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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 thƣơng mại 

trong nƣớc 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 trƣờng 

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 

thƣơng hiệu khác nhau. Với dân số hơn 90 triệu ngƣời và cơ cấu dân số trẻ, 

Việt Nam đƣợc coi là thị trƣờng tiềm năng cho sự phát triển của dịch vụ này. 

Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt nhƣ hiện nay, các ngân hàng luôn có 

những chiến lƣợc nhằm cải thiện chất lƣợng dịch vụ nói chung và dịch vụ thẻ 

ATM nói riêng, tạo sự khác biệt, nâng cao vị thế của mình trên thị trƣờng 

cạnh tranh.  

Các nghiên cứu về dịch vụ tài chính đã chỉ ra rằng các ngân hàng cần 

tập trung nỗ lực của mình vào ba yếu tố cơ bản: giá trị cổ đông (Ingo, 1997), 

giá trị nhân viên (Payne & các cộng sự, 1999) và giá trị cảm nhận của khách 

hàng (Reidenback, 1996; Kelly, 1998; Marple & Zimmerman, 1999) để giải 

quyết những vấn đề trên
1
. Trƣớc đây, biện pháp mà các nhà lãnh đạo coi trọng 

để nâng cao năng lực cạnh tranh đó là nghiên cứu để cải tiến chất lƣợng dịch 

vụ cũng nhƣ quy trình hoạt động nội bộ của ngân hàng mình. Cho đến nay, 

mặc dù những biện pháp này vẫn còn có tác dụng nhƣng không tạo đƣợc lợi 

thế cạnh tranh rõ rệt nữa. Lúc này vấn đề lấy khách hàng làm trung tâm đƣợc 

xem xét và mang lại những hiệu quả rõ ràng hơn. Do đó, giá trị cảm nhận của 

khách hàng hiện nay đƣợc 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 

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

Marketing, Vol. 24 No. 5, pp. 266-283. 
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ngân hàng cần nhận thức đƣợc tầm quan trọng của yếu tố 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 mƣời lần
2
, do đó, những nỗ lực và các 

nguồn lực của ngân hàng nên tập trung vào giá trị cảm nhận của khách hàng. 

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

cứu trên thế giới quan tâm đến. Ở nƣớc 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 

cá nhân sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại ngân hàng thương mại cổ phần Công 

thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum”. Trong nghiên cứu này, tác giả sẽ 

tập trung vào các nhân tố ảnh hƣởng đến “giá trị cảm nhận của khách hàng” 

về một dịch vụ cụ thể tại một ngân hàng cụ thể - việc khám phá ra những 

nhân tố tác động đến giá trị cảm nhận của khách hàng về dịch vụ của ngân 

hàng sẽ giúp cho các nhà quản trị ngân hàng nhận định rõ các yếu tố quan 

trọng và ra những quyết định phù hợp để cải thiện giá trị cảm nhận của khách 

hàng.  

2. Mục tiêu nghiên cứu 

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

hƣởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng, tổng thuật một số mô hình 

nghiên cứu trƣớc đây. 

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

hàng cá nhân sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần 

Công thƣơng Việt Nam Chi nhánh Kon Tum. 

- Đo lƣờng giá trị cảm nhận của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ 

                                                           
2
 Roig, et al (2006), “Customer perceived value in banking services”, International Journal of Bank 

Marketing, 24 (5), 266-283. 
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thẻ ATM của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng 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 cá nhân đối với dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng 

Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam Chi nhánh Kon Tum. 

3. Câu hỏi nghiên cứu 

- Những nhân tố nào ảnh hƣởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng cá 

nhân khi sử dụng dịch vụ thẻ ATM? 

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

Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam Chi nhánh Kon Tum 

hiện nay nhƣ thế nào? 

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

dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt 

Nam Chi nhánh Kon Tum? 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tƣợng nghiên cứu: các nhân tố ảnh hƣởng đến giá trị cảm nhận 

của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM của Ngân hàng Thƣơng mại cổ 

phần Công thƣơng Việt Nam Chi nhánh Kon Tum. 

- Phạm vi nghiên cứu: Đề tài chỉ tập trung xác định các thang đo đo 

lƣờng và khảo sát thực trạng giá trị cảm nhận của khách hàng sử dụng dịch vụ 

thẻ ATM của Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam Chi 

nhánh Kon Tum trên địa bàn thành phố Kon Tum. Khảo sát đƣợc 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 trƣớc khi tiến hành điều tra chính thức. 
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  + Nghiên cứu chính thức: sử dụng bảng câu hỏi đƣợc 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 đƣợc sử dụng làm công cụ phân tích số liệu khảo sát. 

Đối tƣợng khảo sát là khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ thẻ ATM của 

Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Công thƣơng Việt Nam Chi nhánh Kon Tum. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

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

Đầu tiên là nghiên cứu của Sheth & các cộng sự (1991) với nghiên cứu 

định lƣợng trong ngành thuốc lá (Why we buy what we buy: A theory of 

consumption values). Sheth & các cộng sự đã phát triển một lý thuyết giải 

thích lý do tại sao ngƣời tiêu dùng lựa chọn những thứ họ làm. Lý thuyết này 

xác định năm giá trị cốt lõi ảnh hƣởng đến hành vi lựa chọn của ngƣời tiêu 

dùng là chức năng (functional), tình cảm (emotional), xã hội (social), tri thức 

(epistemic), điều kiện (conditional) và giải thích lý do tại sao ngƣời tiêu dùng 

chọn mua hoặc không mua (sử dụng hoặc không sử dụng) một sản phẩm cụ 

thể, lý do tại sao ngƣời tiêu dùng chọn một sản phẩm khác, lý do tại sao ngƣời 

tiêu dùng chọn một thƣơng hiệu khác. Lý thuyết này đƣợc ứng dụng trong tất 

cả các sản phẩm nhƣ hàng tiêu dùng lâu bền, hàng tiêu dùng không lâu bền, 

hàng công nghiệp và dịch vụ. 

Sheth & các cộng sự đã vận dụng và thử nghiệm lý thuyết trên trong 

hơn 200 tình huống tiêu dùng nhƣ tem phiếu thực phẩm, thuốc lá, máy tính, 

và tham dự các sự kiện thể thao, lựa chọn loại sản phẩm liên quan đến xe ô tô 

(ví dụ, chiếc xe thể thao so với những chiếc xe hơi sang trọng); và lựa chọn 

thƣơng hiệu liên quan đến kem đánh răng, thuốc uống (aspirin), xe ô tô,… 

Các nghiên cứu này đã chứng minh giá trị tiên đoán tuyệt vời của lý thuyết 

trên. Nhƣ vậy, lý thuyết này có thể đƣợc sử dụng để dự đoán hành vi tiêu 
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dùng, cũng nhƣ để mô tả và giải thích nó. Lý thuyết này cũng có thể đƣợc áp 

dụng cho bất kỳ tình huống lựa chọn của ngƣời tiêu dùng và giới hạn trong 

những quyết định cá nhân (không phải với sự lựa chọn của cặp đôi hoặc 

nhóm), hành vi lựa chọn có mục đích (không phải lựa chọn ngẫu nhiên) và 

việc ra quyết định lựa chọn là hoàn toàn tự nguyện (không bị bắt buộc). 

Tiếp sau đó, năm 1997, De Ruyter & các cộng sự đã thực hiện nghiên 

cứu “Tính năng động của quá trình cung cấp dịch vụ: Một cách tiếp cận dựa 

trên giá trị” (The dynamics of the service delivery process: A value-based 

approach), một nghiên cứu về sự hài lòng trong quá trình cung cấp dịch vụ và 

vai trò của giá trị khách hàng. Nghiên cứu này tập trung vào các giai đoạn 

khác nhau trong quá trình cung cấp dịch vụ có thể đƣợc mô tả dƣới dạng ba 

khía cạnh của học thuyết giá trị khách hàng (giá trị thực tế - practical value; 

giá trị cảm xúc – emotional value và yếu tố hợp lý – logical value) và từng 

giai đoạn ảnh hƣởng nhƣ thế nào đến sự hài lòng tổng thể.  

De Ruyter & các cộng sự thực hiện nghiên cứu với bốn bảo tàng ở Hà 

Lan và Thụy Điển (193 ngƣời trả lời ở Hà Lan và 287 ngƣời trả lời ở Thụy 

Điển) đã phát hiện rằng chuyến thăm bảo tàng có thể đƣợc chia thành sáu giai 

đoạn riêng biệt: lối vào (entrance), bộ sƣu tập tạm thời (temporary collection), 

bộ sƣu tập cố định (permanent collection), cửa hàng lƣu niệm (the museum 

shop), tủ trƣng bày (the wardrobe) và ảnh hƣởng của từng giai đoạn đến sự 

hài lòng tổng thể phụ thuộc vào sự kết hợp của những giai đoạn tiếp xúc với 

những ngƣời đến thăm nhà bảo tàng. 

Kết quả nghiên cứu của De Ruyter & các cộng sự cung cấp bằng chứng 

thực tế là quá trình cung cấp dịch vụ bảo tàng có thể chia thành các giai đoạn 

riêng biệt và ảnh hƣởng của từng giai đoạn trên tổng thể sự hài lòng phụ thuộc 

vào sự kết hợp của các giai đoạn tiếp xúc với những ngƣời đến thăm nhà bảo 

tàng. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy một mối quan hệ chặt chẽ của ba khía 

cạnh của học thuyết giá trị khách hàng (tình cảm, giá trị thực tế và yếu tố hợp 
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lý) trong các giai đoạn dịch vụ liên tiếp.  

Năm 2001, Sweeney và Soutar đã phát triển một thang đo đo lƣờng giá 

trị cảm nhận với 19 biến quan sát, đƣợc chia thành bốn nhân tố: giá trị chất 

lƣợng (functional value – quality), giá trị cảm xúc (emotional value), giá trị 

tính theo giá cả (functional value – price) và giá trị xã hội (social value) và 

đƣợc gọi là thang đo PERVAL (Consumer perceived value: The development 

of a multiple item scale). Thang đo PERVAL có thể đƣợc dùng để đánh giá 

nhận thức của khách hàng về một mặt hàng tiêu dùng tốt ở cấp độ nhãn hiệu. 

 

Hình 1.1. Mô hình nghiên cứu giá trị cảm nhận của  

Sweeney và Soutar (2001) 

Dựa trên mô hình của Sheth & các cộng sự (1991a, 1991b), các tác giả 

xây dựng một thang đo giá trị nhận thức. Nghiên cứu đƣợc thực hiện với mẫu 

là 273 sinh viên năm thứ ba hoặc học viên sau đại học tại 3 trƣờng đại học tại 

Úc thông qua một thang đo likert 7 điểm với 85 biến quan sát đƣợc nhóm 

thành 4 yếu tố đo lƣờng giá trị chức năng (19 biến quan sát cho chất lƣợng 

cảm nhận và 15 biến quan sát cho giá), 29 biến quan sát đo lƣờng giá trị xã 

hội và 22 biến quan sát đo lƣờng giá trị tình cảm. Và sau một quá trình sàng 

lọc, tác giả có đƣợc một thang đo rõ ràng với 24 biến quan sát. 
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Với thang đo gồm 24 biến quan sát đã đƣợc sàng lọc ở giai đoạn 1, các 

tác giả tiếp tục với một khảo sát qua điện thoại ở ngƣời lớn từ 18 tuổi trở lên 

ở thủ đô Perth thuộc bang Tây Úc. Các số điện thoại đã đƣợc lựa chọn ngẫu 

nhiên và các cuộc gọi thực hiện vào buổi tối và cuối tuần. Đã có 303 cuộc 

phỏng vấn để sử dụng trong giai đoạn thứ hai của phân tích. Ở giai đoạn này, 

thang đo đã đƣợc giảm xuống còn 19 biến quan sát và một cấu trúc ổn định 

của bốn nhân tố đƣợc xác định gồm: giá trị cảm xúc, giá trị xã hội, giá trị tính 

theo giá cả (giá/giá trị của tiền), giá trị chất lƣợng. Độ tin cậy và tính hợp lệ 

của thang đo đƣợc đánh giá trong một tình huống mua hàng lặp lại bằng cách 

sử dụng phân tích thăm dò và khẳng định. Tất cả bốn nhân tố trong thang đo 

giải thích tốt thái độ và hành vi mua hàng lặp lại này. Thang đo PERVAL đã 

đƣợc sử dụng trong một loạt các ứng dụng tiềm năng và có thể dùng nhƣ một 

thang đo chuẩn để nghiên cứu thực nghiệm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng lâu 

bền và đã đƣợc đánh giá khả năng đo lƣờng qua nhiều nền văn hóa khác nhau. 

Dựa vào nghiên cứu của Sheth & các cộng sự (1991a) và Sweeney & 

Soutar (2001); năm 2006, Sanchez & các cộng sự đã phát triển một thang đo 

giá trị cảm nhận với 24 biến quan sát đƣợc gọi là GLOVAL. Thang đo 

GLOVAL cũng bao gồm ba nhân tố lớn nhƣ thang đo PERVAL và thêm vào 

nhân tố giá trị chức năng đƣợc phân tích cụ thể hơn. Nghiên cứu của Sanchez 

& các cộng sự đƣợc thực hiện trên 402 khách du lịch tại 3 thành phố (Madrid, 

Valencia và Lacorun) của Tây Ban Nha. Kết quả nghiên cứu đã mở rộng kiến 

thức về giá trị cảm nhận của ngƣời tiêu dùng nói chung, ngành du lịch nói 

riêng và một thang đo đo lƣờng giá trị cảm nhận trong ngành du lịch với 24 

biến quan sát đƣợc nhóm thành 6 nhân tố đƣợc đề xuất. Sáu nhân tố của thang 

đo GLOVAL gồm: giá trị chức năng của đại lý du lịch, giá trị chức năng của 

nhân viên đại lý du lịch, giá trị chức năng về chất lƣợng của gói du lịch, giá trị 

chức năng theo giá, giá trị cảm xúc và giá trị xã hội. 
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Hình 1.2. Mô hình nghiên cứu giá trị cảm nhận của  

Sanchez & các cộng sự (2006) 

Gần đây nhất, năm 2006, Roig & các cộng sự đã thực hiện nghiên cứu 

về giá trị cảm nhận trong lĩnh vực ngân hàng (Customer perceived value in 

banking services). Roig & các cộng sự thực hiện nghiên cứu này dựa trên 

thang đo GLOVAL  để đo lƣờng giá trị cảm nhận trong lĩnh vực dịch vụ ngân 

hàng. 

Có tổng cộng 200 khách hàng của các tổ chức tài chính đã đƣợc khảo 

sát, và các mô hình phƣơng trình cấu trúc đƣợc sử dụng để xác minh độ tin 

cậy và tính hợp lệ của thang đo giá trị cảm nhận. Qua nghiên cứu, các tác giả 

đã phát hiện ra giá trị cảm nhận là một cấu trúc đa chiều bao gồm sáu chiều 

(sáu nhân tố): giá trị chức năng của cơ sở vật chất (functional value of the 

establishment), giá trị chức năng tính chuyên nghiệp của nhân viên 

(functional value of the personnel), giá trị chức năng của dịch vụ (chất lƣợng 

dịch vụ - functional value of the service quality), giá trị chức năng của giá 

(functional value price), giá trị cảm xúc (emotional value), giá trị xã hội 
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(social value). Và một thang đo giá trị cảm nhận tổng thể trong lĩnh vực dịch 

vụ tài chính đƣợc hình thành, bao gồm sáu nhân tố với 22 biến đo lƣờng. 

Nghiên cứu của Roig & các cộng sự đã giúp hình thành một công cụ để 

đo lƣờng giá trị cảm nhận của ngƣời tiêu dùng trong các tổ chức tài chính. 

Tuy nhiên, hạn chế của nghiên cứu này đó là không xem xét các nhân tố 

không phải bằng tiền (non-monetary sacrifices) nhƣ thời gian chờ đợi, xếp 

hàng,… 

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

của khách hàng 

Những năm gần đây ở nƣớc ta đã có một số nghiên cứu liên quan đến 

giá trị dành cho khách hàng và giá trị cảm nhận của khách hàng, nổi bật là các 

nghiên cứu trong lĩnh vực Marketing hay trong lĩnh vực giáo dục. Có thể kể 

đến các nghiên cứu sau: 

Nghiên cứu của Thạc sĩ Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2005) về Ứng dụng 

phƣơng pháp phân tích dữ liệu đa biến về khảo sát giá trị cảm nhận của sinh 

viên về dịch vụ đào tạo tại khoa kinh tế phát triển trƣờng Đại học Thủy sản 

Nha Trang. 

Với nghiên cứu này, Chu Nguyễn Mộng Ngọc đã khảo sát cấu trúc của 

giá trị cảm nhận về dịch vụ trong đào tạo Đại học công lập Việt Nam, thực 

hiện tại khoa Kinh tế – Đai học thuỷ sản Nha Trang với dữ liệu thu thập từ 

490 sinh viên của khoa. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng có sáu yếu tố chính 

cấu thành giá trị cảm nhận của sinh viên về dịch vụ đào tạo gồm: mối liên hệ 

giữa học phí và chất lƣợng, các kiến thức và hiểu biết đạt đƣợc, tính thiết thực 

kinh tế của bằng cấp trong quá trình xin việc và đối với nghề nghiệp tƣơng 

lai, hình ảnh của trƣờng, cũng nhƣ giá trị xã hội và giá trị cảm xúc.  

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy theo tiến trình đi lên của sinh viên 

qua các khoá học, họ càng có khả năng tin rằng bằng Tốt nghiệp đại học sẽ 

bảo đảm một công việc ổn định, một mức lƣơng tốt và sự thăng tiến; ngoài ra 
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giá trị hiểu biết, giá trị cảm nhận và giá trị xã hội cũng thể hiện là có tính tình 

huống theo các ngành học khác nhau mà sinh viên theo đuổi. Đồng thời, tác 

giả cũng nhận thấy giá trị cảm nhận và sự hài lòng về chất lƣợng giảng dạy 

đóng vai trò đáng kể trong tác động đến đánh giá toàn diện của sinh viên về 

dịch vụ đào tạo của tổ chức trong đó sự hài lòng về chất lƣợng giảng dạy có 

vai trò quan trọng nhất.  

Trong lĩnh vực marketing có nghiên cứu giá trị cảm nhận của khách 

hàng tại chuỗi siêu thị Co.opMart của tác giả Nguyễn Thị Hồng Thắm (2009).  

Hình 1.3: Mô hình nghiên cứu về giá trị cảm nhận của tác giả                  

Nguyễn Thị Hồng Thắm (2005) 

Nghiên cứu đƣợc thực hiện trên 300 khách hàng của hệ thống siêu thị 

Co.opMart khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Qua nghiên cứu này Nguyễn 

Thị Hồng Thắm đã xác định đƣợc năm thành phần tác động lên giá trị cảm 

nhận của khách hàng tại hệ thống siêu thị Co.opMart: (1) Giá cả; (2) Chất 
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lƣợng cảm nhận; (3) Giá cả hành vi; (4) Danh tiếng; (5) Phản ứng cảm xúc. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy các thành phần này đều tác động cùng chiều lên 

giá trị cảm nhận của khách hàng, thành phần phản ứng cảm xúc có vai trò 

quan trọng nhất, tiếp đến là danh tiếng của siêu thị, giá cả, chất lƣợng và cuối 

cùng là giá cả hành vi. 

Nghiên cứu cũng cho thấy giá trị cảm nhận và sự thỏa mãn của khách 

hàng đều có tác động tích cực lên ý định hành vi của khách hàng và giá trị 

cảm nhận có vai trò quan trọng hơn đối với ý định hành vi của họ. 

Cũng trong lĩnh vực marketing, tác giả tìm thấy nghiên cứu của Nguyễn 

Ngọc Châu về “Một số giải pháp gia tăng giá trị dành cho khách hàng đƣợc 

cảm nhận đối với sản phẩm gas bình dân dụng của công ty trách nhiệm hữu 

hạn Gas Petrolimex Sài Gòn” (2010) 

Nghiên cứu đƣợc thực hiện trên 811 khách hàng sử dụng gas bình khu 

vực Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình các yếu 

tố ảnh hƣởng đến giá trị dành cho khách hàng đƣợc cảm nhận đối với sản 

phẩm gas bình gồm 7 nhân tố: (1) giá trị sản phẩm; (2) giá trị dịch vụ; (3) giá 

trị nhân sự; (4) giá trị hình ảnh; (5) chi phí bằng tiền; (6) chi phí thời gian; (7) 

chi phí tinh thần. Trong đó: các nhân tố giá trị sản phẩm, giá trị dịch vụ, giá 

trị nhân sự, giá trị hình ảnh tác động thuận chiều và ba nhân tố còn lại là chi 

phí bằng tiền, chi phí thời gian, chi phí tinh thần có tác động nghịch chiều. 

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy giá trị dành cho khách hàng đƣợc cảm 

nhận có tác động thuận chiều đến lòng trung thành của khách hàng sử dụng 

bình gas dân dụng. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN NGHIÊN CỨU CÁC  

NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA 

KHÁCH HÀNG SỬ DỤNG 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 đƣợc và tổng chi phí mà 

khách hàng phải trả cho một sản phẩm/dịch vụ nào đó”
3
. 

Trong đó, tổng giá trị của khách hàng là toàn bộ các lợi ích mà khách 

hàng kỳ vọng, mong đợi ở một sản phẩm – dịch vụ nhất định nhƣ giá trị sản 

phẩm, giá trị các dịch vụ kèm theo, giá trị con ngƣời và giá trị hình ảnh của 

doanh nghiệp. Còn tổng chi phí khách hàng là chi phí dự kiến của khách hàng 

để đánh giá và sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ bao gồm chi phí bằng tiền, chi 

phí thời gian, chi phí năng lƣợng và chi phí tinh thần. 

Giá trị dành cho khách hàng thể hiện giá trị mà doanh nghiệp muốn 

dành cho khách hàng. Tuy nhiên, giá trị này có thực sự là những giá trị mà 

khách hàng mong muốn không? Câu trả lời là giá trị dành cho khách hàng 

đƣợc nhìn nhận từ quan điểm của doanh nghiệp và từ quan điểm của khách 

hàng luôn có một khoảng cách nhất định. Khoảng cách đó càng lớn đồng 

nghĩa với việc khách hàng sẽ không lựa chọn những giá trị mà doanh nghiệp 

cung cấp, tức là không chọn sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp. Do vậy, để 

có thể thu hút đƣợc khách hàng, cung cấp cho khách hàng đúng những giá trị 

mà họ mong đợi, doanh nghiệp phải trả lời đƣợc các câu hỏi nhƣ: chính xác 

thì khách hàng cần gì? Trong tất cả những giá trị mà khách hàng coi trọng, giá 

trị nào chúng ta nên tập trung vào để có đƣợc lợi thế? Khách hàng nghĩ nhƣ 

                                                           
3 P.Kotler và K.L.Keller (2006) Marketing Management, 12

th
 ed, Prentice Hall, 141. 
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thế nào về khả năng cung cấp giá trị đó của doanh nghiệp? Những giá trị mà 

khách hàng coi trọng sẽ thay đổi nhƣ thế nào trong tƣơng lai?. 

1.1.2. Khái niệm giá trị cảm nhận của khách hàng 

Khái niệm giá trị cảm nhận đƣợc xem là một thành phần đặc biệt quan 

trọng, có ý nghĩa về mặt vô hình đối với doanh nghiệp. Nó phản ánh khả năng 

quan sát, sự thấu hiểu của doanh nghiệp đối với khách hàng của mình. Về 

nghĩa đen, có thể hiểu giá trị cảm nhận đƣợc tạo nên bởi hai thành tố: giá trị 

(tức lợi ích cốt lõi mang lại đúng với nhu cầu đang thiếu hụt) và cảm nhận 

(chính là cảm xúc, những đánh giá sau khi tiêu dùng một thứ gì đó). Giá trị 

chỉ thật sự có ý nghĩa khi đƣợc cảm nhận tốt. 

Có rất nhiều khái niệm giá trị cảm nhận của khách hàng khác nhau. Giá 

trị cảm nhận luôn thay đổi, nó khác nhau giữa các khách hàng, văn hóa và 

thời gian (Sanchez & các cộng sự, 2006). Khi nghiên cứu khái niệm giá trị 

cảm nhận, có thể xác định hai phƣơng pháp chính để định nghĩa giá trị cảm 

nhận. Phƣơng pháp thứ nhất định nghĩa giá trị cảm nhận là khái niệm gồm hai 

phần, một phần là các lợi ích thu đƣợc (kinh tế, xã hội và quan hệ) và một 

phần là những hy sinh (giá, thời gian, nỗ lực, rủi ro và sự tiện lợi) của khách 

hàng (Dodds & các cộng sự, 1991; Rapp & Collins, 1991, 1996; Grewal & 

các cộng sự, 1998; Cronin & các cộng sự, 2000; Bigne & các cộng sự, 2000). 

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

tổng thể của ngƣời tiêu dùng về tiện ích của một sản phẩm hay dịch vụ dựa 

vào nhận thức của họ về những gì nhận đƣợc và những gì phải bỏ ra. Do đó, 

nó đƣợc hiểu là một khái niệm mang tính cá nhân và chủ quan (Parasuraman 

& các cộng sự, 1985). Nó cũng bao gồm yếu tố lợi ích và sự hy sinh, là một 

cảm nhận thực tế về kết quả. Đây là quan điểm chung có thể áp dụng trong 

lĩnh vực sản phẩm, dịch vụ và mối quan hệ. Yếu tố lợi ích, hoặc cái mà ngƣời 

tiêu dùng nhận đƣợc từ việc mua hàng, sẽ bao gồm chất lƣợng cảm nhận của 

dịch vụ và chuỗi những lợi ích tâm lý (Zeithaml, 1988). Chất lƣợng dịch vụ là 
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yếu tố cơ bản trong nhận thức về giá trị cảm nhận, vì nó là yếu tố khó bắt 

chƣớc nhất đối với các đối thủ cạnh tranh (Parasuraman và Grewal, 2000) và 

là cơ sở cho sự khác biệt và lợi thế cạnh tranh (Reichheld và Sasser, 1990) 

đƣợc duy trì. Yếu tố hy sinh, cái mà ngƣời tiêu dùng phải trả, sẽ đƣợc hình 

thành bởi giá tiền tệ và phi tiền tệ, nghĩa là tiền và các nguồn lực khác nhƣ 

thời gian, năng lƣợng, nỗ lực, v.v… Do đó, để khách hàng mua sản phẩm, 

hoặc tiếp tục mua sản phẩm, doanh nghiệp cần gia tăng giá trị cho khách 

hàng, bằng cách tăng các lợi ích nhận đƣợc hoặc bằng cách giảm sự hy sinh 

dành cho khách hàng, đề ra giá mà khách hàng có thể chi trả đƣợc (Dodds & 

các cộng sự, 1991). 

Phƣơng pháp thứ hai dựa vào khái niệm giá trị cảm nhận nhƣ là một 

khái niệm đa chiều (Woodruff, 1997; De Ruyter & các cộng sự, 1997 và 

1998; Sweeney và Soutar, 2001; Sánchez & các cộng sự, 2006). Quan điểm 

về giá trị này kết hợp phƣơng diện chức năng và phƣơng diện cảm xúc bao 

gồm các khía cạnh tình cảm và xã hội của cá nhân, tìm hiểu kỹ hơn các đối 

tƣợng liên quan đến hành vi mua hàng của khách hàng. Giá trị chức năng 

đƣợc định nghĩa bởi các đánh giá có lý và có lợi của các cá nhân. Các yếu tố 

đƣợc xác định trong phƣơng diện chức năng bao gồm giá trị tiền bạc 

(Sweeney & các cộng sự, 1999), chất lƣợng sản phẩm (Sweeney & các cộng 

sự, 1999; Sweeney và Soutar, 2001; Petrick, 2002), tính hay thay đổi 

(Sweeney & các cộng sự, 1999), chất lƣợng dịch vụ (Sánchez & các cộng sự, 

2006), những hy sinh phi tiền bạc (Sweeney & các cộng sự, 1999; Petrick, 

2002) và giá (Sweeney & các cộng sự, 1999; Sweeney và Soutar, 2001; 

Petrick, 2002). Phƣơng diện cảm xúc đƣợc chia thành phƣơng diện tình cảm 

(liên quan đến cảm nghĩ hoặc tình cảm bên trong) và phƣơng diện xã hội (liên 

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

Tóm lại, mỗi ngƣời tiêu dùng đều có sự đánh giá khác nhau cho cùng 

một sản phẩm hay dịch vụ - đó chính là giá trị cảm nhận. Giá trị cảm nhận là 
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một khái niệm rất quan trọng đối với tổ chức. Một số nhà sản xuất tin rằng khi 

họ tạo ra đƣợc sản phẩm tốt, giá cả phải chăng thì ngƣời tiêu dùng sẽ chọn 

mua. Tuy vậy, một sản phẩm tốt chỉ khi ngƣời tiêu dùng cho rằng nó tốt – một 

giá cả phải chăng chỉ đƣợc quan tâm khi mà ngƣời tiêu dùng cảm nhận rằng 

nó phù hợp với những lợi ích mà họ nhận đƣợc khi tiêu dùng sản phẩm. 

1.2.  CÁCH THỨC ĐO LƢỜNG GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH 

HÀNG  

Theo khái niệm của Zeithaml (1988), giá trị cảm nhận của khách hàng 

đƣợc đánh giá thông qua sự so sánh giữa yếu tố nhận đƣợc từ sản phẩm/dịch 

vụ với những gì khách hàng phải bỏ ra. Có nghĩa là chất lƣợng 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 lƣợng và giá cả là quá đơn giản (Schechter, 1984; Bolton & Drew,1991). 

Họ cho rằng, những kết cấu của giá trị đang có là quá hẹp và những thƣớc đo 

khác ngoài chất lƣợng và giá sẽ làm tăng tính hữu ích của giá trị cảm nhận. 

Đặc biệt khi sản phẩm không phải là điểm trọng tâm, khi ngƣời tiêu dùng 

đánh giá dịch vụ thì những tiêu chuẩn khác cần phải có để giải thích rõ ràng 

hơn lợi ích và chi phí. Lý thuyết dịch vụ chỉ ra rằng cách dịch vụ đƣợc chuyển 

giao là mấu chốt trong việc đánh giá chất lƣợng dịch vụ. Ngƣời tiêu dùng 

đánh giá toàn bộ quá trình ra quyết định để sử dụng sản phẩm/dịch vụ chứ 

không chỉ theo kết quả sau cùng
4
. 

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

đƣợc phát triển bởi Sheth, Newman và Gross (1991a, 1991b) gồm năm yếu 

tố: chức năng, điều kiện, xã hội, cảm xúc và tri thức. Sự lựa chọn của khách 

hàng phụ thuộc vào những biến này và những biến này là độc lập vì vậy một 

quyết định có thể bị ảnh hƣởng bởi một hay bất cứ một nhóm biến nào. 

                                                           
4 Jillian C. Sweeney, Geoffrey N. Soutar (2001), “Consumer perceived value: The development of 

a multiple item scale”, Journal of Dttailing, 77 (2), 203-220. 
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De Ruyter & các cộng sự (1997) trong một nghiên cứu định lƣợng 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 một phƣơng pháp tiếp cận toàn diện giá trị, 

trong đó kết hợp một phản ứng nhận thức và các thành phần cảm xúc. Theo 

các tác giả này, giá trị khách hàng đƣợc đo lƣờng bằng ba yếu tố: giá trị cảm 

xúc, giá trị thực tế và tính hợp lý. 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 lƣợng dịch vụ và giá cả, giá trị nói trên so với tiền bỏ ra. 

Sweeney và Soutar (2001) đã đƣa 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. Thang đo này đƣợc phát triển từ thang đo của Sheth, 

Newman và Gross (1991a, 1991b). Các tác giả này đã không xem các yếu tố 

tri thức và điều kiện đƣợc đề xuất bởi Sheth, Newman và Gross (1991a, 

1991b) là quan trọng. Họ cho rằng giá trị chức năng đƣợc tạo ra bởi yếu tố giá 

cả, chất lƣợng và tính linh hoạt. Trong những mô hình giá trị cảm nhận khác, 

chất lƣợng và giá cả tác động riêng biệt lên giá trị cảm nhận của khách hàng, 

chất lƣợng tác động cùng chiều và giá tác động ngƣợc chiều (Dodds, Monroe 

& Grewal,1991), vì vậy chúng nên đƣợc đo lƣờng riêng biệt. Sweeney và 

Soutar (2001) cho rằng yếu tố điều kiện có tác động lên kết quả tri thức của 

giá trị chức năng, xã hội và cảm xúc. Yếu tố tri thức sẽ đƣợc nghiên cứu trong 

trƣờng hợp cá biệt khi đối với một sản phẩm mà yếu tố mới lạ, tạo sự ngạc 

nhiên là quan trọng. Vì vậy, hai yếu tố điều kiện và tri thức không đƣợc đƣa 

vào thang đo PERVAL của Sweeney và Soutar (2001). Năm yếu tố ban đầu 

do đó giảm xuống còn ba yếu tố.  

Hầu hết những nghiên cứu trên đều đƣa ra thang đo đo lƣờng 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 rất cần thiết. Dựa 
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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 lƣờng 

giá trị cảm nhận của khách hàng đối với dịch vụ gọi là thang đo SERV- 

PERVAL. Giá cả tiền tệ và giá cả hành vi là 2 yếu tố quan trọng và không thể 

thiếu trong các thang đo giá trị cảm nhận của hàng hóa hữu hình cũng nhƣ vô 

hình. Ngoài ra, theo các nghiên cứu trƣớc đây thì phản ứng cảm xúc 

(Zeithaml, 1988; Parasuraman & Grewal, 2000), chất lƣợng cảm nhận 

(Dodds, Monroe & Grewal, 1991; Sait & Sweeney, 2000), danh tiếng 

(Zeithaml, 1988; Dodds, Monroe & Grewal, 1991) cũng là những yếu tố có 

ảnh hƣởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng đối với dịch vụ. Nhƣ vậy, 

thang đo SERV-PERVAL do Petrick (2002) đề xuất bao gồm 5 yếu tố, đó là: 

giá cả tiền tệ, giá cả hành vi, chất lƣợng 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, đƣợc gọi là GLOVAL. Trong thang đo GLOVAL xác 

định sáu yếu tố của giá trị cảm nhận. Bốn trong số đó tƣơng ứng với yếu tố 

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

lƣợng 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 ngƣời 

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 tƣơng tự nhƣ nghiên cứu của Sanchez & các cộng sự (2006) trong 

ngành công nghiệp du lịch. Giá trị chức năng có thể đƣợc xác định thông qua 

đánh giá về tính hợp lý và tiết kiệm của một khách hàng dựa trên giá cả và 

chất lƣợng của một sản phẩm hay dịch vụ. Giá trị tình cảm và giá trị xã hội là 

vô hình và có thể đƣợc xem là giá trị đƣợc đánh giá bởi cảm giác của khách 

hàng đối với việc mua một sản phẩm hoặc dịch vụ từ một doanh nghiệp, tổ 
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chức. Giá trị tình cảm định hƣớng bởi các yếu tố bên trong, còn giá trị xã hội 

định hƣớng bởi các yếu tố bên ngoài (Xem chi tiết Bảng 1, Phụ lục 4). 

1.3.  CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA 

KHÁCH HÀNG VỀ DỊCH VỤ TRONG NGÀNH NGÂN HÀNG 

Trên cơ sở xem xét những nghiên cứu trƣớc đây có liên quan về giá trị 

cảm nhận của khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, tác giả nhận thấy 

có hai nhóm nhân tố chính ảnh hƣởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng là 

nhóm nhân tố chức năng và nhóm nhân tố xảm xúc. Cụ thể nhƣ sau:  

1.3.1. Giá trị của cơ sở vật chất 

Giá trị của cơ sở vật chất đề cập đến cảm nhận của khách hàng thông 

qua lợi ích kinh tế nhận đƣợc từ việc bố trí, lắp đặt cơ sở vật chất (Sánchez & 

các cộng sự, 2006) nhƣ địa điểm giao dịch có vị trí ở trung tâm và có hệ thống 

giao thông thuận tiện thƣờng đƣợc đánh giá cao; các trang thiết bị, cách bài 

trí, tổ chức, sắp xếp ở nơi giao dịch ngăn nắp, bắt mắt, sang trọng sẽ làm tăng 

giá trị cảm nhận của khách hàng.  

1.3.2. Giá trị của nhân viên 

 Giá trị của nhân viên đƣợc thể hiện ở trình độ chuyên môn, sự hiểu 

biết, khả năng cung cấp thông tin cho khách hàng về sản phẩm, dịch vụ, các 

chƣơng trình khuyến mãi… tinh thần trách nhiệm, thái độ, sự tận tụy, ân cần 

của cán bộ, công nhân viên của công ty đối với khách hàng (Sánchez & các 

cộng sự, 2006). Nhân viên càng thể hiện tốt thì càng gây đƣợc thiện cảm với 

khách hàng và từ đó gia tăng giá trị cảm nhận của khách hàng. 

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

Giá trị chức năng đề cập đến lợi ích nhận đƣợc bắt nguồn từ các thuộc 

tính của sản phẩm (tính chất, công dụng, điều kiện sử dụng, thu hồi giá trị sản 

phẩm, dịch vụ...) (Sheth, Newman & Gross, 1991), nó hoàn toàn là giá trị 

chức năng với ý nghĩa sản phẩm đáng tin cậy, an toàn và có chức năng, cung 

cấp các lợi ích cốt lõi khi sở hữu và sử dụng nó (Kantamneni & Coulson, 



19 

 

1996), là đánh giá của ngƣời tiêu dùng về sự nổi trội hay ƣu thế tổng quát về 

chất lƣợng một sản phẩm hay dịch vụ (Zeithmal). 

Đây yếu tố có ảnh hƣởng quan trọng đến giá trị cảm nhận, vì nó là yếu 

tố khó bắt chƣớc nhất đối với các đối thủ cạnh tranh (Parasuraman & Grewal, 

2000), là cơ sở cho sự khác biệt của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh 

tranh và giúp lợi thế cạnh tranh (Reichheld & Sasser, 1990) đƣợc duy trì. 

1.3.4. Giá trị tri thức 

Các tiện ích nhận đƣợc từ khả năng của sản phẩm/dịch vụ làm khơi dậy 

sự tò mò, cung cấp tính mới, thỏa mãn sự hiểu biết của khách hàng. Nó 

thƣờng đƣợc kết hợp với kinh nghiệm hoàn toàn mới. Sản phẩm/dịch vụ mà 

có thể làm cho khách hàng cảm thấy hứng thú, muốn tìm hiểu và thỏa mãn 

đƣợc những nhu cầu cao của khách hàng sẽ làm gia tăng giá trị cảm nhận của 

khách hàng (Sheth, Newman and Gross, 1991; Williams, Soutar, 2000). 

1.3.5. Giá cả giá cả mang tính tiền tệ  

Là giá cả của dịch vụ đƣợc khách hàng ghi nhớ (Jacoby và Olson, 

1977). Nó là sự thể hiện sự hy sinh của khách hàng để đƣợc sử dụng dịch vụ. 

Nhƣ vậy có nghĩa là giá cả mang tính tiền tệ tỷ lệ nghịch với giá trị cảm nhận 

của khách hàng. Tuy nhiên, trong các nghiên cứu trƣớc đây, yếu tố giá cả tiền 

tệ đƣợc đo theo hƣớng giá cả đó có tƣơng xứng với dịch vụ khách hàng nhận 

đƣợc hay không, gắn liền với sự đánh giá liên quan đến các khía cạnh về giá 

cả thông qua kinh nghiệm tiêu dùng. Cụ thể là cảm nhận ở giá cả phù hợp với 

chất lƣợng, giá cả tƣơng đối ổn định, giá cả có tính cạnh tranh, giá cả phù hợp 

với thu nhập của khách hàng (Sánchez & các cộng sự, 2006). Có nghĩa là, giá 

cả tiền tệ đƣợc khách hàng cảm nhận càng tƣơng xứng với những gì họ nhận 

đƣợc thì giá trị cảm nhận của họ về dịch vụ đó càng cao (Petrick 2002; Roig, 

2006). 

1.3.6. Giá cả mang tính phi tiền tệ 

Là giá cả phải bỏ ra để có đƣợc dịch vụ bao gồm thời gian và nỗ lực để 
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tìm kiếm dịch vụ đó (Zeithaml, 1988). Khách hàng càng cảm thấy dễ dàng 

trong việc tìm kiếm và có đƣợc dịch vụ, không phải mất nhiều thời gian, chi 

phí thì họ sẽ cảm nhận giá trị của dịch vụ đó càng cao. 

1.3.7. Giá trị cảm xúc  

Là sự mô tả niềm vui thích mà dịch vụ mang lại cho khách hàng, các 

tiện ích bắt nguồn từ cảm xúc hoặc trạng thái tình cảm mà một sản phẩm/dịch 

vụ tạo ra (Sweney, 1998). Sự mong đợi của khách hàng khi sử dụng dịch vụ 

gây nên sự kích thích cảm xúc của họ (Sanchez & các cộng sự, 2006). Do đó, 

nó là yếu tố quyết định chủ yếu trong nhận thức về giá trị của họ về sự trải 

nghiệm sản phẩm/dịch vụ đó (Petrick, 2004).  

1.3.8. Danh tiếng 

Là sự uy tín hay vị trí của một sản phẩm hoặc dịch vụ đƣợc cảm nhận 

bởi ngƣời mua, dựa vào hình ảnh của nhà cung cấp sản phẩm hay dịch vụ đó 

(Dodds & các cộng sự, 1991). Danh tiếng là một yếu tố rất quan trọng, nó làm 

cho khách hàng cảm thấy tin tƣởng, an tâm khi sử dụng dịch vụ. Dịch vụ có 

danh tiếng càng tốt thì giá trị cảm nhận của khách hàng về dịch vụ càng cao. 

1.3.9. Giá trị xã hội  

Tiện ích bắt nguồn từ khả năng của sản phẩm để nâng cao địa vị xã hội. 

Mô tả phán quyết liên quan đến những niềm vui mà một sản phẩm/dịch vụ 

cung cấp cho ngƣời mua (Sweeney & các cộng sự, 1998), những lợi ích từ sự 

gắn kết của khách hàng với một hay nhiều nhóm xã hội cụ thể (nhân khẩu 

học, kinh tế xã hội, văn hóa dân tộc). Sheth đánh giá đây là một nhân tố quan 

trọng (Sheth, Newman & Gross, 1991). Gắn liền với việc thể hiện địa vị xã 

hội, hình ảnh cá nhân của khách hàng do việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ của 

doanh nghiệp tạo ra. Thể hiện niềm tự hào, sự hãnh diện, nhân cách và uy tín 

của khách hàng đƣợc xã hội thừa nhận và đề cao trong một bối cảnh công 

cộng khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ (Roig & các cộng sự, 2006). 
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Chapter 2 CHƢƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

Chƣơng 2 sẽ giới thiệu đặc điểm dịch vụ thẻ ATM, mô hình nghiên cứu 

đề nghị và phƣơng pháp nghiên cứu sử dụng để đánh giá các thang đo lƣờng 

các khái niệm nghiên cứu, kiểm định mô hình nghiên cứu cùng các giả thuyết 

đề ra. Chƣơng này bao gồm ba phần chính: (1) khái quát về dịch vụ thẻ ATM,  

(2) mô hình nghiên cứu đề nghị, (3) thiết kế nghiên cứu, (4) các thang đo đo 

lƣờng các khái niệm nghiên cứu, (5) đánh giá sơ bộ thang đo. 

2.1.  KHÁI QUÁT VỀ DỊCH VỤ THẺ ATM 

2.1.1. Khái niệm 

Thẻ ngân hàng là công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành thẻ cấp 

cho khách hàng sử dụng thanh toán hàng hóa dịch vụ hoặc rút tiền mặt trong 

phạm vi số dƣ tiền gửi của mình hoặc hạn mức tín dụng đƣợc cấp. Thẻ còn 

dƣợc dùng để thực hiện các dịch vụ thông qua hệ thống giao dịch tự động hay 

còn gọi là hệ thống phục vụ ATM. 

Theo “Quy chế phát hành, sử dụng và cung cấp dịch vụ hỗ trợ hoạt 

động thẻ ngân hàng” ban hành kèm theo Quyết định số 20/2007/QĐ-NHNN 

ngày 15/5/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam thì Thẻ ngân 

hàng “là phƣơng tiện do tổ chức phát hành thẻ phát hành để thực hiện giao 

dịch thẻ theo các điều kiện và điều khoản đƣợc các bên thỏa thuận”. 

2.1.2. Đặc điểm dịch vụ thẻ 

Khách hàng phải đến ngân hàng yêu cầu ngân hàng cấp cho mình một 

tài khoản và yêu cầu ngân hàng phát hành thẻ. Ngân hàng cấp tín dụng và các 

dịch vụ thanh toán cho chủ thẻ. 

Trong trƣờng hợp chủ thẻ sử dụng với mục đích rút tiền lại các máy 

ATM, ngân hàng đóng vai trò là nơi cất giữ tiền tạm thời cho chủ thẻ. Còn 

nếu chủ thẻ sử dụng để thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ thì ngân hàng cung 
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cấp dịch vụ này sẽ đóng vai trò là trung gian trong thanh toán, là ngƣời trả 

tiền giúp chủ thẻ đồng thời cũng là ngƣời thu tiền giúp cho bên chấp nhận thẻ. 

Lúc này tiền mặt không đƣợc sử dụng mà thay vào đó là sự xuất hiện của tiền 

tệ kế toán, đƣợc ghi chép trên các chứng từ, sổ sách kế toán, đƣợc gọi là “tiền 

chuyển khoản”. 

Thông qua hoạt động kinh doanh dịch vụ thẻ, ngân hàng tập trung ngày 

càng nhiều lƣợng tiền tệ vào tay mình và làm tăng nguồn vốn tín dụng. 

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

Hoạt động phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ ngân hàng trong nƣớc 

có sự tham gia chặt chẽ của 04 thành phần cơ bản là: tổ chức phát hành thẻ, tổ 

chức thanh toán thẻ, chủ thẻ và các đơn vị chấp nhận thẻ. Đối với thẻ quốc tế 

còn thêm một thành phần nữa là các tổ chức thẻ quốc tế. Mỗi chủ thể đóng vai 

trò quan trọng khác nhau trong việc phát huy tối đa tính năng phƣơng tiện 

thanh toán hiện đại không dùng tiền mặt của thẻ ngân hàng. 

a. Tổ chức thẻ quốc tế 

Là đơn vị đứng đầu quản lý mọi hoạt động và thanh toán thẻ trong 

mạng lƣới hoạt động rộng khắp và đạt đƣợc sự nổi tiếng với thƣơng hiệu và 

sản phẩm đa dạng nhƣ: tổ chức thẻ Visa, tổ chức thẻ Master Card, công ty thẻ 

American Express, công ty thẻ JCB,... Tổ chức thẻ quốc tế đƣa ra những quy 

định cơ bản về phát hành, sử dụng và thanh toán thẻ, đóng vai trò trung gian 

giữa các tổ chức và các công ty thành viên trong việc điều chỉnh và cân đối 

các lƣợng tiền thanh toán giữa các công ty thành viên. 

b. Tổ chức phát hành thẻ 

Là ngân hàng, tổ chức đƣợc phép phát hành thẻ theo quy định, phát 

hành thẻ mang thƣơng hiệu riêng hoặc đƣợc tổ chức thẻ quốc tế, công ty thẻ 

trao quyền phát hành thẻ mang thƣơng hiệu của những tổ chức và công ty 

này. Tổ chức phát hành thẻ quy định điều khoản, điều kiện sử dụng thẻ đối 

với khách hàng. Tổ chức có quyền ký kết hợp đồng đại lý với bên thứ ba là 
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một ngân hàng hoặc một tổ chức tài chính tín dụng khác trong việc thanh toán 

và phát hành thẻ tín dụng. Trong trƣờng hợp này, tổ chức phát hành thẻ tận 

dụng đƣợc ƣu thế của bên thứ ba về kinh nghiệm, khả năng thâm nhập thị 

trƣờng và những ƣu thế về vị trí địa lý. Tuy nhiên cũng phải chịu chấp nhận 

rủi ro về tài chính bởi tổ chức đứng ra bảo lãnh cho bên thứ ba làm đại lý của 

mình trong việc phát hành thẻ. Bên thứ ba khi ký kết hợp đồng đại lý với tổ 

chức phát hành thẻ đƣợc gọi là đại lý phát hành. Nếu tên của đại lý xuất hiện 

trên tấm thẻ của khách hàng thì nhất thiết đại lý đó phải là thành viên chính 

thức của tổ chức thẻ hoặc công ty thẻ quốc tế. 

c. Tổ chức thanh toán thẻ 

Là ngân hàng, tổ chức đƣợc phép thực hiện dịch vụ thanh toán thẻ theo 

quy định, chấp nhận các loại thẻ nhƣ một phƣơng tiện thanh toán thông qua 

việc ký kết hợp đồng chấp nhận thẻ với các điểm cung ứng hàng hóa dịch vụ 

trên địa bàn. Tổ chức thanh toán thẻ sẽ cung cấp cho các đơn vị chấp nhận thẻ 

thiết bị phục vụ cho việc thanh toán thẻ, hƣớng dẫn đơn vị cách thức vận 

hành, chấp nhận thanh toán thẻ cũng nhƣ quản lý và xử lý những giao dịch thẻ 

tại các đơn vị này. Thông thƣờng tổ chức thanh toán thẻ sẽ thu từ các đơn vị 

chấp nhận thẻ một mức phí chiết khấu cho việc chấp nhận thanh toán thẻ của 

đơn vị, nó có thể tính phần trăm trên giá trị mỗi giao dịch hoặc tính theo tổng 

giá trị giao dịch thẻ. Mức chiết khấu cao hay thấp phụ thuộc vào từng tổ chức 

và vào mối quan hệ chiến lƣợc của tổ chức với đơn vị chấp nhận thẻ. Trên 

thực tế rất nhiều tổ chức vừa là tổ chức phát hành thẻ vừa là tổ chức thanh 

toán thẻ. Với tƣ cách là tổ chức phát hành thẻ, khách hàng của họ là chủ thẻ 

còn với tƣ cách là tổ chức thanh toán thẻ, khách hàng là các đơn vị cung ứng 

hàng hóa dịch vụ có ký kết hợp đồng chấp nhận thẻ. 

d. Chủ thẻ 

Là những cá nhân hoặc tổ chức đƣợc tổ chức phát hành thẻ cung cấp 

thẻ để sử dụng. Theo thông lệ, mỗi chủ thẻ chính có thể phát hành thêm thẻ 
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phụ, cả thẻ chính và thẻ phụ cùng chi tiêu chung một tài khoản. Chủ thẻ phụ 

cũng có trách nhiệm thanh toán các khoản phát sinh trong kỳ nhƣng chủ thẻ 

chính là ngƣời có trách nhiệm thanh toán cuối cùng đối với tổ chức phát hành 

thẻ. Chủ thẻ sử dụng thẻ của mình để thanh toán hàng hóa, dịch vụ tại các đơn 

vị cung ứng hàng hóa, dịch vụ có chấp nhận thẻ, các điểm ứng tiền mặt thuốc 

hệ thống các tổ chức phát hành thẻ hoặc sử dụng thẻ để thực hiện các giao 

dịch tại máy ATM. Đối với thẻ tín dụng, sau một thời gian nhất định tùy theo 

quy định của từng tổ chức phát hành, chủ thẻ sẽ nhận đƣợc sao kê. 

Sao kê là bảng thông báo chi tiết các giao dịch chi tiêu sử dụng thẻ của 

chủ thẻ trong kỳ sao kê, số dƣ nợ cuối kỳ, ngày đến hạn thanh toán cũng nhƣ 

số tiền thanh toán tối thiểu mà khách hàng phải thanh toán trong kỳ cho tổ 

chức phát hành thẻ và các thông báo liên quan đến việc sử dụng thẻ. Căn cứ 

vào các thông tin trên sao kê, nếu không có gì thắc mắc chủ thẻ sẽ thực hiện 

việc thanh toán sao kê cho tổ chức phát hành thẻ, ngƣợc lại chủ thẻ có quyền 

khiếu nại, yêu cầu giải đáp đối với các thông tin,các giao dịch không chính 

xác hoặc không thực hiện gửi tới tổ chức phát hành thẻ. 

e. Đơn vị chấp nhận thẻ 

Là tổ chức, cá nhân chấp nhận thanh toán hàng hóa và dịch vụ, cung 

cấp dịch vụ nạp, rút tiền mặt bằng thẻ. Các ngành kinh doanh của đơn vị chấp 

nhận thẻ trải rộng từ những cửa hiệu bán lẻ đến các nhà hàng ăn uống, khách 

sạn, sân bay… Tại nhiều nƣớc trên thế giới khi thẻ ngân hàng đã trở thành 

một phƣơng thức thanh toán thông dụng, chúng ta có thể nhìn thấy những 

biểu trƣng của thẻ xuất hiện rộng rãi tại các cửa hàng. Mặc dù phải trả cho tổ 

chức thanh toán một tỷ lệ phí chiết khấu nhất định nhƣng bù lại các đơn vị 

chấp nhận thẻ thông qua đó thu hút đƣợc một khối lƣợng khách hàng lớn, bán 

đƣợc nhiều hàng hơn qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh 

cũng nhƣ lợi nhuận của đơn vị. Để trở thành đơn vị chấp nhận thẻ của một tổ 

chức nhất thiết đơn vị đó phải có tình hình tài chính tốt và có năng lực kinh 
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doanh. Cũng nhƣ các tổ chức phát hành thẻ phải thẩm định khách hàng trƣớc 

khi phát hành thẻ, tổ chức thanh toán cũng tiến hành đánh giá lựa chọn đơn vị 

chấp nhận thẻ. Chỉ có những đơn vị có hiệu quả kinh doanh cao, có khả năng 

thu hút đƣợc nhiều giao dịch thanh toán thẻ thì tổ chức mới có thể thu hồi 

đƣợc vốn đầu tƣ cho các đơn vị đó và có lãi. 

2.1.4. Các hoạt động chính của dịch vụ thẻ ATM 

Là các hoạt động của ngân hàng nhằm cung cấp cho khác hàng sự tiện 

ích tốt nhất khi dùng thẻ của ngân hàng. Hoạt động chính của dịch vụ thẻ 

ATM là: 

Nhận tiền gửi bằng ngoại tệ và Việt Nam đồng. 

Nạp tiền vào tài khoản trực tiếp tại ngân hàng, chuyển từ ngân hàng 

khác sang. 

Rút tiền tại ngân hàng, qua hệ thống ATM, tại các điểm ứng tiền của 

ngân hàng. 

Chuyển khoản qua các tài khoản bất kỳ ngân hàng nào, thanh toán các 

giao dịch kinh doanh, các hóa đơn dịch vụ (điện, nƣớc, điện thoại…). Nhận 

chuyển khoản từ các ngân hàng trong nƣớc, ngoài nƣớc, lƣơng, thƣởng… 

Thanh toán hàng hóa – dịch vụ tại các cửa hàng, trung tâm thƣơng mại, 

siêu thị, nhà hàng – khách sạn…Thanh toán trực tiếp hoặc tự động các hóa 

đơn tiền điện tiền nƣớc, nạp tiền điện thoại, mua các loại thẻ trả trƣớc. 

2.1.5. Vai trò của dịch vụ thẻ ATM 

Khi nền kinh tế phát triển đời sống của ngƣời dân đƣợc cải thiện, thu 

nhập tăng khiến cho rất nhiều loại hình dịch vụ phát triển. Trong đó tiêu biểu 

có thể nói là các dịch vụ tài chính mà điển hình là dịch vụ thẻ ATM. Dịch vụ 

này đem lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng khi sử dụng và hệ thống ngân 

hàng gắn kết các hoạt động trong nền kinh tế thông qua thẻ ATM vì thế nó có 

vai trò rất lớn trong các hoạt động giao dịch kinh tế. 
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a. Đối với khách hàng sử dụng thẻ ATM 

Khách hàng ở đây có thể nói đến đầu tiên đó là các cá nhân bởi vì dịch 

vụ này đƣa ra phục vụ chủ yếu cho các cá nhân trong quá trình giao dịch. Nhu 

cầu tham gia giao dịch bằng thẻ ngày càng gia tăng vì giao dịch bằng thẻ giúp 

khách hàng giảm bớt những rủi ro trong giao dịch bằng tiền mặt, hơn nữa 

khách hàng có thể liên kết nhanh hơn vào tài khoản, vừa thuận tiện dễ sử 

dụng vừa có tính bảo mật và hiệu quả, quản lý quỹ thời gian tốt hơn, giảm bớt 

các chi phí thời gian đi lại. Do đó các ngân hàng luôn không ngừng nâng cao 

cải thiện chất lƣợng cũng nhƣ hiện đại hóa dịch vụ để phục vụ khách hàng. 

b. Đối với sự phát triển của ngành 

Ngày nay khi mà có rất nhiều ngân hàng tồn tại trên thị trƣờng tài chính 

thì chất lƣợng dịch vụ thẻ ATM là một trong những nhân tố quan trọng mà 

khách hàng dùng để đánh giá uy tín của ngân hàng. Nhiều khách hàng cho 

rằng nếu chất lƣợng của thẻ ATM của ngân hàng đó tốt thì ngân hàng đó có 

thể tin tƣởng đƣợc. 

Đối với các doanh nghiệp ngoài ngành ngân hàng thì việc ảnh hƣởng từ 

phát triển các dịch vụ thẻ là rất lớn. Trong chiến lƣợc phát triển dịch vụ thẻ 

của mình, các ngân hàng đã liên kết với các doanh nghiệp ngoài ngành và cho 

ra nhiều dịch vụ rất tiện ích nhƣ sử dụng thẻ ATM để thanh toán lƣơng cho 

nhân viên, các trung tâm thƣơng mại hay các doanh nghiệp về mạng di động 

cũng có những dịch vụ đi kèm với sự phát triển của thẻ ATM…  

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

Không thể nói là dịch vụ thẻ ATM có ảnh hƣởng đến toàn bộ nền kinh 

tế nhƣng chất lƣợng dịch vụ của nó phát triển sẽ làm cho nền kinh tế phát 

triển văn minh hơn. 

Giảm thiểu chi phí xã hội: việc sử dụng các giao dịch bằng thẻ giúp 

giảm một lƣợng lớn tiền mặt trong lƣu thông, từ đó giảm chi phí in ấn, phát 

hành, vận chuyển tiền mặt, tiêu hủy tiền cũ và đồng thời giảm bớt nạn tiền 
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giả. 

Đẩy nhanh tốc độ hoạt động thanh toán. 

Nâng cao niềm tin của ngƣời dân vào hoạt động của hệ thống ngân 

hàng nhờ sự an toàn chính xác cao, tiết kiệm đƣợc nhiều thời gian… của việc 

sử dụng thẻ. Đồng thời nhà nƣớc kiểm soát đƣợc các giao dịch của dân cƣ, 

doanh nghiệp và của cả nền kinh tế, làm cơ sở cho việc tính toán cung ứng 

tiền tệ cũng nhƣ điều hành các chính sách tiền tệ có hiệu quả hơn. 

Việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong phát hành và thanh toán thẻ 

tạo ra điều kiện cho kinh tế đất nƣớc hội nhập và dần theo kịp với sự phát 

triển của nền kinh tế thế giới. 

Hạn chế đƣợc phần nào các hoạt động kinh tế bất hợp pháp, góp phần 

quản lý thu nhập cá nhận, thuế thu nhập, tăng cƣờng sự chủ động của nhà 

nƣớc trong 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 hƣởng 

đến giá trị cảm nhận của khách hàng và các mô hình nghiên cứu trƣớc 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 phƣơng pháp đa chiều, 

dựa vào khái niệm giá trị cảm nhận nhƣ là một khái niệm cấu tạo phức tạp 

bao gồm phƣơng diện chức năng (các đánh giá kinh tế hợp lý), và cũng hợp 

nhất phƣơng diện cảm xúc (cảm nghĩ). Phƣơng diện cảm xúc này đƣợc chia 

thành phƣơng diện tình cảm (liên quan đến cảm nghĩ và cảm xúc bên trong) 

và phƣơng diện xã hội (liên quan đến tác động xã hội của việc giao dịch).  

Xem xét các nghiên cứu trƣớc 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. 

Trên cơ sở kế thừa và phát triển thang đo PERVAL của Sweeney & Soutar 

(2001),  Sánchez & các cộng sự (2006) đã phát triển một thang đo giá trị cảm 



28 

 

nhận với 24 biến quan sát, đƣợc gọi là GLOVAL, thang đo này xem xét giá trị 

cảm nhận của sản phẩm hoặc dịch vụ cùng với giá trị cảm nhận của doanh 

nghiệp và của nhân viên chăm sóc khách hàng, thang đo này xem xét các khía 

cạnh chức năng và cảm xúc để đo giá trị cảm nhận toàn diện. Thang đo này 

đƣợc đánh giá là đã chứa đầy đủ các nhân tố ảnh hƣởng đến giá trị cảm nhận 

bao gồm 6 nhân tố: giá trị chức năng của đại lý du lịch, giá trị chức năng của 

nhân viên đại lý du lịch, giá trị chức năng về chất lƣợng của gói du lịch, giá trị 

chức năng theo giá cả, giá trị cảm xúc và giá trị xã hội. 

Nghiên cứu của Dods & các cộng sự (1991) và Petrick (2002) cũng đã 

chỉ ra rằng nhân tố danh tiếng là một trong những nhân tố có ảnh hƣởng lớn 

đến giá trị cảm nhận của khách hàng. 

Năm 2006, Roig & các cộng sự đã nỗ lực áp dụng thang đo GLOVAL 

cho nghiên cứu giá trị cảm nhận của khách hàng trong ngành dịch vụ ngân 

hàng. Nghiên cứu của Roig & các cộng sự (2006) đã giúp hình thành một 

công cụ để đo lƣờng giá trị cảm nhận của ngƣời tiêu dùng trong các tổ chức 

tài chính. Mô hình này cũng tƣơng tự nhƣ mô hình của Sánchez & các cộng 

sự (2006) gồm 6 nhân tố: giá trị chức năng của cơ sở vật chất, giá trị chức 

năng của nhân viên, giá trị chức năng về chất lƣợng dịch vụ, giá trị chức năng 

theo giá cả, giá trị cảm xúc và giá trị xã hội. Hiện nay có rất nhiều mô hình đo 

lƣờng giá trị cảm nhận của khách hàng trong ngành ngân hàng nhƣng mô hình 

của Roig & các cộng sự (2006)  đƣợc đánh giá cao, mô hình nghiên cứu này 

đã đƣợc chính tác giả kiểm định và nhiều nghiên cứu tiếp theo của nhiều học 

giả trên thế giới đã chứng minh sự phù hợp của mô hình này. 

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. Giá trị xã hội thể hiện niềm tự hào, sự hãnh diện, nhân cách và uy tín của 

khách hàng đƣợc xã hội thừa nhận và đề cao khi sử dụng dịch vụ. Tuy nhiên, 

đối với dịch vụ thẻ ATM, là một dịch vụ phổ thông, mọi thành phần của xã 
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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 hƣởng 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 nhƣ 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, nghĩa là giá trị cơ sở vật chất đƣợc đánh giá càng cao thì giá trị cảm 

nhận của khách hàng càng cao và ngƣợc lại. 

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

hàng, nghĩa là giá trị của nhân viên đƣợc đánh giá càng cao thì giá trị cảm 

nhận của khách hàng càng cao và ngƣợc lại. 

H3: Chất lƣợng dịch vụ tỷ lệ thuận với giá trị cảm nhận của khách hàng, 

nghĩa là chất lƣợng dịch vụ đƣợc đánh giá càng cao thì giá trị cảm nhận của 

khách hàng càng cao và ngƣợc lại. 

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 lƣợng dịch vụ 
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H4: Giá cả dịch vụ tỷ lệ thuận với giá trị cảm nhận của khách hàng, 

nghĩa là giá cả dịch vụ đƣợc đánh giá càng tốt, càng phù hợp với dịch vụ nhận 

đƣợc thì giá trị cảm nhận của khách hàng càng cao và ngƣợc lại. Giá cả dịch 

vụ thể hiện toàn bộ chi phí khách hàng phải bỏ ra để có đƣợc dịch vụ. Nhƣ 

vậy có nghĩa giá cả dịch vụ tác động ngƣợc chiều lên giá trị cảm nhận. Tuy 

nhiên, trong thang đo này, yếu tố giá cả đƣợc đo theo hƣớng giá cả có tƣơng 

xứng, phù hợp với dịch vụ nhận đƣợc hay không. Có nghĩa là giá cả dịch vụ 

đƣợc khách hàng cảm nhận càng tƣơng xứng với dịch vụ (mức độ tƣơng xứng 

với dịch vụ nhận đƣợc càng cao) thì giá trị cảm nhận về dịch vụ đó càng cao. 

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

nghĩa là giá trị cảm xúc đƣợc đánh giá càng cao thì giá trị cảm nhận của 

khách hàng càng cao và ngƣợc lại. 

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

là danh tiếng đƣợc đánh giá càng cao thì giá trị cảm nhận của khách hàng 

càng cao và ngƣợc lại. 

2.3.  PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.3.1. Quy trình nghiên cứu 

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

cứu chính thức. Cả hai nghiên cứu này đều sử dụng phƣơng pháp định lƣợng. 

Nghiên cứu sơ bộ đƣợc thực hiện thông qua phƣơng pháp phỏng vấn 

trực tiếp với mẫu 30 khách hàng. Mục đích của nghiên cứu sơ bộ này nhằm 

đánh giá sơ bộ thang đo các khái niệm nghiên cứu trƣớc khi tiến hành nghiên 

cứu chính thức. Thang đo đƣợc đánh giá sơ bộ thông qua hệ số tin cậy 

Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA. 

Nghiên cứu chính thức đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp định lƣợng 

thông qua kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp và gửi thƣ điện tử. Kích thƣớc mẫu 

của nghiên cứu này là 200 khách hàng. Nghiên cứu chính thức đƣợc thực hiện 

từ tháng 10 đến tháng 11 năm 2015. Mục đích của nghiên cứu này dùng để 
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kiểm định lại mô hình đo lƣờng cũng nhƣ các giả thuyết trong mô hình. 

Thang đo đƣợc kiểm định bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích 

nhân tố khám phá EFA, sau cùng là kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính bội 

và đánh giá mức độ của các nhân tố lên giá trị cảm nhận của khách hàng.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2. Quy trình nghiên cứu 

2.3.2. Phƣơng pháp thu thập thông tin và cỡ mẫu 
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Vietin Bank. Cách thứ hai là khảo sát online thông qua công cụ Google Docs 

và chờ phản hồi thông tin. 

Mẫu đƣợc chọn theo phƣơng pháp thuận tiện, phi xác suất. Chọn mẫu 

theo phƣơng pháp thuận tiện là một phƣơng pháp chọn mẫu thuộc phƣơng 

pháp chọn mẫu phi xác suất thƣờng dùng trong nghiên cứu thị trƣờng. 

Phƣơng pháp chọn mẫu thuận tiện là phƣơng pháp chọn mẫu phi xác suất 

trong đó nhà nghiên cứu tiếp cận với phần tử mẫu bằng phƣơng pháp thuận 

tiện. Nghĩa là nhà nghiên cứu có thể chọn những phần tử nào mà họ có thể 

tiếp cận đƣợc (Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009). 

Phƣơng pháp phân tích đƣợc sử dụng để rút trích nhân tố là phƣơng 

pháp phân tích nhân tố khám phá EFA. Phân tích nhân tố cần ít nhất 200 quan 

sát (Gorsuch, 1983). Cũng có nhà nghiên cứu cho rằng kích thƣớc mẫu tối 

thiểu là 5 mẫu cho một tham số cần ƣớc lƣợng (Bollen, 1989). Số lƣợng tham 

số tối đa cần ƣớc lƣợng trong nghiên cứu này là 29. Nhƣ vậy, kích thƣớc mẫu 

tối thiểu là 145 (5*29). 

Những quy tắc kinh nghiệm khác trong xác định cỡ mẫu dùng phân tích 

nhân tố EFA cho thấy thông thƣờng thì số quan sát (kích thƣớc mẫu) ít nhất 

phải bằng 4 hay 5 lần số biến trong phân tích nhân tố (Hoàng Trọng & Chu 

Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Ngoài ra, theo Tabachnick & Fidell (1991) để 

phân tích hồi quy đạt đƣợc kết quả tốt nhất, thì kích thƣớc mẫu phải thỏa mãn 

công thức n ≥ 8k + 50 (trong đó: n là kích thƣớc mẫu, k là số biến độc lập của 

mô hình). Do đó, kích thƣớc mẫu đƣợc chọn cho nghiên cứu chính thức là n = 

200.  

2.3.3. Phƣơng pháp phân tích dữ liệu 

Phƣơng pháp phân tích dữ liệu đƣợc 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 
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EFA cho từng khái niệm. 

Dữ liệu thu thập đƣợc xử lý bằng phần mềm SPSS 21.0. 

a. Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha 

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

chặt chẽ mà các biến quan sát trong thang đo tƣơng quan với nhau. Nhiều nhà 

nghiên cứu đồng ý rằng khi Cronbach’s Alpha từ 0.8 trở lên đến gần 1 thì 

thang đo lƣờng là tốt, từ 0.7 đến gần 0.8 là sử dụng đƣợc. Cũng có nhà nghiên 

cứu đề nghị rằng Cronbach’s Alpha từ 0.6 trở lên cũng có thể chấp nhận đƣợc 

(Nunnally, 1978; Peterson, 1994; Slater, 1995)
5
 nhƣng nếu Cronbach’s Alpha 

quá cao (>0.95) thì thang đo cũng không tốt vì các biến đo lƣờng gần nhƣ là 

một (Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2007). 

Trong nghiên cứu này, tác giả phân tích hệ số Cronbach’s Alpha để loại 

bỏ các biến không phù hợp, hạn chế các biến rác trong quá trình nghiên cứu. 

Các biến quan sát có hệ số tƣơng quan biến tổng (item – total corelation) nhỏ 

hơn 0.3 sẽ bị loại. Tiêu chuẩn chọn thang đo khi hệ số Cronbach’s Alpha từ 

0.6 trở lên vì trƣớc đây chƣa từng có nghiên cứu nào về giá trị cảm nhận đƣợc 

thực hiện trên địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung và ngành ngân hàng tỉnh Kon 

Tum nói riêng nên đây là một khái niệm mới đối với ngƣời trả lời. 

b. Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Sau khi phân tích hệ số tin cậy Alpha, các thang đo đƣợc đánh giá tiếp 

theo bằng phƣơng pháp phân tích nhân tố EFA để thu nhỏ và gom các biến 

lại, xem xét mức độ hội tụ của các biến quan sát theo từng thành phần và giá 

trị phân biệt giữa các nhân tố. 

Điều kiện cần áp dụng để phân tích nhân tố là các biến phải có tƣơng 

quan với nhau. Sử dụng kiểm định Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) để 

kiểm định giả thuyết H0 là các biến không có tƣơng quan với nhau trong tổng 

                                                           
5
 Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu với SPSS – Tập 2, Nhà xuất 

bản Hồng Đức. 
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thể. Nói cách khác, ma trận tƣơng quan tổng thể là một ma trận đơn vị trong 

đó tất cả các giá trị trên đƣờng chéo đều bằng 1, còn các giá trị nằm ngoài 

đƣờng chéo đều bằng 0. Đại lƣợng kiểm định này dựa trên sự biến đổi thành 

đại lƣợng chi bình phƣơng (chi-square) từ định thức của ma trận tƣơng quan. 

Đại lƣợng này có giá trị càng lớn thì ta càng có khả năng bác bỏ giả thuyết 

này. Nếu giả thuyết H0 không thể bị bác bỏ thì phân tích nhân tố rất có khả 

năng không thích hợp (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). 

Trong phân tích nhân tố, chỉ số KMO (Kaiser – Meyer – Olkin) là một 

chỉ số dùng để xem xét sự thích hợp của việc phân tích nhân tố. Trị số của 

KMO lớn (giữa 0.5 và 1) là điều kiện đủ để phân tích nhân tố thích hợp, còn 

nếu nhƣ trị số này nhỏ hơn 0.5 thì phân tích nhân tố có khả năng không thích 

hợp với các dữ liệu (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). 

Phân tích nhân tố thƣờng đƣợc tiến hành theo phƣơng pháp trích yếu tố 

phân tích nhân tố chính (Principal Component Analysis) với phép xoay nhân 

tố giữ nguyên góc các nhân tố (Varimax) (Mayers, L.S, Gamst., Guarino A.J, 

2000).  

Sau khi xoay các nhân tố, trọng số nhân tố (factor loading) phải > 0.5. 

Theo Hair & các cộng sự (1998), trọng số nhân tố là chỉ tiêu để đảm bảo mức 

ý nghĩa thiết thực của phân tích nhân tố EFA. Trọng số nhân tố lớn hơn 0.3 

đƣợc xem là đạt mức tối thiểu, lớn hơn 0.4 đƣợc xem là quan trọng, lớn hơn 

0.5 đƣợc xem là có ý nghĩa thiết thực. Tiêu chuẩn khác biệt trọng số nhân tố 

của một biến quan sát giữa các nhân tố lớn hơn hay bằng 0.3 để đảm bảo giá 

trị phân biệt giữa các nhân tố (Jabnoun Al Tamimi, 2003). Phƣơng sai trích 

phải đạt từ 50% trở lên (Hair & các cộng sự, 1998). Ngoài ra, trị số 

eigenvalue phải lớn hơn 1. Chỉ những nhân tố nào có eigenvalue lớn hơn 1 

mới đƣợc giữ lại trong mô hình phân tích. Những nhân tố có eigenvalue nhỏ 

hơn 1 sẽ không có tác dụng tóm tắt thông tin tốt hơn một biến gốc (Hoàng 

Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). 
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Sau khi phân tích nhân tố xong sẽ hiệu chỉnh mô hình lý thuyết theo kết 

quả phân tích nhân tố và tiến hành phân tích hồi quy tuyến tính bội. 

c. Phân tích hồi quy tuyến tính bội 

Trƣớc khi tiến hành phân tích hồi quy tuyến tính bội thì việc xem xét 

mối tƣơng quan tuyến tính giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc và giữa 

các biến độc lập với nhau là công việc phải làm và hệ số tƣơng quan Pearson 

trong ma trận hệ số tƣơng quan là phù hợp để xem xét mối tƣơng quan này. 

Ma trận hệ số tƣơng quan là một ma trận vuông gồm các hệ số tƣơng quan. 

Các số 1 trên đƣờng chéo là hệ số tƣơng quan tính đƣợc của một biến với 

chính nó. Mỗi biến sẽ xuất hiện hai lần trong ma trận với hệ số tƣơng quan 

nhƣ nhau, đối xứng nhau qua đƣờng chéo của ma trận. Chúng ta chỉ cần quan 

tâm đến phần tam giác phía dƣới hay phía trên đƣờng chéo của ma trận. 

Nếu kết luận đƣợc là các biến độc lập và biến phụ thuộc có tƣơng quan 

tuyến tính với nhau qua hệ số tƣơng quan Pearson, đồng thời giả định rằng 

chúng ta đã cân nhắc kỹ bản chất của mối liên hệ tiềm ẩn giữa các biến và 

xem nhƣ đã xác định đúng hƣớng của một mối quan hệ nhân qủa giữa chúng, 

thì chúng ta có thể mô hình hóa mối quan hệ nhân quả của chúng bằng mô 

hình hồi quy tuyến tính bội, trong đó một biến đƣợc gọi là biến phụ thuộc và 

các biến còn lại gọi là các biến độc lập. 

Kiểm định độ phù hợp của mô hình tác giả sử dụng kiểm định F trong 

bảng phân tích phƣơng sai là một phép kiểm định giả thuyết về độ phù hợp 

của mô hình hồi quy tuyến tính tổng thể. 

Kiểm định ý nghĩa của các hệ số hồi quy. Kiểm định t trong bảng các 

thông số thống kê của từng biến độc lập dùng để kiểm định ý nghĩa của các hệ 

số hồi quy. 

Sử dụng phƣơng pháp Enter, SPSS xử lý tất cả các biến đƣa vào một 

lần và đƣa ra các thông số thống kê liên quan đến các biến. 

Sau đó, dò tìm các vi phạm giả định cần thiết trong hồi quy tuyến tính 
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bội: 

- Đối với giả định liên hệ tuyến tính và phƣơng sai bằng nhau, sử dụng 

đồ thị phân tán giữa các phần dƣ chuẩn hóa và giá trị dự đoán chuẩn hóa. Nếu 

giả định liên hệ tuyến tính và phƣơng sai bằng nhau đƣợc thỏa mãn, thì sẽ 

không nhận thấy có liên hệ gì giữa các giá trị phần dƣ chuẩn hóa và giá trị dự 

đoán chuẩn hóa. Chúng sẽ phân tán rất ngẫu nhiên trong một vùng xung 

quanh đƣờng đi qua tung độ 0, không tạo thành một hình dạng nào. 

- Đối với giả định phƣơng sai của sai số không đổi, kiểm tra phƣơng sai 

của sai số không thay đổi có bị vi phạm hay không. Nếu độ lớn của phần dƣ 

tăng hoặc giảm cùng với các giá trị của biến độc lập mà ta nghi ngờ gây ra 

hiện tƣợng phƣơng sai thay đổi, chúng ta nên nghi ngờ giả định phƣơng sai 

của sai số không đổi đã bị vi phạm. Với cỡ mẫu nhỏ, chúng ta sử dụng kiểm 

định tƣơng quan hạng Spearman, với giả thuyết H0 là hệ số tƣơng quan hạng 

của tổng thể bằng 0. Nếu kết quả kiểm định không bác bỏ giả thuyết H0 thì kết 

luận phƣơng sai của sai số không thay đổi. Phƣơng trình hồi quy tuyến tính 

bội có nhiều biến giải thích thì hệ số tƣơng quan hạng có thể tính giữa trị 

tuyệt đối của phần dƣ với từng biến riêng. 

- Đối với giả định về phân phối chuẩn của phần dƣ, sử dụng biểu đồ tần 

số của các phần dƣ. Nếu trung bình bằng 0 và độ lệch chuẩn xấp xỉ bằng 1 thì 

có thể kết luận rằng giả định phân phối chuẩn không bị vi phạm. 

- Đối với giả định về tính độc lập của sai số tức không có tƣơng quan 

giữa các phần dƣ, đại lƣợng thống kê Durbin-Watson dùng để kiểm định 

tƣơng quan của các sai số kề nhau với giả thuyết H0 là hệ số tƣơng quan tổng 

thể của các phần dƣ = 0 (không có tự tƣơng quan chuỗi bậc nhất). 

- Đối với giả định không có mối tƣơng quan giữa các biến độc lập (đo 

lƣờng hiện tƣợng đa cộng tuyến), sử dụng hệ số phóng đại phƣơng sai (VIF - 

Variance inflation factor), nếu VIF vƣợt quá 10 đó là dấu hiệu của hiện tƣợng 

đa cộng tuyến. 
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Tiếp theo là đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính bội 

bằng hệ số R
2
 và hệ số R

2
 điều chỉnh. Hệ số R

2
 đã đƣợc chứng minh là hàm 

không giảm theo số biến độc lập đƣợc đƣa vào mô hình, càng đƣa thêm nhiều 

biến độc lập vào mô hình thì R
2
 càng tăng. Tuy nhiên, điều này cũng đƣợc 

chứng minh rằng không phải phƣơng trình càng có nhiều biến sẽ càng phù 

hợp hơn với tập dữ liệu. Để giải quyết tình huống này, hệ số R
2
 hiệu chỉnh 

đƣợc sử dụng để phản ánh tốt hơn mức độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến 

tính bội. Hệ số R
2
 hiệu chỉnh không nhất thiết phải tăng lên khi nhiều biến 

độc lập đƣợc đƣa thêm vào mô hình. Hệ số R
2
 hiệu chỉnh là thƣớc đo sự phù 

hợp đƣợc sử dụng cho tình huống hồi quy tuyến tính bội vì nó không phụ 

thuộc vào độ lệch phóng đại của hệ số R
2
. 

Sau cùng sẽ hiệu chỉnh mô hình lý thuyết. Sau khi hiệu chỉnh mô hình 

xong, viết phƣơng trình hồi quy tuyến tính bội, dựa vào các hệ số hồi quy 

chuẩn hóa để xác định mức độ ảnh hƣởng của các nhân tố đến giá trị cảm 

nhận của khách hàng. Hệ số hồi quy chuẩn hóa của nhân tố nào càng lớn thì 

mức độ ảnh hƣởng của nhân tố đó đến giá trị cảm nhận của khách hàng càng 

cao, nếu cùng dấu thì mức độ ảnh hƣởng theo chiều thuận và ngƣợc lại. 

2.4.  THANG ĐO SỬ DỤNG CHO MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

Nhằm đảm bảo bao quát toàn bộ các khái niệm và đảm bảo độ tin cậy 

cho các thang đo, trong quá trình xây dựng các biến trong nghiên cứu, tác giả 

chỉ tập trung lựa chọn các khái niệm đã đƣợc công nhận trong các nghiên cứu 

trƣớc đây. Các thang đo đƣợc xây dựng trên cơ sở kế thừa các thang đo của 

các nghiên cứu trƣớc đây và đã đƣợc nhiều tác giả kiểm định, ứng dụng trong 

nhiều nghiên cứu về các nhân tố ảnh hƣởng đến giá trị cảm nhận của khách 

hàng trong nhiều lĩnh vực dịch vụ khác nhau. Các thang đo chủ yếu đƣợc xây 

dựng dựa trên thang đo đƣợc rút ra từ nghiên cứu của Sánchez & các cộng sự 

(2006) và Roig & các cộng sự (2006), bên cạnh đó, tác giả cũng sử dụng thêm 

thang đo “danh tiếng” từ nghiên cứu của Petrick (2002) và thang đo “giá trị 
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cảm nhận tổng quát” của Gallarza và Saura (2006). Bảng 2.1 thể hiện các biến 

nghiên cứu và nguồn gốc của các thang đo đƣợc sử dụng trong việc xây dựng 

bảng câu hỏi cho nghiên cứu định lƣợng. Tất cả các thang đo đƣợc đo lƣờng 

dƣới dạng Likert 5 điểm, với 1 điểm là hoàn toàn không đồng ý, 2 điểm là 

không đồng ý, 3 điểm là trung hòa, 4 điểm là đồng ý và 5 điểm là hoàn toàn 

đồng ý.  

Bảng 2.1. Các biến nghiên cứu và nguồn gốc thang đo 

Khái niệm (construct) Nguồn 

Giá trị của cơ sở vật chất Sanchez và các cộng sự (2006) 

Giá trị của nhân viên Sanchez và các cộng sự (2006) 

Chất lƣợng dịch vụ Roig và các cộng sự (2006) 

Giá cả dịch vụ Roig và các cộng sự (2006) 

Danh tiếng Petrick (2002) 

Giá trị cảm xúc Roig và các cộng sự (2006) 

Giá trị cảm nhận tổng quát Gallarza và Saura (2006) 
 

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

Thang đo này đƣợc thiết kế gồm bốn biến quan sát, thang đo này dùng 

để đo lƣờng giá trị của cơ sở vật chất của ngân hàng, trong phạm vi nghiên 

cứu này, đƣợc mã hóa ký hiệu từ CSVC1 đến CSVC4: 

Ký hiệu biến Câu hỏi 

CSVC1 Máy ATM giao dịch có bảo mật thông tin, đảm bảo sự riêng 

tƣ, sự an toàn của khách hàng 

CSVC2 Máy ATM đặt ở vị trí tốt (dễ tìm thấy, ở trung tâm, giao 

thông thuận tiện) 

CSVC3 Máy ATM trông ấn tƣợng, hiện đại 

CSVC4 Mẫu mã thẻ ATM đa dạng, đẹp, bắt mắt 
 

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

Thang đo này đƣợc thiết kế gồm bốn biến quan sát, thang đo này dùng 
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để đo lƣờng giá trị của nhân viên ngân hàng trong phạm vi nghiên cứu này, 

đƣợc mã hóa ký hiệu từ NV1 đến NV4: 

Ký hiệu biến Câu hỏi 

NV1 Nhân viên nắm vững về công việc của họ. 

NV2 Nhân viên giải quyết những khiếu nại hợp lý. 

NV3 Những thông tin/lời khuyên mà nhân viên cung cấp rất hữu ích. 

NV4 Nhân viên có kiến thức, hiểu biết về tất cả các dịch vụ của 

ngân hàng. 
 

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

Thang đo này đƣợc thiết kế gồm 4 biến quan sát, thang đo này dùng để 

đo lƣờng đánh giá của khách hàng về chất lƣợng dịch vụ của ngân hàng, trong 

phạm vi nghiên cứu này, đƣợc mã hóa ký hiệu từ CLDV1 đến CLDV4: 

Ký hiệu biến Câu hỏi 

CLDV1 Tôi đƣợc cung cấp dịch vụ đúng nhu cầu của mình 

CLDV2 Chất lƣợng dịch vụ thẻ ATM luôn ổn định theo thời gian 

CLDV3 Chất lƣợng dịch vụ thẻ ATM cạnh tranh so với các ngân 

hàng khác 

CLDV4 Sau khi giao dịch, tôi nhận đƣợc dịch vụ nhƣ mong đợi (về 

chất lƣợng) 
 

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

Thang đo này đƣợc thiết kế gồm năm quan sát, thang đo này dùng để 

đo lƣờng đánh giá của khách hàng về giá cả dịch vụ trong phạm vi nghiên cứu 

này, đƣợc mã hóa ký hiệu từ GCDV1 đến GCDV5: 

Ký hiệu biến Câu hỏi 

GCDV1 Giá dịch vụ (lãi suất, phí) đƣợc công bố rõ ràng, công khai 

GCDV2 Giá dịch vụ (lãi suất, phí) cạnh tranh so với những ngân 

hàng khác 

GCDV3 Dịch vụ thẻ ATM nhận đƣợc xứng đáng với phí phải trả 

GCDV4 Tổng chi phí mà tôi bỏ ra để có đƣợc dịch vụ là hợp lý 

GCDV5 Sử dụng dịch vụ thẻ giúp tôi tiết kiệm thời gian 
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2.4.5. Thang đo giá trị cảm xúc (ký hiệu là GTCX) 

Thang đo này đƣợc thiết kế gồm 4 biến quan sát, thang đo này dùng để 

đo lƣờng giá trị cảm xúc của khách hàng trong phạm vi nghiên cứu này, đƣợc 

mã hóa ký hiệu từ GTCX1 đến GTCX5: 

Ký hiệu biến Câu hỏi 

GTCX1 Tôi hài lòng với dịch vụ thẻ ATM tại Vietin Bank 

GTCX2 Tôi cảm thấy thoải mái khi sử dụng thẻ 

GTCX3 Nhân viên luôn sẵn sàng làm hài lòng tôi 

GTCX4 Nhân viên không gây rắc rối cho tôi khi giao dịch 

GTCX5 Nhìn chung tôi cảm thấy dễ chịu khi giao dịch 
 

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

Thang đo này đƣợc thiết kế gồm bốn biến quan sát, thang đo này dùng 

để đo lƣờng đánh giá của khách hàng về danh tiếng của ngân hàng trong 

phạm vi nghiên cứu này, đƣợc mã hóa ký hiệu từ DT1 đến DT4: 

Ký hiệu biến Câu hỏi 

DT1 Vietin Bank có uy tín cao 

DT2 Vietin Bank đƣợc nhiều ngƣời biết đến 

DT3 Vietin Bank đƣợc đánh giá cao 

DT4 Vietin Bank đạt nhiều giải thƣởng, đƣợc xếp hạng cao so 

với các ngân hàng khác 
 

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

Thang đo này đƣợc thiết kế gồm 4 biến quan sát, thang đo này dùng để 

đo lƣờng giá trị cảm nhận tổng quát trong phạm vi nghiên cứu này, đƣợc mã 

hóa ký hiệu từ GTCN1 đến GTCN4: 

Ký hiệu biến Câu hỏi 

GTCN1 Tôi cảm thấy giá trị nhận đƣợc (giá trị cảm nhận) từ Vietin 

Bank là cao 

GTCN2 Lợi ích tôi nhận đƣợc từ Vietin Bank cao hơn so với những 

gì tôi bỏ ra 

GTCN3 Vietin Bank đáp ứng đƣợc nhu cầu và mong muốn của tôi 
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2.5.  ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ THANG ĐO 

Nhƣ trên đã trình bày, các thang đo đƣợc sử dụng trong nghiên cứu này 

dựa theo các thang đo của nhiều nghiên cứu khác nhau, chúng đƣợc sử dụng 

trong nghiên cứu sơ bộ để tiếp tục đánh giá thông qua hệ số tin cậy 

Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA cho từng khái niệm. 

Hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha đƣợc sử dụng trƣớc để loại các biến không 

phù hợp. Các biến có hệ số tƣơng quan biến - tổng (item – total correlation) 

nhỏ hơn 0.03 sẽ bị loại và tiêu chuẩn chọn thang đo khi nó có độ tin cậy alpha 

từ 0.60 trở lên. Tiếp theo, phƣơng pháp phân tích nhân tố EFA đƣợc sử dụng. 

Các biến có trọng số nhân tố (factor loading) nhỏ hơn 0.05 trong EFA sẽ tiếp 

tục bị loại. Phƣơng pháp trích hệ số sử dụng là Principal components với phép 

quay Varimax và điểm dừng khi trích các yếu tố có eigenvalue = 1. Thang đo 

đƣợc chấp nhận khi tổng phƣơng sai trích bằng hoặc lớn hơn 50% và trọng số 

nhân tố từ 0.05 trở lên. 

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

phƣơng pháp phỏng vấn trực tiếp khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ ATM của 

Vietin Bank. Số lƣợng 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 đƣợc trình bày 

trong Bảng 2.2. Kết quả này cho thấy các thang đo đều có hệ số tƣơng quan 

biến - tổng trên 0.3 và hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha từ 0.6 trở lên. Hệ số 

tƣơng quan biến – tổng nhỏ nhất là 0.459 (biến CLDV4 trong thang đo chất 

lƣợng dịch vụ). Thang đo giá trị của cơ sở vật chất (CSVC) có hệ số 

Cronbach’s Alpha là 0.883; trong thang đo này nếu bỏ biến CSVC2 thì hệ số 

Cronbach’s Alpha sẽ tăng lên 0.885. Tuy nhiên, vì biến này có hệ số tƣơng 

quan biến – tổng đạt yêu cầu (0.650>0.3) nên vẫn đƣợc đƣa vào sử dụng cho 

phân tích nhân tố (EFA). Hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo giá trị của 

nhân viên (NV) là 0.824. Hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo chất lƣợng 
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dịch vụ (CLDV) là 0.786, trong thang đo này nếu bỏ biến CLDV4 thì hệ số 

Cronbach’s Alpha sẽ tăng lên 0.795. Tuy nhiên, tƣơng tự biến CSVC2 biến 

này có hệ số tƣơng quan biến – tổng đạt yêu cầu (0.459>0.3) nên vẫn đƣợc 

đƣa vào sử dụng cho phân tích nhân tố (EFA). Hệ số Cronbach’s Alpha của 

thang đo giá cả dịch vụ (GCDV) là 0.887; của thang đo giá trị cảm xúc 

(GTCX) là 0.859; của thang đo danh tiếng (DT) là 0.851 và của thang đo giá 

trị cảm nhận tổng quát (GTCN) là 0.774. 

Bảng 2.2. Kết quả Cronbach’s Alpha nghiên cứu sơ bộ 

Biến  

quan 

sát 

Trung bình 

thang đo 

 nếu loại biến 

Phƣơng sai thang 

đo  

nếu loại biến 

Tƣơng 

quan  

biến tổng 

Cronbach's 

Alpha  

nếu loại biến 

Giá trị của cơ sở vật chất (CSVC): Cronbach's Alpha = .883 

CSVC1 9.00 6.000 .820 .821 

CSVC2 9.37 6.723 .650 .885 

CSVC3 9.43 6.323 .769 .842 

CSVC4 9.00 5.931 .753 .848 

Giá trị của nhân viên (NV): Cronbach's Alpha = .824 

NV1 8.63 6.240 .579 .809 

NV2 8.63 5.964 .697 .760 

NV3 8.70 5.941 .638 .784 

NV4 8.33 5.126 .696 .759 

Chất lƣợng dịch vụ (CLDV): Cronbach's Alpha = .786 

CLDV1 8.93 7.375 .544 .759 

CLDV2 8.90 7.128 .578 .742 

CLDV3 8.77 6.185 .813 .612 

CLDV4 8.80 8.303 .459 .795 

Giá cả dịch vụ (GCDV): Cronbach's Alpha = .887 

GCDV1 10.63 13.620 .824 .840 

GCDV2 10.63 14.930 .636 .883 

GCDV3 10.77 12.116 .796 .851 

GCDV4 10.57 15.702 .654 .879 
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Biến  

quan 

sát 

Trung bình 

thang đo 

 nếu loại biến 

Phƣơng sai thang 

đo  

nếu loại biến 

Tƣơng 

quan  

biến tổng 

Cronbach's 

Alpha  

nếu loại biến 

Giá trị cảm xúc (GTCX): Cronbach's Alpha = .859 

GTCX1 11.77 12.461 .807 .795 

GTCX2 11.93 11.995 .673 .836 

GTCX3 12.07 14.685 .610 .846 

GTCX4 11.77 12.392 .759 .807 

GTCX5 11.53 14.878 .564 .856 

Danh tiếng (DT): Cronbach's Alpha = .851 

DT1 9.50 7.914 .638 .833 

DT2 9.37 7.482 .744 .789 

DT3 9.17 7.178 .673 .822 

DT4 9.57 7.840 .722 .800 

Giá trị cảm nhận (GTCN): Cronbach's Alpha = .774 

GTCN1 6.07 4.340 .619 .683 

GTCN2 5.97 4.930 .490 .817 

GTCN3 6.23 3.702 .732 .546 

 

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

EFA 

Sau khi phân tích hệ số tin cậy alpha, các thang đo đƣợc đánh giá tiếp 

theo bằng phƣơng pháp phân tích yếu tố EFA. Phƣơng pháp trích principal 

components với phép quay vuông góc varimax đƣợc sử dụng trong các phân 

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

trích, phƣơng sai trích (>50%) và trọng số nhân tố (>0.50). Kết quả này đƣợc 

trình bày trong Bảng 2.3. 
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Bảng 2.3. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA cho từng khái niệm 

Giá trị cơ sở vật chất (CSVC):  

Eigenvalue = 2.971;  

Phương sai trích = 74.279% 

Giá trị của nhân viên (NV):  

Eigenvalue = 2.633;  

Phương sai trích = 65.836% 

Biến quan sát Trọng số nhân tố Biến quan sát Trọng số nhân tố 

CSVC1 .907 NV1 .747 

CSVC2 .792 NV2 .844 

CSVC3 .876 NV3 .807 

CSVC4 .868 NV4 .844 

Chất lƣợng dịch vụ (CLGC):  

Eigenvalue = 2.457;  

Phương sai trích = 61.429% 

Giá cả dịch vụ (GCDV): 

Eigenvalue = 3.493;  

Phương sai trích= 69.853% 

Biến quan sát Trọng số nhân tố Biến quan sát Trọng số nhân tố 

CLGC1 .747 GCDV1 .895 

CLGC2 .783 GCDV2 .757 

CLGC3 .922 GCDV3 .883 

CLGC4 .661 GCDV4 .774 

  GCDV5 .860 

Giá trị cảm xúc (GTCX): 

Eigenvalue = 3.233;  

Phương sai trích = 64.657% 

Danh tiếng (DT): 

Eigenvalue = 2.784;  

Phương sai trích= 69.588% 

Biến quan sát Trọng số nhân tố Biến quan sát Trọng số nhân tố 

GTCX1 .898 DT1 .788 

GTCX2 .795 DT2 .872 

GTCX3 .746 DT3 .815 

GTCX4 .854 DT4 .859 

GTCX5 .713   

Giá trị cảm nhận (GTCN):Eigenvalue = 2.070; Phương sai trích = 68.985% 

GTCN1 .843 

GTCN2 .736 

GTCN3 .904 
 

Thông qua đánh giá sơ bộ bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha và phân 
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tích nhân tố khám phá EFA, các thang đo trên đều đạt yêu cầu, các biến quan 

sát của các thang đo này sẽ đƣợc sử dụng trong nghiên cứu chính thức. 

Vậy thang đo các nhân tố đƣợc sử dụng trong nghiên cứu chính thức 

nhƣ sau: 

Nhân tố giá trị của cơ sở vật chất (CSVC) đƣợc đo lƣờng bởi 4 biến 

quan sát: CSVC1, CSVC2, CSVC3, CSVC4. 

Nhân tố giá trị của nhân viên (NV) đƣợc đo lƣờng bởi 4 biến quan sát: 

NV1, NV2, NV3, NV4. 

Nhân tố chất lƣợng dịch vụ (CLDV) đƣợc đo lƣờng bởi 4 biến quan sát: 

CLDV1, CLDV2, CLDV3, CLDV4. 

Nhân tố giá cả dịch vụ (GCDV) đƣợc đo lƣờng bởi 5 biến quan sát: 

GCDV1, GCDV2, GCDV3, GCDV4, GCDV5. 

Nhân tố giá trị cảm xúc (GTCX) đƣợc đo lƣờng bởi 5 biến quan sát: 

GTCX1, GTCX2, GTCX3, GTCX4, GTCX5. 

Nhân tố danh tiếng (DT) đƣợc đo lƣờng bởi 4 biến quan sát: DT1, DT2, 

DT3, DT4. 

Nhân tố giá trị cảm nhận tổng quát đƣợc đo lƣờng bởi 3 biến quan sát: 

GTCN1, GTCN2, GTCN3. 

TÓM TẮT CHƢƠNG 2 

Chƣơng 2 đã trình bày phƣơng pháp nghiên cứu đƣợc thực hiện để 

đánh giá thang đo các khái niệm nghiên cứu và mô hình lý thuyết. Chƣơng 

này cũng trình bày kết quả nghiên cứu định lƣợng sơ bộ. Nghiên cứu sơ bộ 

đƣợc thực hiện thông qua kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp 30 khách hàng. Kết 

quả cho thấy các thang đo các khái niệm nghiên cứu đều đạt yêu cầu, mô hình 

nghiên cứu vẫn giữ nguyên nhƣ ban đầu. Chƣơng tiếp theo sẽ trình bày kết 

quả nghiên cứu chính thức và đo lƣờng giá trị cảm nhận của khách hàng về 

dịch vụ thẻ ATM tại Vietin Bank chi nhánh Kon Tum. 
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Chapter 3 CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Chƣơng 2 đã trình bày phƣơng pháp thực hiện nghiên cứu, mô hình 

nghiên cứu đề nghị, các thang đo của nghiên cứu và kết quả đánh giá sơ bộ 

thang đo. Chƣơng 3 sẽ trình bày kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu chính 

thức cũng nhƣ các giả thuyết trong mô hình, đánh giá mức độ tác động của 

các nhân tố đối với giá trị cảm nhận và trình bày kết quả đo lƣờng giá trị cảm 

nhận của khách hàng cá nhân sử dụng dịch vụ thẻ ATM tại Vietin Bank chi 

nhánh Kon Tum. 

3.1.  PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ CỦA MẪU NGHIÊN CỨU 

Tổng số phiếu khảo sát thu thập đƣợc và đạt yêu cầu là 200 phiếu. Mẫu 

nghiên cứu trong đề tài này đƣợc chọn dựa vào cơ cấu tuổi, giới tính, trình độ 

học vấn, nghề nghiệp và thu nhập của khách hàng cá nhân hiện tại sử dụng 

dịch vụ thẻ ATM của Vietin Bank chi nhánhKon Tum.  

Cụ thể là có 5 mức lứa tuổi: 18-25 (chiếm 18% - 36 mẫu), từ 26-30 tuổi 

(chiếm 22% - 44 mẫu), từ 31-40 tuổi (chiếm 42,5% - 85 mẫu) và trên 40 tuổi 

(chiếm 17,5% - 35 mẫu). 

Trình độ học vấn của mẫu chiếm đa số là Đại học (chiếm 83% - 166 

mẫu). Nghề nghiệp của mẫu chiếm đa số là nhân viên văn phòng (chiếm 

79.5% - 159 mẫu), một số ít còn lại là học sinh, sinh viên, những ngƣời tự 

kinh doanh và các đối tƣợng khác. 

Do mẫu thu nhập đƣợc chủ yếu là đối tƣợng nhân viên văn phòng, là 

đối tƣợng có thu nhập ổn định, mức thu nhập của mẫu nghiên cứu phổ biến là 

từ 6-10 triệu, kế đến là 3-6 triệu, dƣới 3 triệu và thu nhập chiếm ít nhất là trên 

10 triệu. 

Cụ thể đặc điểm mô tả mẫu theo giới tính, độ tuổi, học vấn, nghề 

nghiệp và thu nhập đƣợc trình bày ở Bảng 3.1. 
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Bảng 3.1. Đặc điểm mẫu 

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ 

Giới tính 

Nam 87 43.5% 

Nữ 112 56.5% 

Tổng 200 100% 

Độ tuổi  

18 tuổi - 25 tuổi          36 18% 

26 tuổi - 30 tuổi          44 22% 

31 tuổi - 40 tuổi          85 42.5% 

Trên 40 tuổi 35 17.5% 

Tổng 200 100% 

Học vấn 

Cao đẳng                    12 6% 

Đại học                   166 83% 

Trên đại học             8 4% 

Khác                          14 7 % 

Tổng cộng 200 100% 

Nghề nghiệp 

Học sinh, sinh viên 11 5.5% 

Nhân viên văn phòng 159 79.5% 

Tự kinh doanh 16 8% 

Khác 14 7% 

Tổng cộng 200 100% 

Thu nhập 

< 3 triệu 36 18% 

3 – 6 triệu 66 33% 

6 – 10 triệu 80 40% 

> 10 triệu 18 9% 

Tổng cộng 200 100% 
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3.2.  ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 

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

Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha của các thang đo đƣợc trình bày 

trong Bảng 3.2.  

Bảng 3.2. Kết quả Cronbach’s Alpha 
 

Biến  

quan sát 

Trung bình 

thang đo 

 nếu loại biến 

Phƣơng sai 

thang đo  

nếu loại biến 

Tƣơng 

quan  

biến tổng 

Cronbach's 

Alpha  

nếu loại biến 

Giá trị của cơ sở vật chất (CSVC): Cronbach's Alpha = .807 

CSVC1 9.01 4.110 .664 .738 

CSVC2 9.08 4.622 .541 .795 

CSVC3 9.25 4.148 .641 .749 

CSVC4 9.07 4.055 .647 .746 

Giá trị của nhân viên (NV): Cronbach's Alpha = .739 

NV1 9.14 4.433 .493 .701 

NV2 9.39 4.399 .534 .679 

NV3 9.33 4.251 .499 .699 

NV4 9.05 3.977 .602 .637 

Chất lƣợng dịch vụ (CLDV): Cronbach's Alpha = .853 

CLDV1 9.14 6.801 .721 .802 

CLDV2 9.04 6.959 .692 .815 

CLDV3 9.13 6.874 .709 .807 

CLDV4 9.19 7.579 .660 .828 

Giá cả dịch vụ (GCDV): Cronbach's Alpha = .802 

GCDV1 12.31 9.469 .698 .726 

GCDV2 12.18 9.793 .548 .779 

GCDV3 12.15 10.178 .643 .747 

GCDV4 12.35 9.423 .699 .726 

GCDV5 12.21 12.134 .355 .825 

Giá trị cảm xúc (GTCX): Cronbach's Alpha = .745 

GTCX1 9.99 5.236 .511 .703 
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Biến  

quan sát 

Trung bình 

thang đo 

 nếu loại biến 

Phƣơng sai 

thang đo  

nếu loại biến 

Tƣơng 

quan  

biến tổng 

Cronbach's 

Alpha  

nếu loại biến 

GTCX2 9.17 4.906 .592 .655 

GTCX3 9.98 5.527 .524 .695 

GTCX4 9.94 5.368 .531 .691 

Danh tiếng (DT): Cronbach's Alpha = .729 

DT1 9.72 4.524 .624 .730 

DT2 9.82 5.626 .436 .815 

DT3 9.64 4.756 .625 .728 

DT4 10.25 4.538 .736 .672 

Giá trị cảm nhận tổng quát (GTCN): Cronbach's Alpha = .689 

GTCN1 6.00 3.206 .485 .619 

GTCN2 6.17 2.433 .513 .609 

GTCN3 6.05 3.324 .545 .564 
 

Hệ số tƣơng quan biến – tổng nhỏ nhất là 0.436 (biến DT1 trong thang 

đo danh tiếng). Thang đo giá trị của cơ sở vật chất (CSVC) có hệ số 

Cronbach’s Alpha là 0.807; của thang đo giá trị của nhân viên (NV) là 0.739; 

của thang đo chất lƣợng dịch vụ (CLDV) là 0.853. Hệ số Cronbach’s Alpha 

của thang đo giá cả dịch vụ (GCDV) là 0.802; trong thang đo này nếu bỏ biến 

GCDV5 thì hệ số Cronbach’s Alpha sẽ tăng lên 0.8259. Tuy nhiên, vì biến 

này có hệ số tƣơng quan biến – tổng đạt yêu cầu (0.355>0.3) nên vẫn đƣợc 

đƣa vào sử dụng cho phân tích nhân tố (EFA). Tƣơng tự, thang đo danh tiếng 

(DT) có hệ số Cronbach’s Alpha là 0.792; trong thàng đo này nếu loại biến 

DT2 thì Cronbach’s Alpha sẽ tăng lên 0.815. Tuy nhiên, vì biến này có hệ số 

tƣơng quan biến – tổng đạt yêu cầu (0.436>0.3) nên vẫn đƣa vào phân tích 

EFA. Hệ số Cronbach’s Alpha của thang đo giá trị cảm xúc (GTCX) là 0.651; 

trong thang đo này nếu bỏ biến GTCX5 thì hệ số Cronbach’s Alpha sẽ tăng 

lên 0.745 và biến này có hệ số tƣơng quan biến – tổng không đạt yêu cầu 

(0.097<0.3) nên bị loại khỏi mô hình (xem chi tiết Bảng 1, Phụ lục 4). Hệ số 
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Cronbach’s Alpha của thang đo giá trị cảm xúc (GTCX) sau khi loại biến 

GTCX5 là 0.745 và của thang đo giá trị cảm nhận (GTCN) là 0.689. 

Kết quả này cho thấy các thang đo đều có hệ số tin cậy tƣơng quan biến 

- tổng trên 0.3 và hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha từ 0.6 trở lên. Hầu hết các 

biến quan sát trong các thang đo này nếu bị loại sẽ làm cho hệ số Cronbach’s 

Alpha của các thang đo bị giảm xuống. Nhƣ vậy độ tin cậy của các thang đo 

này tƣơng đối cao, các biến quan sát của các thang đo này đều đƣợc giữ lại để 

phân tích EFA. 

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

Trong phân tích EFA, đối với kích thƣớc mẫu n = 200 nhƣ trong nghiên 

cứu này, tiêu chuẩn để chọn các biến là các biến phải có hệ số tải nhân tố trên 

0.4 (Hair & các cộng sự, 1998) và thang đo đạt yêu cầu khi tổng phƣơng sai 

trích thấp nhất là 50% (Gerbing & Anderson, 1988). Ngoài ra, trị số 

eigenvalue phải lớn hơn 1, chỉ những nhân tố nào có eigenvalue lớn hơn 1 

mới đƣợc giữ lại trong mô hình phân tích (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn 

Mộng Ngọc, 2008). 

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

giá trị cảm nhận của khách hàng 

Kết quả Cronbach’s Alpha cho thấy các thang đo các nhân tố ảnh 

hƣởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng đạt thỏa mãn yêu cầu về độ tin 

cậy. Vì vậy các biến quan sát của các thang đo này đƣợc tiếp tục đánh giá 

bằng phân tích EFA. Quá trình phân tích đƣợc dựa trên ma trận tƣơng quan 

của các biến này. 

Để có thể áp dụng đƣợc phân tích nhân tố thì các biến phải có liên hệ 

với nhau bằng cách sử dụng Bartlett's Test of Sphericity để kiểm định giả 

thuyết H0 là các biến không có tƣơng quan với nhau trong tổng thể. Đại lƣợng 

này có giá trị càng lớn thì ta càng có nhiều khả năng bác bỏ giả thuyết H0. 

Bên cạnh đó, để phân tích nhân tố, ngƣời ta còn dựa vào chỉ số KMO là một 
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chỉ số chung để xem sự thích hợp của phân tích nhân tố. Trị số KMO lớn 

(giữa 0.5 và 1) là điều kiện đủ để phân tích nhân tố là thích hợp
6
. 

Bảng 3.3. Kết quả kiểm định Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .796 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2028.956 

df 300 

Sig. .000 
 

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 tƣơng 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 bảng kết quả phƣơng sai giải thích (xem chi tiết Bảng 2, Phụ lục 4), 

ta thấy sáu nhân tố đầu tiên có eigenvalue lớn hơn 1 và tổng phƣơng sai trích 

đạt 62.549, thể hiện rằng có sáu nhân tố giải thích đƣợc 62.549% biến thiên 

của dữ liệu, do vậy các thang đo đƣợc rút trích ra chấp nhận đƣợc. Điểm dừng 

khi trích các nhân tố tại nhân tố thứ sáu với eigenvalue là 1.465 (đạt yêu cầu).  

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

số nhân tố nhỏ nhất là của biến quan sát GCDV5 (0.511). Nhƣ vậy, thông qua 

phân tích EFA các thang đo đều đạt yêu cầu. 

Từ Bảng 3.4, ta có thể thấy năm biến quan sát từ CLDV1 đến CLDV4 

và biến GCDV5 có hệ số tải cao lên nhân tố 1 (dao động từ 0.511 đến 0.807); 

bốn biến quan sát từ CSVC1 đến CSVC4 có hệ số tải cao lên nhân tố 2 (dao 

động từ 0.752 đến 0.773); bốn biến quan sát từ GCDV1 đến GCDV5 có hệ số 

tải cao lên nhân tố 3 (dao động từ 0.684 đến 0.868); bốn biến quan sát từ DT1 

đến DT4 có hệ số tải cao lên nhân tố 4 (dao động từ 0.631 đến 0.809); bốn 
                                                           
6
 Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu với SPSS – Tập 2, Nhà xuất 

bản Hồng Đức. 
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biến quan sát từ NV1 đến NV4 có hệ số tải cao lên nhân tố 5 (dao động từ 

0.701 đến 0.794); bốn biến quan sát từ GTCX1 đến GTCX4 có hệ số tải cao 

lên nhân tố 6 (dao động từ 0.617 đến 0.780). Hơn nữa, các biến quan sát đều 

có hệ số tải cao lên nhân tố đại diện và thấp hơn đáng kể lên các nhân tố còn 

lại, vì vậy sáu thành phần của thang đo đạt đƣợc giá trị hội tụ và giá trị phân 

biệt (xem chi tiết Bảng 3, Phụ lục 4). 

Bảng 3.4. Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

CLDV3 .807      

CLDV1 .794      

CLDV2 .790      

CLDV4 .768      

GCDV5 .511      

CSVC1  .773     

CSVC3  .768     

CSVC2  .754     

CSVC4  .752     

GCDV1   .868    

GCDV4   .760    

GCDV3   .721    

GCDV2   .684    

DT4    .809   

DT3    .785   

DT1    .762   

DT2    .631   

NV4     .794  

NV2     .755  

NV3     .714  

NV1     .701  
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 Component 

1 2 3 4 5 6 

GTCX2      .780 

GTCX4      .779 

GTCX3      .711 

GTCX1      .617 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

Nhƣ vậy, thang đo giá trị cảm nhận của khách hàng sau khi đƣợc kiểm 

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

sát. Kết quả sáu nhân tố đƣợc rút trích ra nhƣ sau: 

- Nhân tố 1: Chất lƣợng - 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 đƣợc 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 & Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). 

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

Thang đo giá trị cảm nhận tổng quát gồm 3 biến quan sát. Sau khi đạt 
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độ tin cậy khi kiểm tra bằng Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá 

đƣợc sử dụng để đánh giá mức độ hội tụ của các biến quan sát theo từng nhân 

tố và giá trị phân biệt của các nhân tố. Kết quả phân tích nhân tố cho thang đo 

giá trị cảm nhận nhƣ sau: 

Bảng 3.5. Kết quả kiểm định Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .670 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 104.407 

df 3 

Sig. .000 
 

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 tƣơng 

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 đƣợc 

rút ra và nhân tố này giải thích đƣợc 62.563% biến thiên dữ liệu (đạt yêu cầu). 

(xem chi tiết Bảng 4, Phụ lục 4). 

Các trọng số nhân tố của thang đo đều đạt yêu cầu (>0.50). Nhƣ vậy, 

thông qua phân tích EFA các thang đo đều đạt yêu cầu. 

Bảng 3.6. Ma trận xoay các nhân tố thang đo giá trị cảm nhận 

 Nhân tố 

Biến 1 

GTCN3 .812 

GTCN2 .791 

GTCN1 .770 

Eigenvalues 1.877 

Phƣơng sai trích (%) 62.563 
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3.3.  MÔ HÌNH HIỆU CHỈNH  

Theo kết quả phân tích nhân tố EFA rút trích đƣợc sáu nhân tố và 25 

biến quan sát ảnh hƣởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng, các nhân tố rút 

trích đƣợc có sự khác biệt so với mô hình lý thuyết ban đầu. Biến GCDV5 

đƣợc đƣa vào chung một nhân tố với các biến của thang đo chất lƣợng dịch 

vụ. Do đó, mô hình hiệu chỉnh và các giả thuyết thay đổi nhƣ sau 

 

Hình 3.1. Mô hình nghiên cứu chính thức 

Các giả thuyết nghiên cứu: 

H1: Giá trị của 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 lƣợng - giá cả tỷ lệ thuận với giá trị cảm 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. 

  

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 lƣợng - giá cả 
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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 hƣởng 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 (giá trị của cơ sở vật chất, 

giá trị của nhân viên, chất lƣợng - giá cả, giá cả dịch vụ, danh tiếng, giá trị 

cảm xúc) là những khái niệm độc lập và đƣợc 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 nhƣ sau 

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

+β6 DT + εi  

Trong đó:  

GTCN: biến phụ thuộc (Y) thể hiện giá trị cảm nhận của khách hàng 

Các biến độc lập (Xi): giá trị của cơ sở vật chất (CSVC), giá trị của 

nhân viên (NV), chất lƣợng giá cả (CLGC), giá cả dịch vụ (GCDV), giá trị 

cảm xúc (GTCX) và danh tiếng (DT).  

β0: hệ số tự do, thể hiện giá trị của GTCN khi các biến độc lập trong mô 

hình bằng 0. 

βi (i=1,6): hệ số hồi quy riêng phần của các biến độc lập tƣơng ứng 

CSVC, NV, CLGC, GCDV, GTCX, DT. 

εi: biến độc lập ngẫu nhiên có phân phối chuẩn với trung bình là 0 và 

phƣơng sai không đổi. 

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

Phân tích hồi quy không phải chỉ là việc mô tả các dữ liệu quan sát 

đƣợc. Từ các kết quả quan sát đƣợc trong mẫu, ta phải suy rộng ra kết luận 

cho các mối liên hệ giữa các biến trong tổng thể. Sự chấp nhận và diễn dịch 

kết quả hồi quy không thể tách rời các giả định cần thiết và những chuẩn đoán 
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về sự vi phạm các giả định đó. Nếu các giả định bị vi phạm thì các kết quả 

ƣớc lƣợng không đáng tin cậy nữa (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng 

Ngọc, 2008).  

Các giả định cần thiết: 

Giả định 1: Biến phụ thuộc và biến độc lập có quan hệ tuyến tính. 

Giả định 2: Biến phụ thuộc (Y) là biến định lƣợng. Giả định này thỏa 

mãn vì biến phụ thuộc trong mô hình nghiên cứu là biến giá trị cảm nhận, đây 

là biến định lƣợng. 

Giả định 3: Các quan sát Yi phải độc lập. Khi phỏng vấn khảo sát, 

ngƣời thứ nhất trả lời Bảng câu hỏi độc lập với ngƣời thứ 2, mỗi ngƣời đƣợc 

khảo sát trả lời một Bảng câu hỏi độc lập. Do đó, giả định này đƣợc thỏa mãn. 

Giả định 4: Các giá trị X phải cố định. Dữ liệu khảo sát trong nghiên 

cứu thì X là ngẫu nhiên chứ không phải cố định, Y cũng là ngẫu nhiên. Tuy 

nhiên, khi xem xét trong mẫu thì mô hình hồi quy ƣớc lƣợng vẫn đạt yêu cầu. 

Giả định 5: X đƣợc đo lƣờng không có sai số: điều này không bao giờ 

thỏa, vì thế khi xử lý bằng mô hình hồi quy phải chấp nhận một mức độ sai số 

nhất định nào đó. 

Giả định 6: Phần dƣ ε có phân phối chuẩn. 

Giả định 7: Phƣơng sai của các phần dƣ không thay đổi (là hằng số). 

Giả định 8: Các sai số độc lập với nhau tức là không có hiện tƣợng tự 

tƣơng quan giữa các phần dƣ. 

Giả định 9: Không có mối tƣơng quan giữa các biến độc lập (không có 

hiện tƣợng đa cộng tuyến). 

Các giả định 1, 6, 7, 8, 9 sẽ đƣợc kiểm tra xem có bị vị phạm hay không 

ở phần sau. 

3.4.3. Xây dựng mô hình hồi quy 

a. Xem xét ma trận hệ số tương quan 

Sử dụng kiểm định Pearson với giả thiết H0 là hệ số tƣơng quan bằng 0. 
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Với kết quả của kiểm định Pearson (xem chi tiết Bảng 5, Phụ lục 4) ta có thể 

thấy các giá trị Sig. giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc đều đạt yêu cầu 

(0.000<0.05) nên ta có thể kết luận đƣợc là các biến độc lập có tƣơng quan 

với biến phụ thuộc và có thể đƣa vào mô hình để giải thích cho biến phụ 

thuộc. Tuy nhiên, kết quả phân tích tƣơng quan Pearson cũng cho thấy một số 

biến độc lập có sự tƣơng quan với nhau. Do đó, khi phân tích hồi quy cần chú 

ý đến vấn đề đa cộng tuyến. 

b. Đánh giá độ phù hợp của mô hình  

Bảng 3.7. Kết quả hệ số R
2 
hiệu chỉnh 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .819
a
 .671 .661 .468 1.901 

a. Predictors: (Constant), DT, GCDV, CSVC, NV, CLGC, GTCX 

b. Dependent Variable: GTCN 

Dựa vào Bảng 3.7 ta thấy, hệ số R
2
 = 0.819 và R

2 
hiệu chỉnh (Adjusted 

R Square) = 0.671. R
2 

hiệu chỉnh = 0.671 nghĩa là các biến độc lập trong mô 

hình (giá trị của cơ sở vật chất, giá trị của nhân viên, chất lƣợng giá cả, giá cả 

dịch vụ, giá trị cảm xúc và danh tiếng) giải thích đƣợc 67.1% sự thay đổi của 

biến phụ thuộc (biến giá trị cảm nhận tổng quát).  

R
2
 hiệu chỉnh phản ánh sát hơn mức độ phù hợp của mô hình hồi quy 

tuyến tính bội vì R
2
 hiệu chỉnh không phụ thuộc vào độ lệch phóng đại của R

2
 

nó không thổi phồng mức độ phù hợp của mô hình
7
. 

c. Kiểm định độ phù hợp của mô hình  

Sử dụng kiểm định F để kiểm định giả thiết về độ phù hợp của mô hình 

hồi quy tuyến tính, xem biến phụ thuộc có liên hệ tuyến tính với toàn bộ tập 

hợp các biến độc lập hay không. Giá trị F đƣợc lấy từ bảng phân tích phƣơng 

                                                           
7
 Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008, Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - tập 1, 

NXB Hồng Đức. 
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sai ANOVA của SPSS. 

Giả thiết kiểm định là: 

  H0: β1= β2 = β3 = β4 = β5 = β6 = 0 

              H1: Tồn tại ít nhất một β ≠ 0 

Bảng 3.8. Kết quả phân tích phương sai ANOVA 

ANOVA
a 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 86.337 6 14.390 65.681 .000
b
 

Residual 42.283 193 .219   

Total 128.620 199    

a. Dependent Variable: GTCN 

b. Predictors: (Constant), DT, GCDV, CSVC, NV, CLGC, GTCX 

Dựa vào Bảng 3.8 ta thấy, kết quả kiểm định trị thống kê F = 65.681 

với giá trị sig = 0.000 (<0.05) => Bác bỏ giả thiết H0 

Nhƣ vậy mô hình hồi quy tuyến tính bội xây dựng đƣợc phù hợp với 

tập dữ liệu, các biến độc lập trong mô hình có quan hệ với biến phụ thuộc => 

mô hình có thể sử dụng đƣợc. 

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

Bảng 3.9: Hệ số hồi quy của mô hình nghiên cứu 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Toleran

ce 

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 lƣợng 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 
 

Qua Bảng 3.9, ta có thể thấy mô hình hồi quy tuyến tính mẫu có giá trị 
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hệ số độ dốc β1, β2, β3, β4, β5, β6 của các biến độc lập đều khác 0 và mức ý 

nghĩa quan sát đƣợc (giá trị Sig) của sáu biến này cũng 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 khác 0 cho thấy các nhân tố đều thực 

sự có ảnh hƣởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng, các hệ số này đều có 

giá trị dƣơng (> 0) và có mức ý nghĩa sig = 0.000 ≤ 0.05. Nhƣ vậy, xét trên 

tổng thể các biến giá trị của cơ sở vật chất (CSVC), giá trị của nhân viên 

(NV), chất lƣợng 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. 

Từ những kết quả trên ta có thể xây dựng phƣơng trình hồi quy chƣa 

chuẩn hóa và phƣơng trình hồi quy chuẩn hóa nhƣ sau: 

Phƣơng trình hồi quy chƣa chuẩn hóa đƣợc viết lại có dạng: 

GTCN = -1.656 + 0.318*CSVC + 0.339*NV + 0.325*CLGC + 

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

Phƣơng trình hồi quy đã chuẩn hóa đƣợc 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 giả định này bằng biểu đồ phân tán scatter cho phần dƣ chuẩn 

hóa (Standardized Residual) và giá trị dự doán chuẩn hóa (Standardized 

predicted value). Kết quả cho thấy phần dƣ phân tán ngẫu nhiên trong một 

vùng xung quanh đƣờng đi qua tung độ 0 và không tạo thành một hình dạng 

nào cụ thể. Nhƣ vậy, giả định liên hệ tuyến tính và phƣơng sai bằng nhau 

đƣợc thỏa mãn. 
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Hình 3.2. Biểu đồ phân tán scatter cho phần dư chuẩn hóa và  

giá trị dự đoán chuẩn hóa 

b. Giả định phương sai của sai số không đổi 

Để kiểm tra xem giả định phƣơng sai của sai số không đổi ta dùng kiểm 

định tƣơng quan hạng Spearman với giả thuyết đặt ra là: 

Giả thuyết H0 : hệ số tƣơng quan hạng của tổng thể bằng 0 

Kết quả kiểm định tƣơng quan hạng Spearman (xem Bảng 6, Phụ lục 4) 

cho thấy giá trị Sig của các biến giá trị của cơ sở vật chất (CSVC), giá trị của 

nhân viên (NV), chất lƣợng giá cả (CLGC), giá cả dịch vụ (GCDV), giá trị 

cảm xúc (GTCX) và danh tiếng (DT) với giá trị Sig. của kiểm định lần lƣợt là 

0.981, 0.459, 0.443, 0.858, 0.446, 0.885 đều >0.05.  

Điều này cho thấy không thể bác bỏ giả thiết H0 : hệ số tƣơng quan 

hạng của tổng thể bằng 0. Nghĩa là giả thuyết phƣơng sai của sai số thay đổi 

bị bác bỏ.  
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Nhƣ vậy, giả định phƣơng sai của sai số không đổi không bị vi phạm. 

Mô hình hồi quy tuyến tính trên có thể sử dụng đƣợc. 

c. Giả định về phân phối chuẩn của phần dư 

Để kiểm tra giả định về phân phối chuẩn của phần dƣ, cách đơn giản 

nhất là xây dựng biểu đồ tần số của phần dƣ. Trong nghiên cứu này, tác giả sử 

dụng biểu đồ tần số Histogram và biểu đồ phân phối tích lũy Q-Q Plot. 

Dựa vào biểu đồ tần số Histogram có thể nói phân phối phân dƣ 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). 

 
Hình 3.3. Biểu đồ tần số Histogram 

Biểu đồ tần số Q-Q Plot cũng cho thấy các điểm quan sát thực tế tập 

trung sát đƣờng chéo nên giả định phân phối chuẩn của phần dƣ không bị vi 

phạm. 
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Hình 3.4. Biểu đồ tần số Q-Q Plot 

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

phần dư) 

Dùng đại lƣợng thống kê Durbin – Watson (d) để kiểm định tƣơng 

quan của các phần dƣ. 

Giả thuyết H0: hệ số tƣơng quan tổng thể của các phần dƣ = 0 (không 

có tự tƣơng quan chuỗi bậc nhất) 

                 H1: hệ số tƣơng quan tổng thể của các phần dƣ ≠ 0 

Ta có quy tắc kiểm định nhƣ sau: 
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Dò tìm trong bảng thống kê Durbin với mức ý nghĩa α=0.05, với các dữ 

liệu: số biến độc lập của mô hình k=6, số quan sát n=200 ta có: dL=1.613 và 

dU=1.725 

Dựa vào Bảng 3.7 ở trên, kết quả phân tích cho thấy kết quả Durbin – 

Watson dU=1.725 < d=1.901 < 2. Vậy ta kết luận các phần dƣ không có tự 

tƣơng quan bậc nhất với nhau. 

e. Giả định không có mối tương quan giữa các biến độc lập (đo 

lường đa cộng tuyến) 

Để kiểm tra hiện tƣợng đa cộng tuyến ta dùng hệ số phóng đại phƣơng 

sai (Variance inflation factor – VIF), quy tắc là khi VIF vƣợt quá 10, đó là 

dấu hiệu của đa cộng tuyến
8
. 

Qua Bảng 3.9 ta có thể thấy hệ số phóng đại phƣơng sai (VIF) của 6 

nhân tố đều nhỏ hơn 10. Do vậy, có thể kết luận không có hiện tƣợng đa cộng 

tuyến xảy ra trong mô hình này. 

3.4.5. Kiểm định các giả thuyết của mô hình 

Nhƣ đã trình bày trong Mục 3.3, trong mô hình các nhân tố ảnh hƣởng 

đến giá trị cảm nhận của khách hàng có 6 giả thuyết cần kiểm định (từ H1 đến 

H6). Qua Bảng 3.9, ta có thể thấy hệ số hồi quy đã chuẩn hóa đều khác 0 cho 

thấy các nhân tố đều thực sự có ảnh hƣởng đến giá trị cảm nhận của khách 

hàng, các hệ số này đều có giá trị dƣơng (> 0) và có mức ý nghĩa sig = 0.000 

≤ 0.05 (đạt yêu cầu). Nhƣ vậy, xét trên tổng thể các biến giá trị của cơ sở vật 

chất (CSVC), giá trị của nhân viên (NV), chất lƣợng giá cả (CLGC), giá cả 

dịch vụ (GCDV), giá trị cảm xúc (GTCX) và danh tiếng (DT) đều tỷ lệ thuận 

với giá trị cảm nhận của khách hàng. 

Nhƣ vậy các giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6, của mô hình đều đƣợc 

chấp nhận bởi bộ dữ liệu nghiên cứu.  

                                                           
8
 Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS - tập 1, 

NXB Hồng Đức 
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Bảng 3.10. Kết quả kiểm định các giả thuyết 

Các giả thuyết Kết quả kiểm định 

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

giá trị cảm nhận của khách hàng. 

Chấp nhận 

H2: Giá trị của nhân viên tỷ lệ thuận với giá trị 

cảm nhận của khách hàng. 

Chấp nhận 

H3: Chất lƣợng – giá cả tỷ lệ thuận với giá trị 

cảm nhận của khách hàng. 

Chấp nhận 

H4: Giá cả dịch vụ tỷ lệ thuận với giá trị cảm 

nhận của khách hàng. 

Chấp nhận 

H5: Giá trị cảm xúc tỷ lệ thuận với giá trị cảm 

nhận của khách hàng. 

Chấp nhận 

H6: Danh tiếng tỷ lệ thuận với giá trị cảm nhận 

của khách hàng. 

Chấp nhận 

 

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

CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG 

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

nhận tác giả sử dụng phƣơng trình hồi quy chuẩn hóa vì nó mang ý nghĩa kinh 

tế nhiều hơn là toán học. Các nhà kinh tế thƣờng căn cứ vào phƣơng trình này 

để xác định đƣợc yếu tố nào là quan trọng nhất, yếu tố nào ít quan trọng hơn 

để có quyết định đầu tƣ hợp lý. Bên cạnh đó vì độ lớn của các hệ số phụ thuộc 

đơn vị đo lƣờng của các biến nên chỉ khi nào tất cả các biến độc lập đều có 

cùng đơn vị đo lƣờng thì các hệ số của chúng mới có thể so sánh trực tiếp, hệ 

số beta là hệ số của biến độc lập khi tất cả các dữ liệu trên các biến đƣợc biểu 

diễn bằng đơn vị đo lƣờng độ lệch chuẩn nên các hệ số này có thể dùng để so 

sánh mức độ tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc. 

Dựa vào kết quả hồi quy tuyến tính bội (xem Bảng 3.9) ta đã có đƣợc 

phƣơng 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 
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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 lƣợng - giá cả” 

(CLGC) với hệ số hồi quy chuẩn hóa lớn nhất 0.321. Đây là một yếu tố rất 

quan trọng giúp ngân hàng cạnh tranh phi lãi suất nhất là đối với khách hàng 

sử dụng dịch vụ thẻ ATM, là đối tƣợng ít quan tâm đến lãi suất mà quan tâm 

đến chất lƣợng và loại hình dịch vụ mà ngân hàng cung ứng. Với cùng một lãi 

suất huy động nhƣ nhau, ngân hàng nào cải tiến chất lƣợng dịch vụ tốt hơn, 

tạo sự thuận tiện hơn cho khách hàng thì sức cạnh tranh sẽ cao hơn. Tuy 

nhiên, chất lƣợng dịch vụ nên tập trung cải tiến theo hƣớng đáp ứng đƣợc nhu 

cầu, mong đợi của khách hàng. Nhƣ vậy, nếu chất lƣợng dịch vụ đƣợc cải 

thiện nhƣng không dựa trên nhu cầu của khách hàng thì khách hàng sẽ không 

bao giờ thỏa mãn. Do đó, chất lƣợng dịch vụ là một trong những nhân tố 

quyết định tới giá trị cảm nhận của khách hàng về ngân hàng. 

“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. Điều 

này rất phù hợp với thực tế ngành ngân hàng hiện nay. Cùng với sự phát triển 

của nền kinh tế, các ngân hàng cũng phát triển không ngừng cả về số lƣợng và 

chất lƣợng. Các sản phẩm dịch vụ giữa các ngân hàng gần nhƣ tƣơng đồng, 

do vậy một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, có kiến thức và cung cấp đúng 

thông tin khách hàng cần luôn là yếu tố quan trọng giúp tăng giá trị cảm nhận 

của khách hàng và từ đó gia tăng sự trung thành của khách hàng. 

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. 

Cơ sở vật chất cũng góp phần gia tăng giá trị cảm nhận của khách hàng. Đối 

với dịch vụ sử dụng nhiều đến phƣơng tiện hữu hình nhƣ dịch vụ thẻ ATM thì 

một nơi giao dịch sạch sẽ, tiện lợi, đƣợc bố trí vị trí dễ tìm thấy, máy ATM có 

độ bảo mật cao, hiện đại sẽ góp phần thuận lợi trong thực hiện giao dịch cũng 

là một yếu tố giúp ngân hàng nâng cao đƣợc giá trị cảm nhận của khách hàng. 
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Nhân tố có tác động mạnh thứ tƣ lên giá trị cảm nhận của khách hàng là 

“giá trị cảm xúc” (GTCX) với hệ số hồi quy chuẩn hóa là 0.229. Điều này phù 

hợp với thực tế hiện nay vì bất kỳ ai khi sử dụng một dịch vụ nào cũng đều 

muốn có đƣợc sự thoải mái, dễ chịu. Một không khí thoải mái, thân thiện, 

nhân viên vui vẻ, nhiệt tình sẽ giúp khách hàng hài lòng, cảm nhận giá trị 

nhận đƣợc cao hơn và sẽ trung thành hơn. 

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. Hầu hết 

khách hàng sử dụng thẻ ATM thƣờng ít quan tâm đến lãi suất vì tiền giữ trong 

thẻ ATM đƣợc lƣu chuyển liên tục nên lãi là không đáng kể. Khách hàng 

thƣờng chỉ quan tâm đến các khoản phí phải trả khi sử dụng thẻ, nếu các 

khoản phí đƣợc công khai rõ ràng, hợp lí và cạnh tranh so với các ngân hàng 

khác thì sẽ tác động tới quyết định lựa chọn ngân hàng để sử dụng dịch vụ của 

khách hàng. 

Nhân tố có tác động yếu nhất đến giá trị cảm nhận của khách hàng là 

“danh tiếng” (DT) với hệ số hồi quy chuẩn hóa 0.099. Danh tiếng chính là sự 

tồn tại của ngân hàng trong nhận thức của khách hàng, nó có tác động không 

nhỏ tới quyết định lựa chọn ngân hàng của khách hàng. Trên thực tế, mỗi 

ngân hàng đã, đang và sẽ tạo đƣợc một hình ảnh riêng của mình trong lòng 

khách hàng. Một ngân hàng lớn, sẵn có uy tín sẽ có đƣợc sự tin tƣởng của 

khách hàng. Thậm chí trong điều kiện lãi suất tại ngân hàng có uy tín thấp 

hơn đôi chút, phí sử dụng dịch vụ có cao hơn đôi chút, những ngƣời có tiền 

vẫn lựa chọn ngân hàng đó để sử dụng mà không tìm những nơi có lãi suất và 

phí dịch vụ hấp dẫn hơn vì họ tin rằng ở đây tiền của mình sẽ tuyệt đối an 

toàn. 

Kết quả phân tích cũng cho thấy mô hình hồi quy giải thích đƣợc đến 

67.1% sự biến thiên của giá trị cảm nhận của khách hàng (R
2
 hiệu chỉnh = 

0.671).  Điều này chứng tỏ, ngoài sáu nhân tố trong mô hình nghiên cứu còn 
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có những nhân tố khác có tác động đến giá trị cảm nhận nhƣng chƣa đƣợc đƣa 

vào mô hình nghiên cứu. 

3.6.  KẾT QUẢ ĐO LƢỜNG GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG 

Sau khi đã biết đƣợc mức độ quan trọng của các nhân tố tác động lên 

giá trị cảm nhận của khách hàng, tác giả sẽ xem xét hiện tại khách hàng cảm 

nhận nhƣ thế nào về  “giá trị của cơ sở vật chất”, “giá trị của nhân viên”, 

“chất lƣợng – giá cả”, “giá cả dịch vụ”, “danh tiếng”, “giá trị cảm xúc” cũng 

nhƣ giá trị họ nhận đƣợc đối với dịch vụ thẻ ATM của Vietin Bank. 

Dựa vào kết quả trung bình của các thành phần ảnh hƣởng đến giá trị 

cảm nhận ở Bảng 7, Phụ lục 4. 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. Ta thấy đối với thành phần “giá trị 

của cơ sở vật chất” khách hàng đánh giá ở mức trung bình 3.03, trong đó 

thành phần “máy ATM đặt ở vị trí tốt” và “máy ATM trông ấn tƣợng, hiện 

đại” bị đánh giá thấp hơn so với các thành phần khác. Hiện tại mạng lƣới các 

trụ ATM của Vietin Bank chi nhánh Kon Tum vẫn còn hạn chế, ví dụ nhƣ 

trên địa bàn toàn thành phố Kon Tum chỉ có 2 trụ ATM do đó khả năng để 

khách hàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ tại các trụ ATM vẫn còn hạn chế. Bên 

cạnh đó các máy ATM này đã đƣợc lắp đặt từ lâu tới nay đã xuống cấp, mặc 

dù ngân hàng có bảo trì, sửa chữa thƣờng xuyên nhƣng tình trạng vẫn chƣa 

đƣợc cải thiện. Đây là hạn chế của ngân hàng và là nguyên nhân dẫn đến việc 

khách hàng đánh giá yếu tố “giá trị của cơ sở vật chất” ở mức trung bình. 

Thành phần “giá trị của nhân viên” là thành phàn có tác động mạnh thứ 

hai lên giá trị cảm nhận của khách hàng qua kết quả hồi quy và nó cũng đƣợc 

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

Vietin Bank chi nhánh Kon Tum chƣa thực sự khoa học và có hệ thống, chủ 

yếu vẫn dựa vào quan hệ và cảm tính. Vì vậy, chất lƣợng tuyển dụng chƣa đạt 
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hiệu quả và phù hợp với yêu cầu cao của khách hàng hiện nay. Mặc dù, ngân 

hàng luôn quan tâm đến công tác đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên, tuy nhiên 

nhân viên chỉ nắm vững nghiệp vụ các nghiệp vụ thông thƣờng, các trƣờng 

hợp khi khách hàng khiếu nại hoặc cần tƣ vấn thêm thì nhân viên vẫn còn 

lúng túng, chƣa đáp ứng kịp thời cho khách hàng. 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 

thƣờng là những ngƣời mới, chƣa có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các 

khiếu nại hoặc tƣ vấn thêm cho khách hàng. 

Thành phần “chất lƣợng – giá cả” là yếu tố có mức tác động mạnh nhất 

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 0.321. Tuy nhiên thành 

phần này cũng chỉ đƣợc khách hàng đánh giá ở mức trung bình. Khách hàng 

cho rằng sử dụng dịch vụ thẻ tƣơng đối tiết kiệm đƣợc thời gian. Chất lƣợng 

dịch vụ thẻ ATM của Vietin Bank cũng đƣợc khách hàng đánh giá là tƣơng 

đối phù hợp với nhu cầu của họ và chất lƣợng 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 thƣờng 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 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 lƣợng – giá 

cả” chỉ ở mức trung bình.  

Thành phần “giá cả dịch vụ” cũng đƣợc 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 chƣa đƣợc công bố rõ ràng. Đây là thực trạng chung 

hiện nay khi nhiều khách hàng của Vietin Bank nói riêng và của các ngân 
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hàng nói chung thƣờng sử dụng dịch vụ thẻ mà không biết các khoản phí họ 

phải trả là bao nhiêu, đôi khi khách hàng bị trừ tiền trong tài khoản mà không 

rõ lý do. 

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

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

đánh giá ở mức trên trung bình và cao nhất so với các thành phần khác. Trong 

thành phần “giá trị cảm xúc” các yếu tố bị đánh giá thấp hơn là các yếu tố liên 

quan đến thái độ phục vụ của nhân viên. Mặc dù ngân hàng luôn quan tâm 

đến công tác đào tạo nhân viên, tuy nhiên chỉ chú trọng vào đào tạo nghiệp vụ 

mà chƣa hề có một chƣơng trình đào tạo thực sự nào cho nhân viên về kỹ 

năng giao tiếp với khách hàng. Đối với thành phần “danh tiếng” yếu tố 

“Vietin Bank có uy tín cao”, “Vietin Bank đƣợc đánh giá cao” và “Vietin 

Bank đƣợc nhiều ngƣời biết đến” là ba yếu tố đƣợc đánh giá khá cao trong 

thành phần này. Điều này cho thấy mức độ phổ biến và hình ảnh của Vietin 

Bank trong nhận thức của khách hàng là tƣơng đối tốt, đây là một tín hiệu tích 

cực cho ngân hàng. 

Qua kết quả từ Bảng 7, Phụ lục 4 cho thấy mức độ đánh giá của khách 

hàng đối với các nhân tố ảnh hƣởng nói riêng và giá trị cảm nhận nói chung 

chỉ ở mức trung bình, giá trị cảm nhận tổng quát của khách hàng trung bình là 

3.04. Vì vậy 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 nhƣ trong 

tƣơng lai. 

3.7.  KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁC ĐẶC ĐIỂM THEO 

THỐNG KÊ MÔ TẢ VỀ GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG 

Những phần trên đã phân tích các yếu tố ảnh hƣởng vào giá trị cảm 

nhận của khách hàng và mức độ cảm nhận hiên tại của khách hàng về các yếu 

tố này khi sử dụng dịch vụ thẻ ATM của Vietin Bank chi nhánh Kon tum. 

Tuy nhiên, liệu mức độ cảm nhận của khách hàng về các yếu tố trên có khác 
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biệt giữa các nhóm khách hàng theo giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn, nghề 

nghiệp và thu nhập. Phƣơng pháp phân tích phƣơng sai (ANOVA) với kiểm 

định Levene và kiểm định Tamhene (trƣờng hợp phƣơng sai khác nhau). 

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

độ học vấn, nghề nghiệp và thu nhập ở Bảng 8, Bảng 9, Bảng 10, Bảng 11 của 

Phụ lục 4 ta có thể thấy, Sig của kiểm định Levene đều lớn hơn 0.05, nghĩa là 

đủ điều kiện để phân tích ANOVA. Tiếp tục quan sát các giá trị Sig trong 

Bảng ANOVA ta thấy chúng đều lớn hơn 0.05, 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. 

Bảng 3.11. Kết quả kiểm định sự khác biệt của độ tuổi  

lên giá trị cảm nhận 

Test of Homogeneity of Variances 

GTCN 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

6.989 3 196 .000 
 

Xem kiết quả kiểm định sự khác biệt của yếu tố độ tuổi với giá trị cảm 

nhận ở Bảng 3.11, ta thấy Sig của kiểm định Leneve lớn hơn 0.05 nghĩa là 

phƣơng sai bằng nhau, không đủ điều kiện để phân tích ANOVA, do đó tác 

giả sẽ sử dụng kiểm định Tamhene để kiểm định sự khác biệt.  

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. Do đó, 

để đạt hiệu quả cao trong việc gia tăng giá trị cảm nhận của khách hàng ngân 

hàng cần chú ý xây dựng các chƣơng trình, chiến lƣợc riêng cho nhóm tuổi 

này khi hoạch định chính sách và xây dựng chiến lƣợc kinh doanh. 
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Bảng 3.12. Kết quả kiểm định Tamhene 

Multiple Comparisons 

Dependent Variable:   GTCN   

Tamhane   

(I) Age (J) Age Mean 

Differenc

e (I-J) 

Std. 

Error 

Sig. 95% Confidence 

Interval 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

18-25 

tuổi 

Từ 26-30 tuổi .642
*
 .150 .000 .24 1.05 

31- 40 tuổi .696
*
 .124 .000 .36 1.03 

Trên 40 tuổi .574
*
 .168 .007 .12 1.03 

Từ 26-30 

tuổi 

18-25 tuổi -.642
*
 .150 .000 -1.05 -.24 

31- 40 tuổi .053 .149 1.000 -.35 .45 

Trên 40 tuổi -.068 .187 .999 -.57 .44 

31- 40 

tuổi 

18-25 tuổi -.696
*
 .124 .000 -1.03 -.36 

Từ 26-30 tuổi -.053 .149 1.000 -.45 .35 

Trên 40 tuổi -.122 .167 .978 -.58 .33 

Trên 40 

tuổi 

18-25 tuổi -.574
*
 .168 .007 -1.03 -.12 

Từ 26-30 tuổi .068 .187 .999 -.44 .57 

31- 40 tuổi .122 .167 .978 -.33 .58 

TÓM TẮT CHƢƠNG 3 

Chƣơng 3 đã trình bày kết quả nghiên cứu (kết quả kiểm định các thang 

đo, kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu). Kết quả phân tích nhân 

tố cho thấy có sáu nhân tố ảnh hƣởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng. 

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy nhân tố ảnh hƣởng mạnh nhất đến giá trị 

cảm nhận của khách hàng là nhân tố chất lƣợng – giá cả, tiếp đến là nhân tố 

giá trị của nhân viên, nhân tố giá trị của cơ sở vật chất, nhân tố giá trị cảm 

xúc, giá cả dịch vụ và cuối cùng là nhân tố danh tiếng. Chƣơng tiếp theo sẽ 

đƣa ra một số kiến nghị nhằm nâng cao giá trị cảm nhận của khách hàng. 
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Chapter 4 CHƢƠNG 4 

HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

Chƣơng 3 đã trình bày các kết quả của nghiên cứu đạt đƣợc. Chƣơng 4 

sẽ trình bày một số giải pháp nâng cao giá trị cảm nhận của khách hàng dựa 

trên các kết quả nghiên cứu ở Chƣơng 3. 

4.1.  CƠ SỞ CỦA HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

Theo Jacoby & Chestnut (1978), các doanh nghiệp nên cố gắng duy trì 

mối quan hệ lâu dài với các khách hàng của họ để có đƣợc lợi thế cạnh tranh 

từ việc khách hàng trung thành với doanh nghiệp. Các tài liệu nghiên cứu về 

các dịch vụ tài chính trên thế giới cho thấy rằng để làm đƣợc điều đó, các 

ngân hàng nên tập trung vào ba điểm chính: giá trị cổ đông (Ingo, 1997); giá 

trị nhân viên (Payne và các cộng sự, 1999) và giá trị cảm nhận của khách 

hàng (Reidenbach, 1996; Kelly, 1998; Marple and Zimmerman, 1999).  

Nhiều nghiên cứu trên thế giới và Việt Nam đã chứng minh rằng quyết 

định lựa chọn mua sản phẩm/dịch vụ hay nhãn hiệu nào phụ thuộc phần lớn 

vào giá trị mà khách hàng cảm nhận đƣợc khi mua và tiêu dùng sản phẩm/ 

dịch vụ đó. Và nó có mối quan hệ dƣơng với sự thỏa mãn của khách hàng. Do 

vậy, việc nghiên cứu và tìm ra những giải pháp để nâng cao giá trị cảm nhận 

của khách hàng là điều hết sức quan trọng. 

Thông qua kết quả nghiên cứu ở Chƣơng 3, tác giả đã xác định có sáu 

nhân tố ảnh hƣởng đến giá trị cảm nhận của khách hàng sử dụng dịch vụ thẻ 

ATM tại Vietin Bank chi nhánh Kon Tum đó là “giá trị của cơ sở vật chất”, 

“giá trị của nhân viên”,”chất lƣợng – giá cả”, “giá cả dịch vụ”, “giá trị cảm 

xúc”, “danh tiếng”. Các nhân tố đƣợc khách hàng đánh giá chỉ ở mức trung 

bình so với thang đo 5 điểm, điều này cho thấy khách hàng vẫn chƣa đánh giá 

cao về dịch vụ thẻ ATM của Vietin Bank chi nhánh Kon Tum, đây là dấu hiệu 

không tốt cho việc giữ chân khách hàng. Ngân hàng cần phải hoàn thiện và 
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phát triển nhiều hơn nữa để nâng cao vị thế của mình trong môi trƣờng cạnh 

tranh gay gắt hiện nay. Và khách hàng, đối tƣợng sẽ quyết định sự thành bại 

của doanh nghiệp, là mục tiêu hàng đầu mà ngân hàng cần quan tâm, phải liên 

tục nghiên cứu và đƣa ra giải pháp để làm tăng giá trị cho khách hàng.  

Các giải pháp trong nghiên cứu này sẽ đƣợc đƣa ra dựa trên kết quả về 

mức độ tác động của các nhân tố lên giá trị cảm nhận của khách hàng, trong 

đó, nhân tố “chất lƣợng giá cả” là nhân tố có ảnh hƣởng nhiều nhất đến giá trị 

cảm nhận của khách hàng, tiếp theo mức ảnh hƣởng yếu hơn là “giá trị của 

nhân viên”, “giá trị của cơ sở vật chất”, “giá trị cảm xúc”, ảnh hƣởng ít nhất 

là “giá cả dịch vụ” và “danh tiếng”. Từ kết quả nghiên cứu này, tác giả đề 

xuất một số kiến nghị định hƣớng cho ban giám đốc của ngân hàng nhằm gia 

tăng giá trị cảm nhận của khách hàng. 

4.2.  CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.2.1. Về chất lƣợng dịch vụ  

Đây là nhóm giải pháp cần đƣợc ƣu tiên vì các nhân tố liên quan đến 

chất lƣợng dịch vụ là những nhân tố có ảnh hƣởng mạnh nhất đến giá trị cảm 

nhận của khách hàng. Qua kết quả khảo sát cho thấy hiện tại khách hàng đánh 

giá chất lƣợng dịch vụ ở mức độ trung bình mặc dù đây là nhân tố ảnh hƣởng 

mạnh nhất. Điều này cần phải đƣợc cải thiện để mức độ cảm nhận về chất 

lƣợng dịch vụ đƣợc tốt hơn nữa, mức độ hài lòng cao hơn nữa. 

Khách hàng đánh giá cao việc đƣợc cung cấp dịch vụ đúng nhu cầu, 

đây là một lợi thế lớn và cần phát huy hơn nữa. Khi khách hàng đến giao dịch, 

mở thẻ nhân viên cần trao đổi thông tin, hiểu và xác nhận đúng nhu cầu của 

khách hàng trƣớc khi thực hiện giao dịch để làm đúng, tránh xảy ra sai sót và 

tạo sự tin tƣởng đối với khách hàng. Tổng chi phí khách hàng bỏ ra để có 

đƣợc dịch vụ bao gồm cả chi phí bằng tiền và chi phí không phải bằng tiền 

nhƣ thời gian, sự thuận tiện,… 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 
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nhận chi phí bỏ ra là hợp lý. 

Bên cạnh đó, khách hàng chƣa đánh giá cao sự ổn định của chất lƣợng 

dịch vụ theo thời gian. Theo đánh giá của khách hàng khi sử dụng máy ATM, 

có trụ hoạt động tôt, có trụ chƣa tốt, máy hoạt động không đƣợc nhanh nhạy, 

khách hàng còn phải đợi chờ lâu để rút tiền hay chuyển khoản, việc giao dịch 

có một số nhầm lẫn, sai sót đặc biệt là khi dùng máy ATM để chuyển khoản 

liên ngân hàng, hiện tƣợng quá tải thƣờng xuyên xảy ra vào các ngày nghỉ, 

ngày lễ…. Việc này cần phải cải thiện ngay vì chất lƣợng dịch vụ không ổn 

định thì không thể giữ chân khách hàng đƣợc. Chất lƣợng 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. 

Một yếu tố khá quan trọng trong chất lƣợng dịch vụ đó là giải quyết 

khiếu nại của khách hàng trong lúc thực hiện giao dịch và sau khi sử dụng 

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

ngừng cải thiện chất lƣợng dịch vụ. Các lỗi đƣợc phát hiện thông qua các 

khiếu nại của khách hàng cần phải đƣợc ghi nhận, sửa đổi kịp thời, đồng thời 

phổ biến cho tất cả các nhân viên toàn hệ thống biết để tránh, không để khiếu 

nại tƣơng tự xảy ra. Giải quyết tốt khiếu nại của khách hàng vẫn đem lại cơ 

hội cho ngân hàng giữ chân khách hàng. Đồng thời hạn chế đƣợc sự lan 

truyền thông tin do khách hàng không đƣợc ngân hàng giải quyết khiếu nại 

đem sự không hài lòng của mình nói với những ngƣời khác. 

Thêm vào đó, để khách hàng luôn nhận đƣợc dịch vụ nhƣ mong đợi về 

chất lƣợng, ngân hàng cần phải hiểu và đáp ứng kỳ vọng của khách hàng 

trong giới hạn cho phép và hai bên cùng có lợi. Để làm đƣợc điều này, ngân 

hàng cần có sự trao đổi thông tin thƣờng xuyên với khách hàng thông qua các 

chƣơng trình nhƣ hội nghị khách hàng, các chƣơng trình quảng cáo, khuyếch 

trƣơng sản phẩm, dịch vụ, tổ chức các cuộc thăm dò, điều tra nhu cầu của 

khách hàng, thiết lập đƣờng dây nóng… Thông qua đó, ngân hàng truyền tải 
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đến khách hàng thông tin về sản phẩm, dịch vụ, xử lý các yêu cầu của khách 

hàng và thu thập các ý kiến phản hồi cũng nhƣ khiếu nại của khách hàng liên 

quan đến các dịch vụ thẻ ATM và các dịch vụ khác của ngân hàng. 

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

nhƣ nạp tiền vào tài khoản thông qua máy. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum đã có ngân hàng Đông Á triển khai chức năng này và đem lại nhiều phản 

hồi tích cực. Nếu Vietin Bank triển khai thành công dịch vụ này, sẽ tạo điều 

kiện cho khách hàng chủ động nạp tiền vào tài khoản một cách nhanh chóng, 

24/24 tại các máy ATM, tiết kiệm đƣợc thời gian chờ đợi khi phải tới ngân 

hàng giao dịch. Ngoài ra Vietin Bank chi nhánh Kon Tum cũng nên chú trọng 

đến các chƣơng trình ƣu 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 chƣơng trình 

khuyến mãi, quà tặng nhằm thu hút khách hàng. 

4.2.2. Về nhân viên 

Qua kết quả khảo sát, khách hàng đánh giá cao về kiến thức nghiệp vụ 

của nhân viên. Đây cũng là một lợi thế lớn và cần phát huy hơn nữa. Trong 

ngành dịch vụ ngân hàng, sự chính xác trong công việc là yêu cầu trên hết. Do 

vậy, nhân viên cần phải nắm vững kiến thức công việc cũng nhƣ kịp thời cập 

nhật những thay đổi trong chính sách, sản phẩm để tránh xảy ra sai sót. Ngoài 

kiến thức công việc mình đang làm, nhân viên cũng phải có kiến thức về các 

sản phẩm, dịch vụ mà ngân hàng đang cung cấp để có thể tƣ vấn cho khách 

hàng. Ít nhất nhân viên cũng phải biết đƣợc ngân hàng mình có đang cung cấp 

dịch vụ đó hay không và biết đƣợc dịch vụ đó thuộc bộ phận nào đảm trách để 

hƣớng dẫn khách hàng đến đúng nơi mình cần. 

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 đƣợc cung 

cấp đúng, đầy đủ, có ích và cần thiết đối với khách hàng. Nếu khách hàng còn 
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lo lắng, chƣa rõ về sản phẩm/dịch vụ nào thì nhân viên phải giải thích tận 

tình, cụ thể cho khách hàng. Đồng thời nhân viên cũng phải tƣ vấn cho khách 

hàng biết trong điều kiện của họ thì nên sử dụng sản phẩm/dịch vụ nào là tối 

ƣu. 

Để có đƣợc đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp và hết lòng với công việc 

thì ngân hàng cũng phải quan tâm đến chế độ lƣơng, thƣởng, phúc lợi, các 

chính sách ƣu đãi cho nhân viên, đảm bảo giữ đƣợc và phát huy tốt năng lực 

của nhân viên. Khi nhân viên cảm thấy hài lòng với công việc của mình, họ sẽ 

gắn bó lâu dài với ngân hàng, phục vụ khách hàng tốt hơn, nhiệt tình hơn. 

Giảm tình trạng nhân viên nghỉ việc cũng góp phần làm cho chất lƣợng dịch 

vụ ổn định hơn vì không phải đào tạo nhân viên mới thay thế. 

4.2.3. Về cơ sở vật chất  

Hiện nay cơ sở vật chất của Vietin Bank chi nhánh Kon Tum do đƣợc 

xây dựng từ lâu và ít bảo trì sửa chữa nên đã xuống cấp,mặc dù ngân hàng 

đang tiến hành xây dựng trụ sở mới nhƣng tiến độ xây dựng rất chậm. Với cơ 

sở vật chất hiện nay khách hàng đánh giá rất thấp, ở mức dƣới trung bình, 

ngân hàng cần nhận thức đƣợc tâm quan trọng của yếu tố này và có sự đầu tƣ 

cải thiện để gia tăng giá trị cảm nhận cho khách hàng. Vì vậy, việc đầu tiên là 

ngân hàng cần phải kiểm tra bảo trì hoặc lắp đặt mới các máy ATM trên địa 

bàn và việc này cần đƣợc lên kế hoạch định kỳ để đảm bảo đƣợc chất lƣợng 

máy ổn định theo thời gian. 

Hiện nay, các ngân thƣờng chỉ tập trung tăng doanh số thẻ nhƣng lại 

chƣa chú trọng phát triển hạ tầng thanh toán. Ngân hàng Vietin chi nhánh 

Kon Tum cần phải tăng thêm mạng lƣới máy ATM và các cơ sở chấp nhận 

thanh toán thẻ. Vì số lƣợng chấp nhận thanh toán thẻ cũng là một trong những 

yếu tố quan trọng nhằm thúc đẩy mạnh doanh số thanh toán cũng nhƣ thẻ phát 

hành. Bên cạnh đó, khi tiến hành đặt máy ATM mới, ngoài các tiêu chí về mật 

độ dân cƣ, hệ thống giao thông thuận lợi, ngân hàng cần nghiên cứu các vấn 
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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 dƣới lòng đƣờng. Để làm tốt việc này, nên 

đƣa diện tích giữ xe vào trong các bản thiết kế khi xây dựng buồng máy 

ATM, xem đây là một yếu tố quan trọng giúp khách hàng gia tăng cảm giác 

thoải mái, an toàn với tài sản của mình khi vào thực hiện giao dịch. Bên cạnh 

đó, khi thiết đặt các máy ATM cần phải thiết kế theo một chuẩn chung để 

khách hàng có thể nhận diện ngay lập tức đây là máy ATM của Vietin Bank. 

Các cụm máy này cần đƣợc trang bị đầy đủ nhƣ: máy camera, máy lạnh, 

thùng rác… và phải thƣờng xuyên đƣợc vệ sinh sạch sẽ, tạo cho khách hàng 

ấn tƣợng tốt. 

Một yếu tố khá quan trọng đó là trình độ công nghệ, việc đầu tƣ cho kỹ 

thuật công nghệ có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển dịch vụ 

thẻ hiện nay, đây cũng là chiến lƣợc nhằm đem lại hiệu quả cao. Trình độ 

công nghệ là yếu tố quyết định đến chất lƣợng dịch vụ thẻ và là nhân tố quan 

trọng trong việc cạnh tranh với các ngân hàng thƣơng mại khác. Đồng thời thể 

hiện mức độ an toàn và bảo mật thông tin từ đó tạo niềm tin cho khách hàng. 

Vì vậy, đầu tƣ vào công nghệ kĩ thuật là chiến lƣợc lâu dài, đảm bảo cho ngân 

hàng sẵn sàng đối đầu trong môi trƣờng cạnh tranh ngày càng khốc liệt. 

4.2.4. Về giá trị cảm xúc 

Nhân tố này đƣợc khách hàng đánh giá ở mức trên trung bình và các 

yếu tố bị đánh giá thấp là nhƣng yếu tố liên quan đến nhân viên bị đánh giá 

thấp hơn các yếu tố còn lại. Để gia tăng cảm xúc tích cực của khách hàng, 

ngân hàng cần chú trọng trong công tác tuyển dụng nhân sự. Để có những 

nhân viên dịch vụ tốt thì trƣớc tiên ngân hàng cần tuyển dụng những nhân 

viên tốt. Nhân viên đƣợc tuyển dụng cần có ngoại hình dễ nhìn, năng nổ trong 

giao tiếp, có kĩ năng diễn đạt và thuyết phục tốt, biết cách ứng xử khéo léo, 

luôn giữ nụ cƣời trên môi, sau đó hãy tạo cho họ những kỹ năng chuyên môn, 

nghiệp vụ cần thiết.  
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Đối với những nhân viên đang làm việc tại ngân hàng, trong quá trình 

giao dịch nhân viên 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.   

Nhân viên không đƣợc gây khó khăn trong quá trình thực hiện giao 

dịch cho khách hàng, cần chú ý đến cảm xúc của khách hàng, nếu thấy khách 

hàng còn lo lắng hay chƣa rõ về vấn đề gì thì phải thì phải hƣớng dẫn tận tình. 

Nếu khách hàng yêu cầu một vấn đề gì ngoài khả năng đáp ứng của ngân 

hàng, nhân viên dịch vụ không nen trả lời không hoặc không thể mà hãy nói 

với khách hàng về những gì mình có thể thực hiện đƣợc cho khách hàng. Sau 

khi kết thúc giao dịch, nhân viên phải chào và cám ơn khách hàng với thái độ 

chân thành. Nếu khách hàng cảm thấy yên tâm và thoải mái khi đến giao dịch 

thì họ sẽ đến nhiều hơn, đồng thời sẽ giới thiệu cho bạn bè, ngƣời thân về 

Vietin Bank. 

Ở Việt Nam rất nhiều ngân hàng đã tổ chức thăm dò ý kiến của khách 

hàng về thái độ phục vụ của nhân viên để nhân viên nâng cao ý thức trong 

phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, Vietin Bank nói riêng và các ngân hàng trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum nói chung vẫn chƣa chú trọng đến vấn đề này. Vietin 

Bank chi nhánh KonTum nên đi trƣớc một bƣớc, 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 đƣợc quan tâm, ý kiến của mình đƣợc tôn trọng. 

4.2.5. Về giá cả dịch vụ 

Đối với dịch vụ thẻ ATM, khách hàng thƣờng ít chú ý đến lãi suất, do 

tiền để trong tài khoản thẻ thƣờng luân chuyển liên tục nên sinh lãi không 

đáng kể, do đó ngân hàng nên tập trung quan tâm vào yếu tố phí dịch vụ. Đa 

số các sản phẩm/dịch vụ tài chính ngân hàng có hai đặc trƣng là tính tổng 

hợp, khó xác định chi phí và tính nhạy cảm cao với những biến động kinh tế. 

Phần lớn, một dịch vụ ngân hàng bất kỳ đều đƣợc cấu thành bởi một tập hợp 
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các dịch vụ. Ngoài ra, tính vô hình, không thể lƣu trữ, tính không thể tách rời 

trong quá trình cung cấp dịch vụ cũng đã làm công tác định giá không thể 

rạch ròi giữa từng dịch vụ ngân hàng. Do đó, giá của một sản phẩm/dịch vụ 

ngân hàng luôn là một cấu trúc gốm nhiều chi phí khác nhau nên dịch vụ thẻ 

của ngân hàng cũng không phải là ngoại lệ. 

Nhiều khách hàng sử dụng thẻ cho rằng các loại phí đều không đƣợc rõ 

ràng, nhiều khi họ chấp nhận bị trừ tiền mà không biết lí do. Để gia tăng giá 

trị cảm nhận của khách hàng, Vietin Bank nên công khai rõ ràng các mức phí 

cho khách hàng biết khi khách hàng đến mở thẻ và có phƣơng thức thông báo 

cho khách hàng rõ ràng mỗi khi trừ phí sử dụng dịch vụ. Ngoài ra ngân hàng 

cũng nên chú trọng vào các vấn đề khác nhƣ uy tín thƣơng hiệu, thủ tục đơn 

giản, nhanh gọn, thời gian giao dịch nhanh chóng, các dịch vụ kèm theo,... 

Giá trị thƣơng hiệu cũng là một phần trong giá cả. Khách hàng khi mua 

một sản phẩm/dịch vụ nào đó thì trong giá của sản phẩm/dịch vụ cũng có tính 

đến giá trị của thƣơng hiệu. Do vậy, với mức giá nhƣ nhau nhƣng gia tăng giá 

trị thƣơng hiệu là một cách giúp khách hàng cảm nhận giá của dịch vụ mình 

đang sử dụng tốt hơn, dịch vụ nhận đƣợc xứng đáng với giá phải trả, từ đó 

làm tăng giá trị cảm nhận. 

4.2.6.  Về danh tiếng 

Tuy năm 2014 Vietin Bank đứng đầu bảng phủ tin với nhiều sắc thái 

tiêu cực nhƣng sang năm 2015, sắc thái tiêu cực ở ngân hàng này giảm đáng 

kể. Các vấn đề tiêu cực liên quan đến pháp lý cũng đƣợc báo giới quan tâm ít 

hơn. Hiện nay khách hàng đã có những phản hồi khá tốt về danh tiếng của 

Vietin Bank. Tuy nhiên việc xây dựng thƣơng hiệu phải đƣợc thực hiện 

không ngừng để Vietin Bank có một vị trí vững chắc trong lòng khách hàng. 

Trƣớc hết là phải tạo sự khác biệt. Hiện tại về chất lƣợng các dịch vụ, 

lãi suất, phí giữa các ngân hàng ít có sự chênh lệch. Vì vậy để tạo sự khác biệt 

Vietin Bank nên tập trung vào những dịch vụ tăng thêm và quan trọng nhất là 
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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. 

Vấn đề này đã đƣợc đề cập ở phần trên, nhƣ vậy thì mỗi nhân viên sẽ là ngƣời 

quảng bá cho hình ảnh, thƣơng hiệu Vietin Bank. 

Ngân hàng cũng nên 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. 

Lãnh đạo ngân hàng nên nhận thức đầy đủ về một sự kiện mà có khả năng ảnh 

hƣởng đến danh tiếng của ngân hàng. Ngân hàng nên thiết lập một quy trình 

để quản lý các tác động tiềm năng của các sự kiện liên quan đến danh tiếng và 

theo dõi danh tiếng của mình trên thị trƣờng. Các hoạt động để đẩy mạnh 

danh tiếng của Vietin Bank nên hƣớng về cộng đồng. Hiện nay Vietin Bank 

cũng đã quan tâm đến vấn đề này với các chƣơng trình hỗ trợ giành cho ngƣời 

nghèo.  
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KẾT LUẬN 

Kết quả chính của nghiên cứu  

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

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

lƣợng – giá cả (CLGC), giá cả dịch vụ (GCDV), giá trị cảm xúc (GTCX), 

danh tiếng (RE) và giá trị cảm nhận (GTCN). Các thang đo lƣờng các khái 

niệm này đã đƣợc thiết kế và kiểm định ở nhiều nghiên cứu trên thế giới. Sau 

khi điều chỉnh cho thị trƣờng Việt Nam, các thang đo này đều đạt đƣợc độ tin 

cậy và giá trị. 

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

dƣơng giữa sáu nhân tố: giá trị của cơ sở vật chất (CSVC), giá trị của nhân 

viên (NV), chất lƣợng – giá cả (CLGC), giá cả dịch vụ (GCDV), giá trị cảm 

xúc (GTCX), danh tiếng (RE) với giá trị cảm nhận của khách hàng (GTCN). 

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

tầm quan trọng của giá trị của cơ sở vật chất (CSVC), giá trị của nhân viên 

(NV), chất lƣợng – giá cả (CLGC), giá cả dịch vụ (GCDV), giá trị cảm xúc 

(GTCX), danh tiếng (RE)  đối với giá trị cảm nhận của khách hàng. Trên cơ 

sở đó có thể đƣa ra các chiến lƣợc, định hƣớng 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 nhƣ 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  

Nhƣ bất kỳ nghiên cứu nào, nghiên cứu này cũng có nhiều hạn chế: 
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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 đề tài nghiên 

cứu chƣa cao. Nghiên cứu tiếp theo cần có thời gian dài hơn, cỡ mẫu lớn hơn 

để dữ liệu thu thập có hiệu quả hơn. 

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

suất nên tính đại diện còn thấp, khả năng khái quát cho đám đông chƣa cao. 

Nghiên cứu tiếp theo nên chọn mẫu theo phƣơng pháp phân tầng, một trong 

những phƣơng pháp chọn mẫu xác suất thì hiệu quả thống kê sẽ cao hơn. 

Thứ ba, nghiên cứu này chỉ đƣợc 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 chƣa cao. Nếu nghiên cứu đƣợc lặp lại với quy mô rộng hơn với 

nhiều ngân hàng khác nhau thì khả năng tổng quát sẽ cao hơn. Đây là một 

hƣớng cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Thứ tƣ, mô hình nghiên cứu chỉ xem xét tác động của sáu nhân tố (giá 

trị của cơ sở vật chất, giá trị của nhân viên, chất lƣợng – giá cả, giá cả dịch 

vụ, giá trị cảm xúc, danh tiếng) 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 chƣa đƣợc 

xem xét nhƣ giá trị xã hội, yếu tố hợp lý, giá trị tri thức,… Đây cũng là một 

hƣớng cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Thứ năm, nghiên cứu chỉ đánh giá thang đo bằng phƣơng 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 lƣờng thang 

đo và kiểm định mô hình lý thuyết tốt hơn, các phƣơng pháp phân tích hiện 

đại cần đƣợc sử dụng nhƣ 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 hƣởng 

đến giá trị cảm nhận của khách hàng sử dụng thẻ ATM tại Vietin Bank chi 



84 

 

nhánh Kon Tum và mức độ tác động của chúng. Từ đó đƣa ra các hàm ý 

chính sách nhằm gia tăng giá trị cảm nhận của khách hàng sử dụng dịch vụ 

thẻ ATM tại Vietin Bank. 

Nhƣ vậy, kết quả nghiên cứu này có thể giúp cho các nhà quản trị ngân 

hàng phát triển các chiến lƣợc 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. 
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PHỤ LỤC 

Phụ lục 1 

Bảng câu hỏi khảo sát 

NGHIÊN CỨU VỀ GIÁ TRỊ CẢM NHẬN 

Xin chào anh/chị ! 

Hiện nay, tôi đang 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 của ngân 

hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Kon Tum”.  

Nếu anh/chị đã từng sửu dụng dịch vụ thẻ ATM tại Vietin Bank Chi 

nhánh Kon Tum, kính mong anh/chị dành chút ít thời gian để trả lời Bảng 

câu hỏi sau đây.  

Xin anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của các anh/chị về các phát biểu 

dƣới đây, đánh dấu vào số thích hợp với qui ƣớc sau: 

1    Hoàn toàn không đồng ý         

2    Không đồng ý                          

3    Trung hòa                        

4    Đồng ý                                  

5    Hoàn toàn đồng ý 

Xin lƣu ý với anh/chị là không có quan điểm nào là đúng hay sai cả, tất cả các 

quan điểm đều có giá trị cho nghiên cứu của tôi. Rất mong đƣợc sự cộng tác 

chân tình của anh/chị. 

Các tiêu thức  

 

Cơ sở vật chất      

Máy ATM giao dịch có bảo mật thông tin, đảm bảo sự riêng tƣ, sự an toàn của 

khách hàng 
1 2 3 4 5 

Máy ATM đặt ở vị trí tốt (dễ tìm thấy, ở trung tâm, giao thông thuận tiện). 1 2 3 4 5 

Máy ATM trông ấn tƣợng, hiện đại 1 2 3 4 5 

Mẫu mã thẻ ATM đa dạng, đẹp, bắt mắt. 1 2 3 4 5 



 

 
 

Nhân viên      

Nhân viên nắm vững về công việc của họ. 1 2 3 4 5 

Nhân viên giải quyết những khiếu nại hợp lý 1 2 3 4 5 

Những thông tin/lời khuyên mà nhân viên cung cấp rất hữu ích 1 2 3 4 5 

Nhân viên có kiến thức, hiểu biết về tất cả các dịch vụ của ngân hàng 1 2 3 4 5 

 

Chất lƣợng dịch vụ      

Tôi đƣợc cung cấp dịch vụ đúng nhu cầu của mình. 1 2 3 4 5 

Chất lƣợng dịch vụ thẻ ATM luôn ổn định theo thời gian 1 2 3 4 5 

Chất lƣợng dịch vụ thẻ ATM tốt hơn so với các ngân hàng khác 1 2 3 4 5 

Sau khi giao dịch, tôi nhận đƣợc dịch vụ nhƣ mong đợi (về chất lƣợng) 1 2 3 4 5 

 

Giá cả dịch vụ      

Giá dịch vụ (lãi suất, phí) đƣợc công bố rõ ràng, công khai. 1 2 3 4 5 

Giá dịch vụ (lãi suất, phí) cạnh tranh so với những ngân hàng khác 1 2 3 4 5 

Dịch vụ thẻ ATM nhận đƣợc xứng đáng với phí phải trả 1 2 3 4 5 

Tổng chi phí mà tôi bỏ ra để có đƣợc dịch vụ là hợp lý 1 2 3 4 5 

Sử dụng dịch vụ thẻ giúp tôi tiết kiệm thời gian 1 2 3 4 5 

 

Giá trị cảm xúc      

Tôi hài lòng với dịch vụ tại Vietin Bank. 1 2 3 4 5 

Tôi cảm thấy thoải mái khi sử dụng thẻ 1 2 3 4 5 

Nhân viên luôn sẵn sàng làm hài lòng tôi 1 2 3 4 5 

Nhân viên không gây rắc rối cho tôi khi giao dịch 1 2 3 4 5 

Nhìn chung tôi cảm thấy dễ chịu khi giao dịch 1 2 3 4 5 

 

Danh tiếng      

Vietin Bank có uy tín cao 1 2 3 4 5 

Vietin Bank đƣợc nhiều ngƣời biết đến 1 2 3 4 5 

Vietin Bank đƣợc đánh giá cao 1 2 3 4 5 

Vietin Bank đạt nhiều giải thƣởng, đƣợc xếp hạng cao so với các ngân hàng 

khác 

1 2 3 4 5 

 



 

 

Giá trị cảm nhận tổng quát      

Tôi cảm thấy giá trị nhận đƣợc (giá trị cảm nhận) từ Vietin Bank là cao. 1 2 3 4 5 

Những gì tôi nhận đƣợc từ Vietin Bank cao hơn so với những gì tôi bỏ ra. 1 2 3 4 5 

Vietin Bank đáp ứng đƣợc nhu cầu và mong muốn của tôi. 1 2 3 4 5 

 

II. Anh/ chị vui lòng cho biết một số thông tin sau: 

28.  Giới tính:   1. Nữ:                             2. Nam:  

29. Xin vui lòng cho biết anh/ chị thuộc nhóm tuổi nào:  

– 25 tuổi  2. 26 – 30 tuổi  3.  31 – 40 tuổi  4. > 40 tuổi 

30.  Xin vui lòng cho biết trình độ học vấn, chuyên môn của anh/ chị:  

1. Cao đẳng  2. Đại học   3. Trên Đại học      4. Khác 

31. Anh/ chị vui lòng cho biết công việc của anh chị thuộc nhóm nào ? 

1. Học sinh, sinh viên     2. 3.  Tự kinh doanh4. Khác 

32. Thu nhập hiện tại hàng tháng của anh/ chị  

1. <3 triệu    2. 3 – 6 triệu   3. 6 – 10 triệu  4. > 10 triệu 

 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH/ CHỊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Phụ lục 2 

 

Hình 1: Mô hình giá trị giành cho khách hàng 

Nguồn: P.Kotler và K.L.Keller (2006) Marketing Management, 12
th
 ed, 

Prentice Hall, p.141. 

 

 

 

Tổng giá trị  

khách hàng 
 

Giá trị hình ảnh 

Giá trị cá nhân 
 

Giá trị dịch vụ 
 

Giá trị sản phẩm 
 

Chi phí bằng tiền 
 

Chi phí thời gian 
 

Chi phí năng lƣợng 
 

Chi phí tinh thần 
 

Tổng chi phí  

khách hàng 
 

Giá trị dành cho 

khách hàng 
 



 

 

Phụ lục 3 

Bảng 1: Một số thang đo lƣờng giá trị cảm nhận 

Nguồn Jyoti Sikka Kainth, Harsh V Verma (2011), “Consumer Perceived 

Value: Construct Apprehension and its Evolution”, Journal of Advanced 

Social research 1, pp.20-57 

Nguồn Các nhân tố Giải thích các nhân rố 

Zeithaml 

(1998) 

1.Thuộc tính nội tại  Bạn cảm thấy nhƣ thế nào khi mua. 

2.Thuộc tính bên ngoài  Danh tiếng của sản phẩm/dịch vụ. 

3.Cảm nhận chất lƣợng 
Tiện ích từ mong đợi về hiệu suất sản 

phẩm. 

4.Giá 
Cảm nhận về sự hi sinh. Nó bao gồm cả 

hai phƣơng diện tiền tệ và phi tiền tệ 

Sheth, Newman 

and Gross 

(1991) 
1.Giá trị chức năng 

Lợi ích nhận đƣợc từ việc sở hữu sản 

phẩm/dịch vụ nhƣ chức năng, tiện dụng và 

thể chất. Nó có nguồn gốc từ các thuộc 

tính của sản phẩm hoặc dịch vụ. 

2.Giá trị xã hội 

Những lợi ích từ sự gắn kết của khách 

hàng với một hay nhiều nhóm xã hội cụ 

thể (nhân khẩu học, kinh tế xã hội, văn hóa 

dân tộc). Sheth đánh giá đây là một nhân 

tố quan trọng. 

3.Giá trị cảm xúc 

Các tiện ích nhận đƣợc liên quan đến cảm 

xúc hay trạng thái tình cảm vui, buồn khi 

mua đƣợc sản phẩm và dịch vụ, cũng nhƣ 

ấn tƣợng của khách hàng trong quá trình 

tiêu dùng sản phẩm/dịch vụ. 

4.Giá trị tri thức 

Các tiện ích nhận đƣợc từ khả năng của 

sản phẩm/dịch vụ để khơi dậy sự tò mò, 

cung cấp tính mới, thỏa mãn sự hiểu biết. 

Nó thƣờng đƣợc kết hợp với kinh nghiệm 

hoàn toàn mới. 

5.Giá trị điều kiện 

Đƣợc mô tả nhƣ một tập hợp những tình 

huống mà khách hàng đối mặt khi lựa 

chọn sản phẩm/ dịch vụ theo nghĩa là 

những biến hoàn cảnh đƣợc xem nhƣ là có 



 

 

Nguồn Các nhân tố Giải thích các nhân rố 

tác động vào sự đánh giá của khách hàng 

về lợi ích của sản phẩm/dịch vụ. 

Dodds, 

Monroe, 

Grewal (1991), 

Monroe, 

Krishnan 

(1998) 

1. Cảm nhận về giá trị 

mua lại 

Cảm nhận về giá trị mua lại là lợi nhuận 

ròng của ngƣời mua từ việc mua sản 

phẩm/dịch vụ. 

2. Cảm nhận về giá trị 

giao dịch 

Cảm nhận về giá trị giao dịch là cảm nhận 

về sự thỏa mãn tâm lý hay giải trí thu đƣợc 

từ việc tận dụng các điều khoản tài chính 

của thỏa thuận giá. 

Groth (1995) 
1.Cảm nhận tiện ích 

Đề cập đến các tiện ích xuất phát từ khía 

cạnh chức năng của sản phẩm/dịch vụ. 

2.Tâm lý 

Các tiện ích bắt nguồn từ cảm xúc hay tình 

cảm mà trạng thái của sản phẩm/dịch vụ 

tạo ra. 

3.Giá trị nội bộ 

Ví dụ nhƣ tự trọng và tự hoàn thiện có 

nghĩa là các cá nhân tin rằng họ có thể 

kiểm soát giá trị thực hiện. 

4.Giá trị bên ngoài 

Giá trị bên ngoài, nhƣ đƣợc tôn trọng và 

nhấn mạnh rằng giá trị này nằm ngoài sự 

kiểm soát của cá nhân. 

Kantamneni 

and Coulson 

(1996) 

1.Giá trị xã hội 
Đƣợc tích lũy khi sản phẩm hữu dụng, sản 

xuất có đạo đức và có lợi ích xã hội. 

2.Giá trị kinh nghiệm 

Nó xuất phát từ các giác quan: nếu sản 

phẩm có mùi, cảm thấy đƣợc, ngoại hình 

và âm thanh tốt nhƣ vậy thì sản phẩm có 

giá trị hơn. 

3.Giá trị chức năng 

Nó hoàn toàn là giá trị chức năng với ý 

nghĩa sản phẩm đáng tin cậy, an toàn và có 

chức năng, cung cấp các lợi ích cốt lõi khi 

mua. 

4.Giá trị thị trƣờng 

Nó là biểu hiện của giá trị thị trƣờng: một 

sản phẩm giá cao, với một thƣơng hiệu tốt, 

mua ở một cửa hàng tốt hoặc cao cấp sẽ có 

giá trị hơn. 



 

 

Nguồn Các nhân tố Giải thích các nhân rố 

Gronroos 

(1997) 1.Nhận thức 

Nó đề cập đến các tiện ích xuất phát từ 

khía cạnh chức năng của sản phẩm/dịch 

vụ. 

2.Cảm xúc (tâm lý) 

Các tiện ích bắt nguồn từ cảm xúc/trạng 

thái tình cảm mà một sản phẩm/dịch vụ 

tạo ra. 

De Ruyter, 

Wetzels, 

Lemmink, and 

Mattson (1997) 

1. Giá trị cảm xúc 
Đánh giá tình cảm của việc sử dụng dịch 

vụ của khách hàng. 

2. Giá trị thực tế 
Phản ánh các khía cạnh thực tế của dịch 

vụ. 

3. Tính hợp lý 
Chất lƣợng dịch vụ và giá cả, giá trị so với 

số tiền bỏ ra. 

Sweeney, 

Soutar, 

Johnson (1999) 

1.Giá trị xã hội 
Các tiện ích bắt nguồn từ khả năng của sản 

phẩm để nâng cao quan niệm về chính nó. 

2.Giá trị cảm xúc 

Các tiện ích bắt nguồn từ cảm xúc hoặc 

trạng thái tình cảm mà một sản phẩm tạo 

ra. 

3.Giá trị chức năng (giá) 
Các tiện ích bắt nguồn từ sản phẩm do 

nhận thức về chi phí ngắn hạn và dài hạn. 

4.Giá trị chức năng (hiệu 

suất/chất lƣợng) 

Các tiện ích bắt nguồn từ chất lƣợng cảm 

nhận và mong đợi về chất lƣợng cảm 

nhận, kỳ vọng thể hiện của sản phẩm. 

5.Giá trị chức năng (linh 

hoạt) 

Các tiện ích bắt nguồn từ tính linh hoạt và 

thực tiễn của sản phẩm. 

Hall & các 

cộng sự (2000) 

1.Giá trị cảm xúc/giá trị 

xã hội 

Giá trị cảm xúc: Các tiện ích bắt nguồn từ 

cảm xúc hay trạng thái tình cảm một sản 

phẩm tạo ra. Giá trị xã hội: các tiện ích có 

nguồn gốc từ bản thân sản phẩm. Trong 

nghiên cứu của Sweeney (1996) tác giả đã 

chia làm 2 nhân tố, tuy nhiên trong trƣờng 

hợp này tác giả cho rằng hai nhân tố này 

có sự kết hợp chặt chẽ nên đã nhập 2 nhân 

tố làm 1. 



 

 

Nguồn Các nhân tố Giải thích các nhân rố 

2.Cảm nhận rủi ro 

Nhân tố này không đƣợc đề cập đến trong 

nghiên cứu của Sweney (1996). Nhân tố 

này cho thấy đối với các sản phẩm vô 

hình, các yếu tố làm giảm nguy cơ đƣợc 

đánh giá cao. 

3.Giá chức năng 
Các tiện ích bắt nguồn từ sản phẩm do 

nhận thức về chi phí ngắn hạn và dài hạn. 

4.Chất lƣợng chức năng 

Các tiện ích bắt nguồn từ chất lƣợng cảm 

nhận, kỳ vọng về chất lƣợng cảm nhận và 

kỳ vọng thực hiện. 

Williams, 

Soutar (2000) 

1.giá trị chức năng 

Tiện ích nhận đƣợc từ khả năng cảu sản 

phẩm thể hiện qua chức năng, tiện ích và 

thể chất. Nổi bật trong giai đoạn tiêu thụ 

tiền (Sheth, Newman and Gross, 1991a, 

p.160). 

2.Giá trị cảm xúc 

Các tiện ích bắt nguồn từ cảm xúc hoặc 

trạng thái tình cảm mà một sản phẩm tạo 

ra. (Sheth, Newman and Gross, 1991). 

3.Giá trị xã hội 

Tiện ích nhận đƣợc từ liên kết của một hay 

nhiều nhóm xã hội (Sheth, Newman and 

Gross, 1991a, p.161). 

4.Giá trị tri thức 

Các tiện ích nhận đƣợc từ khả năng của 

một thay thế để khơi dậy sự tò mò, cung 

cấp tính mới, đáp ứng mong muốn cho 

kiến thức. Nó thƣờng đƣợc kết hợp với 

kinh nghiệm hoàn toàn mới. 

Parasuraman 

and Grewal 

(2000) 
1.Giá trị mua lại 

Nó nhấn mạnh những lợi ích ròng liên 

quan đến những lợi ích và tiền bạc đƣa ra 

cho việc mua và sử dụng một sản phẩm 

hoặc dịch vụ. 

2.Giá trị giao dịch 

Đề cập đến thỏa mãn tâm lý hay giải trí 

thu đƣợc bằng cách mua các sản phẩm với 

mức giá tốt so với giá tham chiếu nội bộ 

của khách hàng. 

3.Giá trị trong sử dụng 
Nó có nghĩa là tiện ích bắt nguồn từ việc 

sử dụng sản phẩm. 



 

 

Nguồn Các nhân tố Giải thích các nhân rố 

4.Giá trị cứu chuộc. Nó liên quan đến việc chấm dứt dịch vụ 

Sweeney and 

Soutar 

PERVAL 

(2001) 

1.Cảm xúc 
Các tiện ích bắt từ cảm xúc hay tình cảm 

quốc gia rằng một sản phẩm tạo ra. 

2.Xã hội 
Các tiện ích bắt nguồn từ khả năng sản 

phẩm để nâng cao về mặt xã hội. 

3.Chất lƣợng/hiệu suất 
Các tiện ích bắt nguồn từ chất lƣợng cảm 

nhận và thực hiện dự kiến của sản phẩm. 

4.Giá/giá trị 

Các tiện ích bắt  nguồn từ sản phẩm do 

giảm chi phí ngắn hạn và dài hạn và nhận 

thức của nó. 

Petrick 

SERVPERVAL 

(2002) 

1.Chất lƣợng 

Đánh giá của ngƣời tiêu dùng về ƣu điểm, 

tính vƣợt trội về một sản phẩm/dịch vụ 

(Zeithaml, 1988). 

2.Phản ứng cảm xúc 

Mô tả phán quyết liên quan đến  những 

niềm vui mà một sản phẩm/dịch vụ cung 

cấp cho ngƣời mua (Sweeney & các cộng 

sự, 1998). 

3.Giá tiền tệ 
Giá của dịch vụ nhƣ mã hóa bởi ngƣời tiêu 

dùng (Jacoby & Olson, 1977). 

4.Hành vi về giá 

Tiền tệ/phi tiền tệ để có đƣợc một dịch vụ, 

trong đó bao gồm thời gian và nỗ lực đƣợc 

sử dụng để tìm kiếm các dịch vụ 

(Zeithaml, 1988). 

5.Danh tiếng 

Uy tín, vị thế của một sản phẩm, cảm nhận 

của ngƣời mua, dựa trên hình ảnh của nhà 

cung cấp (Dodds & các cộng sự, 1991). 

Woodall (2003) 

1.Giá trị thuần cho khách 

hàng 

Sự cân bằng về lợi ích và sự hi sinh (khách 

hàng làm cho một số phán quyết trên 

“worthwhileness” của sản phẩm/dịch vụ 

về số lƣợng và trọng lƣợng so sánh lợi ích 

và chi phí). 

2.Tiếp thị 
Nhận thức về thuộc tính sản phẩm (cảm 

nhận nhƣ là thuộc tính sản phẩm). 



 

 

Nguồn Các nhân tố Giải thích các nhân rố 

3.Nguồn gốc 

Kết quả sử dụng/kinh nghiệm: VC ở đây là 

khái niệm nhƣ lợi ích từ những kinh 

nghiệm liên quan đến tiêu thụ và có mặt 

một cách độc lập với bất kì cảm giác liên 

quan đến hi sinh. 

4.Bán 

Quyết định lựa chọn chủ yếu vào giá: VC 

hình thành nhƣ giảm sự hi sinh hoặc giảm 

giá. 

5.Hợp lí 

Chênh lệch giữa giá ƣớc tính và giá mục 

tiêu: phụ thuộc vào nhận thức những lợi 

ích hoặc các thuộc tính của sản phẩm đang 

đƣợc xem xét. Khách hàng tính toán 

những gì công bằng giá có thể liên quan 

đến các chuẩn mực đã đƣợc thiết lập. VC 

trong bối cảnh này là sự khác biệt hai giá 

trên, tuyên bố trong một loại tiền tệ có liên 

quan. 

Sanchez & các 

cộng sự (2006) 

GLOVAL 

1. Giá trị lắp đặt của nhà 

phân phối 

Đề cập đến lợi ích kinh tế thông qua việc 

bố trí, lắp đặt các đại lý nhƣ địa điểm, 

trang thiết bị, cách tổ chức, sắp xếp, trang 

trí. 

2. Giá trị nhân sự 

Đƣợc thể hiện ở trình độ hiểu biết, tinh 

thần trách nhiệm, sự tận tụy, ân cần của 

nhân viên bán hàng, cán bộ công nhân 

viên của công ty đối với khách hàng. 

3. Giá trị chức năng 

Đề cập đến lợi ích kinh tế bắt nguồn từ các 

thuộc tính của sản phẩm (tính chất, công 

dụng, điều kiện sử dụng, thu hồi giá trị sản 

phẩm, dịch vụ...), tức là khả năng thực 

hiện đầy đủ các chức năng mà sản phẩm 

đƣợc tạo ra để cung cấp hoặc lợi ích gắn 

liền với việc sử dụng và sở hữu nó 

4. Giá trị tính theo giá cả 

Gắn liền với sự đánh giá liên quan đến các 

khía cạnh về giá cả thông qua kinh nghiệm 

tiêu dùng. Cụ thể là cảm nhận ở giá cả phù 

hợp với chất lƣợng, giá cả tƣơng đối ổn 

định, giá cả có tính cạnh tranh, giá cả phù 



 

 

Nguồn Các nhân tố Giải thích các nhân rố 

hợp với thu nhập của khách hàng. 

 

5. Giá trị cảm xúc 

Là trạng thái tình cảm hoặc cảm xúc của 

khách hàng khi nhận và sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ của nhà cung cấp 

6. Giá trị xã hội 

Thể hiện niềm tự hào, sự hãnh diện, nhân 

cách và uy tín của khách hàng đƣợc xã hội 

thừa nhận và đề cao trong một bối cảnh 

công cộng. 

Phụ lục 4 

Kết quả nghiên cứu chính thức 

Bảng 1: Kết quả phân tích thang đo giá trị cảm xúc 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.651 5 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

GTCX1 13.37 6.957 .465 .568 

GTCX2 12.55 6.561 .546 .526 

GTCX3 13.36 7.165 .500 .556 

GTCX4 13.31 7.069 .489 .559 

GTCX5 13.03 8.617 .097 .745 

 

  



 

 

Bảng 2: Kết quả phƣơng sai giải thích thang đo các nhân tố ảnh hƣởng 
 

Total Variance Explained  

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of 

Squared Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 6.210 24.842 24.842 6.210 24.842 24.842 3.182 12.726 12.726 

2 2.623 10.490 35.332 2.623 10.490 35.332 2.673 10.690 23.417 

3 1.951 7.802 43.134 1.951 7.802 43.134 2.645 10.581 33.998 

4 1.823 7.293 50.427 1.823 7.293 50.427 2.531 10.123 44.121 

5 1.566 6.263 56.691 1.566 6.263 56.691 2.319 9.277 53.398 

6 1.465 5.858 62.549 1.465 5.858 62.549 2.288 9.151 62.549 

7 .906 3.626 66.175       

8 .830 3.320 69.494       

9 .795 3.178 72.672       

10 .718 2.873 75.546       

11 .658 2.630 78.176       

12 .653 2.611 80.787       

13 .615 2.460 83.247       

14 .519 2.076 85.323       

15 .504 2.018 87.341       

16 .457 1.828 89.169       

17 .426 1.704 90.873       

18 .381 1.526 92.398       

19 .366 1.462 93.861       

20 .337 1.347 95.207       

21 .331 1.323 96.530       

22 .293 1.173 97.703       

23 .243 .973 98.676       

24 .189 .755 99.431       

25 .142 .569 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 



 

 

Bảng 3: Kết quả xoay các nhân tố ảnh hƣởng 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 

DT1 .197 .114 .043 .762 -.115 .068 

DT2 .175 -.016 .172 .631 .116 .023 

DT3 .051 .162 .067 .785 -.080 .098 

DT4 .206 .185 .080 .809 -.097 .076 

GTCX1 .193 .347 .071 .089 -.028 .617 

GTCX2 .180 .072 .026 .106 -.014 .780 

GTCX3 -.008 .008 .230 .083 -.137 .711 

GTCX4 .062 .050 .031 .000 .047 .779 

CLDV1 .794 .055 .184 .155 .024 .092 

CLDV2 .790 .101 .153 .102 .082 .102 

CLDV3 .807 .092 .083 .111 .001 .091 

CLDV4 .768 .122 .115 .181 .096 .035 

GCDV1 .178 .060 .868 -.031 .000 .059 

GCDV2 .093 .113 .684 .203 .128 .044 

GCDV3 .194 .189 .721 .101 .120 .087 

GCDV4 .280 .169 .760 .130 .043 .199 

GCDV5 .511 .149 .236 .140 -.055 .126 

NV1 -.094 -.043 .144 .020 .701 -.156 

NV2 .068 .047 .012 -.003 .755 .055 

NV3 .063 -.043 -.014 -.063 .714 .044 

NV4 .072 .055 .104 -.089 .794 -.069 

CSVC1 .156 .773 .076 .168 -.008 .052 

CSVC2 .039 .754 .096 -.008 .025 .052 

CSVC3 .104 .768 .117 .089 .023 .146 

CSVC4 .143 .752 .179 .199 -.029 .082 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 

 

  



 

 

Bảng 4: Kết quả phương sai giải thích thang đo giá trị cảm nhận tổng quát 

Total Variance Explained  

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

 Total % of 

Variance 

 

1 1.877 62.563 1 1.877 62.563 1 

2 .602 20.051 2 .602 20.051 2 

3 .522 17.386 3 .522 17.386 3 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 

Bảng 5: Kết quả kiểm định Pearson 

Correlations 

 CSVC NV CLGC GCDV GTCX DT GTCN 

CSVC 

Pearson 

Correlation 
1 .011 .323

**
 .354

**
 .304

**
 .327

**
 .536

**
 

Sig. (2-

tailed) 

 
.873 .000 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 

NV 

Pearson 

Correlation 
.011 1 .081 .160

*
 -.070 -.091 .311

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.873 

 
.256 .023 .322 .199 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 

CLGC 

Pearson 

Correlation 
.323

**
 .081 1 .451

**
 .305

**
 .399

**
 .619

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .256 

 
.000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 

GCDV 

Pearson 

Correlation 
.354

**
 .160

*
 .451

**
 1 .286

**
 .299

**
 .557

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .023 .000 

 
.000 .000 .000 



 

 

 

Bảng 6: Kết quả kiểm định tƣơng quan hạng Spearman 

Correlations 

 Cơ sở vật chất ABSphandu 

Spearman's 

rho 

Cơ sở 

vật chất 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .002 

Sig. (2-tailed) . .981 

N 200 200 

ABSpha

ndu 

Correlation 

Coefficient 
.002 1.000 

Sig. (2-tailed) .981 . 

N 200 200 
  

N 200 200 200 200 200 200 200 

GTCX 

Pearson 

Correlation 
.304

**
 -.070 .305

**
 .286

**
 1 .236

**
 .462

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .322 .000 .000 

 
.001 .000 

N 200 200 200 200 200 200 200 

DT 

Pearson 

Correlation 
.327

**
 -.091 .399

**
 .299

**
 .236

**
 1 .396

**
 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .199 .000 .000 .001 

 
.000 

N 200 200 200 200 200 200 200 

GTCN 

Pearson 

Correlation 
.536

**
 .311

**
 .619

**
 .557

**
 .462

**
 .396

**
 1 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

N 200 200 200 200 200 200 200 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 



 

 

 

Correlations 

 ABSphandu Nhân viên 

Spearman's 

rho 

ABSphandu 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .053 

Sig. (2-tailed) . .459 

N 200 200 

Nhân viên 

Correlation 

Coefficient 
.053 1.000 

Sig. (2-tailed) .459 . 

N 200 200 

 

Correlations 

 ABSphandu Chất lƣợng – giá cả 

Spearman's 

rho 

ABSphand

u 

Correlation 

Coefficient 
1.000 -.055 

Sig. (2-tailed) . .443 

N 200 200 

Chất lƣợng 

– giá cả 

Correlation 

Coefficient 
-.055 1.000 

Sig. (2-tailed) .443 . 

N 200 200 

 

Correlations 

 ABSphandu 

Giá cả dịch 

vụ 

Spearman's 

rho 

ABSphandu 

Correlation 

Coefficient 
1.000 -.013 

Sig. (2-tailed) . .858 

N 200 200 

Giá cả dịch 

vụ 

Correlation 

Coefficient 
-.013 1.000 

Sig. (2-tailed) .858 . 

N 200 200 
  



 

 

 

Corelations 

 ABSphandu 

Giá trị cảm 

xúc 

Spearman's 

rho 

ABSphandu 

Correlation 

Coefficient 
1.000 .054 

Sig. (2-tailed) . .446 

N 200 200 

Giá trị cảm 

xúc 

Correlation 

Coefficient 
.054 1.000 

Sig. (2-tailed) .446 . 

N 200 200 

 

Correlations 

 ABSphandu Danh tiếng 

Spearman's 

rho 

ABSphandu 

Correlation 

Coefficient 
1.000 -.013 

Sig. (2-tailed) . .855 

N 200 200 

Danh tiếng 

Correlation 

Coefficient 
-.013 1.000 

Sig. (2-tailed) .855 . 

N 200 200 

 

Bảng 7: Kết quả trung bình của các nhân tố 

 

Các nhân tố 
Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

CSVC Giá trị của cơ sở vật chất 3.03 .665 

CSVC1 Máy ATM giao dịch có bảo mật thông tin, đảm 

bảo sự riêng tƣ, sự an toàn của khách hàng 

3.13 .838 

CSVC2 Máy ATM đặt ở vị trí tốt (dễ tìm thấy, ở trung 

tâm, giao thông thuận tiện). 

3.06 .787 

CSVC3 Máy ATM trông ấn tƣợng, hiện đại 2.89 .846 

CSVC4 Mẫu mã thẻ ATM đa dạng, đẹp, bắt mắt. 3.07 .869 

NV Giá trị của Nhân viên 3.08 .660 

NV1 Nhân viên nắm vững về công việc của họ 3.16 .865 



 

 

NV2 Nhân viên giải quyết những khiếu nại hợp lý 2.92 .837 

NV3 Những thông tin/lời khuyên mà nhân viên cung 

cấp rất hữu ích 

2.98 .916 

NV4 Nhân viên có kiến thức, hiểu biết về tất cả các 

dịch vụ của ngân hàng 

3.25 .906 

CLGC Chất lượng – giá cả 3.05 .792 

CLDV1 Tôi đƣợc cung cấp dịch vụ đúng nhu cầu của 

mình. 

3.03 1.068 

CLDV2 Chất lƣợng dịch vụ thẻ ATM luôn ổn định theo 

thời gian 

3.13 1.061 

CLDV3 Chất lƣợng dịch vụ thẻ ATM tốt hơn so với các 

ngân hàng khác 

3.04 1.063 

CLDV4 Sau khi giao dịch, tôi nhận đƣợc dịch vụ nhƣ 

mong đợi (về chất lƣợng) 

2.98 .953 

GCDV5 Sử dụng dịch vụ thẻ giúp tôi tiết kiệm thời 

gian 

3.09 .903 

GCDV Giá cả dịch vụ 3.05 .871 

GCDV1 Giá dịch vụ (lãi suất, phí) đƣợc công bố rõ 

ràng, công khai. 

2.99 1.066 

GCDV2 Giá dịch vụ (lãi suất, phí) cạnh tranh so với 

những ngân hàng khác 

3.12 1.172 

GCDV3 Dịch vụ thẻ ATM nhận đƣợc xứng đáng với 

phí phải trả 

3.15 .984 

GCDV4 Tổng chi phí mà tôi bỏ ra để có đƣợc dịch vụ 

là hợp lý 

2.95 1.074 

GTCX Giá trị cảm xúc 3.26 .734 

GTCX1 Tôi hài lòng với dịch vụ tại Vietin Bank 3.04 1.009 

GTCX2 Tôi cảm thấy thoải mái khi sử dụng thẻ 3.86 1.019 

GTCX3 Nhân viên luôn sẵn sàng làm hài lòng tôi 3.05 .915 

GTCX4 Nhân viên không gây rắc rối cho tôi khi giao 

dịch 

3.09 .952 

DT Danh tiếng 3.29 .711 

DT1 Vietin Bank có uy tín cao 3.42 .979 



 

 

DT2 Vietin Bank đƣợc nhiều ngƣời biết đến 3.32 .843 

DT3 Vietin Bank đƣợc đánh giá cao 3.51 .913 

DT4 Vietin Bank đạt nhiều giải thƣởng, đƣợc xếp hạng 

cao so với các ngân hàng khác 

2.90 .882 

GTCN Giá trị cảm nhận tổng quát 3.04 .804 

GTCN1 Tôi cảm thấy giá trị nhận đƣợc (giá trị cảm 

nhận) từ Vietin Bank là cao. 

3.11 .966 

GTCN2 Những gì tôi nhận đƣợc từ Vietin Bank cao 

hơn so với những gì tôi bỏ ra. 

2.94 1.206 

GTCN3 Vietin Bank đáp ứng đƣợc nhu cầu và mong 

muốn của tôi. 

3.06 .872 

 

Bảng 8: Kết quả kiểm định sự khác biệt của giới tính lên giá trị cảm nhận  

 

Test of Homogeneity of Variances 

GTCN   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.762 1 198 .384 

 

ANOVA 

GTCN   

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between 

Groups 
.246 1 .246 .379 .539 

Within 

Groups 
128.374 198 .648 

  

Total 128.620 199    

 

  



 

 

Bảng 9: Kết quả kiểm định sự khác biệt của trình độ học vấn lên giá trị 

cảm nhận 

Test of Homogeneity of Variances 

GTCN   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

2.290 3 196 .080 
 

 

 

ANOVA 

GTCN   

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between 

Groups 
4.145 3 1.382 2.175 .092 

Within 

Groups 
124.475 196 .635 

  

Total 128.620 199    

 

Bảng 10: Kết quả kiểm định sự khác biệt của nghề nghiệp lên giá trị cảm nhận 

Test of Homogeneity of Variances 

GTCN   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.411 3 196 .746 

ANOVA 

GTCN   

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between 

Groups 
1.604 3 .535 .825 .481 

Within 

Groups 
127.016 196 .648 

  

Total 128.620 199    

 



 

 

Bảng 11: Kết quả kiểm định sự khác biệt của thu nhập lên giá trị cảm nhận 

Test of Homogeneity of Variances 

GTCN   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.517 3 196 .671 

 

ANOVA 

GTCN   

 Sum of 

Squares 

df Mean 

Square 

F Sig. 

Between 

Groups 
2.084 3 .695 1.076 .360 

Within 

Groups 
126.536 196 .646 

  

Total 128.620 199    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


