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TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tới sự hài lòng của người lao động khi tham 

gia xuất khẩu lao động và ra quyết định tái tục hợp đồng lao động hay không. Sử dụng mô hình JDI của Smith & cs. 

(1969) làm nền tảng kết hợp với sự kế thừa kết quả của các nghiên cứu trước, nghiên cứu xác định được các nhân 

tố đánh giá sự hài lòng với 20 tiêu chí thuộc 5 nhóm gồm: hồ sơ, đào tạo, điều kiện làm việc, thu nhập và vị trí công 

việc. Thực hiện khảo sát với mẫu 146 người lao động tại Hải Dương đã và đang đi xuất khẩu lao động sang thị 

trường Nhật Bản. Kết quả nghiên cứu cho thấy thu nhập là nhân tố tác động mạnh nhất đên sự hài lòng của người 

lao động khi tham gia xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, tiếp đó là ví trí công việc và điều kiện làm việc. 

Từ khóa: Xuất khẩu lao động, sự hài lòng, Nhật Bản. 

Factors Affecting Satisfaction of Labours of Hai Duong Province Participating  
in Labour Export to Japan Market 

ABSTRACT 

The purpose of the study was to determine the factors influencing the labours’ satisfaction when they participate 

in the labor export program and make decision to accept or not accept again a new labor export contract. Applying 

the JDI model and prior researches' results as background, the research identifed the factors relating to labour’s 

satisfaction with 20 criteria classified into 5 groups, i.e application procedures, training, working conditions, income 

and specific job position. The survey was conducted on 164 labors in Hai Duong province who had been or being 

participants of the labor export service to Japan. Results showed that income was the largest impact factor of 

satisfaction, followed by the job position and working condition. 

Keywords: Labor export, the satisfaction, Japan. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Theo Futaba (2013), chiến lược phát triển 

hoät đûng xuçt khèu lao đûng (XKLĐ) täi Việt 

Nam đã bít đæu ngay từ khi chính sách “Đùi 

mới” vào nëm 1986 được ban hành và được thúc 

đèy sau Chî thð 41/CT-TW ngày 22/9/1998 cþa 

Bû chính trð, Đâng và Nhà nước ta đã xác đðnh 

XKLĐ là mût chiến lược quan trõng, lâu dài, góp 

phæn xây dựng đûi ngÿ lao đûng cho công cuûc 

xây dựng đçt nước trong thời kì công nghiệp 

hóa, hiện đäi hóa. Theo sø liệu cþa Cục Quân lý 

Lao đûng Ngoài nước (2019), sø lượng người đi 

XKLĐ hìng nëm đều tëng và đät mức trên 

100.000 người từ nëm 2014-2019, đînh điểm là 

nëm 2019 đät hơn 147.000 lao đûng. Đặc biệt 

trong tùng sø người XKLĐ thành cöng thì Nhêt 

Bân và Đài Loan chiếm lïnh hơn 90% thð trường 

xuçt khèu (H÷ng Kiều, 2020). 

Hâi Dương là tînh có quy mô dân sø lớn thứ 

9 trong câ nước, theo tùng điều tra dân sø và 

nhà ở cþa Tùng cục Thøng kê tînh, tính đến 

tháng 4/2019, dân sø cþa tînh là 1.892.254 

người, trong đò lao đûng thành thð chiếm 22,9% 

và nông thôn chiếm 77,1% (Træn Hiền, 2019). 

Lực lượng lao đûng cþa tînh có 1.071.339 lao 
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đûng, với phæn lớn lực lượng lao đûng đû tuùi từ 

15-59 tuùi chiếm 79,49% (Cục Thøng kê tînh 

Hâi Dương, 2019). 

Lực lượng lao đûng d÷i dào nhưng cÿng là 

thách thức lớn trong tînh. Để täo việc làm, tînh 

Hâi Dương đã cò nhiều giâi pháp tích cực, trong 

đò XKLĐ là mût trong những giâi pháp quan 

trõng. Tuy nhiên, theo khâo sát ban đæu, sø 

lượng người tham gia XKLĐ cñn rçt hän chế so 

với tiềm nëng cþa tînh. Hiện tượng người lao 

đûng chưa mặn mà tham gia là do người lao 

đûng với tâm lý e ngäi khi làm thþ tục h÷ sơ, 

hay khò khën trong quá trình hõc tiếng hoặc 

bën khoën do thu nhêp từ XKLĐ chưa cao vén 

xây ra. 

Xuçt phát từ những vçn đề trên, nghiên 

cứu tiến hành để nhên däng các yếu tø ânh 

hưởng đến sự hài lòng cþa khách hàng đi XKLĐ 

Nhêt Bân (sau đåy gõi là người lao đûng) täi Hâi 

Dương nhìm xác đðnh mức đû ânh hưởng cþa 

từng yếu tø đến sự hài lòng cþa người lao đûng. 

Qua đò đề xuçt mût sø hàm ý chính sách cho các 

đơn vð hoät đûng trong lïnh vực XKLĐ trên đða 

bàn cþa tînh. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp tiếp cận 

Theo Worrell (2007), trong vñng hơn 30 

nëm cò đến hơn 12.000 nghiên cứu khác nhau 

sử dụng JDI (job descriptive index), được Smith 

& cs. (1969) phát triển læn đæu tiên täi Đäi hõc 

Cornell Hoa Kỳ, để đánh giá sự hài lòng công 

việc cþa người lao đûng. Tuy nhiên, theo nghiên 

cứu cþa Price (1997) cho rìng JDI nguyên bân 

(đæu tiên) là công cụ nên lựa chõn để đo lường 

mức đû hài lòng với công việc cþa nhân viên 

những có nhiều điểm yếu trong quá trình áp 

dụng: (i) sø lượng biến/tiêu chí hói lớn (ii) thang 

đo cåu hói chþ yếu ở däng trâ lời ngín và ít lựa 

chõn (có/không); (iii) chî tiêu đo lường mức đû 

hài lòng chþ yếu ở däng tùng quát. Do đò việc 

đánh giá nhiều mức đû hài lòng khác nhau cþa 

người lao đûng khò xác đðnh được. Đề khíc phục 

điều này, nghiên cứu đã ứng dụng JDI có sự 

điều chînh kết hợp với lý thuyết xây dựng bâng 

câu hói Minnesota cþa Weiss & cs. (1967) nhìm 

đät tøi đa nhçt kết quâ mong muøn.  

2.2. Thu thập và xử lý số liệu 

Trên cơ sở nghiên cứu sø liệu thøng kê thứ 

cçp do Sở Lao đûng - Thương binh và Xã hûi 

tînh Hâi Dương cung cçp, sø lượng người lao 

đûng đang đi và đã đi XKLĐ giai đoän 2015-

2019 cþa tînh Hâi Dương, nghiên cứu lựa chõn 

có chþ đích đða bàn khâo sát täi 5 huyện có sø 

lượng người đi XKLĐ täi Nhêt Bân nhiều nhçt 

là Gia Lûc, Tứ Kỳ, Thanh Miện, Cèm Giàng và 

Bình Giang. 

Chọn mẫu nghiên cứu: Theo Hoàng 

Trõng & Chu Nguyễn Mûng Ngõc (2008) quy tíc 

xác đðnh cỡ méu cho phân tích nhân tø là kích 

thước méu phâi bìng 4 hay 5 læn sø biến trong 

phân tích nhân tø. Green (1991) thì cho rìng cỡ 

méu tøi thiểu cæn trong h÷i quy được tính bìng 

công thức 50 + 8m (m là sø biến đûc lêp). Trong 

nghiên cứu, méu được lựa chõn theo phương 

pháp thuên tiện và thời gian thu thêp sø liệu từ 

tháng 3 đến tháng 4/2021. Điều tra bìng cách 

gửi bâng hói trực tuyến qua facebook, zalo. 

Nhóm tác giâ xây dựng mô hình h÷i quy với 5 

biến đûc lêp, tức là kích thước méu tøi thiểu là 

90. Bên cänh đò, nghiên cứu còn tiến hành phân 

tích nhân tø khám phá với 20 biến nên kích 

thước méu cæn đät là từ 80-100. Tuy nhiên, 

nhòm đã tiến hành điều tra 150 người lao đûng 

(trong đò 75 lao đûng đang đi và 75 lao đûng đã 

đi XKLĐ), sø phiếu thu về hợp lệ là 146 phiếu, 

đâm bâo mô hình hoät đûng cò ý nghïa. 

Thang đo nghiên cứu: Nhóm nghiên cứu 

sử dụng thang đo Likert - thang đo sử dụng 5 

mức điểm. Với 5 mức điểm được sử dụng để 

đánh giá mức đû hài lòng cþa người lao đûng với 

các thang đo được xây dựng để đánh giá mức đû 

ânh hưởng cþa từng nhóm nhân tø tới sự hài 

lòng cþa người lao đûng khi kham gia XKLĐ  

(1 - Hoàn toàn khöng đ÷ng ý; 2 - Khöng đ÷ng ý; 

3 - Trung bình; 4 - Đ÷ng ý; 5 - Hoàn toàn đ÷ng ý). 

Sø liệu được xử lý thông qua phæn mềm 

SPSS 20 và AMOS 20, nhìm xác đðnh đû tin cêy 

cþa méu và sự phù hợp cþa thang đo với hệ sø 

tương quan Cronbach Alpha để loäi các biến 

không phù hợp trong từng nhóm. Các biến có hệ 

sø tương quan Cronbach Alpha giữa biến nhân 

tø ânh hưởng Xij đến biến tùng Xi (bình quân 

cþa nhóm) có giá trð nhó hơn 0,3 sẽ bð loäi. Các 
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biến được lựa chõn khi có hệ sø tương quan cò 

trð sø từ 0,6 trở lên. Khi thang đo phü hợp thì 

bước tiếp theo là sử dụng mô hình phân tích 

khám phá nhân tø (EFA) để lựa chõn các biến 

Xij có ânh hưởng đến sự hài lòng cþa người lao 

đûng (biến Y). Trong đò, các biến có trð sø tâi 

nhân tø là 0,4 sẽ tiếp tục bð loäi. 

Do kích thước méu nhó, 146 phiếu nên để 

đâm bâo các kết luên nghiên cứu cò đû tin cêy 

cao nhçt có thể, khi phân tích EFA, nghiên cứu 

đã sử dụng đ÷ng thời 2 phương pháp: phương 

pháp rút trích Principal component cùng phép 

quy ma trên phù biến Varimax và phương pháp 

trích dữ liệu Principal Axis Factoring kết hợp 

phép quay ma trên Promax. Các biến chî được 

chçp nhên khi trõng sø > 0,5 các trõng sø tâi cþa 

chính nó ở nhân tø khác < 0,3 (Igbaria & cs., 

1995. Thang đo chî được chçp nhên với tùng 

phương sai trích (Cumulative) lớn hơn 50% 

(Anderson & Gerbing 1998). Ngoài ra, để khîng 

đðnh sự t÷n täi cþa các nhân tø trong mô hình, 

các nhân tø lựa chõn nghiên cứu cò tương thích 

với quan sát thực tiễn hay không, tiếp tục thực 

hiện phân tích nhân tø khîng đðnh (CFA) được 

sử dụng trên phæn mềm Amos 20 với mức đû phù 

hợp cþa mô hình nghiên cứu được xác nhên khi 

các chî sø Model fit đät giá trð chçp nhên, 

CMIN/df < 2 (với méu N < 200) thì mö hình được 

xem là phù hợp tøt (Kettinger & Lee, 1995); CIF 

> 0,9; RMSEA < 0,8 (Hair & cs., 2010), GIF > 0,8 

(Doll & cs.,1994). Đ÷ng thời, sử dụng phân tích 

theo mö hình phương trình cçu trúc SEM 

(Structural Equation Modeling) để xác đðnh mức 

đû ânh hưởng cþa từng nhân tø trong mô hình tới 

biến phụ thuûc Y với mức ý nghïa P < 0,05. Mö 

hình cçu trúc tuyến tính cÿng cho phép giâi 

quyết vçn đề đa cûng tuyến, sai sø đo lường mà 

các phương pháp ước lượng bìng phân tích không 

thực hiện được. Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng 

hàm h÷i quy với mô hình tuyến tính có däng:  

Y = β0 + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 

Trong đò:  

Y: Đäi diện cho sự hài lòng cþa người  

ao đûng; 

X1, X2, X3,X4: Thể hiện yếu tø ânh hưởng 

đến sự hài lòng cþa người lao đûng (thþ tục h÷ 

sơ, hoät đûng đào täo, điều kiện làm việc, công 

việc và thu nhêp) 

β0: Hìng sø;  

β1, β2, β3, β4: Hệ sø h÷i quy tương ứng. 

2.3. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

Mô hình nghiên cứu được thiết kế dựa trên 

nền tâng mô hình JDI kết hợp với giâ thuyết các 

nhân tø luôn có ânh hưởng tích cực đến sự hài 

lòng cþa người lao đûng, với 5 nhân tø ânh 

hưởng dựa trên 20 biến quan sát đûc lêp và 4 

biến phụ thuûc (Hình 1). 

 

Nguồn: Tác giả tự xây dựng từ lý thuyết của Smith & cs. (1969). 

Hình 1. Mô hình nghiên cứu đánh giá sự hài lòng  

của người lao động thi tham gia xuất khẩu lao động 

Thủ tục hồ sơ 

Đào tạo 

Điều kiện làm việc 

Thu nhập 

Hài lòng của người lao 

động khi tham gia XKLĐ 

sang thị trường Nhật Bản 

tại Hải Dương 

Công việc 

H1 

H2 

H3 

H4 

 
H5 
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 Bảng 1. Kết quả xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh qua giai đoạn 2016-2019 (người) 

Thành phố/Huyện/Xã Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Bình quân 

Thành Phố 1.451 1.239 849 1.037 1.144 

Thành phố Hải Dương 562 345 246 401 388,5 

Thành phố Chí Linh 889 894 603 636 755,5 

Huyện 4.996 4.852 3.908 3.713 4.367,25 

Huyện Thanh Hà 402 456 359 303 380 

Huyện Nam Sách 374 463 382 395 403,5 

Huyện Thanh Miện 641 564 489 427 530,25 

Huyện Ninh Giang 420 352 302 271 336,25 

Huyện Gia Lộc 663 619 507 451 560 

Huyện Tứ Kỳ 607 565 540 526 559,5 

Huyện Bình Giang 539 513 426 439 479,25 

Huyện Cẩm Giàng 653 704 477 490 470,75 

Huyện Kim Thành 256 235 181 177 212,25 

Huyện Kinh Môn 441 381 245 234 325.25 

Tổng 6.447 6.091 4.757 4.750 5.511,25 

 Nguồn: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hải Dương (2019). 

Theo đò, sự hài lñng cþa người lao đûng khi 

tham gia XKLĐ sang thð trường Nhêt Bân täi 

Hâi Dương là sự kết hợp tùng thể mức đû hài 

lñng ở câ 5 yếu tø đã lựa chõn (thþ tục h÷ sơ, 

hoät đûng đào täo, điều kiện làm việc, công việc 

và thu nhêp). Nghiên cứu sử dụng các sø liệu 

khâo sát để kiểm chứng mô hình và các giâ thiết 

đưa ra, từ đò đưa ra kết luên nghiên cứu. 

3. KẾT QUẢ  

3.1. Số lượng xuất khẩu lao động của Tỉnh 

qua giai đoạn 2016-2019 

Hoät đûng XKLĐ cþa tînh Hâi Dương trong 

giai đoän 2016-2019 đã đät được những thành 

tựu nhçt đðnh. Kết quâ được thể hiện qua 

bâng 1. 

Dựa vào bâng trên ta có thể thçy tçt câ 12 

huyện, thành phø, thð xã thuûc tînh đều có lao 

đûng đi làm việc ở nước ngoài. Có huyện phong 

trào XKLĐ được duy trì thường xuyên và đät hiệu 

quâ cao như Tứ Kỳ, Gia Lûc. Tuy nhiên, so với 

quy mö lao đûng trong toàn vùng, sø lượng XKLĐ 

còn hän chế so với tiềm nëng khi tî lệ sø lượng lao 

đûng đi xuçt khèu chî chiếm dưới 0,5% so với tùng 

sø lượng lao đûng toàn tînh Hâi Dương. 

3.2. Một số vấn đề từ kết quả khảo sát  

định tính 

Thứ nhçt: 100% đøi tượng khâo sát đều 

gặp khò khën, vướng míc trong quá trình 

chuèn bð h÷ sơ đi XKLĐ. Đặc biệt các đøi tượng 

lao đûng là nam khi phâi thực hiện nghïa vụ 

quân sự. Khi gặp khò khën, bû phên hú trợ 

quan trõng cho lao đûng đa sø được chõn là các 

cöng ty đưa người đi XKLĐ (73,2%). Tuy nhiên, 

hiện nay toàn tînh Hâi Dương chî có 4/361công 

ty trên toàn quøc có giçy phép XKLĐ được cêp 

nhêt trên website cþa Cục Quân lý Lao đûng 

Ngoài nước - Bû Lao đûng - Thương binh và Xã 

hûi (Sø liệu tháng 7/2021).  

Thứ hai: 100% đøi tượng lao đûng nhên 

được sự tư vçn về việc chõn nghề, được tham gia 

các buùi têp huçn, giới thiệu về vën hòa đçt 

nước Nhêt Bân cÿng như được đào täo sơ bû về 

kỹ nëng làm việc và đào täo về ngôn ngữ trước 

khi đi XKLĐ. Nhưng hiệu quâ cþa công tác này 

khöng đät như mong đợi khi chî có 15% lao đûng 

hiểu rõ thông tin về nơi làm việc, công việc sẽ 

làm, công ty síp tới sẽ làm. Điều này cho thçy 

lao đûng cñn khá mơ h÷ về những thöng tin cơ 

bân nhưng quan trõng nhçt về đơn hàng. Ở Việt 
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Nam, đơn hàng täi công ty là do bû phên đøi 

ngoäi thực hiện và muøn lçy được đơn đều phâi 

thông qua nghiệp đoàn bên Nhêt. Mặt khác, các 

doanh nghiệp và công ty ở Nhêt khi muøn tuyển 

dụng thực têp sinh hoặc người lao đûng nước 

ngoài đều cæn phâi thông qua nghiệp đoàn. Do 

đò đơn hàng hoàn toàn phụ thuûc vào nghiệp 

đoàn bên Nhêt. Nghiệp đoàn Nhêt là những tù 

chức và đoàn thể được thành lêp và là nơi chðu 

trách nhiệm về lợi ích cþa những người lao 

đûng. Tuy nhiên không phâi bçt cứ nghiệp đoàn 

nào cÿng sẽ mang läi cho lao đûng lợi ích tøt 

nhçt hay có thể tranh giành quyền lợi cho người 

lao đûng. Đã cò rçt nhiều nghiệp đoàn xçu, gây 

tùn häi người lao đûng, bênh vực doanh nghiệp 

Nhêt mût cách vô lý. Mût sø danh sách các 

nghiệp đoàn Nhêt Bân đã bð tø giác bởi các lao 

đûng Việt Nam. 

Thứ ba: Yêu cæu bít buûc đøi với lao đûng 

là phâi có giçy chứng nhên nghề, tức là phâi 

được đào täo tay nghề, tuy nhiên hiện nay các 

công ty chþ yếu thực hiện khåu “đào täo tay 

nghề trên giçy”. 

Thứ tư: Cò sự phân biệt chế đû lương, 

thưởng giữa người lao đûng Nhêt và người Việt. 

Thöng thường nếu lao đûng tham gia các đơn 

hàng kỹ sư sang Nhêt làm việc mới có chế đû 

thưởng từ 1-2 tháng lương cơ bân, còn các lao 

đûng phù thöng khöng được khoân này. Ngày lễ, 

ngày tết các lao đûng cÿng khöng cò chế đû gì, 

hoặc nếu cò đi làm thì tính như ngày thường. 

Ngoài ra khi nữ lao đûng sang Nhêt làm nếu có 

thai sẽ bð trục xuçt về nước trừ trường hợp đi 

theo diện visa gia đình. Khöng phâi tçt câ 

nhưng mût sø công ty Nhêt đã khöng chëm lo 

cho người lao đûng khi øm đau, và tai nän. 

Thứ nëm: Khi ký hợp đ÷ng cò điều khoân về 

trang bð bâo hû, điều kiện làm việc thì hæu như 

khöng được ghi khi ký hợp đ÷ng lao đûng, do đò 

các cöng ty đã khöng cung cçp đ÷ bâo hû và 

người lao đûng phâi tự mua ngoài, mût sø lao 

đûng khác bð bít ép trong điều kiện möi trường 

không thóa mái. 

Bảng 2. Đặc điểm mẫu nghiên cứu (n = 146) 

Đặc điểm Số lượng Tỉ lệ (%) 

Ngành nghề tham gia XKLĐ Thực phẩm 47 32,2 

Cơ khí 53 36,3 

Xây dựng 13 8,9 

Nông nghiệp 16 10,9 

Chăn nuôi 11 7,5 

Dịch vụ 06 4,1 

Trình độ học vấn Trên đại học 05 3,42 

ĐH – CĐ 32 21.92 

THPT 104 71,23 

THCS 05 3,42 

Mức thu nhập nhận được trung bình 1 tháng Trên 20 triệu - 25 triệu 29 19,86 

Trên 25 triệu - 30 triệu 65 44,52 

Trên 30 triệu  52 35,6 

Tuổi tham gia Từ 18-20 tuổi 02 1,4 

Từ 20-30 tuổi 119 81,5 

Từ 31-40 tuổi 25 17,1 

Giới tính Nam 116 79,45 

Nữ 30 20,55 

Thời hạn hợp đồng  1 14 9,6 

3 67 45,9 

 5 65 44,5 
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3.3. Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến 

hài lòng của người lao động khi tham gia 

XKLĐ sang thị trường Nhật Bản tại  

Hải Dương 

3.3.1. Đặc điểm của mẫu điều tra 

Nhòm đã thu về kết quâ khâo sát 146 lao 

đûng, trong tùng sø đò thì lao đûng nam chiếm 

chþ yếu với 116 người (chiếm 79,45%). Đû tuùi 

người đi XKLĐ từ 20-30 tuùi chiếm tî lệ cao 

nhçt 81,5, từ 31-40 tuùi và từ 18-25 tuùi chiếm 

tî lệ læn lượt là 17,1% và 1,4%. Người trâ lời có 

trình đû hõc vçn cçp 3 (71,23%) chiếm đa sø, 

tiếp đến là cò trình đû đäi hõc với tî lệ 21,92%, ở 

trình đû trên đäi hõc và THCS đều chiếm dưới 

10%. Về ngành nghề tham gia XKLĐ khá đa 

däng tuy nhiên hai ngành cơ khí và thực phèm 

được lựa chõn chþ yếu chiếm gæn 70%. Bên cänh 

đò nhóm nghiên cứu thçy rìng thu nhêp khi đi 

làm täi thð trường Nhêt Bân mang läi cho người 

lao đûng khá cao thường nhên được mức trên 25 

triệu VNĐ/tháng. Với thời gian tham gia hợp 

đ÷ng thöng thường từ 3 đến 5 nëm là chþ yếu do 

tåm lý người lao đûng muøn đi làm kinh tế, tuy 

nhiên cÿng cò mût sø thích đi du lðch và đi trâi 

nghiệm nên 9,6% lao đûng chõn tham gia đi từ 7 

tháng đến 1 nëm. 

3.3.2. Kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Kết quâ xử lý sø liệu bìng phæn mềm SPSS 

cho thçy hệ sø Cronbach’s Alpha cþa tçt câ các 

nhòm đều > 0,6 và hệ sø tương quan biến tùng 

cþa tçt câ các biến đều đâm bâo > 0,3. Như vêy, 

không có biến nào bð loäi (Bâng 3). Điều này cho 

thçy các khái niệm nghiên cứu là phù hợp và 

đáng tin cêy. 

3.3.3. Phân tích nhân tố ảnh hưởng  

Để xác đðnh nhân tø ânh hưởng, nghiên cứu 

xuçt phát từ mô hình thiết kế ở mục 2.2.2 và sử 

dụng phân tích nhân tø khám phá thông qua 

phương pháp rýt trích Principal component và 

phép quy ma trên phù biến Varimax. Kết quâ 

kiểm đðnh hệ sø KMO = 0,838 > 0,5, kết 

quâ Bartlett’s là 1589.227 với mức ý nghïa  

Sig. = 0,000 < 0,05, tùng phương sai trích đät 

giá trð 69,39% > 50%, cho thçy các nhân tø trong 

mô hình giâ thiết là phù hợp (Bâng 4). 

Tiếp tục chäy phân tích khám phá nhân tø 

EFA mût læn nữa với phương pháp trích dữ liệu: 

Principal Axis Factoring và phép quay ma trên 

Promax với hệ sø tâi Factor loading: 0,5. Kết quâ 

2 yếu tø DT3, DT4 - nhân tø con trong nhòm Đào 

täo là nûi dung chương trình và sự quan tâm cþa 

thæy cô không có ânh hưởng đến sự hài lòng cþa 

người tham gia dðch vụ XKLĐ täi Nhêt Bân. 

Để xác đðnh läi các nhân tø con trong từng 

nhóm nhân tø nghiên cứu tiếp tục sử dụng phân 

tích nhân tø khám phá EFA cho biến phụ thuûc. 

Kết quâ phân tích dữ liệu cho thçy: hệ sø KMO 

= 0,839 > 0,5, phương sai giâi thích bìng > 50%, 

giá trð eigenvalue bìng lớn hơn 1, kiểm đðnh 

Barlett có P-value nhó hơn 0,5, các giá trð factor 

loading đều lớn hơn 0,5, bøn biến quan sát từ 

HL1 đến HL4 hûi tụ về mût nhân tø. Điều đò 

cho thçy phân tích nhân tø khám phá là phù 

hợp và thang đo biến phụ thuûc “hài lòng chung 

cþa người lao đûng” là thang đo đơn hướng. Kết 

quâ này phân ánh, trong các yếu tø ânh hưởng 

đến sự hài lòng (1) sẽ gín bó lâu dài với nơi đi 

XKLĐ, (2) sẽ quay läi hết hợp đ÷ng, (3) hài lòng, 

(4) giới thiệu bän bè đi XKLĐ hoàn toàn phù 

hợp với thực träng đi xuçt khèu lao đûng sang 

thð trường Nhêt Bân täi thời điểm khâo sát 

(Bâng 5). 

Theo mô hình lý thuyết, các nhân tø được 

xây dựng và giâ đðnh là thang đo đơn hướng, 

nên nghiên cứu tiếp tục thực hiện kiểm bìng mô 

hình phân tích khîng đðnh nhân tø (CFA) nhìm 

đánh giá giá trð hûi tụ, giá trð phân biệt và tính 

tương thích cþa mô hình với thực tiễn. Kết quâ 

cho thçy, sau khi loäi bó hai yếu tø DT3 - 

chương trình đào täo hiệu quâ và DT4 - thæy cô 

hú trợ nhiệt tình thì kết quâ phân tích nhân tø 

khîng đðnh (CFA) cho thçy các chý   tiêu phù 

biến düng để đánh giá mức đû tương thích cþa 

mô hình với thông tin thð trường bao g÷m 

CMIN/Df = 1,429; GIF = 0,888, TLI = 0,951;  

CFI = 0,960; RMSEA = 0,54 (Hình 2) đều đät 

yêu cæu. Khîng đðnh mô hình thiết kế sau khi 

loäi bó các yếu tø DT3 và DT4 là phù hợp, các 

nhóm nhân tø đề xuçt cò ý nghï nghiên cứu và 

đät giá trð hûi tụ. 
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Bảng 3. Kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Nhân tố  
tác động 

Cronbach’s 
Alpha 

Biến quan sát 
Mã 
hóa 

Hệ số 
tương quan 
biến tổng 

Cronbach’s 
Alpha  

nếu loại biến 

Thủ tục 
hồ sơ 

0,784 Thủ tục hồ sơ đơn giản, nhanh HS1 0,546 0,747 

Thủ tục hồ sơ được công ty hỗ trợ HS2 0,564 0,738 

Thủ tục hồ sơ được chính quyền hỗ trợ HS3 0,641 0,698 

Thủ tục hồ sơ được người tuyển dụng hỗ trợ HS4 0,593 0,724 

Đào tạo 0,804 Đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc DT1 0,556 0,784 

Đào tạo luôn được chú trọng DT2 0,733 0,700 

Chương trình đào tạo hiệu quả DT3 0,601 0,764 

Thầy cô thực hiện đào tạo hỗ trợ nhiệt tình DT4 0,604 0,765 

Điều 
kiện làm 
việc 

0,861 Điều kiện làm việc sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh DK1 0,595 0,867 

Điều kiện làm việc an toàn DK2 0,665 0,841 

Điều kiện làm việc đầy đủ tiện nghi DK3 0,813 0,780 

Được trang bị bảo hộ cho người lao động DK4 0,770 0,797 

Công 
việc 

0,914 Công việc phù hợp với trình độ chuyên môn CV1 0,852 0,872 

Khối lượng công việc được giao phù hợp CV2 0,731 0,913 

Thời gian phù hợp CV3 0,801 0,890 

Công việc thú vị CV4 0,837 0,878 

Thu 
nhập 

0,834 Thu nhập tương xứng với kết quả làm việc TN1 0,665 0,790 

Thu nhập được trả công bằng giữa các cá nhân người lao động TN2 0,673 0,786 

Thưởng và thu nhập tăng thêm xứng đáng so với cống hiến TN3 0,622 0,809 

Thực hiện hỗ trợ ốm đau, tai nạn, thai sản đầy đủ TN4 0,697 0,775 

Hài lòng 
của 
người 
lao 
động 

0,892 Hài lòng HL1 0,757 0,863 

Giới thiệu bạn bè đi XKLĐ HL2 0,718 0,878 

Sẽ gắn bó lâu dài với nới đi XKLĐ HL3 0,809 0,846 

Sẽ quay lại khi hết hợp đồng HL4 0,773 0,858 

 

Tương tự kết quâ phân tích CFA, khi 

nghiên cứu thực hiện phân tích trên mô hình 

phân tích SEM (læn 1) kết quâ cho thçy 

CMIN/Df  = 1,575; GIF = 0,849, TLI = 0,930; 

CFI = 0,941; RMSEA = 0,63, chứng tó mô hình 

phân tích phù hợp với thực tiễn, nhưng khi kiểm 

đðnh kết quâ ước lượng h÷i quy chưa chuèn hóa 

ânh hưởng cþa các biến đûc lêp lên biến phụ 

thuûc cho thçy quan hệ giữa biến HS với biến 

HL khöng cò ý nghïa thøng kê. Với đû tin cêy 

95%, mức ý nghïa thøng kê 0,161> 0,05, phân 

ánh thþ tục h÷ sơ khöng ânh hưởng đến mức đû 

hài lñng. Nghïa là giả thuyết H1 bị bác bỏ. 

Bøn nhóm nhân tø còn läi: công việc, thu nhêp, 

điều kiện làm việc và đào täo đều ânh hưởng 

tích cực đến sự hài lòng cþa người lao đûng. 

Sau khi loäi bó biến HS khói mô hình 

nghiên cứu, tiến hành phân tích SEM læn 2, ta 

có kết quâ phân tích dữ liệu cho thçy CMIN/Df 

= 1,693; GIF = 0,868, TLI = 0,938; CFI = 0,949; 

RMSEA = 0,69, điều đò chứng tó mô hình phân 

tích phù hợp với mức ý nghïa thøng kê cao hơn 

nhưng khi kiểm đðnh bìng ước lượng h÷i quy 

(læn 2) cho thçy quan hệ giữa biến DT (đào täo) 

với biến HL (hài lñng) khöng cò ý nghïa thøng 

kê (sig là 0,08> 0,05). Điều đò cho thçy biến đào 

täo không ânh hưởng rô ràng đến sự hài lòng 

cþa người lao đûng, giả thiết H2 bị bác bỏ. 

Tiếp tục loäi bó biến ĐT khói mô hình nghiên 

cứu tiến hành phân tích bìng SEM læn 3, ta có 

kết quâ phân tích dữ liệu cho thçy CMIN/Df = 

1,693; GIF = 0,868, TLI = 0,938; CFI = 0,949; 
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RMSEA = 0,69, điều đò chứng tó mô hình phân 

tích phù hợp với dữ liệu thð trường (Hình 3). 

Như vêy sau khi thực hiện các bước kiểm 

đðnh EFA, CFA và SEM (læn 3), kết quâ  

cho thçy có 3 nhóm nhân tø chính ânh hưởng trực  

tiếp tới sự hài lòng cþa người lao đûng täi Hâi 

Dương khi tham gia XKLĐ và cò ý đðnh quay 

trở läi khi hết hợp đ÷ng xuçt khèu ở Nhêt Bân 

là: nûi dung công việc; mức thu nhêp và điều 

kiện làm việc täi nơi đến. 

Bảng 4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA của các biến độc lập 

Biến độc lập 

Hệ số nhân tố tải 
(Principal component & Varimax) 

Biến 
độc 
lập 

Hệ số nhân tố tải  
(Principal Axis Factoring & Promax) 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

CV3 0,883     CV1 0,919     

CV1 0,882     CV3 0,905     

CV4 0,874     CV4 0,883     

CV2 0,796     CV2 0,726     

TN1  0,82    TN2  0,815    

TN4  0,783    TN4  0,771    

TN2  0,752    TN1  0,725    

TN3  0,707    TN3  0,623    

DK3   0,809   DK3   0,942   

DK4   0,793   DK4   0,878   

DK1   0,727   DK1   0,607   

DK2   0,653   DK2   0,551   

DT1    0,834  DT2    1,005  

DT2    0,729  DT1    0,670  

DT4    0,648  DT3      

DT3    0,646  DT4      

HS2     0,822 HS4     0,802 

HS4     0,801 HS3     0,767 

HS3     0,705 HS2     0,590 

HS1     0,665 HS1     0,555 

P-value 0,000  0,000 

Eigenvalue 7,075 2,390 1,862 1,355 1,195  7,075 2,390 1,862 1,355 1,195 

Phương sai giải thích (%) 69,388  60,090 

Bảng 5. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA của các biến phụ thuộc 

Biến  
phụ thuộc 

Hệ số tải nhân tố (Principal 
component & Varimax) 

Biến  
phụ thuộc 

Hệ số nhân tố tải (Principal Axis 
Factoring & Promax) 

KMO P-value 
Eigen 
value 

Phương sai  
giải thích (%) 

HL1 0,751 HL3 0,879  

0,839 

 

0,000 

 

3,024 

 

67,609 HL2 0,704 HL4 0,827 

HL3 0,808 HL1 0,813 

HL4 0,771 HL2 0,766 
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Hình 2. Kết quả phân tích CFA 

 

Hình 3. Kết quả phân tích SEM lần 3 

Bảng 6. Kết quả phân tích hồi quy 

Model 
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

T Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) -0,910 0,255  -3,568 0,000   

HS 0,096 0,058 0,083 1,657 0,100 0,829 1,206 

TN 0,287 0,069 0,255 4,161 0,000 0,552 1,813 

CV 0,374 0,058 0,338 6,456 0,000 0,756 1,322 

DK 0,273 0,058 0,261 4,689 0,000 0,671 1,491 

DT 0,251 0,072 0,207 3,491 0,001 0,591 1,691 
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 Bảng 7. Hệ số ước lượng hồi quy chưa chuẩn hóa 

Tác động Ước lượng chưa chuẩn hóa S.E. C.R. P-value Ước lượng chuẩn hóa R
2 

HL  TN 0,473 0,091 5,195 *** 0,427 0,790 

HL  CV 0,341 0,064 5,326 *** 0,362 

HL  DK 0,315 0,077 4,102 *** 0,321 

 

3.3.4. Phân tích mức độ ảnh hưởng của từng 

nhân tố tới sự hài lòng của người lao động 

Khi đo lường mức đû ânh hưởng cþa từng 

nhân tø, nghiên cứu sử dụng møi quan hệ tương 

quan và hàm h÷i quy. Đæu tiên, nhóm nghiên 

cứu tiến hành kiểm đðnh Person để đo lường 

mức đû ý nghïa cþa các biến trong hàm h÷i quy. 

Kết quâ các giá trð ý nghïa thøng kê đều nhó 

hơn 0,05 nghïa là biến đûc lêp có quan hệ tuyến 

tính với biến phụ thuûc và các nhân tø đûc lêp 

cþa mô hình có thể giâi thích được 70,9% sự hài 

lòng cþa người lao đûng khi tham gia XKLĐ. 

Đ÷ng thời khi kiểm đðnh Anova cho thçy F có 

giá trð dương với mức ý nghïa thøng kê < 1% 

chứng tó mö hình đề xuçt phù hợp với thực tế. 

Đøi chiếu với kết quâ nhên được (Bâng 6), nhân 

tø HS khöng đät ý nghïa thöng kê, phâi loäi bó. 

Sau khi loäi bó yếu tø HS, thực hiện kiểm 

chứng 4 yếu tø còn läi bìng hàm h÷i quy, kết 

quâ câ 4 nhân tø đều ânh hưởng tích cực đến sự 

hài lòng cþa người lao đûng khi tham gia XKLĐ, 

thể hiện qua phương trình h÷i quy như sau: 

HL = -0,91 + 0,287 TN + 0,374 CV + 0,273 

DK + 0,251 DT 

Trong đò 2 nhån tø tác đûng mänh nhçt là 

nhóm công việc và thu nhêp, theo sau là nhóm 

điều kiện làm việc, đào täo với các mức ý nghïa 

đều từ 0,1%, với Hệ sø R2 hiệu chînh = 0,699 

chứng tó 4 nhân tø trong mô hình giâi thích 

được 69,9% sự hài lòng cþa người lao đûng.  

Khi thực hiện kiểm đðnh møi tương quan các 

yếu tø trên mô hình SEM (3 yếu tø: Vð trí/nûi 

dung công việc; mức thu nhêp và điều kiện làm 

việc täi nơi đến) với các giá trð tìm được ânh 

hưởng cþa biến CV (β = 0,371) là lớn nhçt, thứ 2 

đến biến TN (β = 0,351), tiếp đò đến biến DK  

(β = 0,242) và cuøi cùng là biến DT (β = 0,210) với 

hệ sø R2 = 0,817 (kết quâ này hoàn toàn thøng 

nhçt với khîng đðnh cþa mö hình tương quan, 

h÷i quy). Kết quâ ước lượng h÷i quy chưa chuèn 

hóa cho thçy câ 3 biến này CV, TN, DK đều ânh 

hưởng tích cực đến biến HL. Sử dụng tiêu chuèn 

đû tin cêy 95%, các biến đều có sig bìng 0.000 

(AMOS ký hiệu *** là Sig. = 0,000). 

Hệ sø Beta chuèn hóa cho biết ânh hưởng 

cþa biến TN (β = 0,427) là lớn nhçt, tiếp đò đến 

biến CV (β = 0,362) và cuøi cùng là biến DK  

(β = 0,321). Hệ sø R2 = 0,79 chứng tó ba biến đûc 

lêp giâi thích được 79% biến thiên cþa biến phụ 

thuûc HL. 

Như vêy, sau khi sử dụng các công cụ kiểm 

đðnh Cronbach’s Alpha, EFA, tương quan và h÷i 

quy nhóm nghiên cứu khîng đðnh được có 4 

nhân tø: (1) công việc, (2) thu nhêp, (3) điều 

kiện làm việc và (4) đào täo ânh hưởng tới sự 

hài lòng cþa người lao đûng. Tiếp đến nhóm tác 

giâ thực hiện phân tích nhân tø khîng đðnh 

CFA và chäy mô hình SEM thì loäi bó nhân tø 

đào täo và rút ra kết luên sự hài lòng cþa người 

lao đûng khi tham gia XKLĐ chðu ânh hưởng 

bởi ba nhân tø chính là (1) thu nhêp, (2) công 

việc và (3) điều kiện làm việc. Điều này cho thçy 

hiện täi người lao đûng đi XKLĐ sang thð trường 

Nhêt Bân hài lòng nhçt là do thu nhêp phù hợp 

với công việc và điều kiện làm việc mà hõ đâm 

nhên. Nhân tø h÷ sơ và đào täo chî có møi tương 

quan và là điều kiện cæn giýp người lao đûng có 

thể đi XKLĐ được.  

3.3.5. Một số hàm ý đối với đơn vị tổ chức 

cho người đi XKLĐ 

Từ kết quâ nghiên cứu đã cho thçy, để nâng 

cao chçt lượng và hiệu quâ dðch vụ XKLĐ đi 

Nhêt Bân, các đơn vð cung cçp dðch vụ cæn têp 

trung vào các nûi dung sau: 

Thứ nhçt, đøi với yếu tø thu nhêp, mặc dù 

điểm sø đang được đánh giá cao nhçt, tuy nhiên 

các cöng ty XKLĐ täi Việt Nam cæn phâi khai 

thác các đơn hàng cò mức thu nhêp cao và ùn 

đðnh hơn như đơn hàng thực phèm, cơ khí. Ngoài 

ra các công ty cæn tham vçn cho nghiệp đoàn 
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Nhêt bù sung các khoân thưởng xứng đáng so với 

cøng hiến cþa người lao đûng. Đâm bâo mức thu 

nhêp cæn được trâ tương xứng với kết quâ làm 

việc và luön luön đâm bâo việc thực hiện hú trợ 

øm đau, tai nän đæy đþ cho người lao đûng. 

Thứ hai, cæn lựa chõn các nghiệp đoàn bên 

Nhêt uy tín, đâm bâo chuèn xác công việc như 

trong đơn hàng mà người lao đûng đã được ký kết 

trong hợp đ÷ng. Mặt khác trước khi tham gia đơn 

hàng các công ty cæn xem xét, rà soát chuyên 

môn cþa người lao đûng để bø trí đơn hàng cho 

phù hợp. Hơn nữa cæn phâi chú trõng công tác 

đào täo tay nghề giýp người lao đûng có chuyên 

môn tøt hơn đáp ứng được yêu cæu công việc. 

Thứ ba, các cöng ty XKLĐ täi Việt Nam cæn 

đưa thêm yêu cæu về điều kiện làm việc với các 

nghiệp đoàn täi Nhêt Bân trước khi ký hợp tác 

giữa các bên để đâm bâo an toàn, đâm bâo vệ 

sinh và sự tiện nghi. Hơn nữa phâi cò đæy đþ 

các dụng cụ trang bð bâo hû cho người lao đûng 

để người lao đûng sang XKLĐ yên tåm làm việc, 

đáp ứng yêu cæu mà đơn hàng đặt ra. 

4. KẾT LUẬN 

Sự hài lòng cþa người lao đûng khi tham gia 

XKLĐ chðu ânh hưởng bởi nhiều yếu tø chþ 

quan và khách quan. Kết quâ nghiên cứu cho 

thçy, người lao đûng täi Hâi Dương khá hài lñng 

khi lựa chõn tham gia XKLĐ täi Nhêt Bân và 

trong nghiên cứu cÿng chî ra 3 nhóm nhân tø 

ânh hưởng đến sự hài lòng cþa người lao đûng: 

thứ nhçt là thu nhêp, thứ hai là nhân tø công 

việc, cuøi cüng là điều kiện làm việc. Mặc dù cơ 

méu nghiên cứu còn hän chế, nhưng qua phån 

tích và kiểm đðnh sø liệu trên mô hình phân tích 

EFA, CFA và SEM về đû tin cêy cþa méu, biến 

lựa chõn và møi quan hệ tương quan, hàm h÷i 

quy giữa các biến, nghiên cứu không chî hữu ích 

với các đề xuçt giâi pháp cho các đơn vð kinh 

doanh dðch vụ XKLĐ khi hướng đến thð trường 

đæy tiềm nëng là Nhêt Bân như cæn khai thác 

đơn hàng cò mức thu nhêp cao, lựa chõn nghiệp 

đoàn uy tín và đưa thêm điều khoân điều kiện 

làm việc trong hợp đ÷ng lao đûng, mà còn là tài 

liệu tham khâo ý nghïa cho các nghiên cứu tiếp 

theo liên quan cùng chþ đề.  
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