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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm - dịch vụ chính là 

yếu tố quyết định sự sống còn của bất kỳ cá nhân hay tổ chức, doanh 

nghiệp nào. Trong bối cảnh ngày nay, sự tiến bộ về khoa học công 

nghệ, dịch vụ mạng internet ngày càng phổ biến và không thể thiếu 

đối với mọi người trong cuộc sống hàng ngày. 

Nhìn lại lịch sử, con người đã trải qua nhiều cuộc cách mạng 

khoa học kỹ thuật lớn. Mỗi cuộc cách mạng đều đặc trưng bằng sự 

thay đổi về bản chất của sản xuất và sự thay đổi này được tạo ra bởi 

các đột phá của khoa học và công nghệ. 

Năm 2013, một từ khóa mới là “Công nghiệp 4.0” bắt đầu nổi 

lên xuất phát từ một báo cáo của chính phủ Đức đề cập đến cụm từ 

này nhằm nói tới chiến lược công nghệ cao, điện toán hóa ngành sản 

xuất mà không cần sự tham gia của con người. Đây được gọi là cuộc 

cách mạng số, thông qua các công nghệ như Internet vạn vật (IoT), trí 

tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo (VR), tương tác thực tại ảo (AR), mạng 

xã hội, điện toán đám mây, di động, phân tích dữ liệu lớn (SMAC)… 

để chuyển hóa toàn bộ thế giới thực thành thế giới số. 

Cùng với sự phát triển của công nghệ 4.0, Công ty Sky telecom 

nước CHDCND Lào luôn đặt ra yêu cầu: Tiếp tục hoàn chỉnh, cải tiến 

về chất lượng dịch vụ mạng, hoạt động kinh doanh ổn định theo 

hướng nhanh gọn, hiệu quả và đúng pháp luật. Trong đó dịch vụ chăm 

sóc khách hàng đã được công ty thực hiện rất nghiêm túc, minh bạch 

và rõ ràng từng bước cải cách lề lối làm việc của cán bộ nhân viên 

công ty. 

Vì công ty biết rằng khách hàng là yếu tố quyết định sự sống 

còn của doanh nghiệp, khi khách hàng hài lòng thì doanh nghiệp sẽ có 
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doanh thu cũng như cơ hội phát triển của doanh nghiệp. Và đây cũng 

là lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp và xây dựng chiến 

lược phát triển trong tương lai. 

Nhận thức được tầm quan trọng về sự hài lòng của khách hàng 

về chất lượng dịch vụ mạng nên tác giả đã chọn “Nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất 

lượng dịch vụ mạng tại Công ty Sky Telecom nước Cộng hòa Dân 

chủ Nhân dân Lào”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

a. Mục tiêu tổng quát 

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ hài lòng của 

khách hàng đối với dịch vụ mạng tại Công ty Sky Telecom nước 

CHDCND Lào 

- Khảo sát mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đối với sự hài 

lòng khách hàng của chất lượng dịch vụ mạng tại Công ty SKY 

telecom nước CHDCND Lào 

- Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao sự hài lòng 

khách hàng về chất lượng dịch vụ mạng tại Công ty SKY telecom 

nước CHDCND Lào 

b. Mục tiêu cụ thể 

- Tổng hợp lý thuyết về dịch vụ, dịch vụ kinh doanh, chất lượng 

dịch vụ kinh doanh, các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách 

hàng đối với chất lượng dịch vụ 

- Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ đối với lĩnh vực dịch 

vụ kinh doanh 

- Xác định các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến Các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụvề 

chất lượng dịch vụ mạng của khách hàng đối với dịch vụ kinh doanh. 
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- Xác định mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ 

kinh doanh theo từng yếu tố ảnh hưởng. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

a. Đối tượng nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu là các khách hàng đã và đang sử dụng 

dịch vụ kinh doanh do Công ty Sky Telecom nước CHDCND Lào 

cung cấp.  

- Nghiên cứu tập trung vào khía cạnh hài lòng của khách hàng 

đối với dịch vụ kinh doanh tại Công ty Sky Telecom nước CHDCND 

Lào . 

b. Phạm vi nghiên cứu  

- Phạm vi không gian : Công ty Sky Telecom nước CHDCND 

Lào 

- Phạm vi thời gian : Số liệu thực trạng từ năm 2018-2020. 

Thời gian thực hiện cuộc nghiên cứu là năm 2020. Giải pháp đến năm 

2025 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

trên cơ sở lý thuyết về Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

của khách hàng đối với chất lượng dịch vụvề chất lượng dịch vụ mạng 

của khách hàng và dựa vào kết quả các nghiên cứu trước có liên quan, 

đề tài xây dựng mô hình nghiên cứu cùng các giả thuyết. luận văn áp 

dụng cả phương pháp định tính và định lượng 

việc thu thập thông tin trực tiếp bằng cách gửi bảng câu hỏi đến 

người dân tham gia sử dụng dịch vụ kinh doanh tại công ty Sky 

Telecom nước CHDCND Lào.  

Tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor 

Analysis), kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s 

alpha, phân tích hồi qui tuyến tính 
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Diễn giải số liệu thông qua một số công cụ thống kê mô tả và 

thống kê suy luận và được thực hiện nhờ vào phần mềm xử lý số liệu 

thống kê SPSS 

5. Tổng quan tài liệu nghiên cứu đề tài 

6. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu và kết luận, kết cấu đề tài gồm có 4 chương: 

- Chương 1: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu Các nhân tố 

ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch 

vụđối với chất lượng dịch vụ 

- Chương 2: Thiết kế nghiên cứu  

- Chương 3:  Kết quả nghiên cứu 

- Chương 4: Hàm ý chính sách và kiến nghị  
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC 

NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÕNG CỦA KHÁCH 

HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ  

 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ VÀ DỊCH VỤ KINH DOANH 

1.1.1. Khái niệm về dịch vụ 

1.1.2. Đặc điểm của dịch vụ 

1.1.3. Chất lƣợng dịch vụ 

a. Khái niệm 

b. Các đặc điểm chất lượng dịch vụ 

c. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định chất lượng dịch vụ 

1.2. KHÁI QUÁT VỀ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 

1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Mối quan hệ giữa chất lƣợng dịch vụ và sự hài lòng 

của khách hàng 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA 

KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ 

1.3.1 Các ngiên cứu nền 

Nghiên cứu của Zeithaml và Bitner (2000) về mối quan hệ giữa 

chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng cũng cho thấy, mối 

quan hệ tổng quát về sự hài lòng bao gồm chất lượng dịch vụ, chất 

lượng sản phẩm và giá cả. Ngoài ra, sự hài lòng còn bị tác động bởi 

yếu tố tình huống và yếu tố cá nhân. Có thể quan sát mối quan hệ đó 

tại Hình 1. 

Nghiên cứu của Curry và Sinclair (2002) cũng chỉ ra mối quan 

hệ giữa chất lượng của sản phẩm/dịch vụ và sự hài lòng của khách 

hàng. Theo đó, nếu chất lượng của sản phẩm hay dịch vụ cung cấp 
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đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng sẽ dẫn tới sự hài lòng của 

khách hàng và ngược lại sẽ dẫn đến sự không hài lòng của khách 

hàng. 

1.3.2. Các nhân tố ảnh hƣởng rút ra từ các nghiên cứu 

- Chất lượng kỹ thuật là những giá trị mà khách hàng thật sự 

nhận được từ dịch vụ của nhà cung cấp (khách hàng tiếp nhận cái gì?); 

- Chất lượng chức năng thể hiện cách thức phân phối dịch vụ 

tới người tiêu dùng của nhà cung cấp dịch vụ (khách hàng tiếp nhận 

dịch vụ đó như thế nào?); 

- Hình ảnh thương hiệu đóng vai trò rất quan trọng đối với nhà 

cung cấp dịch vụ và yếu tố này được xây dựng chủ yếu trên 2 thành 

phần chất lượng kỹ thuật và chất lượng chức năng. 

Các tác giả của mô hình cũng kết luận rằng, chất lượng chức 

năng đóng vai trò quan trọng hơn chất lượng kỹ thuật. Nghĩa là cách 

thức cung cấp dịch vụ tới người tiêu dùng quan trọng hơn giá trị mà 

họ thực sự nhận được từ dịch vụ đó. Tuy nhiên, hạn chế của mô hình 

này là không đưa ra phương pháp đo lường chất lượng kỹ thuật và 

chất lượng chức năng cụ thể. 

1.4. MỘT SỐ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VỀ NHÂN TỐ ẢNH 

HƢỞNG CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ HÀI LÒNG CỦA 

KHÁCH HÀNG 

1.4.1. Mô hình chỉ số hài lòng của Mỹ  

Chất lượng dịch vụ được tạo nên trên cơ sở chất lượng cảm 

nhận, sự mong đợi và giá trị cảm nhận, nếu chất lượng và giá trị cảm 

nhận cao hơn sự mong đợi sẽ tạo nên lòng trung thành đối với khách 

hàng và trường hợp ngược lại, Đấy là sự phàn nàn hay sự than phiền 

về sản phẩm mà họ tiêu dùng 
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1.4.2. Mô hình chỉ số hài lòng  của các quốc gia Châu Âu  

Mô hình chỉ số hài lòng Châu Âu (ECSI) có một số khác biệt 

nhất định. So với ACSI, hình ảnh của sản phẩm, thương hiệu có tác 

động trực tiếp đến sự mong đợi . Khi đó, chất lượng dịch vụ chịu sự 

tác động từ 4 nhân tố hình ảnh, giá trị cảm nhận, chất lượng cảm nhận 

về cả sản phẩm hữu hình và vô hình. Thông thường, chỉ số ACSI 

thường áp dụng cho lĩnh vực công còn chỉ số ECSI thường ứng dụng 

đo lường các sản phẩm, dịch vụ. 

1.4.3. Mô hình năm khoảng cách chất lƣợng dịch vụ 

(Parasuraman, 1991)  

Mô hình SERVQUAL đã đưa ra 5 thành phần để đo lường chất 

lượng dịch vụ được cảm nhận thông qua 20 biến quan sát :  

o Phương tiện hữu hình (Tangibles) : Thể hiện qua ngoại hình, 

trang phục của nhân viên dịch vụ và các trang thiết bị để thực hiện 

dịch vụ.  

o Độ tin cậy (Reliability) : Thể hiện khả năng thực hiện dịch vụ 

phù hợp và đúng hạn. 

o Khả năng đáp ứng (Responsiveness) : Thể hiện sự sẵn lòng 

dịch vụ của nhân viên nhằm cung cấp dịch vụ kịp thời cho .  

o Năng lực dịch vụ (Assurance) : Thể hiện trình độ chuyên môn 

và cung cách dịch vụ lịch sự, niềm nở với . 

o Đồng cảm (Empathy): Thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến 

từng cá nhân 

1.4.4. Mô hình SERVPERF  

Thang đo SERVFERP được sử dụng để đo lường cảm nhận của  

từ đó xác định chất lượng dịch vụ thay vì đo lường cả chất lượng cảm 

nhận lẫn kỳ vọng như thang đo SERVQUAL. Thang đo SERVPERF 

được các tác giả Cronin & Taylor (1992) đưa ra dựa trên việc khắc 
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phục những khó khăn khi sử dụng thang đo SERVQUAL cũng với 5 

nhân tố của chất lượng dịch vụ: độ tin cậy, độ phản hồi, sự bảo đảm, 

sự cảm thông và tính hữu hình và 22 biến quan sát được sử dụng để đo 

lường 5 nhân tố kể trên.  
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CHƢƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY SKY TELECOM  

2.1.1. Khái quát về Công ty Sky Telecom  

2.1.2. Lịch sử thành lập 

31/1/1997: Thành lập Trung tâm Dữ liệu trực tuyến Công ty 

Sky telecom (Công ty Sky Telecom Online Exchange - FOX) 

2001: Ra mắt trang báo điện tử đầu tiên tại Nước CHDCND 

Lào - Net 

2002: Trở thành nhà cung cấp kết nối Internet IXP ( Internet 

Exchange Provider) 

2005: Chuyển đổi thành Công ty SKY telecom (Công ty SKY 

telecom) 

2007: Công ty SKY telecom bắt đầu mở rộng hoạt động trên 

phạm vi toàn quốc, được cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông 

liên tỉnh và cổng kết nối quốc tế. Đặc biệt, Công ty SKY telecom đã 

trở thành thành viên chính thức của Liên minh AAG). 

2008: Trở thành nhà cung cấp dịch vụ Internet cáp quang băng 

rộng (FTTH) đầu tiên tại Nước CHDCND Lào và chính thức có 

đường kết nối quốc tế từ Nước CHDCND Lào đi Hồng Kông. 

2009: Đạt mốc doanh thu 100 triệu đô la Mỹ và mở rộng thị 

trường sang các nước lân cận như Campuchia. 

2012: Hoàn thiện tuyến trục Bắc – Nam với tổng chiều dài 

4000km đi qua 30 tỉnh thành. 

2014: Tham gia cung cấp dịch vụ truyền hình IPTV với thương 

hiệu Truyền hình Công ty Sky Telecom 

2015: Công ty Sky telecom có mặt trên cả nước với gần 200 
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VPGD, chính thức được cấp phép kinh doanh tại Myanmar, đạt doanh 

thu hơn 5,500 kíp và là một trong những đơn vị dẫn đầu trong triển 

khai chuyển đổi giao thức liên mạng IPv6. 

2016: Khai trương Trung tâm Dữ liệu Công ty Sky Telecom mở 

rộng chuẩn Uptime TIER III với quy mô lớn nhất miền Nam. Được 

cấp phép triển khai thử nghiệm mạng 4G tại Nước CHDCND Lào. 

Đồng thời là doanh nghiệp Nước CHDCND LÀO đầu tiên nhận giải 

thưởng Digital Transformers of the Year của IDC năm 2016. Năm 

2016, doanh thu của Công ty Sky Telecom đạt 666 kíp. 

2.1.3. Loại hình kinh doanh 

Các dịch vụ cho khách hàng đại chúng: 

Các dịch vụ cho khách hàng tổ chức, doanh nghiệp: 

Các giải thưởng tiêu biểu: 

2.1.4. Cơ cấu tổ chức  

2.1.5. Tình hình kết quả kinh doanh tại Công ty Sky 

Telecom  

2.2. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1.Nghiên cứu định tính 

a. Phỏng vấn sâu  

o Thời gian sử dụng dịch vụ  

o Số lượng dịch vụ khách hàng sử dụng  

o Số lượng kinh doanh giao dịch  

o Tiếp tục sử dụng sản phẩm dịch vụ của kinh doanh  

2.2.2. Nghiên cứu định lƣợng 

a. Các giả thuyết nghiên cứu   

- H1: Yếu tố hữu hình (Tangibles)  

- H2: Mức độ tin cậy (Reliability  

- H3: Khả năng đáp ứng (Responsiveness) 
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- H4: Mức độ bảo đảm (Assurance): 

- H5: Sự cảm thông (Empathy) 

b. Quy trình khảo sát  

• Thời gian sử dụng dịch vụ khách hàng tại Công ty Sky Telecom 

• Số lượng dịch vụ người tham gia khách hàng tại Công ty Sky 

Telecom sử dụng  

• Số lượng Khách hàng tại Công ty Sky Telecom soát vé, kiểm tra 

giấy tờ...  

• Tiếp tục sử dụng sản phẩm dịch vụ của Khách hàng tại Công ty 

SKY telecom  

• Mức độ hài lòng của người tham gia khách hàng tại Công ty sky 

Telecom khi soát vé, kiểm tra giấy tờ... với Khách hàng tại Công ty sky 

Telecom. 

2.2.3. Phƣơng pháp lấy mẫu 

Quy trình khảo sát  

Bước 1: Xây dựng bảng câu hỏi  

Bước 2: Xác định số lượng mẫu cần thiết và thang đo cho việc 

khảo sát  

Bước 3: Gửi phiếu điều tra cho người tham gia khách hàng tại 

Công ty SKY telecom  

Bước 4: Liên hệ với người tham gia khách hàng tại Công ty Sky 

Telecom để theo dõi kết quả trả lời  

Bước 5: Thu nhận phản hồi từ phía người tham gia khách hàng tại 

Công ty Sky Telecom  

Kết quả Thu nhận phản hồi từ phía người tham gia khách hàng tại 

Công ty Sky Telecom: Đã có 200 phiếu điều tra được thu nhận trong đó 

có 5 phiếu không hợp lệ chiếm 2.5%. Do đó, số lượng mẫu còn lại để 

đưa vào phân tích là 195 phiếu.  
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Bước 6: Xử lý dữ liệu thông qua việc sử dụng công cụ phân tích 

SPSS  

• Nội dung dữ liệu  

2.3. CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH KỸ THUẬT  

2.3.1. Thống kế mô tả  

Các thước đo chung nhất về mức độ phân tán của dữ liệu lượng 

là phương sai, giá trị căn bậc 2 của nó, tức là độ lệch chuẩn; khoảng; 

khoảng cách giữa các tứ phân vị; và độ lệch bình quân tuyệt đối. Khi 

thực hiện một trình diễn đồ họa để tóm tắt một bộ dữ liệu, cũng có thể 

áp dụng cả 2 mục tiêu nói trên [23].   

2.3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA  

Phương sai trích (cumulative % of variance): phần trăm biến 

thiên của các biến quan sát (hay dữ liệu) được giải thích bởi các nhân 

tố phải đảm bảo ≥ 50%.  

- Phương pháp trích hệ số được sử dụng là Principal 

Component Analysis với phép xoay Varimax để tối thiểu hóa số 

lượng biến có hệ số lớn tại cùng một nhân tố, và các nhân tố không có 

sự tương quan lẫn nhau.  

- Xác định số nhân tố bằng phương pháp dựa vào eigenvalue  

(Determination based on eigenvalue): chỉ giữ lại những nhân tố 

có eigenvalue lớn hơn 1 trong mô hình phân tích.  

2.3.3. Kiểm định độ tin cậy thang đo  

Hệ số Cronbach Alpha phải có giá trị từ 0,6 đến gần 1 thì mới 

đảm bảo các biến trong cùng một nhân tố có tương quan với nhau 

(Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc - 2008).  

2.3.4. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA)  

Phân tích nhân tố khẳng định (Confirmatory Factor Analysis) là 

một trong các kỹ thuật cho phép kiểm định các biến quan sát 
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(measured variables) đại diện cho các nhân tố (constructs) tốt đến 

mức nào. CFA là bước tiếp theo của EFA vì CFA chỉ sử dụng thích 

hợp khi nhà nghiên cứu có sẵn một số kiến thức về cấu trúc tiềm ẩn cơ 

sở, trong đó mối quan hệ hay giả thuyết (có được từ lý thuyết hay thực 

nghiệm) giữa biến quan sát và nhân tố cơ sở thì được nhà nghiên cứu 

mặc nhiên thừa nhận trước khi tiến hành kiểm định thống kê. Phương 

pháp CFA được sử dụng để khẳng định lại tính đơn biến, đa biến, giá 

trị hội tụ và phân biệt của bộ thang đo đánh giá chất lượng dịch vụ 

trong việc cung ứng dịch vụ mạng tại Công ty Sky Telecom  

2.3.5. Phân tích hồi quy với mô hình cấu trúc SEM   

Phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM.  

(Structural equation modeling – SEM) được sử dụng để kiểm 

định mô hình nghiên cứu đã đề xuất. Mô hình cấu trúc chỉ rõ mối 

quan hệ giữa các biến tiềm ẩn (một khái niệm được đo lường dựa trên 

nhiều biến quan sát) với nhau. Các mối quan hệ này có thể mô tả 

những dự báo mang tính lý thuyết mà các nhà nghiên cứu quan tâm.  
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NGHIÊN CỨU  

3.1.1. Phân tích mô tả mẫu khảo sát 

Họ có trình độ học vấn khác nhau, số người ở trình độ mới tốt 

nghiệp phổ thông chiếm tỷ lệ cao nhất (30.3%), tiếp đó là trình độ cao 

đẳng (22.1%). Lào vốn là một Nước nông nghiệp, trong những năm 

gần đây mới chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế theo hướng tăng tỷ 

trọng ngành công nghiệp du lịch dịch vụ và giảm tỷ trọng ngành nông 

nghiệp. Vì vậy khách hàng tham gia khách hàng tại Công ty Sky 

telecom và phỏng vấn có ngành nghề khá đa dạng, chiếm tỷ lệ lớn 

nhất là nội trợ (26.7%). Trong số 52 người trả lời thuộc nhóm ngành 

nghề khác thì có tới 43 người làm nghề nông nghiệp, còn lại họ làm 

nghề các nghê khác.  

3.1.2. Đo lƣờng Chất lƣợng dịch vụ khách hàng tại Công ty 

SKY telecom của ngƣời tham gia khách hàng tại Công ty SKY 

telecom tại khách hàng tại Công ty Sky Telecom nƣớc CHDCND 

Lào 

a. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA)  

 Phân tích nhân tố khám phá EFA được tiến hành theo phương 

pháp trích yếu tố Principal components với phép xoay Varimax. 

Trong phân tích nhân tố khám phá, chỉ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) 

là chỉ số dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố. Trị số 

KMO phải có giá trị trong khoảng 0,5 đến 1 thì phân tích này mới 

thích hợp.   

b. Phân tích nhân tố cấu thành chất lượng dịch vụ  

Sums of Squared Loadings) đạt mức rất cao, khoảng 89.061%.  
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Điều này nói lên việc sử dụng 5 nhân tố có trị số đặc trưng đại diện 

cho 31 biến phụ đã có thể giải thích được 91.981% khả năng giải thích 

của tất cả biến phụ. Như vậy có thể kết luận có thể sử dụng 5 nhân tố 

để phản ánh những thông tin cung cấp từ 31 biến phụ.  

Sau bước phân tích tải nhân tố (factor loading) trong ma trận 

xoay các nhân tố, 2 biến phụ đã bị loại khỏi mô hình. Đến lúc này bộ 

thang đo chất lượng dịch vụ khách hàng tại Công ty SKY telecom còn 

29 biến số. Tiến hành phân tích EFA lần 2 với 29 biến số phụ cho thấy 

5 nhân tố phản ánh được 93,103% của 29 biến phụ và cao hơn so với 

việc sử dụng 31 biến phụ, điều này chứng tỏ việc loại bỏ 2 biến phụ 

trên phù hợp.  

c. Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số tin cậy 

Cronbach Alpha  

Các thang đo được đánh giá sơ bộ thông qua hệ số tin cậy 

Cronbach Alpha để loại các biến rác trước, các biến có hệ số tương 

quan biến tổng nhỏ hơn 0.3 sẽ bị loại và tiêu chuẩn chọn thang đo khi 

nó có độ tin cậy alpha từ 0.6 trở lên. Kết quả kiểm tra độ tin cậy của 

thang đo Cronbach Alpha của các biến đo lường sự hài lòng của khách 

hàng đối với dịch vụ khách hàng tại Công ty Sky Telecom tại khách 

hàng tại Công ty SKY telecom như sau:  

Thang đo “Tính hữu hình”  

Sau khi loại biến HH1 (phòng tư vấn khách hàng đăng ký dịch 

vụrộng rãi, khang trang, sạch sẽ, thoáng mát), thành phần tính hữu 

hình có hệ số Cronbach Alpha là 0.912 và các hệ số tương quan biến 

tổng của các biến đo lường đều lớn hơn 0.3 nên các biến đều có ý 

nghĩa và sử dụng được trong các phân tích tiếp theo.  

Thang đo “Sự tin cậy”  

Thành phần sự tin cậy có hệ số Cronbach Alpha là 0.952 và các 
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hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường đều lớn hơn 0.3 nên 

các biến đều có ý nghĩa và sử dụng được trong các phân tích tiếp theo.  

Thang đo “Sự đáp ứng”  

Thành phần sự đáp ứng có hệ số Cronbach Alpha là 0.952 và 

các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường đều lớn hơn 0.3 

nên các biến đều có ý nghĩa và sử dụng được trong các phân tích tiếp 

theo.  

Thang đo “Sự đảm bảo”  

Thành phần sự đảm bảo có hệ số Cronbach Alpha là 0.950 và 

các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường đều lớn hơn 0.3 

nên các biến đều có ý nghĩa và sử dụng được trong các phân tích tiếp 

theo.   

Thang đo “Sự cảm thông”  

Thành phần sự cảm thông có hệ số Cronbach Alpha là 0.929 và 

các hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường đều lớn hơn 0.3 

nên các biến đều có ý nghĩa và sử dụng được trong các phân tích tiếp 

theo.  

3.1.3. Đánh giá mức độ các thành phần chất lƣợng dịch vụ 

khách hàng tại Công ty Sky Telecom 

a. Phân tích hồi quy với mô hình cấu trúc SEM  

Sau khi thực hiện phân tích nhân tố khẳng định CFA, đánh giá 

sự phù hợp của mô hình, kiểm tra độ tin cậy của thang đo dựa trên chỉ 

số CR và AVE, tiếp tục thực hiện hồi quy với mô hình cấu trúc SEM 

để đo lường mức độ tác động của các biến ảnh hưởng đến chất lượng 

dịch vụ mạng. Kết quả phân tích hồi quy với mô hình cấu trúc SEM 

được xem là phù hợp khi có giá trị P<0.05 với mức ý nghĩa 95% hoặc 

có thể chấp nhận giá trị P<0.1 với mức ý nghĩa 90%.  

 



17 

b. Đánh giá mức độ hài lòng chung và mức độ hài lòng đối 

với các thành phần chất lượng dịch vụ mạng  

Qua phân tích giá trị trung bình của các nhân tố và các thuộc 

tính của các nhân tố ta có thể nhận định rằng khách hàng mua khách 

hàng tại Công ty Sky Telecom tại khách hàng tại Công ty Sky telecom 

có cái nhìn tích cực đối với các thành phần chất lượng dịch vụ khách 

hàng tại Công ty Sky Telecom. Tóm lại, tác giả đã vận dụng mô hình 

SERVPERF để đánh giá chất lượng đối với dịch vụ khách hàng tại 

Công ty SKY telecom tại khách hàng tại Công ty Sky Telecom. Tóm 

lại, tác giả đã vận dụng mô hình SERVPERF để Nghiên cứu sự hài 

lòng của khách hàng đối với dịch vụ mạng tại Công ty Sky Telecom. 

Với bộ thang đo 5 biến và 31 item đo lường chất lượng dịch vụ mạng 

và một biến phụ thuộc với 5 item đo lường sự hài lòng, qua kiểm định 

thang đo, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố khẳng định, 

phân tích hồi quy với mô hình cấu trúc SEM, 5 biến đo lường chất 

lượng dịch vụ đề xuất ban đầu vẫn được giữ nguyên, chỉ có 4 item bị 

loại. Như vậy thang đo chất lượng dịch vụ mạng tại Công ty Sky 

Telecom gồm 5 biến và 27 item (biến quan sát). Đây chính là 5 yếu tố 

ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ mạng 
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CHƢƠNG 4 

HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU 

- Xác định được các yếu tố, tiêu chí, tiêu chí thành phần đo 

lường sự hài lòng của khách hàng đối với sự phục vụ của Công ty 

SKY telecom áp dụng chung cho tất cả các dịch vụ mạng do Công ty 

SKY telecom cung cấp;  

- Xác định được bộ câu hỏi điều tra xã hội học theo các tiêu 

chí, tiêu chí thành phần, phù hợp với dịch vụ mạng;  

- Xác định được Chỉ số hài lòng của khách hàng, tổ chức đối 

với sự phục vụ của Công ty SKY telecom;  

4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 

4.2.1. Về sự cảm thông  

Trong thời gian tới khách hàng tại Công ty SKY telecom cần có 

chính sách, quy định cụ thể cho các khách hàng tham gia khách hàng 

tại Công ty SKY telecom. Bên cạnh đó, khách hàng tại Công ty SKY 

telecom cần thường xuyên tiếp thu ý kiến đóng góp cũng như giải 

quyết nhanh chóng những khiếu nại của khách hàng để khách hàng tại 

Công ty SKY telecom thực sự là một cơ quan cung cấp dịch vụ khách 

hàng tại Công ty SKY telecom chất lượng cao, phục vụ cho khách 

hàng. 

4.2.2. Về khả năng đáp ứng  

Tinh thần trách nhiệm của Nhân viên dịch vụ mạng tại Công ty 

SKY telecom đối với đăng ký dịch vục ủa khách hàng cũng như sự hỗ 

trở khách hàng trong quá trình hoàn chỉnh thủ tục đăng ký dịch vụtheo 

đúng quy định thực sự cần thiết. Cần hoàn thiện hệ thống đánh giá 

Nhân viên dịch vụ mạng tại Công ty SKY telecom qua mạng để việc 

đánh giá ngày càng khách quan và có ý nghĩa chứ không phải mang 
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tính chiếu lệ, đánh giá cho có. Chuẩn hóa tất cả các đầu công việc theo 

hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 để khắc phục sự chậm trễ 

ở từng bộ phận, kể cả bộ phận lãnh đạo trong suốt quá trình luân 

chuyển hồ sơ, xử lý các văn bản 

4.2.3. Sự đảm bảo 

Nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ 

Nhân viên dịch vụ mạng tại Công ty SKY telecom. Quan tâm bồi 

dưỡng, nâng cao ý thức kỷ luật, ý thức giữ gìn sự đoàn kết thống nhất 

trong đơn vị. Nâng cao năng lực trí tuệ cho đội ngũ Nhân viên dịch vụ 

mạng tại Công ty SKY telecom một cách toàn diện, đồng bộ, căn bản. 

Bên cạnh đó cần nâng cao năng lực tổ chức hoạt động thực tiễn cho 

đội ngũ Nhân viên dịch vụ mạng tại Công ty SKY telecom bởi vì 

thông qua hoạt động thực tiễn mới có cơ sở, điều kiện để hình thành, 

phát triển một cách tích cực phẩm chất nhân cách, đạo đức cách mạng, 

bản lĩnh chính trị và năng lực trí tuệ của người Nhân viên dịch vụ 

mạng tại Công ty SKY telecom.  

4.2.4. Về sự tin cậy  

Sự tin cậy là việc đảm bảo thực hiện những thỏa thuận (ứng với 

yêu cầu, mong đợi của dân và các yêu cầu chính đáng khác được xác 

định) phù hợp với các nguồn lực cần được huy động.   

- Nhân viên dịch vụ mạng tại Công ty SKY telecom cần phải 

luôn có sự sẵn sàng tức là việc chuẩn bị một cách chủ động những gì 

cần thiết để đáp ứng yêu cầu của dân khi giao tiếp, trao đổi giải quyết 

công việc.  

- Sự cư xử thân thiện thể hiện cách cư xử, kích thích tinh thần 

của khách hàng nhằm tạo mối quan hệ gần gũi với khách hàng.  

4.2.5. Về cơ sở vật chất hữu hình 

 



20 

a. Đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, hệ thống 

mạng miễn phí không dây tại nhà ga. 

- Đầu tư nâng cấp hệ thống làm thủ tục hành khách CUTE, đảm 

bảo tối ưu hoá các quầy và đảm bảo khách hàng có thể checkin online 

hoặc kios checkin 

b. Đảm bảo chất lượng dịch vụ vệ sinh tại phòng chờ được 

sạch sẽ, thoáng mát và bài trí phù hợp 

Hành khách sau khi làm thủ tục sẽ di chuyển đến phòng chờ để 

đợi gọi lên máy bay. Do đó công tác vệ sinh tại phòng chờ cần phải 

đảm bảo sạch sẽ và thoáng mát tạo cảm giác thoải mái cho hành 

khách. Do đó cảng cần phải quan tâm hơn nữa đến chất lượng dịch vụ 

vẹ sinh tại phòng chờ. 

c. Tăng cường cơ sở vật chất tại phòng chờ hạng thương gia 

hiện đại, bố trí trang thiết bị, cơ cấu thực đơn phong phú 

Cần đầu tư máy đọc thẻ khởi hành (Boarding pass): Khi đón 

khách vào phòng chờ, nhân viên chỉ cần quét thẻ vào máy là có thể 

biết được thông tin đầy đủ của hành khách mà không cần phải thực 

hiện những động tác thủ công như việc mượn các giấy tờ của khách để 

kiểm tra theo chính sách. Dành nhiều thời gian hơn trong việc đón tiếp 

khách. 

d. Đảm bảo các trang thiết bị phục vụ hành khách tại sân đỗ 

ở trạng thái vận hành tốt, đảm bảo chất lượng dịch vụ (xe nâng, xe 

thang, xe chở khách tại khu vực sân đỗ, xe cấp cứu…) 

Tăng cường công tác bảo dưỡng kỹ thuật định kỳ với trang thiết 

bị phục vụ mặt đất như: xe thang, xe nâng, xe chở hành khách trong 

sân đỗ, xe khởi động điện, xe khởi động khí… đảm bảo các trang thiết 

bị luôn được vận hành trong tình trạng hoạt động tốt, đảm bảo cho 

hoạt động khai thác tại Cảng thông suốt, liên tục. 
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e.Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào việc nâng cao chất lượng 

phục vụ  

• Đánh giá hệ thống công nghệ thông tin của toàn hệ thống, 

sẵn sàng Kỹ Năng, cung cấp các dịch vụ Khách hàng tại Công ty SKY 

telecom hiện đại cho người tham gia khách hàng tại Công ty SKY 

telecom, đánh giá chất lượng phục vụ hơn nữa.  

4.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ 

4.3.1. Bồi dƣỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng đội ngũ 

- Nâng cao trình độ ngoại ngữ 

Cùng với sự hội nhập quốc tế, nhu cầu đi lại bằng đường không 

ngày càng tăng nhanh không chỉ đối với khách nội địa mà cả khách 

quốc tế. Chính vì vậy, để góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ phục 

vụ mặt đất, lãnh đạo Cảng cần quan tâm bồi dưỡng, nâng cao khả 

năng ngoại ngữ cho nhân viên, đặc biệt là nhân viên đảm nhận các 

nhiệm vụ trực tiếp giao tiếp với hành khách. Định kỳ cần tổ chức các 

khóa kiểm tra trình độ ngoại ngữ, xem đây là một tiêu chí quan trọng 

để bố trí công việc, đề bạt, thi đua… 

Bồi dường và tuyên truyền để nhân viên của Cảng phải luôn thể 

hiện sự quan tâm và đem lại lợi ích tốt nhất cho hành khách khi sử 

dụng dịch vụ khách hàng tại Cảng. 

-Bồi dưỡng kỹ năng mềm 

Bên cạnh đó, Lãnh đạo cần có kế hoạch bồi dưỡng thêm các kỹ 

năng “mềm” cho nhân viên. Nhân viên làm việc trực tiếp với khách 

hàng (các quầy giao dịch, checkin…) phải biết quan tâm, tìm hiểu tới 

sở thích, nhu cầu của từng khách hàng (như vị trí ngồi, suất ăn, dịch 

vụ gửi hành lý…) 

Huấn luyện để nhân viên hiểu rõ nhu cầu của từng đối tượng 

khách và có cách thức phục vụ phù hợp, chuyên nghiệp (như phục vụ 
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đối với hành khách là người già, trẻ em đi một mình, khách sử dụng 

xe lăn…) 

-Định kì tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho 

đội ngũ nhân viên về khả năng thực hiện công việc với kĩ thuật công 

nghệ hiện đại, khả năng ứng xử khi tiếp xúc với khách hàng. 

-Đào tạo tại các cơ sở huấn luyện, đào tạo với chương trình 

được cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ được phân công và tích lũy đủ thời gian thực hành, kinh 

nghiệm thực tế, thông thạo tiếng Anh chuyên ngành dịch vụ mạng. 

-Tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ chuyên môn nhằm khuyến 

khích, động viên mặt khác có thể rút ra những yếu kém hiện tại để có 

thể có biện pháp cải thiện kịp thời mang lại hiệu quả trong công tác 

xây dựng hình của Cảng thông qua nhân viên. 

4.3.2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trong công tác 

khai thác các dịch vụ 

4.3.3. Hƣớng nghiên cứu tiếp theo  

Xuất phát từ những hạn chế trên cùng với ý nghĩa thực tiễn của 

vấn đề nghiên cứu là cơ sở để đưa ra các hướng nghiên cứu tiếp theo. 

Các nghiên cứu tiếp theo sẽ sửa chữa, khắc phục những thiếu sót của 

nghiên cứu này để có một nghiên cứu hoàn chỉnh hơn, ứng dụng hiệu 

quả hơn. Các nghiên cứu tiếp theo sẽ thử nghiệm mô hình khác hơn, 

xây dựng bộ thang đo chuẩn hơn và mở rộng đối tượng nghiên cứu để 

đảm bảo tính khái quát cao hơn. Các nghiên cứu tiếp theo có thể mở 

rộng trên tất cả các lĩnh vực dịch vụ mạng nhà nước, lĩnh vực du lịch, 

lĩnh vực xuất nhập khẩu…. 
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KẾT LUẬN 

Sự phát triển mạnh mẽ của ngành dịch vụ mạng trên thế giới 

cùng với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các hãng dịch vụ mạng 

trong nước đang là một thách thức lớn nhưng cũng tạo ra không ít cơ 

hội thuận lợi. Chính vì thế vấn đề nâng cao chất lượng dịch vụ mạng 

nói chung và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng nói riêng tại 

Công ty SKY telecom Nước Nước CHDCND LÀO là vấn đề hết sức 

cần thiết, nhằm góp phần đảm bảo hoàn thành hai nhiệm vụ chiến 

lược là phát triển kinh tế và đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Dịch vụ mạng là một trong những dịch vụ quan trọng nhất. Nếu 

dịch vụ mạng chất lượng tốt, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của 

các hãng dịch vụ mạng trong và ngoài nước thì sẽ thu hút được càng 

nhiều hãng dịch vụ mạng thiết lập đường bay tới và sử dụng trực tiếp 

dịch vụ mạng do Công ty SKY telecom đó cung ứng. Để thực hiện 

được những điều vừa nói trên thì buộc phải đầu tư về nhân lực, vật 

lực, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các tiêu chuẩn quốc tế để 

quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ mạng của mình, phải đổi mới 

tư duy quản lý chất lượng dịch vụ mạng hướng đến đối tượng trung 

tâm là khách hàng sử dụng dịch vụ mạng, ở đây có thể kể đến là các 

hãng dịch vụ mạng và khách hàng đi máy bay. 

Công tác phục vụ quản lí các dịch vụ cung ứng của dịch vụ 

khách hàng điều tuân thủ theo yêu cầu và qui định của nhà nước và 

các chính sách của hãng dịch vụ mạng để đảm bảo đồng bộ và thống 

nhất trong hoạt động khai thác dịch vụ mạng. Đội ngũ nhân viên tham 

gia khai thác đều được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, trang thiết bị 

được đầu tư đầy đủ đảm bảo cho công tác khai thác hiệu quả các dịch 

vụ mạng tại Công ty SKY telecom. 
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Trên cơ sở vận dụng các phương pháp nghiên cứu, bám sát mục 

tiêu, phạm vi nghiên cứu, luận văn: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ mạng tại 

công ty Sky Telecom nước Cộng Hòa Dân Chủ Nhân dân Lào” đã đi 

sâu nghiên cứu và giải quyết được một số vấn đề cơ bản sau: 

Hệ thống hóa và làm rõ hơn các vấn đề lý luận cơ bản về chất 

lượng dịch vụ khách hàng tại Công ty SKY telecom, đồng thời xác 

định khung lý thuyết về chất lượng dịch vụ khách hàng, xây dựng 

thang đo đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng tại Công ty SKY 

telecom. 

Trên cơ sở tổng hợp thông tin từ phiếu điều tra khách hàng, 

phỏng vấn sâu, hệ thống thông tin thứ cấp, tác giả đã phân tích và chỉ 

rõ thực trạng chất lượng dịch vụ khách hàng của Công ty SKY 

telecom với từng dịch vụ cụ thể. Đồng thời, luận văn đã chỉ ra điểm 

hạn chế và chất lượng dịch vụ khách hàng và nguyên nhân các điểm 

yếu của chất lượng dịch vụ này. 

Trên cơ sở nghiên cứu, phân tích thực trạng và ý kiến của khách 

hàng và chuyên gia, luận văn đã đưa ra các giải pháp có cơ sở khoa 

học để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng của Công ty SKY 

telecom trong giai đoạn 2018-2020. 

Một số hạn chế của luận văn: Trong quá trình nghiên cứu đề tài, 

nguồn số liệu sơ cấp được thu thập, tổng hợp từ số liệu điều tra ý kiến 

của khách hàng về chất lượng dịch vụ còn mang tính định tính nên có 

thể có những sai lệch do ý kiến chủ quan của người được hỏi. Tác giả 

rất mong nhận được ý kiến đóng góp quý báu của Quý thầy cô giáo và 

những ai quan tâm đến đề tài nhằm giúp học viên rút kinh nghiệm và 

hoàn thiện trong điều kiện nghiên cứu sâu hơn . 

 


