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Tóm tắt: 
 

Nghiên cứu này có mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ siêu thị bán 
lẻ. Trên cơ sở khảo sát thu thập ý kiến của khách hàng tại 6 siêu thị trên địa bàn Thành phố Hồ 
Chí Minh cũng như thông qua việc tiếp cận các nghiên cứu về đánh giá chất lượng dịch vụ nói 
chung và chất lượng dịch vụ siêu thị bán lẻ nói riêng, nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính 
để xác định mô hình nghiên cứu và các biến số nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy tồn tại 
5 thành phần ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ siêu thị bán lẻ - một cơ sở kinh doanh bán lẻ 
hiện đại vừa cung cấp hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Nghiên cứu đã đề xuất một số kiến nghị và 
hàm ý chính sách cho các nhà quản lý kinh doanh siêu thị, đồng thời đề xuất các hướng nghiên 
cứu tiếp theo. 
 

         Từ khóa: Siêu thị; Bán lẻ; Dịch vụ; Hàng hóa; Siêu thị bán lẻ. 
  

Abstract: 
 

This study aims to identify factors affecting the quality of retail supermarket service. It is based 
on a survey of customers’ opinions collected from 6 supermarkets in Ho Chi Minh city, as well 
as approaches to other studies on evaluating service quality in general and retail supermarket 
service quality in particular, via the qualitative method used for determining a research model 
and research variables. Research results reveal that there exist five factors affecting service 
quality of supermarket retailing – a modern retail business which provides both goods and 
services. The study proposes some policy implications for supermarket business managers and 
some suggestions for further researches.  
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