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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cùng với sự phát triển của lĩnh vực dịch vụ nhất là du lịch, 

ngành kinh doanh khách sạn ở nước ta đang có sự phát triển mạnh mẽ 

kèm theo đó là sự cạnh tranh cũng trở nên khốc liệt hơn. Trước sự phát 

triển mạnh mẽ của ngành du lịch – dịch vụ, từ sau năm 2010 thành 

phố Đà Nẵng chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ công nghiệp – dịch vụ - 

nông nghiệp sang lấy ngành du lịch – dịch vụ làm ngành kinh tế mũi 

nhọn để thúc đẩy phát triển kinh tế của thành phố.  

Nhằm tạo lợi thế cạnh tranh và đáp ứng yêu cầu chung về 

chính sách phát triển du lịch của thành phố Đà Nẵng. Trong những 

năm qua khách sạn Brilliant Đà Nẵng cũng đã chú trọng nâng cao 

chất lượng dịch vụ, thu thập ý kiến khách hàng, tuy nhiên Khách sạn 

chỉ dừng lại ở mức tham khảo ý kiến để rút kinh nghiệm. Nguyên 

nhân chính là do khách sạn chỉ tiến hành thăm dò sự hài lòng của 

khách về chất lượng dịch vụ với các câu hỏi đơn giản, thiếu phương 

pháp và chưa có một thang đo lường nào cụ thể để phân tích đánh giá 

sâu về vấn đề này. Khách du lịch nội địa đến lưu trú tại khách sạn 

chiếm phần lớn vì vậy, việc “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại khách sạn Brilliant 

Đà Nẵng” sẽ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoạch định 

chiến lược phát triển bền vững của khách sạn trong thời gian tới.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa lý thuyết về sự hài lòng của khách hàng, các 

nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách trong lĩnh vực dịch vụ 

khách sạn. 

- Xác định các nhân tố (bao gồm các biến tiềm ẩn, biến quan 
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sát) ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với 

khách sạn Brilliant Đà Nẵng. 

- Đưa ra mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự 

hài lòng của khách du lịch nội địa tại khách sạn Brilliant nói riêng và 

khách sạn nói chung, tạo tiền đề cho các nghiên cứu chuyên sâu tiếp 

theo. 

- Đưa ra các đề xuất, góp ý nhằm nâng cao sự hài lòng của 

khách hàng đối với khách sạn Brilliant nói riêng và hệ thống khách 

sạn trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của khách du lịch nội địa đối với khách sạn Brilliant Đà Nẵng. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Về mặt không gian: Luận văn nghiên cứu các vấn đề liên qua 

tại khách sạn Brilliant Đà Nẵng. 

Về mặt thời gian: Các số liệu thứ cấp thu thập về khách sạn từ 

năm 2012-2014. Các số liệu sơ cấp hình thành từ việc điều tra, phỏng 

vấn, quan sát được thực hiện từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2015. 

Về mặt nội dung: Luận văn nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối với khách sạn Brilliant 

Đà Nẵng.  

4. Phương pháp nghiên cứu  

Đề tài được thực hiện với sự kết hợp một số phương pháp nghiên 

cứu sau: 

- Phương pháp tư duy biện chứng, duy vật lịch sử đồng thời 

tổng hợp, phân tích các vấn đề lý thuyết và các thông tin liên quan để 

đề xuất ra mô hình nghiên cứu. 
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- Nghiên cứu định tính với việc tổ chức thảo luận nhóm và 

phỏng vấn sâu.  

- Nghiên cứu định lượng:  phỏng vấn trực tiếp 

5. Bố cục đề tài 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

Chương 2: Giới thiệu về khách sạn Brilliant Đà Nẵng và thiết 

kế nghiên cứu  

Chương 3: Kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự 

hài lòng của khách du lịch nội địa đối với khách sạn Brilliant Đà 

Nẵng. 

Chương 4: Kết luận. 

6. Tổng quan tài liệu 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KINH DOANH KHÁCH SẠN 

1.1.1. Khách sạn và kinh doanh khách sạn 

a. Khái niệm 

Khách sạn (hotel) là cơ sở lưu trú du lịch, có quy mô từ 10 

buồng ngủ trở lên, đảm bảo chất lượng về cơ sở vật chất, trang thiết 

bị và dịch vụ cần thiết phục vụ khách lưu trú và sử dụng dịch vụ. 

Kinh doanh khách sạn là hoạt động cung cấp các dịch lưu trú, 

ăn uống và cá dịch vụ bổ sung cho khách nhằm đáp ứng nhu cầu ăn, 

uống nghỉ ngơi, giải trí cho khách nhằm thu lợi nhuận. 

b. Sản phẩm của khách sạn 

Sản phẩm của khách sạn là tất cả những dịch vụ ăn uống và 

hàng hóa mà khách sạn cung cấp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách 

hàng kể từ khi họ liên hệ với khách sạn lần đầu để đăng kí buồng cho 

tới khi tiêu dùng xong và rời khỏi khách sạn.  

1.1.2. Chất lượng dịch vụ khách sạn 

a. Khái niệm 

Chất lượng dịch vụ khách sạn đứng theo cách tiếp cận từ góc 

độ người tiêu dùng là sự thỏa mãn của khách hàng đối với khách sạn, 

là khoảng cách giữa sự cảm nhận sau khi sử dụng dịch vụ tại khách 

sạn và sự mong chờ, kỳ vọng trước đó. Khách hàng sẽ đánh giá chất 

lượng dịch vụ của khách sạn cao nếu như sự cảm nhận của họ hay 

những gì họ nhận được cao hơn so với những gì họ mong chờ.  

Chất lượng dịch vụ khách sạn cũng được hiểu là mức cung cấp 

dịch vụ tối thiểu mà một doanh nghiệp khách sạn đã lựa chọn nhằm 

thỏa mãn ở mức dộ cao nhu cầu của thị trường khách hàng mục tiêu 
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của minh. Đồng thời, mức cung cấp dịch vụ đã được xác định đòi hỏi 

phải được duy trì nhất quán trong suốt quá trình kinh doanh.  

b. Đặc điểm của chất lượng dịch vụ trong kinh doanh khách 

sạn 

* Chất lượng dịch vụ khách sạn khó đo lường và đánh giá 

* Chất lượng dịch vụ khách sạn chỉ được đánh giá chính xác 

qua sự cảm nhận của khách hàng sử dụng trực tiếp sản phẩm của 

khách sạn.  

* Chất lượng dịch vụ khách sạn phụ thuộc vào quá trình cung 

cấp dịch vụ của doanh nghiệp khách sạn.  

* Chất lượng dịch vụ khách sạn đòi hỏi tính nhất quán cao 

c. Các yếu tố tạo nên chất lượng dịch vụ khách sạn 

* Cơ sở vật chất kỹ thuật 

* Đồ ăn, thức uống 

* Đội ngũ nhân viên 

* Vệ sinh 

* An ninh và an toàn 

1.2. SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 

1.2.1. Khái niệm về sự hài lòng khách hàng 

Sự hài lòng của khách hàng là mức độ của trạng thái cảm giác 

của một người bắt nguồn từ việc so sánh kết quả thu được từ sản phẩm 

với kỳ vọng của người đó. Trong đó kỳ vọng được xem là ước mong 

hay mong đợi của con người. Nó bắt nguồn từ nhu cầu cá nhân, kinh 

nghiệm trước đó và thông tin bên ngoài như quảng cáo, thông tin truyền 

miệng từ bạn bè, gia đình. 

Vì vậy, sự hài lòng của khách hàng có thể được coi như là sự 

phản ứng của khách hàng đối với việc ước lượng sự khác nhau giữa 

những mong muốn trước đó hay những cái bỏ ra ban đầu và những cái 
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thu được sau từ việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ. 

1.2.2. Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng 

Chất lượng dịch vụ là nhân tố tác động nhiều nhất đến sự 

hài lòng của khách hàng. 

1.2.3. Sự ảnh hưởng của giá cảm nhận đến sự hài lòng 

khách hàng 

a. Ảnh hưởng của giá cảm nhận chung 

Yếu tố như nhận thức của khách hàng về giá cả có thể tác 

động đến mức độ hài lòng của khách hàng mặc dù chúng không ảnh 

hưởng đến chất lượng dịch vụ. Mặc khác, Zeithaml & Bitner (2000) 

cho rằng giá của dịch vụ có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của khách 

hàng về chất lượng, mức độ hài lòng và giá trị dịch vụ bởi vì dịch vụ 

có tính vô hình cao và khó xét đoán trong việc thực hiện.  

b. Trong lĩnh vực khách sạn 

Nghiên cứu trong lĩnh vực khách sạn cho thấy giá đóng một 

vai trò quan trọng trong cảm nhận của du khách hướng đến giá trị và 

chất lượng của sản phẩm, dịch vụ tại khách sạn họ đang lưu trú. Các 

nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự cảm nhận ảnh hưởng đến các quyết 

định mua của khách hàng và hơn 50% khách hàng chuyển sang 

các công ty khác nếu họ cảm thấy một sự cảm nhận về giá kém. 

Sự cảm nhận về giá kém cũng có một sự ảnh hưởng bất lợi đến sự 

hài lòng hoàn toàn và lòng trung thành.  

1.3. CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH 

VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 

1.3.1. Mô hình hài lòng khách hàng của Parasuraman 

1.3.2. Mô hình nghiên cứu sự hài lòng khách hàng 

SERVPERF 
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1.3.3. Mô hình chất lượng dịch vụ, giá trị khách hàng và sự 

hài lòng của khách hàng (Oh, 1999) 

1.3.4. Mô hình mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự 

hài lòng của Zeithaml & Bitner (2000)  

1.3.5. Một số nghiên cứu ở Việt Nam 

1.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 

        1.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du 

lịch đối với khách sạn. 

a. Nhân tố chất lượng dịch vụ 

Chất lượng dịch vụ được xem là một nhân tố tác động nhiều 

nhất đến sự hài lòng của khách du lịch đối với khách sạn. Chất lượng 

dịch vụ thể hiện qua các yếu tố như: Nhân viên (Employees); Phòng 

nghỉ (Room) của khách sạn; Đồ ăn/Thức uống (Food and Beverage); 

Các dịch vụ giá trị gia tăng (Value added service); Sự tiện lợi 

(Convenience), An ninh (Security). 

b. Giá cảm nhận 

Giá của dịch vụ có thể ảnh hưởng đến cảm nhận của khách 

hàng về chất lượng, mức độ hài lòng và giá trị dịch vụ.  

c. Các nhân tố cá nhân 

Khách hàng của khách sạn rất đa dạng về quốc tịch, độ tuổi, 

nghề nghiệp, thu nhập,… và mỗi khách hàng khác nhau cũng có thể 

cảm nhận về yếu tố giả cả, chất lượng dịch vụ khác nhau nên cũng có 

ảnh hưởng đến sự hài lòng.  

        1.4.2. Mô hình nghiên cứu và thang đo 

Dựa trên các cơ sở lý thuyết và những phân tích trên tác giả 

đề nghị mô hình nghiên cứu lý thuyết và các giả thuyết sẽ được thể 

hiện như: 
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CHƯƠNG 2 

GIỚI THIỆU VỀ KHÁCH SẠN BRILLIANT ĐÀ NẴNG VÀ  

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ KHÁCH SẠN BRILLIANT ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Đôi nét về khách sạn Brilliant Đà Nẵng 

Khách sạn đã được chính thức đi vào hoạt động vào ngày 27 

tháng 03 năm 2011.  Khách sạn Brilliant tọa lạc ở một vị trí tuyệt đẹp 

trên con đường Bạch Đằng nằm bên bờ sông Hàn thơ mộng với chất 

lượng dịch vụ đáp ứng tiêu chuẩn 4 sao. Khách sạn Brilliant luôn 

hướng mục tiêu trở thành một trong những khách sạn được yêu thích 

nhất tại Đà Nẵng. 

2.1.2. Sơ đồ tổ chức và chức năng,  nhiệm vụ của từng bộ 

phận 

          a. Sơ đồ tổ chức (phụ lục 1) 

          b. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 

2.1.3. Hệ thống các dịch vụ được cung ứng tại khách sạn 

                     a. Dịch vụ chính 

 * Dịch vụ cơ bản chính - Dịch vụ lưu trú 

  * Dịch vụ cơ bản phụ: Các dịch vụ ăn uống, dịch vụ tổ chức 

các loại tiệc, dịch vụ  hội nghị hội thảo.. 

             b. Dịch vụ bổ sung 

  * Dịch vụ khách trả tiền: Dịch vụ spa, dịch vụ giải trí, dịch vụ 

thuê xe, dịch vụ mua vé máy bay, dịch vụ giặt là, dịch vụ bán hàng 

hóa, lưu niệm, bể bơi. 

* Dịch vụ miễn phí: Dịch vụ chuyển hành lý, dịch vụ báo 

thức, dịch vụ mang thức ăn lên phòng, dịch vụ gọi taxi, dịch vụ giữ 

hành lý, dịch vụ sử dụng internet (wifi). 
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2.1.4. Tình hình kinh doanh của khách sạn Brilliant  

Có thể nói rằng trong những năm qua khách sạn đã từng 

bước đi vào ổn định, hoạt động có hiệu quả, tuy nhiên tốc độ tăng 

trưởng ở các chỉ tiêu lượt khách, doanh thu, ngày khách đang có dấu 

hiệu tăng trưởng chậm. Nhìn vào chỉ tiêu kinh doanh ta thấy dịch vụ 

mang đến doanh thu nhiều nhất cho khách sạn là dịch vụ lưu trú, 

khách du lịch nội địa chiếm phần lớn trong cơ cấu lượt khách đến 

nghỉ tại khách sạn.  

2.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Quy trình nghiên cứu 

2.2.2. Nghiên cứu sơ bộ  

Kết quả nghiên cứu sơ bộ khách hàng, các nhân viên nhà 

quản lý trong khách sạn góp ý thêm 2 biến quan sát ở thang đo nhân 

viên, các tiêu chí đánh giá thang đo còn lại có sự nhất trí cao. 

2.2.3. Hiệu chỉnh sau nghiên cứu sơ bộ 

Mô hình sau nghiên cứu gồm 7 nhân tố và 35 biến quan sát. 

Về cơ bản mô hình không có sự thay đổi lớn. 

2.2.4. Mã hóa thang đo 

2.2.5. Nghiên cứu định lượng 

a. Thiết kế bảng câu hỏi  

Bảng câu hỏi được thiết kế gồm 02 phần chính: 

- Phần I: Thông tin đánh giá các nhân tố tác động đến sự hài 

lòng của khách du lịch nội địa. 

- Phần II: Thông tin về đối tượng phỏng vấn gồm: giới tính, độ 

tuổi, nghề nghiệp, chức vụ, số lần đến Đà Nẵng, mục đích chuyến đi. 

b. Mẫu 
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Nghiên cứu này được tiến hành tại Khách sạn Brilliant - Đà 

Nẵng và đối tượng nghiên cứu là tất cả khách du lịch nội địa khi đến 

lưu trú và sử dụng các dịch vụ của khách sạn này. 

Kích thước mẫu tối thiểu là 200, nhưng để đạt được kích 

thước mẫu này, tác giả gửi số phiếu đi điều tra thực tế 350 phiếu. 

c. Tổ chức thu thập dữ liệu 

Phương pháp thu thập dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu 

này là phương pháp phỏng vấn trực tiếp qua một bảng câu hỏi được 

chuẩn bị trước). 

d. Kiểm tra và làm sạch dữ liệu 

Sau khi tập hợp các phiếu điều tra, tác giả tiến hành kiểm tra 

các dữ liệu của từng phiếu để đảm bảo khách đánh đúng theo yêu cầu 

của bảng câu hỏi và có ý nghĩa để xử lý, phân tích sau này.. 

 e. Phương pháp phân tích và xử lý dữ liệu.  

* Phương pháp thống kê mô tả 

* Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s 

Alpha 

* Phương pháp phân tích nhân tố EFA- Exploratory Factor 

Analysis 

  * Kiểm định One-way ANOVA 

* Phương pháp phân tích hồi quy tương quan 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. THÔNG TIN VỀ MẪU NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Thông tin về tình hình khảo sát 

Số lượng mẫu nghiên cứu hợp lệ là 234. Đặc điểm, tỉ lệ về giới 

tính, độ tuổi, nghề nghiệp,.. đảm bảo được tính đại diện cho tổng thể 

nghiên cứu. 

3.1.2. Thông tin cơ bản về mẫu nghiên cứu 

3.2. THỐNG KÊ ĐÁNH GIÁ CỦA KHÁCH DU LỊCH ĐỐI VỚI 

CÁC THANG ĐO  

3.2.1. Thống kê mô tả thang đo các yếu tố ảnh hưởng đến 

sự hài lòng 

Mức đánh giá của khách hàng đối với các tiêu chí thuộc nhân 

tố ảnh hưởng đến sự hài lòng khách hàng nằm trong khoảng 3.53 – 

4.17 là mức tương đối đồng ý và đồng ý. Cụ thể mức đánh giá từ 

thang đo như sau: 

Thang đo nhân viên gồm 7 biến quan sát có mức đánh giá 3.93 

– 4.12. Hầu hết các tiêu chí này được đánh giá ở mức đồng ý. 

Thang đo phòng nghỉ có mức đánh giá trong khoảng 3.53 – 

3.76. Mức đánh giá các tiêu chí thuộc thang đo này thấp nhất trong 

các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng. 

Thang đo đồ ăn thức uống cơ mức đánh giá nằm trong khoảng 

3.71 – 4.00. Trong đó hai tiêu chỉ có mức đánh giá thấp nhất là FB4 – 

Đồ ăn/thức uống hợp vệ sinh, FB5 - Khách sạn cung cấp đầy đủ thực 

đơn về chế độ ăn kiêng cho khách. 
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Thang đo các dịch vụ gia tăng cũng có mức đánh giá tương đối 

thấp so với các nhân tố khác. Mức giá trị trung bình nằm trong 

khoảng 3.73 – 3.88. 

Thang đo giá cảm nhận và sự tiện lợi có mức đánh giá tương 

đương nhau, giá trị trung bình trong khoảng 3.70 – 3.89. Tiêu chí có 

mức đánh giá thấp nhất là PR3 – giá các dịch vụ khác là phù hợp.  

Thang đo an ninh có mức giá trị trung bình sắp xĩ 4, mức đánh 

giá đồng ý (tốt). 

3.2.2. Thống kê mô tả thang đo hài lòng 

Mức hài lòng của khách du lịch Đà Nẵng đối với khách sạn 

Brillant Đà Nẵng ở mức đồng ý. Trong đó đánh giá cao nhất là các kỳ 

vọng  của khách hàng về khách sạn được đáp ứng với giá trị trung 

bình 3.83. Hai tiêu chí còn lại có mức đánh giá tương đương nhau. 

3.3. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ THANG ĐO 

3.3.1. Phân tích nhân tố khám phá EFA 

         a. Thang đo các thành phần các nhân tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng của khách du lịch 

Số biến quan sát đưa vào phân tích là 35 biến, sau khi phân 

tích ta có kết quả như sau: 

Hệ số KMO = 0.707 > 0.5, phương sai trích = 69.908 > 50%, 

Initial Eigenvalues = 1.405 >1 nên phân tích nhân tố có ý nghĩa. 

Có 7 nhân tố được trích ra từ 35 biến số với hệ số tải như bảng 

trên. Tiến hành mã hóa và đặt tên lại biến như sau:  

- Nhân tố1 với các biến quan sát R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7 

và được đặt tên là “Phòng nghỉ”; 

- Nhân tố 2 với các biến quan sát E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 

và được đặt tên là “Nhân viên”; 
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- Nhân tố 3 với các biến quan sát FB1, FB2, FB3, FB4, FB5, 

FB6 và được đặt tên là “Đồ ăn/ Thức uống”; 

- Nhân tố 4 với các biến quan sát VAS2, VAS3, VAS4, VAS5, 

SE3 và được đặt tên là “Các dịch vụ giá trị gia tăng”. 

- Nhân tố 5 với các biến quan sát SE1, SE2 và được đặt tên là 

“An ninh”. 

- Nhân tố 6 với các biến quan sát CO1, CO2, CO3 và được đặt 

tên là “Sự tiện lợi”; 

- Nhân tố 7 với các biến quan sát PR1, PR2, PR3 và được đặt 

tên là “Giá cảm nhận”. 

          b. Thang đo sự hài lòng của khách du lịch 

Có ba biến quan sát giải thích của nhân tố hài lòng của khách 

du lịch nội địa đối với khách sạn Brilliant Đà Nẵng. Kết quả phân 

tích nhân tố như sau: 

Hệ số KMO = 0.732 > 0.05, phương sai trích 81.841>50%, hệ 

số Initial Eigenvalues = 2.455>1 nên phân tích nhân tố có ý nghĩa. 

Từ ba biến số trích được 1 nhân tố, các hệ số loading > 0.5. 

Như vậy nhân tố hài lòng được giải thích bởi ba biến quan sát đề xuất 

như ban đầu. 

3.3.2. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số 

Cronbach’Alpha 

Kết quả thống kê cho thấy các thang đo đều có hệ số 

Cronbach's Alpha của 7 thang đo thuộc nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng và 1 nhân tố hài lòng nằm trong khoảng 0.757 đến 0.912 lớn 

hơn 0.6 và nằm trong mức đo lường tốt. Các hệ số tương quan biến 

tổng đều lớn hơn 0.3 nên không có biến quan sát nào bị loại ra khỏi 

mô hình.  
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Tóm lại: qua phân tích đánh giá thang đo bằng EFA và 

Cronbach's Alpha trích được 7 nhân tố từ 35 biến quan sát, các 

thang đo đều đảm bảo tính tin cậy cho những phân tích tiếp theo. 

3.3.3. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu sau phân tích đánh 

giá thang đo 

Từ các kết quả phân tích nhân tố khám phá, kiểm định các 

nhân tố bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha cho thấy các thang đo 

của mô hình nghiên cứu lý thuyết các nhân tố tác động đến sự hài 

lòng của khách du lịch nội địa đối với khách hàng Brilliant Đà Nẵng 

phù hợp với kết quả nghiên cứu thực tế các nhân tố trong mô hình 

nghiên cứu lý thuyết đã đề xuất nên mô hình sau nghiên cứu được 

giữ nguyên. 

Các giả thuyết nghiên cứu 

H1: Có mối quan hệ thuận giữa yếu tố nhân viên và sự hài 

lòng khách hàng (khách du lịch nội địa). 

H2: Có mối quan hệ thuận giữa yếu tố phòng nghỉ và sự hài 

lòng khách hàng (khách du lịch nội địa). 

H3: Có mối quan hệ thuận giữa yếu tố đồ ăn/thức uống và sự 

hài lòng khách hàng (khách du lịch nội địa). 

H4: Có mối quan hệ thuận giữa yếu tố các dịch vụ gia tăng và 

sự hài lòng khách hàng (khách du lịch nội địa). 

H5: Có mối quan hệ thuận giữa yếu tố an ninh và sự hài lòng 

khách hàng (khách du lịch nội địa). 

H6: Có mối quan hệ thuận giữa yếu tố sự tiện lợi và sự hài 

lòng khách hàng (khách du lịch nội địa). 

H7: Có mối quan hệ thuận giữa yếu tố giá cảm nhận và sự hài 

lòng khách hàng (khách du lịch nội địa). 
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3.4. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU  

* Phân tích hồi quy bội 

a. Kết quả kiểm định tương quan giữa biến phụ thuộc và 

biến độc lập 

Từ kết quả kiểm định hệ số tương quan giữa các biến độc 

lập và biến phụ thuộc cho thấy có mối liên hệ tương quan giữa biến sự 

hài lòng với các biến độc lập với mức độ tương quan khác nhau. Cụ 

thể: Có sự tương quan mạnh giữa sự hài lòng và các biến  F2 - Phòng 

nghỉ, F4 - Các dịch vụ gia tăng, F5 - Giá cảm nhận (r nằm trong 

khoảng 0.6 – 0.8). Sự hài lòng có sự tương quan khá mạnh với các 

biến F6 - Sự tiện lợi, F3 - Đồ ăn/thức uống, tương quan trung bình 

với các biến  F1 - Nhân viên, F7 - An ninh. 

b. Kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính 

Giá trị sig của phân tích Anova về sự phù hợp của mô hình hồi 

quy bằng 0.000 < 0,05, ta bác bỏ giả thiết H0, nghĩa là có mối quan hệ 

giữa các độc lập và biến phụ thuộc. 

c. Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy  

Qua bảng trên ta thấy: R
2
 = 0.834, R

2  
hiệu chỉnh = 0.828. R

2>
 

R
2 
hiệu chỉnh nên 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. 

Qua bảng trên ta thấy: R
2  

hiệu chỉnh khá lớn = 0.828 nghĩa là 

82,2% sự biến thiên của biến phụ thuộc là sự hài lòng của khách du 

lịch nội địa được giải thích bởi biến thiên của các biến độc lập.. 

Thống kê Durbin Watson bằng 12.085 nằm trong đoạn 1.5 đến 2.5 vì 

vậy mô hình không có hiện tượng tự tương quan. (Với mức ý nghĩa 

α= 95% thì thống kê miền bác bỏ giả thiết H0: Có hiện tượng tự 

tương quan là T nằm trong đoạn (1,5 đến 2,5). 

d. Hệ số hồi quy và thống kê đa cộng tuyến 
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Mô hình hồi quy đã chuẩn hóa 

Sự hài lòng = 0.128 nhân viên + 0.404 phòng nghỉ + 0.303 Dịch vụ 

gia tăng + 0.267  Giá cảm nhận 

Dựa vào mô hình hồi quy chuẩn hóa có thể thấy có 4 nhân tố 

tác động mạnh đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa. Trong đó 

tác động mạnh nhất là phòng nghỉ với β = 0.404, nhì là dịch vụ gia 

tăng với β = 0.303, thứ ba là giá cảm nhận với β = 0.267, nhân viên 

có tác động khá mạnh tới sự hài lòng (β = 0.128). 

Ba nhân tố đồ ăn/thức uống, sự tiện lợi, an ninh không đảm 

bảo thống kê. Theo các nghiên cứu đi trước ba nhân tố này đều tác 

động đến sự hài lòng của khách du lịch. Tuy nhiên, có thể do đặc thù 

tại khách sạn Brilliant hoặc do tại thời điểm tác giả nghiên cứu các 

nhân tố này có tác động yếu hoặc không tác động đến sự hài lòng của 

khách du lịch. 

Ngoài những yếu tố trên thì sự hài lòng của khách du lịch còn 

chịu tác động của những yếu tố chỉnh bản thân họ như giới tính, độ 

tuổi, chức vụ,.. 

e. Kiểm định giả thuyết 

Các giả thuyết được chấp nhận là H1, H2, H4, H7 

H1: Có mối quan hệ thuận giữa yếu tố nhân viên và sự hài 

lòng khách hàng (khách du lịch nội địa). Nghĩa là khách hàng cảm 

nhận về các yếu tố nhân viên càng tốt thì sẽ càng hài lòng.  

H2: Có mối quan hệ thuận giữa yếu tố phòng nghỉ và sự hài 

lòng khách hàng (khách du lịch nội địa). Khách hàng càng đánh giá 

yếu tốt phòng nghỉ thì sẽ càng hài lòng. 

H4: Có mối quan hệ thuận giữa yếu tố các dịch vụ gia tăng và 

sự hài lòng khách hàng (khách du lịch nội địa). Khách hàng càng 

đánh giá tốt các yếu tố thuộc dịch vụ gia tăng sẽ càng hài lòng. 
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H7: Có mối quan hệ thuận giữa yếu tố giá cảm nhận và sự hài 

lòng khách hàng (khách du lịch nội địa). Khách hàng đánh giá cảm 

nhận tốt về giá sẽ càng hài lòng với khách sạn Briliiant Đà Nẵng. 

3.5. PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI ANOVA YẾU TỐ ẢNH 

HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VÀ CÁC BIẾN KIỂM SOÁT 

- Cần chú ý cải thiện cảm nhận của khách hàng nữ đối với tiêu 

chí E3, E6 thuộc yếu tố nhân viên. Cải thiện cảm nhận của khách 

hàng nam đối Với tiêu chí VAS2, VAS6, PR2. 

- Cần chú ý cải thiện cảm nhận của khách hàng nhỏ tuổi đối 

với tiêu chí E1, E5, E6 thuộc yếu tố nhân viên. Cải thiện cảm nhận 

của khách hàng lớn tuổi đối với tiêu chí VAS1, VAS3, VAS5,  

VAS6, PR3. 

- Cần cải thiện tiêu chí E2, E6 ở các nhóm nghề. Đặc biệt cải 

thiện yếu tố R5, xem lại cung cấp dịch các dịch vụ gia tăng đối với 

đối tượng khách hàng. Đặc biệt, cải thiện các tiêu chí thuộc nhân tố 

giá cảm nhận ở học sinh/sinh viên, khách hàng thuộc nhóm thương 

mại, du lịch, dịch vụ. 

- Cần cải thiện tiêu chí thuộc thang đo nhân viên, VAS1, 

VAS4, PR2, PR3 ở đối tượng chuyên viên quản lý và quản lý cấp 

cao.  
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CHƯƠNG 4 

KẾT LUẬN 

  

4.1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHÍNH VÀ ĐÓNG GÓP CỦA 

ĐỀ TÀI 

 4.1.1. Kết quả nghiên cứu chính 

 4.1.2. Đóng góp của đề tài 

 - Về phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu này đã đóng góp 

vào thang đo sự hài lòng của khách du lịch nội địa tại khách sạn 

Brilliant nói riêng và hệ thống khách sạn của Đà Nẵng nói chung. 

- Về mô hình nghiên cứu: Mô hình lý thuyết đề xuất 7 nhân tố 

ảnh hưởng đến biến số hài lòng khách du lịch nội địa đến nghỉ tại 

khách sạn Brilliant Đà Nẵng. Tuy nhiên, qua thực tiễn nghiên cứu có 

4 nhân tố tác động mạnh đến sự hài lòng của khách hàng (có ý nghĩa 

thống kê giá trị Sig. <0.05) là nhân viên, phòng nghỉ, các dịch vụ giá 

trị gia tăng và giá cảm nhận, ba nhân tố không có ý nghĩa thống kê do 

giá trị Sig. >0.05 là đồ ăn/thức uống, an ninh, sự tiện lợi. Khi đến 

nghỉ tại khách sạn Brilliant khách hàng quan tâm nhiều nhất đến yếu 

tố phòng nghỉ (β = 0.404), tiếp theo là các dịch vụ giá trị gia tăng (β 

= 0.303), giá cảm nhận với β = 0.267 và cuối cùng là yếu tố nhân 

viên với β = 0.128. 

- Qua kết quả phân tích phương sai ANOVA có cơ sở để kết 

luận có sự khác biệt trong đánh giá của khách du lịch ở các giới tính, 

độ tuổi, nghề nghiệp, chức vụ khác nhau đối với một số tiêu chí thuộc 

các thang đo ảnh hưởng đến sự hài lòng. Có thể nói sự hài lòng của 

khách hàng còn ảnh hưởng những yếu tố của chính bản thân họ. Biết 

được sự khác nhau trong đánh giá từ các nhóm đối tượng này có thể 

giúp nhà quản lý của khách sạn Brilliant phân đoạn thị trường để 
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phục vụ khách hàng tốt hơn từ đó nâng cao sự hài lòng của họ đối với 

khách sạn 

4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.2.1. Gia tăng cảm nhận yếu tố phòng nghỉ 

Nhân tố này được khách du lịch đánh giá thấp nhất so với các 

nhân tố khác, dù mức đánh giá ở mức tương đối tốt nhưng khách sạn 

vẫn cần tiếp tục cải thiện, đặc biệt chú trọng đến công tác vệ sinh 

phòng, giường/nệm/gối thoải mái, nhiệt độ phòng phải đảm bảo thích 

hợp, phòng tắm luôn sạch sẽ, thoải mái và các thiết bị nghe, nhìn 

luôn đảm bảo hoạt động tốt nhằm giảm thiểu những phiền hà cho du 

khách. Tạo cho du khách một không gian nghỉ ngơi thật sự một khi 

khách du lịch bước vào bất cứ phòng nghỉ nào của khách sạn. 

4.2.2. Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ giá trị gia tăng có 

chất lượng cao 

Nhân tố này cũng đươc khách du lịch đánh giá ở mức tương 

đối tốt, để gia tăng hơn sự hài lòng khách sạn Brilliant cần phải đầu 

tư nâng cấp các hạ tầng cơ sở, các dịch vụ giá trị gia tăng như dịch vụ 

giặt/ủi, khu vui chơi giải trí, dịch vụ buồng phòng, các dụng cụ thể 

dục, cung cấp thông tin,…đúng tiêu chuẩn chất lượng có thể đáp ứng 

tối đa các nhu cầu của khách du lịch. 

4.2.3. Đưa ra mức giá phù hợp đối với cảm nhận của khách 

Giá cả đối với phòng nghỉ và các dịch vụ của khách sạn đã 

được khách du lịch quan tâm tại khách sạn Brilliant, khách du lịch cơ 

bản đánh giá tốt cảm nhận của họ về giá phòng và giá các dịch vụ 

nhưng không vì vậy mà khách sạn chủ quan và tìm cách nâng giá 

phòng, giá các dịch vụ khác lên, mà ngược lại khách sạn cần phải duy 

trì một mức giá hợp lý, phù hợp với các tiêu chuẩn dịch vụ hiện có 

của khách sạn. Bên cạnh đó, khách sạn luôn tạo cho khách sự mới lạ, 
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hấp dẫn và cảm nhận được giá cả phù hợp khi đến nghỉ dưỡng tại 

khách sạn này. Khách sạn cũng nên tìm kiếm và mở rộng thêm các 

mối quan hệ với các nhà cung cấp thực phẩm, các nhu yếu phẩm 

khác lớn, có uy tín chào bán các sản phẩm cho khách sạn ở mức giá 

tốt nhất để khách sạn có thể tiết kiệm chi phí đầu ra, giúp cho giá 

thành của phòng nghỉ, đồ ăn/ thức uống và các dịch vụ giá trị gia tăng 

sát với giá thực tế của thị trường, tránh việc nâng giá không hợp lý 

ảnh hưởng đến việc lưu trú của khách du lịch. 

Ngoài ra, công tác truyền thông là không thể thiếu trong tạo 

nên cảm nhận về giá. Xây dựng các chương truyền thông quản bá về 

khách sạn tạo cảm nhận về khách sạn tương đương với giá trị dịch vụ 

mà khách sạn cung cấp. Xây dựng các chính sách tăng, giảm giá hợp 

lý. Kết hợp tính giá cho các gói dịch vụ. Xây dựng các chương trình 

khuyến mãi theo từng thời điểm và từng đối tượng khách hàng khác 

nhau để tạo cảm nhận hợp lý về giá. 

4.2.4. Tăng cảm nhận về yếu tốt nhân viên 

Yếu tố nhân viên tại khách sạn Brilliant được khách hàng 

đánh giá ở mức tốt, tuy nhiên cũng cần cải thiện yếu tố này tốt hơn 

bằng cách. 

- Xây dựng các khóa đào tạo chuyên môn thực tiễn để nâng 

cao trình độ cho nhân viên, kết hợp đào tạo các kỹ năng nâng cao sự 

hài lòng của khách hàng vào các khóa huấn luyện, đặc biệt đối với 

những nhân viên mới của công ty. 

- Tuyển dụng các nhân tài giỏi, phù hợp với các chức vụ công 

việc để đảm bảo chất lượng làm việc hiệu quả nhất. 

- Có chính sách khen thưởng, ghi nhận nỗ lực đóng góp của 

nhân viên trong việc mang lại sự hài lòng cho khách hàng. Khách sạn 
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quan niệm rằng khi làm hài lòng nhân viên thì họ sẽ làm cho khách 

hàng của công ty hài lòng hơn.  

- Xây dựng văn hóa làm việc “Tất cả vì khách hàng” trong 

nhận thức của tập thể khách sạn. 

- Chú trọng đến chất lượng hoàn thiện công việc có mang lại 

hiệu quả cao và mang đến hài lòng cho khách hàng hay không. 

- Tăng cường sự hợp tác, giúp đỡ giữa các nhân viên trong 

cùng bộ phận, và giữa các bộ phận với nhau để có thể thực hiện giao 

dịch với khách nhanh chóng, chính xác, kịp thời. 

- Nuôi dưỡng tinh thần hăng say và ý thức nâng cao trình độ 

cũng như thái độ, phong cách phục vụ của nhân viên. 

- Nâng cao trình độ quản lý của các nhà quản trị cấp cao, để có 

thể đưa ra những quyết định đúng đắn, sáng suốt, và quản lý nhân 

viên tốt hơn. 

- Nhân viên luôn linh động giải quyết thỏa đáng và hiệu quả 

các khiếu nại, thắc mắc cũng như lời phàn nàn phát sinh trong thời 

gian lưu trú của khách. 

Cần hoàn thiện việc xây dựng quy trình nghiệp vụ nhất quán, 

thông suốt trong bộ phận và giữa các bộ phận với nhau, để rút ngắn 

thời gian chờ đợi của khách hàng. 

- Hệ thống thông tin liên lạc phải được nhanh chóng, giúp cho 

khách hàng có thể dễ dàng sử dụng, cách thức liên lạc giữa khách sạn 

với  khách hàng phải được dễ dàng, phản hồi đến khách hàng nhanh 

chóng. 

- Tăng cường các quan hệ khách hàng, tạo thêm mối quan hệ 

mới, và củng cố mối quan hệ thân thiết với khách hàng trung thành 

lâu năm đối với khách sạn. 
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4.3. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP 

THEO 

Một số hạn chế: 

- Nghiên cứu còn gặp hạn chế về mẫu nghiên cứu (bao gồm 

phương pháp lấy mẫu, kích cỡ mẫu) và về phạm vi nghiên cứu (chỉ 

nghiên cứu một khách sạn 04 sao tiêu biểu, chỉ áp dụng với các 

khách hàng là khách du lịch nội địa đang sử dụng dịch vụ của khách 

sạn).  

- Nghiên cứu chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện nên tính 

đại diện còn thấp, khả năng tổng quát hóa cho đám đông chưa cao. 

- Nghiên cứu tiếp theo nên tăng số lượng mẫu, sử dụng phương 

pháp chọn mẫu xác suất và mở rộng phạm vi điều tra từ khách sạn 

đạt chuẩn 3 – 5 sao để kết quả mang tính khái quát và đạt hiệu quả 

thống kê nhiều hơn. Đồng thời, nghiên cứu mở rộng thêm các nhân tố 

khác để tìm ra mô hình tối ưu nhất phục vụ cho việc đo lường sự hài 

lòng của khách (bao gồm cả khách nội địa và quốc tế) đối với chất 

lượng dịch vụ của khách sạn. 

- Kết quả nghiên cứu còn mang tính thời điểm, các yếu tố sự 

tiện lợi, an ninh, đồ ăn/thức uống có thể tại thời điểm tác giả khảo sát 

chưa thực sự ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch nội địa đối 

với khách sạn Brillant. Tuy nhiên, trong nhiều nghiên cứu khác đây 

cũng là những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của du khách vì vậy 

cần đưa các nhân tố này vào trong những nghiên cứu tiếp theo về sự 

hài lòng đối với khách sạn Brilliant tại thời điểm khác. 
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KẾT LUẬN 

 

Sự hài lòng của khách hàng là yếu tố sống còn và là mục tiêu 

mà các khách sạn hiện nay đều theo đuổi. Cùng với sự cạnh tranh 

ngày càng mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh, việc tìm hiểu về 

nhu cầu khách hàng, các nhân tố tác động đến sự hài lòng khách hàng 

càng trở nên cần thiết hơn và do đó bài nghiên cứu càng giúp ích cho 

việc thực hiện có hiệu quả hơn các hoạt động marketing cũng như 

hoàn thiện chính sách phát triển của khách sạn. Nếu khách sạn đem 

đến cho khách hàng sự hài lòng càng cao thì khả năng tiếp tục sử dụng 

dịch vụ; giới thiệu khách sạn cho các khách hàng khác, trở thành khách 

hàng trung thành của khách sạn; và trên hết góp phần gia tăng doanh số, 

thị phần, lợi nhuận và vị thế của khách sạn trên thị trường. 

Đề tài đã hệ thống được cơ sở lý luận về sự hài lòng của khách 

hàng, từ đó đề xuất mô hình lý thuyết các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của khách hàng đối với khách sạn. Từ mô hình này tác giả đã tổ 

chức nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức để tìm ra những nhân 

tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với khách sạn Brilliant 

Đà Nẵng hiện nay. Trên cơ sở này cùng với định hướng phát triển của 

khách sạn sắp tới tác giả cũng đã đề xuất một số hàm ý chính sách giúp 

nâng cao hơn sự hài lòng của khách hàng đối với khách sạn Brilliant Đà 

Nẵng. Các nghiên cứu này là những tài liệu đáng tin cậy có thể giúp ban 

lãnh đạo khách sạn định hướng các giải pháp phát triển hơn nữa. Tuy 

nhiên, 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 cho từng giai đoạn trong thời gian sắp tới. 

 


