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1. Định nghĩa Sự hài lòng khách hàng
Sự hài lòng của khách hàng là một thuật ngữ trong marketing và quản trị
doanh nghiệp, đo mức độ đáp ứng của sản phẩm, dịch vụ so với kỳ vọng của
khách hàng. Hay nói cách khác, sự hài lòng của khách hàng là mức độ thoả mãn
của khách hàng sau khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Sự hài
lòng của khách hàng không chỉ là cảm xúc của khách hàng với những giao dịch
họ đã thực hiện mà là tổng thể trải nghiệm của khách hàng với doanh nghiệp.
Giáo sư Philip Kotler, cha đẻ của marketing hiện đại, định nghĩa sự hài
lòng khách hàng là “cảm giác hài lòng hay thất vọng của khách hàng, cảm giác
này đến từ việc so sánh cảm nhận thực tế về sản phẩm/dịch vụ mà họ nhận được
với kỳ vọng của họ về sản phẩm/dịch vụ đó”.
Kỳ vọng của khách hàng hình thành trước khi khách hàng đưa ra quyết
định mua hàng. Kỳ vọng này có thể bị ảnh hưởng bởi danh tiếng của thương
hiệu trong quá khứ, những lời truyền miệng, reviews (đánh giá) từ các khách
hàng khác, từ các chiến lược marketing quảng cáo của doanh nghiệp. Chính vì
vậy mà khách hàng thường tìm kiếm thông tin, đọc các đánh giá, so sánh giữa
các lựa chọn trước khi ra quyết định.
Khi có kỳ vọng, khách hàng sẽ bắt đầu so sánh sản phẩm/dịch vụ thực tế
nhận được với sản phẩm trong kỳ vọng của họ. Họ thất vọng khi sản phẩm thực
tế nhận được tệ hơn kỳ vọng, và hài lòng khi sản phẩm thực tế giống hoặc tốt
hơn kỳ vọng.
Một ví dụ như thế này để hiểu rõ hơn về định nghĩa của giáo sư Kotler: “
Tôi muốn ăn hải sản nhưng không biết quán nào ăn ngon, giá cả phải chăng.
Với tiêu chí hải sản tươi sống, có cua ghẹ, với mức giá khoảng 500.000
đồng/người, phục vụ lịch sự nhanh nhẹn, tôi lên internet tìm nhà hàng phù hợp.
Tôi tìm được thông tin nhà hàng buffet A được nhiều người review là hải sản
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tươi, cua ghẹ mẩy, phục vụ chu đáo, giá buffet là 450.000 đồng/người. Tôi quyết
định đặt bàn ở nhà hàng này. Ở đây, trước khi đến trải nghiệm dùng bữa tại nhà
hàng, trong đầu tôi đã có những kỳ vọng nhất định về chất lượng thực phẩm
cũng như dịch vụ của nhà hàng: đồ ăn tươi ngon, giá cả hợp lý, phục vụ nhiệt
tình. Khi đến ăn tại nhà hàng, tôi thấy tôm mực có mùi lạ, không tươi; ghẹ nhỏ
và ọp không mẩy; gọi đồ uống cả tiếng nhân viên vẫn chưa mang ra; tính thêm
thuế, phí dịch vụ, đồ uống thì giá tôi phải trả là 600.000 đồng/người. Tôi thất
vọng. Cảm giác thất vọng của tôi đến từ sự so sánh giữa trải nghiệm thực tế và
kỳ vọng của tôi về nhà hàng.”
2. Tầm quan trọng của sự hài lòng khách hàng
Sự hài lòng của khách hàng là thông tin quan trọng với những người làm
marketing và chủ doanh nghiệp. Sự hài lòng khách hàng là thước đo tình trạng
hoạt động của doanh nghiệp, là công cụ được sử dụng trong quản lý và cải thiện
hoạt động kinh doanh. Dưới đây là 9 giá trị lớn mà sự hài lòng của khách hàng
mang đến cho doanh nghiệp:
2.1. Dự báo khả năng quay lại mua hàng
Đây là chỉ số cho thấy rõ nhất khả năng khách hàng tiếp tục sử dụng sản
phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Theo Viện nghiên cứu Gartner Group của Mỹ,
chỉ cần 20% khách hàng quay trở lại mua hàng là có thể đảm bảo 80% doanh thu
của doanh nghiệp trong tương lai.
Hãy hỏi khách hàng đánh giá như thế nào về mức độ hài lòng của họ với
doanh nghiệp theo thang điểm 1 (không hài lòng) đến 10 (rất hài lòng):
 Những khách hàng cho điểm từ 7 trở lên là những người hài lòng,
doanh nghiệp có thể mong đợi họ quay trở lại mua hàng.
 Những khách hàng cho điểm 9 và 10 là những người sẽ có đóng
góp tích cực vào tương lai phát triển của doanh nghiệp: họ không
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chỉ quay lại mua hàng mà còn giới thiệu khách hàng mới cho doanh
nghiệp.
 Những khách hàng cho điểm dưới 6 là những người đang không hài
lòng về doanh nghiệp, khả năng họ không quay trở lại mua hàng rất
cao. Những khách hàng này cần có chế độ chăm sóc đặc biệt, hãy
theo sát họ để tìm hiểu nguyên nhân khiến họ không hài lòng, từ đó
có giải pháp “chữa cháy”.
2.2. Tăng lợi nhuận bằng tập khách hàng trung thành
Tăng tập khách hàng trung thành là mục tiêu trọng tâm của các công ty
muốn giữ tốc độ tăng trưởng ổn định. Thay vì tìm kiếm khách hàng mới, nhiều
công ty duy trì khách hàng hiện tại bằng cách xây dựng các chính sách hấp dẫn
cho khách hàng trung thành. Các chính sách này không chỉ gia tăng mức độ hài
lòng của khách hàng với sản phẩm, dịch vụ mà họ đang sử dụng, mà còn là nhân
tố quyết định lợi nhuận của doanh nghiệp trong tương lai.
Theo dữ liệu của Viện nghiên cứu thị trường Forrest, Mỹ, trung bình một
công ty mất khoảng 10% khách hàng quen mỗi năm. Nếu chính sách phát triển
khách hàng trung thành hiệu quả, tỷ lệ mất khách giảm xuống còn khoảng 5%,
lợi nhuận doanh nghiệp tăng từ 25 đến 125% tuỳ lĩnh vực.
Một số doanh nghiệp không coi trọng việc duy trì khách hàng trung thành
bởi họ chưa có phương pháp đo tác động của khách hàng trung thành đến tăng
trưởng và doanh thu. Cách dễ nhất để đo lượng khách trung thành là đếm số
khách ngừng sử dụng dịch vụ, sản phẩm của bạn. Và khi đếm được số khách đã
bỏ đi, doanh nghiệp sẽ thấy tác động của khách quen là không hề nhỏ.
Thực tế cho thấy, các công ty trú trọng vào sự hài lòng khách hàng đều
lớn mạnh và tăng trưởng về doanh thu. Nghiên cứu dựa trên 752 doanh nghiệp
(trong đó 515 doanh nghiệp đang có mức tăng trưởng tốt, 237 doanh nghiệp
đang hoạt động trì trệ) ở Anh, Mỹ, Ai-len, Mexico và Columbia cho thấy 70%
các doanh nghiệp đang có mức tăng trưởng tốt đều cho rằng sự hài lòng của
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khách hàng là rất quan trọng, trong khi nhận định này ở các doanh nghiệp đang
hoạt động đình trệ chỉ chiếm 49%.
2.3. Giảm lượng khách bỏ đi
Nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng toàn cầu phát hiện rằng giá cả
không phải là vấn đề chính khiến khách hàng bỏ đi, mà lý do chủ yếu khiến
khách hàng quay lưng với doanh nghiệp là tổng thể trải nghiệm của khách hàng
với doanh nghiệp quá tệ. Theo Viện nghiên cứu Gartner Group của Mỹ, cứ 1
khách hàng bỏ đi thì doanh nghiệp hao tổn khoảng $243 (tương đương 5,6 triệu
đồng).
Sự hài lòng của khách hàng là công cụ giúp doanh nghiệp giảm tỷ lệ
khách hàng bỏ đi. Bằng cách đo lường và kiểm soát mức độ hài lòng, doanh
nghiệp có thể biến đổi quy trình hoạt động để giúp khách hàng có trải nghiệm tốt
hơn, hạnh phúc hơn với quyết định mua sắm của họ.
2.4. Tăng giá trị của vòng đời khách hàng
Nghiên cứu của InfoQuest cho thấy một khách hàng hoàn toàn hài lòng
đóng góp về doanh thu cao hơn 2.6 lần khách hàng hài lòng ở một điểm nào đó.
Đáng chú ý hơn, một khách hàng hoàn toàn hài lòng đem doanh thu cao hơn 14
lần so với khách hàng không hài lòng. Điều này có nghĩa là, khách hàng càng
hài lòng thì càng chi tiêu nhiều, càng mua sắm nhiều lần, càng đóng góp nhiều
vào doanh thu của doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng bền vững đều xem trọng giá trị
của vòng đời khách hàng - giá trị của một khách hàng đóng góp cho doanh
nghiệp trong suốt cuộc đời của họ. Càng tăng giá trị vòng đời khách hàng thì
ROI (Return on Investment – tỷ lệ lợi nhuận thu được so với chi phí đầu tư)
càng cao.
Ví dụ, doanh nghiệp chi $500 marketing để tìm kiếm một khách hàng
mới, khách hàng này mang về cho doanh nghiệp $750, điều này có nghĩa ROI là
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50%. Nhưng nếu khách hàng chi tiêu nhiều hơn, mang về cho doanh nghiệp
$1000, thì lúc này ROI sẽ là 100%.
2.5. Tăng sức cạnh tranh cho doanh nghiệp
Trong môi trường kinh doanh cạnh trang khốc liệt, sự hài lòng của khách
hàng chính là sức mạnh cạnh tranh. Doanh nghiệp làm tốt công tác quản trị sự
hài lòng khách hàng sẽ có ưu thế lớn hơn. Thử hình dung có 2 doanh nghiệp
cùng cung cấp 1 sản phẩm. Một doanh nghiệp bị người quen của bạn nói họ có
trải nghiệm rất tệ. Doanh nghiệp còn lại được khen là chăm sóc khách hàng tốt.
Bạn sẽ chọn doanh nghiệp nào để mua sản phẩm đó? Ví dụ này cũng cho thấy,
sự hài lòng của khách hàng không chỉ giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng
hiện tại, mà còn tạo sức hút với khách hàng tương lai.
2.6. Giảm sự lan truyền trải nghiệm tệ
Nghiên cứu chỉ ra rằng một khách hàng không hài lòng sẽ chia sẻ trải
nghiệm tệ của họ với 9-15 người khác. 60% khách hàng bất mãn sẽ chia sẻ trải
nghiệm tệ của họ với người khác. Tốc độ lan truyền của trải nghiệm tệ nhanh
hơn ít nhất 3 lần so với trải nghiệm tốt.
Tiếng xấu của doanh nghiệp lan truyền nhanh từ người này sang người
khác. Điều này tác động đến doanh nghiệp như thế nào? Một khách hàng không
hài lòng, doanh nghiệp không chỉ mất giao dịch với khách hàng đó, mà còn mất
hàng chục, hàng trăm khách hàng tiềm năng khác “cạch mặt” doanh nghiệp vì
tiếng xấu. Chỉ một trải nghiệm tệ cũng có thể đánh sập danh tiếng của doanh
nghiệp, trong khi phải cần đến hàng trăm hàng nghìn trải nghiệm tốt để tạo danh
tiếng.
Trong thời đại công nghệ, hành trình mua sắm của khách hàng thường bắt
đầu từ mạng internet. Khách hàng biết về sản phẩm của bạn hay thực hiện thao
tác tìm kiếm thứ gì đó mà họ đang quan tâm (chiếc váy, đôi giày, hay quán ăn
ngon) đều bắt đầu từ online.
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Theo nghiên cứu mới nhất về thói quen tiêu dùng của khách hàng, có đến
97% khách hàng sử dụng internet để tìm kiếm thông tin về sản phẩm/dịch vụ mà
họ đang quan tâm. Công cụ được sử dụng phổ biến nhất là google search và các
trang reviews (đánh giá) trực tuyến.
Đánh giá của khách hàng cũ tác động rất lớn tới quyết định mua sắm của
các khách hàng tiềm năng. Những đánh giá này có thể mang lại nhiều đơn hàng
hơn cho doanh nghiệp (đánh giá tốt), cũng có thể giảm lượng đặt hàng (đánh giá
xấu). Doanh nghiệp quản trị tốt sự hài lòng khách hàng sẽ giảm sự lan truyền
các review xấu, khuyến khích sự lan toả của review tốt.
2.7. Phương thức marketing truyền miệng hiệu quả
Sự hài lòng khách hàng được xem như một phương thức marketing hiệu
quả cho doanh nghiệp. Đặc biệt là trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin,
mạng xã hội, khách hàng có xu hướng chia sẻ cảm xúc, trải nghiệm của mình
nhiều hơn.
Thói quen ra quyết định mua hàng của khách hàng thạo công nghệ ngày
nay cũng dựa nhiều các reviews (đánh giá), recommendations (gợi ý) của cư dân
mạng. Nghiên cứu trên thói quen tiêu dùng của khách hàng trên Yelp (trang
mạng xã hội mạnh về review) cho thấy:
 92% khách hàng tin tưởng vào gợi ý mua hàng từ bạn bè và người
thân
 68% khách hàng cho biết một review tích cực sẽ tăng khả năng họ
muốn sử dụng sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp; trong khi 40%
khách hàng cho rằng họ sẽ không muốn mua sản phẩm nếu thấy
một review tệ.
 93% khách hàng đọc reviews online để xác định xem sản phẩm,
dịch vụ hay doanh nghiệp nào đó tốt hay xấu.
 74% khách hàng cho biết lời truyền miệng (tức review từ người
khác) là nhân tố quyết định niềm tin của họ với doanh nghiệp
7

2.8. Giữ khách hàng hiện tại rẻ hơn tìm khách hàng mới
Theo dữ liệu của Viện nghiên cứu thị trường Forrest, Mỹ, chi phí để tìm
kiếm khách hàng mới cao hơn 5 lần chi phí để duy trì khách hàng hiện tại. Nếu
tìm kiếm khách hàng mới bằng chi phí duy trì khách hàng cũ thì doanh nghiệp
sẽ mất khả năng cạnh tranh.
Như vậy, nếu hai công ty có mức doanh thu bằng nhau thì công ty bán
nhiều sản phẩm cho khách hàng cũ sẽ có lợi nhuận cao hơn công ty bán nhiều
sản phẩm cho khách hàng mới. Đây chính là giá trị của khách hàng trung thành.
2.9. Tạo hứng khởi và niềm tin với thương hiệu
Chia sẻ về trải nghiệm đẹp của những khách hàng hài lòng sẽ tạo nên một
làn sóng ủng hộ thương hiệu. Khách hàng mới cũng cảm thấy hứng khởi và
muốn được dùng thử. Điều này có chi nhiều tiền cho marketing, quảng cáo cũng
khó đem lại hiệu ứng tốt như khách hàng tự chia sẻ. Người tiêu dùng tin tưởng
vào người tiêu dùng (dù là người lạ) hơn là truyền thông, quảng cáo. Khách
hàng hài lòng chia sẻ trải nghiệm đẹp của họ sẽ khiến thương hiệu đáng tin.
3. Đo lường sự hài lòng khách hàng
Đo lường sự hài lòng của khách hàng là đo mức độ hạnh phúc của khách
hàng đối với sản phẩm, dịch vụ, hay trải nghiệm đặc biệt nào đó. Phương pháp
đo lường chủ yếu là bằng bảng hỏi thu thập ý kiến, phản hồi của khách hàng, để
khách hàng cho điểm đánh giá mức độ hài lòng của họ về việc tương tác với
nhân viên bán hàng, về việc mua hàng, hay toàn bộ trải nghiệm mua hàng theo
thang điểm từ 0 (cực kỳ không hài lòng) đến 5 hoặc 7 (cực kỳ hài lòng).
3.1.

Vì sao cần đo lường sự hài lòng khách hàng?

Sự hài lòng khách hàng là một trong 4 yếu tác động trực tiếp đến tăng
trưởng doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp, bên cạnh các yếu tố khác gồm:
kiểm soát đầu vào, hiệu quả sản xuất và chiến lược marketing.
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Bằng cách tối đa hoá sự hài lòng của khách hàng, doanh nghiệp sẽ tăng cơ
hội khách hàng mua lại trong khi giảm chi phí marketing, quảng cáo tìm khách
hàng mới. Sự hài lòng của khách hàng giúp tăng tập khách hàng trung thành, mở
rộng tập khách hàng bằng marketing truyền miệng khách hàng – khách hàng, từ
đó tạo đà tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong tương lai.
Để trả lời câu hỏi vì sao cần đo lường sự hài lòng khách hàng, H. James
Harrington, CEO của Harrington Management System cho rằng: “Đo lường là
bước đầu tiên tiền đề cho việc kiểm soát và tiến tới cải thiện. Nếu bạn không đo
lường, bạn không thể hiểu vấn đề mình đang gặp phải. Nếu bạn không hiểu vấn
đề, bạn không thể kiểm soát nó. Nó bạn không thể kiểm soát, bạn không thể cải
thiện”.
Đo lường để hiểu vấn đề, kiểm soát vấn đề từ đó có phương án hành động
để cải thiện.
3.2.

Những thành tố quan trọng trong đo lường sự hài lòng

Mỗi phương pháp đo lường sự hài lòng của khách hàng có điểm mạnh
điểm hạn chế riêng, tuy nhiên tất cả các phương pháp thành công đều có chung 4
thành tố quan trọng: đo sự hài lòng tổng thể, đo sự trung thành, đo các yếu tố
đóng góp vào sự hài lòng tổng thể và đo khả năng mua tiếp.
Đo sự hài lòng tổng thể (Thái độ)
Đo sự hài lòng tổng thể thường được thực hiện khi khách hàng đã trải
nghiệm toàn bộ hành trình mua hàng. Doanh nghiệp có thể tiến hành đo hàng
năm hoặc theo quý tuỳ thuộc vào đặc điểm, tính chất của sản phẩm và mô hình
kinh doanh. Câu hỏi phổ biến cho mục đích đo lường tổng thể thường là “Giải
pháp hearme đáp ứng kỳ vọng, mong đợi của quý khách ở mức độ nào?” hay
“Xin quý khách cho biết cảm nhận của mình về giải pháp hearme?”.
Câu hỏi này phản ánh thái độ, cảm nhận tổng thể của khách hàng về sản
phẩm, dịch vụ mà họ đã sử dụng. Cảm nhận tổng thể này thường được tổng kết
từ một trong ba yếu tố sau: chất lượng sản phẩm/dịch vụ, mức độ tin cậy của
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doanh nghiệp từ cảm nhận của khách hàng và mức độ đáp ứng của doanh nghiệp
đối với kỳ vọng của khách hàng.
Khách hài lòng về tổng thể có nghĩa là khách cảm thấy vui mừng vì đã
mua sản phẩm, khách không hài lòng cũng đồng nghĩa với việc họ cảm thấy hối
tiếc vì đã mua sản phẩm.
Đo sự trung thành (Tình cảm, Hành vi)
Sự trung thành của khách hàng là chỉ số sự báo khả năng tiếp tục sử dụng
sản phẩm, dịch vụ trong tương lai. Đo mức độ trung thành của khách hàng
thường được thực hiện ở giai đoạn cuối của hành trình khách hàng, tức khách
hàng đã trải nghiệm toàn bộ hành trình mua hàng.
Câu hỏi phổ biến để đo sự trung thành của khách hàng thường là “Anh/chị
sẽ giới thiệu giải pháp hearme tới người thân, bạn bè?”. Câu hỏi này cũng là
câu hỏi trọng tâm khi đo chỉ số NPS (Net Promoter Score).
Sự trung thành của khách hàng cho thấy sự hài lòng tổng thể, khả năng
mua tiếp và khả năng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tới người khác. Đo sự trung
thành là tổng hợp của 3 câu hỏi dưới đây:
 Giải pháp hearme đáp ứng kỳ vọng, mong đợi của quý khách ở mức
độ nào?
 Khả năng anh/chị tiếp tục sử dụng giải pháp hearme?
 Khả năng giới thiệu giải pháp hearme tới bạn bè, người thân?
Đo các yếu tố chi phối sự hài lòng tổng thể (Tâm trạng và Nhận thức)
Đo các yếu tố chi phối sự hài lòng tổng thể thường được thực hiện ở từng
khâu, từng điểm tương tác trên hành trình khách hàng. Việc đo lường nên được
thực hiện thường xuyên, ngay sau các giao dịch/tương tác với khách hàng.
Ví dụ đo ngay sau khi khách hàng nhận hỗ trợ của bộ phận tư vấn khách
hàng, sau khi khách hàng đặt hàng, sau khi nhận sản phẩm để khác hàng đánh
10

giá một khâu, một vấn đề cụ thể trong quá trình giao dịch và sử dụng sản phẩm,
ví dụ như cách tư vấn của nhân viên, vấn đề bảo hành sản phẩm, vấn đề đổi trả,
giá trị sử dụng của sản phẩm.
Câu hỏi thường dùng để đo các yếu tố chi phối sự hài lòng tổng thể
thường là: “Mức độ hài lòng của anh/chị với các thiết bị đo lường hearme cung
cấp?Mức độ hài lòng của anh/chị với nhân viên tư vấn của hearme?
Tâm trạng (yêu/ghét) của khách hàng đối với thương hiệu/sản phẩm phần
lớn do chất lượng sản phẩm và giá trị sử dụng của sản phẩm quyết định. Nhận
thức của khách hàng về chất lượng sản phẩm/dịch vụ và mong đợi, kỳ vọng của
họ khi quyết định mua hàng sẽ chi phối sự hài lòng tổng thể. Mỗi yếu tố chi phối
sự hài lòng tổng thể này cần phải được đo lường riêng.
Ở bước này, doanh nghiệp cần đo nhận thức của khách hàng về sản phẩm.
Nhận thức ở đây được hiểu là đánh giá về sự hữu dụng của sản phẩm: sản phẩm
có ích hay không có ích, sản phẩm có phù hợp với nhu cầu của khách, sản phẩm
vượt quá mong đợi hay chưa đáp ứng được nhu cầu của khách.
Tâm trạng và sự hài lòng của khách hàng là hai khái niệm khá gần nhau
về nghĩa nhưng không phải là một. Sự hài lòng là trải nghiệm sau cùng tổng hoà
của nhiều yếu tố, trong khi tâm trạng là cảm xúc sản sinh trong quá trình sử
dụng sản phẩm, do chất lượng và giá trị sử dụng của sản phẩm đem lại.
Đo khả năng mua tiếp (Hành vi)
Cũng giống như đo sự hài lòng tổng thể và đo sự trung thành, đo khả năng
mua tiếp của khách hàng thường được thực hiện sau khi khách hàng đã trải
nghiệm quá trình mua hàng. Câu hỏi thường dùng để dự báo hành vi mua hàng
trong tương lai của khách hàng thường là: “Anh/chị có ý định tiếp tục sử dụng
giải pháp hearme trong thời gian tới?”.
Khi trả lời các câu hỏi về hành vi của khách hàng trong tương lai, khách
hàng thường cho rằng “mua sản phẩm này là lựa chọn đúng đắn” hay “tôi vui vì
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đã mua sản phẩm”. Hành vi của khách hàng trong tương lai cũng thể hiện trải
nghiệm đã qua của họ với dịch vụ chăm sóc khách hàng.
Sự hài lòng của khách hàng chi phối các hoạt động sau khi mua hàng của
khách hàng như mua tiếp trong tương lai và giới thiệu sản phẩm tới người khác
qua kênh truyền miệng hoặc mạng xã hội. Các hoạt động sau mua hàng này có
thể thay đổi hành vi của khách, khách có thể tìm kiếm thêm thông tin về sản
phẩm/dịch vụ, thay đổi địa điểm mua hàng, thay đổi phương thức mua hàng.
3.3.

Quy trình đo lường sự hài lòng khách hàng

Quy trình đo lường sự hài lòng khách hàng bắt đầu từ việc xác định các
yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng, tiếp đến là lập kế hoạch và triển
khai thực hiện, bước cuối cùng là tìm ra giải pháp và hành động thực thi. Tuy
nhiên, đo lường sự hài lòng không phải là quy trình đầu cuối mà là quy trình
tuần hoàn, vì vậy sau bước thực thi giải pháp, doanh nghiệp sẽ tiếp tục điều
chỉnh các yếu tố tác động đến sự hài lòng rồi tiến hành lại các bước tiếp theo
(chúng tôi sẽ giải thích thêm ở phần các bước thực hiện đo lường dưới đây).
Trước khi diễn ra quy trình đo lường sự hài lòng, lãnh đạo doanh nghiệp
cần xác định phạm vi đo lường và giao trách nhiệm thực hiện cho người phù
hợp.
Giao trách nhiệm đo lường cho ai?
Doanh nghiệp nên giao cho một người làm đầu mối chịu trách nhiệm việc
đo lường. Người phù hợp nhất là trưởng bộ phận chăm sóc khách hàng. Điều
này không có nghĩa là một mình người này làm hết các công việc, mà anh/chị
này cần huy động sự tham gia của các thành viên trong bộ phận chăm sóc khách
hàng, cũng như cần sự phối hợp từ các bộ phận khác.
Xác định phạm vi đo lường
Nhiều người nhầm tưởng việc đo lường sự hài lòng của khách hàng là
nhiệm vụ của bộ phận chăm sóc khách hàng, còn các bộ phận khác không cần
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quan tâm. Điều này là sai lầm, như chúng tôi đã phân tích ở các bài viết trước,
đo lường sự hài lòng cần sự tham gia của tất cả các bộ phận trong doanh nghiệp
bởi mỗi bộ phận đều có tương tác với khách hàng ở một điểm nhất định trong
hành trình khách hàng, mỗi bộ phận đều có đóng góp vào tổng thể sự hài lòng
khách hàng.
Mỗi bộ phận có tiêu chí đánh giá hiệu quả công việc và sự hài lòng của
khách hàng riêng mà bộ phận chăm sóc khách hàng không thể nắm bắt hết.
Chính vì vậy, các bộ phận cần chia sẻ các tiêu chí này với người phụ trách đo
lường để sử dụng khi thiết kế mô hình đo lường.
Các bước thực hiện đo lường sự hài lòng khách hàng:
Người chịu trách nhiệm thực hiện đo lường sự hài lòng có thể tiến hành
việc đo lường theo 8 bước cơ bản sau đây:
 Xác định các yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng
 Vạch ra mục tiêu của việc đo lường và lập kế hoạch thực hiện
 Chọn chỉ số đo lường phù hợp
 Xây dựng bảng hỏi
 Chọn thời gian và cách thức tiến hành
 Theo sát quá trình thu thập dữ liệu (follow-up)
 Phân tích dữ liệu thu thập được
 Tìm kiếm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng
Bước 1: Xác định những yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng?
Đối tượng đo lường là khách hàng – những người đã sử dụng sản phẩm,
dịch vụ của doanh nghiệp. Một số người nhầm lẫn đối tượng khảo sát đo lường
sự hài lòng với đối tượng khảo sát thị trường. Họ gửi bảng hỏi cho toàn bộ danh
sách email khách hàng mà họ thu thập được, không cần quan tâm khách hàng đó
đã sử dụng sản phẩm, dịch vụ của công ty hay chưa. Điều này sẽ khiến kết quả
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đo lường sự hài lòng không chính xác. Hãy nhớ, đối tượng đo lường sự hài lòng
là khách hàng ĐÃ CÓ GIAO DỊCH với doanh nghiệp.
Để thiết kế bảng hỏi cho chuẩn, người thực hiện cần xác định các yếu tố
tác động đến sự hài lòng của khách hàng. Các yếu tố này được xác định bằng
cách thu thập thông tin từ các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp, như chúng
tôi đã bàn ở mục trên phạm vi đo lường.
Mỗi sản phẩm, dịch vụ sẽ xuất hiện các yếu tố khác nhau tác động đến sự
hài lòng của khách hàng. Ví dụ thời gian chờ đợi, thủ tục giấy tờ cần thiết, thái
độ giao dịch viên là những yếu tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng đến
ngân hàng giao dịch. Trong khi sự hài lòng của khách hàng quán ăn lại chi phối
bởi thái độ nhân viên phục vụ, độ ngon của món ăn, mức độ sạch sẽ của quán và
giá cả.
Để xác định các yếu tố tác động này, doanh nghiệp có thể liệt kê các khía
cạnh quan trọng liên quan đến chất lượng sản phẩm và quá trình cung cấp dịch
vụ. Xác định các kỳ vọng cụ thể về chất lượng sản phẩm, dịch vụ.
Dưới đây là một số yếu tố thường tác động đến sự hài lòng:
 Kết quả cuối cùng: chất lượng sản phẩm/dịch vụ, kết quả giao dịch
 Thời gian hợp lý: Tốc độ xử lý và thời gian chờ đợi
 Thông tin: Chất lượng và tính chính xác của thông tin
 Nhân viên: Thái độ và sự hiểu biết của nhân viên
 Sự tiện lợi: Khách hàng có dễ sàng mua sản phẩm, dịch vụ hay
không, có dễ dàng đổi hàng và nhận trợ giúp hay không
 Không gian: Không gian cửa hàng có tạo sự thoải mái cho khách
hay không
 Sự an toàn: Khách hàng có cảm giác an toàn khi giao dịch với
doanh nghiệp hay không (thông tin cá nhân, thẻ ngân hàng được
bảo mật)
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 Giá cả: giá cả của sản phẩm dịch vụ có đi đôi với chất lượng hay
không
Bước 2: Vạch ra mục tiêu của việc đo lường và lập kế hoạch thực hiện
Tại sao phải đo lường sự hài lòng của khách hàng? Nắm được dữ liệu này
đem lại những lợi ích gì cho doanh nghiệp?
Trong kinh doanh, ai cũng sẽ cân nhắc giữa lợi ích của thông tin thu được
(sự hài lòng của khách hàng) và phí tổn để có được thông tin ấy (chi phí làm
bảng khảo sát và phân tích số liệu). Thành thật mà nói, nếu doanh nghiệp đo
lường xong mà không sử dụng để cải thiện chất lượng thì tốt nhất không nên tốn
thời gian và tiền bạc để đo.
Mục tiêu của đo lường sự hài lòng thường là:
 Cải thiện chất lượng của sản phẩm, dịch vụ
 Cải thiện chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng
 Cải thiện trải nghiệm khách hàng ở một điểm chạm nào đó trên hành
trình khách hàng
Khi đã xác định được nhóm đối tượng không hài lòng này, doanh nghiệp có thể
lên phương án cải thiện:
 Cải thiện các yếu tố dẫn đến sự không hài lòng của khách
 Tiếp cận các khách hàng có trải nghiệm tồi tệ để tìm cách cải thiện trải
nghiệm cho họ
 Cải thiện bộ phận chăm sóc khách hàng theo các kỳ vọng của khách
 Thử nghiệm nhiều phương pháp hỗ trợ khách hàng: chat trực tuyến,
gọi điện thoại, email.
Bước 3: Chọn chỉ số đo lường phù hợp
Tuỳ vào mục đích đo lường, doanh nghiệp có thể chọn một hoặc nhiều chỉ
số đo lường khác nhau. Có 3 loại chỉ số được dùng phổ biến trong đo lường sự
hài lòng, đó là Net Promoter Score (NPS), Customer Satisfaction Score (CSAT)
và Customer Effort Score (CES).
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CSAT và NPS: đo sự hài lòng của khách hàng
Customer Satisfaction Score (CSAT) là phương thức truyền thống được
các doanh nghiệp sử dụng để đo mức độ hài lòng của khách hàng với sản
phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp. Nhìn vào CSAT, doanh nghiệp có thể thấy
được sản phẩm/dịch vụ của họ đã đáp ứng được nhu cầu và kỳ vọng của khách
hàng hay chưa.
CSAT đo sự hài lòng của khách tại một thời điểm nhất định như lúc khách
mua hàng, khi khách chờ đợi lên máy bay, khi đổi vé, hay quá trình trao đổi với
nhân viên qua điện thoại. CSAT thường sử dụng các câu hỏi đi thẳng vào vấn đề
như “Mức độ hài lòng của anh chị với nhân viên hỗ trợ đổi vé máy bay?”.
Net Promoter Score (NPS) ra đời năm 2003 cũng dùng để đo mức độ hài
lòng của khách hàng. Nhưng khác với CSAT – đo mức độ hài lòng của khách ở
một thời điểm nhất định, NPS đo mức độ hài lòng của khách một cách tổng thể
dài hạn để thấy được sự trung thành của khách hàng với thương hiệu.
So với CSAT, NPS được đánh giá là chỉ số phục vụ tốt hơn cho việc dự
đoán hành vi tiêu dùng của khách hàng cũng như có mối liên hệ mật thiết hơn
với sự phát triển của doanh nghiệp.
Chỉ số CES
Customer Effort Score (CES) được giới thiệu lần đầu tiên năm 2010. CES
cho thấy mức độ dễ dàng khi tiếp cận sản phẩm/dịch vụ của khách hàng bằng
cách đo sự nỗ lực của khách khi tiếp cận sản phẩm/dịch vụ. Khách hàng sẽ được
hỏi các kiểu câu hỏi như “Anh/chị có tốn nhiều công sức để tiếp cận sản phẩm,
dịch vụ của chúng tôi không?”.
Triết lý của CES, cho rằng: “Các doanh nghiệp dịch vụ kiến tạo tập khách
hàng trung thành bằng cách giảm công sức khách hàng phải bỏ ra để tiếp cận sản
phẩm, dịch vụ như hỗ trợ họ giải quyết các vấn đề phát sinh nhanh chóng và
hiệu quả, chứ không phải làm hài lòng họ ở từng tương tác.”
Có 2 phiên bản CES. Phiên bản đầu tiên nhấn mạnh vào câu hỏi “Anh/chị
đã mất bao nhiêu công sức/nỗ lực (effort) để giải quyết vấn đề khúc mắc về sản
phẩm/dịch vụ” với thang điểm 1-7, 1 là rất khó, 7 là rất dễ. Phiên bản thứ hai
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thiết kế theo kiểu câu trả lời Đồng ý hay Không đồng ý với câu hỏi là “Doanh
nghiệp đã hỗ trợ tích cực để tôi giải quyết vấn đề gặp phải một cách dễ dàng”.
CSAT
Anh/chị đánh giá
trải nghiệm của bản
thân với dịch vụ
chăm sóc khách
hàng như thế nào?

CES
Doanh nghiệp đã hỗ trợ
tích cực để anh/chị giải
quyết vấn đề gặp phải
một cách dễ dàng?

Thang đo

Rất không hài lòng
Không hài lòng
Bình thường
Hài lòng
Rất hài lòng

Mục đích sâu
xa khi dùng
chỉ số

Sự hài lòng tổng thể
của khách hàng chi
phối bởi trải nghiệm
của khách hàng ở
các điểm tương tác
giữa khách hàng và
doanh nghiệp.
CSAT sẽ cho thấy
các yếu tố chi phối
sự hài lòng tổng thể.

Rất không đồng ý
Không đồng ý
Không đồng ý ở một
khía cạnh nào đó
Bình thường
Đồng ý ở một khía
cạnh nào đó
Đồng ý
Rất đồng ý
Các doanh nghiệp dịch
vụ kiến tạo tập khách
hàng trung thành bằng
cách giảm công sức
khách hàng phải bỏ ra
để tiếp cận sản phẩm,
dịch vụ như hỗ trợ họ
giải quyết các vấn đề
phát sinh nhanh chóng
và hiệu quả, chứ không
phải làm hài lòng họ ở
từng tương tác

Phương pháp
đo

CSAT là tổng số các
câu trả lời Hài lòng
và Hài lòng ở một
khía cạnh nào đó.
Điểm CSAT càng
cao thì mức độ hài
lòng của khách hàng
càng cao.

Câu hỏi

Sau khi nhóm và tính
mức trung bình của các
câu trả lời thì mức
trung bình càng cao
chứng tỏ công ty bạn
đã giúp khách hàng
tiếp cận sản phẩm/dịch
vụ một cách dễ dàng.
Mức trung bình thấp
chứng tỏ khách hàng
đang phải mất nhiều
công sức để tiếp cận
sản phẩm/dịch vụ

NPS
Với thang điểm từ
1-10, khả năng
anh/chị sẽ giới thiệu
sản phẩm/dịch vụ
của doanh nghiệp
tới người thân, bạn
bè là?
Thang điểm từ 1-10

Khách hàng thường
có xu hướng chia sẻ
trải nghiệm tiêu cực
hơn là nhớ trải
nghiệm tích cực.
Bằng cách quản trị
các khách hàng có
trải nghiệm xấu, cải
thiện trải nghiệm
cho họ, là doanh
nghiệp có thể tăng
NPS.
NPS = % Promoters
(người cho điểm từ
9-10) - % Detractors
(người cho điểm từ
0-6)
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Khả năng ứng
dụng

CSAT có khả năng
ứng dụng ở mọi loại
hình doanh nghiệp
bởi bảng câu hỏi đa
dạng.

Dễ dàng phát hiệu khâu Thấy được trải
“có vấn đề” để lên
nghiệm của khách
phương án cải thiện.
hàng về sản
phẩm/dịch vụ một
cách tổng thể

Bước 4: Lập bảng khảo sát
Các câu hỏi trong bảng khảo sát nên phục vụ cho mục tiêu đo lường.
Không nên đặt những câu hỏi khi doanh nghiệp không có ý định sử dụng thông
tin đó sau khi thu thập. Các câu hỏi nên ngắn gọn, dễ hiểu. Bản khảo sát không
nên quá dài khiến khách mất nhiều thời gian để trả lời.
Bước 5: Chọn thời gian và cách thức tiến hành
Thời gian phát bảng hỏi ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng của dữ liệu thu
thập được. Tuỳ vào mục đích đo lường mà bảng hỏi được gửi tới cho khách
hàng sau điểm tương tác cụ thể nào đó giữa khách hàng và doanh nghiệp.
Các thời điểm lý tưởng để gửi bảng hỏi thường là:
 Gửi ngay sau khi khách hàng tương tác với dịch vụ chăm sóc khách
hàng bởi lúc này cảm xúc của khách hàng còn mới mẻ.
 Gửi sau một thời gian khách hàng mua sản phẩm (sau bao lâu phụ
thuộc vào đặc điểm sản phẩm bạn đang kinh doanh, tính toán sao
cho khách hàng có thời gian trải nghiệm sản phẩm)
 Gửi vào các giai đoạn khác nhau trong vòng đời khách hàng
Hãy nhớ đừng gửi bảng hỏi liên tục cho 1 khách hàng bởi họ sẽ cảm thấy
phiền hà và tỷ lệ trả lời bảng hỏi thấp.
Chọn cách thức truyền tải bảng hỏi đến khách hàng cũng rất quan trọng.
Cùng là bảng câu hỏi ấy, nếu khách hàng được hỏi và trả lời ngay trên máy nhận
phản hồi như hearme đang cung cấp, họ có thể vui lòng trả lời ngay. Nhưng nếu
gửi qua email, rất có thể bảng hỏi ấy không bao giờ được mở ra.
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Bước 6: Theo sát quá trình thu thập dữ liệu
Thu thập dữ liệu là một khâu quan trọng quyết định kết quả của đo lường.
Nếu dữ liệu thu thập được không đủ tính đại diện, kết quả đo lường sẽ phản ánh
không chính xác tình trạng “sức khoẻ” của doanh nghiệp. Chính vì vậy người
chịu trách nhiệm đo lường cần theo sát quá trình thu thập dữ liệu. Nếu tỉ lệ phản
hồi của khách hàng thấp, chưa đạt được mục tiêu đề ra, người làm đo lường cần
có giải pháp để tăng tỉ lệ phản hồi.
Trong quá trình phân bổ bảng hỏi, khách hàng có thể đặt các câu hỏi liên
quan, người làm đo lường cần trả lời đầy đủ và kịp thời các câu hỏi này. Đồng
thời, quá trình phân bổ bảng hỏi cũng giúp doanh nghiệp nắm được các vấn đề
phát sinh ngay tại thời điểm khách hàng trả lời bảng hỏi. Khi có phản ảnh, than
phiền từ khách hàng, người làm đo lường cần báo cho các bộ phận liên quan để
xử lý vấn đề ngay lập tức.
Bước 7: Phân tích dữ liệu
Sau khi tập hợp được số liệu, cần thực hiện bước phân tích để sàng lọc
thông tin. Tuỳ thuộc vào cách thiết kế bảng hỏi mà bước phân tích này đơn giản
hay phức tạp.
Phân tích dữ liệu thu thập được là một bước quan trọng trong quy trình đo
lường sự hài lòng của khách hàng. Phân tích dữ liệu sự hài lòng khách hàng giúp
doanh nghiệp thấy được điểm mạnh, điểm yếu của mô hình hoạt động, từ đó có
chiến lược hành động cải thiện chất lượng, tăng doanh thu và lợi nhuận.
Nhưng phân tích dữ liệu là làm những gì? Là đếm xem có bao nhiêu
người trả lời bảng hỏi, bao nhiêu phần trăm đánh giá tốt, bao nhiêu người phàn
nàn? Đúng nhưng chưa đủ. Phân tích dữ liệu cần nhiều kỹ năng hơn thế, chứ
không chỉ dừng ở tính tổng và phần trăm đơn thuần.
Ngoài tính toán, phân tích dữ liệu đòi hỏi người làm đo lường sự hài lòng
phải:
 So sánh sự khác nhau giữa các nhóm khách hàng (khách hàng mua 1
lần – khách hàng mua nhiều lần, khách nam – khách nữ, khách hàng
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lớn tuổi – khách hàng trẻ,…), giữa các cơ sở kinh doanh (nếu nhiều
hơn 1 cơ sở), giữa các mặt hàng/dịch vụ (với doanh nghiệp kinh doanh
nhiều hơn 1 sản phẩm, dịch vụ).
 So sánh đối chứng với các mục tiêu đề ra để xem mục tiêu nào đạt
được, mục tiêu nào chưa.
 So sánh kết quả với các lần đo lường trước, hoặc so sánh với xu hướng
chung (nếu là lần đầu đo lường).
Ngoài ra, việc phân tích dữ liệu cũng cần trả lời một số câu hỏi sau:
 Số liệu nói lên những xu hướng gì?
 Có sự khác biệt nào trong phản hồi của các nhóm khách hàng?
 Khách hàng có đưa ra gợi ý để cải thiện chất lượng sản phẩm/dịch vụ?
Dưới đây là hướng dẫn chi tiết một số hoạt động quan trọng trong phân
tích dữ liệu sự hài lòng khách hàng:
Tính toán các chỉ số
Trước tiên, hãy nhớ công thức tính các chỉ số. Tiếp đó, hãy liệt kê dữ liệu
theo các thành tố xuất hiện trong công thức tính.
Ví dụ để tính chỉ số NPS (Net Promoter Score), cần liệt kê dữ liệu như:
Hãy đánh giá khả năng bạn sẽ giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của công ty tới người thân
bạn bè theo thang điểm 0 (không bao giờ) đến 10 (chắc chắn)?
Tỷ lệ

Số người trả lời

9 – 10 điểm (Promoters)

71%

852

7 – 8 điểm (Passives)

18%

216

0 – 6 điểm (Detractors)

11%

132

Tổng

100%

1.200

NPS = % Promoters - % Detractors = 71 – 11 = 60%
Tìm hiểu ý nghĩa ẩn sau những con số
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Những con số nói lên điều gì? Mỗi chỉ số mang một ý nghĩa nhất định,
cho thấy thấy insight khách hàng (những suy nghĩ, mong muốn ẩn sâu bên trong
ảnh hưởng đến quyết định mua hàng). Người phân tích số liệu phải hiểu được ý
nghĩa của các con số. Đặt các con số cạnh nhau, xem xét từng con số riêng lẻ,
theo cặp, theo nhóm, bởi có những vấn đề được thể hiện bằng hai hay nhiều con
số cùng nhau.
So sánh giữa các nhóm khách hàng
So sánh giữa các nhóm khách hàng để thấy được đặc điểm khác biệt của
từng nhóm, từ đó tìm ra vấn đề, có chính sách cho từng nhóm cụ thể.

Cơ sở miền Bắc
Cơ sở miền Trung
Cơ sở miền Nam
Tổng số người trả

9-10 điểm

7-8 điểm

0-6 điểm

80%

7%

13%

320

28

52

46%

40%

14%

184

160

56

86%

8%

6%

344

32

24

400

852

216

132

1.200

Tổng

400

400

lời
NPS cơ sở miền Bắc: 80 – 13 = 67
NPS cơ sở miền Trung: 46 – 14 = 32
NPS cơ sở miền Nam: 86 – 6 = 80
Từ kết quả này ta có thể thấy cơ sở miền Nam đang hoạt động hiệu quả
nhất, trong khi cơ sở miền Trung hoạt động kém hiệu quả nhất.
So sánh đối chứng với mục tiêu đề ra
Nếu mục tiêu đề ra là đạt NPS = 65 thì kết quả cho thấy toàn hệ thống
chưa đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, chia nhỏ các cơ sở thì cơ sở miền Nam vượt
mức mục tiêu trong khi cơ sở miền Trung chưa đạt.
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So sánh số liệu các năm trước
Năm

NPS

2019

60

2018

62

2017

61

2016

60

So sánh với số liệu cũ sẽ cho thấy tốc độ và mức độ cải thiện sự hài lòng
khách hàng.
So sánh với xu hướng chung
Ngành

Mức NPS trung bình

Chăm sóc sức khoẻ

62

Bán lẻ

54

Nhà hàng

53

Du lịch

53

Sản xuất

51

Giao thông vận tải

51

Ngân hàng

46

Xây dựng

45

Bảo hiểm

42

Nếu doanh nghiệp của bạn thuộc nhóm cung cấp dịch vụ chăm sóc sức
khoẻ thì NPS = 60 là chưa đạt mức trung bình. Nhưng ngược lại, nếu bạn là nhà
hàng thì NPS = 60 có nghĩa là đang hoạt động tốt.
Bước 8: Tìm giải pháp, thực thi cải tổ để thúc đẩy tăng trưởng
Số liệu sẽ chỉ ra vấn đề khiến khách hàng không hài lòng nằm ở đâu
nhưng cần cải thiện bước nào, cải thiện như thế nào nằm ở khả năng phân tích
và phán đoán của doanh nghiệp.
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Mỗi số liệu đều cho thấy đặc điểm bên trong của khách hàng. Doanh
nghiệp có thể đưa ra phương án cải thiện dựa vào các phàn nàn của khách, cũng
có thể dựa vào các khen ngợi của khách. Điều quan trọng cần làm là loại bỏ các
yếu tố tác động tiêu cực đến sự hài lòng khách hàng, gia tăng các hoạt động cải
thiện trải nghiệm của khách hàng.
Sau khi thực thi cải tổ, doanh nghiệp có thể chia sẻ các kết quả đạt được
nhằm khích lệ các bộ phận cùng tham gia vào quá trình đo lường sự hài lòng.
Đồng thời, doanh nghiệp có thể công khai các kết quả đo lường với khách hàng
để khách hàng thấy doanh nghiệp thực sự đang hành động để mang đến trải
nghiệm tốt nhất.
3.4.

Bản đồ quy trình đo lường

Hearme xin giới thiệu đến quý doanh nghiệp 8 bước đo lường hài lòng
khách hàng, giúp doanh nghiệp của bạn thực hiện chương trình đo lường hài
lòng khách hàng thành công.
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Trang cuối
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