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MỞ ðẦU 

1. Sự cần thiết của ñề tài nghiên cứu 

Sự phát triển của công nghệ mới cùng với những thách thức 

của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ñã ñặt ra yêu cầu cho hệ thống 

ngân hàng và các công ty tài chính Việt Nam phải tích cực củng cố, 

tăng cường năng lực tài chính, năng lực quản trị theo lộ trình quy 

ñịnh của Ngân hàng Nhà nước. ðồng thời, các ngân hàng phải ñẩy 

mạnh việc hiện ñại hoá, ñổi mới công nghệ ngân hàng, ña dạng hóa 

sản phẩm kinh doanh và ñào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm ñáp 

ứng kịp thời nhu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển và hội 

nhập. Hệ thống giao dịch tự ñộng ATM ra ñời ñược coi là một kênh 

ngân hàng tự phục vụ chiến lược, một công cụ quan trọng trong hoạt 

ñộng bán lẻ của các ngân hàng Việt Nam. 

Cho ñến nay Việt Nam ñã gia nhập tổ chức kinh tế thế giới 

WTO, ký kết các Hiệp ñịnh thương mại tự do ñem ñến nhiều cơ hội 

và thách thức ñan xen của quá trình hội nhập ñối với mọi hoạt ñộng 

dịch vụ trên nhiều lĩnh vực của ngành tài chính ngân hàng. Riêng ñối 

với lĩnh vực dịch vụ thẻ là một trong những lĩnh vực kinh doanh vừa 

ñem lại nguồn thu nhập ñáng kể cho các ngân hàng vừa mang lại 

hiệu quả chung cho toàn xã hội, các sản phẩm dịch vụ thẻ với tính 

chuẩn hóa, quốc tế cao là những tiêu chí hàng ñầu trong việc cạnh 

tranh quốc tế của quá trình hội nhập kinh tế thế giới và khu vực.  

Nhìn thấy ñược ưu thế và xu hướng tất yếu từ dịch vụ thẻ 

mang lại, các ngân hàng phải nắm bắt ñược nhu cầu của các nhóm 

khách hàng, không ngừng tìm kiếm, thu hút ñược khách hàng mới từ 

nhiều kênh khác. ðể làm ñược ñiều ñó, các ngân hàng phải không 

ngừng ña dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ nhằm ñáp ứng 

yêu cầu và gia tăng sự hài lòng của khách hàng, bên cạnh ñó ngân 
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hàng còn phải am hiểu nắm bắt ñược sự kỳ vọng, tâm lý từ khách 

hàng qua ñó ñưa ra các sản phẩm phù hợp ñáp ứng nhu cầu của 

khách hàng.  

Ngân hàng ðông Á không nằm ngoài xu hướng ñó. Tuy nhiên 

so với các ngân hàng lớn thì doanh số cũng như số lượng phát hành 

thẻ mà ngân hàng ðông Á ñạt ñược là chưa cao. Hơn nữa thị trường 

thẻ ATM còn khá mới mẻ với ñại bộ phận dân chúng và vì ñây là 

một dịch vụ mới nên cũng như các ngân hàng khác, ngân hàng ðông 

Á cần phải tìm con ñường phát triển cho mình. 

Xuất phát từ nhận thức trên, việc triển khai một mô hình 

nghiên cứu ñể xác ñịnh các nhân tố ảnh hưởng ñến quyết ñịnh sử 

dụng thẻ ATM và mức ñộ ảnh hưởng của từng nhân tố nhằm ñưa ra 

hàm ý cho công tác quản lý và thúc ñẩy sự phát triển dịch vụ thẻ 

ATM cho ngân hàng là thật sự cần thiết. Chính vì vậy em chọn ñề tài 

“Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng ñến quyết ñịnh sử dụng thẻ 

ATM của Ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng 

Nam” làm luận văn tốt nghiệp của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Khái quát các mô hình lý thuyết trong việc phân tích các 

nhân tố ảnh hưởng ñến quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM.  

- Xây dựng mô hình ñể phân tích các nhân tố ảnh hưởng ñến 

quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ðông Á huyện Duy 

Xuyên. 

- Xác ñịnh các nhân tố có ảnh hưởng ñến quyết ñịnh sử dụng 

thẻ ATM của ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên và ño lường mức 

ñộ ảnh hưởng của từng nhân tố. 
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- ðề xuất một số hàm ý chính sách cho công tác quản lý, xúc 

tiến, triển khai và phát triển dịch vụ thẻ ATM của ngân hàng ðông Á 

huyện Duy Xuyên. 

3. Phương pháp, ñối tượng và phạm vi nghiên cứu 

���� Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu ñược thực hiện thông qua hai phương pháp là 

phương pháp nghiên cứu ñịnh tính và phương pháp nghiên cứu ñịnh 

lượng, cụ thể như sau: 

- Phương pháp nghiên cứu ñịnh tính: ñược thực hiện thông 

qua nghiên cứu tài liệu trên Internet, nghiên cứu những luận văn và 

các nghiên cứu có liên quan. Nhằm có những ñịnh hướng cho luận 

văn và lựa chọn mô hình hợp lý cho nghiên cứu, hiệu chỉnh thang ño, 

thực hiện phỏng vấn thử ñể hiệu chỉnh bảng câu hỏi.  

- Phương pháp nghiên cứu ñịnh lượng: ðiều tra ý kiến của các 

cá nhân sống và làm việc tại các xã trên ñịa bàn huyện Duy Xuyên 

bằng bảng câu hỏi. Xử lý bảng câu hỏi  ñã ñiều tra thông qua phần 

mềm SPSS và sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, so sánh và 

suy luận logic ñể tổng hợp các số liệu, dữ kiện nhằm xác ñịnh những 

kết quả phù hợp.  

���� ðối tượng nghiên cứu: các nhân tố ảnh hưởng ñến quyết 

ñịnh sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên. 

���� Phạm vi nghiên cứu:  

- Về thời gian: nguồn số liệu sơ cấp ñược ñiều tra từ khách 

hàng trong khoảng thời gian từ tháng 2 ñến cuối tháng 4 năm 2016. 

- Về không gian: nghiên cứu ñược thực hiện trong phạm vi 

ñịa bàn huyện Duy Xuyên. 
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4. Ý nghĩa của ñề tài nghiên cứu 

Ý nghĩa khoa học: Kết quả của nghiên cứu củng cố và bổ sung 

cơ sở lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng ñến quyết ñịnh sử dụng thẻ 

ATM và góp phần là nguồn tài liệu tham khảo cho những nghiên cứu 

khác liên quan sau này. 

Ý nghĩa thực tiễn: Việc xác ñịnh các nhân tố ảnh hưởng ñến 

quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM là hết sức cần thiết ñối với ngân hàng. 

Trên cơ sở các nhân tố xác ñịnh ñược từ nghiên cứu, ngân hàng có 

thể biết ñược nhân tố nào không ảnh hưởng hay có ảnh hưởng, ảnh 

hưởng ít hay ảnh hưởng nhiều ñến việc khách hàng quyết sử dụng 

thẻ ATM của mình. Từ ñó, ngân hàng có thể chia các nhân tố theo 

thứ tự ưu tiên khi ñưa ra các chính sách, hoạch ñịnh các chiến lược 

kinh doanh nhằm phát triển dịch vụ thẻ ATM, ngày càng ñáp ứng tốt 

hơn nhu cầu của khách hàng trong tương lai. 

5. Kết cấu của ñề tài nghiên cứu 

Ngoài phần mở ñầu và kết luận, luận văn gồm có 4 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM 

Chương 2: Thiết kế nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng ñến 

quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ðông Á huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu  

Chương 4: Hàm ý chính sách 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUYẾT ðỊNH SỬ DỤNG THẺ ATM 
 

1.1. TỔNG QUAN VỀ THẺ ATM 

1.1.1. Hệ thống giao dịch rút riền tự ñộng - ATM 

Hiện nay, có nhiều ñịnh nghĩa về hệ thống rút tiền tự ñộng, cụ 

thể là: trong nghiên cứu của Lê Văn Huy & Lê Thế Giới (2006) ñã 

ñịnh nghĩa về hệ thống giao dịch rút tiền tự ñộng gồm: máy giao dịch 

tự ñộng (ATM) và thẻ từ (thẻ ATM). Còn theo ATM & Debit News 

(2001), máy giao dịch tự ñộng (ATM) là một loại máy ñiện tử ñặt ở 

nơi công cộng, ñược kết nối với một hệ thống dữ liệu và các thiết bị 

liên quan, ñược kích hoạt bởi chủ thẻ cho phép rút tiền, sử dụng các 

dịch vụ của ngân hàng phát hành thẻ và các ngân hàng khác. 

1.1.2. Các chủ thể chính tham gia 

- Ngân hàng phát hành 

- Ngân hàng thanh toán 

- Chủ thẻ 

- ðơn vị chấp nhận thẻ 

1.1.3. Vai trò của thẻ ATM 

- ðối với người sử dụng thẻ: Là một dịch vụ tiện lợi, nhanh 

chóng phục vụ tốt nhu cầu giao dịch tiền tệ trong cuộc sống hiện ñại 

vì mọi hoạt ñộng giao dịch của người dân ñược hoàn toàn tự ñộng 

qua thẻ ATM.  

- ðối với ngân hàng: ðây là một kênh huy ñộng vốn nhàn rỗi 

ñáng kể trong dân chúng khi mà tiền của người dân ñều ñược huy 

ñộng trong tài khoản ngân hàng.  

- ðối với nền kinh tế: Tạo ñiều kiện thuận lợi ñể phát triển một 
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nền kinh tế tiên tiến. Khi người dân thanh toán không dùng tiền mặt 

thì vòng quay tiền tệ tăng lên làm gia tăng tốc ñộ phát triển của nền 

kinh tế. 

1.1.4. Tiện ích và hạn chế khi sử dụng thẻ ATM 

a. Tiện ích 

b. Hạn chế 

1.2. TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH LÝ THUYẾT 

Trong phạm vi nghiên cứu của ñề tài, tác giả chỉ giới thiệu 

và khái quát những cơ sở lý thuyết của các mô hình có liên quan ñến 

ñề tài nghiên cứu: 

1.2.1. Quá trình ra quyết ñịnh của người tiêu dùng 

Hành vi tiêu dùng là một tiến trình cho phép cá nhân hay 

một nhóm người chọn lựa mua, sử dụng hay loại bỏ một sản 

phẩm/dịch vụ nhằm thỏa mãn những nhu cầu và ước muốn của họ. 

- Các yếu tố tác ñộng ñến hành vi người tiêu dùng 

+ Các yếu tố bên ngoài: môi trường văn hóa, tầng lớp xã hội, 

nhóm ảnh hưởng, gia ñình. 

+ Các yếu tố cá nhân: tuổi tác, nghề nghiệp, tình trạng kinh tế, 

phong cách sống, cá tính. 

+ Các yếu tố tâm lý bên ngoài con người: ñộng cơ, nhu cầu, 

nhận thức, khả năng hiểu biết. 

- Mô hình về quá trình ra quyết ñịnh 

Theo Philip Kotler (2003) mô hình về quá trình ra quyết ñịnh 

lựa chọn dịch vụ trải qua 5 bước là: nhận thức nhu cầu, thu thập 

thông tin, ñánh giá các lựa chọn, quyết ñịnh mua và cuối cùng là 

hành vi sau khi mua. 

1.2.2. Thuyết hành ñộng hợp lý (TRA) 

Thuyết hành ñộng hợp lý ñược Ajzen & Fishbein xây dựng từ 
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năm 1967 và ñược hiệu chỉnh mở rộng theo thời gian. Mô hình TRA 

(Ajzen & Fishbein, 1975) cho thấy ý ñịnh thực hiện (ý ñịnh hành vi) 

là yếu tố dự ñoán tốt nhất về quyết ñịnh. ðể quan tâm hơn về các yếu 

tố góp phần ñến ý ñịnh thực hiện thì xem xét hai yếu tố là thái ñộ và 

chuẩn chủ quan của khách hàng. 

1.2.3. Thuyết hành vi dự ñịnh (TPB) 

Thuyết hành vi dự ñịnh (TPB) ñã ñược phát triển từ TRA 

(TPB - Ajzen, 1985) với mục ñích cải thiện sức mạnh tiên ñoán bằng 

cách thêm vào một yếu tố dự báo quan trọng là nhận thức kiểm soát 

hành vi vào mô hình. ðây là một trong các lý thuyết tiên ñoán thuyết 

phục nhất. Nó ñã ñược áp dụng cho các nghiên cứu về mối quan hệ 

giữa niềm tin, thái ñộ, ý ñịnh hành vi và hành vi trong các lĩnh vực 

khác nhau như quảng cáo, quan hệ công chúng, chiến dịch quảng cáo 

và chăm sóc sức khỏe. 

1.2.4. Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) 

Mô hình chấp nhận công nghệ (Davis & cộng sự, 1989) ñược 

xây dựng trên nền tảng của thuyết hành ñộng hợp lý ñược sử dụng ñể 

giải thích ý ñịnh thực hiện quyết ñịnh trong lĩnh vực công nghệ thông 

tin. Mô hình chấp nhận công nghệ cho thấy nhận thức tính hữu dụng 

và nhận thức tính dễ sử dụng là hai yếu tố quan trọng nhất trong việc 

giải thích ý ñịnh cá nhân của người sử dụng và việc sử dụng thực tế 

(Davis & cộng sự, 1989). 

1.2.5. Mô hình kết hợp TAM và TPB (c - TAM – TPB) 

Theo như Taylor & Todd (1995) cho rằng việc tăng thêm các 

yếu tố cho mô hình chấp nhận công nghệ TAM kết hợp với thuyết 

hành vi dự ñịnh TPB thì sẽ cung cấp một mô hình thích hợp cho việc 

sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin, bao gồm ñã có và chưa có 

kinh nghiệm sử dụng. Mô hình c - TAM - TPB ñược dùng ñể dự 
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ñoán ý ñịnh sử dụng của ñối tượng chưa sử dụng công nghệ trước 

ñây, cũng như việc dự ñoán thói quen sử dụng của ñối tượng ñã sử 

dụng hoặc có quen thuộc với công nghệ. 

1.2.6. Mô hình hợp nhất về chấp nhận và sử dụng công 

nghệ (UTAUT) 

Venkatesh & cộng sự (2003) giữ lại nhân tố dự ñịnh hành vi 

làm nhân tố tác ñộng mạnh nhất ñến hành vi sử dụng của người tiêu 

dùng. Yếu tố dự ñịnh hành vi ñược quyết ñịnh bởi: hiệu quả mong 

ñợi, nỗ lực mong ñợi, ảnh hưởng của xã hội và các ñiều kiện thuận 

tiện. Các yếu tố trung gian: giới tính, ñộ tuổi, kinh nghiệm và tự 

nguyện sử dụng tác ñộng gián tiếp ñến dự ñịnh hành vi thông qua các 

nhân tố chính. 

1.3. TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU VỀ THẺ ATM 

1.3.1. Công trình nghiên cứu trên thế giới 

1. Mô hình nghiên cứu “Evaluating the ATM insourcing/ 

outsourcing decision” (2007) ñược thực hiện bởi First Annapolis ñã 

chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng ñến quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM của 

khách hàng.  

2. Mô hình nghiên cứu “Impact Of Atm On Customer 

Satisfaction” của Sultan Singh, Ms Komal (2009) là một nghiên cứu 

nhằm so sánh giữa ba ngân hàng SBI, ICICI và HDFC ở Ấn ðộ về 

ảnh hưởng của thẻ ATM ñến sự hài lòng của khách hàng.  

3. Mô hình nghiên cứu thực nghiệm “Factors Affecting the 

Decisions of Tabung Haji Customers in Malaysia to Use ATM 

Banking” (2010) của Hanudin Amin ñã phân tích các nhân tố ảnh 

hưởng ñến quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM của một ngân hàng ở 

Malaysia. 

4. Mô hình nghiên cứu “Factors Influencing Customers’ Trust 
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in the use of Automated Teller Machine (ATM) Services in Sokoto 

State, Nigeria” (2014) của Abdulrahman Bello Bada & Premalatha 

Karupiah ñã chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng ñến niềm tin của khách 

hàng khi sử dụng thẻ ATM ở Sokoto State, Nigeria. 

1.3.2. Công trình nghiên cứu trong nước 

1. Mô hình nghiên cứu của PGS.TS Lê Thế Giới và PGS.TS Lê 

Văn Huy (2006) về những nhân tố ảnh hưởng ñến ý ñịnh và quyết 

ñịnh sử dụng sản phẩm thẻ ATM tại Việt Nam.  

2. Nghiên cứu của  Lê Thị Tiểu Mai (2012) về các nhân tố tác 

ñộng ñến quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ðầu tư & Phát 

triển tại ñịa bàn thành phố Nha Trang. 

3. Nghiên cứu của Cao Kim ðông (2015) về các yếu tố ảnh 

hưởng ñến quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM do ngân hàng nông nghiệp 

và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long phát hành. 

Tóm lại, các ñề tài về hành vi trước khi mua và quyết ñịnh lựa 

chọn dịch vụ thẻ ATM ñã ñược tiến hành khá nhiều cả trong nước và 

nước ngoài. Các ñề tài ñã khám phá ra các yếu tố ảnh hưởng ñến 

hành vi khách hàng. Bên cạnh các yếu tố giống nhau, mỗi ñề tài cũng 

ñem lại các yếu tố mới trong nghiên cứu, góp phần tạo nên ñiểm ñặc 

biệt cho ñề tài cũng như làm ña dạng các yếu tố ảnh hưởng ñến hành 

vi khách hàng. Thông qua ñó là cơ sở ñể các ngân hàng xây dựng các 

chiến lược và chính sách marketing phù hợp với hành vi và nhu cầu 

khách hàng. 

Kết luận chương 1 
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CHƯƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG 

ðẾN QUYẾT ðỊNH SỬ DỤNG THẺ ATM CỦA NGÂN HÀNG 

ðÔNG Á HUYỆN DUY XUYÊN, TỈNH QUẢNG NAM 

 

2.1. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG THẺ ATM CỦA NGÂN HÀNG 

ðÔNG Á HUYỆN DUY XUYÊN TỈNH QUẢNG NAM 

2.1.1. Mạng lưới máy ATM của ngân hàng ðông Á tỉnh 

Quảng Nam 

2.1.2. Tình hình kinh doanh dịch vụ thẻ ATM của ngân 

hàng ðông Á huyện Duy Xuyên qua các năm 2013 – 2015 

2.1.3. Kết quả hoạt ñộng kinh doanh dịch vụ thẻ ATM của 

Ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên qua các năm 2013 - 2015 

2.1.4. Thuận lợi và khó khăn trong hoạt ñộng kinh doanh 

thẻ ATM của ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên 

a. Thuận lợi 

b. Khó khăn 

2.2. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

2.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 

2.3.1. Mô hình nghiên cứu ñề xuất 

Tác giả ñề xuất mô hình dựa trên mô hình nghiên cứu “Các 

nhân tố tác ñộng ñến quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM của ngân hàng 

ðầu tư & Phát triển tại ñịa bàn thành phố Nha Trang” của Lê Thị 

Tiểu Mai (2012) làm nền tảng.  Mô hình nghiên cứu ñề xuất như sau: 
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H2 

H1 

 

H3 

H4 

H5 

H6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Mô hình nghiên cứu ñề xuất 

2.3.2. Mô tả các thành phần, xây dựng thang ño và các giả 

thuyết trong mô hình nghiên cứu ñề xuất 

a. Biến ñộc lập 

� Chính sách Marketing 

Bảng 2.4. Thang ño Chính sách marketing (MK) 
TT MÃ CÁC BIẾN QUAN SÁT NGUỒN 

1 MK1 
Ngân hàng ðông Á có tổ chức giới thiệu 
dịch vụ thẻ ATM ñến tôi 

2 MK2 
Tôi ñược cung cấp các thông tin về thẻ 
ATM của ngân hàng ðông Á thường 
xuyên 

3 MK3 
Ngân hàng ðông Á có tặng quà cho 
khách hàng truyền thống 

4 MK4 
Ngân hàng ðông Á có tặng quà cho 
khách hàng có khối lượng giao dịch qua 
thẻ nhiều 

Lê Thị 
Tiểu 
Mai 

(2012) 

H1: Chính sách marketing có ảnh hưởng cùng chiều ñến quyết 

ñịnh sử dụng thẻ ATM do ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên phát 

hành. 

Chính sách marketing 

Hạ tầng công nghệ 

ðộ an toàn 

Nhận thức vai trò 

Thói quen sử dụng 

Uy tín ngân hàng 
cung cấp 

Quyết ñịnh sử 
dụng thẻ ATM 
của ngân hàng 

ðông Á 
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� Hạ tầng công nghệ 

Bảng 2.5. Thang ño Hạ tầng công nghệ (CN) 

STT MÃ CÁC BIẾN QUAN SÁT NGUỒN 

1 CN1 

Mạng lưới máy ATM của ngân hàng 

ðông Á ñược bố trí tại các ñịa ñiểm hợp 

lý 

2 CN2 
Thao tác sử dụng máy ATM của ngân 

hàng ðông Á ñơn giản 

3 CN3 
Thao tác sử dụng máy ATM của ngân 

hàng ðông Á ít tốn thời gian 

4 CN4 
Giao diện (màn hình) máy ATM của 

ngân hàng ðông Á ñược thiết kế hợp lý 

Lê Thị 

Tiểu 

Mai 

(2012) 

H2:Hạ tầng công nghệ có ảnh hưởng cùng chiều ñến quyết ñịnh 

sử dụng thẻ ATM do ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên phát hành.  

� ðộ an toàn 

Bảng 2.6. Thang ño ðộ an toàn (AT) 

TT MÃ CÁC BIẾN QUAN SÁT NGUỒN 

1 AT1 
Tài khoản thẻ ATM của ngân hàng 

ðông Á cung cấp luôn ñược an toàn 

2 AT2 
Ngân hàng ðông Á luôn có biện pháp 

bảo vệ an toàn cho thẻ ATM 

3 AT3 

Trong trường hợp chủ thẻ bị mất thẻ 

ATM của ngân hàng ðông Á cung cấp, 

ngân hàng sẽ có biện pháp bảo vệ tiền 

cho chủ thẻ. 

Lê Thị 

Tiểu 

Mai 

(2012) 

H3: ðộ an toàn có ảnh hưởng cùng chiều ñến quyết ñịnh sử 

dụng thẻ ATM do ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên phát hành.  
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� Nhận thức vai trò 

Bảng 2.7. Thang ño Nhận thức vai trò (VT) 

TT MÃ CÁC BIẾN QUAN SÁT NGUỒN 

1 VT1 
Thẻ ATM không thể thiếu trong sinh 

hoạt hằng ngày của tôi 

2 VT2 Thẻ ATM rất hữu dụng khi tôi ñi ñâu 

3 VT3 
Thẻ ATM rất tiện lợi trong việc quản lý 

tiền bạc của người thân trong nhà 

Lê Thị 

Tiểu Mai 

(2012) 

H4: Nhận thức vai trò có ảnh hưởng cùng chiều ñến quyết ñịnh sử 

dụng thẻ ATM do ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên phát hành.  

� Thói quen sử dụng 

Bảng 2.8. Thang ño Thói quen sử dụng (TQ) 

TT MÃ CÁC BIẾN QUAN SÁT NGUỒN 

1 TQ1 
Tôi luôn ñể tiền tiêu hằng ngày trong tài 

khoản thẻ ATM 

2 TQ2 
Tôi luôn mang theo thẻ ATM mỗi khi ñi 

ñâu xa 

3 TQ3 
Tôi thường chuyển tiền cho bạn bè và 

người thân bằng thẻ ATM 

Lê Thị 

Tiểu 

Mai 

(2012) 

H5: Thói quen sử dụng có ảnh hưởng cùng chiều ñến quyết ñịnh 

sử dụng thẻ ATM do ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên phát hành. 
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� Uy tín ngân hàng cung cấp 

Bảng 2.9. Thang ño Uy tín ngân hàng cung cấp (UT) 

TT MÃ CÁC BIẾN QUAN SÁT NGUỒN 

1 UT1 
Tôi tin tưởng nhiều vào thủ tục phát 

hành thẻ ATM của ngân hàng ðông Á 

2 UT2 

Tôi ñánh giá cao uy tín của ngân hàng 

ðông Á trong việc quản lý tài khoản thẻ 

ATM cho khách hàng 

3 UT3 
Tôi tin cậy vào sự chăm sóc khách hàng 

của ngân hàng ðông Á 

Lê Thị 

Tiểu 

Mai 

(2012) 

H6: Uy tín ngân hàng cung cấp có ảnh hưởng cùng chiều ñến 

quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM do ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên 

phát hành. 

b. Biến phụ thuộc 

Bảng 2.10. Thang ño Quyết ñịnh sử dụng (QD) 

STT MÃ CÁC BIẾN QUAN SÁT NGUỒN 

1 QD1 
Tôi sẽ sử dụng thẻ ATM của ngân hàng 

ðông Á thường xuyên trong tương lai 

2 QD2 

Tôi sẽ giới thiệu cho gia ñình/ bạn bè 

sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ðông 

Á 

Wang & 

cộng sự 

(2003) 

2.4. XÂY DỰNG BẢNG HỎI ðIỀU TRA 

Bảng câu hỏi chính thức ñược sử dụng cho nghiên cứu gồm có các 

phần sau:  

Phần I: Thông tin chung 

Phần II: Thông tin các phát biểu về thẻ ATM 

Phần III: Phần góp ý 
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2.5. PHƯƠNG PHÁP LẤY MẪU VÀ THU THẬP SỐ LIỆU 

Tổng thể nghiên cứu: Nghiên cứu ñược tiến hành trên ñịa bàn 

huyện Duy Xuyên và ñối tượng nghiên cứu là những khách hàng 

ñang sử dụng thẻ ATM tại các ngân hàng. 

Kích thước mẫu: kích thước mẫu phụ thuộc vào phương 

pháp phân tích, nghiên cứu này có sử dụng phân tích nhân tố khám 

phá (EFA). Phân tích nhân tố khám phá cần có ít nhất 200 quan sát 

(Gorsuch, 1983). Còn theo Hair & cộng sự (1998) cho rằng kích cỡ 

mẫu bằng ít nhất 5 lần biến quan sát. Do số lượng mẫu trong quá 

trình nghiên cứu có những mẫu không phù hợp và mẫu nghiên cứu 

còn mới nên tác giả chọn số lượng mẫu nghiên cứu gấp 10 lần số 

biến quan sát. Như vậy với số mẫu là 22 x 10 = 220 (mẫu) sẽ ñảm 

bảo ñủ ñiều kiện ñể tiến hành phân tích nhân tố khám phá và ñại diện 

ñược cho tổng thể nghiên cứu. 

Cách lấy mẫu: tác giả sử dụng phương pháp ñiều tra chọn mẫu 

ngẫu nhiên. ðiều tra viên ñến các phòng giao dịch, các ñịa ñiểm ñặt 

máy ATM của các ngân hàng trên ñịa bàn huyện Duy Xuyên ñể phát 

phiếu ñiều tra, giải thích và nhờ khách hàng trả lời vào phiếu.  

2.6. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 

2.6.1. Thống kê mô tả 

2.6.2. ðánh giá thang ño bằng hệ số tin cậy Cronbach’s 

Alpha. 

2.6.3. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

2.6.4. Phân tích hồi quy tuyến tính 

2.6.5. Phân tích phương sai (ANOVA) 

Kết luận chương 2 
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CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
 
3.1. KẾT QUẢ THU THẬP THÔNG TIN THEO BẢNG HỎI 

Tổng số bảng câu hỏi phát ra là 250 bảng, thu về 238 bảng câu 

hỏi. Trong ñó có 16 bảng câu hỏi không hợp lệ (ñáp viên trả lời khuyết). 

Tổng số bảng câu hỏi hợp lệ ñược ñưa vào xử lý là 222 bảng. 

3.2. MÔ TẢ ðỐI TƯỢNG ðIỀU TRA 

3.2.1. Tình hình sử dụng thẻ ATM của khách hàng trên ñịa 

bàn huyện Duy Xuyên phân bố theo giới tính, ñộ tuổi, trình ñộ 

học vấn, nghề nghiệp và thu nhập 

3.2.2. Mục ñích sử dụng thẻ ATM 

3.2.3. Nguồn thông tin hiểu biết về thẻ ATM 

3.2.4. Tần suất sử dụng thẻ ATM của khách hàng  

3.2.5. Thời gian sử dụng thẻ ATM 

32.6. Lí do khách hàng chưa sử dụng thẻ ATM của ngân 

hàng ðông Á huyện Duy Xuyên 

3.2.7. Sự hài lòng của khách hàng ñối với thẻ ATM của 

ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên 

3.3. KIỂM ðỊNH VÀ ðÁNH GIÁ THANG ðO 

3.3.1. Phân tích Cronbach’s alpha cho từng nhân tố 

Kết quả cho thấy các thang ño ñều có hệ số tin cậy Cronbach’s 

alpha ñạt yêu cầu. Cụ thể, Cronbach’s alpha của “Chính sách 

marketing” là 0,799; của “Hạ tầng công nghệ” là 0,805; của “ðộ an 

toàn” là 0,809; của “Nhận thức vai trò” là 0,738; của “Thói quen sử 

dụng” là 0,831; của “Uy tín ngân hàng cung cấp” là 0,801; của việc 

“Quyết ñịnh sử dụng” là 0,763. Hơn nữa các hệ số tương quan biến 

tổng ñều cao, tất cả các hệ số này lớn hơn 0,30 cho nên các biến ño 



17 

lường các khái niệm nghiên cứu ñều ñược sử dụng trong phân tích 

nhân tố khám phá kế tiếp.  

3.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

- Phân tích nhân tố cho các biến ñộc lập:  

Kết quả cho thấy hệ số KMO = 0,811 > 0,5: phân tích nhân tố 

khám phá rất thích hợp với dữ liệu nghiên cứu. Kết quả kiểm ñịnh 

Barllet’s là 1.679,320 với mức ý nghĩa 0,000 < 0,05, (bác bỏ giả 

thuyết Ho: các biến quan sát không có tương quan với nhau trong 

tổng thể) như vậy giả thuyết về mô hình nhân tố là không phù hợp sẽ 

bị bác bỏ, ñiều này chứng tỏ dữ liệu dùng ñể phân tích là hoàn toàn 

thích hợp. 

Với phương pháp rút trích principal copoments và phép quay 

varimax, phân tích nhân tố khám phá ñã rút trích ñược 6 nhân tố từ 20 

biến quan sát. 

- Phân tích nhân tố cho biến phụ thuộc: rút trích ñược 1nhân 

tố duy nhất với hệ số tải nhân của các biến khá cao (ñều lớn hơn 0.5). 

3.4. KIỂM ðỊNH MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 

3.4.1. Phân tích tương quan  

Các biến ñộc lập ñều có giá trị sig < 0,05 vì vậy chúng có ý 

nghĩa tương quan với biến phụ thuộc là “ Quyết ñịnh sử dụng”. 

3.4.2. Phân tích hồi quy tuyến tính 

a. ðánh giá và kiểm ñịnh sự phù hợp của mô hình 

Kết quả cho thấy hệ số xác ñịnh hiệu chỉnh là 0,691 nghĩa là 

mô hình hồi quy tuyến tính ñã xây dựng phù hợp với tập dữ liệu là 

69,1%.  

Mô hình nghiên cứu không xảy ra hiện tượng ña cộng tuyến, 

tự tương quan và phương sai không ñồng nhất. 
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+ 0,382 

+ 0,154 

+ 0,137 

+ 0,202 

+ 0,131 

+ 0,311 

Bảng 3.15. cho ta hàm hồi quy có dạng như sau: 

QD = 0,382MK + 0,154CN + 0,137AT + 0,202VT + 0,131TQ + 

0,311UT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Mô hình quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM của ngân hàng 

ðông Á huyện Duy Xuyên 

b. Kiểm ñịnh giả thuyết 

Trong 6 thành phần ño lường “Quyết ñịnh sử dụng”, thì cả 6 

thành phần ñều ảnh hưởng ñáng kể ñến mức ñộ quyết ñịnh sử dụng 

thẻ ATM của ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên (với mức ý 

nghĩa sig. <0,05). Như vậy, ta chấp nhận cả 6 giả thuyết ñặt ra. 

3.5. KIỂM ðỊNH SỰ KHÁC BIỆT VỀ QUYẾT ðỊNH SỬ 

DỤNG THẺ ATM CỦA CÁC NHÓM KHÁCH HÀNG KHÁC 

NHAU THEO CÁC YẾU TỐ NHÂN KHẨU HỌC 

- ðánh giá sự khác biệt theo giới tính  

Theo kết quả kiểm ñịnh, mức ý nghĩa Sig. = 0,006 < 0,05 ñủ 

cơ sở ñể bác bỏ giả thuyết H0 nên có thể khẳng ñịnh rằng nhận thức 

Chính sách marketing 

Uy tín ngân hàng 
cung cấp 

Quyết ñịnh sử 
dụng thẻ ATM 
của ngân hàng 
ðông Á huyện 

Duy Xuyên 

Hạ tầng công nghệ 

ðộ an toàn 

Nhận thức vai trò 

Thói quen sử dụng 
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về quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ðông Á huyện Duy 

Xuyên là khác nhau giữa nam và nữ.  

- ðánh giá sự khác biệt theo ñộ tuổi 

Theo kết quả kiểm ñịnh, mức ý nghĩa Sig. = 0,025 < 0,05 ñủ 

cơ sở ñể bác bỏ giả thuyết H0 nên có thể khẳng ñịnh rằng nhận thức 

về quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ðông Á huyện Duy 

Xuyên giữa các ñộ tuổi khác nhau là khác nhau.  

- ðánh giá sự khác biệt theo trình ñộ học vấn 

Theo kết quả kiểm ñịnh, mức ý nghĩa Sig. = 0,003 < 0,05 ñủ 

cơ sở bác bỏ giả thuyết H0 nên có thể khẳng ñịnh nhận thức về quyết 

ñịnh sử dụng thẻ ATM ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên giữa 

các nhóm khách hàng có trình ñộ học vấn khác nhau là khác nhau.  

- ðánh giá sự khác biệt theo nghề nghiệp 

Theo kết quả kiểm ñịnh, mức ý nghĩa Sig. = 0,000 < 0,05 ñủ 

cơ sở bác bỏ giả thuyết H0, nên có thể khẳng ñịnh nhận thức về quyết 

ñịnh sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên 

giữa các nhóm khách hàng có nghề nghiệp khác nhau là khác nhau.  

-    ðánh giá sự khác biệt theo thu nhập 

Theo kết quả kiểm ñịnh, mức ý nghĩa Sig. = 0,016 < 0,05 ñủ 

cơ sở bác bỏ giả thuyết H0 nên có thể khẳng ñịnh nhận thức về quyết 

ñịnh sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên 

giữa các nhóm khách hàng có thu nhập khác nhau là khác nhau.  
Kết luận chương 3 



20 

CHƯƠNG 4 
HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.1. TÓM TẮT KẾT QUẢ VÀ Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU 

4.1.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu 

Với kết quả thu ñược tiến hành ñưa vào phần mềm SPSS 16 ñể 

xử lý ñược kết quả như sau: 

- Tất cả các thang ño của các khái niệm ñều ñạt ñộ tin cậy và 

có giá trị cho mô hình. 

- Nghiên cứu ñã xác ñịnh ñược các nhân tố ảnh hưởng ñến 

quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ðông Á huyện Duy 

Xuyên ñó là: chính sách marketing, hạ tầng công nghệ, ñộ an toàn, 

nhận thức vai trò, thói quen sử dụng và uy tín ngân hàng cung cấp. 

Trong ñó nhân tố tác ñộng mạnh nhất ñó là chính sách marketing, 

nhân tố tác ñộng ít nhất ñó là thói quen sử dụng. 

- Tất cả các nhân tố ñều tác ñộng tích cực ñến quyết ñịnh sử 

dụng thẻ ATM của ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên. 

- Nghiên cứu cũng ñã ñánh giá ñược có sự khác biệt hay 

không khác biệt của các nhóm khách hàng khác nhau theo giới tính, 

ñộ tuổi, trình ñộ học vấn, nghề nghiệp và thu nhập ñến quyết ñịnh sử 

dụng thẻ ATM của ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên.Dựa vào 

ñiều này ñể ñưa ra các giải pháp nhằm tăng khả năng quyết ñịnh sử 

dụng dịch vụ cho từng ñối tượng phù hợp và có thể duy trì sự trung 

thành của những khách hàng ñã và ñang sử dụng thẻ ATM của ngân 

hàng ðông Á huyện Duy Xuyên. 

4.1.2. Ý nghĩa của nghiên cứu 

Những kết quả của bài nghiên cứu này ñã ñem lại nhiều lợi ích 

cho ngân hàng trong việc phân tích và ñánh giá ñược mức ñộ quyết 

ñịnh sử dụng của khách hàng, nhận diện các yếu tố ảnh hưởng ñến 
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quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM, từ ñó ngân hàng có thể phát triển kế 

hoạch chiến lược tập trung các nhóm ñối tượng ñược xác ñịnh, cung 

cấp sản phẩm tốt hơn, cải thiện mối quan hệ với khách hàng.  

4.2. MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ðỐI VỚI NGÂN HÀNG 

ðÔNG Á VÀ CHI NHÁNH HUYỆN DUY XUYÊN TỈNH 

QUẢNG NAM 

4.2.1. Giải pháp về Chính sách marketing 

- Ngân hàng phải tiến hành nghiên cứu thị trường ñể xác ñịnh 

ñặc ñiểm thị trường của dịch vụ thẻ ATM  nhằm cung ứng dịch vụ 

tối ưu. 

- Chính sách sản phẩm cần thực hiện ñầy ñủ, ñồng bộ các vấn 

ñề sau: phải ñánh giá sản phẩm hiện có, phát triển sản phẩm mới và 

ña dạng hoá sản phẩm.  

- Chính sách giao tiếp khuyếch trương ñược cụ thể hoá bởi các 

chính sách: hoạt ñộng quảng cáo, tổ chức các chương trình khuyến 

mãi tăng doanh số và lượng khách hàng, thường xuyên tổ chức hội 

nghị khách hàng….. 

4.2.2. Giải pháp về Hạ tầng công nghệ 

- Ngân hàng cần nâng cao trình ñộ của cán bộ kĩ thuật ñể khắc 

phục các lỗi hệ thống của các máy ATM.  

- Thường xuyên nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị 

mới hiện ñại thay thế các trang thiết bị cũ lạc hậu.  

- Phát triển mạng lưới máy POS cũng như gia tăng số lượng 

các máy ATM. 

4.2.3. Giải pháp về ðộ an toàn 

- Kiểm tra và tháo bỏ những thông báo không phải của ngân 

hàng ñược dán trên cửa phòng máy ATM ñể tránh bị che khuất tầm 

nhìn của chủ thẻ khi giao dịch. 
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- Tư vấn cho khách hàng biết rõ tầm quan trọng của việc bảo 

mật mật mã tài khoản của mình. 

- Không lắp ñặt máy ATM tại khu vực xa dân cư, nơi vắng vẻ. 

- Thực hiện lắp ñặt ñầy ñủ hệ thống ñèn chiếu sáng tại các 

máy ATM. 

- Lắp ñặt camera tại các máy ATM, thông tin cho khách hàng 

biết ñược nhiều thủ ñoạn gian lận, ñánh cắp có thể xảy ra ñể từ ñó ñề 

phòng.  

4.2.4. Giải pháp về Uy tín ngân hàng cung cấp 

- Luôn giữ ñúng cam kết chất lượng. 

- Không chỉ ñào tạo nhân viên với những ñiều cơ bản của dịch 

vụ thẻ ATM mà họ cần biết cách phản ứng trong tất cả các tình 

huống và ñáp lại những lời ñề nghị, yêu cầu của khách hàng. Nhằm 

thỏa mãn những thắc mắc của khách hàng sẽ tạo ñược hình ảnh tốt 

của ngân hàng trong tâm trí của họ. 

4.2.5. Một số giải pháp khác 

- Ngân hàng cần xem xét và xây dựng lại các mức phí hợp lí 

và tạo ra nhiều lựa chọn cho khách hàng hơn. 

- Ngân hàng cần cung cấp thông tin các lợi ích về thẻ ATM 

của ngân hàng ðông Á so với các ngân hàng khác ñể khách hàng 

hiểu rõ hơn vai trò cũng như cảm nhận ñược những lợi ích và tầm 

quan trọng khi sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ðông Á sẽ khuyến 

khích khách hàng sử dụng dịch vụ. 

Ngoài ra, ngân hàng cần củng cố và thiết lập các mối quan 

hệ chặt chẽ với các ñơn vị thuộc nhiều ngành khác trên ñịa bàn ñể 

quảng bá các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt, những tiện 

ích của sản phẩm dịch vụ thẻ ATM, có những biện pháp thích hợp 

khuyến khích người dân sử dụng hình thức giao dịch hiện ñại này. 
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Quan trọng là làm sao cho người dân cảm thấy sử dụng thẻ ATM 

mang lại ích lợi vượt trội hơn so với hình thức giao dịch truyền 

thống.    

4.3. HẠN CHẾ CỦA ðỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP 

THEO 

4.3.1. Hạn chế của ñề tài 

- Do ñiều kiện nghiên cứu như thời gian, chi phí…còn hạn chế 

nên nghiên cứu chỉ thực hiện với quy mô mẫu ñiều tra nhỏ và chỉ 

mới nghiên cứu tập trung ở thị trường huyện Duy Xuyên mà chưa có 

ñiều kiện ñể nghiên cứu trên thị trường tỉnh Quảng Nam cũng như cả 

thị trường Việt Nam. ðiều này dẫn ñến việc nghiên cứu sẽ không 

phản ánh ñầy ñủ và chính xác nhận thức, ñánh giá, cảm nhận của 

khách hàng về quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM của ngân hàng ðông Á.  
- Phương pháp nghiên cứu ñược thực hiện trong ñề tài này là 

phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên, số lượng mẫu nhỏ và phân bố 

không ñồng ñều giữa các nhóm. Một số khách hàng trả lời bảng hỏi 

dựa vào cảm tính chứ chưa thực sự ñưa ra ñúng cảm nhận của mình 
về thẻ ATM, ñiều này làm ảnh hưởng ñến chất lượng bảng câu hỏi.  

- Nghiên cứu có sử dụng các tài liệu tham khảo nước ngoài 

nên khó có thể tránh khỏi những ñiểm không phù hợp với tâm lý, 

những ñặc ñiểm cũng như ñặc thù văn hoá Việt Nam. 

4.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo 

- Chọn mẫu với số lượng lớn hơn, không chỉ dừng lại ở một 

huyện mà thu thập dữ liệu ở nhiều nơi ñể kết quả mang tính ñại diện 

hơn và xem xét có sự khác biệt về hành vi của khách hàng giữa các 

vùng miền hay không.  

- Kết hợp nhiều mô hình ñể tăng cường sức mạnh giải thích. 
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KẾT LUẬN 

Với nội dung trình bày trong bốn chương, mục tiêu cốt lõi của 

ñề tài là nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng ñến quyết sử dụng thẻ 

ATM của ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

ðề tài nghiên cứu cũng ñã ñạt ñược những kết quả nhất ñịnh:  

- Hệ thống hóa một số cơ sở lý luận và thực nghiệm về hành vi 

của khách hàng trong việc quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM. 

- Thiết kế nghiên cứu, phân tích kết quả nghiên cứu, ñưa ra mô 

hình các nhân tố ảnh hưởng ñến quyết ñịnh sử dụng thẻ ATM của 

ngân hàng ðông Á huyện Duy Xuyên. 

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, ñề xuất một số hàm ý về mặt 

chính sách ñể phát triển dịch vụ thẻ ATM cho ngân hàng ðông Á 

huyện Duy Xuyên. 

Tuy nhiên, do giới hạn khuôn khổ của một bản luận văn, các 

ñề xuất của ñề tài chỉ dừng lại ở ý tưởng, chưa thể ñi sâu hơn trong 

việc triển khai cụ thể các ñề xuất ñã nêu. Ngoài ra, do thời gian có 

hạn và khả năng tiếp cận thực tế còn hạn chế, trong luận văn không 

thể tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận ñược sự quan tâm góp 

ý của quý thầy cô ñể luận văn ñược hoàn thiện hơn. 


