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CHƢƠNG 1 MỞ ĐẦU 

1.1 Giới thiệu 

Chuyển từ thế kỷ 20 sang 21, toàn cầu hóa nổi lên nhƣ là một hiện tƣợng có ý nghĩa quan 

trọng trong thị trƣờng thế giới ngày nay. Toàn cầu hóa  đƣợc nghiên cứu từ nhiều khía cạnh 

khác nhau nhƣ văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội, v.v. (Manrai & Manrai, 2011). Ngành dịch 

vụ có ở khắp mọi nơi (Kotler & Keller, 2011). Dịch vụ càng ngày càng trở nên quan trọng 

(Malhotra, Ulgado, Agarwal, Shainesh, & Wu, 2005).  

Lý thuyết về văn hóa đƣợc đƣa vào các nghiên cứu chuyên ngành của kinh tế học nhƣ 

quản trị học, kinh doanh quốc tế, quản trị quốc tế, tiếp thị dịch vụ quốc tế ngày càng nhiều từ 

những thập niên cuối thế kỷ 20. Trong những năm gần đây, sự quan tâm đến nghiên cứu ảnh 

hƣởng của văn hóa đến hành vi ngƣời tiêu dùng ngày càng tăng (de Mooij & Hofstede, 2011).  

Javalgi, Cutler, và Young (2005) xây dựng khung lý thuyết hình kim tự tháp về văn hóa, 

nghiên cứu tiếp thị và hành vi trong đó văn hóa đóng vai trò quan trọng trong việc ảnh hƣởng 

đến hành vi ngƣời tiêu dùng. Theo Soares, Farhangmehr, và Shoham (2007) thì văn hóa hình 

thành ảnh hƣởng bao trùm hành vi con ngƣời. Mặc dù những khó khăn về định nghĩa văn hóa 

tạo ra thách thức trong nghiên cứu giao thoa văn hóa, ảnh hƣởng của văn hóa đến tiêu dùng và 

tiếp thị tạo dựng sự chú ý đang tăng dần trong những năm gần đây.  

Hofstede (1980) tìm ra mô thức bốn khía cạnh văn hóa và cùng với Bond (1988) một khía 

cạnh văn hóa thứ năm đƣợc thêm vào. Đó là: (1) khoảng cách quyền lực (power distance), (2) 

tính cá nhân-tính tập thể (individualism-collectivism), (3) tính nam-tính nữ (masculinity-

femininity), (4) tâm lý tránh bất định (uncertainty avoidance), và (5) định hƣớng dài hạn-ngắn 

hạn (long-term- short-term orientation). Steenkamp (2001) nhận định khung nghiên cứu của 

Hofstede về văn hóa là đƣợc sử dụng rộng rãi nhất trong các nghiên cứu về tâm lý học, xã hội 

học, tiếp thị, hoặc quản trị. 

Tác giả chƣa tìm thấy nghiên cứu giao thoa văn hóa nào đƣợc thực hiện trong việc đánh 

giá dịch vụ (đánh giá cảm nhận về chất lƣợng dịch vụ) hoặc trong mối quan hệ giữa chất 

lƣợng dịch vụ và hài lòng khách hàng. Đặc biệt trong lĩnh vực dịch vụ hàng không, chƣa có 

nghiên cứu giao thoa văn hóa nào dủng phƣơng pháp đo lƣờng văn hóa trực tiếp từ giá trị 

nghiên cứu ảnh hƣởng của văn hóa đến mối quan hệ giữa chất lƣợng dịch vụ và hài lòng 

khách hàng. Câu hỏi nghiên cứu được đặt ra là văn hóa có tác động như thế nào đến đến mối 

quan hệ giữa chất lượng dịch vụ hàng không và sự hài lòng của hành khách?  

Để lấp khoảng trống nghiên cứu này cần thiết phải có nghiên cứu giao thoa văn hóa tại 

Việt Nam nhằm khám phá ảnh hƣởng của văn hóa trong mối quan hệ giữa chất lƣợng dịch vụ 

hàng không và sự hài lòng của hành khách thông qua sử dụng phƣơng pháp đo lƣờng văn hóa 

trực tiếp từ giá trị-thang đo CVSCALE (Individual Cultural Values Scale) với 05 khía cạnh 

văn hóa ở cấp độ cá nhân của Yoo, Donthu, và Lenartowicz (2011) phát triển từ lý thuyết của 

Hofstede (1991), và sử dụng phƣơng pháp phân tích dữ liệu đa biến thế hệ hai và mới là mô 

hình cấu trúc tuyến tính SEM (Structural equation modelling) và phân tích biến điều tiết-mô 

hình cấu trúc tuyến tính MSEM (Moderated structural equation models).  

1.2 Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát là kiểm định vai trò điều tiết của văn hóa tác động đến mối quan hệ 

giữa chất lƣợng dịch vụ hàng không và sự hài lòng của hành khách. Để đạt đƣợc mục tiêu 

tổng quát, bốn mục tiêu cụ thể đƣợc đề ra: (i) xác định những thành phần cấu thành chất 

lƣợng dịch vụ hàng không; (ii) kiểm định mối quan hệ giữa chất lƣợng dịch vụ hàng không và 
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sự hài lòng hành khách; (iii) kiểm định vai trò điều tiết của văn hóa ở cấp độ cá nhân tác động 

đến độ mạnh của mối quan hệ giữa chất lƣợng dịch vụ hàng không và sự hài lòng hành khách; 

và (iv) đƣa ra một số hàm ý cho nhà quản trị để hoàn thiện chất lƣợng dịch vụ hàng không. 

1.3 Phạm vi nghiên cứu 

 Đối tượng nghiên cứu: Hành khách đến từ các quốc gia/vùng lãnh thổ trên thế giới và sử 

dụng dịch vụ hàng không nội địa hoặc quốc tế của các hãng hàng không truyền thống trong 

thời gian 12 tháng gần nhất. 

 Phạm vi nghiên cứu: 

Dữ liệu nghiên cứu đƣợc thu thập qua khảo sát trực tiếp tại Tp. HCM và qua khảo sát gián 

tiếp với ngƣời trả lời thông tin ở Việt Nam và ở các quốc gia/vùng lãnh thổ khác nhau trên 

thế giới: (i) trực tiếp: tại các phòng chờ ra máy bay tại nhà ga hành khách quốc tế-Cảng 

Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, các công ty lữ hành và du lịch, và các trƣờng đại học; 

(ii) gián tiếp: qua thƣ điện tử và khảo sát trực tuyến. 

1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phƣơng pháp nghiên cứu là nghiên cứu định lƣợng dạng khảo sát sử dụng kỹ thuật phỏng vấn 

(trực diện, gửi thƣ điện tử, và qua internet) với công cụ là bảng câu hỏi chi tiết và sử dụng các 

phƣơng pháp và công cụ phân tích dữ liệu hiện đại (phần 1.4 trình bày chi tiết ở chƣơng Ba).  

1.5 Ý nghĩa của nghiên cứu 

1.5.1 Ý nghĩa khoa học 

Về mặt lý thuyết: 

 Đóng góp chính và có giá trị của nghiên cứu này là khám phá vai trò điều tiết của văn hóa 

làm thay đổi độ mạnh mối quan hệ giữa chất lƣợng dịch vụ hàng không và sự hài lòng của 

hành khách tại Việt Nam. Kết quả kiểm định tại Việt Nam cho thấy những phát hiện mới có 

tính chất quan trọng về mặt lý thuyết khoa học là ba biến điều tiết của văn hóa là khoảng 

cách quyền lực, tính tập thể, và tính nam làm thay đổi độ mạnh của mối quan hệ này. Kết 

quả kiểm định hệ số ảnh hƣởng tƣơng tác hỗ tƣơng từ dữ liệu khảo sát tại Việt Nam cho 

thấy kết quả quan trọng khác là cả ba tƣơng tác hỗ tƣơng khoảng cách quyền lực, tính tập 

thể, và tính nam với chất lƣợng dịch vụ hàng không đều có mức độ ảnh hƣởng có ý nghĩa và 

có tính thực tiễn trong nghiên cứu khoa học xã hội. 

 Nghiên cứu này đã vƣợt qua đƣợc khoảng trống về mặt suy luận khoa học của một số 

nghiên cứu có trƣớc, một loại sai lầm suy luận tổng quan (ecological fallacy), là giả định 

văn hóa (giá trị văn hóa) của mỗi khách hàng là nhƣ nhau trong cùng một quốc gia và văn 

hóa không thay đổi. Phân tích và suy luận dựa vào giả định này có thể dẫn đến kết luận bị 

thiên lệch hoặc thiếu khách quan. Để phá tan giả định này, khái niệm văn hóa trong NC 

đƣợc thực tiễn hóa theo cách tiếp cận đo lƣờng 05 khía cạnh giá trị văn hóa của Hofstede 

(1991) ở cấp độ cá nhân của Yoo, Donthu, và Lenartowicz (2011). Đây cách tiếp cận mới để 

phân tích văn hóa một cách nhất quán và khách quan. Khi suy luận từ thực tế cần xem xét hệ 

thống các giá trị văn hóa trong mỗi cá nhân và xem chúng là khác nhau qua các cá nhân. 

 Kết quả của nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam này khẳng định đƣợc tính học thuật là kiểm 

định văn hóa (ở cấp độ cá nhân) điều tiết mối quan hệ chất lƣợng dịch vụ hàng không và sự 

hài lòng của hành khách. 

 Kết quả của nghiên cứu này góp phần bổ sung và làm phong phú thêm lý thuyết khoa học 

văn hóa trong kinh doanh quốc tế/tiếp thị dịch vụ quốc tế qua một nghiên cứu định lƣợng tại 
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Việt Nam với ngữ cảnh dịch vụ hàng không và góp phần gia tăng tri thức khoa học toàn cầu 

của liên ngành văn hóa và quản trị/kinh doanh/tiếp thị dịch vụ quốc tế. 

Về phƣơng pháp nghiên cứu:  

 Nghiên cứu này với kết quả thang đo khái niệm chất lƣợng dịch vụ hàng không đã đƣợc 

kiểm định giúp các nghiên cứu tiếp theo có thể lặp lại hoặc điều chỉnh/bổ sung thang đo chất 

lƣợng dịch vụ hàng không cho ngữ cảnh ở các quốc gia khác hoặc ở Việt Nam.  

 Nghiên cứu này với kết quả thang đo khái niệm sự hài lòng của hành khách và văn hóa đã 

đƣợc kiểm định giúp các nghiên cứu  tiếp sử dụng, điều chỉnh và bổ sung hai thang đo này 

trong lĩnh vực dịch vụ khác tại Việt Nam hoặc tại các quốc gia khác. 

 Nghiên cứu này giúp thêm vào một khối lƣợng lớn các thang đo chất lƣợng dịch vụ đã có 

trên thế giới bằng thang đo chất lƣợng dịch vụ hàng không tại Việt Nam. Mô hình nghiên 

cứu về chất lƣợng dịch vụ hàng không và sự hài lòng của hành khách góp phần bổ sung lý 

thuyết về chất lƣợng của dịch vụ hàng không. 

 Nghiên cứu này sử dụng phƣơng pháp và công cụ nghiên cứu mới và hiện đại là phân tích 

mô hình cấu trúc tuyến tính SEM và phân tích biến điều tiết-mô hình cấu trúc tuyến tính 

MSEM (phân tích ảnh hƣởng của biến điều tiết với thang đo liên tục-metric scale trong 

SEM). SEM đƣợc xem là phƣơng pháp quan trọng trong NC kinh tế và khoa học hành vi. 

1.5.2 Ý nghĩa thực tiễn 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy các hãng hàng không có thể ứng dụng mô hình và thang đo 

chất lƣợng dịch vụ hàng không (theo mô hình chuỗi dịch vụ) đã đƣợc kiểm định về độ tin 

cậy và giá trị từ dữ liệu nghiên cứu định lƣợng thực tế tại Việt Nam vào việc đo lƣờng chất 

lƣợng dịch vụ của hãng mình. 

 Các hãng hàng không có thể ứng dụng thang đo văn hóa (giá trị văn hóa cá nhân) 

CVSCALE của Yoo, Donthu và Lenartowicz (2011) đã đƣợc kiểm định tại Việt Nam cho 

các mục đích nghiên cứu thị trƣờng của riêng từng hãng khi cần tìm hiểu sự khác biệt văn 

hóa của hành khách cho chiến lƣợc chung hay đặc thù của từng giai đoạn kinh doanh. 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy các hãng hàng không cần chú ý đến mức độ quan trọng của 

từng thành phần khái niệm chất lƣợng dịch vụ hàng không, và xây dựng nhiều chiến lƣợc 

khác nhau đảm bảo chất lƣợng dịch vụ đến với hành khách. Nâng cao chất lƣợng dịch vụ và 

sự hài lòng của hành khách sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh của từng hãng hàng không. 

 Kết quả nghiên cứu cho thấy văn hóa của hành khách đến từ các quốc gia/vùng lãnh thổ 

khác nhau đánh giá khác nhau về chất lƣợng dịch vụ đƣợc cung cấp, do vậy các hãng hàng 

không cần thiết kế các khóa học liên văn hóa có gắn kết đến từng thành phần của chất lƣợng 

dịch vụ nói chung và chất lƣợng dịch vụ hàng không nói riêng. Nâng cao hiểu biết của nhân 

viên tuyến trƣớc và tuyến sau về văn hóa sẽ giúp hãng hàng không tránh đƣợc những va 

chạm hay xung đột trong kinh doanh và giao tiếp. 

CHƢƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.1 Cơ sở lý thuyết về văn hóa 

2.1.1 Văn hóa và giá trị văn hóa 

Văn hóa 

Có rất nhiều định nghĩa về khái niệm „văn hóa‟. Cho đến nay, đã có hàng trăm định nghĩa 

khác nhau về văn hoá (định nghĩa theo triết học, dân tộc học, nhân học, tâm lý học, xã hội 

học, v.v.). Quan niệm về văn hóa đƣợc hiểu theo quan điểm nhân học văn hóa (cultural 
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anthropology) (bảng 2.1). Định nghĩa về văn hóa của Kluckhohn (1951); Hofstede, Hofstede, 

và Minkov (2010) được xem là định nghĩa dẫn dắt trong nghiên cứu này. 

Bảng 2.1 Một số định nghĩa về văn hóa 

Tác giả Định nghĩa 

Tylor (1871) 

“Văn hóa hay văn minh, theo nghĩa rộng về dân tộc học, là một phức thể toàn 

diện bao gồm tri thức, tín ngƣỡng, nghệ thuật, đạo đức, luật pháp, tập quán và 

một số năng lực và thói quen khác đƣợc con ngƣời hoạch đắc với tƣ cách là 

thành viên của xã hội.” 

Kluckhohn (1951, 

trong Hofstede, 

2001) 

"Văn hóa bao gồm các thức mẫu về những cách suy nghĩ, cảm giác và hành 

động. Cốt lõi của văn hóa là những tƣ tƣởng truyền thống và hệ thống giá trị 

gắn liền với những tƣ tƣởng này." 

Trần Ngọc Thêm 

(2004) 

“Văn hóa là một hệ thống hữu cơ các giá trị (vật chất và tinh thần, tĩnh và 

động, vật thể và phi vật thể…) do con ngƣời sáng tạo và tích lũy qua quá trình 

hoạt động thực tiễn, trong sự tƣơng tác giữa con ngƣời với môi trƣờng tự 

nhiên xã hội của mình.” 

Hofstede, 

Hofstede, & 

Minkov (2010)   

Văn hóa là "sự lập trình trí tuệ/tâm trí tập thể mà lập trình này giúp phân biệt 

những thành viên của nhóm hoặc nhóm đặc thù này với những thành viên của 

nhóm hoặc nhóm đặc thù khác." 

Giá trị là yếu tố cốt lõi giúp văn hóa mang tính dài hạn, vì vậy hầu hết các nghiên cứu về văn 

hóa đều tập trung nghiên cứu các giá trị văn hóa. Nghiên cứu này lựa chọn cách tiếp cận giá trị 

đối với văn hóa.  

Giá trị văn hóa 

Các nhà nghiên cứu đồng ý cốt lõi của văn hóa chính là hệ thống các giá trị (Erez & 

Earley, 1993; Hofstede, 1997, 2001; Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2010; Kluckhohn, 1951, 

trong Hofstede 2001; Schwartz, 2011).   

Mead và Andrews (2009) cho rằng hệ thống giá trị là những giả thiết/giả định 

(asumptions) đƣợc chia sẻ về sự vật nên là gì. Giá trị là khái niệm có độ bao quát rất lớn bởi 

nó mang tính tƣơng đối (Trần Ngọc Thêm, 2000). Văn hóa là tƣơng đối ở các hệ thống giá trị 

văn hóa-xã hội (Hampden-Turner & Trompenaars, 2006). 

Theo Hofstede, Hofstede, và Minkov (2010, tr. 9) giá trị có khuynh hƣớng rộng thể hiện 

trạng thái cụ thể nào đó so với trạng thái khác. Giá trị là cảm xúc thể hiện theo mũi tên lƣỡng 

cực (cực dƣơng và cực âm). Giá trị đề cập theo những cặp giá trị nhƣ: tốt-xấu, sạch-bẩn, an 

toàn-nguy hiểm, cho phép-không cho phép, đứng đắn-không đứng đắn, đạo đức-trái đạo đức, 

đẹp-xấu, tự nhiên-không tự nhiên, hợp lý-nghịch lý, bình thƣờng-bất bình thƣờng, lý trí-không 

có lý trí, v.v.  Trần Ngọc Thêm (2000) luận dẫn khái niệm văn hóa kéo theo khái niệm giá trị, 

tính giá trị. Không phải mọi cái do con ngƣời tạo ra đều là văn hóa, mà chỉ có những gì có giá 

trị mới thuộc về văn hóa. Tiếp đó, ông nhận diện khái niệm văn hóa qua bốn đặc trƣng cơ bản 

của văn hóa là: tính hệ thống, tính giá trị, tính nhân sinh, và tính lịch sử (hình 2.1). Điểm mấu 

chốt trong định nghĩa văn hóa của ông là văn hóa là một hệ thống các giá trị. Mọi giá trị văn 

hóa đều có liên quan mật thiết với nhau tạo thành một hệ thống chặt chẽ. Văn hóa là một khái 

niệm mang tính hệ thống. Trong nghiên cứu này, văn hóa được hiểu là hệ thống các giá trị.   
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HỆ THỐNG

Hệ thống giá trị Hệ thống phi giá trị

Hệ thống giá trị 

thiên tạo (tự nhiên)

Hệ thống giá trị 

nhân tạo (xã hội)

Hệ thống giá trị 

nhân tạo có tính 

lịch sử 

(=VĂN HÓA)

Hệ thống giá trị 

nhân tạo KHÔNG 

có tính lịch sử

 

 Hình 2.1 Xác định khái niệm “văn hóa” (Nguồn: Trần Ngọc Thêm, 2004) 

2.1.2 Các khía cạnh giá trị văn hóa  

Dựa theo các nghiên cứu có mô hình đa chiều giá trị văn hóa nổi trội có liên quan đến kinh 

doanh và quản trị quốc tế và nổi trội nhƣ Hall (1960); Kluckhohn & Strodtbeck (1961, trong 

Mead và Andrews, 2009); Hofstede (1980); Hofstede & Bond (1988); Trompenaars (1993), 

Trompenaars & Hampden-Turner (1997); Schwartz (1992, 1994, 1999); và GLOBE Project 

Team (2001), tác giả tổng hợp các khía cạnh giá trị văn hóa theo các nghiên cứu này (bảng 

2.2). 

Trong NC này, năm khía cạnh văn hóa của Hofstede (1980; 1991/1997/2010; Hofstede & 

Bond, 1988; Hofstede, Hofstede, & Minkov, 2010)  được sử dụng làm lý thuyết nền tảng trong 

nghiên cứu tác động của văn hóa đến mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và hài lòng khách 

hàng. Các khía cạnh đó là: (1) khoảng cách quyền lực, (2) tâm lý tránh bất định, (3) tính cá 

nhân-tính tập thể, (4) tính nam-tính nữ, và (5) định hướng dài hạn-định hướng ngắn hạn. 

2.1.3 Đo lường văn hóa 

Văn hóa đƣợc thực tiễn hóa nhƣ thế nào? Trong kinh doanh quốc tế, Lenartowicz và 

Roth (1999, 2004); trong tiếp thị quốc tế, Soares và cộng sự (2007) đƣa ra bốn cách tiếp 
cận để đo lƣờng văn hóa đó là: (i) mô tả theo dân tộc học: với nghiên cứu điển hình của 

Hall (1960); (ii) sử dụng quốc tịch/quốc tịch theo nơi sinh: đây là cách thông dụng nhất 

trong các nghiên cứu kinh doanh; (iii) đo lƣờng văn hóa trực tiếp từ giá trị: với nghiên 

cứu điển hình của Hofstede (1980, 1991, 2001) với thang đo VSM (Values survey 

module) 1982, 1994; Hofstede, Hofstede, và Minkov (2008) với VSM2008; Rokeach 

(1973) với thang đo RVS (Rokeach values survey), Schwartz (1992, 1994) với thang đo 

SVS (Schwartz values system); và thang đo CVSCALE của Donthu và Yoo (1998), Yoo 

và Donthu (2002, 2005), Yoo, Donthu, và Lenartowicz (2011) điều chỉnh từ thang đo của 

Hofstede để đo lƣờng văn hóa ở cấp độ cá nhân; và (iv) đo lƣờng văn hóa gián tiếp: sử 

dụng thang điểm của Hofstede cho mỗi quốc gia theo 05 khía cạnh văn hóa.  

Lenartowicz và Roth (1999) đặc biệt nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của phƣơng pháp 

đo lƣờng trực tiếp giá trị văn hóa. Phƣơng pháp này đo lƣờng giá trị văn hóa của đối 

tƣợng nghiên cứu trong mẫu, và suy luận các đặc điểm văn hóa dựa vào tổng quát hóa các 

giá trị này. Phƣơng pháp này giả định khái niệm văn hóa dựa trên-giá trị. Bốn phƣơng 

pháp trên đƣợc tóm tắt trong bảng 2.3. 
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Bảng 2.2 Bản đồ về Văn hóa 

Nghiên cứu Khía cạnh giá trị văn hóa Đánh giá kết quả  

Hall (1960) 

Thời gian  
Khác biệt văn hóa liên quan đến 

05 khía cạnh giá trị văn hóa và ảnh 

hƣởng của chúng đến ứng xừ/hành 

vi giữa các cá nhân. 

Không gian  

Vật sở hữu/tài sản 

Tình hữu nghị 

Thỏa ƣớc  

Kluckhohn 

& 

Strodtbeck 

(1961) 

Bản chất tự nhiên của con ngƣời 
06 vấn đề mọi xã hội đều có. Xã 

hội khác nhau đƣa ra cách đối đầu 

với 06 vấn đề này khác nhau. 06 

vấn đề này còn đƣợc gọi là các 

khuynh hƣớng văn hóa. 

Mối quan hệ giữa các cá nhân 

Cách thức hoạt động con ngƣời 

Niềm tin vào bản tính cơ bản của con ngƣời 

Định hƣớng theo thời gian 

Sử dụng không gian 

Hofstede 

(1980) 

Tính cá nhân-tính tập thể 04 dạng thức giá trị cơ bản của 

văn hóa, liên kết chúng với lý 

thuyết và thực tiễn trong quản lý 

(theo suy nghĩ phương Tây). 

Khoảng cách quyền lực 

Tâm lý tránh bất định 

Tính nam-tính nữ 

Hofstede & 

Bond (1988) 

Định hướng ngắn hạn-định hướng dài hạn  Khía cạnh giá trị văn hóa (theo 

suy nghĩ phương Đông).  

Trompenaars 

(1993) 

Chủ nghĩa phổ quát-đặc thù 
07 khía cạnh văn hóa thể hiện sự 

khác biệt văn hóa giữa các quốc 

gia. Khung lý thuyết của 

Trompenaars đƣợc các nhà quản lý 

biết đến rộng rãi (vì có nhiều yếu 

tố xã hội học và nhân học). 

Tính cá nhân-tính cộng đồng 

Quan hệ trung tính-xúc cảm 

Tách biệt đối lập-Toàn cục 

Tự tạo lập đối lập-Mặc nhiên 

Định hƣớng thời gian 

Thái độ với thiên nhiên  

Schwartz 

(1992, 1994, 

1999) 

Bảo thủ 
07 khía cạnh giá trị văn hóa giải 

thích sự khác biệt về giá trị văn 

hóa ở cấp độ quốc gia và chúng có 

vai trò quan trọng dẫn đắt ngƣời ra 

quyết định, lãnh đạo,v.v. ở các lĩnh 

vực khác nhau trong công việc. 

Độc lập trí tuệ  

Độc lập xúc cảm 

Cấu trúc bề bậc  

Chủ nghĩa quân bình 

Làm chủ  

Hòa hợp 

GLOBE  

Project 

Team  

(2001) 

Tính quyết đoán 

09 khía cạnh giá trị văn hóa giúp 

phân biệt xã hội này với xã hội 

khác và có ý nghĩa quản trị quan 

trọng. 

Định hƣớng tƣơng lai 

Định hƣớng theo thành quả 

Định hƣớng con ngƣời 

Khác biệt giới 

Tâm lý tránh bất định 

Khoảng cách quyến lực 

Tính cộng đồng-cá nhân trong tổ chức 

Tính cộng đồng trong nhóm/gia đình 

(Nguồn: tổng hợp từ Schwartz, 1999; Lane & cộng sự, 2000; Javidan & House, 2001) 

Trong đề tài nghiên cứu này, văn hóa được thực tiễn hóa dựa trên giá trị. Cách tiếp cận là áp 

dụng phương pháp đo lường văn hóa trực tiếp từ giá trị (DVI).  
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Bảng 2.3 Các phƣơng pháp đo lƣờng văn hóa  

Phƣơng pháp 
NC KD 

quốc tế 
Đo lƣờng Điểm yếu chính Điểm mạnh chính 

Mô tả theo dân tộc học  

(Ethnological 

description-ED)  

Rất ít 

Không áp 

dụng 

(N/A) 

- Đo lƣờng định lƣợng 

không đƣợc khai thác  

- Tốn thời gian 

- Chấp nhận về 

mặt lý thuyết  

- Đồng nhất nhóm 

Sử dụng quốc tịch 

(Validated regional 

affliation-VRA)  

Rất nhiều   

(sử dụng 

rộng rãi) 

Định 

danh 

(Nominal) 

- Độ giá trị 

- Biến gây nhiễu  

- Đồng nhất nhóm 

Thuận tiện 

Đo lường văn hóa trực 

tiếp từ giá trị  

(Direct values inference-

DVI) 

Ít 

Thang đo 

quãng 

(Interval) 

- Chọn mẫu 

- Biến gây nhiễu 

- Mức độ hiểu biết của 

đối tƣợng NC 

- Đồng nhất nhóm 

Đo lƣờng quãng 

Đo lƣờng văn hóa gián 

tiếp (Indirect values 

inference-IVI/Validated 

benchmarks-VA) 

Ít 

Thang đo 

quãng 

(Interval) 

- Dữ liệu thứ cấp 

- Sai số đo tiềm năng 

- Chỉ một điểm số cho 

một nền văn hóa. 

Thuận tiện 

(Nguồn: Lenartowicz & Roth, 1999) 

2.1.4 Đo lường văn hóa trực tiếp từ giá trị ở cấp độ cá nhân 

Có nhiều nghiên cứu về văn hóa trong kinh doanh quốc tế/tiếp thị quốc tế sử dụng quốc gia là 

đơn vị phân tích. Đo lƣờng văn hóa theo cách tiếp cận sử dụng quốc tịch đƣợc sử dụng nhiều, tuy 

nhiên nó có nhƣợc điểm là xem quốc gia đồng nhất với nền văn hóa (Roth, 1995).  

Hofstede (1980, 1991/1997/2010, 2001) tìm thấy sự khác biệt văn hóa thông qua phân tích các 

chiều cạnh/định hƣớng văn hóa có liên quan đến công việc ở các quốc gia khác nhau. Năm khía 

cạnh/định hƣớng này phản ánh khác biệt về giá trị văn hóa có ảnh hƣởng đến tƣơng tác giữa các cá 

nhân với nhau. Một trong những đóng góp quan trọng của Hofstede là 05 khía cạnh/định hƣớng 

văn hóa này bao quát phần lớn các giá trị văn hóa và đƣa ra so sánh văn hóa giữa các quốc gia 

(Mead & Andrews, 2009). Đơn vị phân tích trong nghiên cứu của Hofstede là quốc gia. Tuy nhiên 

theo Yoo và Donthu (2002) nghiên cứu về văn hóa ở cấp độ quốc gia có giả định là xem tất cả các 

thành viên của một nƣớc là đồng nhất về văn hóa. Một quan điểm mới về văn hóa, giá trị văn hóa 

đƣợc thu nhận, là khác nhau qua các cá nhân với nhau (Donthu & Yoo, 1998; Yoo & Donthu, 

2002, 2005; Yoo, Donthu, & Lenartowicz, 2011).   

Yoo, Donthu, và Lenartowicz (2011. tr. 195) nhận xét cách truyền thống áp dụng đơn vị phân 

tích là quốc gia theo nghiên cứu của Hofstede không thích hợp khi nghiên cứu xem xét ảnh hƣởng 

của giá trị văn hóa của từng cá nhân. Bằng cách đo lƣờng giá trị văn hóa ở cấp độ cá nhân và 

không xem chúng và văn hóa quốc gia là nhƣ nhau, các nhà nghiên cứu có thể tránh đƣợc sai lầm 

suy luận tổng quan (ecological fallacy) có thể xảy ra khi các mối quan hệ ở cấp độ quốc gia đƣợc 

diễn dịch nhƣ là chúng đƣợc áp dụng cho cá nhân.  

Vì vậy, từ nghiên cứu đầu tiên (Donthu & Yoo, 1988) và qua nhiều nghiên cứu khác của mình, 

Yoo, Donthu, và Lenartowicz (2011) đã xây dựng và kiểm định đƣợc thang đo văn hóa CVSCALE 

mang tính tâm lý học đo lƣờng 05 khía cạnh văn hóa của Hostede (1991) ở cấp độ cá nhân.  

Điểm mấu chốt đo lường văn hóa trong nghiên cứu này: 
 Nghiên cứu phát triển các giả thuyết biến điều tiết văn hóa dựa vào 05 khía cạnh/định hƣớng 

văn hóa theo Hofstede đã đƣợc Donthu và Yoo, 1998; Yoo và Donthu, 2002, 2005; Yoo, 

Donthu, và Lenartowicz, 2004, 2011 điều chỉnh. 05 khía cạnh/định hƣớng văn hóa này đƣợc 

đo lƣờng ở cấp độ cá nhân (individual level of analysis).  
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 Thang đo văn hóa để đo lƣờng văn hóa trực tiếp từ giá trị đƣợc sử dụng trong nghiên cứu là 

thang đo văn hóa CVSCALE (Yoo, Donthu, & Lenartowicz, 2011) với 05 khía cạnh: (1) 

khoảng cách quyền lực (power distance), (2) tâm lý tránh bất định (uncertainty avoidance), 

(3) tính tập thể (collectivism), (4) tính nam (masculinity), và (5) định hƣớng dài hạn (long-

term orientation) 

2.1.5 Vai trò của biến điều tiết văn hóa  

Theo Kirkman, Lowe, và Gibson (2006), các nghiên cứu văn hóa xem xét tác động điều 

tiết của văn hóa với cấp độ phân tích cá nhân thƣờng ở ba dạng: (i) kiểm định các cá nhân từ 

các quốc gia khác nhau có khác biệt đáng kể về giá trị văn hóa hay không và từ sự khác biệt 

này, sử dụng quốc gia/nƣớc nhƣ là biến điều tiết; (ii) kiểm định tác động điều tiết của văn hóa 

đƣợc đo lƣờng trực tiếp từ giá trị văn hóa; và (iii) sau khi kiểm định tác động điều tiết của giá 

trị văn hóa, xác định quốc gia/nƣớc đó có giải thích phƣơng sai (variance) hay không. Tác 

động điều tiết văn hóa hàm ý rằng lý thuyết và thực tiễn trong quản lý con ngƣời cần đƣợc 

điều chỉnh dựa vào sự ứng phó với các tình huống bất ngờ của văn hóa.  

2.2 Cơ sở lý thuyết về chất lƣợng dịch vụ hàng không 

2.2.1 Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng 

Parasuraman, Zeithaml, và Berry (1985) đƣa ra ba ý niệm then chốt của chất lƣợng dịch 

vụ (CLDV) là: (i) đối với ngƣời tiêu dùng, chất lƣợng của dịch vụ thì khó đánh giá hơn chất 

lƣợng của hàng hóa; (ii) CLDV cảm nhận là kết quả từ sự so sánh giữa sự mong đợi của 

khách hàng và cung cấp dịch vụ thực tế; và (iii) đánh giá chất lƣợng không phải chỉ là đánh 

giá kết quả của một dịch vụ mà đánh giá này có liên quan đến đánh giá cả một quá trình tạo 

giao dịch vụ. 

Bàn luận về chất lƣợng và hài lòng khách hàng đƣợc dựa trên cơ sở cảm nhận của khách 

hàng về dịch vụ (Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009). Một số định nghĩa chung nhất liên quan 

đến dịch vụ đó là định nghĩa về CLDV cảm nhận-perceived service quality (Stewart, Hope, & 

Muhlemann, 2000). CLDV cảm nhận nhƣ là một diễn dịch chủ quan của khách hàng về kinh 

nghiệm của mình (Lehtinen & Lehtinen, 1991).  

Anderson và Fornell (1993) phát biểu đánh giá hài lòng khách hàng có thể là đánh giá ở 

từng giao dịch/thuộc tính cụ thể, nhƣng cũng có thể là đánh giá tổng thể/toàn diện, dựa vào tất 

cả những trải nghiệm trƣớc đó của khách hàng về một sản phẩm hoặc dịch vụ (trong 

Anderson, 1996, tr. 265). Oliver (1997, tr. 13) định nghĩa hài lòng khách hàng là sự hồi đáp 

lại thực hiện dịch vụ. Đó là việc đánh giá thuộc tính của sản phẩm hay dịch vụ, hoặc đánh giá 

chính bản thân sản phẩm hoặc dịch vụ đó, bằng cách đƣa ra mức độ „thích‟ của việc thực hiện 

dịch vụ liên quan đến tiêu dùng, bao gồm cả các mức độ thấp hơn-hoặc-cao hơn.  

2.2.2 Đo lường chất lượng dịch vụ 

Parasuraman, Zeithaml, và Berry (1985, 1988) phát triển thang đo SERVQUAL có 2 phần là 

Mong đợi-Expectations (22 biến quan sát) và Cảm nhận-Perceptions (22 biến quan sát) với 05 

thành phần của CLDV: (1) tin cậy, (2) đáp ứng, (3) năng lực phục vụ, (4) thấu cảm, và (5) 

phƣơng tiện hữu hình. Các thành phần của thang đo này đƣợc sử dụng để đo lƣờng rộng rãi 

trong các lĩnh vực dịch vụ (Furrer & cộng sự, 2000).  Cronin và Taylor (1992) xây dựng công 

cụ SERVPERF nhằm đo lƣờng 05 chiều cạnh của CLDV là: (1) tin cậy, (2) đáp ứng, (3) năng 

lực phục vụ, (4) thấu cảm, và (5) phƣơng tiện hữu hình qua việc khách hàng cảm nhận dịch vụ 

đƣợc tạo giao nhƣ thế nào. SERVPERF chỉ sử dụng 22 biến quan sát (một nửa số biến quan 

sát của SERVQUAL) mà không phải từ bỏ bất cứ khả năng giải thích có ý nghĩa nào.  
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2.2.3 Chất lượng dịch vụ hàng không 

Lĩnh vực hàng không là lĩnh vực có mức độ dịch vụ (DV) tham gia vào cao. Theo thang 

hữu hình-vô hình của Shostack (1977), sản phẩm hàng không là hàng hóa có mức độ vô hình 

cao. Dịch vụ hàng không đƣợc tạo thành qua tập hợp các quá trình (Chen & Chang, 2005). 

DV hàng không là một chuỗi các dịch vụ tạo giao: dịch vụ mặt đất/trƣớc chuyến bay (phòng 

vé, sân bay đi), dịch vụ trên chuyến bay, và dịch vụ sau chuyến bay (sân bay đến) (hình 2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2 Chuỗi dịch vụ hàng không 

Việc tổng kết cơ sở lý thuyết về chất lƣợng dịch vụ hàng không (CLDVHK) giúp tác giả 

xác định khái niệm CLDVHK trong nghiên cứu là khái niệm đa hƣớng có 06 thành phần là: 

(1) dịch vụ đặt chỗ bán vé, (2) dịch vụ tại sân bay, (3) dịch vụ trên chuyến bay, (4) nhân viên 

hàng không,(5) lịch bay, và (6) sự tin cậy và an toàn.  

2.2.4 Đo lường chất lượng dịch vụ hàng không 

Trong ngành hàng không, cảm nhận khách hàng về CLDV đóng vai trò quan trọng trong 

sự thành công của một hãng hàng không (Lu & Ling, 2008). Đo lƣờng CLDV có ý nghĩa quan 

trọng cho doanh nghiệp tƣ nhân trong vận tải hàng không, lĩnh vực hàng không, và chính sách 

công (nội địa và quốc tế) đối với ngành hàng không (Young, Cunningham, & Lee, 1994).   

Nghiên cứu này  xây dựng thang đo CLDVHK sử dụng thang đo SERVPERF đã điều chỉnh 

cho DV hàng không và bổ sung thêm các thuộc tính đặc thù của chuỗi dịch vụ hàng không. 

2.2.5 Kết nối văn hóa với chất lượng dịch vụ và sự hài lòng khách hàng 

NC của Hofstede „Culture's Consequences‟ 1980 đánh dấu khởi đầu của kỷ nguyên NC 

giao thoa văn hóa trong ngành khoa học xã hội (Taras, Kirkman, & Steel, 2010). Theo Clark, 

Rajaratnam, và Smith (1996), dịch vụ quốc tế đóng vai trò quan trọng trong thƣơng mại và 

kinh tế học quốc tế. Tuy nhiên những khía cạnh quốc tế trong khu vực DV chƣa nhận đƣợc 

nhiều sự chú ý và dịch vụ khi khớp với khu vực tiếp thị quốc tế vẫn còn những khoảng trống.    

Javalgi và Martin (2007) phát biểu quốc tế hóa DV đang nổi lên nhƣ là một khu vực NC 

quan trọng vì càng ngày càng nhiều các doanh nghiệp DV mở rộng kinh doanh ra nƣớc ngoài. 

Có một thách thức mới xuất hiện là cảm nhận của khách hàng về DV theo hƣớng văn hóa 

(Zeithaml, Bitner, & Gremler, 2009). Văn hóa là một định tố có cƣờng độ mạnh trong việc 

dịch vụ đƣợc đánh giá nhƣ thế nào (Cunningham, Young, Lee, & Ulaga, 2006). Trên vũ đài 

quốc tế, ảnh hƣởng của văn hóa đƣợc thấy rõ nhất trong các dịch vụ dựa trên-giao tiếp, nơi mà 

các cá nhân phải tƣơng tác và giao tiếp với nhau trực tiếp (Clark & cộng sự, 1996).  

Phòng vé

Đặt chỗ qua điện 

thoại

Đặt chỗ/mua vé tại 

phòng vé        

(hãng hàng không 

hoặc đại lý)

Đặt chỗ/mua vé trực 

tuyến (qua website) 

Sân bay 

đi

Thủ tục xếp chỗ và gửi 

hành lý

Hƣớng dẫn khách ra 

máy bay

Trên máy 

bay

Tiện nghi 

trên máy bay

Tiếp viên 

hàng không

Phát thanh, thông báo 

trong khi bay

Phục vụ ăn (nếu có)

/phục vụ đồ uống

Báo chí và giải trí

Khởi hành đúng giờ

Sân bay 

đến

Nhận hành lý

Hành lý thất lạc

(nếu có)

Sân bay 

trung 

chuyển 

(nếu có)

Thủ tục xếp chỗ và 

gửi hành lý (nếu có)

Hƣớng dẫn khách ra 

máy bay

Khởi hành đúng giờ

Trƣớc chuyến bay Trên chuyến bay Sau chuyến bayTrong hành trình

THỜI GIAN

Dịch vụ trên khôngDịch vụ mặt đất Dịch vụ mặt đất

Phòng chở hạng Nhất/

hạng Thƣơng gia 

(nếu có)

Phòng chở hạng 

Nhất/hạng Thƣơng 

gia (nếu có)

Làm thủ tục trực 

tuyến (web check-in)

Làm thủ tục tự động 

trước chuyến bay 

(kiosk check-in)



10 

 

2.2.6 Kết nối văn hóa với chất lượng dịch vụ hàng không và sự hài lòng hành khách 

NC về văn hóa trong dịch vụ là thách thức mới (Zeithaml & cộng sự, 2009). Các NC về 

văn hóa trong khu vực dịch vụ đã đƣợc thực hiện từ những năm đầu của thập niên 90, tuy 

nhiên những NC về văn hóa trong ngành vận tải hàng không/lĩnh vực hàng không chỉ đƣợc 

tiến hành từ những năm 1999 đến nay. Lu và Ling (2008) nhận thấy có ít NC về nền tảng văn 

hóa của hành khách đƣợc thực hiện trong lĩnh vực này.  

Trong ngành vận tải hàng không, cảm nhận khách hàng về CLDV đóng vai trò quan trọng 

trong sự thành công của một hãng HK và nền tảng văn hóa của hành khách có thể ảnh hƣởng 

đến cảm nhận về CLDV (Lu & Ling, 2008). Kết quả NC của Sultan và Simpson (2000) cho 

thấy có sự khác biệt rõ rệt trong mong đợi và cảm nhận của hành khách về CLDV theo quốc 

tịch cũng nhƣ trong CLDV tổng thể. Cunningham và cộng sự (2002, 2004) nhận định có mối 

quan hệ giữa văn hóa và cảm nhận về CLDV. Do vậy, khảo cứu cảm nhận của của khách hàng 

đến từ các quốc gia/nền văn hóa khác nhau đánh giá đo lƣờng CLDVHK là cần thiết.  

2.2.7 Xác định vấn đề nghiên cứu 

Qua tổng quan cơ sở lý thuyết về văn hóa, chất lƣợng dịch vụ hàng không, các nghiên cứu có 

trƣớc về giao thoa văn hóa trong khu vực dịch vụ và lĩnh vực hàng không tác giả nhận thấy 

bốn khoảng trống nghiên cứu: (i) khoảng trống về ngữ cảnh quốc gia nghiên cứu: thiếu vắng 

nghiên cứu giao thoa văn hóa trong đánh giá dịch vụ tại Việt Nam; (ii) khoảng trống về ngữ 

cảnh dịch vụ nghiên cứu và phương pháp đo lường văn hóa: thiếu vắng nghiên cứu giao thoa 

văn hóa trong dịch vụ hàng không theo cách tiếp cận đo lường trực tiếp từ giá trị; (iii) 

khoảng trống về việc lựa chọn các khía cạnh/định hướng văn hóa theo nghiên cứu của 

Hofstede và vai trò điều tiết của khái niệm văn hóa; và (iv) khoảng trống về phương pháp 

nghiên cứu trong các nghiên cứu giao thoa văn hóa trong kinh doanh/quản trị/tiếp thị quốc tế 

(đặc biệt trong khu vực dịch vụ): thiếu vắng việc áp dụng các phương pháp phân tích dữ liệu 

thế hệ mới.  

Khung nhận diện khoảng trống nghiên cứu đƣợc phác họa trong hình 2.3 dƣới đây. 

 
 Hình 2.3 Khung nhận diện khoảng trống nghiên cứu 

2.2.8 Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết  

Mô hình này có 03 khái niệm nghiên cứu đó là chất lƣợng dịch vụ hàng không, sự hài lòng 

hành khách, và văn hóa (hình 2.4). Chất lƣợng dịch vụ hàng không tác động vào sự hài lòng 

hành khách và đƣợc kiểm định qua giả thuyết H1. Văn hóa điều tiết tác động của chất lƣợng 

dịch vụ hàng không vào sự hài lòng hành khách. Có 05 giả thuyết biến điều tiết định lƣợng là 

05 thành phần của văn hóa (H2a, H2b, H2c, H2d, và H2e). Bảng 2.4 tóm tắt các giả thuyết có 

trong mô hình nghiên cứu. 
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Hình 2.4 Mô hình nghiên cứu 

Bảng 2.4 Tóm tắt các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu 

H Phát biểu 

H1  Hành khách cảm nhận CLDVHK càng cao thì sự HLHK về dịch vụ hàng không càng cao. 

H2a  Khoảng cách quyền lực có tác động âm đến mối quan hệ giữa CLDVHK và sự HLHK. 

H2b  Tâm lý tránh bất định có tác động dƣơng đến mối quan hệ giữa CLDVHK và sự HLHK. 

H2c  Tính tính tập thể có tác động âm đến mối quan hệ giữa CLDVHK và sự HLHK. 

H2d  Tính nam có tác động âm đến mối quan hệ giữa CLDVHK và sự HLHK. 

H2e  Định hƣớng dài hạn có tác động dƣơng đến mối quan hệ giữa CLDVHK và sự HLHK. 

CHƢƠNG 3  PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1 Quy trình thực hiện nghiên cứu 

Phƣơng pháp nghiên cứu của đề tài là áp dụng cách tiếp cận định lƣợng. Sau khi mô hình 

nghiên cứu và các giả thuyết đƣợc xây dựng, bƣớc tiếp theo là thực hiện nghiên cứu (hình 3.1). 

Trọng số nhân tố CFA

Độ tin cậy tổng hợp

Phƣơng sai trích

Giá trị liên hệ lý thuyết
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Độ tin cậy

EFA

Tƣơng quan biến-tổng

Cronbach alpha

Trọng số nhân tố EFA

Phƣơng sai trích

Nghiên cứu 

chính thức

định lƣợng

CFA

SEM

Thang đo chính thức

Thang đo nháp đầu

Thang đo nháp cuối

Chuyển ngữ tiếng Anh 

sang tiếng Việt và 

ngƣợc lại

Chuyển ngữ tiếng Anh 

sang tiếng Việt và 

ngƣợc lại

Chỉnh sửaChỉnh sửa

Thảo luận tay đôi 

 
Hình 3.1 Quy trình thực hiện nghiên cứu (Chỉnh sửa từ Nguyễn Đình Thọ, 2011 & Tho D . 

Nguyen, 2007) 

Chất lƣợng dịch vụ

hàng không 

● Dịch vụ đặt chỗ bán vé

● Dịch vụ tại sân bay

● Dịch vụ trên chuyến bay

● Nhân viên hàng không

● Lịch bay

● Sự tin cậy và an toàn

Sự hài lòng 
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 Tính cá 
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hƣớng 

ngắn 

hạn/dài 

hạn



12 

 

NC sơ bộ định tính qua NC kinh nghiệm và kỹ thuật thảo luận tay đôi để điều chỉnh và bổ 

sung thang đo CLDVHK. Bảng câu hỏi đƣợc chuyển ngữ từ tiếng Anh sang tiếng Việt và 

ngƣợc lại để kiểm tra tính tƣơng đƣơng về ngôn ngữ. NC sơ bộ định lƣợng và NC chính thức 

định lƣợng có công cụ thu thập dữ liệu là bảng câu hỏi và mẫu đƣợc lấy theo phƣơng pháp 

thuận tiện. NC sơ bộ định lƣợng để đánh giá sơ bộ các khái niệm NC (các thang đo) có trong 

mô hình NC. Các thang đo đƣợc đánh giá sơ bộ bằng hệ số tin cậy Cronbach alpha và phân 

tích nhân tố khám phá EFA thông qua phần mềm xử lý dữ liệu IBM SPSS Statistics 20. 

NC chính thức định lƣợng để đánh giá lại các thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết 

(MHLT) với các giả thuyết. Phân tích nhân tố khẳng định CFA để kiểm định lại độ tin cậy và 

giá trị các thang đo. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để kiểm định MHLT và giả 

thuyết H1. Phân tích biến điều tiết-mô hình cấu trúc tuyến tính MSEM để kiểm định MHLT 

và các giả thuyết biến điều tiết. Phần mềm xử lý dữ liệu IBM SPSS AMOS 20 đƣợc sử dụng 

để đánh giá mô hình đo lƣờng CFA và kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. 

3.2 Thiết kế nghiên cứu 

Thiết kế nghiên cứu đƣợc tóm tắt theo hình 3.2. 

Mục tiêu nghiên cứu

- Phƣơng pháp: khảo sát

- Dạng phỏng vấn: trực 

tiếp và gián tiếp (email/

online survey)

- Công cụ: bảng câu hỏi 

Xây dựng và tiền kiểm 

bảng câu hỏi trƣớc khi 

khảo sát chính thức

Kích thƣớc mẫu:

- Nghiên cứu định lƣợng 

sơ bộ: n = 196

- Nghiên cứu định lƣợng 

chính thức: n = 677

Thiết kế và triển 

khai thu thập dữ liệu

Mã hóa và hiệu chỉnh 

dữ liệu

Hiệu chỉnh sau

khảo sát

Thực hiện phân tích

Đối tƣợng nghiên cứu:

hành khách đến từ các 

quốc gia/vùng lãnh thổ, 

sử dụng dịch vụ của các 

hãng hàng không 

truyền thống

Phạm vi nghiên cứu: 

- Khảo sát trực tiếp tại 

TP.HCM

- Khảo sát gián tiếp qua 

email/trực tuyến (online 

survey)

Chọn mẫu phi xác xuất  

(chọn mẫu thuận tiện)

 

 Hình 3.2 Khảo sát của nghiên cứu theo cách tiếp cận quá trình                                             

3.3 Kết quả nghiên cứu định lƣợng sơ bộ (tt) 

Các thang đo của 03 khái niệm chất lƣợng dịch vụ hàng không, sự hài lòng hành khách, và 

văn hóa tiếp tục đƣợc đánh giá lại thông qua hệ số tin cậy tổng hợp, phƣơng sai trích, và phân 

tích nhân tố khẳng định CFA ở chƣơng 4. 

3.4 Mẫu nghiên cứu định lƣợng chính thức 

NC chính thức định lƣợng có mẫu là 677 thông qua khảo sát bảng câu hỏi để kiểm định các giả 

thuyết. Mẫu có 51% (n=347) hành khách là nam và 49% (n=330) là nữ. Theo độ tuổi, có độ tuổi 

dƣới 20 là 6% (n=42), từ 20-29 là 41% (n=279), từ 30-39 là 25% (n=166), từ 30-39 là 12% (n=79), 

từ 50-59 là 9% (n=64), và trên 60 là 7% (n=47). Theo quốc tịch, 50% (n=337) hành khách có quốc 

tịch châu Á, 20% (n=136) có quốc tịch châu Úc, 27% (n=184) có quốc tịch châu Âu, và 3% (n=20) 

có quốc tịch châu Mỹ. Hành khách có trình độ cao đẳng/đại học là 56% (n=377), còn lại là 44% 

(n=300) trên đại học và khác. Về công việc, ngành nghề chuyên môn là 31% (n=209), quản lý/ban 

quản trị là 19% (n=131), sinh viên là 18% (n=124), làm thƣ ký/nhân viên kinh doanh là 10% 

(n=67), và còn lại 22% (n=146) là làm một số công việc/ngành nghề khác. 

3.3. Kết quả nghiên cứu định 

lƣợng sơ bộ  

Các thang đo của khái niệm CLDVHK, 

HLHK và văn hóa đều đạt yêu cầu về 

hệ số tin cậy Cronbach alpha và phân 

tích nhân tố khám phá EFA: 

- Cronbach‟s alpha của các thang đo từ 

.75 đến .90 (> .60). Hệ số tƣơng quan 

biến-tổng hiệu chỉnh từ .47 đến .85    

(> .30): đạt đƣợc độ tin cậy. 

- Phƣơng sai trích xấp xỉ 50% đến 72%    

(> 50%): đạt đƣợc tính đơn hƣớng  

- Trọng số nhân tố các biến quan sát từ 

.36 đến .91 (> .40): đạt đƣợc giá trị hội 

tụ và phân biệt. 
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CHƢƠNG 4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

4.1 Kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố khẳng định CFA, hệ số tin 

cậy tổng hợp, và phƣơng sai trích 

Ba khái niệm nghiên cứu chất lƣợng dịch vụ hàng không, sự hài lòng hành khách, và văn hóa 

đƣợc đánh giá chung trong cùng một mô hình CFA (mô hình đo lƣờng tới hạn, hình 4.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1 Kết quả CFA (chuẩn hóa) mô hình tới hạn 

Tất cả thang đo khái niệm đơn hƣớng sự HLHK và các thành phần của thang đo khái niệm 

đa hƣớng CLDVHK và văn hóa trong nghiên cứu này đều đạt yêu cầu về độ tin cậy và giá trị: 

độ tin cậy tổng hợp, phƣơng sai trích, tính đơn hƣớng, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt (trong 

cùng khái niệm đa hƣớng và giữa các khái niệm) (bảng 4.1). Vì vậy 03 thang đo này được sử 

dụng tiếp theo để kiểm định mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu. 

Bảng 4.1Tóm tắt kết quả kiểm định các thang đo 

Khái 

niệm 
Thành phần Biến  

Trung 

bình trọng 

số CFA 

Độ tin 

cậy tổng 

hợp 

Phƣơng sai 

trích 

Giá trị hội 

tụ, phân biệt 

Chất 

lƣợng  

dịch 

vụ 

hàng 

không  

Dịch vụ đặt chỗ bán vé  3 0.84 0.88 0.70 

Đạt yêu cầu 

Dịch vụ tại sân bay  6 0.60 0.77 0.36 

Dịch vụ trên chuyến bay 4 0.69 0.78 0.48 

Nhân viên hàng không 4 0.81 0.88 0.65 

Lịch bay 5 0.73 0.85 0.54 

Sự tin cậy và an toàn  3 0.77 0.81 0.60 

Văn 

hóa  

Khoảng cách quyền lực 5 0.72 0.84 0.52 

Tâm lý tránh bất định 4 0.75 0.84 0.57 

Tính tập thể 4 0.78 0.86 0.62 

Tính nam 4 0.80 0.88 0.64 

Định hƣớng dài hạn 4 0.63 0.73 0.40 

Hài lòng hành khách 3 0.91 0.94 0.84 

Kết quả CFA cho thấy mô hình phù hợp 

với dữ liệu nghiên cứu: chi-bình phƣơng = 

2530.884 với bậc tự do df = 1113              

(p = .000), CMIN/df = 2.274, GFI = .861, 

TLI = .912, CFI = .917, RMSEA = .043, 

Hoelter = 319 (chỉ tiêu GFI < .9 chấp nhận 

đƣợc). Kết quả này khẳng định tính đơn 

hướng của 03 thang đo CLDVHK, HLHK, 

và văn hóa.  

Các trọng số CFA đều đạt tiêu chuẩn 

cho phép ≥ .50 (thấp nhất là .50 và cao nhất 

là .86) (hình 4.1) và có ý nghĩa thống kê    

(p < .05), khẳng định giá trị hội tụ của 03 

thang đo CLDVHK, HLHK, và văn hóa.  

Hệ số tƣơng quan giữa các khái niệm từ 

.24 đến .83 (đều < 1) và có ý nghĩa thống 

kê (p < 0.05). Vì vậy 03 khái niệm nghiên 

cứu này đều đạt được giá trị phân biệt.  



14 

 

4.2 Kiểm định mô hình lý thuyết và giả thuyết bằng mô hình SEM 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.2 Kết quả SEM (chuẩn hóa) mô hình lý thuyết 

4.3 Kiểm định giả thuyết biến điều tiết với mô hình MSEM  

Trong nghiên cứu này, 05 biến điều tiết định lƣợng là 05 thành phần của khái niệm văn 

hóa: khoảng cách quyền lực, tâm lý tránh bất định, tính tập thể, tính nam, và định hƣớng dài 

hạn. Nghiên cứu này phân tích mô hình MSEM theo phƣơng pháp của Ping (1995). 

Dựa vào Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2011), để xử lý mô hình với biến 

điều tiết (hình 2.4), mô hình lý thuyết đƣợc chuyển thành 05 mô hình phân tích biến điều tiết 

riêng biệt (hình 4.3). Trong mỗi mô hình MSEM riêng biệt, biến phụ thuộc là sự HLHK và hai 

biến biến độc lập là CLDVHK và hỗ tương CLDVHK với từng thành phần văn hóa 

(CLDVHK * từng thành phần văn hóa). 

CLDVHK HLHK

CLDVHK * Khoảng 

cách quyền lực (PO)

CLDVHK HLHK

CLDVHK * Tâm lý 

tránh bất định (UN)

CLDVHK HLHK

CLDVHK * Tính tập 

thể (CO)

CLDVHK HLHK

CLDVHK * Tính Nam 

(MA)

CLDVHK HLHK

CLDVHK * Định 

hướng dài hạn (LT)

11 22

44 55

33

 

Hình 4.3 Mô hình phân tích với biến điều tiết 

Mô hình lý thuyết có một khái niệm độc 

lập là CLDVHK và một khái niệm phụ 

thuộc là sự HLHK. Mô hình lý thuyết có 28 

biến quan sát với 63 tham số cần ƣớc lƣợng. 

Kết quả phân tích mô hình cấu trúc 

tuyến tính SEM của mô hình lý thuyết (hình 

4.2) cho thấy mô hình phù hợp với dữ liệu 

nghiên cứu: chi-bình phƣơng = 888.774 với 

bậc tự do df = 343 (p = .000), CMIN/df = 

2.591, GFI = .915, TLI =.942,  CFI =.947, 

RMSEA = .049, Hoelter = 295.  

Kết quả ƣớc lƣợng (chuẩn hóa) của các 

tham số chính cho thấy mối quan hệ có ý 

nghĩa thống kê (hệ số hồi quy γ = .83,         

p < .001). Giả thuyết H1 được chấp nhận. 

Giả thuyết H1: Khi hành khách cảm 

nhận CLDVHK càng cao thì sự HLHK về 

dịch vụ hàng không càng cao. 
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4.3.1 Kiểm định mô hình MSEM với biến điều tiết khoảng cách quyền lực  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.4 Kết quả MSEM (chuẩn hóa) với biến điều tiết khoảng cách quyền lực 

Áp dụng công thức Cohen (1988), hệ số ảnh hƣởng hỗ tƣơng f
2
 =.033, cho thấy mức độ 

ảnh hƣởng của hỗ tƣơng CLDVHK * Khoảng cách quyền lực là nhỏ đến trung bình .02 < .033 

< .13 (Cohen, Cohen, West, & Aiken, 2003). Nhƣ vậy biến điều tiết khoảng cách quyền lực có 

tính thực tiễn hay có ý nghĩa trong nghiên cứu này. 

4.3.2 Kiểm định mô hình MSEM với biến điều tiết tâm lý tránh bất định 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.5 Kết quả MSEM (chuẩn hóa) với biến điều tiết tâm lý tránh bất định 

Kết quả MSEM với biến điều tiết khoảng 

cách quyền lực (KCQL) (hình 4.4) cho thấy 

mô hình này phù hợp với dữ liệu nghiên cứu: 

chi-bình phƣơng = 916.862 với bậc tự do     

df = 369 (p = .000), CMIN/df = 2.485,      

GFI = .915, TLI = .942, CFI = .947,   

RMSEA = .047, Hoelter = 306.  

Kết quả ƣớc lƣợng biến điều tiết KCQL 

bằng mô hình MSEM cho thấy tác động của 

hỗ tƣơng giữa CLDVHK và KCQL (PO) có 

ý nghĩa thống kê (γ = -.07, p < .05). Giả 

thuyết H2a được ủng hộ bởi dữ liệu NC.   

Biến điều tiết KCQL làm giảm độ mạnh 

mối quan hệ giữa CLDVHK với sự HLHK. 

Hay hành khách có KCQL càng cao thì tác 

động giữa CLDVHK và sự HLHK càng thấp. 

Giả thuyết H2a: KCQL có tác động âm 

đến MQH giữa CLDVHK và sự HLHK. 

 

Kết quả MSEM với biến điều tiết khoảng 

cách quyền. 

 

 

 

 

Kết quả MSEM với biến điều tiết tâm lý 

tránh bất định (TLTBĐ) (hình 4.5) cho thấy 

mô hình này phù hợp với dữ liệu nghiên cứu: 

chi-bình phƣơng = 919.819 với bậc tự do     

df = 369 (p = .000), CMIN/df = 2.493,      

GFI = .916, TLI = .941, CFI = .947,   

RMSEA = .047, Hoelter = 305.  

Kết quả ƣớc lƣợng biến điều tiết TLTBĐ 

bằng mô hình MSEM cho thấy tác động của 

hỗ tƣơng giữa CLDVHK và TLTBĐ (UN) 

không có ý nghĩa thống kê (γ = -.03, p > .05). 

Giả thuyết H2b không được ủng hộ bởi dữ 

liệu nghiên cứu. Nghĩa là, TLTBĐ không có 

tác động/ảnh hƣởng đến mối quan hệ giữa 

CLDVHK và sự HLHK. 

Giả thuyết H2b: TLTBĐ có tác động 

dương đến MQH giữa CLDVHK và HLHK. 
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4.3.3 Kiểm định mô hình MSEM với biến điều tiết tính tập thể 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.6 Kết quả MSEM (chuẩn hóa) với biến điều tiết tính tập thể 

Áp dụng công thức Cohen (1988), hệ số ảnh hƣởng hỗ tƣơng f
2
 =.033 cho thấy mức độ 

ảnh hƣởng của hỗ tƣơng CLDVHK * Tính tập thể là nhỏ đến trung bình .02 < .033 < .13 

(Cohen, Cohen, West, & Aiken, 2003). Nhƣ vậy biến điều tiết tính tập thể có tính thực tiễn 

hay có ý nghĩa trong nghiên cứu này. 

4.3.4 Kiểm định mô hình MSEM với biến điều tiết tính nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.7 Kết quả MSEM (chuẩn hóa) với biến điều tiết tính nam 

 Kết quả MSEM với biến điều tiết tính 

tập thể (hình 4.6) cho thấy mô hình này phù 

hợp với dữ liệu nghiên cứu: chi-bình phƣơng 

= 933.661 với bậc tự do df = 369 (p = .000), 

CMIN/df = 2.53, GFI = .914, TLI = .940, 

CFI = .945, RMSEA = .048, Hoelter = 301.  

Kết quả ƣớc lƣợng biến điều tiết tính tập 

thể bằng mô hình MSEM cho thấy tác động 

của hỗ tƣơng giữa CLDVHK và tính tập thể 

(CO) có ý nghĩa thống kê (γ = -.08, p < .05). 

Giả thuyết H2c được ủng hộ bởi dữ liệu NC. 

Biến điều tiết tính tập thể làm giảm độ mạnh 

MQH giữa CLDVHK với sự HLHK. Hay 

hành khách có tính tập thể càng cao thì tác 

động giữa CLDVHK và sự HLHK càng thấp. 

Giả thuyết H2c: Tính tập thể có tác động 

âm đến MQH giữa CLDVHK và sự HLHK. 

    Kết quả MSEM với biến điều tiết tính nam 

(hình 4.7) cho thấy mô hình này phù hợp với 

dữ liệu nghiên cứu: chi-bình phƣơng = 

914.858 với bậc tự do df = 369 (p = .000), 

CMIN/df = 2.479, GFI = .916, TLI = .942, 

CFI = .947, RMSEA = .047, Hoelter = 307.  

Kết quả ƣớc lƣợng biến điều tiết tính nam 

bằng mô hình MSEM (chƣa chuẩn hóa và 

chuẩn hóa) cho thấy tác động của hỗ tƣơng 

giữa CLDVHK và tính nam (MA) có ý nghĩa 

thống kê (γ = -.10, p < .001). Giả thuyết H2d 

được ủng hộ bởi dữ liệu NC. Biến điều tiết 

tính nam làm giảm độ mạnh mối quan hệ 

giữa CLDVHK với sự HLHK. Hay hành 

khách có tính nam càng cao thì tác động giữa 

CLDVHK và sự HLHK càng thấp. 

Giả thuyết H2d: Tính nam có tác động 

âm đến MQH giữa CLDVHK và sự HLHK. 
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Áp dụng công thức Cohen (1988), hệ số ảnh hƣởng hỗ tƣơng f
2
 =.033 cho thấy mức độ 

ảnh hƣởng của hỗ tƣơng CLDVHK * Tính nam là nhỏ đến trung bình .02 < .033 < .13 

(Cohen, Cohen, West, & Aiken, 2003). Nhƣ vậy biến điều tiết tính nam có tính thực tiễn hay 

có ý nghĩa trong nghiên cứu này. 

4.3.5 Kiểm định mô hình MSEM với biến điều tiết định hướng dài hạn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.8 Kết quả MSEM (chuẩn hóa) với biến điều tiết định hƣớng dài hạn 

4.3.6 Tóm tắt kết quả kiểm định các giả thuyết 

Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết SEM cho thấy mô hình phù hợp với dữ liệu nghiên 

cứu và giả thuyết H1 đƣợc chấp nhận. Kết quả phân tích mô hình MSEM khi kiểm định 

giả thuyết của 05 biến điều tiết  định lƣợng văn hóa cho thấy: Ba giả thuyết biến điều tiết 
được chấp nhận bởi dữ liệu nghiên cứu là H2a-khoảng cách quyền lực, H2c-tính tập thể, 

và H2d-tính nam; Hai giả thuyết biến điều tiết không được chấp nhận bởi dữ liệu nghiên 
cứu là H2b-tâm lý tránh bất định và H2e-định hƣớng dài hạn (tóm tắt ở bảng 4.2). 

Bảng 4.2 Tóm tắt kết quả kiểm định các giả thuyết với các chỉ số thống kê 

Giả 

thuyết 
Mối quan hệ 

HS hồi quy 

chuẩn hóa 

Giá trị 

p 

Kết quả  

kiểm định 

Kiểm định mô hình nghiên cứu và giả thuyết với SEM                   (* p< .05; ** p < .001) 

H1 CLDVHK ---> HLHK 0.83 0.000 Chấp nhận ** 

Kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết biến điều tiết văn hóa với MSEM riêng biệt 

H2a CLDVHK_x_PO ---> HLHK -0.07 0.009 Chấp nhận * 

H2b CLDVHK_x_UN ---> HLHK -0.03 0.253 Từ chối 

H2c CLDVHK_x_CO ---> HLHK -0.08 0.004 Chấp nhận * 

H2d CLDVHK_x_MA ---> HLHK -0.10 0.000 Chấp nhận ** 

H2e CLDVHK_x_LT ---> HLHK -0.02 0.452 Từ chối 

Kết quả MSEM với biến điều tiết định 

hƣớng dài hạn (hình 4.8) cho thấy mô hình này 

phù hợp với dữ liệu nghiên cứu: chi-bình 

phƣơng = 929.131 với bậc tự do df = 369 (p = 

.000), CMIN/df = 2.518, GFI = .916, TLI = 

.940, CFI = .946, RMSEA = .047, Hoelter = 

302.  

Kết quả ƣớc lƣợng biến điều tiết định hƣớng 

dài hạn bằng mô hình MSEM cho thấy tác động 

của hỗ tƣơng giữa CLDVHK và định hƣớng dài 

hạn (LT) không có ý nghĩa thống kê (γ = -.02, p 

> .05). Giả thuyết H2e không được ủng hộ bởi 

dữ liệu nghiên cứu. Nghĩa là, định hƣớng dài 

hạn không có tác động/ảnh hƣởng đến mối quan 

hệ giữa CLDVHK và sự HLHK. 

Giả thuyết H2e: Định hướng dài hạn có tác 

động dương đến mối quan hệ giữa CLDVHK và 

sự HLHK 
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4.4 Bàn luận kết quả nghiên cứu 

Nghiên cứu này có mục tiêu tổng quát là kiểm định vai trò điều tiết của văn hóa tác động đến 

mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ hàng không và sự hài lòng hành khách thông qua khảo 

sát hành khách đến từ các quốc gia/vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới. Để đạt đƣợc mục 

tiêu tổng quát này, có bốn mục tiêu cụ thể được đề ra (bảng 4.3).  

Bảng 4.3 Tóm tắt các mục tiêu nghiên cứu cụ thể và các giả thuyết  

04 Mục tiêu cụ thể 
NC định tính/ 

định lƣợng 
Giả thuyết 

Kết quả đạt đƣợc so 

với mục tiêu đặt ra 

1. Xác định những thành phần 

cấu thành CLDVHK. 

Định tính 

Định lƣợng 
  

Đạt yêu 

cầu so với 

mục tiêu 1, 

2, 3 đặt ra 

Đạt 

đƣợc 

mục 

tiêu 

nghiên 

cứu 

tổng 

quát 

2. Kiểm định mối quan hệ giữa 

CLDVHK và sự HLHK. 
Định lƣợng H1: chấp nhận 

3. Kiểm định vai trò điều tiết 

của văn hóa ở cấp độ cá nhân 

tác động đến độ mạnh của 

MQH giữa CLDVHK và sự 

HLHK. 

Định lƣợng 

- H2a, H2c, H2d: 

chấp nhận 
- H2b, H2e: từ chối 

4. Đƣa ra một số hàm ý cho nhà 

quản trị để hoàn thiện CLDV 

ngành hàng không. 

Định tính   
Đạt yêu cầu 

so với MT 4 

đặt ra 

4.4.1 Bàn luận về mục tiêu nghiên cứu cụ thể số 1 

Mục tiêu nghiên cứu số 1: xác định những thành phần cấu thành CLDVHK. 

Việc tổng kết các nghiên cứu thực tiễn về CLDVHK giúp tác giả xác định đƣợc khái niệm 

CLDVHK trong nghiên cứu có sáu thành phần: dịch vụ đặt chỗ bán vé, dịch vụ tại sân bay, 

dịch vụ trên chuyến bay, nhân viên hàng không, lịch bay, và sự tin cậy và an toàn.  

Với dữ liệu nghiên cứu thu đƣợc tại Việt Nam, kết quả kiểm định mô hình đo lƣờng chất 

lƣợng dịch vụ hàng không bằng phân tích nhân tố khẳng định CFA cho thấy sáu thang đo 

thành phần này đều đạt yêu cầu về độ tin cậy và giá trị: độ tin cậy tổng hợp, phƣơng sai trích, 

tính đơn hƣớng, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt. Kết quả kiểm định CFA khẳng định khái niệm 

chất lƣợng dịch vụ hàng không là khái niệm đa hƣớng có sáu thành phần.  

Nhƣ vậy, thang đo chất lƣợng dịch vụ hàng không đã đƣợc kiểm định tại Úc và Hàn Quốc 

của Park (2007), Park và cộng sự (2004; 2005; 2006a, b; 2007; 2009) có thể sử dụng đƣợc tại 

Việt Nam thông qua điều chỉnh và bổ sung các thuộc tính của thang đo này. 

4.4.2 Bàn luận về mục tiêu nghiên cứu cụ thể số 2 

Mục tiêu nghiên cứu số 2: Kiểm định mối quan hệ giữa CLDVHK và sự HLHK. 

H1: Hành khách cảm nhận CLDVHK càng cao thì sự HLHK về DV hàng không càng cao. 

Phát hiện chính của kiểm định giả thuyết H1 với mô hình SEM: 

Kết quả kiểm định MHLT và giả thuyết H1 thông qua phân tích mô hình cấu trúc tuyến 

tính SEM cho thấy mô hình phù hợp với dữ liệu nghiên cứu và giả thuyết H1 đƣợc chấp nhận 

(hệ số hồi quy chuẩn hóa γ = .83, p < .001). CLDVHK có tác động rất mạnh đến sự hài lòng 

hành khách. chất lƣợng dịch vụ hàng không giải thích 69% phƣơng sai của sự HLHK. 

Khi  đánh giá chất lƣợng của dịch vụ hàng không đƣợc cung cấp, hành khách thể hiện cảm 

xúc là hài lòng hay không hài lòng với dịch vụ. Chất lƣợng dịch vụ hàng không tốt sẽ dẫn đến 

hài lòng hành khách cao và ngƣợc lại. CLDVHK là yếu tố quan trọng làm gia tăng sự HLHK. 
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Chất lƣợng dịch vụ hàng không đƣợc thể hiện bằng sáu thành phần. Kết quả SEM cho thấy 

trong sáu thành phần này năm thành phần là dịch vụ tại sân bay, sự tin cậy an toàn, nhân viên 

hàng không, dịch vụ trên chuyến bay, và lịch bay có trọng số nhân tố lần lƣợt là .82, .80, .79, 

.77, và .74. Nhƣ vậy 05 thành  phần này phản ánh rõ nét chất lƣợng dịch vụ hàng không. Nếu 

hiểu rõ đƣợc những thành phần tạo nên CLDVHK, các hãng hàng không có thể nâng cao 

CLDV của mình và từ đó tạo sự gắn kết khách hàng thƣờng xuyên. 

Kết quả NC của Park, Robertson, và Wu (2006a) cho thấy chỉ có hai thành phần của 

CLDVHK là nhân viên hàng không và dịch vụ trên chuyến bay có tác động dƣơng đến sự 

HLHK, còn bốn thành phần khác là đặt chỗ và bán vé, dịch vụ tại sân bay, tin cậy và tính sẵn 

có của chuyến bay lại không có tác động đến sự HLHK. Thêm vào nữa, CLDVHK giải thích 

đƣợc 57% phƣơng sai của sự HLHK. 

Kết quả NC này khác với kết quả của Park và cộng sự (2006a): 06 thành phần của 

CLDVHK có thể giải thích đƣợc cho HLHK và giải thích đƣợc 69% phƣơng sai của HLHK. 

Kết quả kiểm định giả thuyết H1 (đƣợc chấp nhận) giống với kết quả của một  số NC có 

trƣớc của Chiou và Chen (2012); Park (2004), Park, Robertson, và Wu (2006b) là CLDVHK 

tác động dƣơng đến sự HLHK. Kết quả kiểm định giả thuyết H1 cũng tƣơng đồng (CLDV 

cảm nhận tác động dƣơng đến sự hài lòng khách hàng) với một số NC có trƣớc (Carrillat, 

Jaramillo, & Mulki, 2009; Hu, Kandampully, & Juwaheer, 2009; Tam, 2004; Wen, Qin, 

Prybutok, & Blankson, 2012; Van Birgelen, de Ruyter, de Jong, & Wetzels, 2002). 

4.4.3 Bàn luận về mục tiêu nghiên cứu cụ thể số 3  

Mục tiêu nghiên cứu số 3: kiểm định vai trò điều tiết của văn hóa ở cấp độ cá nhân tác 

động đến độ mạnh của mối quan hệ giữa CLDVHK và sự HLHK (các giả thuyết H2a, 

H2b, H2c, H2d, H2e). 

Trong NC này, khái niệm văn hóa là khái niệm đa hƣớng với năm thành phần là: (1) khoảng 

cách quyền lực (KCQL), (2) tâm lý tránh bất định (TLTBĐ), (3) tính tập thể, (4) tính nam, và 

(5) định hƣớng dài hạn (ĐHDH). Để khám phá sự khác biệt về mối quan hệ giữa CLDVHK 

và sự hài lòng của hành khách đến từ các quốc gia/vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới, NC 

xem xét từng khía cạnh/thành phần văn hóa với vai trò là biến điều tiết, có thể làm thay đổi 

tác động vào mối quan hệ giữa hai khái niệm CLDVHK và sự HLHK.   

Phát hiện chính của kiểm định giả thuyết biến điều tiết văn hóa với MSEM riêng biệt: 

Các phát hiện chính của kiểm định giả thuyết các biến điều tiết với mô hình MSEM riêng biệt 

là ba biến điều tiết khoảng cách quyền lực (H2a), tính tập thể (H2c), và tính nam (H2d) (có ý 

nghĩa thống kê, p <.05 và p <.001, đƣợc chấp nhận bởi dữ liệu NC) phù hợp với các giả thuyết 

ban đầu đề ra, nghĩa là 03 biến điều tiết này có làm thay đổi tác động của CLDVHK vào sự 

HLHK nhƣng là tác động nghịch chiều (kết quả âm tính) vào mối quan hệ này.  

Giả thuyết H2a: KCQL có tác động âm đến mối quan hệ giữa CLDVHK và sự HLHK.  

Hành khách có KCQL càng thấp thì tác động giữa CLDVHK và sự HLHK càng cao. 

KCQL thể hiện mức độ các thành viên ít quyền lực hơn trong các thể chế và tổ chức trong 

một quốc gia mong đợi và chấp nhận quyền lực đó đƣợc phân phối không công bằng 

(Hofstede, 2001). Donthu và Yoo (1998) nhận xét rằng hầu hết các nhà cung cấp dịch vụ có 

quyền lực đối với khách hàng khi dịch vụ đòi hỏi chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp (luật 

sƣ, bác sĩ, v.v), trang thiết bị (hàng không, v.v) hoặc cả hai (bệnh viện, v.v.). 

Hành khách có KCQL thấp có kỳ vọng cao về dịch vụ cung cấp nghĩa là mong đợi cao về 

các thuộc tính CLDVHK. Họ khắt khe hơn trong việc đánh giá CLDV cảm nhận và không 

chấp nhận dịch vụ kém. Nếu dịch vụ cung cấp đạt yêu cầu, họ đánh giá cao CLDV và ngƣợc 
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lại. Hành khách có KCQL cao thì trông đợi về dịch vụ cung cấp thấp hơn. Họ phụ thuộc khá 

nhiều vào các nhà cung cấp dịch vụ có quyền lực. Họ có thể ít hỏi về CLDVHK. Họ có thể 

chấp nhận lỗi dịch vụ và CLDV thấp vì trong mắt họ hãng hàng không có quyền lực cao. Khi 

CLDVHK kém, họ có thể tìm ra lời biện hộ cho hãng hàng không. 

Giả thuyết H2a được chấp nhận là đóng góp mới của nghiên cứu này.  

Kết quả NC này khác so với NC của Van Birgelen và cộng sự (2002):  đối với dịch vụ hậu 

mãi gặp mặt trực tiếp, giả thuyết tất cả năm khía cạnh văn hóa không có tác động dƣơng đến 

CLDV cảm nhận và sự hài lòng tổng thể đƣợc chấp nhận; còn đối với dịch vụ hậu mãi dựa 

trên kỹ thuật công nghệ, giả thuyết khoảng cách quyền lực có tác động dƣơng đến CLDV cảm 

nhận và sự hài lòng tổng thể không đƣợc chấp nhận. 

Giả thuyết H2c: Tính tập thể có tác động âm đến mối quan hệ giữa CLDVHK và sự HLHK. 

Hành khách có tính tập thể càng thấp thì tác động giữa CLDVHK và sự HLHK càng cao.  

Hành khách có tính thể thấp thƣờng hành động mang tính cá nhân hơn là thành viên trong 

nhóm. Họ đòi hỏi cao về CLDVHK, mong muốn hãng hàng không cung cấp dịch vụ một cách 

tốt nhất, và không chấp nhận hãng hàng không cung cấp dịch vụ kém.  Dash, Bruning, & 

Achary (2009a) xác nhận rằng khách hàng có tính cá nhân cao sẽ có CLDV kỳ vọng cao hơn 

khách hàng khách hàng tính cá nhân thấp.  

Hành khách có tính tập thể cao thì yêu cầu về các tiêu chí CLDVHK thấp hơn và họ chấp 

nhận lỗi dịch vụ (nếu có) của hãng hàng không. Họ không muốn phá vỡ mối quan hệ với nhà 

cung cấp dịch vụ và họ có khuynh hƣớng gắn kết lâu dài với hãng hàng không. 

Giả thuyết H2c được chấp nhận là đóng góp mới của nghiên cứu này. 

Kết quả NC này tƣơng đồng với kết quả NC của Wen và cộng sự (2012) ở chỗ mối quan hệ 

giữa CLDV và sự hài lòng khách hàng thì cao hơn về phia khách hàng có tính cá nhân (tính 

tập thể thấp) khi so với khách hàng có tính tập thể cao; với kết quả NC của Carrillat và cộng 

sự (2009) là tính cá nhân (tính tập thể thấp) làm mạnh hơn mối quan hệ giữa CLDV và sự hài 

lòng khách hàng; với kết quả NC của Van Birgelen và cộng sự  (2002) đối với dịch vụ hậu 

mãi dựa trên kỹ thuật công nghệ, giả thuyết biến điều tiết tính cá nhân (tính tập thể thấp) có 

tác động dƣơng đến CLDV cảm nhận và sự hài lòng tổng thể đƣợc chấp nhận. 

Giả thuyết H2d: Tính nam có tác động âm đến mối quan hệ giữa CLDVHK và sự HLHK. 

Hành khách có tính nam càng cao thì tác động giữa CLDVHK và sự HLHK càng thấp. 

Tính nam thể hiện những giá trị văn hóa nhƣ quyết đoán, đạt thành tựu, thành công và 

cạnh tranh lẫn nhau, tính nữ là những giá trị văn hóa nhƣ chất lƣợng cuộc sống, duy trì mối 

quan hệ, sự giúp đỡ ấm áp, chăm sóc ngƣời nghèo và đoàn kết (Hofstede, 2001).  

Tính nam cao thƣờng gắn với tính tập thể thấp (tính cá nhân) và tính nam thấp (tính nữ) 

thƣờng gắn với tính tập thể cao. Tính nam cao có định hƣớng theo cái tôi và tin tƣởng vào 

quyết định của chính mình. Tính nam thấp có định hƣớng theo mối quan hệ và tin tƣởng và 

quyết định của nhóm.   

Hành khách có tính nam cao thƣờng hành động một cách tiêu cực khi tƣơng tác với dịch 

vụ đƣợc cung cấp. Hành khách có tính nam cao có thể không quan tâm đến cảm giác đƣợc 

đáp ứng và đƣợc quan tâm bởi nhân viên phục vụ. Do vậy, họ thƣờng đánh giá thấp dịch vụ 

tạo giao. Hành khách có tính nam thấp (tính nữ) có định hƣớng dịch vụ, nhấn mạnh vào sự 

hợp tác và đánh giá CLDVHK cao hơn.  

Kết quả NC này nhất quán với kết quả NC của Crotts (2000) là hành khách có tính nam 

cao cho điểm CLDVHK thấp hơn so với hành khách có tính nam thấp. Kết quả NC này khác 

so với kết quả NC của với Van Birgelen và cộng sự  (2002) đối với dịch vụ hậu mãi dựa trên 

http://scholar.google.com.vn/citations?user=Ai8vJ_kAAAAJ&hl=en&oi=sra
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kỹ thuật công nghệ, giả thuyết biến điều tiết tính nam có tác động dƣơng đến CLDV cảm nhận 

và sự hài lòng tổng thể đƣợc chấp nhận. Giả thuyết H2d được chấp nhận là đóng góp mới 

của nghiên cứu này.  

Hai giả thuyết biến điều tiết tâm lý tránh bất định (H2b) và định hướng dài hạn (H2e) bị 

từ chối (không có ý nghĩa thống kê, p ≥ .05),  Nghĩa là hai biến điều tiết này không làm thay 

đổi tác động vào mối quan hệ CLDVHK và sự HLHK.  

H2b: Tâm lý tránh bất định có tác động dương đến mối quan hệ giữa CLDVHK và sự HLHK. 

H2e: Định hướng dài hạn có tác động dương đến mối quan hệ giữa CLDVHK và sự HLHK 

Kết quả của kiểm định giả thuyết biến điều tiết tâm lý tránh bất định (H2b) khác với kết 

quả NC của Reimann, Lünemann, và Chase (2008) là mối quan hệ giữa CLDV cảm nhận và 

sự hài lòng khách hàng của nền văn hóa có tâm lý tránh bất định cao thì cao hơn so với nền 

văn hóa có tâm lý tránh bất định thấp (giả thuyết đƣợc chấp nhận); khác với kết quả NC của 

Van Birgelen và cộng sự  (2002) đối với dịch vụ hậu mãi dựa trên kỹ thuật công nghệ, giả 

thuyết biến điều tiết tâm lý tránh bất định có tác động âm đến CLDV cảm nhận và sự hài lòng 

tổng thể đƣợc chấp nhận. 

Kết luận của phần Bàn luận kết quả nghiên cứu:  
Với dữ liệu khảo sát thu thập được tại Việt Nam, các kết quả nghiên cứu mới được phát hiện 

ra thông qua kiểm định mô hình lý thuyết và giả thuyết H1 với mô hình cấu trúc tuyến tính 

SEM và kiểm định mô hình lý thuyết và các giả thuyết biến điều tiết văn hóa với mô hình 

MSEM là minh chứng cụ thể cho thấy văn hóa (giá trị văn hóa cá nhân) có tác động đến mối 

quan hệ giữa chất lượng dịch vụ hàng không và sự hài lòng của hành khách. 

CHƢƠNG 5 KẾT LUẬN  

5.1 Các kết quả chính của nghiên cứu 

5.1.1 Kết quả về nghiên cứu định tính và về đo lường 

 Khái niệm CLDVHK là khái niệm đa hƣớng bao gồm sáu thành phần: DV đặt chỗ bán vé, 

DV tại sân bay, DV trên chuyến bay, nhân viên HK, lịch bay, và sự tin cậy và an toàn.  

 Mô hình NC có 03 khái niệm ở dạng biến tiềm ẩn, trong đó 02 khái niệm CLDVHK, văn 

hóa là các khái niệm đa hƣớng, khái niệm sự HLHK là khái niệm đơn hƣớng. Mối liên hệ 

trong mô hình NC là: (1) khái niệm CLDVHK tác động vào khái niệm sự HLHK, và (2) 

khái niệm văn hóa điều tiết tác động của khái niệm CLDVHK vào khái niệm sự HLHK. 

 Kết quả của NC sơ bộ định lƣợng tại Việt Nam cho thấy các thang đo các khái niệm 

CLDVHK, sự HLHK, và văn hóa đều đạt độ tin cậy và giá trị.  

 Kết quả của NC chính thức định lƣợng tại Việt Nam qua phân tích nhân tố khẳng định CFA 

các thang đo đều đạt đƣợc 05 tiêu chí: tính đơn hƣớng, giá trị phân biệt, giá trị hội tụ, độ tin 

cậy tổng hợp, và phƣơng sai trích. 

5.1.2 Kết quả về mô hình lý thuyết 

 Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho thấy mô hình phù hợp với dữ liệu 

NC. Giả thuyết H1 về mối quan hệ giữa CLDVHK và sự HLHK đƣợc chấp nhận. Kết quả 

cho thấy CLDVHK có tác động mạnh đến sự HLHK. CLDVHK giải thích 69% phƣơng sai 

của sự HLHK. Kết quả này là bằng chứng cho thấy vai trò của CLDVHK đối với sự HLHK. 

Kết quả cũng cho thấy năm thành phần của CLDVHK là dịch vụ tại sân bay, sự tin cậy an 

toàn, nhân viên hàng không, dịch vụ trên chuyến bay, và lịch bay có trọng số nhân tố lần 

lƣợt là .82, .80, .79, .77, và .74. Nhƣ vậy 05 thành  phần này phản ánh rõ nét chất lƣợng dịch 

vụ hàng không. 
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 Kết quả phân tích biến điều tiết-mô hình cấu trúc tuyến tính MSEM cho thấy 05 mô hình 

MSEM riêng biệt phù hợp với dữ liệu NC. Ba giả thuyết biến điều tiết văn hóa là khoảng 

cách quyền lực (H2a), tính tập thể (H2c), và tính nam (H2d) đƣợc chấp nhận. Ba biến điều 

tiết văn hóa này đều có tác động âm đến mối quan hệ CLDVHK và sự hài lòng của hành 

khách. Nghĩa là 03 biến điều tiết khoảng cách quyền lực, tính tập thể, và tính nam làm thay 

đổi mối quan hệ giữa CLDVHK và sự hài lòng của hành khách. Kết quả kiểm định mức độ 

ảnh hƣởng hiệu ứng hỗ tƣơng f
2 
của 03 biến điều tiết khoảng cách quyền lực, tính tập thể, và 

tính nam cho thấy cả ba biến điều tiết này có tính thực tiễn hay có ý nghĩa trong NC. 

 Kết quả phân tích biến điều tiết-mô hình cấu trúc tuyến tính MSEM cho thấy hai giả thuyết 

biến điều tiết tâm lý tránh bất định (H2b) và định hƣớng dài hạn (2c) bị từ chối. Nghĩa là hai 

biến điều tiết này không làm thay đổi tác động vào mối quan hệ CLDVHK và HLHK.  

Tóm lại, với dữ liệu nghiên cứu thực tiễn tại Việt Nam, kết quả nghiên cứu cho thấy 04 

trong 06 giả thuyết đề ra được chấp nhận (bảng 5.1). 

Bảng 5.1 Tóm tắt kết quả kiểm định các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu 

H Nội dung Kết quả K.định 

Kiểm định mô hình nghiên cứu và giả thuyết với SEM                   (* p< .05; ** p < .001) 

H1 
Hành khách cảm nhận CLDVHK càng cao thì sự HLHK về dịch vụ 

hàng không càng cao. 
Chấp nhận ** 

Kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết biến điều tiết văn hóa với MSEM riêng biệt 

H2a KCQL có tác động âm đến MQH giữa CLDVHK và sự HLHK. Chấp nhận * 

H2b TLTBĐ có tác động dƣơng đến MQH giữa CLDVHK và sự HLHK. Từ chối 

H2c Tính tập thể có tác động âm đến MQH giữa CLDVHK và sự HLHK. Chấp nhận * 

H2d Tính nam có tác động âm đến MQH giữa CLDVHK và sự HLHK. Chấp nhận ** 

H2e ĐHDH có tác động dƣơng đến MQH giữa CLDVHK và sự HLHK. Từ chối  

5.2 Đóng góp và hàm ý của nghiên cứu 

5.2.1 Đóng góp về mặt lý thuyết 

Tính mới về lý thuyết:  

 NC này xây dựng và kiểm định thang đo CLDVHK thông qua việc điều chỉnh và bổ sung 

các tiêu chí của CLDVHK tại Việt Nam. Kết quả NC cho thấy CLDVHK là khái niệm đa 

hƣớng bao gồm 06 thành phần: dịch vụ đặt chỗ bán vé, dịch vụ tại sân bay, dịch vụ trên 

chuyến bay, nhân viên hàng không, lịch bay, và sự tin cậy và an toàn.  

 NC này kiểm định lý thuyết văn hóa có ảnh hƣởng đến việc đánh giá CLDV cảm nhận trong 

ngữ cảnh mới là dữ liệu NC định lƣợng thực tế tại Việt Nam và dịch vụ hàng không. 

 NC này giải quyết đƣợc khoảng trống nghiên cứu qua việc kiểm định vai trò điều tiết của 

văn hóa ở cấp độ cá nhân trong mối quan hệ giữa CLDVHK và sự hài lòng hành khách. 

 Nghiên cứu này tìm ra những kết quả nghiên cứu mới sau: 

o Kiểm định đƣợc tác động của văn hóa (ở cấp độ cá nhân) với vai trò là biến điều tiết làm 

thay đổi độ mạnh của mối quan hệ giữa CLDVHK và sự hài lòng của hành khách. 

o  Ba biến điều tiết văn hóa là khoảng cách quyền lực, tính tập thể, và tính nam có tác 

động âm đến mối quan hệ CLDVHK và sự hài lòng của hành khách. Về mặt lý thuyết, 

chƣa có nhiều NC xem xét tác động của tính nam đến mối quan hệ này cũng nhƣ trong 

mối quan hệ của các hiện tƣợng khoa học khác trong lĩnh vực dịch vụ. 
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 Về mặt lý thuyết, NC này góp phần bổ sung vào lý thuyết văn hóa/giao thoa văn hóa trong 

ngành kinh doanh/tiếp thị dịch vụ quốc tế. Trong những năm gần đây, NC giao thoa văn hóa 

đƣợc đƣa vào tiếp thị dịch vụ quốc tế ngày càng nhiều và đang là vấn đề đƣợc chú ý.  

5.2.2 Đóng góp về phương pháp nghiên cứu 

 Áp dụng phƣơng pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM (MH cấu trúc tuyến tính 

SEM là mô hình tổng quát nhất trong khoa học kinh tế và khoa học hành vi, và là công cụ 

NC có tính phƣơng pháp luận quan trọng, Bagozzi, 2010) để kiểm định lý thuyết khoa học 

đƣợc xây dựng theo quy trình suy diễn: đánh giá mô hình đo lƣờng CFA; kiểm định MHLT 

và giả thuyết về mối quan hệ giữa CLDVHK và sự HLHK với mô hình cấu trúc tuyến tính 

SEM; và phân tích biến điều tiết-mô hình cấu trúc tuyến tính MSEM (phân tích ảnh hƣởng 

của biến điều tiết với thang đo liên tục-metric scale trong SEM) kiểm định MHLT và các giả 

thuyết biết điều tiết văn hóa tác động đến mối quan hệ CLDVHK và sự HLHK. 

 NC này giúp thêm vào một khối lƣợng lớn các thang đo CLDV đã có trên thế giới bằng 

thang đo CLDV hàng không tại Việt Nam. 

 Áp dụng quy trình xây dựng và đánh giá thang đo khi phát triển thang đo CLDVHK và áp 

dụng phƣơng pháp phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích nhân tố khẳng định CFA 

để kiểm định 06 thành phần thang đo CLDVHK đều đạt yêu cầu về độ tin cậy và giá trị: độ 

tin cậy tổng hợp, phƣơng sai trích, tính đơn hƣớng, giá trị hội tụ, và giá trị phân biệt.  Kết 

quả thang đo đã đƣợc kiểm định này giúp các NC tiếp theo có thể lặp lại hoặc điều chỉnh và 

bổ sung thang đo CLDVHK cho ngữ cảnh ở các quốc gia khác hoặc ở Việt Nam. 

 Kết quả đo lƣờng của các thang đo chất lƣợng dịch hàng không, sự hài lòng khách hàng, và 

văn hóa cho thấy trong lĩnh vực dịch vụ hàng không nói riêng, ngành dịch vụ nói chung là 

các thang đo trong NC cần phải đánh giá độ tin cậy và giá trị khi dùng các thang đo để đo 

lƣờng khái niệm NC.  

 Việc sử dụng thang đo văn hóa CVSCALE (giá trị văn hóa cá nhân) vào NC này tại Việt 

Nam cho thấy NC đã vƣợt qua đƣợc khoảng trống về sai lầm suy luận tổng quan (ecological 

fallacy) là giả định văn hóa (giá trị văn hóa) của mỗi khách hàng là nhƣ nhau trong cùng 

một quốc gia.  

 Đóng góp về dữ liệu nghiên cứu: Dữ liệu nghiên cứu mới, đƣợc thu thập công phu và đáng 

tin cậy trong bối cảnh dịch vụ hàng không và tại Việt Nam.  

5.2.3 Đóng góp về mặt thực tiễn (hàm ý cho nhà quản trị) 

Nội dung phần 5.2.3 này trả lời cho mục tiêu NC số 4: những phát hiện mới của nghiên cứu 

giúp đưa ra một số hàm ý quan trọng cho các nhà quản trị DV hàng không và DV khác. 

 Các hãng hàng không (HK) có thể ứng dụng mô hình và thang đo CLDVHK đƣợc (theo mô 

hình chuỗi dịch vụ) đã đƣợc kiểm định về độ tin cậy và giá trị từ dữ liệu NC định lƣợng 

thực tế tại Việt Nam vào việc đo lƣờng CLDVHK tại quốc gia khác.  

 Các hãng HK cần chú ý đến mức độ quan trọng từng thành phần khái niệm CLDVHK, và 

xây dựng nhiều chiến lƣợc khác nhau đảm bảo CLDV đến với hành khách. Hoàn thiện 

CLDV của từng khâu trong chuỗi dịch vụ hàng không giúp hành khách đánh giá tốt về dịch 

vụ đƣợc cung cấp, và từ đó giúp giảm thiểu sự bất mãn khi có lỗi dịch vụ xảy ra, và nâng 

cao sự HLHK. Các hãng HK sẽ nắm bắt đƣợc cơ hội có lợi thế cạnh tranh về sản phẩm và 

dịch vụ của mình nếu có đƣợc sự HLHK. 

 Các hãng HK có thể ứng dụng thang đo văn hóa CVSCALE (giá trị văn hóa cá nhân) đã 

đƣợc kiểm định này cho các mục đích nghiên cứu  thị trƣờng của riêng từng hãng khi cần 
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tìm hiểu sự khác biệt văn hóa của hành khách cho chiến lƣợc chung, tổng quát hay đặc thù, 

cụ thể của từng giai đoạn kinh doanh. 

 Kết quả NC cho thấy hành khách đến từ các quốc gia/vùng lãnh thổ khác nhau, có giá trị 

văn hóa cá nhân khác nhau, cảm nhận CLDVHK khác nhau. Để nâng cao CLDV, các hãng 

HK cần trang bị kiến thức cho nhân viên tuyến trƣớc và tuyến sau về chuyên môn và về hiểu 

biết văn hóa của các quốc gia trên thế giới.  

 Các hãng HK cần thiết kế đào tạo liên văn hóa gắn liền với từng thành phần CLDV nói 

chung là tin cậy, đáp ứng, năng lực phục vụ, thấu cảm, và phƣơng tiện hữu hình; và từng 

thành phần CLDVHK nói riêng cho toàn bộ nhân viên phục vụ (trực tiếp và gián tiếp).  

 Các hãng HK cần chú ý đến những nét riêng biệt  hay tƣơng đồng về văn hóa (giá trị văn 

hóa) của mỗi quốc gia hay nhóm các quốc gia trong cùng khu vực (ví dụ Bắc Âu, Đông 

Nam Á, các quốc gia nói tiếng Anh, v.v.) theo thang điểm của Hofstede cho từng quốc gia 

cũng nhƣ theo 05 khía cạnh văn hóa (khoảng cách quyền lực: cấp bậc và bình đẳng; tâm lý 

tránh bất định: rủi ro và thận trọng; tính tập thể: nhóm và cá nhân; tính nam; định hƣớng dài 

hạn) để từ đó có thể ứng xử một cách hiệu quả khi giao tiếp và phục vụ khách hàng. 

5.3 Hạn chế và hƣớng nghiên cứu tiếp theo 

Bên cạnh những kết quả NC mới tìm đƣợc, NC có một số giới hạn (delimitations), hạn chế 

(limitations) và khuyến cáo có thể có trong việc sử dụng kết quả nghiên cứu. 

Giới hạn nghiên cứu: 

 NC thực hiện trong ngữ cảnh đơn dịch vụ là DV hàng không và hành khách đƣợc khảo sát 

phần lớn là sử dụng hạng dịch vụ phổ thông.   

 Phần lớn dữ liệu NC thu thập đƣợc có phạm vi địa lý là khảo sát tại Việt Nam. 

 NC áp dụng PP chọn mẫu thuận tiện nên số lƣợng hành khách theo các châu lục chƣa đều 

nhau (n châu Á = 337, n châu Úc = 136, n châu Âu = 184, và n châu Mỹ = 20). 

Hạn chế nghiên cứu (trong quá trình thực hiện nghiên cứu)  

 Phƣơng sai trích của thành phần DV tại sân bay và trên chuyến bay (thang đo CLDVHK)  là 

36% và 48%; và phƣơng sai trích của thành phần định hƣớng dài hạn (thang đo văn hóa) là 

40% tuy nhỏ hơn tiêu chuẩn 50% nhƣng vẫn đạt giá trị về nội dung nên chấp nhận đƣợc.  

 Trong NC này, thành phần DV đặt chỗ và bán vé và DV tại sân bay của thang đo CLDVHK 

chƣa xem xét đến các thuộc tính đặt chỗ và bán vé trực tuyến (qua website), làm thủ tục trực 

tuyến (web check-in), làm thủ tục tự động trƣớc chuyến bay tại sân bay (kiosk check-in). 

Hướng nghiên cứu tiếp theo: 

 Có thể tập trung vào nhóm hành khách đến từ một số quốc gia nhƣ Việt Nam và Hoa Kỳ, 

Việt Nam và Úc, v.v. và đo lƣờng văn hóa ở cấp độ cá nhân, nhƣng đơn vị phân tích là cấp 

độ quốc gia bằng phƣơng pháp phân tích đa tầng, bằng phƣơng pháp thực nghiệm thừa số 

2k, hoặc phân tích biến điều tiết văn hóa theo phƣơng pháp phân tích hỗ tƣơng biến tiềm ẩn 

theo Marthieu, Tannenbaum, và Salas (1992), v.v. 

 Khảo sát CLDV nội địa và quốc tế của các hãng HK truyền thống cho hạng ghế dịch vụ 

hạng Nhất và hạng Thƣơng gia. Khảo sát CLDV nội địa và quốc tế của các hãng HK giá rẻ. 

Khảo sát chất lƣợng các trang web phục vụ cho thƣơng mại điện tử của các hãng HK, v.v. 

* Luận án có 261 trang được trình bày trong 05 chương, 53 bảng biểu, 31 hình ảnh, 

03 công thức, 353 tài liệu tham khảo, và 17 phụ lục. 




