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Chương 1 - Tổng quan về dịch vụ 
 

 

1.1. Khái niệm về dịch vụ 

 

Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, sử dụng dịch vụ trở thành thói quen phổ biến 

của tất cả mọi người. Bắt đầu từ lúc thức dậy, chúng ta bật đèn, mở tivi, dùng 

nước để đánh răng rửa mặt, cho đến lúc chúng ta đi ra ngoài đường: nghe  điện 

thoại, lên xe buýt, gọi một tách cà phê, lướt web,…. Các doanh nghiệp và các tổ 

chức xã hội cũng vậy, họ cũng không ngừng sử dụng các dịch vụ. Dịch vụ trở 

thành một phần tất yếu của cuộc sống phát triển và số lượng các loại hình dịch vụ 

ngày càng phát triển nhanh chóng để đáp ứng những nhu cầu dường như không 

có giới hạn của con người. 

 

Như chúng ta đã biết, “sản phẩm (product) là tất cả những cái gì có thể đưa ra thị 

trường để tạo ra sự chú ý, mua sắm, sử dụng hay tiêu thụ nhằm thỏa mãn một nhu 

cầu hay mong muốn”. Như vậy, khái niệm sản phẩm bao gồm hàng hóa hữu hình 

(goods) và dịch vụ (services).  

 

Theo Christopher Lovelock và Jochen Wirtz (1,9): “Dịch vụ là một hoạt động 

hay một sự trình diễn được một bên thực hiện hoặc cung cấp cho một bên khác. 

Mặc dù quá trình dịch vụ có thể phải gắn liền với một sản phẩm hữu hình, nhưng 

kết quả đạt được chỉ diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định, vô hình và 

thường không tạo ra sự thay đổi nào về sự sở hữu các yếu tố sản xuất.” 

 

Tóm lại, dịch vụ là một hoạt động kinh tế tạo ra giá trị và cung cấp lợi ích cho 

khách hàng ở một không gian và thời gian cụ thể bằng cách tạo ra sự thay đổi 

được người tiếp nhận dịch vụ (hoặc người đại diện cho người tiếp nhận dịch 

vụ) mong đợi.  

 

1.2. Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế hiện đại 

 

Dịch vụ càng ngày càng đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế ngày nay. Thật 

vậy, lĩnh vực dịch vụ bao hàm một loạt các ngành kinh tế quan trọng - Tổ chức 

Thương mại Thế giới đã chia các hoạt động dịch vụ khác nhau thành 12 ngành 

(trong đó gồm 155 tiểu ngành): Các dịch vụ kinh doanh; dịch vụ bưu chính viễn 

thông ; dịch vụ xây dựng và các dịch vụ kỹ thuật liên quan khác; dịch vụ phân 

phối; dịch vụ giáo dục; dịch vụ môi trường; dịch vụ tài chính; các dịch vụ xã hội 
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và liên quan đến y tế; các dịch vụ du lịch và dịch vụ liên quan đến lữ hành; các 

dịch vụ giải trí văn hoá, thể thao; dịch vụ vận tải và các dịch vụ khác… 
 

Từ các cá nhân tới các doanh nghiệp, từ các cơ quan chính quyền đến các tổ chức 

xã hội phi lợi nhuận, ở đâu cũng cần tới dịch vụ và cung cấp dịch vụ. Vì thế, 

ngày nay, dịch vụ trở thành một trong các lĩnh vực được ưu tiên của các quốc gia, 

vì nó ngày càng chiếm vị trí trọng yếu trong từng nền kinh tế quốc dân và là yếu 

tố đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế thế giới. Năm 2001 ngành dịch 

vụ đã tạo nên 72% GDP của các nước phát triển và xấp xỉ 52% ở các nước đang 

phát triển… Đồng thời dịch vụ cũng là ngành kinh tế đem lại nhiều việc làm cho 

xã hội. 

 

Ở Mỹ, năm 2001, ngành dịch vụ đóng góp 78% tổng GDP trong khi nông nghiệp 

và khai khoáng chiếm 4% và công nghiệp và xây dựng chiếm 18%.  

 

Hình 1 – Cơ cấu các ngành kinh tế Hoa Kỳ năm 2001 

 

 
 

Đến năm 2006, tỷ trọng này đã thay đổi, trong đó dịch vụ chiếm 82%, các lĩnh 

vực còn lại tương ứng là 2% và 16%. Năm 2010, theo các chuyên gia Viện quản 

lý nguồn cung của Mỹ, tỷ lệ đóng góp vào nền kinh tế Mỹ của lĩnh vực dịch vụ là 

90%.  
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Ở Việt Nam, nhận thức được tầm quan trọng của dịch vụ, Nhà nước đã có nhiều 

chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động dịch vụ phát triển, 

nhờ vậy khu vực dịch vụ đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sản xuất, tiêu dùng 

và đời sống dân cư, góp phần đẩy nhanh tăng trưởng kinh tế… 

 

Trong Bản kế hoạch 5 năm 2006 – 2010, Chính phủ đã đặt mục tiêu phấn đấu đạt 

tỷ lệ 40 – 41% đóng góp của ngành dịch vụ vào GDP. Trên thực tế, ngành dịch 

vụ tăng khá nhanh trong giai đoạn 1991-1995, đạt 8,6%, nhưng sang giai đoạn 

1996- 2000 tốc độ tăng chậm lại, chỉ đạt 5,7% và đang có xu hướng hồi phục 

trong những năm gần đây (năm 2001 đạt 6,1% năm 2002 đạt 6,54% và 2003 đạt 

6,57%).  

 

Hiện nay, tỷ trọng của ngành dịch vụ ở Việt Nam chưa cao, nếu so với quy luật 

chung là 45%. Năm 2007, ngành nông nghiệp (nông – lâm – ngư nghiệp) nước ta 

đóng góp 20,29%, công nghiệp (gồm khai khoáng) chiếm 41,58%, và dịch vụ 

chiếm 38,13%. Năm 2009, tỷ lệ này thay đổi tương ứng là 20,7%, 42,3% và 

39,1%. Tuy cơ cấu kinh tế của Việt Nam tuy bước đầu đã có sự chuyển dịch theo 

hướng tiến bộ và tích cực, nhưng vẫn chưa ra khỏi cơ cấu ngành truyền thống với 

tỷ trọng tương đối cao của khu vực sản xuất vật chất nói chung và khu vực nông, 

lâm nghiệp và thủy sản nói riêng.  

 

Tổng GDP theo giá thực tế năm 2010 là khoảng 1.951,2 nghìn tỷ đồng, tương 

đương 102,2 tỷ USD, ước tính tăng 6,78% so với năm 2009. Trong 6,78% tăng 

chung của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,78%, đóng 

góp 0,47 điểm phần trăm; công nghiệp, xây dựng tăng 7,7%, đóng góp 3,20 điểm 

phần trăm và khu vực dịch vụ tăng 7,52%, đóng góp 3,11 điểm phần trăm. 

(Nguồn: Tổng cục Thống kê) 

 

Cơ cấu ngành dịch vụ Việt Nam đa dạng với nhiều phân ngành dịch vụ khác 

nhau. Tuy nhiên hiện nay, Việt Nam chỉ tập trung ở hai công đoạn lắp ráp và gia 

công chế biến. Các dịch vụ khác như nghiên cứu khoa học, thiết kế kiểu dáng hay 

tiếp thị, nghiên cứu thị trường… đều kém phát triển. Các phân ngành dịch vụ 

quan trọng như tài chính, viễn thông, cơ sở hạ tầng…chưa đủ mạnh. Đến nay cả 

dịch vụ vận tải và dịch vụ viễn thông mới chỉ chiếm 9,6% trong toàn ngành dịch 

vụ và dịch vụ tài chính chỉ chiếm 5% … 

 

Ngành dịch vụ ở Việt Nam chưa thực sự tạo ra môi trường tốt cho toàn bộ nền 

kinh tế phát triển. Hiện tại các chi phí dịch vụ viễn thông, cảng biển, vận tải…của 
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Việt Nam đang cao hơn mức trung bình của các nước trong khu vực (viễn thông 

cao hơn 30-50%, vận tải đường biển cao hơn từ 40-50%). 

 

Biểu đồ 1 – Sự tương quan giữa tỷ lệ lao động và thu nhập theo thời gian  

của các ngành kinh tế 

 

 
 

Tại nhiều quốc gia, do sự gia tăng năng suất và mức độ tự động hóa trong các 

ngành nông nghiệp và công nghiệp, cùng với sự gia tăng nhu cầu về các loại dịch 

vụ truyền thống và dịch vụ mới, đã dẫn đến sự gia tăng nhanh chóng về tỷ lệ 

nhân lực làm việc trong ngành dịch vụ.  

Ngành dịch vụ tạo ra nhiều việc làm tuy nhiên, ước tính ở Việt Nam mới chỉ có 

25% lực lượng lao động làm việc trong lĩnh vực dịch vụ. Với sức ép hàng năm 

Việt Nam cần phải tăng thêm khoảng 1,7 triệu lao động, trong khi đó ngành công 

nghiệp và nông nghiệp chỉ thu hút được tối đa là 1,1 triệu lao động, vì vậy ngành 

dịch vụ cần phải tạo ra 0,9 triệu lao động hàng năm, nhưng với tốc độ tăng trưởng 

hiện nay, ước tính mỗi năm, chỉ đáp ứng được 0,5 triệu lao động. 

 

 

 

 

 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Trường ĐHBKHN – Khoa Kinh tế & Quản lý            Bài giảng: Marketing dịch vụ   

 

 

Giảng viên: Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa    Feb - 2011 

5 

Sơ đồ 1 – Các yếu tố dẫn đến sự phát triển các ngành dịch vụ  

và marketing dịch vụ 

 

 
Câu hỏi thảo luận dành cho SV: Hãy đánh giá các yếu tố trong sơ đồ trên và lấy 

các ví dụ chứng minh cho các yếu tố đó đã ảnh hưởng đến sự phát triển các 

ngành dịch vụ mới như thế nào? 

 

Thay đổi xã 

hội 

 

• Kỳ vọng của 

người tiêu 

dùng tăng lên 

•Giàu có sung 

túc hơn 

•Nhiều người 

thiếu thời gian 

hơn 

•Gia tăng 

mong muốn 

mua sự trải 

nghiệm hơn là 

hàng hóa 

•Gia tăng sự  

sở hữu về máy 

tính và điện 

thoại di động 

•Sự nhập cư 

Xu hướng kinh doanh 

 

•Các nhà sản xuất tăng 

thêm giá trị cho sản 

phẩm bằng dịch vụ và 

bán dịch vụ 

• Nhiều sự liên minh 

chiến lược hơn 

•Các tổ chức phi lợi 

nhuận chú trọng đến 

marketing 

•Sự phát triển về các 

tiêu chuẩn của các hiệp 

hội nghề nghiệp 

•Sự biến động về chất 

lượng 

•Sự chú trọng tới năng 

suất và tiết kiệm chi phí 

•Bùng phát về nhượng 

quyền kinh doanh 

• Thực tiễn về việc cho 

thuê sáng kiến/ bí quyết 

công nghệ 

Tiến bộ trong 

công nghệ 

thông tin 

•Sự kết hợp 

của máy tính 

và viễn thông 

•Băng thông 

lớn hơn 

•Sự mini hóa 

tạo ra nhiều 

thiết bị di 

động bỏ túi 

•Mạng không 

dây 

•Phần mềm 

mạnh hơn, 

nhanh hơn 

•Sự số hóa  

chữ viết, 

video, hình 

ảnh, âm thanh 

•Sự phát triển 

Internet 

Sự quốc tế 

hóa 

 

•Nhiều 

công ty 

hoạt động 

vượt phạm 

vi quốc gia 

•Gia tăng 

việc di 

chuyển trên 

phạm vi 

quốc tế  

•Sự liên 

minh và sát 

nhập mang 

tính quốc tế  

Gia tăng nhu cầu về dịch vụ; 

Nhiều sự cạnh tranh sâu sắc hơn 

Việc ứng dụng công nghệ mới và cải tiến  kích thích sự sáng tạo dịch vụ  

Tăng cường sự tập trung vào marketing và quản lý dịch vụ 

Chính 

sách của 

Chính 

phủ 

 

• Thay đổi 

về luật lệ 

•Tư nhân 

hóa 

•Luật lệ 

mới bảo 

vệ khách 

hàng, 

người lao 

động và 

môi 

trường 

•Các Hiệp 

định 

thương 

mại mới 

trong dịch 

vụ 
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1.3. Đặc điểm của dịch vụ: 

 

Như trên đã trình bày, sản phẩm được phân ra làm 2 loại: hàng hóa và dịch vụ. 

Điểm khác biệt cơ bản giữa hai loại sản phẩm này là: 

 

 Khách hàng không sở hữu dịch vụ 

 Sản phẩm dịch vụ mau hỏng và không lưu trữ được 

 Yếu tố vô hình chi phối sự sáng tạo giá trị 

 Khách hàng có thể tham gia vào quá trình sản xuất d.vụ 

 Những người khác cũng tạo nên một phần của dịch vụ 

 Có nhiều biến động của các đầu vào và đầu ra 

 Khách hàng khó đánh giá nhiều loại dịch vụ 

 Yếu tố thời gian có tầm quan trọng lớn 

 Các kênh phân phối có nhiều hình thái khác biệt 

 

Sơ đồ 2 – Mức độ yếu tố hữu hình/ vô hình trong các sản phẩm 

 

Điều gì tạo ra những khác biệt đó? Đó là do những đặc điểm riêng của dịch vụ 

như sau: 

1. Dịch vụ có tính vô hình: Các dịch vụ đều không thể nhìn thấy được, không 

nếm được, không cân đong đo đếm được. Người bệnh nhân không thể biết chắc 

mình có khỏi bệnh trước khi (và thậm chí cả sau khi) điều trị. Khán giả không thể 

có được cảm xúc trước khi xem một bộ phim hay nghe người ca sỹ trình bày. 

Muối Đồ 

uống 

nhẹ 

CD 

player 

CLB 

Golf 

Xe ô 

tô 

mới 

May 

mặc 

Cho 

thuê 

nội 

thất 

Lau 

dọn 

văn 

phòng 

CLB 

thể 

dục 

Chuyến 

bay hàng 

không 

Ngân 

hàng 

1. Bảo hiểm 

2. Sửa chữa xe máy 

3. Nhà hàng, khách sạn 

4. Báo mạng 

Sắp xếp các sản phẩm trên vào sơ đồ theo mức độ hữu hình/ vô hình! 

Yếu tố hữu hình 
Yếu tố vô hình 
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Chính vì thế, dịch vụ rất khó đế khách hàng đánh giá và tin tưởng khi họ chưa 

được sử dụng. Nhiệm vụ của người làm marketing dịch vụ là phải hữu hình hóa 

các dịch vụ để tạo ra sự tin tưởng từ phía khách hàng. 
 

2. Dịch vụ có tính không thể tách rời: khác với một sản phẩm hữu hình, có thể 

được tháo lắp và bán cho khách hàng từng phần khác nhau tùy theo ý thích của 

họ, dịch vụ không thể được thực hiện mà không tuân theo một trình tự nhất định. 

Người sản xuất và khách hàng bắt buộc phải trải qua các khâu nhất định mới đạt 

được kết quả mong muốn. VD: một chuyến bay nhất định phải được cất cánh thì 

mới có thể hạ cánh.  
 

3. Dịch vụ có tính không ổn định: bởi vì chất lượng của dịch vụ phụ thuộc rất 

nhiều vào thời gian, địa điểm cũng như tâm trạng của người sản xuất và khách 

hàng khi thực hiện dịch vụ đó. 
 

4. Dịch vụ có tính không thể lưu trữ: Dịch vụ được sản xuất và tiêu dùng đồng 

thời. Người sản xuất không thể sản xuất trước hàng loạt dịch vụ rồi lưu kho, cũng 

như người mua không thể tích trữ một loạt dịch vụ về dùng dần được. Chỉ khi có 

sự tham gia của cả người sản xuất và khách hàng, thì dịch vụ mới có thể diễn ra 

được. Chính vì vậy mà khi nhu cầu về dịch vụ biến động bất thường thì các 

doanh nghiệp về dịch vụ sẽ gặp khó khăn trong vấn đề cung ứng. VD: Khi có 

dịch bệnh lớn, các bệnh viện sẽ bị quá tải. 
 

Bài đọc: Dï lµ b¸c sÜ, b¸c sÜ néi tró hay y t¸, ®iÒu dìng viªn, phßng X quang hay 
phßng cÊp cøu, nh©n viªn tiÕp nhËn bÖnh nh©n cã th¸i ®é th« lç, ngêi quÐt dän va 
®ông m¹nh vµo giêng trong khi dän dÑp, ngêi phôc vô b·i ®Ó xe thiÕu nhiÖt t×nh 
gióp ®ì khi b·i ®Ëu xe ®· hÕt chç, c¨ng tin xua ®uæi kh¸ch, phßng b¸n thuèc h¹n chÕ 
giê giÊc ®èi víi bÖnh nh©n ngo¹i tró, tÊt c¶ nh÷ng hiÖn tîng ®ã ®Òu nãi lªn r»ng bÖnh 
viÖn  ho¹t ®éng v× lîi Ých cña chÝnh b¶n th©n m×nh, chø kh«ng ph¶i lµ v× bÖnh nh©n, gia 
®×nh hä vµ b¹n bÌ hä. 
 

Ngµy nay c¸c bÖnh viÖn ®ang triÓn khai nh÷ng  ch¬ng tr×nh tiÕp kh¸ch ®Ó huÊn luyÖn 
vµ ®éng viªn c¸c b¸c sÜ, y t¸ vµ c¸c nh©n viªn kh¸c cã th¸i ®é mÕn kh¸ch.  Radford 
Community Hospital (Bang Illinois  cña Mü) ®· dµnh ra mét quü 10.000 USD ®Ó thanh 
to¸n cho nh÷ng bÖnh nh©n nµo ®· cã mét ®iÒu than phiÒn chÝnh ®¸ng tõ chuyÖn thøc 
¨n nguéi l¹nh ®Õn chuyÖn ph¶i chê ®îi qu¸ l©u ë phßng cÊp cøu.  §iÓm mÊu chèt ë 
®©y lµ ®Õn cuèi n¨m sè tiÒn cßn l¹i cña quü ®ã sÏ ®îc chia cho toµn thÓ nh©n viªn 
trong bÖnh viÖn. BiÖn ph¸p nµy ®· kÝch thÝch m¹nh c¸c nh©n viªn ®èi xö ©n cÇn víi 
bÖnh nh©n. NÕu tæng sè cã 100 nh©n viªn vµ kh«ng ph¶i thanh to¸n cho bÖnh nh©n 
nµo, th× ®Õn cuèi n¨m mçi nh©n viªn sÏ ®îc thëng 100 USD. Trong 6 th¸ng ®Çu tiªn 
bÖnh viÖn chØ ph¶i thanh to¸n 300 USD cho bÖnh nh©n. 
 

Câu hỏi thảo luận cho SV: Ý nghĩa bài đọc trên là gì? Áp dụng được điều gì 

cho các DN dịch vụ của VN? 
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Chương 2 - Hành vi người tiêu dùng  

trong trải nghiệm dịch vụ 
 

2.1. Sự tương tác giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ: 

 

Khác với việc sản xuất và tiêu dùng hàng hóa, do đặc điểm riêng của dịch vụ mà 

ta đã đề cập tới ở chương trước, mà khách hàng sử dụng dịch vụ cũng được coi là 

nhà đồng sản xuất các dịch vụ mà họ đang sử dụng. Một dịch vụ chưa thể được 

bắt đầu khi chưa có khách hàng, nhà sản xuất chỉ có thể chuẩn bị sẵn về cơ sở vật 

chất (có thể xây dựng sẵn các khách sạn, lắp ráp sẵn những cái máy bay, v.v 

nhưng chỉ khi có khách hàng đến ở hay hành khách mua vé lên các chuyến bay 

thì dịch vụ mới diễn ra).  

 

Đồng thời, thái độ và cảm nhận của người sản xuất và khách hàng trong quá trình 

cùng nhau tạo ra dịch vụ cũng hết sức quan trọng. Nếu như việc sản xuất một 

chiếc máy tính có thể diễn ra hàng loạt và không có sự khác biệt giữa các sản 

phẩm được sản xuất hàng loạt đó, thì các dịch vụ lại bị chi phối bởi cảm xúc, 

cách thực hiện và yếu tố ngoại cảnh rất nhiều. 

 

Khoảng thời gian khách hàng giao tiếp với doanh nghiệp dịch vụ (qua nhân viên, 

qua hệ thống phân phối, qua các thiết bị hay qua các khách hàng khác) có thể ít 

hay nhiều tùy vào từng loại dịch vụ khác nhau, nhưng trong quãng thời gian đó, 

khách hàng có thể tự mình đưa ra những thông tin có ảnh hưởng đến sự kỳ vọng 

và sự đánh giá của họ về dịch vụ. 

 

Khi thời gian và mức độ giao tiếp giữa khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ càng 

tăng lên, thì càng đòi hỏi sự chủ động giao tiếp của khách hàng với nhà cung cấp. 

Có thể chia dịch vụ ra làm 3 loại theo mức độ (và cách thức) giao tiếp với nhà 

cung cấp dịch vụ: 

+ Các loại dịch vụ cần giao tiếp trực tiếp với các nhân viên dịch vụ: VD: y tá, 

giáo dục, v.v 

+ Các loại dịch vụ có thể giao tiếp với các thiết bị dịch vụ: VD: ngân hàng điện 

tử, ATM, v.v 

+ Các loại dịch vụ cần tới cả hai yếu tố trên: VD: dịch vụ giặt là, dịch vụ bảo 

dưỡng xe máy, v.v 
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Hình 2 – Mức độ tương tác giữa khách hàng với tổ chức dịch vụ 

 

 

 
 

Đối với các dịch vụ mà mức độ tương tác giữa khách hàng và nhà sản xuất thấp, 

dịch vụ có thể được diễn ra nhanh chóng qua các phương tiện trung gian (thư, 

điện thoại, Internet) hoặc qua các thiết bị máy móc. Ví dụ như dịch vụ tư vấn, các 

dịch vụ tự phục vụ, ATM, v.v 

 

Ngày nay, với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin và 

Internet, có nhiều loại hình dịch vụ mới ra đời mà khách hàng giao tiếp với nhà 

cung cấp chủ yếu qua các phương tiện thiết bị điện tử, và có nhiều loại hình dịch 

vụ từ mức độ giao tiếp với con người cao chuyển sang thành trung bình hoặc 

thấp. VD: dịch vụ ngân hàng điện tử, mua sắm hàng hóa online, v.v. 

 

Bài tập: SV liệt kê một số loại hình dịch vụ phổ biến và phân loại theo hình trên. 

 

Mức độ tương tác cao 

Mức độ tương tác thấp 

Giao tiếp nhiều với 

thiết bị 

Giao tiếp nhiều với 

con người 

Y tá tại gia 

Khách sạn  

5 sao 
Tư vấn  

quản lý 

Sửa chữa ô tô 

Ngân hàng 

qua điện thoại 

Bảo hiểm 

Truyền 

hình cáp 

Du lịch 

hàng không 

Ngân hàng 

Nhà nghỉ 

Cửa hàng 

fastfood Dịch vụ 

giặt là 

Rạp phim 

Ngân hàng 

điện tử 

Dịch vụ qua 

Internet 
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2.2. Quá trình mua sắm dịch vụ: 

 

2.2.1. Phân loại quá trình dịch vụ: 

 

Tùy thuộc vào đặc điểm và quá trình chuyển giao dịch vụ cũng như kết quả đạt 

được, dịch vụ được chia ra làm 4 loại như sau: 

 

 Quá trình tác động tới con người (People processing) – Dịch vụ hướng tới 

bản thân con người (vận chuyển, cho ăn, cho thuê nhà, chăm sóc sức 

khỏe,...)  Khách hàng phải trực tiếp bước vào hệ thống dịch vụ và là một 

phần của toàn bộ quá trình dịch vụ. 

 

 Quá trình tác động tới hàng hóa (Possession processing) – Dịch vụ tác 

động lên các đồ vật hữu hình (ngôi nhà, máy tính, thú vật nuôi,...) mà 

khách hàng sở hữu. 

 

 Quá trình tác động đến tâm trí (Mental Stimulus Processing) – Dịch vụ 

tương tác vào tâm trí của con người, bao gồm giáo dục và thông tin (lời tư 

vấn, bài giảng, giải trí, liệu pháp tâm lý,...). Khách hàng tiếp nhận thông tin 

được đưa ra nhưng không nhất thiết phải có sự hiện diện của vật chất trong 

quá trình dịch vụ. Dịch vụ dạng này có thể lưu trữ được và sử dụng được 

cho những lần sau (ghi âm, thu băng, quay phim,...) 

 

 Quá trình hướng tới thông tin (Information processing) – Dịch vụ tác động 

lên các yếu tố vô hình (kế toán, luật, nghiên cứu thị trường, tư vấn quản lý, 

chẩn đoán bệnh,...) 

 

2.2.2. Biểu đồ tiến trình dịch vụ: 

 

Từ cách phân loại trên, chúng ta nhận thấy sự tham gia (tương tác) của khách 

hàng vào mỗi loại quá trình dịch vụ là khác nhau và có vai trò quyết định đến kết 

quả dịch vụ thu được. Có những loại hình dịch vụ đòi hỏi sự tham gia của khách 

hàng vào mọi bước/ điểm của quá trình, nhưng cũng có những loại dịch vụ chỉ 

cần sự tham gia của khách hàng ở một vài bước/ điểm chính, còn các bước/ điểm 

khác thì sự có mặt hay vắng mặt của họ cũng không ảnh hưởng đến kết quả cuối 

cùng. Vì vậy, người cung cấp dịch vụ cần nắm được quá trình dịch vụ mà mình 

cung cấp có những bước/ điểm nào? Đâu là phần dịch vụ cốt yếu? Đâu là phần 

dịch bổ sung? Để làm được điều đó, họ cần sơ đồ hóa quá trình dịch vụ của mình 

thành Biểu đồ tiến trình dịch vụ. 
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1. Nghỉ ở motel (quá trình dịch vụ tác động tới con người) 
 

 

 

 
 

 

2. Đem đầu đọc đĩa DVD đi sửa (quá trình dịch vụ tác động lên hàng hóa) 
 

 

2.2.3. Vị trí của khách hàng trong quá trình dịch vụ 

2.3. Mức độ giao tiếp của khách hàng trong các loại hình dịch vụ: 

2.4. Nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng 

2.5. Đánh giá chất lượng dịch vụ 

 

MỤC LỤC 

 

3. Xem bản tin dự báo thời tiết (quá trình dịch vụ tác động lên tâm trí con 

người) 
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Ở VD này, hoạt động của nhà cung cấp dịch vụ là các hành động không trông 

thấy được và người khách hàng đóng vai trò khá thụ động. 

 

4. Bảo hiểm sức khỏe (quá trình dịch vụ hướng tới thông tin) 

 
Bài tập: Yêu cầu SV lấy 4 VD cho 4 loại quá trình dịch vụ (khác với VD mẫu) và 

lập Biểu đồ tiến trình dịch vụ cho các VD đó. 

 

2.2.3. Vị trí và mức độ tương tác của khách hàng trong quá trình dịch vụ: 

 

Một tổ chức dịch vụ là một hệ thống liên quan tới nhau rất chặt chẽ. Mỗi một vị 

trí có một vai trò và chức năng quan trọng, có ảnh hưởng tới các vị trí khác trong 

quá trình chuyển giao dịch vụ. Richard Normann đã mô tả sự quan trọng của mọi 

khâu trong quá trình chuyển giao dịch vụ như là những “giây phút quyết định” 

khi chỉ ra rằng: “mỗi một giây phút trong quá trình chuyển giao dịch vụ đều quan 

trọng như nhau, chỉ một sai lầm trong tích tắc của một khâu cũng có thể phá hủy 

nỗ lực cuả toàn bộ hệ thống trong việc tạo ra một dịch vụ hoàn hảo trong cảm 

nhận của khách hàng”.  

 

Không những thế, khi khách hàng tham gia vào quá trình chuyển giao dịch vụ, họ 

đưa ra các thông tin có thể gây ảnh hưởng đến sự kỳ vọng và đánh giá của chính 

họ về dịch vụ đó. Do đó, các nhà quản lý cần quan tâm đến việc kỳ vọng của 

khách hàng về dịch vụ có thay đổi trong quá trình nhận thức về chất lượng ở từng 

bước trong quá trình hay không.  

 

Mặc dù các doanh nghiệp dịch vụ rất cố gắng nhưng rất khó để có thể cung cấp 

dịch vụ có chất lượng cao và thống nhất ở tất cả các bước. Vì vậy, một nguyên 

tắc chung cho tất cả các loại dịch vụ, theo Richard Chase và Sriram Dasu, là: “kết 

thúc tốt đẹp quan trọng hơn chỉ khởi đầu tốt đẹp”. 

 

 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Trường ĐHBKHN – Khoa Kinh tế & Quản lý            Bài giảng: Marketing dịch vụ   

 

 

Giảng viên: Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa    Feb - 2011 

13 

Hình 3 – Vị trí của khách hàng trong quá trình dịch vụ có mức độ tương tác thấp 

 

 
 

 

Hình 4 – Vị trí của khách hàng trong quá trình dịch vụ có mức độ tương tác cao 

 

 
 

 

2.3. Quá trình mua sắm dịch vụ: 

 

Quá trình mua sắm của người tiêu dùng nhìn chung bao gồm 3 giai đoạn, gồm 

các bước như sau: 
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Sơ đồ 3 – Quá trình mua sắm dịch vụ của người tiêu dùng 

 

 
 

+ Giai đoạn trước khi mua: 

Nhu cầu và kỳ vọng cá nhân có ảnh hưởng đến phương án lựa chọn của khách 

hàng. Nếu việc mua sắm là thông thường và ít rủi ro, khách hàng có thể nhanh 

chóng lựa chọn và mua dịch vụ một nhà cung cấp dịch vụ cụ thể. Nếu việc mua 

sắm có tính rủi ro cao hoặc là lần đầu tiên, khách hàng có thể phải tìm kiếm thêm 

thông tin. Sau đó họ xác định nhà cung cấp tiềm năng và cân nhắc giữa rủi ro và 

lợi ích của mỗi phương án trước khi đưa ra quyết định cuối cùng. 

 

Đối với các dịch vụ mang tính trải nghiệm hoặc cần niềm tin, yếu tố rủi ro sẽ chi 

phối rất lớn đến quyết định của người tiêu dùng vì họ khó đánh giá trước khi mua 

và sử dụng.  

 

Các phương pháp làm giảm rủi ro cảm nhận của khách hàng trước khi đưa ra 

quyết định tiêu dùng một dịch vụ: 

 

Tìm kiếm thông tin 

• Xác định nhu cầu 

• Tìm kiếm các giải pháp 

• Xác định các phương án 

Đánh giá các phương án 

• Xem xét các tài tiệu (quảng cáo, website...) 

• Tham khảo ý kiến người khác (bạn, gia đình...) 

• Gặp gỡ các nhà cung cấp tiềm năng 

 Nói chuyện với các nhân viên 

Yêu cầu dịch vụ từ nhà cung cấp đã lựa chọn  

hoặc bắt đầu dịch vụ tự phục vụ 

Chuyển giao dịch vụ 

Đánh giá kết quả thực hiện 

Những dự định trong tương lai 

GIAI ĐOẠN TRƯỚC 

KHI MUA 

GIAI ĐOẠN GIAO 

TIẾP DỊCH VỤ 

GIAI ĐOẠN SAU KHI 

MUA 

Nhận thức về nhu cầu 
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Từ phía khách hàng: 

 Tìm kiếm thông tin từ những nguồn được tín nhiệm (gia đình, bạn bè,...) 

 Dựa vào các công ty có tiếng tăm tốt 

 Xem xét sự bảo đảm và bảo hành 

 Đến thăm quan cơ sở dịch vụ hoặc thử dịch vụ trước khi mua 

 Hỏi những người thông thạo về các dịch vụ cạnh tranh 

 Kiểm tra những dấu vết có thể nhìn thấy được hoặc các bằng chứng hữu 

hình khác 

 Sử dụng các trang web để so sánh các dịch vụ được chào bán 

 

Từ phía nhà cung cấp:  

 Đưa ra các bảo đảm và bảo hành, mời khách hàng đến thăm quan cơ sở vật 

chất 

 Lắng nghe khách hàng, xác định nhu cầu và sự lo ngại của họ trước khi thử 

thuyết phục họ một giải pháp cụ thể.  

 Cần hướng dẫn khách hàng về các đặc điểm của dịch vụ, miêu tả những 

khách hàng đã sử dụng dịch vụ và được hưởng lợi ích nhiều nhất từ dịch 

vụ 

 Đưa ra các lời tư vấn về làm thế nào để sử dụng dịch vụ có hiệu quả nhất. 

 

+ Giai đoạn giao tiếp dịch vụ: 

 

+ Giai đoạn sau khi mua:  

 Khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ: so sánh giữa những gì họ kỳ 

vọng với những cảm nhận thu được từ nhà cung cấp dịch vụ.  

 

 Nếu kỳ vọng của khách hàng được đáp ứng hoặc vượt quá  khách hàng 

cảm thấy thỏa mãn và tiếp tục mua hàng, duy trì lòng trung thành với nhà 

cung cấp. 

 

 Nếu trải nghiệm dịch vụ không đáp ứng được kỳ vọng, khách hàng có thế 

phàn nàn về chất lượng dịch vụ kém, hoặc im lặng, hoặc chuyển sang nhà 

cung cấp khác. 

 

2.4. Nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng 

 

Khách hàng luôn phải cân nhắc trước khi bỏ tiền ra để mua một sản phẩm nào đó. 

Đối với các loại hàng hóa hữu hình, việc này có thể dễ dàng hơn bởi khách hàng 
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có thể dựa vào các thuộc tính cảm quan (màu sắc, mùi vị, hình dạng, kích thước, 

trọng lượng, v.v) để đánh giá về sản phẩm trước khi đưa ra quyết định có mua 

sắm hay không.  

 

Tuy nhiên, đối với các loại dịch vụ, do những đặc điểm riêng, khách hàng cần tới 

thuộc tính trải nghiệm (khi không thể đánh giá sản phẩm trước khi mua, khách 

hàng cần dùng thử dịch vụ để biết họ sắp mua cái gì) và thuộc tính tín nhiệm 

(các tính năng của sản phẩm mà khách hàng không thể đánh giá một cách tự tin 

được sau khi mua và sử dụng, họ bị bắt buộc phải tin vào các lợi ích cụ thể được 

cung cấp) để quyết định xem có sử dụng loại dịch vụ nào đó hay không.  

 

Hình 5 – Các thuộc tính sản phẩm có ảnh hưởng đến sự đánh giá của khách hàng 

 

 
 

Do đó, để thu hút được sự quan tâm và tin tưởng của khách hàng đối với dịch vụ 

mà mình cung cấp, nhà sản xuất cần cung cấp thêm nhiều các thuộc tính cảm 

quan để hữu hình hóa đặc điểm vô hình của dịch vụ. Đối với dịch vụ đòi hỏi sự 

tín nhiệm cao, các nhà cung cấp thường cố gắng nêu ra cho khách hàng những 

bằng chứng hữu hình về chất lượng dich vụ của họ.  
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Bài tập: Nêu một vài cách hữu hình hóa các dịch vụ mà SV được biết/ thích thú. 

Tại sao? 

 

Chất lượng dịch vụ cảm nhận được chỉ là một phần của sự thỏa mãn của khách 

hàng. Sự thỏa mãn của khách hàng còn phản ánh quan hệ giá cả - chất lượng, yếu 

tố nhân lực và yếu tố hoàn cảnh. 

 

Đối với các ngành kinh doanh khác nhau, sự kỳ vọng của khách hàng về dịch vụ 

tốt là khác nhau. Trong cùng một ngành dịch vụ, sự kỳ vọng đối với các nhà cung 

cấp ở các vị thế khác nhau cũng khác nhau.  

 

Khách hàng đánh giá chất lượng dịch vụ dựa trên những tiêu chuẩn của bản thân 

đã có từ trước khi sử dụng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ cảm nhận được là kết quả 

của việc so sánh giữa những gì khách hàng cảm thấy họ nhận được với những gì 

họ đã kỳ vọng sẽ nhận được.  

 

Sự kỳ vọng của khách hàng chịu ảnh hưởng của các kinh nghiệm của bản thân 

trước đó, lời bình luận truyền miệng, câu chuyện kể, hoặc vào nỗ lực marketing 

của doanh nghiệp. 

 

Kỳ vọng thay đổi theo thời gian, chịu ảnh hưởng những nhân tố do nhà cung cấp 

chi phối (giá cả, quảng cáo, công nghệ mới, đổi mới dịch vụ,...), xu hướng xã hội, 

tư vấn của hiệp hội người tiêu dùng và khả năng tiếp cận thông tin thông qua các 

kênh truyền thông và Internet. 

 

Khách hàng so sánh kết quả thực hiện dịch vụ với kỳ vọng từ đó cảm nhận về sự 

thỏa mãn: 

 + Nếu thực tế kém hơn kỳ vọng  Phủ nhận kỳ vọng theo hướng tiêu cực 

+ Nếu thực tế tốt hơn kỳ vọng  Phủ nhận kỳ vọng theo hướng tích cực  

 + Nếu thực tế bằng kỳ vọng  Xác nhận kỳ vọng 

 

Sự thỏa mãn của khách hàng là một hàm số của sự phủ nhận kỳ vọng theo hướng 

tích cực và tình cảm tích cực. Theo nghiên cứu của trường ĐH Michigan chỉ ra 

rằng: Mỗi 1% tăng lên về độ thỏa mãn của khách hàng thì tỷ lệ lãi trên đầu tư 

(ROI) tăng 2.37%. 
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Sơ đồ 4 – Những thành phần tạo ra sự kỳ vọng của khách hàng 

 

 

 
 

Trong đó: 

– Dịch vụ mong muốn: là loại dịch vụ mà khách hàng hy vọng sẽ 

nhận được: là sự kết hợp giữa cái mà khách hàng tin là có thể và sẽ 

được cung cấp cho nhu cầu cá nhân của họ. 
 

– Dịch vụ chấp nhận được: là mức độ tối thiểu mà khách hàng chấp 

nhận để không bị thất vọng. Do phần lớn khách hàng rất thực tế và 

họ hiểu rằng công ty không thể luôn cung cấp được dịch vụ ở mức 

mà họ mong muốn, vì vậy họ đặt ra một ngưỡng của sự kỳ vọng, đó 

là dịch vụ phù hợp. 
 

– Dịch vụ dự kiến: là mức độ dịch vụ mà khách hàng tiên đoán là sẽ 

nhận được, phản ánh định nghĩa của khách hàng về “dịch vụ phù 

hợp” là như thế nào trong một tình huống cụ thể. 
 

– Khoảng dung sai: là khoảng mà khách hàng vui lòng chấp nhận sự 

thay đổi vì họ hiểu khó có thể cung cấp dịch vụ giống y nhau với 

mỗi nhân viên dịch vụ khác nhau, hay thậm chí với cùng một nhân 

viên ở mỗi lần khác nhau. 
 

Khoảng dung sai có thể rộng hoặc hẹp đối với các khách hàng khác 

nhau, tùy thuộc vào sự cạnh tranh, giá cả, sự quan trọng mà dịch vụ 

mang lại. Các yếu tố này thường chi phối mức dịch vụ phù hợp tăng 

hay giảm tùy theo các yếu tố tình huống, trong khi mức dịch vụ 

mong muốn thay đổi rất chậm tùy theo kinh nghiệm của khách hàng. 

NHẬN THỨC VỀ SỰ 
BIẾN ĐỘNG CHẤT 
LƢỢNG DỊCH VỤ 

CÁC YẾU TỐ  
TÌNH HUỐNG 

DỊCH VỤ CHẤP 
NHẬN ĐƢỢC 

 

NIỀM TIN VÀO CÁI 
GÌ LÀ CÓ THỂ 

 

 
 

KHOẢNG 
DUNG SAI 

 
 

 

NHU CẦU CÁ NHÂN 
 

DỊCH VỤ  
MONG MUỐN 

 

YẾU TỐ ẨN & YẾU TỐ RÕ RÀNG 
LỜI HỨA TRONG DỊCH VỤ 

SỰ TRUYỀN MIỆNG 
KINH NGHIỆM TRONG QUÁ KHỨ 

DỊCH VỤ  
DỰ KIẾN 
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Chương 3 - Định vị dịch vụ trong thị trường cạnh tranh 
    

3.1 Xác định lợi thế cạnh tranh 

 

Nhận thức được sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực dịch vụ, các 

doanh nghiệp dịch vụ rất chú trọng đến việc tạo ra lợi ích cho khách hàng từ sự 

đa dạng, khác biệt của dịch vụ cung ứng. Trong những nền kinh tế phát triến, tốc 

độ tăng trưởng của các ngành dịch vụ lâu đời như ngân hàng, bảo hiểm, y tế và 

giáo dục đang chậm lại, do đó, các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ này phải 

lựa chọn việc giành giật thị phần từ các đối thủ trong nước hay mở rộng hoạt 

động của mình ra thị trường quốc tế. Trong cả hai trường hợp, các doanh nghiệp 

dịch vụ đều phải xác định được cho mình khúc thị trường mục tiêu phù hợp và 

tạo ra những gói dịch vụ dựa trên những lợi thế cạnh tranh của mình sao cho sẽ 

đem lại cho khách hàng mục tiêu của mình những giá trị tốt nhất. 

 

Các doanh nghiệp đều nhận thức được rằng họ không thể phục vụ toàn bộ khách 

hàng trên thị trường. Thay vào đó, họ chỉ nên tập trung vào nhóm khách hàng nào 

mà họ có khả năng phục vụ tốt nhất. Khái niệm này là kim chỉ nam cho mọi 

doanh nghiệp dịch vụ thành công – những doanh nghiệp đã biết tận dụng các lợi 

thế cạnh tranh của mình trên khúc thị trường mục tiêu.  

 

Việc tập trung các lợi thế cạnh tranh vào phục vụ khách hàng được chia theo hai 

chiều hướng: 

+ Tập trung vào thị trường: là việc doanh nghiệp lựa chọn phục vụ một hay một 

vài khúc thị trường khác nhau. 

+ Tập trung vào dịch vụ cung cấp: là việc doanh nghiệp tập trung vào sản xuất 

một hay một vài loại hình dịch vụ khác nhau. 

Hình 3 -1 Bốn chiến lược tập trung cơ bản về dịch vụ 

 

    Quy mô về dịch vụ mà DN cung cấp 

 

Tập trung vào dịch vụ 

 

 

Không tập trung 

 

Tập trung hoàn toàn 

 

 

Tập trung vào thị trường 

 

Nguồn: Robert Johnston, “Đạt được sự tập trung trong tổ chức dịch vụ”, tạp chí Công nghiệp 

dịch vụ 16 (tháng 1 năm 1996): 10-20 

Quy mô thị 

trường mà 

DN phục 

vụ 
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Trong đó: 

 Chiến lược tập trung hoàn toàn: là chiến lược cung cấp rất hạn chế các 

loại hình dịch vụ (có thể chỉ là một dịch vụ cốt lõi) cho một phân khúc thị 

trường hẹp và cụ thể. Việc theo đuổi chiến lược này cho phép doanh 

nghiệp tạo ra một dịch vụ hấp dẫn, khả năng cạnh tranh cao, thu hút được 

sự chú ý của khách hàng trong một phân khúc được xác định. Nếu việc 

thực hiện chiến lược này tốt thì có thể tạo ra sự bảo vệ trước các đối thủ 

cạnh tranh tiềm năng và cho phép doanh nghiệp định giá cao hơn bình 

thường.  

Tuy nhiên, rủi ro lớn nhất là thị trường có thể quá bé để có thể có đủ lượng 

doanh thu cần thiết để thành công về mặt tài chính. Và nhu cầu về dịch vụ 

có thể bị thay đổi bởi sự cạnh tranh của một sản phẩm thay thế hoặc người 

mua ở phân khúc lựa chọn rất nhạy cảm với sự suy thoái của nền kinh tế, 

khi đó, dịch vụ mà doanh nghiệp tốn công sức để phát triển và duy trì 

thương hiệu trở nên lỗi thời và không còn hấp dẫn nữa. 

 

 Chiến lược tập trung vào thị trường:  là chiến lược cung cấp loại hình dịch 

vụ đa dạng cho một một phân khúc thị trường hẹp.  Nhà quản lý cần đảm 

bảo có đủ khả năng để thực hiện tốt việc cung cấp từng loại dịch vụ, và cần 

có sự hiểu biết về thực tế cũng như sở thích mua sắm của khách hàng. 

 

 Chiến lược tập trung vào dịch vụ: là chiến lược cung cấp một hay một vài 

dịch vụ trong phạm vi hẹp cho nhiều khúc thị trường khác nhau. Chiến 

lược này rõ ràng là ít rủi ro so với chiến lược tập trung hoàn toàn. Tuy 

nhiên, khi có thêm một phân khúc mới, doanh nghiệp phái nỗ lực để phục 

vụ cho từng phân khúc và điều này đòi hỏi một nỗ lực kinh doanh lớn hơn 

và sự đầu tư lớn hơn vào truyền thông marketing, đặc biệt là trong lĩnh vực 

b2b (các doanh nghiệp kinh doanh - sản xuất với nhau) 

 

 Chiến lược không tập trung: là chiến lược mà doanh nghiệp dịch vụ cố 

gắng cung cấp rất nhiều loại hình dịch vụ cho cả thị trường rộng lớn. Theo 

đuổi chiến lược này là một điều rất khó khăn vì đồng thời doanh nghiệp 

phải nỗ lực cung cấp nhiều loại dịch vụ khác nhau cho nhiều đối tượng 

khách hàng khác nhau, và rất có thể khiến khách hàng cảm thấy không hài 

lòng vì sự thiếu tập trung, hoặc thiếu chuyên nghiệp của mình.  

 

3.2 Lựa chọn khúc trị trường mục tiêu trong cung ứng dịch vụ: 
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Một khúc thị trường (market segment) là một nhóm những người mua có cùng 

đặc điểm, nhu cầu, hành vi mua sắm, và kiểu tiêu dùng.  

 

Việc phân khúc thị trường có hiệu quả là việc nhóm những người mua vào các 

khúc sao cho kết quả là với cùng một đặc điểm, những người ở trong một khúc 

thị trường thì tương tự nhau và những người ở các  khúc thị trường khác nhau thì 

khác nhau, và mỗi khúc thị trường càng có nhiều đặc điểm như vậy càng tốt. 

 

Các hãng dịch vụ đang phát triển các chiến lược dựa trên công nghệ nhận thấy 

rằng có thể phân khúc dựa vào thái độ và mức độ yên tâm của khách hàng vào 

việc sử dụng hệ thống cung cấp dựa trên công nghệ. 

 

Doanh nghiệp phải biết chấp nhận một vài khúc thị trường mang lại nhiều cơ hội 

tốt hơn những khúc khác. Việc lựa chọn khúc thị trường mục tiêu không nên chỉ 

dựa trên doanh thu và lợi nhuận tiềm năng mà còn phải xem xét đến khả năng của 

doanh nghiệp có đáp ứng hay vượt qua được sự cạnh tranh trên cùng khúc thị 

trường đó hay không. 

 

Các nghiên cứu chỉ ra rằng một vài khúc thị trường là “chưa được phục vụ đủ” 

(underserved), nghĩa là các nhà cung cấp đang tham gia chưa đáp ứng đủ nhu cầu 

của các khúc thị trường này. Những thị trường như vậy thường là các thị trường 

rất rộng lớn. 

 

Trong nhiều nền kinh tế mới nổi, các doanh nghiệp dịch vụ chỉ chú trọng đến 

việc phục vụ cho những khách hàng có thu nhập cao, và bỏ quên những khách 

hàng có thu nhập thấp. Trong khi đó, những người có thu nhập thấp chiếm đa số 

và có tiềm năng trong tương lai, bởi vì nhiều người trong số họ sẽ chuyển lên 

tầng lớp trung lưu.  

 

Khi tiến hành lựa chọn phân khúc thị trường mục tiêu đối, các doanh nghiệp dịch 

vụ cần tìm hiểu đâu là thuộc tính quyết định của dịch vụ mình cung cấp. Thuộc 

tính quyết định (determinant attributes) là thuộc tính quyết đinh sự lựa chọn của 

người mua trong số các phương án thay thế, khiến người mua quyết định lựa 

chọn sử dụng dịch vụ nào trong số các phương án. Thuộc tính quyết định không 

những là những đặc điểm dịch vụ mà khách hàng cảm thấy quan trọng, mà còn là 

những thuộc tính khiến khách hàng thấy được sự khác biệt lớn của dịch vụ so với 

dịch vụ cạnh tranh. VD: đối với việc lựa chọn hàng hàng không khi đi công tác, 

thì các đặc tính quyết định là: thời gian cất cánh và hạ cánh thuận lợi, các đặc 
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quyền khi thường xuyên đi máy bay, chất lượng dịch vụ ăn uống, dễ dàng đặt chỗ 

trước,... 

 

Nhiệm vụ của người nghiên cứu marketing là khảo sát khách hàng trong khúc thị 

trường mục tiêu, xác định tầm quan trọng tương ứng giữa các thuộc tính và tìm 

hiểu xem đâu là thuộc tính quyết định trong các quyết định về nhà cung cấp dịch 

vụ gần đây của khách hàng. Các nhà nghiên cứu cũng cần biết được các dịch vụ 

cạnh tranh được khách hàng nhận thức như thế nào về các thuộc tính này của các 

dịch vụ cạnh tranh nhằm cung cấp cơ sở cần thiết cho chiến dịch định vị hoặc tái 

định vị. 

 

Tuy nhiên, một số thuộc tính dịch vụ dễ dàng định lượng, trong khi một số khác 

lại mang tính chất định tính và phán xét cao. VD:  

+ Giá cả là thước đo mang tính định lượng;  

+ Sự đúng giờ trong dịch vụ vận tải có thể được nhận thấy trong phần trăm xe 

lửa, xe buýt, hay chuyến bay đến ga trong bao nhiêu phút so với thời gian kế 

hoạch  có thể định lượng;  

+ Chất lượng của dịch vụ hướng tới con người hoặc đẳng cấp sang trọng của 

khách sạn là các đặc điểm mang tính định tính. 

 

3.3 Tạo ra sự khác biệt và định vị dịch vụ trên thị trường: 

 

Một chiến lược định vị cạnh tranh cần phải dựa trên việc tạo ra và duy trì một vị 

trí khác biệt trên thị trường cho một tổ chức hay cho một sản phẩm. Jack Trout đã 

đưa ra các điểm cốt lõi của việc định vị trong 4 nguyên tắc sau: 

1. Một công ty phải tạo ra một vị trí trong tâm trí của khách hàng mục 

tiêu 

2. Vị trí đó phải  duy nhất, đưa ra một thông điệp đơn giản và thống 

nhất 

3. Vị trí đó phải phân biệt được công ty với đối thủ cạnh tranh 

4. Một công ty không thể cung cấp tất cả mọi thứ cho tất cả mọi người; 

nó cần phải biết tập trung sự nỗ lực của mình. 

 

Vì bản chất dịch vụ là vô hình và dựa trên sự trải nghiệm, một chiến lược định vị 

rõ ràng sẽ rất có ích cho khách hàng tiềm năng có một ấn tượng vững chắc về 

một sản phẩm 

 

Để tạo ra sự khác biệt cho dịch vụ và định vị thành công trên thị trường, doanh 

nghiệp cung ứng cần có một cuộc nghiên cứu chính thức để xác định các thuộc 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Trường ĐHBKHN – Khoa Kinh tế & Quản lý            Bài giảng: Marketing dịch vụ   

 

 

Giảng viên: Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa    Feb - 2011 

23 

tính nào của một dịch vụ là quan trọng đối với một khúc thị trường cụ thể và các 

khách hàng tiềm năng nhân thức ra sao về các hoạt động của các tổ chức cạnh 

tranh đối với các thuộc tính này?   

 

Một cá nhân có thể đặt ra những ưu tiên khác nhau về các thuộc tính dựa vào: 

–  Mục đích của việc sử dụng dịch vụ 

–  Người ra quyết định 

–  Thời gian sử dụng (ngày/ tuần/ mùa) 

–  Dịch vụ được cá nhânđó sử dụng một mình hay cùng với một nhóm 

–  Thành phần của nhóm đó 

 

VD: Việc chọn nhà hàng ăn khi đi du lịch cùng với gia đình khác với khi đi với 

bạn bè; việc chọn nha hàng ăn (mà hóa đơn được công ty thanh toán) khi đi gặp 

khách hàng tiềm năng khác với khi đi ăn với đồng nghiệp,… 

 

Nhà quản lý dịch vụ cần phân tích các dịch vụ hiện có và trả lời các câu hỏi sau: 

1. Hãng của chúng ta đại diện cho điều gì trong tâm trí của khách hàng hiện 

tại và khách hàng tiềm năng? 

2. Hiện nay chúng ta đang phục vụ cho khách hàng nào và trong tương lai 

chúng ta muốn tập trung vào phục vụ cho khách hàng như thế nào? 

3. Các đặc điểm của dịch vụ hiện tại của chúng ta là gì? (sản phẩm cốt lõi và 

các yếu tố dịch vụ hỗ trợ), và mỗi dịch vụ đó nhắm vào khúc thị trường 

mục tiêu nào? 

4. Khách hàng trong mỗi khúc thị trường mục tiêu đó cảm nhận về việc dịch 

vụ của chúng ta đã đáp ứng được nhu cầu của họ ra sao? 

5. Chúng ta cần phải có những thay đổi gì về dịch vụ để làm cho vị trí cạnh 

tranh của chúng ta trở nên mạnh hơn trong các phân khúc mà công ty 

chúng ta nhắm tới? 

 

Một chiến lược định vị tốt là tránh đầu tư quá nhiều vào những điểm khác biệt 

mà có thể dễ dàng bị đối thủ bắt chước. 

 

Định vị đóng vai trò chủ chốt trong chiến lược marketing bởi vì nó liên kết việc 

phân tích thị trường và việc phân tích cạnh tranh với việc phân tích nội bộ bên 

trong doanh nghiệp. Những phân tích này giúp một tổ chức dịch vụ có thể trả lời 

câu hỏi sau: 

– Sản phẩm/ khái niệm dịch vụ của chúng ta là gì? 

– Chúng ta muốn nó sẽ trở thành cái gì? 

– Chúng ta phải làm gì để đạt được điều đó? 
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Việc phát triển một chiến lược định vị cần trải qua nhiều bước, tùy thuộc vào bản 

chất của kinh doanh. Trong các doanh nghiệp dịch vụ đa sản phẩm, đa địa điểm, 

vị trí được tạo ra cho toàn bộ tổ chức, cho một đại lý dịch vụ cụ thể, hoặc cho 

một dịch vụ cụ thể được cung cấp ở đại lý đó. 

 

Sự nhất quán trong việc định vị các dịch vụ được cung cấp tại cùng một địa điểm 

là quan trọng, nhằm tránh việc hình ảnh của một dịch vụ này có thể che lấp hình 

ảnh của dịch vụ khác. 

 

Thất bại trong việc lựa chọn một vị trí mong muốn trong thị trường và thất bại 

trong việc phát triển kế hoạch hành động marketing được thiết kế để đạt đến và 

nắm giữ vị trí này, có thể gây ra một trong những kết quả không mong muốn sau: 

 - Tổ chức/ một trong các sản phẩm bị đẩy đến vị trí mà phải đối đầu cạnh 

tranh với một đối thủ mạnh hơn 

 - Tổ chức/ sản phẩm bị đẩy đến vị trí mà không người nào muốn, bởi vì có 

quá ít nhu cầu của khách hàng. 

 - Vi trí của tổ chức/ sản phẩm quá mờ nhạt và không phân biệt được sự 

khác biệt với đối thủ cạnh tranh. 

 - Tổ chức/ sản phẩm không có vị trí nào trên thị trường bởi vì chưa từng có 

ai nghe nói về tổ chức/ sản phẩm đó. 

 

Sự lựa chọn thương hiệu của khách hàng phản ánh thương hiệu được họ biết đến 

và ghi nhớ; đồng thời cũng cho thấy các thương hiệu này được định vị ra sao 

trong tâm trí của họ. Các vị trí này đều mang tính cảm nhận. 

 

Định vị trong truyền thông: là phương pháp kết hợp việc định vị với các yếu tố 

truyền thông của hỗn hợp marketing (đặc biệt là quảng cáo, xúc tiến thương mại 

và quan hệ công chúng). Điều này phản ánh việc sử dụng rộng rãi quảng cáo 

trong marketing hàng hóa đóng gói/ bao bì để tạo ra hình ảnh và sự liên tưởng 

cho những sản phẩm, thương hiệu tương tự, sao cho tạo ra trong tâm trí khách 

hàng một sự khác biệt đặc biệt. VD: hình ảnh con cáo lửa được sáng tạo cho nhãn 

hiệu Mozilla Firefox. 
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Một thương hiệu có thể phát triển danh tiếng qua thời gian, phản ánh sự tích lũy 

sự liên tưởng. VD: thương hiệu của hãng bảo hiểm Prudential sử dụng slogan: 

“Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” được liên hệ với lợi ích sản phẩm: sự 

quan tâm, thấu hiểu, đúng lúc và uy tín. 

 

Một vài khẩu hiệu hứa hẹn đem lại lợi ích đặc biệt, được thiết kế để tạo cho công 

ty một vị trí cách biệt với các đối thủ. VD: “Where the best become better” của 

trung tâm Anh ngữ Apollo. 

 

Chiến lược định vị càng trở nên phức tạp khi việc các hãng kết hợp với nhau để 

có đồng thương hiệu ngày càng tăng lên. Sự nỗ lực này đòi hỏi sự chia sẻ về cơ 

sở, sự xúc tiến thương  mại chung và cả sản phẩm đồng thương hiệu. VD: Hãng 

hàng không American Airlines, ngân hàng Citibank và thẻ Visa cùng chung nhau 

cung cấp loại thẻ credit (tín dụng). Trong trường hợp này, hình ảnh liên tưởng 

của thương hiệu này sẽ có khả năng tạo ra sự ảnh hưởng đến cảm nhận của người 

tiêu dùng của các thương hiệu còn lại. 

 

Định vị trong thiết kế sản phẩm: Để làm tăng sự hấp dẫn của một sản phẩm 

cho một khúc thị trường mục tiêu cụ thể, cần phải có sự thay đổi trong một số 

thuộc tính như: giảm giá, thay đổi về thời gian và địa điểm khi có thể, hoặc thay 

đổi hình thức giao nhận. Trong trường hợp đó, nhiệm vụ hàng đầu của truyền 

thông (quảng cáo, bán hàng cá nhân và quan hệ công chúng) là bảo đảm cho 

khách hàng tiềm năng cảm nhận một cách chính xác về vị trí của dịch vụ ở 

những khía cạnh quan trọng trong việc quyết định lựa chọn của họ.  

 

Bảng 3 -1      Các ý nghĩa chính của phân tích định vị 

 
1. Cung cấp công cụ chẩn 

đoán hữu ích cho việc xác 

định & hiểu biết về mối quan 

hệ giữa sản phẩm & thị 

trường 

2. Xác định các cơ hội thị 

trường cho: 

 

3. Đưa ra các quyết định khác 

về marketing-mix để chiếm 

ưu thế/ đáp lại sự cạnh tranh 

+ Một sản phẩm được so sánh 

với các sản phẩm chào hàng 

cạnh tranh ở các đặc điểm cụ 

thể như thế nào? 

+ Sản phẩm đáp ứng được 

nhu cầu cà kỳ vọng của khách 

hàng đến đâu ở các chỉ tiêu cụ 

thể? 

+ Mức độ tiêu thụ dự kiến 

a.Giới thiệu sản phẩm mới  

+ Khúc thị trường nào là mục 

tiêu? 

+ Thuộc tính nào cần đưa ra 

để cạnh tranh? 

b.Thiết kế lại/ Tái định vị các 

sản phẩm hiện có 

+ Dành cho khúc hiện tại hay 

phân khúc mới? 

a.Các chiến lược phân phối 

+ Chào bán sản phẩm ở đâu 

(Địa điểm, loại hình đại lý)? 

+ Khi nào làm cho sản phẩm 

sẵn sàng để bán? 

b.Chiến lược giá 

+ Mức giá là bao nhiêu? 

+ Dùng phương thức thanh 

toán  và hóa đơn nào? 
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cho một sản phẩm với các đặc 

điểm cụ thể ở một mức giá dự 

kiến là gì? 

 

+ Thuộc tính nào cần thêm, 

bỏ, hay thay đổi ? 

+ Thuộc tính nào cần nhấn 

mạnh trong quảng cáo ? 

c.Loại bỏ những sản phẩm mà 

+ Không thỏa mãn nhu cầu 

người tiêu dùng 

+ Đối mặt với sự cạnh tranh 

quá lớn 

 

c.Chiến lược truyền thông 

+ Khách hàng mục tiêu nào 

dễ bị thuyết phục nhất là sản 

phẩm có những đặc điểm hấp 

dẫn & quan trọng đối với họ? 

+ Thông điệp nào? Đặc điểm 

nào nên nhấn mạnh và đối thủ 

cạnh tranh nào (nếu có) nên 

đề cập để so sánh các đặc 

điểm đó? 

+ Kênh truyền thông nào?  

 

3.4. Phân tích đối thủ cạnh tranh, thị trường và nội bộ doanh nghiệp 

 

Nghiên cứu và phân tích là cơ sở phát triển của một chiến lược định vị hiệu quả 

được thiết kế để nhấn mạnh cả cơ hội và thách thức cho một hãng trong thị 

trường cạnh tranh, bao gồm cả sự hiện diện của sự cạnh tranh nói chung và sự 

cạnh tranh của sản phẩm thay thế. 

 

Hình 3 -3 – Phát triển một chiến lược định vị thị trường  

 

 
 

 Phân tích thị trường (market analysis): bao gồm những yếu tố như tổng 

cầu, xu hướng cầu và vị trí địa lý của cầu. Cầu về những lợi ích do dịch vụ 

loại này mang lại đang tăng lên hay giảm đi? Có những biến động mang 

Kế hoạch hành động 

marketing 

Phân tích các khả năng  

khác biệt hóa 

Lựa chọn phân khúc  
thị trƣờng mục tiêu 

 để phục vụ 

Phát biểu rõ ràng  
vị trí mong muốn  
trong thị trƣờng 

Xác định, phân tích các 

Phân khúc thị trƣờng 

Lựa chọn các lợi ích  
để nhấn mạnh với  

khách hàng 

•Quy mô 

•Thành phần 

•Địa điểm 

•Các xu hƣớng 

•Nguồn lực 

•Danh tiếng 

•Các ràng buộc 

•Các giá trị 

•Thế mạnh 

•Điểm yếu 

•Vị trí hiện tại 

PHÂN TÍCH THỊ 

TRƢỜNG 

PHÂN TÍCH NỘI BỘ 

PHÂN TÍCH CẠNH 

TRANH 

Nguồn: Phát triển từ 

biểu đồ trước đây của 

Micheal R. Pearce 
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tính khu vực hay quốc tế nào về mức cầu không? Các phương án phân 

khúc thị trường cần được cân nhắc và có sự đánh giá về quy mô và tiềm 

năng của các phân khúc thị trường khác nhau. Cần nghiên cứu để tăng 

thêm hiểu biết về không chỉ nhu cầu và sở thích của khách hàng trong các 

phân khúc khác nhau mà còn về cách từng phân khúc cảm nhận sự cạnh 

tranh như thế nào? 

 

 Phân tích nội bộ doanh nghiệp (internal corporate analysis): tập trung vào 

việc xác định các nguồn lực của doanh nghiệp (tài chính, nhân công lao 

động, bí quyết sản xuất và tái sản hữu hình), các giới hạn hoặc hạn chế, các 

mục tiêu (lợi nhuận, tăng trưởng, các mục tiêu chuyên nghiệp, ...) và việc 

các giá trị của công ty hình thành nên cách nó vận hành như thế nào. Từ 

việc phân tích này, nhà quản lý có thể lựa chọn mottj số phân khúc thị 

trường mục tiêu mà doanh nghiệp có thể phục vụ cả dịch vụ hiện có và 

dịch vụ mới. 

 

 Phân tích đối thủ cạnh tranh (competitor analysis): cung cấp cho người lập 

chiến lược marketing về điểm mạnh và điểm yếu của dối thủ cạnh tranh, và 

do đó, đề ra cơ hội để khác biệt hóa. Liên hệ sự phân tích này với sự phân 

tích nội bộ doanh nghiệp sẽ cho thấy những cơ hội có thể thực hiện được 

để tổ chức đạt được sự khác biệt hóa và lợi thế cạnh tranh và do đó, tạo 

điều kiện cho các nhà quản lý quyết định các lợi ích nào của dịch vụ nên 

được chú trọng cho phân khúc mục tiêu. Việc phân tích đối thủ cạnh tranh 

cần cân nhắc cả các sự cạnh tranh trực tiếp và gián tiếp. 

 

 Tuyên bố định vị (position statement): là kết quả của việc kết hợp 3 phân 

tích trên. Tuyên bố này phát biểu rõ ràng về vị trí mong muốn của tổ chức 

và vị trí của từng loại dịch vụ mà tổ chức cung cấp trên thị trường  phát 

triển kế hoạch hành động cụ thể. 

 

Trước khi bắt đầu một kế hoạch hành động cụ thể cho chiến lược định vị, nhà 

quản lý cần cân nhắc đến khả năng: 

–  Các đối thủ cũng đang theo đuổi cùng vị trí thị trường đó và cũng 

có những phân tích và giải pháp tương tự.  

–  Đối thủ cạnh tranh hiện tại đang cảm thấy bị đe dọa bởi các chiến 

lược mới và đang tái định vị lại dịch vụ của họ để cạnh tranh hiệu 

quả hơn.  

–  Một đối thủ mới xuất hiện trên thị trường quyết định chọn cách “đi 

theo người dẫn đầu” để có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ với 
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một vài thuộc tính có chất lượng cao hơn và/ hoặc với mức giá thấp 

hơn. 

 

Cách tốt nhất để dự đoán những phản ứng cạnh tranh có thể xảy ra là xác định tất 

cả các đối thủ hiện tại và tiềm năng đặt mình vào vị trí của họ để tiến hành phân 

tích nội bộ doanh nghiệp của họ với những số liệu từ thị trường và từ việc phân 

tích đối thủ cạnh tranh. Từ đó, có thể đoán được đối thủ định làm gì. 

 

3.5. Xây dựng bản đồ định vị  

 

Một số công ty phát triển những mô hình mô phỏng hiện đại để phân tích ảnh 

hưởng của các phương án cạnh tranh khác nhau. 

 

Ví dụ minh họa: Áp dụng bản đồ định vị vào ngành kinh doanh khách sạn 

 

Kinh doanh khách sạn là ngành có mức độ cạnh tranh cao, đặc biệt khi vào những 

mùa mà lượng cung về phòng vượt quá cầu. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều 

khách sạn ở cùng đẳng cấp như nhau để nghỉ ngơi. Do đó, mức độ sang trọng và 

tiện nghi của trang thiết bị là một yếu tố để khách hàng lựa chọn. Ngoài ra, họ 

còn quan tâm đến khu vực lễ tân, khu kinh doanh, bể bơi và phòng tập thể thao 

của khách sạn. 

 

Chất lượng và mức độ dịch vụ của nhân viên cũng là một yếu tố quan trọng: liệu 

có dịch vụ phòng 24/24 h không? Quần áo có được giặt và là không? Nhân viên 

làm nhiệm vụ có đủ trình độ không? Có thể có nhân viên giúp cho các dịch vụ về 

kinh doanh không? Các yếu tố ảnh hưởng khác như: sự yên tĩnh, an toàn, sạch sẽ, 

các chương trình quà tặng đặc biệt cho khách hàng thường xuyên,... 

 

Từ các lý do trên, chúng ta chọn một ví dụ thực tế là khách sạn Palace – một 

khách sạn 4 sao thành công trong thành phố Belleville rộng lớn - đã phát triển 

một bản đồ định vị cho bản thân và các khách sạn cạnh tranh để hiểu rõ hơn về 

những thách thức trong tương lai đến vị trí hiện tại của mình. 

 

KS Place: nằm ở rìa của khu tài chính sôi động, một khách sạn lịch sự, lâu năm, 

mới cải tạo và nâng cấp vài năm trước. Đối thủ cạnh tranh” gồm 8 khách sạn 4 

sao khác và khách sạn Grand (5 sao) – là khách sạn lâu đời nhất trong thành phố. 

Vài năm gần đây: khách sạn Palace có lợi nhuận tốt và có tỷ lệ sử dụng phòng 

vượt mức trung bình. Đặc biệt là nhiều tháng qua, vào dịp cuối tuần, khách sạn 

đều cho thuê hết phòng, chủ yếu cho khách doanh nhân, những người sẵn lòng trả 
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cao hơn khách du lịch và đại biểu tham dự hội nghị. Tuy nhiên, sắp có 4 khách 

sạn lớn sẽ được xây dựng trong thành phố và khách sạn Grand chuẩn bị nâng cấp 

và mở rộng thêm  Khách hàng có thể xếp Palace sau các dự án mới này. 

 

Bốn thuộc tính được chọn để nghiên cứu là: giá phòng, mức độ sang trọng, mức 

độ dịch vụ hướng tới con người và vị trí. 

 

Các dữ kiệu dựa trên cảm nhận của khách hàng trên các thông tin đại chúng, dựa 

trên các khảo sát trong quá khứ, báo cáo của các đại lý du lịch, và sự hiểu biết 

của nhân viên khách sạn – những người thường xuyên tương tác với khách hàng. 

 

Thang đánh giá được thiết kế cho mỗi thuộc tính: 

 

– Giá cả: đơn giản, dùng mức giá trung bình tính cho khách doanh 

nhân cho một phòng đơn tiêu chuẩn mở mỗi khách sạn. 

 

– Tỷ lệ số phỏng/ nhân viên cho thấy mức độ dịch vụ: tỷ lệ thấp chứng 

tỏ mức độ dịch vụ càng cao 

 

– Mức độ sang trọng được đánh giá theo chủ quan: khách sạn được 

đánh giá sang trọng nhất là Grand và khách sạn kém sang trọng nhất 

là Airport Plaza. 

 

– Vị trí được đánh giá dựa trên việc coi tòa nhà giao dịch chứng khoán 

là trung tâm của khu tài chính, là nới mà khách hàng của Palace đến 

chủ yếu. Thang đánh giá vi trí dựa trên khoảng cách từ các khách 

sạn đến tòa nhà giao dịch chứng khoán này 

 

Hình 3- 4  Bản đồ định vị của các khách sạn chủ yếu ở Belleville: Mức độ dịch 

vụ so với mức độ giá cả (trước khi có cạnh tranh mới) 
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Hình 3 -5  Bản đồ định vị của các khách sạn chủ yếu ở Belleville: Vị trí so với 

mức độ sang trọng (trước khi có cạnh tranh) 

 

 

Sheraton 
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          Castle 
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Vi trí của Palace cho 
thấy khách sạn này 
đang tính mức giá cao 
hơn so với mức độ dịch 
vụ mà nó cung cấp 

Regency 

MỨC ĐỘ SANG 
TRỌNG CAO 

MỨC ĐỘ SANG 
TRỌNG VỪA 
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PALACE 

Atlantic 
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Shangri-La 
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Castle 

Alexandrer 
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Palace ở vào vi trí duy 
nhất gần khu tài chính, 
điều này ký giải tại sao 
nó có thể tính mức giá 
cao hõn mức độ dịch vụ 
mà nó cung cấp 
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Trong tương lai, cần dự đoán trước vị trí của 4 khách sạn sắp xây dựng trong 

thành phố và sự tái định vị của khách sạn Grand trên thị trường. 

 

Đối với các chuyên gia, việc dự đoán vị trí trên thị trường của 4 khách sạn mới là 

không khó, nhưng ban đầu, đối với khách hàng, họ khó có thể dự đoán mức độ 

dịch vụ của các khách sạn này. 
 

Các nhà quản lý của Palace dựa trên các số liệu mà họ thu thập được, dự đoán 4 

khách sạn mới sẽ có mức giá cao hơn Grand và Regengy nhiều  tạo hiệu ứng 

gọi là “giá bảo vệ” (price umbrella): bắt buộc các đối thủ cạnh tranh phải tăng 

mức giá hiện tại của họ lên. 
 

Khách sạn Grand mới, sau khi nâng cấp cũng sẽ tăng mức giá để bù đắp vào chi 

phí tu sửa, cải tạo và xây dựng mới. Mức giá cao đòi hỏi mức độ dịch vụ cung 

cấp cũng phải cao hơn. 
 

Giả thiết Palace và các khách sạn hiện tại khác không có sự thay đổi nào, thì sự 

cạnh tranh mới sẽ là một mối đe dọa rõ ràng với Palace  bị mất các lợi thế duy 

nhất về vị trí  mất khách hàng 
 

Hình 3 -5 Bản đồ định vị của các khách sạn ở Belleville: Mức độ dịch vụ so với 

mức độ giá cả 
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Hình 3 -5  Bản đồ định vị của các khách sạn ở Belleville: Vị trí so với mức độ 

sang trọng 

 

 
 

Ví dụ về khách sạn Palace là điển hình của việc cụ thể hóa tình huống cạnh tranh. 

Một thách thức với những người hoạch định chiến lược là phải đảm bảo rằng mọi 

nhân viên đều hiểu rõ về tình trạng hiện tại của doanh nghiệp, trước khi đề cập 

đến việc thay đổi trong chiến lược.  

 

Bằng việc cho phép các nhà quản lý cao cấp thấy so sánh việc kinh doanh của họ 

với các đối thủ cạnh tranh và hiểu được bản chất của các mối đe dọa và cơ hội 

cạnh tranh, sự trình bày cụ thể bằng biểu đổ và bản đồ làm nổi bật những khoảng 

cách giữa việc khách hàng nhìn nhận tổ chức ra sao với việc các nhà quản lý nhìn 

nhận về tổ chức của mình ra sao  xác nhận/ phủ nhận sự tin tưởng vào việc 1 

dịch vụ hay 1 công ty đang ở vào vị trí duy nhất trên thị trường. 

 

Từ việc dự đoán trước khả năng thay đổi trong môi trường cạnh tranh thông qua 

bản đồ định vị, đội ngũ quản lý của Palace thấy rằng khó có thể hy vọng duy trì 

vị trí trên thị trường hiện tại của mình khi bị mất đi lợi thế về địa điểm  phải 

nâng cao chất lượng dịch vụ và mức độ sang trọng và tăng giá để bù đắp các chi 

phí đó. Nếu không, Palace sẽ bị đẩy lùi xuống hạng có mức giá thấp hơn và khó 

mà duy trì được các tiêu chuẩn về dịch vụ và chi phí bảo dưỡng. 

MỨC ĐỘ SANG 
TRỌNG CAO 

MỨC ĐỘ SANG 
TRỌNG VỪA 

PHẢI 

VÙNG NGOẠI Ô KHU TÀI CHÍNH 

PALACE 

Atlantic 

Shangri-La 

Regency 

Sheraton 

Castle 

Alexandrer 

Airport 

Italia 

TRUNG TÂM HỘI 
NGHỊ VÀ KHU 

MUA SẮM 

Continental 

Mandarin 

Marriot 

Heritage 
New Grand 

Có hành động 

Không có hành động 
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3.6. Chiến lược tái định vị 

 

Các vị trí luôn biến đổi để đáp ứng với sự thay đổi về cấu trúc thị trường, công 

nghệ, hoạt động cạnh tranh và sự phát triển của bản thân doanh nghiệp.  

–  Nhiều doanh nghiệp tái định vị bằng cách thêm vào hoặc bớt đi các 

dịch vụ và khúc thị trường mục tiêu. 

–  Một vài doanh nghiệp rút bớt các đề nghị thị trường và xóa bỏ một 

vài mặt hàng kinh doanh để có thể tập trung hơn. 

–  Các doanh nghiệp khác lại có thể mở rộng đề nghị dịch vụ với kỳ 

vọng tăng doanh thu và số lượng khách hàng. 

 

Khi một doanh nghiệp đã có một thương hiêu sản phẩm được tin cậy và thành 

công, nó có thể mở rộng vị trí của mình dựa trên chất lượng cảm nhận về một loại 

hình dịch vụ cho các loại hình dịch vụ khác có liên quan dưới cùng một thương 

hiệu đã có uy tín. 

 

Đôi khi, các công ty cần tạo ra sự thay đổi lớn vè vị trí hiện tại. Khi đó, họ cần 

nghiên cứu sự tái định vị: việc xem xét lại các đặc điểm của dịch vụ hoặc việc 

xác định lại khúc thị trường mục tiêu. 

 

Việc cải thiện cảm nhận tiêu cực về một thương hiệu cần tới sự thiết kế lại về sản 

phẩm cốt lõi và/ hoặc các dịch vụ hỗ trợ. Tuy nhiên, đôi khi các nhược điểm 

mang tính cảm nhận hơn là thực tế. Hầu hết các công ty mắc sai lầm trong chiến 

lược định vị khi tập trung vào việc đuổi kịp và đánh đổ đối thủ với chiến lược có 

xu hướng chú trọng vào cùng các đặc điểm cơ bản trong cạnh tranh. Tuy nhiên, 

một trong những cách cạnh tranh tốt nhất lại là đưa ra những đặc điểm mới vào 

việc định vị, điều mà các công ty khác không thể bắt chước được ngay. 

 

Chương 4 – Quản trị marketing – mix dịch vụ 

 
4.1 Chính sách sản phẩm dịch vụ 

 

4.1.1 Lập kế hoạch và sáng tạo dịch vụ: 

 

Dịch vụ thường được chúng ta nghĩ đến như một “sự trình diễn” hơn là một “cái 

gì đó” cụ thể. Chính vì thế, chúng ta sẽ mong chờ một sự trải nghiệm, một cảm 

giác, v.v. hơn là sự sở hữu một thứ tài sản. Vì vậy, sự sáng tạo ra các dịch vụ mới 

là không có giới hạn. Tuy nhiên, đây lại là một thách thức cho các nhà quản lý, 

bởi họ phải đảm bảo duy trì được sự tập trung cao vào khách hàng tại mọi nơi 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Trường ĐHBKHN – Khoa Kinh tế & Quản lý            Bài giảng: Marketing dịch vụ   

 

 

Giảng viên: Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa    Feb - 2011 

34 

mọi lúc trong quá trình cung cấp dịch vụ. Điều đó đòi hỏi sự phối hợp ăn ý của 

các bộ phận khác nhau trong doanh nghiệp.  

 

Hình 4-1 Lập kế hoạch và sáng tạo dịch vụ 

 

 
Bài tập: 

Lên kế hoạch dịch vụ thức ăn nhanh: 

Tạp chí Khách sạn là một tạp chí về ngành dịch vụ nhà hàng – khách sạn, đang  

 

4.1.2. Nhận dạng và phân loại dịch vụ bổ sung: 

Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ đều cung cấp cho khách hàng một 

gói lợi ích bao gồm sản phẩm cốt lõi và các dịch vụ hỗ trợ. Các dịch vụ hỗ trợ 

Mục tiêu và nguồn lực của  
doanh nghiệp 

Phân tích thị trƣờng và đối thủ 
cạnh tranh 

Báo cáo tài sản marketing 

• Danh mục khách hàng 

• Hiểu biết về thị trƣờng 

• Kỹ năng thực hiện marketing 

• Dòng sản phẩm 

• Chiến lƣợc định vị 

• Danh tiếng của thƣơng hiệu 

Khái niệm marketing dịch vụ 

• Lợi ích cho khách hàng 
- Sản phẩm cốt lõi 
- Dịch vụ bao quanh 
- Kiểu và mức độ dịch vụ 
- Khả năng cung cấp (khi nào và bao giờ) 

• Chi phí của ngƣời sử dụng 
- Giá và các chi phí khác 
- Thời gian 
- Nỗ lực tinh thần 
- Nỗ lực cơ thể 
- Trải nghiệm cảm giác tiêu cực 

Phân tích sự phân phối các nguồn 
lực 

Báo cáo tài sản sản xuất 

• Cõ sở vật chất hữu hình 

• Trang thiết bị 

• Công nghệ thông tin 

• Nguồn nhân lực (số lƣợng và kỹ 
năng) 

• Liên minh và đối tác 

• Cấu trúc chi phí 

Khái niệm sản xuất dịch vụ 

• Bản chất của quá trình 

• Quá trình hƣớng tới con ngƣời 

• Quá trình hƣớng tới đồ vật 

• Quá trình hƣớng tới tâm trí con ngƣời 

• Quá trình hƣớng tới thông tin 

• Phạm vi địa lý của sản xuất 

• Diện tích phục vụ 

• Một địa điểm/ Nhiều địa điểm 

• Địa điểm cơ sở vật chất 

• Sự kết nối công nghệ thông tin 

• Lập chƣơng trình 

• Giờ/ Ngày/ Mùa dịch vụ 

• Liên tục và gián đoạn 

• Nếu gián đoạn, tần suất là bao nhiêu? 

• Cách sắp xếp và thiết kế cơ sở vật chất 

• Tác dụng đòn bẩy thông qua đối tác và dịch vụ tự phục vụ 

• Nhiệm vụ cụ thể chỉ định cho tuyến trƣớc và tuyến sau.  

Quá trình phân phối dịch vụ 

Phân tích SWOT 
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chính là thứ tạo ra sự khác biệt, làm cho doanh nghiệp thành công hơn so với các 

đối thủ cạnh tranh và khiến doanh nghiệp có thể có được lợi nhuận cao hơn trong 

khi các nguồn lực bị giới hạn. 
 

Hình 4-3  Miêu tả đề nghị dịch vụ cho dịch vụ khách sạn 

 
 

Hình 4-4  Biểu đồ thời gian cho sản phẩm tăng thêm của khách sạn 

 

 

 

Cốt lõi  

 

Đặt chỗ trƣớc 

Đỗ xe 

Làm thủ tục 
nhận/ trả phòng 

Khuân vác hành lý 

Bữa ăn 

Ti vi 

Dịch vụ phòng 

Sử dụng điện thoại 

Lên kế  
hoạch 

Bản chất  
của quá trình 

Cấp độ  
dịch vụ 

Vai trò của  
khách hàng 

Quá trình chuyển giao cốt lõi 

Quá trình cung cấp đối 
với dịch vụ hỗ trợ 

Đặt chỗ trƣớc 

Đỗ xe 

Nhận phòng 

Sử dụng phòng Sử dụng phòng (qua đêm) 

Khuân vác 

Bữa ăn 

Tivi 

Dịch vụ phòng/ Bữa sáng 

Điện thoại 

Trả phòng 

Lên xe 

Thời gian nghỉ qua đêm tại khách sạn Trýớc 
khi đến 
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Dịch vụ hỗ trợ có thể phân chia làm 8 loại chính như sau: 

+ Dịch vụ thông thường: 

- Cung cấp thông tin: khách hàng cần những thông tin cần thiết để nhận được 

đầy đủ giá trị của sản phẩm.  cần bảo đảm thông tin đưa ra là chính xác và 

đúng lúc. 

 

- Tiếp nhận đơn đặt hàng: Chấp nhận đơn đăng ký, đặt hàng và giữ chỗ là 

một yếu tố hỗ trợ then chốt một khi khách hàng đã sẵn lòng mua  yêu cầu 

lịch sự, nhanh chóng và chính xác.  

 

- Hóa đơn: yêu cầu phải rõ ràng, chính xác, hợp pháp và đầy đủ thông tin. 

Các hình thức hóa đơn: 

 - các báo cáo định kỳ về hoạt động tài khoản 

 - Hóa đơn cho giao dịch cá nhân 

 - Báo cáo miệng cho khoản thanh toán đến hạn 

 - Hiển thị bằng máy cho khoản thanh toán đến hạn 

 - Tự lập hóa đơn (khách hàng tự tính) 

 

- Thanh toán: Khách hàng thường chậm thanh toán các hóa đơn và mong chờ 

hình thức thanh toán đơn giản và thuận tiện 

 

+ Dịch vụ gia tăng giá trị: 

- Tư vấn: đối thoại với khách hàng và đưa ra giải pháp 

- Sự tiếp đón hiếu khách:  
– Chào đón 

– Thức ăn và đồ uống 

– Phòng vệ sinh 

– Các trang thiết bị và tiện nghi lúc chờ đợi: khu vực ngồi đợi, ghế, sự 

che chắn (với thời tiết), tạp chí, giải trí, báo. 

– Phương tiện vận chuyển 

– An ninh 

- Trông giữ an toàn: chỗ đỗ xe thuận tiện và an toàn, phòng để đồ, vận 

chuyển hành lý, kho, trông giữ các tài sản giá trị, trông trẻ, trông thú vật nuôi, 

đóng gói, vận chuyển, dây chuyền, lắp đặt, dọn vệ sinh và kiểm tra,… 

 

- Các dịch vụ khác theo nhu cầu: Các doanh nghiệp thông minh luôn lường 

trước các ngoại lệ và phát triển các kế hoạch và hướng dẫn cho điều này từ 

trước  giúp nhân viên có phản ứng nhanh chóng và hiệu quả trước các yêu 

cầu từ khách hàng: 
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– Yêu cầu đặc biệt (VD: chăm sóc trẻ em, thực đơn ăn kiêng, nhu cầu 

y tế, tôn giáo, người tàn tật) 

– Giải pháp cho vấn đề (sản phẩm giao nhận không thành công do tai 

nạn, thiết bị hỏng hóc, thiếu kinh nghiệm) 

– Xử lý phàn nàn/ đề nghị/ lời khen: sao cho khách hàng cảm thấy 

thuận tiện 

– Sự phục hồi:khi có hỏng hóc xảy ra, khách hàng thường trông chờ 

được bồi thường dựa trên các cam kết, bảo hành, luật, ... 

 

Tuy nhiên, không phải sản phẩm cốt lõi nào cũng có đủ 8 loại dịch vụ hỗ trợ, còn 

tùy thuộc vào bản chất dịch vụ và nhu cầu của khách hàng để xây dựng gói dịch 

vụ phù hợp. 

 

Hình 4-5 Bông hoa dịch vụ: sản phẩm cốt lõi được bao quanh bởi các  

  loại dịch vụ hỗ trợ 

 

 
    

4.1.3. Phát triển dịch vụ mới: 

Các hình thức phát triển sản phẩm mới: 

Cốt lõi 

Cung cấp thông tin 

Tƣ vấn 

Tiếp nhận đơn đặt hàng 

Tiếp đón  

Trông giữ an toàn 

Dịch vụ theo  
yêu cầu 

Hóa đơn 

Thanh toán 
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1. Các cải tiến dịch vụ quan trọng: là các sản phẩm cốt lõi mới cho thị trường 

mà trước đó chưa biết đến  đặc điểm dịch vụ và quá trình dịch vụ mới. 

2. Các cải tiến quá trình quan trọng: bao gồm việc sử dụng quá trình mới để 

phân phối sản phẩm cốt lõi hiện có với những lợi ích mới. 

3. Sự mở rộng dòng sản phẩm 

4. Sự mở rộng dòng quá trình: tạo ra cách mới khác biệt trong phân phối sản 

phẩm hiện có  thuận tiện hơn, tạo ra trải nghiệm mới cho khách hàng cũ 

và hấp dẫn khách hàng mới. 

5. Cải tiến về dịch vụ hỗ trợ: thêm các dịch vụ tạo sự thuận tiện và các dịch 

vụ tăng giá trị cho sản phẩm cốt lõi, hoặc cải tiến lớn cho các dịch vụ hỗ 

trợ hiện tại.  

6. Cải tiến dịch vụ: là loại cải tiến thông thường nhất: thay đổi nhỏ cả trong 

sản phẩm cốt lõi lẫn dịch vụ hỗ trợ trong các sản phẩm hiện tại. 

7. Thay đổi kiểu dáng của trang thiết bị cung cấp dịch vụ: là cách cải tiến đơn 

giản nhất. 

 

4.1.4. Quản lý Chất lượng dịch vụ: 

Khái niệm chất lượng: tùy thuộc vào các bối cảnh khác nhau, David Garvin đưa 

ra 5 quan điểm sau đây về chất lượng: 

– Quan điểm siêu việt: chất lượng đồng nghĩa với sự xuất sắc bẩm sinh - là biểu 

hiện của các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và sự thành công cao.  

– Quan điểm dựa trên sản phẩm: chất lượng là các biến số có thể đo lường và 

chặt chẽ. 

– Quan điểm dựa trên người sử dụng: chất lượng là tùy theo cách nhìn của 

người quan sát. Theo đó, chất lượng đồng nghĩa với sự thỏa mãn tối đa.  

– Quan điểm dựa trên sản xuất: chất lượng là dựa trên sự cung cấp và có liên 

quan chủ yếu tới việc thiết kế và thực tế sản xuất. 

– Quan điểm dựa trên giá trị: chất lượng là sự kết hợp của giá trị và giá. 

 

Đối với hàng hóa, khách hàng đánh giá chất lượng dựa trên các yếu tố sau:  

– Sự thực hiện: chủ yếu là các đặc điểm sản xuất  

– Các chức năng:  

– Độ tin cậy: xác suất có hỏng hóc/ sai sót  

– Cấu tạo: khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn  

– Độ bền: khoảng thời gian mà sản phẩm tiếp tục đem lại giá trị cho 

khách hàng. 

– Khả năng phục vụ: tốc độ, sự lịch sự, tính cạnh tranh và sự nhânh 

chóng khắc phục sự cố. 
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– Độ thẩm mỹ: các góc độ mà sản phẩm tác động đến 5 giác quan của 

con người. 

– Chất lượng cảm nhận: sự kết hợp giữa sự uy tín, và thương hiệu 

 

Tuy nhiên, đối với dịch vụ, khách hàng đánh giá chất lượng chủ yếu dựa trên các 

yếu tố sau: 

– Tính hữu hình: vẻ bên ngoài của các yếu tố hữu hình (thiết bị, nhà 

xưởng, nhân sự, các tài liệu truỳen thông) 

– Độ tin cậy: khả năng độc lập, thực hiện chính xác 

– Sự đáp ứng: nhanh chóng và hiệu quả 

– Sự bảo đảm: cạnh tranh, lịch sự, an toàn và sự tín nhiệm 

– Sự cảm thông: dễ dàng tham gia, truyền thông tốt và hiểu biết về 

khách hàng 

 

Một số mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ: 

 

1. SERVQUAL (Valarie Zeithaml và các đồng nghiệp): 

 

Mô hình này nhằm đo lường sự thỏa mãn của khách hàng trên nhiều khía cạnh 

khác nhau của chất lượng dịch vụ: (dùng trong điều tra nghiên cứu) 

 

– dựa trên giả thuyết là khách hàng có thể đánh giá chất lượng dịch vụ 

của DN qua việc so sánh cảm nhận của mình với những gì họ kỳ 

vọng. 

 

– Dùng để đo 5 phương diện của chất lượng dịch vụ (Tính hữu hình, 

độ tin cậy, sự đáp ứng, sự bảo đảm, sự cảm thông), gồm 21 mục với 

thang đo 7 điểm từ rất đồng ý cho đến rất không đồng ý.  

 

– Khi mức độ cảm nhận của khách hàng đánh giá thấp hơn kỳ vọng: 

dấu hiệu của chất lượng dịch vụ tồi. 

 

2. Mô hình khoảng cách chất lượng dịch vụ: 

 

Đây là một công cụ mang tính khái niệm để nhận diện và hiệu chỉnh các vấn đề 

về chất lượng dịch vụ 
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1. Khoảng cách về sự hiểu biết (knowledge gap): khác biệt giữa cái mà người 

cung cấp dịch vụ tin là khách hàng mong đợi với nhu cầu và kỳ vọng thực 

sự của khách hàng. 

2. Khoảng cách về tiêu chuẩn (standard gap): khác biệt giữa nhận thức của 

nhà quản trị về kỳ vọng của khách hàng với các tiêu chuẩn chất lượng đặt 

ra cho việc chuyển giao dịch vụ. 

3. Khoảng cách về chuyển giao (delivery gap): khác biệt giữa các tiêu chuẩn 

chuyển giao cụ thể với sự thực hiện trên thực tế của nhà cung cấp dịch vụ 

về các tiêu chuẩn này. 

4. Khoảng cách về truyền thông nội bộ (internal communications gap): khác 

biệt giữa quảng cáo của DN và suy nghĩ của nhân viên bán hàng về các 

tính năng sản phẩm, cách thực hiện, và mức chất lượng dich vụ với cái mà 

DN thực sự có khả năng cung cấp. 

5. Khoảng cách về nhận thức (perceptions gap): khác biệt giữa cái thực tế 

được chuyển giao với cái mà khách hàng cho là họ đã nhận được (bởi vì 

khách hàng không thể đánh giá chất lượng dịch vụ một cách chính xác) 

6. Khoảng cách về cách truyền đạt (interpretation gap): khác biệt giữa nỗ lực 

truyền thông của DN với cái mà khách hàng nghĩa là được hứa hẹn từ sự 

truyền thông này. 

Nhu cầu và kỳ vọng 
của khách hàng 

Định nghĩa quản trị về 
các nhu cầu này 

Chuyển sang thiết kế/ 
chuyển giao 

Thực hiện thiết kế/ 
chuyển giao 

Nhận thức của khách 
hàng về sản phẩm 

Lời hứa trong quảng cáo/ 
bán hàng 

Cách hiểu của khách hàng 
về truyền thông từ DN 

Trải nghiệm của khách hàng 
so với đến kỳ vọng 

KHÁCH HÀNG 

QUẢN TRỊ 
1. Khoảng cách về sự hiểu biết 

2. Khoảng cách về tiêu chuẩn 

3. Khoảng cách về chuyển giao 

4. Khoảng cách về truyền thông nội bộ 

5. Khoảng cách về nhận thức 6. Khoảng cách về cách hiểu 

7. Khoảng cách về dịch vụ 

Nguồn: Adapted from C. 
Lovelock, Production Plus 
(New York: McGraw Hill, 
1994), 112. 
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7. Khoảng cách về dịch vụ (service gap): khác biệt giữa cái mà khách hàng 

kỳ vọng sẽ nhận được với nhận thức/ cảm nhận của họ về dịch vụ được 

cung cấp. 

  

4.2 Chính sách giá và quản lý doanh thu 

 
4.2.1. Vai trò của việc định giá: 

Định giá hiệu quả là hoạt động then chốt dẫn đến thành công về mặt tài chính cho 

doanh nghiệp. Tuy nhiên, đối với các doanh nghiệp dịch vụ, khó có thể định giá 

dựa trên chi phí sản xuất bởi những đặc điểm riêng mang tính vô hình của dịch 

vụ. Vì vậy, đa số các tổ chức dịch vụ đếu tiến hành định giá dựa trên giá trị và 

cạnh tranh (thị trường). 

 

 

 

 

 
 

Hình 5. 1 – Các thành phần của quyết định định giá sản phẩm dịch vụ 

 

Chi phí 

Cạnh tranh 

Giá trị cho khách hàng 

Chiến lƣợc giá 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Trường ĐHBKHN – Khoa Kinh tế & Quản lý            Bài giảng: Marketing dịch vụ   

 

 

Giảng viên: Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa    Feb - 2011 

42 

Việc định giá đối với các sản phẩm dịch vụ là khó khăn hơn trong ngành sản xuất 

các sản phẩm hữu hình bởi vì: 

– Không có sự sở hữu về dịch vụ 

– Khó xác định chi phí tài chính cho việc tạo ra một quá trình hay 

một kết quả cho một khách hàng 

– Khó có sự cân bằng về cung và cầu. 

 

Vì vậy, việc định giá dịch vụ phải bảo đảm được các nguyên tắc sau đây: 

 Các doanh nghiệp tìm kiếm lợi nhuận cần trước hết đặt ra một mức giá đủ 

để trang trải tất cả chi phí sản xuất và marketing cho dịch vụ và sau đó 

cộng thêm mức biên tỷ lệ lợi nhuận thích hợp để đạt được lợi nhuận mong 

muốn ở mức bán hàng dự kiến. 

 Tất các các hoạt động và chi phí phát sinh đều phải nhằm mang lại lợi ích 

cho khách hàng.  

 Sự chỉ đạo giá thấp (Low-cost leadership): các dịch vụ giá thấp được yêu 

cầu khi khách hàng có ngân sách hạn chế. Khi đó cần phải thuyết phục 

khách hàng rằng: 

+ Họ không thể so sánh giá cả với giá trị 

+ Khách hàng cần tin tưởng rằng họ đã nhận được dịch vụ có giá trị 

tốt 

+ Tuy nhiên cần đảm bảo rằng việc cung cấp các dịch vụ giá thấp 

này vẫn đem lại lợi nhuận cho công ty. 

 

Tuy nhiên giá trị của dịch vụ là một yếu tố mang tính chủ quan, rất ít khách hàng 

có đủ trình độ chuyên môn để đề cao và đánh giá đúng về chất lượng và giá trị 

dịch vụ mà họ nhận được, đặc biệt là trong các dịch vụ thuộc tính tin cậy. Do đó, 

cần có sự truyền thông hiệu quả và thậm chí các lời giải thích mang tính cá nhân 

để làm khách hàng hiểu và đánh giá đúng về chất lượng và giá trị dịch vụ. 

 

4.2.2. Định giá theo giá trị cho khách hàng (Customer value): 

 

Khách hàng quyết định mua một dịch vụ hay không dựa trên kết quả của việc họ 

cân nhắc giữa những lợi ích cảm nhận sẽ thu được được với những chi phí cảm 

nhận sẽ phải bỏ ra. 

 

Có một nguyên tắc chung cho những người làm dịch vụ là: “Người ta sẵn sàng 

trả thêm tiền đề tiết kiệm thời gian, giảm các nỗ lực không mong muốn và đạt 

được sự thoải mái hơn”. Vì thế, người làm dịch vụ có thể tạo ra vài mức độ dịch 

vụ cho những đối tượng có mức nhu cầu khác nhau. Một nghiên cứu của Valarie 
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Zeithaml về các mức độ mà khách hàng cảm nhận là giá trị cho biết các mức độ 

khác nhau mà khách hàng cho là một dịch vụ có giá trị như sau: 

– Giá trị là giá thấp 

– Giá trị là những gì tôi muốn có trong 1 sản phẩm 

– Giá trị là chất lượng tôi nhận được từ mức giá mà tôi đã trả.  

– Giá trị là cái mà tôi nhận được từ cái mà tôi bỏ ra 

 

Trên thực tế, doanh nghiệp dịch vụ cần hiểu rằng: 

 

Giá trị thực = Tổng tất cả lợi ích cảm nhận (giá trị tổng (gross value)) –  Tổng 

tất cả các chi phí cảm nhân của dịch vụ 

 

Trong đó, các loại chi phí cảm nhận có thể là: 

– Chi phí thời gian (Time costs) 

– Chi phí về sức lực (Physical costs) 

– Chi phí về tâm lý (Psychological costs) 

– Chi phí về cảm giác (Sensory costs) 

– Chi phí tìm kiếm (Search costs) 

– Chi phí mua sắm và sử dụng (Purchase and use costs) 

– Chi phí sau tiêu dùng (Post-consumption (after-costs)) 

Để làm tăng giá trị thực của dịch vụ mang lại cho khách hàng, ngoài việc làm 

tăng giá trị cảm nhân, các doanh nghiệp cũng có thể nghiên cứu các biện pháp 

làm giảm chi phí: 

– Làm giảm thời gian trong mua sắm, chuyển giao và tiêu dùng dịch 

vụ 

– Tổi thiểu hóa chi phí tâm lý: xem xét bản thiết kế chi tiết dịch vụ  

cắt giảm hoặc tái thiết kế các bước không thuận tiện trong quá trình 

– Qua quá trình tìm hiểu và chuyển giao, loại bỏ các chi phí về sức lực 

cho khách hàng. 

– Giảm bớt các chi phí về cảm giác: giảm tiếng ồn, thiết kế môi trường 

dịch vụ hấp dẫn, lắp đặt trang thiết bị thuận tiện, loại bỏ các mùi khó 

chịu,… 

– Phận tích cẩn thận các chi phí về tiền khác mà khách hàng phải bỏ ra 

để làm giảm bớt hoặc đưa ra các dịch vụ thay thế. 

 

Khi 1 khách hàng chưa rõ ràng về giá trị của 1 dịch vụ, họ sẽ tiếp tục mua hàng 

của người cung cấp dịch vụ mà họ đã biết hoặc không mua gì cả. Vì vậy, để lôi 

kéo khách hàng tin tưởng và sử dụng dịch vụ của mình, doanh nghiệp cần đưa ra 

chiến lược định giá nhằm giảm sự không chắc chắn:  
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– Định giá hướng tới lợi ích: chỉ định giá những khía cạnh của dịch vụ 

trực tiếp tạo ra giá trị cho khách hàng. 

– Định giá sàn: đặt ra một mức giá cố định trước khi chuyển giao dịch 

vụ để tránh làm khách hàng bị ngạc nhiên (tiêu cực) 

 

Doanh nghiệp cũng có thể định giá dịch vụ theo mối quan hệ:  

 SV thảo luận: Giảm giá để giành được một hợp đồng mới có phải là cách 

tiếp cận tốt nhất nếu một doanh nghiệp đang tìm kiếm những khách hàng trung 

thành? 

 

 Khi nào nên giảm giá? Làm thế nào để duy trì lòng trung thành của khách 

hàng? 

 

4.2.3. Định giá theo cạnh tranh: 

 

Sự cạnh tranh về giá tăng lên khi:  

1. Số lượng đối thủ cạnh tranh tăng 

2. Số lượng dịch vụ thay thế tăng 

3. Sự cung cấp của đối thủ cạnh tranh hoặc/ và sự cung cấp dịch vụ thay thế 

tăng 

4. Khả năng cung ứng dịch vụ trong ngành tăng 

 

Ngày nay, với tốc độ phát triển chóng mặt của ngành dịch vụ và công nghệ, cùng 

với những bất ổn trong nền kinh tế, dẫn đến sự cạnh tranh trong lĩnh vực dịch vụ 

ngày càng tăng nhanh. Doanh nghiệp có thể cân nhắc các điều kiện sau làm giảm 

sự cạnh tranh về giá: 

– Các chi phí không liên quan đến giá của việc sử dụng dịch vụ thay 

thế của đối thủ cạnh tranh là cao.  

– Sự cá nhân hóa, sự chế tạo theo yêu cầu của khách hàng, và các chi 

phí về sự thay đổi đột ngột.  

– Thời gian và địa điểm chuyển giao dịch vụ đặc biệt  không có 

nhiều lựa chọn.  

 

Từ đó, doanh nghiệp cân nhắc giữa các lợi thế cạnh tranh của mình với mức giá 

phù hợp trên thị trường. 

4.2.4. Đạo đức và sự công bằng trong chính sách giá dịch vụ: 

Các doanh nghiệp dịch vụ cần đặc biệt quan tâm đến vấn đề dạo đức và sự công 

bằng trong chính sách định giá dịch vụ của mình bởi: 
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 Khách hàng khó biết được để sử dụng một dịch vụ họ sẽ phải bỏ ra bao 

nhiêu chi phí.  

 Khách hàng cũng không chắc về cái mà họ sẽ nhận được khi họ bỏ tiền ra 

mua dịch vụ. 

 Vì dịch vụ là vô hình và khó đánh giá, khách hàng thường tin rằng dịch vụ 

có giá cao hơn thì có nhiều lợi ích và có chất lượng cao hơn. 

 Việc lập bảng giá dịch vụ là rất phức tạp, và không thể so sánh giữa các 

nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, cần có bảng tính và công thức tính chi 

tiết. 

 Hàng rào (fences): Là việc tạo ra sự ngăn cách không cho những khách 

hàng được đánh giá có giá trị cao có được lợi thế của mức giá thấp (dành 

cho các khách hàng được đánh giá có giá trị thấp) 

Vì vậy, việc định giá phải được thực hiện với phương châm tạo sự công bằng 

trong cảm nhận của khách hàng: 

+ Thiết kế bảng giá và hàng rào phải rõ ràng, logic và công bằng 

+ Sử dụng mức giá công bố cao và sử dụng hàng rào như là sự giảm giá 

+ Truyền thông về lơi ích của người tiêu dùng từ việc quản lý doanh thu 

+ Sử dụng các dịch  vụ bao quanh để dấu đi việc giảm giá 

+ Quan tâm đến những khách hàng trung thành 

+ Sử dụng sự phục hồi dịch vụ để bồi thường cho việc đặt chỗ trước quá 

khả năng cung ứng. 

 

4.2.5. Các câu hỏi thường gặp trong việc định giá: 

 

1. Dịch vụ này nên tính giá bao nhiêu? 

 Chi phí mà doanh nghiệp đang cố gắng trang trải là bao nhiêu? Có 

phải DN đang cố gắng đạt được một mức lợi nhuận biên hoặc tỷ lệ 

lãi trên đầu tư (ROI) đặc biệt bằng việc bán ra dịch vụ này? 

 Mức độ nhạy cảm về giá của khách hàng như thế nào? 

 Đối thủ đang tính mức giá là bao nhiêu? 

 Có thể giảm giá từ mức giá cơ bản là bao nhiêu? 

 Có sự định giá theo tâm lý ($4.99 vs $5) nào được sử dụng không? 

2. Cái gì là cơ sở cho việc định giá? 

 Sự thực hiện một nhiệm vụ cụ thể 

 Tiền phải trả để vào cơ sở dịch vụ 

 Đơn vị thời gian (giờ, tuần, tháng, năm) 

 Phần trăm hoa hồng trên giá trị giao dịch 

 Các nguồn vật chất được sử dụng 

 Khoảng cách địa lý phải vượt qua 
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 Cân nặng và kích cỡ của đối tượng được phục vụ 

 Mỗi yêu tố dịch vụ có thể được tính tiền riêng biệt được không? 

 Mỗi dịch vụ bao quanh có thể có mức giá riêng được không? 

3. Ai có thể thu tiền? 

 Tổ chức cung cấp dịch vụ 

 Đại lý 

 Đại lý sẽ được trả công như thế nào (mức phí trần hay phần trăm hoa 

hồng)? 

4. Nên thanh toán ở đâu? 

 Ở nơi chuyển giao dịch vụ 

 Ở nơi bán lẻ thuận tiện hoặc một đại lý tài chính 

 Ở nhà người mua (kể cả bằng thư hoặc điện thoại) 

5. Nên thanh toán khi nào? 

 Trước hoặc sau khi chuyển giao dịch vụ 

 Vào thời gian nào trong ngày? 

 Vào ngày nào trong tuần? 

6. Nên thanh toán như thế nào? 

 Tiền mặt (chính xác đến phần lẻ hay không?) 

 Thẻ đổi hàng (có thể mua ở đâu?) 

 Thẻ dự trữ giá trị 

 Séc (xác minh như thế nào?) 

 Chuyển tiền điện tử 

 Thẻ thanh toán (thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ) 

 Tài khoản tín dụng với nhà cung cấp dịch vụ 

 Phiếu đã trả tiền 

 Bên thứ 3 thanh toán (tổ chức chính phủ, công ty bảo hiểm,…) 

7. Giá sẽ được truyền thông đến khúc thị trường mục tiêu như thế nào? 

 Thông qua kênh truyền thông nào? 

 Thông điệp là gì? 
 

4.3. Chính sách phân phối dịch vụ 

 

Phân phối trong đóng một vai trò quan trọng hoạt động cung ứng dịch vụ trong 

do những đặc điểm riêng của nó. Phần lớn các dịch vụ cốt lõi cần đến một địa 

điểm cụ thể hữu hình. Trong khi đó, phần lớn các dịch vụ hỗ trợ là thông tin nên 

có thể phân phối một cách rộng rãi và tiết kiệm thông qua nhiều phương tiện khác 

nhau, đặc biệt là qua kênh điện tử. 
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Tuy nhiên, hoạt động phân phối dịch vụ gặp nhiều khó khăn. Ở các quốc gia có 

diện tích rộng lớn, nhiều bang như Hoa Kỳ, Canada,..., vấn đế đa văn hóa, ngôn 

ngữ, luật pháp và biểu thuế là một thách thức lớn cho việc phân phối dịch vụ. 

Việc toàn cầu hóa ngày nay cũng trở thành một thách thức đối với hoạt động 

phân phối dịch vụ. 

 

Việc phân khúc thị trường cũng rất phức tạp. Nhiều doanh nghiệp chỉ tiến hành 

việc phân khúc dựa trên yếu tố địa lý. 

 

Nhiều doanh nghiệp dịch vụ lớn quyết định chỉ tập trung vào một vài khúc thị 

trường cụ thể, dựa trên: nhân khẩu học, lối sống và nhu cầu. 

 

Các doanh nghiệp lựa chọn việc cung cấp dịch vụ trên phạm vi toàn quốc phải 

chấp nhận các khúc thị trường hẹp, tuy nhiên nhờ có các tiện ích của các phương 

tiện điện tử nên ngày nay các thách thức cũng được giảm bớt nhiều. 

 

4.3.1. Các kiểu tiếp xúc: Các lựa chọn phân phối dịch vụ 

Khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ có lựa chọn những hình thức phân phối như 

sau: 

 

 Khách hàng đến nơi cung cấp dịch vụ. 

 

 Nhà cung cấp dịch vụ đến tận nơi khách hàng. 

 

 Chuyển giao dịch vụ diễn ra qua các phương tiện hữu hình trung gian 

(email, fax, điện thoại,…): tùy theo loại hình dịch vụ. 

 

 Mỗi khách hàng ưa thích một cách phân phối khác nhau: 

– Dịch vụ càng phức tạp và nhiều rủi ro, khách hàng càng thích cách 

phân phối có mặt trực tiếp nhân viên dịch vụ.  

– Khách hàng có sự tự tin cao và có kiến thức về dịch vụ thích kiểu 

phân phối tự phục vụ hoặc không có mặt nhân viên phục vụ.  

– Khách hàng tìm kiếm tính phương tiện trong chuyển giao dịch vụ 

thích kiểu phân phối nào thuận tiện nhất (thông thường là không có 

mặt nhân viên hoặc tự phục vụ).  

– Sự thuận tiện là yếu tố quyết định chính đối với đa số khách hàng 

khi lựa chọn kênh phân phối. 

 

Việc lựa chọn hình thức phân phối nào phụ thuộc vào các quyết định sau: 
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1. Các quyết định về địa điểm: 

 Những ràng buộc về vị trí (Locational constraints): do vị trí của khách 

hàng, tiếng ồn, yếu tố môi trường, địa thế, khí hậu và khả năng cung ứng, 

trình độ của nhà cung cấp dịch vụ  dẫn đến những hạn chế trong việc 

xây dựng nhiều vị trí chuyển giao dịch vụ. 

 

 Cửa hàng nhỏ (Ministores): đơn giản hóa xưởng sản xuất dịch vụ (thiết kế 

lại khâu liên kết giữa nhân viên tuyến trước và tuyến sau), nhằm tối đa hóa 

sự bao phủ về mặt địa lý của dịch vụ trong một khu vực. 

 

 Đặt vị trí tại nơi thuận tiện cho nhiều mục đích: đặt nơi chuyển giao dịch 

vụ tại địa điểm có nhiều nhà cung cấp các loại hình dịch vụ khác  tạo 

thuận tiện cho khách hàng đến một nơi có thể sử dụng nhiều dịch vụ. 

 

2. Các quyết định về thời gian phân phối: 

Ngày nay, xu hướng phục vụ cả 24/7 ngày càng chiếm ưu thế. 

3. Phân phối trên mạng Internet: 

Công nghệ tạo ra thay đổi lớn trong phân phối dịch vụ suốt hơn 20 năm qua. 

Đặc biệt là sự thuận tiện của việc sử dụng Internet đã tạo ra nhiếu loại hình 

dịch vụ mới với nhiều tiện ích mới: 

a. Phát triển những tính năng của điện thoại di động và PDA giúp 

người sử dụng có thể dễ dàng kết nối với Internet 

b. Ứng dụng công nghệ nhận diện qua giọng nói giúp khách hàng có 

được thông tin và yêu cầu dịch vụ một các dễ dàng. 

c. Cho phép thương mại hóa thông qua các thẻ thông minh có chứa các 

con chip điện tử lưu giữ các thông tin về khách hàng và tài khoản 

của họ. 

Đặc biệt, sự phát triển của thương mại điện tử và sự phát triển của các tiện ích 

có được từ Internet dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ của các trang web thương 

mại điện tử như: Amazon.com, eBay, ... Và xu hướng sử dụng website của các 

doanh nghiệp để giới thiệu về sản phẩm dịch vụ của mình, trao đổi làm ăn, ... 

ngày càng nhiều. 

 

 Hệ thống logistics dịch vụ: 

 

+ Vai trò của nhà trung gian: nhận ủy thác một số yếu tố dịch vụ cụ thể 

 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Trường ĐHBKHN – Khoa Kinh tế & Quản lý            Bài giảng: Marketing dịch vụ   

 

 

Giảng viên: Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa    Feb - 2011 

49 

 
+ Nhượng quyền thương mại: 

 Hiệu quả trong việc bành trướng sự phân phối một dịch vụ, áp dụng 

đủ cả 7Ps của marketing mix dịch vụ. 

 

 Các DN dịch vụ hướng đến sự tăng trưởng rất thích sử dụng nhượng quyền 

thương mại vì cách này đảm bảo sự quan tâm đến khách hàng và sản xuất 

dịch vụ chất lượng cao. 

 

 Nghiên cứu của Scott Shane và Chester Spell: có một tỷ lệ giảm sút về số 

lượng người bán quyền thương mại trong những năm đầu của một hệ thống 

nhượng quyền thương mại mới: 

– 4 năm đầu: 1/3 hệ thống nhượng quyền thương mại bị thất bại. 

– 12 năm tiếp theo: 3/4 nhà bán quyền thương mại phải rút lui khỏi hệ 

thống. 

 

 Người bán quyền thương mại: cung cấp sự đào tạo về cách sản xuất và 

marketing, bán nguyên liệu đầu vào cần thiết và cung cấp các chương trình 

xúc tiến bán. 

 

 Người mua quyền thương mại đầu tư thời gian, tiền bạc vào việc quản lý 1 

khái niệm dịch vụ đã được phát triển trước đó, cam kết đảm bảo tôn trọng 

triệt để những tiêu chuẩn do người bán quyền thương mại đề ra. 

 

 

4.4. Chính sách hỗn hợp truyền thông dịch vụ 

 

CỐT LÕI CỐT LÕI CỐT LÕI + = 

Dịch vụ ban đầu  
do công ty thiết kế 

Dịch vụ được nhà  
trung gian làm tăng  
thêm giá trị 

Dịch vụ mà khách 
hàng trải nghiệm 
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4.4.1 Vai trò của truyền thông marketing đối với dịch vụ 

 

Truyền thông đóng vai trò then chốt trong marketing dịch vụ. Thông qua truyền 

thông, người làm marketing thông báo cho khách hàng hiện tại và tương lai về 

các tính năng, lợi ích của dịch vụ, giá cả và các chi phí khác, các kênh phân phối 

và ở đâu và khi nào dịch vụ được cung cấp. Đồng thời, các công cụ truyền thông 

cũng giúp doanh nghiệp dịch vụ tạo ra những hình ảnh thuyết phục và cảm giác 

tin cậy, chắc chắn và đảm bảo cho những sản phẩm vô hình của mình. 

 

Khó có thể thuyết phục khách hàng về những trải nghiệm họ sẽ có được khi sử 

dụng dịch vụ mà không cho họ “nhìn” thấy trước các dịch vụ đó sẽ diễn ra như  

thế nào: Các ngân hàng đăng các bức ảnh về các cô nhân viên tươi cười niềm nở 

đón chào khách hàng cùng những dòng chữ khẳng định sự an toàn và tin cậy ở 

dịch vụ của họ; các tập đoàn giáo dục đăng những hình ảnh về những cá nhân 

thành đạt sau khi tốt nghiệp ở trường của họ; các khách sạn đăng tải các hình ảnh 

về những khách du lịch đang tận hưởng kỳ nghỉ thư giãn, sang trọng, v.v.  

 

Truyền thông đóng vai trò tư vấn và truyền tải đi các thông điệp cam kết từ phía 

nhà cung cấp dịch vụ, làm gia tăng các giá trị của sản phẩm. Nhờ đó, các nỗ lực 

truyền thông sẽ làm hấp dẫn các khách hàng mới, đồng thời duy trì liên lạc với 

khách hàng cũ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng hiện tại. Để làm được 

điều đó, các cơ sở dịch vụ cần xây dựng một cơ sở dữ liệu về khách hàng một 

cách cập nhật và toàn diện. Có nhiều cách để duy trì liên lạc thường xuyên với 

khách hàng: gửi thư trực tiếp, gọi điện thoại, fax, email, và trang web. Một số 

cách làm khác cũng thường được sử dụng một cách hiệu quả là: gửi thiếp chúc 

mừng sinh nhật và các dịp lễ cho các khách hàng quan trọng, thư thông báo tình 

hình tài khoản, thư nhắc đi kiểm tra sức khỏe,... 

 

Ngoài ra, các hoạt động truyền thông nội bộ cũng cần được lưu ý để nuôi dưỡng 

tinh thần của nhóm làm việc và thúc đẩy việc đạt được mục tiêu chung của cả 

doanh nghiệp. Việc duy trì và chăm chút cho văn hóa doanh nghiệp sẽ khiến nhân 

viên có lòng tin, cảm giác tự hào và mong muốn cống hiến cho doanh nghiệp, từ 

đó họ sẽ nỗ lực trong việc đảm bảo chuyển giao dịch vụ đến khách hàng hiệu quả 

và thỏa đáng, đạt được mối quan hệ hòa thuận và năng suất trong làm việc, đồng 

thời xây dựng lòng trung thành, trách nhiệm và tin cậy trong công việc.  

 

Hoạt động truyền thông nội bộ thường được các doanh nghiệp sử dụng là: thư, 

tạp chí và băng video nội bộ, mạng vô tuyến riêng trong doanh nghiệp, mạng nội 
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bộ, các chỉ dẫn trực tiếp, các chiến dịch quảng cáo có giải thưởng, ghi nhận và 

khen thưởng. 

 

 4.4.2 Những thách thức (T) và cơ hội (O) của truyền thông dịch vụ: 

 

Dịch vụ không phải là một vật thể nên nhà cung cấp dịch vụ rất khó truyền đạt 

các lợi ích đến khách hàng. Để đối phó với các đặc trưng riêng như: tính chung 

chung, tính không thế tìm hiểu trước, tính trừu tượng và tính khó cảm nhận, 

Banwari Mittal và Julie Baker đã chỉ ra những cách để xử lý như sau: 

– Tính chung chung (Generality): liên quan đến vật thể, con người hay sự 

kiện. Nhiệm vụ của marketer: truyền thồng những gì tạo nên sự khác biệt 

rõ rệt với các dịch vụ của đối thủ. 

– Tính không thể tìm hiểu trước (Nonsearchability): Đưa ra các tài liệu 

chứng thực về chất lượng của các khách hàng hiện tại hoặc nếu có thể, có 

thế cho dùng thử. 

– Tính trừu tượng (Abstractness): liên quan đến những khái niệm như an 

toàn tài chính, lời tư vấn của chuyên gia, vận tải an toàn,...  Cho thấy 

những khách hàng điển hình đã hưởng lợi từ dịch vụ.  

– Tính khó cảm nhận (Impalpability): Do khách hàng khó có thể hiểu được 

những trải nghiệm của việc sử dụng dịch vụ sẽ ra sao và kết quả sẽ như thế 

nào, marketer cần đưa ra các tài liệu sinh động cho từng bước của quá trình 

dịch vụ, các trường hợp mà công ty đã làm cho một khách hàng cụ thể, và 

tường thuật rõ ràng những kinh nghiệm mà 1 khách hàng đã trải qua. 

 

Trong các loại dịch vụ giao tiếp cao, khách hàng e ngại về sự rủi ro (về tài chính, 

về tâm lý, hay về vật chất) có liên quan đến việc chuyển giao và tiêu dùng dịch 

vụ. Do đó, nhà cung cấp dịch vụ giao tiếp cao cần có sự hướng dẫn, đào tạo 

khách hàng sao cho duy trì được cảm giác an toàn và thú vị của khách hàng khi 

sử dụng dịch vụ. Các cách thức hiệu quả để đào tạo và khuyến khích khách hàng 

thay đổi hành vi e ngại của mình là các hoạt động truyền thông qua truyền hình, 

quảng cáo và sự công khai hóa và các hoạt động xúc tiến bán hàng. 

 

Để giải quyết sự khó nhận thấy sự khác biệt giữa các công ty với nhau và khó mà 

đánh giá được mức độ về kết quả dịch vụ được kỳ vọng từ một nhà cung cấp cụ 

thể của khách hàng, doanh nghiệp dịch vụ cần cung cấp các công cụ hữu hình 

liên quan đến kết quả dịch vụ, nhấn mạnh chất lượng của thiết bị và cơ sở vật 

chất, đề cao năng lực của nhân viên (trình độ, kinh nghiệm, cam kết và sự chuyên 

nghiệp). Đặc biệt, đối với loại hình dịch vụ giao tiếp thấp, doanh nghiệp cần có 

sự minh họa về trang thiết bị, thủ tục và hoạt động của nhân viên tuyến sau. 
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Còn đối với các loại hình dịch vụ giao tiếp cao, sự hiện diện của các nhân viên 

tuyến trước làm cho dịch vụ trở nên hữu hình hơn và được mang tính chất cá 

nhân/ riêng tư hơn. Những quảng cáo và tờ rơi thể hiện hình ảnh nhân viên trong 

lúc làm việc sẽ:  

– Giúp khách hàng tiềm năng hiểu được bản chất của giao tiếp dịch 

vụ.  

– Gợi ý một sự hứa hẹn về việc chú trọng đến sự riêng tư/ cá nhân mà 

khách hàng kỳ vọng sẽ nhận được.  

– Đảm bảo việc chuyển giao dịch vụ tốt.  

 

4.4.3 Xác định mục tiêu cụ thể cho truyền thông marketing 

 

Người làm truyền thông marketing khi chuẩn bị bắt tay vào việc lên kế hoạch 

một chương trình truyền thông hiệu quả cần trả lời cho mình những câu hỏi sau: 

1. Ai là khán giả mục tiêu của chúng ta? (Who?) 

2. Chúng ta cần làm gì để truyền thông và thành công? (What?) 

3. Chúng ta truyền thông vấn đề này như thế nào? (How?) 

4. Chúng ta nên truyền thông vấn đề này ở đâu? (Where?) 

5. Khi nào thì cần thiết phải truyền thông? (When?) 

 

Trước tiên, nhà cung cấp dịch vụ phải hiểu rõ khán giả mục tiêu của mình để có 

các hình thức truyền thông phù hợp: 

 

 Khán giả truyền thông là khách hàng tiềm năng: Sử dụng hỗn hợp truyền 

thông truyền thống: quảng cáo trên các phương tiện truyền thông đại 

chúng, quan hệ công chúng, gửi thư trực tiếp, marketing qua điện thoại.  

 

 Khán giả truyền thông là người sử dụng dịch vụ hiện tại: Sử dụng các 

kênh tiết kiệm chi phí: nỗ lực bán hàng của nhân viên liên hệ với khách 

hàng, chương trình xúc tiến thương mại ở các điểm bán hàng, thông tin 

cung cấp trong quá trình giao tiếp dịch vụ.  

 

 Khán giả truyền thông là nhân viên dịch vụ: Nhân viên cũng là những 

khán giả thứ hai của một chiến dịch truyền thông qua các phương tiện 

thông tin đại chúng  việc này giúp họ điều chỉnh các hành vi trong giao 

tiếp dịch vụ với khách hàng.  
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Sau khi xác định được khán giả mục tiêu của mình, nhà cung cấp dịch vụ cần xác 

định rõ mình cần truyền tải thông điệp gì cho nhóm khán giả này, hay nói cách 

khác là chương trình truyền thông nhằm mục đích gì. Điều này nhằm đảm bảo 

rằng người làm marketing sẽ trình bày rõ ràng chính xác các mục tiêu truyền 

thông cụ thể và lựa chọn công cụ truyền thông và thông điệp thích hợp nhất để 

đạt đến mục tiêu. 

 

Các mục tiêu của truyền thông cần được xác định càng cụ thể càng tốt, ví dụ như: 

– Tạo ra sự nhận thức về một dịch vụ mới được chào bán cho các khách hàng 

hiện tại.  

– Lôi cuốn sự chú ý của các khách hàng tiềm năng trong các khúc thị trường 

mà chúng ta đang chào bán, thông báo với họ về các tính năng mới và hướng 

dẫn họ cách sư dụng các thủ tục mới một cách hiệu quả. 

– Làm tăng yêu cầu và đơn đặt hàng.  

– Đạt được một sự tăng lên về tỷ lệ khách hàng cũ quay trở lại mua hàng. VD: 

tăng 20% sau 6 tháng.  

 

Một số mục tiêu chung của truyền thông marketing dịch vụ: 
 

 Tạo ra những hình ảnh khó quên về công ty và thương hiệu công ty.  

 Xây dựng sự nhận thức và quan tâm đối với một thương hiệu hoạc dịch vụ 

còn chưa quen thuộc.  

 Tạo sự ưa thích hơn bằng cách truyền thông về các thế mạnh và lợi ích của 

một thương hiệu cụ thể.  

 So sánh một dịch vụ với các chào hàng của đối thủ cạnh tranh và những 

yêu cầu mang tính cạnh tranh ngược lại.  

 Tái định vị một dịch vụ tương ứng với các chào hàng cạnh tranh.  

 Làm tăng nhu cầu trong các thời kỳ ít nhu cầu và làm giảm nhu cầu trong 

các thời kỳ cao điểm.  

 Khuyến khích khách hàng dùng thử bằng cách đưa ra các chương trình xúc 

tiến bán hàng.  

 Làm giảm sự thiếu chắn chắn và rủi ro cảm nhận bằng cách cung cấp các 

thông tin và lời tư vấn hữu dụng.  

 Cung cấp sự cam đoan chắc chắn, như các bảo đảm về dịch vụ.  

 Làm khách hàng quen thuộc với quá trình dịch vụ trước khi sử dụng.  

 Hướng dẫn khách hàng sử dụng dịch vụ như thế nào để có kết quả tốt nhất.  

 Nhận diện và thưởng cho các khách hàng và nhân viên mang lại nhiều giá 

trị.  
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Từ đó, nhà quản lý sẽ đưa ra các quyết định thông điệp sẽ được truyền thông 

bao gồm: nội dung, cấu trúc, phong cách, ngân sách, khung thời gian (mùa 

vụ, cơ hội thị trường, các hoạt động cạnh tranh được lường trước), cách thức 

đo lường và ước lượng kết quả. 

 

4.4.4 Truyền thông marketing-mix 

 

Các công cụ của truyền thông marketing dịch vụ bao gồm: 

 

 

 
 
* Việc truyền thông được bắt đầu bởi các nguồn bên ngoài tổ chức 

 

 

Thảo luận: đề nghị SV phân tích hiệu quả cuả các công cụ truyền thông 

marketing, ưu nhược điểm và khi nào nên sử dụng công cụ nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truyền thông cá 
nhân 

Quảng cáo Xúc tiến bán 
hàng 

Quảng bá & PR Các phƣơng 
tiện hƣớng 
dẫn 

Thiết kế doanh 
nghiệp 

Bán hàng 

Dịch vụ 
khách hàng 

Đào tạo 

Telemarketing 

Truyền miệng 
(của khách 
hàng khác) 

Quảng cáo 
rộng rãi trên 
TV,... 

In ấn 

Internet 

Ngoài trời 

Thý trực tiếp 

Mẫu thử 

Phiếu giảm 
giá 

Quà tặng 

Hạ giá 

Phần thưởng 

Báo chí 

Họp báo 

Sự kiện 
đặc biệt 

Tài trợ 

Hội trợ triển 
lãm 

Websites 

Hướng 
dẫn 

Tờ rơi 

Băng đĩa 

Phần 
mềm CD-
ROM 

Bảng hiệu 

Trang trí nội 
thất 

Phýõng tiện 

Thiết bị 

Văn phòng 
phẩm 

Đưa tin (do 
váo chí khởi 
xướng) 

Voice mail Đồng phục * * 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Trường ĐHBKHN – Khoa Kinh tế & Quản lý            Bài giảng: Marketing dịch vụ   

 

 

Giảng viên: Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa    Feb - 2011 

55 

Sơ đồ 5.5 - Nguồn thông điệp đến khách hàng mục tiêu 

 

Theo sơ đồ trên, thông điệp truyền tải đến khán giả được truyền đi theo hai 

phương thức: 

 

1. Thông điệp khởi xướng từ bên trong tổ chức dịch vụ bao gồm: 

 

 Dịch vụ khách hàng từ nhân viên tuyến trước: Nhân viên tuyến trước 

chịu trách nhiệm việc chuyển giao dịch vụ cốt lõi và các dịch vụ hỗ trợ bao 

quanh. Các doanh nghiệp khuyến khích nhân viên tuyến trước bán hàng 

chéo các dịch vụ kèm thêm  đòi hỏi có sự chuẩn bị kỹ càng.  

 Đào tạo khách hàng: Cung cấp cho khách hàng các khóa đào tạo sao cho 

khách hàng sử dụng dịch vụ có hiệu quả và đạt nhiều lợi ích nhất. 

 Đại lý dịch vụ: Được thiết kế sao cho có thể gửi các thông điệp đến khách 

hàng. (Băng rôn, áp phích, tờ rơi, màn hình video, ...) 

 Bán hàng trực tiếp (Personal Selling): hướng dẫn khách hàng và làm tăng 

sự ưa thích hơn cho một thương hiệu và sản phẩm. 

 Triển lãm thương mại (Trade Shows): làm tăng sự đưa tin rộng rãi của 

các phương tiện truyền thông và tạo cho khách hàng cơ hội tìm hiểu về 

những chào hàng mới nhất. Đây là phương tiện xúc tiến bán rất hiệu quả. 

 

K 

 

H 

 

Á 

 

N 

 

G 

 

I 

 

Ả 
 

 

Thông điệp khởi xƣớng  
từ bên trong tổ chức 

Kênh sản xuất 

Thông điệp khởi xƣớng  
từ bên ngoài tổ chức 

Kênh marketing 

Nhân viên tuyến trƣớc 

Đại lý dịch vụ 

Quảng cáo 

Xúc tiến bán hàng 

Marketing trực tiếp 

Bán hàng cá nhân 

Quan hệ công chúng 

Truyền miệng 

Phƣơng tiện  
truyền thông 
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 Quảng cáo (Advertising): Là phương tiện truyền thông marketing vượt 

trội, cung cấp sự nhận thức, thông báo, thuyết phục và nhắc nhớ cho khách 

hàng. Quảng cáo cung cấp thông tin về dịch vụ và hướng dẫn khách hàng 

về tính năng và khả năng của dịch vụ. 

 Marketing trực tiếp (Direct marketing): bao gồm gửi thư, thông điệp điệp 

thoại được ghi âm, fax, và email  cung cấp các thông điệp cá nhân cho 

các tiểu khúc thị trường mục tiêu nhất. Cần có một cơ sở dữ liệu chi tiết về 

khách hàng và khách hàng tiềm năng. 

 Xúc tiến bán (Sales Promotion): mục tiêu là để làm tăng quyết định mua 

hàng hoặc khuyến khích khách hàng sử dụng một dịch vụ cụ thể sớm hơn.  

 Quan hệ công chúng (Public relations): Bao gồm các nỗ lực để làm tăng 

sự quan tâm mang tính tích cực về một tổ chức và các sản phẩm của tổ 

chức, ví dụ như sự phát hành thông tin, tổ chức các cuộc họp báo, tổ chức 

các sự kiện đặc biệt, tài trợ cho bên thứ 3 trong các hoạt động có giá trị 

thông tin,… Cần đảm bảo sự chuẩn bị kỹ về hình ảnh, thông tin, và các câu 

chuyện có giá trị về tổ chức, sản phẩm và đội ngũ nhân viên. Cần có sự 

hướng dẫn cho các nhà lãnh đạo cấp cao của tổ chức về cách xuất hiện 

trước công chúng trong các sự kiện PR. 

 

2. Thông điệp khởi xướng từ bên ngoài tổ chức dịch vụ bao gồm: 

 

 Truyền miệng (Word of mouth (WOM)): Nhìn chung mọi người khá tin 

tưởng và bị thuyết phục khi đưa ra quyết định sử dụng hay không sử dụng 

một dịch vụ đựa vào các tin tức truyền miệng. Nắm lấy lợi thế của việc này 

trong các thông điệp: 

+ Đề cập đến những người mua khác và những cá nhân được đánh giá 

là thông thạo trong lĩnh vực này.  

+ Tạo ra những chiến dịch xúc tiến bán hàng sôi động khiến mọi người 

ai cũng nhắc tới. 

+ Phát triển sự khuyến khích khách hàng cũ giới thiệu thêm khách hàng 

mới (khách hàng cũ sẽ được hưởng giảm giá hoặc miễn phí dịch vụ) 

+ Đưa ra các hình thức khuyến mại khuyến khích khách hàng thuyết 

phục những người khác cùng tham gia sử dụng dịch vụ cùng với họ.  

+ Đưa ra và lan truyền rộng rãi các giấy chứng nhận/ các lời khen để 

khuyến khích sự truyền miệng. 

 Thông tin báo chí (Editorial Coverage): do các cơ quan báo chí tự tìm 

hiểu và phát hành thông tin. Đòi hỏi nhà báo cũng phải là người có hiểu 

biết trong lĩnh vực này để không đưa tin gây tổn thất cho tổ chức. 
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4.4.5 Truyền thông và xây dựng thương hiệu dịch vụ 

 

Nhiều công ty sử dụng vẻ bên ngoài thống nhất và độc đáo cho tất cả các yếu tố 

hữu hình của mình nhằm tạo ra sự khác biệt và củng cố hình ảnh thương hiệu mà 

họ mong muốn (VD: văn phòng phẩm, đồng phục, phương tiện cơ giới, thiết bị, 

nội thất,…) 
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Thảo luận: Thiết kế công ty đặc biệt quan trọng cho những doanh nghiệp hoạt 

động trong lĩnh vực có nhiều sự cạnh tranh để làm nổi bật bản thân. Tại sao? 

 

4.4.6 Truyền thông marketing và Internet 

 

Ngày nay, Internet có rất nhiều ứng dụng trong việc truyền thông marketing: thúc 

đẩy sự nhận thức và quan tâm của khách hàng, cung cấp thông tin và tư vấn, làm 

thuận tiện hóa sự giao tiếp 2 chiều với khách hàng thông qua email và chat room, 

khuyến khích việc dùng thử, tạo điều kiện cho việc đặt chỗ, và đo lường hiệu quả 

của chiến dịch quảng cáo và xúc tiến bán hàng cụ thể. Hơn thế nữa, Internet có 

thể kết hợp với bất kỳ cung cụ nào của hỗn hợp truyền thông marketing. Internet 

cho phép người làm marketing truyền thông và giao tiếp với từng cá nhân khách 

hàng mà không làm phiền họ  khái niệm về chiến lược truyền thông mới: 

“marketing cho phép (permission marketing)”. 

 

Việc xây dựng các trang web cần chứa những nội dung, thông tin sao cho một 

khách hàng mục tiêu của công ty cảm thấy hữu dụng và thích thú. Đồng thời, 

doanh nghiệp cũng cần lưu ý trang web cũng phải dễ dàng trong tìm kiếm, tốc độ 

download nhanh, và có các nội dung thích hợp và mới nhất. Và điều quan trọng 

nhất là doanh nghiệp cần xác định rõ mục tiêu của việc lập tranh web là để làm 

gì. Có như vậy, Internet mới thực sự phát huy hiệu quả truyền thông của mình. 
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4.5. Chính sách quá trình dịch vụ 

 

4.5.1 Lập kế hoạch chi tiết quá trình dịch vụ  
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Để phát triển 1 kế hoạch dịch vụ chi tiết, trước hết người quản lý dịch vụ phải đặt 

ra các câu hỏi để nhận diện tất cả các hoạt động chính trong việc tạo ra và chuyển 

giao dịch vụ. Sau đó, chỉ rõ sự liên hệ giữa các hoạt động trên và xác định rõ vai 

trò của tuyến trước (theo trải nghiệm của khách hàng) và tuyến sau. 

 

Từ đó, nhà quản lý dịch vụ lập kế hoạch chi tiết dịch vụ làm rõ sự tương tác giữa 

khách hàng và nhân viên và sự hỗ trợ của tuyến sau. Việc lập kế hoạch chi tiết 

cho phép nhà quản trị nhận diện các “điểm thất bại (fail points)” có thể có và 

thiết kế lại các thủ tục dịch vụ để tránh sự xuất hiện của “điểm thất bại” hoặc đề 

ra các phương án khắc phục các tình huống xấu có thể xảy ra. 

 

Ngoài ra, những điểm khách hàng phải chờ đợi phải được thiết kế thật chính xác 

nhằm giảm thiểu sự khó chịu của khách hàng trong trải nghiệm dịch vụ. Để làm 

được điều đó, nhà quản lý dịch vụ cần đặt ra các tiêu chuẩn về cách thực hiện 

từng hoạt động trong dịch vụ (thời gian thực hiện 1 nhiệm vụ, thời gian đợi tối đa 

giữa các nhiệm vụ, và các chỉ dẫn cho sự tương tác giữa khách hàng và nhân 

viên). 

 

Một bản phác thảo dịch vụ được thiết kế tốt phải chỉ dẫn đầy đủ cho tất cả các 

giao tiếp dịch vụ và giúp nhận diện các vấn đề tồn tại hoặc có thể xảy ra trong 

một quá trình dịch vụ cụ thể. Bằng cách kiểm tra một bản phác thảo dịch vụ đang 

có, nhà quản trị có thể tìm ra cách để nâng cao chất lượng chuyển giao dịch vụ, 

tăng năng suất và làm tăng giá trị cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch 

vụ. 

 

Các thành phần chính của một bản kế hoạch chi tiết dịch vụ: 

1. Định nghĩa các tiêu chuẩn của từng hoạt động tuyến trước 

2. Các bằng chứng hữu hình cho mọi hoạt động của tuyến trước. 

3. Các hoạt động chính của khách hàng 

4.  Các dòng tương tác 

5. Các hoạt động ở tuyến trước của nhân viên liên hệ khách hàng 

6. Dòng các hoạt động nhìn thấy được 

7. Các hoạt động tuyến sau của nhân viên liên hệ khách hàng 

8. Các quá trình hỗ trợ của các nhân viên dịch vụ khác 

9. Các quá trình hỗ trợ của công nghệ thông tin 

 

Ví dụ: 

Bản thiết kế kế hoạch chi tiết dịch vụ tại một nhà hàng sang trọng (xem phụ lục 

1). 
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Lưu ý: 

1. Xác định các điểm thất bại (F): 

 Một bản thiết kế dịch vụ tốt cần chú trọng vào những điểm có nguy cơ bị 

hỏng trong quá trình chuyển giao dịch vụ. 

 Những điểm thất bại được đánh dấu bằng ký hiệu (F) trong bản thiết kế 

dịch vụ. 

 Những vị trí đánh dấu khách hàng phải chờ đợi khi chuyển từ hành động 

này sang hành động khác trong chuyển giao dịch vụ được ký hiệu (w). 

2. Đặt ra các tiêu chuẩn dịch vụ 

 Ở mỗi bước chuyển giao dịch vụ, nhà quản trị cần đặt ra các tiêu chuẩn 

riêng cần thiết để làm thỏa mãn kỳ vọng của khách hàng. Nếu không thể, 

thì nhà quản trị cần làm thay đổi kỳ vọng của khách hàng. 

 Các tiêu chuẩn bao gồm: thước đo thời gian, bản hướng dẫn thực hiện dịch 

vụ chính xác, quy định về kiểu cách và thái độ thích hợp. Và các tiêu 

chuẩn phải có thể đo lường được. 

3.  Nâng cao sự tin cậy cho quá trình dịch vụ bằng cách kiểm chứng về thất 

bại  

 Dự phòng để đảm bảo sự an toàn (fail-safe) đối với nhân viên dịch vụ: 

– Đối với nhân viên dịch vụ, dự phòng để đảm bảo sự an toàn bao 

gồm việc làm giảm nguy cơ nhân viên thực hiện sai nhiệm vụ, sai 

thứ tự hoặc thực hiện quá chậm hoặc làm những việc không được 

yêu cầu. 

– Các lỗi về cư xử (Treatment errors): diễn ra trong quá trình nhân 

viên giao tiếp với khách hàng, bao gồm sự thiếu hiểu biết, không 

lắng nghe hoặc không phản ứng đúng mực với khách hàng. 

– Các lỗi nhìn thấy được (tangible errors): liên quan đến sự hỏng hóc 

của các yếu tố hữu hình, và các tiêu chuẩn về sự vệ sinh (thiết bị, 

đồng phục), tiếng ồn, mùi, ánh sáng và nhiệt độ  để làm giảm các 

lỗi này, có thể sử dụng các thiết bị (tài liệu, phần mềm) để kiểm tra. 

 Dự phòng để đảm bảo sự an toàn đối với khách hàng: 

– Các lỗi trong dịch vụ cũng thể do khách hàng gây ra, nhất là trong 

các dịch vụ mà khách hàng là một phần tham gia vào việc thiết kế và 

sản xuất. 

– Thông thường, các lỗi này xảy ra ở bước chuẩn bị, trước khi sự giao 

tiếp dịch vụ bắt đầu  Cần có truyền thông marketing để hình thành 

kỳ vọng cho khách hàng và hướng dẫn khách hàng làm thế nào để sử 

dụng dịch vụ cho đúng. 

– Lỗi cũng có thể xảy ra trong quá trình giao tiếp dịch vụ do khách 

hàng không tuân theo đúng các yêu cầu và không thực hiện đúng các 
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bước trong chuyển giao dịch vụ  cần có bảng hướng dẫn chi tiết 

đặt ở những nơi dễ nhìn thấy hoặc ghi âm lại các thông cáo để khách 

hàng ghi nhớ các bước cần thực hiện. 

– Các thiết bị để khách hàng sử dụng phải đảm bảo về sự an toàn. 

 

4.5.2. Thiết kế lại quá trình dịch vụ: 

 

Do sự thay đổi về công nghệ, nhu cầu khách hàng, các tính năng dịch vụ gia tăng, 

và các chào hàng dịch vụ mới dẫn đến yêu cầu phải thiết kế lại quá trình của một 

dịch vụ. Việc tái thiết kế quá trình dịch vụ nhằm đạt được các mục tiêu:  

– Giảm số lỗi về dịch vụ 

– Giảm thời gian kể từ khi khách hàng bắt đầu cho đến khi kết thúc 

dịch vụ 

– Tăng năng suất 

– Tăng sự hài lòng của khách hàng. 

 

Các nỗ lực tái thiết kế quá trình dịch vụ bao gồm: 

– Loại bỏ các bước không tạo ra giá trị 

– Chuyển sang sử dụng thiết bị tự phục vụ 

– Chuyển giao dịch vụ trực tiếp  

– Dịch vụ hỗ trợ: làm tăng năng suất, giảm chi phí marketing, giảm 

chi phí giao dịch, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường mục tiêu 

– Tái thiết kế các khía cạnh hữu hình của quá trình dịch vụ 

 

Nỗ lực Các lợi ích của 

công ty 

Các lợi ích của 

khách hàng 

Hạn chế 

Loại bỏ các bước 

không tạo ra giá trị 

 

+Tăng hiệu quả 

+Tăng năng suất 

+Tăng khả năng 

đáp ứng nhu cầu 

khách hàng 

+Làm khác biệt 

hóa công ty 

 

+Tăng tốc độ dịch 

vụ 

+Tăng hiệu quả 

+Giảm bớt nhiệm 

vụ của khách hàng 

+Tách biệt hoạt 

động dịch vụ với 

chuyển giao 

+Dịch vụ hướng 

tới khách hàng 

Yêu cầu có thêm 

sự đào tạo với 

khách hàng và 

huấn luyện nhân 

viên để thực hiện 

dịch vụ trôi chảy 

và hiệu quả 

 

Sử dụng thiết bị tự 

phục vụ 

 

+Giảm chi phí 

+Tăng năng suất 

+Tăng uy tín về 

+Tăng tốc độ dịch 

vụ 

+Cải thiện sự truy 

+Đòi hỏi sự chuẩn 

bị của khách hàng 

về vai trò của họ 
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công nghệ 

+Làm khác biệt 

hóa công ty 

 

cập vào dịch vụ 

+Tiết kiệm tiền 

+Tăng nhận thức 

về kiểm soát/ điều 

chỉnh 

 

+Giới hạn các 

tương tác trực tiếp 

+Khó nhận được 

phản hồi từ khách 

hàng 

+Khó tạo mối 

quan hệ/ lòng 

trung thành của 

khách hàng 

Chuyển giao dịch 

vụ trực tiếp 

 

+Giảm hạn chế về 

vị trí đặt cửa hàng 

+Tăng cơ sở về 

khách hàng 

+Làm khác biệt 

hóa công ty 

 

+Tăng sự thuận 

tiện 

+Cải thiện sự truy 

cập vào dịch vụ 

 

 

+Tạo gánh nặng 

cho bộ phận 

logistics. 

+Có thể phải cần 

đến đầu tư lớn 

+Đòi hỏi lòng tin 

cậy và trung thực 

Dịch vụ hỗ trợ 

 

+Làm khác biệt 

hóa công ty 

+Duy trì khách 

hàng 

+Tăng tỷ lệ sử 

dụng dịch vụ theo 

đầu người 

+Tăng sự thuận 

tiện 

+Dịch vụ hướng 

tới nhu cầu của 

khách hàng 

 

+Đòi hỏi sự hiểu 

biết sâu sắc về 

khách hàng mục 

tiêu 

+Có thể bị cảm 

nhận là lãng phí 

 

Dịch vụ hữu hình 

 

+Tăng sự thỏa 

mãn của nhân viên 

+Tăng năng suất 

+Làm khác biệt 

hóa công ty 

 

+Tăng sự thuận 

tiện 

+Tăng giá trị các 

chức năng 

+Nuôi dưỡng sự 

quan tâm 

 

+Dễ dàng bắt đầu 

dịch vụ 

+Đòi hỏi chi phí 

duy trì và bảo 

dưỡng 

+Tăng kỳ vọng 

của khách hàng 

vào ngành dịch vụ 

đó 

 

4.5.3. Khách hàng là người đồng sản xuất dịch vụ: 

 

Do những đặc điểm riêng của dịch vụ mà các doanh nghiệp cung ứng không thể 

sản xuất hàng loạt và lưu kho đợi khi khách hàng có nhu cầu thì cung cấp như đối 

với các loại hàng hữu hình khác. Mà chỉ khi có mặt khách hàng tham gia, thì dịch 

vụ mới có thể được sản xuất và chuyển giao cho khách hàng được. Do đó, người 
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làm dịch vụ cần phải quan niệm khách hàng như những nười đồng sản xuất dịch 

vụ với mình. Họ cũng tham gia đưa ra các quyết định về cách thức diễn ra dịch 

vụ, chi phối chất lượng cảm nhận và có tác động qua lại với các khách hàng khác. 

Mức độ tham gia của khách hàng tùy thuộc vào các yếu tố sau: 

 

Mức độ thấp 

(Cần có sự có mặt của 

khách hàng trong quá 

trình chuyển giao dịch 

vụ) 

Mức độ trung bình 

(Cần có sự tham gia của 

khách hàng trong việc 

tạo ra dịch vụ) 

 

Mức độ cao 

(Khách hàng là người 

đồng sản xuất dịch vụ) 

Sản phẩm được tiêu 

chuẩn hóa 

 

Khách hàng đưa ra các 

tiêu chuẩn về dịch vụ dựa 

trên nhu cầu của họ 

 

Sự tham gia tích cực của 

khách hàng vào việc 

hướng dịch vụ theo nhu 

cầu của họ 

Dịch vụ được cung cấp 

như nhau cho mọi khách 

hàng (không cần chú ý 

tới từng khách hàng cá 

nhân một) 

Khách hàng đưa ra các 

tiêu chuẩn về dịch vụ dựa 

trên nhu cầu của họ 

 

Dịch vụ chỉ có thể diễn ra 

khi có khách hàng mua 

và tham gia tích cực vào 

việc sản xuất 

 

Sự thanh toán là yếu tố 

duy nhất liên quan đến 

khách hàng 

 

Cần thiết có các yếu tố 

đầu vào của khách hàng 

(về thông tin, nguyên 

liệu) để có kết quả tương 

đối, nhưng công ty là 

người cung cấp dịch vụ 

Các yếu tố đầu vào từ 

khách hàng là bắt buộc và 

họ cùng đồng sản xuất 

dịch vụ 

 

VD: xe buýt, nhà nghỉ, 

rạp chiếu phim, giặt là 

đồng phục công ty, kiểm 

soát côn trùng,… 

 

VD: cắt tóc, khách sạn, 

dịch vụ vận chuyển hàng 

không, đại lý tổ chức 

quảng cáo, viết phần 

mềm quản lý theo yêu 

cầu… 

 

VD: tư vấn hôn nhân, đào 

tạo cho cá nhân (gia sư), 

chương trình giảm cân, tư 

vấn quản trị, hội thảo 

quản trị cao cấp, cài đặt 

mạng WAN,… 

 

 

4.5.3.1 Vai trò của thiết bị tự phục vụ (SSTs): 

 

Khi khách hàng bỏ thời gian và nỗ lực để sử dụng một thiết bị tự phục vụ, công 

ty giảm bớt được chi phí về nhân công cho khâu đó. 
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Càng ngày, SSTs càng phát triển trong nhiều ngành dịch vụ, nhất là trong các 

dịch vụ dựa trên thông tin. 

 

Các công ty ngày càng khuyến khích khách hàng sử dụng các trang web để sử 

dụng SSTs. Tuy nhiên khi cung ứng các thiết bị tự phục vụ trong dịch vụ, nhà 

quản trị dịch vụ cần lưu ý tới nghiên cứu của Neeli Bendapudi và Robert Leone 

về yếu tố tâm lý của khách hàng khi đồng sản xuất bởi các thiết bị tự phục vụ:  

1. Xu hướng các dịch vụ có kết quả thành công giảm xuống khi khách hàng có 

cơ hội lựa chọn xem có muốn cùng tham gia và việc sản xuất dịch vụ hay không. 

2. Nhà quản lý cần hiểu rõ khi nào khách hàng muốn sử dụng SSTs, khi nào 

thì họ muốn giao tiếp với nhân viên dịch vụ. 

3. Một số người thấy SSTs là thuận tiện, thích thú và tự nguyện sử dụng. 

4. Một số người khác lại thấy SSTs là khó chịu, gây ra bực bội và căng thẳng.  

 

Ngoài ra, khi sử dụng các thiết bị tự phục vụ, khách hàng có thể có những tâm lý: 

 Khách hàng ưa thích SSTs nếu nó giúp họ trong các tình huống khó khăn, 

nhất là khi dịch vụ SSTs được đặt ở những nơi thuận tiện và có thể sử dụng 

24/7. 

 Nếu dịch vụ SSTs bị lỗi, không thuận tiện hoặc cách sử dụng quá phức tạp, 

khó hiểu  khách hàng sẽ rất khó chịu. 

Do đó, nhà quản trị cần cân nhắc các câu hỏi sau khi dự định sử dụng SSTs: 

– Hệ thống SSTs có đáng tin cậy không? 

– SSTs có tốt hơn các giao tiếp giữa nhân viên với khách hàng không? 

– Nếu hệ thống bị lỗi, có thể phục hồi không? 

 

Một khi đã coi khách hàng là người đồng sản xuất dịch vụ, thì để đảm bảo chất 

lượng dịch vụ cung cấp, nhà quản trị dịch vụ cũng cần có sự đào tạo hướng dẫn 

cho khách hàng biết quyền lợi, trách nhiệm và công việc họ cần thực hiện trong 

quá trình chuyển giao dịch vụ. Đối với các dịch vụ mà khách hàng đồng sản xuất: 

– Nếu họ không tham gia đủ: sẽ bị thiệt về lợi ích được hưởng từ dịch 

vụ 

– Nếu họ tham gia quá mức: công ty có thể phải bỏ ra quá nhiều chi 

phí để tạo ra các dịch vụ theo nhu cầu của khách hàng (vượt mức dự 

kiến) 

Khách hàng mong đợi sự hỗ trợ và tư vấn của các nhân viên dịch vụ, và có được 

các tài liệu hướng dẫn, thông tin cần thiết khi họ cùng tham gia và sản xuất dịch 

vụ. 
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– Cần có “sự phân tích công việc” về vai trò của khách hàng 

– Xem xét xem khách hàng có nhận thức được về khả năng của họ hay 

không và họ có đủ các kỹ năng cần thiết để thực hiện nhiệm vụ yêu 

cầu hay không 

– Khuyến khích khách hàng nếu họ thực hiện tốt sẽ có thưởng 

– Thường xuyên đánh giá cao sự hợp tác của khách hàng. Nếu sự hợp 

tác của họ không thành công, hãy thay đổi vai trò và cách thức tham 

gia của họ. 

 

4.5.4 Những hành vi bất thường của khách hàng: 

 

 Trộm cắp (Thief) (kể cả thanh toán bằng thẻ tín dụng ăn cắp): cần có các 

thiết bị theo dõi bằng điện tử để hạn chế trộm cắp. Nghiên cứu các nguyên 

nhân dẫn đến trộm cắp sẽ giúp ngăn ngừa hành vi này. Nhà quản trị không 

nên vì thấy có xảy ra hành vi trộm cắp mà nghi ngờ tất cả các khách hàng 

khác. Cần cân nhắc trường hợp những khách hàng trung thực nhưng đãng 

trí việc thanh toán. 

 Không tuân theo quy định (Rulebreaker): Tùy theo khách hàng không 

tuân theo những quy định nào mà công ty có những khuyến cáo cụ thể với 

họ.  

 Gây rối (Belligerent): Khi có hành vi gây rối, quấy phá, trước tiên nhân 

viên dịch vụ phải bình tĩnh và tránh làm ảnh hưởng đến các khách hàng 

khác.  

 Người gây mất trật tự là thành viên một gia đình (Family feuders): 

Nhân viên dịch vụ cần bình tĩnh, xử lý nhanh và tùy cơ ứng biến. Cần làm 

dịu bớt căng thẳng và đưa ra các phản ứng một cách cẩn thận. 

 Phá hoại (Vandal): Thông thường sự phá hoại các thiết bị là do những kẻ 

khác chứ không phải do khách hàng.  Cần có sự tăng cường về an ninh 

và hướng dẫn chu đáo cho khách hàng về cách sử dụng thiết bị. Khi có sự 

phá hoại xảy ra, cần nhanh chóng sửa chữa, thay thế thiết bị và tìm ra cách 

để tránh sự phá hoại lần sau. 

 Không chịu thanh toán (Deadbeat): Ngay sau khi cung cấp dịch vụ, nhà 

cung cấp cần gửi ngay hóa đơn đến cho khách hàng (hoặc thậm chí yêu cầu 

khách hàng thanh toán trước khi sử dụng dịch vụ, VD: phải mua vé). Cần 

tìm hiểu vì sao khách hàng chậm thanh toán và tìm cách khắc phục, hỗ trợ 

khách hàng nếu có thể. 

 

Thảo luận: Với mỗi loại hành vi bất thường kể trên, đề nghị SV trao đổi cách xử 

lý cho một số tình huống cụ thể. 
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4.6. Chính sách môi trường dịch vụ 

 

4.6.1. Mục đích của việc xây dựng môi trường dịch vụ: 

 Tạo ra hình ảnh riêng của DN và trải nghiệm của khách hàng: 

– MTDV tạo ra thông điệp (message-creating): sử dụng các hình ảnh 

biểu tượng (symbol) để truyền thông đến khán giả mục tiêu về sự 

khác biệt về bản chất và chất lượng của trải nghiệm dịch vụ 

VD: 

 
 

 
 

– MTDV tạo ra sự chú ý (attention-creating): tạo cho cơ sở dịch vụ 

nổi bật hơn đối thủ cạnh tranh và hấp dẫn khách hàng ở khúc thị 

trường mục tiêu. 

 

– MTDV tạo ra trải nghiệm cho khách hàng (effect-creating): sử dụng 

màu sắc, cách bố trí, âm thanh, hương vị, và thiết kế không gian để 

làm nâng cao trải nghiệm dịch vụ mong muốn và/ hoặc làm tăng 

chất lượng dịch vụ. 

VD: 
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VD: Góc Hà Nội cổ ở Merci Café (Merci café nằm trong một ngõ nhỏ gần sân 

bay Tân Sơn Nhất tại số 24/3 Lam Sơn, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM) 

 

 
VD: Quán cơm chay Ngoại Ô 
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VD: Nhà hàng Hanoi Hanoi (Tràng Tiền, Hà Nội) 

 

 MTDV là một phần của trải nghiệm dịch vụ: 

– Do tính chất vô hình của dịch vụ, nên thông qua việc sử dụng 

MTDV, khách hàng đánh giá về chất lượng dịch vụ. 

– DN thông qua MTDV để đưa ra hình ảnh mong muốn về chất lượng 

dịch vụ. 

– Khách hàng có thể tận dụng MTDV để thực hiện các hoạt động khác 

ngoài ý tưởng thiết kế ban đầu của DN  DN quan sát và tận dụng 

điều này để có thể cung cấp thêm các dịch vụ mới. 

 

  MTDV là một phần của sự xác nhận giá trị: 

– MTDV tạo ra cảm nhận và hành động tương ứng từ phía khách hàng 

và nhân viên dịch vụ. 

– Căn cứ vào đặc điểm dịch vụ, DN cần tạo ra những đặc điểm cho 

MTDV nhằm làm tăng cao giá trị của dịch vụ cung cấp. 

 

MTDV giúp làm cho việc giao tiếp dịch vụ trở nên thuận tiện hơn và nâng cao 

năng suất: cách thiết kế MTDV hợp lý sẽ hướng dẫn nhân viên và khách hàng các 

nhiệm vụ trong giao tiếp dịch vụ, giúp làm giảm sai sót, nâng cao hiệu quả phục 

vụ và tăng năng suất phục vụ.  
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4.6.2. Phản ứng của khách hàng đối với môi trường dịch vụ 

 

1. Mô hình Russell về cảm xúc: cho rằng cảm xúc, hoặc cảm nhận, là trung tâm 

dẫn đến sự đáp ứng của con người đến môi trường, mô hình này giúp hiểu rõ hơn 

về cảm nhận trong MTDV. 

 

 
 

    

Mô hình này cho biết: 

+ Ảnh hưởng từ MTDV được tạo ra bởi sự cảm nhận và quá trình nhận thức. 

Quá trình nhận thức càng phức tạp, tác động của nó tới sự ảnh hưởng của MTDV 

càng lớn. 

+ Ảnh hưởng từ MTDV dẫn đến kết quả về hành vi của khách hàng. 

 

2. Lý thuyết mắt xích về MTDV (của Mary Jo Bitner): 

 

 

 

Kích thích  

Ít kích 

Thích thú  Không thích thú  

Buồn 
chán  

Mệt 
mỏi  

Hào 
hứng 

Thƣ 
giãn 
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4.6.3 Các thành phần của môi trường dịch vụ 

Điều kiện xung quanh: là các đặc điểm của MTDV có tác động đến các giác 

quan của con người. 

– Âm nhạc: có ảnh hưởng rất lớn đến hành động và cảm nhận của 

khách hàng trong dịch vụ. DN cần tận dụng hiệu quả của âm nhạc 

trong cung cấp dịch vụ để tạo chất lượng tốt hơn và điều khiển hành 

vi của khách hàng. VD: 

Hành vi của khách      Âm nhạc có            Âm nhạc có          Sự khác 

tại nhà hàng               tiết tấu nhanh           tiết tấu chậm             biệt 

Thời gian lưu lại bàn    45 phút   56 phút      11 phút (24%) 

Tiền trả cho thức ăn   $55.12     $55.81         $0.69 (1%) 

Tiền trả cho đồ uống   $21.62     $30.47         $8.85 (41%) 

Tổng tiền    $76.74     $86.28         $9.54 (12%) 

 

Các chiều của 
môi trƣờng 

Ngƣời điều tiết Các phản hồi 
nội bộ 

Hành vi 

Điều kiện xung 
quanh: 

• Nhiệt độ 

• Không khí 

• Tiếng ồn 

• Âm nhạc 

• Hƣơng vị 
 

Không gian/ 
Chức năng: 

• Cách bố trí 

• Trang thiết bị 

• Nội thất 
 

Biểu tƣợng, trang 
trí: 

• Biển hiệu 

• Trang trí 

• Kiểu cách thiết 

kế 

Nhận thức       Cảm xúc       Tâm lý 

-Niềm tin            - Cảm giác      - Khó chịu 

- Phân loại        - Tâm trạng     - 
Thoải mái 

- Các ý nghĩa     - Thái độ         - Cử động 
biểu tƣợng                                - Phù hợp 

Tham gia 

• Hoà nhập 

• Tìm hiểu khám 
phá 

• Lƣu lại lâu hơn 

• Thỏa mãn 
 

Lảng tránh (ngược 

lại với tiếp cận) 

Sự týõng tác 
giữa xã hội & 
khách hàng, 
nhân viên d.vụ 

Tham gia 

• Bị thu hút 

• Ở lại/ Khám phá 

• Chi tiêu nhiều 
hơn 

• Thỏa mãn 
 

Lảng tránh (ngược 

lại với tiếp cận) 

Nhận thức       Cảm xúc       Tâm lý 

-Niềm tin            - Cảm giác      - Khó chịu 

- Phân loại        - Tâm trạng     - 
Thoải mái 

- Các ý nghĩa     - Thái độ         - Cử động 
biểu tƣợng                                - Phù hợp 

Cảm nhận 
về MTDV 

Ngƣời điều tiết 
hành vi nhân 
viên 

Ngƣời điều tiết 
hành vi khách 
hàng 

Đáp ứng của 
nhân viên 

Đáp ứng của 
khách hàng 

Môi 
trƣờng 
tổng thể 
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– Hương vị: ngày nay, nhiều DN đã nhận thấy tác động của mùi 

hương có ảnh hưởng lớn đến hành vi mua sắm của khách hàng  sử 

dụng hiệu quả này để tạo ra nhu cầu mua, cảm giác thoải mái, và 

tâm lý dễ chịu.  

VD: khách hàng sẵn sàng trả thêm $10.33 cho mỗi đôi giày của Nike 

khi họ thử giày trong không gian có hương thơm của hoa (thậm chí 

ngay cả khi mùi hương rất nhạt, khách hàng không cảm nhận thấy) 

 

– Màu sắc: có tác động kích thích hoặc làm dịu cảm xúc của con 

người, gây ấn tượng và làm biểu tượng  có ảnh hưởng rất lớn đến 

nhiều khía cạnh trong cuộc sống  Sử dụng để tạo ra những hiệu 

quả về cảm nhận (nhưng phải thận trọng). 

  

 VD: Tím thường là màu nữ tính và gây cảm giác buồn. Màu này còn 

có tác dụng giảm sự giận dữ, căng thẳng và là đại diện của tình bạn và 

tình yêu.  Thường dùng trong phòng ngủ 

 

Trắng là màu đại diện cho sự tinh khiết, sạch sẽ. Có tác dụng thư giãn, 

giảm căng thẳng, yên tĩnh.  Thường dùng ở bệnh viện, lớp học. 

 

- Không gian và chức năng: đặc biệt quan trọng trong việc làm thỏa 

mãn các mục đích cụ thể và nhu cầu của khách hàng. 

 

- Biểu tượng và trang trí: có nhiều biểu tượng rõ ràng và không rõ 

ràng trong MTDV giúp truyền thông về hình ảnh của DN, hướng dẫn 

khách hàng và truyền đạt các quy tắc về hành vi của họ  cần có sự 

thiết kế các biểu tượng, chỉ dẫn và trang trí rõ ràng trong suốt quá trình 

dịch vụ. 

VD: 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Trường ĐHBKHN – Khoa Kinh tế & Quản lý            Bài giảng: Marketing dịch vụ   

 

 

Giảng viên: Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa    Feb - 2011 

77 

 
 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Trường ĐHBKHN – Khoa Kinh tế & Quản lý            Bài giảng: Marketing dịch vụ   

 

 

Giảng viên: Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa    Feb - 2011 

78 

 
 

Con người cũng là một phần của MTDV: MTDV có thể tạo ra những ấn tượng 

lên vẻ bề ngoài và hành vi của nhân viên dịch vụ và khách hàng  ảnh hưởng 

đến quá trình và chất lượng dịch vụ. Doanh nghiệp cần thiết kế MTDV sao cho 

hướng đến khách hàng mục tiêu. 

 

 
VD: Nhân viên đang làm việc tại một nhà hàng 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Trường ĐHBKHN – Khoa Kinh tế & Quản lý            Bài giảng: Marketing dịch vụ   

 

 

Giảng viên: Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa    Feb - 2011 

79 

4.6.4. Kết hợp các thành phần của môi trường dịch vụ 

 

Thiết kế với cái nhìn tổng thể: MTDV phải được thiết kế với cái nhìn tổng thể, 

mọi thành phần phải ăn khớp với nhau (kiểu dáng, màu sắc, chất liệu, ánh 

sáng,...) để tạo được cảm nhận tổng thể về thương hiệu và định vị DN  nghệ 

thuật trong thiết kế MTDV. 

 

Thiết kế từ cảm nhận của khách hàng: Điều quan trọng nhất cần cân nhắc trong 

thiết kế MTDV là: đối tượng khách hàng được phục vụ là ai?  điều chỉnh việc 

thiết kế sao cho phù hợp với phong cách và mong muốn của khách hàng mục 

tiêu. 

 

Sử dụng các công cụ để hướng dẫn thiết kế MTDV: 

– Quan sát kỹ hành vi và đáp ứng của khách hàng đối với MTDV  

– Đáp ứng và ý tưởng từ nhân viên tuyến trước và khách hàng 

– Thử nghiệm theo nhiều chiều hướng và quan sát hiệu quả thu được 

– Lập bản thiết kế chi tiết cho dịch vụ 

 

4.7 Chính sách con người trong dịch vụ 

 

4.7.1 Nhân viên trong ngành dịch vụ  

Do đặc tính vô hình của dịch vụ, mà vai trò của nhân viên dịch vụ trở nên rất 

quan trọng trong quá trình chuyển giao dịch vụ đến khách hàng.  

 Nhân viên dịch vụ là yếu tố tạo ra sự trung thành của khách hàng và lợi thế 

cạnh tranh: 

– Theo quan điểm của khách hàng thì việc tiếp xúc với nhân viên dịch 

vụ là khía cạnh quan trọng nhất trong dịch vụ. 

– Theo quan điểm của DN, mức độ dịch vụ và cách nhân viên tuyến 

trước cung cấp d.vụ là yếu tố quan trọng tạo ra sự khác biệt và lợi 

thế cạnh tranh, do nhân viên tuyến trước là phần cốt lõi của dịch vụ, 

là DN dịch vụ theo quan điểm của khách hàng và là thương hiệu của 

DN.  

 Nhân viên tuyến trước trong các dịch vụ giao tiếp thấp: có thể là các máy 

phục vụ tự động, website, hệ thống tổng đài trả lời tự động,... 

 

Nhân viên tuyến trước được ví với đường ranh giới liên kết giữa bên trong DN 

với khách hàng bên ngoài: điều hành việc kinh doanh của DN và truyền đạt thông 

tin giữa DN với khách hàng và ngược lại. Nhân viên tuyến trước phải tập trung 
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vào cả mục tiêu sản xuất và marketing  vị trí đó dẫn đến kết quả là họ gặp phải 

rất nhiều xung đột: 

– Giữa đặc điểm cá nhân và yêu cầu của vị trí làm việc: Cung cấp dịch 

vụ có chất lượng đòi hỏi nhân viên có tính cách độc lập, thân thiện 

và nhiệt tình, ngay cả đối với những khách hàng bất lịch sự nhất. 

Nhưng thường thì các nhân viên tuyến trước nhận được ít sự đào tạo, 

bị trả lương thấp và thường có ít cơ hội phát triển trong tương lai  

theo quan điểm của nhân viên, công việc tuyến trước thường là 

không bền  dẫn đến xung đột về cá nhân và nghề nghiệp. 

– Giữa tổ chức và khách hàng: nhân viên dịch vụ thường gặp phải tình 

trạng khó xử trong việc tuân theo các quy định của DN và việc làm 

thỏa mãn nhu cầu của khách hàng. 

– Giữa các khách hàng: là không thường xuyên, xảy ra do có khách 

hàng vi phạm các quy định làm ảnh hưởng đến khách hàng khác  

nhân viên phải giải quyết và yêu cầu khách hàng thực hiện đúng quy 

đinh  là công việc khó khăn và áp lực vì khó làm hài lòng cả hai 

phía khách hàng. 

 

Nhân viên dịch vụ cũng là những con người, vì thế cảm xúc của họ có thể diễn ra 

không đồng nhất giữa những gì người nhân viên cảm thấy trong lòng và những 

cảm xúc họ phải thể hiện bên ngoài (trên gương mặt, giọng nói, hành vi): vui vẻ, 

cảm thông, thân thiện, chân thành,...  điều này gây cho nhân viên tuyến trước 

áp lực rất lớn trong công việc.  

 

Do đó, DN cần nhận thức được những áp lực trong cảm xúc của nhân viên để 

giúp họ cân bằng và hướng dẫn họ cách giải quyết xung đột này và tránh áp lực 

trong công việc. 

    

4.7.2 Chu trình thất bại – Chu trình tầm thường - Chu trình thành công 

 

Vai trò của nhân viên dịch vụ không chỉ thể hiện trong việc họ tạo ra các giá trị 

cho dịch vụ, tạo niềm tin và lòng trung thành của khách hàng, mà còn có vai trò 

quan trọng trong việc doanh nghiệp dịch vụ có thành công hay thất bại trong sự 

phát triển của mình.  

 

Các doanh nghiệp dịch vụ có thể phát triển theo 3 chiều hướng sau tùy thuộc vào 

cách quản lý đối với nhân viên của mình: 
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Hình 4.7.2.1 Chu trình thất bại 
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Hình 4.7.2.2 Chu trình tầm thường 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Trường ĐHBKHN – Khoa Kinh tế & Quản lý            Bài giảng: Marketing dịch vụ   

 

 

Giảng viên: Ths. Nguyễn Quỳnh Hoa    Feb - 2011 

83 

Hình 4.7.2.3 Chu trình thành công 

 

 
 

4.7.3. Quản lý nhân lực trong dịch vụ  

 

1.Tuyển dụng được nhân viên phù hợp 

– Để tuyển chọn được những nhân viên phù hợp, cần làm sao thu hút được 

họ quan tâm đến DN  cần tạo ra sức cạnh tranh lớn trên thị trường lao 

động và tạo cho người lao động cảm thấy hấp dẫn và tự hào nếu được là một 

thành viên của DN. 

– Tuyển chọn nhân viên phù hợp: cân nhắc về trình độ chuyên môn, phong 

cách và tính cách cá nhân của họ sao cho phù hợp với đặc điểm của công 

việc. 

2. Xác định ứng cử viên sáng giá nhất: 

– Quan sát hành vi 

– Tổ chức các cuộc kiểm tra về tính cách. 

– Tổ chức các cuộc phỏng vấn khác nhau 

– Cung cấp cho ứng cử viên các thông tin chung và thực tế về nghề nghiệp 

3.Chủ động đào tạo nhân viên dịch vụ 

– Văn hóa, mục tiêu và chiến lược của DN 
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– Các kỹ năng chuyên môn và giao tiếp 

– Các kiến thức vè dịch vụ/ sản phẩm 

4.Giao quyền cho nhân viên tuyến trước: 

– VIệc giao quyền cho nhân viên tuyến trước giúp họ có thêm sự tự tin 

trong các quyết định và nâng cao chất lượng dịch vụ  tạo nên sự thành 

công cho nhiều DN. 

– Sự trao quyền phù hợp: cần lựa chọn để trao quyền cho những nhân viên 

có năng lực phù hợp.  

– Sự quản lý và sự tham gia: nhân viên được trao quyền chỉ có thể có được 

những quyết định đúng dắn và có những ý tưởng tốt về sản phẩm nếu như họ 

có tính thích nghi, được huấn luyện tốt và có đầy đủ thông tin. Việc giao 

quyền đòi hỏi đầy đủ cả 4 yếu tố sau: 

 Quyền lực 

 Thông tin 

 Phần thưởng 

 Kiến thức 

 

Mức độ tham gia của nhân viên bao gồm: 

– Tham gia đề xuất ý tưởng 

– Tham gia trong công việc 

– Sự tham gia ở mức độ cao: cho phép ngay cả nhân viên cấp thấp nhất 

cũng có thể tham gia vào mọi hoạt động chung của DN và có sự chia sẻ 

thông tin. 

–  

5.Xây dựng đội ngũ chuyển giao dịch vụ có hiệu quả làm việc cao: 

– Bản chất của nhiều loại hình dịch vụ đòi hỏi nhân viên phải làm việc theo 

nhóm  đòi hỏi có sự liên kết, gắn bó giữa các thành viên trong nhóm (có 

thể được xây dựng từ các đơn vị khác nhau) 

– Quyền lực của nhóm trong dịch vụ: nhóm làm việc như một đơn vị độc 

lập và có nhiều trách nhiệm cung như ít sự giám sát hơn. Cần có sự chia sẻ 

thông tin và kiến thức trong nhóm. Làm việc theo nhóm thường đem lại 

những mục tiêu cao hơn. 

– Tạo ra nhóm cuyển giao dịch vụ thành công: đòi hỏi nhóm làm việc có sự 

hợp tác cao, các thành viên phải biết lắng nghe nhau và biết khuyến khích 

nhau đồng thời phải hiểu được sự khác biệt của các thành viên, biết nhắc 

nhở nhau và đưa ra những câu hỏi giúp ích cho công việc. 

 

6.Sau khi tuyển chọn được nhân viên phù hợp, đào tạo họ, trao quyền cho họ và 

tổ chức cho họ làm việc theo các nhóm có hiệu quả, DN cần khuyến khích họ làm 
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việc bằng cách đưa ra những phần thưởng kịp thời và xứng đáng. Ngoài phần 

thưởng về hiện vật, Dn còn có thể có những cách sau: 

– Nội dung công việc: Nhân viên sẽ cảm thấy được khuyến khích và thỏa 

mãn khi họ biết là họ đang làm một công việc tốt. Họ sẽ tự cảm thấy hài lòng 

với bản thân và duy trì cảm giác đó trong công việc. 

– Phản hồi và ghi nhận: Nhân viên sẽ cảm thấy là thuộc về DN khi họ nhận 

được những ghi nhận và phản hồi từ phía khách hàng, đồng nghiệp và lãnh 

đạo. Nếu họ được cảm kích vì những nỗ lực họ đã bỏ ra, họ sẵn sàng làm việc 

tốt hơn nữa. 

– Hoàn thành mục tiêu: Nhân viên sẽ cảm thấy vui sướng khi biết họ đã hoàn 

thành mục tiêu của DN. Thông qua đó, DN có phần thưởng (quà tặng, phản 

hồi, và ghi nhận) và cần phải được thông báo rộng rãi trong DN để thỏa mãn 

nhu cầu được tôn trọng của nhân viên. 

 

4.7.4 Phong cách lãnh đạo và văn hóa dịch vụ: 

Văn hóa dịch vụ được định nghĩa: là sự chia sẻ nhận thức về cái gì là quan trọng 

trong 1 tổ chức và là sự chia sẻ các giá trị và niềm tin về tại sao những điều đó lại 

quan trọng. 

 

Ở các DN có văn hóa DN cao, toàn bộ tổ chức hiểu rằng tập trung vào tuyến 

trước là mục tiêu sống còn của DN. Các nhà quản trị cấp cao cùng tham gia hoạt 

động với nhân viên tuyến trước và giao tiếp với khách hàng. 

 

Lãnh đạo DN sử dụng nhiều công cụ và các nỗ lực truyền thông để tạo ra văn hóa 

DN, từ việc đào tạo cho đến việc đưa ra các quy tắc chung và tổ chức các sự kiện 

của DN. 

 
 

4.7.5.Tìm kiếm sự hiệp lực trong quản lý dịch vụ: 

Lãnh đạo 
cấp cao 

 
Lãnh đạo 
cấp trung 

 
Tuyến 
trước 

Khách hàng 

Tuyến trước 

Lãnh đạo cấp cao 
và cấp trung hỗ trợ 

tuyến trước 

Giao tiếp dịch vụ 
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Một DN dẫn đầu về dịch vụ là DN:  

– cung cấp dịch vụ có giá trị và chất lượng và chính sách marketing 

vượt trội hơn hẳn đối thủ 

– là một tổ chức có uy tín, đạo đức kinh doanh và đi đầu trong việc 

ứng dụng công nghệ.  

– được nhận xét là DN tạo cho người lao động cơ sở làm việc tốt nhất, 

có các chính sách nhân sự dẫn đầu ngành 

– có những nhân viên trung thành, năng suất cao và hướng tới  khách 

hàng. 

 

Để trở thành DN dẫn đầu đòi hỏi một đội ngũ lãnh đạo giỏi, có năng lực và có sự 

hiệp lực giữa các đơn vị trong DN: marketing, nhân sự, và sản xuất, đặc biệt là 

trong lĩnh vực dịch vụ. 

 

 
Chức năng marketing trong việc hiệp lực quản lý dịch vụ: 

 Đánh giá và lựa chọn khúc thị trường mục tiêu 

 Nghiên cứu nhu cầu và sở thích của khách hàng trong mỗi khúc thị trường 

 Nghe ngóng quan sát các chào hàng dịch vụ của đối thủ cạnh tranh, nhận 

diện đặc điểm chủ yếu của họ, mức chất lượng và chiến lược của đối thủ 

trên thị trường 

 Thiết kế sản phẩm cốt lõi đáp ứng được nhu cầu của khúc thị trường mục 

tiêu và đảm bảo tương đương hoặc vượt các chào hàng của đối thủ 

Chiến lược sản xuất và hệ thống chuyển 
giao dịch vụ 

 

     Lòng trung thành 
 
 
Sự thỏa mãn                 Năng suất 
                     Nhân viên      & chất lượng 
                      đầu ra 
Năng lực 
 
                     Chất lượng 
            dịch vụ 
 

Khái niệm 
dịch vụ 

 
 
 
 
 

 Giá trị 
dịch vụ 

 
 
 
 
 

Thị trường mục tiêu 
 
 
 
 
 

Khách hàng 
 

Thỏa mãn       Trung thành 
 
 
 
 
 

Doanh thu tăng 
 
 
 
Sinh lợi nhuận 

Thiết kế chỗ làm việc 
Thiết kế công việc/ quyền ra quyết đinh 
Lựa chọn và phát triển 
Phần thưởng và ghi nhận 
Thông tin và truyền thông 
Công cụ thích hợp để phục vụ khách hàng 

Nâng cao chất  
lượng và năng 
suất cho chất lượng  
dịch vụ cao hơn  
và chi phí thấp 
hơn 

Giá trị hấp dẫn 
Thiết kế dịch vụ và 
chuyển giao đáp  
ứng được nhu cầu 
của khách hàng 
mục tiêu 

Giá trị suốt đời 
Ở lại 
Tiếp tục mua sắm 
Giới thiệu 

Nội bộ Bên ngoài 
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 Lựa chọn và tạo ra các dịch vụ hỗ trợ làm tăng thêm giá trị cho sản phẩm 

và làm khách hàng thuận tiện mua sắm 

 Cộng tác với nhân viên sản xuất trong việc thiết kế toàn bộ quá trình dịch 

vụ để đảm bảo tính “thân thiện” với khách hàng và đáp ứng nhu cầu và kỳ 

vọng của họ 

 Định giá phản ảnh được chi phí, chiến lược cạnh tranh và độ nhạy cảm của 

khách hàng đối với các mức giá khác nhau 

 Đặt địa điểm và lên kế hoạch chào bán dịch vụ sao cho phù hợp với nhu 

cầu của khách hàng 

 Phát triển chiến lược truyền thông phù hợp để truyền đạt thông tin tới 

khách hàng tiềm năng 

 Phát triển các tiêu chuẩn hoạt động, dựa trên nhu cầu và kỳ vọng của khách 

hàng, để tạo ra và đo lường mức chất lượng dịch vụ 

 Bảo đảm các nhân viên đều hướng tới khách hàng, hiểu được vị trí trên thị 

trường mà DN nhắm tới và kỳ vọng của khách hàng đối với các hoạt động 

của mình. 

 Tạo ra các chương trình trao thưởng và củng cố lòng trung thành của khách 

hàng 

 Tổ chức nghiên cứu để đánh giá sự thỏa mãn của khách hàng sau chuyển 

giao và những yêu cầu nâng cao chất lượng hoặc yêu cầu thay đổi của 

khách hàng. 

 

Chức năng sản xuất trong hiệp lực quản trị dịch vụ: 

 Chịu trách nhiệm cho phần lớn quá trình tạo ra và chuyển giao dịch vụ, cả 

ở tuyến trước và tuyến sau 

 Có được các nguyên liệu cần thiết, bảo dưỡng máy móc và thiết bị 

 Quản lý khả năng cung ứng theo thời gian 

 Chuyển đầu vào thành đầu ra một cách hiệu quả 

 

Chức năng nhân sự trong hiệp lực quản trị dịch vụ: 

 Dòng nhân sự (human resource flow): đảm bảo đúng số lượng người và có 

năng lực thích hợp sao cho phù hợp với chiến lược dài hạn của DN. Bao 

gồm việc tuyển dụng, đào tạo, phát triển sự nghiệp và thăng tiến. 

 Hệ thống công việc (work system): tất cả các nhiệm vụ liên quan đến tổ 

chức con người, thông tin, thiết bị và công nghệ tạo ra dịch vụ của DN 

 Hệ thống trao thưởng (reward system): gửi các thông điệp tới nhân viên về 

cái mà DN đang cố gắng tạo ra và duy trì, đặc biệt là về thái độ và hành vi. 

Phần thưởng mang tính chất tài chính hoặc không (sự ghi nhận) 
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 Ảnh hưởng liên quan đến nhân viên: liên quan đến các đầu vào của nhân 

viên liên quan đến mục tiêu của DN, lương, chế độ làm việc, phát triển sự 

nghiệp, an ninh, thiết kế và thực hiện công việc. 

 

DN càng cố gắng đẩy mạnh việc phát triển hướng tới thị trường và khách hàng, 

càng có nhiều nguy cơ phát sinh mâu thuẫn giữa các chức năng trong DN, đặc 

biệt là giữa bộ phận sản xuất và marketing. Lãnh đạo cấp cao phải có mệnh lệnh 

rõ ràng cho từng chức năng. Các mệnh lệnh đó phải hướng tới khách hàng và chỉ 

rõ mức độ tham gia của từng chức năng vào nhiệm vụ chung.  

 

4.7.6.Tạo ra một tổ chức dẫn đầu về dịch vụ 

 

Bốn mức độ về hoạt động dịch vụ: 

1. Người thua cuộc (service losers): DN đứng ở vi trí cuối trong nhận thức 

của cả khách hàng lẫn nhà quản trị, thất bại cả trong mkt, sx và quản trị 

nhân sự. Khách hàng quay lại mua sắm do những lý do riêng hơn là do 

dịch vụ (VD: không tìm thấy dịch vu thay thế). Công nghệ mới chỉ áp dụng 

do bị thúc ép, lực lượng lao động làm việc cẩu thả, tiêu cực. 

2. Người vô danh (service nonentities): do những nhà quản trị theo trường 

phái truyền thống, chỉ cố gắng tiết kiệm chi phí thông qua việc tiêu chuẩn 

hóa. Chiến lược mkt đơn giản, vai trò của chức năng nhân sự và sx ở mức 

trung bình.  

3. Nhà cung cấp chuyên nghiệp (service professionals): có chiến lược định vị 

rõ ràng. Khách hàng trong khúc thị trường mục tiêu lựa chọn DN này dựa  

trên uy  tín và sự đáp ứng kỳ vọng. Hoạt động mkt tinh vi hơn, sử dụng 

truyền thông hướng tới mục tiêu và định giá dựa trên giá trị tới khách 

hàng. Có tổ chức nghiên cứu đo lường mức độ thỏa mãn của khách hàng 

và tìm kiếm các ý tưởng mới làm tăng giá trị dịch vụ. Chức năng sx và mkt 

cùng làm việc để giới thiệu dịch vụ mới và tìm ra sự cân bằng giữa năng 

suất và chất lượng dịch vụ. Có sự liên kết rõ ràng giữa tuyến trước và 

tuyến sau một cách chủ động. 

4. Người dẫn đầu (service leaders): có dịch vụ vượt trội. Tên tuổi của DN 

đồng nghĩa với sự hoàn hảo về dịch vụ và khả năng mang lại niềm vui cho 

khách hàng. Lãnh đạo DN được biết đến như những nhà tiên phong trong 

quản trị ở mọi chức năng của DN và khả năng truyền thông nội bộ cũng 

như liên kết 3 chức năng trong DN.  
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Chuyển đến mức độ cao hơn về hoạt động dịch vụ: thông qua nỗ lực có ý 

thức để liên kết 3 chức năng trong DN nhằm tạo ra vị trí cạnh tranh hấp 

dẫn hơn và thỏa mãn khách hàng tốt hơn. 

 

4.7.7. Lựa chọn phong cách lãnh đạo trong dịch vụ 

 

Nhiệm vụ của lãnh đạo 1 DN dịch vụ:  

– Tạo ra cảm giác cấp thiết phải thúc đẩy sự thay đổi 

– Sắp xếp một nhóm làm việc hiệu quả  

– Tạo ra cái nhìn phù hợp về hướng đi của DN 

– Truyền thông về hướng đi đó 

– Trao quyền cho nhân viên để thực hiện hướng đi đó 

– Tạo ra các kết quả đủ trong ngắn hạn để tạo ra sự tin tưởng và bác 

bỏ chống đối 

– Tạo ra sức đẩy và giải quyết các vấn đề 

– Tạo ra một hành vi mới trong văn hóa tổ chức 

 

Lãnh đạo (leadership): phát triển tầm nhìn và chiến lược và trao quyền cho mọi 

người để cùng vượt qua khó khăn. 

 

Quản lý (management): lập kế hoạch, lập ngân sách, tổ chức, bố trí nhân viên, 

quản lý và giải quyết vấn đề. 

 

Chất lượng lãnh đạo được đánh giá dựa trên: 

– Uy tín (charisma): đưa ra tầm nhìn và cảm nhận về một nhiệm vụ, 

truyền dẫn lòng tự hào cho nhân viên và  nhận được lòng kính trọng 

và tin tưởng. 

– Thúc đẩy cảm hứng: truyền đạt kỳ vọng cao và bày tỏ các mục đích 

quan trọng một cách đơn giản. 

– Khuyến khích trí tuệ: thúc đẩy sự hợp lý, logic, và giải quyết vấn đề 

một cách cẩn thận 

– Các cân nhắc cá nhân: quan tâm ký đến các khác biệt giữa các cá 

nhân trong nhân viên và hướng dẫn, tư vấn cho họ thông qua sự 

quan sát/ chú ý riêng. 

 

Trong khi đó, văn hóa tổ chức được đánh giá dựa trên: (1) chia sẻ quan điểm (2) 

Chia sẻ giá trị (3) Chia sẻ hiểu biết (4) Chia sẻ niềm tin và giả thiết (5) Chia sẻ 

cách làm việc và liên hệ với người khác. 
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Bầu không khí của tổ chức (organizational climate) được đánh giá dựa trên: biểu 

hiện bề mặt bên ngoài nhìn thấy được của văn hóa tổ chức. Các yếu tố chi phối 

là: (1) sự linh động (2) trách nhiệm (3) tiêu chuẩn (4) phần thưởng (5) sự rõ ràng 

và (6) cam kết. 

 

Vai trò của lãnh đạo là tạo ra và nuôi dưỡng văn hóa tố chức và xu hướng chung 

của nó. 

 

Chương 5 - Cân đối nhu cầu và năng lực 
    

5.1. Ảnh hưởng của sự biến động nhu cầu đối với năng suất dịch vụ 

 

Như chúng ta đã biết, do những đặc điểm riêng của dịch vụ như: tính vô hình, 

tính không thể lưu trữ và bị giới hạn bởi không gian và thời gian mà khả năng 

cung ứng của nhà sản xuất bị hạn chế, hoặc bị trễ so với thời điểm phát sinh nhu 

cầu từ khách hàng.  

 

Ngoài ra, những yếu tố về đặc điểm riêng của từng loại dịch vụ, tính chất mùa vụ, 

các biến động của môi trường văn hóa – xã hội, kinh tế, chính trị hay môi trường 

tự nhiên, công nghệ, cũng là những yếu tố dẫn tới sự thay đổi về lượng cầu của 

khách hàng mà các doanh nghiệp dịch vụ phải cố gắng tiên đoán để có thể đưa ra 

quyết định về khả năng cung ứng của mình sao cho phù hợp. 

 

Vào bất kỳ thời điểm nào, một dịch vụ có năng lực cung ứng cố định sẽ có thể rơi 

vào 1 trong 4 tình trạng sau: 

 

1. Lượng cầu vượt quá giới hạn về khả năng cung ứng tối đa --> khách hàng từ 

chối sử dụng dịch vụ. 

Rất thông thường chúng ta thấy khách hàng phàn nàn khi phải xếp hàng dài chờ 

đợi quá lâu để được phục vụ ở các quán ăn, bệnh viện, dịch vụ công, bến xe, v.v 

khi vào giờ cao điểm về nhu cầu. Khi phải mất quá nhiều thời gian để chờ đợi, 

khách hàng rất dễ dàng và nhanh chóng chuyển sang sử dụng dịch vụ của đối thủ. 

 

2. Lượng cầu vượt quá khả năng cung ứng tốt nhất  khách hàng cảm nhận sự 

giảm sút về chất lượng dịch vụ và thấy không hài lòng. 

Khi khách hàng phải chen chúc nhau để được phục vụ, tâm lý của họ sẽ trở nên 

khó chịu và các nhân viên dịch vụ cũng phải hết sức vất vả để đạt năng suất tối 

đa. Điều này khiến cho chất lượng dịch vụ cảm nhận giảm xuống so với chi phí 
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khách hàng phải bỏ ra, đồng thời khiến cho nhân viên bị căng thẳng, mệt mỏi và 

dễ xảy ra sai sót. 

 

3. Lượng cầu và khả năng cung ứng tương đương nhau  cầu tương đương với 

khả năng cung tốt nhất: nhân viên và thiết bị làm việc liên tục nhưng không bị 

quá tải, khách hàng cảm nhận tốt về dịch vụ và không phải chờ đợi. 

Tình huống này luôn là tình huống được khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ 

mong đợi nhất vì đảm bảo chất lượng và lợi nhuận cũng như nâng cao uy tín của 

doanh nghiệp. Điều khó khăn là do đặc điểm riêng của dịch vụ mà rất khó có thể 

duy trì sự cân bằng cung –cầu này được lâu dài. 

 

4. Khả năng cung ứng quá lớn (so với lượng cầu)  năng suất kém do lượng cầu 

quá ít, có thể do trước đó khách hàng cảm thấy thất vọng về chất lượng dịch vụ 

hoặc không tin tưởng vào dịch vụ. 

Không gì khiến khách hàng nghi ngờ vào chất lượng dịch vụ cho bằng đến một 

cơ sở dịch vụ vắng khách. Khi doanh thu không đủ bù đắp chi phí bỏ ra, chắc 

chắn nhà cung cấp dịch vụ phải hạn chế tối đa các chi phí có thể tiết kiệm được. 

Điều này ko những làm giảm chất lượng phục vụ, mà việc thiếu vắng khách cũng 

có thể làm giảm chất lượng cảm nhận của khách hàng và nhân viên cung cấp dịch 

vụ. VD: rạp hát vắng khách, buổi thi đấu thể thao ít khán giả, v.v. Ngoài ra, có 1 

số dịch vụ do đặc điểm mùa vụ nên khiến cho vào 1 số thời điểm rất vắng khách, 

nhưng nhà cung ứng dịch vụ vẫn phải tiếp tục duy trì và vì thế vẫn phải tiêu tốn 

chi phí cho những thời điểm này. VD: nhà hàng, khách sạn, du lịch, v.v 

 

5.2. Sự giới hạn trong việc cung ứng dịch vụ 

Việc mất cân bằng cung – cầu dịch vụ chủ yếu do nhiều doanh nghiệp dịch vụ bị 

giới hạn về năng lực cung ứng do các yếu tố sau: 

    

1. Cơ sở vật chất được thiết kế để chứa toàn bộ khách hàng và được sử dụng 

để chuyển giao dịch vụ hướng tới con người và dịch vụ tác động lên tâm trí 

con người (VD: bệnh viện, khách sạn,…). Giới hạn năng lực sản xuất được 

xác định là số lượng đồ đạc trang bị cho mỗi khách hàng (giường, 

phòng,…). 

2. Cơ sở vật chất được thiết kế để lưu kho hoặc chế biến hàng hóa của khách 

hàng hoặc được chào bán cho khách hàng (VD: ống dẫn, nhà kho, chỗ đỗ 

xe, …) 

3. Trang thiết bị được sử dụng cho  các dịch vụ hướng tới con người, hàng  

hóa, và thông tin.  
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4. Lao động: yếu tố quyết định trong dịch vụ. Năng lực của nhân viên phải 

đáp ứng được nhu cầu mong đợi. 

5. Cơ sở hạ tầng: nlsx của nhiều doanh nghiệp bị phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng 

công cộng để có thể cung cấp dịch vụ có chất lượng cho khách hàng. 

6. Thời gian cung cấp dịch vụ 

Hệ số sử dụng năng lực được đánh giá bằng số giờ (hoặc phần trăm của số 

thời gian cho phép) mà các dạng năng lực sản xuất được sử dụng; và số đơn vị 

hoặc phần trăm không gian được sử dụng trong sản xuất. 
 

Để điều chỉnh năng lực cho phù hợp với nhu cầu, doanh nghiệp dịch vụ có thể 

cân nhắc những biện pháp sau: 

 

1. Lao động: Một vài dạng năng lực sx là có thể co giãn để thích ứng với nhu 

cầu. Tuy nhiên, việc yêu cầu nhân viên làm với cường độ cao chỉ có thể 

diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, để đảm bảo duy trì mức chất lượng 

dịch vụ.  

2. Không gian: Việc tăng thêm giới hạn về năng lực sx đòi hỏi đảm bảo các 

tiêu chuẩn an toàn. 

3. Thời gian: Có thể gia tăng năng lực sx bằng cách kéo dài thời gian sử dụng 

cơ sở vật chất. VD: trường học tổ chức các lớp học buổi tối,… 

4. Lên thời gian biểu nghỉ ngơi trong các thời điểm có ít nhu cầu: cho nhân 

viên đi nghỉ và bảo dưỡng máy móc để khi cao điểm có thể đảm bảo khả 

năng cung ứng 100% 

5. Sử dụng nhân viên bán thời gian: trong những thời kỳ cao điểm. 

6. Thuê hoặc sử dụng chung các thiết bị và cơ sở vật chất: trong các thời kỳ 

cao điểm, để giảm bớt khoản đầu tư về tài sản cố định. 

7. Đào tạo chéo cho nhân viên: 1 nhân viên có thể đảm đương nhiều nhiệm 

vụ khi cần thiết  tăng khả năng cung ứng của toàn bộ hệ thống. 
 

5.3 Các dạng nhu cầu và các yếu tố quyết định nhu cầu: 

Để quản lý một cách linh hoạt sự cân bằng cung-cầu, doanh nghiệp dịch vụ cần 

tìm hiểu kỹ các dạng nhu cầu của khách hàng và các yếu tố chi phối – quy luật 

của sự biến động nhu cầu đó. Doanh nghiệp dịch vụ cần cân nhắc các vấn đề sau: 

 

Mức cầu có tuân theo 1 chu kỳ có thể dự đoán trước không? Nếu có thì chu kỳ 

là: 1 ngày (theo giờ), 1 tuần (theo ngày), 1 tháng (theo ngày hoặc tuần), 1 năm 

(theo tháng, hay mùa, hay ngày nghỉ lễ hàng năm), hay các khoảng thời gian 

khác. 
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 Đâu là những nguyên nhân chính dẫn đến sự khác biệt của các chu kỳ đó? 

1. Kế hoạch làm việc của nhân viên 

2. Chu kỳ thanh toán/ hoàn trả thuế và hóa đơn 

3. Ngày thanh toán lương và tiền công 

4. Thời gian học và nghỉ 

5. Thay đổi khí hậu theo mùa 

6. Ngày nghỉ lễ  

7. Chu kỳ trong tự nhiên (VD: triều cường) 

 

 Mức cầu có khả năng thay đổi một cách ngẫu nhiên không? Nếu có, thì có phải 

là do các nguyên nhân chính sau: 

1. Sự thay đổi thời tiết hàng ngày 

2. Các vấn đề về sức khỏe không xác định chính xác được 

3. Tai nạn, hỏa hoạn, tội phạm 

4. Thiên tai (động đất, lũ lụt, mưa bão, núi lửa,…) 

 

Nhu cầu về một loại dịch vụ cụ thể có thể bị phân chia theo các khúc thị trường 

không? 

1. Kiểu khách hàng cụ thể hoặc mục đích cụ thể 

2. Mỗi giao dịch khác nhau lại cho một mức lợi nhuận thuần khác nhau 

 

Phân tích các yếu tố dẫn dắt nhu cầu: 

1. Cần hiểu rõ tại sao khách hàng ở 1 khúc thị trường cụ thể lại lựa chọn  dịch 

vụ đó. 

2. Mỗi khách hàng có nhu cầu khác nhau, nếu nhà quản trị không hiểu rõ mà 

đưa ra các chính sách marketing không phù hợp thì sẽ không thu được hiệu 

quả mong muốn. 

3. Ghi nhận các giao dịch trong quá khứ sẽ giúp nhà quản trị phân tích các 

dạng nhu cầu của khách hàng. 

4. Ghi nhận các ảnh hưởng của thời tiết cà các yếu tố đặc biệt khác (đình 

công, tai nạn, hội nghị lớn, thay đổi giá cả, dịch vụ cạnh tranh mới,…) có 

ảnh hưởng thế nào đến nhu cầu. 

 

Phân chia nhu cầu theo khúc thị trường 

Phân chia nhu cầu theo từng khúc thị trường giúp nhà quản trị dễ dàng hơn trong 

việc nắm bắt các thời kỳ cao điểm và thấp điểm về nhu cầu của từng khúc  cố 

gắng giữ sao cho mức nhu cầu tại thời kỳ cao điểm vẫn nằm trong khả năng cung 

ứng của doanh nghiệp. 
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5.4 Quản trị các mức nhu cầu  

Có 5 cách tiếp cận cơ bản để quản trị mức nhu cầu: 

1. Không có hành động gì cả và để nhu cầu tự hình thành mức của nó 

2. Làm giảm mức nhu cầu vào các thời kỳ cao điểm 

3. Làm tăng nhu cầu vào các thời kỳ thấp điểm (doanh nghiệp vẫn còn nhiều 

khả năng cung ứng dịch vụ) 

4. Điều tiết nhu cầu bằng hệ thống đặt chỗ trước cho đến khi doanh nghiệp có 

đủ khả năng cung ứng 

5. Điều tiết nhu cầu thông qua hàng đợi cho đến khi doanh nghiệp có đủ khả 

năng cung ứng 

 

Chúng ta hãy xem xét kết quả có thể xảy ra khi nhà quản trị dịch vụ quyết định sử 

dụng các tiếp cận nào để quản trị sự cân bằng cung – cầu trong mỗi trường hợp 

xảy ra: 

 

Cách tiếp cận Khi mức nhu cầu lớn hơn 

khả năng cung ứng của 

DN 

Khi khả năng cung ứng 

của DN lớn hơn mức nhu 

cầu 

Không có hành động Kết quả là tạo ra hàng đợi 

(sự xếp hàng) vô tổ chức 

 khiến khách hàng khó 

chịu và giảm nhu cầu 

trong tương lai. 

Lãng phí nguồn lực 

(khách hàng cảm thấy 

thất vọng trong 1 số dịch 

vụ cụ thể. VD: rạp hát) 

Làm giảm nhu cầu Mức giá cao hơn làm 

tăng lợi nhuận; truyền 

thông để chuyển thời 

gian sử dụng dich vụ của 

khách hàng sang lúc khác 

Không có hành động 

(nhưng theo dõi trước 

tình hình) 

Làm tăng nhu cầu Không có hành động trừ 

khi có cơ hội làm tăng 

nhu cầu của một khúc thị 

trường có nhiều lợi nhuận 

hơn 

Giảm giá có chọn lọc 

(tránh làm mất các giao 

dịch hiện có; bảo đảm 

trang trải các chi phí); 

truyền thông và tạo sự 

khác biệt về sản phẩm và 

phân phối (để ý đến các 

chi phí gia tăng nếu có và 

đảm bảo sự cân bằng 

giữa lợi nhuận và mức sử 

dụng dịch vụ) 
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Dự trữ nhu cầu qua hệ 

thống đặt chỗ trước 

Cân nhắc hệ thống ưu 

tiên cho những khúc thị 

trường có nhiều lợi nhuận 

nhất; đề nghị các khách 

hàng khác chuyển sang 

sử dụng dịch vụ ở các 

thời kỳ thấp điểm 

Không cần đặt chỗ trước 

Dự trữ nhu cầu thông qua 

hàng đợi 

Ưu tiên cho các khúc thị 

trường mang lại nhiều lợi 

nhuận nhất; tạo cho 

khách hàng đang phải 

chờ đợi sự thoải mái; cố 

gắng dự đoán thời gian 

chờ đợi một cách chính 

xác 

N/A 

    

 

5.5 Các chính sách marketing nhằm làm thay đổi nhu cầu: 

 

Sử dụng giá và phụ phí khác để quản trị nhu cầu: cần nắm được mức độ 

nhạy cảm của cầu theo giá của mỗi khúc thị trường để có chính sách thích hợp. 

Ngoài mục đích cân bằng cung – cầu còn cần đảm bảo muc tiêu thu được lợi 

nhuận tối đa ở từng khúc thị trường. 

 

Thay đổi các thành phần của sản phẩm: đối với một số dịch vụ cụ thể, việc 

thay đổi giá không có ý nghĩa làm thay đổi cân bằng cung -cầu mà cần phải có sự 

thay đổi về các thành phần của dịch vụ sao cho đáp ứng được nhu cầu của từng 

khúc thị trường. 

 

Thay đổi thời gian và địa điểm cung cấp: để thích ứng với nhu cầu của từng 

khúc thị trường tại từng thời kỳ và tạo cho khách hàng sự thuận tiện hơn trong sử 

dụng dịch vụ. 

 

Xúc tiến bán và đào tạo: đưa ra các chính sách xúc tiến bán để cân bằng cung 

– cầu và định hướng khách hàng tránh sử dụng dịch vụ vào các thời kỳ cao điểm  

 

5.6. Điều tiết nhu cầu thông qua hàng đợi và đặt trước 

Do các đặc điểm riêng của dịch vụ nên khó có thể sản xuất trước và dự trữ dịch 

vụ để cung ứng sau. Đối với các dịch vụ mà nhu cầu thường vượt quá khả năng 
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cung ứng, nhà quản trị cần dự trữ nhu cầu của khách hàng thông qua hai hình 

thức: (1) Hàng đợi; và (2) Đặt chỗ trước. 

 

Hàng đợi (xếp hàng): 

Các dạng của hàng đợi bao gồm: (1) Xếp hàng đơn, (2) Xếp nhiều hàng, (3) 

Lấy số thứ tự 

 

Hàng đợi không chỉ là khách hàng xếp hàng thực sự mà còn gồm cả việc họ chờ 

đợi đến lượt được phục vụ khi sử dụng các phương tiện như: điện thoại, 

website,… Thông thường, việc xếp hàng đợi tuân theo quy tắc “Ai đến trước 

được phục vụ trước”. 

 

Phần lớn các DN đều gặp phải tình trạng khách hàng phải xếp hàng chờ đợi trong 

quá trình sản xuất. Trung bình mọi người phải bỏ ra rất nhiều thời gian để xếp 

hàng chờ đợi. Và việc xếp hàng đợi khiến cho khách hàng cảm thấy không thoải 

mái. 

 

Doanh nghiệp luôn cố gắng giảm thiểu việc khách hàng phải chờ đợi để được 

phục vụ trước khi họ bỏ sang đối thủ. Tuy nhiên, doanh nghiệp dịch vụ cần cân 

nhắc giữa việc tăng khả năng cung ứng để làm hài lòng khách hàng với việc gia 

tăng chi phí: 

•Cân nhắc cách thiết kế hệ thống hàng đợi 

•Tái thiết kế quá trình dịch vụ để rút gọn thời gian chuyển giao 

•Quản trị hành vi và cảm nhận của khách hàng về sự chờ đợi 

•Tạo ra hệ thống đặt chỗ trước 

 

Doanh nghiệp cũng nên sắp xếp hàng đợi theo khúc thị trường: Phân chia các 

hàng đợi tùy theo mức độ ưu tiên của từng khúc thị trường. 

•Mức độ khẩn cấp (VD: bệnh viện) 

•Khoảng thời gian giao dịch: ưu tiên các giao dịch ngắn (Ngân hàng, siêu thị,…) 

•Thanh toán với giá cao hơn 

•Tầm quan trọng của khách hàng 

 

Những việc có thể làm giúp khách hàng giảm thiểu cảm nhận về thời gian 

đợi 

Chú ý các vấn đề tâm lý khi khách hàng phải chờ đợi: 

1. Thời gian chờ đợi khi rảnh rỗi dài hơn thời gian chờ đợi khi bận rộn 

2. Thời gian chờ đợi trước và sau khi sử dụng dịch vụ dài hơn thời gian chờ 

đợi khi đang ở trong quá trình sử dụng dịch vụ 
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3. Sự không an tâm khiến thời gian chờ đợi dài hơn 

4. Xác định trước phải chờ đợi khiến thời gian chờ đợi có vẻ ngắn hơn 

5. Chờ đợi mà không được giải thích rõ nguyên do khiến thời gian có vẻ dài 

hơn 

6. Chờ đợi một cách thiếu công bằng dài hơn chờ đợi một cách công bằng 

7. Dịch vụ càng có giá trị, khách hàng càng sẵn lòng chờ đợi 

8. Đợi một mình lâu hơn đợi theo nhóm 

9. Chờ đợi trong tình trạng không thoải mái khiến khách hàng cảm thấy lâu 

hơn 

10. Khách hàng quen với việc chờ đợi cảm thấy thời gian ngắn hơn khách 

hàng không quen với việc chờ đợi 

 

Tạo cho khách hàng việc gì đó để làm trong khi họ phải chờ đợi: tạp chí, tivi, đồ 

uống nhẹ, internet, giải trí,… 

Có khu ngồi đợi thoải mái, giảm sự bất tiện cho khách hàng 

Cho khách hàng thông tin về việc chờ đợi: một nghiên cứu ở Canada đã chỉ ra 

rằng: 

1. Nếu thời gian chờ đợi < 5 phút: không cần cho khách hàng biết thông tin 

về việc chờ đợi 

2. Thời gian chờ đợi từ 10 đến 15 phút: cần cho khách hàng biết về thời gian 

họ phải chờ đợi trong bao lâu 

3. Thời gian chờ đợi kéo dài: cần cho khách hàng biết vị trí của họ trong hàng 

đợi thay đổi như thế nào theo thời gian để họ có thể ước lượng còn phải 

đợi bao lâu nữa thì đến lượt được sử dụng dịch vụ 
 

Một việc làm nữa để giúp khách hàng không lâm vào tình trạng phải chờ đợi và 

giúp doanh nghiệp dịch vụ có thể điều tiết cung – cầu và đảm bảo chất lượng 

cũng như uy tín của mình một cách hiệu quả đó là thiết kế hệ thống đặt chỗ 

trước có hiệu quả. Doanh nghiệp dịch vụ cần chú ý các điều sau khi xây dựng 

hệ thống này: 

Việc đặt chỗ trước đảm bảo cho khách hàng được phục vụ khi họ cần. 

Hệ thống này thường được sử dụng trong các dịch vụ hướng tới con người. 

Việc đặt chỗ trước giúp các DN có kế hoạch cụ thể về tài chính, thông báo và 

đào tạo khách hàng. 

Hệ thống đặt chỗ trước giúp khách hàng tránh tình trạng chờ đợi và giúp DN có 

khả năng cân bằng cung – cầu. 

Vấn đề:  

1. khách hàng đặt chỗ trước nhưng không đến theo hẹn 

2. DN nhận đặt chỗ trước quá khả năng cung ứng 
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 Cần yêu cầu khách hàng đặt cọc trước, hoặc xóa chỗ đặt trước nếu sau một 

thời gian nhất định khách hàng không có mặt, hoặc có chính sách đền bù cho 

những khách hàng đã đặt chỗ trước nhưng DN không thể phục vụ như đã hẹn do 

quá khả năng cung ứng. 

 

Chính sách đặt chỗ trước hướng đến doanh thu (yield): 

1. DN dịch vụ đo lường hiệu quả sản xuất thông qua phần trăm khả năng cung 

ứng được bán  phần nào cho thấy mức lợi nhuận mà họ thu được 

2. Các dịch vụ ngày càng quan tâm đến “mức thu nhập bình quân thu được trên 

mỗi đơn vị năng lực sx” 

3. Chính sách đặt chỗ trước hướng đến doanh thu đòi hỏi nhà quản trị cần cân 

nhắc: 

• Chi phí cơ hội khi nhận cung ứng dịch vụ cho một khách hàng/ khúc thị 

trường và sau đó có khách hàng/ khúc thị trường khác mang lại nhiều lợi 

nhuận hơn xuất hiện. 

• Không nên  “thả mồi bắt bóng”: khách hàng đã có chắc chắn mặc dù có mức 

lợi nhuận thấp hơn vẫn có giá trị hơn khách hàng có mức lợi nhuận cao hơn 

nhưng không chắc chắn. 

• Cần có kế hoạch rõ ràng dựa trên các giao dịch trong quá khứ và các số liệu thị 

trường hiện tại  đưa ra mức cung ứng phù hợp cho từng thời điểm. Tuy nhiên, 

cần có sự linh hoạt trong từng trường hợp cụ thể. 

 

Cuối cùng, để quản trị cung – cầu hiệu quả, doanh nghiệp cần có thông tin về: 

1. Các số liệu giao dịch trong quá khứ: mức cầu theo thời gian và các chính 

sách giá, marketing theo đó. 

2. Dự báo mức cầu cho mỗi khúc thị trường với các điều kiện cụ thể 

3. Các số liệu của từng khúc thị trường: giúp đánh giá sự biến động về cầu và 

các chu kỳ của cầu. 

4. Các số liệu về chi phí 

5. Đối với các DN có nhiều địa điểm, cần xác định sự thay đổi về mức cầu và 

các thành phần của cầu ở từng địa điểm. 

6. Thái độ của khách hàng khi phải chờ đợi dưới các điều kiện khác nhau 

7. Các lựa chọn của khách hàng khi chất lượng dịch vụ thay đổi theo khả năng 

cung ứng. 
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