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Tóm tắt: 

Với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, vạn vật sẽ được kết nối, do đó, để nâng cao khả năng cạnh 
tranh, khách sạn phải biết tận dụng tối đa sức mạnh của internet, đặt biệt là website. Vì vậy, 
nghiên cứu này tập trung vào việc hiểu, giải thích các thành phần tạo nên chất lượng dịch vụ 
website trong lĩnh vực khách sạn. Đồng thời, nghiên cứu cũng tạo tiền đề cho các nghiên cứu 
thựcnghiệm tiếp theo. Với mục đích này, tác giả đã sử dụng phương pháp định tính với kỹ thuật 
phỏng vấn khách hàng trực tuyến. Kết quả đã chỉ ra: chất lượng dịch vụ website trong lĩnh vực 
khách sạn được tạo nên bởi 7 thành phần, gồm: Chất lượng thông tin; Dễ sử dụng; Tính bảo mật; 
Thời gian phản hồi; Tính tương tác; Đặc tính thiết kế; và Chức năng website. Những phát hiện 
của nghiên cứu này cung cấp cho các nhà quản lý khách sạn những kiến thức hữu ích để gia tăng 
hiệu suất sử dụng website từ phía khách hàng. 
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Abstrac: 

With industry revolution 4.0, everything will be connected, so, to enhance competitiveness, the 
hotel must know how to take advantage of the power of the internet, especially the hotel website. 
Therefore, this research focuses on understanding, explaining the components that make up the 
website servicequality in the hotel industry. In addition, this research sets the stage for the 
subsequent empirical research. This study uses qualitative methodology with online customer 
interview techniques. The results of the research show that: there are seven dimensions of 
website service quality including information quality; ease of use; security; response time; 
interaction; website design characteristics; website functionality. The findings of this study 
provide hotel managers with useful knowledge to improve the performance of using the website 
from customers.  
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