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TÓM TẮT 

Bài báo này tác giả trình bày nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ thư viện tại trường 

Đại học Công nghiệp Hà Nội. Thông qua khảo sát sinh viên và phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20.0, kết quả nghiên 

cứu đã chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên về dịch vụ thư viện tại trường Đại học Công nghiệp Hà Nội 

với mức độ lần lượt như sau: (i) Sự tin tưởng của sinh viên đối với nhân viên, (ii) Phương tiện hữu hình, (iii) Sự đáp ứng, (iv) 

Kiến thức của nhân viên thư viện. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện tại 

trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. 

ABSTRACT 

This paper presents a research on the factors that affect the satisfaction of students with the service quality of the library at 

Hanoi University of industry. Through the students survey and data analysis by SPSS 20.0, the result shows that the factors 

that affect student satisfaction are: (i) the trust of students in library staff, tangible means, (iii) responsiveness, (iv) knowledge 

of library staff. Accordingly, the author proposes some solutions to improve the service quality of the library at Hanoi University 

of Industry. 

 

 


