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Chương 1: TỔNG QUAN 
1.1. Cơ sở hình thành đề tài: 

Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO vào ngày 

11/01/2007 đã mở ra một trang mới cho ngành ngân hàng Việt Nam, đó là các ngân 

hàng thương mại Việt Nam hiện nay phải làm thế nào để nâng cao tính cạnh tranh 

và khai thác tối đa các cơ hội từ thị trường mở mang lại. Đứng trước thách thức lớn 

nhất đó là việc gia tăng áp lực cạnh tranh  ngay trên thị trường nội địa khi Việt Nam 

mở của hội nhập và nhu cầu hay thay đổi của khách hàng, các ngân hàng thương 

mại Việt Nam buộc phải ứng dụng công nghệ ngân hàng nhằm đáp ứng nhu cầu 

ngày càng đa dạng của khách hàng tại thị trường Việt Nam và để ngành ngân hàng 

ngày càng hội nhập hơn với sự phát triển của ngành ngân hàng trong khu vực và 

trên thế giới. 

Bằng cách ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại, các ngân hàng thương mại 

Việt Nam đã cho ra đời một phương thức cung ứng sản phẩm và dịch vụ mới, đó là 

phương thức cung ứng sản phẩm và dịch vụ thông qua kênh phân phối điện tử 

thường được gọi chung bằng khái niệm là "ngân hàng điện tử". Sự ra đời của dịch 

vụ ngân hàng điện tử đã làm thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa khách hàng và 

ngân hàng. Đó là, trước đây khách hàng muốn thực hiện giao dịch với ngân hàng thì 

phải đến gặp nhân viên ngân hàng để thực hiện giao dịch thì nay với sự ra đời của 

các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng điện tử, khách hàng có thể thực hiện giao dịch 

với ngân hàng từ xa. 

Do vậy, đầu tư và phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử là một trong những biện 

pháp gia tăng vị thế cạnh tranh của một ngân hàng trên thị trường hiện nay. Thật 

vậy, dịch vụ ngân hàng điện tử ngày càng trở nên một phương tiện rất thiết yếu để 

ngân hàng cung cấp sản phẩm và dịch vụ ngân hàng (Amato-McCoy, 2005 trích từ 

Gonzalez & ctg, 2008). Bên cạnh việc chạy đua trong việc cung cấp dịch vụ ngân 

hàng điện tử, các ngân hàng thương mại Việt Nam cũng tìm cách để cung cấp dịch 

vụ ngân hàng điện tử sao cho đạt chất lượng và sao cho khách hàng thỏa mãn về 

chất lượng dịch vụ. 
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Từ những thực tế này, đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử, nghiên 

cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng về chất 

lượng dịch vụ ngân hàng điện tử là việc làm rất có ý nghĩa nhằm nâng cao chất 

lượng dịch vụ ngân hàng điện tử trong thời gian tới. 

Nắm được tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ, các nhà nghiên cứu trên thế 

giới đã thực hiện nhiều nghiên cứu về chất lượng dịch vụ. Parasuraman & ctg 

(1985) đã khơi dòng nghiên cứu về chất lượng dịch vụ và được nhiều nhà nghiên 

cứu cho là khá toàn diện (Svensson 2002). Hiện nay, hai mô hình chất lượng dịch 

vụ phổ biến và thông dụng nhất trên thế giới là mô hình SERVQUAL (Parasuraman 

& ctg 1988) và mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng (Gronross, 

1983, 1990). Để đo lường chất lượng, Parasuraman & ctg đã đưa ra thang đo gồm 

năm thành phần, đó là tin cậy, đáp ứng, đồng cảm, năng lực phục vụ và phương tiện 

hữu hình. Còn Gronroos thì cho rằng chất lượng dịch vụ được xem xét dựa trên hai 

tiêu chí, đó là chất lượng kỹ thuật và chất lượng chức năng.  

Đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng mô hình SERVQUAL và mô hình Chất 

lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng để đánh giá chất lượng dịch vụ thuộc các lĩnh 

vực khác nhau. Tuy nhiên, lại có rất ít nghiên cứu so sánh giữa hai mô hình chất 

lượng này với nhau. Lassar & ctg (2000) đã thực hiện nghiên cứu về sự thỏa mãn và 

cảm nhận chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng tư nhân tại Mỹ bằng 

cách so sánh hai mô hình chất lượng trên. Kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình 

chất lượng của Gronroos đánh giá chất lượng dịch vụ tốt hơn mô hình 

SERVQUAL. Trần Xuân Thu Hương (2007) đã nghiên cứu mối quan hệ giữa chất 

lượng dịch vụ thư viện đại học và sự thỏa mãn của sinh viên bằng cách so sánh hai 

mô hình chất lượng này và kết luận rằng mô hình SERVQUAL đo lường tốt hơn. 

Với đề tài “Chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử: so sánh giữa mô hình 

SERVQUAL và GRONROOS “, tác giả sử dụng hai mô hình đánh giá chất lượng 

dịch vụ phổ biến nhất là mô hình SERVQUAL (Parasuraman et al., 1988) và mô 

hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng (Gronroos, 1983, 1990) để đánh 

giá các thành phần ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử, nghiên cứu 
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mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử và sự thỏa mãn của khách 

hàng, đồng thời so sánh giữa hai mô hình chất lượng xem mô hình nào đánh giá 

chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam tốt hơn. 

1.2. Mục tiêu đề tài: 

Đề tài nghiên cứu được thực hiện với mục tiêu: 

- Xây dựng mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân 

hàng điện tử và sự thỏa mãn của khách hàng theo hai mô hình chất lượng 

dịch vụ SERVQUAL và mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức 

năng. 

- Điều chỉnh thang đo các thành phần chất lượng dịch vụ theo mô hình 

SERVQUAL và mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng sao 

cho phù hợp với dịch vụ ngân hàng điện tử. 

- Kiểm định mô hình giả thuyết và xác định các thành phần tác động đến sự 

thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử theo 

từng mô hình chất lượng dịch vụ. 

- So sánh kết quả giữa hai mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL và mô 

hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng. 

1.3. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu: 

Đối tượng nghiên cứu là nhóm khách hàng cá nhân đang sử dụng dịch vụ ngân 

hàng điện tử của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Phạm vi nghiên cứu là các ngân hàng thương mại đang cung cấp dịch vụ ngân 

hàng điện tử trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 

Quy trình thực hiện nghiên cứu (Hình 3.1) cho thấy nghiên cứu này được thực 

hiện thông qua hai bước chính: nghiên cứu sơ bộ sử dụng phương pháp định tính và 

nghiên cứu chính thức sử dụng phương pháp định lượng.  

Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định tính với 

kỹ thuật thảo luận nhóm và phỏng vấn thử. Mục đích của nghiên cứu này dùng để 

điều chỉnh và bổ sung thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử. 
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Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định 

lượng. Kỹ thuật phỏng vấn trực diện và phỏng vấn thông qua mạng Internet được sử 

dụng để thu thập thông tin từ khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của các 

ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Thông tin thu thập được sẽ được xử lý bằng phần mềm SPSS 11.5. Thang đo 

sau khi được đánh giá bằng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach alpha và phân tích 

nhân tố khám phá EFA, phân tích hồi quy bội được sử dụng để kiểm định mô hình 

nghiên cứu.  

1.4. Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu: 

Đề tài này có ý nghĩa thực tiễn về nghiên cứu và phát triển dịch vụ ngân hàng 

điện tử như sau: 

- Giúp các nhà quản lý và kinh doanh dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt 

Nam nắm bắt được các thành phần tác động đến chất lượng dịch vụ và sự 

thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của các 

ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  

- Giúp các ngân hàng tập trung tốt hơn trong việc hoạch định cải thiện chất 

lượng dịch vụ ngân hàng điện tử và phân phối các nguồn lực, cũng như 

kích thích nhân viên để cải thiện chất lượng dịch vụ tốt hơn. 

- Giúp các nhà quản lý biết kết hợp hai mô hình về chất lượng dịch vụ nêu 

trên để điều chỉnh thang đo chất lượng dịch vụ trong từng điều kiện, từng 

môi trường và từng ngành cụ thể tại Việt Nam. 

1.5. Cấu trúc của luận văn: 

Đề tài nghiên cứu được chia thành năm chương với nội dung cụ thể như sau: 

Chương 1: Tổng quan. 

Chuơng 2: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu. 

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. 

Chương 4: Kết quả nghiên cứu. 

Chương 5: Kết luận. 
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Chương 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 
2.1. Giới thiệu: 

Chương 1 đã trình bày tổng quan về cơ sở hình thành, mục tiêu, phạm vi, 

phương pháp và ý nghĩa của việc nghiên cứu. Chương 2 nhằm hệ thống cơ sở lý 

thuyết về dịch vụ, tổng quan về ngân hàng điện tử và dịch vụ ngân hàng điện tử, 

chất lượng dịch vụ và mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của 

khách hàng. Từ những cơ sở lý thuyết này, mô hình nghiên cứu được hình thành. 

2.2. Dịch vụ: 

2.2.1. Định nghĩa dịch vụ: 

Dịch vụ là một khái niệm phổ biến nên có rất nhiều cách định nghĩa về dịch 

vụ. Theo Zeithaml & Britner (2000), dịch vụ là những hành vi, quá trình, cách thức 

thực hiện một công việc nào đó nhằm tạo giá trị sử dụng cho khách hàng làm thỏa 

mãn nhu cầu và mong đợi của khách hàng.  

Theo Kotler & Armstrong (2004), dịch vụ là những hoạt động hay lợi ích mà 

doanh nghiệp có thể cống hiến cho khách hàng nhằm thiết lập, củng cố và mở rộng 

những quan hệ và hợp tác lâu dài với khách hàng. 

2.2.2. Đặc điểm dịch vụ: 

Dịch vụ là một sản phẩm đặc biệt, có nhiều đặc tính khác với các loại hàng hoá 

khác như tính vô hình, tính không đồng nhất, tính không thể tách rời và tính không 

thể cất trữ. Chính những đặc điểm này làm cho dịch vụ trở nên khó định lượng và 

không thể nhận dạng bằng mắt thường được. 

2.2.2.1. Tính vô hình: 

Không giống như những sản phẩm vật chất, dịch vụ không thể nhìn thấy được, 

không nếm được, không nghe thấy được hay không ngửi thấy được truớc khi người 

ta mua chúng. Để giảm bớt mức độ không chắc chắn, người mua sẽ tìm kiếm các 

dấu hiệu hay bằng chứng về chất lượng dịch vụ. Họ sẽ suy diễn về chất lượng dịch 

vụ từ địa điểm, con người, trang thiết bị, tài liệu, thông tin, biểu tượng và giá cả mà 

họ thấy. Với lý do là vô hình nên công ty  cảm thấy khó khăn trong việc nhận thức 

như thế nào về dịch vụ và đánh giá chất lượng dịch vụ (Robinson, 1999). 
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2.2.2.2. Tính không đồng nhất: 

Đặc tính này còn gọi là tính khác biệt của dịch vụ. Theo đó, việc thực hiện dịch 

vụ thường khác nhau tùy thuộc vào cách thức phục vụ, nhà cung cấp dịch vụ, người 

phục vụ, thời gian thực hiện, lĩnh vực phục vụ, đối tượng phục vụ và địa điểm phục 

vụ. Đặc tính này thể hiện rõ nhất đối với các dịch vụ bao hàm sức lao động cao. 

Việc đòi hỏi chất lượng đồng nhất từ đội ngũ nhân viên sẽ rất khó đảm bảo 

(Caruana & Pitt, 1997). Lý do là những gì công ty dự định phục vụ thì có thể hoàn 

toàn khác với những gì mà người tiêu dùng nhận được. 

2.2.2.3. Tính không thể tách rời: 

Tính không tách rời của dịch vụ thể hiện ở việc khó phân chia dịch vụ thành 

hai giai đoạn rạch ròi là giai đoạn sản xuất và giai đoạn sử dụng. Dịch vụ thường 

được tạo ra và sử dụng đồng thời. Điều này không đúng đối với hàng hoá vật chất 

được sản xuất ra nhập kho, phân phối thông qua nhiều nấc trung gian mua bán, rồi 

sau đó mới được tiêu dùng. Đối với sản phẩm hàng hoá, khách hàng chỉ sử dụng sản 

phẩm ở giai đoạn cuối cùng, còn đối với dịch vụ, khách hàng đồng hành trong suốt 

hoặc một phần của quá trình tạo ra dịch vụ.  

Đối với những dịch vụ có hàm lượng lao động cao, ví dụ như chất lượng xảy ra 

trong quá trình chuyển giao dịch vụ thì chất lượng dịch vụ thể hiện trong quá trình 

tương tác giữa khách hàng và nhân viên của công ty cung cấp dịch vụ (Svensson, 

2002). Đối với những dịch vụ đòi hỏi phải có sự tham gia ý kiến của người tiêu 

dùng như dịch vụ hớt tóc, khám chữa bệnh thì công ty dịch vụ ít thực hiện việc 

kiểm soát, quản lý về chất lượng vì người tiêu dùng ảnh hưởng đến quá trình này. 

Trong những trường hợp như vậy, ý kiến của khách hàng như mô tả kiểu tóc của 

mình muốn hoặc bệnh nhân mô tả các triệu chứng cho các bác sĩ, sự tham gia ý kiến 

của khách hàng trở nên quan trọng đối với chất lượng của hoạt động dịch vụ. 

2.2.2.4. Tính không lưu giữ được: 

Dịch vụ không thể cất giữ, lưu kho rồi đem bán như hàng hoá khác. Tính 

không lưu giữ được của dịch vụ sẽ không thành vấn đề khi mà nhu cầu ổn định. Khi 

nhu cầu thay đổi, các công ty dịch vụ sẽ gặp khó khăn. Ví dụ như các công ty vận 

 



7 
 

tải công cộng phải có nhiều phương tiện hơn gấp bội so với số lượng cần thiết theo 

nhu cầu bình thường trong suốt cả ngày để đảm bảo phục vụ cho nhu cầu vào những 

giờ cao điểm. Chính vì vậy, dịch vụ là sản phẩm được sử dụng khi tạo thành và kết 

thúc ngay sau đó. 

2.3. Tổng quan về ngân hàng điện tử và dịch vụ ngân hàng điện tử: 

2.3.1. Định nghĩa: 

Dịch vụ ngân hàng điện tử được giải thích như là khả năng của một khách 

hàng có thể truy cập từ xa vào một ngân hàng nhằm: thu thập thông tin, thực hiện 

các giao dịch thanh toán, tài chính dựa trên các khoản lưu ký tại ngân hàng đó, đăng 

ký sử dụng dịch vụ mới (Trương Đức Bảo, 2003). 

Dịch vụ ngân hàng điện tử là hệ thống phần mềm vi tính cho phép khách hàng 

tìm hiểu hay mua dịch vụ ngân hàng thông qua việc nối mạng máy vi tính của mình 

với ngân hàng. 

Các khái niệm trên đều định nghĩa ngân hàng điện tử thông qua các dịch vụ 

cung cấp hoặc qua kênh phân phối điện tử. Khái niệm này có thể đúng ở từng thời 

điểm nhưng không thể khái quát hết được cả quá trình lịch sử phát triển cũng như 

tương lai phát triển của ngân hàng điện tử. Một định nghĩa tổng quát nhất về ngân 

hàng điện tử có thể được diễn đạt như sau: “Ngân hàng điện tử bao gồm tất cả các 

dạng của giao dịch giữa ngân hàng và khách hàng (cá nhân hoặc tổ chức) dựa trên 

quá trình xử lý và chuyển giao dữ liệu số hoá nhằm cung cấp sản phẩm dịch vụ 

ngân hàng” (trích từ Huỳnh Thị Như Trân, 2007). 

2.3.2. Các hình thái phát triển ngân hàng điện tử: 

Kể từ việc ngân hàng Wellfargo - ngân hàng đầu tiên cung cấp dịch vụ ngân 

hàng qua mạng đầu tiên tại Mỹ vào năm 1989 thì đến nay có rất nhiều tìm tòi, thử 

nghiệm, thàng công cũng như thất bại trên con đường xây dựng một hệ thống ngân 

hàng điện tử hoàn hảo, phục vụ tốt nhất cho khách hàng. Tổng kết những mô hình 

đó, nhìn chung hệ thống ngân hàng điện tử được phát triển qua các giai đoạn sau 

đây: 
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2.3.2.1. Website quảng cáo (Brochure-Ware): là hình thái đơn giản nhất của 

ngân hàng điện tử. Hầu hết các ngân hàng khi mới bắt đầu xây dựng ngân hàng điện 

tử là thực hiện theo mô hình này. Việc đầu tiên chính là xây dựng một website chứa 

những thông tin về ngân hàng, về sản phẩm lên trên mạng nhằm quảng cáo, giới 

thiệu, chỉ dẫn, liên lạc…, thực chất ở đây chỉ là một kênh quảng cáo mới ngoài 

những kênh thông tin truyền thống như báo chí, truyền hình… mọi giao dịch của 

ngân hàng vẫn thực hiện qua hệ thống phân phối truyền thống, đó là các chi nhánh 

ngân hàng. 

2.3.2.2. Thương mại điện tử (E-commerce): Trong hình thái thương mại điện tử, 

ngân hàng sử dụng Internet như một kênh phân phối mới cho những dịch vụ truyền 

thống như xem thông tin tài khoản, nhận thông tin giao dịch chứng khoán… 

Internet ở đây chỉ đóng vai trò như một dịch vụ cộng thêm vào để tạo sự thuận lợi 

thêm cho khách hàng. Hầu hết các ngân hàng vừa và nhỏ đang ở hình thái này. 

2.3.2.3. Quản lý điện tử (E-business): Trong hình thái này, các xử lý cơ bản của 

ngân hàng cả ở phía khách hàng (front-end) và phía người quản lý (back-end) đều 

được tích hợp với Internet và các kênh phân phối khác. Giai đoạn này được phân 

biệt bởi sự gia tăng về sản phẩm và chức năng của ngân hàng với sự phân biệt sản 

phẩm theo nhu cầu và quan hệ của khách hàng đối với ngân hàng. Hơn thế nữa, sự 

phối hợp, chia sẽ dữ liệu giữa hội sở ngân hàng và các kênh phân phối như chi 

nhánh, mạng Internet, mạng không dây… giúp cho việc xử lý theo yêu cầu và phục 

vụ khách hàng được nhanh chóng  và chính xác hơn. Internet và khoa học cộng 

nghệ đã tăng sự liên kết, chia sẽ thông tin với ngân hàng, đối tác, khách hàng, cơ 

quan quản lý… Một vài ngân hàng tiên tiến trên thế giới đã xây dựng được mộ hình 

này và hướng tới xây dựng được một ngân hàng điện tử hoàn chỉnh. 

2.3.2.4. Ngân hàng điện tử (E-bank): chính là mô hình lý tưởng của một ngân 

hàng trực tuyến trong nền kinh tế điện tử, một sự thay đổi hoàn toàn trong mô hình 

kinh doanh và phong cách quản lý. Những ngân hàng này sẽ tận dụng sức mạnh 

thực sự của mạng toàn cầu nhằm cung cấp toàn bộ các giải pháp tài chính cho khách 

hàng với chất lượng tốt nhất. Từ những bước ban đầu là cung cấp các sản phẩm và 
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dịch vụ hiện hữu thông qua nhiều kênh riêng biệt, ngân hàng có thể sử dụng nhiều 

kênh liên lạc này nhằm cung cấp các giải pháp khác nhau cho từng đối tượng khách 

hàng chuyên biệt. 

2.3.3. Dịch vụ ngân hàng điện tử: 

Sự phát triển mạnh mẽ của hệ thống công nghệ thông tin trong những năm gần 

đây đã ảnh hưởng rõ nét đến sự phát triển của công nghệ ngân hàng bằng việc cho 

ra đời các dịch vụ ngân hàng điện tử và các phương tiện thanh toán điện tử. 

2.3.3.1. Các dịch vụ ngân hàng điện tử 

Internet banking: dịch vụ này giúp khách hàng chuyển tiền trên mạng thông 

qua các tài khoản cũng như kiểm soát hoạt động của các tài khoản này. Để tham gia, 

khách hàng truy cập vào website của ngân hàng và thực hiện giao dịch tài chính, 

truy vấn thông tin cần thiết. Thông tin rất phong phú, từ chi tiết giao dịch của khách 

hàng đến những thông tin khác về ngân hàng. Khách hàng cũng có thể truy cập vào 

các website khác để mua hàng và thực hiện thanh toán với ngân hàng. Tuy nhiên, 

khi kết nối Internet thì ngân hàng phải có hệ thống bảo mật đủ mạnh để đối phó với 

rủi ro trên phạm vi toàn cầu. Đây là trở ngại lớn đối với các ngân hàng tại Việt Nam 

vì đầu tư vào hệ thống bảo mật rất tốn kém.  

Home banking: với ngân hàng tại nhà, khách hàng giao dịch với ngân hàng 

qua mạng nhưng là mạng nội bộ (Intranet) do ngân hàng xây dựng riêng. Các giao 

dịch được tiến hành tại nhà, văn phòng, công ty thông qua hệ thống máy tính nối 

với hệ thống máy tính của ngân hàng. Thông qua dịch vụ home banking, khách 

hàng có thể thực hiện các giao dịch về chuyển tiền, liệt kê giao dịch, tỷ giá, lãi suất, 

giấy báo nợ, báo có,… Để sử dụng dịch vụ home banking, khách hàng chỉ cần có 

máy tính (tại nhà hoặc trụ sở) kết nối với hệ thống máy tính của ngân hàng thông 

qua modem – đường điện thoại quay số, khách hàng phải đăng ký số điện thoại và 

chỉ số điện thoại này mới được kết nối với hệ thống Home banking của ngân hàng. 

Phone banking: Đây là sản phẩm cung cấp thông tin ngân hàng qua điện thoại 

hoàn toàn tự động. Do tự động nên các loại thông tin được ấn định trước, bao gồm 

thông tin về tỉ giá hối đoái, lãi suất, giá chứng khoán, thông tin cá nhân cho khách 
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hàng như số dư tài khoản, liệt kê năm giao dịch cuối cùng trên tài khoản, các thông 

báo mới nhất… Hệ thống cũng tự động gởi fax khi khách hàng yêu cầu cho các loại 

thông tin nói trên. Hiện nay, qua phone banking, thông tin được cập nhật khác với 

trước đây, khách hàng chỉ có thông tin của cuối ngày hôm trước. 

Mobile banking: là hình thức thanh toán trực tuyến qua mạng điện thoại di 

động. Phương thức này được ra đời nhằm giải quyết nhu cầu thanh toán giao dịch 

có giá trị nhỏ (micro payment) hoặc những dịch vụ tự động không có người phục 

vụ. Muốn tham gia, khách hàng phải đăng ký để trở thành thành viên chính thức 

trong đó quan trọng là cung cấp những thông tin cơ bản như: số điện thoại di động, 

số tài khoản cá nhân dùng trong thanh toán. Sau đó, khách hàng được nhà cung ứng 

dịch vụ thông qua mạng này cung cấp một mã số định danh (ID). Mã số này không 

phải số điện thoại và nó sẽ được chuyển thành mã vạch để dán lên diện thoại di 

động, giúp cho việc cung cấp thông tin khách hàng khi thanh toán nhanh chóng, 

chính xác và đơn giản hơn các thiết bị đầu cuối của điểm bán hàng hay cung ứng 

dịch vụ. Cùng với mã số định danh, khách hàng còn được cấp một mã số cá nhân 

(PIN) để khách hàng xác nhận giao dịch thanh toán khi nhà cung cấp dịch vụ thanh 

toán yêu cầu. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết thì khách hàng sẽ là thành viên 

chính thức và đủ điều kiện để thanh toán qua điện thoại di động. 

Call center: Do quản lý dữ liệu tập trung nên khách hàng có tài khoản tại bất 

kỳ chi nhánh nào vẫn gọi về một số điện thoại cố định của trung tâm này để được 

cung cấp mọi thông tin chung và cá nhân. Khác với phone banking chỉ cung cấp các 

loại thông tin được lập trình sẵn, call center có thể linh hoạt cung cấp thông tin hoặc 

trả lời các thắc mắc của khách hàng. Nhược điểm của call center là phải có người 

trực 24/24 giờ. 

2.3.3.2. Phương tiện giao dịch thanh toán điện tử: 

Tiền điện tử (Digital cash): Tiền điện tử là phương tiện thanh toán trên 

Internet. Người muốn sử dụng tiền điện tử gởi yêu cầu tới ngân hàng. Ngân hàng 

phát hành tiền điện tử sẽ phát hành một bức điện được ký phát bởi mã cá nhân 

(private key) của ngân hàng và được mã hóa bởi khoá công khai (public key) của 
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khách hàng. Nội dung bức điện bao gồm thông tin xác định người phát hành, địa chỉ 

Internet, số lượng tiền, số seri, ngày hết hạn (nhằm tránh việc phát hành hoặc sử 

dụng hai lần). Ngân hàng sẽ phát hành tiền với từng khách hàng cụ thể. Khách hàng 

cất tiền điện tử trong máy tính cá nhân. 

Khi thực hiện giao dịch mua bán, khách hàng gửi tới nhà cung cấp một thông 

điệp điện tử được mã hóa bởi khóa công khai của nhà cung cấp hàng hóa dịch vụ. 

Nhà cung cấp dùng khóa riêng của mình để giải mã thông điệp, đồng thời kiểm tra 

tính xác thực của thông điệp thanh toán này với ngân hàng phát hành cũng bằng mã 

khóa công khai của ngân hàng phát hành và kiêm tra số seri tiền điện tử. 

Séc điện tử (Digital cheque): Cũng sử dụng kỹ thuật tương tự như trên để 

chuyển Séc và hối phiếu điện tử trên mạng Internet. Séc điện tử có nội dung giống 

như séc thường, chỉ khác biệt duy nhất là séc này được ký điện tử (tức là việc mã 

hóa thông điệp bằng mật mã cá nhân của người ký sec). Khi ngân hàng của người 

thụ hưởng thực hiện nghiệp vụ nhờ thu séc, họ sẽ đánh dấu lên thông điệp điện tử 

và việc thông điệp này được mã hóa bởi mã hóa công khai của ngân hàng phát hành 

séc sẽ là cơ sở cho việc thanh toán séc điện tử này. 

Thẻ thông minh – Ví điện tử (Stored value smart card): Là loại thẻ nhựa gắn 

với một bộ vi xử lý (micro – processor chip). Người sử dụng thẻ nạp tiền vào thẻ và 

sử dụng trong việc mua hàng. Số tiền ghi trong thẻ sẽ được trừ lùi cho tới khi bằng 

0. Lúc đó, chủ sở hữu có thể nạp tiền hoặc vứt bỏ thẻ. Ví điện tử được sử dụng rất 

nhiều trong giao dịch như ATM (Automated Teller machine), Internet banking, 

Home banking, Telephone banking hoặc mua hàng trên Internet với một đầu đọc thẻ 

thông minh kết nối vào máy tính cá nhân. 

2.3.4. Tình hình cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử tại một số ngân hàng 

thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh:  

Hiện nay, các ngân hàng đều đã có website riêng để quảng bá hình ảnh của 

mình,  giới thiệu các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cũng như các chương trình gởi 

tiết kiệm hấp dẫn, công bố lãi suất, tỉ giá…  
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Các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nhìn chung 

đều đang cung cấp các dịch vụ ngân hàng điện tử như: internet banking, home 

banking, phone banking, mobile banking và các loại thẻ đa năng. Trong giai đoạn 

cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng thương mại với nhau thì các ngân tung ra các 

sản phẩm và dịch vụ ngân hàng điện tử ngày càng đa dạng. Các sản phẩm và dịch 

vụ ngân hàng điện tử tại một số ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh như sau: 

2.3.4.1. Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB): 

ACB cung cấp cho khách hàng các loại dịch vụ ngân hàng điện tử như: 

Internet Banking, Phone Banking, Mobile Banking, Home Banking, Call Center. 

Với dịch vụ Internet Banking, khách hàng có thể truy cập vào trang 

www.acb.com.vn để kiểm tra số dư tài khoản, số dư thẻ; xem và in những giao dịch 

từng tháng; tham khảo những thông tin về sản phẩm mới của ACB; tham khảo lãi 

suất tiết kiệm, tỉ giá ngoại tệ.  

Ngày 16/04/2008, dịch vụ Home Banking của ACB được kết nối thông qua 

VPN (Virtual Private Network) dành cho đối tượng khách hàng là doanh nghiệp và 

cá nhân (theo chính sách khách hàng của ACB). Đây là giao thức kết nối mạng 

riêng biệt, an toàn thông qua Internet thay thế cho phương thức giao dịch thông qua 

điện thoại cố định như trước đây (Home Banking được ACB triển khai vào tháng 3 

năm 2001, ACB thông qua mạng Intranet). Với những tính năng ưu việt của sản 

phẩm HomeBanking, chỉ cần với một máy tính kết nối vào mạng internet qua trang 

web: https://homebanking.acb.com.vn, khách hàng thực hiện các giao dịch với ngân 

hàng như: chuyển khoản, chuyển đổi ngoại tệ, thanh toán hóa đơn (cước phí điện, 

nước, điện thoại, internet,...), tra cứu thông tin tài khoản (xem số dư, liệt kê giao 

dịch...) và không cần phải trực tiếp đến ngân hàng. 

Với dịch vụ Phone Banking, khách hàng có thể dùng điện thoại cố định, di 

động  gọi đến số điện thoại do ngân hàng quy định để có thể nghe được các thông 

tin về sản phẩm dịch vụ của ngân hàng, thông tin tài khoản cá nhân. Phone Banking 

là hệ thống tự động trả lời hoạt động 24/24h, khách hàng nhấn vào các phím trên 
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bàn phím điện thoại theo mã do Ngân Hàng quy định để yêu cầu hệ thống trả lời các 

thông tin cần thiết như kiểm tra số dư tài khoản, liệt kê 5 giao dịch gần nhất, thông 

tin về tỉ giá hối đoái, v.v… 

Dịch vụ Mobile banking cho phép khách hàng (có tài khoản hay chưa có tài 

khoản tại ACB) dùng điện thoại di động nhắn tin đến tổng đài 997 yêu cầu ngân 

hàng cung cấp các dịch vụ như: thông tin tỉ giá và chứng khoán trong ngày, thông 

tin tài khoản cá nhân, thông báo số dư tự động, đặt lệnh thanh toán tại các đại lý 

Mobile banking, đặt lệnh mua bán chứng khoán. Bên cạnh đó, khách hàng sử dụng 

dịch vụ này cũng có thể đặt lệnh chuyển tiền thanh toán cho các thẻ tín dụng, nạp 

tiền vào thẻ ghi nợ do ACB phát hành hoặc đặt lệnh thanh toán cho các hóa đơn tiền 

điện, nước, điện thoại, di động, v.v… 

Call Center là dịch vụ được tổ chức tập trung với phần trung tâm là một tổng 

đài được bố trí liên tục 24 giờ trong ngày và 7 ngày trong tuần. Khách hàng khi phát 

sinh yêu cầu sử dụng một số dịch vụ của ngân hàng, truy vấn thông tin hoặc yêu cầu 

giải đáp thắc mắc sẽ gọi điện đến tổng đài 08.8247247 để đặt lệnh thực hiện dịch vụ 

hoặc yêu cầu được tư vấn, hướng dẫn. 

Sản phẩm thẻ của ngân hàng ACB cũng rất đa dạng gồm có: thẻ tín dụng nội 

địa (gồm có ACB Saigon Coop, ACB Saigon Tourist, ACB Mai Linh, ACB Phước 

Lộc Thọ), thẻ tín dụng quốc tế (gồm ACB Visa và ACB Master card), thẻ thanh 

toán và rút tiền nội địa (ACB E. Card), thẻ ghi nợ nội địa (thẻ ATM2+), thẻ thanh 

toán và rút tiền quốc tế (gồm có ACB Visa Debit và ACB Mastercard Dynamic). 

Tất cả sản phẩm thẻ do ACB phát hành đều có thể sử dụng để thanh toán hàng hóa 

dịch vụ và rút tiền mặt trong nước (đối với thẻ nội địa) và nước ngoài (đối với thẻ 

quốc tế). 

Trong nổ lực triển khai các sản phẩm và dịch vụ ngân hàng điện tử, ACB đã 

hợp tác với công ty phát triển phần mềm và truyền thông VASC ký kết “ứng dụng 

chỉ số trong giao dịch ngân hàng điện tử”. Khách hàng được quản lý và sử dụng chữ 

ký điện tử trong giao dịch với ngân hàng. Đây là một công cụ bảo đảm cho giao 
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dịch thương mại điện tử và các giao dịch ngân hàng trên Internet được bảo mật và 

an toàn. 

2.3.4.2. Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương (Techcombank): 

Năm 2003, Techcombank đã triển khai thành công hệ thống phần mềm Globus 

trên toàn hệ  thống và sự kiện này đã đặt nền tảng cho Techcombank phát triển các 

sản phẩm và dịch vụ ngân hàng điện tử. 

Ngày 05/12/2003, Techcombank đã chính thức phát hành thẻ thanh toán 

F@stAccess-Connect 24 (hợp tác với Vietcombank). Ngày 09/06/2004, với sự ra 

đời của dịch vụ ứng trước tài khoản cá nhân F@stAdvance, Techcombank đã tạo 

nên bước đột phá là ngân hàng trong nước đầu tiên cung cấp dịch vụ cho vay 

tiền qua máy ATM. 

Đối với sản phẩm thẻ, Techcombank cung cấp các các loại thẻ như thẻ ghi nợ 

nội địa (gồm có thẻ F@stAccess, thẻ F@stAccess-i), thẻ nội địa (Thẻ F@stUni), thẻ 

quốc tế (thẻ F@stAccess Visa Debit, Techcombank Visa Credit). 

Dịch vụ ngân hàng điện tử của Techcombank gồm ba loại hình chính 

Telebank, Home banking và Internet banking. 

Telebank là hệ thống dịch vụ thanh toán trực tuyến từ xa cho phép khách hàng 

doanh nghiệp có tài khoản tiền gửi tại Techcombank thực hiện thanh toán điện 

tử với ngân hàng. Với hệ thống này, khách hàng không cần phải đến Techcombank 

mà vẫn có thể thực hiện giao dịch với Ngân hàng tại nơi làm việc của mình thông 

qua phần mềm Telebank do Techcombank cung cấp. 

Với dịch vụ Home Banking, Techcombank cung cấp cho khách hàng 3 dịch vụ 

chính như sau:  

- Techcombank Mail Access là dịch vụ theo dõi và gởi thông tin giao dịch 

tài khoản của khách hàng tự động qua email. Mỗi khi phát sinh giao dịch 

làm thay đổi số dư tài khoản, khách hàng có đăng ký sử dụng dịch vụ này 

sẽ nhận được bản thông tin tài khoản do ngân hàng gởi qua email. 

- Techcombank Mobile Access là dịch vụ cung cấp thông tin số dư và giao 

dịch của tài khoản khách hàng thông qua điện thoại di động bằng tin nhắn 
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SMS. Khi tài khoản của Quý khách phát sinh giao dịch, hệ thống sẽ tự 

động gửi tin nhắn về giao dịch phát sinh và số dư hiện tại vào điện thoại 

di động của khách hàng. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể chủ động gửi 

tin nhắn SMS tới hệ thống Techcombank để nhận được tin nhắn phản hồi 

về số dư tài khoản của mình, tỷ giá, lãi suất. 

- Techcombank Voice Access (gọi tắt là Vocaly) là dịch vụ tổng đài thông 

tin tự động, cho phép khách hàng khi gọi đến tổng đài 19001590 sẽ được 

trả lời các thông tin liên quan đến tỷ giá, lãi suất, các giao dịch gần nhất 

của tài khoản. 

Đối với dịch vụ Internet Banking, Techcombank cung cấp các dịch vụ như 

F@st e-Bank (dịch vụ cho các khách hàng doanh nghiệp) và F@st i-Bank (dịch vụ 

cho các khách hàng cá nhân). Dịch vụ F@st e-Bank giúp các khách hàng doanh 

nghiệp truy vấn thông tin về tài khoản, các khoản tín dụng, hợp đồng tiền gửi, nhật 

ký công việc để chủ động trong việc sử dụng dịch vụ; thực hiện  thanh toán chuyển 

khoản từ tài khoản VNĐ trực tiếp trên trang điện tử; đăng ký trực tuyến sử dụng các 

dịch vụ của Ngân hàng. Dịch vụ F@st i-Bank giúp các khách hàng tra cứu tài 

khoản; tra cứu các khoản vay, khoản tiết kiệm; chuyển khoản đến các tài khoản 

trong và ngoài hệ thống Techcombank; đăng ký các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng. 

2.3.4.3. Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank): 

Tương tự như các dịch vụ ngân hàng điện tử được triển khai theo xu hướng 

hiện nay, Vietcombank cũng cung cấp cho khách hàng dịch vụ thông qua điện thoại 

cố định, điện thoại di động và thanh toán các hóa đơn dịch vụ công. 

Với dịch vụ ngân hàng trực tuyến VCB-iB@nking, khách hàng có thể tra cứu 

số dư tài khoản; truy vấn hạn mức của các loại thẻ tín dụng; in các sao kê tài khoản 

theo thời gian; xem biểu phí, tỷ giá và lãi suất; thực hiện các lệnh thanh toán, 

chuyển khoản, thanh toán hóa đơn. 

Đối với VCB SMS-B@nking (dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động) giúp 

khách hàng truy vấn thông tin ngân hàng bất kỳ lúc nào bằng cách dùng điện thoại 

di động nhắn theo cú pháp quy định gửi tới tổng đài 8170. Ngược lại, khi có giao 
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dịch phát sinh làm thay đổi số dư tài khoản, khách hàng cũng nhận được thông báo 

số dư mới qua điện thoại. Tất cả khách hàng sử dụng mạng di động VinaPhone, 

Mobifone và Viettel đều có thể sử dụng dịch vụ này. 

Dịch vụ VCB-Money (hay còn gọi là dịch vụ ngân hàng tại nhà) là dịch vụ 

chính trong hệ thống ngân hàng điện tử của Vietcombank nhưng chủ yếu là cung 

cấp cho các cơ quan, doanh nghiệp và các định chế tài chính có quan hệ về thanh 

toán và tài khoản với Vietcombank. 

Là ngân hàng đi đầu trong lĩnh vực thẻ tại Việt Nam, Vietcombank có các sản 

phẩm thẻ đa dạng như: thẻ tín dụng quốc tế (gồm có thẻ Vietcombank Visa, thẻ 

Vietcombank MasterCard Cội Nguồn, thẻ Vietcombank American Express, thẻ liên 

kết Vietcombank VietnamAirlines American Express), thẻ ghi nợ (gồm có thẻ 

Vietcombank Connect 24, thẻ Vietcombank SG24, thẻ Vietcombank MTV, thẻ 

Vietcombank Connect 24 Visa Debit). Tất cả sản phẩm thẻ của Vietcombank đều có 

thể sử dụng để thanh toán hàng hóa dịch vụ và rút tiền mặt trong nước (đối với thẻ 

nội địa) và nước ngoài (đối với thẻ quốc tế). 

2.3.4.4. Ngân hàng Đông Á (DongA Bank): 

Ngân hàng Đông Á cung cấp ba loại dịch vụ ngân hàng điện tử chính là 

Internet Banking, SMS Banking, Phone Banking, và các sản phẩm thẻ đa năng. 

Với Internet Banking ra đời vào tháng 08/2006, khách hàng có thể thực hiện 

các giao dịch như chuyển khoản (từ tài khoản thẻ đến tài khoản thẻ, số tiền tối thiểu 

50.000 VNĐ/lần, tối đa 500.000.000 VNĐ/ngày); thanh toán trực tuyến khi mua 

hàng qua mạng tại www.thitruongviet.com.vn, www.golwow.com, 

www.golmart.vn, www.hlink.vn, www.chodientu.vn; mua thẻ trả trước các loại thẻ 

điện thoại di động, thẻ Internet, thẻ điện thoại trả trước, thẻ Internet & điện thoại. 

Với Internet Banking, có thêm dịch vụ liệt kê mua thẻ trả trước; nạp tiền điện tử: 

Vcoin, VnTopup, Vcard; kiểm tra số dư và xem chi tiết giao dịch trong tài khoản 

của khách hàng. Đặc biệt, Internet Banking của DongA Bank vừa chính thức sử 

dụng SSL Certificate with Extended Validation cung cấp bởi Hãng VeriSign, mã 

hóa toàn bộ dữ liệu truy cập theo chuẩn AES-256 bit, chuẩn mã hóa an toàn nhất 
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trên Internet. DongA Bank là ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam được cấp SSL 

Certificate có chức năng như một chứng minh thư, nhằm định danh một cá nhân hay 

tổ chức trên internet do các tổ chức có uy tín chứng nhận 

Với dịch vụ SMS Banking, khách hàng bằng cách soạn tin nhắn và gửi về tổng 

đài 8149 hoặc 1900 545464 để xem thông tin như tỉ giá, lãi suất, v.v… và thực hiện 

các giao dịch như dịch vụ Internet Banking. 

Ngày 23/01/2008, Ngân Hàng Đông Á (DongA Bank) chính thức triển khai 

ứng dụng DongA Mobile Banking trên điện thoại di động có hỗ trợ Java – giúp 

khách hàng dễ dàng thực hiện các giao dịch tài chính tại mọi nơi, mọi lúc. Điều kiện 

để sử dụng kênh DongA Mobile Banking là khách hàng có tài khoản thẻ tại DongA 

Bank và có đăng ký sử dụng SMS Banking hoặc Mobile Banking, có dùng mạng 

điện thoại GSM (Mobifone, VinaPhone, Viettel) và điện thoại di động của khách 

hàng đã cài ứng dụng Mobile Banking của DongA Bank. Dịch vụ này giúp các 

khách hàng thực hiện các giao dịch như của dịch vụ Interner Banking. 

Đối với lĩnh vực thẻ, DongA Bank cung cấp thẻ tín dụng DongA Bank 

(DongA Bank Visa Credit Card) và các loại thẻ nội địa như: Thẻ Đa Năng Đông Á, 

thẻ liên kết sinh viên, Thẻ Đa Năng Richland Hill, Thẻ Đa năng CK Card.  

Thẻ liên kết sinh viên là loại thẻ tích hợp đầy đủ các tính năng của Thẻ Đa 

Năng Đông Á, đồng thời ứng dụng công nghệ thẻ từ vào quản lý sinh viên như: 

quản lý ra vào thư viện, ra vào phòng máy vi tính, thanh toán học phí, học bổng của 

sinh viên qua thẻ,.. và một số các ứng dụng khác phù hợp với tính năng ưu việt nhất 

của công nghệ thẻ từ hiện nay. Thẻ Đa Năng Richland Hill giúp khách hàng có cơ 

hội đặt chỗ và rút thăm mua căn hộ trong khu phức hợp Richland Hill; được cập 

nhật thông tin về dự án Richland Hill và thông tin các dự án khác của Công ty Vốn 

Thái Thịnh; được sử dụng các tiện ích và tính năng của thẻ như Thẻ Đa năng Đông 

Á. Thẻ Đa năng CK Card được phát hành riêng cho các nhà đầu tư chứng khoán. 

2.4. Chất lượng dịch vụ: 

Chất lượng dịch vụ là một khái niệm gây nhiều chú ý và tranh cãi trong các tài 

liệu nghiên cứu bởi vì các nhà nghiên cứu gặp nhiều khó khăn trong việc định nghĩa 
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và đo lường chất lượng dịch vụ mà không hề có sự thống nhất nào (Wisniewski, 

2001).  

Chất lượng dịch vụ được định nghĩa bằng nhiều cách khác nhau tùy thuộc vào 

đối tượng nghiên cứu và môi trường nghiên cứu. Chất lượng dịch vụ là mức độ mà 

một dịch vụ đáp ứng được nhu cầu và sự mong đợi của khách hàng (Lewis & 

Mitchell, 1990; Asubonteng & ctg, 1996; Wisniewski & Donnelly, 1996). 

Edvardsson, Thomsson & Ovretveit (1994) cho rằng chất lượng dịch vụ là dịch vụ 

đáp ứng được sự mong đợi của khách hàng và làm thoả mãn nhu cầu của họ. Theo 

Parasuraman & ctg (1985, 1988), chất lượng dịch vụ là khoảng cách giữa sự mong 

đợi của khách hàng và nhận thức của họ khi đã sử dụng qua dịch vụ.  

Trong một thời gian dài, nhiều nhà nghiên cứu đã cố gắng định nghĩa và đo 

lường chất lượng dịch vụ. Lấy ví dụ, Lehtinen & Lehtinen (1982) cho là chất lượng 

dịch vụ phải được đánh giá trên hai khía cạnh, (1) quá trình cung cấp dịch vụ và (2) 

kết quả của dịch vụ. Gronroos (1984) cũng đề nghị hai lĩnh vực của chất lượng dịch 

vụ, đó là (1) chất lượng kỹ thuật và (2) chất lượng chức năng. Parasuraman & ctg 

(1985) đưa ra mô hình năm khoảng cách và năm thành phần chất lượng dịch vụ, gọi 

tắt là SERVQUAL. Nghiên cứu tập trung vào mô hình SERVQUAL và mô hình 

Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng. 

2.4.1. Mô hình SERVQUAL: 

1.1.1.1. Mô hình năm khoảng cách chất lượng dịch vụ: 

Parasuraman & ctg (1985, 1988) đã đưa ra mô hình năm khoảng cách chất 

lượng dịch vụ. Mô hình này được trình bày ở Hình 2.1. 

Khoảng cách thứ nhất xuất hiện khi có sự khác biệt giữa kỳ vọng của khách 

hàng về chất lượng dịch vụ và nhà quản trị dịch vụ cảm nhận về kỳ vọng của khách 

hàng. Điểm cơ bản của sự khác biệt này là do công ty dịch vụ không hiểu được hết 

những đặc điểm nào tạo nên chất lượng của dịch vụ mình cũng như cách thức 

chuyển giao chúng cho khách hàng để thỏa mãn nhu cầu của họ.  

Khoảng cách thứ hai xuất hiện khi công ty dịch vụ gặp khó khăn trong việc 

chuyển đổi nhận thức của mình về kỳ vọng của khách hàng thành những đặc tính 
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của chất lượng. Trong nhiều trường hợp, công ty có thể nhận thức được kỳ vọng của 

khách hàng thành nhưng  không phải công ty luôn có thể chuyển đổi kỳ vọng này 

thành những tiêu chí cụ thể về chất lượng và chuyển giao chúng theo đúng kỳ vọng 

cho khách hàng những đặc tính của chất lượng dịch vụ. Nguyên nhân chính của vấn 

đề này là khả năng chuyên môn của đội ngũ nhân viên dịch vụ cũng như dao động 

quá nhiều về cầu dịch vụ. Có những lúc cầu về dịch vụ quá cao làm cho công ty 

không đáp ứng kịp. 

Dịch vụ kỳ vọng 

Dịch vụ cảm nhận 

Chuyển đổi cảm nhận 
của công ty thành tiêu 

chí chất lượng 

Dịch vụ chuyển giao 
Thông tin đến 

khách hàng 

KHÁCH HÀNG 

Nhận thức của công ty 
về kỳ vọng của khách 

hàng 

NHÀ TIẾP THỊ 

Khoảng cách 1 

Khoảng cách 2 

Khoảng cách 4 

Khoảng cách 5 

Khoảng cách 3 

 
Nguồn: Parasuraman & ctg (1985: 44) 

Hình 2.1: Mô hình chất lượng dịch vụ. 

 

Khoảng cách thứ ba xuất hiện khi nhân viên phục vụ không chuyển giao dịch 

vụ cho những khách hàng theo những tiêu chí đã được xác định. Trong dịch vụ, các 

nhân viên có liên hệ trực tiếp với khách hàng, đóng vai trò quan trọng trong quá 
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trình tạo ra chất lượng. Tuy nhiên, không phải lúc nào các nhân viên cũng có thể 

hoàn thành nhiệm vụ theo tiêu chí đã đề ra. 

Phương tiện quảng cáo và thông tin cũng tác động vào kỳ vọng của khách hàng 

về chất lượng dịch vụ. Những hứa hẹn trong các chương trình quảng cáo khuyến 

mãi có thể làm gia tăng kỳ vọng của khách hàng nhưng cũng sẽ làm giảm chất 

lượng mà khách hàng cảm nhận được khi chúng không được thực hiện theo những 

gì đã hứa hẹn. Đây là khoảng cách thứ tư. 

Khoảng cách thứ năm xuất hiện khi có sự khác biệt giữa chất lượng và kỳ vọng 

bởi khách hàng và chất lượng họ cảm nhận được. Chất lượng dịch vụ phụ thuộc vào 

khoảng cách thứ năm này. Một khi khách hàng nhận thấy không có sự khác biệt 

giữa chất lượng họ kỳ vọng và chất lượng họ cảm nhận được khi tiêu dùng một dịch 

vụ thì chất lượng của dịch vụ được xem là hoàn hảo. 

Parasuraman & ctg (1985) cho rằng chất lượng dịch vụ là hàm số của khoảng 

cách thứ năm. Khoảng cách thứ năm này phụ thuộc vào các khoảng cách trước đó. 

Nghĩa là các khoảng cách 1, 2, 3, 4. Vì thế, để rút ngắn khoảng cách thứ 5 và gia 

tăng chất lượng dịch vụ, nhà quản trị dịch vụ phải nổ lực rút ngắn các khoảng cách 

này. 

Mô hình chất lượng dịch vụ theo các nhà nghiên cứu này có thể được biểu diễn 

như sau: 

CLDV = F((KC_5 = f (KC_1, KC_2, KC_3, KC_4)) 

Trong đó, CLDV là chất lượng dịch vụ và KC_1, KC_2, KC_3, KC_4, KC_5 

là các khoảng cách chất lượng 1, 2, 3, 4, 5. 

2.4.1.1. Thành phần chất lượng dịch vụ: 

Mô hình chất lượng dịch vụ của Prasuraman & ctg (1985) cho ta bức tranh 

tổng thể về chất lượng dịch vụ. Parasuraman & ctg (1985) cho rằng, bất kỳ dịch vụ 

nào, chất lượng dịch vụ cảm nhận bởi khách hàng có thể mô hình thành 10 thành 

phần, đó là: 

1. Tin cậy (reliability) nói lên khả năng thực hiện dịch vụ phù hợp và đúng 

thời hạn ngay từ lần đầu tiên. 
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2. Đáp ứng (responsiveness) nói lên sự mong muốn và sẵn sàng của nhân 

viên phục vụ cung cấp dịch vụ cho khách hàng. 

3. Năng lực phục vụ (competence) nói lên trình độ chuyên môn để thực hiện 

dịch vụ. Khả năng phục vụ biểu hiện khi nhân viên tiếp xúc với khách 

hàng, nhân viên trực tiếp thực hiện dịch vụ, khả năng nghiên cứu để  nắm 

bắt thông tin liên quan cần thiết cho việc phục vụ khách hàng. 

4. Tiếp cận (access) liên quan đến việc tạo mọi điều kiện dễ dàng cho khách 

hàng trong việc tiếp cận dịch vụ như rút ngắn thời gian chờ đợi của khách 

hàng, địa điểm phục vụ và giờ mở của thuận lợi cho khách hàng. 

5. Lịch sự (courtesy) nói lên tính cách phục vụ niềm nở tôn trọng  và thân 

thiện với khách hàng. 

6. Thông tin (communication) liên quan đến việc giao tiếp, thông đạt cho 

khách hàng bằng ngôn ngữ mà họ hiểu biết dễ dàng và lắng nghe những 

vấn đề liên quan đến họ như giải thích dịch vụ, chi phí, giải quyết khiếu 

nại thắc mắc. 

7. Tín nhiệm (credibility) nói lên khả năng tạo lòng tin cho khách hàng, làm 

cho khách hàng tin cậy vào công ty. Khả năng này thể hiện qua tên tuổi 

của công ty, nhân cách của nhân viên phục vụ giao tiếp trực tiếp với 

khách hàng. 

8. An toàn (security) liên quan đến khả năng đảm bảo sự an toàn cho khách 

hàng, thể hiện qua sự an toàn về vật chất, tài chính cũng như bảo mật 

thông tin. 

9. Hiểu biết khách hàng (understading/knowing the customer) thể hiện qua 

khả năng hiểu biết nhu cầu của khách hàng thông qua việc tìm hiểu những 

đòi hỏi của khách hàng, quan tâm đến cá nhân họ và nhận dạng được 

khách hàng thường xuyên. 

10.  Phương tiện hữu hình (tangibles) thể hiện qua ngoại hình, trang phục của 

nhân viên phục vụ, các trang thiết bị phục vụ cho dịch vụ. 
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Mô hình mười thành phần chất lượng dịch vụ nêu trên có ưu điểm là bao quát 

hầu hết mọi khía cạnh của dịch vụ. Tuy nhiên, mô hình này có nhược điểm là phức 

tạp trong việc đo lường. Hơn nữa mô hình này mang tính lý thuyết, có thể sẽ có 

nhiều thành phần của mô hình chất lượng dịch vụ không đạt được giá trị phân biệt. 

Chính vì vậy các nhà nghiên cứu này đã nhiều lần kiểm định mô hình này và đi đến 

kết luận là chất lượng dịch vụ bao gồm năm thành phần cơ bản, đó là: 

1. Tin cậy (reliability): thể hiện qua khả năng thực hiện dịch vụ phù hợp và 

đúng thời hạn ngay từ lần đầu tiên. 

2. Đáp ứng (resposiveness): thể hiện qua sự mong muốn, sẵn sàng của nhân 

viên phục vụ cung cấp dịch vụ kịp thời cho khách hàng. 

3. Năng lực phục vụ (assurance) thể hiện qua trình độ chuyên môn và cung 

cách phục vụ lịch sự, niềm nở với khách hàng. 

4. Đồng cảm (empathy): thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến từng cá nhân, 

khách hàng. 

5. Phương tiện hữu hình (tangibles): thể hiện qua ngoại hình, trang phục của 

nhân viên, các trang thiết bị phục vụ cho dịch vụ. 

2.4.2. Mô hình chất lượng kỹ thuật/ chất lượng chức năng: 

(Technical/Functional Quality): 

Mô hình chất lượng dịch vụ của Gronroos vào năm 1983 cho rằng chất lượng 

dịch vụ được xem xét dựa trên hai tiêu chí là chất lượng kỹ thuật  (Technical 

quality) và chất lượng chức năng (Functional quality).  

Chất lượng kỹ thuật là những gì được phục vụ, ví dụ như hệ thống máy vi tính 

hóa, các giải pháp kỹ thuật, công nghệ.  

Chất lượng chức năng là chúng được phục vụ như thế nào. Ví dụ của chất 

lượng chức năng bao gồm thái độ, hành vi của nhân viên đối với khách hàng, … 

2.5. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách 

hàng: 

2.5.1. Khái niệm sự thỏa mãn của khách hàng: 
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Sự thỏa mãn của khách hàng được xem là nền tảng trong khái niệm của 

marketing về việc thỏa mãn nhu cầu và mong ước của khách hàng (Spreng, 

MacKenzie, & Olshavsky, 1996). Khách hàng được thỏa mãn là một yếu tố quan 

trọng để duy trì được thành công lâu dài trong kinh doanh và các chiến lược kinh 

doanh phù hợp nhằm thu hút và duy trì khách hàng (Zeithaml & ctg, 1996). Có 

nhiều quan điểm đánh giá khác nhau về sự thỏa mãn của khách hàng. Sự thỏa mãn 

của khách hàng là phản ứng của họ về sự khác biệt cảm nhận giữa kinh nghiệm đã 

biết và sự mong đợi (Parasuraman & ctg, 1988; Spreng & ctg, 1996; Terry, 2002). 

Nghĩa là, kinh nghiệm đã biết của khách hàng khi sử dụng một dịch vụ và kết quả 

sau khi dịch vụ được cung cấp. 

Theo Kotler & Keller (2006), sự thỏa mãn là mức độ của trạng thái cảm giác 

của một người bắt nguồn từ việc so sánh nhận thức về một sản phẩm so với mong 

đợi của người đó. Theo đó, sự thỏa mãn có ba cấp độ sau: 

- Nếu nhận thức của khách hàng nhỏ hơn kỳ vọng thì khách hàng cảm nhận 

không thỏa mãn. 

- Nếu nhận thức bằng kỳ vọng thì khách hàng cảm nhận thỏa mãn. 

- Nếu nhận thức lớn hơn kỳ vọng thì khách hàng cảm nhận là thỏa mãn 

hoặc thích thú. 

2.5.2. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách 

hàng: 

Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng là chủ đề 

được các nhà nghiên cứu đưa ra bàn luận liên tục trong các thập kỷ qua. Nhiều 

nghiên cứu về sự thỏa mãn của khách hàng trong các ngành dịch vụ đã được thực 

hiện (ví dụ: Fornell 1992) và nhìn chung đều kết luận rằng chất lượng dịch vụ và sự 

thỏa mãn là hai khái niệm được phân biệt (Bitner, 1990; Boulding & ctg, 1993) 

(trích từ Lassar & ctg, 2000). 

Sự thỏa mãn của khách hàng là một khái niệm tổng quát nói lên sự hài lòng 

của họ khi tiêu dùng một dịch vụ, còn nói đến chất lượng dịch vụ là quan tâm đến 

các thành phần cụ thể của dịch vụ (Zeithaml & Bitner, 2000). 
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Oliver (1993) cho rằng chất lượng dịch vụ ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn 

của khách hàng. Nghĩa là, chất lượng dịch vụ - được xác định bởi nhiều nhân tố 

khác nhau - là một phần nhân tố quyết định của sự thỏa mãn (Parasuraman, 1985, 

1988). 

Nhiều công trình nghiên cứu thực tiễn về mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ 

và sự thỏa mãn của khách hàng. Cronin & Taylor (1992) đã kiểm định mối quan 

này và kết luận  rằng cảm nhận chất lượng dịch vụ dẫn đến sự thỏa mãn của khách 

hàng. Các nghiên cứu đã kết luận rằng chất lượng dịch vụ là tiền đề của sự thỏa mãn 

(Cronin & Taylor,1992; Spreng & Mackoy, 1996) và là nhân tố chủ yếu ảnh hưởng 

đến sự thỏa mãn (Ruyter, Bloemer,  Peeters, 1997). 

2.6. Mô hình nghiên cứu và thang đo: 

2.6.1. Mô hình nghiên cứu: 

Chất lượng dịch vụ theo mô hình SERVQUAL: 

Thang đo SERVQUAL là thang đo chất lượng dịch vụ được sử dụng phổ biến 

nhất. Mô hình và thang đo SERVQUAL không chỉ được sử dụng để nghiên cứu 

trong lĩnh vực marketing mà còn được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực khác 

(Brown & ctg, 1993) như dịch vụ chăm sóc sức khoẻ (Babakus & Mangold, 1992, 

Bebko & Garg, 1995), dịch vụ ngân hàng và dịch vụ giặt khô (Cronin & Taylor, 

1992), dịch vụ bán lẻ (Teas, 1993) (trích từ Asubonteng & ctg, 1996), dịch vụ tín 

dụng (Hồ Tấn Đạt, 2004), dịch vụ siêu thị (Nguyễn Thị Mai Trang & Nguyễn Đình 

Thọ, 2003), v.v… 

Tuy nhiên, kết quả kiểm định cho thấy chất lượng dịch vụ không thống nhất 

với nhau ở từng ngành dịch vụ và từng thị trường khác nhau, chẳng hạn như Mels & 

ctg (1997) đã kết luận rằng chất lượng dịch vụ chỉ bao gồm hai thành phần, Nguyễn 

Đình Thọ & ctg (2003) kiểm định SERVQUAL cho thị trường khu vui chơi giải trí 

ngoài trời tại Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy chất lượng dịch vụ gồm bốn thành 

phần (trích từ Nguyễn Đình Thọ & ctg, 2003), Nguyễn Thị Mai Trang & ctg (2003) 

kiểm định SERVQUAL cho chất lượng dịch vụ siêu thị gồm năm thành phần, v.v… 
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Theo nghiên cứu này, chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử theo mô hình 

SERVQUAL gồm năm thành phần: tin cậy, đáp ứng, năng lực phục vụ, đồng cảm 

và phương tiện hữu hình. Ngoài ra, theo phân tích mối quan hệ giữa chất lượng dịch 

vụ và sự hài lòng của khách hàng ở phần 2.5.2,  mô hình nghiên cứu mối quan hệ 

giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng về dịch vụ ngân hàng điện 

tử theo mô hình SERVQUAL như sau: 

 

 

Tin cậy 
(Reliability) 

Năng lực phục vụ  
(Assurance) 

Đáp ứng 
 (Responsibility) 

Đồng cảm 
(Empathy) 

H1.5 

H1.4 

H1.3 

H1.2 

Phương tiện hữu hình 
(tangibles) 

H1.1 

 
Sự thỏa mãn 

 (Satisfaction) 

Hình 2.2: Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử và sự thỏa mãn 

của khách hàng theo mô hình SERVQUAL. 

 

Chất lượng dịch vụ theo mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức 

năng: 

Ngoài mô hình SERVQUAL, mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức 

năng của Gronroos là mô hình đo lường chất lượng dịch vụ cũng được xem là khá 

phổ biến (Arona & Stoner, 1996). Mô hình này mặc dù chưa được kiểm định rộng 

rãi như mô hình SERVQUAL, nhưng nó đã có được một số nghiên cứu thực tế như 

đo lường chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc (Baker & Lamb, 

1993), kế toán (Higgins & Ferguson, 1991), dịch vụ giao bánh pizza (Allaway, 
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1993) (trích từ Lassar & ctg, 2000), dịch vụ ngân hàng (Lassar & ctg, 2000), dịch 

vụ thư viện (Trần Xuân Thu Hương, 2007), v.v… 

Theo nghiên cứu này, chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử theo mô hình Chất 

lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng gồm hai thành phần: chất lượng kỹ thuật và 

chất lượng chức năng. Ngoài ra, theo phân tích mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ 

và sự hài lòng của khách hàng ở phần 2.5.2,  mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa 

chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng về dịch vụ ngân hàng điện tử 

theo mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng như sau: 

 

 

Chất lượng kỹ thuật 
(Technical quality) 

H2.2 Chất lượng chức năng 
(Functional quality) 

H2.1 
 

Sự thỏa mãn 
 (Satisfaction) 

Hình 2.3: Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử và sự thỏa mãn 

của khách hàng theo mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng. 

 

Như vậy, dựa theo mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL, mô hình Chất 

lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng, dựa theo mô hình nghiên cứu sự thỏa mãn và 

cảm nhận chất lượng dịch vụ ngân hàng (Lassar & ctg, 2000) và dựa trên phân tích 

mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng ở mục 2.5.2, 

mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử và sự 

thỏa mãn của khách hàng như sau: 
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Hình 2.4: Mô hình mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử và sự 

thỏa mãn của khách hàng. 

Tin cậy  
(Reliability) 

Đáp ứng 
 (Responsibility) 

Năng lực phục vụ  
(Assurance) 

Đồng cảm 
(Empathy) 

Phương tiện hữu hình 
(tangibles) 

Chất lượng chức năng 
 (Functional quality) 

Chất lượng kỹ thuật 
 (Technical quality) 

 
Sự thỏa mãn 

 (Satisfaction) 

H1.4 

H1.2 

H1.3 

H1.5 

H2.1 

H2.2 

H1.1 

Mô hình 2.4a Mô hình 2.4b 

 

Một số giả thuyết được đặt ra cho mô hình nghiên cứu như sau: 

H1.1: Thành phần tin cậy được khách hàng đánh giá càng nhiều thì sự thỏa 

mãn của khách hàng càng cao và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần tin cậy 

và sự thỏa mãn của khách hàng có quan hệ cùng chiều. 

H1.2: Thành phần đáp ứng được khách hàng đánh giá càng cao thì sự thỏa mãn 

của khách hàng càng cao và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần đáp ứng và 

sự thỏa mãn của khách hàng có quan hệ cùng chiều. 

H1.3: Thành phần năng lực phục vụ được khách hàng đánh giá càng cao thì sự 

thỏa mãn của khách hàng càng cao và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần 

năng lực phục vụ và sự thỏa mãn của khách hàng có quan hệ cùng chiều. 

H1.4: Thành phần đồng cảm được khách hàng đánh giá càng cao thì sự thỏa 

mãn của khách hàng càng cao và ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần đồng 

cảm và sự thỏa mãn của khách hàng có quan hệ cùng chiều. 
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H1.5: Thành phần phương tiện hữu hình được khách hàng đánh giá càng cao 

thì sự thỏa mãn của khách hàng càng cao và ngược lại. Hay nói cách khác, thành 

phần phương tiện hữu hình và sự thỏa mãn của khách hàng có quan hệ cùng chiều. 

H2.1: Thành phần chất lượng dịch vụ chức năng được khách hàng đánh giá 

càng cao thì sự thỏa mãn của khách hàng càng cao và ngược lại. Hay nói cách khác, 

thành phần chất lượng dịch vụ chức năng và sự thỏa mãn của khách hàng có quan 

hệ cùng chiều. 

H2.2: Thành phần chất lượng dịch vụ kỹ thuật được khách hàng đánh giá càng 

cao thì sự thỏa mãn của khách hàng càng cao và ngược lại. Hay nói cách khác, 

thành phần chất lượng dịch vụ kỹ thuật và sự thỏa mãn của khách hàng có quan hệ 

cùng chiều. 

H1: Mô hình 2.4a và 2.4b đo lường sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng 

dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh là tốt  như nhau. 

2.6.2. Các thang đo: 

Nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 7 điểm với 1 là hoàn toàn phản đối và 7 là 

hoàn toàn đồng ý. 

2.6.2.1. Thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử theo mô hình 

SERVQUAL: 

Thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử theo mô hình SERVQUAL 

gồm 21 biến quan sát để đo lường năm thành phần của chất lượng dịch vụ. Trong 

đó, (1) thành phần tin cậy gồm năm biến quan sát, (2) thành phần đáp ứng gồm ba 

biến quan sát, (3) thành phần năng lực phục vụ gồm bốn biến quan sát, (4) thành 

phần đồng cảm gồm bốn biến quan sát, (5) thành phần phương tiện hữu hình gồm 

năm biến quan sát, cụ thể như sau:  

Thành phần tin cậy: 

1. Ngân hàng luôn thực hiện đúng những gì đã hứa. 

2. Khi anh / chị có thắc mắc hay khiếu nại, ngân hàng luôn giải quyết thỏa 

đáng. 
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3. Ngân hàng thực hiện dịch vụ ngân hàng điện tử đúng ngay từ lần đầu tiên. 

4. Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử đúng vào thời điểm mà 

ngân hàng hứa. 

5. Ngân hàng thông báo cho anh / chị khi nào thì dịch vụ ngân hàng điện tử 

được thực hiện.  

Thành phần đáp ứng: 

6. Nhân viên của ngân hàng phục vụ anh / chị nhanh chóng và đúng hạn. 

7. Nhân viên của ngân hàng luôn sẵn sàng giúp đỡ anh / chị. 

8. Nhân viên của ngân hàng không bao giờ tỏ ra quá bận rộn để không đáp 

ứng yêu cầu của anh / chị. 

Thành phần năng lực phục vụ: 

9. Hành vi của nhân viên ngân hàng ngày càng tạo sự tin tưởng đối với anh / 

chị. 

10. Anh / chị cảm thấy an toàn khi thực hiện giao dịch dịch vụ ngân hàng 

điện tử. 

11. Nhân viên ngân hàng bao giờ cũng tỏ ra lịch sự, nhã nhặn với anh / chị. 

12. Nhân viên ngân hàng có kiến thức trả lời các câu hỏi của anh / chị. 

Thành phần đồng cảm: 

13.  Ngân hàng thể hiện sự quan tâm đến cá nhân anh / chị. 

14. Ngân hàng có những nhân viên thể hiện sự quan tâm đến cá nhân anh / 

chị. 

15. Ngân hàng thể hiện sự chú ý đặc biệt đến những quan tâm nhiều nhất của 

anh / chị. 

16. Nhân viên ngân hàng hiểu được những nhu cầu đặc biệt của bạn. 

Thành phần phương tiện hữu hình: 

17. Ngân hàng có trang thiết bị hiện đại. 

18. Cơ sở vật chất của ngân hàng trông hấp dẫn. 

19. Nhân viên của ngân hàng có trang phục gọn gàng, lịch sự. 
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20. Các phương tiện vật chất trong hoạt động dịch vụ rất hấp dẫn tại ngân 

hàng. 

21.  Ngân hàng bố trí thời gian làm việc thuận tiện cho việc giao dịch dịch vụ 

ngân hàng điện tử. 

2.6.2.2. Thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử theo mô hình Chất 

lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng: 

Chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử theo Gronroos (1983) được đo lường 

bằng 16 biến. Trong đó, (1) chất lượng dịch vụ chức năng được đo lường bởi  7 biến 

và (2) chất lượng dịch vụ kỹ thuật được đo lường bằng 9 biến, cụ thể như sau: 

Chất lượng dịch vụ chức năng: 

1. Nhân viên ngân hàng cư xử lịch sự và thân thiện với anh / chị. 

2. Nhân viên ngân hàng có khả năng giải thích thỏa đáng với anh / chị. 

3. Nhân viên ngân hàng có khả năng giải đáp thỏa đáng với anh / chị về các 

loại dịch vụ ngân hàng điện tử và các chính sách của ngân hàng. 

4. Nhân viên ngân hàng bảo mật thông tin của anh / chị. 

5. Nhân viên ngân hàng luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi của anh / chị. 

6. Ngân hàng luôn đáp ứng các yêu cầu của anh / chị. 

7. Ngân hàng luôn thực hiện đúng và chính xác các giao dịch của anh / chị. 

Chất lượng dịch vụ kỹ thuật: 

8. Ngân hàng luôn cung cấp thông tin về tài khoản và số dư một cách nhanh 

chóng. 

9. Việc chuyển giao thông tin của ngân hàng rất đáng tin cậy. 

10. Ngân hàng luôn sẵng sàng đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ ngân hàng điện 

tử của anh / chị. 

11. Anh / chị thực hiện khấu chi dễ dàng tại ngân hàng. 

12. Chi phí của các dịch vụ ngân hàng điện tử cạnh tranh. 

13. Ngân hàng có mức lãi suất cạnh tranh. 

14. Ngân hàng luôn gởi báo cáo kết quả đúng lúc. 
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15. Anh / chị sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử một cách dễ dàng và thường 

xuyên. 

16. Ngân hàng rất chú tâm đến nhu cầu của anh / chị. 

2.6.2.3.  Thang đo sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân 

hàng điện tử: 

Dựa trên nghiên cứu của Lassar & ctg (2000), thang đo sự thỏa mãn của khách 

hàng gồm ba biến quan sát như sau: 

1. Anh / chị hoàn toàn hài lòng với chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của 

ngân hàng. 

2. Anh / chị sẽ giới thiệu dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng cho 

những người khác. 

3. Trong thời gian tới, anh / chị vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng điện 

tử của ngân hàng. 

2.7. Tóm tắt chương 2: 

Chương này đã trình bày cơ sở lý thuyết về dịch vụ và tổng quan về ngân hàng 

điện tử, dịch vụ ngân hàng điện tử và tình hình cung ứng dịch vụ ngân hàng điện tử 

tại một số ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chương này đã trình bày các cơ sở lý thuyết chất lượng dịch vụ. Chất lượng 

dịch vụ phụ thuộc vào khoảng cách giữa mức độ kỳ vọng của khách hàng đối với 

dịch vụ và mức độ cảm nhận của họ đối với dịch vụ đó. Có nhiều mô hình đo lường 

chất lượng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ theo mô hình SERVQUAL gồm năm thành 

phần chính, đó là thành phần tin cậy, thành phần đáp ứng, thành phần năng lực phục 

vụ, thành phần đồng cảm, thành phần phương tiện hữu hình. Chất lượng dịch vụ 

theo mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng gồm hai thành phần: chất 

lượng kỹ thuật và chất lượng chức năng.  

Chương này cũng đã đưa ra lý thuyết và các giả thuyết về mối quan hệ giữa 

chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử và sự thỏa mãn của khách hàng. Đồng thời, 

thang đo nháp cũng đã được xây dựng. Chương tiếp theo sẽ trình bày về phương 

pháp nghiên cứu. 
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Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
3.1. Giới thiệu:  

Chương 2 đã trình bày về cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu được xây dựng 

trên các giả thuyết. Chương 3 sẽ giới thiệu phương pháp nghiên cứu để kiểm định 

mô hình lý thuyết cùng các giả thuyết đề ra. 

3.2. Phương pháp nghiên cứu: 

 

 
Hình 3.1: Quy trình thực hiện nghiên cứu. 

 
Cơ sở lý thuyết 

Thang đo 
nháp 

Nghiên cứu sơ bộ: 
- Thảo luận nhóm. 
- Phỏng vấn thử 

Nghiên cứu chính 
thức: Nghiên cứu định 
lượng, n =195 

Điều chỉnh 

- Loại các biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ. 
- Kiểm tra hệ số alpha.

 
Cronbach alpha 

Phân tích nhân tố 
khám phá EFA 

- Loại các biến có trọng số EFA nhỏ. 
- Kiểm tra yếu tố trích được. 
- Kiểm tra phương sai trích được 

So sánh 2 mô hình SERVQUAL 
và mô hình Chất lượng kỹ thuật/ 

Chất lượng chức năng

Phân tích hồi quy 

Thang đo 
chính thức 

Thang đo 
hoàn chỉnh 
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Nghiên cứu này được thực hiện thông qua hai bước chính: nghiên cứu sơ bộ và 

nghiên cứu chính thức (xem Hình 3.1) 

3.2.1. Nghiên cứu sơ bộ: 

3.2.1.1. Thảo luận nhóm: 

Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện thông qua phương pháp nghiên cứu định tính 

thảo luận nhóm. Nhóm thảo luận 10 người với độ tuổi từ 20 đến 30. Nghiên cứu này 

dùng để điều chỉnh và bổ sung thang đo chất lượng dịch vụ SERVQUAL và thang 

đo chất lượng kỹ thuật/ chất lượng chức năng sao cho phù hợp với dịch vụ ngân 

hàng điện tử. Các câu hỏi trong dàn bài thảo nhóm nằm trong phần phụ lục 1.1 và 

kết quả thảo luận nhóm nằm trong phụ lục 1.2. 

3.2.1.2. Thiết kế bảng câu hỏi khảo sát: 

Sau quá trình thảo luận nhóm, bảng câu hỏi được thiết kế gồm hai phần như 

sau: 

Phần I của bảng câu hỏi được thiết kế để thu thập sự đánh giá của khách hàng 

về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử và sự thỏa mãn của khách hàng.  

Phần II của bảng câu hỏi là các thông tin phân loại đối tượng phỏng vấn. 

Bảng câu hỏi sau khi được thiết kế xong được dùng để phỏng vấn thử 15 người 

để kiểm tra mức độ rõ ràng của bảng câu hỏi và thông tin thu về. Sau khi điều chỉnh 

bảng câu hỏi, bảng câu chính thức (xem phụ lục 1.3) được gởi đi phỏng vấn. 

Phần I của bảng câu hỏi chính thức được thiết kế gồm 37 biến quan sát. Trong 

đó, 21 biến quan sát đầu tiên được sử dụng để đo lường chất lượng dịch vụ ngân 

hàng điện tử theo mô hình SERVQUAL, 13 biến quan sát kế tiếp dùng để đo lường 

chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử theo mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng 

chức năng và 3 biến quan sát cuối cùng là đo lường sự thỏa mãn của khách hàng về 

chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử. 

3.2.1.3. Thang đo hiệu chỉnh: 

Thang đo chất lượng dịch vụ theo mô hình SERVQUAL sau khi hiệu chỉnh 

vẫn gồm 21 biến quan sát. Trong đó, (1) thành phần tin cậy gồm 5 biến quan sát, (2) 

thành phần đáp ứng gồm 3 biến quan sát, (3) thành phần năng lực phục vụ gồm 4 
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biến quan sát, (4) thành phần đồng cảm gồm 4 biến quan sát, (5) thành phần phương 

tiện hữu hình gồm 5 biến quan sát. 

Thang đo chất lượng dịch vụ theo mô hình Chất lượng kỹ thuật / Chất lượng 

chức năng sau khi hiệu chỉnh còn lại 13 biến quan sát. Trong đó, (1) chất lượng 

chức năng gồm 6 biến quan sát và (2) chất lượng kỹ thuật gồm 7 biến quan sát. 

Thang đo sự thỏa mãn của khách hàng gồm 3 biến quan sát vẫn được giữ lại 

như ban đầu. 

3.2.2. Nghiên cứu chính thức (nghiên cứu định lượng): 

Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định 

lượng. Nghiên cứu định lượng nhằm kiểm định lại các thang đo trong mô hình 

nghiên cứu thông qua bảng câu hỏi khảo sát. 

3.2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin và cỡ mẫu: 

Thông tin dữ liệu được thu thập thông qua điều tra các khách hàng cá nhân của 

các ngân hàng thương mại lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Kỹ thuật 

phỏng vấn trực diện và phỏng vấn thông qua mạng Internet được sử dụng để thu 

thập dữ liệu.  

Mẫu được chọn theo phương pháp thuận tiện. Phương pháp phân tích dữ liệu 

chủ yếu được sử dụng trong nghiên cứu này là phương pháp phân tích nhân tố khám 

phá EFA và phân tích hồi quy bội. Theo Hair & ctg (1998), để có thể phân tích nhân 

tố khám phá cần thu thập dữ liệu với kích thước mẫu là ít nhất 5 mẫu trên 1 biến 

quan sát. 

Mô hình nghiên cứu có số biến quan sát là 37. Nếu theo tiêu chuẩn năm mẫu 

cho một biến quan sát thì kích thước mẫu cần thiết là n = 185 (37 x 5). Để đạt được 

kích thước mẫu đề ra, 260 bảng câu hỏi được gửi đi phỏng vấn. 

3.2.2.2. Kế hoạch phân tích dữ liệu: 

Trước hết, thang đo sẽ được mã hoá theo như Bảng 3.1.  
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Bảng 3.1: Mã hóa các thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử. 
STT Mã hóa Diễn giải 

Thành phần tin cậy (RLI) 

1 RLI01 
Ngân hàng luôn thực hiện các dịch vụ điện tử (quản lý tài khoản, thanh toán hóa 

đơn, chuyển tiền điện tử, …) đúng như những gì đã hứa 

2 RLI02 Khi anh / chị có thắc mắc hay khiếu nại, ngân hàng luôn giải quyết thỏa đáng 

3 RLI03 Ngân hàng thực hiện dịch vụ ngân hàng điện tử đúng ngay từ lần đầu tiên 

4 RLI04 
Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử đúng vào thời điểm mà ngân 

hàng hứa. 

5 RLI05 
Ngân hàng thông báo cho anh / chị khi nào thì dịch vụ ngân hàng điện tử được 

thực hiện 

Thành phần đáp ứng (RSP) 

6 RSP06 Nhân viên của ngân hàng phục vụ anh / chị một cách tận tình 

7 RSP07 Nhân viên của ngân hàng luôn sẵn sàng giúp đỡ anh / chị 

8 RSP08 Nhân viên của ngân hàng luôn phục vụ anh / chị chu đáo trong giờ cao điểm 

Thành phần năng lực phục vụ (ASR) 

9 ASR09 Nhân viên ngân hàng ngày càng tạo sự tin tưởng đối với anh / chị 

10 ASR10 
Anh / chị cảm thấy an toàn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân 

hàng 

11 ASR11 Nhân viên ngân hàng bao giờ cũng tỏ ra lịch sự, nhã nhặn với anh / chị 

12 ASR12 Nhân viên ngân hàng có kiến thức chuyên môn trả lời các câu hỏi của anh / chị 

Thành phần đồng cảm (EMP) 

13 EMP13 Ngân hàng thể hiện sự quan tâm đến cá nhân anh / chị 

14 EMP14 Ngân hàng có những nhân viên thể hiện sự quan tâm đến cá nhân anh / chị 

15 EMP15 
Ngân hàng thể hiện sự chú ý đặc biệt đến những quan tâm nhiều nhất của anh / 

chị 

16 EMP16 Nhân viên ngân hàng hiểu được những nhu cầu đặc biệt và lợi ích của anh / chị 

Thành phần phương tiện hữu hình (TNG) 

17 TNG17 Ngân hàng có trang thiết bị hiện đại 

18 TNG18 
Cơ sở vật chất của ngân hàng trông hấp dẫn, trang web của ngân hàng trông 

chuyên nghiệp 

19 TNG19 Nhân viên của ngân hàng có trang phục gọn gàng, lịch sự 
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20 TNG20 

Các phương tiện vật chất trong hoạt động dịch vụ rất hấp dẫn tại ngân hàng 

(trang web của ngân hàng và các thiết bị dễ dàng tiếp cận khi thực hiện giao 

dịch điện tử) 

21 TNG21 
Ngân hàng bố trí thời gian làm việc và phương tiện vật chất thuận tiện cho việc 

giao dịch điện tử 

Thành phần chất lượng dịch vụ chức năng (FQU) 

22 FQU22 Nhân viên ngân hàng cư xử lịch sự và thân thiện với anh / chị 

23 FQU23 

Nhân viên ngân hàng có kiến thức và năng lực chuyên môn để giải thích thỏa 

đáng với anh / chị về các loại dịch vụ ngân hàng điện tử và các chính sách của 

ngân hàng 

24 FQU24 Nhân viên ngân hàng bảo mật thông tin của anh / chị 

25 FQU25 Nhân viên ngân hàng luôn sẵn sàng trả lời các thắc mắc của anh / chị 

26 FQU26 Ngân hàng luôn đáp ứng các yêu cầu của anh / chị 

27 FQU27 Ngân hàng luôn thực hiện đúng và chính xác các giao dịch của anh / chị 

Thành phần chất lượng kỹ thuật (TQU) 

28 TQU28 
Ngân hàng luôn sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ ngân hàng điện tử của 

anh / chị 

29 TQU29 Điều kiện thấu chi được thực hiện dễ dàng và thuận tiện thông qua tài khoản thẻ 

30 TQU30 Chi phí của các dịch vụ ngân hàng điện tử cạnh tranh 

31 TQU31 Ngân hàng có mức lãi suất cạnh tranh 

32 TQU32 Ngân hàng luôn gởi báo cáo kết quả các giao dịch và số dư đúng lúc 

33 TQU33 
Dịch vụ ngân hàng điện tử  của ngân hàng rất dễ dàng và thuận tiện cho anh / 

chị sử dụng 

34 TQU34 Ngân hàng rất quan tâm đến nhu cầu phát sinh của anh / chị 

Thang đo sự thỏa mãn (SAS) 

35 SAS35 
Anh / chị hoàn toàn hài lòng với chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân 

hàng 

36 SAS36 
Anh / chị sẽ giới thiệu dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng cho những 

người khác 

37 SAS37 
Trong thời gian tới, anh / chị vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của 

ngân hàng 
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Các dữ liệu sau khi thu thập sẽ được làm sạch và xử lý bằng phần mềm SPSS 

11.5. Một số phương pháp  phân tích được sử dụng trong nghiên cứu như sau: 

3.2.2.2.1. Lập bảng tần số để mô tả mẫu thu thập theo các thuộc tính như giới tính, 

tuổi, trình độ học vấn, v.v… 

3.2.2.2.2. Cronbach alpha: 

Phương pháp này cho phép người phân tích loại bỏ các biến không phù hợp và 

hạn chế các biến rác trong quá trình nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy của thang đo 

bằng hệ số thông qua hệ số Cronbach alpha. Những biến có hệ số tương quan biến 

tổng  (item-total correlation) nhỏ hơn 0.3 sẽ bị loại. Thang đo có hệ số Cronbach 

alpha từ 0.6 trở lên là có thể sử dụng được trong trường hợp khái niệm đang nghiên 

cứu mới (Nunnally, 1978; Peterson, 1994; Slater, 1995). Thông thường, thang đo có 

Cronbach alpha từ 0.7 đến 0.8 là sử dụng được. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng khi 

thang đo có độ tin cậy từ 0.8 trở lên đến gần 1 là thang đo lường tốt. 

3.2.2.2.3. Phân tích nhân tố khám phá EFA (exploratory factor analysis): 

Sau khi đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach alpha và loại đi 

các biến không đảm bảo độ tin cậy. Phân tích nhân tố khám phá là kỹ thuật được sử 

dụng nhằm thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu. Phương pháp này rất có ích cho việc xác 

định các tập hợp biến cần thiết cho vấn đề nghiên cứu và được sử dụng để tìm mối 

quan hệ giữa các biến với nhau. 

Trong phân tích nhân tố khám phá, trị số KMO (Kaiser-Meyer – Olkin) là chỉ 

số dùng để xem xét sự thích hợp của phân tích nhân tố.  Trị số KMO phải có giá trị 

trong khoảng từ 0.5 đến 1 thì phân tích này mới thích hợp, còn nếu như trị số này 

nhỏ hơn 0.5 thì phân tích nhân tố có khả năng không thích hợp với các dữ liệu.  

Ngoài ra, phân tích nhân tố còn dựa vào eigenvalue để xác định số lượng nhân 

tố. Chỉ những nhân tố có eigenvalue lớn hơn 1 thì mới được giữ lại trong mô hình. 

Đại lượng eigenvalue đại diện cho lượng biến thiên được giải thích bởi nhân tố . 

Những nhân tố có eigenvalue nhỏ hơn 1 sẽ không có tác dụng tóm tắt thông tin tốt 

hơn một biến gốc. 
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Một phần quan trọng trong bảng kết quả phân tích nhân tố là ma trận nhân tố 

(component matrix) hay ma trận nhân tố khi các nhân tố được xoay (rotated 

component matrix). Ma trận nhân tố chứa các hệ số biểu diễn các biến chuẩn hóa 

bằng các nhân tố (mỗi biến là một đa thức của các nhân tố). Những hệ số tải nhân tố 

(factor loading) biểu diễn tương quan giữa các biến và các nhân tố. Hệ số này cho 

biết nhân tố và biến có liên quan chặt chẽ với nhau. Nghiên cứu sử dụng phương 

pháp trích nhân tố principal components nên các hệ số tải nhân tố phải có trọng số 

lớn hơn 0.5 thì mới đạt yêu cầu. 

3.2.2.2.4. Xây dựng phương trình hồi quy và so sánh hai mô hình chất lượng: 

Sau khi rút trích được các nhân tố từ phân tích nhân tố khám phá EFA, dò tìm 

các vi phạm giả định cần thiết trong mô hình hồi quy tuyến tính bội như kiểm tra 

phần dư  chuẩn hóa, kiểm tra hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance inflation 

factor – VIF). Nếu các giả định không bị vi phạm, mô hình hồi quy tuyến tính được 

bội được xây dựng. Và hệ số R2 đã được điều chỉnh (adjusted R square) cho biết mô 

hình hồi quy được xây dựng phù hợp đến mức nào. 

Bằng cách so sánh hệ số R2 hiệu chỉnh, mô hình nào  có hệ số R2 hiệu chỉnh 

lớn hơn sẽ giải thích sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng 

điện tử tốt hơn. 

3.3. Tóm tắt chương 3: 

Chương này trình bày phương pháp nghiên cứu gồm hai bước chính: nghiên 

cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng nghiên 

cứu định tính thông qua thảo luận nhóm và phỏng vấn thử. Nghiên cứu chính thức 

được thực hiện bằng nghiên cứu định lượng. Chương này cũng trình bày kế hoạch 

phân tích dữ liệu thu thập được. Chương tiếp theo trình bày cụ thể kết quả kiểm 

định.  
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Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
4.1. Mô tả mẫu: 

Tổng số bảng câu hỏi được phát ra là 260 bảng, thu về là 214 bảng. Trong số 

214 bảng thu về có 19 bảng không hợp lệ do bị thiếu nhiều thông tin. Kết quả là 195 

bảng câu hỏi hợp lệ được sử dụng làm dữ liệu cho nghiên cứu. 

 

Bảng 4.1: Mẫu phân bổ theo phân loại đối tượng phỏng vấn. 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Á Châu (ACB) 20 10.3 10.3 10.3 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam 

(Agribank) 
20 10.3 10.3 20.5 

Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) 14 7.2 7.2 27.7 

TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) 5 2.6 2.6 30.3 

HSBC 2 1.0 1.0 31.3 

Đông Á (DongA Bank) 36 18.5 18.5 49.7 

TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) 13 6.7 6.7 56.4 

TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) 28 14.4 14.4 70.8 

Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) 43 22.1 22.1 92.8 

VID Public Bank 1 .5 .5 93.3 

Công Thương Việt Nam (Vietinbank) 12 6.2 6.2 99.5 

Quốc Tế (VIPBank) 1 .5 .5 100.0 

Ngân 

hàng 

Total 195 100.0 100.0   

 

Nam 71 36.4 36.4 36.4 

Nữ 124 63.6 63.6 100.0 

Giới 

tính 

  

  

Total 
195 100.0 100.0   

 

Từ 20 đến 30 151 77.4 77.4 77.4 

Từ 30 đến 40 41 21.0 21.0 98.5 

Từ 40 đến 50 2 1.0 1.0 99.5 

Trên 50 1 .5 .5 100.0 

Tuổi 

  

  

  

  Total 195 100.0 100.0   

 

Phổ thông trung học 4 2.1 2.1 2.1 

Trung học, cao đẳng 36 18.5 18.6 20.6 

Trình 

độ học 

vấn Đại học 137 70.3 70.6 91.2 
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Sau đại học 17 8.7 8.8 100.0 

Total 194 99.5 100.0   

Missing System 1 .5     

Total 195 100.0      

 

Dưới 2 triệu 6 3.1 3.1 3.1 

Từ 2 đến 4 triệu 84 43.1 43.5 46.6 

Từ 4 đến 7 triệu 70 35.9 36.3 82.9 

Trên 7 triệu 33 16.9 17.1 100.0 

Thu 

nhập 

hàng 

tháng 

Total 193 99.0 100.0   

Missing System 2 1.0     

Total 195 100.0      

Bảng 4.1 cho thấy đối tượng là các khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng điện 

tử của các ngân hàng: ACB, Agribank, Eximbank, HSBC, DongA Bank, 

Sacombank, Techcombank, Vietcombank,… Do mẫu khảo sát là mẫu thuận tiện và 

được phỏng vấn trực tiếp và qua mạng Internet nên độ phân tán của mẫu tương đối 

không đồng đều và có sự chênh lệch khá rõ ràng tại các ngân hàng. Ngân hàng 

Vietcombank là ngân hàng có tỉ lệ phân bổ mẫu cao nhất - chiếm 22.1% tổng số 

mẫu được khảo sát, trong khi đó ngân hàng VID Public và ngân hàng VIP chỉ chiếm 

có 0.5% tổng số số mẫu được khảo sát cho mỗi ngân hàng. 

Tỉ lệ khảo sát mẫu theo giới tính cũng có sự chênh lệch rõ ràng do lấy mẫu 

theo phương pháp thuận tiện. Mẫu thu về chiếm 36.4% là nam và 63.6% là nữ. 

Mẫu khảo sát có tỉ lệ cao nhất là 77.4% cho độ tuổi từ 20 tuổi đến 30 tuổi và kế 

tiếp là 21% cho độ tuổi từ 30 tuổi đến 40 tuổi cho thấy tỉ lệ mẫu khảo sát tương đối 

trẻ. Nhóm tuổi từ 20 đến 30 là nhóm có sự thích ứng khá cao đối với những đổi mới 

trong xã hội và đây là ưu điểm rất lớn trong quá trình lấy mẫu cho nghiên cứu này. 

Theo tiêu chí trình độ học vấn, tỉ lệ mẫu khảo sát có trình độ đại học chiếm cao 

nhất với tỉ lệ là 70.6%, kế tiếp là trình độ trung học cao đẳng chiếm 18.6% cho thấy 

mẫu khảo sát có trình độ học vấn tương đối đồng đều. 

Theo tiêu chí thu nhập hàng tháng, tỉ lệ mẫu có mức thu nhập từ 2 triệu đến 7 

triệu chiếm đa số, với tỉ lệ tổng cộng là 79.8%. Trong đó, tỉ lệ mẫu có mức thu nhập 
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từ 2 triệu đến 4 triệu chiếm 43.5% và mức thu nhập từ 4 triệu đến 7 triệu chiếm 

36.3%. 

4.2. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach alpha: 

4.2.1. Kết quả phân tích thang đo chất lượng dịch vụ theo mô hình 

SERVQUAL: 

 

Bảng 4.2: Hệ số Cronbach alpha của các thành phần thang đo theo mô hình 

SERVQUAL. 

Biến quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương quan biến 

tổng 

Bình phương hệ 

số tương quan bội 

Alpha nếu 

loại biến này 

Thành phần tin cậy (RLI): Alpha =   .7721 

RLI01 20.4615         20.1570         .6605          .4755 .6933 

RLI02 21.0205 21.1542 .5134 .2783 .7404 

RLI03 20.4462 20.5680 .5741 .4198 .7202 

RLI04 20.6256 20.2663 .6085 .4336 .7088 

RLI05 21.2000 20.9856 .4022 .1883 .7871 

Thành phần đáp ứng (RSP): Alpha =   .8262 

RSP06 9.8000 6.0990 .7463 .5844 .6956 

RSP07 9.8205 6.3233 .7106 .5534 .7326 

RSP08 10.5744 6.7096 .5975 .3606 .8449 

Thành phần năng lực phục vụ (ASR): Alpha =   .8146 

ASR09 15.8359 9.7152 .6725 .4710 .7486 

ASR10 15.6256 11.2663 .5360 .2962 .8111 

ASR11 15.5128 9.6841 .7356 .5527 .7170 

ASR12 15.6103 11.1463 .6009 .3955 .7825 

Thành phần đồng cảm (EMP): Alpha =   .8692  

EMP13 12.7128 16.5666 .7354 .5867 .8273 

EMP14 12.8154 15.9142 .7331 .5514 .8284 

EMP15 12.9436 16.3112 .7639 .5980 .8160 

EMP16 12.7897 17.2391 .6559 .4596 .8585 

Thành phần phương tiện hữu hình (TNG): Alpha =   .8205 

TNG17 21.1128 15.1522 .6343 .4391 .7793 

TNG18 21.2974 15.0451 .5985 .4228 .7894 

TNG19 20.5692 15.8753 .5758 .3623 .7959 

TNG20 21.2769 14.6961 .6668 .4671 .7694 

TNG21 21.4872 14.2717 .5984 .3938 .7918 
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Thành phần tin cậy  gồm 5 biến quan sát là RLI01, RLI02, RLI03, RLI04, 

RLI05. Cả 5 biến này đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0.3 nên được chấp 

nhận. Ngoài ra, hệ số Cronbach alpha 0.7721 (lớn hơn 0.6) nên thang đo thành phần 

tin cậy đạt yêu cầu. Các biến này được đưa vào phân tích nhân tố tiếp theo. 

Thành phần đáp ứng gồm 3 biến quan sát (RSP06, RSP07, RSP08). Cả 3 biến 

này đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0.3 nên được chấp nhận. Ngoài ra, 

hệ số Cronbach alpha khá cao 0.826 (lớn hơn 0.6) nên thang đo thành phần đáp ứng 

đạt yêu cầu. Các biến này được đưa vào phân tích nhân tố tiếp theo. 

Thành phần năng lực phục vụ gồm 4 biến quan sát (ASR09, ASR10, ASR11, 

ASR12). Cả 4 biến này đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0.3 nên được 

chấp nhận. Ngoài ra, hệ số Cronbach alpha khá cao 0. 8146 (lớn hơn 0.6) nên thang 

đo thành phần năng lực phục vụ đạt yêu cầu. Các biến này được đưa vào phân tích 

nhân tố tiếp theo. 

Thành phần đồng cảm gồm 4 biến quan sát (EMP13, EMP14, EMP15, 

EMP16). Cả 4 biến này đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0.3 nên được 

chấp nhận. Ngoài ra, hệ số Cronbach alpha khá cao 0. 8692 (lớn hơn 0.6) nên thang 

đo thành phần đồng cảm đạt yêu cầu. Các biến này được đưa vào phân tích nhân tố 

tiếp theo. 

Thành phần phương tiện hữu hình gồm 5 biến quan sát (TNG17, TNG18, 

TNG19, TNG20, TNG21). Cả 5 biến này đều có hệ số tương quan biến tổng lớn 

hơn 0.3 nên được chấp nhận. Ngoài ra, hệ số Cronbach alpha khá cao 0. 8205 (lớn 

hơn 0.6) nên thang đo thành phần phương tiện hữu hình đạt yêu cầu. Các biến này 

được đưa vào phân tích nhân tố tiếp theo. 

Nhìn chung, hệ số Cronbach alpha của các thành phần chất lượng dịch vụ theo 

mô hình SERVQUAL đều lớn hơn 0.8, ngoại trừ chỉ thành phần tin cậy 0.7721 (nhỏ 

hơn 0.8 ) cho thấy đây là một thang đo lường tốt. 

4.2.2.  Kết quả phân tích thang đo chất lượng dịch vụ theo mô hình Chất 

lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng: 
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Thành phần chất lượng chức năng gồm 6 biến (từ biến FQU22 đến biến  

FQU27). Cả 6 biến này đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0.3 nên được 

chấp nhận. Ngoài ra, hệ số Cronbach alpha khá cao 0. 8430 (lớn hơn 0.6) nên thang 

đo thành phần chất lượng chức năng đạt yêu cầu. Các biến này được đưa vào phân 

tích nhân tố tiếp theo. 

Thành phần chất lượng kỹ thuật gồm 7 biến (từ biến TQU28 đến biến TQU34). 

Cả 7 biến này đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0.3 nên được chấp nhận. 

Ngoài ra, hệ số Cronbach alpha khá cao 0. 8430 (lớn hơn 0.6) nên thang đo thành 

phần chất lượng kỹ thuật đạt yêu cầu. Các biến này được đưa vào phân tích nhân tố 

tiếp theo. 

Hệ số Cronbach alpha của cả hai thành phần chất lượng dịch vụ chức năng và 

chất lượng dịch vụ kỹ thuật đều lớn hơn 0.8 nên đây là thang đo lường khá tốt. 

 

Bảng 4.3 : Hệ số Cronbach alpha của các thành phần thang đo theo mô hình Chất 

lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng. 

Biến quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương quan biến 

tổng 

Bình phương hệ 

số tương quan 

bội 

Alpha nếu 

loại biến này 

Thành phần chất lượng chức năng (FQU): Alpha =   .8430 

FQU22 27.1333 21.4873 .6314 .4535 .8153 

FQU23 27.2872 22.1336 .6263 .4072 .8166 

FQU24 26.5590 23.7220 .4938 .3022 .8401 

FQU25 27.1333 20.2605 .7361 .5576 .7935 

FQU26 27.5282 20.6319 .6613 .4895 .7935 

FQU27 26.9744 22.2107 .5823 .3775 .8248 

Thành phần chất lượng kỹ thuật (TQU): Alpha =   .8430 

TQU28 29.6872 41.2470 .6472 .4509 .8182 
TQU29 30.2308 38.9207 .5367 .2952 .8321 
TQU30 29.9436 39.9504 .5717 .4203 .8253 
TQU31 30.0974 37.4698 .6610 .4775 .8113 
TQU32 30.1333 38.8378 .5374 .3378 .8321 
TQU33 29.8000 39.1196 .6768 .5022 .8108 
TQU34 30.5692 38.2774 .6040 .3820 .8206 
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4.2.3. Kết quả phân tích thang đo sự thỏa mãn: 

Thang đo sự thỏa mãn gồm 3 biến (SAS35, SAS36, SAS37). Cả 3 biến này 

đều có hệ số tương quan biến tổng lớn hơn 0.3 nên được chấp nhận. Ngoài ra, hệ số 

Cronbach alpha khá cao 0. 8143 (lớn hơn 0.6) nên thang đo thành phần tin cậy đạt 

yêu cầu và là thang đo khá tốt (lớn hơn 0.8). Các biến này được đưa vào phân tích 

nhân tố tiếp theo 

 

Bảng 4.4 : Hệ số Cronbach alpha của thành phần thang sự thỏa mãn của khách 

hàng. 

Biến quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tương quan biến 

tổng 

Bình phương hệ 

số tương quan bội 

Alpha nếu 

loại biến này 

Thành phần sự thỏa mãn (SAS): Alpha =   .8143 

SAS35 10.7026 5.6224 .6607 .4442 .7545 

SAS36 10.9077 4.0533 .7272 .5290 .6958 

SAS37 10.1128 5.7913 .6454 .4222 .7705 

4.3. Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA: 

Sau khi kiểm tra độ tin cậy của các thang đo, phân tích nhân tố khám phá được 

tiến hành. Phương pháp rút trích được chọn để phân tích nhân tố là phương pháp 

principal components với phép quay varimax. 

4.3.1. Thang đo chất lượng dịch vụ theo mô hình SERVQUAL: 

Thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử theo mô hình SERVQUAL 

gồm 5 thành phần chính và được đo bằng 21 biến quan sát. Sau khi kiểm tra mức độ 

tin cậy bằng Cronbach alpha, 21 biến quan sát đều đảm bảo độ tin cậy. Phân tích 

nhân tố khám phá EFA được sử dụng để đánh giá lại mức độ hội tụ của các biến 

quan sát theo các thành phần. 

Kiểm định KMO và Bartlett's trong phân tích nhân tố cho thấy hệ số KMO khá 

cao (bằng 0.911 > 0.5)  với mức ý nghĩa  bằng 0 (sig = 0.000) cho thấy phân tích 

nhân tố EFA rất thích hợp.  

Tại các mức giá trị Eigenvalues lớn hơn 1 và với phương pháp rút trích 

principal components và phép quay varimax, phân tích nhân tố đã trích được 4 nhân 
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tố từ 21 biến quan sát và với phương sai trích là 64.758% (lớn hơn 50%) đạt yêu 

cầu.  

Dựa trên phân tích của bảng Rotated Component Matrix(a) (phụ lục 4.1), biến 

RLI05, ASR10 bị loại do có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0.5; biến RLI02 có hai hệ số 

tải nhân tố là 0.505 (nhóm 1) và 0.415 (thuộc nhóm 4), mặc dù có hệ số tải nhân tố 

lớn hơn 0.5 (nhóm 1) một chút nhưng so với các biến cùng nhóm 1 (RSP06, RSP07, 

RSP08, ASR09, ASR11, ASR12) không cao và không có sự chênh lệch rõ rệt giữa 

hai hệ số tải nhân tố thuộc nhóm 1 và nhóm 4 nên có khả năng biến RLI02 tạo nên 

việc rút trích nhân tố giả. Do đó, biến RLI02 bị loại; biến TNG19 có hai hệ số tải 

nhân tố 0.544 (nhóm 1) và 0,586 (nhóm 3) lớn hơn 0.5 nhưng lại không có sự chênh 

lệch rõ ràng giữa hai hệ số tải nhân tố trên nên biến này cũng bị loại khỏi phân tích. 

 

Bảng 4.5: Kết quả phân tích nhân tố khám phá thang đo chất lượng dịch vụ ngân 

hàng điện tử theo mô hình SERVQUAL lần 2. 

Yếu tố Biến quan sát 
1 2 3 4 

rsp07 .827
rsp06 .773
asr11 .724
asr09 .713
rsp08 .653
asr12 .634
emp15 .834
emp14 .804
emp13 .798
emp16 .664
tng17 .805
tng18 .756
tng20 .711
tng21 .556
rli03 .875
rli04 .766
rli01 .697
 
Eigenvalues 7.373 1.955 1.483 1.035
Phương sai rút trích (%) 22.868 18.558 15.387 12.869
Cronback alpha .8950 .8692 .7959 .8024
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Sau khi loại các biến không đạt yêu cầu trong phân tích nhân tố khám phá, 

thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử theo mô hình SERVQUAL được đo 

lường bằng 17 biến quan sát. Kết quả phân tích nhân tố lần 2 cho thấy tổng phương 

sai rút trích dựa trên 4 nhân tố có Eigenvalues lớn 1 là bằng 69.683%, cho thấy 

phương sai rút trích đạt chuẩn (>50%).  

Bảng 4.5 cho thấy, thang đo thành phần đáp ứng và thành phần năng lực phục 

vụ gộp lại chung lại thành một yếu tố do hai thành phần này không đạt giá trị phân 

biệt. Như vậy, 5 thành phần chất lượng dịch vụ theo mô hình SEVQUAL trở thành 

4 thành phần khi đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử như sau: tin cậy, 

đáp ứng và năng lực phục vụ, đồng cảm, phương tiện hữu hình. Với tổng phương 

sai rút trích là 69.683% cho biết 4 nhân tố này giải thích được 69.683% biến thiên 

của dữ liệu. 

4.3.2. Thang đo chất lượng dịch vụ theo mô hình Chất lượng kỹ thuật/ 

Chất lượng chức năng: 

Thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử theo mô hình Chất lượng kỹ 

thuật/ Chất lượng chức năng gồm 2 thành phần chính và được đo bằng 13 biến quan 

sát. Sau khi kiểm tra mức độ tin cậy bằng Cronbach alpha, 13 biến quan sát đều 

đảm bảo độ tin cậy. Phân tích nhân tố khám phá EFA được sử dụng để đánh giá lại 

mức độ hội tụ của các biến quan sát theo các thành phần. 

Kiểm định KMO và Bartlett's trong phân tích nhân tố cho thấy hệ số KMO khá 

cao (bằng 0.916 > 0.5)  với mức ý nghĩa  bằng 0 (sig = 0.000) cho thấy phân tích 

nhân tố EFA rất thích hợp. 

Tại các mức giá trị Eigenvalues lớn hơn 1 và với phương pháp rút trích 

principal components và phép quay varimax, phân tích nhân tố đã trích được 2 nhân 

tố từ 13 biến quan sát và với phương sai trích là 55.693% (lớn hơn 50%) đạt yêu 

cầu.  

Dựa trên phân tích của bảng Rotated Component Matrix(a) (phụ lục 4.3), biến 

TQU28 có hệ số tải nhân tố là 0.529 (nhóm 1) và 0.563 (nhóm 2) và cả hai hệ số 
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này đều lớn hơn 0.5 nhưng lại không có sự chênh lệch rõ rệt nên có khả năng biến 

TQU28 tạo nên việc rút trích nhân tố giả. Do đó, biến TQU28 bị loại khỏi phân tích. 

 

Bảng 4.6: Kết quả phân tích nhân tố khám phá thang đo chất lượng dịch vụ ngân 

hàng điện tử theo mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng lần 2. 

Yếu tố Biến quan sát 
1 2 

fqu25 .792  
fqu24 .724  
fqu27 .689  
fqu23 .683  
fqu22 .657  
fqu26 .616  
tqu29  .747 
tqu31  .717 
tqu32  .698 
tqu34  .654 
tqu33  .625 
tqu30  .558 
   
Eigenvalues 5.450 1.238 
Phương sai rút trích (%) 28.879 26.854 
Cronback alpha .8430 .8182 

 

Sau khi loại các biến không đạt yêu cầu trong phân tích nhân tố khám phá, 

thang đo chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử theo mô hình Chất lượng kỹ thuật/ 

Chất lượng chức năng được đo lường bằng 12 biến quan sát. Kết quả phân tích nhân 

tố lần 2 cho thấy tổng phương sai rút trích dựa trên 2 nhân tố có Eigenvalues lớn 1 

là bằng 55.734%, cho thấy phương sai rút trích đạt chuẩn (>50%). 

Với tổng phương sai rút trích là 55.734% cho biết 2 nhân tố này giải thích 

được 55.734% biến thiên của dữ liệu. 

4.3.3. Thang đo sự thỏa mãn: 

Thang đo sự thỏa mãn gồm 3 biến quan sát. Sau khi đạt độ tin cậy khi kiểm tra 

bằng Cronbach alpha. Phân tích nhân tố khám phá EFA được sử dụng để kiểm định 

lại mức độ hội tụ của các biến quan sát.  
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Kiểm định KMO và Bartlett's trong phân tích nhân tố cho thấy hệ số KMO 

0.704 (>0.5)  với mức ý nghĩa  bằng 0 (sig = 0.000) cho thấy phân tích nhân tố EFA 

rất thích hợp. 

 

Bảng 4.7: Kết quả phân tích nhân tố khám phá thang đo sự thỏa mãn của khách 

hàng. 

Yếu tố Biến quan sát 
1 

sas36 .889
sas35 .846
sas37 .837
 
Eigenvalues 2.206
Phương sai rút trích (%) 73.535
Cronback alpha .8143

 

Với phương pháp rút trích nhân tố principal components và phép quay 

Varimax đã trích được 1 nhân tố duy nhất với hệ số tải nhân tố của các biến khá cao 

(đều lớn hơn 0.8). 

4.3.4. Mô hình hiệu chỉnh lần 1: 

Theo phân tích EFA phần trên, hai thành phần đáp ứng và năng lực phục vụ 

của mô hình SERVQUAL gộp lại thành một thành phần do chúng không đạt được 

giá trị phân biệt. Do vậy, mô hình lý thuyết được hiệu chỉnh lại cho phù hợp với 

chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử và để thực hiện kiểm nghiệm tiếp theo. 
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Tin cậy  
 

Đáp ứng + Năng lực 
phục vụ  

 

Đồng cảm 

 
Sự thỏa mãn của  

khách hàng 

 
Chất lượng chức năng 

 
Chất lượng kỹ thuật 

 

Phương tiện hữu hình 

 
Mô hình 4.1a 

 
Mô hình 2.4b 

H2.1 

H2.2 

H1.5 

H1.4 

H1.2’ 

H1.1 

Hình 4.1: Mô hình mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử và sự 

thỏa mãn của khách hàng - hiệu chỉnh lần 1. 

 

Một số giả thuyết khi tiến hành nghiên cứu mô hình hiệu chỉnh: 

- Các giả thuyết H1.1, H1.4, H1.5, H2.1, H2.2 được giữ như củ. 

- Giả thuyết H1.2’: Thành phần đáp ứng & năng lực phục vụ được khách 

hàng đánh giá càng cao thì sự thỏa mãn của khách hàng càng cao và 

ngược lại. Hay nói cách khác, thành phần đáp ứng & năng lực phục vụ và 

sự thỏa mãn của khách hàng có quan hệ cùng chiều. 

- Giả thuyết H2: Mô hình 4.1a và 2.4b đo lường sự thỏa mãn của khách 

hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương 

mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là tốt  như nhau. 

4.4. Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi quy bội: 

4.4.1. Mô hình SERVQUAL: 

4.4.1.1. Xem xét ma trận tương quan giữa các biến: 

Trước khi tiến hành phân tích hồi quy tuyến tính bội, mối tương quan tuyến 

tính giữa các biến cần phải được xem xét. 

 

 



50 
 

Bảng 4.8: Ma trận tương quan giữa các biến (Mô hình SERVQUAL). 

   SAS RLI RSP.ASR EMP TNG 
SAS 1.000    
RLI .379 1.000   
RSP.ASR .593 .540 1.000  
EMP .505 .256 .582 1.000 .543

Pearson 
Correlation 

TNG .609 .422 .545 .543 1.000
SAS .    
RLI .000 .   
RSP.ASR .000 .000 .  
EMP .000 .000 .000 . 

Sig. (1-tailed) 

TNG .000 .000 .000 .000 .

 

Ma trận này cho thấy mối tương quan giữa biến sự thỏa mãn – SAS (biến phụ 

thuộc) với từng biến độc lập, cũng như tương quan giữa các biến độc lập với nhau. 

Hệ số tương quan giữa biến sự thỏa mãn với các biến khác đều lớn hơn 0.3. Nhìn sơ 

bộ, ta có thể kết luận các biến độc lập (biến tin cậy, biến đáp ứng và năng lực phục 

vụ, biến đồng cảm và biến phương tiện hữu hình) có thể đưa vào mô hình để giải 

thích cho biến sự thỏa mãn. Ngoài ra, hệ số tương quan giữa các biến tin cậy, biến 

đáp ứng và năng lực phục vụ, biến đồng cảm và biến phương tiện hữu hình đều lớn 

hơn 0.3 (ngoại trừ hệ số tương quan giữa biến tin cậy và biến đồng cảm) nên mối 

quan hệ giữa các biến này cần phải xem xét kỹ trong phần phân tích hồi quy tuyến 

tính bội dưới đây nhằm tránh hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập. 

4.4.1.2. Phân tích hồi quy bội: 

Bảng 4.9 cho thấy, trị thống kê F được tính từ R square của mô hình với mức ý 

nghĩa quan sát rất nhỏ (sig = 0) cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính bội phù hợp 

với tập dữ liệu và có thể sử dụng được. 

Hệ số R2 hiệu chỉnh = 0.465 nghĩa là mô hình hồi quy tuyến tính bội đã xây 

dựng phù hợp với tập dữ liệu là 46.5%. Nói cách khác, khoảng 46.5% khác biệt của 

mức độ thỏa mãn quan sát có thể được giải thích bởi sự khác biệt của 4 thành phần 

tin cậy, đáp ứng và năng lực phục vụ, đồng cảm và phương tiện hữu hình. 
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Bảng 4.9: Thống kê phân tích các hệ số hồi quy (Mô hình SERVQUAL). 
Model Summary(b) 

Change Statistics 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 0.690 0.476 0.465 0.79404 0.476 43.224 4 190 0.000 
a. Predictors: (Constant), TNG, RLI, EMP, RSP.ASR 
b. Dependent Variable: SAS 

 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 109.011 4 27.253 43.224 .000(a) 
Residual 119.796 190 .631     

1 

Total 228.807 194      
a  Predictors: (Constant), TNG, RLI, EMP, RSP.ASR 
b  Dependent Variable: SAS 

 
 

Kiểm tra phần dư cho thấy phân phối phần dư xấp xỉ chuẩn với trung bình 

Mean = 0 và độ lệch chuẩn Std. Dev. = 0.99 tức là gần bằng một (phụ lục 5.1), do 

đó có thể kết luận rằng giả thuyết phân phối chuẩn không bị vi phạm khi sử dụng 

phương pháp hồi quy bội. 

 

Bảng 4.10: Các thông số thống kê của từng biến trong phương trình (Mô hình 

SERVQUAL). 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Correlations 

Collinearity 
Statistics 

Model   B 
Std. 

Error Beta t Sig. 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 
1.133 0.339   3.340 0.001           

RLI 0.024 0.057 0.028 0.430 0.668 0.379 0.031 0.023 0.668 1.497 
RSP.ASR 0.307 0.075 0.311 4.095 0.000 0.593 0.285 0.215 0.478 2.093 
EMP 0.099 0.057 0.120 1.739 0.084 0.505 0.125 0.091 0.574 1.741 

1 

TNG 0.395 0.074 0.362 5.320 0.000 0.609 0.360 0.279 0.594 1.682 

a. Dependent Variable: SAS 
 

Hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance inflation factor – VIF) rất khỏ (nhỏ 

hơn 10) cho thấy các biến độc lập này không có quan hệ chặc chẽ với nhau nên 
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không có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra. Do đó, mối quan hệ giữa các biến độc 

lập không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả giải thích của mô hình hồi quy. 

Bảng 4.10 cho ta hàm hồi quy có dạng như sau: 

SAS = 1.133 + 0.024RLI + 0.307RSP.ASR + 0.099EMP + 0.395TNG 

Trong đó: SAS: sự thỏa mãn của khách hàng, RLI: tin cậy; RSP.ASR: đáp ứng 

và năng lực phục vụ, EMP: đồng cảm, TNG: phương tiện hữu hình. 

Các hệ số hồi quy mang dấu dương thể hiện các yếu tố trong mô hình hồi quy 

trên ảnh hưởng tỉ lệ thuận đến sự thỏa mãn của khách hàng. 

Trong bốn thành phần đo lường sự thỏa mãn nêu trên, chỉ có 2 thành phần có 

ảnh hưởng đáng kể đến mức độ thỏa mãn của khách hàng, đó là thành phần đáp ứng 

và năng lực phục vụ và thành phần phương tiện hữu hình (với mức ý nghĩa sig < 

0.05). Hai thành phần còn lại, thành phần tin cậy (sig bằng 0.668) và thành phần 

đồng cảm (sig bằng 0.084) đều có mức ý nghĩa lớn hơn 5% nên cả hai thành phần 

này không ảnh hưởng đáng kể đến mức độ thỏa mãn của khách hàng. Tức là, ta chỉ 

chấp nhận 2 trong số 4 giả thuyết đã đặt ra, đó là giả thuyết H1.2’ và H1.5. 

Như vậy, phương trình hồi quy tuyến tính được viết lại như sau: 

SAS = 1.133 + 0.307RSP.ASR  + 0.395TNG 

Hay phương trình hồi quy tuyến tính được trích theo hệ số Beta chuẩn có dạng 

như sau: 

SAS =0.311RSP.ASR  + 0.362TNG 

Hệ số Beta của thành phần phương tiện hữu hình lớn hơn hệ số Beta của thành 

phần đáp ứng và năng lực phục vụ một chút. Do vậy, đối với chất lượng dịch vụ 

ngân hàng điện tử thì thành phần phương tiện hữu hình có tác động đến sự thỏa mãn 

của khách hàng nhiều hơn thành phần đáp ứng và năng lực phục vụ một chút. 

4.4.2. Mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng: 

4.4.2.1. Xem xét ma trận tương quan giữa các biến: 

Tương tự như mô hình SEVQUAL, trước hết ta xét mối tương quan tuyến tính 

giữa các biến. Hệ số tương quan giữa biến sự thỏa mãn và các biến độc lập (biến 

chất lượng kỹ thuật và biến chất lượng chức năng) khá cao . Nhìn sơ bộ, ta có thể 
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kết luận các biến độc lập  có thể đưa vào mô hình để giải thích cho biến sự thỏa 

mãn. Tuy nhiên, hệ số tương quan giữa biến chất lượng kỹ thuật và biến chất lượng 

chức năng cũng khá cao (bằng 0.650) nên mối quan hệ giữa các biến này cần phải 

xem xét kỹ trong phần phân tích hồi quy tuyến tính bội dưới đây nhằm tránh hiện 

tượng đa cộng tuyến giữa hai biến độc lập này. 

 

Bảng 4.11: Ma trận tương quan giữa các biến (Mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất 

lượng chức năng). 

   SAS FQU TQU 
SAS 1.000  
FQU .640 1.000 

Pearson 
Correlation 

TQU .704 .650 1.000
SAS . .000 .000
FQU .000 . .000

Sig. (1-tailed) 

TQU .000 .000 .

 

4.4.2.2. Phân tích hồi quy bội: 

 

Bảng 4.12: Thống kê phân tích các hệ số hồi quy (Mô hình Chất lượng kỹ thuật/ 

Chất lượng chức năng). 
Model Summary(b) 

Change Statistics 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 0.744 0.553 0.549 0.72953 0.553 118.955 2 192 0.000 

a. Predictors: (Constant), TQU, FQU 
b. Dependent Variable: SAS 

 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 126.621 2 63.310 118.955 .000(a) 
Residual 102.186 192 .532     

1 

Total 228.807 194      
a  Predictors: (Constant), TQU, FQU 
b  Dependent Variable: SAS 
 

 



54 
 

Bảng 4.12 cho thấy, trị thống kê F được tính từ R square của mô hình với mức 

ý nghĩa quan sát rất nhỏ (sig = 0) cho thấy mô hình hồi quy tuyến tính bội phù hợp 

với tập dữ liệu và có thể sử dụng được. 

Hệ số R2 hiệu chỉnh = 0.549 nghĩa là mô hình hồi quy tuyến tính bội đã xây 

dựng phù hợp với tập dữ liệu là 54.9%. Nói cách khác, khoảng 54.9% khác biệt của 

mức độ thỏa mãn quan sát có thể được giải thích bởi sự khác biệt của 2 thành phần 

chất lượng kỹ thuật và chất lượng chức năng. 

Kiểm tra phần dư cho thấy phân phối phần dư xấp xỉ chuẩn có trung bình 

Mean = 0 và độ lệch chuẩn Std. Dev. = 0.99 tức là gần bằng một (phụ lục 5.2), do 

đó có thể kết luận rằng giả thuyết phân phối chuẩn không bị vi phạm khi sử dụng 

phương pháp hồi quy bội. 

 

Bảng 4.13: Các thông số thống kê của từng biến trong phương trình (Mô hình Chất 

lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng). 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Correlations 

Collinearity 
Statistics 

Model   B 
Std. 

Error Beta t Sig. 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 
0.757 0.318   2.379 0.018           

FQU 0.374 0.075 0.317 4.987 0.000 0.640 0.339 0.241 0.577 1.732 

1 

TQU 0.505 0.064 0.498 7.848 0.000 0.704 0.493 0.378 0.577 1.732 
a. Dependent Variable: SAS 

 

Hệ số phóng đại phương sai VIF (Variance inflation factor – VIF) rất khỏ (nhỏ 

hơn 10) cho thấy 2 biến độc lập này không có quan hệ chặc chẽ với nhau nên không 

có hiện tượng đa cộng tuyến. Do đó, mối quan hệ giữa thành phần chất lượng kỹ 

thuật và chất lượng chức năng không ảnh hưởng đáng kể đến kết quả giải thích của 

mô hình. 

Bảng 4.13 cho ta hàm hồi quy có dạng như sau: 

SAS = 0.757 + 374FQU + 0.505TQU 

Hay phương trình hồi quy tuyến tính được trích theo hệ số Beta chuẩn có dạng 

như sau: 
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SAS = 0.317FQU + 0.498TQU 

Trong đó: FQU: thành phần chất lượng chức năng; TQU: thành phần chất 

lượng kỹ thuật 

Các hệ số hồi quy mang dấu dương thể hiện các yếu tố trong mô hình hồi quy 

trên có quan hệ tỉ lệ thuận đến sự thỏa mãn của khách hàng. Cả hai thành phần chất 

lượng kỹ thuật và thành phần chất lượng chức năng đều có ảnh hưởng đáng kể đến 

sự thỏa mãn của khách hàng (có mức ý nghĩa sig. < 0.05) .Tức là, giả thuyết H2.1, 

H2.2 đặt ra trong mô hình nghiên cứu được chấp nhận.  

Hệ số beta của thành phần chất lượng kỹ thuật lớn hơn hệ số beta của thành 

phần chất lượng chức năng. Do vậy, đối với chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử 

thì chất lượng kỹ thuật có tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng nhiều hơn chất 

lượng chức năng. 

Nhận xét: kết quả kiểm định hai mô hình nghiên cứu cho thấy cả hai mô hình 

đều có hai thành phần tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch 

vụ ngân hàng điện tử. Đối với mô hình SERVQUAL, thành phần phương tiện hữu 

hình có tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng nhiều hơn thành phần đáp ứng và 

năng lực phục vụ một chút. Đối với mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức 

năng thì thành phần chất lượng kỹ thuật có tác động đến sự thỏa mãn của khách 

hàng nhiều hơn thành phần chất lượng chức năng.  

4.4.3. Mô hình hiệu chỉnh lần 2: 

Sau khi phân tích hồi quy bội, mô hình SERVQUAL cho thấy chỉ có thành 

phần đáp ứng và năng lực phục vụ và thành phần phương tiện hữu hình là có tác 

động đến sự thỏa mãn của khách hàng. Do vậy, mô hình lý thuyết được điều chỉnh 

lại cho phù hợp với chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử như sau: 
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Sự thỏa mãn của  

khách hàng 

 

Chất lượng chức năng 

 

Phương tiện hữu hình 

Đáp ứng + Năng lực 
phục vụ 

 
Chất lượng kỹ thuật 

0.362 0.498 

0.317 

R2 hiệu chỉnh = 0.549 
Sig. = 0.000 

R2 hiệu chỉnh = 0.465 
Sig. = 0.000 

0.311 

Mô hình 2.4b Mô hình 4.2a 

Hình 4.2: Mô hình mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử và sự 

thỏa mãn của khách hàng – hiệu chỉnh lần 2. 

 

Giả thuyết đặt ra cho mô hình này (Hình 4.2) là H3: Mô hình 4.2a và 2.4b đo 

lường sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của các 

ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh là tốt  như nhau. 

4.5. So sánh giữa mô hình SERVQUAL và mô hình Chất lượng kỹ thuật/ 

Chất lượng chức năng: 

Hai mô hình chất lượng trên đều có trị thống kê F với mức ý nghĩa quan sát rất 

nhỏ (sig = 0) cho thấy cả hai mô hình hồi quy tuyến tính bội phù hợp với tập dữ liệu 

và có thể sử dụng được. 

Để so sánh hai mô hình chất lượng trên ta sử dụng giá trị R2 hiệu chỉnh để 

đánh giá mức độ phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính đa biến. Mô hình nào có 

R2 hiệu chỉnh càng lớn hơn thì mức độ phù hợp của mô hình càng cao. 

Mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng có R2 hiệu chỉnh (= 

0.549) lớn hơn R2 hiệu chỉnh của mô hình SEVQUAL (= 0.465) nên mô hình Chất 

lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng dùng để giải thích sự thỏa mãn của khách 
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hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tốt hơn mô hình SERVQUAL. Và vì 

vậy giả thuyết H3 ở trên bị loại. 

Kết luận: mô hình Mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng được 

chọn để giải thích sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng 

điện tử. Với R2 hiệu chỉnh = 54.9% cho thấy có 54.9% sự thỏa mãn của khách hàng 

về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử được giải thích bởi thành phần chất lượng 

kỹ thuật và chất lượng chức năng. Và mô hình này được chọn để giải thích kết quả 

cho phần tiếp theo.  

4.6. Giải thích sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân 

hàng điện tử của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh: 

Phương trình hồi quy tuyến tính thể hiện sự thỏa mãn của khách hàng về chất 

lượng dịch vụ ngân hàng điện tử theo thành phần chất lượng kỹ thuật và thành phần 

chất lượng chức năng theo phương pháp hồi quy Enter như sau: 

SAS = 0.757 + 0.374FQU + 0.505TQU 

Để phản ánh kết quả chính xác hơn do không phụ thuộc vào đơn vị đo lường 

của các biến độc lập, hệ số Beta chuẩn hóa được sử dụng trong phương pháp hồi 

quy. Phương trình hồi quy tuyến tính được trích theo hệ số Beta chuẩn có dạng như 

sau: 

SAS = 0.317FQU + 0.498TQU 

Kết quả cho thấy, thành phần chất lượng kỹ thuật có hệ số Beta chuẩn hóa 

(bằng 0.498) cao hơn hệ số Beta chuẩn hóa của thành phần chất lượng chức năng 

(bằng 0.371) nên thành phần chất lượng kỹ thuật ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của 

khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện nhiều hơn so với thành phần chất 

lượng chức năng. Như vậy, đối với dịch vụ ngân hàng điện tử là dịch vụ ứng dụng 

công nghệ và cũng là dịch vụ mà khả năng tiếp xúc của khách hàng và nhân viên 

ngân hàng rất ít thì những thành phần thuộc về chất lượng kỹ thuật như công nghệ 

ngân hàng, công nghệ thông tin, mạng lưới giao dịch,… có tác động mạnh đến sự 

thỏa mãn của khách hàng. 
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Thống kê mô tả cho thấy giá trị trung bình (mean) của thành phần chất lượng 

chức năng cao hơn của thành phần chất lượng kỹ thuật. Các giá trị trung bình này 

nằm trong khoảng từ 5 đến 6. Do đó, để thuận tiện cho việc xem xét, ta quy ước: 

- Mean dưới 4: mức dưới trung bình. 

- Mean từ 4 đến dưới 5: mức trung bình. 

- Mean từ 5 đến dưới 6: mức cao. 

- Mean từ 6 đến 7: mức rất cao. 

Với mức quy ước trên, thành phần chất lượng chức năng được đánh giá ở mức 

cao (bằng 5.4205), cao hơn thành phần chất lượng kỹ thuật được đánh giá ở mức 

trung bình (bằng 4.9479). 

 

Bảng 4.14: Thống kê mô tả (Mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng). 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
FQU 195 2.17 7.00 5.4205 .91824 
TQU 195 1.83 6.83 4.9479 1.07040 
SAS 195 2.00 7.00 5.2872 1.08601 
Valid N (listwise) 195      

 

5.3897 5.2359
5.9641

5.3897
4.9949

5.5487

0

1

2

3

4

5

6

7

FQU22 FQU23 FQU24  FQU25 FQU26 FQU27
 

Đồ thị 4.1: Giá trị trung bình (mean) của các biến quan sát thuộc thành phần chất 

lượng chức năng. 

 

Cụ thể hơn, thành phần chức năng gồm 6 biến quan sát đều được đánh giá ở 

mức cao nếu ta làm tròn đánh giá của biến FQU26 (bằng 4.9949) thành 5. Cho thấy, 

khách hàng đánh giá khá cao về thái độ, cung cách phục vụ và kiến thức về chuyên 
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môn của ngân hàng nói chung và nhân viên ngân hàng nói riêng. Biến quan sát 

FQU24 (bằng 5.9641) được đánh giá cao nhất trong thành phần chất lượng chức 

năng cho thấy khách hàng đánh giá cao về khả năng bảo mật thông tin của ngân 

hàng. 

 

4.8462 5.1333 4.9795 4.9436
5.2769

4.5077

0

1

2

3

4

5

6

7

TQU29 TQU30 TQU31 TQU32 TQU33 TQU34  
 

Đồ thị 4.2: Giá trị trung bình (mean) của các biến quan sát thuộc thành phần chất 

lượng kỹ thuật 

 

Thành phần chất lượng kỹ thuật bao gồm 6 biến quan sát. Biến TQU30 (chi phí 

của dịch vụ ngân hàng điện tử) và TQU33 (sự dễ dàng và thuận tiện khi sử dụng 

dịch vụ) được khách hàng đánh giá ở mức cao. Những biến còn lại là điều kiện thấu 

chi tài khoản thẻ (TQU29), lãi suất ngân hàng cạnh tranh (TQU31), thông báo kết 

quả giao dịch và số dư cho khách hàng (TQU32), quan tâm đến nhu cầu phát sinh 

của khách hàng (TQU34) thì được đánh giá ở mức trung bình. Ngân hàng nên chú ý 

cải tiến dịch vụ ngân hàng điện tử ở các mặt này. 

Tóm lại, sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử 

bị ảnh hưởng bởi hai thành phần: chất lượng kỹ thuật và chất lượng chức năng. 

Trong đó, thành phần chất lượng kỹ thuật tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng 

nhiều hơn thành phần chất lượng chức năng nhưng khách hàng lại đánh giá thành 

phần chất lượng kỹ thuật chỉ ở mức trung bình nên ngân hàng cần chú ý ưu tiên cải 

tiến thành phần này để gia tăng sự thỏa mãn của khách hàng. 

 



60 
 

4.7. Nhận xét kết quả của nghiên cứu này với các kết quả nghiên cứu 

trước: 

Các nghiên cứu trước sử dụng hai mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL và 

mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng, cụ thể: 

Lassar & ctg (2000) với đề tài sự thỏa mãn và cảm nhận chất lượng dịch vụ 

ngân hàng của các ngân hàng tư nhân tại Mỹ đã kết luận rằng mô hình Chất lượng 

kỹ thuật/ Chất lượng chức năng giải thích tốt hơn mô hình SERVQUAL đối với lĩnh 

vực ngân hàng – lĩnh vực dịch vụ mang tính chất tiếp xúc cao. Trong đó, thành phần 

chất lượng chức năng tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng nhiều hơn thành 

phần chất lượng kỹ thuật. 

Trần Xuân Thu Hương (2007) cũng đã thực hiện so sánh hai mô hình chất 

lượng này trong lĩnh vực dịch vụ thư viện đại học – lĩnh vực mà mức độ tiếp xúc 

giữa nhân viên thư viện và sinh viên không cao, kết quả cho thấy mô hình 

SERVQUAL (với hệ số R2 hiệu chỉnh = 0.734) giải thích tốt hơn mô hình Chất 

lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng (với hệ số R2 hiệu chỉnh = 0. 682). Kết quả 

cho thấy mô hình SERVQUAL có hai thành phần chu đáo và phương tiện hữu hình 

ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của sinh viên về chất lượng dịch vụ thư viện đại học 

thuộc Đại Học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh.  

 

Bảng 4.15: So sánh kết quả nghiên cứu. 

Hệ số Beta 
Nghiên cứu của 

Chất lượng chức năng Chất lượng kỹ thuật 
R2 điều chỉnh 

Lassar & ctg (2000) 0.760 0.220 0.770 
Nguyễn Thị Phương  Trâm (2008) 0.317 0.498 0.549 
 

Với đề tài “Chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử: so sánh giữa mô hình 

SERVQUAL và mô hình Gronroos”, kết quả nghiên cứu cho thấy mô hình Chất 

lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng giải thích tốt hơn mô hình SERVQUAL đối 

với dịch vụ ngân hàng điện tử. So với nghiên cứu của Lassar, hệ số R2 điều chỉnh 

của nghiên cứu này (bằng 0.549) nhỏ hơn hệ số R2 điều chỉnh của Lassar & ctg 
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(bằng 0.770) cho thấy mô hình Gronroos giải thích được sự thỏa mãn của khách 

hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng tư nhân tại Mỹ cao hơn so 

với giải thích sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử 

của các ngân hàng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Điều này cho thấy để giải 

thích sự thỏa mãn của khách hàng về dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh thì ngoài yếu tố về chất lượng còn có những 

yếu tố khác. Nghiên cứu của Lassar & ctg cho thấy chất lượng chức năng (hệ số 

Beta bằng 0.760) tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng về dịch vụ ngân hàng 

nhiều hơn chất lượng kỹ thuật (hệ số Beta bằng 0.220). Trong khi đó, nghiên cứu 

này cho thấy chất lượng kỹ thuật (hệ số Beta bằng 0.498) lại tác động đến sự thỏa 

mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử nhiều hơn chất lượng 

chức năng (hệ số Beta bằng 0.317). Sự khác biệt này có thể là do tính đặc thù của 

dịch vụ ngân hàng điện tử, đó là dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều bởi công nghệ. 

4.8. Tóm tắt chương 4: 

Chương này trình bày kết quả kiểm định mô hình thang đo và mô hình nghiên 

cứu. Qua các bước kiểm định mô hình thang đo và mô hình nghiên cứu đã khẳng 

định: (1) Mô hình SERVQUAL có 2 thành phần đáp ứng và năng lực phục vụ và 

thành phần phương tiện hữu hình ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng về 

chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử, trong đó thành phần phương tiện hữu hình tác 

động đến sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ nhiều hơn thành phần 

đáp ứng và năng lực phục vụ. (2) Mô hình Chất lượng chức năng/ Chất lượng kỹ 

thuật có 2 thành phần chất lượng chức năng và chất lượng kỹ thuật ảnh hưởng đến 

sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử, trong đó 

thành phần chất lượng kỹ thuật tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng về dịch vụ 

nhiều hơn thành phần chất lượng chức năng.  

Kết quả chương này cũng cho thấy mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng 

chức năng giải thích sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng 

điện tử tốt hơn mô hình SERVQUAL. 
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Chương 5: KẾT LUẬN 
5.1. Kết luận: 

Mục đích chính của nghiên cứu này là điều chỉnh và bổ sung các thành phần 

của chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử, kiểm định và so sánh mối quan hệ giữa 

chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử và sự thỏa mãn của khách hàng theo mô hình 

SERVQUAL và mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng. 

Sau khi đã điều chỉnh và bổ sung các thành phần thang đo, kết quả của đo 

lường cho thấy các thang đo của hai mô hình Chất lượng SERVQUAL và mô hình 

Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng đều đạt độ tin cậy và giá trị cho phép. 

Nghiên cứu này đã xác định được các thành phần ảnh hưởng đến sự thỏa mãn 

của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử theo mô hình SERVQUAL 

và mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng. Mô hình SERVQUAL có 

hai thành phần ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử, đó là thành 

phần đáp ứng và năng lực phục vụ và thành phần phương tiện hữu hình, trong đó 

thành phần phương tiện hữu hình tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng về chất 

lượng dịch vụ nhiều hơn thành phần đáp ứng và năng lực phục vụ. Mô hình Chất 

lượng chức năng/ Chất lượng kỹ thuật có 2 thành phần chất lượng chức năng và 

chất lượng kỹ thuật ảnh hưởng đến sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch 

vụ ngân hàng điện tử, trong đó thành phần chất lượng kỹ thuật tác động đến sự thỏa 

mãn của khách hàng về dịch vụ nhiều hơn thành phần chất lượng chức năng. 

Nghiên cứu cũng đã chỉ ra được kết quả so sánh giữa hai mô hình dựa vào kết 

quả phân tích R2 hiệu chỉnh. Nghiên cứu cho thấy áp dụng mô hình Chất lượng kỹ 

thuật/ Chất lượng chức năng để đo lường sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng 

dịch vụ ngân hàng điện tử tốt hơn áp dụng mô hình SERVQUAL. 

Cuối cùng, mô hình lý thuyết này góp phần bổ sung vào hệ thống lý thuyết về 

chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của các ngân hàng thương mại trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh. 
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5.2.  Các hạn chế và kiến nghị: 

Nghiên cứu đã có sự đóng góp tích cực đối với ngân hàng trong việc tìm hiểu 

các yếu tố tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân 

hàng điện tử thông qua việc nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ ngân 

hàng điện tử và sự thỏa mãn của khách hàng. Tuy nhiên, nghiên cứu cũng có một số 

hạn chế như sau: 

Thứ nhất là nghiên cứu chỉ được thực hiện đối với các khách hàng sử dụng 

dịch vụ ngân hàng điện tử tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh nên khả năng tổng quát hóa chưa cao. Khả năng tổng quát hóa sẽ cao hơn 

nếu nghiên cứu này được lập lại tại một số thành phố khác tại Việt Nam. Đây là một 

hướng cho các nghiên cứu tiếp theo.  

Thứ hai, nghiên cứu chỉ tập trung vào đối tượng là khách hàng cá nhân với 

những tiêu chí riêng về đánh giá chất lượng dịch vụ nên kết quả nghiên cứu không 

thể ứng dụng đồng loạt cho tất cả các khách hàng. Nghiên cứu này nên được lập lại 

với các khách hàng là doanh nghiệp và như vậy ta có thể tổng quát hóa được sự thỏa 

mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử. 

Thứ ba, nghiên cứu chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện (là một trong 

những phương pháp chọn mẫu phi xác suất) nên tính đại diện còn thấp, khả năng 

tổng quát hóa cho đám đông chưa cao. Nghiên cứu tiếp theo nên chọn mẫu theo 

phương pháp phân tầng (là một trong những phương pháp chọn mẫu theo xác suất) 

như vậy sẽ khái quát hóa và đạt hiệu quả thống kê nhiều hơn. 

Thứ tư, nghiên cứu chỉ đánh giá thang đo bằng phương pháp hệ số Cronbach 

alpha và phương pháp phân tích yếu tố khám phá EFA và kiểm định mô hình lý 

thuyết bằng phân tích hồi quy tuyến tính bội. 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 SEM. 

Cuối cùng, do mục tiêu chính của nghiên cứu là so sánh sự thỏa mãn của khách 

hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử theo hai mô hình chất lượng dịch vụ, 

nên mô hình nghiên cứu chỉ xem xét tác động của yếu tố chất lượng đến sự thỏa 
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mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử là chủ yếu. Có thể có 

nhiều yếu tố khác tác động đến sự thỏa mãn của khách hàng như hình ảnh doanh 

nghiệp, giá trị khách hàng,v.v… Vấn đề này đưa ra một hướng nữa cho nghiên cứu 

tiếp theo. 
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PHỤ LỤC 1: THẢO LUẬN NHÓM 
Phụ lục 1.1: Dàn bài thảo luận nhóm: 

 

Xin  chào các Anh / Chị. Tôi là Nguyễn Thị Phương Trâm, là thành viên của nhóm 

nghiên cứu thuộc Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi 

đang thực hiện một số nghiên cứu về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử 

(Ebanking) của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với 

mục đích phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu khoa học, không có mục đích kinh 

doanh. Rất mong anh / chị dành chút thời gian trao đổi một số suy nghĩ của anh/ chị 

và xin lưu ý là không có quan điểm nào đúng hay sai cả, tất cả quan điểm của các 

anh/ chị đều giúp ích cho nghiên cứu của chúng tôi. Chúng tôi xin cam đoan những 

thông tin từ anh / chị hoàn toàn được giữ bí mật. 

 

Phần I: Khám phá yếu tố chất lượng: 

1. Các anh/ chị thường sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng 

nào? 

2. Theo các anh/ chị, chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử thể hiện qua các 

yếu tố nào? Vì sao? Yếu tố nào là quan trọng? Vì sao? 

3. Ngoài những yếu tố mà các anh/ chị nêu trên, những yếu tố còn lại sau 

đây có ảnh hưởng gì đến chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử hay 

không? (lần lượt giới thiệu cho người phỏng vấn những thang đo chất 

lượng dịch vụ theo mô hình SERVQUAL và mô hình Chất lượng kỹ 

thuật/ Chất lượng chức năng mà những thang đo này chưa được được 

khách hàng đề cập ở trên). 

Phần II: Khẳng định lại các yếu tố chất lượng: 

Các anh chị vui lòng xem các yếu tố trong cùng một nhóm (đưa ra các yếu tố thuộc 

từng thành phần của chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử theo mô hình 

SERVQUAL và mô hình Gronroos) và sắp xếp thứ tự theo tầm quan trọng của 

chúng trong từng nhóm: 1: rất quan trọng, 2: ít quan trọng hơn, v.v… Vì sao? 

 



IX 

Phụ lục 1.2: Kết quả thảo luận nhóm: 

 

Kết quả thảo luận nhóm cho thấy khách hàng quan tâm đến các yếu tố chất lượng 

như sau: 

Đối với mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL: 

Thành phần tin cậy: 

1. Ngân hàng luôn thực hiện các dịch vụ điện tử đúng như những gì đã hứa. 

2. Khi anh / chị có thắc mắc hay khiếu nại, ngân hàng luôn giải quyết thỏa 

đáng. 

3. Ngân hàng thực hiện dịch vụ ngân hàng điện tử đúng ngay từ lần đầu tiên. 

4. Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử đúng vào thời điểm mà ngân 

hàng hứa. 

5. Ngân hàng thông báo cho anh / chị khi nào thì dịch vụ ngân hàng điện tử 

được thực hiện.  

Thành phần đáp ứng: 

6. Nhân viên của ngân hàng phục vụ anh / chị một cách tận tình. 

7. Nhân viên của ngân hàng luôn sẵn sàng giúp đỡ anh / chị. 

8. Nhân viên của ngân hàng luôn phục vụ anh / chị chu đáo trong giờ cao điểm. 

Thành phần năng lực phục vụ: 

9. Nhân viên ngân hàng ngày càng tạo sự tin tưởng đối với anh / chị. 

10. Anh / chị cảm thấy an toàn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân 

hàng. 

11. Nhân viên ngân hàng bao giờ cũng tỏ ra lịch sự, nhã nhặn với anh / chị. 

12. Nhân viên ngân hàng có kiến thức chuyên môn trả lời các câu hỏi của anh / 

chị. 

Thành phần đồng cảm: 

13. Ngân hàng thể hiện sự quan tâm đến cá nhân anh / chị. 

14. Ngân hàng có những nhân viên thể hiện sự quan tâm đến cá nhân anh / chị. 
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15. Ngân hàng thể hiện sự chú ý đặc biệt đến những quan tâm nhiều nhất của anh 

/ chị. 

16. Nhân viên ngân hàng hiểu được những nhu cầu đặc biệt và lợi ích của anh / 

chị. 

Thành phần phương tiện hữu hình: 

17. Ngân hàng có trang thiết bị hiện đại. 

18. Cơ sở vật chất của ngân hàng trông hấp dẫn, trang web của ngân hàng trông 

chuyên nghiệp. 

19. Nhân viên của ngân hàng có trang phục gọn gàng, lịch sự. 

20. Các phương tiện vật chất trong hoạt động dịch vụ rất hấp dẫn tại ngân hàng. 

21. Ngân hàng bố trí thời gian làm việc và phương tiện vật chất thuận tiện cho 

việc giao dịch điện tử. 

 

Đối với mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng: 

Chất lượng dịch vụ chức năng: 

1. Nhân viên ngân hàng cư xử lịch sự và thân thiện với anh / chị. 

2. Nhân viên ngân hàng có kiến thức và năng lực chuyên môn để giải thích thỏa 

đáng với anh/ chị về các loại dịch vụ ngân hàng điện tử và các chính sách 

của ngân hàng. 

3. Nhân viên ngân hàng bảo mật thông tin của anh / chị. 

4. Nhân viên ngân hàng luôn sẵn sàng trả lời các thắc mắc của anh / chị. 

5. Ngân hàng luôn đáp ứng các yêu cầu của anh / chị. 

6. Ngân hàng luôn thực hiện đúng và chính xác các giao dịch của anh / chị. 

Chất lượng dịch vụ kỹ thuật: 

7. Ngân hàng luôn sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ ngân hàng điện tử 

của anh / chị. 

8. Điều kiện thấu chi được thực hiện dễ dàng và thuận tiện thông qua tài khoản 

thẻ. 

9. Chi phí của các dịch vụ ngân hàng điện tử cạnh tranh. 
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10. Ngân hàng có mức lãi suất cạnh tranh. 

11. Ngân hàng luôn gởi báo cáo kết quả các giao dịch và số dư đúng lúc. 

12. Dịch vụ ngân hàng điện tử  của ngân hàng rất dễ dàng và thuận tiện cho anh / 

chị sử dụng. 

13. Ngân hàng rất quan tâm đến nhu cầu phát sinh của anh / chị. 
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PHỤ LỤC 2: BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN 
 

BẢNG KHẢO SÁT 
Xin  chào Anh / Chị.  

Chúng tôi là nhóm nghiên cứu thuộc Trường Đại Học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi 

đang thực hiện một số nghiên cứu về chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử (Ebanking) của các 

ngân hàng thương mại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh với mục đích phục vụ cho giảng dạy 

và nghiên cứu khoa học, không có mục đích kinh doanh. Rất mong anh / chị dành chút thời gian trả 

lời giúp chúng tôi một số câu hỏi sau đây và xin lưu ý rằng không có trả lời nào là đúng hay sai. 

Chúng tôi xin cam đoan những thông tin từ anh / chị hoàn toàn được giữ bí mật. 

Anh / chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình về các phát biểu dưới đây theo thang đo điểm 

từ 1 đến 7 (với quy ước: 1: hoàn toàn phản đối, 7: hoàn toàn đồng ý) bằng cách khoanh tròn vào 

ô thích hợp. Chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh / chị. 

 

 

Xin cho biết Anh / Chị đang sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử (Internet banking, phone banking, 

SMS banking, ATM, …) tại ngân hàng…………………………………….………………………… 

 

Phần I: Xin cho biết mức độ đồng ý của anh / chị đối với các phát biểu sau đây về chất lượng 

dịch vụ ngân hàng điện tử tại ngân hàng này: 

 

1. Ngân hàng luôn thực hiện các dịch vụ ngân hàng điện tử (quản lý tài khoản, thanh toán hóa  

đơn, chuyển tiền điện tử, …) đúng như những gì đã hứa.............................................1  2  3  4  5  6  7 

2. Khi anh / chị có thắc mắc hay khiếu nại, ngân hàng luôn giải quyết thỏa đáng ...1  2  3  4  5  6  7 

3. Ngân hàng thực hiện dịch vụ ngân hàng điện tử đúng ngay từ lần đầu tiên. ........1  2  3  4  5  6  7 

 

4. Ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử đúng vào thời điểm mà ngân  

hàng hứa. ......................................................................................................................1  2  3  4  5  6  7 

5. Ngân hàng thông báo cho anh / chị khi nào thì dịch vụ ngân hàng điện tử được  

thực hiện.......................................................................................................................1  2  3  4  5  6  7 

6. Nhân viên của ngân hàng phục vụ anh / chị một cách tận tình .............................1  2  3  4  5  6  7 

 

7. Nhân viên của ngân hàng luôn sẵn sàng giúp đỡ anh / chị. ..................................1  2  3  4  5  6  7 
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8. Nhân viên của ngân hàng luôn phục vụ anh / chị chu đáo trong giờ cao điểm.....1  2  3  4  5  6  7 

9. Nhân viên ngân hàng ngày càng tạo sự tin tưởng đối với anh / chị. .....................1  2  3  4  5  6  7 

 

10. Anh / chị cảm thấy an toàn khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng.1  2  3  4  5  6  7 

11. Nhân viên ngân hàng bao giờ cũng tỏ ra lịch sự, nhã nhặn với anh / chị..............1  2  3  4  5  6  7 

12. Nhân viên ngân hàng có kiến thức chuyên môn trả lời các câu hỏi của anh / chị.1  2  3  4  5  6  7 

 

13. Ngân hàng thể hiện sự quan tâm đến cá nhân anh / chị. .......................................1  2  3  4  5  6  7 

14. Ngân hàng có những nhân viên thể hiện sự quan tâm đến cá nhân anh / chị........1  2  3  4  5  6  7 

15. Ngân hàng thể hiện sự chú ý đặc biệt đến những quan tâm nhiều nhất của  

anh / chị ........................................................................................................................1  2  3  4  5  6  7 

 

16. Nhân viên ngân hàng hiểu được những nhu cầu đặc biệt và lợi ích của anh / chị.1  2  3  4  5  6  7 

17. Ngân hàng có trang thiết bị hiện đại. ....................................................................1  2  3  4  5  6  7 

18. Cơ sở vật chất của ngân hàng trông hấp dẫn, trang web của ngân hàng  

trông chuyên nghiệp.....................................................................................................1  2  3  4  5  6  7 

 

19. Nhân viên của ngân hàng có trang phục gọn gàng, lịch sự ...................................1  2  3  4  5  6  7 

20. Các phương tiện vật chất trong hoạt động dịch vụ rất hấp dẫn tại ngân hàng (trang web của 

ngân hàng và các thiết bị dễ dàng tiếp cận khi thực hiện giao dịch điện tử)................1  2  3  4  5  6  7 

21. Ngân hàng bố trí thời gian làm việc và phương tiện vật chất thuận tiện  

cho việc giao dịch điện tử. ...........................................................................................1  2  3  4  5  6  7 

 

22. Nhân viên ngân hàng cư xử lịch sự và thân thiện với anh / chị. ...........................1  2  3  4  5  6  7 

23. Nhân viên ngân hàng có kiến thức và năng lực chuyên môn để giải thích thỏa đáng với anh / 

chị về các loại dịch vụ ngân hàng điện tử và các chính sách của ngân hàng. ..............1  2  3  4  5  6  7 

 

24. Nhân viên ngân hàng bảo mật thông tin của anh / chị. .........................................1  2  3  4  5  6  7 

25. Nhân viên ngân hàng luôn sẵn sàng trả lời các thắc mắc của anh / chị.................1  2  3  4  5  6  7 

26. Ngân hàng luôn đáp ứng các yêu cầu của anh / chị. .............................................1  2  3  4  5  6  7 

 

27. Ngân hàng luôn thực hiện đúng và chính xác các giao dịch của anh / chị............1  2  3  4  5  6  7 

28. Ngân hàng luôn sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ ngân hàng  

điện tử của anh / chị. ....................................................................................................1  2  3  4  5  6  7 
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29. Điều kiện thấu chi được thực hiện dễ dàng và thuận tiện thông qua tài khoản  

thẻ. ..............................................................................................................................1  2  3  4  5  6  7 

 

30. Chi phí của các dịch vụ ngân hàng điện tử cạnh tranh..........................................1  2  3  4  5  6  7 

31. Ngân hàng có mức lãi suất cạnh tranh. .................................................................1  2  3  4  5  6  7 

32. Ngân hàng luôn gởi báo cáo kết quả các giao dịch và số dư đúng lúc..................1  2  3  4  5  6  7 

 

33. Dịch vụ ngân hàng điện tử  của ngân hàng rất dễ dàng và thuận tiện cho anh / chị  

sử dụng.........................................................................................................................1  2  3  4  5  6  7 

34. Ngân hàng rất quan tâm đến nhu cầu phát sinh của anh / chị. ..............................1  2  3  4  5  6  7 

 

35. Anh / chị hoàn toàn hài lòng với chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử của  

ngân hàng .....................................................................................................................1  2  3  4  5  6  7 

36. Anh / chị sẽ giới thiệu dịch vụ ngân hàng điện tử của ngân hàng cho những  

người khác....................................................................................................................1  2  3  4  5  6  7 

37. Trong thời gian tới, anh / chị vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ ngân hàng điện  

tử của ngân hàng ..........................................................................................................1  2  3  4  5  6  7 

 

Phần II: Một số thông tin khác: 

1. Thông tin cá nhân: 

- Họ và tên của anh / chị: .............................................................................................................. 

- Số điện thoại:.............................................................................................................................. 

- Địa chỉ: ....................................................................................................................................... 

2. Giới tính:        □ Nam              □ Nữ 

3. Tuổi:       □ Dưới 20       □ Từ 20 đến 30        □ Từ 30 đến 40 

                             □  Từ 40 đến 50          □  Trên 50 

4. Trình độ học vấn:       □ Phổ thông trung học       □ Trung học, cao đẳng 

                                                 □ Đại học                           □ Sau đại học 

5. Thu nhập hàng tháng: 

  □ Dưới 2 triệu                                    □ Từ 2 đến 4 triệu 

            □ Từ 4 đến 7 triệu                              □ Trên 7 triệu 
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PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY 
Phụ lục 3.1: Phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha sau khi loại biến rác của mô hình 

SERVQUAL: 

 

  Mean    Std Dev Cases 
  1.     RLI01              5.4769 1.4081 195 
  2.     RLI03              5.4923 1.4831 195 
  3.     RLI04              5.3128 1.4712 195 
        N of Cases =  195  

 

 

Statistics for Scale 
Mean Variance Std Dev  N of Variables 

16.2821 13.6468 3.6942 3 
 

 

Item Means 
Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
5.4274 5.3128 5.4923 0.1795 1.0338 0.0099 

 

 

Inter-item Correlations 
Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
0.5756 0.5692 0.582 0.0128 1.0224 0.0000 

 

 

Item-total Statistics 

  Scale Mean  if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item – 
Total Correlation 

Square Multiple 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

RLI01 10.8051 6.8484 0.6534 0.4270 0.7255 
RLI03 10.7897 6.5587 0.6435 0.4143 0.7353 
RLI04 10.9692 6.5867 0.6483 0.4208 0.7300 

            
Reliability Coefficients     3 items       
Alpha =   .8024           Standardized item alpha =   .8027 
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  Mean    Std Dev Cases 
  1.     RSP06              5.2974 1.3973 195 
  2.     RSP07 5.2769 1.3867 195 
  3.     RSP08 4.5231 1.4335 195 
  4.     ASR09 5.0256 1.3938 195 
  5.     ASR11 5.3487 1.3244 195 
  6.     ASR12 5.2513 1.2156 195 
        N of Cases = 195  

 

 

 
Statistics for Scale 

Mean Variance Std Dev  N of Variables 
30.7231 43.6961 6.6103 6 

 

 

Item Means 
Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
5.1205 4.5231 5.3487 0.8256 1.1825 0.0982 

 

 

Inter-item Correlations 
Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
0.5858 0.3945 0.7518 0.3572 1.9055 0.0090 

 

 

Item-total Statistics 

  Scale Mean  if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item – 
Total Correlation 

Square Multiple 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

RSP06     25.4256 30.3591 0.7394 0.6063 0.8732 
RSP07 25.4462 30.1865 0.7604 0.6277 0.8698 
RSP08 26.2000 30.8412 0.6783 0.5872 0.8832 
ASR09 25.6974 29.7276 0.7912 0.6857 0.8648 
ASR11 25.3744 30.9674 0.7445 0.5821 0.8726 
ASR12 25.4718 33.8072 0.595 0.4151 0.8941 

            
Reliability Coefficients     6 items       
Alpha =   .8950           Standardized item alpha =   .8946 
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  Mean    Std Dev Cases 
  1.     EMP13 4.3744 1.5359 195 
  2.     EMP14 4.2718 1.6318 195 
  3.     EMP15 4.1436 1.5331 195 
  4.     EMP16 4.2974 1.5544 195 
        N of Cases = 195 

 

Statistics for Scale 
Mean Variance Std Dev  N of Variables 

17.0872 28.1212 5.3029 4 
 

Item Means 
Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
4.2718 4.1436 4.3744 0.2308 1.0557 0.0092 

 

Inter-item Correlations 
Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
0.6249 0.5188 0.6972 0.1785 1.3440 0.0040 

 

Item-total Statistics 

  Scale Mean  if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item – 
Total Correlation 

Square Multiple 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

EMP13 12.7128 16.5666 0.7354 0.5867 0.8273 
EMP14 12.8154 15.9142 0.7331 0.5514 0.8284 
EMP15    12.9436 16.3112 0.7639 0.5980 0.8160 
EMP16        12.7897 17.2391 0.6559 0.4596 0.8585 

            
Reliability Coefficients     4 items       
Alpha =   .8692           Standardized item alpha =   .8695 

 

  Mean    Std Dev Cases 
  1.     TNG17 5.3231 1.1898 195 
  2.     TNG18 5.1385 1.2544 195 
  3.     TNG20 5.1590 1.2228 195 
  4.     TNG21 4.9487 1.3838 195 
        N of Cases = 195 

 

 



XVIII 

 

Statistics for Scale 
Mean Variance Std Dev  N of Variables 

20.5692 15.8753 3.9844 4 
 

Item Means 
Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
5.1423 4.9487 5.3231 0.3744 1.0756 0.0235 

 

Inter-item Correlations 
Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
0.4975 0.402 0.5654 0.1633 1.4063 0.0047 

 

Item-total Statistics 

  Scale Mean  if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item – 
Total Correlation 

Square Multiple 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

TNG17 15.2462 9.9906 0.5942 0.3759 0.7518 
TNG18   15.4308 9.5351 0.6153 0.4228 0.7408 
TNG20 15.4103 9.3978 0.6646 0.4557 0.7173 
TNG21 15.6205 9.2264 0.5631 0.3563 0.7709 

            
Reliability Coefficients     4 items       
Alpha =   .7959           Standardized item alpha =   .7984 

 

 



XIX 

Phụ lục 3.2: Phân tích độ tin cậy Cronbach Alpha sau khi loại biến rác của mô hình 

Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng: 

 

  Mean    Std Dev Cases 
  1.     FQU22 5.3897 1.2485 195 
  2.     FQU23 5.2359 1.1647 195 
  3.     FQU24 5.9641 1.1186 195 
  4.     FQU25 5.3897 1.277 195 
  5.     FQU26 4.9949 1.3258 195 
  6.     FQU27 5.5487 1.2148 195 
        N of Cases =     195       

 

Statistics for Scale 
Mean Variance Std Dev  N of Variables 

32.5231 30.3538 5.5094 6 
 

Item Means 
Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
5.4205 4.9949 5.9641 0.9692 1.194 0.1058 

 

Inter-item Correlations 
Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
0.4698 0.3057 0.6284 0.3226 2.0552 0.0089 

 

Item-total Statistics 

  Scale Mean  if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item – 
Total Correlation 

Square Multiple 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

FQU22 27.1333 21.4873 0.6314 0.4535 0.8153 
FQU23 27.2872 22.1336 0.6263 0.4072 0.8166 
FQU24 26.5590 23.7220 0.4938 0.3022 0.8401 
FQU25 27.1333 20.2605 0.7361 0.5576 0.7935 
FQU26 27.5282 20.6319 0.6613 0.4895 0.8094 
FQU27 26.9744 22.2107 0.5823 0.3775 0.8248 

            
Reliability Coefficients     6 items       
Alpha =   .8430           Standardized item alpha =   .8417 
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  Mean    Std Dev Cases 
  1.     TQU29 4.8462 1.5687 195 
  2.     TQU30 5.1333 1.3857 195 
  3.     TQU31 4.9795 1.5024 195 
  4.     TQU32 4.9436 1.5769 195 
  5.     TQU33 5.2769 1.3063 195 
  6.     TQU34   4.5077 1.5141 195 
        N of Cases =     195       

 

Statistics for Scale 
Mean Variance Std Dev  N of Variables 

29.6872 41.247 6.4224 6 
 

Item Means 
Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
4.9479 4.5077 5.2769 0.7692 1.1706 0.0696 

 

Inter-item Correlations 
Mean Minimum Maximum Range Max/Min Variance 
0.4335 0.2606 0.5757 0.3151 2.2093 0.0055 

 

Item-total Statistics 

  Scale Mean  if 
Item Deleted 

Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item – 
Total Correlation 

Square Multiple 
Correlation 

Alpha if Item 
Deleted 

TQU29 24.8410 29.6499 0.5348 0.2922 0.8005 
TQU30 24.5538 30.6607 0.5647 0.4169 0.7932 
TQU31 24.7077 28.4347 0.6587 0.4707 0.7723 
TQU32  24.7436 29.7896 0.5212 0.3252 0.8037 
TQU33 24.4103 30.2432 0.6471 0.4438 0.7781 
TQU34 25.1795 29.3336 0.5866 0.3624 0.7884 

            
Reliability Coefficients     6 items       
Alpha =   .8182           Standardized item alpha =   .8211 
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PHỤ LỤC 4: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ 
Phụ lục 4.1: Phân tích nhân tố khám phá EFA cho thang đo chất lượng dịch vụ ngân 

hàng điện tử theo mô hình SERVQUAL lần 1: 

 
 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .911

Approx. Chi-Square 2353.632
df 210

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. .000
 
 Communalities 
 
  Initial Extraction 
rli01 1.000 .716
rli02 1.000 .550
rli03 1.000 .753
rli04 1.000 .659
rli05 1.000 .383
rsp06 1.000 .687
rsp07 1.000 .717
rsp08 1.000 .658
asr09 1.000 .744
asr10 1.000 .397
asr11 1.000 .699
asr12 1.000 .523
emp13 1.000 .789
emp14 1.000 .689
emp15 1.000 .794
emp16 1.000 .673
tng17 1.000 .712
tng18 1.000 .590
tng19 1.000 .677
tng20 1.000 .603
tng21 1.000 .587

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Component 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% Total % of 
Variance 

Cumulative 
% Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 8.785 41.831 41.831 8.785 41.831 41.831 4.638 22.084 22.084 
2 2.043 9.731 51.562 2.043 9.731 51.562 3.523 16.775 38.860 
3 1.630 7.760 59.323 1.630 7.760 59.323 3.009 14.327 53.187 
4 1.141 5.436 64.758 1.141 5.436 64.758 2.430 11.571 64.758 
5 0.884 4.208 68.966             
6 0.825 3.928 72.894             
7 0.704 3.352 76.246             
8 0.635 3.026 79.272             
9 0.548 2.609 81.881             
10 0.500 2.379 84.260             
11 0.461 2.196 86.456             
12 0.411 1.956 88.413             
13 0.378 1.800 90.213             
14 0.351 1.671 91.885             
15 0.331 1.574 93.459             
16 0.297 1.415 94.874             
17 0.257 1.222 96.096             
18 0.238 1.133 97.229             
19 0.221 1.052 98.281             
20 0.187 0.890 99.171             
21 0.174 0.829 100.000             
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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 Component Matrix(a) 
 

Component 
  1 2 3 4 
asr09 .805 -.027 -.266 -.159
asr11 .763 .262 -.075 -.205
rsp07 .750 .182 -.184 -.295
rsp06 .734 .174 -.282 -.194
rsp08 .714 -.134 -.314 -.179
tng21 .690 -.066 .260 -.198
emp13 .681 -.460 -.250 .224
asr12 .658 .143 -.009 -.264
rli02 .640 .142 -.325 .124
emp14 .634 -.464 -.167 .208
tng19 .624 .279 .348 -.298
tng20 .622 -.119 .450 .018
asr10 .622 .059 -.079 -.026
emp15 .621 -.584 -.035 .256
rli01 .619 .512 .094 .249
emp16 .608 -.519 .171 -.065
rli04 .602 .421 -.020 .346
rli05 .572 -.089 -.090 .197
tng17 .551 -.064 .635 .018
tng18 .520 -.083 .544 .127
rli03 .439 .507 -.016 .550

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  4 components extracted. 
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 Rotated Component Matrix(a) 
 

Component 
  1 2 3 4 
rsp07 .790 .176 .176 .177
rsp06 .752 .240 .073 .242
asr11 .728 .128 .263 .289
asr09 .717 .430 .132 .167
rsp08 .656 .470 .061 .057
asr12 .637 .123 .291 .135
rli02 .505 .349 -.031 .415
asr10 .472 .276 .200 .240
emp15 .112 .841 .270 .039
emp13 .282 .827 .097 .125
emp14 .229 .778 .153 .090
emp16 .238 .608 .470 -.160
rli05 .270 .447 .162 .289
tng17 .110 .149 .811 .138
tng18 .052 .214 .709 .195
tng20 .208 .276 .682 .137
tng19 .544 -.106 .586 .166
tng21 .464 .241 .557 .051
rli03 .108 .058 .088 .854
rli04 .315 .125 .181 .715
rli01 .369 -.002 .290 .704

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 7 iterations. 
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Phụ lục 4.2: Phân tích nhân tố khám phá EFA cho thang đo chất lượng dịch vụ ngân 

hàng điện tử theo mô hình SERVQUAL lần 2: 
 

 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .892

Approx. Chi-Square 1924.354
df 136

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. .000
 
 
 Communalities 
 
  Initial Extraction 
rli01 1.000 .715
rli03 1.000 .787
rli04 1.000 .714
rsp06 1.000 .696
rsp07 1.000 .760
rsp08 1.000 .677
asr09 1.000 .770
asr11 1.000 .704
asr12 1.000 .518
emp13 1.000 .754
emp14 1.000 .723
emp15 1.000 .791
emp16 1.000 .671
tng17 1.000 .705
tng18 1.000 .634
tng20 1.000 .633
tng21 1.000 .594

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Component 
Total % of 

Variance 
Cumulative 

% Total % of 
Variance 

Cumulative 
% Total % of 

Variance 
Cumulative 

% 

1 7.373 43.370 43.370 7.373 43.370 43.370 3.888 22.868 22.868 
2 1.955 11.499 54.869 1.955 11.499 54.869 3.155 18.558 41.427 
3 1.483 8.725 63.593 1.483 8.725 63.593 2.616 15.387 56.814 
4 1.035 6.090 69.683 1.035 6.090 69.683 2.188 12.869 69.683 
5 0.858 5.045 74.728             
6 0.646 3.802 78.530             
7 0.563 3.313 81.843             
8 0.457 2.690 84.533             
9 0.431 2.535 87.068             
10 0.362 2.131 89.199             
11 0.349 2.055 91.254             
12 0.333 1.958 93.213             
13 0.284 1.672 94.885             
14 0.259 1.525 96.410             
15 0.234 1.379 97.789             
16 0.199 1.173 98.961             
17 0.177 1.039 100.000             
Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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 Component Matrix(a) 
 

Component 
  1 2 3 4 
asr09 .811 .023 -.329 -.048
asr11 .759 .289 -.113 -.181
rsp07 .741 .217 -.232 -.331
rsp06 .725 .207 -.298 -.196
rsp08 .722 -.090 -.379 -.062
emp13 .697 -.397 -.207 .260
tng21 .695 -.060 .201 -.258
asr12 .654 .163 -.075 -.240
emp14 .650 -.422 -.156 .314
emp15 .647 -.536 -.007 .290
emp16 .640 -.505 .080 .029
tng20 .633 -.121 .444 -.142
rli01 .601 .544 .178 .161
rli04 .590 .469 .049 .379
rli03 .432 .564 .127 .516
tng17 .554 -.093 .615 -.106
tng18 .538 -.087 .575 -.076

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  4 components extracted. 
 
 
 Rotated Component Matrix(a) 
 

Component 
  1 2 3 4 
rsp07 .827 .133 .192 .148
rsp06 .773 .210 .093 .214
asr11 .724 .136 .248 .317
asr09 .713 .457 .092 .212
rsp08 .653 .492 .032 .090
asr12 .634 .130 .268 .165
emp15 .117 .834 .281 .051
emp14 .208 .804 .134 .121
emp13 .299 .798 .123 .112
emp16 .220 .664 .417 -.087
tng17 .105 .153 .805 .150
tng18 .098 .164 .756 .162
tng20 .246 .235 .711 .109
tng21 .478 .228 .556 .060
rli03 .110 .057 .074 .875
rli04 .294 .156 .130 .766
rli01 .379 -.023 .292 .697

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 6 iterations. 
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Phụ lục 4.3: Phân tích nhân tố khám phá EFA cho thang đo chất lượng dịch vụ ngân 
hàng điện tử theo mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng lần 1: 
 

 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .916

Approx. Chi-Square 1082.843
df 78

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. .000
 
 Communalities 
 
  Initial Extraction 
fqu22 1.000 .526 
fqu23 1.000 .560 
fqu24 1.000 .523 
fqu25 1.000 .678 
fqu26 1.000 .592 
fqu27 1.000 .536 
tqu28 1.000 .597 
tqu29 1.000 .553 
tqu30 1.000 .461 
tqu31 1.000 .590 
tqu32 1.000 .506 
tqu33 1.000 .598 
tqu34 1.000 .519 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 

Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Component Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 6.001 46.159 46.159 6.001 46.159 46.159 3.717 28.593 28.593 
2 1.239 9.534 55.693 1.239 9.534 55.693 3.523 27.100 55.693 
3 0.805 6.195 61.888             
4 0.786 6.043 67.931             
5 0.657 5.052 72.983             
6 0.632 4.863 77.846             
7 0.543 4.174 82.020             
8 0.536 4.119 86.139             
9 0.455 3.500 89.639             
10 0.394 3.030 92.670             
11 0.341 2.626 95.296             
12 0.327 2.513 97.809             
13 0.285 2.191 100.000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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 Component Matrix(a) 
 

Component 
  1 2 
tqu28 .772 .040 
fqu26 .764 -.091 
tqu33 .759 .148 
fqu25 .735 -.372 
fqu23 .705 -.250 
tqu31 .704 .307 
fqu22 .690 -.224 
tqu34 .671 .263 
fqu27 .670 -.295 
tqu30 .669 .117 
tqu32 .569 .428 
tqu29 .547 .504 
fqu24 .517 -.506 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  2 components extracted. 
 
 
 
 Rotated Component Matrix(a) 
 

Component 
  1 2 
fqu25 .788 .240 
fqu24 .723 -.007 
fqu27 .688 .252 
fqu23 .682 .308 
fqu22 .653 .317 
fqu26 .614 .464 
tqu29 .045 .742 
tqu31 .296 .709 
tqu32 .114 .702 
tqu34 .302 .654 
tqu33 .445 .632 
tqu28 .529 .563 
tqu30 .402 .548 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 3 iterations. 
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Phụ lục 4.4: Phân tích nhân tố khám phá EFA cho thang đo chất lượng dịch vụ ngân 
hàng điện tử theo mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng lần 2: 
 
 KMO and Bartlett's Test 
 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .899 

Approx. Chi-Square 943.574 
df 66 

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. .000 
 
 

 Communalities 
 

  Initial Extraction 
fqu22 1.000 .534 
fqu23 1.000 .559 
fqu24 1.000 .524 
fqu25 1.000 .686 
fqu26 1.000 .593 
fqu27 1.000 .537 
tqu29 1.000 .561 
tqu30 1.000 .477 
tqu31 1.000 .605 
tqu32 1.000 .501 
tqu33 1.000 .589 
tqu34 1.000 .520 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 

Total Variance Explained 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Component Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% Total 
% of 

Variance 
Cumulative 

% 
1 5.450 45.414 45.414 5.450 45.414 45.414 3.466 28.879 28.879 
2 1.238 10.320 55.734 1.238 10.320 55.734 3.223 26.854 55.734 
3 0.802 6.684 62.418             
4 0.765 6.375 68.793             
5 0.656 5.467 74.260             
6 0.631 5.261 79.522             
7 0.536 4.470 83.992             
8 0.534 4.452 88.443             
9 0.427 3.560 92.003             
10 0.343 2.857 94.861             
11 0.328 2.732 97.592             
12 0.289 2.408 100.000             

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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 Component Matrix(a) 
 

Component 

  1 2 
fqu26 .765 -.086 
tqu33 .753 .149 
fqu25 .743 -.366 
tqu31 .712 .315 
fqu23 .706 -.247 
fqu22 .698 -.217 
tqu30 .679 .126 
fqu27 .672 -.292 
tqu34 .670 .266 
tqu32 .564 .428 
tqu29 .549 .509 
fqu24 .521 -.503 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  2 components extracted. 
 
 Rotated Component Matrix(a) 
 

Component 

  1 2 
fqu25 .792 .244 
fqu24 .724 -.008 
fqu27 .689 .249 
fqu23 .683 .305 
fqu22 .657 .321 
fqu26 .616 .463 
tqu29 .050 .747 
tqu31 .301 .717 
tqu32 .116 .698 
tqu34 .305 .654 
tqu33 .445 .625 
tqu30 .408 .558 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
a  Rotation converged in 3 iterations. 
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Phụ lục 4.5: Phân tích nhân tố khám phá EFA cho thang đo sự thỏa mãn lần 1: 

 
 KMO and Bartlett's Test 
 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 
Adequacy. .704

Approx. Chi-Square 209.117
Df 3

Bartlett's Test of 
Sphericity 

Sig. .000
 
 
 Communalities 
 
  Initial Extraction 
sas35 1.000 .716 
sas36 1.000 .790 
sas37 1.000 .700 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
 
 
 Total Variance Explained 
 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 
Component Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 
1 2.206 73.535 73.535 2.206 73.535 73.535
2 .467 15.568 89.103     
3 .327 10.897 100.000     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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 Component Matrix(a) 
 

  Component 

  1 
sas36 .889 
sas35 .846 
sas37 .837 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
a  1 components extracted. 
 
 
 Rotated Component Matrix(a) 
 
a  Only one component was extracted. The solution cannot be rotated. 
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PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH HỒI QUY BỘI 
 

Phụ lục 5.1: Theo mô hình chất lượng dịch vụ SERVQUAL: 
 Descriptive Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 
SAS 5.2872 1.08601 195 
RLI 5.4274 1.23139 195 
RSP.ASR 5.1205 1.10172 195 
EMP 4.2718 1.32574 195 
TNG 5.1423 .99610 195 

 

 Correlations 
 

    SAS RLI RSP.ASR EMP TNG 
SAS 1.000 .379 .593 .505 .609 
RLI .379 1.000 .540 .256 .422 
RSP.ASR .593 .540 1.000 .582 .545 
EMP .505 .256 .582 1.000 .543 

Pearson 
Correlation 

TNG .609 .422 .545 .543 1.000 
SAS . .000 .000 .000 .000 
RLI .000 . .000 .000 .000 
RSP.ASR .000 .000 . .000 .000 
EMP .000 .000 .000 . .000 

Sig. (1-tailed) 

TNG .000 .000 .000 .000 . 
SAS 195 195 195 195 195 
RLI 195 195 195 195 195 
RSP.ASR 195 195 195 195 195 
EMP 195 195 195 195 195 

N 

TNG 195 195 195 195 195 
 

 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 TNG, RLI, 
EMP, 

RSP.ASR(a) 
. Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: SAS 
 

Model Summary(b) 
Change Statistics 

Model R 
R 

Square 
Adjusted 
R Square 

Std. 
Error of 

the 
Estimate 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 0.690 0.476 0.465 0.79404 0.476 43.224 4 190 0.000 
a. Predictors: (Constant), TNG, RLI, EMP, RSP.ASR 
b. Dependent Variable: SAS 
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 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 109.011 4 27.253 43.224 .000(a) 
Residual 119.796 190 .631     

1 

Total 228.807 194      
a  Predictors: (Constant), TNG, RLI, EMP, RSP.ASR 
b  Dependent Variable: SAS 
 
 

Coefficients(a) 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Correlations 

Collinearity 
Statistics 

Model   B 
Std. 

Error Beta t Sig. 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 
1.133 0.339   3.340 0.001           

RLI 0.024 0.057 0.028 0.430 0.668 0.379 0.031 0.023 0.668 1.497 
RSP.ASR 0.307 0.075 0.311 4.095 0.000 0.593 0.285 0.215 0.478 2.093 
EMP 0.099 0.057 0.120 1.739 0.084 0.505 0.125 0.091 0.574 1.741 

1 

TNG 0.395 0.074 0.362 5.320 0.000 0.609 0.360 0.279 0.594 1.682 

a. Dependent Variable: SAS 
 
 

Collinearity Diagnostics(a) 

Variance Proportions 
Model Dimension Eigenvalue 

Condition 
Index (Constant) RLI RSP.ASR EMP TNG 

1 4.885 1.000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
2 0.056 9.300 0.05 0.13 0.00 0.60 0.00 
3 0.026 13.681 0.45 0.46 0.06 0.02 0.10 
4 0.016 17.263 0.17 0.18 0.56 0.02 0.48 

1 

5 0.016 17.583 0.32 0.23 0.38 0.36 0.42 

a. Dependent Variable: SAS 
 
 
 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 3.0370 6.6548 5.2872 .74961 195 
Residual -2.1839 2.3262 .0000 .78581 195 
Std. Predicted Value -3.002 1.824 .000 1.000 195 
Std. Residual -2.750 2.930 .000 .990 195 

a  Dependent Variable: SAS 
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Regression Standardized Residual
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Phụ lục 5.2: Theo mô hình Chất lượng kỹ thuật/ Chất lượng chức năng: 
 
 Descriptive Statistics 
 

  Mean Std. Deviation N 
SAS 5.2872 1.08601 195 
FQU 5.4205 .91824 195 
TQU 4.9479 1.07040 195 

 
 

 Correlations 
 

    SAS FQU TQU 
SAS 1.000 .640 .704 
FQU .640 1.000 .650 

Pearson 
Correlation 

TQU .704 .650 1.000 
SAS . .000 .000 
FQU .000 . .000 

Sig. (1-tailed) 

TQU .000 .000 . 
SAS 195 195 195 
FQU 195 195 195 

N 

TQU 195 195 195 
 
 

 Variables Entered/Removed(b) 
 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 TQU, 
FQU(a) . Enter 

a  All requested variables entered. 
b  Dependent Variable: SAS 
 

Model Summary(b) 

Change Statistics 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 
R 

Square 

Std. Error 
of the 

Estimate 

R 
Square 
Change 

F 
Change df1 df2 

Sig. F 
Change 

1 0.744 0.553 0.549 0.72953 0.553 118.955 2 192 0.000 

a. Predictors: (Constant), TQU, FQU 
b. Dependent Variable: SAS 

 

 ANOVA(b) 
 

Model   
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 126.621 2 63.310 118.955 .000(a) 
Residual 102.186 192 .532     

1 

Total 228.807 194      
a  Predictors: (Constant), TQU, FQU 
b  Dependent Variable: SAS 
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Coefficients(a) 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients Correlations 

Collinearity 
Statistics 

Model   B 
Std. 

Error Beta t Sig. 
Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

(Constant) 
0.757 0.318   2.379 0.018           

FQU 0.374 0.075 0.317 4.987 0.000 0.640 0.339 0.241 0.577 1.732 

1 

TQU 0.505 0.064 0.498 7.848 0.000 0.704 0.493 0.378 0.577 1.732 

a. Dependent Variable: SAS 
 

Collinearity Diagnostics(a) 

Variance Proportions 
Model Dimension Eigenvalue 

Condition 
Index (Constant) FQU TQU 

1 2.967 1.000 0.00 0.00 0.00 
2 0.023 11.480 0.62 0.00 0.55 

1 

3 0.011 16.671 0.38 1.00 0.45 

a. Dependent Variable: SAS 
 

 Casewise Diagnostics(a) 
 

Case Number Std. Residual SAS 
49 -3.182 3.00 

a  Dependent Variable: SAS 
 
 Residuals Statistics(a) 
 

  Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value 2.4949 6.8315 5.2872 .80789 195 
Residual -2.3215 2.0601 .0000 .72576 195 
Std. Predicted Value -3.456 1.911 .000 1.000 195 
Std. Residual -3.182 2.824 .000 .995 195 

a  Dependent Variable: SAS 
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PHỤ LỤC 6: THỐNG KÊ MÔ TẢ 
 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
RLI 195 1.00 7.00 5.4274 1.23139 
RSP.ASR 195 1.83 7.00 5.1205 1.10172 
EMP 195 1.00 7.00 4.2718 1.32574 
TNG 195 2.00 7.00 5.1423 .99610 
FQU 195 2.17 7.00 5.4205 .91824 
TQU 195 1.83 6.83 4.9479 1.07040 
SAS 195 2.00 7.00 5.2872 1.08601 
Valid N (listwise) 195      

 
 
 Descriptive Statistics 
 

  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
fqu22 195 1 7 5.3897 1.248 
fqu23 195 1 7 5.2359 1.165 
fqu24 195 2 7 5.9641 1.119 
fqu25 195 1 7 5.3897 1.277 
fqu26 195 1 7 4.9949 1.326 
fqu27 195 1 7 5.5487 1.215 
Valid N (listwise) 195      

 
 

 Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
fqu22 195 1 7 5.3897 1.248 
fqu23 195 1 7 5.2359 1.165 
fqu24 195 2 7 5.9641 1.119 
fqu25 195 1 7 5.3897 1.277 
fqu26 195 1 7 4.9949 1.326 
fqu27 195 1 7 5.5487 1.215 
Valid N (listwise) 195      

  

 


