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NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ NET PROMOTER SCORE

1. NPS là gì?
NPS (Net Promoter Score) là một công cụ đánh giá sự hài lòng của khách
hàng với sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp thông qua việc đo lường mức độ sẵn
sàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp tới những người khác.
NPS được đánh giá là một công cụ hiệu quả, nhanh chóng trong việc thu thập
dữ liệu, đánh giá sự trung thành của khách hàng theo thời gian thực.
NPS được giới thiệu lần đầu tiên trên tạp chí khoa học Harvard Business
Review năm 2003 bởi Fred Reichheld. NPS tập trung vào đo lường cảm nhận chung
của khách hàng về thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ.

2. Công thức tính NPS

Cách tính NPS dựa vào hệ thống thang điểm từ 0-10 (0 thấp nhất, 10 cao nhất),
chia làm 3 nhóm: Detractors, Pasives, và Promoters.
 Promoters (9 – 10 điểm): Những khách hàng đánh giá doanh nghiệp từ 910 điểm, là những người có thiện cảm với doanh nghiệp. Họ có tỷ lệ mua lại
cao nhất và giới thiệu tới 80% khách hàng mới cho doanh nghiệp.
 Passives (7 – 8 điểm): Những khách hàng “hài lòng thụ động”, hay còn gọi
là khách hàng vô cảm, những người đánh giá công ty từ 7-8 điểm. Những
người này thường bị thúc đẩy bởi quán tính hơn là lòng trung thành hay sự
nhiệt tình, và họ sẽ rời bỏ doanh nghiệp khi ai đó mang đến một thương vụ
hời hơn.
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 Detractors (dưới 6 điểm): Những khách hàng đánh giá doanh nghiệp từ 0-6
điểm là khách hàng không hài lòng về sản phẩm, dịch vụ, sẽ nói xấu doanh
nghiệp với những người khác.
Chỉ số NPS được đo lường bởi hiệu phần trăm giữa nhóm khách hàng hài lòng
(thang số từ 9 đến 10) và nhóm khách hàng không hài lòng (thang số từ 0 đến 6) .
Nhóm khách hàng thụ động (thang số từ 7 đến 8) được đo lường trên tổng số phản
hồi của khách hàng sẽ không ảnh hưởng đến chỉ số NPS.
Công thức:
NPS = % (Promoters) – % (Detractors)
Ví dụ: Khảo sát 100 khách hàng, trong đó có 50 Promoters (50%) , 25 passives
(25%) và 25 detractors (25%).
Suy ra: Chỉ số NPS = 50% – 25% = 25%
Trong trường hợp khác: Cùng khảo sát trên 100 khách hàng, trong đó có 30
Promoters (30%) , 30 passives (30%) và 40 detractors (40%).
NPS = 30% – 40% = -10%
Như vậy chỉ số NPS sẽ có giá trị từ -100 đến 100. Nếu chỉ số NPS của doanh
nghiệp bạn dưới 0 nghĩa là dù doanh nghiệp đang có lợi nhận thì đó là nguồn lợi
nhậu xấu - đến từ việc doanh nghiệp đang cố bán hàng mà bỏ qua cảm nhận và trải
nghiệm của khách hàng.

3. Lợi ích khi đo lường NPS
Ngày nay, NPS là chỉ số được dùng phổ biến trong các doanh nghiệp lớn nhỏ
trên thế giới, từ doanh nghiệp top 500 toàn cầu cho đến những doanh nghiệp khởi
nghiệp.
Vì sao NPS lại được sử dụng rộng rãi đến vậy? Các doanh nghiệp trên thế giới
đều nhận thấy khả năng ứng dụng và lợi ích lớn mà NPS mang lại.
NPS đóng vai trò như một công cụ phản ánh tình trạng hoạt động của công
ty/thương hiệu. Quan trọng hơn thế, NPS giúp doanh nghiệp xác định tập khách hàng
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trung thành, dựa vào đặc tính của tập khách hàng này, doanh nghiệp có thể phát triển
sản phẩm, dịch vụ tiến tới tiệm cận kỳ vọng của khách hàng.
Quản trị tập khách hàng trung thành
Khách hàng tiếp tục sử dụng sản phẩm/dịch vụ hay nói cách khách là trở thành
khách hàng trung thành của doanh nghiệp là mục tiêu hướng tới của các doanh
nghiệp phát triển bền vững.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, 66% khách hàng Mỹ chi tiêu nhiều hơn cho thương
hiệu quen thuộc. Điều này có nghĩa là, tập khách hàng trung thành càng lớn thì doanh
thu của doanh nghiệp càng tăng. Doanh thu tăng trong khi không mất chi phí để tập
khách hàng này quay trở lại mua sắm, lợi nhuận doanh nghiệp sẽ tăng.
Vậy làm sao để xác định và quản trị tập khách hàng trung thành? Doanh
nghiệp có thể sử dụng NPS.
Đo lường NPS hằng ngày sẽ cho doanh nghiệp thấy khả năng khách hàng hiện
tại giới thiệu sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp đến những người khác. NPS cho
thấy bức tranh thực trạng của tập khách hàng trung thành.
Sau khi nắm được thực trạng của tập khách hàng trung thành, làm thế nào để
quản trị thành công? Hãy nhìn vào ví dụ của hãng hàng không Southwest. Hãng này
tập trung vào dịch vụ khách hàng để tạo lập và duy trì lượng khách hàng thân thiết
thường xuyên sử dụng Southwest mỗi lần di chuyển.
Hãng đưa ra chính sách giá cạnh tranh, giá vé của Southwest luôn thấp hơn
các hãng hàng không khác. Nhiều năm liền, hãng làm mọi cách để giữ giá vé rẻ,
hãng đưa ra chính sách càng bay nhiều càng rẻ cho khách hàng thân thiết. Vì vậy mà
tần suất khách hàng thân thiết tiếp tục bay với Southwest cao hơn nhiều so với các
đối thủ. Southwest cũng hạn chế tối đa việc delay (lùi giờ bay).
Các chính sách của Southwest luôn hướng đến việc xây dựng tập khách hàng
trung thành như miễn phí hành lý ký gửi (dù giá vé đã rất rẻ so với các đối thủ), thẻ
khách hàng thân thiết với nhiều ưu đãi, và dịch vụ chăm sóc khách hàng cực chu
đáo.
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Rất khó để thuyết phục khách hàng trung thành của Southwest sử dụng hãng
hàng không khác nếu Southwest cũng có đường bay tương tự. Nhiều khách hàng sẵn
sàng trả thêm tiền để bay với Southwest (hãng khác có giá vé rẻ hơn) bởi họ coi
trọng thương hiệu gắn bó với mình. Chính vì thế mà Southwest có NPS là 62, một
trong những hãng hàng không có NPS cao nhất trong ngành công nghiệp này.
Gắn kết bộ phận chăm sóc khách hàng
Nghiên cứu năm 2017 của Gallup chỉ ra rằng 67% những người hoạt động
trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng ở Mỹ không gắn kết với công việc của họ.
Điều này có nghĩa là những người này giao tiếp với khách hàng ngày ngày
nhưng lại không có mục tiêu cụ thể.
Khi triển khải NPS, điều này có nghĩa là bạn – ông chủ doanh nghiệp đang
nói với các nhân viên chăm sóc khách hàng rằng mục tiêu của họ là tăng NPS, đồng
nghĩa với việc tăng hiệu quả làm việc, tăng mức độ hài lòng của khách hàng, làm
sao để khách hàng sẵn lòng giới thiệu sản phẩm dịch vụ của công ty tới những người
khác.
Khi có mục tiêu cụ thể, bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ gắn kết với nhau
hơn, cùng nhau giải quyết vấn đề, tìm cách tăng Promoters (những người ủng hộ
công ty, sẽ giới thiệu công ty tới người khác) và giảm Detractors (những người không
hài lòng với công ty, sẽ nói xấu công ty với người khác).
Kết quả cuối cùng là gì, doanh số tăng, tỷ lệ khách hàng bỏ đi giảm, và doanh
nghiệp sẽ xây dựng được tập khách hàng trung thành ngày càng lớn.
Dự báo tập khách hàng mới bằng marketing truyền miệng
Một trong những ưu điểm lớn nhất của NPS là phản ánh khả năng khách hàng
giới thiệu sản phẩm dịch vụ của công ty tới người thân bạn bè.
Nghiên cứu chỉ ra rằng 92% khách hàng cho biết họ tin tưởng vào lời giới
thiệu của người thân, bạn bè hơn tất cả các hình thức quảng cáo khác.
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Biết đến sản phẩm dịch vụ từ hình thức truyền miệng đóng vai trò cực kỳ quan
trọng trong hành trình khách hàng, là hình thức dẫn đến quyết định mua hàng nhanh
nhất.
Nhìn vào NPS, doanh nghiệp có thể dự báo lượng khách hàng mới trong tương
lai và có chính sách đón đầu để những khách hàng này ra nhập tập khách hàng trung
thành.

4. Cách thiết kế bảng hỏi để đo NPS
Câu hỏi phổ biến trong đo lường NPS là: “Khả năng quý khách sẽ giới thiệu
sản phẩm, dịch vụ của công ty tới người thân, bạn bè là?”
Ngoài câu hỏi trên, bảng khảo sát thường có thêm câu hỏi “follow up” - câu
hỏi bổ sung để tìm hiểu nguyên nhân của điểm số mà khách hàng đã cho.
Câu hỏi bổ sung có thể là: “Quý khách chưa hài lòng về sản phẩm, dịch vụ
ở những điểm nào?” hoặc “Chúng tôi cần thay đổi điều gì để phục vụ quý khách
tốt hơn?”.
Những câu hỏi mở như thế này sẽ giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn các vấn đề
khách hàng đang gặp phải, từ đó lên phương án cải tiến, nâng cao chất lượng phục
vụ.
Hãy giữ khảo sát thật ngắn gọn, tối đa bốn hoặc năm câu hỏi. Các khảo sát dài
có nghĩa là tỷ lệ phản hồi thấp, sự mệt mỏi trong khảo sát dẫn đến các câu trả lời
không chính xác và dữ liệu không có tính ứng dụng cao.
Ba câu hỏi là lý tưởng nhất. Khảo sát ngắn hơn 3 câu hỏi có thể tạo ra tỷ lệ trả
lời cao hơn, nhưng nếu chỉ sử dụng duy nhất câu hỏi NPS thì dữ liệu thu được sẽ rất
hạn chế. Với ba câu hỏi, bạn có thể thu thập tất cả dữ liệu cần thiết để nắm được tình
hình, lên phương án hành động mà tỷ lệ phản hồi cao (40% - 60%).
Cần lưu ý rằng, điểm số không phải là điều quan trọng nhất trong khảo sát
NPS. Điểm số chỉ cho bạn biết mức độ doanh nghiệp đang thực hiện, không cho biết
nguyên nhân khiến doanh nghiệp ở mức độ đó. Vì vậy hãy hỏi khách hàng để tìm ra
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những yếu tố tác động đến điểm số đó, từ đó doanh nghiệp có thể điều hướng hành
vi của khách hàng.

5. Quản trị trải nghiệp khách hàng với NPS
Nhờ NPS doanh nghiệp có thể điều chỉnh hành động, vận dụng hiệu quả các
nguồn lực để thúc đẩy tăng trưởng
Kiểm soát tỷ lệ Detractors để tránh mất khách
Làm sao để khách hàng quay trở lại, tiếp tục sử dụng sản phẩm, dịch vụ của
công ty là nhiệm vụ sống còn. Để làm được điều đó, doanh nghiệp phải khiến khách
hàng hạnh phúc.
Nhận diện các yếu tố khiến khách hàng không hài lòng, từ đó cải thiện các
trải nghiệm xấu là phương pháp hiệu quả để nâng mức độ hạnh phúc của khách hàng.
Doanh nghiệp có thể nhìn vào NPS để xác định các yếu tố này.
Khi đã có danh sách Detractors, doanh nghiệp nên gửi thư cá nhân để tìm hiểu
và xoa dịu trải nghiệm xấu của khách hàng. Doanh nghiệp có thể gửi khách hàng mã
giảm giá cho lần mua hàng tiếp theo hoặc đề nghị đặc biệt nào đó như một lời xin
lỗi.
Mục đích của bức thư là để cải thiện ấn tượng của khách hàng về doanh nghiệp
của bạn, đồng thời nhận diện các vấn đề có tác động đến mối quan hệ giữa doanh
nghiệp và khách hàng trong tương lai.
Sau bức thư này, doanh nghiệp cần tiếp tục theo sát các Detractors. Sau một
thời gian, hãy gửi thêm một bản khảo sát NPS tới Detractors để xem những hành
động của doanh nghiệp có cải thiện được tình hình hay không. Theo sát các
Detractors cũng giúp doanh nghiệp phát hiện ra các vấn đề chủ chốt tác động xấu
đến mối quan hệ của doanh nghiệp với khách hàng.
Ví dụ như việc theo sát các Detractors có thể giúp doanh nghiệp nhận ra rằng
phần lớn các phàn nàn của khách hàng về công ty bạn là vì thời gian chờ đợi nhận
báo giá quá lâu. Với phát hiện này, bạn có thể cải thiện mức độ hạnh phúc cho khách
bằng cách thay đổi quy trình làm việc, rút ngắn thời gian chờ đợi cho khách.
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Tạo xúc tác để Promoters giới thiệu nhiều khách hơn
Các nghiên cứu cho thấy, “khách giới thiệu khách” là phương thức ra đơn
hàng hiệu quả và ít tốn kém nhất.
 Khả năng mua của đối tượng được người quen giới thiệu cao hơn gấp 4 lần
so với bình thường.
 Giá trị mang lại từ khách được người quen giới thiệu cao hơn khách bình
thường tới 16%
 Khách đến với doanh nghiệp từ kênh giới thiệu có tỷ lệ quay trở lại sử dụng
sản phẩm/dịch vụ cao hơn 37%, nhưng tỷ lệ bỏ đi lại thấp hơn 18% so với
khách thường
 Khách đến từ kênh giới thiệu đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp cao hơn
16% so với khách thường.
 Phát hiện đáng giá nhất là 83% khách hàng có trải nghiệm tốt về sản phẩm
đều sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm của mình với người khác. Trong đó 29%
thực sự giới thiệu sản phẩm tới bạn bè, người thân của mình. Nhờ chỉ số NPS,
doanh nghiệp có thể nhận diện nhóm Promoters thuộc 83% này để tạo xúc
tác cho họ giới thiệu nhiều khách hơn.
Sau một thời gian sử dụng sản phẩm/dịch vụ, hãy gửi phiếu điều tra sử dụng
chỉ số NPS cho Promoters, trong đó có phần câu hỏi để tìm hiểu xem động lực nào
khiến họ muốn giới thiệu sản phẩm/dịch vụ này cho người khác.
Câu hỏi này như một chất xúc tác thúc đẩy khách giới thiệu cho người khác,
đồng thời bạn cũng biết họ muốn nhận lại gì từ doanh nghiệp để “thưởng” cho họ.
Nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ
Doanh nghiệp cũng có thể sử dụng NPS như một công cụ để phát triển sản
phẩm/dịch vụ. Hãy sử dụng khảo sát NPS hàng quý với câu hỏi “Anh/chị có ý định
giới thiệu sản phẩm/dịch vụ này tới bạn bè, người thân không?”. Kèm với câu hỏi
này nên là một ô trống để khách hàng chia sẻ thêm cảm nhận của họ về sản
phẩm/dịch vụ.
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Từ bảng khảo sát, hãy lọc ra các ý kiến liên quan đến sản phẩm, dịch vụ. Sau
đó so sánh điểm NPS của từng đặc điểm sản phẩm/dịch vụ với các vấn đề than phiền
của khách để tìm ra điểm cần hoàn thiện của sản phẩm.
Biến Promoters thành tiếp thị viên
Fred Reichheld, cha đẻ của chỉ số NPS, cho rằng: “Con đường duy nhất cho
tăng trưởng lợi nhuận là biến tập khách hàng trung thành thành phòng marketing của
công ty”.
Vậy làm sao để biến Promoters thành Marketers? Hãy tiếp cận những khách
hàng có mức độ hài lòng 9/10 và 10/10, đưa ra đề nghị hấp dẫn để họ thực hiện
quảng bá cho sản phẩm/dịch vụ của bạn. Những điều Promoters có thể làm như một
Marketers:
 Chia sẻ thông tin về sản phẩm, dịch vụ trên trang cá nhân như
Facebook/Twitter/Zalo.
 Viết review (đánh giá) về sản phẩm trên các chuyên trang uy tín về
review.
 Ví dụ điển hình cho việc sử dụng sản phẩm/dịch vụ.
Trong khi một số Promoters tự động chia sẻ sản phẩm/dịch vụ của bạn tới
người thân, bạn bè thì một số Promoters khác cần sự tác động. Sử dụng điểm thưởng
và các chính sách ưu đãi cho khách hàng trung thành là đã có thể tạo động lực để
khách hàng kéo khách mới về cho doanh nghiệp.

6. Những sai lầm cần tránh khi đo lường NPS
Xây dựng và triển khai NPS đem lại nhiều lợi ích lâu dài cho doanh nghiệp
nhưng không phải doanh nghiệp nào cũng thành công ngay từ khi mới tiếp cận NPS.
Dưới đây là những sai lầm phổ biến khi xây dựng và triển khai NPS doanh nghiệp
cần tránh.
Tỷ lệ phản hồi thấp
Surveys (bản khảo sát) được gửi đến 100% khách hàng hiện có của doanh
nghiệp nhưng chỉ 5-10% khách hàng gửi phản hồi về. Con số này đã đủ tính đại diện
hay chưa?
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Câu trả lời là chưa. Nếu doanh nghiệp không thu thập đủ phản hồi thì dữ liệu
thu được không mang tính đại diện và điểm NPS tính được cũng chưa chính xác.
Tỷ lệ phản hồi của khách hàng được kỳ vọng ở mức 25-50% để tính NPS
chuẩn. Phản hồi trên 50% thì điểm NPS tính được sẽ càng thể hiện chính xác tình
hình của doanh nghiệp.
Vậy làm sao để khách hàng trả lời survey? Hãy sử dụng các phương pháp
phân bổ survey thân thiện với khách hàng như máy nhận phản hồi đặt trực tiếp tại
cửa hàng giao dịch. Tỷ lệ khách hàng trả lời survey trên máy nhận phản hồi cao hơn
email bởi cảm xúc của khách hàng khi đến giao dịch còn mới mẻ, khách hàng có
nhu cầu chia sẻ cao hơn.
Nếu phân bổ survey qua email, hãy thường xuyên tương tác với khách hàng
bằng cách gửi các email nhắc nhở về trả lời survey, và nhớ đừng gửi quá nhiều
survey (không quá 2 surveys) tới khách hàng trong vòng 1 năm.
Quá nhiều câu hỏi trong survey
Với tâm lý “thừa còn hơn thiếu”, nhiều doanh nghiệp đặt hàng tá câu hỏi gửi
đến khách hàng. Có những thông tin thu thập về nhưng lại không sử dụng. Điều này
khiến survey trở nên nặng nề, dài dòng, khách hàng ngại trả lời khi nhìn bảng hỏi
dài cả vài ba trang.
Nghiên cứu chỉ ra rằng, cứ thêm 1 trang câu hỏi thì tỷ lệ trả lời của khách hàng
giảm từ 10-20%. Điều này có nghĩa là cứ thêm 1 trang câu hỏi thì cứ 10 người trả
lời sẽ có 1-2 người bỏ cuộc.
Giải pháp là hãy hỏi những thông tin thật sự cần thiết và phục vụ cho mục
đích chính khi làm survey. Bảng câu hỏi ngắn từ 2-5 câu hỏi được cho là có tỷ lệ
phản hồi cao nhất.
Giao trách nhiệm đo NPS cho 1 cá nhân
Khi triển khai NPS, hầu hết các doanh nghiệp đều sẽ giao trách nhiệm cho 1
cá nhân cụ thể. Người này sẽ xử lý các vấn đề phát sinh, thu thập số liệu, tính toán
NPS.
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Nếu NPS chỉ là lập bảng hỏi, gửi bảng hỏi, thu thập phản hồi và lưu trữ dữ
liệu thì việc giao triển khai NPS cho 1 cá nhân phụ trách là hợp lý. Nhưng NPS là
dự án của cả doanh nghiệp. Triển khai survey và thu thập số liệu có thể giao cho 1
cá nhân, nhưng phân tích số liệu và ứng dụng các phát hiện từ số liệu vào cải thiện
chất lượng dịch vụ, sản phẩm, chăm sóc khách hàng là công việc của cả hệ thống.
NPS chỉ hiệu quả khi cả người quản lý và nhân viên cùng đồng hành. Nhân
viên là người phát hiện ra vấn đề khi tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nhưng người
quản lý mới là người quyết định triển khai các phương án thay đổi. Quản lý có thể
uỷ quyền cho nhân viên xử lý các vấn đề gặp phải với khách hàng nhưng vẫn cần sát
sao và trao đổi thường xuyên với nhân viên.
Làm sao để tất cả nhân viên trong công ty đều tham gia vào xây dựng và triển
khai NPS? Giải pháp được gợi ý là thành lập các nhóm theo chức năng, gặp mặt
thường xuyên khoảng 2 tuần 1 lần để trao đổi về những khó khăn, vướng mắc, bài
học từ việc triển khai NPS, đưa ra 1 số giải thưởng cho nhóm xuất sắc.
Không theo sát lộ trình
Doanh nghiệp triển khai NPS và nhận được rất nhiều phản hồi của khách hàng,
phân tích dữ liệu nhưng sau đó “đắp chiếu” để đấy. Một thời gian sau, doanh nghiệp
đối mặt với nhiều vấn đề khách hàng phát sinh, doanh nghiệp sẽ làm gì?
Vấn đề thường gặp phải của nhiều doanh nghiệp là triển khai survey xong để
đấy hoặc triển khai không liên tục. Một thời gian dài không làm survey, đến cuối
năm gửi ồ ạt cho khách hàng, rồi ồ ạt nhận về quá nhiều phản hồi không xử lý kịp.
Có phản hồi, phân tích dữ liệu, tìm được các điểm yếu cần cải thiện, nhưng vì “bận
quá” nên không có thời gian lên phương án hành động, và thế là lãng quên.
Triển khai và xây dựng NPS cần theo lộ trình mới đảm bảo hiệu quả. Khi đã
lên kế hoạch thực hiện, hãy cố gắng đảm bảo tiến độ và theo sát các bước.
Để tránh tình trạng nhận phản hồi quá nhiều không xử lý kịp, đừng gửi survey
đến toàn bộ khách hàng cùng một lúc, hãy chia thành các nhóm nhỏ. Nếu sử dụng
máy tiếp nhận phản hồi, doanh nghiệp sẽ tránh được tình trạng quá tải phản hồi như
phương pháp gửi qua email.
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