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MỤC TIÊU 
 
 
Đề tài tập trung nghiên cứu các yếu tố có
khả năng tác động vào sự hài lòng của sinh viên khi theo học tại Đại
học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên chủ yếu dựa trên mô hình chất lượng
dịch vụ của Gi-Du Kang và Jeffrey James.
 
Kiểm định ảnh hưởng của các yếu tố trên
đến sự hài lòng của sinh viên và mối quan hệ giữa các yếu tố trong
mô hình.
 
Kiểm định xem có sự khác nhau hay không về
mức độ hài lòng của sinh viên theo các yếu tố cá nhân như giới tính,
chuyên ngành đào tạo, loại hình đào tạo và hộ khẩu thường trú.
 
Đưa ra các giải pháp giúp ban giám hiệu trường nâng cao khả năng
quản lý, khả năng cạnh tranh để lại sự hài lòng cho khách hàng sinh viên.
 
NỘI DUNG 
 
 
Ngoài
phần mở đầu, kết luận, mục lục, các bảng biểu, các phụ lục, danh mục tài liệu
tham khảo, nội dung của đề tài nghiên cứu gồm 03 chương:
 
Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô
hình nghiên cứu
 
Trong chương 1 gồm các nội dung cơ bản sau:
 
-        
Lý luận cơ bản về dịch vụ, chất
lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng.
 
-        
Mối quan hệ giữa chất lượng dịch
vụ và sự hài lòng của khách hàng.
 
-        
Các mô hình nghiên cứu về chất lượng
dịch vụ



 
Chương 2: Phương pháp nghiên cứu
 
Trong chương 2 gồm các nội dung cơ bản sau:
 
-        
Thiết kế
nghiên cứu: quy trình nghiên cứu, nghiên cứu định tính, nghiên cứu định
lượng.
 
-        
Thang đo.
 
-        
Sử lý và
phân tích dữ liệu.
 
Chương 3: Kết quả phân tích
 
-        
Thông tin mẫu phân tích.
 
-        
Đánh giá độ tin cậy của thang đo.
 
-        
Kiểm định mô hình bằng phân tích
hồi quy.
 
-        
Tóm tắt kết quả nghiên cứu và đưa
ra khuyến nghị
 
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 
 
Nghiên cứu khám phá
được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính thông qua kỹ
thuật thảo luận nhóm tập trung. Thông tin thu thập từ nghiên cứu ở
bước này nhằm khám phá, điều chỉnh và bổ sung các thang đo những
yếu tố tác động đến sự hài lòng của sinh viên khi theo học tại
trương Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên.
 
         Nghiên cứu chính thức được thực



hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng, dùng kỹ thuật thu thập
thông tin trực tiếp bằng cách phỏng vấn đối tượng nghiên cứu tại các
lớp đã chọn. Mục đích của nghiên cứu này là vừa để sàng lọc các
biến quan sát, vừa là để xác định các thành phần cũng như giá trị
và độ tin cậy thang đo các yếu tố tác động đến sự hài lòng của
sinh viên trường Đại học Kinh tế & QTKD Thái Nguyên và kiểm định mô
hình lý thuyết. Phương pháp độ tin cậy Cronbach Alpha, phân tích hồi
quy tuyến tính bội thông qua phần mềm SPSS được sử dụng ở bước này
để đánh giá thang đo và kiểm định mô hình nghiên cứu.
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