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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài  
Xu hướng toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế đang diễn ra 

mạnh mẽ cùng với sự phát triển ngày một hiện đại của khối công 
nghệ thông tin và mở cửa thị trường. Trong lĩnh vực ngân hàng, sự 
cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các ngân hàng thương mại, khách 
hàng chính là người quyết định sự sống còn của ngân hàng. 

Xã hội hiện đại, việc thanh toán không dùng tiền mặt, sử 
dụng thẻ thanh toán giúp khách hàng tiết kiệm được thời gian, giao 
dịch trở nên tiện lợi hơn, hạn chế được nhiều rủi ro xảy ra nên việc 
hướng công chúng đến gần với việc thanh toán bằng thẻ là cần thiết  
Dịch vụ thẻ ngày càng được nhiều người biết đến và tin dùng. Để 
duy trì được mối quan hệ sẵn có và phát triển hơn nữa nguồn khách 
hàng mới sử dụng dịch vụ thẻ của Eximbank – CN Đà Nẵng thì việc 
đi tim hiểu nhu cầu của khách hàng và tham khảo ý kiến của khách 
hàng về dịch vụ thẻ đã cung cấp là điều cần thiết.  

Do đó, việc nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với 
dịch vụ thẻ là cần thiết để từ đó xem xét khắc phục những hạn chế, 
phát huy những mặt tốt để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ thẻ 
để đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng làm họ cảm 
thấy hài lòng khi sử dụng dịch vụ thẻ của Eximbank. 

Xuất phát từ những vấn đề trên, tác giả chọn đề tài: “ Nghiên 
cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Eximbank – 
CN Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu luận văn của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  
- Hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về dịch vụ thẻ và sự hài lòng 

của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại. 
-  Xây dựng thang đo sự hài lòng của khách hàng đối với dịch 

vụ thẻ. 
- Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ 

tại Eximbank – CN Đà Nẵng. 
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- Đề ra các hàm ý, chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của 
khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại Eximbank – CN Đà Nẵng. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 
- Những nhân tố nào tác động đến sự hài lòng của khách hàng 

đối với dịch vụ thẻ tại Eximbank -CN Đà Nẵng? 
- Thực trạng mức độ hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ 

thẻ tại Eximbank -CN Đà Nẵng như thế nào ? 
- Để nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ 

thì ngân hàng cần phải đưa ra những chính sách gì ? 
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  
- Đối tượng nghiên cứu : sự hài lòng của khách hàng sử dụng 

dịch vụ thẻ tại Eximbank – CN Đà Nẵng 
- Phạm vi nghiên cứu :  
Không gian : Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam – 

CN Đà Nẵng. 
Nội dung : Sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ. 
Thời gian : Luận văn được thực hiện năm 2015 
5. Phương pháp nghiên cứu 
Quy trình nghiên cứu được thực hiện thông qua 2 bước: 

Nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. 
Nghiên cứu sơ bộ: Thảo luận, phỏng vấn thử để xác định các 

nhân tố cho mô hình nghiên cứu. 
Nghiên cứu chính thức: sử dụng phương pháp định lượng với 

kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp thông qua bảng câu hỏi điều tra nhằm 
xây dựng thang đo, kiểm định mô hình, xác định các nhân tố tác 
động đến sự hài lòng của khách hàng. 

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 
Ý nghĩa khoa học: Nhu cầu thanh toán thẻ ngày càng nhiều, sự 

cạnh tranh giũa các ngân hàng ngày càng diễn ra gay gắt. Để nâng 
cao sức cạnh tranh, mở rộng thị phần lôi kéo khách hàng về với ngân 
hàng mình thì việc nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng là một vấn 
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đề quan trọng. Do đó, đề tài nghiên cứu xác định các nhân tố tác 
động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ tại NHTM 
nhằm làm nền tảng cho việc nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng 
đối với dịch vụ thẻ tại NHTM. 

Ý nghĩa thực tiễn:Ứng dụng mô hình đo lường sự hài lòng của 
khách hàng đối với dịch vụ thẻ được xây dựng trên nghiên cứu định 
tính vào nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ 
tại Eximbank – CN Đà Nẵng. 

7. Bố cục đề tài 
   Chương 1: Cơ sở lý luận và thực nghiệm về sự hài lòng của 
khách hàng đối với dịch vụ thẻ của ngân hàng thương mại.  

Chương 2: Thiết kế quá trình nghiên cứu 
Chương 3: Kết quả nghiên cứu về sự hài lòng của khách hàng 

đối với dịch vụ thẻ tại Eximbank – CN Đà Nẵng và các hàm ý chính 
sách nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ 
tại Eximbank - CN Đà Nẵng. 

 
CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC NGHIỆM SỰ HÀI LÒNG CỦA 

KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN HÀNG 

THƯƠNG MẠI 

 
1.1. DỊCH VỤ THẺ  

1.1.1. Khái niệm về thẻ 
Thẻ là một phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do các 

tổ chức tài chính, tín dụng phát hành cho khách hàng mà mgười chủ 
thẻ có thẻ có thể dùng để rút tiền mặt hoặc thanh toán tiền mua hàng 
hóa, dịch vụ tại các điểm chấp nhận thanh toán bằng thẻ trong phạm 
vi số dư tiền gửi hoặc hạn mức tín dụng được cấp theo hợp đồng ký 
kết giũa tổ chức phát hành thẻ và chủ thẻ. 
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1.1.2. Phân loại thẻ 
 Phân theo tính chất thanh toán của thẻ, theo công nghệ sản 

xuất, theo phạm vi lãnh thổ, theo chủ thể phát hành. 
1.1.3. Khái niệm dịch vụ thẻ 
Dịch vụ thẻ ngân hàng là các dịch vụ của thẻ mà ngân hàng 

cung cấp cho khách hàng nhằm đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của 
khách hàng như rút tiền, chuyển tiền, thanh toán tiền hàng hóa,in sao 
kê…tại bất kỳ một máy rút tiền tự động hay một điểm chấp nhận thẻ 
nào mà không cần phải đến giao dịch trực tiếp với nhân viên tại ngân 
hàng. 

1.1.4. Đặc điểm của dịch vụ thẻ 
Ngoài các đặc điểm chung cơ bản của các dịch vụ như tính vô 

hình, tính không đồng nhất, tính không thể tách rời, không thể cách 
trữ, thì dịch vụ thẻ ngân hàng còn có các đặc điểm riêng sau: 

- Đối tượng sử dụng thẻ: cá nhân. 
- Mục đích: thanh toán thẻ, chuyển khoản, rút tiền mặt,…. 
- Nguồn tiền trong thẻ ghi nợ vẫn sinh lãi. 
- Thẻ tín dụng rủi ro cao nên lãi suất thẻ tín dụng thường cao 

hơn so với lãi suất của các dịch vụ cho vay của ngân hàng. 
- Dịch vụ thẻ ra đời và phát triển dựa trên công nghệ hiện đại 
- Dịch vụ thẻ ngân hàng là một sản phẩm dịch vụ trọn gói. 
1.1.5. Các dịch vụ thẻ ngân hàng: 
- Rút tiền mặt 
- Thanh toán 

       - Chuyển khoản không vì mục đích thanh toán 
Ngoài các dịch vụ nêu trên, khách hàng sư dụng thẻ còn được 

cung cấp nhiều dịch vụ khác như truy vấn thông tin tài khoản, thông 
báo số dư tự động, in sao kê giao dịch, kiểm tra số dư… 
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1.2 SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG VÀ CÁC NHÂN TỐ 
QUYẾT ĐỊNH 

1.2.1. Sự hài lòng của khách hàng   
Sự hài lòng của khách hàng là chìa khóa thành công trong kinh 

doanh dài hạn và là chiến lược hữu ích thu hút và giữ chân khách 
hàng. Sự hài lòng của khách hàng tùy thuộc vào hiệu quả hay lợi ích 
của sản phẩm dịch vụ mang lại với những gì mà họ đang kỳ vọng. 
Khách hàng có thể có những cấp độ hài lòng khách nhau. Các kỳ 
vọng của khách hàng hình thành từ việc mua sắm, sử dụng dịch vụ 
trước đó, từ bạn bè, đồng nghiệp, thông tin người bán và đối thủ cạnh 
tranh. 

1.2.2. Các nhân tố quyết định sự hài lòng của khách hàng 
• Chất lượng dịch vụ  
• Giá cả hàng hóa 
• Thương hiệu 
• Khuyến mãi quảng cáo 
• Dịch vụ gia tăng 
• Hỗ trợ khách hàng 
• Sự thuận tiện 

1.3. CÁC MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH 
HÀNG   

1.3.1. Thang đo SERVQUAL 
Đây là mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ  phổ biến và 

được áp dụng nhiều được Parasuraman công bố năm 1985. Mô hình 
Servqual được xây dựng dựa trên quan điểm chất lượng dịch vụ cảm 
nhận là sự so sánh giữa giá trị kỳ vọng và giá trị cảm nhận được. 
Năm 1988, Parasuraman cùng với cộng sự đã hiệu chỉnh lại mô hình 
mới với năm thành phần: sự tin cậy, sự đáp ứng, năng lực phục vụ, 
sự cảm thông và phương tiện hữu hình. 

Chất lượng dịch vụ sẽ được tính bằng : 
Chất lượng dịch vụ = Chất lượng cảm nhận - Chất lượng kỳ vọng. 
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1.3.2. Thang do SERVPERF 
Mô hình SERVPERF được Cromin và Taylor phát triển dựa 

trên nền tảng của mô hình SERVQUAL vào năm 1992. Nhưng thang 
đo SERPERF được xác định bằng cách chỉ đo lường chất lượng dịch 
vụ cảm nhận thay vì đo lường cả chất lượng kỳ vọng và chất lượng 
cảm nhận .Do có xuất xứ từ thang đo SERVQUAL, các thành  phần  
và  biến  quan  sát  của  thang  đo  SERVPERF  cũng  giống  như 
SERVQUAL. Mô hình SERVPERF cũng sử dụng 5 nhân tố: độ tin 
cậy, sự đáp ứng, sự hữu hình, sự đảm bảo và sự đồng cảm với 22 yếu 
tố như mô hình SERVQUAL của Parasuraman nhưng bỏ qua phần 
hỏi về kỳ vọng. Mô hình SERVPERF được gọi là mô hình cảm nhận. 
1.4. CÁC NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ NGHIÊN CỨU 
SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ  
 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
 

Chương 1 của đề tài đề cập những vấn đề cơ sở lý luận liên quan 
đến dịch vụ thẻ và sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ngân 
hàng. Chương này cũng đưa ra một số mô hình đo lường chất lượng 
dịch vụ ngân hàng, trong đó mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ 
SERVPERF là mô hình từ lâu đã được sử dụng trên thế giới và rất hữu 
ích để đánh giá chất lượng dịch vụ, nhiều công trình nghiên cứu ở Việt 
Nam đã áp dụng thang đo này hiệu quả. Các nội dung trình bày ở 
chương 1 sẽ là nền tảng lý thuyết cho thiết kế nghiên cứu sự hài lòng 
của khách hàng đối với dịch vụ thẻ, đó là nội dung chính của chương . 
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CHƯƠNG 2 
THIẾT KẾ QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU 

 
2.1. QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG 
CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ CỦA NGÂN 
HÀNG THƯƠNG MẠI BẰNG MÔ HÌNH SERVPERF 

Có hai phương pháp tiếp cận nghiên cứu chính đó là: phương 
pháp tiếp cận định tính và phương pháp tiếp cận định lượng. 
2.2. NGHIÊN CỨU SƠ BỘ ĐỊNH TÍNH 

2.2.1. Mục tiêu 
2.2.2. Quy trình 
2.2.3. Xây dựng thang đo 
Sau khi nghiên cứu các lý thuyết về sự hài lòng của khách 

hàng đối với dịch vụ thẻ, tác giả nhận thấy mô hình SERVPERF là 
mô hình phổ biến. Tuy nhiên các tiêu chí đo lường chất lượng 
dịch vụ SERVPERF không thể áp dụng hàng loạt trong tất cả các 
lĩnh vực mà phải được điều chỉnh với từng trường hợp nghiên cứu 
để đảm bảo tính chính xác cao. Tác giả vận dụng mô hình nghiên 
cứu “Xây dựng thang đo chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực ngân 
hàng” của GS.TS Trương Bá Thanh và PGS.TS Lê Văn Huy (2010) 
(phụ lục 2.1), đồng thời có sự điều chỉnh lại sao cho phù hợp với loại 
hình dịch vụ thẻ. Sau khi nghiên cứu và phân tích tìm hiểu đặc 
điểm của dịch vụ thẻ và những nhân tố liên quan đến sự hài lòng 
của khách hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ của ngân hàng từ mô hình 
lý thuyết ban đầu, tác giả đã kế thừa và bổ sung thêm một số tiêu 
chí cho phù hợp với mô hình nghiên cứu sự hài lòng của khách 
hàng đối với dịch vụ thẻ tại Eximbank- CN Đà Nẵng.  
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Mô hình nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ 
thẻ tại ngân hàng Eximbank – CN Đà Nẵng 

STT NHÂN TỐ 

HỮU HÌNH 
1 Trang thiết bị, hệ thống máy ATM, POS của ngân hàng hiện 

đại (HH1) 
2 Mẫu thẻ được thiết kế đẹp, màu sắc bắt mắt, thẻ chác chắn, 

không bị cong gãy(HH2) 
3 Tiền mặt rút ra từ máy ATM có chất lượng cao (HH3) 

SỰ TIN CẬY 
4 Ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ đúng chất lượng như đã giói 

thiệu và cam kết (TC1) 
5 Các giao dịch được thực hiện nhanh chóng và chính xác ngay 

từ lần đầu tiên (TC2) 
6 Ngân hàng giải quyết kịp thời các khiếu nại, vướng mắc của 

khách hàng liên quan đến dịch vụ thẻ (TC3) 
SỰ ĐÁP ỨNG 

7 Thủ tục, hồ sơ mở thẻ đơn giản (DU1) 
8 Nhân viên thực hiện các giao dịch nhanh chóng, kịp thời, phù 

hợp với nhu cầu của khách hàng (DU2) 
9 Hệ thống ATM của Eximbank luôn hoạt động 24/7 thuận lợi 

cho việc giao dịch của khách hàng (DU3) 
10 Mạng lưới của ngân hàng tiện lợi cho khách hàng đến giao 

dịch (DU4) 
11 Eximbank cung cấp đa dạng các dịch vụ thẻ đáp ứng được 

nhu cầu của anh/ chị (DU5) 
12 Eximbank đã liên kết với tất cả các ngân hàng nên các anh / 

chị có thể giao dịch tại bất kỳ máy ATM nào (DU6) 
13 Ngân hàng làm việc vào những giờ thuận tiện nhất để khách 

hàng giao dịch (DU7) 
SỰ ĐỒNG CẢM 

14 Nhân viên ngân hàng luôn thể hiện sự quan tâm đến nhu cầu 
của khách hàng, hỗ trợ khách hàng để họ có được lợi ích tốt 
nhất (DC1) 

15 Ngân hàng luôn có những chương trình khuyến mãi, ưu đãi, 
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tặng quà sinh nhật cho khách hàng…(DC2) 
16 Ngân hàng đối xử ân cần với khách hàng, luôn lắng nghe, tiếp 

nhận những phàn nàn của khách hàng một cách vui vẻ, thân 
thiện (DC3) 

17 Khi có nhu cầu vào bất cứ thời điểm nào, khách hàng dễ dàng 
nhận được sự hỗ trợ từ ngân hàng(DC4) 

SỰ ĐẢM BẢO 
18 Eximbank là ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ có danh tiếng 

(DB1) 
19 Anh/ chị cảm thấy an toàn khi giao dịch tại máy ATM của 

Eximbank (DB2) 
20 Eximbank bảo mật thông tin về tài khoản và thông tin giao 

dịch của anh chị rất tốt (DB3) 
21 Nhân viên có trình độ nghiệp vụ chuyên môn tốt, luôn trả lời 

chính xác và rõ ràng các thắc mắc của anh chị về dịch vụ thẻ 
(DB4) 

GIÁ CẢ 
22 Các loại phí dịch vụ thẻ mà Eximbank – CN Đà Nẵng thu theo 

anh/chị là hợp lý (GC1) 
23 Lãi suất thẻ tín dụng va Eximbank quy định thấp hơn các ngân 

hàng khác (GC2) 
24 Phí dịch vụ của Eximbank có tính cạnh tranh cao so với các 

ngân hàng khác (GC3) 
SỰ HÀI LÒNG 

25 Nhìn chung dịch vụ thẻ của Eximbank làm anh/ chị cảm thấy 
hài lòng (HL1) 

26 Anh/ chị sẽ tiếp tục sử dụng dịch vụ thẻ của Eximbank trong 
thời gian tới (HL2) 

27 Anh/ chị sẽ giới thiệu cho người quen sử dụng dịch vụ thẻ của 
Eximbank (HL3) 
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2.3. NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC ĐỊNH LƯỢNG 
Quy trình nghiên cứu chính thức định lượng: 
- Xây dựng bảng câu hỏi (phiếu điều tra). 
- Xác định số lượng mẫu cần thiết cho nghiên cứu. 
- Tác giả gửi phiếu điều tra cho khách hàng. 
- Tác giả thu nhận phản hồi từ phía khách hàng. 
- Xử lý dữ liệu thông qua việc sử dụng Excel và phần mềm 

SPSS 16.0. 
2.3.1. Thiết kế bảng câu hỏi 
- Mục tiêu  
- Hình thức 
Bảng câu hỏi chính thức gồm 2 phần:  
Phần I gồm 6 câu hỏi, hỏi về thông tin khách hàng gồm tên, 

giới tính, địa chỉ, độ tuổi, trình độ học vấn... được mã hóa dưới dạng 
thang đo danh nghĩa.  

Phần II gồm 27 câu hỏi, hỏi về chất lượng dịch vụ thẻ tại 
Eximbank – CN Đà Nẵng, được thiết kế dưới dạng câu hỏi đóng. Tác 
giả sử dụng thang đo Likert gồm 5 mức độ (giá trị): hoàn toàn không 
đồng ý (1), không đồng ý (2), bình thường (3), đồng ý (4), hoàn toàn 
đồng ý(5).  

2.3.2. Các giả thuyết nghiên cứu 
2.3.3. Phương pháp thu thập thông tin và cỡ mẫu 
Thông tin dữ liệu được thu thập thông qua điều tra các khách 

hàng của ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng bằng phương 
pháp trực tiếp. 

Mô hình nghiên cứu gồm 6 nhân tố độc lập và 1 nhân tố phụ 
thuộc với 27 biến quan sát. Do đó, theo Hair & ctg (1998), để có thể 
phân tích nhân tố khám phá cần thu thập dữ liệu với kích thước mẫu 
ít nhất 5 mẫu trên 1 biến quan sát, nên số lượng mẫu cần thiết là từ n 
= 27 x 5 = 135 mẫu trở lên 



 11 

2.3.4. Tổng hợp, xử lý dữ liệu  
Các dữ liệu sau khi thu thập sẽ được tổng hợp và xử lý  theo 

trình tự như sau: 
-  Làm sạch và mã hóa dữ liệu. 
-  Mô tả mẫu nghiên cứu. 
-  Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha. 
-  Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 
-  Ước lượng mô hình hồi quy:  
- Kiểm định mô hình thông qua phân tích phương sai một yếu 

tố One way Anova. 
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương 2 tác giả đã trình bày quá trình nghiên cứu của đề 
tài thông qua hai bước chính là nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính 
thức. Nghiên cứu định tính nhằm sàng lọc các biến đưa vào mô hình 
nghiên cứu thông qua thảo luận và phỏng vấn. Thông qua quá trình 
nghiên cứu này giúp tác giả xây dựng được mô hình nghiên cứu sự hài 
lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ gồm 6 nhân tố độc lập, 1 nhân 
tố phụ thuộc với 27 biến quan sát. Nghiên cứu định lượng nhằm kiểm 
định lại thang đo trong mô hình nghiên cứu thông qua việc phân tích 
các dữ liệu thu thập được từ phiếu điều tra gửi cho khách hàng.  

 
CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 
ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ VÀ CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI 
VỚI DỊCH VỤ THẺ TẠI EXIMBANK – CN ĐÀ NẴNG 

 
3.1. KHÁI QUÁT VỀ LỊCH SỬ HÌNH THÀNH THÀNH VÀ 
PHÁT TRIỂN CỦA EXIMBANK 
3.2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

- Tình hình huy động vốn. 
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- Tình hình cho vay. 
- Kết quả hoạt động kinh doanh 

3.3. THỰC TRẠNG KINH DOANH THẺ TẠI EXIMBANK -CN 
ĐÀ NẴNG. 

3.3.1 Các sản phẩm, dịch vụ thẻ Eximbank  
3.3.1.1 Các sản phẩm thẻ Eximbank 
a. Thẻ quốc tế 
- Thẻ ghi nợ: Visa Debit, MasterCard Debit 
- Thẻ tín dụng : Visa, MasterCard hoặc JCB  
- Thẻ trả trước : Sang trọng (Luxury), Tình yêu (Love), Năng 

động (Dynamic) 
b. Thẻ nội địa 
- Thẻ ghi nợ. 
- Thẻ đồng thương hiệu/Thẻ liên kết 
3.3.1.2 Các dịch vụ thẻ Eximbank 
- Rút tiền mặt 
- Truy vấn số dư 
- Dịch vụ thanh toán thẻ qua POS, thanh toán hóa đơn qua 

trang web Eximbank, thanh toán trực tuyến… 
- Chuyển khoản không vì mục đích thanh toán 
- Dịch vụ xác thực vân tay 
- Các dịch vụ trên SMS banking, mobile banking, internet 

banking: mở / khóa thẻ, đăng ký phát hành thẻ, đề nghị thay đổi 
thông tin, cấp lại số pin… 

3.3.2.Tình hình phát hành thẻ tại Eximbank -CN Đà Nẵng 
Hiện nay Eximbank -CN Đà Nẵng đang phát hành rất nhiều 

loại thẻ đa dạng về tính năng, hình dạng và màu sắc, tuy nhiên được 
chia làm 3 loại thẻ chính như sau: thẻ ghi nợ nội địa, thẻ tín dụng quốc 
tế và thẻ ghi nợ quốc tế. Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống 
giao dịch tự động ATM, Eximbank - CN Đà Nẵng đã đẩy mạnh việc 
phát triển mạng lưới. Tính đến năm 2014 số máy ATM của ngân hàng là 



 13 

11 máy. Cùng với việc triển khai lắp đặt hệ thống máy ATM, 
Eximbank -CN Đà Nẵng chú trọng đến việc lắp đặt hệ thống máy 
POS, thông qua việc liên kết với các đơn vị chấp nhận thẻ nhằm tăng 
cường tiện ích thanh toán đối với chiếc thẻ của ngân hàng. Số lượng 
máy POS của ngân hàng tăng dần qua các năm. Một trong những 
nguyên nhân khiến ngân hàng không ngừng mở rộng số lượng máy 
POS là do số lượng thẻ ngân hàng phát hành tăng dần qua các năm. 
Bảng 3.3.Số máy ATM, POS và số thẻ được phát hành của Eximbank 

-CN Đà Nẵng qua 3 năm 
Tăng trưởng 

2013/2012 2014/2013 Chỉ tiêu 
Năm  
2012 

Năm  
2013 

Năm 
2014 Số  

lượng 
TL  
(%) 

Số  
lượng 

TL  
(%) 

Số máy 
ATM 

11 11 11 0 0 0 0 

Số máy POS 23 35 53 12 52,17 18 51,43 

Số thẻ ATM 10.584 11.585 12.921 1001 9,46 1.336 11.53 

Số thẻ ghi 
nợ quốc tế 

1.943 2.115 2.364 172 8,85 249 11,77 

Số thẻ tín 
dụng 

240 290 379 50 20,83 89 30,7 

(Nguồn: Eximbank - -CN Đà Nẵng)  
3.3.3.Tình hình thanh toán thẻ tại Eximbank -CN Đà Nẵng 
Qua 3 năm gần nhất, có thể thấy doanh số thanh toán không 

dùng tiền mặt chiếm tỷ trọng cao trong tổng doanh số thanh toán của 
ngân hàng luôn chiếm tỷ trọng trên 90% trong tổng doanh số thanh 
toán. Doanh số thanh toán chung của ngân hàng tăng dần qua các 
năm đi kèm với điều đó thì doanh số thanh toán không dùng tiền mặt 
cũng tăng.  
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Bảng 3.4 Doanh số thanh toán thẻ của Eximbank  
-CN Đà Nẵng qua 3 năm 

    Đơn vị tính: Tỷ đồng 

Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 
Chỉ Tiêu 

Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) 
Doanh số thanh toán chung 125.376 100 130.425 100 139.536 100 
Trong đó: 
- Thanh toán không dùng 
tiền mặt 

113.114 90,22 118.543 90.89 127.299 91,23 

(Nguồn: Eximbank - CN Đà Nẵng) 
3.3.4. Đánh giá dịch vụ thẻ của Eximbank – CN Đà Nẵng 

qua các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng từ phía 
ngân hàng 

- Đối với nhân tố hữu hình: Ngân hàng luôn chú trọng đến việc 
cải thiện, tạo dựng trang thiết bị mới, hiện đại. Mấu mã thiết kế thẻ 
đa dạng, màu sắc bắt mắt, chiếc thẻ nhìn chắc chắn khách hàng dùng 
được lâu. Tiền nạp vào ATM được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đưa 
vào trong lưu thông. 

- Sự tin cậy: Ngân hàng luôn cố gắng hết sức để cung cấp dịch 
vụ thẻ một cách tốt nhất, thực hiện đúng chất lượng như đã cam kết 
làm khách hàng rất hài lòng nhưng không thể không tránh khỏi 
những sai sót trong quá trình giao dịch và có nhiều giao dịch phức 
tạp nên không thể thực hiện một cách nhanh chóng như yêu cầu của 
khách hàng. Tuy vậy, ngân hàng luôn giải quyết kịp thời các khiếu 
nại và vướng mắt của khách liên quan đến dịch vụ thẻ. Hồ sơ, thủ tục 
mở thẻ còn phức tạp, mạng lưới giao dịch của khách hàng còn chưa 
nhiều nên hơi bất tiện cho một số khách hàng nhưng hệ thống ATM 
hoạt động rất tốt 24/7 thuận tiện cho việc giao dịch và Eximbank đã 
liên kết với tất cả các ngân hàng nên khách hàng có thể giao dịch tại 
bất kỳ máy ATM nào. 
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- Sự đồng cảm: Ngân hàng luôn đào tạo nhân viên của mình 
không chỉ về chuyên môn nghiệp vụ mà còn về khả năng giao tiếp, 
nhân viên luôn thể hiện sự quan tâm của mình đến khách hàng, luôn 
có các chương trình khuyến mãi, ưu đãi, tặng quà cho khách hàng… 
làm khách hàng cảm thấy vui, hài lòng nhưng không phải lúc nào 
khách hàng có nhu cầu nhân viên cũng giải quyết được dễ dàng  nên 
có đôi khi khách hàng còn nóng giận. 

- Sự đảm bảo: Eximbank cung cấp  dịch vụ thẻ có danh tiếng, 
được nhiều người biết đến nhiều hơn từ khi có dịch vụ vân tay ra đời 
vừa an toàn, bảo mật vừa tiện lợi  nên khách hàng cảm thấy an toàn 
khi giao dịch. Nhân viên ngân hàng có trình độ chuyên môn nghiệp 
vụ tốt, về vấn đê bảo mật thông tin cũng khá là tốt. 

- Giá cả: Các loại phí dịch vụ thẻ mà Eximbank thu tương đối 
là hợp lý nhưng có một số khoản thu chưa được điều chỉnh linh hoạt 
kịp thời theo thị trường, chưa có tính cạnh tranh cao so với các ngân 
hàng khác nên cũng làm ảnh hưởng nhiều đến lượng khách hàng sử 
dụng dịch vụ thẻ Eximbank. 
3.4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Trong quá trình điều tra, thực tế đã có 200 bảng câu hỏi được 
phát ra, và thu về được 173 bảng. Trong đó có 23 bảng không hợp lệ 
và bị loại bỏ. Vậy kết quả cuối cùng có 150 mẫu hợp lệ là được làm 
dữ liệu cho mẫu nghiên cứu. 

3.4.1. Kiểm định thang đo bằng hệ số Cronbach’s alpha 
Các nhân tố đều có hệ số Cronbach’s alpha lớn hơn 0.6.Các 

biến quan sát có hệ số tương quan với biến tổng lớn hơn 0.3. Riêng 
biến DB4 có hệ số tương quan với biến tổng nhỏ hơn 0.3. Vì vậy, 
loại biến DB4. Còn lại 26 biến quan sát trong đó có 23  biến quan sát 
của các biến độc lập. 
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3.4.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA 
Phân tích nhân tố lần 1 
Kiểm định KMO & Bartlett’s trong phân tích nhân tố cho thấy 

hệ số KMO khá cao (0.889 > 0.5) với mức ý nghĩa bằng 0 (sig = 
0.000) cho thấy phân tích nhân tố EFA là phù hợp. 

Khi phân tích EFA cho thấy tại các mức giá trị Eigenvalue lớn 
hơn 1 và phương pháp rút trích Principal components và phép xoay 
Varimax cho phép trích được 5 nhân tố từ 23 biến quan sát. Tổng 
phương sai trích = 78.211% , điều này cho biết 5 nhân tố này giải 
thích được 78.211% biến thiên của dữ liệu, phương sai trích đạt yêu 
cầu. Tuy nhiên, trong bảng ma trận hệ số nhân tố thì cho thấy có 1 
biến quan sát có hệ số tải nhân tố thấp hơn 0.5 nên 1 biến quan sát 
này không đạt yêu cầu, đó là biến DU1.Vì vậy, biến DU1 bị loại khỏi 
mô hình và tiến hành phân tích lần tiếp theo. 

Phân tích nhân tố lần 2: 
Trong phân tích nhân tố lần 2, KMO cũng khá cao (0.889 > 

0.5) với mức ý nghĩa bằng 0 (sig = 0.000) cho thấy phân tích nhân tố 
EFA là phù hợp. 

Đồng thời khi phân tích EFA cho thấy tại các mức giá trị 
Eigenvalue lớn hơn 1 và phương pháp rút trích Principal components 
và phép xoay Varimax cho phép trích được 5 nhân tố từ 22 biến quan 
sát. Tổng phương sai trích = 79.906% điều này cho biết 5 nhân tố 
này giải thích được 79.906% biến thiên của dữ liệu, phương sai trích 
đạt yêu cầu. Trong bảng ma trận hệ số nhân tố thì tất cả các biến 
quan sát đều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0.5 nên không có biến nào 
bị loại tiếp . 

Vì vậy, đây là kết quả phân tích EFA cuối cùng, và được sử 
dụng cho các bước phân tích tiếp theo. 

Phân tích nhân tố đối với thang đo sự hài lòng 
Kết quả phân tích cho thấy hệ số KMO = 0.748 (> 0.5) và sig 

= 0.000 (<0.05) thỏa điều kiện, với phương pháp trích nhân tố 
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Principal components và phép xoay Varimax đã trích được một nhân 
tố duy nhất tại Eigenvalue lớn hơn 1 và phương sai trích được là 
85.177%, phương sai trích đạt yêu cầu, vì vậy việc phân tích nhân tố 
là thích hợp.  

Tóm lại, sau khi phân tích Cronbach’s alpha và phân tích nhân 
EFA, mô hình nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch 
vụ thẻ tại Eximbank -CN Đà Nẵng gồm 5 nhân tố : đảm bảo, giá cả, 
đồng cảm, hữu hình và tin cậy. 

3.4.3. Phân tích hồi quy bội 
Mô hình hồi quy bội được xem có dạng như sau: 
HL = β0 + β1 x DB + β2 x GC+ β3 x DC + β4 x HH + β5 x 

TC (1) 
Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến:  không có hiện tượng đa 

cộng tuyến.  
Kiểm tra tự tương quan: Đại lượng thống kê Durbin-Watson có 

thể dùng để kiểm định tương quan này. Kết quả cho thấy Durbin-
Watson d= 1.885, nằm trong khoảng (dl<d<du). Nên chưa có cơ sở 
kết luận là hiện tượng tự tương quan vậy phân tích hồi quy là có ý 
nghĩa. 

Kiểm tra độ phù hợp của mô hình: Trong 5 nhân tố nghiên cứu 
sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ, thì cả 5 nhân tố đều 
có mức ý nghĩa nhỏ hơn 5% nên cả 5 nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 
lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ đó là đảm bảo, giá cả, đồng 
cảm, hữu hình và tin cậy. 

Sau khi kiểm tra mô hinh hồi quy bội từ (1) được viết: 
HL = 0.317DB + 0.294GC + 0.225DC +0.199HH + 0.231TC 
Kiểm định giả thuyết: Qua phân tích hồi quy ta thấy cả 5 nhân 

tố đều có mối quan hệ cùng chiều với sự hài lòng của khách hàng. 
Tóm lại, qua các bước kiểm định mô hình đã cho thấy mô hình 

các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch 
vụ thẻ của Eximbank -CN Đà Nẵng gồm có 5 nhân tố: đảm bảo, giá 
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cả, đồng cảm hữu hình, tin cậy. Trong đó, nhân tố đảm bảo ảnh 
hưởng đến sự hài lòng của khách hàng nhiều nhất so với các nhân tố 
còn lại với hệ số Bêta cao nhất. 

3.4.4. Kết quả thống kê về mức độ hài lòng của từng nhân 
tố 
          Để đánh giá được sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ thẻ 
tại Eximbank – CN Đà Nẵng, tác giả đã tiến hành thực hiện việc 
khảo sát 150 khách hàng đang sử dụng dịch vụ thẻ tại Eximbank – 
CN Đà Nẵng gồm 5 thành phần: đảm bảo, giá cả, đồng cảm, hữu 
hình, tin cậy với kết quả như sau: 

STT Nội dung 
Giá trị trung 

bình 
Đánh giá 

 Sự hài lòng của 
khách hàng 

3.6724 Khá 

1 Đảm bảo 4.007 Khá 
2 Giá cả 3.314 Trung bình 
3 Đồng cảm  3.983 Khá 
4 Hữu hình 3.913 Khá 
5 Tin cậy 3.563 Khá 

 
Qua bảng trên ta thấy khách hàng khá hài lòng về dịch vụ thẻ 

của Eximbank – CN Đà Nẵng , trong đó nhân tố đảm bảo được 
khách hàng đánh giá cao nhất và nhân tố giá cả bị đánh gia thấp nhất. 

3.4.5. Kiểm định sự khác biệt về mức độ hài lòng theo từng 
nhóm nhân tố 

Tiến hành thực hiện phân tích  phương sai một yếu tố để kiểm 
định sự khác biệt của một số yếu tố như: giới tính, độ tuổi, học vấn, 
nghề nghiệp, thu nhập đến sự hài lòng của khách hàng.  

Không có sự khác biệt về mức độ hài lòng giữa các nhóm đối 
tượng của yếu tố giới tính và yếu tố độ tuổi. 
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Có sự khác biệt về mức độ hài lòng giữa các nhóm đối tượng 
của  yếu tố học vấn, yếu tố nghề nghiệp, yếu tố thu nhập. 

Cụ thể, nhóm đối tượng có trình độ học vấn là trung cấp, cao 
đẳng có sự hài lòng cao hơn so với các nhóm đối tượng có trình độ học 
vấn còn lại. Nhóm đối tượng là cán bộ nhân viên có sự hài lòng cao 
hơn so với các nhóm đối tượng nghề nghiệp còn lại. Cuối cùng là 
nhóm đối tượng có thu nhập từ 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng có sự hài 
lòng cao hơn  

Kết luận rút ra từ kết quả nghiên cứu 
Thông qua kết quả nghiên cứu, tác giả đã xác định được các 

nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ 
tại Eximbank -CN Đà Nẵng, các nhân tố đó bao gồm: đảm bảo, giá 
cả, đồng cảm, hữu hình, tin cậy.  

Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của khách hàng ở những 
mức độ khác nhau trong đó nhân tố đảm bảo ảnh hưởng nhiều nhất. 
Các nhân tố này có hệ số beta  đều dương có nghĩa là các nhân tố này 
đều có mối quan hệ cùng chiều với sự hài lòng của khách hàng. 

 Nhìn chung, khách hàng khá hài lòng về dịch vụ thẻ của 
Eximbank – CN Đà Nẵng và sự hài lòng cũng tương đối đồng đều 
giữa các nhân tố, tuy nhiên trong đó nhân tố giá cả lại bị khách hàng 
đánh giá thấp nhất và nhân tố đảm bảo được đánh giá cao nhất. 

Ngoài ra, khi đi vào phân tích sự khác biệt về sự hài lòng của 
khách hàng đối với từng nhóm yếu tố về giới tính, tuổi, học vấn, 
nghề nghiệp và thu nhập thì nhận thấy rằng có sự khác biệt giữa các 
nhóm đối tượng khác nhau của yếu tố học vấn, yếu tố nghề nghiệp và 
yếu tố thu nhập.  
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3.5. CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH NHẰM NÂNG CAO SỰ HÀI 
LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ TẠI 
EXIMABNK – CN ĐÀ NẴNG 

3.5.1. Đối với nhân tố giá cả 
Nhân tố này cũng ảnh hưởng khá cao đến sự hài lòng của 

khách hàng nhưng khách hàng lại đánh giá thấp nhất ở nhân tố này. 
Các loại phí dịch vụ thẻ của Eximbank thu theo khách hàng là chưa 
được hợp lý lắm, chưa có tính cạnh tranh so với các ngân hàng 
khác.Vì thế, ngân hàng cần phải xem xét lại các khoản thu, đưa ra 
những chính sách miễn giảm, các phí hợp lý cho khách hàng. Ngân 
hàng phải thường xuyên theo dõi những diễn biến của thị trường, 
tham khảo phí, chính sách ưu đãi của các ngân hàng khác để từ đó 
xây dựng cho mình một chính sách giá hợp lý, cạnh tranh và quan 
trọng hơn là phải đi kèm với chất lượng dịch vụ. Đó là một trong 
những tiêu chí góp phần nâng cao sự hài lòng của khách hàng.  

3.5.2. Đối với nhân tố tin cậy 
Nhân tố này ảnh hưởng thấp đến sự hài lòng của khách hàng 

và khách hàng cũng đánh giá ở mức bình thường đối với nhân tố này. 
Ngân hàng cung cấp dịch vụ khá đúng chất lượng như đã giới thiệu 
và cam kết. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc cũng không thể tránh 
khỏi những sai sót. Do đó, việc thực hiện chính xác giao dịch ngay từ 
lần đầu tiên không được đánh giá cao, ngân hàng cần nghiên cứu đưa 
ra những chính sách khen thưởng đối với các nhân viên, bộ phận, 
phòng ban làm tốt mảng dịch vụ không sai sót. Nên giới thiệu, thử 
nghiệm những dịch vụ mới với một nhóm khách hàng chọn lọc vả 
ghi nhận các phản ứng, hồi đáp từ khách hàng. Ngân hàng cũng cần 
tăng cường dịch vụ chăm sóc khách hàng trước, trong và sau khi phát 
hành thẻ. Đường dây nóng hoạt động liên tục để phục vụ khách hàng 
nhanh chóng, mọi lúc mọi nơi  giúp cho việc sử dụng dịch vụ của 
khách hàng hiệu quả hơn 
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 3.5.3. Đối với nhân tố hữu hình 
Đây là nhân tố ít ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng 

nhất nhưng vẫn được khách hàng đánh giá cao về hình thức mẫu thẻ, 
thiết kế đẹp, chắc chắn, không bị cong gãy, đa dạng về màu sắc. 
Trang thiết bị, hệ thống ATM, POS của ngân hàng nhìn chung là bắt 
kịp thời đại nhưng ngân hàng phải luôn cố gắng tìm ra những cái 
mới, mở rộng tiện ích của chiếc máy ATM. Bố trí camera hiện đại, 
hợp lý để theo dõi sát sao hơn diễn biến khách hàng khi giao dịch và 
tình trạng thực thi nhiệm vụ của nhân viên, nhằm ngăn ngừa trộm 
cắp trong thời gian khách hàng giao dịch và có những điều chỉnh kịp 
thời về dịch vụ cung cấp.  

3.5.4. Đối với nhân tố đồng cảm 
Nhân tố này ảnh hưởng ở mức trung bình đến sự hài lòng của 

khách hàng nhưng được khách hàng đánh giá khá cao. Khi có nhu 
cầu vào bất cứ thời điểm nào, khách hàng đều dễ nhận được sự hỗ trợ 
của ngân hàng. Đội ngũ nhân viên luôn thể hiện sự quan tâm đến nhu 
cầu của khách hàng, hỗ trợ khách hàng để họ có được lợi ích tốt nhất. 
Ngân hàng luôn có những chương trình chăm sóc khách hàng đặc 
biệt như tặng quà nhân dịp lễ, tết, sinh nhật… Tuy nhiên, ngân hàng 
cần phải cố gắng nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ của mình 
bằng việc tăng thêm các tiện ích về thẻ để phục vụ một cách tốt nhất 
nhu cầu của khách. Và một vấn đề nữa là cải thiện tốt hơn nữa hệ 
thống hoạt động ATM để phục vụ khách hàng 24/7.  

3.5.5. Đối vơi nhân tố đảm bảo 
Nhân tố đảm bảo ảnh hưởng nhiều nhất đối với sự hài lòng của 

khách hàng và nhân tố này cũng được khách hàng đánh giá cao. Từ 
khi dịch vụ vân tay ra đời, thì dịch vụ thẻ của Eximbank trở nên có 
danh tiếng hơn được nhiều người biết đến. Hệ thống ATM cũng đã 
liên kết với hầu hết các ngân hàng nên việc giao dịch tại ATM cũng 
rất thuận tiện. Tuy nhiên, mạng lưới giao dịch của Eximbank – CN 
Đà Nẵng còn nhiều hạn chế, chưa thuận tiện lắm cho khách hàng 
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giao dịch. Do đó, ngân hàng cần phải nghiên cứu, tính toán mở rộng 
hơn nữa mạng lưới giao dịch của Eximbank. Ngân hàng bảo mật tốt 
thông tin về tài khoản và thông tin giao dich của khách hàng rất tốt, 
khách hàng cảm thấy rất an toàn khi giao dịch  Đặc biệt, trong thời 
gian tới Eximbank -CN Đà Nẵng cần phải tiếp tục đầu tư công nghệ 
và ứng dụng các phần mềm quản lý, nâng cấp hệ thống xử lý dịch vụ 
thẻ nhằm tăng tính an toàn khi khách hàng giao dịch tại máy ATM 
cũng như quản lý thẻ quốc tế . 
3.6. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

- Về cách chọn mẫu: Nghiên cứu chọn mẫu theo phương pháp 
ngẫu nhiên, nên tính đại diện còn thấp, khả năng tổng quát hóa chưa 
cao. Nghiên cứu tiếp theo nên chọn mẫu theo phương pháp xác suất 
để kết quả đạt hiệu quả thống kê nhiều hơn. 

- Đề tài nghiên cứu được tiến hành với số lượng mẫu chưa lớn 
so với  lượng khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ của Eximbank - CN 
Đà Nẵng hiện nay, nên điều này cũng ảnh hưởng đến tính khách 
quan khi áp dụng vào thực tế. Để đánh giấ sự hài lòng của khách 
hàng thì nghiên cứu tiếp theo cần tiến hành với mẫu nghiên cứu lớn 
hơn. 

- Nghiên cứu mới chỉ đề cập đến các yếu tố như: giới tính, 
tuổi, học vấn, nghề nghiệp, thu nhập, và chỉ dùng lại ở việc chỉ ra 
việc xác định sự khác biệt về sự hài lòng giữa các nhóm đối tượng 
trong các yếu tố đó, mà chưa phân tích được mối quan hệ giữa các 
yếu tố đó tác động đến sự hài lòng của khách hàng như thế nào. 
Nghiên cứu tiếp theo nên làm rõ những vấn đề này. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
 

Chương 3 đã giới thiệu khái quát về lịch sử hình thành và phát 
triển của Eximbank – CN Đà Nẵng. Bên cạnh đó giới thiệu về các 
sản phẩm, dịch vụ thẻ Eximbank và tình hình hoạt động kinh doanh 
và thanh toán thẻ của ngân hàng trong thời gian qua. Trong chương 
này cũng đã trình bày kết quả nghiên cứu chỉ ra được các nhân tố tác 
động đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ cũng như 
mức độ hài lòng của các nhân tố. Trên cơ sở đó, tác giả đã đưa ra các 
hàm ý chính sách nhằm nâng cao sự hài lòng của khách hàng đối với 
dịch vụ thẻ của Eximbank – CN Đà Nẵng. 
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KẾT LUẬN 
 

Sự hài lòng của khách hàng là yếu tố sống còn là mục tiêu mà 
tất cả các ngân hàng hiện nay đang hướng tới. Cùng với sự cạnh 
tranh ngày càng gay gắt trong môi trường kinh doanh thì việc tìm 
hiểu nhu cầu của khách hàng để đáp ứng được một cách tốt nhất làm 
họ hài lòng là một yếu tố rất quan trọng. Và với sự nổ lực không 
ngừng của mình, Eximbank – CN Đà Nẵng đã đạt được những thành 
tựu nhất định trong lĩnh vực kinh doanh thẻ. Tuy vậy, để nâng cao 
hơn nữa đưa dịch vụ thẻ đi lên tầm cao mới hiện đại hơn nữa trong 
thời gian tới thì ngân hàng cần hàng cần quan tâm đến những đánh 
giá của khách hàng thông qua nhiều hình thức nhằm tìm ra được 
những biện pháp hữu hiệu, nâng cao sự hài lòng của khách hàng. 

Nhìn chung, qua quá trình điều tra, nghiên cứu  sự hài lòng của 
khách hàng đối với dịch vụ thẻ của ngân hàng thì dịch vụ thẻ được 
khách hàng đánh giá khá cao trên mức trung bình. Đây cũng là một 
trong những thuận lợi của ngân hàng nhằm tạo ra được uy tín cũng 
như chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực kinh doanh thẻ trên thị 
trường. 

Đề tài nghiên cứu đã chỉ ra được những nhân tố tác động đến 
sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Eximbank -CN 
Đà Nẵng, đồng thời phân tích mức độ hài lòng của từng nhóm nhân 
tố. Đây là những cơ sở  quan trọng giúp ích cho Eximbank -CN Đà 
Nẵng phát triển tốt hơn nữa dịch vụ thẻ trong thời gian tới. 
 


