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MỞ  ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Cùng với sự phát triển, sự hội nhập của nền kinh tế đất nước 

vào nền kinh tế khu vực và thế giới, hoạt động ngân hàng của các 

ngân hàng thương mại Việt Nam từng bước đổi mới đáp ứng đòi hỏi 

ngày càng cao của khách hàng, của nền kinh tế và của tiến trình đổi 

mới và hội nhập. Các dịch vụ ngân hàng cũng ngày càng phát triển về 

mọi mặt nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng, phong phú của nền kinh tế - 

xã hội như các nghiệp vụ ngân hàng đối nội và đối ngoại từ nghiệp vụ 

tín dụng, nghiệp vụ thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại tệ, thanh 

toán điện tử đến việc cung cấp các sản phẩm dịch vụ như mở tài 

khoản và nhận tiền gửi của các tổ chức kinh tế và dân cư, dịch vụ tư 

vấn khách hàng, dịch vụ chuyển tiền kiều hối...Trong đó ,dịch vụ thẻ 

thanh toán có ưu thế về nhiều mặt trong việc thoả mãn nhu cầu của 

khách hàng vì tính tiện dụng, an toàn, được sử dụng rộng rãi trên thế 

giới, đặc biệt ở những nước có nền kinh tế phát triển. Việc sử dụng 

thẻ ngày nay đang được phổ biến và  mở rộng, nó không chỉ đem lại 

sự thuận lợi cho khách hàng trong việc cất giữ, sử dụng tiền mặt của 

mình mà nó còn là phương tiện để các công ty trả lương.  Vì vậy, em 

đã chọn đề tài “Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với 

dịch vụ thẻ của ngân hàng Nông nghiệp & Phát Triển Nông Thôn - 

Chi nhánh tỉnh Bình Định” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn tốt 

nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu  

- Hệ thống hóa lý luận và mô hình nghiên cứu về sự hài lòng 

của khách hàng. 

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng. 
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- Xác định mức độ hài lòng của khách hàng NHNo&PTNT - 

chi nhánh Bình Định. 

- Đề xuất một số khuyến nghị. 

3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Luận văn tập trung nghiên cứu khách hàng có sử dụng thẻ 

thanh toán của Ngân hàng Agribank– Chi nhánh Bình Định trên địa 

bàn TP. Quy Nhơn 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Dữ liệu thứ cấp được chúng tôi thu thập từ các nguồn như sách 

báo, giáo trình, internet, các báo cáo của Ngân hàng và tham khảo các 

khóa luận tốt nghiệp liên quan. Đối với dữ liệu sơ cấp được tiến hành 

thiết kế phiếu phỏng vấn và điều tra trực  tiếp khách hàng . 

Phần mềm SPSS phiên bản 16.0 được sử dụng để xử lý dữ liệu. 

5. Bố cục đề tài 

Luận văn được chia thành 4 chương, cụ thể như sau :  

Chƣơng 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu sự hài lòng 

của khách hàng 

Chƣơng 2: Thiết kế nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng 

đối với dịch vụ thẻ của Agribank - chi nhánh tỉnh Bình Định  

Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối 

với dịch vụ thẻ của Agribank - chi nhánh tỉnh Bình Định 

Chƣơng 4: Một số khuyến nghị nhằm nâng cao sự hài lòng 

của khách hàng đối với dịch vụ thẻ của Agribank - chi nhánh tỉnh 

Bình Định 

6. Tổngquan tài liệu nghiên cứu 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ 

NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG 

1.1. DỊCH VỤ 

1.1.1. Khái niệm dịch vụ 

Dịch vụ là một khái niệm phổ biến trong marketing và kinh doanh. 

Có rất nhiều cách định nghĩa về dịch vụ nhưng theo Valarie A Zeithaml và 

Mary J Bitner (2000) thì “dịch vụ là những hành vi, quá trình và cách 

thức thực hiện một công việc nào đó nhằm tạo giá trị sử dụng cho khách 

hàng làm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng” 

1.1.2. Đặc tính dịch vụ 

a. Tính vô hình    

b. Tính không đồng nhất    

c. Tính không thể tách rời   

d. Tính không thể cất trữ 

1.1.3. Dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng 

a. Khái niệm dịch vụ ngân hàng 

b. Dịch vụ thẻ thanh toán của ngân hàng 

1.2. CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ 

1.2.1. Khái niệm về chất lƣợng dịch vụ  

1.2.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến chất lƣợng dịch vụ 

1.3. SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG  

1.3.1. Khái niệm sự hài lòng khách hàng  

Kotler (2000) cho rằng sự hài lòng được xác định trên cơ sở so 

sánh giữa kết quả nhận được từ dịch vụ và mong đợi của khách hàng 

được xem xét dự trên ba mức độ sau đây: 

- Nếu kết quả nhận được ít hơn mong đợi thì khách hàng sẽ 

cảm thấy không hài lòng. 
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- Nếu kết quả nhận được giống như mong đợi thì khách hàng sẽ 

hài lòng. 

- Nếu kết quả nhận được nhiều hơn mong đợi thì khách hàng sẽ 

rất hài lòng và thích thú với dịch vụ đó. 

1.3.2. Phân loại sự hài lòng của khách hàng  

1.3.3. Các nhân tố ảnh hƣởng đến sự hài lòng của khách hàng 

a. Hữu hình   

Hữu hình chính là những hình ảnh bên ngoài của ngân hàng, 

tác động trực tiếp vào thị giác khách hàng đó là: cơ sở vật chất như 

trụ sở chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch… khang trang, đẹp 

đẽ; trang thiết bị, máy móc hiện đại; phong thái, cách ăn mặc của đội 

ngũ nhân viên thể hiện tính chuyên nghiệp và văn hóa doanh nghiệp; 

tài liệu,… Nói một cách tổng quát, tất cả những gì tác động trực tiếp 

vào thị giác của khách hàng mà khách hàng cảm thụ được thì đều 

thuộc thành phần này. 

b. Đảm bảo  

Thành phần này bao gồm các yếu tố nói lên sự đảm bảo, sự tin 

tưởng mà ngân hàng tạo dựng được đối với khách hàng. Những yếu 

tố thuộc thành phần này ảnh hưởng mạnh đến sự tín nhiệm, tin tưởng 

của khách hàng. Khách hàng cảm nhận thông qua danh tiếng, thương 

hiệu ngân hàng; sự phục vụ chuyên nghiệp của nhân viên; kiến thức 

chuyên môn giỏi của cán bộ; phong thái lịch thiệp và khả năng giao 

tiếp tốt; sự an toàn trong giao dịch với ngân hàng… nhờ đó, khách 

hàng cảm thấy an tâm mỗi khi sử dụng dịch vụ của ngân hàng. 

c. Tin cậy  

Sự tin cậy về quá trình cung cấp dịch vụ nói lên khả năng cung 

ứng dịch vụ của ngân hàng chính xác, ít sai sót, kể cả từ lần cung cấp 

dịch vụ đầu tiên; cung cấp dịch vụ đúng giờ, đúng hẹn; quan tâm giải 
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quyết tốt các vấn đề của khách hàng… Tất cả các vấn đề trên đòi hỏi 

sự nhất quán, khoa học và chuyên nghiệp trong quá trình thực hiện 

dịch vụ. 

d. Đồng cảm và đáp ứng  

Sự đồng cảm chính là sự quan tâm, chăm sóc khách hàng ân cần, 

dành cho khách hàng sự đối xử chu đáo tốt nhất có thể, tìm hiểu các nhu 

cầu của khách hàng để quan tâm… điều này giúp cho khách hàng cảm 

thấy mình là “thượng khách” của ngân hàng. Yếu tố con người là phần 

cốt lõi tạo nên sự thành công này và sự quan tâm của ngân hàng đối với 

khách hàng càng nhiều thì sự cảm thông sẽ càng tăng. 

Sự đáp ứng là sự phản hồi từ phía khách hàng, nhà cung cấp 

dịch vụ đối với những gì mà khách hàng mong muốn, là khả năng 

cung cấp, đáp ứng nhu cầu dịch vụ của khách hàng. Đây là tiêu chí 

đo lường khả năng giải quyết vấn đề nhanh chóng, xử lý hiệu quả các 

yêu cầu, khiếu nại, sẵn sàng giúp đỡ khách hàng và đáp ứng các yêu 

cầu của khách hàng. 

e. Mạng lưới  

Đây là thành phần nói lên quy mô về số lượng và sự phân bố 

chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch, máy giao dịch tự động 

ATM, điểm thanh toán POS của ngân hàng. Quy mô mạng lưới của 

ngân hàng rộng lớn sẽ giúp khách hàng tiếp cận với ngân hàng được 

nhanh chóng, thuận tiện. 

f. Giá cả dịch vụ 

Giá cả dịch vụ bao gồm các yếu tố nói lên chi phí trực tiếp và 

gián tiếp mà khách hàng chi trả khi sử dụng dịch vụ, kể cả các chi phí 

không liên quan trực tiếp đến dịch vụ đó những khách hàng vẫn phải 

trả khi sử dụng dịch vụ. 

Đối với dịch vụ thẻ, khách hàng vẫn phải trả thêm các loại chi 
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phí khi sử dụng dịch vụ (phí rút tiền nội/ngoại mạng, phí in sao kê, 

phí chuyển khoản, phí thông báo kết quả giao dịch trên tài khoản 

lương qua tin nhắn, … ), đồng thời số dư tiền của khách hàng để trên 

tài khoản được ngân hàng trả lãi suất tiền gửi.  

1.3.4. Mối quan hệ giữa chất lƣợng dịch vụ và sự hài lòng 

của khách hàng    

Chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng có quan hệ 

tương hỗ chặt chẽ với nhau, trong đó chất lượng dịch vụ là cái được 

tạo ra trước và sau đó quyết định đến sự hài lòng của khách hàng.  

1.4. CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA 

KHÁCH HÀNG  

1.4.1. Mô hình chỉ số hài lòng khách hàng Việt Nam trong 

lĩnh vực ngân hàng  

1.4.2. Mô hình hài lòng khách hàng của Parasuraman  

1.4.3.Mô hình nghiên cứu sự hài lòng khách hàng  

SERVPERF  

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

cảm nhận.  

1.4.4. Xây dựng thang đo chất lƣợng dịch vụ trong lĩnh vực 

ngân hàng  

Nghiên cứu của GS.TS. Trương Bá Thanh và TS. Lê Văn Huy 

– Đại học Đà Nẵng, kết quả nghiên cứu đã xây dựng được thang đo 

chất lượng dịch vụ ngân hàng gồm 6 biến tiềm ẩn (thành phần): (1) 

Thành phần đồng cảm và đáp ứng, (2) Thành phần đảm bảo, (3) 

Thành phần tin cậy về quá trình cung cấp dịch vụ, (4) Thành phần 

hữu hình, (5) Thành phần tin cậy về lời hứa với khách hàng, (6) 

Thành phần mạng lưới chi nhánh và ATM.  
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CHƢƠNG 2  

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA 

KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ  CỦA AGRIBANK  

CHI NHÁNH TỈNH BÌNH ĐỊNH  

2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ 

PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH BÌNH 

ĐỊNH 

2.1.1. Giới thiệu về  Agribank Việt Nam - Chi nhánh Bình 

Định 

a. Sự hình thành Agribank Bình Định 

b. Chức năng nhiệm vụ 

c. Cơ cấu tổ chức 

2.1.2. Lĩnh vực hoạt động của Ngân hàng Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Bình Định 

2.1.3. Tình hình phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng thời 

gian qua  

2.2. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH 

HÀNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Quy trình nghiên cứu sự hài lòng  khách hàng sử 

dụng dịch vụ thẻ 
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2.3.  XÂY  DỰNG  MÔ  HÌNH  LÝ  THUYẾT  NGHIÊN  CỨU  

SỰ  HÀI  LÒNG  CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ 

THẺ 

Mô hình nghiên cứu sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ thẻ 

thanh toán chịu ảnh hưởng bởi 6 nhân tố: 

- X1 là Hữu hình 

- X2 là Tin cậy  

- X3 là Đảm bảo 

- X4 là Đồng cảm và đáp ứng 

- X5 là Mạng lưới 

- X6 là Giá cả 

Mô hình được viết lại dưới dạng phương trình như sau :  

Y = a0 + a1
*
X1 + a2

*
X2 + a3

*
X3 + a4

*
X4 + a5

*
X5 + a6

*
X6

  
+ ε 

Trong đó: 

 Y: là biến phụ thuộc về sự hài lòng chung của khách hàng. 

 an: là các hệ số beta của phương tình. 

 Xn: là các biến độc lập đại diện cho các nhân tố tác động đến 

sự hài lòng. 

2.4. PHƢƠNG  

2.4.1. Nghiên cứu sơ bộ  

a.  Nghiên cứu định tính lần 1  

Áp dụng phương pháp chuyên gia, tác giả đã mời các chuyên 

viên phụ trách dịch vụ ATM và thẻ ở các NHTM trên địa bàn đóng 

góp ý kiến cho nghiên cứu.  

b.  Nghiên cứu định tính lần 2  

Nghiên cứu định tính lần 2 thông qua việc trao đổi với khách 

hàng sử dụng dịch vụ thẻ.  

c.  Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát  
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d.  Xây dựng thang đo  

Thang đo sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ thẻ được xây 

dựng gồm 29 biến quan sát. Trong đó, (1) thành phần hữu hình gồm 5 

biến quan sát, (2) thành phẩn đảm bảo gồm 04 biến quan sát, (3) 

thành phần tin cậy gồm 05 biến quan sát, (4) thành phần đồng cảm và 

đáp ứng gồm 06 biến quan sát, (5) thành phần mạng lưới gồm 03 biến 

quan sát, (6) thành phần giá cả gồm 03 biến quan sát, (7) thành phần 

hài lòng chung gồm 03 biến quan sát. 

2.4.2. Nghiên cứu chính thức  

a. Mẫu nghiên cứu  

Kích thước mẫu dự tính sẽ điều tra là n= 250. Tổng  số  bảng  

câu  hỏi  được  phát  ra  là  250  bảng,  thu  về  là  224 bảng. Trong số 

224 bảng thu về có 24 bảng không hợp lệ do  bị  thiếu  thông  tin.  

Kết  quả  là  200  bảng  câu  hỏi  hợp  lệ được  sử dụng làm dữ liệu 

cho nghiên cứu.  

Bảng câu hỏi trong nghiên cứu này sử dụng thang đo likert với 

7 mức độ, quy ước là: “1: Hoàn toàn không đồng ý; 2: Rất không 

đồng ý;  3: Không đồng ý; 4: Bình thường; 5: Đồng ý;  6: Rất đồng 

ý; 5: Hoàn toàn đồng ý “ 

b. Điều tra và thu thập, xử lý số liệu   

c. Các thang đo và mã hoá thang đo  

+ Các thang đo thành phần tác động đến  sự  hài  lòng của 

khách hàng  

Tác giả lập bảng tổng hợp các thang đo được mã hóa để có thể 

theo dõi kết quả xử lý trên SPSS theo dạng dưới đây: có 6 nhân tố 

cần nghiên cứu gồm: Hữu hình, Đảm bảo, Tin cậy, Đồng cảm và đáp 

ứng, Mạng lưới, Giá cả. Cụ thể các thang đo lường như sau 
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Biến quan 

sát 
Diễn giải nội dung 

 Thành phần Hữu hình ( Ký hiệu HH- 5 biến) 

HH.1 Giao diện máy ATM đầy đủ các khoản mục cần thiết 

HH.2 Chất lượng máy ATM tốt 

HH.3 Thẻ nhỏ gọn thuận lợi trong việc cất giữ 

HH.4 Phòng máy ATM có trang thiết bị hiện đại 

HH.5 Phòng máy ATM đầy đủ tiện nghi 

 Thành phần Tin cậy( Ký hiệu TC- 5 biến) 

TC.1 Khách hàng an tâm với số tiền trong thẻ của mình 

TC.2 Giao dịch thẻ tại máy ATM của ngân hàng rất an toàn 

TC.3 Khách hàng luôn giao dịch được tại máy ATM vào giờ 

cao điểm  

TC.4 Khách hàng giao dịch tại máy ATM nhanh chóng 

TC.5 Tiện ích đi kèm trên thẻ nhiều (thấu chi, …) 

 Thành phần Đảm bảo( Ký hiệu DB- 4 biến) 

DB.1 Ngân hàng bảo mật tốt thông tin tài khoản và giao dịch 

cho bạn 

DB.2 Ngân hàng quan tâm giải quyết kịp thời các sự cố, 

vướng mắc của bạn 

DB.3 Máy ATM của ngân hàng luôn có đủ tiền dự trữ 

DB.4 Ngân hàng giải quyết thỏa đáng các khiếu nại của 

khách hàng 

 Thành phần Đồng cảm và đáp ứng( Ký hiệu 

DC_DU- 6 biến) 

DC_DU.1 Ngân hàng có nhân viên phụ trách máy ATM và đường 

dây nóng 
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DC_DU.2 Nhân viên sẵn sàng giúp đỡ khách hàng khi gặp sự cố 

DC_DU.3 Nhân viên tư vấn thẻ cho khách hàng rất dễ hiểu 

DC_DU.4 Nhân viên ngân hàng phụ trách thẻ rất chuyên nghiệp 

DC_DU.5 Nhân viên ngân hàng phụ trách thẻ nắm vững chuyên 

môn 

DC_DU.6 Ngân hàng thể hiện sự quan tâm cụ thể đến bạn 

 Thành phần Mạng lƣới( Ký hiệu ML- 3 biến) 

ML.1 Mạng lưới máy ATM  của ngân hàng rộng khắp 

ML.2 Ngân hàng có nhiều máy ATM 

ML.3 Máy ATM của ngân hàng đặt ở những vị trí thuận lợi, 

dễ tiếp cận. 

 Thành phần Giá cả( Ký hiệu GC- 3 biến) 

GC.1 Phí mở thẻ mà ngân hàng thu theo bạn là hợp lý 

GC.2 Phí dịch vụ (rút tiền, chuyển tiền…) ngân hàng thu 

theo bạn là hợp lý 

GC.3 Lãi suất tiền gửi đối với số dư trong tài khoản thẻ bạn 

là hợp lý 

+ Thang đo mức độ hài lòng chung  

Tác giả đã sử dụng ba tiêu chí sau để đo lường sự hài lòng của 

khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ: 

- Tổng thể chất lượng dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng. 

- Mức độ hài lòng của khách hàng. 

- Tiếp tục sử dụng dịch vụ thẻ của Ngân hàng.  

e. Các bước xử lý số liệu  bằng phần mềm SPSS  

- Bước 1: Khai báo biến, nhập liệu từ bảng câu hỏi. 

- Bước 2: Làm sạch dữ liệu. 

- Bước 3: Phân tích thống kê mô tả 
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- Bước 4: Phân tích độ tin cậy của các thang đo bằng hệ số 

Cronbach’s alpha. 

- Bước 5: Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor 

Analysis-EFA) 

- Bước 6: Phân tích tương quan hệ số Pearson 

- Bước 7: Phân tích hồi quy 

- Bước 8: Xây dựng mô hình nghiên cứu tổng hợp 

- Bước 9: Phân tích phương sai một yếu tố (Oneway Anova) 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CỦA 

KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ  CỦA NGÂN HÀNG 

AGRIBANK – CHI NHÁNH TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

3.1. KẾT QUẢ THỐNG KÊ MÔ TẢ 

3.1.1. Theo giới tính 

 Số khách hàng nam chiếm 54% tổng số khách hàng được điều 

tra; khách hàng nữ chiếm 46% tổng số khách hàng. 

3.1.2. Theo độ tuổi 

Số khách hàng có độ tuổi dưới 30 tuổi chiếm 33% tổng số 

khách hàng được điều tra; số khách hàng có độ tuổi từ 30 đến dưới 45 

tuổi chiếm 41,5% tổng số khách hàng được điều tra; số khách hàng 

có độ tuổi từ 45 đến dưới 55 tuổi chiếm 23,5% tổng số khách hàng 

được điều tra;  số khách hàng có độ tuổi hơn 55 tuổi chiếm 2% tổng 

số khách hàng được điều tra. 

3.1.3. Theo thời gian sử dụng 

Số khách hàng sử dụng dịch vụ dưới 1 năm chiếm 29% tổng số 

khách hàng được điều tra; khách hàng sử dụng dịch vụ từ 1 đến  2 

năm chiếm 35% tổng số khách hàng; khách hàng sử dụng dịch vụ 

trên 2 năm chiếm 36% tổng số khách hàng. 

3.1.4. Theo trình độ văn hóa 

Số khách hàng lao động phổ thông chiếm 5% tổng số khách 

hàng được điều tra; số khách hàng có trình độ trung cấp và cao đẳng 

chiếm 57% tổng số khách hàng; số khách hàng có trình độ đại học và 

cao hơn chiếm 38% tổng số khách hàng. 

3.1.5. Theo nghề nghiệp 

Số khách hàng là cán bộ viên chức chiếm: 32%; số khách hàng 
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công nhân chiếm 7,5%; số khách hàng buôn bán chiếm 29,5%; khách 

hàng học sinh sinh viên chiếm 31%.  

3.1.6. Theo thu thập 

Số khách hàng có thu nhập dưới 2 triệu chiếm 38% tổng số 

khách hàng; số khách hàng có thu nhập từ 2 triệu đến 4 triệu chiếm 

19,5% tổng số khách hàng; số khách hàng có thu nhập từ 4 triệu đến 

6 triệu chiếm 18,5% tổng số khách hàng; số khách hàng có thu nhập 

trên 6 triệu chiếm 24% tổng số khách hàng.   

3.1.7. Thống kê giá trị thể hiện sự hài lòng của các câu trả 

lời, giá trị trung bình của các biến quan sát  

3.2. ĐÁNH GIÁ THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY 

CRONBACH’S ALPHA  

3.2.1.  Đánh  giá  thang  đo  các  nhân  tố  tác  động  đến  sự  

hài  lòng bằng hệ số tin cậy Cronbach Alpha  

Tất cả các thang đo đều chấp nhận được và thích hợp đưa vào 

phân tích những bước tiếp theo. 

3.3. ĐÁNH GIÁ THANG ĐO CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG  

ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH  HÀNG  ĐỐI  VỚI  DỊCH  

VỤ  THẺ  BẰNG  PHÂN  TÍCH  NHÂN  TỐ KHÁM PHÁ (EFA)  

3.3.1.  Thang  đo các  nhân  tố  tác  động đến  sự  hài  lòng  

của  khách hàng đối với dịch vụ thẻ  

Kết quả cho thấy: Qua hai lần phân tích hệ số KMO bằng 

0.872 (lần 1) và 0.868 (lần 2) đều lớn hơn 0.5, với mức ý nghĩa bằng 

0 (sig = 0.000: các biến quan sát có tương quan với nhau trên tổng 

thể), chứng tỏ dữ liệu phù hợp để thực hiện phân tích nhân tố.  Với 

phương sai trích là  69,286%  (>  50%)  có  nghĩa  là  69,286%  sự  

biến  thiên  của  dữ  liệu được giải thích bằng 06 nhân tố.  

Các  biến  thuộc  các  thành  phần  vẫn  giữ  nguyên,  riêng 
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thành  phần  Đồng cảm và đáp ứng bị loại 1 biến quan sát, là biến 

DC_DU.1 ra khỏi quá trình phân tích lần 1 vì có hệ số tải nhân tố 

=0.45<0.5, còn lại 25 biến quan sát khi thực hiện phân tích lần 2.  

Kết thúc quá trình EFA, có thể đặt tên các thành phần như sau: 

- Thành phần Hữu hình gồm các biến sau: HH.1, HH.2, HH.3, 

HH.4, HH.5. 

- Thành phần Tin cậy gồm các biến sau: TC.1, TC.2, TC.3, 

TC.4, TC.5, DB.4. 

- Thành phần Đảm bảo gồm các biến sau: DB.1, DB.2, DB.3. 

- Thành phần gồm Đồng cảm và đáp ứng các biến sau: 

DC_DU.2, DC_DU.3, DC_DU.4, DC_DU.5, DC_DU.6. 

- Thành phần Mạng lưới gồm các biến sau: ML.1, ML.2, 

ML.3. 

- Thành phần Giá cả gồm các biến sau: GC.1, GC.2, GC.3. 

3.3.2. Thang đo thuộc nhân tố Sự hài lòng  

Đảm  bảo  yêu  cầu  của phân  tích  nhân  tố.  

3.4. MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH 

Sự hài lòng khách hàng đối với dịch vụ thẻ chịu ảnh hưởng bởi 

6 nhân tố, đó là: Hữu hình, Tin cậy, Đảm bảo, Đồng cảm và đáp ứng, 

Mạng lưới và Giá cả. 

3.5. PHÂN TÍCH HỒI QUI ĐA BIẾN 

3.5.1. Xem xét ma trận tƣơng quan giữa các nhân tố  

Tất cả các mức ý nghĩa của các nhân tố đều thoả mãn yêu cầu 

là giá trị Sig nhỏ hơn mức ý  nghĩa Alpha = 0.05 và các điều kiện trên 

đều thỏa mãn, nên có thể kết luận rằng không xảy ra hiện tượng đa 

cộng tuyến, vì vậy các nhân tố đều đảm bảo phân tích hồi qui. 
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3.5.2. Phân tích hồi qui 

a. Thống kê mô tả các biến hồi qui 

Tin cậy có giá trị trung bình =4.6621, Đồng cảm và đáp ứng có 

giá trị trung bình = 5.0150, Hữu hình có giá trị trung bình = 4.176, 

Đảm bảo có giá trị trung bình =5.2883, Mạng lưới có giá trị trung 

bình = 5.1167, Giá cả có giá trị trung bình = 4.1725, Sự hài lòng có 

giá trị trung bình = 4.5317. Các giá trị trung bình cho thấy sự hài lòng 

đang ở mức trên bình thường khi sử dụng dịch vụ thẻ, có nghĩa là 

một phần lớn khách hàng đang hài lòng khi sử dụng dịch vụ. 

b. Mô hình hồi qui  

Qua  phân  tích  hồi quy  hệ  số  Sig  của  mô  hình  đạt  giá  trị 

bằng 0 đảm bảo cho mô hình có ý nghĩa, và hệ số Sig của các nhân tố 

độc lập đều đạt ở giá trị nhỏ hơn mức ý nghĩa Alpha vì vậy đảm bảo 

yêu cầu trong phân tích.  
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Bảng 3.1. Bảng hệ số hồi quy sau khi bỏ các thành phần có hệ 

số Sig. >0.05 

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficien

ts 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.524 .177  -2.955 .004   

Đồng cảm 

và đáp ứng 
.364 .035 .365 10.542 .000 .769 1.301 

Hữu hình .449 .034 .461 13.144 .000 .749 1.334 

Mạng lưới .265 .025 .349 10.484 .000 .830 1.205 

       

Như vậy, mô hình hồi qui sau cùng gồm 04 biến trong đó có 03 

biến  độc lập và 01 biến phụ thuộc tương ứng với các giá trị hồi qui 

như sau: HH = 0.461, DC_DU  = 0,356 và ML = 0,349. Mô hình hồi 

qui được viết lại như sau:  

SỰ HÀI LÒNG  =  -524  +  0,461*HH  +  0,356*DC_DU  +  

0.349*ML  

Ý nghĩa : Để khách hàng hài lòng hơn nữa về dịch vụ thẻ, 

Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Bình 

Định cần quan tâm nhiều hơn các yếu tố : Hữu hình, Đồng cảm và 

đáp ứng, và Mạng lưới. 

 



18 

3.5.3. Kiểm định mô hình hồi qui bội  

a. Hiện tượng đa cộng tuyến.  

Kết quả cho thấy 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 độ phù hợp của mô hình  

Mô hình hồi qui tuyến tính bội phù hợp với tập dữ liệu và có 

thể sử dụng được.  

c. Kiểm định giả thiết  

Vậy, mô hình nghiên cứu sau cùng tồn tại 03 giả thiết. Đó là:  

- Giả thiết H1: Thành phần Hữu hình được khách hàng đánh 

giá càng cao thì sự thoả mãn của khách hàng càng cao và ngược lại. 

Giả thiết này phù hợp với mô hình vì hệ số Beta chuẩn hóa của nhân 

tố Hữu hình = 0.461>0 chứng tỏ mối quan hệ giữa sự hài lòng khách 

hàng và thành phần Hữu hình là cùng chiều, sự hài lòng của khách 

hàng tăng lên 1% là do có sự tăng lên của 0.461% Hữu hình. 

- Giả thiết H2: Thành phần Đồng cảm và đáp ứng được khách 

hàng đánh giá càng cao thì sự thoả mãn của khách hàng càng cao và 

ngược lại. Giả thiết này phù hợp với mô hình vì hệ số Beta chuẩn hóa 

của nhân tố Đồng cảm và đáp ứng = 0.365>0 chứng tỏ mối quan hệ 

giữa sự hài lòng khách hàng và thành phần Đồng cảm và đáp ứng là 

cùng chiều, sự hài lòng của khách hàng tăng lên 1% là do có sự tăng 

lên của 0.365% Đồng cảm và đáp ứng. 

- Giả thiết H3: Thành phần Mạng lưới được khách hàng đánh 

giá càng cao thì sự  thoả  mãn  của  khách  hàng  càng  cao  và  ngược  

lại.  Giả thiết này phù hợp với mô hình vì hệ số Beta chuẩn hóa của 

nhân tố Mạng lưới = 0.349>0 chứng tỏ mối quan hệ giữa sự hài lòng 

khách hàng và thành phần Mạng lưới là cùng chiều, sự hài lòng của 
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khách hàng tăng lên 1% là do có sự tăng lên của 0.349% Mạng lưới. 

d. Hiện tượng tự tương quan  

Kết quả cho thấy mô hình không tồn tại hiện tượng tự tương 

quan.  

3.6. PHÂN TÍCH PHƢƠNG SAI MỘT YẾU TỐ 

3.6.1. Phân tích phƣơng sai một yếu tố về giới tính 

Kết quả cho thấy không có sự khác biệt về mức độ hài lòng 

giữa khách hàng Nam và Nữ đối với sự hài lòng về dịch vụ thẻ. 

3.6.2. Phân tích phƣơng sai một yếu tố về độ tuổi 

Kết quả cho thấy có sự khác biệt về mức độ hài lòng giữa các 

nhóm khách hàng có độ tuổi khác nhau đối với sự hài lòng về dịch vụ 

thẻ, các nhóm khách hàng lớn tuổi hài lòng về dịch vụ hơn nhóm 

khách hàng nhỏ tuổi. 

3.6.3. Phân tích phƣơng sai một yếu tố về trình độ văn hóa, 

chuyên môn 

Kết quả cho thấy không có sự khác biệt về mức độ hài lòng 

giữa khách hàng có trình độ văn hóa khác nhau đối với sự hài lòng về 

dịch vụ thẻ. 

3.6.4. Phân tích phƣơng sai một yếu tố về thời gian sử dụng 

Kết quả cho thấy không có sự khác biệt về mức độ hài lòng 

giữa khách hàng có thời gian sử dụng khác nhau đối với sự hài lòng 

về dịch vụ thẻ. 

3.6.5. Phân tích phƣơng sai một yếu tố về thu nhập bình 

quân  

Kết quả cho thấy không có sự khác biệt về mức độ hài lòng 

giữa khách hàng có thu nhập khác nhau đối với sự hài lòng về dịch 

vụ thẻ. 
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 3.6.6. Phân tích phƣơng sai một yếu tố về nghề nghiệp  

 Kết quả cho thấy không có sự khác biệt về mức độ hài lòng 

giữa khách hàng có nghề nghiệp khác nhau đối với sự hài lòng về 

dịch vụ thẻ. 

 



21 

CHƢƠNG 4 

MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO 

SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THẺ 

TẠI AGRIBANK – CHI NHÁNH TỈNH BÌNH ĐỊNH 

 

4.1. ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN  THẺ TẠI AGRIBANK 

BÌNH ĐỊNH TRONG THỜI GIAN TỚI 

4.2. KHUYẾN NGHỊ NÂNG CAO SỰ HÀI LÒNG CỦA 

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẺ 

4.2.1. Thực hiện tốt hơn việc chăm sóc khách hàng  

4.2.2. Đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực thẻ 

4.2.3. Mở rộng mạng lƣới thanh toán thẻ và cơ sở chấp 

nhận thẻ 

4.2.4. Tăng cƣờng liên kết giữa các Ngân hàng và các liên 

minh thẻ 

4.2.5. Nâng cao năng lực cơ sở vật chất, kỷ thuật công nghệ 

4.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ  

4.3.1 Đối với Chính phủ 

a. Tạo môi trường kinh tế - xã hội ổn định và phát triển 

Đây là điều kiện quan trọng nhất để cho bất cứ một hoạt 

động kinh tế nào phát triển chứ không nói riêng gì hoạt động kinh 

doanh của ngân hàng. Đi cùng với sự phát triển kinh tế mạnh trong 

thời gian qua, dịch vụ kinh doanh của ngân hàng nói chung và dịch 

thẻ nói riêng cũng đã có những bước chuyển đáng kể. 

b. Hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật chống tội 

phạm thẻ 

Chính phủ và Ngân hàng nhà nước Việt Nam cần sớm ban 

hành hệ thống văn bản pháp lý quản lý hoạt động kinh doanh thẻ 
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của ngân hàng. Hiện nay, các ngân hàng kinh doanh thẻ đều xây 

dựng riêng cho mình quy chế nghiệp vụ riêng dẫn đến sự không 

đồng nhất, gây khó khăn cho việc hợp tác kết nối hệ thống thẻ giữa 

các ngân hàng, dẫn đến việc đầu tư tốn kém, hiệu quả kinh doanh 

không cao. 

c. Phổ biến rộng rãi thẻ ngân hàng 

Chính phủ phải tổ chức tuyên truyền sâu rộng về tính năng, 

sự ưu việt cũng như các tính năng hiện đại của thẻ đến với công 

chúng, khuyến khích người dân sử dụng các hình thức thanh toánq 

qua ngân hàng.  

4.3.2. Với Ngân hàng nhà nƣớc 

- Đưa định hướng lộ trình phát triển hội nhập chung đối với thẻ 

thanh toán để các ngân hàng xây dựng định hướng phát triển  của 

mình, tránh chồng chéo, gây lãng phí, dẫn đến tận dụng lợi thế 

chung. 

- Hoàn thiện các văn bản quy chế  về thẻ. 

- Thực hiện tốt chính sách tiền tệ. 

- NHNN cần quan tâm hơn nữa đến hoạt động kinh 

doanh thẻ của các NHTM Việt Nam, trong đó đặc biệt là vấn đề sử 

dụng thẻ giả mạo, gian lận để từ đó có thể kịp thời ban hành các quy 

định, chính sách nhằm giảm thiểu rủi ro xảy ra đối với hoạt động 

kinh doanh thẻ của các NH tạo điều kiện để đưa phương thức thanh 

toán bằng thẻ ngày càng phát triển tại Việt Nam. 

- NHNN cần thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về lĩnh 

vực thẻ cho các NHTM.  

4.3.3 Với hiệp hội thẻ 

- Nhanh chóng ban hành quy chế hoạt động của hiệp 

hội, chính sách chung cho việc phát triển  của các ngân hàng. 
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- Hiệp hội thẻ cần ban hành những biện pháp xử phạt vi phạm 

đối với các thành viên không tuân theo thỏa thuận chung, nhằm tránh 

tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các ngân hàng. 

- Hiệp hội thẻ cần nâng cao vai trò làm cầu nối giữa các hội 

viên và các cơ quan quản lý nhà nước, mặc khác làm đầu mối cung 

cấp những thông tin chính xác về thị trường thẻ thanh toán ở các 

nước trong khu vực và trên thế giới.. 

- Tích cực triển khai công tác đào tạo, thường xuyên tổ chức 

các khóa đào tạo trong nước cũng như tổ chức các đoàn khảo sát 

nghiệp vụ ở nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm phát triển thị trường 

thẻ ở các nước. 

- Hiệp hội thẻ phải là nơi liên kết, nối kết các thành viên với 

nhau để xây dựng mạng lưới thanh toán thẻ chung. 

- Xây dựng hệ thống thanh toán thẻ liên ngân hàng cho giao 

dịch thẻ quốc tế.  
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KẾT LUẬN 

 

Sự  hài  lòng  của  khách  hàng  là  yếu  tố  sống  còn  và  là  

mục  tiêu quan trọng mà tất cả các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ 

cho khách hàng  hiện  nay  đều  đang  theo  đuổi,  mang  lại  sự hài 

lòng  cho  khách hàng là chìa khoá thành công của tất cả các doanh 

nghiệp cung ứng các dịch vụ cho khách hàng nói chung và các Ngân 

hàng nói riêng.   

Tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu sự hài  lòng  của  khách  

hàng  sử  dụng  dịch  vụ  thẻ  của Ngân  hàng Agribank  -  Chi  nhánh  

Bình Định”  làm  đề  tài  nghiên  cứu  của  mình nhằm nghiên cứu, 

tìm hiểu  các nhân tố tác  động đến sự hài  lòng của khách  hàng  sử 

dụng dịch  vụ tín  dụng  là  vô cùng  cần  thiết.  Với  mong muốn  

giúp ngân hàng nhận diện các  yếu tố tác  động đến sự hài lòng, xây  

dựng  thang  đo  lường,  mô hình  nghiên  cứu  sự hài  lòng  của  

khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ, để từ đó có những cải thiện, những 

hành động khắc phục, những giải pháp cụ thể nhằm mang lại sự hài 

lòng cho khách hàng trong thời gian đến. 

 

 


