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MỞ ĐẦU 
1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, thành phố Đà Nẵng là một trong những đô thị lớn của cả 
nước, là trung tâm kinh tế - xã hội lớn và có vai trò là trung tâm tài 
chính - ngân hàng tại miền Trung, việc triển khai ứng dụng các dịch vụ 
ngân hàng điện tử nói chung và Internet-banking nói riêng trong thời 
gian qua tại thị trường này cũng rất được các NHTM chú trọng nhằm 
gia tăng tiện ích cho khách hàng đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh 
của mình.  

Trong hệ thống các NHTM thì NH TMCP Á Châu (ACB) là một 
trong những ngân hàng tiên phong trong việc phát triển dịch vụ Internet-
banking và đã đạt được nhiều thành công. Tuy nhiên một yêu cầu bức 
thiết đặt ra là ngân hàng đã quan tâm và đầu tư đúng mức cho chất 
lượng dịch vụ chưa. Ngày nay chất lượng dịch vụ là một yếu tố quan 
trọng quyết định đến sự thành công của ngân hàng. Khách hàng đến 
giao dịch không chỉ quan tâm đến chi phí mà còn quan tâm đến chất 
lượng dịch vụ. 

Vì vậy đề tài này đã tiến hành nghiên cứu đo lường chất lượng dịch 
vụ Internet-banking của ngân hàng ACB chi nhánh Đà Nẵng nhằm đánh 
giá chất lượng dịch vụ hiện tại của ACB cũng như đề xuất một số kiến 
nghị nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ của ngân hàng nhằm 
mang đến sự thỏa mãn và hài lòng cho khách hàng. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hoá các vấn đề lý luận cơ bản về đo lường chất lượng 
dịch vụ Internet-banking của ngân hàng. 
- Trên cơ sở mô hình SERVPERF vận dụng vào đo lường chất 
lượng dịch vụ Internet-banking tại ngân hàng thương mại. 
- Từ kết quả nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị đối với ngân hàng 
thương mại nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Internet-banking. 
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3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  
Đối tượng nghiên cứu: Chất lượng dịch vụ Internet-banking của 

ngân hàng TMCP Á Châu ACB chi nhánh Đà Nẵng 
Phạm vi nghiên cứu:  
- Về nội dung: khách hàng cá nhân đã và đang sử dụng dịch vụ 

Internet-banking của ACB trên địa bàn thành phố Đà Nẵng 
- Về thời gian: Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 5 đến tháng 

6/2012  
- Về không gian: trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Mô hình nghiên cứu được sử dụng trong đề tài là mô hình 

SERVPERF để đo lường chất lượng dịch vụ Internet-banking tại ngân 
hàng ACB – Chi nhánh Đà Nẵng. 

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua hai bước chính: nghiên 
cứu sơ bộ sử dụng phương pháp định tính và nghiên cứu chính thức sử 
dụng phương pháp định lượng.   
5. Bố cục đề tài 

Đề tài nghiên cứu được chia thành bốn chương với nội dung cụ thể 
như sau:   

Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ và đo lường chất 
lượng dịch vụ. 

Chương 2: Vận dụng mô hình SERVPERF trong đo lường chất 
lượng dịch vụ Internet-banking của ngân hàng thương mại. 

Chương 3: Thực trạng cung ứng dịch vụ Internet-banking tại ngân 
hàng ACB chi nhánh Đà Nẵng.   

 Chương 4: Kết quả nghiên cứu, một số kiến nghị đối với ngân hàng 
ACB chi nhánh Đà Nẵng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ Internet-
banking. 
6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, 

ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ  
1.1. DỊCH VỤ VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

1.1.1. Dịch vụ 
a. Khái niệm dịch vụ: Các nhà nghiên cứu marketing hiện đại 

Kotler và Armstrong định nghĩa dịch vụ như sau: “Dịch vụ là bất kỳ 
hành động hay lợi ích nào một bên có thể cung cấp cho bên khác mà về 
cơ bản là vô hình và không đem lại sự sở hữu nào cả”.  

b. Đặc điểm dịch vụ: Lý thuyết về marketing cho rằng dịch vụ có ba 
đặc điểm cơ bản là vô hình, không đồng nhất và không thể tách ly. 

1.1.2. Chất lượng dịch vụ  
a. Khái niệm chất lượng dịch vụ: Parasuraman, Zeithaml  và  Berry 

(1985, 1988) định nghĩa: Chất lượng dịch vụ được xem như khoảng 
cách giữa mong đợi về dịch vụ và nhận thức của khách hàng khi sử 
dụng dịch vụ. 

b. Đặc điểm chất lượng dịch vụ: Tính vượt trội, Tính đặc trưng của 
sản phẩm, Tính cung ứng, Tính thỏa mãn nhu cầu, Tính tạo ra giá trị. 
1.2. CÁC MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

1.2.1. Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng của Mỹ 
1.2.2. Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng các quốc gia Châu Âu 
1.2.3. Mô hình SERVQUAL  
 SERVQUAL là cách tiếp cận được sử dụng nhiều nhất để đo lường chất 

lượng dịch vụ, so sánh sự mong đợi của khách hàng trước một dịch vụ và 
nhận thức của khách hàng về dịch vụ thực sự được chuyển giao. Bao gồm: 

a. Mô hình năm khoảng cách chất lượng dịch vụ 
b. Mô hình thành phần chất lượng dịch vụ  
SERVQUAL xem xét hai khía cạnh chủ yếu của chất lượng dịch vụ 

là kết quả dịch vụ và cung cấp dịch vụ được nghiên cứu thông  qua hai 
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mươi hai thang đo của năm tiêu chí sau: 
- Độ tin cậy (Reliability): khả năng thực hiện dịch vụ phù hợp và 

đúng thời hạn ngay từ lần đầu.  
- Khả năng đáp ứng (Responsiveness): sự sẵn sàng giúp đỡ và đáp 

ứng lại nhu cầu của khách hàng.  
- Phương tiện hữu hình (Tangibility): cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

diện mạo của nhân viên giao dịch…  
- Năng lực phục vụ (Assurance): khả năng của nhân viên giao dịch 

tạo được lòng tin với khách hàng. 
- Độ thấu cảm (Empathy): thể hiện sự quan tâm chăm sóc đến từng 

cá nhân khách hàng.  
c. Đo lường chất lượng dịch vụ: thang đo SERVQUAL 
Parasuraman & ctg (1988) đã xây dựng và kiểm định thang đo năm 

thành phần của chất lượng dịch vụ, gọi là thang đo SERVQUAL, bao 
gồm 22 biến. Thang đo này đã được các tác giả này kiểm nghiệm và 
điều chỉnh nhiều lần và kết luận rằng nó là thang đo phù hợp cho mọi 
loại hình dịch vụ (Parasuraman & ctg 1991). 

1.2.4. Mô hình SERVPERF 
Tuy nhiên, việc  sử  dụng mô hình chất  lượng và khoảng cách làm 

cơ sở cho việc đánh giá chất lượng dịch vụ cũng có nhiều tranh luận. 
Cronin và Taylor (1992) với mô hình SERVPERF, cho rằng mức độ 
cảm nhận của khách hàng đối với sự thực hiện dịch vụ của doanh nghiệp 
phản ánh tốt nhất chất  lượng dịch vụ.  

Theo mô hình SERVPERF thì: Chất lượng dịch vụ = Mức độ cảm 
nhận  

Kết luận này đã được đồng tình  bởi các tác giả khác như Lee và cộng  
sự (2000), Brady và cộng sự (2002). Bộ thang đo SERVPERF cũng sử 
dụng 22 mục phát biểu tương tự như phần hỏi về cảm nhận của khách 
hàng trong mô hình SERVQUAL, bỏ qua phần hỏi về kỳ vọng. 
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1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VÀ SỰ 
THỎA MÃN KHÁCH HÀNG 

1.3.1. Khái niệm sự thoả mãn khách hàng 
Theo Kotler & Keller (2006), sự thoả mãn là mức độ của trạng thái 

cảm giác của một người bắt nguồn từ việc so sánh nhận thức về một sản 
phẩm so với mong đợi của người đó.  

1.3.2. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thoả mãn 
khách hàng 

Sự thoả mãn của khách hàng là một khái niệm tổng quát nói lên sự 
hài lòng của họ khi tiêu dùng một dịch vụ, còn nói đến chất lượng dịch 
vụ là quan tâm đến các thành phần cụ thể của dịch vụ (Zeithaml & 
Bitner, 2000). Chất lượng dịch vụ là nhân tố tác động nhiều đến sự hài 
lòng của khách hàng. Nếu nhà cung cấp dịch vụ đem đến cho khách 
hàng những sản phẩm có chất lượng thỏa mãn nhu cầu của họ thì ngân 
hàng đó đã bước đầu làm cho khách hàng hài lòng. Do đó, muốn nâng 
cao sự hài lòng của khách hàng, nhà cung cấp dịch vụ phải nâng cao 
chất lượng dịch vụ.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 
 

CHƯƠNG 2 
VẬN DỤNG MÔ HÌNH SERVPERF TRONG ĐO LƯỜNG CHẤT 

LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET-BANKING CỦA  
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

2.1. TỔNG QUAN VỀ DỊCH VỤ INTERNET-BANKING 
2.1.1. Giới thiệu về dịch vụ Internet-Banking 
2.1.2. Đặc điểm dịch vụ Internet-banking 
- Giao dịch được thực hiện thông qua mạng Internet nên phụ thuộc 

nhiều vào công nghệ  
- Phụ thuộc vào trình độ người sử dụng  
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- Nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại  
2.1.3. Các cấp độ Internet-banking 
Cho đến nay, các sản phẩm của IB được chia làm 3 cấp độ: 
• Cấp độ cung cấp thông tin (Informative) 
• Cấp độ trao đổi thông tin (Communicative) 
• Cấp độ giao dịch (Transactional) 
2.1.4. Các yếu tố quan trọng để phát triển Internet-banking 
• Sự hiểu biết và chấp nhận của công chúng 
• Kết cấu hạ tầng về công nghệ thông tin và truyền thông 
• Nguồn nhân lực 
• Hệ thống cung ứng sản phẩm dịch vụ và thanh toán trực tuyến  
• Khuôn khổ pháp lý và các chuẩn mực cho Internet-banking  
2.1.5. Lợi ích trong quá trình sử dụng Internet-banking 
a. Đối với ngân hàng 
• Tiết kiệm chi phí, tăng doanh thu 
• Mở rộng phạm vi hoạt động, nâng cao năng lực cạnh tranh 
• Tăng khả năng chăm sóc và thu hút khách hàng 
b. Đối với khách hàng 
• Tiện lợi, tiết kiệm thời gian 
• Tiết kiệm chi phí 
• Nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả 
2.1.6. Rủi ro của dịch vụ Internet-banking 

2.2. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ THANG ĐO 
2.2.1. Mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ theo mô hình 

SERVPERF 
Theo nghiên cứu này, chất lượng dịch vụ Internet-banking theo mô 

hình SERVPERF gồm 5 thành phần: tin cậy, đáp ứng, phương tiện hữu 
hình, năng lực phục vụ, độ thấu cảm. Ngoài ra theo phân tích mối quan 
hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng, mô hình 
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nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thoả mãn của 
khách hàng về dịch vụ Internet-banking của ngân hàng như sau: 

Một số giả thuyết được đặt ra cho mô hình nghiên cứu như sau: 
H1: Thành phần sự tin cậy được khách hàng đánh giá càng nhiều thì 

sự thỏa mãn của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ càng cao và 
ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần tin cậy và sự thỏa mãn của 
khách hàng có quan hệ cùng chiều. 

Lập luận tương tự ta có H2, H3, H4, H5 có quan hệ cùng chiều với 
sự thỏa mãn. 

2.2.2. Các thang đo chất lượng dịch vụ Internet-banking 

Có thể tóm tắt các thang đo của mô hình theo bảng sau: 
Bảng 2.2: Mô hình đo lường chất lượng dịch vụ Internet-banking 

Các nhân 
tố 

Mô hình SERPERF Mô hình hiệu chỉnh 

1. Khi công ty A hứa sẽ 
thực hiện một điều gì đó 
vào khoảng thời gian cụ 
thể, công ty sẽ thực hiện. 

Hệ thống Internet -banking, 
website của ACB hoạt động tốt 
như những gì ngân hàng đã cam 
kết (**) 

2. Khi bạn có vấn đề, công 
ty A thể hiện sự quan tâm 
chân thành trong giải quyết 
vấn đề 

Anh chị cảm thấy yên tâm khi sử 
dụng dịch vụ IB của ngân hàng 
ACB (**) 

3. Công ty A thực hiện 
dịch vụ đúng ngay từ lần 
đầu tiên 

Dịch vụ IB mà ngân hàng ACB 
cung cấp có tính bảo mật, an toàn 
cao (**) 

4. Công ty A cung cấp dịch 
vụ đúng vào thời điểm mà 
công ty hứa sẽ thực hiện 

Ngân hàng ACB cung cấp dịch 
vụ IB đúng vào thời điểm ngân 
hàng đã hứa (*) 

 
 
 
 

Sự tin 
cậy 

5. Công ty A thông báo 
cho khách hàng khi nào 
dịch vụ được thực hiện  

Ngân hàng ACB thông báo cho 
anh chị khi nào dịch vụ IB được 
thực hiện (*) 
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6. Nhân viên trong công ty 
A phục vụ bạn nhanh 
chóng, đúng hạn  

Giao dịch IB được thực hiện 
nhanh chóng ngay sau khi nhận 
lệnh (*) 

7. Nhân viên công ty A 
luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn  

Nhân viên ACB sẵn sàng giúp đỡ 
anh chị khi có yêu cầu (*) 

 
 

Sự đáp 
ứng 

 
8. Nhân viên công ty A 
không bao giờ tỏ ra quá 
bận rộn để không đáp ứng 
yêu cầu của bạn 

Các sản phẩm của dịch vụ IB của 
ngân hàng ACB mà anh chị sử 
dụng đều đáp ứng được nhu cầu 
của anh chị (**) 

9. Công ty A có các trang 
thiết bị hiện đại  

Trang web ngân hàng ACB trông 
rất chuyên nghiệp (*) 

10. Cơ sở vật chất của 
công ty A trông rất hấp dẫn  

Ngân hàng ACB có cơ sở vật 
chất đầy đủ (*) 

11. Nhân viên của công ty 
A có trang phục gọn gàng, 
cẩn thận 

Website ngân hàng ACB vận 
hành tốt, không xảy ra tình trạng 
nghẽn mạch (**) 

12. Các phương tiện vật 
chất trong hoạt động dịch 
vụ rất hấp dẫn tại công ty 
A 

Ngân hàng ACB ứng dụng công 
nghệ cao, hiện đại trong ứng 
dụng Internet-banking (**) 

 
 
 

Phương 
tiện hữu 

hình 

13. Công ty A bố trí thời 
gian làm việc thuận tiện 

Phí sử dụng dịch vụ IB của ngân 
hàng ACB là phù hợp và chấp 
nhận được ( **) 

14. Hành vi của nhân viên 
công ty A ngày càng tạo sự 
tin tưởng đối với bạn 

Nhân viên ACB ngày càng tạo sự 
tin tưởng đối với anh chị (*) 

15. Bạn cảm thấy an toàn 
khi thực hiện giao dịch với 
công ty A 

Nhân viên ACB có đủ năng lực để 
giải quyết các vấn đề liên quan đến 
dịch vụ IB của khách hàng (**) 

 
 

Năng lực 
phục vụ 

16. Nhân viên trong công 
ty A bao giờ cũng tỏ ra lịch 
sự , nhã nhặn với bạn 

Ngân hàng ACB cung cấp một sự 
xác nhận nhanh chóng khi anh chị 
thực hiện lệnh mua bán, hoặc sau 
khi một giao dịch nào đó hoàn 
thành ngay lần đầu (**) 
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17. Nhân viên trong công 
ty A có kiến thức để trả lời 
các câu hỏi của bạn  

Nhân viên ACB có kiến thức để 
trả lời các câu hỏi của anh chị (*) 

18. Công ty A thể hiện sự 
quan tâm đến cá nhân bạn  

Ngân hàng ACB luôn thể hiện sự 
quan tâm đến cá nhân anh chị (*) 

19. Công ty A có những 
nhân viên thể hiện sự quan 
tâm đến cá nhân bạn  

Ngân hàng ACB có những nhân 
viên thể hiện sự quan tâm đến cá 
nhân anh chị (*) 

20. Công ty A thể hiện sự 
chú ý đặc biệt đến những 
quan tâm nhiều nhất của 
bạn  

 Ngân hàng ACB thể hiện sự chú 
ý đặc biệt đến những quan tâm 
nhiều nhất của anh chị (*) 

 
 
 

Sự thấu 
cảm 

21. Nhân viên trong công 
ty A hiểu được những nhu 
cầu đặc biệt của bạn  

Nhân viên ngân hàng ACB hiểu 
được những nhu cầu đặc biệt của 
anh chị (*) 

Chú thích: (*) Các tiêu chí được giữ lại của mô hình gốc nhưng có sự 
biến đổi cho phù hợp. (**) Các tiêu chí thêm vào 
2.3. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Nghiên cứu sơ bộ 
a.  Thảo luận 
b. Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát 
 2.3.2. Nghiên cứu chính thức 
 Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp nghiên 

cứu định lượng nhằm kiểm định lại các nhân tố trong mô hình nghiên 
cứu thông qua bảng câu hỏi khảo sát. 

a. Phương pháp thu thập thông tin và cỡ mẫu 
Trong nghiên cứu này tôi sử dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp 

thông qua phiếu điều tra được phát cho khách hàng. 
Mẫu nghiên cứu: 
Mô hình nghiên cứu có số biến quan sát là 24. Nếu theo tiêu chuẩn 

năm mẫu cho một biến quan sát thì kích thước mẫu cần thiết là n = 120 
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(24 x 5). Để đạt được kích thước mẫu đề ra, 200 bảng câu hỏi được gửi 
đi phỏng vấn.  

b. Phương pháp phân tích dữ liệu 
 Trước hết, đặt tên biến cho các nhóm nhân tố của mô hình đo lường 

chất lượng dịch vụ Internet-banking của ngân hàng. Sau đó thang đo sẽ 
được mã hoá. 

Các dữ liệu sau khi thu thập sẽ được nhập liệu, làm sạch và xử lí với 
trình tự như sau: 

Bước 1: Mô tả đặc điểm mẫu điều tra 
Lập bảng tần suất để mô tả mẫu thu thập theo các thuộc tính như giới 
tính, độ tuổi, trình độ học vấn, nghề nghiệp và thu nhập hằng tháng. 

Bước 2: Xác định các nhân tố tác động đến chất lượng dịch vụ IB 
của ngân hàng 
Các phương pháp phân tích được sử dụng trong nghiên cứu như sau: 
Ø Cronbach alpha 
Ø Phân tích nhân tố khám phá EFA 
Ø Phân tích hồi quy 
Sau khi rút trích được các nhân tố từ phân tích nhân tố khám phá 

EFA, dò tìm các vi phạm giả định cần thiết trong mô hình hồi quy tuyến 
tính bội như: 
Ø Kiểm định đa cộng tuyến 
Ø Kiểm định tự tương quan 
Ø Kiểm định giả thuyết về độ phù hợp của mô hình 
Ø Kiểm định giả thiết về ý nghĩa của hệ số hồi quy 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 
 



11 

CHƯƠNG 3 
THỰC TRẠNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ INTERNET-BANKING 

TẠI NGÂN HÀNG ACB CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
3.1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG ACB CHI 
NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.1.1. Sơ lược lịch sử hình thành và phát triển 
3.1.2. Cơ cấu tổ chức của ngân hàng ACB – Chi nhánh Đà Nẵng 
3.1.3. Chức năng và quyền hạn của ngân hàng Á Châu – Chi 

nhánh Đà Nẵng 
a. Chức năng hoạt động của chi nhánh 
b.  Quyền hạn của chi nhánh 
3.1.4. Tình hình hoạt động của ngân hàng ACB – Chi nhánh Đà Nẵng 
 Lợi nhuận là chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của 

NH. Trong những năm vừa qua, hoạt động kinh doanh của ACB Đà Nẵng 
luôn đem lại hiệu quả cao, với mức lợi nhuận tăng nhanh qua các năm.                                            
3.2. CÁC SẢN PHẨM CỦA DỊCH VỤ INTERNET-BANKING 
CỦA NGÂN HÀNG ACB CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG    

3.2.1. Internet-banking  
3.2.2. ACB Online  

3.3. THỰC TRẠNG CUNG ỨNG DỊCH VỤ INTERNET-
BANKING CỦA NGÂN HÀNG ACB CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

Bảng 3.3: Kết quả kinh doanh từ dịch vụ Internet-banking từ 2009-2012 
2010 2011 2012 

Chỉ tiêu 2009 Thực 
hiện 

So với 
2009 

Thực 
hiện 

So  với 
2010 

Thực 
hiện 

Doanh số (tỷ đồng) 570 888 156% 3.087 348% 2.424 
Số lượng KH (người) 890 1.163 131% 1.517 130% 1.774 
Số lượng giao dịch (lần) 15.764 20.366 129% 34.358 169% 32.374 

(Nguồn: Báo cáo định kỳ của Phòng Ngân hàng điện tử ACB-CN ĐN 
năm 2009-2012) 



12 

Ø Kết luận: Có thể kết luận rằng, số lượng khách hàng quan tâm 
đến dịch vụ Internet-banking ngày càng tăng mạnh theo thời gian, đây là 
một điểm đáng mừng đối với ACB, giúp ACB càng quyết tâm hơn trong 
việc tăng cường chất lượng dịch vụ IB nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu 
khách hàng, thu hút thêm khách hàng mới. 
3.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET 
- BANKING TẠI NGÂN HÀNG ACB CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

3.4.1. Đối với nhân tố tin cậy 
3.4.2. Đối với nhân tố khả năng đáp ứng 
3.4.3. Đối với nhân tố hữu hình 
3.4.4. Đối với nhân tố năng lực phục vụ 
3.4.5. Đối với nhân tố thấu cảm 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
CHƯƠNG 4 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, MỘT SỐ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI NGÂN 
HÀNG ACB CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG NHẰM 

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ INTERNET-BANKING 
4.1. MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 

Tổng số bảng câu hỏi được phát ra là 200 bảng, thu về là 190 
bảng do có 10 bảng bị loại vì kết quả khảo sát không đầy đủ. Có thể 
thống kê sơ bộ kết quả như sau: 

- Về độ tuổi, giới tính: 
Bảng 4.1: Thống kê độ tuổi của mẫu nghiên cứu 

Tuổi 
 Độ tuổi Tần suất Phần trăm Phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy 

<20 tuổi 26 13.7 13.7 13.7 

20-50 tuổi 116 61.1 61.1 74.7 

>50 tuổi 48 25.3 25.3 100.0 

 

Tổng 190 100.0 100.0  
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Bảng 4.2: Thống kê giới tính của mẫu nghiên cứu 
Giới tính 

 Giới tính Tần suất Phần trăm Phần trăm hợp 
lệ 

Phần trăm tích 
lũy 

Nam 93 48.9 48.9 48.9 

Nữ 97 51.1 51.1 100.0 

 

Tổng 190 100.0 100.0  

- Trình độ học vấn: 
Bảng 4.3: Thống kê trình độ học vấn khách hàng của mẫu nghiên cứu 

Trình độ học vấn 

  Tần suất Phần trăm Phần trăm 
hợp lệ 

Phần trăm tích 
lũy 

Dưới PT 8 4.2 4.2 4.2 

PT 77 40.5 40.5 44.7 

TC, CĐ 22 11.6 11.6 56.3 

ĐH 67 35.3 35.3 91.6 

sau ĐH 16 8.4 8.4 100.0 

 

Tổng 190 100.0 100.0  

- Nghề nghiệp:  
Bảng 4.4: Thống kê nghề nghiệp khách hàng của mẫu nghiên cứu 

Nghề nghiệp 

  Tần suất Phần 
trăm 

Phần trăm 
hợp lệ 

Phần trăm 
tích lũy 

HS,SV 44 23.2 23.2 23.2 

Công nhân viên chức 54 28.4 28.4 51.6 

Giáo viên 16 8.4 8.4 60.0 

Hưu trí 14 7.4 7.4 67.4 

Khác 62 32.6 32.6 100.0 

 

Tổng 190 100.0 100.0  
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- Thu nhập:  
Bảng 4.5: Thống kê thu nhập khách hàng của mẫu nghiên cứu 

Thu nhập 

  Tần suất Phần trăm Phần trăm hợp 
lệ 

Phần trăm tích 
lũy 

<5tr 150 78.9 78.9 78.9 
5-10tr 25 13.2 13.2 92.1 
>10tr 15 7.9 7.9 100.0 

 

Tổng 190 100.0 100.0  

- Thống kê mô tả các thành tố chất lượng dịch vụ IB của ACB 
Bảng 4.6: Thống kê mô tả các thành tố chất lượng dịch vụ IB của ACB 

Thống kê mô tả 

 N Giá trị 
nhỏ  nhất 

Giá trị lớn 
nhất 

Trung 
bình Độ lệch chuẩn 

TC1 190 2 5 3.45 1.161 
TC2 190 1 5 3.33 1.341 
TC3 190 2 5 3.41 .823 
TC4 190 1 5 4.04 1.214 
TC5 190 2 5 3.73 .912 
DU1 190 2 5 3.55 .940 
DU2 190 1 5 3.66 .973 
DU3 190 1 5 3.20 1.094 
HH1 190 2 5 3.53 1.144 
HH2 190 1 5 3.47 1.022 
HH3 190 2 5 3.45 .787 
HH4 190 1 5 3.47 1.180 
HH5 190 1 5 3.39 .918 
PV1 190 2 5 3.92 1.212 
PV2 190 2 5 3.78 1.051 
PV3 190 2 5 3.65 .912 
PV4 190 2 5 3.70 .879 
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THC1 190 2 5 3.50 1.063 
THC2 190 1 4 2.98 .976 
THC3 190 2 5 3.46 .895 
THC4 190 1 5 3.73 1.312 

Valid N 
(listwise) 190     

4.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
4.2.1. Kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s alpha 
Loại bỏ các biến: TC4, TC5 của thang đo “Sự tin cậy”, PV3 của 

thang đo “Năng lực phục vụ”, THC4 của thang đo “Sự thấu cảm”. Như 
vậy còn lại 20 biến được chấp nhận và đưa vào phân tích nhân tố ở bước 
tiếp theo. 
 4.2.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Sau khi kiểm tra độ tin cậy của các thang đo, phân tích nhân tố khám 
phá được tiến hành. Phương pháp rút trích được chọn để phân tích nhân 
tố là phương pháp principal components với phép quay varimax. Phân 
tích nhân tố khám phá EFA được sử dụng để đánh giá lại mức độ hội tụ 
của các biến quan sát theo các thành phần. 

* Phân tích nhân tố cho các biến độc lập 
Kết quả phân tích nhân tố có sự thay đổi nhóm biến so với kết quả 

nghiên cứu định tính ban đầu. mô hình cuối cùng có 3 nhân tố chính ảnh 
hưởng đến chất lượng dịch vụ IB. Đó là: 

- Nhân tố 1: Nhân tố này gồm các biến quan sát TC1, TC2, TC3 và 
HH1, HH2, HH3, HH4, HH5 được gộp lại từ 2 nhân tố ban đầu là “Sự 
tin cậy” và “Phương tiện hữu hình” được đổi tên là nhân tố “Sự tin cậy 
và phương tiện hữu hình” (TCHH). 

- Nhân tố 2: Nhân tố này gồm các biến quan sát PV1, PV2, PV4 và 
THC1, THC2, THC3 được gộp lại từ 2 nhân tố ban đầu là “Năng lực phục 
vụ” và “Sự thấu cảm” được đổi tên là nhân tố “ Năng lực phục vụ và sự 
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thấu cảm” (PVTC) 
- Nhân tố 3: Sự đáp ứng gồm 3 biến DU1, DU2, DU3 
* Phân tích nhân tố cho các biến phụ thuộc: Với phương pháp rút 

trích nhân tố principal components và phép quay Varimax đã trích được 
một nhân tố duy nhất với hệ số tải nhân tố của các biến khá cao (đều lớn 
hơn 0,5) và phương sai rút trích đạt 81,771% ( > 50%) rất phù hợp. Tất 
cả các biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố > 0,5: đạt yêu cầu. Như 
vậy, thang đo “Sự thỏa mãn” đạt giá trị hội tụ.  

* Tóm tắt kết quả phân tích nhân tố: Kết quả phân tích nhân tố cho 
thấy các biến độc lập và phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu đều đạt giá 
trị hội tụ và giá trị phân biệt chấp nhận được. Phân tích nhân tố là thích 
hợp với dữ liệu nghiên cứu. Có 4 nhân tố được trích ra từ kết quả phân 
tích gồm 20 biến quan sát. Tất cả các biến quan sát trong từng nhân tố 
tương ứng đều đạt yêu cầu và được sử dụng trong các bước phân tích 
tiếp theo. 
4.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH  

Mô hình nghiên cứu từ 5 yếu tố đề xuất ban đầu nhưng gộp lại thành 
3 yếu tố đó là: “sự tin cậy và phương tiện hữu hình”, “ Năng lực phục 
vụ và sự thấu cảm”,  “sự đáp ứng”. 

Bảng 4.10. Các giả thuyết của mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 
Giả thuyết Nội dung 

H1 Sự tin cậy và phương tiện hữu hình (TCHH) có tác 
động dương (+) lên chất lượng dịch vụ IB của ACB 

H2 
Năng lực phục vụ và sự thấu cảm (PVTC) có tác động 
dương (+) lên chất lượng dịch vụ IB của ACB 

H3 Sự đáp ứng (DU) có tác động dương (+) lên chất lượng 
dịch vụ IB của ACB 

4.4. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 
 4.4.1. Phân tích tương quan 

Trước khi phân tích hồi quy các nhân tố mới hình thành từ phân tích 
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nhân tố khám phá, phân tích hệ số tương quan được tiến hành cho 4 biến 
bao gồm 3 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc với hệ số Person và kiểm 
định 2 phía với mức ý nghĩa 0,05. Giá trị tuyệt đối của hệ số Pearson càng 
gần đến 1 thì hai biến này mối tương quan tuyến tính càng chặt chẽ 
(Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Ma trận hệ số tương 
quan thể hiện sự độc lập giữa 3 biến độc lập với biến phụ thuộc. 

Bảng 4.11. Hệ số tương quan với biến phụ thuộc 
 TM TCHH PVTC DU 

Tương 
quan 

Person      

TM 
TCHH 
PVTC 

DU 

1 
.302 
.572 
.520 

 
1 
0 
0 

 
 

1 
0 

 
 
 

1 
Theo bảng 4.11, nếu sử dụng mức ý nghĩa 1% (tức là xác suất chấp 

nhận giả thuyết sai là 1%) thì các biến “Sự tin cậy và phương tiện hữu 
hình” (Pearson corelation = 0,302), “Năng lực phục vụ và sự thấu cảm” 
(Pearson corelation = 0,572), “Sự đáp ứng” (Pearson corelation = 0,520) 
(mức ý nghĩa 0,05%) có ý nghĩa tương quan với biến phụ thuộc là “Sự 
thỏa mãn”.  

4.4.2. Phân tích hồi quy bội 
Phân tích hồi quy đa biến giữa biến phụ thuộc “Sự thỏa mãn - TM” với 

3 biến độc lập (TCHH, PVTC, DU) bằng phương pháp Enter. Kết quả phân 
tích hồi quy đa biến được trình bày ở bảng 4.12 và 4.13 như sau:  

Bảng 4.12. Tổng kết mô hình hồi quy 

Change Statistics 
Model R R2 R2 hiệu 

chỉnh  

Sai số 
chuẩn của 
ước lượng

R2 

Change 
F 

Change 
Sig. F 

Change 
Durbin-
Watson 

1 .830a .689 .684 .56243290 .689 137.159 .000 1.098 
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Bảng 4.13. Các thông số thống kê của từng biến trong mô hình 
Hệ số chưa chuẩn 

hóa Đa cộng tuyến 

Mô hình 

B Sai số 
chuẩn 

Hệ số 
chuẩn 
hóa 
Beta 

t Sig. 
Độ chấp 

nhận 

Hệ số 
phóng đại 
phương sai 

(hằng số) 3.670E-16 .041  .000 1.000   

TCHH .302 .041 .302 7.387 .000 1.000 1.000 

PVTC .572 .041 .572 13.984 .000 1.000 1.000 

1 

DU .520 .041 .520 12.703 .000 1.000 1.000 

4.4.3. Kiểm định các giả thiết 
a. Kiểm định đa cộng tuyến 
Hệ số phóng đại phương sai VIF = 1 (Variance inflation factor -VIF) 

rất nhỏ (nhỏ hơn 10) đồng thời hệ số chấp nhận (Tolerance) = 1 khá cao 
cho thấy các biến độc lập này không có quan hệ chặt chẽ với nhau nên 
không có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra. Do đó, mối quan hệ giữa các 
biến độc lập không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả giải thích của mô 
hình hồi quy. 

b. Kiểm định giả thiết về độ phù hợp của mô hình 
Kiểm định F được sử dụng để xem biến phụ thuộc có liên hệ tuyến 

tính với toàn bộ tập hợp các biến độc lập hay không. Giả thuyết Ho: 
B1=B2=B3=0 

Bảng 4.12 cho thấy, trị thống kê F được tính từ R2 của mô hình với 
mức ý nghĩa quan sát rất nhỏ (sig = 0,000<0,05) cho thấy mô hình hồi 
quy tuyến tính bội phù hợp với tập dữ liệu và có thể sử dụng được. 

Hệ số R2 hiệu chỉnh = 0,684 nghĩa là mô hình hồi quy tuyến tính đã 
xây dựng phù hợp với tập dữ liệu là 68,4%. Nói cách khác, khoảng 
68,4% khác biệt của sự thỏa mãn có thể được giải thích bởi sự khác biệt 
của 3 nhân tố: TCHH, PVTC, DU. 
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c. Kiểm định giả thiết về ý nghĩa của hệ số hồi quy 
Giả thuyết dùng để kiểm định giả thiết này là Ho: Bi=0 
Trị thống kê dùng để kiểm định giả thuyết là t. Ta thấy giá trị thống 

kê t có mức ý nghĩa =0,000 chứng tỏ rằng giả thuyết Ho: Bi=0 có thể bị 
bác bỏ với độ tin cậy rất cao (99%), cũng đồng nghĩa với các biến đều 
có ý nghĩa trong mô hình. 

Bảng 4.13 cho ta hàm hồi quy có dạng như sau: 
TM = 0,302 TCHH + 0,572 PVTC + 0,520 DU 

Các hệ số hồi quy mang dấu dương thể hiện các yếu tố trong mô 
hình hồi quy trên ảnh hưởng tỉ lệ thuận đến chất lượng dịch vụ IB của 
ACB. 

Trong 3 thành phần đo lường chất lượng dịch vụ IB của ACB, cả 3 
thành phần ảnh hưởng đáng kể đến mức độ hài lòng của khách hàng, 
(với mức ý nghĩa rất nhỏ sig = 0 < 0.05). Như vậy, ta chấp nhận 3 giả 
thuyết đặt ra. 
 Ta thấy hệ số Beta của 3 nhân tố trên cũng tương đối cao trong đó 
nhân tố năng lực phục vụ và sự thấu cảm có tác động lớn nhất chiếm 
57,2% đến chất lượng dịch vụ IB của ACB, nhân tố sự đáp ứng chiếm tỷ 
lệ thấp hơn 52% và cuối cùng là nhân tố “sự tin cậy và hữu hình” chiếm 
tỷ lệ thấp nhất 30,2%. Do vậy, ACB Đà Nẵng muốn cho dịch vụ IB của 
mình trong tương lai phát triển mạnh, chiếm lĩnh thị phần lớn trên thị 
trường IB Đà Nẵng và ngày càng càng được nhiều người biết đến, nhiều 
người sử dụng thì cần phải có những giải pháp cụ thể kiện toàn các nhân 
tố này. 
 4.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ Internet-
banking của ACB chi nhánh Đà Nẵng 

Sau khi phân tích hồi quy bội, mô hình cho thấy có 3 thành phần 
(nhân tố) tác động đến chất lượng dịch vụ IB của ACB trên địa bàn 
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thành phố Đà Nẵng. Do vậy, mô hình lí thuyết được điều chỉnh lại cho 
phù hợp như sau: 

Hình 4.1. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh cuối cùng 
 Kiểm định các giả thuyết 
 Giả thuyết H1: Sự tin cậy và phương tiện hữu hình (TCHH) có tác 
động dương (+) lên chất lượng dịch vụ IB của ACB 
 Hệ số hồi quy giữa TCHH và TM là 0,302 nên giả thuyết H1 được 
chấp nhận với mức ý nghĩa 5% của mẫu dữ liệu đã khảo sát. 
 Giả thuyết H2: Năng lực phục vụ và sự thấu cảm (PVTC) có tác 
động dương (+) lên chất lượng dịch vụ IB của ACB 
 Hệ số hồi quy giữa PVTC và TM là 0,570 nên giả thuyết H2 được 
chấp nhận với mức ý nghĩa 5% của mẫu dữ liệu đã khảo sát. 
 Giả thuyết H3: Sự đáp ứng (DU) có tác động dương (+) lên chất 
lượng dịch vụ IB của ACB 
 Hệ số hồi quy giữa DU và TM là 0,520 nên giả thuyết H3 được 
chấp nhận với mức ý nghĩa 5% của mẫu dữ liệu đã khảo sát 
 Như vậy, ta chấp nhận 3 giả thuyết H1, H2, H3 
4.5. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM CẢI THIỆN CLDV 
INTERNET-BANKING CỦA NGÂN HÀNG ACB CHI NHÁNH 
ĐÀ NẴNG 

4.5.1. Đối với nhóm nhân tố thứ nhất: Năng lực phục vụ và sự 
thấu cảm 

Các yếu tố này có thể tóm gọn trong việc chăm sóc khách hàng. 
Chăm sóc khách hàng có thể được hiểu là phục vụ khách hàng theo cách 
mà họ mong muốn, là thực hiện những hoạt động cần thiết để giữ các 
khách hàng mà ngân hàng đang có.  

Để phát triển hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng, ACB cần 
quan tâm đến những hoạt động cụ thể sau:  
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- Nghiên cứu và xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin khách hàng tại 
ngân hàng nhằm: 

+ Hiểu biết về nhu cầu của khách hàng và những gì mà họ mong 
muốn 

+ Đo lường sự hài lòng của khách hàng 
+ Nhận biết những khách hàng bỏ đi.  
Để từ đó đưa ra giải pháp marketing thích hợp.  
- ACB cần phân loại khách hàng và xây dựng các chương trình 

chăm sóc khách hàng phù hợp.  
- Tổ chức bộ phận chăm sóc khách hàng tại ngân hàng  
+ Theo dõi và sớm nhận biết các tình huống nghiêm trọng xảy ra 

như: Khách hàng có thể chuyển sang sử dụng các dịch vụ của ngân hàng 
khác; khách hàng phàn nàn về dịch vụ ngân hàng với người khác và đặc 
biệt với giới công luận; khách hàng có khiếu nại, khiếu kiện đối với 
ngân hàng…  

+ Tiếp nhận và giải quyết các ý kiến, thắc mắc của khách hàng.  
- Phong cách thái độ phục vụ phải chuyên nghiệp  
4.5.2.  Đối với nhóm nhân tố thứ hai: Sự đáp ứng 
Để tăng cường các yếu tố này, ACB cần phải: 
- Tăng cường sự sẵn sàng hay như khả năng đáp ứng và sự phản hồi 

nhanh chóng trong dịch vụ.  
-  Chú trọng công việc huấn luyện kiến thức cho nhân viên. Trao dồi 

khả năng quan tâm chia sẻ, thái độ phục vụ và tính kỷ luật luôn tôn 
trọng lời hứa và sẵn sàng giúp đỡ khách hàng cho nhân viên. 

- Củng cố và phát triển các sản phẩm mới dựa trên nền tảng công 
nghệ hiện đại để ngày càng đáp ứng được nhu cầu ngày càng đa dạng 
của khách hàng. 

4.5.3. Đối với nhóm nhân tố thứ ba: Sự tin cậy và phương tiện 
hữu hình 
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Trong các biến tác động này ngân hàng ACB nên chú trọng: 
Gia tăng niềm tin của khách hàng đối với dịch vụ IB 
- Thực hiện việc cung ứng dịch vụ đúng như những gì đã cam kết, 

nhanh chóng, dễ dàng sử dụng, tiết kiệm chi phí và thời gian… thường 
là những cam kết của ngân hàng đối với khách hàng, vì vậy ngân hàng 
cần tuân thủ những cam kết này để tạo sự tin tưởng đối với khách hàng. 

- Tăng cường sự bảo mật đối với các thông tin của khách hàng. Tăng 
cường phát triển hạ tầng công nghệ thông tin: 

- Xây dựng một cơ sở vật chất hoành tráng và hấp dẫn, trang web 
ngày càng chuyên nghiệp, bắt mắt hơn nhằm thể hiện quy mô to lớn, 
đáng tin cậy, làm cho khách hàng yên tâm khi sử dụng dịch vụ, còn đối 
với khách hàng tiềm năng sẽ dễ thu hút hơn bởi bề ngoài hoành tráng, 
chuyên nghiệp sẽ dễ bắt mắt hơn. 

- Đầu tư, nâng cấp và hiện đại hóa ngân hàng (cả phần cứng và phần 
mềm) một cách đồng bộ để đảm bảo kết nối thông tin và xây dựng mạng 
giao diện trực tuyến trên toàn quốc giữa các chi nhánh.  

- Tăng cường công tác đào tạo, chuẩn hóa về trình độ công nghệ 
thông tin cho toàn bộ các cán bộ nhân viên ACB, từ cấp lãnh đạo cao 
nhất đến nhân viên tác nghiệp (nhằm tăng hiệu quả làm việc và chất 
lượng phục vụ khách hàng).  

- Chi phí đóng một vai trò rất quan trọng trong cả quá trình phục vụ 
khách hàng, tăng sự thỏa mãn của khách hàng trong việc sử dụng dịch 
vụ IB, vì vậy ACB cần giảm thiểu các cước phí giao dịch qua IB, thậm 
chí có thể miễn phí cho khách hàng nhằm thu hút hơn nữa việc sử dụng 
thường xuyên của khách hàng đối với dịch vụ này. 

- Cần liên kết với các ngân hàng khác để có sự tương thích về công 
nghệ để gia tăng yếu tố thuận tiện cho khách hàng, chuyển giao công 
nghệ sẽ giúp bắt kịp với hệ thống IB trên thế giới. 
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4.6. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP 
THEO 
 Nghiên cứu này đem lại kết quả và những đóng góp nhất định, phần 
nào giúp cho ACB Đà Nẵng hiểu rõ được những nhân tố có ảnh hưởng 
đến chất lượng dịch vụ IB từ đó đo lường mức độ thỏa mãn hài lòng của 
người dân trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhằm có những chiến lược 
kinh doanh phù hợp. Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn còn những hạn chế: 
 Thứ nhất, do hạn chế về điều kiện nghiên cứu như thời gian, chi 
phí,… nên nghiên cứu chỉ tập trung thực hiện trong phạm vi thành phố 
Đà Nẵng, là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. 
Tuy nhiên, việc thực hiện khảo sát chỉ trên địa bàn này sẽ không phản 
ảnh chính xác cho toàn bộ thị trường của Việt Nam nên khả năng tổng 
quát hóa chưa cao. Khả năng tổng quát hóa sẽ cao hơn nếu nghiên cứu 
này được lập lại tại một số thành phố khác tại Việt Nam. Đây là một 
hướng cho nghiên cứu tiếp theo. 
 Thứ hai, nghiên cứu chỉ tập trung vào đối tượng là khách hàng cá 
nhân với những tiêu chí riêng về đánh giá chất lượng dịch vụ nên kết 
quả nghiên cứu không thể ứng dụng đồng loạt cho tất cả các khách 
hàng. Nghiên cứu này nên được lập lại với các khách hàng là doanh 
nghiệp và như vậy ta có thể tổng quát hóa được sự thỏa mãn của khách 
hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử.  
 Thứ ba, nghiên cứu chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện (là một 
trong những phương pháp chọn mẫu phi xác suất) nên tính đại diện còn 
thấp, khả năng tổng quát hóa cho đám đông chưa cao. Nghiên cứu tiếp 
theo nên chọn mẫu theo phương pháp phân tầng (là một trong những 
phương pháp chọn mẫu theo xác suất) như vậy sẽ khái quát hóa và đạt 
hiệu quả thống kê nhiều hơn.  

Cuối cùng, nghiên cứu chỉ đánh giá thang đo bằng phương pháp hệ 
số Cronbach’s alpha và phương pháp phân tích yếu tố khám phá EFA và 
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kiểm định mô hình lý thuyết bằng phân tích hồi quy tuyến tính bội. Để 
đo lường thang đo và kiểm định mô hình lý thuyết tốt hơn, các phương 
pháp phân tích hiện đại cần được sử dụng như ứng dụng mô hình cấu 
trúc tuyến tính SEM. 

 

KẾT LUẬN 
Mục đích chính của nghiên cứu này là điều chỉnh và bổ sung các 

thành phần của chất lượng dịch vụ IB, kiểm định mối quan hệ giữa chất 
lượng dịch vụ IB và sự thỏa mãn của khách hàng theo mô hình 
SERVPERF. Sau khi  đã  điều chỉnh và bổ sung các thành phần thang 
đo, kết quả của đo lường cho thấy các thang đo của mô hình Chất lượng 
SERVPERF đạt độ tin cậy và giá trị cho phép.  

Nghiên cứu này đã xác định được các thành phần ảnh hưởng đến sự 
thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ IB gồm ba thành phần, 
đó là thành phần “sự tin cậy và phương tiện hữu hình, “ năng lực phục 
vụ và sự thấu cảm”, “ sự đáp ứng”, trong đó thành phần năng lực phục 
vụ và sự thấu cảm tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng về chất 
lượng dịch vụ nhiều nhất.  

Như vậy, mô hình lý thuyết này góp phần bổ sung vào hệ thống lý 
thuyết về chất lượng dịch vụ IB của ACB Đà Nẵng nói riêng cũng như 
nói chung các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng. 
Nghiên cứu đã có sự đóng góp tích cực đối với ngân hàng trong việc tìm 
hiểu các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng 
dịch vụ IB thông qua việc nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch 
vụ ngân hàng và sự thỏa mãn khách hàng.  
 
 
 
 


