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MYSTERY SHOPPING - JAK ANALIZOWAĆ UZYSKANE DANE? 

Małgorzata Michalak, Cegedim Customer Information 

Badania Mystery Shopping (Tajemniczego Klienta) polegają na zbieraniu danych dotyczą-

cych oceny funkcjonowania procesu obsługi konsumentów z punktu widzenia samych 

zainteresowanych. Jednak brak odpowiedniej konstrukcji narzędzi umożliwiających stan-

daryzację zebranych wywiadów lub nieadekwatne zastosowanie analiz nie pozwalają na 

podjęcie skutecznych działań poprawiających poziom satysfakcji klientów. Przedstawiona 

zostanie metoda regresyjna umożliwiająca poznanie relacji pomiędzy zadowoleniem 

konsumentów a kluczowymi czynnikami wpływającymi na jego poziom. W ten sposób 

otrzymane wnioski umożliwią podjęcie racjonalnej decyzji dotyczącej poprawy efektyw-

ności funkcjonowania procesu obsługi klientów. 

Badania Mystery shopping 

Badania Mystery shopping, czyli Tajemniczego Klienta, polegają na zbieraniu obserwacji 

dotyczących procesu obsługi przez specjalnie przeszkolonego ankietera w trakcie wizyty, 

której scenariusz został wcześniej szczegółowo zaplanowany. Taka metoda badawcza 

umożliwia zebranie danych dotyczących funkcjonowania obsługi klientów z perspektywy 

przeciętnego nabywcy danej usługi. Charakterystyczna dla badania Mystery shopping jest 

całkowita anonimowość audytora, czyli osoby, która wciela się w rolę klienta kontrolo-

wanej placówki lub firmy usługowej. Badania Tajemniczego Klienta są doskonałą metodą 

umożliwiającą zdiagnozowanie przyczyn zadowolenia lub zastrzeżeń klientów. Uzyskane 

w ten sposób dane pozwalają nie tylko ocenić kluczowe czynniki wpływające na jakość 

świadczonych usług, ale również poznać funkcjonowanie procesu obsługi konkurentów, 

jeśli badanie nie zostanie zawężone jedynie do audytowania punktów obsługi firmy 

zlecającej badanie Mystery shopping. 

Przyjmuje się, że przeciętna firma traci rocznie od 10 do 30% klientów. W takiej sytuacji 

kluczowe staje się znalezienie odpowiedzi na pytania: którzy klienci zrezygnowali z dal-

szej współpracy, w jakim momencie, a przede wszystkim – dlaczego? Ogólnie ujmując, 

konieczne jest zdiagnozowanie niezaspokojonej płaszczyzny pomiędzy oczekiwaniami 

klienta, a tym, czego doświadcza, wybierając usługi danej firmy. Najczęściej spotykane 

braki pomiędzy jakością obsługi postrzeganą przez klientów a poziomem usług zapewnia-

nych przez daną organizację to tzw. luki promocyjne, czyli obiecywanie za pomocą róż-

nego rodzaju zabiegów marketingowych poziomu świadczonych usług, które powodują 
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powstanie nierealnych oczekiwań klientów. Kolejnym błędem często popełnianym jest 

brak zrozumienia potrzeb własnych klientów. W takiej sytuacji może mieć miejsce utrata 

klientów, którzy myślą „skoro nas nie słuchacie, odchodzimy”, podczas gdy kierownictwo 

firmy jest przekonane „o spełnianiu oczekiwań klientów”. Jednak nawet prawidłowo zdiag-

nozowane potrzeby mogą nie zostać zaspokojone poprzez niesprawne funkcjonowanie 

procedur operacyjnych, mających na celu zaspokajanie oczekiwań klientów. Finalnie 

należy pamiętać, że nawet najbardziej precyzyjnie przygotowane procedury, będące odpo-

wiedzią na trafne zdiagnozowane potrzeby klientów, mogą nie być wdrażane przez 

pracowników obsługi klientów, czyli osoby bezpośrednio reprezentujące daną firmę 

w oczach klientów.  

Metodologia badania Mystery shopping 

Przed przystąpieniem do badań Tajemniczego Klienta konieczne jest określenie celu 

badania, tzn. ścisłe określenie procesu obsługi, który powinien być zdiagnozowany. Na 

przykładzie usług bankowych możliwe jest zawężenie badania do audytowania procesu 

obsługi klienta w trakcie bezpośredniej wizyty w placówce banku lub też audytu całkowite-

go procesu obsługi klienta, na przykład dotyczącego przyznania karty kredytowej, w który 

zaangażowani są również inni pracownicy banku, tj. analitycy czy kurierzy dostarczający 

kartę bezpośrednio pod wskazany adres. Konieczne jest również poznanie standardów 

obsługi, które powinny być respektowane w sytuacji kontaktu z klientami. Prawdopodob-

nie każda firma obsługująca klientów ma takie standardy, w oparciu o które szkoleni są 

pracownicy firmy. Na podstawie reguł obligujących pracowników do konkretnego zacho-

wania w danej sytuacji budowany jest scenariusz wizyty audytora, a także kwestionariusz, 

który powinien umożliwiać zebranie standaryzowanych danych w każdej odwiedzonej 

placówce, ale również „swobodnych” spostrzeżeń „tajemniczych klientów”. Kolejnym kro-

kiem powinno być badanie pilotażowe, które pozwoli na dopracowanie scenariusza prze-

biegu wizyty oraz kwestionariusza wypełnianego przez audytora niedługo po zakończeniu 

wizyty w danej placówce. Niezbędne są również ustalenia dotyczące próby badawczej, 

czyli określenie, czy w badaniu będą uczestniczyły placówki o określonej specjalizacji, na 

przykład dedykowane klientom, którzy starają się wyłącznie o kredyt, czy każda placówka 

świadcząca usługi bankowe danej firmy. Należy również uwzględnić czas przeprowadzania 

badania, na przykład krótko po zakończeniu kampanii marketingowej promującej dany 

produkt, kiedy wiedza pracowników na dany temat powinna być najbardziej rzetelna. 

Kluczem do zdiagnozowania czynników wpływających na satysfakcję klientów jest skon-

struowanie kwestionariusza umożliwiającego analizę danych, których wyniki umożliwią 

poznanie tych właśnie czynników. Kluczowe są cztery zasady dotyczące zawieranych 

w kwestionariuszu pytań. Po pierwsze audytor na podstawie odpowiednio skonstruowane-

go scenariusza przebiegu wizyty powinien mieć wystarczające informacje, aby odpowie-

dzieć na dane pytanie. Na przykład jeśli audytor zgodnie ze scenariuszem powinien 

otworzyć konto osobiste i nie powinien zadawać żadnych pytań dotyczących pozostałych 

produktów bankowych, to zawieranie w kwestionariuszu pytania dotyczącego oceny infor-

macji otrzymanej na temat funduszy inwestycyjnych nie ma uzasadnienia. Po drugie 



 
 

Copyright © StatSoft Polska 2010         www.statsoft.pl/czytelnia.html 

 

67 

StatSoft Polska, tel. 12 428 43 00, 601 41 41 51, info@statsoft.pl, www.StatSoft.pl 

konieczne jest, aby pytanie było zrozumiałe dla audytora i zawierało maksymalnie 

precyzyjne określenia. Pytanie: „Czy pracownik był ubrany w strój biznesowy?” będzie 

mogło mieć inne znaczenie dla różnych osób. Dlatego zamiast ściśle definiować określenie 

„strój biznesowy”, lepiej zmienić formę pytania na: „Czy pracownik miał czytelny identy-

fikator w widocznym miejscu”. Po trzecie, należy pamiętać, że audytor wypełnia ankietę 

krótko po wyjściu z odwiedzanej placówki i nawet jeśli jest przekonany, że udziela odpo-

wiedzi zgodnej z rzeczywistością, to z powodu zawodności pamięci może mijać się 

z prawdą. Dlatego należy mieć na uwadze tematyczne układanie kolejnych pytań kwestio-

nariusza oraz zmierzać do stosunkowo dużej minimalizacji poruszanych kwestii, jednak ich 

liczba nadal musi pozwalać na rozpoznanie wszystkich kluczowych etapów procesu 

obsługi klienta. Ostatnim, czwartym czynnikiem, który musi być uwzględniony w przygo-

towywaniu kwestionariusza jest sposób formułowania pytań, których odpowiedzi zostaną 

później wykorzystane w analizach wyników badania. W tym celu należy unikać pytań 

otwartych, umożliwiających swobodne odpowiedzi, raczej trudno poddające się analizom 

ilościowym, a stosować skale porządkowe lub nominalne. Skale te umożliwią ilościowe 

opracowanie statystyk, a tym samym precyzyjne określenie kluczowych czynników 

mających wpływ na satysfakcję klientów. 

Użycie pakietu statystycznego STATISTICA PL do analizy wyników 

Najbardziej odpowiednią analizą pozwalającą na znalezienie zależności pomiędzy czynni-

kami wpływającymi na satysfakcję klientów będzie regresja wielozmiennowa, w której do 

przewidywania zmiennej zależnej (w naszym przypadku będzie to poziom satysfakcji 

klientów) wykorzystane zostaną dwa lub więcej predyktory (zmienne niezależne). Zwykle 

rozbudowanie modelu o dodatkowy predyktor zwiększa dokładność przewidywania. 

Regresja wielozmiennowa, która jest rozszerzeniem prostej regresji z jedną zmienną nieza-

leżną, pozwala na zweryfikowanie związku kilku predyktorów ze zmienną zależną. Dodat-

kowo umożliwia określenie wielkości wpływu wszystkich predyktorów łącznie na 

wariancję zmiennej wyjaśnianej, a także wykrycie relacji pomiędzy zmienną zależną 

a każdym z predyktorów oddzielnie. 

Poniżej zostanie przestawiona analiza regresji wielozmiennowej umożliwiająca przewidy-

wanie poziomu satyfakcji klientów banku na podstawie oceny komeptencji pracowników, 

czasu obsługi oraz oceny czystości placówki.  

Regresja wielokrotna w programie STATISTICA PL 

Z menu Statystyka wybieramy polecenie Regresja wieloraka a następnie polecenie Zmien-

ne. W oknie dialogowym, które zostanie w ten sposób otwarte, wybieramy z listy dostęp-

nych zmiennych zmienną zależną (wyjaśnianą) oraz zmienne niezależne (predyktory). 

W naszym przypadku w lewym okienku zaznaczamy satysfakcję jako zmienną zależną, 

a zmienne czystość, kompetencje i czas na liście zmiennych niezależnych. Dla ułatwienia 

możemy zaznaczyć opcję Pokazuj zmienne tylko o odpowiedniej skali, która wyświetli 

zmienne możliwe do wprowadzenia do modelu regresji. Akceptujemy nasz wybór, klikając 
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na polecenie OK (por. rys. 1). Z reguły do modelu regresji wielozmiennej wprowadzane są 

zmienne, o których wiadomo z teorii czy też innych badań, że mają istotny wpływ na 

zmienną zależną. Jednak wprowadzamy również predyktory, które według nas zwiększą 

dokładność precyzji.  

 

Rys. 1. Główne okienko analizy regresji. 

Dodatkowo powinniśmy zaznaczyć statystyki, które ułatwią nam późniejszą interpretację 

otrzymanych wyników. W tym celu w głównym okienku poleceń Regresji wielorakiej kli-

kamy zakładkę Więcej i zaznaczamy dodatkowe opcje, tak jak zostało to pokazane na 

rys. 2. Akceptujemy nasz wybór poprzez kliknięcie polecenia OK, a następnie w otrzy-

manym oknie dialogowym wybieramy polecenie Średnie i odchylenia standardowe. 

Otrzymany w ten sposób przegląd statystyk opisowych umożliwi nam poznanie, jaki był 

średni poziom satysfakcji w badanej próbie oraz średnia ocena czystości, czasu obsługi 

i kompetencji pracowników audytowanych placówek. Podobnie postępujemy, jeśli chcemy 

otrzymać macierze korelacji; z okna dialogowego, które otworzyliśmy, wybierając zakład-

kę Więcej, zaznaczamy opcję korelacje. 
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Rys. 2. Okno poleceń w analizie regresji. 

Dzięki temu otrzymamy również macierz korelacji ukazującą związki pomiędzy zmienną 

wyjaśnianą a zmiennymi niezależnymi. (por. rys. 3). 

 

 

Rys. 3. Raport dotyczący statystyk opisowych oraz macierzy korelacji w analizie regresji. 

Analiza krokowa, która umożliwia automatyczne wprowadzenie do modelu wszystkich 

potencjalnych zmiennych, mających najbardziej istotny wpływ na zmienną przewidywaną, 

umożliwia precyzyjniejszą interpretację danych niż wielozmiennowa analiza regresji 

przeprowadzona metodą wprowadzania, dlatego analiza poziomu satysfakcji klientów 

zostanie przedstawiona z wykorzystaniem właśnie tego rodzaju analizy regresji wielo-

zmiennowej. W kolejnym kroku naszej analizy, będąc w zakładce Podstawowe, w oknie 

dialogowym dotyczącym Statystyk opisowych klikamy polecenie OK. W ten sposób 

otrzymujemy możliwość wyboru kolejnych okien dialogowych: Więcej, Regresja krokowa 

oraz Opisowe. Klikamy na zakładkę Regresja krokowa, a następnie z listy rozwijalnej 

wybieramy polecenie Krokowa wsteczna. Analiza ta umożliwia kolejne (krokowe) 
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usuwanie z modelu regresji, zawierającego wszystkie potencjalne zmienne, tych danych, 

które w danym kroku mają najsłabszy wpływ na zmienną wyjaśnianą (por. rys. 4). 

 

Rys. 4. Okno Definicji modelu umożliwiające wybranie analizy krokowej wstecznej. 

Następnie, po zaakceptowaniu naszego wyboru, otrzymamy wstępne wyniki analizy 

regresji wielokrotnej oraz, jeśli wybierzemy polecenie Więcej, możliwość wybrania opcji 

wygenerowania raportów bardziej szczegółowych, które umożliwią zweryfikowanie 

założeń analizy regresji (por. rys. 5). 

 

Rys. 5. Wynik regresji krokowej wstecznej. 
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Jednak aby móc wyliczyć równanie regresji wielozmiennowej
13

, umożliwiające nam poz-

nanie, o ile zwiększy się poziom satysfakcji naszych klientów, jeśli wzrośnie ocena czys-

tości, czasu obsługi czy kompetencji pracowników, konieczne jest poznanie kolejnych 

współczynników, które przywołamy, klikając opcję Podsumowanie: Wyniki regresji, co 

graficznie przedstawia rys. 6.  

 

Rys. 6. Raport zawierający podsumowanie regresji. 

W naszym przykładzie nie został usunięty żaden predyktor, dlatego kolejne kroki tworze-

nia najlepszego modelu regresji wielozmiennowej prześledzimy na przykładzie analizy 

regresji krokowej postępującej, tzn. analizy regresji, w której do modelu wprowadzane są 

kolejno zmienne najistotniej wpływające na zmienną zależną. Metoda ta działa, więc 

w „przeciwnym kierunku” niż metoda regresji krokowej wstecznej przedstawiona wcześ-

niej. Analizę tę wykonujemy podobnie jak analizę krokową wsteczną, jednak z listy roz-

wijalnej okna dialogowego Definicje modelu (w którym wcześniej zaznaczyliśmy Metodę 

krokową wsteczną) wybieramy polecenie Krokowa postępująca i nadal pozostawiamy 

opcję wyświetlania wyników W każdym kroku (por. rys. 7).  

  

Rys. 7. Okno Definicji modelu umożliwiające wybranie analizy krokowej postępującej. 

                                                      

13 iXbXbXbbY 322210
ˆ  , gdzie Ŷ oznacza przewidywaną wartość zmiennej zależnej przy uwzględnie-

niu konkretnej wartości pierwszego predyktora X1, drugiego X2, kolejnego Xi; b0 (stała) oznacza przewidywaną 

wartość zmiennej wyjaśnianej, w przypadku gdy wartości predyktorów wynoszą 0; współczynniki regresji 

informujące o zmianie zmiennej zależnej wraz ze wzrostem danego predyktora o jedną jednostkę. 
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Po zaakceptowaniu naszego wyboru za pomocą OK pojawi się okno zawierające podsu-

mowanie regresji, w sytuacji gdy w modelu nie ma jeszcze żadnej zmiennej, jak również 

umożliwiające wybranie opcji Następny, za pomocą której poznamy kolejne kroki analizy 

(por. rys. 7a). 

 

Rys. 7a. Wstępny wynik regresji krokowej postępującej. 

W przypadku regresji krokowej postępującej uzyskujemy podsumowanie trzech kroków. 

Pierwszy krok pokazuje model regresji, gdzie znajduje się najsilniejszy predyktor, czyli 

mający najbardziej istotny wpływ na zmienną wyjaśnianą, czyli poziom satysfakcji 

klientów. Kroki drugi oraz następny natomiast pokazują model w przypadku dodania 

kolejnego predyktora, który powinien poprawić dokładność predykcji. Dlatego zwykle 

interesujące są wyniki kolejnych kroków, w których analizowany jest łączny wpływ 

predyktorów na zmienną zależną. Interpretując wyniki otrzymanego raportu, należy 

właściwie odczytać wartość R (por. rys. 8a-8c). 

Jeżeli w pierwszym kroku regresji pojawia się jeden predyktor, to R określa siłę korelacji 

pomiędzy zmienną zależną i predyktorem (R = 0, 96), ale już w kolejnych krokach, gdzie 

pojawia się regresja wielozmiennowa (kilka predyktorów wyjaśnia zmienną zależną), 

R traktujemy jako współczynnik informujący o sile korelacji wielokrotnej, czyli opisujący 

związek pomiędzy dwiema zmiennymi, zmienną zależną oraz kolejną zmienną, która jest 

liniową kombinacją predyktorów. Na podstawie raportów regresji wielokrotnej raporto-

wane jest zwykle Skorygowane R
2
. 
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Rys. 8a. Raport pierwszego kroku regresji krokowej postępującej. 

 

Rys. 8b. Raport drugiego kroku regresji krokowej postępującej. 

 

Rys. 8c. Raport trzeciego kroku regresji krokowej postępującej. 

Porównując wartość R
2
 w kolejnych krokach analizy regresji, zauważamy, że w pierwszym 

kroku R
2
 skorygowane wynosi 0,95, co oznacza, że w oparciu o ocenę czasu obsługi 
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wyjaśniamy około 95% wariancji zmiennej satysfakcja ogólna. W kolejnym kroku wartość 

R
2
 skorygowanego wzrosła do poziomu 0,97, co oznacza, że z pomocą kolejnych 

zmiennych wprowadzonych do modelu wyjaśniamy 97% wariancji. Dodatkowo należy 

sprawdzić, czy predyktor dodany w kolejnym kroku zwiększa istotnie statystycznie 

predykcję naszego modelu. W tym celu należy odczytać wartość statystyki F, która 

pozwoli nam na sprawdzenie zmiany statystyki R
2
. W każdym kolejnym kroku wartość 

testu F okazała się istotna statystycznie, co pozwala przyjąć, że wprowadzenie do modelu 

kolejnego predyktora było słuszną decyzją, co więcej – wykonaną pośrednio przez nas, 

a obliczoną przez pakiet STATISTICA, dzięki wykonaniu krokowej analizy regresji, a nie 

wprowadzania. Zwróćmy również uwagę na wielkości błędu standardowego oszacowania. 

W pierwszym kroku wynosił on 0,23, co oznacza, że myliliśmy się o 2,3 punktu, 

a w trzecim wynosił 0,20, co oznacza, że zmniejszył się i wynosi teraz 2 punkty. 

Odczytując wyniki analizy regresji, skupiamy się na współczynnikach regresji ostatniego 

kroku, który powinien przedstawiać model najlepiej dopasowany. Analizując raporty 

poszczególnych kroków, można zauważyć, że kiedy predyktor czas był jedyną zmienną 

wyjaśniającą, wtedy b1 = 0,97. W przypadku wprowadzenia kolejnego predyktora (zmien-

na kompetencje), wartość tego współczynnika zmalała do 0,69. Wynik ten jest skutkiem 

wprowadzenia kolejnych predyktorów do analizy. Możemy mieć do czynienia z sytuacją, 

że predyktor, który był istotny w pierwszym kroku, w kolejnym przestanie istotnie prze-

widywać zmienną zależną. Wartość stałej (b0) wynosi 0,51, co oznacza, że w sytuacji, gdy 

wartość pozostałych predyktorów równa jest 0, wtedy przewidywana satysfakcja wyno-

siłaby 5 punktów. Oczywiście im większa liczba predyktorów, tym większa jest trudność 

w interpretacji stałej, jednak jej wartość jest zawsze wprowadzana do równania regresji. 

Wartość współczynnika regresji dla zmiennej dotyczącej oceny czasu obsługi wynosi 0,90; 

t(26) = 10,88; p < 0,001. Wynik ten oznacza, że z każdym kolejnym punktem oceny czasu 

obsługi wzrost satysfakcji powinien być większy o 9 punktów. Natomiast jeśli wartość 

współczynnika regresji dla zmiennej dotyczącej oceny kompetencji obsługującego pracow-

nika wynosi 0,52; t(26) = 6,4; p< 0,001, to z każdym kolejnym punktem na skali satys-

fakcji, niezależnie od oceny czystości placówki czy czasu obsługi, ogólna satysfakcja może 

wzrastać o 5,2 punktów. W takiej sytuacji możemy obliczyć, jaki będzie poziom satys-

fakcji klienta, w sytuacji gdy ocena czystości placówki będzie wynosiła 7 punktów, ocena 

kompetencji pracownika - 9, a ocena czasu obsługi - 8. Podstawiamy odpowiednie wartości 

do wzoru: 

 XibXbXbbY 322210
ˆ   

 Ŷ = 0,51 + 0,94 * 8 + 0,56 * 9 + (-0,52) * 7 = 9,43 

Otrzymany wynik wskazuje, że ogólny poziom satysfakcji klienta oceniającego poszcze-

gólne aspekty procesu obsługi, tak jak to zostało przedstawione na naszym przykładzie, 

będzie wynosił blisko 10 punktów. 
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Podsumowanie i wnioski 

Decyzje o modyfikacji procesu obsługi nie są raczej podejmowane na podstawie przewidy-

wania konkretnych wartości zmiennej wyjaśnianej. Najważniejszych informacji dostarczają 

związki pomiędzy zmienną wyjaśnianą a poszczególnymi zmiennymi niezależnymi. 

Dlatego najlepiej opierać wnioski na interpretacji standaryzowanych współczynników beta, 

które pozwalają na porównanie wpływu poszczególnych predyktorów na zmienną zależną. 

Standaryzowane bety interpretowane są ze względu na kierunek i siłę zależności, co umoż-

liwia zweryfikowanie, który z predyktorów ma najsilniejszy wpływ na zmienną zależną. 

Precyzując, współczynniki te informują, o jaką część odchylenia standardowego zmieni się 

wartość zmiennej zależnej, jeśli wartość predyktora wzrośnie o jedno odchylenie stan-

dardowe. Interpretując uzyskane w naszym przykładzie wartości współczynników, można 

stwierdzić, że im większa ocena czasu obsługi klientów i kompetencji pracowników banku 

tym większa satysfakcja klientów banku. Choć należy wspomnieć, że czas obsługi klienta 

jest silniejszym predyktorem (beta = 0,56; p = < 0,001) niż ocena czystości (beta = -0,52; 

p < 0,001). 
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