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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ đối với khách hàng là một việc 

làm cần thiết nhằm giúp cho ngân hàng nhận thấy “Khách hàng đã 

thỏa mãn với dịch vụ mà mình cung cấp hay chưa? Nhu cầu trong 

tương lai của họ là gì?” để ngân hàng có thể kịp thời đáp ứng.  

Ngân hàng Agribank Ngũ Hành Sơn là một trong những ngân 

hàng xem khách hàng là tài sản quan trọng. Với mong muốn góp 

phần tìm kiếm các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giao 

dịch trực tiếp, khai thác hiệu quả, duy trì và thu hút số lượng khách 

hàng có chất lượng, nâng cao khả năng tối đa hóa lợi nhuận cho 

NHNo&PTNT Ngũ Hành Sơn, tác giả chọn đề tài “Nghiên cứu chất 

lượng dịch vụ giao dịch trực tiếp đối với khách hàng cá nhân tại 

Ngân hàng Agribank - Chi nhánh Ngũ Hành Sơn Đà Nẵng”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Xác định các biến số tạo ra chất lượng dịch vụ giao dịch trực tiếp 

đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank Ngũ Hành Sơn. 

Nghiên cứu chất lượng dịch vụ giao dịch trực tiếp đối với 

khách hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank Ngũ Hành Sơn. 

Đề xuất giải pháp về dịch vụ và chiến lược thu hút khách hàng 

nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ giao dịch trực tiếp đối với khách 

hàng cá nhân tại ngân hàng Agribank Ngũ Hành Sơn. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng 

Đề tài nghiên cứu này tập trung vào đối tượng khách hàng cá 

nhân giao dịch trực tiếp với Agribank chi nhánh Ngũ Hành Sơn đang 

hoạt động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  
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Phạm vi 

Những khách hàng hàng cá nhân thực hiện giao dịch trực tiếp 

tại ngân hàng Agribank Ngũ Hành Sơn. 

Trên địa bàn: Thành phố Đà Nẵng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu định lượng: Sau khi được mã hóa và làm sạch, dữ 

liệu trải qua các bước kiểm tra hệ số tin cậy Cronbach alpha, phân 

tích nhân tố khám phá EFA, phân tích tương quan, phân tích hồi qui 

bội và thực hiện các kiểm định dưới sự hỗ trợ của phần mềm SPSS 

phiên bản 16 

5. Bố cục đề tài 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và tài liệu tham khảo trong luận 

văn gồm có các chương như sau : 

Chương 1: Cơ sở lý luận về nghiên cứu chất lượng dịch vụ  

Chương 2: Thiết kế nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu 

Chương 4: Hàm ý chính sách và kiến nghị 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

Trong quá trình làm luận văn tác giả có nghiên cứu một số tài 

liệu sau: 

Giáo trình Nghiên cứu Marketing - Đại học Đà nẵng hướng 

dẫn về qui trình nghiên cứu, phương pháp thu thập dữ liệu, cách xác 

định số lượng mẫu, xây dựng bảng câu hỏi hoàn chỉnh. 

Nguyễn Thanh Hùng (2009), Nghiên cứu chất lượng dịch vụ 

cung cấp cho khách hàng doanh nghiệp của các Chi nhánh ngân 

hàng đầu tư và phát triển Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh. Đề tài đã tập trung nghiên cứu sâu về các mô hình chất lượng 

dịch vụ phổ biến: tìm hiểu quá trình hình thành và các nội dung chi 
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tiết của mô hình SERVQUAL, mô hình Perceived Service Quality. 

Từ đó đề tài đã đưa ra các giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện và 

nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống BIDV nói chung và các 

chi nhánh BIDV tại TP.HCM nói riêng. 

PGS. TS. Lê Thế Giới (2010), Nghiên cứu mối quan hệ giữa 

chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng 

trong lĩnh vực ngân hàng, kết quả nghiên cứu hình thành thang đo 

chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành của khách hàng 

trong lĩnh vực ngân hàng; khẳng định các nhân tố tác động đến sự 

hài lòng; khẳng định tồn tại mối quan hệ giữa sự hài lòng và lòng 

trung thành của khách hàng trong lĩnh vực ngân hàng.  

Nguyễn Huy Phong, Phạm Ngọc Thúy, Servqual hay Servperf 

- một nghiên cứu so sánh trong ngành siêu thị bán lẻ Việt Nam, Đại 

học Bách Khoa, ĐHQG HCM, đề tài so sánh hai mô hình đo lường 

chất lượng dịch vụ SERVQUAL và SERVPERF. 

Lê Thị Tuyết Mai (2013), Nghiên cứu chất lượng dịch vụ di 

động mạng Vinaphone tại Quảng Nam, các yếu tố chất lượng dịch vụ 

tổng thể từ nhận thức của khách hàng về dịch vụ di động Vinaphone 

trên địa bàn Quảng Nam. Từ đó đưa ra một số đề xuất một số giải 

pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ. 

Tsoukatos & Mastrojianni (2010), (Key determinants of 

service quality in retail banking), Nghiên cứu các yếu tố quyết định 

của chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ, nhằm xây dựng một quy 

mô chất lượng cụ thể ngân hàng bán lẻ và thông qua kiểm tra, so 

sánh với các số liệu SERVQUAL và BSQ đang được sử dụng trong 

ngân hàng để hiểu sâu hơn những yếu tố quyết định chất lượng trong 

ngành công nghiệp.  

Morales et al. (2011), (Bank service quality: comparing 
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Canadian and Tunisian customer perceptions), Nghiên cứu chất 

lượng dịch vụ ngân hàng ở Canada và Tunisia, chất lượng dịch vụ 

được đo lường bằng thang đo SERVQUAL năm yếu tố hữu hình, độ 

tin cậy, sự đáp ứng, sự bảo đảm và sự đồng cảm.  
 
 
 
 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGHIÊN CỨU  

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ  

1.1. CHẤT LƯỢNG 

American National Stands Institute (ANSI) và American 

Society for Quality (ASQ): “Chất lượng là tổng hợp những đặc tính 

và đặc điểm của sản phẩm hay dịch vụ có khả năng làm thỏa mãn 

nhu cầu khách hàng”. 

Khái niệm có tính nền tảng của chất lượng là lợi thế cạnh tranh 

sẽ đạt được bằng việc đáp ứng vượt qua mong đợi của khách hàng. 

1.2. DỊCH VỤ 

1.2.1. Khái niệm 

Valarie A. Zeithaml và Mary J. Bitner (2000): “Dịch vụ là 

những hành vi, quá trình và cách thức thực hiện một công việc nào 

đó nhằm tạo ra giá trị sử dụng cho khách hàng, làm thỏa mãn nhu 

cầu và mong đợi của khách hàng”. 

1.2.2. Bản chất của dịch vụ 

Dịch vụ là một quá trình, dịch vụ gắn liền với hiệu suất/ thành 

tích, dịch vụ chính là quá trình vận hành các hoạt động, hành vi. 

1.2.3. Đặc điểm của dịch vụ 

Dịch vụ là một “sản phẩm đặc biệt”, có nhiều đặc điểm khác 

như: tính vô hình (Intangible), tính không đồng nhất (Heterogeneity) , 

tính không thể tách rời/chia cắt (inseparability), tính không tồn tại 

lâu dài (perishability), hay là không tồn kho (exclusion from the 
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inventory)  

1.2.4. Vai trò của dịch vụ 

Dịch vụ là một trong ba ngành của nền kinh tế quốc dân (công 

nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ). Nó giữ vai trò ngày càng quan trọng 

trong nền kinh tế quốc dân. Ở các nước có nền kinh tế phát triển thì 

dịch vụ chiếm 70% GDP và lao động xã hội. 

1.3. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

1.3.1. Khái niệm 

Parasuraman & ctg (1988): “Chất lượng dịch vụ là mức độ 

khác nhau giữa sự mong đợi của người tiêu dùng về dịch vụ và nhận 

thức của họ về kết quả của dịch vụ”.  

Edvardsson, Thomsson & Ovretveit (1994): “Chất lượng dịch 

vụ là dịch vụ đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng và làm thoả 

mãn nhu cầu của họ”.  

1.3.2. Đặc điểm của chất lượng dịch vụ 

CLDV có những đặc tính nổi trội như: Tính vượt trội 

(Transcendent); tính đặc trưng của dịch vụ (Product led); tính 

cung ứng (Process or supply led); tính thỏa mãn nhu cầu (Customer 

led), tính tạo ra giá trị (Value led). 

1.3.3. Các yếu tố chính tạo ra chất lượng dịch vụ  

Các học giả người Mỹ:  Zeithaml V.A.,  Parasuraman A và 

Leonard L.B. (1985) đã đưa ra các yếu tố quyết định đến chất lượng 

dịch vụ, đó là: Độ tin cậy, tinh thần trách nhiệm, năng lực phục vụ, 

tiếp cận, tác phong, giao tiếp, tín nhiệm, an toàn, thấu hiểu khách 

hàng, tính hữu hình. Đến năm 1988 họ rút gọn 10 yếu tố xuống còn 5 

yếu tố của chất lượng dịch vụ đó là: phương tiện hữu hình, độ tin cậy, 

sự đáp ứng, sự an toàn, sự cảm thông.  
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1.4. GIAO D ỊCH TRỰC TIẾP 

Có hai phương thức giao dịch: Đó là giao dịch trực tuyến và 

giao dịch trực tiếp. “Giao dịch trực tiếp là phương thức giao dịch 

trong đó người bán và người mua trực tiếp bàn bạc và thỏa thuận 

với nhau về các nội dung của giao dịch”. 

1.5. DỊCH VỤ NGÂN HÀNG 

1.5.1. Sản phẩm, dịch vụ ngân hàng 

Theo GATS: Các dịch vụ ngân hàng gắn liền với hoạt động 

kinh doanh ngân hàng như: nhận tiền gửi, cho vay, cho thuê tài chính, 

chuyển tiền và thanh toán, thẻ, séc, bảo lãnh và cam kết, mua bán các 

công cụ thị trường tài chính, phát hành chứng khoán, môi giới tiền tệ, 

quản lý tài sản, dịch vụ thanh toán và bù trừ, cung cấp và chuyển 

giao thông tin tài chính, dịch vụ tư vấn và trung gian hỗ trợ về tài 

chính và các dịch vụ khác… 

1.5.2. Đặc điểm của dịch vụ ngân hàng 

Dịch vụ NH có các đặc điểm sau: tính không ổn định, khó xác 

định chất lượng, tính không tách rời giữa quá trình tiêu thụ với quá 

trình cung ứng dịch vụ, sản phẩm không lưu trữ được, là lĩnh vực 

kinh doanh an toàn, rủi ro thấp, tính hỗ trợ cao, có mối liên kết chặt 

chẽ với nhau.  

1.5.3. Các loại dịch vụ chủ yếu của ngân hàng 
Dịch vụ tiền gửi, dịch vụ cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán, 

dịch vụ bảo lãnh, dịch vụ uỷ thác, kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ ngân 

quỹ và bảo quản vật có giá trị, thu hộ tiền thuê, tiền điện, tiền nước, 

tiền điện thoại, tiền Internet, dịch vụ tư vấn, hỗ trợ khách hàng và 

bảo hiểm, dịch vụ đại lý, dịch vụ thẻ... 
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1.6. CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ    

1.6.1. Mô hình SERVQUAL 

Thang đo SERVQUAL ra đời từ năm 1985 bởi Parasuraman, 

Zeithaml & Berry. Mô hình SERVQUAL được ghép từ hai từ 

Service và Quality, được nhiều nhà nghiên cứu đánh giá là khá toàn 

diện. Ban đầu mô hình gồm 10 yếu tố (1) Phương tiện hữu hình; (2) 

Tin cậy; (3) Đáp ứng; (4) Năng lực phục vụ; (5) Tiếp cận; (6) Ân cần; 

(7) Thông tin; (8) Tín nhiệm; (9) An toàn; (10) Thấu hiểu.  

Mô hình SERVQUAL tiếp tục hoàn thiện, xem xét hai khía 

cạnh chủ yếu của chất lượng dịch vụ là kết quả dịch vụ (outcome) và 

cung cấp dịch vụ (process) được nghiên cứu thông qua 22 thang đo 

của năm tiêu chí: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.3. Mô hình SERVQUAL (Parasuraman, Zeithaml & 

Berry, 1988) 
 

Chất lượng dịch vụ được xác định bằng hiệu số giữa dịch vụ 

cảm nhận với dịch vụ kỳ vọng. 
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Sự hữu hình 
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Sự đảm bảo 

Sự đồng cảm 
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1.6.2. Mô hình GAP - Khoảng cách Parasuraman, 

Zeithaml 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hình 1.5. Mô hình GAP - KHOẢNG CÁCH Parasuraman, 

Zeithaml 1 

Theo mô hình này khoảng cách về sự kỳ vọng của khách hàng 

và sự cảm nhận của khách hàng về chất lượng dịch vụ đó (khoảng 

cách 5) bằng bốn khoảng cách còn lại. 

GAP 5: là giữa mong đợi của khách hàng về dịch vụ và nhận 

thức của khách hàng về dịch vụ mà họ nhận được. 

GAP 4 là giữa thực tế phục vụ khách hàng nhận thức về dịch 

vụ mà họ nhận được. 

GAP 3 là khoảng cách giữa yêu cầu cụ thể của nhà quản lý về 

dịch vụ và thực tế phục vụ khách hàng.  

GAP 2 là khoảng cách giữa nhận thức của các nhà quản lý về 

mong đợi của khách hàng với yêu cầu cụ thể của nhà quản lý về dịch vụ.  

GAP 1 là khoảng cách giữa mong đợi của khách hàng về dịch 

vụ với nhận thức của các nhà quản lý về mong đợi của khách hàng.  

Mô hình GAP - KHOẢNG CÁCH Parasuraman, Zeithaml 1 
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1.6.3. Mô hình chất lượng dịch vụ cảm nhận PSQM  

Theo PSQM, Grönroos cho rằng cảm nhận toàn bộ của khách 

hàng về chất lượng là một hàm của những cảm nhận đánh giá của 

khách hàng về dịch vụ dựa trên ba khía cạnh: 

* Chất lượng kỹ thuật (Technical Service Quality). 

* Chất lượng chức năng (Functional Service Quality) 

* Hình ảnh của công ty (Corporate Image) 

1.7. LỢI ÍCH CỦA CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

Duy trì khách hàng. Tính liên quan. 

Tránh sự cạnh tranh về giá. 

Giữ chân nhân viên giỏi. 

Giảm chi phí.  

CHƯƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.1. GIỚI THIỆU AGRIBANK CHI NHÁNH NGŨ HÀNH SƠN 

ĐÀ NẴNG 

2.1.1. Đặc điểm chung về quá trình hình thành 

Tên giao dịch: Chi nhánh NH No & PTNT Quận Ngũ Hành Sơn 

Địa chỉ: 470A Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng 

Chi nhánh NHNNo & PTNT Quận Ngũ Hành Sơn là chi 

nhánh loại 3 trực thuộc chi nhánh NHNNo & PTNT TP Đà Nẵng.  

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của chi nhánh 

a. Chức năng 

b. Nhiệm vụ 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của phòng ban  

a. Sơ đồ bộ máy cơ cấu tổ chức của chi nhánh NHNNo & 

PTNT Quận Ngũ Hành Sơn  

b. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận 
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2.1.4. Đặc điểm về hoạt động kinh doanh của ngân hàng 

Agribank Ngũ Hành Sơn trong thời gian qua 

a. Sản phẩm/ dịch vụ 

b. Một số dịch vụ đối với khách hàng cá nhân của ngân 

hàng Agribank Ngũ Hành Sơn 

b. Tình hình hoạt động dịch vụ của ngân hàng Agribank 

Ngũ Hành Sơn trong 3 năm 2011 - 2013 

* Tình hình huy động vốn của Chi nhánh 

Từ năm 2011 đến nay nền kinh tế bước vào thời kỳ suy thoái 

phải liên tục đã làm bùng nổ cuộc đua lãi suất vào năm 2011 - 2012, 

nhiều NHTMCP liên tục đẩy lãi suất huy động từ 11% lên 18%/năm, 

bất chấp “lãi suất đồng thuận 12%/năm” theo thỏa thuận giữa NHNN 

và Hiệp Hội NH Việt Nam. 

Đầu năm 2011, trước tình hình lãi suất liên tục bị phá rào, 

NHNN áp cơ chế trần lãi suất huy động 14%/năm, đến ngày 

26/03/2013 giảm còn 7,5% năm cho kỳ hạn <12 tháng, từ đó lạm 

phát từng bước hạ nhiệt. 

* Tình hình cho vay 

Ngân hàng Agrbank Ngũ Hành Sơn trong những năm qua đã 

không ngừng nổ lực nhằm sử dụng vốn đạt hiệu quả nhưng vẫn đảm 

bảo an toàn trong kinh doanh.  

* Kết quả hoạt động kinh doanh của chi nhánh qua 3 năm 

2011-2013 

Các doanh nghiệp kinh doanh ngày càng hiệu quả, ngày càng 

có nhiều dự án được giải ngân, cùng với sự phát triển năng động của 

cán bộ và nhân viên ngân hàng làm cho lợi nhuận của ngân hàng 

không ngừng gia tăng trong những năm qua chi nhánh đã đạt được 

những thành quả đáng khích lệ.  
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2.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Xây dựng mô hình nghiên cứu 

Trên cơ sở kết hợp nghiên cứu một số mô hình nghiên cứu 

chất lượng dịch vụ, căn cứ kết quả quá trình nghiên cứu và tình hình 

cung cấp dịch vụ tại Ngân hàng, nghiên cứu này sử dụng mô hình 

năm thành phần của chất lượng dịch vụ (Parasuraman & ctg 1988) 

với 5 thành phần của thang đo chất lượng dịch vụ, mô hình GAP, và 

Perceived Service Quality Model – PSQM (Grönroos, 2000) các 

thang đo chất lượng kỹ thuật, chất lượng chức năng và yếu tố hình 

ảnh doanh nghiệp. 

Theo bài viết: “Perceived Service Quality” của tác giả Dean E. 

headley tháng 9/1989 cho biết: 

Chất lượng dịch vụ = Sự cảm nhận - Sự mong đợi (GAP 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 2.2. Mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ đối với khách 

hàng giao dịch trực tiếp tại ngân hàng Agribank Chi nhánh Ngũ 

Hành Sơn TP Đà Nẵng 

Phương tiện 
hữu hình 

 

Đồng cảm 

 

Năng lực phục vụ 

 

Đáp ứng 

 

Độ tin cậy 

H1(+) 

H2(+) 

H3(+) 

H4(+) 

H5(+) 

Kỳ vọng 
(ES) 

Cảm nhận  
(PS) 

Chất lượng 
dịch vụ 

 

 GAP 5 



12 

Giả thuyết:  

Giả thuyết H1 (+): Phương tiện hữu hình ảnh hưởng đến chất 

lượng dịch vụ theo chiều hướng dương. 

Giả thuyết H2 (+): Độ tin cậy ảnh hưởng đến chất lượng dịch 

vụ theo chiều hướng dương. 

Giả thuyết H3 (+): Thành phần đáp ứng ảnh hưởng đến chất 

lượng dịch vụ theo chiều hướng dương. 

Giả thuyêt H4 (+): Năng lực phục vụ ảnh hưởng đến chất 

lượng dịch vụ theo chiều hướng dương. 

Giả thuyết H5 (+): Thành phần đồng cảm ảnh hưởng đến chất 

lượng dịch vụ theo chiều hướng dương. 

2.2.2. Thang đo 

Bộ thang đo SERVQUAL nhằm đo lường sự mong đợi và sự 

cảm nhận về dịch vụ thông qua năm thành phần chất lượng dịch vụ: 

Sự hữu hình, tin cậy, đáp ứng, năng lực phục vụ, đồng cảm. 

Bộ thang đo gồm hai phần, mỗi phần có 22 phát biểu. Phần 

thứ nhất nhằm xác định kỳ vọng của khách hàng đối với loại dịch vụ 

của doanh nghiệp nói chung. Phần thứ hai nhằm xác định cảm nhận 

của khách hàng đối với việc thực hiện dịch vụ của doanh nghiệp 

khảo sát.  
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2.3. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

Hình 2.3. Quy trình nghiên cứu  

2.4. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 

* Thiết kế bảng câu hỏi 

* Mẫu nghiên cứu 

Đối tượng khảo sát là những khách hàng cá nhân giao dịch tại 

ngân hàng Agribank Ngũ Hành Sơn. 

Kích thước mẫu là 250 mẫu.  

* Thu thập dữ liệu  

* Phương pháp phân tích dữ liệu  

Kết hợp sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu như nghiên 

Cơ sở lý luận 

Mô hình nghiên cứu và thang đo 
nháp 

Nghiên cứu định lượng 
- Khảo sát khách hàng 
- Mã hóa, nhập liệu 
- Làm sạch dữ liệu 
- Thống kê mô tả 
- Cronbach’s Alpha 
- Phân tích nhân tố khám phá EFA 
- Thang đo chính thức 
- Phân tích hồi quy 
- Các phân tích khác 

Kết quả nghiên cứu 

Hàm ý chính sách và kiến nghị 
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cứu định lượng, nghiên cứu mô tả, nghiên cứu phân tích. Trong quá 

trình nghiên cứu, nguồn dữ liệu sơ cấp, nguồn dữ liệu thứ cấp. 

- Thống kê mô tả 

- Phân tích Cronbach’s Alpha 

- Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

- Kiểm định mô hình nghiên cứu 

1. Phân tích tương quan hệ số Pearson 

2. Phân tích hồi quy 

- Phân tích mức độ mong đợi và mức độ cảm nhận 

 

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA 

Có tất cả 250 bảng câu hỏi được gửi cho khách hàng giao dịch 

trực tiếp tại quầy giao dịch của Agribank chi nhánh Ngũ Hành Sơn 

Đà Nẵng, khách hàng sẽ được phát bảng câu hỏi và được thu lại sau 

khi có kết quả, có 250 bảng câu hỏi phát ra, trong đó có 25 phiếu 

không hợp lệ, 225 phiếu hợp lệ. Sau khi tiến hành nhập liệu và làm 

sạch dữ liệu, 225 phiếu hợp lệ được sử dụng làm dữ liệu phục vụ cho 

việc nghiên cứu. 

Về giới tính ta thấy mẫu khảo sát có 119 nam (chiếm 52.9%), 

106 nữ (tỷ lệ 47.1%).  

Về độ tuổi, mẫu khảo sát có tỷ lệ độ tuổi dưới 25 tuổi chiếm 

20%, độ tuổi từ 25 đến 35 tuổi chiếm 45.3%, độ tuổi từ 35 đến 45 

tuổi chiếm 28.0%, và cuối cùng là độ tuổi trên 45 tuổi với tỷ lệ 6.7%. 

Về thu nhập hàng tháng, tỷ lệ mẫu khảo sát có mức thu nhập 5 - 

10 triệu đồng chiếm đa số với tỷ lệ  53.3%. Tỷ lệ mẫu có thu nhập dưới 

5 triệu đồng chiếm 32.0%, tỷ lệ thu nhập trên 10 triệu chiếm 14.7%.  
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Nếu phân theo trình độ học vấn, lượng khách hàng có trình độ 

ở bậc phổ thông trung học chiếm tỷ lệ 29.8%, số lượng khách hàng 

khảo sát có trình độ Trung cấp, cao đẳng chiếm tỷ lệ cao nhất với 

49.3%. Tiếp đến là trình độ đại học với tỷ lệ 19.6%. Số lượng khách 

hàng trên đại học chỉ chiếm 1.3%. 

Như vậy mẫu khảo sát này ta thấy đa phần khách hàng có thu 

nhập không cao và trình độ học vấn vẫn còn ở mức thấp điều này sẽ 

ảnh hưởng không nhỏ đến cảm nhận của khách hàng đối với các 

nhân tố có tác động đến chất lư ợng dịch vụ. 

3.2. KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ 

CRONBACH’S ALPHA (GAP 5) 

Khi tiến hành kiểm định cronbach's alpha tất cả biến quan sát 

đều có hệ số tương quan biến tổng > 0.3 và hệ số cronbach's Alpha 

đều lớn hơn 0.6 

Bảng 3.10. Bảng kết quả hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha của 

thang đo và mô hình 
 

Tên thành phần Cronbach’s Alpha 

Phương tiện hữu hình 0.731 

Tin cậy  0.696 

Đáp ứng 0.821 

Năng lực phục vụ 0.752 

Đồng cảm 0.778 

Mô hình 0.890 

 (Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu SPSS của tác giả) 
 

Tất cả 22 biến quan sát đều thỏa mãn yêu cầu khi kiểm định độ 

tin cậy của thang đo, ta thực hiện bước phân tích nhân tố tiếp theo. 
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3.3. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA (GAP 5) 

Thực hiện phân tích EFA cho tổng thể 22 biến của các thang 

đo thuộc nhân tố CLDV. Sau 3 lần phân tích loại 04 biến, gồm 5 

nhân tố. Vậy căn cứ vào quá trình EFA, có thể đặt tên các thành phần 

như sau: Sự hữu hình : gồm các items sau: HH1, HH3, HH4. Tin cậy 

gồm các items sau: TC1, TC2, TC4, TC5. Đáp ứng gồm các items 

sau: DA1, DA2, DA3, DA4. Năng lực phục vụ gồm các items sau: 

NL3, NL4. Đồng cảm thông gồm các items sau: DC1, DC2, DC4, 

DC5. 

3.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH 

3.4.1. Mô hình nghiên cứu 

Sau khi tiến hành kiểm định độ tin cậy Cronbach Alpha và 

phân tích nhân tố khám phá EFA, mô hình hiệu chỉnh vẫn là 5 nhân 

tố: Phương tiện hữu hình, độ tin cậy, đáp ứng, năng lực phục vụ, 

đồng cảm. Tuy nhiên ta tiến hành loại bỏ 4 biến quan sát còn 18 biến 

quan sát. 

3.5. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

3.5.1. Phân tích tương quan hệ số Pearson 

Phân tích hệ số tương quan cho 06 biến, gồm 05 biến độc lập 

và 01 biến phụ thuộc (chất lượng dịch vụ) với hệ số Pearson và kiểm 

định 01 phía (1-tailed) với mức ý nghĩa 0.5. Tính tương quan đạt 

mức ý nghĩa ở giá trị 0,01 thì tất cả các biến có tương quan với biến 

phụ thuộc, cụ thể : Thành phần hữu hình (HH) là 0.355, Tin cậy (TC) 

là 0.457, Đáp ứng (DA) là 0.753, Năng lực phục vụ (NL) là 0.453, 

Đồng cảm (DC) là 0.511; các nhân tố đều thỏa mãn yêu cầu là giá trị 

sig nhỏ hơn mức ý nghĩa α = 0,05. Sự tương quan chặt này rất được 

kỳ vọng trong nghiên cứu, do đó ta có thể kết luận rằng các biến độc 

lập có thể đưa vào mô hình để giải thích cho sự biến thiên của biến 
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chất lượng dịch vụ. 

3.5.2 Phân tích hồi quy 

So sánh giá trị R2 và R2 điều chỉnh, giá trị R2 điều 

chỉnh (0.692) nhỏ hơn R2 (0.699) nghĩa là 69.2 % khác biệt trong 

chất lượng dịch vụ được giải thích bởi các yếu tố “Hữu hình, tin cậy, 

đáp ứng, năng lực phục vụ, đồng cảm”.  

Trị thống kê F được tính từ giá trị R2 của mô hình đầy đủ với 

mức ý nghĩa quan sát rất nhỏ (Sig = 0.000) cho biết mô hình hồi quy 

tuyến tính bội được xây dựng phù hợp với tập dữ liệu và có thể sử 

dụng được. 

Sau khi phân tích hồi quy, kết quả cho thấy mối quan hệ giữa 

biến phụ thuộc (đánh giá của khách hàng về chất lượng dịch vụ) và 

các biến độc lập (Sự hữu hình, độ tin cậy, đáp ứng, năng lực phục vụ, 

đồng cảm) được thể hiện trong phương trình sau: 

CLDV = 0.133HH + 0.095TC + 0.586DA + 0.131NL + 0.174DC 

b. Các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2. Mô hình các yếu tố tác động đến chất lượng dịch vụ 

PT hữu hình 

 

Đồng cảm 

 

Năng lực phục vụ 

 

Đáp ứng 

 

Độ tin cậy 

0.133 

0.095 

0.586 

0.131 

0.174 

Kỳ vọng 
(E) 

Cảm nhận  
(P) 

 

Chất lượng dịch vụ 
GAP 5 
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Thành phần đáp ứng có giá trị Beta chuẩn hóa cao nhất (0.586) 

nên dựa vào mô hình hồi quy thì đây là yếu tố tác động nhiều nhất 

đến đánh giá chất lượng dịch vụ của khách hàng. Yếu tố này gắn liền 

với nhân tố con người giao dịch trực tiếp với khách hàng trên các 

khía cạnh trình độ chuyên môn, khả năng xử lý nghiệp vụ và mức độ 

hiệu quả trong công việc. Nhân viên chính là cầu nối giữa ngân hàng 

và khách hàng sử dụng dịch vụ, đối với những ngành dịch vụ có đòi 

hỏi cao về tiếp xúc khách hàng thì quá trình cung cấp dịch vụ của 

nhân viên luôn đóng vai trò quan trọng đối với đánh giá chất lượng 

dịch vụ của khách hàng.  

Tiếp theo là các yếu tố: Độ tin cậy, năng lực phục vụ, phương 

tiện hữu hình, đồng cảm. Mức độ tác động đến  chất  lượng  dịch vụ 

của 4 yếu tố này chênh lệch không nhiều vì hệ số Beta chuẩn hóa chỉ 

dao động trong một khoảng cách rất ít (từ 0.095 đến  0.174). 

3.6. PHÂN TÍCH MỨC ĐỘ MONG ĐỢI VÀ MỨC ĐỘ CẢM NHẬN 

3.6.1. Điểm cảm nhận và mong đợi 

Mong đợi và cảm nhận của khách hàng đối với chất lượng 

dịch vụ được đo bằng thang Likert 5 điểm mà trong đó các con số 

cao hơn cho thấy mức độ mong đợi hay cảm nhận cao hơn. Các yếu 

tố có điểm số kỳ vọng là thành phần hữu hình (4.348); thành phần tin 

cậy (4.255); thành phần đáp ứng (4.447); thành phần năng lực phục vụ 

(4.029); thành phần đồng cảm (4.236).  

Các biến có điểm cảm nhận là thành phần hữu hình (3.511), 

thành phần tin cậy (3.461), thành phần đáp ứng (3.613), thành phần 

năng lực phục vụ (3.044), thành phần đồng cảm (3.311).  
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3.6.2. Điểm khoảng cách giữa kỳ vọng và cảm nhận (Gap 5) 

Điểm chênh lệch là sự khác biệt giữa các điểm nhận thức và 

kỳ vọng có giá trị từ -4 đến 4 là khoảng cách chất lượng dịch vụ đo 

lường. Ta có điểm khoảng cách sau: 

Điểm trung bình Gap 5 của 5 yếu tố đều mang giá trị âm, điểm 

khoảng cách lớn nhất là yếu tố năng lực phục vụ (-0.9889); đồng 

cảm (-0.9211); đáp ứng (-0.8344); hữu hình (-0.8207); tin cậy (-

0.7956). Các điểm khoảng cách chênh lệch nhau không lớn. 

 

CHƯƠNG 4 

HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 

 

4.1. NHỮNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHÀ QUẢN LÝ 

TẠI NGÂN HÀNG AGRIBANK CHI NHÁNH NGŨ HÀNH 

SƠN ĐÀ NẴNG 

4.1.1. Đáp ứng nhu cầu khách hàng 

Xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ đa dạng và 

phong phú: Kết quả nghiên cứu cho thấy khách hàng đánh giá tốt 

đối với thành phần đáp ứng dụng dịch vụ tại ngân hàng. Mặc dù hệ 

thống danh mục sản phẩm dịch vụ của Agribank chi nhánh Ngũ 

Hành Sơn hiện nay cũng đã tương đối phong phú với nhiều loại sản 

phẩm rất đặc trưng nhưng so với nhu cầu của thị trường cũng như 

danh mục sản phẩm của các ngân hàng thương mại thì Agribank còn 

thiếu nhiều dịch vụ. Trong thời gian qua, việc xây dựng và phát triển 

các sản phẩm dịch vụ được phát triển dựa trên khả năng hỗ trợ của 

chương trình hiện có và các đối tác bạn hàng, hoặc sản phẩm của các 

đối thủ cạnh tranh trên thị trường có. Đưa công tác xây dựng kế 

hoạch phát triển sản phẩm mới hàng năm cũng như chiến lược phát 
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triển sản phẩm dịch vụ trung dài hạn trở thành một bộ phận quan 

trọng của chiến lược phát triển chung của toàn hệ thống.  

Tăng cường công tác tư vấn và hỗ trợ khách hàng: Trong 

thời gian tới, ngân hàng cần tập trung các nguồn lực để triển khai 

dịch vụ tư vấn khách hàng, hỗ trợ/chăm sóc khách hàng, trong đó sự 

hiệu quả và tính chuyên nghiệp phải được đặt lên hàng đầu. Đồng 

thời đặt bàn hướng dẫn, quầy chờ hoặc phòng tư vấn rộng rãi, thoáng 

mát, bố trí nhân viên có kiến thức nghiệp vụ vững vàng, nhã nhặn và 

nhiệt tình để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng. Thiết lập 

đường dây nóng để phục vụ nhu cầu thông tin cho khách hàng và 

giải đáp nhanh chóng những ý kiến thắc mắc của khách hàng. 

4.1.2. Chú trọng đến các yếu tố liên quan đến sự hữu hình 

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của mạng lưới 

giao dịch. Tập trung đầu tư vào cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại 

là nhằm đảm bảo yếu tố sự hữu hình của hệ thống Agribank đối với 

khách hàng. Do vậy, việc cải thiện các yếu tố hữu hình cần phải 

nhanh chóng được quan tâm, bao gồm bố trí phương tiện đầy đủ, 

thiết kế các quầy/điểm giao dịch với khách hàng đẹp mắt, chuyên 

nghiệp; trang bị máy móc hiện đại... 

Chú trọng phong cách chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên 

phục vụ khách hàng. Khách hàng luôn mong muốn nhân viên giao 

dịch, cung cấp dịch vụ cho họ là những người có ngoại hình, trang 

phục đẹp, nhanh nhẹn, duyên dáng và lịch thiệp. Do vậy, các chi 

nhánh cần đổi mới tác phong giao dịch, chú trọng đề cao việc thể 

hiện sự văn minh lịch sự của nhân viên đối với khách hàng, nhất là 

cải thiện phong cách phục vụ của những bộ phận tác nghiệp, nơi trực 

tiếp xử lý các yêu cầu giao dịch của khách hàng.  
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4.1.3. Củng cố sự tin cậy của khách hàng 

Các sản phẩm của Agribank khá hoàn thiện, tuân thủ đúng 

thông lệ quốc tế, giúp cho quá trình xử lý nghiệp vụ của cán bộ giao 

dịch được thống nhất trong toàn hệ thống. 

Dịch vụ ngân hàng áp dụng cho tất cả các đối tượng khách 

hàng. Agribank cung cấp sản phẩm cho khách hàng một cách toàn 

diện, hiệu quả và hạn chế rủi ro ngay từ những khâu đầu tiên của quá 

trình cung cấp dịch vụ.  

Có chính sách xây dựng, đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng 

chuyên nghiệp để tập trung đẩy mạnh hoạt động tiếp thị và quan hệ 

khách hàng của chi nhánh.  

Nghiên cứu và có chiến lược triển khai các hình thức quảng 

cáo, giới thiệu sản phẩm dịch vụ của ngân hàng ra thị trường gắn với 

các chương trình quảng bá hình ảnh, thương hiệu. Tạo lập các kênh 

bán hàng phi truyền thống, phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân 

hàng điện tử và từng bước hình thành mạng lưới quản lý, cung ứng 

dịch vụ thống nhất trong toàn hệ thống. 

4.1.4. Nâng cao năng lực phục vụ cho khách hàng sử dụng 

dịch vụ 

Luôn cải tiến, đổi mới hoàn thiện quy trình giao dịch theo 

hướng thân thiện hơn với khách hàng.  

Tuyển dụng các nhân viên tài giỏi, đào tạo chuyên môn cho 

nhân viên để đảm bảo chất lượng làm việc hiệu quả nhất. 

Có chính sách khen thưởng và ghi nhận các nổ lực của nhân 

viên đối với việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng. 

Quan tâm đến chính sách đãi ngộ nhân viên. 
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4.1.5. Nâng cao thành phần đồng cảm trong chất lượng 

dịch vụ 

Quan tâm đến cá nhân khách hàng. Đối xử ân cần với khách 

hàng. Chú ý đặc biệt đến những quan tâm nhiều nhất của khách hàng. 

Đồng thời luôn hiểu được những nhu cầu của khách hàng. Thời gian 

làm việc của ngân hàng cần phải thuận tiện, lấy lợi ích của khách 

hàng làm tâm niệm, là cơ sở phát triển ngân hàng. 

Cuối cùng ngân hàng cần thường xuyên đánh giá, nâng cao 

chất lượng dịch vụ. Bởi kỳ vọng và cảm nhận của khách hàng tại 

những thời điểm khác nhau chịu tác động bởi những nhân tố khác 

nhau. 

4.2. MỘT SỐ KHÓ KHĂN GẶP PHẢI KHI NGHIÊN CỨU  

Nguồn tài liệu còn hạn chế, và tồn tại một số điểm khác nhau 

giữa các nguồn tài liệu khó khăn trong việc nghiên cứu. 

Khả năng tiếp cận và thuyết phục đối tượng điều tra chưa thật 

sự tốt nên quá trình điều tra phỏng vấn cũng như thu thập thông tin 

gặp khá nhiều khó khăn. 

Một số đối tượng được điều tra hiểu sai câu hỏi, đa số người 

trả lời ghi mức kỳ vọng của họ về chất lượng dịch vụ ngân hàng chỉ 

ở hai mức 4 và 5 (thang đo 5 mức độ) cho tất cả các phát biểu. Có 

thể thấy tâm lý của khách hàng bao giờ cũng mong muốn ở mức cao. 

Do đó cung cấp những thông tin không chính xác làm ảnh hưởng kết 

quả nghiên cứu. 

4.3. NHỮNG HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN 

CỨU TIẾP THEO 

Nghiên cứu chỉ giới hạn ở đối tượng là khách hàng cá nhân 

giao dịch trực tiếp và hình thức lấy mẫu ngẫu nhiên có thể làm cho 

tính đại diện của kết quả nghiên cứu chưa mang tính tổng quát cao. 
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Phạm vi nghiên cứu chỉ hạn chế ở các khách hàng đang sử 

dụng dịch vụ tại chi nhánh Agribank Ngũ Hành Sơn và việc nghiên 

cứu chỉ dừng lại ở nhóm khách hàng hiện đang sử dụng dịch vụ tại 

Ngân hàng, chưa có điều kiện tìm hiểu ý kiến đánh giá của các khách 

hàng đã từng có quan hệ với Agribank Ngũ Hành Sơn nhưng nay 

không còn giao dịch nữa. 

Nghiên cứu chỉ đánh giá thang đo bằng phương pháp phân tích 

nhân tố phương pháp hệ số Cronbach Alpha và khám phá EFA, kiểm 

định mô hình lý thuyết. Để đo lường thang đo và kiểm định mô hình 

lý thuyết tốt hơn, các phương pháp phân tích hiện đại cần được sử 

dụng như ứng dụng mô hình cấu trúc tuyến tính. 

Trên cơ sở các kết quả nghiên cứu rút ra, đề tài có thể được 

tiến hành với số lượng mẫu lớn hơn, thực hiện các bước phân tích 

sâu hơn, đa chiều và chặt chẽ hơn. Đồng thời, có thể mở rộng phạm 

vi nghiên cứu ra nhiều đối tượng khách hàng khác. Bên cạnh đó, có 

thể ứng dụng nội dung nghiên cứu đối với các dịch vụ khác của 

Agribank như: bảo hiểm, chứng khoán, cho thuê tài chính… bởi đây 

cũng là những lĩnh vực có mức độ tương tác cao giữa khách hàng và 

nhà cung cấp dịch vụ. 
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KẾT LUẬN 

Khách hàng là điều kiện tiên quyết để ngân hàng tồn tại và 

phát triển. Chìa khoá của sự thành công trong cạnh tranh là duy trì và 

không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ thông qua việc đáp ứng 

nhu cầu của khách hàng một cách tốt nhất. Chất lượng dịch vụ ngân 

hàng phản ánh khả năng đáp ứng, thậm chí cao hơn kỳ vọng của 

khách hàng và cần được duy trì một cách thường xuyên, nhất quán.  

Các yếu tố đánh giá trên bao trùm toàn bộ các khâu liên quan 

đến quá trình cung cấp dịch vụ. Có yếu tố thể hiện trình độ chuyên 

môn của nhân viên ngân hàng, có yếu tố phụ thuộc vào kỹ năng, thái 

độ phục vụ cũng như tác phong lịch sự của người cung cấp dịch vụ, 

nhưng cũng có nhiều yếu tố không liên quan đến người trực tiếp 

cung cấp dịch vụ như cách bài trí nơi giao dịch, công nghệ ngân hàng 

sử dụng, quy trình cung cấp sản phẩm và bản thân sản phẩm,… Điều 

này nói lên một sự thật rằng, chất lượng dịch vụ ngân hàng phụ thuộc 

vào nhiều khâu, liên quan đến nhiều người ở các vị trí công việc 

khác nhau. Tất cả các yếu tố đó tổng hợp lại không nằm ngoài mục 

đích nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu, sự kỳ vọng của khách hàng. 

Qua kết quả nghiên cứu có thể khẳng định, nâng cao chất 

lượng dịch vụ để duy trì và phát triển nền khách hàng chính là chìa 

khóa để Agribank tiếp tục thành công trong thời gian tới. Dựa trên 

các kết quả nghiên cứu, đề tài đã đề xuất những giải pháp nhằm nâng 

cao chất lượng dịch vụ của Agribank Ngũ Hành Sơn. Những giải 

pháp đề xuất đều dựa trên những cơ sở lý luận cũng như có sự  liên 

hệ thực tiễn hoạt động của Agribank Ngũ Hành Sơn. 


