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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 
Sau những năm khủng hoảng kinh tế, gần đây ngành công 

nghiệp ôtô Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ và ổn định. Nhu 
cầu mua sắm, bảo dưỡng và sửa chữa ô tô du lịch tại Việt Nam nói 
chung và tại thị trường Đà Nẵng nói riêng đều có sự tăng lên rõ rệt, 
số lượng xe ngày càng gia tăng. Những năm gần đây tại thị trường 
Đà Nẵng với sự xuất hiện của các hãng ô tô lớn như: Mercedes, 
Toyota, Honda, Ford, Mazda, Nissan, Kia, Chevrolet, Isuzu, 
Mitsubishi…. kèm theo sự phát triển của các trung tâm bảo dưỡng và 
sửa chữa ô tô làm cho thị trường càng sôi động hơn tạo nhiều áp lực 
cạnh tranh cho các hãng và các trung tâm có nhiều sự lựa chọn cho 
khách hàng. Sự cạnh tranh gay gắt giữa các hãng ô tô cũng như các 
trung tâm bảo dưỡng và sửa chữa ô tô để giành và giữ thị phần cho 
mình ngày càng sôi động khi ngày càng có nhiều hơn cho việc chọn 
lựa trong việc sử dụng các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. 
Trước tình hình đó công ty TNHH MTV Trường Hải Đà Nẵng muốn 
tồn tại và phát triển mạnh mẽ trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, 
công ty cần phải thực sự đáp ứng tốt sự thỏa mãn và làm vui lòng 
khách hàng của mình, phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn. Để 
làm được điều đó thì công ty phải có nhiều cải tiến liên tục và tiến 
hành nghiên cứu xác định các nhân tố quan trọng làm hài lòng khách 
hàng khi bảo dưỡng và sửa chữa ô tô của khách hàng là rất cần thiết để 
từ đó đáp ứng cho khách hàng tốt hơn. 

Nhận thức được tầm quan trọng đó nên tôi quyết định lựa chọn đề 
tài “Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo 
dưỡng và sửa chữa ô tô du lịch tại Công ty trách nhiệm hữu hạn 
một thành viên Trường Hải Đà Nẵng” làm luận văn nghiên cứu. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 
Đề tài nghiên cứu được thực hiện với các mục tiêu sau: 
- Xác định các tiêu thức đo lường sự hài lòng của khách hàng 

đối với dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô du lịch tại công ty 
TNHH MTV Trường Hải Đà Nẵng. 

- Xây dựng mô hình nghiên cứu đo lường sự hài lòng của 
khách hàng. 

- Xác định mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ 
bảo dưỡng và sửa chữa ô tô du lịch tại công ty TNHH MTV Trường 
Hải Đà Nẵng. 

- Xác định các nhân tố quan trọng làm thỏa mãn khách hàng 
dựa trên sự cảm nhận của khách hàng trong điều kiện thực tế tại công 
ty TNHH MTV Trường Hải Đà Nẵng. 

- Đánh giá của khách hàng về ưu điểm và nhược điểm của dịch 
vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô tại công ty TNHH MTV Trường Hải 
Đà Nẵng trong điều kiện thực tế. 

- Đo lường mức độ trung thành của khách hàng đối với dịch 
vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô tại công ty TNHH MTV Trường Hải 
Đà Nẵng. Đưa ra các hàm ý chính sách đối với lãnh đạo công ty 
TNHH MTV Trường Hải Đà Nẵng nhằm góp phần nâng cao mức độ 
hài lòng của khách hàng. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 
- Các tiêu thức nào đo lường sự hài lòng của khách hàng đối 

với dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô du lịch tại công ty TNHH 
MTV Trường Hải Đà Nẵng? 

- Những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách 
hàng đối với dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô du lịch tại công ty 
TNHH MTV Trường Hải Đà Nẵng? 
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- Mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo dưỡng 
và sửa chữa ô tô du lịch tại công ty TNHH MTV Trường Hải Đà 
Nẵng như thế nào? 

- Mức độ trung thành của khách hàng đối với dịch vụ bảo 
dưỡng và sửa chữa ô tô tại công ty TNHH MTV Trường Hải Đà 
Nẵng như thế nào? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
- Đối tượng nghiên cứu 
Là những khách hàng đã sử dụng dịch vụ bảo dưỡng và sửa 

chữa ô tô du lịch tại công ty TNHH MTV Trường Hải Đà Nẵng. 
- Phạm vi nghiên cứu 
Phạm vi về nội dung: Đề tài đi sâu nghiên cứu sự hài lòng, 

chất lượng dịch vụ và mối quan hệ giữa chúng về dịch vụ bảo dưỡng 
và sửa chữa ô tô. 

Phạm vi về không gian: Đề tài nghiên cứu được thực hiện tại 
công ty TNHH MTV Trường Hải Đà Nẵng. 

Phạm vi về thời gian: Thời gian thực hiện việc nghiên cứu đề 
tài từ 01/09/2014 đến 24/05/2015. 

5. Phương pháp nghiên cứu 
Để thực hiện nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng dịch 

vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô du lịch tại công ty TNHH MTV 
Trường Hải Đà Nẵng, tác giả đã kết hợp sử dụng phương pháp 
nghiên cứu định tính (nghiên cứu sơ bộ) và phương pháp nghiên cứu 
định lượng (nghiên cứu chính thức). 

Dữ liệu được xử lý bởi phần mềm SPSS 16.0. 
6. Ý nghĩa khoa học của đề tài 
Đề tài nghiên cứu này có ý nghĩa khoa học đối với các nhà 

nghiên cứu, sinh viên và học viên; họ có thể sử dụng nghiên cứu này 
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như một tài liệu tham khảo, làm cơ sở lý luận cho các nghiên cứu 
tiếp theo. Đồng thời đề tài nghiên cứu mang lại một số ý nghĩa thực 
tiễn cho Công ty TNHH MTV Trường Hải Đà Nẵng. Với tư cách là 
nhà cung cấp các dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô cho khách 
hàng, công ty sẽ đánh giá chính xác các dịch vụ bảo dưỡng và sửa 
chữa của công ty đáp ứng được nhu cầu của khách hàng hay chưa? 
Từ đó giúp công ty đưa ra những chính sách và chiến lược phát triển 
dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa của mình nhằm thỏa mãn sự hài lòng 
của khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa 
của công ty. 

7. Bố cục đề tài 
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài nghiên cứu được chia 

thành 4 chương với nội dung cụ thể như sau:  
Chương 1: Cơ sở lý luận về sự hài lòng của khách hàng 
Chương 2: Đặc điểm công ty và thiết kế nghiên cứu sự hài 

lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô du 
lịch tại công ty TNHH MTV Trường Hải Đà Nẵng 

Chương 3: Phân tích kết quả nghiên cứu sự hài lòng của 
khách hàng đối với dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô du lịch tại 
công ty TNHH MTV Trường Hải Đà Nẵng 

Chương 4: Kết luận và hàm ý chính sách 
8. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 

1.1. ĐỊNH NGHĨA VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA DỊCH VỤ 
1.1.1. Định nghĩa dịch vụ 
Theo Kotler và Armstrong (2004): dịch vụ là một hình thức 

của sản phẩm mà đã bao gồm trong những hoạt động, lợi ích hay sự 
thỏa mãn mang lại cho việc bán hàng điều mà vô hình và khách hàng 
không thể hoặc không muốn tự thực hiện được.  

Theo Gronroos (1984): dịch vụ là một hoạt động hoặc là một 
chuỗi hoạt động ít nhiều có tính chất vô hình, nhưng không cần thiết, 
diễn ra trong các mối tương tác giữa khách hàng và nhân viên dịch 
vụ và/hoặc các nguồn lực vật chất hoặc hàng hóa và/hoặc các hệ 
thống cung ứng dịch vụ được cung cấp như là các giải pháp giải 
quyết các vấn đề của khách hàng.  

Tóm lại, dịch vụ là một khái niệm phổ biến trong marketing và 
kinh doanh. Có rất nhiều cách định nghĩa về dịch vụ nhưng theo 
Valarie A Zeithaml và Mary J Bitner (2000) thì “dịch vụ là những 
hành vi, quá trình và cách thức thực hiện một công việc nào đó nhằm 
tạo giá trị sử dụng cho khách hàng làm thỏa mãn nhu cầu và mong 
đợi của khách hàng”. 

1.1.2. Đặc điểm dịch vụ 
Dịch vụ là một “sản phẩm đặc biệt” có nhiều đặc tính khác với 

các loại hàng hóa khác như: (1) Tính vô hình, (2) Tính không đồng 
nhất, (3) Tính không thể tách rời và (4) Tính không thể cất trữ. Chính 
những đặc tính này làm cho dịch vụ trở nên khó định lượng và không 
thể nhận dạng bằng mắt thường được, có những nét đặc trưng riêng 
mà hàng hóa hữu hình không có.  



6 

1.2. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 
1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của chất lượng dịch vụ 
Chất lượng dịch vụ có thể được định nghĩa là sự khác biệt giữa 

cảm nhận và kỳ vọng của khách hàng về dịch vụ. Nếu như sự kỳ 
vọng lớn hơn hiệu quả của dịch vụ thì khách hàng sẽ không thỏa mãn 
về chất lượng và do đó họ không hài lòng về chất lượng dịch vụ 
(Lewis, Robert C. and Bernard H. Booms (1983). 

Theo Parasuraman và cộng sự (1985), chất lượng dịch vụ là sự 
cảm nhận của khách hàng về các giá trị mà dịch vụ đem lại cho 
khách hàng.  

Một định nghĩa khác (Bitner, Booms và Tetreault, 1990) cho 
rằng: “chất lượng dịch vụ là thái độ biểu hiện sự đánh giá tổng thể”. 

Tóm lại, có thể hiểu (Parasurman, Zeithaml and Berry, 1985, 
1988): “chất lượng dịch vụ được xem như khoảng cách giữa mong 
đợi về dịch vụ và nhận thức của khách hàng khi sử dụng dịch vụ”. 

1.2.2. Các nhân tố quyết định chất lượng dịch vụ 
Năm 1988, Parasuraman đã khái quát hóa thành 5 nhân tố 

quyết định đến chất lượng dịch vụ như sau: (1) Sự tin cậy, (2) Hiệu 
quả phục vụ, (3) Sự hữu hình, (4) Sự đảm bảo, (5) Sự cảm thông. 

1.2.3. Mô hình năm khoảng cách chất lượng dịch vụ 
Mô hình đo lường chất lượng dịch vụ được xem là mô hình 

nghiên cứu cụ thể và chi tiết với việc đưa ra năm loại sai lệch trong 
chất lượng dịch vụ. Mô hình không những đo lường chất lượng dịch 
vụ dựa trên sự so sánh giữa dịch vụ mong đợi và dịch vụ nhận được 
mà còn kể đến chất lượng dịch vụ mà nhà quản lý muốn cung cấp. 
Ngoài ra mô hình đề cập đến chất lượng dịch vụ còn bị ảnh 
hưởngbởi sự không đồng nhất giữa mong muốn của nhà quản lý và 
mong muốn của khách hàng. 
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1.2.4. Năm thành phần của chất lượng dịch vụ 
Parasuraman & ctg (1985) cho rằng, bất kỳ dịch vụ nào, chất 

lượng dịch vụ cảm nhận bởi khách hàng có thể hình thành 10 thành 
phần. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu này đã nhiều lần kiểm định mô 
hình này và đi đến kết luận là chất lượng dịch vụ bao gồm năm thành 
phần cơ bản:  

a. Sự tin cậy (reliability) 
b. Sự đảm bảo (resposiveness) 
c. Hiệu quả phục vụ (assurance) 
d. Đồng cảm (empathy) 
e. Phương tiện hữu hình (tangibles) 

1.3. DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮAÔ TÔ 
1.3.1. Khái niệm bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 
-  Những hoạt  động hoặc những biện pháp kỹ thuật có xu 

hướng làm giảm cường độ hao mòn chi tiết máy, phòng ngừa hỏng 
hóc (bôi trơn, điều chỉnh, siết chặt, lau chùi…) và kịp thời phát hiện 
các hỏng hóc (kiểm tra, xem xét trạng thái, sự tác động các cơ cấu, 
các cụm, các chi tiết máy) nhằm duy trì trình trạng kỹ thuật tốt của 
xe trong quá trình sử dụng được gọi là bảo dưỡng ô tô. 

-  Những hoạt động hoặc những biện pháp kỹ thuật có xu 
hướng khắc phục các hỏng hóc (thay thế cụm máy hoặc các chi tiết 
máy, sửa chữa phục hồi các chi tiết máy có khuyết tật…) nhằm khôi 
phục khả năng làm việc của các chi tiết, tổng thành của ô tô được gọi 
là sửa chữa.  

Những hoạt động kỹ thuật trên được thực hiện một cách lôgíc 
trong cùng một hệ thống là: hệ thống bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. 
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1.3.2. Đặc điểm của dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa 
- Bảo dưỡng kỹ thuật ô tô mang tính chất cưỡng bức, dự 

phòng có kế hoạch nhằm phòng ngừa các hư hỏng có thể xảy ra 
trong quá trình sử dụng. Mục đích của bảo dưỡng kỹ thuật là duy trì 
tình trạng kỹ thuật tốt của ô tô, ngăn ngừa các hư hỏng có thể xảy ra, 
thấy trước các hư hỏng để kịp thời sửa chữa,  đảm bảo cho ô tô vận 
hành với độ tin cậy cao. 

- Sửa chữa nhỏ được thực hiện theo yêu cầu do kết quả kiểm 
tra của bảo dưỡng các cấp. Sửa chữa lớn được thực hiện theo định 
ngạch km xe chạy do nhà nước ban hành. Mục đích của sửa chữa 
nhằm khôi phục khả năng làm việc của các chi tiết, tổng thành của ô 
tô đã bị hư hỏng nhằm khôi phục lại khả năng làm việc của chúng. 
1.4. TỔNG QUAN VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 

1.4.1. Khái niệm 
Theo Oliver, R. L. (1997), sự hài lòng là phản ứng của người 

tiêu dùng khi được đáp ứng mong muốn. Nói một cách đơn giản, sự 
hài lòng của khách hàng chính là trạng thái/cảm nhận của khách hàng 
đối với nhà cung cấp dịch vụ sau khi sử dụng dịch vụ đó. 

Cụ thể hơn, sự hài lòng của khách hàng là sự phản hồi tình 
cảm/toàn bộ cảm nhận của khách hàng đối với nhà cung cấp dịch vụ 
trên cơ sở so sánh sự khác biệt giữa những gì họ nhận được so với 
mong đợi trước đó (Oliver, 1999 và Zineldin, 2000). 

Trong khi đó Oliva, Oliver và Bearden (1995) thì lại cho rằng 
sự hài lòng của khách  hàng là một nhiệm vụ của doanh nghiệp thể 
hiện qua mối quan hệ giữa những giá trị của sản phẩm, dịch vụ đó so 
với những mong đợi trước đó của khách hàng về chúng. 
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1.4.2. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng 
của khách hàng 

Sự hài lòng của khách hàng là một khái niệm tổng quát nói lên 
sự hài lòng của họ khi tiêu dùng một dịch vụ. Trong khi đó chất 
lượng dịch vụ chỉ tập trung vào các thành phần cụ thể của dịch vụ 
(Zeithaml, V.A, Bitner, M.J, 2000).  

Chất lượng dịch vụ là khái niệm khách quan, mang tính lượng 
giá và nhận thức, trong khi đó, sự hài lòng là sự kết hợp của các 
thành phần chủ quan, dựa vào cảm giác và cảm xúc (Shemwell & 
ctg., 1998, dẫn theo Thongsamak, 2001).  

Chất lượng dịch vụ là nhân tố tác động nhiều nhất đến sự hài 
lòng của khách hàng (Cronin và Taylor, 1992). Do đó, muốn nâng 
cao sự hài lòng của khách hàng nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao 
chất lượng dịch vụ. Nói cách khác, chất lượng dịch vụ và sự hài lòng 
của khách hàng có quan hệ tương hỗ chặt chẽ với nhau, trong đó chất 
lượng dịch vụ là cái được tạo ra trước và sau đó quyết định đến sự 
hài lòng của khách hàng (Spreng và Mackoy, 1996). Mối quan hệ 
nhân quả giữa hai yếu tố này là vấn đề then chốt trong hầu hết các 
nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng.  

1.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng 
Sự hài lòng của khách hàng chịu tác động của những nhân tố sau: 
a. Chất lượng dịch vụ 
b. Giá cả dịch vụ  
c. Thương hiệu 
d. Khuyến mãi quảng cáo 
e. Dịch vụ gia tăng 
f. Hỗ trợ khách hàng 
g. Sự thuận tiện 
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1.5. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH 
HÀNG 

1.5.1. Mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL 
(Parasuraman, 1988) 

1.5.2. Mô hình SERVPERF (Cronin & Taylor, 1992) 
1.5.3. Mô hình chất lượng kỹ thuật/chức năng (Gronroos, 

1984) 
1.5.4. Mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng (Customer 

Satisfaction Index - CSI) 
a. Chỉ số hài lòng của khách hàng (CSI)  
b. Một số mô hình chỉ số hài lòng của khách hàng (CSI) 
- Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng của Mỹ (American 

Customer Satisfaction Index – ACSI) 
- Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng của các quốc gia 

Châu Âu (European Customer Satisfaction Index - ECSI) 
- Mô hình chỉ số quốc gia về hài lòng khách hàng 

củaTrung Quốc (China Customer Satisfaction Index - CCSI) 
- Mô hình chỉ số quốc gia về hài lòng khách hàng của Hồng 

Kông (Hong Kong Customer Satisfaction Index - CCSI) 
- Mô hình chỉ số quốc gia hài lòng khách hàng ở Việt nam 

(Vietnam Customer Satisfaction Index - VCSI)  
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Trong chương 1, tác giả đã trình bày tóm tắt lý thuyết về dịch 
vụ, chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng và các mô hình 
nghiên cứu sự hài lòng. Nó được xem như là nền tảng lý thuyết và 
những kiến thức kề thừa cho đề tài nghiên cứu này. 
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CHƯƠNG 2 
GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY VÀ THIẾT KẾ 

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI 
DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô TÔ DU LỊCH TẠI 

CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG 
2.1. GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM CÔNG TY TNHH MTV 
TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Giới thiệu đặc điểm về Công ty TNHH MTV Trường 
Hải Đà Nẵng 

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Công y TNHH MTV 
Trường Hải Đà Nẵng 

a. Chức năng 
b. Nhiệm vụ 
2.1.3. Lĩnh vực kinh doanh 
2.1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty TNHH 

MTV Trường Hải Đà Nẵng 
a. Kết quả kinh doanh ô tô 
b. Kết quả kinh doanh dịch vụ 

2.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH 
HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA Ô 
TÔ DU LỊCH TẠI CÔNG TY TNHH MTV TRƯỜNG HẢI ĐÀ 
NẴNG 

2.2.1. Quy trình nghiên cứu 
Nghiên cứu này được thực hiện thông qua hai bước chính: 

nghiên cứu định và nghiên cứu định lượng. 
2.2.2. Mô hình nghiên cứu 
a. Lựa chọn mô hình 
b. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
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Mô hình nghiên cứu được thiết lập như sau: 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hình 2.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
c. Các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu 
2.2.3. Nghiên cứu định tính 
- Bước 1: Thảo luận nhóm 
- Bước 2: Phỏng vấn thử, kết quả nghiên cứu định tính và 

hiệu chỉnh thang đo 
- Bước 3: Thiết kế thang đo  
- Bước 4: Thiết kế bảng câu hỏi điều tra khách hàng  
2.2.4. Nghiên cứu định lượng 
a. Phương pháp thu thập thông tin và cỡ mẫu 
b. Mã hóa thang đo 
c. Phương pháp nghiên cứu 
- Kiểm tra độ tin cậy của thang đo (Cronbach’s Alpha) 

 - Phân tích nhân tố khám phá EFA 
 - Phân tích hồi quy bội 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Sự tin cậy 

Sự đảm bảo 

Hiệu quả phục vụ 

Cảm thông 

Phương tiện hữu hình 

Chính sách 

Sự hài 
lòng 
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CHƯƠNG 3 
PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG 

CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ BẢO DƯỠNG VÀ 
SỬA CHỮA Ô TÔ DU LỊCH TẠI CÔNG TY TNHH MTV 

TRƯỜNG HẢI ĐÀ NẴNG 
3.1. MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Mô tả thu thập thông tin và kích thước mẫu 
Tổng số bảng câu hỏi phát ra là 350 bảng, thu về là 332 bảng 

trong đó có 11 bảng không hợp lệ do bỏ trống quá nhiều mục và bị 
loại bỏ do thiếu thông tin, do đó chỉ sử dụng được 321 bảng tương 
đối đầy đủ thông tin. Nghiên cứu này sử dụng 320 bảng câu hỏi hợp 
lệ được dùng làm dữ liệu cho nghiên cứu. 

3.1.2. Mô tả mẫu nghiên cứu 
Qua phân tích sự phân bổ mẫu theo giới tính với 320 đối tượng 

hồi đáp có tỷ lệ tương ứng là 77.8% là nam và 22.2% là nữ. Các đối 
tượng trả lời chủ yếu là những người đã có gia đình có độ tuổi từ 36 
đến 45 tuổi chiếm 34.1%,  kế tiếp là đối tượng trong độ tuổi từ 46 
đến 55 tuổi chiếm 30.0%. Trình độ học vấn của khách hàng chủ yếu 
là đại học (là những lao động đã qua đào tạo) chiếm 45.9%, hầu hết 
nghề nghiệp chủ yếu của khách hàng là kinh doanh buôn bán chiếm 
47.8% và Công chức viên chức chiếm 39.7%. 

Thu nhập của khách hàng phần lớn nằm trong khoảng từ 7 đến 
dưới 12 triệu đồng chiếm 40.0%, còn thu nhập từ 12 đến dưới 15 
triệu đồng chiếm 23.8%. Và thời gian lái xe của khách hàng chủ yếu 
là trên 5 năm chiếm 48.4%. 
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3.2. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÔNG CỤ ĐO LƯỜNG 
3.2.1. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s 

Alpha 
a. Thang đo các thành phần ảnh hưởng đến sự hài lòng của 

khách hàng 
Kết quả phân tích Cronbach Alpha các nhân tố tác động đến sự 

hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 
tại công ty TNHH MTV Trường Hải Đà Nẵng thì tất cả  thang đo các 
thành phần đều có Cronbach Alpha >0.6, các biến quan sát trong 
thành phần này có hệ số tương quan biến tổng lớn (>0.3). Sau khi 
phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha không có biến quan sát nào bị 
loại bỏ. Vì vậy các biến đo lường thuộc các thang đo thành phần đều 
được sử dụng trong phân tích EFA tiếp theo. 

b. Thang đo sự hài lòng của khách hàng 
Thang đo sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo 

dưỡng và sửa chữa ô tô có Cronbach Alpha là khá lớn 0.886>0.6, các 
biến quan sát trong thành phần này có hệ số tương quan biến tổng 
lớn (>0.3). Vì vậy các biến đo lường thành phần này đều được sử 
dụng trong phân tích EFA tiếp theo. 

3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA 
a. Thang đo các thành phần ảnh hưởng đến sự hài lòng của 

khách hàng 
Phân tích nhân tố được sử dụng để đánh giá mức độ hội tụ của 

các biến quan sát theo các thành phần. Với giả thuyết đặt ra trong 
phân tích này là giữa 32 biến quan sát trong tổng thể không có mối 
tương quan với nhau. Kiểm định KMO và Barlett’s trong phân tích 
nhân tố cho thấy giả thuyết này bị bác bỏ (sig = 0.000), hệ số KMO 
là 0.520 (>0.5). Kết quả này chỉ ra rằng các biến quan sát trong tổng 
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thể có mối tương quan với nhau và phân tích nhân tố (EFA) là thích 
hợp. 

Kết quả phân tích EFA cho thấy tại mức giá trị Eigenvalue = 
2.084 (>1) với phương pháp trích nhân tố Principal component, phép 
quay Varimax cho phép trích được 6 nhân tố từ 32 biến quan sát và 
phương sai trích được là Eigenvalues cumulative = 69.969%, phương 
sai trích đạt yêu cầu. Trong bảng Rotated Component Matrix thì cho 
thấy các biến số đều có hệ số loading lớn hơn 0.5. 

b. Thang đo sự hài lòng của khách hàng 
Kết quả phân tích cho thấy hệ số KMO = 0.746 (>0.5) và Sig 

= 0.000 (<0.05) thỏa điều kiện, với phương pháp trích nhân tố 
Principal Component và phép quay varimax đã trích được một nhân 
tố duy nhất tại Eigenvalue là 2.482 và phương sai trích được là 
Eigenvalues cumulative = 82.736%, phương sai trích đạt yêu cầu, vì 
vậy việc phân tích nhân tố là thích hợp. 

Các nhóm nhân tố đã phân tích Cronbach’s Alpha ban đầu 
sau khi phân tích EFA không có sự biến động nên không cần phân 
tích lại. 
3.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH 

3.3.1. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 
Theo kết quả phân tích EFA, nhóm nhân tố đo lường sự hài 

lòng không có sự biến động, do đó có thể thấy mô hình nghiên cứu 
giống như mô hình đề xuất không cần hiệu chỉnh lại. Điều này cho 
thấy thực tế để đo lường sự hài lòng của khách hàng, sử dụng các 
nhóm nhân tố này là hoàn toàn phù hợp. 
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Hình 3.1. Mô hình nghiên cứu thực tế sau khi phân tích EFA 
3.3.2. Giả thiết của mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 

3.4. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 
3.4.1. Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội 
Mô hình hồi quy bội được xem có dạng: 
Suhailong = B0 + B1*Sutincay + B2*Sudambao + 

B3*Hieuquaphucvu + B4*Camthong + B5*Phuongtienhuuhinh + 
B6*Chinhsach 

Bảng 3.6. Tổng kết mô hình hồi quy 

Model Summaryb 

Model 
 

R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of the 
Estimate 

Durbin-Watson 

1 0.867a 0.752 0.747 0.36215 2.664 

Nguồn: Kết quả của đề tài nghiên cứu 
Kết quả phân tích cho thấy hệ số Durbin–Watson = 2,664<4 

nên không có hiện tượng tự tương quan. VIF nằm trong khoảng 

Sự tin cậy 

Sự đảm bảo 

Hiệu quả phục vụ 

Cảm thông 

Phương tiện hữu hình 

Chính sách 

Sự hài 
lòng 
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2,318 - 3,246 (<10) nên không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến. Như 
vậy, phân tích hồi quy là có ý nghĩa. 

So sánh 2 giá trị R Square và Adjusted R Square có thể thấy 
Adjusted R Square nhỏ hơn, dùng nó để đánh giá độ phù hợp của mô 
hình sẽ an toàn hơn vì nó không thổi phồng mức độ phù hợp của mô 
hình. 

Vậy hệ số xác định hiệu chỉnh Adjusted R Square là 0.747. 
Kết luận là mô hình có mức độ giải thích khá tốt 74.7%, nghĩa là mô 
hình hồi quy đã xây dựng phù hợp với tập dữ liệu đến mức 74.7%, 
điều này còn cho thấy mối quan hệ giữa biến phụ thuộc là Suhailong 
và các biến độc lập là Sutincay, Sudambao, Hieuquaphucvu, 
Camthong, Phuongtienhuuhinh và Chinhsach là rất chặt chẽ, cả 6 
biến số đó góp phần giải thích 74.7% sự khác biệt của mức độ hài 
lòng của khách hàng được quan sát đối với dịch vụ bão dưỡng và sửa 
chữa ô tô du lịch tại công ty TNHH MTV Trường Hải Đà Nẵng. 

Kết quả phân tích cho thấy có 6 nhân tố được ghi nhận lần lượt 
theo hệ số B là: Sự tin cậy: B =0.101; Sự đảm bảo: B =0.165; Hiệu 
quả phục vụ: B = 0.176; Cảm thông: B = 0.216; Phương tiện hữu 
hình: B = 0.196; Chính sách: B = 0.170. 

Như vậy, những yếu tố được giữ lại trong mô hình gồm: 
Sutincay, Sudambao, Hieuquaphucvu,  Camthong, 
Phuongtienhuuhinh và Chinhsach; thiết lập mô hình hồi quy mới như 
sau: 

 
  
Cụ thể: 

Suhailong = B’ + 0.101*Sutincay + 0.165*Sudambao + 
0.176*Hieuquaphucvu + 0.216*Camthong + 
0.196*Phuongtienhuuhinh + 170*Chinhsach. 
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Sự hài lòng = 0.712 + 0.101*Sự tin cậy + 0.165*Sự đàm bảo + 
0.176*Hiệu quả phục vụ + 0.216*Cảm thông + 0.196*Phương tiện 
hữu hình + 170*Chính sách  

Giải thích mô hình: Phương trình hồi quy bội được ước lượng 
cho thấy sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bão dưỡng và 
sửa chữa ô tô du lịch tại Công ty TNHH MTV Trường Hải Đà Nẵng 
chịu tác động của 6 yếu tố cấu thành là: Sự tin cậy, sự đảm bảo, hiệu 
quả phục vụ, cảm thông, phương tiện hữu hình và chính sách. Trong 
đó yếu tố cảm thông có tác động mạnh mẽ nhất lên sự hài lòng của 
khách hàng, đóng vai trò quan trọng nhất trong mô hình. 

Với kết quả phân tích hồi quy ở bảng 3.7, ta có thể nhận thấy 
rằng sự cảm thông càng tăng hay giảm thì sự hài lòng của khách 
hàng về dịch vụ cũng tăng hay giảm theo; cũng tương tự với các yếu 
tố còn lại: Sự tin cậy, sự đảm bảo, hiệu quả phục vụ, phương tiện 
hữu hình và chính sách khi những yếu tố này tăng hay giảm thì sự 
hài lòng của khách hàng khi sử dụng dịch vụ của công ty cũng tăng 
hay giảm theo. 

3.4.2. Kiểm định giả thuyết của mô hình 
Sau khi phân tích EFA, 6 nhân tố được đưa vào mô hình là: (1) 

Sự tin cậy, (2) Sự đảm bảo, (3) Hiệu quả phục vụ, (4) Cảm thông, (5) 
Phương tiện hữu hình, (6) Chính sách; sau khi phân tích hồi quy 
thành phần đều có Sig. < 0.05 nên các giả thuyết H1, H2, H3, H4, 
H5, H6 được chấp nhận với mức ý nghĩa thống kê 5%. 

Với các kết quả phân tích như trên ta thấy mô hình nghiên cứu 
hoàn toàn phù hợp và khẳng định có mối liên hệ chặt chẽ giữa các 
thang đo với sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo dưỡng 
và sửa chữa ô tô du lịch tại công ty TNHH MTV Trường Hải Đà 
Nẵng. 
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3.4.3. Thống kê mô tả thang điểm Likert đối với các thang 
đo được rút ra từ kết quả phân tích hồi quy 
3.5. PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI ANOVA 

Kết quả phân tích phương sai ANOVA cho thấy tất cả các biến 
kiểm soát đều có cơ sở bác bỏ giả thiết Ho hay có cơ sở để chấp nhận 
H1, ngoại trừ biến kiểm soát giới tính. Nghĩa là có sự khác biệt giữa 
các nhóm thuộc biến kiểm soát đối với sự hài lòng của khách hàng. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
Chương này trình bày kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu 

và kiểm định tham số các biến kiểm soát. Phân tích tương quan và 
hồi quy tuyến tính bội cho thấy thang đo sự hài lòng của khách hàng 
đối với Công ty TNHHMTV Trường Hải Đà Nẵng gồm 6 thành phần 
chính là (1) Sự tin cậy, (2) Sự đảm bảo, (3) Hiệu quả phục vụ, (4) 
Cảm thông, (5) Phương tiện hữu hình, (6) Chính sách. Kết quả kiểm 
định tham số cũng cho thấy sự ảnh hưởng của các biến kiểm soát như 
giới tính; tuổi, nghề nghiệp, trình độ và học vấn đều có ảnh hưởng 
khác biệt đến sự hài lòng của khách hàng. 

Chương tiếp theo sẽ trình bày tóm tắt ngắn gọn toàn bộ kết 
quả nghiên cứu, đóng góp và các kiến nghị của nghiên cứu cho nhà 
quản lý Công ty TNHHMTV Trường Hải Đà Nẵng, các hạn chế cũng 
như các hướng của nghiên cứu tiếp theo. 
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CHƯƠNG 4 
KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.1. TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
4.1.1. Mô hình đo lường 
Kết quả cho thấy sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ 

bảo dưỡng và sữa chữ tại công ty bao gồm 6 thành phần chính là (1) 
Sự tin cậy (đo lường bằng 5 biến quan sát); (2) Sự đảm bảo (đo 
lường bằng 6 biến quan sát); (3) Hiệu quả phục vụ (đo lường bằng 7 
biến quan sát); (4) Cảm thông (đo lường bằng 6 biến quan sát);  (5) 
Phương tiện hữu hình (đo lường bằng 5 biến quan sát); (6) Chính 
sách (đo lường bằng 3 biến quan sát).  

4.1.2. Mô hình lý thuyết 
Kết quả của mô hình lý thuyết cho thấy, tuy rằng sự hài lòng 

của khách hàng bao gồm 6 thành phần. Trong đó Cảm thông 
(Camthong) và Phương tiện hữu hình (Phuongtienhuuhinh) là hai 
vấn đề quan trọng nhất, tác động lớn nhất đến sự hài lòng của khách 
hàng, vượt trội hơn so với ảnh hưởng của các yếu tố khác: Sự tin cậy; 
Sự đảm bảo, Hiệu quả phục vụ và Chính sách. 

4.1.3. Kết quả đo lường sự hài lòng của khách hàng đối với 
Công ty TNHHMTV Trường Hải Đà Nẵng 

a. Thang đo “Sự tin cậy” 
Khách hàng đánh giá từng tiêu chí trong thang đo này trên 

mức trung bình, đều đạt được 5 trở lên, nghĩa là được khách hàng 
đánh giá tương đối tốt. Trong đó tiêu chí “TC4 - Nhân viên luôn sẵn 
sàng phục vụ khách hàng” được khách hàng đánh giá cao nhất đạt 
giá trị trung bình 6.02, điều này thể hiện sự đồng ý hài lòng từ khách 
hàng. Còn 4 yếu tố còn lại chỉ đạt ở mức hơi đồng ý hài lòng. Trong 
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tất cả các thang đo thì thang đo này được khách hàng đánh giá với 
mức hài lòng cao nhất. 

b. Thang đo “Sự đảm bảo” 
Khách hàng đánh giá cao nhất ở tiêu chí “ĐB2 - Chứng từ 

giao dịch rõ ràng và dễ hiểu” được khách hàng đánh giá cao nhất 
ngược lại tiêu chí “ĐB5 - Bảo đảm xe luôn được sạch sẽ sau khi bảo 
dưỡng và sửa chữa” đạt ở mức thấp nhất 4.89. 

c. Thang đo “Hiệu quả phục vụ” 
Các tiêu chí trong thang đo này đều được khách hàng đánh giá 

trên mức trung bình, tuy nhiên trung bình vẫn chưa đạt được 5 – 
nghĩa là ở mức tạm chấp nhận chứ chưa thực sự có hài lòng ở đây dù 
mức hài lòng ở mức thấp. Trong tất cả các thang đo thì thang đo này 
được khách hàng đánh giá với mức hài lòng thấp nhất.  

d. Thang đo “Cảm thông” 
Khách hàng đánh giá cao nhất ở tiêu chí “CT6 - Nhân viên 

luôn nhắc nhở xe đã đến kỳ bảo dưỡng”  và thấp nhất là “CT1 - 
Nhân viên quan tâm đến nhu cầu của từng khách hàng”.  

e. Thang đo “Phương tiện hữu hình” 
Khách hàng đánh giá cao nhất ở tiêu chí “HH1 - Doanh 

nghiệp có đầy đủ hệ thống trang thiết bị và máy móc hiện đại phục 
vụ cho việc bảo dưỡng và sửa chữa” tuy nhiên đánh giá này ở mức 
hơi hài lòng. 

f. Thang đo “Chính sách” 
Các tiêu chí trong thang đo này có mức Mean ở mức tương đối 

thấp, điều này cho thấy khách hàng đánh giá các tiêu chí này ở mức 
tương đối hài lòng. Riêng yếu tố “CS3 - Luôn bảo hành các hạng 
mục đã bảo dưỡng và sửa chữa” đạt ở mức 4.82. 
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4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH  ĐỐI VỚI CÁC NHÀ QUẢN TRỊ  
Kết quả phân tích cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ 

đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo dưỡng và sửa 
chữa ô tô tại công ty như đã nêu trên. Do vậy, các nhà quản lý công 
ty cần tập trung xem xét và có những cải tiến phù hợp nhằm nâng 
cao chất lượng dịch vụ để phục vụ khách hàng ngày càng tốt hơn, 
qua đó nâng cao sự hài lòng của họ đối với dịch vụ bảo dưỡng và sửa 
chữa ô tô. Cụ thể: 

- Thứ nhất, chú trọng phát triển nguồn nhân lực.  
- Thứ hai, công ty cần phải quan tâm vào việc phục vụ khách 

hàng.  
- Thứ ba, nâng cao chất lượng dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa.  
- Thứ tư, công ty tập trung vào các chính sách trong dịch vụ 

bảo dưỡng và sửa chữa ô tô cho khách hàng.  
- Cuối cùng, công ty cần có riêng một bộ phận chuyên kiểm 

tra, đôn đốc, có hình thức kỷ luật đối với những nhân viên có hành vi 
không tôn trọng khách hàng, thiếu nhiệt tình trong chăm sóc khách 
hàng, hay những nhân viên có hành vi tiêu cực khác gây ảnh hưởng 
làm giảm sự hài lòng của khách hàng. 
4.3. CÁC HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

Nghiên cứu này cũng có những hạn chế của nó và hướng nghiên 
cứu tiếp theo: 

- Thứ nhất, nghiên cứu chưa tìm hiểu sự hài lòng khách hàng 
trong mối liên hệ với yếu tố thời gian sử dụng dịch vụ, vị trí địa lý…  

- Thứ hai, nghiên cứu này chỉ đánh giá các thang đo bằng 
phương pháp hệ số tin cậy Cronbach Alpha và phương pháp phân 
tích nhân tố khám phá EFA, mô hình lý thuyết được kiểm định bằng 
phương pháp phân tích hồi qui tuyến tính bội. Để đo lường, đánh giá 
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thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết tốt hơn cần sử dụng các 
phương pháp, công cụ hiện đại hơn. 

- Thứ ba, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách 
hàng thường xuyên biến đổi theo sự phát triển chung của xã hội. 
Cũng sẽ có một số yếu tố khác cũng tác động đến sự hài lòng của 
khách hàng chưa được phát hiện ra ở nghiên cứu này. Đây cũng 
chính là điều kích thích các nghiên cứu tiếp theo bổ sung và điều 
chỉnh các yếu tố trên. 

- Thứ tư, phạm vi nghiên cứu chỉ hạn chế ở các khách hàng sử 
dụng dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô du lịch nên chưa thể đánh 
giá tổng quát về sự hài lòng của khách hàng tiềm năng chưa sử dụng 
dịch vụ. 
4.4. KIẾN NGHỊ  

Một số kiến nghị sau giúp công ty thực hiện đồng bộ và phát 
triển bền vững trong môt trường hội nhập, cạnh tranh gay gắt hiện 
nay: 

- Công ty cần chủ động hơn nữa trong việc xậy dựng kế hoạch, 
chương trình nghiên cứu đo lường sự hài lòng của khách hàng. 

- Cần tập trung đến việc phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là 
công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực ở những bộ phận liên 
quan đến dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô. 

- Cần có các chính sách dịch vụ tốt hơn, phù hợp hơn để giữ 
chân khách hàng hiện tại và thu hút thêm khách hàng tương lai.  

- Công ty cần thành lập một bộ phận chăm sóc khách hàng để 
tạo ra sự khác biệt trong công tác chăm sóc khách hàng, làm cho 
khách hàng hài lòng hơn đối với dịch vụ bảo dưỡng ô tô tại công ty. 

- Cần phải đánh giá kết quả công việc của nhân viên khi phục 
vụ với khách hàng 
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KẾT LUẬN 
Sự hài lòng của khách hàng là yếu tố sống còn và là mục tiêu 

mà hầu hết các doanh nghiệp hiện nay đang cố gắng thực hiện. Cùng 
với sự cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh, 
việc tìm hiểu nhu cầu khách hàng, các nhân tố tác động đến sự hài 
lòng của khách hàng càng trở nên cần thiết hơn. Bài nghiên cứu càng 
giúp ích cho việc hoàn thiện chính sách phát triển, giúp công ty 
TNHH MTV Trường Hải Đà Nẵng theo dõi và kiểm soát sự thỏa 
mãn của khách hàng thông qua việc theo dõi và điều chỉnh các nhân 
tố tác động vào nó, nên tác giả lựa chọn đề tài “Nghiên cứu sự hài 
lòng của khách hàng đối với dịch vụ bảo dưỡng và sửa chữa ô tô 
du lịch tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Trường 
Hải Đà Nẵng”.  

Nội dung của đề tài đã hệ thống hóa lại các vấn đề lý luận liên 
quan đền sự hài lòng của khách hàng và các yếu tố tác động đến sự 
hài lòng của khách hàng, vận dụng các mô hình nghiên cứu  đi trước 
để xây dựng mô hình nghiên cứu tại Công ty TNHH MTV Trường 
Hải Đà Nẵng. Luận văn này được trình bày thông qua việc khảo sát 
lấy ý kiến khách hàng một cách khách quan. Dữ liệu được xử lý phân 
tích từ các phân tích thống kê mô tả, phân tích độ tin cậy, phân tích 
nhân tố, kiểm định Anova. 

Kết quả nghiên cứu đã giải quyết được các mục tiêu nghiên 
cứu đề ra nhưng chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định. Trong quá 
trình thực hiện đề tài không thể tránh khỏi những thiếu xót, tác giả 
rất mong nhận được những đóng góp của các nhà khoa học, các thầy 
cô giáo và độc giả để tiếp tục hoàn thiện nâng cao chất lượng và ý 
nghĩa của đề tài. 
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