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Đề tài nghiên cứu này có mục tiêu 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 của hành khách. 

Nghiên cứu được thực hiện tại Việt Nam, trong ngành tiếp thị dịch vụ quốc tế và dịch 

vụ hàng không được sử dụng để kiểm định các thang đo các khái niệm nghiên cứu. 

Mô hình nghiên cứu được xây dựng trong đó chất lượng dịch vụ hàng không tác động 

vào sự hài lòng của hành khách. Văn hóa đóng vai trò điều tiết mối quan hệ giữa chất 

lượng dịch vụ hàng không và sự hài lòng của hành khách. 

Phương pháp luận của đề tài là hệ nhận thức thực chứng với phương pháp suy diễn. 

Phương pháp nghiên cứu là nghiên cứu định lượng dạng khảo sát với công cụ là bảng 

câu hỏi chi tiết, và sử dụng các phương pháp và công cụ phân tích dữ liệu đa biến thế 

hệ mới, có độ chính xác và tin cậy cao.  

Đề tài nghiên cứu được thực hiện qua hai giai đoạn chính là nghiên cứu sơ bộ và chính 

thức để đánh giá ba thang đo khái niệm nghiên cứu: chất lượng dịch vụ hàng không, 

sự hài lòng của hành khách, và văn hóa về độ tin cậy và giá trị; và kiểm định mô hình 

lý thuyết với các giả thuyết từ dữ liệu khảo sát thực tế tại Việt Nam. 

Nghiên cứu sơ bộ định tính sử dụng các kỹ thuật định tính là nghiên cứu kinh nghiệm 

với 08 chuyên gia và thảo luận tay đôi với 04 hành khách; nghiên cứu sơ bộ định 

lượng với 196 hành khách, phương pháp hệ số tin cậy Cronbach alpha và phân tích 

nhân tố khám phá EFA được sử dụng. Nghiên cứu chính thức định lượng với 677 

hành khách, phương pháp phân tích nhân tố khẳng định CFA, phân tích mô hình cấu 

trúc tuyến tính SEM, và đặc biệt là phân tích biến điều tiết-mô hình cấu trúc tuyến tính 

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

trong SEM) được sử dụng.  

Khái niệm chất lượng dịch vụ hàng không được xác định trong đề tài nghiên cứu này 

là khái niệm đa hướng 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, sự tin cậy và an toàn. Kết 

quả đánh giá ba thang đo khái niệm chất lượng dịch vụ hàng không, sự hài lòng của 

hành khách, và văn hóa cho thấy cả ba thang đo này đều đạt yêu cầu: (i) độ tin cậy về 
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hệ số tin cậy Cronbach alpha và hệ số tin cậy tổng hợp; (ii) phương sai trích; (iii) tính 

đơn hướng, và (iv) tính giá trị về giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. 

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

nghiên cứu, giả thuyết về mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ hàng không và sự hài 

lòng của hành khách được chấp nhận và chất lượng dịch vụ hàng không giải thích 

69% phương sai của sự hài lòng của hành khách. Kết quả SEM cũng cho thấy năm 

trong sáu thành phần của chất lượng dịch vụ hàng không là dịch vụ tại sân bay, sự tin 

cậy an toàn, nhân viên hàng không, dịch vụ trên chuyến bay, và lịch bay phản ánh rõ 

nét chất lượng dịch vụ hàng không. 

Kết quả MSEM cho thấy mô hình phù hợp với dữ liệu nghiên cứu và ba trong năm giả 

thuyết biến điều tiết định lượng được chấp nhận. 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 giữa chất lượng dịch vụ hàng không và sự hài lòng của hành khách và chúng có tác 

động nghịch chiều vào mối quan hệ này. Kết quả kiểm định mức độ ảnh hưởng hiệu 

ứng hỗ tương f2 cho thấy ba biến điều tiết khoảng cách quyền lực, tính tập thể, và tính 

nam có tính thực tiễn hay có ý nghĩa trong nghiên cứu. Kết quả MSEM cũng cho thấy 

hai biến điều tiết khác của văn hóa là tâm lý tránh bất định và định hướng dài hạn 

không làm thay đổi tác động vào mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ hàng không và 

sự hài lòng của hành khách. 

Về lý thuyết, kết quả nghiên cứu đưa ra đóng góp mới và có ý nghĩa cho nghiên cứu 

giao thoa văn hóa trong ngành kinh doanh/tiếp thị dịch vụ quốc tế qua việc khám phá 

vai trò điều tiết của văn hóa trong mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ hàng không và 

sự hài lòng khách hàng thông qua hành khách đến từ các quốc gia/vùng lãnh thổ trên 

thế giới. 

Về thực tiễn, kết quả nghiên cứu giúp các hãng hàng không có sự chú ý đến mức độ 

quan trọng từng thành phần khái niệm chất lượng dịch vụ hàng không, và xây dựng 

nhiều chiến lược khác nhau đảm bảo chất lượng dịch vụ đến với hành khách.Thêm 

vào, kết quả nghiên cứu cho thấy hành khách đến từ các quốc gia khác nhau, có giá trị 

văn hóa cá nhân khác nhau, cảm nhận chất lượng dịch vụ hàng không khác nhau. Để 

nâng cao chất lượng dịch vụ, các hãng hàng không cần trang bị kiến thức cho nhân sự 

tuyến trước và tuyến sau về chuyên môn và về hiểu biết văn hóa của các quốc gia trên 

thế giới.  
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