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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong môi trường kinh doanh ngày càng khốc liệt, mỗi doanh 

nghiệp đều cố gắng phát huy và duy trì lợi thế cạnh tranh để thành 

công trên thị trường. Một trong những yếu tố then chốt để doanh 

nghiệp có thể đứng vững trên thị trường đó là lòng trung thành của 

khách hàng. Lòng trung thành của khách hàng được tạo nên từ nhiều 

yếu tố trong đó có có sự hài lòng của khách hàng. Nghiên cứu sự hài 

lòng của khách hàng giúp cho doanh nghiệp duy trì và phát triển 

khách hàng tạo dựng lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. 

Đề tài “Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng tổ chức đối với 

dịch vụ phân phối sản phẩm sữa Emmi của chi nhánh công ty TNHH 

Thực Phẩm Ngon Cổ Điển tại thành phố Đà Nẵng” được thực hiện 

không ngoài mục địch trên và tác giả hy vọng sẽ nhận được nhiều ý 

kiến đóng góp để vấn đề nghiên cứu được hoàn thiện hơn. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề tài được nghiên cứu với các mục tiêu sau:  

- Xác định các mong muốn của khách hàng tổ chức đối với dịch 

vụ phân phối của công ty. 

- Xây dựng mô hình đo lường mức độ hài lòng của khách hàng 

dựa trên việc tìm hiểu các nhân tố tác động đến sự hài lòng của 

khách hàng. 

- Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ 

phân phối của công ty. 

- Kiến nghị một số biện pháp nhằm nâng cao mức độ hài lòng 

của khách hàng tổ chức đối với dịch vụ phân phối.  

3. Câu hỏi nghiên cứu 

Luận văn này sẽ làm sáng tỏ các câu hỏi sau: 
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a. Các nhân tố nào ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng tổ 

chức  đối với dịch vụ phân phối của chi nhánh công ty TNHH Thực 

Phẩm Ngon Cổ Điển tại thành phố Đà Nẵng? 

b. Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố như thế nào đến sự hài 

lòng của khách hàng tổ chức? 

4. Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu 

4.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng tổ chức đối với dịch vụ 

phân phối 

4.2. Phạm vi nghiên cứu  

Đề tài này chỉ nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

của khách hàng tổ chức đối với dịch vụ phân phối sản phẩm sữa 

Emmi 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng 2 phương pháp nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu định tính: thông qua hoạt động phỏng vấn, tham 

khảo ý kiến cá nhân, lãnh đạo công ty, phương pháp chuyên gia để 

xây dựng thang đo sơ bộ.  

- Nghiên cứu định lượng: được thực hiện trên nguồn thông tin 

thu thập từ phiếu điều tra, nhằm giải quyết các mục tiêu định lượng 

của đề tài. 

6. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài 

Đề tài có một số ý nghĩa sau: 

- Kết quả nghiên cứu sẽ cho người đọc có được cái nhìn tổng 

quát về sự hài lòng của khách hàng tổ chức ở các nhân tố ảnh hưởng, 

khía cạnh khác nhau. 

- Nghiên cứu này giúp ta nhận biết được các thang đo dùng để 

đo lường mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 
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lòng của khách hàng tổ chức từ đó nhà lãnh đạo doanh nghiệp xây 

dựng chiến lược phát triên hiệu quả. 

- Đây là nghiên cứu khám phá, làm cơ sở để các nghiên cứu sâu 

hơn về sự hài lòng của khách hàng tổ chức nói chung và đối với dịch 

vụ phân phối nỏi riêng ở Việt Nam. 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

7.1. Tổng quan tài liệu nƣớc ngoài 

Mô hình chất lượng kỹ thuật và chức năng, Gronroos (1984).  

Mô hình SERQUAL (Parasuraman, 1988)  

MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ DỰA TRÊN KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

(CRONIN VÀ TAYLOR, 1992)  

MÔ HÌNH GIÁ TRỊ NHẬN THỨC VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH 

VỤ BÁN LẺ CỦA SWENNEY VA CỘNG SỰ (1997)  

7.2. Tổng quan tài liệu trong nƣớc 

Nghiên cứu: “Nghiên cứu các mô hình đánh giá chất lượng dịch 

vụ”, Phan Chí Anh, Nguyễn Thu Hà, Nguyễn Huệ Minh, Tạp chí 

khoa học ĐHQGHN, Kinh tế và Kinh doanh,năm 2013.  

Nghiên cứu: “SERQUAL HAY SERVPERF - MỘT NGHIÊN 

CỨU SO SÁNH TRONG NGÀNH SIÊU THỊ BÁN LẺ VIỆT NAM, 

Nguyễn Huy Phong, Phạm Ngọc Thúy, Trường Đại học Bách Khoa, 

ĐHQG HCM, 2007.  

Nghiên cứu “ Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng doanh 

nghiệp đối với sản phẩm, dịch vụ Ngân hàng HSBC, CN TP. HCM”, 

Đỗ Tiến Hòa, 2007, Luận văn thạc sĩ, Đại học Kinh tế TP. HCM.  

8. Cấu trúc của luận văn 

Luận văn gồm 4 chương: Chương 1 cung cấp cơ sở lý luận. Mô 

hình với các giả thuyết nghiên cứu được đề xuất được trình bày ở 

chương 2 cùng với phương pháp nghiên cứu. Chương 3 trình bày kết 
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quả nghiên cứu. Cuối cùng, chương 4 đưa ra các đóng góp hàm ý về 

chính sách, những hạn chế của nghiên cứu và đưa ra định hướng cho 

những nghiên cứu trong tương lai. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

1.1. THỊ TRƢỜNG TỔ CHỨC VÀ HÀNH VI KHÁCH HÀNG 

TỔ CHỨC 

1.1.1.  Các đặc điểm của thị trƣờng tổ chức 

1.1.2.  Mô hình hành vi mua của khách hàng tổ chức 

1.1.3.  Hành vi mua của ngƣời mua bán lại 

1.1.4.  Các quyết định mua của doanh nghiệp mua bán lại 

1.1.5.  Những ngƣời tham gia tiến trình mua của ngƣời bán lại 

1.1.6.  Đặc điểm quyết định mua của ngƣời bán lại 

1.2. DỊCH VỤ 

1.2.1.  Khái niệm dịch vụ 

1.2.2.  Đặt tính dịch vụ 

a. Tính vô hình (intangible) 

b. Tính không đồng nhất (heterogeneous) 

c. Tính không thể tách rời (inseparable) 

d. Tính không thể cất trữ (unstored) 

1.3. CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ 

1.3.1.  Khái niệm chất lƣợng dịch vụ 

Tuy có nhiều định nghĩa khác nhau, nhưng xét một cách tổng thể, 

chất lượng dịch vụ bao gồm những đặc điểm sau đây: 

a. Tính vượt trội (Transcendent) 

b. Tính đặc trưng của sản phẩm (Product led) 

c. Tính cung ứng (Process or supply led) 

d. Tính thỏa mãn nhu cầu (Customer led) 

e. Tính tạo ra giá trị (Value led) 

1.3.2.  Quan hệ giữa chất lƣợng dịch vụ và sự hài lòng của 
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khách hàng 

1.3.3.  Sự khác biệt giữa chất lƣợng dịch vụ và sự hài lòng của 

khách hàng 

1.3.4.  Các yếu tố quyết định chất lƣợng dịch vụ 

1.4. MÔ HÌNH CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ TRONG PHÂN 

PHỐI 

1.4.1. Mô hình đánh giá chất lƣợng kỹ thuật/ chức năng 

(Gronroos, 1984) 

a. Chất lượng kỹ thuật 

b. Chất lượng chức năng 

c. Hình ảnh 

1.4.2.  Mô hình SERVQUAL (Parasuraman, 1988) 

a. Sự tin cậy 

b. Đáp ứng 

c. Năng lực phục vụ 

d. Đồng cảm 

e. Phương tiện hữu hình 

1.4.3. Mô hình đánh giá dựa trên kết quả thực hiện (Cronin và 

Taylor, 1992) 

1.4.4.  Chất lƣợng dịch vụ bán lẻ và mô hình giá trị nhận thức 

của Sweeney và cộng sự (1997) 

1.5. TÌM HIỂU VỀ GIÁ CẢ 

1.5.1.  Ảnh hƣởng của giá cả đến sự hài lòng của khách hàng 

1.5.2.  Quan hệ giữa lƣợng giá cả, giá trị và giá cả cảm nhận 

1.6. TÌM HIỂU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 

1.6.1.  Khái niệm 

1.6.2.  Các nhân tố quyết định sự hài lòng của khách hàng 

a. Sự thuận tiện (Convenience) 
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b.  Sự hữu hình (Tangibles) 

c.  Phong cách phục vụ của nhân viên (Staff Conduct) 

d.  Danh mục dịch vụ cung cấp (service portfolios) 

e. Tiếp xúc khách hàng (Customer Interaction) 

f.  Tính cạnh tranh về giá (Price Competitiveness) 

g.  Sự tín nhiệm (Credibility) 

h.  Hình ảnh doanh nghiệp (Image) 
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CHƢƠNG 2 

MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY 

2.1.1. Giới thiệu về công ty 

2.1.2. Sản phẩm – dịch vụ của công ty 

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh của công ty 

2.2. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH 

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 

2.2.1.  Mô hình nghiên cứu 

2.2.2.  Các giả thuyết 

2.2.3.  Mô hình đo lƣờng sự hài lòng của khách hàng 

a. Mô hình định tính 

b. Mô hình đo lường sự hài lòng của khách hàng 

2.3. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.4. THU THẬP DỮ LIỆU 

Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã sử dụng hai nguồn dữ liệu 

sau đây: 

2.4.1.  Dữ liệu sơ cấp 

2.4.2.  Dữ liệu thứ cấp 

2.5. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.5.1.  Nghiên cứu định tính 

a. Mục tiêu 

b. Quy trình 

2.5.2.  Nghiên cứu định lƣợng 

a.  Mục tiêu 

b. Quy trình 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

Tuy nhiên các thang đo nêu ra trong mô hình nghiên cứu cần 

phải được điều chỉnh cho phù hợp hơn. Như vậy, trải qua bước 

nghiên cứu định tính, các thang đo nhân tố tác động đến sự hài lòng 

khách hàng được xác định như sau: 

1) Sự thuận tiện (STT) 

 Công ty giao hàng tận nơi cho khách hàng 

 Công ty có đội ngũ giao hàng nhanh nhẹn, thân thiện giúp giao 

hàng nhanh chóng, đồng thời tạo sự thoải mái cho khách hàng 

2) Sự hữu hình (SHH) 

 Nhân viên giao hàng luôn mặc đồng phục của công ty gọn 

gàng, tươm tất 

 Công ty đầu tư 2 xe tải lạnh, được dán logo, số điện thoại, fax, 

website của công ty để bảo quản hàng hóa trong lúc vận chuyển 

 Công ty có hệ thống kho lạnh bảo quản hàng hóa đúng nhiệt 

độ 

 Công ty cung cấp cataloge về danh mục sản phẩm kèm theo 

thông tin sản phẩm rõ ràng cho từng khách hàng 

3) Phong cách phục vụ của nhân viên (PCPV) 

 Nhân viên chăm sóc khách hàng giải quyết thỏa đáng các 

khiếu nại của khách hàng 

 Nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện dịch vụ chính xác 

và kịp thời 

 Nhân viên luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng 
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 Nhân viên tư vấn rõ ràng và đầy đủ thông tin hàng hóa cho 

khách hàng 

4) Danh mục hàng hóa cung cấp (DMHH) 

 Công ty cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng 

 Công ty luôn tiên phong cung cấp các sản phẩm mới để đáp 

ứng nhu cầu theo mùa của khách hàng 

5) Tiếp xúc khách hàng (TXKH) 

 Nhân viên bán hàng thường xuyên liên lạc với khách hàng 

 Công ty có đường dây nóng phục vụ khách hàng 24/24 

 Công ty luôn tổ chức tiệc cảm ơn khách hàng hàng năm 

6) Tính cạnh tranh về giá (TCTG) 

 Công ty có chính sách giá linh hoạt 

7) Sự tín nhiệm (STN) 

 Công ty giao hàng đảm bảo chất lượng ngay từ lần đầu 

 Công ty luôn thực hiện đúng những gì cam kết với khách hàng 

8) Hình ảnh doanh nghiệp (HADN) 

 Công ty luôn giữ chữ tín đối với khách hàng 

 Công ty có chiến lược phát triển bền vững 

3.2. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 

3.2.1. BẢNG CÂU HỎI 

Sau quá trình nghiên cứu định tính, bảng câu hỏi (PHỤ LỤC 1) 

được thiết kế với 20 thang đo đo lường các tác nhân đem đến sự hài 

lòng của khách hàng bao gồm 5 phần chính với 8 câu hỏi có nội dung 

như sau: 

1. Section 1 : Một số thông tin về khách hàng 

Q1: Thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ NH 

Q2: Số NH mà khách hàng giao dịch 

2. Section 2 : Mong đợi của khách hàng đối với NH 
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3. Section 3 : Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng 

4. Section 4 : Mức độ hài lòng của khách hàng 

Q1: Tổng thể chất lượng dịch vụ NH 

Q2: Khả năng đáp ứng nhu cầu 

Q3: Tiếp tục sử dụng dịch vụ NH 

5. Section 5 : Kiến nghị của khách hàng 

3.2.2.  PHÂN TÍCH MÔ TẢ 

 Xác định nhu cầu khách hàng 

Mã hóa các thang đo xác định nhu cầu khách hàng theo bảng sau: 

Bảng 3.2: Tổng hợp các thang đo được mã hóa 

STT Mã hóa Diễn giải 

1 NC01 Giao hàng nhanh chóng, chính xác 

2 NC02 Thực hiện đúng các cam kết 

3 NC03 Giá cả cạnh tranh 

4 NC04 Nhân viên chuyên nghiệp 

5 NC05 Danh mục sản phẩm đa dạng 

6 NC06 Sẵn lòng giúp đỡ khách hàng 

7 NC07 Thủ tục đơn giản 

8 NC08 Trang thiết bị hiện đại 

9 NC09 Chứng từ đễ hiểu và rõ ràng 

Đối với khách hàng, yếu tố họ mong đợi nhất đối với dịch vụ 

phân phối của công ty theo thứ tự là (1)Trang thiết bị hiện đại; (2): 

Thủ tục đơn giản; (3): Nhân viên chuyên nghiệp. Khi xử lý số liệu, 

các lựa chọn theo thứ tự ưu tiên mong đợi nhiều nhất được đo lường 

theo thang điểm từ 1-3 và các ý kiến khác được cho điểm là 4 để đem 

vào tính toán. 
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 Chất lƣợng dịch vụ tác động nhƣ thế nào đến sự hài lòng 

khách hàng 

Trong 18 thang đo chất lượng dịch vụ phân phối, khách hàng 

đồng tình nhiều nhất ở yếu tố TXKH01_Nhân viên bán hàng thường 

xuyên liên lạc với khách hàng (GTTB: 4.19); SHH02_Nhà phân phối 

có các tài liệu, sách ảnh giới thiệu về sản phẩm rất cuốn hút (GTTB: 

4.089); PCPV03_Nhân viên chăm sóc khách hàng giải quyết thỏa 

đáng các khiếu nại của khách hàng (GTTB: 4.059); TXKH02_Công 

ty luôn tổ chức tiệc tri ân khách hàng hằng năm  (GTTB: 4.020). 

Tuy nhiên, ta cũng thấy mức độ đồng ý của khách hàng không giống 

nhau ở các biến quan sát.  

 Đo lƣờng sự hài lòng của khách hàng 

Kết quả điều tra cho thấy mức độ hài lòng của khách hàng đối 

với công ty là rất cao, trong đó 3 biến quan sát của thang đo sự hài 

lòng của khách hàng đều có tỷ lệ phần trăm trên 60%  và họ khẳng 

định sẽ tiếp tục sử dụng dịch công ty trong tương lai. Đây là một tín 

hiệu đáng mừng cho kết quả hoạt động cũng như uy tín của công ty 

trong nhiều năm qua. Điều này cũng đòi hỏi công ty cần phải nỗ lực 

nhiều hơn để hoàn thiện hơn nữa chất lượng dịch vụ và giữ gìn sự hài 

lòng của khách hàng. 

3.3. PHÂN TÍCH THANG ĐO 

3.3.1. Cronbach’s alpha 

Trong toàn bộ mẫu bao gồm 103 nhưng do bị lỗi 2 nên mẫu còn 

lại 101. Trong biểu Reliability Statistics cho thấy hệ số Cronbach’s 

Alpha = 0.807, điều đó cho phép khẳng định rằng mức độ nhất quán 

bên trong giữa 20 chỉ báo của 8 biến là cao. Như vậy, có tất cả 13 

biến của 8 thang đo đưa vào phân tích nhân tố so với 20 biến quan 

sát điều tra ban đầu của 8 thang đo (7 biến bị loại).  
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3.2.2. Phân tích nhân tố 

Kiểm định Barlett và đo lường sự thích hợp của dữ liệu (MSA): 

Kết quả phân tích cho thấy, giá trị KMO = 0.835 > 0.5, kiểm 

định Barlett có Chi-square = 391.143, df = 78 nên p(chi-square,df) = 

0.000 < 0.5. Đồng thời, đo lường sự tương thích của dữ liệu (MSA) 

với tất cả các giá trị trên đường chéo đều lớn hơn 0.5 nên khẳng định 

dữ liệu là thích hợp để phân tích nhân tố. 

3.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU TỔNG QUÁT 

3.4.1. Mô hình nghiên cứu 

Sau khi tiến hành phân tích dữ liệu thu thập được thông qua các 

bước phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, và phân tích nhân tố, 

tác giả đưa ra mô hình nghiên cứu được điều chỉnh.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu tổng quát điều chỉnh  
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3.4.2. Các giả thuyết 

Ho: Sự thuận tiện càng nhiều thì sự hài lòng càng cao 

H1: Sự hữu hình càng tốt thì khách hàng càng hài lòng 

H2: Phong cách phục vụ càng tốt thì sự hài lòng càng tăng 

H3: Tính cạnh tranh về giá càng cao thì khách hàng càng hài 

lòng 

H6: Hình ảnh doanh nghiệp càng tốt thì sự hài lòng khách hàng 

càng tăng 

H7: Sự tín nhiệm càng cao thì khách hàng sẽ càng hài lòng 

3.5. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

3.5.1. PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN HỆ SỐ PEARSON 

Xem xét ma trận tương quan giữa các biến độc lập, ta thấy nhân 

tố HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP có tương quan mạnh với hầu hết 

các nhân tố độc lập trong mô hình. Kế tíếp, nhân tố SỰ TÍN NHIỆM 

có tương quan đáng kể với các nhân tố còn lại. 2 Nhân tố TÍNH 

CẠNH TRANH GIÁ VÀ DANH MỤC HÀNG HÓA cũng có sự 

tương quan cao với các nhân tố khác lớn hơn 0.3 do đó cần loại bỏ 4 

nhân tố này khỏi mô hình phân tích. 

Ngoài ra, nhân tố SỰ HÀI LÕNG cũng có sự tương quan tuyến 

tính rất chặt chẽ với tất cả 8 biến độc lập (SỰ THUẬN TIỆN, SỰ 

HỮU HÌNH, PHONG CÁCH PHỤC VỤ, TIẾP XÚC KHÁCH 

HÀNG, DANH MỤC HÀNG HÓA, SỰ TÍN NHIỆM, HÌNH ẢNH 

DOANH NGHIỆP, VÀ TÍNH CẠNH TRANH VỀ GIÁ). Như vậy, 

giữa các biến độc lập với nhau có sự tương quan tuyến tính yếu đều 

có hệ số Pearson <0,3 (ngoại trừ cặp PHONG CÁCH PHỤC VỤ và 

SỰ HỮU HÌNH; PHONG CÁCH PHỤC VỤ VÀ TIẾP XÚC 

KHÁCH HÀNG) do đó thỏa điều kiện để đưa vào phân tích hồi quy 
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và tính đa cộng tuyến của hai cặp biến PCPV và SHH và PCPV và 

TXKH cần được chú ý đến. 

3.5.2. PHÂN TÍCH HỒI QUY 

 

 

Hình 3.2: Mô hình nghiên cứu điều chỉnh 

Phân tích hồi quy sẽ xác định mối quan hệ nhân quả giữa biến 

phụ thuộc (SỰ HÀI LÒNG) và các biến độc lập (PHONG CÁCH 

PHỤC VỤ, SỰ THUẬN TIỆN, SỰ TÍN NHIỆM, SỰ HỮU HÌNH, 

HÌNH ẢNH DOANH NGHIỆP, TÍNH CẠNH TRANH VỀ GIÁ). 

Mô hình phân tích hồi quy sẽ mô tả hình thức của mối liên hệ và qua 

đó giúp ta dự đoán được mức độ của biến phụ thuộc khi biết trước 

giá trị của biến độc lập. Phương pháp phân tích được chọn lựa là 

phương pháp chọn từng bước Stepwise với tiêu chuẩn vào PIN là 

0,05 và tiêu chuẩn ra POUT là 0,1. 
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a. Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội 

Hệ số xác định R2 đã được chứng minh là hàm không giảm theo 

số biến độc lập được đưa vào mô hình (4 biến).Tuy nhiên, mô hình 

thường không phù hợp với dữ liệu thực tế như giá trị R2 (0,833) thể 

hiện. Trong tình huống này, R2 điều chỉnh từ R2 được sử dụng để 

phản ánh sát hơn mức độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính đa 

biến (0,826) vì nó không phụ thuộc vào độ lệch phóng đại của R2. So 

sánh 2 giá trị R2 và R2 điều chỉnh, chúng ta sẽ thấy R2 điều chỉnh 

nhỏ hơn và dùng nó đánh giá độ phù hợp của mô hình sẽ an toàn hơn 

vì nó không thổi phồng mức độ phù hợp của mô hình. Như vậy, với 

R2 điều chỉnh là 0,826 cho thấy sự tương thích của mô hình với biến 

quan sát là rất lớn và biến phụ thuộc Sự hài lòng của khách hàng gần 

như hoàn toàn được giải thích bởi 4 biến độc lập trong mô hình. 

b. Kiểm định độ phù hợp của mô hình 

Kiểm định F sử dụng trong phân tích phương sai là một phép 

kiểm định giả thuyết về độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính 

tổng thể để xem xét biến phụ thuộc có liên hệ tuyến tính với toàn bộ 

tập hợp của các biến độc lập.Nhìn vào kết quả ta thấy rằng trị thống 

kê F 119.324 được tính từ giá trị R2 đầy đủ khác 0, giá trị sig. rất nhỏ 

cho thấy mô hình sử dụng là phù hợp và các biến đều đạt được tiêu 

chuẩn chấp nhận (Tolerance > 0,0001). 

Thêm vào đó, tiêu chí Collinearity diagnostics (chuẩn đoán hiện 

tượng đa cộng tuyến) với hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance 

inflation factor) của các biến độc lập trong mô hình đều <2 (1.1-1.59) 

thể hiện tính đa cộng tuyến của các biến độc lập là không đáng kể và 

các biến trong mô hình được chấp nhận. 
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Sau cùng, hệ số Durbin Watson dùng để kiểm định tương quan 

chuỗi bậc nhất cho thấy mô hình không vi phạm khi sử dụng phương 

pháp hồi quy bội vì giá trị d đạt được là 1.748 và chấp nhận giả 

thuyết không có sự tương quan chuỗi bậc nhất trong mô hình. Như 

vậy, mô hình hồi quy bội thỏa các điều kiện đánh giá và kiểm định 

độ phù hợp cho việc rút ra các kết quả nghiên cứu. 

c.  Giải thích phương trình 

Từ bảng phân tích hồi quy, ta thấy mối quan hệ giữa biến phụ 

thuộc Sự hài lòng của khách hàng và 4 biến độc lập được thể hiện 

trong phương trình sau: 

SHL = 1.118STT + 2.578SHH + 1.798PCPV + 2.229TXKH  

Trong đó: 

SHL : Sự hài lòng 

STT : Sự thuận tiện 

SHH : Sự hữu hình 

PCPV : Phong cách phục vụ 

TXKH: Tiếp xúc khách hàng 

Theo phương trình hồi quy ở trên cho thấy Sự hài lòng của khách 

hàng có quan hệ tuyến tính dương với cả 4 nhân tố Sự thuận tiện (Hệ 

số Beta chuẩn hóa là 1.118), Sự hữu hình (Hệ số Beta chuẩn hóa là 

2.578), Phong cách phục vụ (Hệ số Beta chuẩn hóa là 1.798), và Tiếp 

xúc khách hàng (Hệ số Beta chuẩn hóa là 2.229). Tất cả các giá trị 

Sig. = p(t) tương ứng với các biến STT, SHH, PCPV, TXKH đều 

0.000<<0.05. Do vậy, có thể khẳng định các biến số này có ý nghĩa 

trong mô hình. 
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Cũng phải nói thêm rằng các hệ số Beta chuẩn hóa đều >0 cho 

thấy các biến độc lập tác động thuận chiều với Sự hài lòng khách 

hàng. Kết quả này cũng khẳng định các giả thuyết nêu ra trong mô 

hình nghiên cứu (H0-H5) được chấp nhận và được kiểm định phù 

hợp. Như vậy, Công ty phải nỗ lực cải tiến những nhân tố này để 

nâng cao sự hài lòng của khách hàng. 

3.6. TỔNG HỢP KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.6.1. Xác định nhu cầu khách hàng 

Theo kết quả thống kê mô tả cho thấy khi sử dụng dịch vụ phân 

phối của công ty, khách hàng mong đợi nhất là: 

Thứ nhất: Nhân viên bán hàng thường xuyên liên lạc với khách 

hàng vì đây là hoạt động để nhắc khách hàng sử dụng dịch vụ của 

công ty, cũng như là cách để bày tỏ sự quan tâm của công ty tới 

khách hàng. Nhân viên bán hàng sẽ là cầu nối của công ty và khách 

hàng nhằm nhận ra nhu cầu và đáp ứng tốt nhất mang tới sự hài lòng 

cho khách hàng. 

Thứ hai, khách hàng cũng mong muốn thủ tục giao hàng dễ dàng 

và nhanh chóng. Đây là yếu tố cốt lõi dẫn đến thành công của dịch 

vụ phân phối. Hàng hóa nhanh chóng được giao tới khách hàng sau 

khi đặt hàng, không thông qua nhiều thủ tục phức tạp sẽ làm khách 

hàng hài lòng và ấn tượng về dịch vụ của công ty. Kinh doanh ngày 

càng mở rộng và việc phải giao hàng với số lượng lớn trong địa bàn 

rộng lớn; nhưng công ty phải đảm bảo cung cấp hàng hóa nhanh 

chóng, kịp thời cho khách hàng. 

Thứ ba, khách hàng mong đợi Nhân viên chăm sóc khách hàng 

giải quyết thỏa đáng các khiếu nại của khách hàng. Đây là yếu tố 
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quan trọng để công ty duy trì sự hài lòng cũng như lòng trung thành 

của khách hàng. Công ty luôn đứng về phía khách hàng để giải quyết 

vấn đề. Đây là cách để công ty khắc phục những sai lầm đã xảy ra 

nhưng vẫn làm cho khách hàng hài lòng nhất. 

Trên đây là 3 mong đợi mà khách hàng kỳ vọng nhiều nhất đối 

với dịch vụ phân phối của công ty. Ngoài ra, khách hàng cũng mong 

muốn Công ty tổ chức tiệc cảm ơn khách hàng hằng năm, đây là một 

nhân tố để khách hàng cảm nhận sự quan tâm của công ty tới khách 

hàng. Do đó, khi xây dựng chiến lược phát triển, công ty cần chú ý 

đến những nhu cầu này để đáp ứng đúng đắn mong đợi của khách 

hàng. 

3.6.2. Các nhân tố tác động đến sự hài lòng khách hàng 

Sự hài 

lòng c 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3: Mô hình minh họa kết quả hệ số Bêta 
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Hai là, TIẾP XÚC KHÁCH HÀNG (2.229) có Hệ số Beta chuẩn 

hóa cao thứ hai thể hiện yếu tố này cũng tác động rất nhiều đến sự 

hài lòng khách hàng trên cơ sở ảnh hưởng đến cảm nhận của khách 

hàng về Công ty và chất lượng dịch vụ do Công ty cung cấp. Để tạo 

nên sự hài lòng khách hàng đòi hỏi một quá trình tạo dựng lâu dài và 

liên tục từ phía Công ty mà tiếp xúc khách hàng là một yếu tố quan 

trọng. 

Ba là, PHONG CÁCH PHỤC VỤ (1.798) có Hệ số Beta chuẩn 

hóa cao thứ ba chứng tỏ trong lĩnh vực phân phối, sự nhận biết của 

khách hàng đóng một vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển 

của Công ty.  

Bốn là, SỰ THUẬN TIỆN (1.118) tác động đến sự hài lòng 

khách hàng vì chính yếu tố này giúp cho khách hàng sử dụng trực 

tiếp và dễ dàng nhất các dịch vụ phân phối.  

Như vậy, tổng hợp các thang đo của 4 nhân tố tác động đến sự hài 

lòng khách hàng trong mô hình nghiên cứu được miêu tả trong bảng 

sau: 
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Bảng 3.11: Tổng hợp các thang đo ảnh hưởng tới Sự hài lòng 

khách hàng 

SỰ HỮU HÌNH 

1 SHH01 Nhà phân phối có các tài liệu, sách ảnh giởi thiệu về 

sản phẩm rất cuốn hút 

2 SHH02 Phiếu giao hàng, hóa đơn rõ ràng, không có sai sót 

TIẾP XÚC KHÁCH HÀNG 

1 TXKH01 Công ty áp dụng mức giá cạnht tranh 

 
PHONG CÁCH PHỤC VỤ 

1 PCPV01 Nhân viên có trình độ chuyên môn giỏi 

2 PCPV02 Nhân viên chăm sóc khách hàng thực hiện dịch vụ 

chính xác và kịp thời 

3 PCPV03 Nhân viên chăm sóc khách hàng giải quyết thỏa đáng 

các khiếu nại của khách hàng 

4 PCPV04 Nhân viên chăm sóc luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng 

SỰ THUẬN TIỆN 

1 STT01 Thủ tục giao hàng dễ dàng và nhanh chóng 
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CHƢƠNG 4 

HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. Ý NGHĨA VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.1.1. Ý nghĩa của nghiên cứu 

4.1.2. Hàm ý chính sách 

Thứ nhất: Thông qua các phân tích ở trên ta nhận thấy sự thay 

đổi trong nhân tố SỰ HỮU HÌNH sẽ có tác động lớn tới SỰ HÀI 

LÒNG của khách hàng. Tiếp theo là ảnh hưởng của nhân tố TIẾP 

XÚC KHÁCH HÀNG. Sau đó, lần lượt là 2 nhân tố PHONG CÁCH 

PHỤC VỤ và SỰ THUẬN TIỆN.  

Thứ hai: Đánh giá được độ tương quan của các nhân tồ ảnh 

hưởng đến sự hài lòng của khách để từ đó có những chính sách hợp 

lý hơn trong việc phát triển công ty. 

 Thứ ba: Từ những nhân tố ảnh hưởng trên sẽ giúp cho người 

lãnh đạo biết được nhân tố nào đáp ứng nhu cầu khách hàng và phát 

hiện ra những bức xúc của khách hàng để thay đổi và cải thiện. 

4.1.3. Định hƣớng phát triển  

4.2. KIẾN NGHỊ MỘT SỐ GIẢI PHÁP  

Giải pháp 1: Nâng cao chất lượng dịch vụ phân phối 

Giải Pháp 2: Gia tăng mức độ tiếp xúc khách hàng 

Giải pháp 3: Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp 

Giải pháp 4: Gia tăng sự thuận tiện khi sử dụng dịch vụ công ty 
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KẾT LUẬN 

Với đề tài tìm hiểu “ Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng tổ 

chức đối với dịch vụ phân phối sản phẩm sữa Emmi tại Chi nhánh 

Công ty TNHH Thực phẩm Ngon Cổ Điển tại thành phố Đà 

Nẵng”, các mục tiêu đề cập trong bài nghiên cứu lần lượt được trình 

bày thông qua các số liệu thống kê mô tả, phân tích độ tin cậy, phân 

tích nhân tố, phân tích hồi quy, và ANOVA cùng với việc xem xét 

chính sách phát triển của Công ty và các mối tương quan phổ biến 

trong quá trình xây dựng mô hình nghiên cứu. Thứ nhất, khách hàng 

mong muốn nhiều nhất là Nhân viên bán hàng thường xuyên liên lạc 

với khách hàng và cũng mong muốn thủ tục giao hàng dễ dàng, 

nhanh chóng. Thứ hai, các nhân tố tác động đến sự hài lòng khách 

hàng bao gồm chất lƣợng dịch vụ (phong cách phục vụ, sự thuận 

tiện, sự hữu hình), và tiếp xúc khách hàng. Thứ ba, mức độ hài lòng 

của khách hàng đối với Công ty là rất cao trên cả 3 phương diện về 

chất lượng dịch vụ, khả năng đáp ứng nhu cầu, và tiếp tục sử dụng 

dịch vụ Công ty. Cũng cần lưu ý rằng sự hài lòng của khách hàng là 

kết quả tạo nên của nhiều yếu tố. Vì vậy, công việc đem đến sự hài 

lòng của khách hàng cần phải thực hiện thường xuyên và lâu dài. Do 

môi trường kinh doanh luôn thay đổi nên việc ứng dụng các kết quả 

nghiên cứu cần phải đươc xử lý linh hoạt và điều chỉnh cho phù hợp.  

Sau cùng, các kết quả nghiên cứu trên là nguồn dữ liệu đầu vào 

đáng tin cậy cho các chính sách marketing và giúp Công ty có cơ hội 

hiểu rõ hơn về nhu cầu khách hàng, đánh giá của khách hàng về chất 

lượng dịch vụ phân phối để Công ty nhận biết “mình ở vị trí nào 
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trong mắt khách hàng”, từ đó có cơ sở để nâng cao chất lượng hoạt 

động và nâng cao sự hài lòng của khách hàng hiệu quả hơn. 

 

 


