agribank Cầu Ngang – Trà 

Vinh 

36 Trần Thị Thanh Tân Giao dịch viên Agribank Cầu Ngang – Trà 

Vinh 

37 Trần Thị Thúy Kiều Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Ngang – Trà 

Vinh 

38 Kim Thanh Liêm Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Ngang – Trà 

Vinh  

39 Võ Thị Ngọc Tuyết Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Ngang – Trà 

Vinh 

40 Trương Văn Út Trưởng phòng tín 

dụng 

Agribank Cầu Ngang – Trà 

Vinh 

41 Võ Văn Thù Nhân viên tín dụng Agribank TX Duyên Hải – Trà 

Vinh 

42 Nguyễn Chí Phương Nhân viên tín dụng Agribank TX Duyên Hải – Trà 

Vinh 

43 Đoàn Công Thắm Nhân viên tín dụng Agribank TX Duyên Hải – Trà 

Vinh 

44 Nguyễn Vũ Phương Nhân viên tín dụng Agribank TX Duyên Hải – Trà 

Vinh 

45 Lâm Quốc Cường Nhân viên tín dụng Agribank TX Duyên Hải – Trà 

Vinh 

46 Trương Minh Thư Giao dịch viên Agribank TX Duyên Hải – Trà 

Vinh 

47 Phạm Thị Huyển Trân Giao dịch viên Agribank TX Duyên Hải – Trà 

Vinh 

48 Trịnh Thị Thúy Duy Giao dịch viên Agribank TX Duyên Hải – Trà 

Vinh 

49 Lê Thị Thanh Hồng Giao dịch viên Agribank TX Duyên Hải – Trà 

Vinh 

50 Lê Minh Trí Nhân viên tín dụng Agribank  Châu Thành – Trà 

Vinh 

51 Bùi Thị Mỹ Tiên Giao dịch viên Agribank Châu Thành – Trà 

Vinh 

52 Nguyễn Thị Ngọc Trang   Giao dịch viên Agribank Châu Thành – Trà 

Vinh 

53 Đỗ Lê Dũng   Phó phòng kế toán Agribank Châu Thành – Trà 

Vinh 

54 Trần Hải Đăng Nhân viên tín dụng Agribank Châu Thành – Trà 

Vinh 
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55 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nhân viên tín dụng Agribank Châu Thành – Trà 

Vinh 

56 Nguyễn Văn Mạnh Nhân viên tín dụng Agribank Châu Thành – Trà 

Vinh 

57 Kim Anh Thoại Phó phòng tín dụng Agribank Châu Thành – Trà 

Vinh 

58 Nguyễn Thị Nam Phương Trưởng phòng kế 

toán 

Agribank CN Số 2 - Trà Vinh 

59 Trần Thanh Phong Nhân viên tín dụng Agribank CN Số 2 - Trà Vinh 

60 Nguyễn Thị Kim Sang Trưởng phòng tín 

dụng 

Agribank CN Số 2 - Trà Vinh 

61 Ngô Song Lộc Nhân viên tín dụng Agribank CN Số 2 - Trà Vinh 

62 Phạm Thanh Thúy Nhân viên tín dụng Agribank CN Số 2 - Trà Vinh 

63 Trần Phi Vân Phó phòng tín dụng Agribank CN Số 2 - Trà Vinh 

64 Nguyễn Hữu Bàng Nhân viên tín dụng Agribank CN Số 2 - Trà Vinh 

65 Châu Thị Hồng Nhung Nhân viên tín dụng Agribank CN Số 2 - Trà Vinh 

66 Nguyễn Thị Hạnh Giao dịch viên Agribank CN Số 2 Trà Vinh 

67 Trần Thị Thùy Trang Phó phòng kế toán Agribank CN Số 2 Trà Vinh 

68 Lý Thị Liên Hoa Giao dịch viên Agribank CN Số 2 - Trà Vinh 

69 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Kiểm ngân Agribank CN Số 1 - Trà Vinh 

70 Phạm Lê Ngân Giang Trưởng phòng kế 

toán 

Agribank CN Số 1 - Trà Vinh 

71 Ngô Văn Tuấn Giám Đốc Agribank CN Số 1 - Trà Vinh 

72 Nguyễn Thị Mười Trưởng phòng tín 

dụng 

Agribank CN Số 1 - Trà Vinh 

73 Huỳnh Thị Trúc Linh Nhân viên tín dụng Agribank CN Số 1 - Trà Vinh 

74 Lê Quang Sơn Nhân viên tín dụng Agribank CN Số 1 - Trà Vinh 

75 Nguyễn Trọng Khôi Nhân viên tín dụng Agribank CN Số 1 - Trà Vinh 

76 Trần Trí Nhân Giao dịch viên Agribank CN Số 1 - Trà Vinh 

77 Nguyễn Thị Bích Như Phó phòng tín dụng Agribank CN Số 1 - Trà Vinh 

78 Phan Thị Ngọc Phương Nhân viên tín dụng Agribank CN Số 1 - Trà Vinh 

79 Nguyễn Minh Thuần Giao dịch viên Agribank CN Số 1 - Trà Vinh 

80 Phạm Hứa Hưng Nhân viên tín dụng Agribank TP Trà Vinh - Trà 

Vinh 

81 Huỳnh Thị Trúc Phương Nhân viên tín dụng Agribank TP Trà Vinh – Trà 

Vinh 

82 Trần Phước Lộc Nhân viên tín dụng Agribank TP Trà Vinh – Trà 

Vinh 

83 Đỗ Thị Bích Trâm Nhân viên tín dụng Agribank TP Trà Vinh – Trà 

Vinh 

84 Dương Thị Hân Hoa Giao dịch viên Agribank TP Trà Vinh – Trà 

Vinh 

85 Nguyễn Thanh Trúc Giao dịch viên Agribank TP Trà Vinh – Trà 

Vinh 

86 Lê Thị Diễm Trang Giao dịch viên Agribank TP Trà Vinh – Trà 

Vinh 
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87 Võ Thị Ngọc Hạnh Giao dịch viên Agribank TP Trà Vinh – Trà 

Vinh 

88 Nguyễn Lý Kim Yến Giao dịch viên Agribank TP Trà Vinh – Trà 

Vinh 

89 Nguyễn Thị Hồng Yến Giao dịch viên Agribank Tiểu Cần – Trà Vinh 

90 Đoàn Thị Nga Phó phòng kế toán Agribank Tiểu Cần – Trà Vinh 

91 Phạm Thị Hồng Hoa Giao dịch viên Agribank Tiểu Cần – Trà Vinh 

92 Nguyễn Ngọc Thúy Phó phòng tín dụng Agribank Tiểu Cần – Trà Vinh 

93 Thạch Thanh Xuân Nhân viên tín dụng Agribank Tiểu Cần – Trà Vinh 

94 Thạch Rươm Nhân viên tín dụng Agribank Tiểu Cần – Trà Vinh 

95 Nguyễn Thành Nguyên Trưởng phòng tín 

dụng 

Agribank Tiểu Cần – Trà Vinh 

96 Huỳnh Công Đức Phó phòng tín dụng Agribank Tiểu Cần – Trà Vinh 

97 Võ Văn Thành Nhân viên tín dụng Agribank Tiểu Cần – Trà Vinh 

98 Dương Thị Thanh Truyền Tp Kế toán  Agribank CN Tỉnh Trà Vinh  

99 Nguyễn Thị Hồng Yến Phó phòng kế toán Agribank CN Tỉnh Trà Vinh 

100 Nguyễn Hồng Phúc Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Trà Vinh 

101 Lê Văn Sơn Tp KH Doanh 

nghiệp 

Agribank CN Tỉnh Trà Vinh 

102 Trần Minh Khuyên Phó Phòng tín 

dụng HSX và cá 

nhân 

Agribank Cn Tỉnh Trà Vinh 

103 Nguyễn Tấn Đạt Nhân viên tín dụng Agribank CN Tỉnh Trà Vinh 
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PHỤ LỤC 22 

DANH SÁCH KHẢO SÁT NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 
 

TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

1 Lê Ngân Giang Giao dịch viên Agribank chi nhánh 01  - Trà 

Vinh 

2 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Giao dịch viên Agribank chi nhánh 01 - Trà Vinh 

3 Bùi Thị Diễm Thúy Giao dịch viên Agribank chi nhánh 01 - Trà Vinh 

4 Nguyễn Thanh Kiều Giao dịch viên Agribank chi nhánh 01 - Trà Vinh 

5 Nguyễn Thị Mười Trưởng/phòng tín 

dụng 

Agribank chi nhánh 01 - Trà Vinh 

6 Nguyễn Thị Bích Như Phó phòng tín 

dụng 

Agribank chi nhánh 01 - Trà Vinh 

7 Phan Thị Ngọc Phượng Nhân viên tín dụng Agribank chi nhánh 01 - Trà Vinh 

8 Huỳnh Thị Trúc Linh Nhân viên tín dụng Agribank chi nhánh 01 - Trà Vinh 

9 Lâm Xuân Mỹ Đức Nhân viên tín dụng Agribank chi nhánh 01 - Trà Vinh 

10 Lê Quang Sự Nhân viên tín dụng Agribank chi nhánh 01 - Trà Vinh 

11 Nguyễn Thị Kim Sang TP Tín dụng Agribank chi nhánh 02 - Trà Vinh 

12 Nguyễn Hữu Bằng Nhân viên tín dụng Agribank chi nhánh 02 - Trà Vinh 

13 Trần Phi Vân Phó phòng tín 

dụng 

Agribank chi nhánh 02 - Trà Vinh 

14 Ngô Song Lộc Nhân viên tín dụng Agribank chi nhánh 02 - Trà Vinh 

15 Phạm Thanh Thúy Nhân viên tín dụng Agribank chi nhánh 02 - Trà Vinh 

16 Châu Thị Hồng Nhung Nhân viên tín dụng Agribank chi nhánh 02 - Trà Vinh 

17 Trần Thanh Phong Nhân viên tín dụng Agribank chi nhánh 02 - Trà Vinh 

18 Nguyễn Thị Nam 

Phương 

TP Kế toán Agribank chi nhánh 02 - Trà Vinh 

19 Nguyễn Thị Hạnh Giao dịch viên Agribank chi nhánh 02 - Trà Vinh 

20 Trần Thị Thùy Trang PP Kế toán Agribank chi nhánh 02 - Trà Vinh 

21 Trần Thị Dung Giao dịch viên Agribank Cầu Kè - Trà Vinh 

22 Bùi Thị Ánh Ngọc Giao dịch viên Agribank Cầu Kè - Trà Vinh 

23 Nguyễn Thanh Sơn Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Kè - Trà Vinh 

24 Trần Thị Cẩm Nhung PP Tín dụng Agribank Cầu Kè - Trà Vinh 

25 Nguyễn Thị Hương Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Kè - Trà Vinh 

26 Tô Thành Chỉnh Giao dịch viên Agribank Cầu Kè - Trà Vinh 

27 Lê Quang Vũ Giao dịch viên Agribank Cầu Kè - Trà Vinh 

28 Châu Gia Phẩm Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Kè - Trà Vinh 

29 Phan Thị Diễm Thúy Giao dịch viên Agribank Cầu Kè - Trà Vinh 

30 Trương Thùy Trang Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Kè - Trà Vinh 

31 Trần Quốc Sĩ Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Kè - Trà Vinh 

32 Kiên Rốt TP Tín dụng Agribank Cầu Kè - Trà Vinh 

33 Lý Nguyễn Hạnh Duyên Giao dịch viên Agribank Cầu Kè - Trà Vinh 

34 Lâm Thị Ngọc Thu Phó phòng kế toán Agribank Cầu Kè - Trà Vinh 

35 Hoàng Lê Thu Hà Giao dịch viên Agribank Tiểu Cần - Trà Vinh 

36 Vũ Thị Thu Thảo Giao dịch viên Agribank Tiểu Cần - Trà Vinh 

37 Đoàn Thị Nga Phó phòng kế toán Agribank Trà Cú - Trà Vinh 

38 Nguyễn Thị Hồng Yến Giao dịch viên Agribank Tiểu Cần - Trà Vinh 
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TT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC 

39 Ngô Ngọc Lâm Nhân viên tín dụng Agribank Tiểu Cần - Trà Vinh 

40 Nguyễn Thị Hồng Thắm Nhân viên tín dụng Agribank Tiểu Cần - Trà Vinh 

41 Nguyễn Văn Bé Năm Nhân viên tín dụng Agribank Tiểu Cần - Trà Vinh 

42 Thạch Rươne Nhân viên tín dụng Agribank Tiểu Cần - Trà Vinh 

43 Võ Minh Phúc Nhân viên tín dụng Agribank Tiểu Cần - Trà Vinh 

44 Đỗ Minh Trứ TP Tín dụng Agribank Tiểu Cần - Trà Vinh 

45 Nguyễn Ngọc Thúy PP Tín dụng Agribank Tiểu Cần - Trà Vinh 

46 Huỳnh Khắc Ngân 

Trang 

TP Kế toán Agribank TP Trà Vinh – Trà Vinh 

47 Huỳnh Thị Trúc Phương Nhân viên tín dụng Agribank TP Trà Vinh – Trà Vinh 

48 Mai Trường Yên TP Tín dụng Agribank TP Trà Vinh – Trà Vinh 

49 Lê Hồng Mến TP Kế toán Agribank TP Trà Vinh – Trà Vinh 

50 Nguyễn Thanh Trúc Nhân viên tín dụng Agribank TP Trà Vinh – Trà Vinh 

51 Trần Phúc Lộc Nhân viên tín dụng Agribank chi nhánh TP Trà Vinh 

52 Thi Khả Nhân Nhân viên tín dụng Agribank chi nhánh TP Trà Vinh 

53 Đỗ Thị Bích Trăm Nhân viên tín dụng Agribank chi nhánh TP Trà Vinh 

54 Nguyễn Phan Nhựt Huy Giao dịch viên Agribank chi nhánh TP Trà Vinh 

55 Lê Thị Diễm Trang Giao dịch viên Agribank chi nhánh TP Trà Vinh 

56 Phạm Hứa Hưng Giao dịch viên Agribank chi nhánh TP Trà Vinh 

57 Đồng Thị Cẩm Đang TP Tín dụng Agribank Trà Cú - Trà Vinh 

58 Trần Văn Kha Nhân viên tín dụng Agribank Trà Cú - Trà Vinh 

59 Kim Anh Khoa Nhân viên tín dụng Agribank Trà Cú - Trà Vinh 

60 Cao Trúc Phong Nhân viên tín dụng Agribank Trà Cú - Trà Vinh 

61 Dương Đức Hữu Nhân viên tín dụng Agribank Trà Cú - Trà Vinh 

62 Trần Chí Tiến Nhân viên tín dụng Agribank Trà Cú - Trà Vinh 

63 Dương Thị Hồng Trúc Phó phòng tín 

dụng 

Agribank Trà Cú - Trà Vinh 

64 Trần Thanh Duy Giao dịch viên Agribank Trà Cú - Trà Vinh 

65 Lưu Văn Liêm Phó phòng kế toán Agribank Trà Cú - Trà Vinh 

66 Lê Thị Bích Huyền Giao dịch viên Agribank Trà Cú - Trà Vinh 

67 Phạm Thanh Liêm PP Kế toán Agribank Trà Cú - Trà Vinh 

68 Từ Thị Diễm My Giao dịch viên Agribank Trà Cú - Trà Vinh 

69 Dương Thị Mộng Kha Giao dịch viên Agribank Trà Cú - Trà Vinh 

70 Lâm Triệu Hòa Giao dịch viên Agribank Trà Cú - Trà Vinh 

71 Nguyễn Ngọc Huy Tùng Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Ngang - Trà Vinh 

72 Lý Quốc Trung Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Ngang - Trà Vinh 

73 Lê Văn Phong Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Ngang - Trà Vinh 

74 Trương Văn Út TP Tín dụng Agribank Cầu Ngang - Trà Vinh 

75 Lê Thành Trung PP Kế toán Agribank Cầu Ngang - Trà Vinh 

76 Huỳnh Cẩm Tú Giao dịch viên Agribank Cầu Ngang - Trà Vinh 

77 Kim Thanh Liên Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Ngang - Trà Vinh 

78 Trần Thị Thanh Tâm Giao dịch viên Agribank Cầu Ngang- Trà Vinh 

79 Trần Thị Thúy Kiều Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Ngang- Trà Vinh 

80 Hứa Thị Mỹ Duyên Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Ngang - Trà Vinh 

81 Võ Thị Ngọc Tuyết Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Ngang - Trà Vinh 
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82 Nguyễn Thị Thanh 

Xuân 

Giao dịch viên Agribank Cầu Ngang - Trà Vinh 

83 Lê Thị Diễm Giao dịch viên Agribank Cầu Ngang - Trà Vinh 

84 Trần Thị Ngọc Thúy Nhân viên tín dụng Agribank Cầu Ngang - Trà Vinh 

85 Bùi Thị Ngọc Hân Nhân viên tín dụng Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

86 Nguyễn Văn Mạnh Nhân viên tín dụng Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

87 Kim Anh Thoại Phó phòng tín 

dụng 

Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

88 Lê Minh Trí Nhân viên tín dụng Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

89 Trần Hải Đăng Nhân viên tín dụng Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

90 Nguyễn Thị Hồng Thắm Phó phòng tín 

dụng 

Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

91 Nguyễn Tấn Tài Nhân viên tín dụng Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

92 Nguyễn Thị Huyền 

Trang 

Giao dịch viên Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

93 Nguyễn Hữu Tiến Giám đốc Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

94 Vũ Văn Sơn Phó giám đốc Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

95 Phùng Thị Thu Phương TP Kế toán Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

96 Lâm Thị Kim Thúy Giao dịch viên Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

97 Nguyễn Sông Lam Phó phòng kế toán Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

98 Đỗ Lê Dũng Phó phòng kế toán Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

99 Bùi Thị Ngọc Hân Nhân viên tín dụng Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

100 Nguyễn Phương Thúy Giao dịch viên Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

101 Bùi Thị Huỳnh Trang Giao dịch viên Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

102 Bùi Thị Thủy Tiên Giao dịch viên Agribank Châu Thành - Trà Vinh 

103 Trịnh Thị Thúy Duy Giao dịch viên Agribank Duyên Hải - Trà Vinh 

104 Trần Thị Diễm Kiều Giao dịch viên Agribank Duyên Hải - Trà Vinh 

105 Trần Thị Thu Hương Giao dịch viên Agribank Duyên Hải - Trà Vinh 

106 Lê Thị Thanh Hồng Giao dịch viên Agribank Duyên Hải - Trà Vinh 

107 Trương Minh Thủ Giao dịch viên Agribank Duyên Hải - Trà Vinh 

108 Phạm Thị Huyền Trân Giao dịch viên Agribank Duyên Hải - Trà Vinh 

109 Nguyễn Chí Phương Nhân viên tín dụng Agribank Duyên Hải - Trà Vinh 

110 Dương Công Thanh Nhân viên tín dụng Agribank Duyên Hải - Trà Vinh 

111 Ngô Minh Tiến Nhân viên tín dụng Agribank Duyên Hải - Trà Vinh 

112 Đoàn Công Thắm Nhân viên tín dụng Agribank Duyên Hải - Trà Vinh 

113 Võ Thị Hồng Nhung PP Tín dụng Agribank Duyên Hả i- Trà Vinh 

114 Nguyễn Văn Phương Nhân viên tín dụng Agribank Duyên Hải - Trà Vinh 

115 Dương Thị Hồng Duyên Giao dịch viên Agribank Duyên Hải - Trà Vinh 

116 Ngô Thị Thúy Linh TP Tín dụng  Agribank Duyên Hải - Trà Vinh 

117 Trương Văn Tấn TP Kế toán Agribank Càng Long - Trà Vinh 

118 Nguyễn Văn Mười Nhân viên kế toán Agribank Càng Long - Trà Vinh 

119 Bùi Thị Diễm Phó Giám đốc Agribank Càng Long - Trà Vinh 

120 Nguyễn Thị Kiều Giao dịch viên Agribank Càng Long - Trà Vinh 

121 Trần Thị Thùy Giao dịch viên Agribank Càng Long - Trà Vinh 

122 Đỗ Thị Kiều Oanh Giao dịch viên Agribank Càng Long - Trà Vinh 

123 Lê Thị Trinh Giao dịch viên Agribank Càng Long - Trà Vinh 
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124 Lê Thị Thúy An PP Kế toán Agribank Càng Long - Trà Vinh 

125 Từ Trung Hiếu Nhân viên tín dụng Agribank Càng Long - Trà Vinh 

126 Đào Thị Thu Nguyệt Nhân viên tín dụng Agribank Càng Long - Trà Vinh 

127 Thái Thị LyDa Nhân viên tín dụng Agribank Càng Long - Trà Vinh 

128 Nguyễn Văn Nhanh Phó giám đốc Agribank Càng Long - Trà Vinh 

129 Phùng Văn Đồng TP Tín dụng Agribank Càng Long - Trà Vinh 

130 Phạm Tuấn Kiệt Nhân viên tín dụng Agribank Càng Long - Trà Vinh 

131 Nguyễn T. Phương Thảo Giao dịch viên Agribank Cái Bè - Tiền Giang 

132 Ngô Thị Thùy Trang Giao dịch viên Agribank Cái Bè - Tiền Giang 

133 Mai Hoàng Kim Giao dịch viên Agribank Cái Bè - Tiền Giang 

134 Nguyễn Thanh Tùng Phó phòng tín 

dụng 

Agribank Cái Bè - Tiền Giang 

135 Huỳnh Thị Kim Xuyến Giao dịch viên Agribank Cái Bè - Tiền Giang 

136 Lư Ngọc Qui Giao dịch viên Agribank Cái Bè - Tiền Giang 

137 Phạm Thị Phương Minh TP Tổng hợp Agribank Cái Bè - Tiền Giang 

138 Nguyễn Thị Ngọc 

Phụng 

Kiểm Ngân Agribank Cái Bè-  Tiền Giang 

139 Phạm Thị Ánh Tuyết Giao dịch viên Agribank Cái Bè - Tiền Giang 

140 Nguyễn Thị Thu Hồng  Giao dịch viên Agribank Cái Bè - Tiền Giang 

141 Nguyễn Thị Thảo Giao dịch viên Agribank Cái Bè - Tiền Giang 

142 Nguyễn Thị Chín Giao dịch viên Agribank Cái Bè - Tiền Giang 

143 Trần Thị Thu Em PP Tổng hợp Agribank Cái Bè - Tiền Giang 

144 Lương Thị Cẩm Hà Phó phòng kế toán Agribank Cái Bè - Tiền Giang 

145 Nguyễn Thị Bé Năm Giao dịch viên Agribank Cái Bè - Tiền Giang 

146 Trần Anh Tuấn Giao dịch viên Agribank Cái Bè - Tiền Giang 

147 Nguyễn Trung Kiên Giao dịch viên Agribank Cái Bè - Tiền Giang 

148 Huỳnh Phương Nhi Giao dịch viên Agribank Cai Lậy - Tiền Giang 

149 Trần Thị Bích Diệu Giao dịch viên Agribank Cai Lậy - Tiền Giang 

150 Cao Kim Chung Giao dịch viên Agribank Cai Lậy - Tiền Giang 

151 Nguyễn Thanh Hoàng Đang Giao dịch viên Agribank Cai Lậy - Tiền Giang 

152 Lê Thị Kim Phượng Giao dịch viên Agribank Cai Lậy - Tiền Giang 

153 Nguyễn Duy Khanh Giao dịch viên Agribank Chợ Gạo - Tiền Giang 

154 Hà Ánh Dương Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

155 Bùi Thị Hoa Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

156 Nguyễn Thị Thệ TP Tổng hợp Agribank Chợ Gạo - Tiền Giang 

157 Ngô Thị Kim Ngân Giao dịch viên Agribank Cai Lậy - Tiền Giang 

158 Nguyễn Thanh Nghiêm Giao dịch viên Agribank Cai Lậy - Tiền Giang 

159 Lương Vũ Cúc Phương Giao dịch viên Agribank Cai Lậy -Tiền Giang 

160 Phạm Thị Trúc Quyên Giao dịch viên Agribank Châu Thành -Tiền 

Giang 

161 Lương Phượng Uyên Giao dịch viên Agribank Châu Thành -Tiền 

Giang 

162 Nguyễn Lê Hải Yến Giao dịch viên Agribank Châu Thành -Tiền 

Giang 

163 Nguyễn Thị Hạc Giao dịch viên  Agribank Châu Thành -Tiền 

Giang 
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164 Hồ Văn Đoàn Giao dịch viên Agribank Châu Thành -Tiền 

Giang 

165 Nguyễn Thị Kim Chi Giao dịch viên Agribank Chi Nhánh Tân Phước 

166 Nguyễn Duy Hiểu Giao dịch viên Agribank Cái Bè -Tiền Giang 

167 Phạm Thế Vĩnh Giao dịch viên Agribank Cái Bè -Tiền Giang 

168 Lê Thành Hiếu Giao dịch viên Agribank Cái Bè -Tiền Giang 

169 Trương Văn Sơn Giao dịch viên Agribank Cái Bè -Tiền Giang 

170 Nguyễn Kỳ Vinh Giao dịch viên Agribank Cai Lậy -Tiền Giang 

171 Ngô Anh Khoa Giao dịch viên Agribank Cai Lậy -Tiền Giang 

172 Tăng Văn Nhẫn Giao dịch viên Agribank Cai Lậy -Tiền Giang 

173 Trần Trọng Bảo PP Tổng hợp Agribank Mỹ Tho -Tiền Giang 

174 Nguyễn Quốc Trí PP Dịch vụ Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

175 Huỳnh Nguyễn Thanh 

Trúc 

Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

176 Nguyễn Thị Hồng Loan PCTCĐ (TH) Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

177 Nguyễn Thị Thùy Trang TP Tổng hợp Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

178 Đỗ Thị Cẩm Thủy Nhân viên TH Agribank CN Tỉnh  Tiền Giang 

179 Đồng Hữu Kinh Lâm PP Điện Toán Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

180 Phan Ngọc Hiển Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

181 Lê Kim Xuân Nhạn Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

182 Nguyễn Văn Bảy Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

183 Trịnh Đức Dung Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

184 La Đức Hiền Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

185 Nguyễn Phạm Lê Ngân Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

186 Phan Thị Thanh Trang Phó phòng kế toán Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

187 Hà Thanh Văn Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

188 Lâm Văn Bé Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

189 Huỳnh Công Khanh PP Tổng hợp Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

190 Nguyễn Văn Minh Nhân viên TH Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

191 Lê Quốc Thành Nhân viên TH Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

192 Lê Văn Thảo Giao dịch viên  Agribank Gò Công Đông-Tiền 

Giang 

193 Nguyễn Thanh Thoại PP Tổng hợp Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

194 Nguyễn Hoàng Mỹ Kim Giao dịch viên Agribank CN KCN Mỹ Tho- Tiền 

Giang 

195 Lý Thị Kim Phượng Giao dịch viên Agribank Gò Công Đông- Tiền 

Giang 

196 Hồ Phạm Đoan Trang Giao dịch viên Agribank Thị Xã Gò Công- Tiền 

Giang 

197 Trương Trần Anh Đào Giao dịch viên Agribank Thị Xã Gò Công-Tiền 

Giang 

198 Trần Ngọc Trúc Huỳnh Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

199 Nguyễn Huy Mai Khanh Giao dịch viên Agribank Thành Phố Mỹ Tho-TG 

200 Lê Thị Thanh Thúy Giao dịch viên Agribank Thành Phố Mỹ Tho-TG 
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201 Nguyễn Thị Diễm Tú Giao dịch viên Agribank Thành Phố Mỹ Tho – 

TG 

202 Nguyễn Thị Minh Hiếu Giao dịch viên Agribank Thành Phố Mỹ Tho – 

TG 

203 Nguyễn Vi Minh Giao dịch viên Agribank TP Mỹ Tho – Tiền 

Giang 

204 Nguyễn Lưu Hạnh Giao dịch viên Agribank Gò Công Tây-Tiền 

Giang 

205 Phan Nguyễn Như 

Thanh 

TP Tổng hợp Agribank Gò Công Tây -Tiền 

Giang 

206 Dương An Thảo Giao dịch viên Agribank Gò Công Tây -Tiền 

Giang 

207 Nguyễn Thị Yến Nhi Giao dịch viên Agribank Gò Công Tây -Tiền 

Giang 

208 Nguyễn Ngọc Toàn Kiểm Ngân Agribank Gò Công Tây -Tiền 

Giang 

209 Dương Văn Tùng Giao dịch viên Agribank Gò Công Tây -Tiền 

Giang 

210 Lê Đình Tuấn Giao dịch viên Agribank Gò Công Đông -Tiền 

Giang 

211 Châu Thị Ngọc Hương Giao dịch viên Agribank Gò Công Tây -Tiền 

Giang 

212 Võ Loan Ngân Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

213 Nguyễn Thị Xuân Thịnh Giao dịch viên  Agribank Gò Công Tây-Tiền 

Giang 

214 Ngô Ngọc Dung Giao dịch viên Agribank KCN Mỹ Tho- Tiền 

Giang 

215 Lê Anh Tài Điện Toán Agribank TP Mỹ Tho – Tiền 

Giang 

216 Nguyễn Thị Hồng Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

217 Nguyễn Thị Kim Loan Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

218 Nguyễn Hồ Đài Trang Giao dịch viên Agribank Gò Công Đông-Tiền 

Giang 

219 Nguyễn Ngọc Yến 

Trinh 

Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

220 Lê Thị Hà Xuyên Giao dịch viên Agribank Gò Công Đông-Tiền 

Giang 

221 Nguyễn Ngọc Phương 

Thư 

Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

222 Lê Thanh Hồng PP Tổng hợp Agribank TX Gò Công - Tiền 

Giang 

223 Trần Minh Hiền Nhân viên TH Agribank CN Mỹ Tho - Tiền 

Giang 

224 Lê Văn Công Giao dịch viên Agribank CN KCN Mỹ Tho - 

Tiền Giang 
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225 Nguyễn Bá Thinh Giao dịch viên Agribank CN KCN Mỹ Tho- Tiền 

Giang 

226 Nguyễn Tấn Thắng PP Tổng hợp Agribank Gò Công Đông - Tiền 

Giang 

227 Lê Văn Thanh Giao dịch viên Agribank TX Cai Lậy -Tiền 

Giang 

228 Đồng Ngọc Nga Giao dịch viên Agribank TX Cai Lậy - Tiền 

Giang 

229 Huỳnh Lê Ngọc Trâm Giao dịch viên Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

230 Nguyễn Thị Kim Đính Giao dịch viên Agribank Tân Phú Đông - Tiền 

Giang 

231 Nguyễn Thị Cẩm Tiên Giao dịch viên Agribank Tân Phú Đông - Tiền  

Giang 

232 Hồ Thị Ngọc Trân Giao dịch viên Agribank Tân Phú Đông - Tiền 

Giang  

233 Nguyễn Thị Kim Ngân Giao dịch viên Agribank Tân Phú Đông - Tiền 

Giang  

234 Lê Quang Thoai Nhân viên tín dụng Agribank CN Tỉnh Tiền Giang 

235 Đoàn Mộng Thúy Nga Giao dịch viên Agribank Gò Công Đông - Tiền 

Giang 

236 Triệu Thị Hạnh Giao dịch viên Agribank Gò Công Đông - Tiền 

Giang 

237 Đinh Thị Hồng Tươi Giao dịch viên Agribank Gò Công Tây - Tiền 

Giang 

238 Huỳnh Thảo Mai Giao dịch viên Agribank Gò Công Tây - Tiền 

Giang 

239 Nguyễn Thị Anh Thơ Giao dịch viên Agribank CN Tiền Giang 

240 Triệu Thi Mai Giao dịch viên Agribank  CN Tiền Giang 

241 Hà Thị Hoa Giao dịch viên Agribank  CN Tiền Giang 

242 Nguyễn Văn Chính Giao dịch viên Agribank CN Tiền Giang 

243 Nguyễn Thị Gấm Giao dịch viên Agribank CN Tiền Giang 

244 Mai Anh Tú Giao dịch viên Agribank CN Tiền Giang 

245 Trần Hoàng Nam Giao dịch viên Agiribank CN Tiền Giang 

246 Lê Khoa Giao dịch viên Agiribank CN Tiền Giang 

247 Hà Thị Thủy Nhân viên tín dụng Agiribank TX Gò Công – Tiền 

Giang  

248 Lê Vĩnh Phú Phó phòng tín 

dụng 

Agiribank  CN Tiền Giang 

249 Trương Thanh Kim 

Hương 

Nhân viên tín dụng Agiribank  CN Tiền Giang 

250 Triệu Bảo Châu  Nhân viên tín dụng Agiribank  CN Tiền Giang 

251 Nguyễn Võ Thành Đạt Nhân viên tín dụng Agiribank  CN Tiền Giang 

252 Trần Đức Viễn Nhân viên tín dụng Agiribank  CN Tiền Giang 

253 Phạm Thị Huệ Thu Giao dịch viên Agiribank  CN Tiền Giang 

254 Huỳnh Văn Hải Phó phòng tín 

dụng 

Agiribank  CN Tiền Giang 
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255 Nguyễn Thanh Ngân Nhân viên tín dụng Agiribank  CN Tiền Giang 

256 Phan Duy Khương Giao dịch viên Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

257 Nguyễn Thị Phương 

Uyên 

Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

258 Huỳnh Thị Lành Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

259 Võ Thị Huỳnh Chi Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

260 Huỳnh Thị Hồng Vân Phó Giám đốc  Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

261 Lê Anh Thư Giao dịch viên Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

262 Huỳnh Thị Ngọc Diễm Giao dịch viên Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

263 Ngô Thị Yến Phương Giao dịch viên Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

264 Lê Thị Quế Minh Giao dịch Viên  Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

265 Trần Khánh Trung  Giao dịch viên Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

266 Trương Diễm Thúy Nhân viên tín dụng Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

267 Nguyễn Huỳnh Trúc 

Châu 

Giao dịch viên  Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

268 Trần Thị Kim Điền Nhân viên tín dụng Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

269 Nguyễn Thị Thanh Trúc Giao dịch viên Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

270 Nguyễn Thị Ngọc Thư Giao dịch viên Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

271 Phạm Thị Ngọc Diễm Trưởng/phó phòng 

kế toán  

Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

272 Nguyễn Hiếu Nhân Giao dịch viên Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

273 Trần Thị Thu Giao dịch viên Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

274 Nguyễn Thị Bảo Châu Nhân viên tín dụng Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

275 Ngô Thị Thu Hiền Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

276 Huỳnh Thị Tố Quyên Nhân viên tín dụng Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

277 Mai Hồng Kiều Nhân viên tín dụng Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

278 Ngô Thị Kim Lan Nhân viên tín dụng Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

279 Diệp Ngọc Lệ Nhân viên tín dụng Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

280 Nguyễn Thị Ngọc Lý Nhân viên tín dụng Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

281 Nguyễn Thị Bảo Trâm Nhân viên tín dụng Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

282 Hồ Hữu Nhân Nhân viên tín dụng Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

283 Nguyễn Thị Xuân Mai TP Tín dụng Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

284 Nguyễn Bình An Giao dịch viên Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

285 Kim Quốc An Nhân viên tín dụng Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

286 Lưu Tú Trinh Giao dịch viên Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

287 Nguyễn Văn Lam Nhân viên tín dụng Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

288 Diệp Mỹ Chi Giao dịch viên Agiribank TP Bến Tre – Bến Tre 

289 Võ Thị Trúc Linh Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank CN Đồng Khởi - Bến 

Tre 

290 Nguyễn Hải Yến Phó GĐ PGD   Agiribank CN Đồng Khởi - Bến 

Tre 

291 Huỳnh Thị Thế Thanh Nhân viên tín dụng Agiribank CN Đồng Khởi - Bến 

Tre 
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292 Trần Văn Tiếp Giám Đốc PGD Agiribank CN Đồng Khởi - Bến 

Tre 

293 Trẩn Công Minh Nhân viên tín dụng Agiribank CN Đồng Khởi - Bến 

Tre 

294 Trịnh Lê Bích Nga Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank CN Đồng Khởi - Bến 

Tre 

295 Phạm Thị Mỹ Ly Giao dịch viên Agiribank CN Đồng Khởi - Bến 

Tre 

296 Nguyễn Nhật Huy Giao dịch viên Agiribank CN Đồng Khởi -  Bến 

Tre 

297 Nguyễn Huỳnh Như Giao dịch viên Agiribank CN Đồng Khởi -Bến 

Tre 

298 Phan Thị Lắng TP Tổng hợp Agiribank CN Đồng Khởi - Bến 

Tre 

299 Nguyễn Thị Phương 

Thảo 

Nhân viên tín dụng Agiribank CN Đồng Khởi - Bến 

Tre 

300 Phan Thị Ngọc Hiền Giao dịch viên Agiribank CN Đồng Khởi - Bến 

Tre 

301 Phạm Thị Thúy Loan Nhân viên tín dụng Agiribank CN Đồng Khởi - Bến 

Tre 

302 Đặng Thị Thảo Ngân Nhân viên tín dụng Agiribank CN Đồng Khởi - Bến 

Tre 

303 Nguyễn Thị Xuân Lan Giao dịch viên Agiribank CN Đồng Khởi - Bến 

Tre 

304 Lê Thị Lệ My Cộng tác viên Agiribank CN Đồng Khởi - Bến 

Tre 

305 Nguyễn Vũ Linh Nhân viên tín dụng Agiribank Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 

306 Nguyễn Hồng Uy Nhân viên tín dụng Agiribank Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 

307 Tạ Văn Thanh Nhân viên tín dụng Agiribank Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 

308 Ngô Văn Nam Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank Mỏ Cày Bắc - Bến Tre 

309 Lê Thị Thúy Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank Mỏ Cày Nam -B ến 

Tre 

310 Lê Thị Nhanh Nhân viên tín dụng Agiribank Mỏ Cày Nam - Bến 

Tre 

311 Lê Thị Kiều Oanh Nhân viên tín dụng Agiribank Mỏ Cày Nam - Bến 

Tre 

312 Huỳnh Thị Ngọc Hảo Nhân viên tín dụng Agiribank Mỏ Cày Nam - Bến 

Tre 

313 Trần Thị Thanh Tuyền Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank Mỏ Cày Nam - Bến 

Tre 

314 Lê Thị Dung Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank Mỏ Cày Nam - Bến 

Tre 

315 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nhân viên tín dụng Agiribank Mỏ Cày Nam - Bến 

Tre 
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316 Đặng Kim Cương Nhân viên tín dụng Agiribank Mỏ Cày Nam - Bến 

Tre 

317 Bùi Duy Khang Giao dịch viên Agiribank Mỏ Cày Nam - Bến 

Tre 

318 Trần Yến Linh Giao dịch viên Agiribank Mỏ Cày Nam - Bến 

Tre 

319 Phạm Quốc Được Giao dịch viên Agiribank Mỏ Cày Nam - Bến 

Tre 

320 Nguyễn Tài Sang Giao dịch viên Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

321 Đặng Văn Qúy Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

322 Đàm Thu Trang Nhân viên tín dụng Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

323 Võ thị Chi TP Tổng hợp  Agiribank CN TP Tỉnh Bến Tre 

324 Lê Văn Trong Nhân viên TH Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

325 Hà Thị Thắm Giao dịch viên Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

326 Nguyễn Thị Huệ Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

327 Lê Thúy Hiền Giao dịch viên Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

328 Nguyễn Hoàng Nam Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

329 Đồng Diễm Mi Giao dịch viên Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

330 Nguyễn Ngọc Minh 

Thùy 

Giao dịch viên Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

331 Trần Thanh Nguyên Giao dịch viên Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

332 Trần Như Sang Giao dịch viên Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

333 Mai Thị Tuyết Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank Chợ Lách- Bến Tre 

334 Phạm Thị Phương Thảo Giao dịch viên Agiribank Thạnh Phú- Bến Tre 

335 Cao Huỳnh Trang Giao dịch viên Agiribank Thạnh Phú- Bến Tre 

336 Đặng Thị Thảo Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank Thạnh Phú- Bến Tre 

337 Võ Thị Anh Thư Nhân viên tín dụng Agiribank Thạnh Phú- Bến Tre 

339 Lê Văn Sửa Nhân viên tín dụng Agiribank Thạnh Phú- Bến Tre 

339 Huỳnh Văn Cận Nhân viên tín dụng Agiribank Thạnh Phú- Bến Tre 

340 Nguyễn Trung Thông Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank Thạnh Phú- Bến Tre 

341 Nguyễn Thị Hồng Bắc Kiểm tra NB  Agiribank CN Tỉnh Bến Tre

  

342 Nguyễn Thị Hoa Đào Kiểm tra NB Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

343 Nguyễn Thị Kim Pha Kiểm tra NB Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

344 Phan Văn Vinh Quang PP KTNB Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

345 Thái Thị Hoa Giao dịch viên Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

346 Kim Sa Oanh Giao dịch viên Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

347 Nguyễn Thị Trúc Giao dịch viên  Agiribank CN tp Tỉnh Bến Tre 

348 Nguyễn Tấn Sĩ TP Kế toán Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

349 Bùi Ngọc Bảo Duyên Giao dịch viên Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 
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350 Lê Thị Lý Nhân viên tín dụng Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

351 Hà Thị Như Hoa Nhân viên tín dụng Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

352 Nguyễn Thanh Tâm TP Tín dụng Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

353 Hồ Lệ Kha Giao dịch viên Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

354 Nguyễn Thiện Tâm Nhân viên tín dụng Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

355 Phạm Thị Ngọc Châu Nhân viên tín dụng Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

356 Nguyễn Thị Thúy 

Dương 

Nhân viên tín dụng Agiribank CN Tỉnh Bến Tre 

357 Lê Châu Phú Phó Giám đốc Agiribank Cái Răng – Cần Thơ I 

358 Lê Đức Tài Nhân viên tín dụng Agiribank Cái Răng – Cần Thơ I 

359 Đào Quan Thái TP Tín dụng Agiribank Cái Răng – Cần Thơ I 

360 Nguyễn Huy Khánh Phó phòng tín 

dụng 

Agiribank Cái Răng – Cần Thơ I 

361 Huỳnh Anh Tuấn Nhân viên tín dụng Agiribank Cái Răng – Cần Thơ I 

362 Nguyễn Học Sĩ Phó Giám đốc Agiribank Cái Răng – Cần Thơ I 

363 Nguyễn Lê Thúy 

Phương 

Giao dịch viên Agiribank Cái Răng – Cần Thơ I 

364 Lê Thị Tố Như Giao dịch viên Agiribank Cái Răng – Cần Thơ I 

365 Lương Thùy Trang Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank Cái Răng – Cần Thơ I 

366 Lê Hữu An  Nhân viên tín dụng Agiribank Cái Răng – Cần Thơ I 

367 Bùi Thị Phương Nam Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank Cái Răng – Cần Thơ I 

368 Giang Minh Tới Giao dịch viên Agiribank Cái Răng – Cần Thơ I 

369 Hà Ngọc Quế Trân Giao dịch viên Agiribank Cái Răng – Cần Thơ I 

370 Trần Thị Hoài Thu Giao dịch viên Agiribank Cái Răng – Cần Thơ I 

371 Tống Anh Thư Giao dịch viên Agiribank Cái Răng – Cần Thơ I 

372 Ngô Thị Kim Phụng Nhân viên tín dụng Agiribank Mang Thít- Vĩnh Long 

373 Lê Minh Phúc Nhân viên tín dụng Agiribank Mang Thít – Vĩnh 

Long 

374 Nguyễn Thị Huyền 

Trinh 

Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank Mang Thít – Vĩnh 

Long 

375 Nguyễn Trinh Bạch Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank Mang Thít – Vĩnh 

Long 

376 Hồ Văn Tý  Nhân viên tín dụng Agiribank Mang Thít – Vĩnh 

Long 

377 Đặng Ngọc Thanh Chỉ Nhân viên tín dụng Agiribank Mang Thít – Vĩnh 

Long 

378 Lê Hữu Trí Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank Mang Thít – Vĩnh 

Long 

379 Trần Văn Bé Mười Nhân viên tín dụng Agiribank Mang Thít – Vĩnh 

Long 

380 Đặng Duy An Nhân viên tín dụng Agiribank Mang Thít – Vĩnh 

Long 

381 Nguyễn Thị Kim Thoa Nhân viên tín dụng Agiribank Mang Thít – Vĩnh 

Long 
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382 Nguyễn Thanh Trang TP phòng tín dụng Agiribank KCN Hòa Phú-Vĩnh 

Long 

383 Lê Hoàng Phước Nhân viên tín dụng Agiribank KCN Hòa Phú-Vĩnh 

Long 

384 Mạc Thị Kim Chi Kiểm ngân Agiribank KCN Hòa Phú-Vĩnh 

Long 

385 Nguyễn Hồng Thơ Giao dịch viên Agiribank KCN Hòa Phú-Vĩnh 

Long 

386 Nguyễn Thị Lài Giao dịch viên Agiribank KCN Hòa Phú-Vĩnh 

Long 

387 Văn Lâm Minh Tân Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank KCN Hòa Phú-Vĩnh 

Long 

388 Huỳnh Văn Khiêm Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank KCN Hòa Phú-Vĩnh 

Long 

389 Đoàn Minh Thiện Nhân viên tín dụng Agiribank TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

390 Nguyễn Thứ Anh Nhân viên tín dụng Agiribank TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

391 Trần Văn Thương Nhân viên tín dụng Agiribank TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

392 Nguyễn Duy Khương  Giao dịch viên Agiribank  TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

393 Trần Trọng Quý Nhân viên tín dụng Agiribank  TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

394 Nguyễn Thị Hồng Xuân Phó Giám đốc 

PGD 

Agiribank PGD Cái Vồn Bình 

Minh-Vĩnh Long 

395 Lê Thị Bích Huyền Giao dịch viên Agiribank TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

396 Đồng Kim Quyên Giao dịch viên Agiribank TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

397 Trần Thị Kim Thoa Giao dịch viên Agiribank  TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

398 Huỳnh Thiếu Liêm TP Tín dụng Agiribank  TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

399 Đồng Tấn Trung Phó phòng tín 

dụng 

Agiribank  TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

400 Phan Thành Lý Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank  TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

401 Trần Hoàng Vinh Nhân viên tín dụng Agiribank TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

402 Nguyễn Thị Như Mỹ Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

403 Bùi Thị Thu Hương Giao dịch viên Agiribank  TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

404 Nguyễn Thị Diễm Mi Kiểm ngân Agiribank TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 
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405 Hồ Thị Kim Phượng Giao dịch viên Agiribank  TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

406 Nguyễn Thị Phương 

Trâm 

Giao dịch viên Agiribank TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

407 Nguyễn Thị Minh Trang Giao dịch viên Agiribank  TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

408 Nguyễn Thị Bích Chi Giao dịch viên Agiribank TX Bình Minh-Vĩnh 

Long 

409 Lê Thị Kiều Chinh Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank Vũng Liêm-Vĩnh Long 

410 Trần Thanh Liêm Giám đốc PGD Agiribank Vũng Liêm, PGD 

Thanh Bình –Vĩnh Long 

411 Ban Thị Diễm Phúc Nhân viên tín dụng Agiribank Vũng Liêm – Vĩnh 

Long 

412 Nguyễn Văn Hạng Nhân viên tín dụng Agiribank Vũng Liêm – Vĩnh 

Long 

413 Nguyễn Thị An Nhân viên tín dụng Agiribank Vũng Liêm – Vĩnh 

Long 

414 Nguyễn Thị Thủy Tiên Nhân viên tín dụng Agiribank Vũng Liêm – Vĩnh 

Long 

415 Nguyễn Thị Kiều Oanh Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank Vũng Liêm – Vĩnh 

Long 

416 Lê Quang Tình Phó Giám đốc Agiribank Vũng Liêm – Vĩnh 

Long 

417 Lê Hồng Ven Kế toán Agiribank Vũng Liêm – Vĩnh 

Long 

418 Trần Quang Trung Phó phòng tín 

dụng 

Agiribank Vũng Liêm – Vĩnh 

Long 

419 Nguyễn Thị Ngọc Cẩm TP tín dụng Agiribank Vũng Liêm – Vĩnh 

Long 

420 Nguyễn Lâm Khiết Duy Nhân viên tín dụng Agiribank Vũng Liêm – Vĩnh 

Long  

421 Trần Thị Nhài Giao dịch viên Agiribank Vũng Liêm – Vĩnh 

Long 

422 Nguyễn Kim Hoa Kế toán Agiribank Bình Minh – Vĩnh 

Long 

423 Nguyễn Thùy Linh Phó phòng tín 

dụng 

Agiribank Trà Ôn – Vĩnh Long 

424 Trần Ngọc Quỳnh Trang  Giao dịch viên Agiribank Trà Ôn – Vĩnh Long 

425 Phan Trung Hiếu Phó GĐ PGD Agiribank Tam Bình  – Vĩnh 

Long 

426 Đỗ Văn Thái Nhân viên tín dụng Agiribank Trà Ôn – Vĩnh Long 

427 Ngô Sĩ Hoàng Giao dịch viên Agiribank Trà Ôn – Vĩnh Long 

428 Nguyễn Thị Thu Thảo Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank Trà Ôn – Vĩnh Long 

429 Nguyễn Quốc Phủ Giao dịch viên Agiribank Trà Ôn – Vĩnh Long 
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430 Nguyễn Minh Hoài Nhân viên tín dụng Agiribank Trà Ôn – Vĩnh Long 

431 Đặng Viết Tiến Nhân viên tín dụng Agiribank Trà Ôn – Vĩnh Long 

432 Trang Thị Thủy Tiên Giao dịch viên Agiribank Trà Ôn – Vĩnh Long 

433 Nguyễn Thị Thùy Lan Giao dịch viên Agiribank Trà Ôn – Vĩnh Long 

434 Nguyễn Thị Liên Hoa Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank Trà Ôn – Vĩnh Long 

435 Trương Thị Xuân Mai Nhân viên tín dụng Agiribank Trà Ôn – Vĩnh Long 

436 Phạm Thị Thúy Trang Phó phòng kế toán Agiribank Trà Ôn – Vĩnh Long 

437 Trát Minh Toàn Nhân viên tín dụng Agiribank Trà Ôn – Vĩnh Long 

438 Hồ Ngọc Tho TP tín dụng Agiribank Trà Ôn – Vĩnh Long 

439 Phạm Bảo Ngọc Nhân viên tín dụng Agiribank Trà Ôn – Vĩnh Long 

440 Trương Quang Dũng Nhân viên tín dụng Agiribank Trà Ôn – Vĩnh Long 

441 Đặng Nguyễn Thùy 

Dương 

Giao dịch viên Agiribank Bình Tân-Vĩnh Long 

442 Lê Hoàn Thu Uyên Giao dịch viên Agiribank Bình Tân-Vĩnh Long 

443 Nguyễn Trung Hùng PGĐ PGD Agiribank Bình Tân-Vĩnh Long 

444 Nguyễn Thị Lan Chi GĐ PGD Agiribank Bình Tân-Vĩnh Long 

445 Hồ Thị Hạnh Giao dịch viên Agiribank Bình Tân-Vĩnh Long 

446 Trần Thị Hồng Lắm Giao dịch viên Agiribank Bình Tân-Vĩnh Long 

447 Lê Thanh Tú TP kế toán Agiribank Bình Tân-Vĩnh Long 

448 Lê Hoàng Phong Nhân viên tín dụng Agiribank Bình Tân-Vĩnh Long 

449 Huỳnh Thu Xuân Giao dịch viên Agiribank Bình Tân-Vĩnh Long 

450 Lưu Thị Đào Phượng Phó phòng kế toán Agiribank Bình Tân-Vĩnh Long 

451 Lê Văn Long Giám đốc PGD Agiribank Bình Tân-Vĩnh Long 

452 Nguyễn Văn Thảo Nhân viên tín dụng Agiribank Bình Tân-Vĩnh Long 

453 Ngô Nhật Hiền Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank Bình Tân-Vĩnh Long 

454 Huỳnh Đức Trung Phó phòng tín 

dụng 

Agiribank Bình Tân-Vĩnh Long 

455 Huỳnh Bá Khải Nhân viên tín dụng Agiribank Bình Tân-Vĩnh Long 

456 Nguyễn Ngọc Triết Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank Bình Tân-Vĩnh Long 

457 Trần Nguyễn Thủy Yến Giao dịch viên Agiribank Bình Tân-Vĩnh Long 

458 Vương Thị Hiểu Mai Giao dịch viên Agiribank Long Hồ - Vĩnh Long 

459 Nguyễn Trọng Bình Giao dịch viên Agiribank Long Hồ - Vĩnh Long 

460 Trần Thị Phương Nhân viên tín dụng Agiribank Long Hồ - Vĩnh Long 

461 Phạm Thị Ngọc Giám đốc PGD Agiribank Long Hồ - Vĩnh long 

462 Trần Lê Nhật Kiều Giao dịch viên Agiribank PGD An Bình- Long 

Hồ -Vĩnh Long 

463 Mai Trí Nhân viên tín dụng Agiribank Long Hồ- Vĩnh Long 

464 Trần Thanh Hải Nhân viên tín dụng Agiribank Long Hồ- Vĩnh Long 

465 Nguyễn Thị Mộng Thùy Giao dịch viên Agiribank CN Huyện Long Hồ- 

PGD Hòa Ninh- Vĩnh Long 

466 Ngô Minh Đức Kiểm ngân (GDV) Agiribank CN Huyện Long Hồ- 

PGD Hòa Ninh- Vĩnh Long 
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467 Trần Văn Thảo Giám đốc  PGD Agiribank –PGD Phú Quới - 

Long Hồ- Vĩnh Long 

468 Mạc Thị Thảo Phó Giám đốc 

PGD 

Agiribank – PGD Phú quới Long 

Hồ- Vĩnh Long 

469 Võ Thị Bé Tám Giao dịch viên Agiribank Long Hồ - Vĩnh Long 

470 Dương Thị Kiến Nhựt Giao dịch viên Agiribank Long Hồ - Vĩnh Long 

471 Nguyễn Phú Cường Nhân viên tín dụng Agiribank Long Hồ - Vĩnh Long 

472 Võ Thị Thùy Giao dịch viên Agiribank Long Hồ- PGD Phú 

Quới 

473 Trương Trần Minh Duy Phó GĐ PGD Agiribank Long Hồ-Vĩnh Long 

474 Nguyễn Phước Toàn Giám đốc PGD Agiribank Long Hồ - Vĩnh Long 

475 Võ Tấn Vinh Nhân viên tín dụng Agiribank Long Hồ - Vĩnh Long 

476 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên Giao dịch viên Agiribank PGD Phú Quới -Long 

Hồ 

477 Cao Thị Kim Tuyến Giao dịch viên Agiribank PGD Phú Quới -Long 

Hồ 

478 Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

Nhân viên tín dụng Agiribank PGD Phú Quới -Long 

Hồ 

479 Lê Quang Thăng Nhân viên tín dụng Agiribank Long Hồ - Vĩnh Long 

480 Lê Văn Tấn Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank Long Hồ - Vĩnh Long 

481 Huỳnh Thái Hiền Nhân viên tín dụng Agiribank CN Tỉnh Vĩnh Long 

482 Nguyễn Thị Ngọc Bích Nhân viên tín dụng Agiribank CN Tỉnh Vĩnh Long 

483 Trần Thị Thùy Linh Nhân viên tín dụng Agiribank CN Tỉnh Vĩnh Long 

484 Nguyễn Trung Nguyên Nhân viên tín dụng Agiribank CN Tỉnh Vĩnh Long 

485 Hà Bửu Long TP Kế toán Agiribank Ô Môn – Cần Thơ  

486 Võ Minh Thường Nhân viên tín dụng Agiribank Ô Môn – Cần Thơ  

487 Cao Nguyện Thanh Giao dịch viên Agiribank Ô Môn – Cần Thơ  

488 Tống Nhã Uyên Giao dịch viên Agiribank Ô Môn – Cần Thơ  

489 Phan Thanh Liêm Nhân viên tín dụng Agiribank Ô Môn – Cần Thơ  

490 Phan Ngọc Trường An Giao dịch viên Agiribank Ô Môn – Cần Thơ  

491 Nguyễn Thị Kiều Tiên Giao dịch viên Agiribank Ô Môn – Cần Thơ 

492 Phùng Thị Thanh Tâm Giao dịch viên Agiribank Ô Môn – Cần Thơ  

493 Nguyễn Thúy Duy Giao dịch viên Agiribank Quận Thốt Nốt – Cần 

Thơ  

494 Nguyễn Ngọc Hải Nhân viên tín dụng Agiribank Ô Môn – Cần Thơ  

495 Lê Đặng Bích Thuận Nhân viên tín dụng Agiribank Ô Môn – Cần Thơ  

496 Nguyễn Ngô Thanh 

Liêm 

Nhân viên tín dụng Agiribank Ô Môn – Cần Thơ  

497 Lê Phương Nam Nhân viên tín dụng Agiribank Ô Môn – Cần Thơ  

498 Phan Xuân Đệ Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank Ô Môn – Cần Thơ  

499 Đặng Duy Khoa  Nhân viên tín dụng Agiribank Ô Môn – Cần Thơ  

500 Phạm Đặng Thùy Linh Giám đốc PGD Agiribank Ô Môn – Cần Thơ  

501 Nguyễn Văn Tỉnh Nhân viên tín dụng Agiribank Ô Môn – Cần Thơ  

502 Huỳnh thị Kiều Tiên Nhân viên tín dụng Agiribank Bình Thủy – Cần Thơ  
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503 Đoàn Quang Triệu Nhân viên tín dụng Agiribank Bình Thủy – Cần Thơ  

504 Phạm Đình Hưng Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank Bình Thủy – Cần Thơ  

505 Bùi Hoàng Đức Tín dụng Agiribank Thốt Nốt – Cần Thơ  

506 Trần Quốc Phong Nhân viên tín dụng Agiribank Bình Thủy – Cần Thơ  

507 Phạm Văn Nhị Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank Bình Thủy – Cần Thơ  

508 Tăng Hiển Đạt Tổng hợp Agiribank Bình Thủy – Cần Thơ  

509 Hồ Quốc Khánh Nhân viên tín dụng Agiribank Bình Thủy – Cần Thơ  

510 Dương Quốc Nghị Nhân viên tín dụng Agiribank Bình Thủy – Cần Thơ  

511 Huỳnh Công Luận Nhân viên tín dụng Agiribank Bình Thủy – Cần Thơ  

512 Trần Thị Mỹ Chi Phó Giám đốc Agiribank Mang Thít – Vĩnh 

Long 

513 Huỳnh Thị Kiều Tiên Nhân viên tín dụng Agiribank Bình Thủy – Cần Thơ  

514 Trần Ngọc Qúi Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank Bình Thủy – Cần Thơ  

515 Lê Thị Ngọc Quỳnh Trưởng/phó phòng 

kế toán 

Agiribank Quận Thốt Nốt-  Cần 

Thơ  

516 Đặng Trần Phương 

Quyên 

Phó Giám đốc Agiribank Quận Thốt Nốt - Cần 

Thơ  

517 Phạm Ngọc Nhi Giao dịch viên Agiribank Quận Thốt Nốt - Cần 

Thơ  

518 Nguyễn Thị Thu Trâm Nhân viên tín dụng Agiribank Quận Thốt Nốt - Cần 

Thơ  

519 Huỳnh Thế Nam TP tín dụng Agiribank Quận Thốt Nốt - Cần 

Thơ  

520 Mai Thị Phương Dung Giao dịch viên Agiribank Quận Thốt Nốt - Cần 

Thơ  

521 Ngô Minh Toàn Phó Giám đốc Agiribank Quận Thốt Nốt - Cần 

Thơ  

522 Trần Trung Tín Giao dịch viên Agiribank Quận Thốt Nốt - Cần 

Thơ  

523 Trần Văn Thìn Giao dịch viên 

(KQ) 

Agiribank Quận Thốt Nốt - Cần 

Thơ  

524 Bùi Bích Phương Giao dịch viên Agiribank Quận Thốt Nốt - Cần 

Thơ  

525 Bùi Hoàng Diễm Khánh Giao dịch viên Agiribank Quận Thốt Nốt - Cần 

Thơ  

526 Nguyễn Mai Phương An Giao dịch viên Agiribank Quận Thốt Nốt - Cần 

Thơ  

527 Lê Thị Nguyệt Trang Giao dịch viên Agiribank Quận Thốt Nốt - Cần 

Thơ  

528 Nguyễn Phan Hoàng 

Ngọc 

Giao dịch viên Agiribank CN Cần Thơ  

529 Nguyễn Văn Dũng Tổng hợp Agiribank CN Cần Thơ  

530 Trần Thị Tuyết Lam Giao dịch viên Agiribank CN Cần Thơ  
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531 Phan Lý Ngọc Thảo Giao dịch viên Agribank CN Cần Thơ  

532 Thạch Thị Phương Anh Giao dịch viên Agribank CN Cần Thơ 

533 Lê Thị Kiều Diễm Giao dịch viên Agribank CN Cần Thơ 

534 Hồ Ngọc Lan Anh Giao dịch viên Agribank CN Cần Thơ  

535 Phan Huy Cường Nhân viên tín dụng Agiribank CN Cần Thơ  

536 Lâm Bích Trâm Nhân viên tín dụng Agiribank CN Cần Thơ  

537 Lê Thái Học Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank CN Cần Thơ  

538 Lê Thị Vân Nhân viên tín dụng  Agiribank CN Cần Thơ  

539 Lê Quốc Huy Nhân viên tín dụng Agiribank CN Cần Thơ  

540 Lê Thị Kiến Trúc Nhân viên tín dụng Agiribank CN Cần Thơ  

541 Dương Minh Trung Nhân viên tín dụng Agiribank CN Cần Thơ  

542 Hồ Thị Yến Nhi Nhân viên tín dụng Agiribank CN Cần Thơ  

543 Trần Nguyễn Huyền 

Trân 

Nhân viên KT 

KSNB, (KT) 

Agiribank CN Cần Thơ  

544 Nguyễn Ngọc Thúy 

Hằng 

Nhân viên  KSNB, 

(Kế toán) 

Agiribank CN Cần Thơ  

545 Lê Công Hoan Nhân viên KT 

KSNB, (Tín dụng) 

Agiribank CN Cần Thơ 

546 Trần Văn Chương Nhân viên tín dụng Agiribank CN Cần Thơ 

547 Đặng Hữu Ngọc Trưởng/phó phòng 

tín dụng 

Agiribank CN Cần Thơ  

 

 

 


