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Tóm tắt:
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng công nghệ đã được áp dụng trong khá nhiều các
nghiên cứu thực nghiệm trước đây. Tuy nhiên, việc nghiên cứu ý định sử dụng thẻ tín dụng, đặc
biệt là tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh là chưa có. Nhằm xác định các yếu tố tác động đến ý
định sử dụng thẻ tín dụng của người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh, tác giả đã tiến hành nghiên
cứu thực nghiệm dựa trên lý thuyết thống nhất việc chấp nhận và sử dụng công nghệ. Kết quả
nghiên cứu cho thấy, hiệu quả khách hàng mong đợi, ảnh hưởng từ xã hội, nỗ lực mong đợi và
điều kiện thuận tiện tác động có ý nghĩa thống kê đến ý định sử dụng thẻ tín dụng của người dân
tại Thành phố Hồ Chí Minh.
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Abstrac:
Factors affecting the intention to use technology have been investigated by many prior studies.
However, the intention to use credit cards, especifically in the Ho Chi Minh City region has not
been studied. In order to determine the factors affecting the intention to use credit cards of
people in Ho Chi Minh City, the author has conducted empirical research based on the unified
theory of acceptance and use of technology. The results show that expectancy performance,
social influence, expectancy effort and favourable conditions have significantly affected the
intention to use the card payment of the people in Ho Chi Minh City.
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