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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Ngày nay, dịch vụ thanh toán hiện đại của các ngân hàng thương 

mại trong nước không ngừng phát triển đáp ứng kịp thời nhu cầu hội 

nhập kinh tế với dịch vụ tài chính hiện đại của hệ thống ngân hàng 

trên thế giới. Thị trường thẻ ngân hàng ở Việt Nam hiện nay phát 

triển rất sôi động, đặc biệt là thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM) với hơn 

50 ngân hàng tham gia phát hành và hơn 200 thương hiệu khác nhau. 

Với dân số hơn 90 triệu người và cơ cấu dân số trẻ, Việt Nam được 

coi là thị trường tiềm năng cho sự phát triển của dịch vụ này. 

Nghiên cứu thực nghiệm đã chỉ ra rằng việc giữ một khách hàng 

cũ so với thu hút một khách hàng mới có thể rẻ hơn gấp mười lần
1
, 

do đó, những nỗ lực và các nguồn lực của ngân hàng nên tập trung 

vào giá trị cảm nhận của khách hàng. Giá trị cảm nhận của khách 

hàng hiện nay được xem là yếu tố cạnh tranh quan trọng để hạn chế 

tối đa việc mất khách hàng, mặt khác, duy trì mối quan hệ lâu dài với 

khách hàng và khiến họ trở thành những khách hàng trung thành của 

mình. Vì vậy, các ngân hàng cần nhận thức được tầm quan trọng của 

yếu tố này.  

Khái niệm giá trị cảm nhận của khách hàng đã được nhiều nhà 

nghiên cứu trên thế giới quan tâm đến. Ở nước ta cũng đã có nhiều 

nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này, tuy nhiên, có rất ít nghiên 

cứu về giá trị cảm nhận của khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ ngân 

hàng. Nắm bắt sự thiết yếu và thực tiễn của vấn đề, tác giả thực hiện 

đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận 

của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương 

                                                           
1
 Roig, et al (2006), “Customer perceived value in banking services”, 

International Journal of Bank Marketing, 24 (5), 266-283. 
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mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum”.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa cơ sở lý luận về giá trị cảm nhận và các nhân tố 

ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng, tổng thuật một số 

mô hình nghiên cứu trước đây. 

- Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của 

khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Thương mại cổ 

phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Kon Tum. 

- Đo lường giá trị cảm nhận của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ 

ATM của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 

Chi nhánh Kon Tum. 

- Đề xuất một số hàm ý chính sách cho nhà quản trị nhằm nâng 

cao giá trị cảm nhận của khách hàng đối với dịch vụ thẻ ATM của 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh 

Kon Tum. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

- Những nhân tố nào ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của khách 

hàng khi sử dụng dịch vụ thẻ ATM? 

- Giá trị cảm nhận của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM của Ngân 

hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Kon 

Tum hiện nay như thế nào? 

- Làm thế nào để nâng cao giá trị cảm nhận của khách hàng về 

dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương 

Việt Nam Chi nhánh Kon Tum? 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị cảm 

nhận của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng 

Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Kon Tum. 
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- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung xác định các thang đo 

đo lường và khảo sát thực trạng giá trị cảm nhận của khách hàng sử 

dụng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công 

thương Việt Nam Chi nhánh Kon Tum trên địa bàn thành phố Kon 

Tum. Khảo sát được thực hiện trong khoảng thời gian từ tháng 10 

đến tháng 11 năm 2015. 

5. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài thực hiện nghiên cứu qua 2 giai đoạn: 

  + Nghiên cứu sơ bộ: Tiến hành điều tra thử 30 khách hàng tại 

ngân hàng. Kết quả giai đoạn này là cơ sở để kiểm tra, rà soát và điều 

chỉnh bảng câu hỏi lần cuối trước khi tiến hành điều tra chính thức. 

  + Nghiên cứu chính thức: sử dụng bảng câu hỏi được chỉnh sửa 

từ kết quả nghiên cứu sơ bộ, khảo sát trực tiếp khách hàng nhằm thu 

thập dữ liệu khảo sát. Sau đó tiến hành nhập liệu vào phần mềm xử 

lý số liệu thống kê, tiến hành thực hiện kiểm định sự tin cậy của các 

thang đo và phân tích dữ  liệu. Phần mềm SPSS được sử dụng làm 

công cụ phân tích số liệu khảo sát.  

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

6.1. Một số nghiên cứu về giá trị cảm nhận của khách hàng 

trên thế giới 

6.2. Một số nghiên cứu trong nƣớc liên quan đến giá trị cảm 

nhận của khách hàng 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ 

CẢM NHẬN VỀ DỊCH VỤ 

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 

1.1.1. Khái niệm giá trị dành cho khách hàng 

Theo Philips Kotler và Kevin Lane Keller, “giá trị dành cho 

khách hàng là chênh lệch giữa tổng giá trị mà khách hàng nhận được 

và tổng chi phí mà khách hàng phải trả cho một sản phẩm/dịch vụ 

nào đó”
2
. 

1.1.2. Khái niệm giá trị cảm nhận của khách hàng 

Theo định nghĩa của Zeithaml (1988) giá trị cảm nhận là sự đánh 

giá tổng thể của người tiêu dùng về tiện ích của một sản phẩm hay 

dịch vụ dựa vào nhận thức của họ về những gì nhận được và những 

gì phải bỏ ra. Do đó, nó được hiểu là một khái niệm mang tính cá 

nhân và chủ quan (Parasuraman & các cộng sự, 1985). 

Phương pháp thứ hai dựa vào khái niệm giá trị cảm nhận như là 

một khái niệm đa chiều. Quan điểm về giá trị này kết hợp phương 

diện chức năng và phương diện cảm xúc bao gồm các khía cạnh tình 

cảm và xã hội của cá nhân, tìm hiểu kỹ hơn các đối tượng liên quan 

đến hành vi mua hàng của khách hàng. Các yếu tố được xác định 

trong phương diện chức năng bao gồm giá trị tiền bạc, chất lượng 

sản phẩm, tính hay thay đổi, chất lượng dịch vụ, những hy sinh phi 

tiền bạc và giá. Phương diện cảm xúc bao gồm cảm nghĩ hoặc tình 

cảm do các sản phẩm hoặc dịch vụ tạo ra. Phương diện cảm xúc này 

được hình thành bởi yếu tố tình cảm, liên quan đến những cảm nghĩ 

hoặc tình cảm bên trong, và yếu tố xã hội, liên quan đến ảnh hưởng 

                                                           
2
 P.Kotler và K.L.Keller (2006) Marketing Management, 12th ed, Prentice Hall, 141. 



5 

của xã hội đến việc mua hàng (Sánchez & các cộng sự, 2006). 

1.2.  CÁCH THỨC ĐO LƢỜNG GIÁ TRỊ CẢM NHẬN 

CỦA KHÁCH HÀNG  

Theo Zeithaml (1988), chất lượng và giá cả là hai yếu tố để đo 

giá trị cảm nhận của khách hàng. Tuy nhiên, một số tác giả cho rằng 

việc nhìn nhận giá trị cảm nhận của khách hàng chỉ bằng sự cân đối 

giữa chất lượng và giá cả là quá đơn giản (Schechter, 1984; Bolton & 

Drew,1991) nhất là khi sản phẩm không phải là điểm trọng tâm, khi 

người tiêu dùng đánh giá dịch vụ thì những tiêu chuẩn khác được cần 

đến để giải thích rõ ràng hơn lợi ích và chi phí. 

Một mô hình lý thuyết rộng hơn về giá trị cảm nhận của khách 

hàng đã được phát triển bởi Sheth, Newman và Gross (1991a, 1991b) 

bao gồm năm yếu tố: chức năng, điều kiện, xã hội, cảm xúc và tri 

thức. 

De Ruyter & các cộng sự (1997) trong một nghiên cứu định 

lượng về sự hài lòng trong quá trình cung cấp dịch vụ và vai trò của 

giá trị khách hàng ở lĩnh vực bảo tàng đã đề xuất giá trị khách hàng 

được đo lường bằng ba yếu tố: yếu tố giá trị cảm xúc cho thấy đánh 

giá tình cảm của việc sử dụng dịch vụ của khách hàng, yếu tố giá trị 

thực tế phản ánh các khía cạnh thực tế của các dịch vụ, và cuối cùng 

là yếu tố hợp lý tạo ra chất lượng dịch vụ và giá cả, giá trị nói trên so 

với tiền bỏ ra. 

Sweeney và Soutar (2001) đã đưa ra thang đo PERVAL để đo 

giá trị cảm nhận của khách hàng bao gồm ba yếu tố: chức năng giá 

trị, giá trị xã hội và giá trị cảm xúc.  

Hầu hết những nghiên cứu trên đều đưa ra thang đo đo lường giá 

trị cảm nhận của khách hàng đối với hàng hóa hữu hình, việc phát 

triển một thang đo giá trị cảm nhận của khách hàng đối với dịch vụ là 
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rất cần thiết. Dựa trên mô hình lý thuyết của Zeithaml (1988), những 

mô hình lý thuyết hiện tại và những đặc tính của dịch vụ, Petrick 

(2002) đã xây dựng thang đo đo lường giá trị cảm nhận của khách 

hàng đối với dịch vụ gọi là thang đo SERV- PERVAL bao gồm 5 

yếu tố, đó là: giá cả tiền tệ, giá cả hành vi, chất lượng cảm nhận, 

phản ứng cảm xúc và danh tiếng. 

Sánchez & các cộng sự (2006) đã phát triển một thang đo giá trị 

cảm nhận với 24 yếu tố, được gọi là GLOVAL. Trong thang đo 

GLOVAL xác định sáu yếu tố của giá trị cảm nhận: yếu tố giá trị 

chức năng: cơ sở vật chất, tính chuyên nghiệp của nhân viên, chất 

lượng của dịch vụ mua và giá cả, hai yếu tố còn lại đề cập đến khía 

cạnh tình cảm của giá trị cảm nhận: giá trị tình cảm và giá trị xã hội. 

Roig & các cộng sự (2006) đã phân tích các giá trị nhận thức của 

người tiêu dùng trong lĩnh vực ngân hàng và thấy rằng giá trị cảm 

nhận của khách hàng là kết quả từ sự kết hợp giữa giá trị chức năng, 

giá trị tình cảm và giá trị xã hội. 

1.3. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ CẢM 

NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ TRONG NGÀNH 

NGÂN HÀNG 

1.3.1. Giá trị của cơ sở vật chất 

1.3.2. Giá trị của nhân viên 

1.3.3. Giá trị chức năng của sản phẩm/dịch vụ 

1.3.4. Giá trị tri thức 

1.3.5. Giá cả giá cả mang tính tiền tệ  

1.3.6. Giá cả mang tính phi tiền tệ 

1.3.7. Giá trị cảm xúc  

1.3.8. Danh tiếng 

1.3.9. Giá trị xã hội  
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Chapter 2 CHƢƠNG 2 

PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ THẺ ATM 

2.1.1. Khái niệm 

2.1.2.Đặc điểm dịch vụ thẻ: 

2.1.3.  Các chủ thể tham gia hoạt động dịch vụ thẻ 

a. Tổ chức thẻ quốc tế 

b. Tổ chức phát hành thẻ 

c. Tổ chức thanh toán thẻ 

d. Chủ thẻ 

e. Đơn vị chấp nhận thẻ 

2.1.4. Các hoạt động chính của dịch vụ thẻ ATM 

2.1.5. Vai trò của dịch vụ thẻ ATM 

a. Đối với khách hàng sử dụng thẻ ATM 

b. Đối với sự phát triển của ngành 

c. Dịch vụ này hướng đến sự phát triển của nền kinh tế. 

2.2.  MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ NGHỊ 

Từ việc nghiên cứu các lý thuyết liên quan đến các nhân tố ảnh 

hưởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng và các mô hình nghiên 

cứu trước đây, tác giả đề nghị mô hình nghiên cứu dựa trên các luận 

cứ sau: 

Nghiên cứu này tiếp cận giá trị cảm nhận theo phương pháp đa 

chiều.  

Xem xét các nghiên cứu trước đây về giá trị cảm nhận của khách 

hàng trong nhiều lĩnh vực dịch vụ, nổi bật là nghiên cứu của Sánchez 

& các cộng sự (2006) về giá trị cảm nhận của khách hàng trong 

ngành dịch vụ du lịch, nghiên cứu của Dods & các cộng sự (1991) và 
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nghiên cứu của Roig & các cộng sự (2006) về giá trị cảm nhận của 

khách hàng trong lĩnh vực dịch vụ ngân hàng. 

Bên cạnh đó, trong khi xây dựng mô hình nghiên cứu đề nghị, tác 

giả nhận thấy rằng nhân tố giá trị xã hội không có ý nghĩa nhiều 

trong nghiên cứu này. Dịch vụ thẻ ATM, là một dịch vụ phổ thông, 

mọi thành phần của xã hội, có hay không có địa vị xã hội, thu nhập 

cao hay thấp, đều có thể sử dụng dịch vụ này. Do đó, tác giả cho 

rằng nhân tố này không có ảnh hưởng lớn đến giá trị cảm nhận của 

khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM và đã loại nhân tố này ra khỏi 

mô hình nghiên cứu đề nghị. 

Dựa vào những luận cứ trên, tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu 

như sau:  

Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu  

 Các giả thuyết nghiên cứu: 

H1: Giá trị cơ sở vật chất tỷ lệ thuận với giá trị cảm nhận của 

khách hàng. H2: Giá trị của nhân viên tỷ lệ thuận với giá trị cảm nhận 

của khách hàng. H3: Chất lượng dịch vụ tỷ lệ thuận với giá trị cảm 

H1 

H6 

H5 

 

H4 

H3 

 H2 

Giá trị cảm xúc 

 

 

Giá trị của cơ sở vật chất 

 

Giá cả dịch vụ 

 

Giá trị của nhân viên 

Giá trị cảm nhận  

 

Danh tiếng 

Chất lượng dịch vụ 
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nhận của khách hàng. H4: Giá cả dịch vụ tỷ lệ thuận với giá trị cảm 

nhận của khách hàng. H5: Giá trị cảm xúc tỷ lệ thuận với giá trị cảm 

nhận của khách hàng. H6: Danh tiếng tỷ lệ thuận với giá trị cảm nhận 

của khách hàng. 

2.3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.3.1.Quy trình nghiên cứu 

Nghiên cứu này bao gồm hai bước chính: nghiên cứu sơ bộ và 

nghiên cứu chính thức. Cả hai nghiên cứu này đều sử dụng phương 

pháp định lượng.  

2.3.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin và cỡ mẫu 

Thông tin được thu thập bằng hai cách là phát bảng câu hỏi khảo 

sát trực tiếp đến tay các khách hàng đến giao dịch thẻ ATM tại 

Vietin Bank và khảo sát online thông qua công cụ Google Docs chờ 

phản hồi thông tin. Mẫu được chọn theo phương pháp thuận tiện, phi 

xác suất. Kích thước mẫu được chọn cho nghiên cứu chính thức là n 

= 200.  

2.3.3.Phƣơng pháp phân tích dữ liệu 

Phương pháp phân tích dữ liệu được dùng cho nghiên cứu chính 

thức bao gồm phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích 

nhân tố khám phá EFA và phân tích hồi quy tuyến tính bội. Nghiên 

cứu sơ bộ chỉ đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

và phân tích nhân tố khám phá EFA cho từng khái niệm. Dữ liệu thu 

thập được xử lý bằng phần mềm SPSS 21.0. 

2.4. THANG ĐO SỬ DỤNG CHO NGHIÊN CỨU 

Các thang đo được xây dựng trên cơ sở kế thừa các thang đo của 

các nghiên cứu trước đây và đã được ứng dụng trong nhiều nghiên 

cứu về giá trị cảm nhận của khách hàng trong nhiều lĩnh vực dịch vụ 

khác nhau. Tất cả các thang đo được đo lường dạng Likert 5 điểm, 
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với 1 điểm là hoàn toàn phản đối, 2 điểm là phản đối, 3 điểm là trung 

hòa, 4 điểm là đồng ý và 5 điểm là hoàn toàn đồng ý.  

2.4.1.Thang đo giá trị của cơ sở vật chất (ký hiệu là CSVC) 

2.4.2. Thang đo giá trị của nhân viên (ký hiệu là NV) 

2.4.3. Thang đo chất lƣợng dịch vụ (ký hiệu là CLDV) 

2.4.4. Thang đo giá cả dịch vụ (ký hiệu là GCDV) 

2.4.5. Thang đo giá trị cảm xúc (ký hiệu là GTCX) 

2.4.6. Thang đo danh tiếng (ký hiệu là DT) 

2.4.7. Thang đo giá trị cảm nhận tổng quát (ký hiệu là GTCN) 

2.5. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ THANG ĐO 

Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện trong tháng 10 năm 2015 bằng 

phương pháp phỏng vấn trực tiếp khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ 

ATM của Vietin Bank. Số lượng mẫu của nghiên cứu sơ bộ là 30 

mẫu. 

2.5.1. Đánh giá sơ bộ thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha của các thang đo cho thấy 

các thang đo đều có hệ số tương quan biến - tổng trên 0.3 và hệ số tin 

cậy Cronbach’s Alpha từ 0.6 trở lên (đạt yêu cầu). 

2.5.2. Đánh giá sơ bộ thang đo bằng phân tích nhân tố khám 

phá EFA cho từng khái niệm 

Kết quả EFA cho thấy các thang đo đều đạt yêu cầu về nhân tố 

trích, phương sai trích (>50%) và trọng số nhân tố (>0.50).  

Tóm lại sau khi kiểm định sơ bộ thang đo thì ta có được 6 nhóm 

nhân tố với 26 biến quan sát và thang đo đủ tin cậy để đưa vào 

nghiên cứu chính thức. 
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Chapter 3 CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN 

GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ 

THẺ ATM TẠI VIETIN BANK CHI NHÁNH KON TUM 

3.1. MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 

3.2. ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 

3.2.1. Đánh giá thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha 

Kết quả kiểm định cho thấy các thang đo đều có hệ số 

Cronbach’s Alpha và tương quan biến – tổng đạt yêu cầu. Riêng 

trường hợp thang đo giá trị cảm xúc (GTCX) nếu bỏ biến GTCX5 thì 

hệ số Cronbach’s Alpha sẽ tăng lên 0.745 và biến này có hệ số tương 

quan biến – tổng không đạt yêu cầu (0.097<0.3) nên bị loại khỏi mô 

hình. 

3.2.2. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá 

EFA  

a. Kết quả phân tích nhân tố thang đo các nhân tố ảnh hưởng 

đến giá trị cảm nhận của khách hàng 

Theo kết quả từ bảng KMO và Bartlett's Testta thì thống kê Chi-

square của kiểm định Bartlett’s đạt giá trị 2028.956 với mức ý nghĩa 

là 0.000 < 0.05 (đạt yêu cầu), do vậy các biến quan sát có tương quan 

với nhau xét trên phạm vi tổng thể. Chỉ số KMO = 0.796 > 0.5 nên 

phân tích nhân tố là phù hợp với dữ liệu. 

Từ kết quả phương sai giải thích, ta thấy sáu nhân tố đầu tiên có 

eigenvalue lớn hơn 1 và tổng phương sai trích đạt 62.549, thể hiện 

rằng có sáu nhân tố giải thích được 62.549% biến thiên của dữ liệu, 

do vậy các thang đo được rút trích ra chấp nhận được. Các trọng số 

nhân tố của các thang đo đều đạt yêu cầu (>0.40). 
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Thang đo giá trị cảm nhận của khách hàng sau khi được kiểm 

định độ tin cậy và phân tích EFA bao gồm sáu thành phần và 26 biến 

quan sát. Kết quả sáu nhân tố được rút trích ra như sau: Nhân tố 1: 

Chất lượng - giá cả (CLGC) gồm 5 biến quan sát CLDV1, CLDV2, 

CLDV3, CLDV4, GCDV5. Nhân tố 2: Giá trị của cơ sở vật chất 

(CSVC) gồm 4 biến quan sát: CSVC1, CSVC2, CSVC3, CSVC4. 

Nhân tố 3: Giá cả dịch vụ (GCDV) gồm 4 biến quan sát GCDV1, 

GCDV2, GCDV3, GCDV4. Nhân tố 4: Danh tiếng (DT) gồm 4 biến 

quan sát DT1, DT2, DT3, DT4. Nhân tố 5: Giá trị của nhân viên 

(NV) gồm 4 biến quan sát NV1, NV2, NV3, NV4. Nhân tố 6: Giá trị 

cảm xúc (GTCX) gồm 4 biến quan sát GTCX1, GTCX2, GTCX3, 

GTCX4. Tên của các nhân tố sau khi rút trích được giải thích và đặt 

tên dựa trên cơ sở nhận ra các biến có trọng số nhân tố lớn ở cùng 

một nhân tố (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008, tập 2, 

trang 40). 

b. Kết quả phân tích nhân tố thang đo giá trị cảm nhận tổng 

quát  

Thống kê Chi-square của kiểm định Bartlett’s đạt giá trị 104.407 

với mức ý nghĩa là 0.000 < 0.05 (đạt yêu cầu), do vậy các biến quan 

sát có tương quan với nhau xét trên phạm vi tổng thể. Chỉ số KMO = 

0.670 > 0.5 nên phân tích nhân tố là phù hợp với dữ liệu. Kết quả 

EFA cho thấy Eigenvalues = 1,877>1 thì có một nhân tố được rút ra 

và nhân tố này giải thích được 62.563% biến thiên dữ liệu (đạt yêu 

cầu). Các trọng số nhân tố của thang đo đều đạt yêu cầu (>0.40). 

Như vậy, thông qua phân tích EFA các thang đo đều đạt yêu cầu. 
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3.3. MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH SAU KHI PHÂN TÍCH NHÂN TỐ 
 

Hình 3.1: Mô hình nghiên cứu chính thức 

3.4. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

3.4.1. Mô hình hồi quy tuyến tính bội 

Mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận 

của khách hàng gồm 7 khái niệm. Trong đó, giá trị cảm nhận tổng 

quát của khách hàng là khái niệm phụ thuộc, 6 khái niệm còn lại là 

những khái niệm độc lập và được giả định là các nhân tố này tác 

động vào giá trị cảm nhận của khách hàng. Mô hình lý thuyết thể 

hiện mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc trên tổng 

thể như sau 

GTCN = β0 + β1 CSVC + β2 NV + β3 CLGC + β4 GCDV + β5 

GTCX +β6 DT + εi  

3.4.2. Các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính bội: 

Biến phụ thuộc và biến độc lập có quan hệ tuyến tính. Biến phụ 

thuộc (Y) là biến định lượng. Giả định này thỏa mãn vì biến phụ 

H1 

H6 

H5 

 

H4 

H3 

 H2 

Giá trị cảm xúc 

 

 

Giá trị của cơ sở vật chất 

 

Giá cả dịch vụ 

 

Giá trị của nhân viên 

Giá trị cảm nhận  

 

Danh tiếng 

Chất lượng - giá cả 
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thuộc trong mô hình nghiên cứu là biến giá trị cảm nhận, đây là biến 

định lượng. Các quan sát Yi phải độc lập. Các giá trị X phải cố định. 

X được đo lường không có sai số. Phần dư ε có phân phối chuẩn. 

Phương sai của các phần dư không thay đổi (là hằng số). Các sai số 

độc lập với nhau tức là không có hiện tượng tự tương quan giữa các 

phần dư. Không có mối tương quan giữa các biến độc lập (không có 

hiện tượng đa cộng tuyến). 

3.4.3.Xây dựng mô hình hồi quy 

a. Xem xét ma trận hệ số tương quan 

Với kết quả của kiểm định Pearson ta có Sig. giữa các biến độc 

lập và biến phụ thuộc đều đạt yêu cầu (0.000<0.05) nên có thể kết 

luận được là các biến độc lập có tương quan với biến phụ thuộc và có 

thể đưa vào mô hình để giải thích cho biến phụ thuộc. 

b. Đánh giá độ phù hợp của mô hình  

Hệ số R
2
 = 0.819 và R

2 
hiệu chỉnh = 0.671. R

2 
hiệu chỉnh = 0.671 

nghĩa là các biến độc lập trong mô hình giải thích được 67.1% sự 

thay đổi của biến phụ thuộc là biến giá trị cảm nhận tổng quát.  

c. Kiểm định độ phù hợp của mô hình  

Kết quả phân tích phương sai ANOVA cho thấy kiểm định trị 

thống kê F = 65.681 với giá trị sig = 0.000 (<0.05). Như vậy mô hình 

hồi quy tuyến tính bội xây dựng được phù hợp với tập dữ liệu, các 

biến độc lập trong mô hình có quan hệ với biến phụ thuộc. 

d. Các hệ số hồi quy riêng phần trong mô hình \ 

Qua bảng 3.9, ta có thể thấy mô hình hồi quy tuyến tính mẫu có 

giá trị hệ số độ dốc β1, β2, β3, β4, β5, β6 đều khác 0. Mức ý nghĩa quan 

sát được (giá trị Sig) của sáu biến độc lập đều nhỏ hơn 0.05 nên các 

biến độc lập đều có ý nghĩa thống kê trong mô hình. 

Hệ số hồi quy đã chuẩn hóa đều cho thấy các nhân tố đều thực sự 



15 

có ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng, các hệ số này 

đều dương (> 0) và có mức ý nghĩa sig = 0.000 ≤ 0.05. Vậy các biến 

giá trị của cơ sở vật chất (CSVC), giá trị của nhân viên (NV), chất 

lượng giá cả (CLGC), giá cả dịch vụ (GCDV), giá trị cảm xúc 

(GTCX) và danh tiếng (DT) đều có tác động cùng chiều đến giá trị 

cảm nhận của khách hàng. 

Bảng 3.9. Kết quả hồi quy 

  

 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toler

ance 

VIF 

1 

(Constant) -1.656 .271  -6.103 .000   

Giá trị của cơ 

sở vật chất 
.318 .056 .263 5.642 .000 .782 1.279 

Giá trị của nhân 

viên 
.339 .052 .279 6.537 .000 .938 1.066 

Chất lượng giá 

cả 
.325 .050 .321 6.451 .000 .689 1.451 

Giá cả dịch vụ .166 .045 .180 3.668 .000 .709 1.410 

Giá trị cảm xúc .250 .050 .229 5.051 .000 .832 1.202 

Danh tiếng .112 .053 .099 2.113 .036 .769 1.300 

a. Dependent Variable: Giá trị cảm nhận tổng quát 

Hệ số hồi quy đã chuẩn hóa đều cho thấy các nhân tố đều thực sự 

có ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng. 

Phương trình hồi quy chưa chuẩn hóa được viết lại có dạng: 
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GTCN = -1.656 + 0.318*CSVC + 0.339*NV + 0.325*CLGC + 

0.166*GCDV + 0.250*GTCX + 0.112*DT + εi  

Phương trình hồi quy đã chuẩn hóa được viết lại có dạng: 

GTCN = 0.263*CSVC + 0.279*NV + 0.321*CLGC + 

0.180*GCDV + 0.229*GTCX + 0.099*DT 

3.4.4. Dò tìm các vi phạm giả định cần thiết 

a. Giả định liên hệ tuyến tính và phương sai bằng nhau 

Kiểm tra bằng biểu đồ phân tán, kết quả cho thấy phần dư phân 

tán ngẫu nhiên trong một vùng xung quanh đường đi qua tung độ 0. 

không tạo thành một hình dạng nào cụ thể. Như vậy, giả định liên hệ 

tuyến tính và phương sai bằng nhau được thỏa mãn. 

b. Giả định phương sai của sai số không đổi 

Kết quả kiểm định tương quan hạng Spearman cho thấy giá trị 

Sig của các biến độc lập đều >0.05. Điều này cho thấy không thể bác 

bỏ giả thiết H0 : hệ số tương quan hạng của tổng thể bằng 0. Nghĩa là 

giả thuyết phương sai của sai số thay đổi bị bác bỏ.  

c. Giả định về phân phối chuẩn của phần dư 

Dựa vào biểu đồ tần số Histogram có thể nói phân phối phân dư 

xấp xỉ chuẩn (giá trị trung bình Mean= -6.25E-16 rất nhỏ gần bằng 0 

và độ lệch chuẩn Std. Dev = 0.98481 xấp xỉ bằng 1). Biểu đồ tần số 

Q-Q Plot cũng cho thấy các điểm quan sát thực tế tập trung sát 

đường chéo nên giả định phân phối chuẩn của phần dư không bị vi 

phạm. 

d. Giả định về tính độc lập của sai số (không có tương quan 

giữa các phần dư) 

Kết quả phân tích cho thấy Durbin – Watson dU=1.725<d = 

1.901<2. Vậy ta kết luận các phần dư không có tự tương quan bậc 

nhất với nhau. 

e. Giả định không có mối tương quan giữa các biến độc lập (đo 
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lường đa cộng tuyến) 

Hệ số phóng đại phương sai (VIF) của 6 nhân tố đều nhỏ hơn 10. 

Do vậy, có thể kết luận không có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra 

trong mô hình này. 

3.4.5. Kiểm định các giả thuyết của mô hình 

Với kết quả các hệ số hồi quy riêng phần thì các hệ số hồi quy 

đều mang giá trị dương, thể hiện sáu nhân tố trong mô hình hồi quy 

trên đều tỷ lệ thuận với giá trị cảm nhận của khách hàng. Như vậy 

các giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6, của mô hình đều được chấp 

nhận bởi bộ dữ liệu nghiên cứu.  

3.5. MỨC ĐỘ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN GIÁ 

TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG 

Để đánh giá mức độ, thứ tự ảnh hưởng của các nhân tố đến giá trị 

cảm nhận tác giả sử dụng phương trình hồi quy chuẩn hóa vì nó 

mang ý nghĩa kinh tế nhiều hơn là toán học. 

Phương trình hồi quy đã chuẩn hóa có dạng: 

GTCN = 0.263*CSVC + 0.279*NV + 0.321*CLGC + 

0.180*GCDV + 0.229*GTCX + 0.099*DT 

Ta có thể thấy nhân tố tác động mạnh nhất đến giá trị cảm nhận 

của khách hàng sử dụng thẻ ATM tại Vietin Bank là nhân tố “chất 

lượng - giá cả” (CLGC) với hệ số hồi quy chuẩn hóa lớn nhất 0.321. 

“Giá trị của nhân viên” (NV) là nhân tố có tác động mạnh thứ hai 

đến giá trị cảm nhận của khách hàng với hệ số hồi quy chuẩn hóa là 

0.279. Nhân tố có tác động mạnh thứ ba lên giá trị cảm nhận  của 

khách hàng đó là “giá trị của cơ sở vật chất” (CSVC) với hệ số hồi 

quy chuẩn hóa 0.263. Nhân tố có tác động mạnh thứ tư lên giá trị 

cảm nhận của khách hàng là “giá trị cảm xúc” (GTCX) với hệ số hồi 

quy chuẩn hóa là 0.229. Nhân tố có tác động mạnh thứ năm lên giá 

trị cảm nhận của khách hàng là “giá cả dịch vụ” (GCDV) với hệ số 

hồi quy chuẩn hóa 0.180 và nhân tố có tác động yếu nhất đến giá trị 
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cảm nhận của khách hàng là “danh tiếng” (DT) với hệ số hồi quy 

chuẩn hóa 0.099.  

3.6. KẾT QUẢ ĐO LƢỜNG GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA 

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG THẺ ATM TẠI VIETIN BANK 

CHI NHÁNH KON TUM 

Dựa vào kết quả trung bình của các thành phần ảnh hưởng đến 

giá trị cảm nhận. Trong phân tích hồi quy, thành phần “Giá trị của cơ 

sở vật chất” là yếu tố có mức tác động nhiều thứ ba trong sáu yếu tố 

tác động đến giá trị cảm nhận của khách hàng về dịch vụ thẻ ATM 

của Vietin Bank với trọng số đã chuẩn hóa là 0.263. Thành phần “giá 

trị của nhân viên” là thành phần có tác động mạnh thứ hai lên giá trị 

cảm nhận của khách hàng qua kết quả hồi quy và nó cũng được 

khách hàng đánh giá ở mức trung bình 3.08. Thực tế, công tác tuyển 

dụng tại Vietin Bank chi nhánh Kon Tum chưa thực sự khoa học và 

có hệ thống, chủ yếu vẫn dựa vào quan hệ và cảm tính. Bên cạnh đó, 

nhân viên ít gắn bó với ngân hàng, chỉ làm một thời gian và chuyển 

chỗ làm khác, ngân hàng phải liên tục tuyển dụng để đáp ứng nhu 

cầu công việc, do đó nhân viên thường là những người mới, chưa có 

nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các khiếu nại hoặc tư vấn thêm 

cho khách hàng. 

Thành phần “chất lượng – giá cả” là yếu tố có mức tác động 

mạnh nhất tuy nhiên thành phần này cũng chỉ được khách hàng đánh 

giá ở mức trung bình. Khách hàng cho rằng sử dụng dịch vụ thẻ 

tương đối tiết kiệm được thời gian. Chất lượng dịch vụ thẻ ATM của 

Vietin Bank cũng được khách hàng đánh giá là tương đối phù hợp 

với nhu cầu của họ và chất lượng này khá ổn định theo thời gian tuy 

nhiên họ vẫn mong đợi nhiều hơn ở dịch vụ thẻ ATM. Hiện này, 

ATM của Vietin Bank chi nhánh Kon Tum thường chỉ có chức năng 

rút tiền hoặc chuyển khoản trong khi rất nhiều ngân hàng khác đã có 

dịch vụ gửi tiền vào tài khoản thông qua máy ATM, bên cạnh đó hệ 
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thống các ngân hàng liên kết với Vietin Bank còn quá ít so với nhu 

cầu chuyển khoản đa ngân hàng của khách hàng , đây là nguyên nhân 

khiến khách hàng đánh giá “chất lượng – giá cả” chỉ ở mức trung 

bình.  

Thành phần “giá cả dịch vụ” cũng được khách hàng đánh giá ở 

mức độ trung bình với giá trị trung bình là 3.05. Theo khách hàng 

đánh giá thì “giá cả dịch vụ” của Vietin Bank có thấp hơn so với các 

ngân hàng tuy nhiên không đáng kể và mức phí cũng chưa được 

công bố rõ ràng.  

Tuy là những nhân tố ít tác động nhất đến giá trị cảm nhận của 

khách hàng nhưng thành phần “giá trị cảm xúc” và “danh tiếng” 

được khách hàng đánh giá ở mức trên trung bình và cao nhất so với 

các thành phần khác. Giá trị cảm nhận tổng quát của khách hàng 

trung bình là 3.04. Vietin Bank chi nhánh Kon Tum cần phải không 

ngừng cải tiến và nâng cao để có thể cạnh tranh với những đối thủ 

hiện tại cũng như trong tương lai. 

3.7. KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁC YẾU TỐ GIỚI 

TÍNH, THU NHẬP, LĨNH VỰC CÔNG VIỆC VÀ TRÌNH ĐỘ 

HỌC VẤN ĐẾN GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG 

Dựa vào kết quả kiểm định sự khác biệt của các yếu tố giới tính, 

trình độ học vấn, nghề nghiệp và thu nhập có thể kết luận là không 

có sự khác biệt giữa các nhóm giới tính, trình độ học vấn, nghề 

nghiệp và thu nhập đối với giá trị cảm nhận của khách hàng cá nhân 

sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Vietin Bank chi nhánh Kon Tum. 

Riêng đối với nhóm tuổi, kết quả kiểm định Tamhene cho thấy 

Sig giữa nhóm tuổi từ 18-25 so với các nhóm tuổi còn lại đều bé hơn 

0.05, có thể kết luận giá trị cảm nhận giữa nhóm tuổi từ 18-25 có sự 

khác biệt so với các nhóm tuổi còn lại. 
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Chapter 4 CHƢƠNG 4 

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GIA TĂNG GIÁ TRỊ CẢM 

NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ THẺ ATM 

TẠI VIETIN BANK CHI NHÁNH KON TUM 

4.1. CƠ SỞ HÌNH THÀNH KIẾN NGHỊ 

Các giải pháp trong nghiên cứu này sẽ được đưa ra dựa trên kết 

quả về mức độ tác động của các nhân tố lên giá trị cảm nhận của 

khách hàng, từ cơ sở đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị định hướng 

cho ban giám đốc của ngân hàng nhằm gia tăng giá trị cảm nhận của 

khách hàng. 

4.2.  MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM GIA TĂNG GIÁ TRỊ CẢM 

NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ THỂ ATM TẠI 

VIETIN BANK CHI NHÁNH KON TUM 

4.2.1. Về chất lƣợng dịch vụ  

Đây là nhóm giải pháp cần được ưu tiên vì các nhân tố liên quan 

đến chất lượng dịch vụ là những nhân tố có ảnh hưởng mạnh nhất 

đến giá trị cảm nhận của khách hàng.  

Thủ tục đơn giản, nhanh gọn, thời gian giao dịch nhanh chóng, 

tránh phải chờ đợi lâu cũng là yếu tố giúp khách hàng cảm nhận chi 

phí bỏ ra là hợp lý. 

Chất lượng dịch vụ cũng phải đồng đều giữa các trụ ATM nhằm 

tạo cho khách hàng cảm thấy thoải mái và thuận lợi trong giao dịch 

dù ở bất cứ trụ ATM nào của Vietin Bank. 

Phải coi khiếu nại của khách hàng là tín hiệu để ngân hàng không 

ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ. Giải quyết tốt khiếu nại của 

khách hàng vẫn đem lại cơ hội cho ngân hàng giữ chân khách hàng. 

Đồng thời hạn chế được sự lan truyền thông tin do khách hàng không 
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được ngân hàng giải quyết khiếu nại đem sự không hài lòng của 

mình nói với những người khác. 

Ngân hàng cần có sự trao đổi thông tin thường xuyên với khách 

hàng thông qua các chương trình như hội nghị khách hàng, các 

chương trình quảng cáo, khuyếch trương sản phẩm, dịch vụ, tổ chức 

các cuộc thăm dò, điều tra nhu cầu của khách hàng, thiết lập đường 

dây nóng… 

Ngân hàng nên nghiên cứu mở rộng thêm các chức năng cho máy 

ATM như nạp tiền vào tài khoản thông qua máy. Ngoài ra ngân hàng 

cũng nên chú trọng đến các chương trình ưu đãi, khuyến mãi cho 

dịch vụ thẻ ATM. Đặc biệt là trong tình hình hiện nay khi mà các 

ngân hàng đều tung ra các chương trình khuyến mãi, quà tặng nhằm 

thu hút khách hàng. 

4.2.2. Về nhân viên 

 Nhân viên cần phải nắm vững kiến thức công việc cũng như kịp 

thời cập nhật những thay đổi trong chính sách, sản phẩm để tránh 

xảy ra sai sót.  

 Ngân hàng cần xây dựng đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp 

vụ, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ 

khách hàng. Thông tin liên quan đến sản phẩm/ dịch vụ khách hàng 

cần phải được cung cấp đúng, đầy đủ, có ích và cần thiết đối với 

khách hàng.  

Quan tâm đến chế độ lương, thưởng, phúc lợi, các chính sách ưu 

đãi cho nhân viên, đảm bảo giữ được và phát huy tốt năng lực của 

nhân viên. 

4.2.3. Về cơ sở vật chất  

Kiểm tra bảo trì hoặc lắp đặt mới các máy ATM trên địa bàn và 

việc này cần được lên kế hoạch định kỳ để đảm bảo được chất lượng 
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máy ổn định theo thời gian. Tăng thêm mạng lưới máy ATM và các 

cơ sở chấp nhận thanh toán thẻ. Khi tiến hành đặt máy ATM mới, 

ngoài các tiêu chí về mật độ dân cư, hệ thống giao thông thuận lợi, 

ngân hàng cần nghiên cứu các vấn đề về an ninh, đặc biệt là nơi để 

xe cho khách hàng khi đến giao dịch, hạn chế tình trạng khách hàng 

phải để xe dưới lòng đường.  

4.2.4.Về giá trị cảm xúc 

Chú trọng trong công tác tuyển dụng nhân sự.  

Đối với những nhân viên đang làm việc tại ngân hàng cần quan 

tâm đến khách hàng bằng sự phục vụ tận tình, thái độ phục vụ niềm 

nở, vui vẻ. Xử lý các yêu cầu của khách hàng một cách chính xác và 

có kỹ năng để giải quyết các vấn đề khách hàng gặp phải.   

Tổ chức thăm dò ý kiến của khách hàng từ đó sẽ có thêm nhiều 

thông tin từ khách hàng và làm khách hàng cảm thấy mình được 

quan tâm, ý kiến của mình được tôn trọng. 

4.2.5.  Về giá cả dịch vụ 

Công khai rõ ràng các mức phí khi khách hàng đến mở thẻ và có 

phương thức thông báo rõ ràng mỗi khi trừ phí sử dụng dịch vụ.  

Gia tăng giá trị thương hiệu là một cách giúp khách hàng cảm 

nhận giá của dịch vụ mình đang sử dụng tốt hơn, dịch vụ nhận được 

xứng đáng với giá phải trả, từ đó làm tăng giá trị cảm nhận. 

4.2.6.  Về danh tiếng 

Tập trung vào những dịch vụ tăng thêm và quan trọng nhất là 

phong cách phục vụ để khi nhắc đến Vietin Bank là khách hàng nghĩ 

ngay đến một đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt tình, niềm nở và 

chuyên nghiệp, mỗi nhân viên sẽ là người quảng bá cho hình ảnh, 

thương hiêu Vietin Bank. 

Coi trọng vấn đề quan hệ với báo giới để tăng độ phủ sóng và 

truyền các thông tin tích cực một cách thích hợp đến khách hàng.  

  



23 

KẾT LUẬN 

Kết quả chính của nghiên cứu  

Về mặt đo lường các khái niệm, nghiên cứu này có bảy khái 

niệm được đo lường: giá trị của cơ sở vật chất, giá trị của nhân viên, 

chất lượng – giá cả, giá cả dịch vụ, giá trị cảm xúc, danh tiếng và giá 

trị cảm nhận. Các thang đo lường các khái niệm này đã được thiết kế 

và kiểm định ở nhiều nghiên cứu trên thế giới. Sau khi điều chỉnh 

cho thị trường Việt Nam, các thang đo này đều đạt được độ tin cậy 

và giá trị. 

Về mô hình lý thuyết, kết quả của nghiên cứu cho thấy có mối 

quan hệ dương giữa sáu nhân tố: giá trị của cơ sở vật chất, giá trị của 

nhân viên, chất lượng – giá cả, giá cả dịch vụ, giá trị cảm xúc, danh 

tiếng với giá trị cảm nhận của khách hàng. 

Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần giúp các nhà quản trị nhận thức 

được tầm quan trọng của giá trị của cơ sở vật chất, giá trị của nhân 

viên, chất lượng – giá cả, giá cả dịch vụ, giá trị cảm xúc, danh tiếng 

đối với giá trị cảm nhận của khách hàng. Trên cơ sở đó có thể đưa ra 

các chiến lược, định hướng chính sách phù hợp để gia tăng giá trị 

cảm nhận của khách hàng từ đó tăng sự hài lòng và trung thành của 

khách hàng. 

Nghiên cứu này sẽ bổ sung như một tài liệu tham khảo về giá trị 

cảm nhận của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng và làm tài liệu 

tham khảo cho các nghiên cứu tiếp theo về giá trị cảm nhận của 

khách hàng, góp một phần cơ sở lý luận cho các nhà nghiên cứu hàn 

lâm tại Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng. 

Hạn chế của đề tài và hƣớng nghiên cứu tiếp theo  

Thứ nhất, nghiên cứu chỉ thực hiện trong thời gian ngắn với cỡ 

mẫu 200 vẫn còn quá nhỏ. Điều này cho thấy khả năng tổng quát của 
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đề tài nghiên cứu chưa cao. 

Thứ hai, nghiên cứu chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện, phi 

xác suất nên tính đại diện còn thấp, khả năng khái quát cho đám 

đông chưa cao.  

Thứ ba, nghiên cứu này chỉ được thực hiện tại một số chi 

nhánh/phòng giao dịch của Vietin Bank tại Kon Tum và chỉ thực 

hiện khảo sát đối với khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM nên khả 

năng tổng quát của kết quả của nghiên cứu chưa cao. 

Thứ tư, mô hình nghiên cứu chỉ xem xét tác động của sáu nhân tố 

đến giá trị cảm nhận của khách hàng. Có thể còn nhiều yếu tố nữa tác 

động vào giá trị cảm nhận của khách hàng chưa được xem xét như 

giá trị xã hội, yếu tố hợp lý, giá trị tri thức,… 

Thứ năm, nghiên cứu chỉ đánh giá thang đo bằng phương pháp 

phân tích hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA 

và 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. 

Tóm lại, nghiên cứu này đã xây dựng, điều chỉnh thang đo giá trị 

cảm nhận của khách hàng trong ngành ngân hàng. Xác định các nhân 

tố ảnh hưởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng sử dụng thẻ ATM 

tại Vietin Bank chi nhánh Kon Tum và mức độ tác động của chúng. 

Kết quả nghiên cứu này có thể giúp cho các nhà quản trị ngân hàng 

phát triển các chiến lược tiếp thị dựa trên gía trị cảm nhận của khách 

hàng. Đồng thời cung cấp các giá trị đó cho khách hàng một cách 

bền vững, để tạo ra một lợi thế cạnh tranh và duy trì nó theo thời 

gian. 


