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Tóm tắt: 
 

Việc sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt đang ngày càng trở nên phổ biến đối 
với người dân Việt Nam, đặc biệt là các dịch vụ thẻ thanh toán. Với số lượng lớn các ngân hàng 
hiện nay đang phát hành thẻ (22 ngân hàng thương mại tại Thái Nguyên), sự cạnh tranh giữa các 
ngân hàng trong lĩnh vực này ngày càng gay gắt. Các ngân hàng thương mại đều mong muốn 
nâng cao chất lượng dịch vụ này. Nghiên cứu sử dụng mô hình SERQUAL để đánh giá mức độ 
tác động của các nhân tố đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ ATM của các ngân hàng 
thương mại tại Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng: Sự hài lòng của khách hàng sử 
dụng thẻ ATM phụ thuộc vào các yếu tố: sự tin cậy, hiệu quả phục vụ, năng lực phục vụ, sự cảm 
thông và phương tiện hữu hình. 
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Abstract: 
 

Payment service use without cash has become more and more popular for Vietnamese people, 
especially payment card services. With a large number of banks today issuing card (22 comercial 
banks in Thainguyen), competition among banks in this activity is more and more severe. 
Commercial banks want to improve quality of this service. Research on SERQUAL model use 
aims to evaluate the influence level of factors to customer’s satisfaction in ATM service of 
commercial banks in Thai Nguyen province. The findings indicate that the satisfaction level of 
customers who are using ATM service would be affected by factors such as reliability, 
responsiveness, assurance, sympathy and tangibility 
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