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1. giôùi thieäu 
Coâng ty Wan Hai Lines ñöôïc thaønh laäp vaøo

naêm 1965, laø moät coâng ty vaän taûi hoaït ñoäng taïi
Ñaøi Loan, Nhaät Baûn vaø Ñoâng Nam AÙ. Töø nhöõng
naêm 1976, ñeå ñaùp öùng vôùi söï phaùt trieån nhanh
choùng thöông maïi quoác teá trong khu vöïc chaâu AÙ
- Thaùi Bình Döông vaø quoác teá, Wan Hai ñaõ phaùt
trieån theo höôùng thaønh moät coâng ty vaän taûi taøu
container. Rieâng taïi Vieät Nam, Wan Hai Lines
ñoùng truï sôû chính taïi TP. Hoà Chí Minh vaø vaên
phoøng ñaïi dieän cuûa coâng ty taïi moät soá caùc tænh,
thaønh phoá coù caûng bieån lôùn, nhö: Haûi Phoøng, Ñaø
Naüng, Quy Nhôn…

Taïi Vieät Nam, Wan Hai Lines chuû yeáu kinh
doanh dòch vuï vaän taûi container. Sôû höõu 1 ñoäi taøu
container maïnh, hieän ñaïi, ñuû khaû naêng ñaùp öùng
nhu caàu vaän taûi haøng hoùa vôùi taûi troïng lôùn, Wan
Hai Lines laø 1 trong 20 haõng taøu lôùn nhaát theá giôùi,

khai thaùc haàu heát caùc tuyeán treân theá giôùi, nhö
tuyeán chaâu AÙ - AÂu, chaâu AÙ - chaâu Myõ, noäi chaâu
AÙ, vaø caùc tuyeán ñi Austraulia, NewZeland.

Trong quaù trình cung caáp dòch vuï, söï haøi loøng töø
phía khaùch haøng ñoái vôùi chaát löôïng dòch vuï luoân
nhaän ñöôïc söï quan taâm cuûa caùc nhaø quaûn lyù taïi
Coâng ty. Chính vì vaäy caàn phaûi coù caùc nghieân cöùu
khaûo saùt, ño löôøng vaø ñaùnh giaù veà söï haøi loøng cuûa
khaùch haøng, ñeå töø ñoù ñöa ra nhöõng ñeà xuaát, giaûi
phaùp, kieán nghò nhaèm naâng cao hôn nöõa chaát löôïng
dòch vuï vaän taûi cuûa Coâng ty trong thôøi gian tôùi.

2. cô sôû lyù thuyeát 
2.1. Dòch vuï vaø chaát löôïng cuûa dòch vuï
Caên cöù quy ñònh taïi Ñieàu 233 - Luaät Thöông

maïi 2005, dòch vuï logistics laø hoaït ñoäng thöông
maïi, theo ñoù thöông nhaân toå chöùc thöïc hieän moät
hoaëc nhieàu coâng vieäc bao goàm nhaän haøng, vaän
chuyeån, löu kho, löu baõi, laøm thuû  tuïc haûi quan, caùc

taïp chí coâng thöông

Soá 15 - Thaùng 12/2018

NghieâN cöÙu cAÙc yeáu TOá AûNh höôûNg 
ñeáN söï hAøi lOøNg cuûA khAÙch hAøNg 

ñOái vôÙi chAáT löôïNg dòch vuï lOgisTics: 
khAûO sAÙT TAïi cOâNg Ty 

WAN hAi liNes, vieäT NAM

l PHAN THANH HAÛI - LEÂ THÒ NGUYEÂN THAÛO

TOÙM TAÉT :
Nghieân cöùu nhaèm ño löôøng caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán söï haøi loøng cuûa khaùch haøng ñoái vôùi

chaát löôïng dòch vuï logistics. Keát quaû cho thaáy coù 5 yeáu toá coù aûnh höôûng thuaän chieàu ñeán söï
haøi loøng veà chaát löôïng dòch vuï logistics cuûa khaùch haøng, laø: (1) Hình aûnh, (2) Nguoàn löïc, (3)
Quaù trình, (4) Quaûn lyù vaø (5) Keát quaû. Töø ñoù, ñöa ra moät soá gôïi yù cho nhaø quaûn lyù caùc caáp trong
vieäc hoaøn thieän moät soá caùc chính saùch, nhaèm naâng cao hôn nöõa söï haøi loøng cuûa khaùch haøng
khi söû duïng dòch vuï logistics cuûa Coâng ty trong thôøi gian tôùi.

Töø khoùa: Söï haøi loøng, khaùch haøng, chaát löôïng dòch vuï, logistics, Wan Hai Lines.
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thuû tuïc giaáy tôø khaùc, tö vaán khaùch haøng, ñoùng goùi
bao bì, ghi kyù maõ hieäu, giao haøng hoaëc caùc dòch vuï
khaùc coù lieân quan ñeán haøng hoùa theo thoûa thuaän
vôùi khaùch haøng ñeå höôûng thuø lao.

Chaát löôïng dòch vuï logistics veà baûn chaát cuõng
chính laø chaát löôïng dòch vuï, tuy nhieân noù cuõng coù
söï khaùc bieät theå hieän ôû ñieåm chaát löôïng dòch vuï lo-
gistics laø moät ñôn vò khoâng theå phaân chia roõ raøng
ñöôïc, töø khaâu kyù keát hôïp ñoàng ñeán khaâu vaän
chuyeån veà kho vaø baûo quaûn ñeán khaâu vaän chuyeån
ñeán tay khaùch haøng, traûi qua raát nhieàu coâng ñoaïn
xöû lyù lieân tuïc. Vieäc caûi tieán chaát löôïng dòch vuï lo-
gistics lieân quan ñeán töøng khaâu, töøng böôùc coâng
vieäc trong toaøn boä daây chuyeàn naøy. Chaát löôïng
dòch vuï logistics ñöôïc theå hieän treân hai maët, ñoù laø
chaát löôïng dòch vuï vaø chaát löôïng dòch vuï khaùch
haøng treân cô sôû so saùnh chaát löôïng dòch vuï logistics
vôùi chi phí maø ngöôøi söû duïng dòch vuï boû  ra.

2.2. Söï haøi loøng cuûa khaùch haøng
Söï haøi loøng khaùch haøng laø traïng thaùi caûm xuùc

ñoái vôùi saûn phaåm dòch vuï ñaõ töøng söû duïng. Söï haøi
loøng cuûa khaùch haøng laø möùc ñoä cuûa traïng thaùi caûm
giaùc cuûa moät ngöôøi baét nguoàn töø vieäc so saùnh keát
quaû thu ñöôïc töø vieäc tieâu duøng saûn phaåm/dòch vuï
vôùi nhöõng kyø voïng cuûa anh ta (Kotler, 1996). 

Trong nghieân cöùu cuûa Coyle vaø coäng söï (1992),
Shapiro (1987) ñaõ moâ taû baûy tieän ích taïo ra bôûi caùc
dòch vuï logistics: ñuùng chaát löôïng, ñuùng saûn phaåm,
ñuùng taïi nôi, ñuùng ñieàu kieän, vaøo ñuùng luùc, thoâng
tin ñuùng vaø vôùi giaù caû hôïp lyù. Vaø söï haøi loøng cuûa
khaùch haøng ñoái vôùi dòch vuï logistics laø toång hôïp
keát quaû cuûa vieäc ñaùp öùng baûy tieän ích neâu treân.

2.3. Moái quan heä giöõa chaát löôïng dòch vuï vaø söï
haøi loøng cuûa khaùch haøng

Nhieàu nghieân cöùu cho thaáy chaát löôïng dòch vuï
logistics vaø söï haøi loøng cuûa khaùch haøng coù moái
quan heä maät thieát vôùi nhau, chaát löôïng dòch vuï laø
nguyeân nhaân vaø söï haøi loøng laø keát quaû. Quan heä
giöõa chaát löôïng dòch vuï vaø söï thoûa maõn khaùch haøng
laø quan heä cuøng chieàu, chaát löôïng dòch vuï coù aûnh
höôûng tích cöïc ñeán caûm nhaän cuûa khaùch haøng.

Trong lónh vöïc nghieân cöùu chaát löôïng dòch vuï
vaø söï haøi loøng, thoûa maõn, khaùch haøng ñaõ ñöôïc caùc
nhaø nghieân cöùu thöïc hieän moät caùch coù heä thoáng
trong nhieàu naêm qua. Trong ñoù phaûi keå ñeán moät
soá moâ hình noåi tieáng laø moâ hình SERVQUAL
(Parasuraman vaø coäng söï, 1988). Ñoái vôùi lónh vöïc
vaän taûi giao nhaän ñöôøng bieån, caùc nhaø nghieân cöùu

thöôøng söû duïng moâ hình ROPMIS  do Thaùi Vaên
Vinh vaø Devinder Grewal ñeà xuaát naêm 2007. Theo
moâ hình ROPMIS, chaát löôïng dòch vuï bao goàm 6
thaønh phaàn, goàm: nguoàn löïc, keát quaû, quaù trình,
quaûn lyù, hình aûnh vaø traùch nhieäm xaõ hoäi. Ñieåm
vöôït troäi cuûa phöông phaùp naøy laø moâ hình naøy coù
nguoàn goác töø vieäc toång hôïp lyù thuyeát cuûa raát nhieàu
moâ hình khaùc nhau. 

Thoâng qua phoûng vaán thöû ñoái vôùi laõnh ñaïo caùc
phoøng ban trong Coâng ty Wan Hai Lines, taùc giaû
quyeát ñònh boû bieán “Traùch nhieäm xaõ hoäi” bôûi theo
quan ñieåm cuûa nhieàu laõnh ñaïo thì yeáu toá naøy treân
thöïc teá moâi tröôøng taïi Vieät Nam vaø Coâng ty Wan
Hai Lines chöa thöïc söï roõ reät. Vì vaäy, so vôùi moâ
hình ROPMIS, moâ hình nghieân cöùu lyù thuyeát cuûa
caùc taùc giaû coù 5 nhaân toá vôùi caùc giaû thuyeát nghieân
cöùu nhö sau:

H1: Nguoàn löïc cuûa Coâng ty Wan Hai Lines Vieät
Nam coù aûnh höôûng tích cöïc ñeán söï haøi loøng cuûa
khaùch haøng ñoái vôùi chaát löôïng dòch vuï logisctics.

H2: Keát quaû kinh doanh cuûa Coâng ty Wan Hai
Lines Vieät Nam coù aûnh höôûng tích cöïc ñeán söï haøi
loøng cuûa khaùch haøng ñoái vôùi chaát löôïng dòch vuï
logisctics.

H3: Quaù trình thöïc hieän vieäc kinh doanh cuûa
Coâng ty Wan Hai Lines Vieät Nam coù aûnh höôûng tích
cöïc ñeán söï haøi loøng cuûa khaùch haøng ñoái vôùi chaát
löôïng dòch vuï logisctics.

H4: Coâng taùc quaûn lyù cuûa Coâng ty Wan Hai Lines
Vieät Nam coù aûnh höôûng tích cöïc ñeán söï haøi loøng cuûa
khaùch haøng ñoái vôùi chaát löôïng dòch vuï logisctics.

H5: Hình aûnh cuûa Coâng ty Wan Hai Lines Vieät
Nam coù aûnh höôûng tích cöïc ñeán söï haøi loøng cuûa
khaùch haøng ñoái vôùi chaát löôïng dòch vuï logisctics.

Moâ hình nghieân cöùu ñeà nghò ñöôïc trình baøy
nhö sau:

KINH DOANH

Soá 15 - Thaùng 12/2018

Hình 1: Moâ hình nghieân cöùu  lyù thuyeát
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4. Phöông phaùp nghieân cöùu 
4.1. Phöông phaùp choïn maãu vaø thu thaäp

döõ lieäu
Nghieân cöùu laáy maãu 400 khaùch haøng coù

söû duïng dòch vuï logistics cuûa Coâng ty trong
naêm 2017, thoâng qua phöông thöùc göûi baûng
caâu hoûi baèng email, google drive vaø caû baûn
in ñeán tröïc tieáp ñòa ñieåm cuûa khaùch haøng treân
cô sôû döõ lieäu töø phoøng kinh doanh cuûa Coâng
ty cung caáp, döïa treân kyõ thuaät phoûng vaán saâu
chuyeân gia, thaûo luaän nhoùm thöû vôùi 10 khaùch
ñoái vôùi baûng caâu hoûi ñöôïc thieát laäp saün. 

Vieäc choïn maãu dieän roäng ñöôïc thöïc hieän
theo phöông phaùp choïn maãu thuaän tieän,
khaùch quan, ngaãu nhieân ñoái vôùi caùc khaùch
haøng coù söû duïng dòch vuï logicstics. Trong soá
400 baûng caâu hoûi toång hôïp ñöôïc thì coù moät soá
baûng caâu hoûi bò loaïi boû do khaùch haøng chöa
hoaøn thaønh toaøn boä caùc caâu hoûi. Do ñoù, maãu
nghieân cöùu chính thöùc laø n = 389. 

4.2. Phöông phaùp nghieân cöùu
4.2.1. Nghieân cöùu ñònh tính 
Nghieân cöùu ñònh tính ñöôïc thöïc hieän

thoâng qua vieäc thu thaäp, tìm hieåu, ñaùnh giaù
vaø toång hôïp taøi lieäu, tham khaûo caùc thang ño
vaø coù ñieàu chænh ñeå phuø hôïp vôùi ñieàu kieän
cuûa Coâng ty Wan Hai Lines. Vieäc ñieàu chænh
thang ño ñöôïc thöïc hieän döïa treân keát quaû cuûa
caùc cuoäc phoûng vaán saâu vôùi laõnh ñaïo moät soá phoøng
ban trong Coâng ty vaø thaûo luaän nhoùm vôùi 10 khaùch
haøng maãu coù söû duïng dòch vuï logicstics cuûa Coâng
ty trong naêm 2017. 

4.2.2. Nghieân cöùu ñònh löôïng 
Nghieân cöùu ñònh löôïng ñöôïc tieán haønh thoâng

qua vieäc thu thaäp döõ lieäu ñieàu tra baûng caâu hoûi vaø
xöû lyù baèng phaàn meàm SPSS ñeå phaân tích döõ lieäu
baèng caùc kyõ thuaät: phaân tích moâ taû, kieåm ñònh
Cronbach’s Alpha, phaân tích khaùm phaù EFA, phaân
tích hoài quy boäi.

5. Phaân tích döõ lieäu nghieân cöùu 
5.1. Thoáng keâ moâ taû veà maãu nghieân cöùu 
Phaàn meàm SPSS 20.0 ñöôïc söû duïng ñeå tieán

haønh phaân tích trong nghieân cöùu. (Baûng 1)
5.2. Kieåm ñònh heä soá Cronbach’s Alpha
Keát quaû kieåm ñònh Cronbach’s Alpha cho thang

ño cho thaáy caùc thang ño naøy ñeàu coù heä soá
Cronbach’s Alpha > 0.6 vaø heä soá töông quan bieán
toång > 0.3. Vì vaäy, ñieàu naøy cho thaáy taát caû caùc

thang ño vaø bieán quan saùt ñeàu ñaït ñoä tin caäy vaø
ñöôïc söû duïng trong phaân tích EFA tieáp theo.

TAÏP CHÍ COÂNG THÖÔNG

Soá 15 - Thaùng 12/2018

Ñaëc ñieåm Taàn suaát Tyû leä %

Vò trí coâng taùc cuûa KH khaûo saùt N = 389 100%

Nhaân vieân XNK 268 68,8

Tröôûng/phoù phoøng 71 18,2

Giaùm ñoác 13 3,5

Khaùc 17 9,4

Loaïi hình DN cuûa khaùch haøng N = 389 100%

Doanh nghieäp nhaø nöôùc 7 1,8

Doanh nghieäp tö nhaân 71 18,2

DN coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi 311 80

Thôøi gian söû duïng dòch vuï cuûa coâng ty N = 389 100%

Döôùi 1 naêm 34 8,8

Töø 1 ñeán döôùi 3 naêm 128 32,9

Ñaõ söû dung treân 3 naêm 227 58,2

Ngaønh ngheà kinh doanh cuûa KH N = 389 100%

Ñoà goã, noäi thaát 149 38,2

May maëc 156 40

Maùy moùc, thieát bò 27 7,1

Noâng saûn, thöïc phaåm 5 1,2

Khaùc 52 13,5

Baûng 1. Thoáng keâ moâ taû maãu ñieàu tra

Nguoàn: Keát quaû phaân tích töø phaàn meàm SPSS 20.0

Thang ño
Soá bieán 
quan saùt

Cronbach’s 
Alpha

Ghi chuù

Nguoàn löïc 5 0,771

Keát quaû laàn 2 sau khi loaïi
bieán NL6 

(Do heä soá töông quan bieán
toång laàn 1 laø 0,204 < 0.3)

Keát quaû
Quaù trình
Quaûn lyù

4
3
6

0,844
0,724
0,848

Hình aûnh

Söï haøi loøng
cuûa KH 

3

5

0,778

0.796

Keát quaû laàn 2 sau khi loaïi
bieán QL1, QL4 (Do heä soá

töông quan bieán toång laàn 1
laø 0,251; 0,244 < 0.3)

Nguoàn: Keát quaû phaân tích töø phaàn meàm SPSS 20.0.

Baûng 2. Keát quaû kieåm ñònh heä soá 
Cronbach’s Alpha caùc thang ño
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5.3. Phaân tích nhaân toá khaùm phaù EFA
(a) Keát quaû phaân tích EFA thang ño caùc yeáu toá:
Töø keát quaû ñieàu tra, döõ lieäu ñöôïc phaân tích

khaùm phaù nhaân toá vôùi söï hoã trôï cuûa phaàn meàm
SPSS, sau khi ñaõ loaïi ñi caùc bieán coù heä soá factor
loading nhoû hôn 0.5, keát quaû phaân tích khaùm phaù
nhaân toá cuoái cuøng thu ñöôïc nhö sau:

Keát quaû phaân tích cho thaáy heä soá KMO = 0,911
> 0.5, kieåm ñònh Batlett coù p-value baèng 0,000 <
0,05, phöông sai trích baèng 63,013%  > 50% (Baûng
3), caùc heä soá factor loading ñeàu lôùn hôn 0,5, caùc

bieán quan saùt hình thaønh 5 nhaân toá. Nhö vaäy caùc
tieâu chuaån khi söû duïng phaân tích khaùm phaù nhaân toá
ñeàu phuø hôïp vôùi taäp döõ lieäu nghieân cöùu.

(b) Keát quaû phaân tích EFA thang ño caùc yeáu toá
söï haøi loøng cuûa khaùch haøng ñoái vôùi chaát löôïng dòch
vuï logicstics

Keát quaû phaân tích EFA cho thaáy heä soá KMO =
0.784 > 0.5, kieåm ñònh Bartlett coù p-value baèng
0.000 < 0.05, phöông sai trích baèng 62,030 % >
50%, caùc bieán quan saùt chæ hình thaønh duy nhaát moät
nhaân toá (Baûng 4). Nhö vaäy, söû duïng phaân tích EFA
laø phuø hôïp vaø thang ño bieán phuï thuoäc (söï haøi loøng
cuûa khaùch haøng) chæ laø thang ño ñôn höôùng.

Nhö vaäy sau khi tieán haønh phaân tích khaùm phaù
nhaân toá töø taäp hôïp caùc bieán quan saùt xaây döïng
ñöôïc, khoâng coù nhaân toá naøo thay ñoåi. Vì vaäy, moâ
hình nghieân cöùu vaø caùc giaû thuyeát nghieân cöùu vaãn
ñöôïc giöõ nguyeân nhö moâ hình ban ñaàu.

5.4. Keát quaû phaân tích hoài quy
Töø keát quaû cuûa Baûng 5 ta thaáy, coù 5 yeáu toá coù

yù nghóa veà maët thoáng keâ. Ñoù laø yeáu toá veà: Keát quaû,
Quaûn lyù, Nguoàn löïc, Quaûn trò, Hình aûnh. Vì vaäy,
phöông trình hoài quy ñöôïc  xaùc ñònh nhö sau:

SHL = 0.146*KQ + 0.294*QL + 0.201*NL +
0.172*QT + 0.150*HA

Beân caïnh ñoù, thoáng keâ F cuûa phaân tích phöông
sai coù p-value baèng 0,000 cho thaáy keát quaû öôùc
löôïng laø phuø hôïp. Giaù trò R2 hieäu chænh = 0,540
cho bieát raèng caùc bieán ñoäc laäp trong moâ hình coù
theå giaûi thích ñöôïc 54% söï bieán thieân cuûa bieán
phuï thuoäc. Hay noùi caùch khaùc, giaù trò R2 hieäu
chænh giaûi thích ñöôïc 54% söï phuø hôïp cuûa moâ
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Bieán quan saùt
Nhaân toá

1 2 3 4 5

KQ1 ,796

KQ2 ,775

KQ3 ,703

KQ4 ,684

QL3 ,649

QL2 ,590

QL7 ,827

QL6 ,616

QL5 ,552

NL1

NL2 ,738

,795

NL3 ,701

NL4 ,649

NL5 ,612

QT1 ,761

QT2 ,698

QT3 ,608

QT4 ,583

HA3 ,852

HA2 ,832

HA1 ,799

Baûng 3. Keát quaû phaân tích EFA ñoái vôùi  thang ño 
caùc yeáu toá chaát löôïng dòch vuï 

KMO = 0,911> 0,5; Kieåm ñònh Batletts Chi-Square =
3454,750; Sig =0.000 < 0.05;  Phöông sai trích =
63,013% > 50%
Nguoàn: Keát quaû phaân tích töø phaàn meàm SPSS 20.0

Bieán Nhaân toá

1

CLDV3 ,805

CLDV4 ,799

CLDV2 ,776

CLDV1 ,770

KMO = 0,795 > 0.5, Kieåm ñònh Batletts 
Chi-Square = 440.459, Sig =0,000 < 0,05

Phöông sai trích = 62,030 % > 50%

Baûng 4. Keát quaû phaân tích EFA ñoái vôùi bieán söï 
haøi loøng cuûa khaùch haøng DN

Nguoàn: Keát quaû phaân tích töø phaàn meàm SPSS 16.0
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hình. Heä soá VIF cuûa caùc bieán phuï thuoäc trong moâ
hình ñeàu nhoû hôn 10, vì vaäy cho thaáy khoâng coù
söï toàn taïi cuûa hieän töôïng ña coäng tuyeán. Cuõng
caên cöù vaøo keát quaû cuûa Baûng 5, ta coù theå nhaän
thaáy caùc giaû thuyeát ñeàu ñöôïc chaáp nhaän doc giaù
trò p-value ñeàu nhoû hôn 0.05. (Baûng 5)

Treân cô sôû keát quaû nghieân cöùu ñònh löôïng veà
caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán söï haøi loøng cuûa khaùch
haøng ñoái vôùi chaát löôïng dòch vuï logicstics do Coâng
ty Wan Hai Lines cung caáp, coù theå ruùt ra moät soá
caùc keát luaän nhö sau:

Phöông trình hoài quy tuyeán tính boäi ñöôïc trích
theo heä soá Beta chuaån hoùa cho thaáy, nhaân toá söï
ñaùp öùng coù heä soá Beta chuaån hoùa cao hôn nhieàu
so vôùi taát caû caùc nhaân toá coøn laïi. Heä soá Beta chuaån
hoùa cuûa nhaân toá Quaûn lyù baèng 0,294, cuûa nhaân toá
NL baèng 0,201; trong khi heä soá Beta chuaån hoùa
cuûa taát caû caùc nhaân toá coøn laïi ñeàu nhoû hôn 0,2. Do
ñoù, coù theå keát luaän ñöôïc raèng, coâng taùc Quaûn lyù
vaø Nguoàn löïc cuûa Coâng ty ñang laø hai yeáu toá aûnh
höôûng maïnh nhaát ñeán söï haøi loøng cuûa khaùch haøng
ñoái vôùi chaát löôïng dòch vuï taïi Wan Hai Lines. 

Heä soá Beta chuaån hoùa cuûa caùc nhaân toá veà keát
quaû, quaù trình, hình aûnh cuõng laø nhaân toá coù taùc
ñoäng aûnh höôûng ñeán söï haøi loøng cuûa khaùch haøng
ñoái vôùi chaát löôïng dòch vuï logistics cuûa Coâng ty
Wan Hai Lines. 

6. Moät soá haøm yù chính saùch 
Ñeå gia taêng söï haøi loøng cuûa khaùch haøng ñoái vôùi

vieäc chaát löôïng dòch vuï logicstics cuûa Coâng ty thì

caùc nhaø quaûn trò caàn phaûi quan taâm ñeán caùc vaán
ñeà lieân quan ñeán: Caûi thieän coâng taùc quaûn lyù,
nguoàn löïc vaø chuù troïng ñeán keát quaû coâng vieäc, quaù
trình vaø hình aûnh cuûa Coâng ty. Cuï theå:

Moät laø, Coâng ty caàn taäp trung vaøo caûi thieän vieäc
chuû ñoäng thoâng baùo kòp thôøi cho khaùch haøng veà
nhöõng thay ñoåi lieân quan tôùi loâ haøng. Khi coù baát
kyø thoâng tin naøo thay ñoåi lieân quan tôùi loâ haøng nhö
treã taøu, taøu ñaày… thì nhaân vieân Coâng ty Wan Hai
Lines Vieät Nam seõ thoâng baùo ngay cho khaùch
haøng, cuõng nhö caùc beân lieân quan ñeå taát caû caùc beân
ñeàu coù thoâng tin kòp thôøi. Khi coù phaùt sinh, Wan
Hai Lines Vieät Nam seõ laø ñaïi dieän cuûa khaùch haøng
ñeå laøm vieäc vôùi haõng taøu vaø caùc beân lieân quan, ñeå
baûo veä quyeàn lôïi cuûa khaùch haøng. Do löôïng khaùch
haøng töông ñoái oån ñònh vaø coù lòch xuaát/nhaäp khaåu
sôùm, neân Coâng ty caàn öu tieân ñaët choã tröôùc sôùm, ñeå
coù theå ñaûm baûo choã cho caùc khaùch haøng. 

Hai laø, Coâng ty caàn taêng cöôøng huaán luyeän ñoäi
nguõ nhaân vieân, quaùn trieät tö töôûng luoân saün saøng
phuïc vuï khaùch haøng, laáy söï haøi loøng cuûa khaùch
haøng laø muïc tieâu vaø phöông chaâm laøm vieäc. Ñoàng
thôøi, Coâng ty caàn ñöa ra caùc tieâu chuaån ñaùnh giaù
nhaân vieân cho töøng boä phaän vaø coù söï kieåm tra,
ñaùnh giaù ñònh kyø haèng naêm ñeå ñaûm baûo tieâu chuaån
dòch vuï cuûa Wan Hai Lines Vieät Nam ñoái vôùi
khaùch haøng, vaø phaùt hieän nhöõng ñieåm yeáu caàn
khaéc phuïc cuûa nhaân vieân ñeå coù keá hoaïch luaân
chuyeån hay ñaøo taïo kòp thôøi.

Ba laø, töøng böôùc caûi tieán thôøi gian giao dòch
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Moâ hình
Heä soá chöa chuaån hoùa Heä soá ñaõ chuaån hoùa T Sig. Ña coäng tuyeán

β Sai soá chuaån Beta Tolerance VIF

1 Haèng soá .567 .146 3.893 .000

KQ .151 .069 .146 2.201 .029 .641 1.561

QL .289 .066 .294 4.394 .000 .625 1.601

NL .187 .060 .201 3.115 .002 .671 1.491

QT .184 .072 .172 2.552 .012 .614 1.628

HA .158 .071 .150 2.228 .027 .615 1.627

R Square Change 0,735
R2 hieäu chænh 0,540

F 8.496
Sig. F 0.000a

Nguoàn: Keát quaû phaân tích töø phaàn meàm SPSS 20.0

Baûng 5. Keát quaû phaân tích hoài quy 
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ngaén hôn, vôùi muïc tieâu toái ña laø 5 phuùt khi khaùch
haøng ñeán laáy vaän ñôn, leänh giao haøng…, goùp phaàn
ruùt ngaén thôøi gian cho khaùch haøng. Coâng ty caàn
thieát keá baûng teân nhaân vieân goàm teân, chöùc danh
ñeå khaùch haøng coù theå lieân laïc, gôïi nhôù ñeå deã daøng
lieân laïc trong nhöõng laàn keá tieáp. Beân caïnh, heä
thoáng aùnh saùng ôû quaày giao dòch cuõng caàn ñöôïc laép
theâm ñeå quaày giao dòch trôû neân baét maét hôn, saùng
vaø trôû neân sang troïng hôn, töø ñoù taïo neân giaù trò gia
taêng, laøm taêng möùc ñoä chuyeân nghieäp vaø khaùch
haøng seõ trôû neân haøi loøng hôn.

Boán laø, vieäc giaûi quyeát trieät ñeå nhöõng khieáu naïi,
thaéc maéc vaãn laø mong muoán lôùn nhaát cuûa khaùch
haøng. Trong vaän chuyeån, ñoâi khi xaûy ra nhöõng
tröôøng hôïp baát khaû khaùng hoaëc maát maùt, hö hoûng
haøng hoùa. Vì vaäy, Wan Hai Lines Vieät Nam caàn
laäp ra boä phaän chuyeân giaûi quyeát khieáu naïi vaø boài
thöôøng cho khaùch haøng, ñeå coù theå giaûi quyeát nhanh
choùng vaø hoã trôï thoûa ñaùng cho khaùch haøng. Ngoaøi

ra, Coâng ty caàn coù soå ghi cheùp nhöõng ñoùng goùp cuûa
khaùch haøng, cuõng nhö caùc khieáu naïi vaø caùch giaûi
quyeát khieáu naïi, ñeå moïi nhaân vieân coù theå bieát ñöôïc
caùch giaûi quyeát trieät ñeå nhöõng vaán ñeà phaùt sinh
nhaèm oån thoûa cho khaùch haøng, nhaèm laøm gia taêng
uy tín Coâng ty, cuõng nhö laøm cho khaùch haøng trôû
neân haøi loøng hôn.

Naêm laø, ñeå ñaûm baûo cung caáp dòch vuï ñuùng
nhö cam keát ban ñaàu vôùi khaùch haøng, Coâng ty
Wan Hai Lines Vieät Nam caàn quaûn lyù toát caùc nhaø
thaàu phuï. Ñoái vôùi maûng trucking (vaän taûi noäi ñòa)
thì Coâng ty phaûi thueâ ngoaøi tình traïng nhaø thaàu
phuï khoâng cung caáp dòch vuï nhö ñaõ cam keát nhö
cho xe leân treã, khoâng cung caáp ñaày ñuû thoâng tin
taøi xeá… seõ laøm aûnh höôûng ñeán keá hoaïch vaø saép
xeáp cuûa khaùch haøng. Do vaäy, Coâng ty caàn coù toång
keát, ñaùnh giaù, xem xeùt tình hình chaát löôïng dòch
vuï cuûa caùc nhaø thaàu phuï 3 thaùng moät laàn ñeå coù söï
ñieàu chænh kòp thôøi 
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ABSTRACT :
This study is to measure factors that affect the customer satisfaction with the quality of logistics

services. The results show that there are five factors that have positive impacts on the customer
satisfaction with the quality of customer logistics services. These five factors are (1) brand, (2)
resources, (3) process, (4) management and (5) results. Based on the studys results, the author
provides some suggestions for managers at all levels to complete a number of policies in order to
further improve the customer satisfaction when using the company's logistics services in the
coming time.
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