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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, không có một quốc gia nào có thể đạt được sự phát triển bền vững mà 

không có sự đầu tư bền vững vào nguồn nhân lực. Để nâng cao chất lượng giáo dục, việc 

khảo sát và đánh giá sự hài lòng của người dân về nền giáo dục của quốc gia thường rất 

được chú trọng. Nó được xem như cơ sở quan trọng để có những định hướng, cải cách hệ 

thống giáo dục phù hợp với nguyện vọng và mong muốn của toàn dân. Chất lượng giáo dục, 

cũng giống như các dịch vụ khác, được đo lường bằng sự hài lòng của khách hàng (Lassar, 

Manolis và Winsor, 2000). Sự hài lòng về dịch vụ giáo dục không chỉ đo bởi đối tượng trực 

tiếp được hưởng thụ là học sinh/sinh viên mà được đo bởi toàn xã hội bởi lẽ mọi người 

trong xã hội được trực tiếp hoặc gián tiếp hưởng thụ kết quả do dịch vụ giáo dục tạo ra. Rất 

nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa chất lượng (dịch vụ) giáo dục và sự hài 

lòng của khách hàng (ví dụ: Lee, Lee và Yoo, 2000; Sureshchandar, Rajendran và 

Anantharaman, 2002; Ooi, Lin, Tan và Chong, 2011). 

Trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập, giáo dục Việt Nam cũng dần tiếp cận các 

tiêu chuẩn/tiêu chí quốc tế trong giáo dục. Việc nghiên cứu sự hài lòng của người dân đối 

với các dịch vụ giáo dục đã nhận được sự quan tâm không chỉ của các nhà nghiên cứu mà 

còn của Chính phủ và các Bộ, ban ngành. Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định số 

3982/QĐ-BGDĐT ngày 17/9/2013 phê duyệt Đề án “Xây dựng phương pháp đo lường sự 

hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công” do nhóm nghiên cứu của tác giả 

Nguyễn Thị Hoàng Yến (chủ nhiệm) thực hiện. Từ kết quả nghiên cứu của nhóm Nguyễn 

Thị Hoàng Yến, năm 2017, Bộ GD&ĐT đã ban hành Quyết định 2329/QĐ-BGDĐT phổ 

biến Bộ công cụ khảo sát (gồm 08 phiếu khảo sát) và tài liệu Hướng dẫn triển khai đo lường 

sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công. Nhóm đối tượng khách hàng mà 

các nghiên cứu/quyết định này hướng tới không chỉ tập trung ở người học mà còn ở phụ 

huynh/người giám hộ của người học. Các nghiên cứu cho thấy chỉ số hài lòng của khách 

hàng và chất lượng dịch vụ giáo dục có mối quan hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, các 

nghiên cứu ở Việt Nam hiện nay chỉ mới dừng lại ở việc khảo sát chỉ số hài lòng của người 

dân, chưa đề cập đến việc áp dụng các chỉ số này để cải tiến chất lượng dịch vụ giáo dục. 

Kế thừa kết quả của Nguyễn Thị Hoàng Yến và cộng sự (2014) và các nghiên cứu 

trước, trong đề tài này, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp và mô hình để tổ chức thực hiện 

nhằm vận dụng bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng một cách có hiệu quả nhằm nâng cao 
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chất lượng giáo dục. Để thực hiện những mục tiêu của đề tài, nghiên cứu này sẽ sử dụng mô 

hình Quản lý chất lượng tổng thể (TQM) làm khung khái niệm/khung nghiên cứu. TQM là 

mô hình được quốc tế sử dụng rộng rãi trong tất cả các lĩnh vực quản lý, bao gồm quản lý 

giáo dục – yếu tố đóng vai trò rất quan trọng trong nâng cao chất lượng giáo dục. TQM 

hướng tới sự cải thiện có tính liên tục nhằm đáp ứng sự hài lòng của khách hàng, do đó, 

TQM được áp dụng với kỳ vọng cải thiện chất lượng giáo dục/dịch vụ giáo dục nhằm thỏa 

mãn sự hài lòng của các đối tượng khách hàng khác nhau. Tuy vậy, TQM vẫn còn là khái 

niệm mới mẻ trong các nghiên cứu liên quan đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ 

giáo dục ở Việt Nam hiện nay. Việc sử dụng mô hình TQM là nhằm xác định đối tượng 

khách hàng trong dịch vụ giáo dục nhằm nghiên cứu sự hài lòng của các đối tượng khách 

hàng khác nhau và là cơ sở để áp dụng kết quả khảo sát sự hài lòng của khách hàng đối với 

dịch vụ giáo dục với mục đích cải thiện chất lượng giáo dục liên tục đáp ứng cho sự phát 

triển của xã hội. Vì vậy, trong nghiên cứu này, ngoài việc khảo sát áp dụng Bộ chỉ số khảo 

sát sự hài lòng của Nguyễn Thị Hoàng Yến và cộng sự (2014) dành cho đối tượng “Khách 

hàng chính” (người học) và “Khách hàng thứ cấp” (phụ huynh), nhóm nghiên cứu đề tài còn 

hướng tới nhóm đối tượng “Khách hàng nội bộ” và “Khách hàng cấp ba” bởi vì đây được 

xác định là những đối tượng đóng góp quan trọng trong thành công của tổ chức và là đối 

tượng trực tiếp, gián tiếp tham gia vào tất cả các quá trình của TQM. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

2.1. Mục tiêu chung 

Trên cơ sở nghiên cứu cơ sở lý luận và thực trạng về vận dụng chỉ số đánh giá mức độ 

hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục, đề xuất giải pháp và mô hình tổ chức thực hiện 

nhằm vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục, góp 

phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

2.2. Mục tiêu cụ thể 

- Xây dựng cơ sở lý luận về vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân 

về dịch vụ giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; 

- Đánh giá thực trạng vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch 

vụ giáo dục ở nước ta hiện nay; 

- Đề xuất hướng hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch 

vụ giáo dục ở Việt Nam; 
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- Đề xuất mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân với dịch 

vụ giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo dục ở các cấp;  

- Đề xuất các giải pháp chính sách vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của 

người dân về dịch vụ giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở nước ta. 

3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu 

3.1. Khách thể nghiên cứu 

Giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục. 

3.2. Đối tượng nghiên cứu  

Giải pháp và mô hình tổ chức thực hiện nhằm vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài 

lòng của người dân về dịch vụ giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

4. Giả thuyết khoa học 

Nếu đề xuất được các giải pháp và xây dựng được mô hình tổ chức thực hiện nhằm 

vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục thì sẽ góp 

phần nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường. 

5. Phạm vi nghiên cứu  

5.1. Phạm vi về nội dung nghiên cứu  

Trong đề tài này, mô hình đánh giá chỉ số hài lòng được tiếp cận trong nghiên cứu theo 

mô hình của Nguyễn Thị Hoàng Yến và cộng sự (2014). Việc xây dựng mô hình tổ chức 

thực hiện nhằm vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo 

dục dựa trên mô hình TQM. 

Nghiên cứu này chỉ đề xuất ý kiến hoàn thiện bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của 

người dân về dịch vụ giáo dục ở Việt Nam do Bộ GD&ĐT ban hành. Nhiệm vụ chính của 

nghiên cứu là giải pháp và mô hình tổ chức thực hiện nhằm vận dụng chỉ số đánh giá mức 

độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

Theo đó, phần khảo sát thực trạng sẽ đi sâu vào phân tích khảo sát thực trạng vận dụng chỉ 

số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục ở nước ta hiện nay.  

Mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ giáo 

dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo dục ở các cấp chủ yếu đề cập đến 

các yếu tố triển khai ở cấp cơ sở giáo dục vì đó là nơi trực tiếp tiến hành việc thu thập ý kiến 

đánh giá 
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Các kiến nghị, đề xuất chủ yếu dành cho Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT và các cơ sở giáo 

dục trực thuộc Bộ, Sở GD&ĐT. 

5.2. Phạm vi về địa bàn và đối tượng khảo sát 

Để đánh giá thực trạng vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về 

dịch vụ giáo dục ở nước ta hiện nay, đề tài tập trung khảo sát trên 4 tỉnh thành: Hà Nội, 

Thừa Thiên Huế, An Giang, Thành phố Hồ Chí Minh. Từ mầm non đến THPT, tại mỗi tỉnh 

thành, chọn 3 trường, gồm: một trường công lập ở thành thị, một trường công lập ở nông 

thôn, một trường tư thục. 

Do hạn chế về thời gian, kinh phí thực hiện và ảnh hưởng của dịch bệnh nên đề tài tập 

trung khảo sát trên phần lớn đối tượng trường công. Hệ thống các trường tư thục cũng được 

đề cập, tuy nhiên không nhiều, chủ yếu làm cơ sở để đối chiếu với dịch vụ giáo dục của 

trường công. 

6. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 

6.1. Cách tiếp cận  

Tiếp cận hệ thống 

Tiếp cận lịch sử - logic  

Tiếp cận thực tiễn 

6.2. Các phương pháp nghiên cứu  

6.2.1. Thiết kế nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng thiết kế hỗn hợp, gồm phương pháp định tính và phương pháp 

định lượng.  

6.2.2. Địa bàn và mẫu nghiên cứu 

Nhóm nghiên cứu chọn 4 tỉnh/ thành phố thuộc 4 trong 6 vùng kinh tế - xã hội của 

nước ta. Đó là: (1) Thành phố Hồ Chí Minh (thuộc vùng Đông Nam bộ); (2) Thừa Thiên 

Huế (thuộc vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung); (3) Hà Nội (thuộc vùng đồng 

bằng sông Hồng) và An Giang (thuộc vùng đồng bằng sông Cửu long). Tại mỗi tỉnh/ thành 

phố, sau khi nghiên cứu cụ thể địa bàn và trao đổi với các sở GD&ĐT về đặc trưng giáo dục 

ở địa bàn, chọn đại diện các trường thuộc 7 bậc GD&ĐT khác nhau: mầm non, tiểu học, 

THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên nghiệp, và cao đẳng – đại học. Mô 

hình công lập và tư thục có những khác biệt nhất định trong định hướng, quản lý và nhiều 

hoạt động khác, nên tại mỗi tỉnh, nhóm nghiên cứu chọn cả 2 mô hình này. Vì thế, trừ giáo 
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dục thường xuyên và trung cấp chuyên nghiệp là hai bậc giáo dục công, các bậc học khác sẽ 

chọn 2 trường công (1 trường ở khu vực đô thị và 1 ở ven đô) và 1 trường tư thục. Riêng với 

bậc cao đẳng – đại học, khối trường tư thục chỉ có ở Thành phố Hồ Chí Minh. Số cơ sở giáo 

dục được chọn chi tiết ở bảng sau: 

Các bậc học Thừa Thiên 

Huế 

TP Hồ Chí 

Minh 

Hà Nội An Giang 

Mầm non Mỗi tỉnh / thành chọn 1 trường công lập ở đô thị, 1 trường công 

lập ở vùng ven và 1 trường tư thục 

Tổng = 12 trường 

Tiểu học – 

THCS - THPT 

 Mỗi tỉnh / thành chọn 1 trường công lập ở đô thị, 1 trường 

công lập ở vùng ven và 1 trường tư thục. 

Tổng = 36 trường 

Trung cấp 

chuyên nghiệp 

Mỗi tỉnh / thành chọn 1 trường 

Tổng = 4 trường 

Giáo dục 

thường xuyên 

Mỗi tỉnh / thành chọn 1 trường 

Tổng = 4 trung tâm 

Cao đẳng – Đại 

học 

1 trường công 1 trường công 

1 trường tư 

1 trường 

công 

1 trường 

công 

Tổng = 5 trường 

Tổng số = 61 trường 

Mẫu định lượng 

Tại mỗi trường, mẫu khách hàng được chọn ngẫu nhiên gồm các đối tượng sau: học 

sinh/ sinh viên/ học viên, phụ huynh để trả lời bảng hỏi về mức độ hài lòng với các lĩnh vực 

chất lượng giáo dục mà bộ chỉ số đã đề cập đến. Chúng tôi tiến hành khảo sát ở 6 bậc học: 

giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học, giáo dục THCS, giáo dục THPT, giáo dục thường 

xuyên và giáo dục đại học. Số lượng như sau: 

Bậc học Đối tượng khảo sát 
Số lượng cơ 

sở khảo sát 
Tổng mẫu 

Mầm non Phụ huynh trẻ 12 372 

Tiểu học Phụ huynh học sinh 12 330 

Trung học cơ sở Phụ huynh học sinh 12 359 

Trung học phổ thông Phụ huynh học sinh 12 370 
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 Học sinh 12 606 

Giáo dục thường xuyên Học viên 4 194 

Đại học Sinh viên 5 1.338 

Tổng số 3.569 

Mẫu định tính 

Trong mẫu định tính, chúng tôi tiến hành khảo sát ở 7 bậc học: giáo dục mầm non, 

giáo dục tiểu học, giáo dục THCS, giáo dục THPT, giáo dục thường xuyên, trung cấp 

chuyên nghiệp và giáo dục đại học. 

Tổng mẫu thảo luận nhóm: 5 người x 61 cơ sở = 305 người. 

Tổng mẫu phỏng vấn sâu là 1 người x 61 cơ sở = 61 người và 16 cựu sinh viên và nhà 

tuyển dụng. 

Tổng mẫu thảo luận nhóm khách hàng: tại mỗi trường thuộc khối mầm non và tiểu học 

sẽ có 1 nhóm khách hàng là phụ huynh (tổng 1= 24 nhóm). Tại mỗi trường THCS và THPT 

có hai nhóm khách hàng là học sinh và phụ huynh (tổng 2 = 48 nhóm). Các trường còn lại, 

mỗi trường 1 nhóm học viên/ sinh viên (tổng 3 = 13 nhóm). Như vậy tổng mẫu = 5 người x 

(24 + 48 + 13 nhóm) = 425 người. 

Tổng mẫu định tính = 305 + 61 + 16 + 425 = 807 người. 

Thực nghiệm: Khảo sát và phỏng vấn 40 người tại 2 tỉnh 

6.2.3. Các phương pháp thu thập dữ liệu  

Phương pháp phỏng vấn, điều tra bằng bảng hỏi, chuyên gia, thực nghiệm 

6.2.4. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Phương pháp phân tích định lượng 

Được thực hiện bằng cách sử dụng phần mềm SPSS với các kỹ thuật phân tích thống 

kê mô tả: Bảng tần suất, điểm trung bình, độ lệch chuẩn. 

Phương pháp phân tích định tính 

Sử dụng kỹ thuật mã hóa các nội dung tương đương thành các nhóm nội dung cơ bản 

về cách thức vận dụng các chỉ số hài lòng của khách hàng tại từng tổ chức giáo dục, từ đó 

tổng hợp thành mô hình. 

Kết hợp với dữ liệu định lượng, đề tài hướng đến phân tích sự hài lòng của khách hàng 

chịu ảnh hưởng như thế nào từ các cách thức thực hiện của các tổ chức giáo dục và đề xuất 

mô hình vận dụng có nhiều ưu thế nhất.  
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CHƯƠNG 1. NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VẬN DỤNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ 

MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC, GÓP PHẦN 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC 

1.1. Tổng quan các nghiên cứu về vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người 

dân về dịch vụ giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục  

1.1.1. Những nghiên cứu ở nước ngoài 

Mảng thứ nhất: Nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ giáo dục 

Mảng thứ hai: Nghiên cứu về mối quan hệ giữa chất lượng giáo dục và chỉ số hài lòng 

Mảng thứ 3: Nghiên cứu quản lý chất lượng tổng thể (TQM) trong việc nâng cao hài 

lòng khách hàng 

1.1.2. Những nghiên cứu ở trong nước 

Những nghiên cứu về sự hài lòng ở Việt Nam đã dần kế thừa, tiếp cận các tiêu chuẩn 

và tiêu chí quốc tế. Tuy nhiên, các nghiên cứu về sự hài lòng của người dân trong lĩnh vực 

giáo dục mới chủ yếu tập trung khảo sát ở nhóm đối tượng người học và bậc đại học. 

Kết luận: 

Từ phân tích tổng quan tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước có thể nhận thấy 

nghiên cứu sự hài lòng khách hàng trong giáo dục hầu hết chỉ tập trung vào đối tượng người 

học - “Khách hàng chính” mà thiếu sự nghiên cứu thấu đáo đối với các đối tượng khách 

hàng khác của dịch vụ giáo dục. Đây chính là hạn chế mà các nghiên cứu về sự hài lòng của 

khách hàng cần xem xét và cải thiện. Bên cạnh đó, các công bố về việc áp dụng chỉ số hài 

lòng trong nâng cao chất lượng giáo dục nói chung, áp dụng TQM nói riêng vẫn còn thiếu 

vắng trong cơ sở lý luận hiện nay ở Việt Nam. 

1.2. Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục 

1.2.1. Khái niệm sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục 

Sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục là cảm giác thoả mãn của người dân về 

các dịch vụ giáo dục mà họ đã và đang sử dụng trong mối tương quan với kỳ vọng, mong 

đợi của họ. 

1.2.2. Các mô hình đánh giá sự hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục 

Trên thế giới, có nhiều mô hình để đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo 

dục, có thể kể đến mô hình SERVQUAL, mô hình CSI (Customer Satisfaction Index). Ở 

Việt Nam, Bộ GD&ĐT đã ban hành bộ công cụ đo lường sự hài lòng của người dân đối với 

dịch vụ giáo dục công trong cả nước với 5 nội dung đánh giá: (1) Tiếp cận dịch vụ giáo dục; 
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(2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị; (3) Môi trường giáo dục; (4) Hoạt động giáo dục (Ở bậc 

mầm non gọi là Hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ); (5) Sự phát triển và tiến bộ của người 

học. 

1.3. Vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục, góp 

phần nâng cao chất lượng giáo dục 

- Trên thế giới, việc sử dụng kết quả đánh giá của mô hình SERVQUAL nhằm cải 

thiện chất lượng dịch vụ giáo dục đã trở nên phổ biến và được sự quan tâm của nhiều nhà 

nghiên cứu. Có hai phương pháp vận dụng cơ bản đó là phân tích sự khác biệt giữa cảm 

nhận và kỳ vọng của các khía cạnh và phân tích tầm quan trọng-sự thể hiện. Từ kết quả 

phân tích này, các cơ sở giáo dục có thể phát triển các chiến lược nhằm cải thiện các khía 

cạnh còn hạn chế, từ đó, nâng cao sự hài lòng của khách hàng, hay nói cách khác là chất 

lượng dịch vụ. Trong giáo dục, mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng CSI và các biến thể 

của nó như CSI của Hoa Kỳ (American Customer Satisfaction Index), CSI của Châu Âu 

(European Customer Satisfaction Index) được sử dụng rất phổ biến để đánh giá chất lượng 

dịch vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ, từ đó nâng cao chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, 

khung quản lý chất lượng tổng thể TQM được áp dụng rộng rãi trong giáo dục nhằm cải 

thiện nhà trường và kết quả học tập của học sinh. 

- Các nghiên cứu ở Việt Nam gần đây đã chú trọng vận dụng các mô hình về sự hài 

lòng của thế giới để cải thiện chất lượng giáo dục. Nhìn chung, các nghiên cứu về chỉ số hài 

lòng ở Việt Nam chủ yếu sử dụng các mô hình trên thế giới như SERVQUAL và các biến 

thể của nó hoặc vận dụng các mô hình này để xây dựng nên bộ công cụ đánh giá chỉ số hài 

lòng. Phương pháp nghiên cứu chủ yếu là định lượng và sử dụng các kĩ thuật thống kê để 

phân tích dữ liệu. Từ kết quả nghiên cứu, các tác giả cũng đã đưa ra những khía cạnh cần 

cải thiện. Tuy nhiên, phương pháp và các chiến lược cải thiện cụ thể vẫn chưa được đề cập. 

Phạm vi nghiên cứu chủ yếu tập trung ở bậc đại học; các bậc học khác chưa được quan tâm. 
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CHƯƠNG 2. NGHIÊN CỨU KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VỀ XU HƯỚNG PHÁT 

TRIỂN CỦA CHỈ SỐ HÀI LÒNG, ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG VÀ VẬN 

DỤNG CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN  

VỀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC  

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế về xu hướng phát triển của chỉ số hài lòng, đánh giá 

mức độ hài lòng và vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo 

dục nhằm kế thừa những phát triển về chủ đề này trên thế giới và học tập những kinh 

nghiệm của các nước về việc vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng trong thực tiễn giáo 

dục. Trong đề tài này, chúng tôi nghiên cứu kinh nghiệp và bối cảnh giáo dục của ba nước: 

Hoa Kỳ, Trung Quốc và Singapore.  

Hoa Kỳ đươc biết là một cường quốc trên thế giới, luôn dẫn đầu về nghiên cứu và giáo 

dục. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng là quê hương các mô hình đánh giá và vận dụng kết quả đánh 

giá mức độ hài lòng của khách hàng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ. Chính vì vậy, lựa 

chọn Hoa Kỳ nhằm mục đích kế thừa những tinh hoa nghiên cứu về lĩnh vực này. 

Trung Quốc, một nước lớn ở Châu Á, có bối cảnh kinh tế xã hội và chính trị khá tương 

đồng với Việt Nam. Việc lựa chọn Trung Quốc nhằm tìm hiểu những bài học kinh nghiệm 

và quá trình vận dụng kết quả đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sẽ giúp nước ta có 

được những bài học khá tương đồng và dễ áp dụng cho thực tế giáo dục nước nhà. 

Singapore là một nước phát triển bậc nhất Đông Nam Á. Lựa chọn Singapore với 

mong muốn tìm hiểu bối cảnh và quá trình vận dụng kết quả đánh giá mức độ hài lòng nhằm 

giúp phát hiện ra các bài học gần với bối cảnh kinh tế xã hội và văn hóa. Những bài học 

kinh nghiệm của Singapore sẽ là những bài học gần gũi với Việt Nam. 

2.1. Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 

2.1.1. Bối cảnh chung 

Hoa Kỳ là quốc gia rất quan tâm đến chất lượng dịch vụ trong các lĩnh vực. Đã có 

nhiều cuộc khảo sát, thăm dò về sự hài lòng của khách hàng được tiến hành ở các quy mô 

khác nhau, được thực hiện bởi chính phủ, các tổ chức hoặc các nhà nghiên cứu. 

2.1.2. Sự quan tâm đến chất lượng dịch vụ giáo dục và sự hài lòng với chất lượng dịch 

vụ giáo dục 

Ở Hoa Kỳ, sự hài lòng của người dân với chất lượng của các trường công lập nhận 

được rất ít sự chú ý của các nhà nghiên cứu mặc dù sự hài lòng của người dân đối với các 

dịch vụ công đã được nghiên cứu từ cuối những năm 1970 (Berryman, 2015). Một số tác giả 
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đã lưu ý việc thiếu vắng các nghiên cứu về sự hài lòng của công chúng với chất lượng 

trường học (Charbonneau và van Ryzin, 2012; Friedman, Bobrowski, và Geraci, 2006). 

Ở tầm quốc gia, hàng năm, Văn phòng Tài chính trưởng của Bộ giáo dục Hoa Kỳ (US. 

Department of Education Office of the Chief Financial Officer) đã tiến hành đánh giá sự hài 

lòng của những người nhận trợ cấp, đại diện cho các chương trình lớn nhất và có ảnh hưởng 

nhất của Bộ sử dụng phương pháp đánh giá chỉ số hài lòng ACSI. 

2.1.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ giáo dục và sự hài lòng với chất lượng dịch vụ giáo 

dục 

2.1.3.1. Lựa chọn và xây dựng công cụ đánh giá  

Có hai xu hướng chính xây dựng và sử dụng công cụ đánh giá chất lượng dịch vụ giáo 

dục và sự hài lòng với chất lượng giáo dục ở Hoa Kỳ.   

- Xu hướng thứ nhất là tự xây dựng công cụ đánh giá sự hài lòng 

- Xu hướng thứ hai là sử dụng/điều chỉnh công cụ đã có sẵn 

2.1.3.2. Các loại mô hình và công cụ được sử dụng 

Ở Hoa Kỳ, mô hình lý thuyết không xác nhận kỳ vọng (Models Expectancy 

disconfirmation theory) và Mô hình Chỉ số hài lòng khách hàng Mỹ (ACSI) là hai mô hình 

được sử dụng rất phổ biến trong nghiên cứu và thực tiễn nói chung, giáo dục nói riêng.  

2.1.3.3. Đối tượng khảo sát, đánh giá  

Nhìn chung, phụ huynh và người học được xem là đối tượng khảo sát, đánh giá chính 

để xác định chỉ số hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục ở Hoa Kỳ (Berryman, 

2015; Kisida và Wolf, 2015).  

2.1.3.4. Nội dung đánh giá 

Như đã trình bày ở trên, ACSI là mô hình được sử dụng phổ biến nhất để đánh giá chỉ 

số hài lòng của người dân nước Mỹ. Mô hình ACSI nêu rõ việc đánh giá chỉ số hài lòng cần 

dựa vào 3 nhân tố tiền đề có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, ảnh hưởng đến hai yếu tố “hậu 

quả” kéo theo, đó là: Kỳ vọng của khách hàng; Chất lượng cảm nhận; Giá trị cảm nhận; Sự 

than phiền của khách hàng; Sự trung thành của khách hàng. 

2.1.4. Vận dụng kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ giáo dục và sự hài lòng  

Mặc dù Hoa Kỳ đã thực hiện nhiều cuộc thăm dò, đánh giá, nghiên cứu về chỉ số hài 

lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục ở những quy mô khác nhau, thông tin về việc 

vận dụng kết quả đánh giá lại khá ít ỏi, được đề cập đến rải rác ở các tài liệu thu thập được.  
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2.2. Kinh nghiệm của Trung Quốc 

2.2.1. Bối cảnh chung 

Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới, có bề dày lịch sử phát triển hàng nghìn 

năm. Cũng như ở những quốc gia khác trên thế giới, hệ thống giáo dục của Trung Quốc chịu 

ảnh hưởng của các điều kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội và có nhiều thay đổi qua 

các giai đoạn. 

2.2.2. Sự quan tâm đến chất lượng dịch vụ giáo dục và sự hài lòng với chất lượng dịch 

vụ giáo dục 

Trong những thập niên gần đây, xã hội Trung Quốc đã quan tâm đến chất lượng dịch 

vụ giáo dục và thấy được nhu cầu cần khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch 

vụ giáo dục, từ đó, cải thiện chất lượng các dịch vụ giáo dục để đáp ứng yêu cầu ngày càng 

cao của xã hội. Tuy nhiên, những nghiên cứu về chất lượng dịch vụ giáo dục và sự hài lòng 

của người dân nói chung và của người học nói riêng ở Trung Quốc vẫn còn hạn chế (Wang, 

2012).   

2.2.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ giáo dục và sự hài lòng với chất lượng dịch vụ giáo 

dục 

2.2.3.1. Lựa chọn và xây dựng công cụ đánh giá  

Có ba xu hướng xây dựng và sử dụng công cụ đánh giá chất lượng dịch vụ giáo dục và 

sự hài lòng với chất lượng giáo dục ở Trung Quốc.  

Xu hướng thứ nhất là sử dụng nguyên bản các công cụ đã được xây dựng ở các nước 

Phương Tây sau khi chuyển ngữ sang tiếng Trung và thực hiện những điều chỉnh nhỏ. 

Xu hướng thứ hai, các nhà nghiên cứu thực hiện quá trình thích nghi hóa, điều chỉnh 

nội dung công cụ để phù hợp hơn với đặc điểm văn hóa, xã hội Trung Quốc cũng như mục 

đích nghiên cứu. 

Xu hướng thứ ba là tự xây dựng công cụ đánh giá dựa trên mô hình đã được xây dựng 

và sử dụng, những nghiên cứu đã có ở Phương Tây. 

2.2.3.2. Các loại mô hình và công cụ được sử dụng 

Trong các loại mô hình và công cụ đã có, SERVQUAL được sử dụng nhiều nhất để 

đánh giá chất lượng dịch vụ giáo dục và sự hài lòng với chất lượng dịch vụ giáo dục ở 

Trung Quốc. Ngoài ra, mô hình Chỉ số hài lòng của khách hàng (CSI) cũng được sử dụng để 

đánh giá mức độ hài lòng đối với dịch vụ giáo dục. 
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2.2.3.3. Đối tượng khảo sát, đánh giá  

Trong các công trình được công bố bằng tiếng Anh, khách thể thực hiện đánh giá chất 

lượng dịch vụ giáo dục và sự hài lòng với chất lượng dịch vụ giáo dục ở Trung Quốc ít đa 

dạng, phong phú. Nhóm khách thể chủ yếu nhất là các khách hàng trực tiếp, người học, 

đang học tại các trường đại học, cao đẳng (Kwan và Ng., 1999; Law, 2013; Zhang và cộng 

sự, 2008). Rất hiếm nghiên cứu thực hiện với nhóm khách thể không phải là người học hoặc 

là học sinh phổ thông. 

2.2.3.4. Nội dung đánh giá 

Đa phần các nghiên cứu thực hiện khảo sát để đánh giá chất lượng các dịch vụ giáo 

dục và sự hài lòng với chất lượng dịch vụ giáo dục trong nhiều lĩnh vực của nhà trường. 

2.2.4. Vận dụng kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ giáo dục và sự hài lòng  

Trong khi có tương đối nhiều công trình giới thiệu về đánh giá chất lượng dịch vụ giáo 

dục và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ giáo dục như đã trình bày ở trên thì rất 

khó tìm được nghiên cứu nào về việc vận dụng kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ giáo dục 

và sự hài lòng vào việc nâng cao chất lượng các dịch vụ.  

2.3. Kinh nghiệm của Singapore 

2.3.1. Bối cảnh chung 

Singapore là nước có diện tích nhỏ nằm ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, đất nước 

Singapore có sự phát triển vượt bậc về kinh tế, giáo dục và văn hoá, được mệnh danh là con 

rồng của Châu Á. 

2.3.2. Sự quan tâm đến chất lượng dịch vụ giáo dục và sự hài lòng với chất lượng dịch 

vụ giáo dục 

Singapore chú trọng phát triển dịch vụ. Do đó, chất lượng dịch vụ luôn được quan tâm 

hàng đầu, trong đó có dịch vụ giáo dục. Từ năm 2008, hoạt động đánh giá chất lượng các 

dịch vụ ở Singapore được tiến hành hàng năm thông qua tổ chức Chỉ số Hài lòng khách 

hàng của Singapore (Customer Satisfaction Index of Singapore). 

2.3.3. Đánh giá chất lượng dịch vụ giáo dục và sự hài lòng với chất lượng dịch vụ giáo 

dục 

2.3.3.1. Lựa chọn và xây dựng công cụ đánh giá  

Có hai xu hướng xây dựng và sử dụng công cụ đánh giá chất lượng dịch vụ giáo dục 

và sự hài lòng với chất lượng giáo dục ở Singapore.  
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Xu hướng chính là sử dụng phương pháp luận của công cụ đã nghiên cứu và sử dụng 

thành công ở Phương Tây để phát triển bộ công cụ chính thống cho Singapore. 

Xu hướng thứ hai ít phổ biến hơn, một số ít các nhà nghiên cứu đã xây dựng các công 

cụ đánh giá dựa trên các công cụ của nước ngoài để nghiên cứu ở qui mô nhỏ. 

2.3.3.2. Các loại mô hình và công cụ được sử dụng 

Mô hình chính thống được sử dụng để đánh giá chỉ số hài lòng ở Singapore là 

Customer Satisfaction Index of Singapore. Ở mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng của 

Singapore, điểm hài lòng của mỗi công ty/tổ chức là kết quả phân tích của dữ liệu từ chính 

sự mong đợi và ý kiến của khách hàng của họ. 

2.3.3.3. Đối tượng khảo sát, đánh giá  

Theo các báo cáo của Customer Satisfaction Index of Singapore, đối tượng khảo sát về 

chất lượng dịch vụ giáo dục là sinh viên. 

2.3.3.4. Nội dung đánh giá 

Không có nhiều nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng và chất lượng dịch vụ ở 

Singapore. Đa phần các báo cáo được tìm thấy do Customer Satisfaction Index of Singapore 

nghiên cứu và công bố. Kết quả nghiên cứu năm 2016 cho thấy rằng 3 nội dung ảnh hưởng 

lớn đến cảm nhận về chất lượng dịch vụ đó là: các dịch vụ hỗ trợ sinh viên, các vấn đề về 

dạy học, và sự phù hợp về khoá học. 

2.3.4. Vận dụng kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ giáo dục và sự hài lòng  

Hiện tại không có nghiên cứu cụ thể nào liên quan đến việc vận dụng kết quả đánh giá 

chỉ số hài lòng về chất lượng dịch vụ giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục ở Singapore. 

Tuy nhiên, những báo cáo của Customer Satisfaction Index of Singapore (2018) đã gợi mở 

ít thông tin về cách vận dụng kết quả đánh giá sự hài lòng của khách hàng nhằm nâng cao 

chất lượng dịch vụ. 

2.4. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Những thông tin về việc đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá chỉ số hài lòng của 

người dân đối với dịch vụ giáo dục ở Hoa Kỳ, Trung Quốc và Singapore đã mang lại nhiều 

bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. Trong đó, có thể kể đến những bài học lớn sau: 

- Thứ nhất, hoàn thiện mô hình và công cụ tương ứng để đánh giá chất lượng dịch vụ 

giáo dục và sự hài lòng của người dân đối với chất lượng dịch vụ giáo dục là việc làm cấp 

thiết. 
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- Thứ hai, sử dụng thống nhất bộ công cụ đánh giá chỉ số hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục và thực hiện đánh giá hàng năm là một điều rất cần thiết. 

- Thứ ba, nên giao việc thu thập và xử lý dữ liệu cho một tổ chức độc lập thực hiện 

một cách chuyên nghiệp nhằm đảm bảo tính khách quan cũng như có sơ sở so sánh và xếp 

hạng chất lượng dịch vụ giáo dục. 

- Thứ tư, các báo cáo kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ giáo dục và sự hài lòng của 

người dân đối với chất lượng giáo dục cần được công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc 

tế và quốc gia. 

- Thứ năm, cần có cơ chế thúc đẩy việc vận dụng kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ 

giáo dục và sự hài lòng đối với chất lượng dịch vụ giáo dục vào việc nâng cao chất lượng 

dịch vụ giáo dục. 
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CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VẬN DỤNG CHỈ SỐ 

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC 

GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM HIỆN NAY  

3.1. Thực trạng vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch 

vụ giáo dục mầm non 

Nghiên cứu được tiến hành trên 12 trường mầm non ở 4 tỉnh thành ở Việt Nam ở các 

khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và miền Tây Nam Bộ, đó là: Hà Nội, Thừa 

Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh và An Giang. Khách thể nghiên cứu là cán bộ quản lý 

(hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng), giáo viên cốt cán và phụ huynh trẻ. 

Trong 12 trường khảo sát, 11 trường mầm non chưa sử dụng bộ công cụ khảo sát mức 

độ hài lòng của Bộ GD&ĐT, chỉ có 1 trường đã từng sử dụng bộ công cụ của Bộ GD&ĐT 

trong khuôn khổ thực hiện nhiệm vụ của Sở GD&ĐT về tổ chức khảo sát sự hài lòng của 

người dân, tuy nhiên, sau đó thì nhà trường hầu như ít sử dụng. Dù chưa sử dụng bộ công cụ 

nhưng các trường đều có những phương thức khác nhau để khảo sát mức độ hài lòng của 

người dân đối với dịch vụ giáo dục của nhà trường như là trao đổi trực tiếp, các buổi họp 

phụ huynh, hòm thư góp ý, ứng dụng mạng xã hội. 

Hiện nay, các trường chưa xây dựng quy trình vận dụng đánh giá kết quả đánh giá 

mức độ hài lòng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, mà chủ yếu vận dụng các thông tin 

thu thập được làm cơ sở để phát triển nhà trường: phát huy mặt tốt, còn những cái chưa tốt 

thì sẽ xem xét và thay đổi. Cách thức các trường thường dùng để xử lý, giải quyết các vấn 

đề là rà soát lại thông tin, sau đó mới đưa ra cách giải quyết. Cách thức giải quyết các vấn 

đề cũng còn phụ thuộc vào khả năng giải quyết của nhà trường. Tuy nhiên, với những 

trường tư, việc giải quyết những phản ánh về vấn đề mua sắm, bổ sung, sửa chữa cơ sở vật 

chất, trang thiết bị dạy học được giải quyết nhanh gọn hơn. Ngoài ra, kết quả đánh giá mức 

độ hài lòng còn được dùng để làm cơ sở để đánh giá giáo viên. 

Cán bộ quản lý cho rằng sau khi nhà trường đáp ứng những ý kiến của học sinh và phụ 

huynh học sinh, chất lượng các dịch vụ giáo dục được cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, phần 

lớn các trường gặp nhiều khó khăn trong công tác đánh giá chỉ số hài lòng của người dân, 

trong đó chủ yếu là những khó khăn từ phía phụ huynh: thiếu sự quan tâm, khó sắp xếp thời 

gian, sự am hiểu về nhà trường hạn chế. Về vận dụng đánh giá chỉ số hài lòng vào công tác 

cải tiến chất lượng giáo dục, các trường gặp phải những khó khăn như: nội dung đề xuất 

vượt thẩm quyền của trường, thiếu nhân lực, chuyên môn, nguồn kinh phí. 
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3.2. Thực trạng vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch 

vụ giáo dục tiểu học 

Đề tài nghiên cứu được tiến hành trên 12 trường Tiểu học ở một số tỉnh thành ở Việt 

Nam ở các khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và miền Tây Nam Bộ, bao gồm”: Hà 

Nội, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh và An Giang. Khách thể nghiên cứu là cán 

bộ quản lý (hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng), giáo viên cốt cán và phụ huynh học sinh 

Tiểu học. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tất cả các trường tiểu học tham gia khảo sát đều báo cáo 

là chưa sử dụng bộ công cụ khảo sát mức độ hài lòng của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, các 

trường đều có những phương thức khác nhau để khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục của nhà trường thông qua họp phụ huynh, trao đổi trực tiếp, cổng 

thông tin điện tử và các ứng dụng mạng xã hội. 

Quy trình vận dụng đánh giá như sau: trước hết nhà trường thu thập thông tin, rà soát 

lại thông tin, sau đó sẽ xử lý các vấn đề. Những vấn đề giải quyết trong phạm vi nhà trường 

thì sẽ giải quyết ngay, còn những vấn đề ngoài tầm kiểm soát thì kiến nghị lên cấp trên hoặc 

trao đổi với phụ huynh để phụ huynh rõ. 

Sau khi nhà trường đáp ứng những ý kiến của học sinh và phụ huynh học sinh, chất 

lượng các dịch vụ giáo dục được cải thiện đáng kể. Song hầu hết các trường học đều gặp 

nhiều khó khăn khi đánh giá và vận dụng chỉ số hài lòng của người dân. Đầu tiên là các khó 

khăn liên quan đến phụ huynh. Không phải phụ huynh nào cũng có thể đánh giá khách quan 

các vấn đề của nhà trường, thêm vào đó, không ít phụ huynh có nhu cầu quá cao so với khả 

năng của nhà trường. Bên cạnh đó, một số phụ huynh thiếu sự quan tâm hoặc trình độ học 

vấn thấp. 

3.3. Thực trạng vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch 

vụ giáo dục trung học cơ sở 

Đề tài nghiên cứu được tiến hành trên 12 trường THCS ở một số tỉnh thành ở Việt 

Nam ở các khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và miền Tây Nam Bộ, cụ thể: Hà 

Nội, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh và An Giang. Khách thể nghiên cứu là cán 

bộ quản lý (hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng), giáo viên cốt cán, học sinh và phụ huynh 

học sinh ở các trường THCS. 
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Tất cả các trường THCS tham gia khảo sát chưa sử dụng Bộ công cụ khảo sát mức độ 

hài lòng của Bộ Giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, các trường đều có những phương thức khác 

nhau để khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục của nhà trường. 

Sau khi đánh giá mức độ hài lòng của người dân, nhà trường sẽ có thông tin cụ thể về 

những vấn đề giáo viên, học sinh và phụ huynh đang hài lòng hay chưa hài lòng. Từ đó, nhà 

trường sẽ có những phản ứng khác nhau, phụ thuộc vào nội dung đánh giá và đặc điểm của 

nhà trường. Những giải pháp các nhà trường làm đã cải thiện phần nào chất lượng giáo dục 

nhà trường. 

Hiện tại, nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc đánh giá và vận dụng chỉ số hài 

lòng. Các trường cho rằng, họ không gặp khó khăn ở khâu phát phiếu nhưng họ lại lúng 

túng khi xử lý kết quả và quy trình vận dụng kết quả đó nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ 

giáo dục ở nhà trường. 

3.4. Thực trạng vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch 

vụ giáo dục trung học phổ thông 

Đề tài nghiên cứu được tiến hành trên 12 trường THPT ở một số tỉnh thành ở Việt 

Nam ở các khu vực miền Bắc, miền Trung, miền Nam và miền Tây Nam Bộ, đó là: Hà Nội, 

Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh và An Giang. Khách thể nghiên cứu là cán bộ 

quản lý (hiệu trưởng hoặc phó hiệu trưởng), giáo viên cốt cán, học sinh và phụ huynh học 

sinh ở các trường THPT. 

Tất cả các trường THPT tham gia khảo sát đều chưa sử dụng bộ công cụ khảo sát mức 

độ hài lòng của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, các trường đều có những phương thức khác nhau 

để khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục của nhà trường. Đối với 

học sinh, trường thường có các buổi tiếp xúc vào đầu năm và cuối học kỳ. Ở một số trường 

đã bắt đầu sử dụng các ứng dụng hoặc kênh giao tiếp trực tuyến như Facebook hoặc website 

để thu thập ý kiến của học sinh. Ngoài ra, giáo viên chủ nhiệm cũng chính là kênh giao tiếp 

giữa nhà trường và học sinh. 

Dựa vào đặc điểm và chính sách của từng trường, ban giám hiệu, giáo viên, học sinh 

và phụ huynh học sinh đã cùng hợp tác để giải quyết các than phiền. Các trường xác định 

người cần đánh giá cho mỗi nội dung đánh giá. Ví dụ, học sinh đánh giá giáo viên đứng lớp, 

tổ trưởng đánh giá giáo viên, và giáo viên đánh giá học sinh. 

Sau khi đánh giá, nhà trường đã lắng nghe ý kiến của học sinh, giáo viên và cha mẹ và 

sử dụng những thông tin này như công cụ để cải thiện nhà trường. Đối với học sinh, nhà 
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trường tiến hành các cuộc họp thường kỳ để thu thập ý kiến. Nếu ý kiến liên quan đến cơ sở 

vật chất, nhà trường sẽ đưa ra phản hồi trực tiếp. Nếu học sinh phàn nàn về giáo viên và các 

hoạt động giảng dạy, nhà trường cần tiến hành tìm hiểu thêm để xác định vấn đề chính và 

tìm ra giải pháp phù hợp. Cán bộ quản lý cho rằng các ý kiến của học sinh mang tính chất 

tham khảo, là một kênh thông tin của nhà trường.  

Những khó khăn mà các trường gặp phải như tư tưởng của nhà trường (cho rằng khảo 

sát sự hài lòng của người học không phải là ưu tiên của họ), mức độ tự chủ của nhà trường, 

khó khăn trong việc thu thập và phân tích số liệu từ các khảo sát sự hài lòng của người dân. 

Phần hướng dẫn xử lý số liệu sau khi thu thập đối với các trường là khá phức tạp.   

3.5. Thực trạng vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch 

vụ giáo dục giáo dục thường xuyên 

Theo Thông tư liên tịch 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV, các trung tâm 

công lập cấp huyện bao gồm Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung 

tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp được sáp nhập thành Trung tâm giáo dục nghề nghiệp 

- giáo dục thường xuyên (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ GD&ĐT - Bộ Nội vụ, 

2015). Trong thời điểm khảo sát, có những trung tâm đã được nhập, nhưng một số trung tâm 

do những đặc thù riêng nên vẫn giữ nguyên, chính vì vậy, trong nghiên cứu này đề tài đã 

tiến hành thu thập thông tin ở 2 Trung tâm Giáo dục thường xuyên và 2 Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tại 4 tỉnh thành: Hà Nội, Thừa Thiên Huế, thành phố 

Hồ Chí Minh và An Giang. Khách thể nghiên cứu là cán bộ quản lý (Giám đốc hoặc Phó 

Giám đốc), giáo viên và học viên. 

Tất cả các Trung tâm Giáo dục thường xuyên/Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên tham gia khảo sát chưa sử dụng Bộ công cụ khảo sát mức độ hài lòng của Bộ Giáo 

dục và đào tạo. Tuy nhiên, các trường đều có những phương thức khác nhau để khảo sát 

mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục của nhà trường như thông qua phản 

ánh trực tiếp, họp trao đổi, họp phụ huynh, các ứng dụng… 

Các thông tin đánh giá dùng làm cơ sở để phát triển nhà trường. Tốt thì sẽ phát huy, 

còn những cái chưa tốt thì sẽ xem xét và thay đổi. 

Những khó khăn mà nhà trường gặp phải khi vận dụng kết quả đánh giá sự hài lòng 

của học viên vào nâng cao chất lượng trung tâm như nhận thức của học viên về các câu hỏi, 

phần xử lý số liệu khảo sát. 
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3.6. Thực trạng vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch 

vụ giáo dục trung cấp chuyên nghiệp 

Với tình hình thực tế ở nước ta hiện nay là nhiều trường trung cấp chuyên nghiệp đã 

nâng cấp thành trường cao đẳng, nhóm nghiên cứu gặp khó khăn trong việc việc chọn cơ sở 

giáo dục trung cấp chuyên nghiệp. Nhóm tác giả đã thực hiện nghiên cứu ở 4 trường trung 

cấp chuyên nghiệp trên địa bàn Hà Nội, Thừa Thiên Huế, thành phố Hồ Chí Minh và An 

Giang. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm tập 

trung. Khách thể nghiên cứu ở mỗi trường bao gồm 1 cán bộ quản lý (hiệu trưởng hoặc phó 

hiệu trưởng), 1 nhóm cán bộ cốt cán và 1 nhóm sinh viên. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các trường được khảo sát đều chưa sử dụng bộ phiếu Chỉ 

số đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục do Bộ GD&ĐT triển 

khai. Lý do chính là bởi các trường trung cấp chuyên nghiệp chúng tôi khảo sát đều không 

trực thuộc Bộ GD&ĐT và không nhận được thông tin liên quan cũng như công văn triển 

khai bộ phiếu này. Tuy nhiên, các trường đều có triển khai khảo sát mức độ hài lòng của 

người học và nhà tuyển dụng lao động. Phương pháp chủ yếu được sử dụng với đối tượng 

người học là phiếu điều tra do các trường tự xây dựng, với hình thức truyền thống là phát 

phiếu in sẵn gửi cho người học, hoặc gần đây là hình thức trực tuyến, sử dụng google form. 

Việc khảo sát được tiến hành thường xuyên, hàng năm hoặc sau mỗi học kỳ. 

Sau khi nhận được dữ liệu đánh giá mức độ hài lòng của học sinh và nhà tuyển dụng, 

các trường thực hiện bước rà soát, phân loại, kiểm chứng thông tin, kiểm tra tính chính xác 

của thông tin. Sau khi xác minh thông tin, các trường cũng tìm hiểu nguyên nhân của các 

vấn đề cả về phía chủ quan và khách quan. Đây là những bước đầu tiên trước khi chính thức 

vận dụng kết quả đánh giá mức độ hài lòng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. 

Các trường đều đánh giá cao kết quả của việc vận dụng thông tin từ đánh giá mức độ 

hài lòng của học sinh và nhà tuyển dụng vào nâng cao chất lượng giáo dục. Các trường tiếp 

nhận những thông tin hữu ích, định hướng cho việc xây dựng kế hoạch cải thiện và kế hoạch 

hành động để nâng cao chất lượng giáo dục. Từ đó, giúp nâng cao uy tín của nhà trường, 

thương hiệu của nhà trường cũng như sự tồn tại, phát triển của nhà trường. 

Trong quá trình đánh giá và vận dụng kết quả đánh giá mức độ hài lòng của học sinh 

và các nhà sử dụng lao động, các trường còn gặp khá nhiều khó khăn. Một trong những khó 

khăn đó xuất phát từ phía nhà trường, dẫn đến chất lượng của việc xây dựng công cụ đánh 

giá và phân tích, xử lý dữ liệu thu được bị hạn chế. Nguyên nhân của khó khăn này là do đội 
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ngũ thực hiện những hoạt động này chưa được đào tạo, phát triển năng lực xây dựng công 

cụ và phân tích, xử lý dữ liệu. 

3.7. Thực trạng vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch 

vụ giáo dục đại học 

Nhóm tác giả đã thực hiện nghiên cứu ở 5 trường đại học, 1 trường ở miền Bắc, 1 

trường ở miền Trung và 3 trường ở miền Nam (bao gồm 2 trường ở Thành phố Hồ Chí 

Minh và 1 trường ở An Giang). Trong đó, có 4 trường đại học công lập và 1 trường đại học 

tư thục. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng là phỏng vấn cá nhân và phỏng vấn nhóm 

tập trung. Khách thể nghiên cứu ở mỗi trường bao gồm 1 cán bộ quản lý (hiệu trưởng hoặc 

phó hiệu trưởng), 1 nhóm cán bộ cốt cán, 1 nhóm cựu sinh viên, 1 nhóm sinh viên, 1 nhóm 

nhà tuyển dụng. 

Kết quả phỏng vấn cho thấy có 1 trường đã sử dụng bộ công cụ khảo sát mức độ hài 

lòng do Bộ GD&ĐT ban hành kết hợp với công cụ khảo sát đã có sẵn của trường. Bốn 

trường đại học còn lại đều chưa sử dụng Bộ công cụ khảo sát mức độ hài lòng do Bộ 

GD&ĐT ban hành. Thay vào đó, các trường đã thực hiện những cách thức khác nhau để 

khảo sát mức độ hài lòng của người dân đối với các dịch vụ giáo dục của nhà trường. 

Sau khi đánh giá mức độ hài lòng của người dân, nhà trường sẽ có thông tin cụ thể về 

những vấn đề mà giảng viên, sinh viên và các đối tượng liên quan khác đang hài lòng hay 

chưa hài lòng. Từ đó, nhà trường sẽ có những phản ứng khác nhau, phụ thuộc vào nội dung 

đánh giá và đặc điểm của nhà trường. Sau khi thu thập ý kiến, nhà trường sẽ tổng hợp thông 

tin, phân loại từng nội dung để xử lý. 

Việc vận dụng thông tin từ đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên vào nâng cao chất 

lượng giáo dục đã đem đến những thay đổi cho các trường đại học. Giúp các trường hướng 

tới việc đáp ứng nhu cầu của người học. Đây chính là giải pháp quan trọng trong bối cảnh 

cạnh tranh cao giữa các trường như hiện nay.  

Hiện tại nhà trường gặp nhiều khó khăn trong việc đánh giá và vận dụng chỉ số hài 

lòng. Tùy vào đặc điểm của các trường, quy trình thực hiện mà các trường gặp những khó 

khăn khác nhau.  

Trước hết là khó khăn trong khâu đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với các 

dịch vụ giáo dục. Trong đó, đặc biệt là liên quan đến tỉ lệ người trả lời và tính khách quan, 

độ tin cậy của các câu trả lời. Bên cạnh đó, có những khó khăn trong việc sử dụng kết quả 

đánh giá đã thu nhận được. 
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3.8. Đánh giá chung về sự thực trạng vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của 

người dân về dịch vụ giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở Việt Nam 

Từ kết quả nghiên cứu có thể rút ra một số kết luận sau đây: 

- Hầu hết các cơ sở giáo dục công ở bậc mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trung tâm 

Giáo dục thường xuyên, trường trung cấp chuyên nghiệp chưa sử dụng bộ công cụ khảo sát 

mức độ hài lòng do Bộ GD&ĐT ban hành cũng như chưa có bộ công cụ riêng để đánh giá. 

Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục đã tiến hành thu thập thông tin bằng nhiều cách thức khác 

nhau như qua họp phụ huynh, qua giáo viên chủ nhiệm, gặp gỡ học sinh, trao đổi trực tiếp, 

hộp thư, các nhóm liên lạc trên mạng xã hội… 

- Có sự khác biệt giữa hệ thống trường công và trường tư trong việc đánh giá mức độ 

hài lòng của người dân cũng như thực hiện các giải pháp đáp ứng sự hài lòng của người dân 

nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục. Đối với trường tư, việc đánh giá mức độ hài 

lòng của người dân còn được thực hiện thông qua các khảo sát chính thức về mức độ hài 

lòng của người dân do chính nhà trường xây dựng và thực hiện.   

- Trong các trường công lập, vẫn có sự khác biệt trong việc đánh giá mức độ hài lòng 

của người dân. Các trường công lập ở thành phố lớn có nhiều kênh đánh giá mức độ hài 

lòng của người dân hơn các trường ở nông thôn hoặc thành phố nhỏ.  

- Ở các trường đại học, dù không sử dụng bộ công cụ khảo sát mức độ hài lòng do Bộ 

GD&ĐT ban hành, nhưng các trường đều có bộ công cụ riêng để đánh giá chỉ số hài lòng 

của sinh viên. 

- Mục đích tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục là nhằm 

thu thập các thông tin để cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục, tạo uy tín cho nhà 

trường/trung tâm, qua đó thu hút nhiều người học đến với nhà trường/trung tâm. Điều này 

đặc biệt thể hiện rõ ở các trường đại học và trường tư, khi sự cạnh tranh về người học rất 

cao. 

- Các cơ sở giáo dục hầu như chưa xây dựng được quy trình vận dụng đánh giá mức độ 

hài lòng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Khi tiếp nhận những thông tin phản hồi của 

học sinh, phụ huynh, các cơ sở giáo dục sẽ tiến hành đối chiếu, kiểm tra thông tin, sau đó sẽ 

tiến hành các biện pháp để giải quyết vấn đề. Những biện pháp thực hiện đã giúp nhà trường 

nâng cao uy tín hơn, đáp ứng phần nào sự hài lòng của người dân. 

- Đối với các trường tư, các thông tin đánh giá mức độ hài lòng chính là cơ sở để ban 

giám hiệu nhà trường đưa ra những thay đổi mạnh mẽ về cả cơ sở vật chất và chất lượng 
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giáo dục. Các trường tư có thể có những chính sách về lương thưởng đối với cán bộ giáo 

viên dựa trên kết qủa đánh giá. Kết quả đánh giá được công bố để đối chiếu với sự thay đổi. 
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CHƯƠNG 4. HOÀN THIỆN BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA 

NGƯỜI DÂN VỀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM 

4.1. Tổng quan về bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ 

giáo dục hiện có 

4.1.1. Sự ra đời của bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ 

giáo dục công 

Bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công hiện 

đang được sử dụng là kết quả lao động nghiêm túc của đội ngũ các nhà khoa học, phối hợp 

với các vụ, viện liên quan và các cơ sở giáo dục. Việc xây dựng bộ chỉ số đánh giá mức độ 

hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công được thực hiện dưới sự chỉ đạo sát sao 

của Bộ GD&ĐT, thông qua các văn bản pháp lý liên quan. Trong đó, có thể kể đến các văn 

bản chính sau: 

Quyết định 3982/QĐ-BGDĐT 

Quyết định 1603/QĐ-BGDĐT 

Quyết định 2329/QĐ-BGDĐT 

Quyết định 2007/QĐ-BGDĐT và kế hoạch 931/KH-BGDĐT 

4.1.2. Mô tả chi tiết về bộ chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch 

vụ giáo dục công 

Các phiếu khảo sát ý kiến đều có cấu trúc chung là gồm 2 phần: Phần I là Thông tin 

chung về người trả lời và Phần II là Đánh giá dịch vụ giáo dục công.  

Phần I. Thông tin chung về người trả lời: Thu thập các thông tin về giới tính, năm sinh, 

dân tộc, trình độ học vấn và nghề nghiệp của người trả lời phiếu (nếu người trả lời là cha mẹ 

của trẻ mầm non/học sinh). Bên cạnh đó, Phần I cũng thu thập thông tin về trường và khối 

lớp mà trẻ/học sinh/người học đang học. 

Phần II. Đánh giá dịch vụ giáo dục công gồm: 

i) Phần đánh giá 5 lĩnh vực của các dịch vụ giáo dục công gồm A. Tiếp cận dịch vụ 

giáo dục; B. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; C. Môi trường giáo dục; D. Hoạt động 

giáo dục; E. Sự phát triển và tiến bộ của trẻ/học sinh/người học. 

ii) Đánh giá chung (mục F): Gồm 1 câu hỏi về việc cơ sở giáo dục cụ thể đã đáp ứng 

bao nhiêu phần trăm sự kỳ vọng của người trả lời khi cho con đi học hoặc khi học ở cơ sở 

đó. Phần này cũng bao gồm phần hướng dẫn về cách trả lời. 
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iii) Đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục (mục G) cho 5 lĩnh vực 

của các dịch vụ giáo dục công, đó là tiếp cận dịch vụ giáo dục, cơ sở vật chất, môi trường 

giáo dục, hoạt động giáo dục, sự phát triển và tiến bộ của trẻ/người học. Đây là phần câu hỏi 

mở, những người trả lời sẽ tự ghi vào chỗ để trống những đề xuất, kiến nghị của họ về biện 

pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục. 

4.2. Thực trạng sự hài lòng của người dân về các dịch vụ giáo dục 

Chúng tôi đã tiến hành khảo sát sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục ở 6 bậc 

học theo bộ công cụ của Bộ GD&ĐT ban hành năm 2019: mầm non, tiểu học, trung học cơ 

sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên và đại học ở 5 lĩnh vực cơ bản. Trong bộ 

phiếu năm 2019, bậc trung cấp chuyên nghiệp không được đề cập đến. 

Kết quả khảo sát sự hài lòng của người dân ở 6 bậc học cho thấy, phụ huynh, người 

học nhìn chung hài lòng với các dịch vụ giáo dục của nhà trường/trung tâm. Song bên cạnh 

đó, vẫn còn một bộ phận chưa hài lòng với các nội dung trong từng lĩnh vực. Có những nội 

dung, tỉ lệ này lên đến gần 50% hoặc trên 50%. Thực trạng này cho thấy các trường/trung 

tâm cần triển khai các biện pháp thiết thực và hiệu quả để khắc phục các mặt hạn chế và 

phát huy mặt mạnh của mình để nâng cao chất lượng giáo dục, từ đó gia tăng sự hài lòng 

của phụ huynh và học sinh. 

Tuy nhiên, theo chia sẻ của các cán bộ quản lý, kết quả khảo sát này còn mang tính 

chất chung chung, chưa có những ý kiến cụ thể cũng như câu hỏi mở để biết rõ người dân 

hài lòng và chưa hài lòng ở những điểm nào để từ đó có biện pháp khắc phục. Bên cạnh đó, 

một số nội dung khó thu thập thông tin khách quan do người dân chưa nắm được tình hình 

của nhà trường. Chúng tôi đã tập hợp những ý kiến nhận xét về bộ công cụ và đề xuất 

hướng chỉnh sửa ở nội dung dưới đây. 

4.3. Đề xuất một số thay đổi ở bộ công cụ đo lường sự hài lòng của người dân đối với 

dịch vụ giáo dục 

4.3.1. Nhận xét chung về nội dung và hình thức của bộ công cụ hiện có 

4.3.1.1. Điểm mạnh của bộ công cụ 

Bộ công cụ đánh giá mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công 

đang được sử dụng có nhiều điểm mạnh. Trong đó, có thể kể đến những điểm mạnh chính 

sau: 

Thứ nhất, bộ công cụ có tính pháp lý cao. Điểm mạnh này thể hiện ở chỗ, việc xây 

dựng và sử dụng bộ công cụ đều dựa trên nhiều văn bản của cơ quan Nhà nước có liên quan, 
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đó là Bộ GD&ĐT. Các văn bản này vừa tạo hành lang pháp lý, vừa tạo các điều kiện cần 

thiết cho nhóm xây dựng công cụ thực hiện quá trình nghiên cứu, thử nghiệm, cũng như 

thúc đẩy việc triển khai sử dụng bộ công cụ một cách nhanh chóng và rộng khắp. 

Thứ hai, bộ công cụ có tính khoa học cao. Bộ công cụ là sản phẩm của một công trình 

nghiên cứu khoa học được đội ngũ các nhà khoa học của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam 

thực hiện, có mã số nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ B2013-37-31NV, đã được 

nghiệm thu năm 2014. Chính vì vậy, bộ công cụ được xây dựng dựa trên cơ sở lý luận, theo 

quy trình chuẩn từ xây dựng bản đầu tiên, thử nghiệm đến điều chỉnh để hoàn thiện.  

Thứ ba, bộ công cụ có tính ứng dụng cao khi đã có bản hướng dẫn sử dụng chi tiết đi 

kèm. 

4.3.1.2. Điểm hạn chế của bộ công cụ 

Bên cạnh những điểm mạnh kể trên, bộ công cụ cũng còn những hạn chế cần điều 

chỉnh. 

Các phiếu khảo sát đánh giá bao quát các nội dung chủ yếu của dịch vụ giáo dục công. 

Để có thể áp dụng cho các trường ngoài công lập, cần điều chỉnh nội dung các bộ phiếu hiện 

tại. Nội dung đánh giá ở từng lĩnh vực của các phiếu cho các đối tượng khác nhau còn thiếu 

thống nhất; và sự không thống nhất này xuất phát từ những thay đổi đôi khi khá “tùy tiện”, 

khó thấy được tính logic của chúng.   

Hình thức của bản chỉnh sửa đã thay đổi so với bản trước đây, đáp ứng yêu cầu về hình 

thức trình bày phiếu điều tra và giảm thiểu số trang của mỗi phiếu. Tuy nhiên, cách sắp xếp 

thứ tự các lựa chọn để trả lời không phù hợp, tạo khuynh hướng thúc đẩy người trả lời đánh 

dấu vào lựa chọn tích cực, phù hợp với sự mong chờ của xã hội được đưa vào ở những lựa 

chọn đầu tiên. 

Tiếp theo, việc để tiêu chí đánh giá kết hợp với 5 mức độ hài lòng dễ gây hiểu nhầm. 

Phần yêu cầu và hướng dẫn trả lời các câu hỏi về mức độ hài lòng đối với các dịch vụ giáo 

dục được đặt cách xa các mệnh đề, khiến người trả lời có thể khó nhớ về nó. Từ đó, người 

trả lời có thể chỉ tập trung vào mối quan hệ giữa 2 vấn đề là “các tiêu chí đánh giá” và “mức 

độ hài lòng”. Nếu không đọc kỹ và nhớ yêu cầu trong lời hướng dẫn thì nhiều người có thể 

trả lời họ có “hài lòng” hay không với các tiêu chí đánh giá đó. Bên cạnh đó, các tiêu chí 

đánh giá trong bộ công cụ đều có tính chất dương tính/tích cực, phù hợp (ví dụ: “Giảng 

viên chú trọng phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, kỹ năng thực 

hành,… cho sinh viên”; “Môi trường tự nhiên đầy đủ bóng mát, ánh sáng, thoáng đãng”...). 
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Nếu trả lời theo hướng trên, mức độ hài lòng của sinh viên với các mệnh đề mang tính tích 

cực này có thể sẽ cao hơn nhiều so với mức độ hài lòng của họ với sự cung cấp dịch vụ giáo 

dục của trường đại học đánh giá theo các tiêu chí tương ứng đó. 

Lập luận trên dẫn đến một vấn đề khác của bộ công cụ đó là việc kết hợp các mệnh đề 

chứa đựng các “yêu cầu cần đạt” của tiêu chí đánh giá (mệnh đề mang tính tích cực, phù 

hợp) với các câu hỏi “trực tiếp” (đánh giá mức độ hài lòng). Bộ công cụ được thiết kế theo 

hướng này thường có độ tin cậy thấp bởi người trả lời biết “sự mong chờ” của “trường con 

em mình/ trường mình” và “có ý tốt” bằng cách đáp ứng sự mong chờ đó. 

Thêm vào đó, phần mô tả các tiêu chí đánh giá được đưa trực tiếp vào bộ công cụ làm 

các mệnh đề/các tiết (item) thường bao gồm nhiều nội dung khác nhau. Ví dụ mệnh 

đề“Phòng học, giảng đường đáp ứng diện tích, độ kiên cố, quạt điện, ánh sáng, âm thanh, 

vệ sinh,…” liên quan đến các yếu tố “mức độ đáp ứng”, “diện tích”, “độ kiên cố”, “quạt 

điện”, “ánh sáng”, “âm thanh”, “vệ sinh”, của “phòng học” và của “giảng đường”, trong đó, 

mức độ hài lòng với từng đặc điểm của phòng học và giảng đường hoàn toàn có thể khác 

nhau và có thể ảnh hưởng đến nhau. Việc dùng phần mô tả tiêu chí đánh giá như trên làm 

mệnh đề trong bảng hỏi dẫn đến một trong những “lỗi thiết kế bảng hỏi” đó là “câu hỏi gồm 

nhiều yếu tố”. 

Ngoài ra, còn một số lỗi diễn đạt, hoặc thuật ngữ sử dụng chưa chính xác, dễ gây lẫn 

lộn. Ví dụ: đối tượng khảo sát ở bậc đại học chỉ ghi là “người học”, trong khi học sinh phổ 

thông, người lớn đi học cũng đều là người học... Còn khá nhiều lỗi văn bản, kỹ thuật trong 

các phiếu hỏi. 

4.3.2. Những đề xuất hoàn thiện bộ công cụ đo lường sự hài lòng của người dân đối với 

dịch vụ giáo dục 

4.3.2.1. Đề xuất liên quan đến nội dung bộ công cụ 

Như đã trình bày ở trên, Quyết định 3982 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã 

phê duyệt 5 nội dung cơ bản tạo nên chất lượng dịch vụ giáo dục công và các tiêu chí thành 

phần. Trong đó, các nội dung cơ bản và các tiêu chí thành phần này được xác định dựa trên 

những nghiên cứu của các nhà khoa học. Bộ công cụ hiện hành để đo lường sự hài lòng của 

người dân đối với dịch vụ giáo dục đã được xây dựng bám sát 5 nội dung cơ bản và các tiêu 

chí thành phần đó của Quyết định. Việc làm này đảm bảo tính pháp lý và tính khoa học cho 

bộ công cụ. Tuy nhiên, sau 8 năm kể từ ngày ban hành Quyết định, cả về mặt lý luận và 

thực tiễn đều có nhiều thay đổi, đặc biệt là yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện hệ thống 
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giáo dục ở Việt Nam và việc triển khai Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018. Bên cạnh 

đó, bộ công cụ hiện hành được xây dựng để đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch 

vụ giáo dục công. Để có thể sử dụng bộ công cụ cho các trường ngoài công lập, nội dung 

của nó cần được điều chỉnh. Ngoài ra, như đã nêu ở trên, cách diễn đạt một số nội dung cụ 

thể cần thay đổi để đảm bảo tính logic của bộ công cụ, cũng như độ chính xác của thông tin 

nhận được. Từ những lý do trên, chúng tôi đề xuất một số thay đổi về nội dung của bộ công 

cụ.  

Chung cho tất cả các phiếu khảo sát, chúng tôi đề xuất điều chỉnh nội dung liên quan 

đến việc thiết kế phiếu hỏi và cấu trúc chung gồm các phần (từ A đến G) của các phiếu hỏi. 

Sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục chịu sự tác động của chất lượng dịch vụ 

mà họ cảm nhận (perceived quality), sự kỳ vọng của người dân về dịch vụ, giá trị mà họ 

cảm nhận. Kinh nghiệm quốc tế từ các bộ công cụ đo lường sự hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục cho thấy phiếu hỏi cần bao gồm cả những câu hỏi trực tiếp về sự hài 

lòng (như mức độ hài lòng với một dịch vụ giáo dục cụ thể hoặc mức độ hài lòng tổng thể - 

overall satisfaction- với các dịch vụ giáo dục do chương trình hoặc nhà trường cung cấp) và 

những câu hỏi gián tiếp giúp xác định mức độ hài lòng (ví dụ về trải nghiệm của người học, 

chất lượng cảm nhận của những người có liên quan về các dịch vụ giáo dục...); cũng như sử 

dụng cả câu hỏi đóng và câu hỏi mở. Từ đó, ở phương diện chung cho các phiếu hỏi của bộ 

công cụ, chúng tôi đề xuất: 

(1) Phương án 1: Chuyển thang đo cho phần A, B, C, D và E từ mức độ hài lòng sang 

mức độ đồng ý với những mệnh đề thể hiện những trải nghiệm/ nhận định về chất lượng của 

các dịch vụ giáo dục. Ví dụ, sinh viên được yêu cầu chọn mức độ đồng ý (từ Hoàn toàn 

không đồng ý (1) đến Hoàn toàn đồng ý (5)) với nhận định “Thực hiện thủ tục nhập học 

thuận tiện”. Trải nghiệm càng tích cực, chất lượng cảm nhận về các dịch vụ giáo dục càng 

cao thì mức độ hài lòng đối với các dịch vụ giáo dục càng cao. Nếu sinh viên cảm nhận về 

trải nghiệm của việc thực hiện thủ tục nhập học của bản thân là thuận tiện, họ sẽ chọn Hoàn 

toàn đồng ý (5) với nhận định, chứng tỏ họ có mức độ hài lòng cao với tiêu chí này. 

Nếu chọn phương án này, cấu trúc chung của phiếu hỏi cần được bổ sung thêm 1 phần 

mới, yêu cầu đánh giá mức độ hài lòng chung cho từng phần A, B, C, D và E do nhà trường 

cung cấp. Thực chất, yêu cầu này đã có trong phiên bản đầu tiên (năm 2017) của bộ công cụ 

nhưng đã bị cắt bỏ trong phiên bản năm 2019.  
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Bên cạnh đó, cần diễn đạt gọn các tiêu chí đánh giá thành các nhận định mang tính 

“chất lượng cảm nhận” về một yếu tố chính và tiếp theo có thể bổ sung ví dụ minh họa trong 

ngoặc đơn để giải thích. Có thể lấy câu E3 trong Phiếu dành cho phụ huynh trẻ mầm non 

làm mẫu: “Con tiến bộ về ngôn ngữ (nghe, hiểu, diễn đạt)”. Sự điều chỉnh diễn đạt này vừa 

làm cho các nhận định trở nên đơn giản, dễ hiểu với người trả lời, vừa tránh được lỗi thiết 

kế “câu hỏi nhiều yếu tố” đã đề cập ở trên. 

(2) Phương án 2: Bộ công cụ cũng có thể được điều chỉnh theo hướng giữ lại thang đo 

về mức độ hài lòng như hiện tại nhưng điều chỉnh cách diễn đạt các tiêu chí đánh giá theo 

hướng không bao gồm nội dung thể hiện đặc điểm về chất lượng. Ví dụ: câu A1 “Cung cấp 

thông tin tuyển sinh, chuyển trường đầy đủ, kịp thời” sẽ được điều chỉnh để chỉ bao gồm 

“Việc cung cấp thông tin tuyển sinh, chuyển trường” mà không có đặc điểm “đầy đủ, kịp 

thời”. Kết hợp với phần dẫn, câu hỏi sẽ được hiểu như sau: “Anh/Chị cho biết mức độ hài 

lòng của mình với việc cung cấp thông tin tuyển sinh, chuyển trường của trường mình?” 

Việc điều chỉnh này sẽ giúp hạn chế được vấn đề người trả lời thể hiện mức độ hài lòng cao 

với bản thân mệnh đề mang tính tích cực, thay cho việc thực hiện yêu cầu là lựa chọn mức 

độ hài lòng với sự cung cấp dịch vụ của cơ sở giáo dục, như đã đề cập ở trên. 

Trong trường hợp chọn Phương án 2 này, cũng cần bổ sung nội dung liên quan đến 

việc đánh giá mức độ hài lòng chung cho từng phần A, B, C, D, E và mức độ hài lòng tổng 

thể cho các dịch vụ giáo dục do nhà trường cung cấp. Ví dụ, có thể ghi rõ “Ông/bà/em hãy 

cho biết mức độ hài lòng đối với ‘Môi trường giáo dục’ nói chung”.  

(3) Bổ sung câu hỏi mở để người trả lời có thể chia sẻ ý kiến của họ về trải nghiệm 

cũng như cảm nhận của họ về chất lượng các dịch vụ giáo dục. Có thể đề nghị người trả lời 

chia sẻ về điều họ tâm đắc nhất/ yêu thích nhất/ những điểm tích cực nhất/ điều sẽ chia sẻ 

với người khác về trường và những điều ngược lại (chưa thích/ hạn chế...) liên quan đến trải 

nghiệm của họ cũng như đến chất lượng các dịch vụ giáo dục mà trường cung cấp (liên quan 

đến nội dung 5 phần A, B, C, D, E).  

(4) Điều chỉnh nội dung phần F theo hướng bổ sung câu hỏi về sự hài lòng tổng thể với 

chất lượng các dịch vụ giáo dục mà trường cung cấp (ví dụ: “Xét một cách tổng thể, 

ông/bà/em hài lòng như thế nào về các dịch vụ giáo dục do nhà trường cung cấp?”); bổ sung 

câu hỏi về sự hài lòng khi so với các dịch vụ giáo dục “lý tưởng” theo suy nghĩ của người 

trả lời; và điều chỉnh câu hỏi hiện có trong các phiếu hỏi của bộ công cụ năm 2019 – làm rõ 
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mục đích của câu hỏi là thu thập thông tin về mức độ hài lòng với các dịch vụ giáo dục của 

nhà trường (chứ không phải bản thân “nhà trường”), so với sự kỳ vọng của họ.  

(5) Điều chỉnh yêu cầu ở phần G bởi với đại đa số người trả lời (học sinh và CMHS) 

“đề xuất biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục” là một cụm từ vừa trừu tượng vừa 

“to tát” đến mức dường như chỉ dành cho các nhà nghiên cứu, lãnh đạo, những người hoạch 

định chính sách... trả lời chứ không phải cho bản thân họ. Có thể kết hợp với câu hỏi mở ở 

đề xuất (3) ở trên và diễn đạt theo cách gần gũi hơn, như kiểu “điều ông/bà/em muốn thay 

đổi...”.  

(6) Có nhiều mệnh đề (tiêu chí đánh giá) gồm nhiều ý. Đây là lỗi cơ bản trong thiết kế 

bảng hỏi bởi có thể các ý đó không được đánh giá cùng mức độ về chất lượng hoặc mức độ 

hài lòng. Ví dụ với mệnh đề B7. “Thư viện đủ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, thiết 

bị,...”, thư viện trường A ở vùng khá khó khăn có thể có đầy đủ sách giáo khoa cho các khối 

lớp, môn học (ý 1), nhưng lại không có nhiều tài liệu tham khảo (ý 2) và hầu như không có 

thiết bị gì đáng kể (ý 3). Trong trường hợp này, người trả lời không biết cần lựa chọn 

phương án phù hợp với ý nào, và cơ sở tiếp nhận thông tin cũng không thể biết câu trả lời 

liên quan đến ý nào. Chính vì vậy, cần điều chỉnh cách trình bày các mệnh đề trong các 

phiếu hỏi để hạn chế tối đa lỗi thiết kế câu hỏi này. 

(7) Sau các nội dung đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục, bản đánh 

giá cần bổ sung các câu hỏi về sự chưa hài lòng của người dân về từng dịch vụ giáo dục ở 

các cơ sở giáo dục. Đây là cơ sở để các trường tiếp cận nhanh hơn đến nhu cầu của người 

dân. Phần này có thể được coi là phần riêng của các trường, do các trường tự quyết định. 

Hình thức các câu hỏi có thể là câu hỏi mở nếu nhà trường chưa có định hướng rõ ràng về 

sự ưu tiên phát triển dịch vụ giáo dục. Các ý kiến của người dân sẽ giúp nhà trường định 

hình tốt hơn sự ưu tiên của trường trong từng giai đoạn phát triển. Trong trường hợp nhà 

trường đã xác định mục tiêu ưu tiên cụ thể của trường thì có thể sử dụng các câu hỏi đóng. 

Nội dung của các câu hỏi này tập trung vào những ưu tiên của nhà trường và các góp ý của 

người dân sẽ giúp nhà trường có biện pháp trúng đích hơn để cải thiện chất lượng dịch vụ 

mà trường cung cấp. 

Xét riêng từng phần A, B, C, D, E, chúng tôi cũng đề xuất một số điều chỉnh. Chúng 

tôi sử dụng phiếu khảo sát ý kiến cha mẹ học sinh THPT và học sinh THPT để minh họa 

cho những đề xuất liên quan đến các tiêu chí đánh giá. Tuy nhiên, phần lớn những đề xuất 
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này cũng có thể áp dụng cho phiếu khảo sát ý kiến với các nhóm đối tượng khác. Chúng tôi 

sẽ nêu các đề xuất lần lượt cho từng phần của bảng hỏi. 

A. Tiếp cận dịch vụ giáo dục 

Cần điều chỉnh nội dung tiêu chí A3 và A4 ở phiếu khảo sát ý kiến cha mẹ học học 

sinh liên quan đến học phí và các khoản đóng góp nếu muốn sử dụng bộ công cụ cho các 

trường ngoài công lập. Bởi lẽ, Nhà nước không quy định cụ thể mức học phí và các khoản 

đóng góp cho các trường ngoài công lập. Tương tự với tiêu chí A3 ở phiếu khảo sát ý kiến 

học sinh THPT bởi “địa điểm của trường” cũng không là tiêu chí đánh giá chất lượng dịch 

vụ giáo dục của các trường ngoài công lập. 

B. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học 

Cần điều chỉnh từ “đáp ứng” ở tiêu chí B4, B5, B7. Việc dùng từ “đáp ứng” vừa gây 

khó khăn cho người trả lời, vừa khiến thông tin nhận được khó đảm bảo tính chính xác. 

Chẳng hạn, đại đa số người trả lời không biết rằng số lượng bao nhiêu cũng như chất lượng, 

loại thiết bị, đồ dùng dạy học như thế nào thì gọi là “đáp ứng” (B5. Thiết bị, đồ dùng dạy 

học đáp ứng số lượng, chất lượng, loại). Tương tự với tính từ “đủ” trong tiêu chí đánh giá 

B6 (B6. Thư viện đủ sách giáo khoa, tài liệu tham khảo, thiết bị...). Nếu điều chỉnh phiếu 

theo hướng không bao gồm các từ, cụm từ chỉ chất lượng như đề xuất (2) ở trên thì sẽ lược 

bỏ được từ “đáp ứng” hoặc “đủ” vừa đề cập đến. 

C. Môi trường giáo dục 

Cần cân nhắc việc để tiêu chí đánh giá C10 “Dạy học và đánh giá kết quả học tập công 

bằng, minh bạch” trong phần Môi trường giáo dục, cùng với 5 tiêu chí khác về môi trường 

xã hội (các mối quan hệ học sinh – học sinh, giáo viên – học sinh, giáo viên – CMHS), môi 

trường tự nhiên và sự an ninh, an toàn.  

D. Hoạt động giáo dục 

Theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chương trình là pháp lệnh, sách giáo 

khoa là phương tiện giúp đạt được mục tiêu giáo dục chung và mục tiêu của từng môn học, 

cấp học. Từ đó, cùng tồn tại nhiều sách giáo khoa cho cùng một môn học, ở một khối lớp và 

các trường có thể lựa chọn các sách giáo khoa khác nhau. Một bộ sách giáo khoa dùng 

chung cho cả khối lớp khó có thể phù hợp với các học sinh có khả năng khác nhau. Bên 

cạnh đó, yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là dạy học phân hóa, phù hợp 

với đặc điểm riêng về thể chất, tâm lý và xã hội của cá nhân học sinh, trong đó có hoạt động 

nhận thức, mức độ phát triển trí tuệ, tính cách... Như vậy, có thể thấy nội dung mệnh đề D16 
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“Kiến thức trong sách giáo khoa phù hợp với khả năng của con” trong phiếu hỏi dành cho 

CMHS THPT không còn có ý nghĩa như là một tiêu chí đánh giá cho hoạt động giáo dục. 

Tương tự, tiêu chí D18 “Phương pháp dạy học của giáo viên dễ hiểu, hấp dẫn, hiệu quả” 

trong phiếu hỏi dành cho CMHS THPT (D16 trong phiếu dành cho học sinh THPT) cũng 

cần được điều chỉnh. Bởi lẽ, nhằm đạt được mục tiêu giáo dục là phát triển phẩm chất và 

năng lực của học sinh, vai trò của giáo viên và học sinh cần thay đổi. Theo đó, cần sử dụng 

các phương pháp, hình thức dạy học và giáo dục có thể thúc đẩy, tạo điều kiện cho học sinh 

tham gia hoạt động tích cực và phát triển khả năng giải quyết các vấn đề thực tiễn.  

E. Sự phát triển và thực hiện nghĩa vụ công dân 

Cần tách riêng tiêu chí liên quan đến sự tiến bộ về kết quả học tập và về rèn luyện đạo 

đức (Mệnh đề E21 ở phiếu dành cho học sinh và E22 ở phiếu dành cho CMHS). 

4.3.2.2. Đề xuất liên quan đến hình thức trình bày bộ công cụ 

Chúng tôi có một số đề xuất liên quan đến hình thức trình bày bộ công cụ.  

- Cần điều chỉnh cách trình bày thang đo, trong đó, sẽ đảo ngược thứ tự các mức độ để 

người trả lời lựa chọn, tức là đi từ mức không phù hợp với sự kỳ vọng của xã hội đến mức 

phù hợp với sự kỳ vọng của xã hội. Cụ thể, với thang đo sự hài lòng, tính từ trái sang phải, 

bắt đầu với mức Rất không hài lòng và kết thúc với mức Rất hài lòng (từ 1 đến 5); với thang 

đo mức độ đồng ý, bắt đầu với mức Rất không đồng ý và kết thúc với mức Rất đồng ý (từ 1 

đến 5).  

- Điều chỉnh lời hướng dẫn phần đánh giá cho rõ ý hơn. Cụ thể, phần trong ngoặc đơn, 

in nghiêng trong phiếu cần thay “chữ số phù hợp” thành “chữ số tương ứng với lựa chọn của 

ông/bà”. 

- Bỏ phần lặp lại hàng đầu (Header row) của bảng ở phần đầu trang 3 vì nội dung ở 

trang này không liên quan đến việc đánh giá theo 5 mức độ. 

4.3.2.3. Đề xuất liên quan đến việc triển khai sử dụng bộ công cụ để đo lường 

Liên quan đến việc triển khai bộ công cụ, chúng tôi có một số đề xuất sau: 

- Cần điều chỉnh nội dung bản hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người 

dân đối với các dịch vụ giáo dục cho phù hợp với những thay đổi của bộ công cụ. Cần bổ 

sung làm rõ mục đích, nội dung đánh giá, các tiêu chí đánh giá để người dân hiểu đúng vấn 

đề trước khi trả lời phiếu điều tra. Bên cạnh đó, cần điều chỉnh phần hướng dẫn tổng hợp dữ 
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liệu theo hướng đơn giản và rõ ràng hơn. Bổ sung phần hướng dẫn sử dụng phần mềm tổng 

hợp dữ liệu, trích xuất chỉ số hài lòng... vào bản hướng dẫn triển khai.  

- Bên cạnh hình thức trả lời truyền thống bằng bút và phiếu in sẵn, cần bổ sung hình 

thức trả lời online để các địa phương có đủ điều kiện cần thiết có thể triển khai. Hình thức 

trả lời online có nhiều lợi thế, vừa giúp tiết kiệm thời gian và công sức nhập dữ liệu để xử 

lý, vừa giúp các đơn vị có thể triển khai trong những hoàn cảnh như dịch bệnh xảy ra hiện 

nay. Cần xây dựng phần mềm xử lý dữ liệu từ các phiếu trả lời online. 

Chúng tôi đã đưa ra các đề xuất để hoàn thiện bộ công cụ, về mặt nội dung, hình thức 

trình bày và việc triển khai sử dụng bộ công cụ để đo lường chỉ số hài lòng và vận dụng chỉ 

số hài lòng.  

Liên quan đến nội dung bộ công cụ, chúng tôi đưa ra đề xuất chung cho bộ công cụ, 

bao gồm đề xuất về chọn thang đo, bổ sung câu hỏi mở, điều chỉnh, bổ sung yêu cầu cho 

một số phần. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có những đề xuất cho các tiêu chí đánh giá cụ thể 

ở từng phần. Liên quan đến hình thức trình bày bộ công cụ, chúng tôi đề xuất điều chỉnh 

cách trình bày thang đo, lời hướng dẫn và cách trình bày phiếu hỏi. Liên quan đến việc triển 

khai sử dụng bộ công cụ, chúng tôi đề xuất điều chỉnh bản hướng dẫn triển khai đo lường, 

bổ sung hình thức trả lời online, xây dựng phần mềm xử lý dữ liệu thu được, đặc biệt là dữ 

liệu từ phiếu trả lời online. 
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CHƯƠNG 5. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ 

HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỚI DỊCH VỤ GIÁO DỤC VÀ VẬN DỤNG KẾT 

QUẢ VÀO VIỆC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở CÁC CẤP 

5.1. Mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ 

giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo dục 

5.1.1. Cơ sở xây dựng mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người 

dân với dịch vụ giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo dục 

Cơ sở xây dựng mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân 

với dịch vụ giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo dục, bao gồm cơ 

sở thực tiễn, cơ sở pháp lý, đặc điểm của trường tư và trường công trong hệ thống giáo dục 

và dịch vụ giáo dục ở Việt Nam, các mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng 

của người dân với dịch vụ giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo 

dục trên thế giới. 

5.1.2. Các yếu tố tạo nên sự thành công của việc tổ chức thực hiện mô hình đánh giá 

mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản 

lý chất lượng giáo dục 

Sự thành công của việc tổ chức thực hiện mô hình đánh giá và vận dụng kết quả đánh 

giá sự hài lòng phụ thuộc vào mức độ cam kết của quản lý cấp cao, mức độ tập trung vào 

khách hàng, sự thành công của việc đào tạo và giáo dục trong tổ chức, sự thành công của 

công tác cải thiện và đổi mới liên tục và mức độ tham gia của nhân viên. 

5.1.3. Các nguyên tắc xây dựng mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng 

của người dân với dịch vụ giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng 

giáo dục 

5.1.3.1. Khách hàng là trọng tâm của quá trình thực hiện 

Các nghiên cứu trong quá khứ và gần đây đã chỉ ra rằng sự hài lòng của khách hàng 

chính là bằng chứng quan trọng nhất để chứng tỏ chất lượng dịch vụ. Cụ thể, các mô hình tổ 

chức thực hiện đánh giá và vận dụng kết quả đánh giá sự hài lòng của khách hàng để cải 

thiện chất lượng dịch vụ đều đem lại những kết quả tích cực trong việc phát triển tổ chức 

nói chung và dịch vụ nói riêng. Trong đề tài này, khách hàng là trọng tâm của quá trình tổ 

chức thực hiện là nguyên tắc quan trọng nhất để xây dựng mô hình. 

5.1.3.2. Đảm bảo sự cải tiến liên tục của quá trình quản lý chất lượng 

Nhằm đảm bảo sự hài lòng của khách hàng, sự cải thiện chất lượng dịch vụ phải diễn 

ra liên tục. Bởi lẽ, nhu cầu của khách hàng ngày một thay đổi, nếu chất lượng dịch vụ không 
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được cải thiện liên tục dựa trên nhu cầu đó, dịch vụ sẽ bị đào thải bởi chính khách hàng của 

mình. Chính vì vậy, mô hình tổ chức thực hiện đánh giá và vận dụng kết quả đánh giá sự hài 

lòng của người dân vào việc nâng cao chất lượng giáo dục cần đảm bảo sự cải thiện liên tục 

của cả quá trình. 

5.1.3.3. Đảm bảo tính kế thừa 

Nguyên tắc này đòi hỏi mô hình tổ chức thực hiện đánh giá và vận dụng kết quả đánh 

giá sự hài lòng của người dân vào việc nâng cao chất lượng giáo dục được đề xuất phải trên 

cơ sở kế thừa và phát triển những kết quả đã đạt được trong thực tiễn; tính kế thừa và phát 

triển của mô hình được đề xuất còn phải được thể hiện trên cơ sở các kết quả nghiên cứu đã 

có, đặc biệt là các mô hình tổ chức thực hiện đánh giá và vận dụng kết quả đánh giá sự hài 

lòng của người dân vào việc nâng cao chất lượng giáo dục đang được áp dụng ở các nước 

tiên tiến. 

5.1.3.4. Đảm bảo tính thực tiễn 

Nguyên tắc này đòi hỏi mô hình tổ chức thực hiện đánh giá và vận dụng kết quả đánh 

giá sự hài lòng của người dân vào việc nâng cao chất lượng giáo dục được đề xuất phải dựa 

trên cơ sở thực trạng tổ chức thực hiện đánh giá và vận dụng kết quả đánh giá sự hài lòng 

của người dân vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Mô hình đề xuất phải được xây dựng 

theo quy trình khoa học, phù hợp với điều kiện thực hiện của giáo dục Việt Nam và có thể 

thực hiện được. 

5.1.4. Mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ 

giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo dục 

5.1.4.1. Mô hình tổng quát 

Mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ giáo 

dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo dục, bao gồm 3 tầng: Tầng thứ 

nhất của mô hình (sự hài lòng của người dân); Tầng thứ hai của mô hình (là các bước tổ 

chức thực hiện đánh giá và vận dụng kết quả đánh giá vào việc nâng cao chất lượng giáo 

dục ở nhà trường); Tầng thứ ba của mô hình (là kết quả của 2 tầng trước). 
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Hình 5.4. Mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân với 

 dịch vụ giáo dục 

5.1.4.2. Các thành tố của mô hình 

a. Sự hài lòng của khách hàng - Tầng thứ nhất của mô hình 

Tầng thứ nhất cũng chính là trọng tâm của mô hình: Sự hài lòng của khách hàng 

(người dân). Trong đề tài này, khách hàng (người dân) được định nghĩa bao gồm (1) Khách 

hàng chính là người học, đối tượng trực tiếp nhận dịch vụ; (2) Khách hàng thứ cấp - chẳng 

hạn như cha mẹ, các nhà quản lý, người/tổ chức tài trợ giáo dục; và (3) Khách hàng cấp ba - 

những người ít có tính trực tiếp nhưng không kém phần quan trọng đối với giáo dục như nhà 
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tuyển dụng trong tương lai, chính phủ và toàn thể xã hội; (4) Khách hàng nội bộ - toàn bộ 

nhân viên của nhà trường (giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý), là những người có đóng 

góp quan trọng trong thành công của tổ chức. 

Như đã đề cập, ý tưởng xuyên suốt của đề tài này là nhắm đến sự hài lòng của khách 

hàng (người dân). Chính vì vậy, sự hài lòng của khách hàng chính là điểm khởi đầu của mô 

hình tổ chức thực hiện và cũng chính là mục đích cuối cùng của mô hình. 

b. Tổ chức thực hiện - Tầng thứ hai của mô hình 

Tầng thứ hai của mô hình chính là các bước tổ chức thực hiện đánh giá và vận dụng 

kết quả đánh giá vào việc nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường. Ở tầng này, các hoạt 

động chính diễn ra ở nhà trường và dựa vào nhà trường. Nhưng để các trường có thể thực 

hiện được các bước này thì cần sự chỉ đạo thống nhất của quản lý cấp trung ương (cấp Bộ). 

Dưới đây trình bày qui trình thống nhất về tổ chức thực hiện ở cấp cơ sở giáo dục với các 

giai đoạn cụ thể như sau. 

Giai đoạn 1: Tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng khách hàng về dịch vụ giáo 

dục  

Mục đích của giai đoạn này là tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng của khách hàng 

về các dịch vụ giáo dục của các tổ chức giáo dục. Việc tổ chức đánh giá sự hài lòng của 

người dân về dịch vụ giáo dục bằng các cách thức khác nhau: Khảo sát bằng bảng hỏi, 

phỏng vấn cá nhân hoặc bằng các cách thức khác như trao đổi qua hộp thư điện tử, thư tay, 

diễn đàn… Trong đó, khảo sát bằng bảng hỏi được xem là cách thức chính để đánh giá sự 

hài lòng của khách hàng về dịch vụ giáo dục của nhà trường. Bộ công cụ sử dụng là bảng 

hỏi của Bộ GD&ĐT. Tuỳ vào từng cấp học, sẽ có bảng hỏi và đối tượng khách hàng cần 

khảo sát tương ứng. 

Giai đoạn 2: Đánh giá kết quả và xác định các vấn đề cần cải thiện để nâng cao 

chất lượng dịch vụ giáo dục đáp ứng sự hài lòng của người dân 

Sau khi tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng của khách hàng về các dịch vụ giáo 

dục, các nhà trường sẽ xử lý thông tin thu thập được và đánh giá kết quả đo lường sự hài 

lòng, trong đó cần xác định mức độ hài lòng tổng quát, mức độ hài lòng ở từng lĩnh vực 

nhất định. Trên cơ sở đó, xác định các vấn đề cần cải thiện để nâng cao chất lượng dịch vụ 

giáo dục đáp ứng sự hài lòng của khách hàng. Cụ thể giai đoạn này sẽ được thực hiện qua 

các bước sau: 

• Phân tích và xử lý số liệu thu thập được; 
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• Đánh giá kết quả sự hài lòng của khách hàng về các dịch vụ giáo dục; 

• Xác định các vấn đề cần cải thiện để nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục đáp ứng 

sự hài lòng của khách hàng. 

Giai đoạn 3: Phân tích bối cảnh của cơ sở giáo dục có liên quan đến cải thiện 

chất lượng dịch vụ giáo dục đáp ứng sự hài lòng của người dân 

Đây là giai đoạn xem xét tất cả các yếu tố bên trong và bên ngoài nhà trường có ảnh 

hưởng đến việc đưa ra quyết định về kế hoạch cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục nhà 

trường đáp ứng sự hài lòng của khách hàng. Trong giai đoạn này, nhà trường phải xác định 

được: điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ và thách thức. Trên cơ sở đó, nhà trường đưa ra những 

định hướng chung về việc cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục đáp ứng sự hài lòng của 

người dân. 

Giai đoạn 4: Lập kế hoạch cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục đáp ứng sự hài 

lòng của người dân 

Sau khi có được thông tin chi tiết về tình hình hiện tại của nhà trường, nhà trường sẽ 

bước vào giai đoạn 4. Mục đích chính của giai đoạn 4 là đề xuất và phát triển một kế hoạch 

hành động để giải quyết các vấn đề còn tồn tại đã được liệt kê ở giai đoạn 2 và các chiến 

lược nhằm tăng sự hài lòng của khách hàng (nếu có). Để đạt được mục đích này sẽ thông 

qua các bước nhỏ sau: 

• Xác định mục tiêu 

• Xác định các giải pháp cần thực hiện để đạt mục tiêu 

• Xác định các nguồn lực thực hiện: con người, cơ sở vật chất, thiết bị, tài chính, thời 

gian. 

Giai đoạn 5: Tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá kế hoạch cải thiện chất 

lượng dịch vụ giáo dục đáp ứng sự hài lòng của người dân 

Đây là giai đoạn hiện thực hoá kế hoạch cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục đáp 

ứng sự hài lòng của người dân. Hiệu quả của kế hoạch phụ thuộc lớn vào giai đoạn này. Để 

triển khai giai đoạn này, cần thực hiện các bước sau:  

• Tổ chức thực hiện kế hoạch 

• Giám sát, đánh giá thực hiện kế hoạch 

• Báo cáo thực hiện kế hoạch 

Giai đoạn 6: Đánh giá lại 
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Việc tổ chức đánh giá lại được thực hiện liên tục nhằm đảm bảo các kế hoạch hành 

động đem lại lợi ích cho nhà trường và để đưa ra quyết định cho việc tiếp tục hay dừng lại 

việc tổ chức thực hiện. Ở giai đoạn này, việc đánh giá cũng sử dụng các công cụ tương tự 

giai đoạn 1. Tuy nhiên, kết quả của giai đoạn này sẽ cho kết quả là hình ảnh của nhà trường 

sau quá trình cải thiện. Kết quả của giai đoạn một chính là mốc để so sánh mức độ cải thiện 

và hiệu quả của kế hoạch hành động.  

c. Kết quả - Tầng thứ ba của mô hình 

Tầng thứ ba là kết quả của 2 tầng trước, cụ thể như sau: 

• Sự thay đổi về văn hóa ở nhà trường (văn hóa giao tiếp, văn hóa làm việc) 

• Sự cải thiện của môi trường giáo dục (vật chất và tinh thần) 

5.2. Hướng dẫn thực hiện mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của 

người dân với dịch vụ giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo 

dục 

5.2.1. Phần I: Giới thiệu 

5.2.1.1. Điều kiện tiên quyết 

a. Sự đồng ý và cam kết tham gia của lãnh đạo 

Như đã đề cập ở phần mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người 

dân với dịch vụ giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo dục, sự đồng 

ý và cam kết tham gia của lãnh đạo nhà trường là điều kiện tiên quyết để đạt được sự thành 

công của quá trình tổ chức thực hiện mô hình. Sự đồng ý và cam kết tham gia của lãnh đạo 

nhà trường được thể hiện ngay lúc bắt đầu tổ chức thực hiện và trong suốt quá trình tổ chức 

thực hiện. Mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ 

giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo dục mang tính liên tục. 

Chính vì vậy, sự tham gia của lãnh đạo nhà trường cũng mang tính liên tục. 

b. Sự tham gia của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên 

Mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ giáo 

dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo dục được phát triển dựa trên 

Khung quản lý chất lượng tổng thể. Trong đó, quản lý chất lượng tổng thể chú trọng sự 

tham gia của toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và mong muốn được cung cấp dịch vụ tốt 

hơn của từng cán bộ giáo viên, nhân viên. Chính vì vậy, sự tham gia của toàn thể cán bộ 

giáo viên, nhân viên của nhà trường là điều kiện tiên quyết cho sự thành công của quá trình 

tổ chức thực hiện. 
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5.2.1.2. Người thực hiện 

Ban giám hiệu và toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên là những người trực tiếp tham 

gia vào quá trình tổ chức thực hiện mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của 

người dân với dịch vụ giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo dục. 

Tuy nhiên, từng giai đoạn cụ thể của mô hình, vai trò của lãnh đạo và cán bộ, giáo viên, 

nhân viên sẽ khác nhau. 

5.2.2. Phần II. Qui trình tổ chức thực hiện 

Giai đoạn 1: Tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng khách hàng về dịch vụ giáo 

dục  

Giai đoạn này sẽ được thực hiện qua các bước sau: 

• Thành lập Ban chỉ đạo: có đầy đủ các thành phần liên quan đến công tác tổ chức thực 

hiện đánh giá sự hài lòng. 

• Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng: Kế hoạch chỉ rõ cụ thể về 

mục đích, yêu cầu, nội dung triển khai, phân công thực hiện và kinh phí cho các hoạt 

động. Bảng mô tả kế hoạch thực hiện của từng nội dung phải có đầy đủ nội dung 

công việc, sản phẩm cụ thể, thời hạn hoàn thành, cá nhân/đơn vị thực hiện. 

• Thực hiện khảo sát theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT: Cần đảm bảo quy trình, cách 

lựa chọn đối tượng khảo sát phải đảm bảo được tính đặc thù, đảm bảo tính đại diện 

tương đối và đảm bảo tính cân bằng tương đối về tỷ lệ cỡ mẫu. Có thể thực hiện khảo 

sát trực tiếp hoặc trực tuyến. (Xem tài liệu Hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng 

của người dân đối với dịch vụ giáo dục công của Bộ GD&ĐT năm 2019) 

Giai đoạn 2: Xác định các vấn đề cần cải thiện để nâng cao chất lượng dịch vụ 

giáo dục đáp ứng sự hài lòng của người dân 

Giai đoạn này sẽ được thực hiện qua các bước sau: 

• Phân tích và xử lý số liệu thu thập được: nhập, làm sạch và phân tích dữ liệu. 

• Đánh giá kết quả sự hài lòng của khách hàng về các dịch vụ giáo dục: tính toán được 

các chỉ số về sự hài lòng như điểm hài lòng, tỷ lệ hài lòng,… 

• Xác định các vấn đề cần cải thiện để nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục đáp ứng 

sự hài lòng của khách hàng. 

Lưu ý: 
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• Việc phân tích, xử lý số liệu được tiến hành theo tài liệu tập huấn của Bộ GD&ĐT 

(Xem tài liệu Hướng dẫn triển khai đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch 

vụ giáo dục công) 

• Nhà trường có thể tiến hành phỏng vấn các đối tượng có liên quan để làm rõ hơn các 

vấn đề cần cải thiện để nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục đáp ứng sự hài lòng của 

khách hàng. 

Giai đoạn 3: Phân tích bối cảnh của cơ sở giáo dục có liên quan đến cải thiện chất 

lượng dịch vụ giáo dục đáp ứng sự hài lòng của người dân 

Việc đánh giá tình hình nhà trường nhấn mạnh vào quá trình thu thập và phân tích thu 

thập các thông tin cần thiết để hình thành một bản đánh giá rõ ràng về bối cảnh của nhà 

trường trong môi trường xã hội rộng lớn. Cụ thể, cần thu thập các thông tin liên quan đến 

cải thiện các vấn đề: Tiếp cận dịch vụ giáo dục; Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; Môi 

trường giáo dục; Hoạt động giáo dục. 

Với những yếu tố bên trong nhà trường, tương ứng với mỗi cấp học, cấp học, các nhà 

trường sẽ tìm hiểu những thông tin sau: 

Mầm non 

- Tiếp cận dịch vụ giáo dục: 

+ Cung cấp thông tin tuyển sinh, chuyển trường 

+ Thực hiện thủ tục nhập học, chuyển trường 

+ Mức học phí 

+ Khoản đóng góp khác 

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học: 

+ Phòng học 

+ Thiết bị, đồ dùng, đồ chơi 

+ Sân chơi 

+ Khu vực vệ sinh 

- Môi trường giáo dục: 

+ Mối quan hệ giữa các thành viên trong nhà trường 

+ Mối quan hệ giữa các trẻ 

+ Thái độ của giáo viên đối với trẻ 

+ Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình trong chăm sóc, giáo dục trẻ 
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+ Sự an toàn, lành mạnh, thân thiện của môi trường giáo dục 

- Hoạt động giáo dục 

+ Tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ 

+ Tổ chức các hoạt động giáo dục và vui chơi cho trẻ 

+ Tổ chức chăm sóc sức khỏe cho trẻ 

+ Trao đổi với gia đình về kết quả đánh giá sự phát triển của trẻ 

+ Sự chăm sóc của cô nuôi đối với trẻ 

Tiểu học 

- Tiếp cận dịch vụ giáo dục: 

+ Cung cấp thông tin tuyển sinh, chuyển trường 

+ Thực hiện thủ tục nhập học, chuyển trường 

+ Mức học phí (đối với dịch vụ giáo dục tư) 

+ Khoản đóng góp  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học: 

+ Phòng học 

+ Thiết bị, đồ dùng dạy học 

+ Thư viện 

+ Sân chơi, bãi tập thể dục thể thao 

+ Khu vực vệ sinh 

- Môi trường giáo dục: 

+ Dạy học và đánh giá kết quả học tập 

+ Mối quan hệ giữa các học sinh 

+ Thái độ của giáo viên đối với cha mẹ học sinh 

+ Thái độ của giáo viên đối với cha mẹ học sinh 

+ Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình 

+ Môi trường tự nhiên 

+ Môi trường xã hội, an ninh xung quanh 

- Hoạt động giáo dục: 

+ Sự phù hợp của nội dung kiến thức  

+ Việc tổ chức các hoạt động giáo dục: thời lượng, thời gian, không gian, hình thức… 
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+ Phương pháp dạy học của giáo viên/giảng viên 

+ Hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập 

+ Tính đa dạng các loại hình hoạt động 

+ Công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên chủ nhiệm 

Trung học cơ sở và Trung học phổ thông 

- Tiếp cận dịch vụ giáo dục: 

+ Cung cấp thông tin tuyển sinh, chuyển trường 

+ Thực hiện thủ tục nhập học, chuyển trường 

+ Mức học phí  

+ Khoản đóng góp  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học: 

+ Phòng học 

+ Thiết bị, đồ dùng dạy học 

+ Thư viện 

+ Sân chơi, bãi tập thể dục thể thao 

+ Khu vực vệ sinh 

- Môi trường giáo dục: 

+ Dạy học và đánh giá kết quả học tập 

+ Mối quan hệ giữa các học sinh 

+ Thái độ của giáo viên đối với cha mẹ học sinh 

+ Thái độ của giáo viên đối với cha mẹ học sinh 

+ Sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình 

+ Môi trường tự nhiên 

+ Môi trường xã hội, an ninh xung quanh 

- Hoạt động giáo dục: 

+ Sự phù hợp của nội dung kiến thức  

+ Việc tổ chức các hoạt động giáo dục: thời lượng, thời gian, không gian, hình thức… 

+ Phương pháp dạy học của giáo viên 

+ Hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập 

+ Tính đa dạng các loại hình hoạt động 
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+ Phụ đạo học sinh yếu kém và bồi dưỡng học sinh giỏi 

+ Công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên chủ nhiệm 

Giáo dục thường xuyên 

- Tiếp cận dịch vụ giáo dục: 

+ Cung cấp thông tin tuyển sinh 

+ Việc đi lại từ nhà đến Trung tâm 

+ Khoản đóng góp  

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học: 

+ Phòng học, phòng học nghề, phòng đa năng 

+ Thiết bị học nghề, Internet, đồ dùng dạy học 

+ Thư viện 

+ Khu vực vệ sinh 

- Môi trường giáo dục: 

+ Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện 

+ Mối quan hệ giữa các thành viên trong trường 

+ Môi trường tự nhiên 

+ Môi trường xã hội, an ninh xung quanh 

- Hoạt động giáo dục: 

+ Sự phù hợp của nội dung kiến thức  

+ Việc tổ chức các hoạt động giáo dục: thời lượng, thời gian, không gian, hình thức… 

+ Phương pháp dạy học của giáo viên 

+ Hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập 

+ Tổ chức dạy văn hóa, dạy nghề  

+ Tổ chức hoạt động hướng nghiệp 

Giáo dục đại học 

- Tiếp cận dịch vụ giáo dục: 

+ Cung cấp thông tin tuyển sinh 

+ Thủ tục nhập học 

+ Học phí và khoản đóng góp 

+ Chính sách nhà nước hỗ trợ đối tượng đặc biệt  
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- Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học: 

+ Phòng học, giảng đường 

+ Hệ thống công nghệ thông tin (máy tính, mạng internet...) 

+ Thư viện 

+ Khu ký túc xá sinh viên 

- Môi trường đào tạo: 

+ Sự tiếp nhận ý kiến phản hồi của sinh viên về chất lượng các dịch vụ giáo dục của 

trường 

+ Mối quan hệ giữa các sinh viên 

+ Thái độ của giảng viên đối với sinh viên 

+ Môi trường tự nhiên 

+ Môi trường xã hội, an ninh xung quanh 

- Hoạt động giáo dục: 

+ Tổ chức đào tạo theo học chế tín chỉ 

+ Việc phát triển năng lực tự học, tự nghiên cứu, tư duy sáng tạo, kỹ năng thực 

hành,… cho sinh viên của giảng viên 

+ Hình thức, phương pháp đánh giá kết quả học tập của sinh viên 

+ Tổ chức hoạt động hướng nghiệp (cung cấp thông tin, và cơ hội việc làm, seminar 

với nhà tuyển dụng,…) 

Ngoài ra, các nhà trường cần tìm hiểu yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến cung cấp các 

dịch vụ giáo dục của nhà trường như điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, của gia đình 

học sinh, chủ trương, chính sách giáo dục của Đảng, Nhà nước, tỉnh nhà, Bộ, Sở, Phòng. 

Tất cả những thông tin như vậy nếu được tập hợp một cách đầy đủ, được cân nhắc và 

tính đến khi xây dựng kế hoạch cải thiện chất lượng giáo dục nhà trường sẽ góp phần đảm 

bảo tính hiệu quả và tính khả thi của các công đoạn trong quá trình thực hiện. 

Ở bước này, các công việc cán bộ quản lý nhà trường cần thực hiện bao gồm: 

- Tổ chức thu thập thông tin về các nguồn lực bên trong, bên ngoài nhà trường ảnh 

hưởng đến cung cấp các dịch vụ giáo dục của nhà trường;  

- Phân công cán bộ, giáo viên nhà trường thực hiện việc thu thập, xử lí, phân tích 

thông tin theo kế hoạch. 



 

 45 

- Hướng dẫn cán bộ, giáo viên thực hiện. 

- Tổng hợp, đánh giá kết quả, đưa ra các định hướng trong việc giải quyết các vấn đề 

để cải thiện chất lượng giáo dục nhà trường. 

Công việc phân tích bối cảnh của nhà trường có thể áp dụng kĩ thuật phân tích SWOT 

để thực hiện. SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh: 

Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (thách 

thức). SWOT cung cấp một công cụ phân tích, đánh giá các dữ liệu được tổ chức kiểu 

SWOT theo một thứ tự logic, để hiểu được, trình bày được, thảo luận được và ra áp dụng 

được. Bốn chiều đánh giá của SWOT là mở rộng của hai chiều "điểm mạnh" và "điểm yếu". 

Phân tích SWOT có thể sử dụng được cho mọi kiểu ra quyết định và khuôn mẫu SWOT cho 

phép tư duy một cách tích cực, vượt ra khỏi khuôn khổ thói quen hay bản năng. Khi phân 

tích SWOT, điều đầu tiên là xác định chủ đích phân tích một cách thật rõ ràng. Chỉ khi đó 

mới có thể mong đợi người khác đóng góp được vào quá trình phân tích và những ai xem 

kết quả phân tích có thể hiểu được mục đích của phương pháp phân tích, đánh giá và quan 

hệ giữa các thành tố SWOT. Đây là phương pháp rất đơn giản, dễ áp dụng và có thể sử dụng 

vào nhiều lĩnh vực hoạt động, trong đó có quản trị trường học và xây dựng kế hoạch giáo 

dục nhà trường. 

Để xây dựng ma trận SWOT cần thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Liệt kê các cơ hội chính của nhà trường (Opportunities – O)  

Bước 2: Liệt kê các thách thức chính của nhà trường (Threats – T)  

Bước 3: Liệt kê các điểm mạnh chính của nhà trường (Strengths – S)  

Bước 4: Liệt kê các điểm yếu chính của nhà trường (Weaknesses – W)  

Bước 5: Kết hợp S – O nhằm sử dụng điểm mạnh của nhà trường để tận dụng những 

cơ hội bên ngoài khi xây dựng kế hoạch cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục nhà trường. 

Bước 6: Kết hợp W – O nhằm khắc phục các điểm yếu để tận dụng các cơ hội từ bên 

ngoài khi xây dựng kế hoạch cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục nhà trường. 

Bước 7: Kết hợp S – T sử dụng điểm mạnh của nhà trường để đối phó những nguy cơ 

từ bên ngoài khi xây dựng kế hoạch cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục nhà trường.  

Bước 8: Kết hợp W – T nhằm khắc phục các điểm yếu để làm giảm nguy cơ từ bên 

ngoài khi xây dựng kế hoạch cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục nhà trường. 

Bước 9: Kết hợp S-W phát huy điểm mạnh để khắc phục các điểm yếu của nhà trường 
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Bước 10: Kết hợp O-T khắc phục điểm yếu để vượt qua thách thức.... 

Có thể sử dụng bảng dưới đây để phân tích bối cảnh của nhà trường: 

Bảng 5.1. Khung phân tích bối cảnh nhà trường 

Môi trường bên trong 
Điểm 

mạnh 
Điểm yếu 

Ảnh hưởng đến cải 

thiện chất lượng dịch 

vụ giáo dục nhà 

trường 

•     

•     

Môi trường bên ngoài Cơ hội Thách thức Ảnh hưởng đến cải 

thiện chất lượng dịch 

vụ giáo dục nhà 

trường 

•     

•     

Giai đoạn 4: Lập kế hoạch cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục đáp ứng sự hài 

lòng của người dân 

Việc lập kế hoạch được thực hiện thông qua các bước sau: 

Xác định mục tiêu 

Mục tiêu cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục nhà trường là tuyên bố về những mong 

muốn mong muốn có được khi kết thúc giai đoạn của kế hoạch; thể hiện bằng những câu 

ngắn gọn, dễ hiểu. Mục tiêu được xác định sau khi phân tích thực trạng bối cảnh của nhà 

trường. 

Mục tiêu bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể. Mục tiêu chung thường gắn liền 

với tầm nhìn, sứ mạng, giá trị của các nhà trường. Mục tiêu cụ thể hiện thực hoá mục tiêu 

chung. Các mục tiêu cần đảm bảo tiêu chí SMART: 

- Cụ thể vào từng lĩnh vực (Specific): Tiếp cận dịch vụ giáo dục; Cơ sở vật chất, trang 

thiết bị dạy học; Môi trường giáo dục; Hoạt động giáo dục. 

- Đo lường được (Measureable): mục tiêu phải thể hiện bằng những con số có thể đo 

lường được, tránh cách viết chung chung như “cơ bản hoàn thành”, “từng bước hoàn hiện” 

… 

- Định hướng tới hành động (Action – oriented): cần phải là các động từ chỉ hành động 

cần thực hiện.  
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- Thực tế, khả thi (Reality): tính đến khả năng hoàn thành mục tiêu của nhà trường 

- Có giới hạn về mặt thời gian (Time – bound): xác định rõ thời điểm cần hoàn thành 

mục tiêu (mốc thời gian theo tháng, năm…).  

 Ví dụ: Năm học 2021-2022, nhà trường sẽ tổ chức cho học sinh đi tham quan, dã 

ngoại 2 lần. 

Những mục tiêu này có tính định hướng, làm căn cứ để xác định các giải pháp (hoạt 

động chủ yếu) và tổ chức thực hiện giải pháp. 

Xác định các giải pháp 

Tuỳ từng lĩnh vực và thực tiễn nhà trường, các trường xác định các giải pháp (các hoạt 

động) phù hợp để cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục. 

Xác định các nguồn lực thực hiện  

Sau khi đề xuất các giải pháp cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục, nhà trường cần 

huy động các nguồn lực phù hợp, bao gồm:  

- Dự kiến thời gian hoàn thành: thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc của các hoạt 

động. 

- Nhân lực: cá nhân/ đơn vị phụ trách chính, cá nhân/đơn vị phối hợp, cá nhân/đơn vị 

hỗ trợ thực hiện các giải pháp.  

- Phân bổ tài chính: dự toán ngân sách chi cho các hoạt động nhằm thực hiện các giải 

pháp phát cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục nhà trường. 

- Cơ sở vật chất, thiết bị: liệt kê để huy động các thiết bị và cơ sở vật chất phù hợp để 

thực hiện các giải pháp. 

Giai đoạn 5: Tổ chức thực hiện và giám sát, đánh giá kế hoạch cải thiện chất 

lượng dịch vụ giáo dục đáp ứng sự hài lòng của người dân 

Tổ chức thực hiện kế hoạch 

- Phổ biến kế hoạch 

Phổ biến kế hoạch là nội dung đầu tiên không thể thiếu của quá trình triển khai thực 

hiện kế hoạch, góp phần quan trọng vào thành công của thực hiện kế hoạch. Thực tế cho 

thấy, các cá nhân, tập thể có trách nhiệm thực hiện kế hoạch có thể không nắm vững được 

hết nội dung của kế hoạch, những hoạt động mà họ phải tiến hành, trách nhiệm và quyền 

hạn giao cho họ và các mối quan hệ phối hợp với các cá nhân, bộ phận khác trong thực hiện 

nên dễ làm cho tiến độ thực hiện bị chậm trễ, thậm chí kế hoạch có thể bị thất bại. Vì vậy, 
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kế hoạch cần phải được truyền đạt, phổ biến đến những đối tượng liên quan hoặc chịu ảnh 

hưởng của kế hoạch. 

Người lãnh đạo, quản lý nên sử dụng nhiều cách, hình thức, phương pháp khác nhau 

để việc truyền đạt, phổ biến kế hoạch đạt chất lượng, hiệu quả cao như tổ chức hội nghị, hội 

thảo, thông tin bằng văn bản, thông tin đại chúng, tổ chức gặp gỡ các đối tượng có liên 

quan. 

- Rà soát lại các nguồn lực 

Sau khi kế hoạch đã được truyền đạt đến các cá nhân, tập thể có trách nhiệm và những 

đối tượng có liên quan thì các cá nhân, tập thể được phân công tiến hành thực hiện theo sự 

phân công của Ban giám hiệu. Tuy nhiên, để kế hoạch được triển khai, thực hiện thành 

công, Ban giám hiệu cần rà soát lại các nguồn lực thực hiện, gồm: 

Việc bố trí nguồn nhân lực như vậy đã hợp lý chưa? 

Tài chính lấy từ nguồn nào để thực hiện? Có hiệu quả hay không? 

Các trang thiết bị phục vụ cho việc triển khai kế hoạch đã đầy đủ chưa? 

Thời gian có phù hợp hay không? 

- Tổ chức phân công, phối hợp, làm việc nhóm 

Phân công công việc: Khi triển khai công việc, người lãnh đạo cần phân công công 

việc cụ thể, hợp lý cho từng cá nhân hoặc tập thể. Việc phân công dựa trên cơ sở năng lực, 

trình độ và điều kiện thực hiện của mỗi cá nhân. Bảng dưới đây là gợi ý về phân công công 

việc. 

Bảng 5.2. Phân công công việc 
 

 

Stt 

Nội dung công 

việc 

Người thực hiện 

(cá nhân hoặc bộ 

phận/ nhóm) 

Thời gian  

bắt đầu -  

kết thúc 

 

Kết quả đầu ra 

1     

2     

3     

4     

Phối hợp: Người lãnh đạo có trách nhiệm phối hợp các thành viên trong nhà trường 

cùng thực hiện công việc đạt mục tiêu đề ra. Sự phối hợp có thể theo các loại hình: (1) Phối 
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hợp ngang giữa các thành viên/các nhóm; (2) Phối hợp dọc giữa người lãnh đạo với các 

trưởng nhóm và các nhân viên: (3) Phối hợp theo mạng lưới khi có sự tham gia của nhiều 

đơn vị, tổ chức trong triển khai thực hiện kế hoạch. 

Làm việc nhóm: Trường học là nơi thể hiện rất rõ tính chất làm việc theo nhóm. Trong 

trường hợp một đầu việc giao cho 2 đến 3 cán bộ giáo viên, nhân viên cùng thực hiện thì 

cần lưu ý cách tổ chức làm việc theo nhóm. Người lãnh đạo cần giao cho một người trong 

số 3 người đó chịu trách nhiệm chính. Người chịu trách nhiệm chính phải là người có tinh 

thần trách nhiệm và năng lực chuyên môn tốt, ngoài ra có khả năng giao tiếp, thuyết phục, 

quy tụ được mọi người trong nhóm. 

Theo dõi, kiểm tra, đánh giá thực hiện kế hoạch 

- Theo dõi 

Là hoạt động thường xuyên, định kỳ thu thập, phân tích thông tin/số liệu về tiến độ 

thực hiện kế hoạch và nhằm xác định các vấn đề khó khăn/vướng mắc để kịp thời có giải 

pháp khắc phục. Theo dõi chủ yếu cung cấp thông tin về: 

+ Tiến độ thực hiện các hoạt động so với kế hoạch và chỉ số; 

+ Mức độ đạt được các kết quả đầu ra so với kế hoạch và chỉ số; 

+ Tình hình huy động và sử dụng các nguồn lực (tài chính, cơ sở vật chất và con 

người). 

- Đánh giá thực hiện kế hoạch 

Là hoạt động định kỳ kiểm điểm và đánh giá việc hoàn thành các kết quả đầu ra, các 

kết quả trực tiếp, dài hạn (so với chỉ số kết quả và mục tiêu), đánh giá tính hiệu suất, hiệu 

quả và tác động của kế hoạch để có những quyết định điều chỉnh cần thiết, rút ra các bài học 

kinh nghiệm cho các giai đoạn, kế hoạch tiếp theo. 

Các phương pháp thu thập thông tin phục vụ theo dõi đánh giá: để công tác theo dõi, 

đánh giá thực hiện kế hoạch được thực hiện tốt, hiệu quả nên áp dụng một số phương pháp 

thu thập thông tin như sau: 

 

 

 

Bảng 5.3. Một số phương pháp thu thập thập thông tin phổ biến 
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Phương pháp Nội dung/cách thức 

Quan sát/thị sát trực tiếp 
Theo dõi tại hiện trường (cần xây dựng bảng 
kiểm quan sát - checklist) 

Gặp gỡ, tiếp xúc (Phỏng vấn) Qua tiếp xúc trực tiếp, liên lạc gián tiếp 

Thảo luận (các thành viên/nhóm 
ham gia thực hiện kế hoạch) 

Qua các cuộc họp định kỳ/đột xuất chung và 
với các thành viên/nhóm 

Thu thập thông tin thường kỳ Báo cáo hoạt động và báo cáo tài chính hàng quý 

Điều tra (bằng phiếu) (gồm các 
kỹ thuật mang tính tham gia) 

Tổ chức điều tra lấy ý kiến (lưu ý: kết quả 
điều tra phụ thuộc nhiều vào chất lượng thiết 
kế phiếu hỏi) 

Báo cáo thực hiện kế hoạch 

Theo dõi đánh giá và báo cáo thực hiện kế hoạch là nhiệm vụ mang tính định kỳ, 

thường xuyên, và có thể đột xuất. Vì vậy, người lãnh đạo phải có trách nhiệm trong công tác 

này, đồng thời yêu cầu đến từng bộ phận, từng cá nhân thực hiện và đây là điều bắt buộc. 

Khung trách nhiệm theo dõi báo cáo là một sơ đồ mở từ khung kế hoạch. Ngoài các 

thành tố trong kế hoạch (các mục tiêu, kết quả, hoạt động, các chỉ số), khung trách nhiệm 

phải có thêm các nội dung sau: 

Phương pháp thu thập thông tin (1 hoặc nhiều trong 5 phương pháp nêu ở phần trên); 

Tần xuất đo lường (theo định kỳ tháng, quý, năm, giữa kỳ, cuối kỳ…); 

Thời hạn nộp báo cáo (theo dõi hay đánh giá); 

Đơn vị/cá nhân chịu trách nhiệm (thu thập thông tin, báo cáo); 

Cấp/cá nhân có trách nhiệm phê duyệt báo cáo. 

Khung trách nhiệm theo dõi báo cáo phải được xây dựng và được lãnh đạo phê duyệt 

cùng với khung kế hoạch công tác. Việc phân công trách nhiệm phải được cập nhật khi có 

sự thay đổi về nhân sự hay tổ chức. 

 

 

Bảng 5.4. Khung trách nhiệm theo dõi báo cáo 

 

 

Nội dung 

 

Chỉ số 

 

Phương 

pháp thu 

thập 

Tần 

xuất 

đo 

lường 

Thời 

hạn 

nộp 

báo 

cáo 

Người chịu 

trách nhiệm 

 

Phê 

duyệt 
Thu 

thập 

Báo 

cáo 
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giám sát, 

đánh giá 

1. Nâng cao 

cơ sở vật 

chất và 

trang thiết 

bị trong 

phòng học 

- Số lượng 

phòng học 

được nâng 

cấp cơ sở vật 

chất 

- Chủng loại 

và số lượng 

trang thiết bị 

trong phòng 

học được 

trang bị/nâng 

cấp 

- Chất lượng 

cơ sở vật 

chất và trang 

thiết bị trong 

phòng học  

- Xem 

xét các 

báo cáo 

- Quan 

sát 

- Phỏng 

vấn 

Hàng 

tháng/ 

quý/ 

năm  

    

2.        

3.         

….        

Giai đoạn 6: Đánh giá lại 

Trong giai đoạn này, các nhà trường đánh giá lại mức độ hài lòng của người dân về 

các vấn đề mà nhà trường đã cải thiện để xem xét tính hiệu quả của các giải pháp, hay nói 

cách khác so sánh hình ảnh nhà trường hiện tại với hình ảnh ban đầu được đánh giá ở giai 

đoạn 1. Các phương pháp mà nhà trường có thể sử dụng là: 

- Khảo sát bằng bảng hỏi: sử dụng bộ công cụ của Bộ GD&ĐT đã được sử dụng ở giai 

đoạn 1. 

- Phỏng vấn người dân (phụ huynh, học sinh) có liên quan 
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Cải thiện nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục nhà trường là một quá trình liên tục. 

Nếu trong quá trình đánh giá lại thấy người dân có vài điểm chưa hài lòng, nhà trường lại 

tiếp tục cải thiện. Mặt khác, trong quá trình cải thiện giải quyết vấn đề này, có thể nảy sinh 

vấn đề khác, thì nhà trường lại tiếp tục lập kế hoạch để cải thiện. 

5.3. Tổ chức thực nghiệm mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của 

người dân với dịch vụ giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo 

dục 

Mục đích của thực nghiệm là đánh giá tính rõ ràng, cần thiết, hợp lý và khả thi của mô 

hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục và vận 

dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo dục. 

Nghiên cứu tiến hành trên 10 trường và trung tâm ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. 

Các bước tiến hành thực nghiệm như sau: 

- Bước 1: Nhóm nghiên cứu trình bày với các cơ sở giáo dục về mô hình tổ chức thực 

hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục và vận dụng kết quả vào 

việc quản lý chất lượng giáo dục. 

- Bước 2: Nhóm nghiên cứu hướng dẫn các cơ sở giáo dục sử dụng tài liệu về mô hình 

và hướng dẫn thực hiện mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân 

với dịch vụ giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo dục. 

- Bước 3: Các cơ sở giáo dục áp dụng quy trình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài 

lòng của người dân với dịch vụ giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng 

giáo dục. 

Việc áp dụng mô hình để nâng cao chất lượng giáo dục của các cơ sở giáo dục đáp ứng 

sự hài lòng của người dân là một quá trình lâu dài, chính vì vậy, trong khuôn khổ của đề tài 

này, chúng tôi chỉ giám sát việc áp dụng quy trình của các trường đến giai đoạn thứ 4, cụ thể 

là các giai đoạn: (1) Tổ chức thực hiện đánh giá sự hài lòng khách hàng về dịch vụ giáo dục; 

(2) Xác định các vấn đề cần cải thiện để nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục đáp ứng sự 

hài lòng của người dân; (3) Phân tích bối cảnh của cơ sở giáo dục có liên quan đến cải thiện 

chất lượng dịch vụ giáo dục đáp ứng sự hài lòng của người dân; (4) Lập kế hoạch cải thiện 

chất lượng dịch vụ giáo dục đáp ứng sự hài lòng của người dân. 

Kết thúc giai đoạn thứ 4, các cơ sở giáo dục có được sản phẩm là Bản kế hoạch cải 

thiện chất lượng dịch vụ giáo dục đáp ứng sự hài lòng của người dân. 
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- Bước 4: Các cơ sở giáo dục tiến hành đánh giá tính hiệu quả và phù hợp của mô hình 

tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân với dịch vụ giáo dục và vận dụng 

kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo dục. 

Kết quả đánh giá cho thấy mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của 

người dân với dịch vụ giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo dục là 

cần thiết, được trình bày rõ ràng, hợp lý và có tính khả thi trong bối cảnh Việt Nam. 
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CHƯƠNG 6. ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP CHÍNH SÁCH VẬN DỤNG CHỈ SỐ 

ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN VỀ DỊCH VỤ GIÁO DỤC 

GÓP PHẦN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Ở VIỆT NAM 

6.1. Nguyên tắc xây dựng các giải pháp 

Nguyên tắc đảm bảo tính lý luận 

Việc xây dựng các giải pháp vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân 

về dịch vụ giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục cần phải dựa trên luận điểm 

khoa học về quản lý chất lượng áp dụng trong các cơ sở giáo dục cũng như các văn bản 

pháp qui của Bộ GD&ĐT, của Chính phủ để đảm bảo rằng, các giải pháp không đi trái 

những qui luật đã được khoa học xác lập và không vi phạm các qui định đã được thể chế 

hóa hiện nay. 

Nguyên tắc đảm báo tính hệ thống 

Để việc vận dụng chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục thực 

sự có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục thì cần sự chung tay của cả hệ thống.  

Hoạt động này được thực hiện theo một hệ thống chặt chẽ, thống nhất từ trên xuống 

dưới không chỉ trong nội bộ một cơ sở giáo dục (một trường) mà còn có sự chỉ đạo và giám 

sát cần thiết từ phía quản lý các cấp,các ban ngành liên quan, nhất là đối với hệ thống các cơ 

sở giáo dục công lập. Sự đồng thuận của cả hệ thống mới có thể đảm bảo hiệu quả của việc 

vận dụng chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục vào các quyết định 

quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục hiện nay. Từ góc độ quản lý, tính hệ thống thể hiện 

ở sự thống nhất trong chỉ đạo và thực hiện chức năng nhiệm vụ đó giữa cấp Bộ, cấp Sở, cấp 

Phòng và cấp cơ sở. Trong khuôn khổ của một cơ sở giáo dục, đó không chỉ là nhiệm vụ 

riêng của hiệu trưởng hay Ban giám hiệu nhà trường mà còn cần tới sự tham gia của toàn bộ 

các cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên, sự phối hợp của các cấp bộ ban ngành quản lý theo 

chiều dọc và chiều ngang, sự đồng lòng của người dân.  

Ngoài ra, tính hệ thống còn thể hiện ở sự thống nhất qui trình từ việc hoàn thiện công 

tác tổ chức đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục đến việc vận dụng kết 

quả đánh giá đó để nâng cao chất lượng giáo dục như một hệ thống và quản lý kết quả của 

việc vận dụng đó. Nếu chỉ quan tâm đến việc vận dụng kết quả đánh giá mà không đề cập 

đến sự hoàn thiện việc đánh giá, hay kết quả của việc vận dụng (chất lượng giáo dục được 

nâng cao) thì việc vận dụng đó chưa được đặt trong một hệ thống, dễ dẫn đên sự khập 

khiễng, thiếu đồng bộ. 
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Nguyên tắc đảm bảo tính lợi ích và tính khả thi 

Các giải pháp về vận dụng chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo 

dục khi xây dựng cần đảm bảo tính thực tiễn, khả thi đáp ứng với yêu cầu, hoàn cảnh cụ thể 

của hiện trạng quản lý chất lượng giáo dục và điều kiện thực tiễn của các cơ sở giáo dục. 

Các giải pháp phải mang lại lợi ích cho các đối tượng tham gia mô hình thực hiện vận dụng 

chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục của các cơ sở giáo dục. 

Những giải pháp vừa đảm bảo tính khả thi và tính lợi ích như vậy mới có thể đi vào cuộc 

sống và cải thiện chất lượng giáo dục. 

Nguyên tắc dựa trên bằng chứng khoa học 

Theo nguyên tắc này, việc đề xuất các giải pháp áp dụng vào thực tiễn cần dựa trên các 

bằng chứng khoa học. Đó thường là những dữ kiện được rút ra từ các nghiên cứu thực 

nghiệm được thiết kế tốt. Ở đây, các phát hiện từ kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài là 

cơ sở thực tiễn quan trọng để đề xuất giải pháp vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng 

của người dân về dịch vụ giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. 

6.2. Các giải pháp được đề xuất 

Các giải pháp được đề xuất bao gồm: 

- Đề xuất việc hoàn thiện công cụ đánh giá, tiêu chuẩn hóa và đơn giản hóa qui trình tổ 

chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục dựa trên công 

nghệ số  

+ Giải pháp 1: Hoàn thiện bộ công cụ đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch 

vụ giáo dục và ban hành bộ chỉ số về mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục. 

Giải pháp này nhằm đảm bảo độ tin cậy và độ chính xác trong đánh giá mức độ hài 

lòng của người dân về dịch vụ giáo dục ở từng trường nhưng trên nền tảng mục tiêu đổi mới 

giáo dục đã được xác lập. 

+ Giải pháp 2: Tiêu chuẩn hóa và số hóa công tác tổ chức đánh giá sự hài lòng dịch vụ 

giáo dục của người dân. 

Giải pháp này nhằm tiêu chuẩn hóa và ứng dụng CNTT để đơn giản hóa việc thực hiện 

đánh giá mức độ hài lòng với dịch vụ giáo dục của người dân tại các cơ sở giáo dục.  

- Đề xuất quy chế và quy trình vận dụng kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân về 

dịch vụ giáo dục 
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+ Giải pháp 3: Xây dựng các qui định về khung mô hình tổ chức thực hiện đánh giá và 

vận dụng các chỉ số đánh giá sự hài lòng về dich vụ giáo dục của người dân. 

Mục đích giải phapr là đảm bảo tính pháp lý của mô hình để áp dụng trong các cơ sở 

GD&ĐT có hiệu quả hơn, đồng thời kích thích sự sáng tạo của các trường trong quá trình 

thực hiện mô hình. 

+ Giải pháp 4: Bổ sung các đối tượng là khách hàng của dịch vụ giáo dục trong thực 

hiện đánh giá sự hài lòng về dịch vụ giáo dục, về chất lượng quản trị nhà trường, về sản 

phẩm của quá trình đào tạo và mô hình vận dụng các kết quả này để nâng cao chất lượng 

giáo dục của nhà trường. 

Để có những giải pháp tổng thể cải thiện quản trị trường học, sản phẩm của quá trình 

đào tạo, góp phần tạo nên môi trường giáo dục tốt hơn, có chất lượng hơn cho người học. 

+ Giải pháp 5: Xây dựng qui chế về nghiên cứu, khai thác dữ liệu lớn và sử dụng kết 

quả đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục để đưa ra các quyết định quản lý 

nâng cao chất lượng giáo dục 

Mục đích giải pháp là đảm bảo các kết quả khảo sát được sử dụng một cách có hệ 

thống và hiệu quả trong công tác quản trị trường học hướng đến việc cải thiện chất lượng 

dịch vụ giáo vụ của các nhà trường nói riêng, các cấp quản lý nói chung. 

+ Giải pháp 6: Xây dựng bản hướng dẫn về qui trình sử dụng kết quả đánh giá sự hài 

lòng của người dân về dịch vụ giáo dục 

Việc xây dụng bản hướng dẫn về qui trình sử dụng kết quả khảo sát sẽ tạo điều kiện 

thuận lợi cho các trường trong việc đề ra các biện pháp quản trị nhà trường phù hợp với thực 

tiễn. 

- Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục sau khi vận 

dụng chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục 

+ Giải pháp 7: Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân 

viên, giáo viên để nâng cao nhận thức chung cũng như thái độ tham gia vào việc thực hiện 

các hoạt động nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục của cơ sở giáo 

dục. 

Nâng cao nhận thức của cán bộ, nhân viên, giáo viên nhà trường về tầm quan trọng 

của việc cải thiện chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục do trường mình cung 

cấp. Cụ thể là nâng cao nhận thức về mục tiêu, nội dung, thời gian, quy trình, tiêu chí, 
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phương pháp đánh giá chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục để có các hoạt 

động quản lý chất lượng dịch vụ phù hợp. 

+ Giải pháp 8: Tổ chức tối ưu hoá các kênh thông tin về chất lượng dịch vụ giáo dục 

trong các cơ sở giáo dục 

Mục đích của giải pháp là tăng cường sử dụng hiệu quả các hình thức liên lạc hai chiều 

giữa nhà trường và người dân (đối tượng thụ hưởng dịch vụ giáo dục trực tiếp và gián tiếp). 

Bên cạnh đó, thái độ tiếp nhận và phản hồi thông tin cũng có tác động lớn tới chất lượng 

thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý. Việc phối hợp đồng bộ các phương pháp và hình 

thức liên lạc và có cơ chế xử lý thông tin phù hợp sẽ giúp cho nhà quản lý kết hợp được 

những thế mạnh, khắc phục được những hạn chế của các kênh thông tin trong quá trình 

quản lý chất lượng dịch vụ giáo dục của nhà trường. 

+ Giải pháp 9: Xây dựng văn hoá chất lượng trong mọi hoạt động của ngành giáo dục, 

các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục, liên tục cải thiện chỉ số hài 

lòng của người dân. 

Giải pháp nhằm hình thành văn hóa chất lượng cho toàn bộ cán bộ, giáo viên và nhân 

viên toàn ngành giáo dục, trong mỗi nhà trường trong việc cung cấp dịch vụ giáo dục có 

chất lượng phù hợp với điều kiện hiện có của nhà trường. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Từ kết quả nghiên cứu ở 6 chương, đề tài rút ra những kết luận cơ bản sau đây: 

- Các nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy chỉ số hài lòng của người dân và chất lượng 

dịch vụ giáo dục có mối quan hệ mật thiết với nhau. Chính vì vậy, việc vận dụng chỉ số 

đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục để nâng cao chất lượng giáo 

dục là hết sức cần thiết, nhằm nâng tầm vị thế, tạo uy tín cho cơ sở giáo dục, từ đó thu hút 

được người học. Đây là vấn đề có tính chất chiến lược của các cơ sở giáo dục. 

- Trên thế giới, có nhiều mô hình để đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ 

giáo dục, có thể kể đến mô hình SERVQUAL, mô hình CSI (Customer Satisfaction Index). 

Ở Việt Nam, Bộ GD&ĐT đã ban hành bộ công cụ đo lường sự hài lòng của người dân đối 

với dịch vụ giáo dục công trong cả nước với 5 nội dung đánh giá: (1) Tiếp cận dịch vụ giáo 

dục; (2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị; (3) Môi trường giáo dục; (4) Hoạt động giáo dục (Ở 

bậc mầm non gọi là Hoạt động chăm sóc – giáo dục trẻ); (5) Sự phát triển và tiến bộ của 

người học. 

- Nghiên cứu đã trình bày kinh nghiệm của Hoa Kỳ, Trung Quốc, Singapore về đánh 

giá mức độ hài lòng và vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ 

giáo dục. Những thông tin này đã để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Việt Nam. 

- Nghiên cứu cũng đã đánh giá thực trạng vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài lòng 

của người dân về dịch vụ giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở Việt Nam ở các 

cấp, bậc học: mầm non, tiểu học, THCS, THPT, giáo dục thường xuyên, trung cấp chuyên 

nghiệp, đại học ở trên 4 tỉnh thành: Thành phố Hồ Chí Minh, An Giang, Thừa Thiên Huế và 

thành phố Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy hầu hết các cơ sở giáo dục công chưa sử 

dụng bộ công cụ khảo sát mức độ hài lòng do Bộ GD&ĐT ban hành, cũng như chưa có bộ 

công cụ riêng để đánh giá. Tuy nhiên, các cơ sở giáo dục đã tiến hành thu thập thông tin 

bằng nhiều cách thức khác nhau như qua phiếu điều tra, họp phụ huynh, qua giáo viên chủ 

nhiệm, gặp gỡ học sinh, trao đổi trực tiếp, hộp thư, các nhóm liên lạc trên mạng xã hội… 

Các cơ sở giáo dục hầu như chưa xây dựng được quy trình vận dụng đánh giá mức độ hài 

lòng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Khi tiếp nhận những thông tin phản hồi của học 

sinh, phụ huynh, các cơ sở giáo dục sẽ tiến hành đối chiếu, kiểm tra thông tin, sau đó sẽ tiến 

hành các biện pháp để giải quyết vấn đề. Có sự khác biệt giữa hệ thống trường công và 

trường tư trong việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân cũng như thực hiện các giải 
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pháp đáp ứng sự hài lòng của người dân nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục. Đối 

với trường tư, việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân còn được thực hiện thông qua 

các khảo sát chính thức về mức độ hài lòng của người dân do chính nhà trường xây dựng và 

thực hiện. Các thông tin đánh giá mức độ hài lòng chính là cơ sở để ban giám hiệu nhà 

trường đưa ra những thay đổi mạnh mẽ về cả cơ sở vật chất và chất lượng giáo dục. Trong 

các trường công lập, vẫn có sự khác biệt trong việc đánh giá mức độ hài lòng của người dân. 

Các trường công lập ở thành phố lớn có nhiều kênh đánh giá mức độ hài lòng của người dân 

hơn các trường ở nông thôn hoặc thành phố nhỏ. Ở các trường đại học, dù không sử dụng bộ 

công cụ khảo sát mức độ hài lòng do Bộ GD&ĐT ban hành, nhưng các trường đều có bộ 

công cụ riêng để đánh giá chỉ số hài lòng của sinh viên. 

- Trên cơ sở khảo sát thực trạng, nghiên cứu đã đánh giá điểm mạnh, điểm hạn chế của 

bộ công cụ khảo sát sự hào lòng của người dân về dịch vụ giáo dục công và đã đưa ra các đề 

xuất để hoàn thiện bộ công cụ như về nội dung, hình thức và hướng dẫn triển khai thực hiện. 

- Nghiên cứu đã xây dựng mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của 

người dân với dịch vụ giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo dục, 

bao gồm: mô hình tổng quát, các thành tố của mô hình. Mô hình gồm có 3 tầng: Tầng thứ 

nhất của mô hình là sự hài lòng của người dân; Tầng thứ hai của mô hình là các bước tổ 

chức thực hiện đánh giá và vận dụng kết quả đánh giá vào việc nâng cao chất lượng giáo 

dục ở nhà trường; Tầng thứ ba của mô hình là kết quả của 2 tầng trước. Kết quả thực 

nghiệm cho thấy mô hình tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân với 

dịch vụ giáo dục và vận dụng kết quả vào việc quản lý chất lượng giáo dục là cần thiết, 

được trình bày rõ ràng, hợp lý và có tính khả thi trong bối cảnh Việt Nam. 

- Nghiên cứu đã đề xuất giải pháp chính sách vận dụng chỉ số đánh giá mức độ hài 

lòng của người dân về dịch vụ giáo dục góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở Việt Nam, 

bao gồm:  

1. Đề xuất việc hoàn thiện công cụ đánh giá, tiêu chuẩn hóa và đơn giản hóa qui trình 

tổ chức thực hiện đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục dựa trên 

công nghệ số.  

+ Giải pháp 1: Hoàn thiện bộ công cụ đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch 

vụ giáo dục và ban hành bộ chỉ số về mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục  

+ Giải pháp 2: Tiêu chuẩn hóa và số hóa công tác tổ chức đánh giá sự hài lòng dịch vụ 

giáo dục của người dân 



 

 60 

2. Đề xuất quy chế và quy trình vận dụng kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân 

về dịch vụ giáo dục 

+ Giải pháp 3: Xây dựng các qui định về khung mô hình tổ chức thực hiện đánh giá và 

vận dụng các chỉ số đánh giá sự hài lòng về dich vụ giáo dục của người dân 

+ Giải pháp 4: Bổ sung các đối tượng là khách hàng của dịch vụ giáo dục trong thực 

hiện đánh giá sự hài lòng về dịch vụ giáo dục, về chất lượng quản trị nhà trường, về sản 

phẩm của quá trình đào tạo và mô hình vận dụng các kết quả này để nâng cao chất lượng 

giáo dục của nhà trường 

+ Giải pháp 5: Xây dựng qui chế về nghiên cứu, khai thác dữ liệu lớn và sử dụng kết 

quả đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục để đưa ra các quyết định quản lý 

nâng cao chất lượng giáo dục 

+ Giải pháp 6: Xây dựng bản hướng dẫn về qui trình sử dụng kết quả đánh giá sự hài 

lòng của người dân về dịch vụ giáo dục 

3. Đề xuất giải pháp quản lý chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục sau khi vận 

dụng chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục để nâng cao chất lượng giáo dục 

+ Giải pháp 7:  Chỉ đạo tổ chức các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng cho cán bộ, nhân 

viên, giáo viên để nâng cao nhận thức chung cũng như thái độ tham gia vào việc thực hiện 

các hoạt động nâng cao chỉ số hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục của cơ sở giáo 

dục 

+ Giải pháp 8: Tổ chức tối ưu hoá các kênh thông tin về chất lượng dịch vụ giáo dục 

trong các cơ sở giáo dục 

+ Giải pháp 9:  Xây dựng văn hoá chất lượng trong mọi hoạt động của ngành giáo dục, 

các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giáo dục, liên tục cải thiện chỉ số hài 

lòng của người dân 

2. Kiến nghị 

❖ Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Hoàn thiện bộ tiêu chí đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục 

và ban hành bộ chỉ số về mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục đã chỉnh sửa. 

- Xây dựng phần mềm khảo sát và xử lý, tổng hợp dữ liệu.  

- Xây dựng trang thông tin của Bộ GD&ĐT liên quan đến sự hài lòng của người dân 

về chất lượng dịch vụ giáo dục. 
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- Công khai kết quả khảo sát ánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo 

dục. 

- Áp dụng thí điểm mô hình tổ chức thực hiện đánh giá và vận dụng các chỉ số đánh 

giá sự hài lòng về dich vụ giáo dục của người dân. 

- Xây dựng các qui định về thực hiện mô hình thực hiện đánh giá và vận dụng chỉ số 

hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục. 

❖ Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Xây dựng qui chế về sử dụng kết quả đánh giá sự hài lòng của người dân về dịch vụ 

giáo dục. 

- Xây dựng bản hướng dẫn về qui trình sử dụng kết quả đánh giá sự hài lòng của người 

dân về dịch vụ giáo dục. 

❖ Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Sở GD&ĐT trong triển khai đánh giá mức độ hài lòng của người dân về 

dịch vụ giáo dục và ban hành bộ chỉ số về mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo 

dục. 

- Tạo điều kiện thuận lợi để các trường vận dụng kết quả đánh giá mức độ hài lòng của 

người dân về dịch vụ giáo dục vào việc nâng cao chất lượng giáo dục một cách có hiệu quả. 

❖ Đối với các cơ sở giáo dục 

- Nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên/giảng viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục 

về tầm quan trọng của việc đánh giá số hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục của cơ 

sở giáo dục 

- Thành lập bộ phận phụ trách đánh giá mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo 

dục và ban hành bộ chỉ số về mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục. Đây cũng 

là bộ phận tổng hợp dữ liệu hàng năm về chỉ số hài lòng của khách hàng để thấy được sự 

thay đổi hàng năm tương ứng với các chính sách quản lý giáo dục của nhà trường.  

- Tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra, đánh giá các lực lượng trong cơ sở giáo dục đánh giá 

mức độ hài lòng của người dân về dịch vụ giáo dục và ban hành bộ chỉ số về mức độ hài 

lòng của người dân về dịch vụ giáo dục. 

- Xây dựng kế hoạch cải thiện chất lượng dịch vụ giáo dục hàng năm, có trọng tâm, 

trọng điểm, phù hợp với điều kiện của nhà trường dựa trên các chỉ số hài lòng của khách 

hàng. 
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- Xây dựng chiến lược về văn hóa chất lượng của nhà trường trên cơ sở nghiên cứu, 

xem xét sự vận hành của bộ máy trong vận dụng chỉ số hài lòng của người dân, các kết quả 

đạt được từ sự vận dụng này. 




