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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Peter Drucker cho rằng “Khách hàng là trung tâm duy nhất tạo ra 

lợi nhuận”. Vì vậy, chìa khóa của sự thành công trong cạnh tranh là duy 

trì và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ thông qua 

việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất.  

Tại Agribank Kon Tum, việc nghiên cứu, đánh giá, đo lường chất 

lượng dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với doanh 

nghiệp nhỏ và vừa còn rất hạn chế. 

Vì vậy, qua quá trình làm việc và nghiên cứu thực tế tôi quyết định 

chọn đề tài là “Nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng 

dịch vụ cho vay ngắn hạn của các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh Kon 

Tum” để làm luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa những lý luận cơ bản về chất lượng dịch vụ và hoạt 

động cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

- Xác định các yếu tố tác động tác động đến chất lượng dịch vụ cho 

vay ngắn hạn của các DNNVV tại Agribank Kon Tum. 

- Xây dựng mô hình nghiên cứu, phân tích, đánh giá các nhân tố ảnh 

hưởng đến chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV.  

- Đưa ra một số hàm ý chính sách và kiến nghị nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn của các doanh ngiệp nhỏ và vừa tại 

Agribank Kon Tum.  

3.  Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu chính của nghiên cứu là dịch vụ cho vay 

ngắn hạn đối với các DNNVV tại Agribank Kon Tum.  

- Phạm vi nghiên cứu: Các vấn đề trên được nghiên cứu tại Agribank 

Kon Tum với số liệu thu thập trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 

2013. 
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4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Để thực hiện các nội dung và mục tiêu nghiên cứu đã nêu, đề tài sử 

dụng tổng hợp các phương pháp và quy trình nghiên cứu sau: Phương 

pháp thống kê, phân tích thống kê; Phương pháp điều tra khảo sát; Tham 

vấn ý kiến của các nhà doanh nghiệp, các chuyên gia trong lĩnh vực tín 

dụng ngân hàng đối với các DNNVV.  

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần tổng quan và mở đầu, đề tài nghiên cứu được chia thành 

bốn chương với nội dung cụ thể như sau:  

Chương 1: Cơ sở lý luận về nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 

chất lượng dịch vụ 

Chương 2: Giới thiệu về Agribank Kon Tum và Thiết kế nghiên cứu. 

Chương 3: K  

Chương 4: Hàm ý chính sách và kiến nghị. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 Việt Nam 

Nghiên cứu đánh giá chất lượng dịch vụ cho vay khách hàng doanh 

nghiệp theo mô hình ROPMIS của Đặng Thanh Hùng và Lâm Chí Dũng 

(2012). 

Nghiên cứu của Lâm Chí Dũng, Mai Thị Thanh Chung (2013) về 

Mô hình SERVFERF trong đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng đối 

với khách hàng cá nhân – trường hợp ứng dụng tại Ngân hàng TMCP 

Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ngũ Hành Sơn.  

Nghiên cứu về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử, mối quan hệ 

giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng của Hồ Diễm 

Thuần, Võ Thị Thúy Anh (2012). 

Nghiên cứu của Hồ Tấn Đạt (2004) về “Các giải pháp nâng cao chất 

lượng dịch vụ tín dụng của các NHTM trên địa bàn TP.HCM”. 

Nghiên cứu của Phạm Thùy Giang (2012) về “So sánh chất lượng 

dịch vụ ngân hàng bán lẻ giữa ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 

NHTM cổ phần của Việt Nam”.  
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Nghiên cứu của Nguyễn Quốc Cường, (2011) “A Servperf Model Of 

The Vietnamese Banking Industry”.  

 Nghiên cứu nƣớc ngoài 

Nghiên cứu của Dr. T. Vanniarajan và B. Anbazhagan (2007) đã nêu 

ra được Dịch vụ tài chính vốn đã vô hình và đòi hỏi cao về kinh nghiệm 

và chất lượng cảm nhận.  

Nghiên cứu của Aayushi Gupta và Santosh Dev (2012) cho thấy 

những nhân tố tác động đến sự thõa mãn của khách hàng tại các ngân 

hàng Ấn Độ. 

Daniel & Berinyuy (2010), Ứng dụng mô hình Serv

  

Một trong những mô hình chất lượng dịch vụ cơ bản được chấp nhận 

rộng rãi bởi nhiều nhà nghiên cứu trên nhiều lĩnh vực là mô hình 

SERVQUAL. SERVQUAL cung cấp năm nhân tố của chất lượng dịch 

vụ được đánh giá trong chất lượng dịch vụ; độ tin cậy, đáp ứng, đảm 

bảo, sự đồng cảm, và hữu hình (Parasuramanet al., 1988).  

Trong hai thập kỷ qua, một loạt các nghiên cứu liên quan đến 

SERVQUAL đã được thực hiện trong ngành ngân hàng (Bahia và 

Nantel, 2000). Cụ thể, Blanchard và Galloway (1994) phỏng vấn cả 439 

khách hàng và 39 nhân viên ngân hàng ở Anh, kết quản nghiên cứu cho 

thấy ứng dụng của SERVQUAL trong đánh giá chất lượng dịch vụ ngân 

hàng bán lẻ tại Anh. Hơn nữa, Newman (1996) trình bày một nghiên cứu 

thực nghiệm cải tiến chất lượng dịch vụ của hai ngân hàng của Anh. 

Ngoài ra, theo nghiên cứu của G. Santhiyavalli (2011) về đo lường 

các nhân tố quan trọng tác động đến chất lượng dịch vụ tại các ngân 

hàng ở Ấn độ cho thấy các nhân tố trong mô hình SERVQUAL gồm tính 

hữu hình, độ tin cậy, tính đáp ứng, sự đảm bảo, sự thấu cảm. 
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CHƢƠNG 1 

 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH 

HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ 

1.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ 

1.1.1. Dịch vụ 

a) Khái niệm dịch vụ 

Dịch vụ là sản phẩm vô hình, chúng không đồng nhất với nhau và 

cũng không thể tách rời nhau. Dịch vụ là một quá trình gồm các hoạt 

động hậu mãi và các hoạt động phía trước nơi mà khách hàng và nhà 

cung cấp dịch vụ tương tác với nhau.  

b) Đặc tính dịch vụ 

Dịch vụ có các đặc tính sau: Tính vô hình (intangible); Tính không 

đồng nhất (heterogeneous); Tính không thể tách rời (inseparable); Tính 

không thể cất trữ (unstored); Tính thiếu cân đối trong năng lực quan hệ 

(Lack of symmetry in the power relationships) 

1.1.2. Chất lƣợng dịch vụ 

a) Khái niệm chất lƣợng dịch vụ 

Theo Parasuraman & ctg (1985, 1988), chất lượng dịch vụ là khoảng 

cách giữa sự mong đợi của khách hàng và nhận thức của họ khi đã sử 

dụng qua dịch vụ. 

Theo tài liệu hướng dẫn TCVN ISO 9001:2000, chất lượng dịch vụ 

là mức phù hợp của sản phẩm dịch vụ so với các yêu cầu đề ra hoặc định 

trước của người mua.  

b) Đặc điểm của chất lượng dịch vụ 

Chất lượng dịch vụ có một số đặc điểm sau: Tính vượt trội 

(transcendent); Tính đặc trưng (specific); Tính thỏa mãn nhu cầu 

(satisfiable); Tính cung ứng (supply led); Tính tạo ra giá trị (value led). 

1.2. CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ 

1.2.1. Mô hình chất lƣợng dịch vụ của Parasuraman và các tác giả  

Mô hình chất lượng dịch vụ của Prasuraman & ctg (1985) cho ta bức 

tranh tổng thể về chất lượng dịch vụ. Parasuraman & ctg (1985) cho 
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rằng, bất kỳ dịch vụ nào, chất lượng dịch vụ cảm nhận bởi khách hàng 

có thể mô hình thành 10 thành phần, đó là: Độ tin cậy (reliability), Sự 

đáp ứng (responsiveness), Năng lực phục vụ (competence); Tiếp cận 

(access), Lịch sự (courtesy), Thông tin (communication), Tín nhiệm 

(credibility), An toàn (security), Hiểu biết khách hàng 

(understading/knowing the customer); Tính hữu hình (tangibles). 

Mô hình mười thành phần chất lượng dịch vụ có ưu điểm là bao quát 

hầu hết mọi khía cạnh của dịch vụ. Tuy nhiên, mô hình này có nhược 

điểm là phức tạp trong việc đo lường. Chính vì vậy các nhà nghiên cứu 

này đã nhiều lần kiểm định mô hình này và đi đến kết luận là chất lượng 

dịch vụ bao gồm năm thành phần cơ bản, đó là: Độ tin cậy (reliability); 

Sự đáp ứng (resposiveness); Sự bảo đảm (assurance); Sự thấu cảm 

(empathy); Tính hữu hình (tangibles). 

1.2.2. Mô hình của Cronin & Taylor 

Do tính phức tạp của thang đo SERVQUAL, nên đã xuất hiện một 

biến thể của thang đo SERVQUAL là thang đo SERVPERF. 

Thang đo SERVPERF được Cronin & Taylor (1992) giới thiệu, phát 

triển dựa trên nền tảng của thang đo SERVQUAL nhưng đo lường chất 

lượng dịch vụ dựa trên đánh giá chất lượng dịch vụ thực hiện được 

(performancebased) chứ không phải là khoảng cách giữa chất lượng kỳ 

vọng (expectation) và chất lượng cảm nhận (perception).  

1.2.3. Mô hình nghiên cứu chất lƣợng dịch vụ cảm nhận PSQM 

(Grönroos, 1984:2000) 

Để nghiên cứu cảm nhận của khách hàng về chất lượng, C. Grönroos 

(1984) cho rằng chất lượng dịch vụ được xem xét dựa trên hai tiêu chí là 

chất lượng kỹ thuật (Technical Service Quality) và chất lượng chức năng 

(Functional Service Quality).  

C. Grönroos (2000) đã giới thiệu mô hình chất lượng dịch vụ cảm 

nhận (Perceived Service Quality Model  PSQM), theo đó chất lượng 

cảm nhận của khách hàng không chỉ tùy thuộc vào những gì khách hàng 

nhận được mà còn tùy thuộc vào những gì khách hàng đã kỳ vọng. 
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1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN CHẤT LƢỢNG DỊCH VỤ 

1.3.1. Nghiên cứu của Parasuraman và các tác giả 

Năm 1985, Parasuraman và các tác giả khác đã đưa ra mười nhân tố 

quyết định chất lượng dịch vụ được liệt kê dưới đây:  Tính tiếp cận 

(access);  Chất lượng thông tin liên lạc (communication);  Năng lực 

chuyên môn (competence);  Phong cách phục vụ (courtesy);  Tôn 

trọng khách hàng (credibility);  Độ tin cậy (reliability);  Sự đáp ứng 

(responsiveness);  Tính an toàn (security);  Tính hữu hình 

(tangibles);  Am hiểu khách hàng (understanding the customer). 

Và đến năm 1988, ông đã khái quát hoá thành 5 nhân tố cụ thể như 

sau:  Độ tin cậy (reliability);  Sự đáp ứng (responsiveness);  Tính 

hữu hình (tangibles);  Sự đảm bảo (assurance);  Sự thấu cảm 

(empathy). 

1.3.2. Nghiên cứu của Johnston và Silvestro 

Trên cơ sở nghiên cứu về chất lượng dịch vụ và kế thừa học thuyết 

của Parasuraman et al (1985), Johnston và Silvestro (1990) cũng đúc kết 

năm nhân tố khác của chất lượng dịch vụ bao gồm: Sự ân cần 

(helpfulness); Sự chăm sóc (care); Sự cam kết (commitment); Sự hữu 

ích (functionality); Sự hoàn hảo (integrity) 

1.3.3. Nghiên cứu của Gronroos 

Cũng vào năm 1990, Gronroos đã tiến hành nghiên cứu và đưa ra 

sáu nhân tố đo lường chất lượng dịch vụ như sau: Có tính chuyên 

nghiệp; Có phong cách phục vụ ân cần; Có tính thuận tiện; Có sự tin 

cậy; Có sự tín nhiệm; Có khả năng giải quyết khiếu kiện. 

1.3.4. Các nghiên cứu khác 

Trong những năm gần đây kết quả nghiên cứu Sureshchandar et al 

(2001) cũng đưa ra năm nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ bao 

gồm: Yếu tố dịch vụ cốt lõi (core service); Yếu tố con ngườ i 

(human element); Yếu tố kỹ thuật (non-human element); Yếu tố hữu 

hình (tangibles); Yếu tố cộng đồng (social responsibility). 
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CHƢƠNG 2: GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK KON TUM VÀ 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ AGRIBANK KON TUM 

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

Agribank Kon Tum được thành lập theo quyết định 131/NHNN-QĐ 

ngày 30/8/1991 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức và bộ máy hoạt động 

a) Sơ đồ tổ chức: Cơ cấu tổ chức quản lý của Agribank Chi nhánh 

tỉnh Kon Tum theo phương pháp trực tuyến. 

b) Quyền hạn và nhiệm vụ các phòng ban: Bộ máy làm việc của 

Agribank Chi nhánh tỉnh Kon Tum gồm có 07 phòng chức năng và 08 

chi nhánh loại 3 và 02 phòng giao dịch trực thuộc. 

2.1.3. Tình hình hoạt động kinh doanh 

a) Hoạt động huy động vốn: Tổng nguồn vốn huy động đến 

31/12/2013 đạt 2.879 tỷ đồng, so với thời điểm 31/12/2012 tăng 439 tỷ 

đồng, tỷ lệ tăng 18%. 

b) Hoạt động cho vay: Tổng dư nợ của Chi nhánh mấy năm gần 

đây vẫn tăng trưởng ổn định với tốc độ cao. Tổng dư nợ đạt 4.929 tỷ 

đồng so đầu năm tăng 640 tỷ đồng tỷ lệ tăng 15%.  

c) Kết quả hoạt động kinh doanh: Tổng thu nhập năm 2013 giảm 

77 tỷ so với năm 2012, tỷ lệ giảm là 11%. Tuy nhiên, lợi nhuận năm 

2013 vẫn đạt được là 66 tỷ đồng.  

2.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.2.1.  

a) Thông tin thứ cấp: Nguồn dữ liệu được sử dụng phục vụ cho 

nghiên cứu được lấy từ báo chí, internet và từ những bài báo được công 

bố trên các tạp chí có uy tín trong nước, tổng cục thống kê.  

b) Thông tin sơ cấp: Thông tin sơ cấp được thu thập thông qua hai 

bước là nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức.  

2.2.2.  

a) Kích thước mẫu: Với hai mươi lăm biến khảo sát, số mẫu dự 
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kiến là: 5 x 25 = 125. Cỡ mẫu được tính theo kinh nghiệm là 140 doanh 

nghiệp nhỏ và vừa.  

b) Phƣơng pháp chọn mẫu: Tác giả sử dụng phương pháp chọn 

mẫu phi xác suất với phương pháp thuận tiện.  

2.2.3. : Nghiên cứu được tiến hành theo hai 

bước là sơ bộ và chính thức. Cụ thể như sau: 

a) Nghiên cứu sơ bộ: Thực hiện bằng cách p  

và p . 

b) Nghiên cứu chính thức 

 Bước 1: Phỏng vấn thử một vài khách hàng. 

 Bước 2: Thu thập thông tin chính thức bằng bản câu hỏi. 

c)  

  

  

 

  

 

 Mô hình nghiên cứu 

 Thang đo chính thức 

Nghiên cứu tài liệu 

 Nghiên cứu cơ sở lý 

luận: 
 Tìm hiểu về dịch vụ cho 

vay ngắn hạn của ngân 

hàng, dịch vụ cho vay ngắn 
hạn đối với DNNVV 

 Tìm hiểu các nghiên cứu 

trước đây về chất lượng 
dịch vụ cho vay ngắn hạn 

Các thang đo 
để đánh giá 

chất lượng 

dịch vụ cho 
vay ngắn hạn 

đối với 

DNNVV 
 

 Điều chỉnh 

bản câu hỏi 

 Điều chỉnh 

thang đo 

KẾT LUẬN 

Nghiên cứu định 

tính (sơ bộ) 

 Phát phiếu thu 

thập ý kiến. 

 Phỏng vấn một 
số khách hàng. 

 Xin ý kiến 

chuyên gia. 

NGHIÊN CỨU CHÍNH 

THỨC 

Nghiên cứu định lƣợng 

Cronbach Alpha 

Phân tích nhân tố  

khám phá EFA 

 Loại các biến có hệ số tương quan biến 

tổng nhỏ 

 Kiểm tra hệ số Alpha 

 Loại các biến có trọng số EFA nhỏ 

 Kiểm tra yếu tố trích được 

 Kiểm tra phương sai trích được 

MÔ HÌNH ĐIỀU CHỈNH 

KIỂM TRA ĐỘ THÍCH 

HỢP CỦA MÔ HÌNH 
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2.2.4. Mô hình nghiên cứu 

a) Mô hình nghiên cứu ban đầu 

Nghiên cứu sử dụng thang đo SERVPERF gồm năm thành phần: Độ 

tin cậy, Sự đáp ứng, Sự Sự thấu cảm và Tính hữu hình đ

. 

 

 

 

b) Mô hình nghiên cứu chính thức 

Trong quá trình nghiên cứu sơ bộ nhận thấy các yếu tố liên quan đến 

tính tiếp cận như vị trí của ngân hàng, khả năng tiếp cận thông tin hay 

giờ giao dịch của ngân hàng có ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ cho 

vay ngắn hạn đối với DNNVV. 

Vì vậy, mô hình nghiên cứu chính thức sẽ được điều chỉnh lại như 

sau để phù hợp với dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với các DNNVV tại 

Agribank Kon Tum.  

 

 

 

Độ tin cậy 

(Reliability) 

Sự đáp ứng 

(Responsibility) 

Sự bảo đảm 

(Assurance) 

Sự thấu cảm 

(Empathy) 

Tính hữu hình 

(Tangibles) 

Chất lƣợng  

dịch vụ 

H1 

H2 

H3 

H4 

H5 

Hình: Mô hình nghiên cứu sử dụng thang đo SERVPERF 
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c) Các giả thuyết 

- H1: Thành phần Độ tin cậy có tác động cùng chiều với Cảm nhận 

chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV. 

- H2: Thành phần Sự đáp ứng có tác động cùng chiều với Cảm nhận 

chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV. 

- H3: Thành phần Sự bảo đảm có tác động cùng chiều với Cảm nhận 

chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV. 

- H4: Thành phần Sự thấu cảm có tác động cùng chiều với Cảm nhận 

chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV. 

- H5: Thành phần Tính hữu hình có tác động cùng chiều với Cảm 

nhận chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV. 

- H6: Thành phần Tính tiếp cận có tác động cùng chiều với Cảm 

nhận chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV. 

Tính tiếp cận 

(Access) 

Tính hữu hình 

(Tangibles) 

Sự thấu cảm 

(Empathy) 

Sự bảo đảm 

(Assurance) 

Sự đáp ứng 

(Responsibility) 

Độ tin cậy 

(Reliability) 

Chất lƣợng  

dịch vụ 

 

Hình: Mô hình nghiên cứu sử dụng thang đo 

SERVPERF điều chỉnh 

H6 

H5 

H4 

H3 

H2 

H1 
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2.2.5.  

- Phân tích độ tin cậy bằng Cronbach Alpha. 

- Phân tích nhân tố khám phá EFA là phép rút gọn dữ liệu và biến 

bằng cách nhóm chúng lại với các nhân tố đại diện. 

- Phân tích hồi quy đa biến. 

a) Phân tích độ tin cậy 

 Hệ số Cronbach’s Alpha là phép kiểm định thống kê mức độ chặc 

chẽ mà các mục hỏi trong thang đo tương quan với nhau.  

b) Phân tích nhân tố khám phá 

Các bước phân tích nhân tố khám phá: 

 Bước 1: Kiểm định Bartlett’s (Bartlett’s Test of Sphericity).  

 Bước 2: Tiến hành xác định số lượng các nhân tố được trích ra 

bằng chỉ số Eigenvalue. 

 Bước 3: Xác định hệ số tương quan giữa các nhân tố bằng cách 

xoay các nhân tố. 

 Bước 4: Sau khi đã trích ra được các nhân tố từ bước 3, chúng ta 

cần kiểm định lại độ tin cậy của các nhân tố này. 

c) Xây dựng mô hình hồi quy bội 

Sau khi rút trích được các nhân tố từ phân tích nhân tố khám phá 

EFA, tiến hành phân tích hồi quy bội. Đó là một kỹ thuật thống kê có thể 

được sử dụng để phân tích mối quan hệ giữa một biến phụ thuộc và 

nhiều biến độc lập. 
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CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. PHÂN TÍCH MÔ TẢ 

3.1.1. Thông tin về khách hàng phân theo loại hình doanh nghiệp 

Trong 140 khách hàng trả lời hợp lệ mà nhóm nghiên cứu đã thu thập 

được cho thấy Loại hình doanh nghiệp thuộc nhóm công ty TNHH chiếm tỉ 

lệ cao nhất với 94 doanh nghiệp chiếm 67,1%.  

3.1.2. Thông tin về khách hàng phân theo hình thức sỡ hữu 

Trong 140 doanh nghiệp trả lời hợp lệ, số lượng doanh nghiệp thuộc 

sỡ hữu tư nhân là 135 doanh nghiệp chiếm 96,4% và số doanh nghiệp 

thuộc sỡ hữu nhà nước là 5 chiếm 3,6%. 

3.1.3. Thông tin về khách hàng phân theo quy mô doanh nghiệp 

Số lượng doanh nghiệp nhỏ chiếm tỉ lệ cao nhất với 103 doanh 

nghiệp chiếm 73,6%, tiếp theo là doanh nghiệp vừa với 29 doanh nghiệp 

chiếm 20,7% và số lượng doanh nghiệp siêu nhỏ là 8 chiếm 5,7%. 

3.1.4. Thông tin về khách hàng phân theo lĩnh vực hoạt động 

kinh doanh chính 

Các khách hàng thường xuyên của Agribank Kon Tum tập trung chủ 

yếu vào 3 lính vực là: Thương mại dịch vụ; công nghiệp và xây dựng; 

Nông, lâm và thủy sản.  

3.1.5. Thông tin về khách hàng phân theo thời gian quan hệ tín 

dụng với Agribank Kon Tum 

Thời gian quan hệ tín dụng của các doanh nghiệp tại Agribank Kon 

Tum khá đa dạng, trong đó nhóm chiếm tỉ lệ cao nhất là có từ 2-4 năm 

làm việc với Agribank Kon Tum với khoảng 57 doanh nghiệp. 

3.2. PHÂN TÍCH THANG ĐO 

3.2.1. Kiểm định Cronbach’s Alpha 

a trên kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha

 

Thành phần Độ tin cậy có 06 biến quan sát, cả 06 biến này đều có hệ 

số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3 nên tất cả đều được chấp nhận. 

Ngoài ra hệ số tin cậy Cronbach Alpha 0,899 (lớn hơn 0,7) nên thang đo 
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thành phần được chấp nhận đưa vào phân tích nhân tố tiếp theo. 

Thành phần Sự đáp ứng có 04 biến quan sát, cả 04 biến này đều có 

hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3 nên tất cả đều được chấp nhận. 

Ngoài ra hệ số tin cậy Cronbach Alpha 0,934 (lớn hơn 0,7) nên thang đo 

thành phần được chấp nhận đưa vào phân tích nhân tố tiếp theo.  

Thành phần Sự đảm bảo có 04 biến quan sát, cả 04 biến này đều có 

hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3 nên tất cả đều được chấp nhận. 

Ngoài ra hệ số tin cậy Cronbach Alpha 0,843 nên thang đo thành phần 

được chấp nhận đưa vào phân tích nhân tố tiếp theo.  

Thành phần Sự tin cậy có 04 biến quan sát, cả 04 biến này đều có hệ 

số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3 nên tất cả đều được chấp nhận. 

Ngoài ra hệ số tin cậy Cronbach Alpha 0,882 (lớn hơn 0,7) nên thang đo 

thành phần được chấp nhận đưa vào phân tích nhân tố tiếp theo. 

Thành phần Tính hữu hình có 03 biến quan sát, cả 03 biến này đều 

có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3 nên tất cả đều được chấp 

nhận. Ngoài ra hệ số tin cậy Cronbach Alpha 0,855 (lớn hơn 0,7) nên 

thang đo thành phần được chấp nhận đưa vào phân tích nhân tố tiếp 

theo.  

Thành phần Tính tiếp cận có 04 biến quan sát, cả 04 biến này đều có 

hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0,3 nên tất cả đều được chấp nhận. 

Ngoài ra hệ số tin cậy Cronbach Alpha 0,874 (lớn hơn 0,7) nên thang đo 

thành phần được chấp nhận đưa vào phân tích nhân tố tiếp theo. 

3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Kiểm định KMO và Bartlett's trong phân tích nhân tố cho thấy hệ số 

KMO cao (bằng 0,922 > 0,5) giá trị kiểm định Bartlett’s có mức ý nghĩa 

(Sig. =0,000 <0,05) cho thấy phân tích nhân tố EFA rất thích hợp. 

Tại các mức giá trị Eigenvalues lớn hơn 1 và với phương pháp rút 

trích Principal Components và phép quay Varimax, phân tích nhân tố đã 

trích được 06 nhân tố từ 24 biến quan sát và với phương sai trích là 

71,054% (lớn hơn 50%) đạt yêu cầu.  

Dựa trên phân tích của bảng Rotated Component Matrix -
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nhỏ hơn 0,3 cũng sẽ bị loại.  

a)  

Sau khi loại các biến không thỏa mãn trong phần phần các yếu tố 

ảnh hưởng đến Cảm nhận chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn 

đối với DNNVV của khách hàng được đo bằng 20 biến quan sát. Kết 

quả phân tích nhân tố lần 2 cho thấy tổng phương sai rút trích dựa trên 6 

nhân tố có Eigenvanlues lớn hơn 1 là bằng 73.761% cho thấy phương sai 

rút trích đạt yêu cầu (> 50%). 

Như vậy 6 thành phần các yếu tố ảnh hưởng đến Cảm nhận chung về 

chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV của khách hàng 

ban đầu vẫn giữ lại để giải thích các yếu tố ảnh hưởng đến sự Cảm nhận 

chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV của 

khách hàng trong giai đoạn hiện nay. Với tổng phương sai rút trích là 

73,761% cho biết 6 nhân tố này giải thích được 73,761% biến thiên của 

dữ liệu. 

 

3.2.3. Cảm nhận 

chung 

Kiểm định KMO và Bartlett's trong phân tích nhân tố cho thấy hệ số 

KMO đạt yêu cầu (bằng 0.735) giá trị kiểm định Bartlett’s có mức ý 

nghĩa (Sig. =0.000 <0.05) cho thấy phân tích nhân tố EFA rất thích hợp. 

Tại các mức giá trị Eigenvalues lớn hơn 1 và với phương pháp rút 

trích principal components và phép quay varimax, phân tích nhân tố đã 

trích được 1 nhân tố từ 1 biến quan sát và với phương sai trích là 

81,509% (lớn hơn 50%) đạt yêu cầu. Với phương pháp rút trích nhân tố 

principal components với phép quay varimax đã trích được 1 nhân tố 

duy nhất với hệ số tải nhân tố của các biến khá cao. 
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3.2.4. Mô hình nghiên cứu điều chỉnh 

20 b  

(Các giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6 được giữ như cũ). 

3.2.5. Kiểm định mô hình nghiên cứu 

Sau khi kiểm định thang đo bằng EFA, Cronbach’s Alpha ta đã xác 

định được 6 nhân tố ảnh hưởng đến Cảm nhận chung về chất lượng dịch 

vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV 

 

 

CNC = β0 + β1DTC + β2SDU + β3SBD + β4STC + β5THH + β6TCC 

β1, β2, β3, β4, β5, β6 

– Cảm nhận chung.  

DTC, SDU, SBD, STC, THH và TCC. 

Tính tiếp cận 

(Access) 

Tính hữu hình 

(Tangibles) 

Sự thấu cảm 

(Empathy) 

Sự bảo đảm 

(Assurance) 

Sự đáp ứng 

(Responsibility) 

Độ tin cậy 

(Reliability) 

Chất lƣợng  

dịch vụ 

 

H6 

H5 

H4 

H3 

H2 

H1 
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3.2.6. Kiểm định ma trận tƣơng quan giữa các biến 

Ma trận này cho thấy mối tương quan giữa biến CNC (biến phụ 

thuộc) với các biến độc lập DTC, SDU, SBD, STC, THH, TCC. Hệ số 

tương quan giữa các biến đều cao (thấp nhất bằng 0,506) ta có thể kết 

luận các biến độc lập có thể đưa vào mô hình để giải thích cho biến 

CNC, các giá trị Sig. đều nhỏ (< 0,01).  

Ngoài ra các biến độc lập có tương quan với nhau với mức ý nghĩa 

nhỏ (nhỏ hơn 0.01). Do vậy chúng ta kiểm định chặt hiện tượng đa cộng 

tuyến xảy ra trong phương trình hồi quy. 

Mối tương quan giữa biến phụ thuộc và sáu biến độc lập cho thấy 

mối tương quan giữa Cảm nhận chung về chất lượng dịch vụ cho vay 

ngắn hạn đối với DNNVV (biến phụ thuộc) với từng biến độc lập. Trong 

đó: 

- Các hệ số tương quan từ 0,4 đến 0,6 cho thấy các biến này có 

tương quan  trung bình. 

- Riêng biến Tình tiếp cận và chất lượng lịch vụ, Sự đáp ứng và chất 

lượng lịch vụ có hệ số tương quan 0,667 và 0,718. 

3.2.7.  

Để kiểm định sự phù hợp giữa thành phần DTC, SDU, SBD, STC, 

THH, TCC với CNC, tác giả sử dụng hàm hồi quy tuyến tính với 

phương pháp đưa vào một lượt. Như vậy thành phần DTC, SDU, SBD, 

STC, THH, TCC là biến độc lập – Independents và CNC là biến phụ 

thuộc – Dependent sẽ được đưa vào chạy hồi quy từng bước. Kết quả 

nhận được cho thấy mức ý nghĩa Sig. rất nhỏ 0.00 và hệ số xác định R
2
 = 

0,658 (hay R
2
 hiệu chỉnh = 0,648) chứng minh cho sự phù hợp của mô 

hình. Nghĩa là mô hình hồi quy tuyến tính được xây dựng phù hợp với 

tập dữ liệu 64,8%. Nói cách khác khoảng 64,8% khác biệt của biến độc 

lập có thể giải thích bởi sự khác biệt của biến phụ thuộc  
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p hay không.   

0: β1= β2,= β3 = β4 = β5 = β6 = 0    <=>   R
2
 = 0 

0 

th  

Giả thiết H1:  0. Nếu chấp nhận H1 thì tồn tại βj nào đó trong 

mô hình khác 0 hay các biến giải thích được sự thay đổi của biến phụ 

thuộc hay mô hình xây dựng là phù hợp.  

Ta có 14,2133;6;05.0;; 21
FF dfdf  

Từ kết quả phân tích phương sai: F = 63,517> 2,14, do đó ta bác bỏ 

H0 và chấp nhận H1 

T
2

0

0,05 có nghĩa là mô hình hồi quy tuyến tính đưa ra là phù hợp với dữ 

liệu thực tế thu thập được và các biến đưa vào đều có ý nghĩa trong 

thống kê với mức ý nghĩa 5%. Như vậy, biến phụ thuộc và các biến độc 

lập có tương quan tuyến tính với nhau ở mức độ tin cậy là 95%. 

* Kiểm định phân phối chuẩn của phần dƣ: 

Phần dư có thể không tuân theo phân phối chuẩn vị những lý do như: 

sử dụng sai mô hình, phương sai không phải là hằng số, số lượng các 

phần dư không đủ nhiều để phân tích...  

của phần dư bằng cách xây dựng biểu đồ tần số của các phần dư. Biểu đồ 

cho thấy một đường cong phân phối chuẩn được đặt chồng lên biểu đồ tần 

số. Ta có thể kết luận rằng phân phối của phần dư xấp xỉ chuẩn. Như vậy 

giả thuyết phân phối chuẩn của phần dư không bị vi phạm 
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. 

Hình: Kiểm định phân phối chuẩn của phần dƣ 

3.2.8.  Xác định tầm quan trọng của các yếu tố trong mô hình 

Hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance Inflation factor – VIF) 

nhỏ (nhỏ hơn 3) 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. 

Trong 6 thành phần ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ nêu trên hầu 

hết đều có ảnh hưởng đáng kể đến CNC về chất lượng dịch vụ với mức 

ý nghĩa sig < 0,05. Riêng hai thành phần Tính hữu hình và tính tiếp cận 

với mức ý nghĩa Sig > 0,05 nên hai thành phần này không có ảnh hưởng 

đến Cảm nhận chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với 

DNNVV. Như vậy, trong 6 giả thuyết đặt ra trong mô hình nghiên cứu 

chính thức ta chấp nhận 4 giả thuyết và hai giả thuyết Tính hữu hình và 

Tính tiếp cận bị bác bỏ. 

Theo k

như sau: 

CNC = 0,150*DTC + 0,285*SDU + 0,140*SBD + 0,333*STC 

Trong đó:  

Th  

Hệ số hồi quy mang dấu dương thể hiện các yếu tố trong mô hình 

Mean = 8.93E-16 
Std.Dev = 0.91 
N = 140 
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hồi quy trên ảnh hưởng tỷ lệ thuận chiều đến chất lượng dịch vụ. 

3.3. ĐÁNH GIÁ SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁC YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC 

3.3.1. Đánh giá mức quan trọng của Cảm nhận chung về chất 

lƣợng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV theo loại sỡ hữu 

Với mức ý nghĩa của kiểm định Levene’s Sig. = 0,546 (> 0,05) ta kết 

luận phương sai thay đổi và kết quả kiểm định T – Test với mức ý nghĩa 

Sig. = 0,842 (> 0,05). Do vậy ta kết luận không có sự khác biệt có ý 

nghĩa thống kê giữa Cảm nhận chung về chất lượng dịch vụ cho vay 

ngắn hạn đối với DNNVV với yếu tố sỡ hữu công ty. 

3.3.2. Đánh giá mức quan trọng của Cảm nhận chung về chất 

lƣợng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV theo loại hình 

doanh nghiệp 

Với mức ý nghĩa của kiểm định Levene’s Sig. = 0,423 (> 0,05) ta kết 

luận phương sai thay đổi và kết quả kiểm định ANOVA với mức ý nghĩa 

Sig. = 0,737 (> 0,05) do vậy ta kết luận không có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê giữa Cảm nhận chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn 

đối với DNNVV của khách hàng với loại hình doanh nghiệp. 

3.3.3. Đánh giá mức quan trọng của Cảm nhận chung về chất 

lƣợng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV theo lĩnh vực hoạt 

động kinh doanh 

Với mức ý nghĩa của kiểm định Levene’s Sig. = 0,430 (> 0,05) ta kết 

luận phương sai thay đổi và kết quả kiểm định ANOVA với mức ý nghĩa 

Sig. = 0,248 (> 0,05) do vậy ta kết luận không có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê giữa Cảm nhận chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn 

đối với DNNVV với lĩnh vực hoạt động kinh doanh. 

3.3.4.  Đánh giá mức quan trọng của Cảm nhận chung về chất 

lƣợng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV theo số năm tham 

gia giao dịch với Agribank Kon Tum 

Với mức ý nghĩa của kiểm định Levene’s Sig. = 0,254 (> 0,05) ta kết 

luận phương sai thay đổi và kết quả kiểm định ANOVA với mức ý nghĩa 

Sig. = 0,03 (> 0,05). Do vậy ta kết luận có sự khác biệt có ý nghĩa thống 
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kê giữa Cảm nhận chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối 

với DNNVV với số năm tham gia giao dịch với Agribank Kon Tum. 

3.3.5. Đánh giá mức quan trọng của Cảm nhận chung về chất 

lƣợng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV theo quy mô doanh 

nghiệp 

Với mức ý nghĩa của kiểm định Levene’s Sig. = 0,462 (> 0,05) ta kết 

luận phương sai thay đổi và kết quả kiểm định ANOVA với mức ý nghĩa 

Sig. = 0,009 (< 0,05). Do vậy ta kết luận có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê giữa Cảm nhận chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn 

đối với DNNVV với quy mô doanh nghiệp. 

3.4. Ý nghĩa của biến phụ thuộc và biến độc lập 

3.4.1. Biến phụ thuộc 

Cảm nhận chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với 

DNNVV là biến phụ thuộc được sử dụng nghiên cứu trong đề tài. 

Nghiên cứu cho rằng chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn tại Agribank 

Kon Tum là nhân tố quan trọng quyết định đến việc khách hàng tham 

gia sử dụng dịch vụ và đồng thời là yếu tố quan trọng cho việc khách 

hàng sử dụng lặp lại và tần suất sử dụng dịch vụ nhiều hơn.  

Nghiên cứu cũng đã đưa ra các giả thuyết cho rằng nhân tố cảm nhận 

chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV bị tác 

động nhiều nhất bởi các yêu tố gồm Sự tin cậy, Sự đáp ứng, Sự bảo đảm, 

tính hữu hình, tính hữu hình, tính tiếp cận. Hay nói một cách khác thì 6 

nhân tố sẽ tác động đến khoảng cách mong đợi về dịch vụ của khách hàng 

và nhận thức cảm nhận của khách hàng khi sử dụng qua dịch vụ đó. 

3.4.2. Biến độc lập 

Các biến độc lập được sử dụng trong nghiên cứu là Độ tin cậy, Sự 

đáp ứng, Sự bảo đảm, Sự thấu cảm, Tính hữu hình và Tính tiếp cận. Các 

biến này được sử dụng để đo lường những khía cạnh khác nhau có thể 

tác động tới cảm nhận chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn 

đối với DNNVV. Các biến này cho thấy được xây dựng từ những nghiên 

cứu trước đây đặc biệt là từ nghiên cứu của Prashuraman & ctg 1988 và 

nghiên cứu của Cronin & Taylor, 1992.  
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CHƢƠNG 4  

HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. NÂNG CAO ĐỘ TIN CẬY CŨNG NHƢ UY TÍN 

- Khi quý khách gặp khó khăn, Agribank Kon Tum nên quan tâm 

giúp đỡ, tháo gỡ khó khăn. 

- Nên quan tâm đến công tác xây dựng và phát triển thương hiệu 

Agribank.  

- Để nâng cao mức độ tin cậy Agribank Kon Tum cần phải tuyệt đối 

bảo mật các thông tin cũng như các giao dịch của khách hàng. 

- Đối với một ngân hàng thì uy tín luôn là một vấn đề được đặt lên 

hàng đầu, vì vậy nên luôn luôn thực hiện đúng lời hứa. 

4.2. NÂNG CAO SỰ ĐÁP ỨNG VÀ SỰ BẢO ĐẢM 

- Nên hoàn thiện quy trình cho vay, đơn giản hóa các thủ tục.  

- Nên xây dựng bản mô tả chi tiết từng công việc để mọi công việc 

phải được theo dõi, giám sát, từ đó giảm thiểu thời gian chết, thời gian 

nghỉ trong từng khâu của quy trình, đám ứng yêu cầu về mặt thời gian 

cho khách hàng.  

- Công khai một số điện thoại quan trọng đề khách hàng thuận tiện 

trong quá trình giao dịch. 

- Nên tổ chức kiểm tra dịch vụ một cách thường xuyên và xuyên 

suốt, xây dựng trình tự kiểm tra dịch vụ gắn liền với các biện pháp khắc 

phục và phòng ngừa sai phạm.  

- Xây dựng nguồn nhân lực có trình độ cao và chuyên nghiệp để đáp 

ứng yêu cầu ngày cang cao của công việc.  

- Nâng cao công tác thẩm định, tái thẩm định cho vay.  

- Nên hoàn thiện quy trình kiểm tra, giám sát sau cho vay.  

- Nên xây dựng cụ thể các sản phẩm dịch vụ cho vay đối với khách 

hàng doanh nghiệp.  

- Xây dựng các gói sản phẩm có liên quan đến sản phẩm cho vay 

ngắn hạn đối với doanh nghiệp. 
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4.3. ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG MARKETING, CHĂM SÓC 

KHÁCH HÀNG ĐỂ GIA TĂNG SỰ THẤU CẢM 

- Nên tổ chức bộ phận chăm sóc khách hàng.  

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phân đoạn thị trường, xác định thị 

trường mục tiêu. 

- Thường xuyên tổ chức thăm dò ý kiến khách hàng. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giới thiệu các sản phẩm, tiện 

ích ngân hàng hiện đại như các dịch vụ ngân hàng điện tử, báo nợ đến 

hạn qua tin nhắn, E-mail,… 

- Hiện đại hoá trang thiết bị, công nghệ thông tin. 

- Cần tổ chức, xây dựng và thực hiện các chính sách ưu đãi đối với 

các khách hàng truyền thống. 

4.4. PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN THIỆN CÁC KÊNH PHÂN 

PHỐI ĐỂ ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP ĐỂ GIA 

TĂNG TÍNH TIẾP CẬN 

Agribank Kon Tum cũng cần xây dựng và hoàn thiện kênh phân 

phối Internet Banking và Mobi Banking để các DNNVV dễ dàng tiếp 

cận với Agribank. 
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KẾT LUẬN 

 

 thang đo SERVPERF, mô hình nghiên cứu đề xuất gồm 

sáu thành phần có tác động đến Cảm nhận chung về chất lượng dịch vụ 

cho vay ngắn hạn đối với DNNVV tại Agribank Kon Tum bao gồm: Độ 

tin cậy, sự đáp ứng, sự bảo đảm, tính hữu hình, sự thấ ếp 

cận.  

Cảm nhận chung về chất lượng dịch 

vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV 

1

 

Cảm nhận 

chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV của 

khách hàng

Cảm nhận chung 

về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV của khách 

hàng

thấy thành phần sự thấu cảm có ảnh hưởng nhiều nhất đến Cảm nhận 

chung về chất lượng dịch vụ cho vay ngắn hạn đối với DNNVV của 

khách hàng. 

Nội dung nghiên cứu đã đem lại kết quả và những đóng góp nhất 

định đến thực tiễn hoạt động kinh doanh của Agribank Kon Tum. Tuy 

nhiên, nghiên cứu vẫn còn những hạn chế nhất định. Hạn chế lớn nhất 

trong nghiên cứu này theo quan điểm của tác giả là việc khảo sát (bằng 

phương pháp phỏng vấn, và bản câu hỏi) đều được thực hiện do các 

nhân viên của Agribank nên quá trình trả lời của khách hàng chắn chắn 

không thể tránh được tình trạng cả nể, e ngại nói sự thật, vì vậy câu trả 

lời có thể không trung thực, không đảm bảo tính khách quan. Nếu việc 
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nghiên cứu được thực hiện bởi một tổ chức/cá nhân độc lập khác thì kết 

quả nghiên cứu có thể sẽ chính xác và thiết thực hơn. Đây cũng là hướng 

nghiên cứu trong tương lai của đề tài. 

Ngoài ra, hành vi của nhân viên đi giao dịch với ngân hàng và hành 

vi của chủ doanh nghiệp (hay tập thể doanh nghiệp) là khác nhau. Trong 

khi đối với DNNVV thì hai chủ thể này khác nhau. Và trong quá trình 

nghiên cứu điều tra chắc chắn không thể không xảy ra trường hợp chủ 

thể đánh giá, cho ý kiến chỉ đứng trên quan điểm cá nhận. Điều này ảnh 

hưởng đến kết quả nghiên cứu cuối cùng của đề tài.  

 


