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Chương 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 

Sự phát triển của công nghệ thông tin mà đỉnh cao là cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0 đã và đang làm thay đổi cách thức tương tác 

giữa các chủ thể trong nền kinh tế. Trong lĩnh vực dịch vụ tài chính - 

ngân hàng, quá trình chuyển đổi số cũng đã diễn ra mạnh mẽ và thu 

hút được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm. Tại Việt Nam, các nghiên 

cứu về vấn đề vấn đề chấp nhận dịch vụ ngân hàng điện tử chưa có 

nhiều. 

Trong những năm gần đây, các ngân hàng thương mại đã đồng 

loạt triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử. Ngân hàng Sacombank đã 

triển khai cung cấp dịch vụ ngân hàng điện tử từ năm 2005 và sau gần 

15 năm triển khai. Sacombank đã đưa ngân hàng điện tử tiếp cận đến 

các khách hàng dễ dàng hơn với phương châm phát triển dịch vụ theo 

hướng đơn giản, dễ sử dụng. Sacombank xác định ngân hàng điện tử 

là một trong những mảng dịch vụ quan trọng để cạnh tranh và là chìa 

khóa để trở thành một ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng hàng đầu 

Việt Nam và vươn tầm khu vực. 

Vì vậy, nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng 

dịch vụ ngân hàng điện tử là đề tài có ý nghĩa cấp thiết và khảo sát tại 

ngân hàng Sacombank là đảm bảo cho kết quả nghiên cứu có tính tin 

cậy cao. 

1.2. Mục tiêu nghiên cứu 

Chỉ rõ các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân 

hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín – Sacombank. 

1.3. Câu hỏi nghiên cứu 

Các nhân tố nào ảnh hưởng đến đến ý định sử dụng dịch vụ ngân 

hàng điện tử của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín – Sacombank? 



2 

 

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của Luận án là các nhân tố ảnh hưởng đến 

ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử. 

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi về thời gian: Các số liệu thứ cấp được thu thập chủ yếu 

từ năm 2015 đến năm 2019. Khảo sát khách hàng từ tháng 01/2019 

đến tháng 03/2019. 

- Phạm vi về không gian: Nghiên cứu tại Sacombank. 

- Phạm vi nội dung: Dịch vụ ngân hàng điện tử trong phạm vi dịch 

vụ Mobile banking và Internet banking. 

1.5. Phương pháp nghiên cứu 

- Phân tích, tổng hợp, so sánh các nguồn tài liệu thứ cấp từ tạp chí 

khoa học, báo cáo của các ngân hàng thương mại và văn bản quy phạm 

pháp luật. 

- Khảo sát khách hàng cá nhân có sử dụng dịch vụ ngân hàng điện 

tử tại 5 chi nhánh của Sacombank bao gồm: Chi nhánh Trung tâm 

Thành phố Hồ Chí Minh (200 khách hàng), Chi nhánh Đà Nẵng (200 

khách hàng), Chi nhánh Quảng Nam (100 khách hàng), Chi nhánh 

Quảng Ngãi (100 khách hàng) và Chi nhánh Nghệ An (100 khách 

hàng). Sau khi nhận lại 600 bảng khảo sát từ các chi nhánh Sacombank, 

nghiên cứu sinh đã tiến hành rà soát và loại bỏ 57 bảng khảo sát có 

thông tin không hoàn chỉnh. Kết quả cuối cùng nghiên cứu sinh thu 

được là 543 bảng khảo sát có thông tin trả lời đạt yêu cầu được sử dụng 

để phân tích. 

- Thống kê mô tả và thống kê so sánh các nhân tố ảnh hưởng đến 

ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Sacombank. 

- Kiểm tra độ tin cậy bằng Crobach Alpha, phân tích nhân tố khám 

phá bằng phần mềm thống kế SPSS 20.0. 

- Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính bằng phần mềm Smart 

PLS 2.0. 
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- Phân tích phương sai một yếu tố (Oneway ANOVA) để so sánh 

sự khác biệt giữa các nhóm khách hàng. 

1.6. Đóng góp mới của Luận án 

Thứ nhất, Luận án đã một lần nữa khẳng định lý thuyết chấp 

nhận công nghệ vẫn là nền tảng lý thuyết đáng tin cậy để nghiên cứu 

về ý định sử dụng dịch vụ NHĐT và dựa trên nền tảng này các nhà 

nghiên cứu có thể bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện 

nghiên cứu cụ thể. Mô hình nghiên cứu của Luận án cũng có thể được 

áp dụng cho những nghiên cứu về ý định sử dụng dịch vụ NHĐT tại 

các ngân hàng khác vì Sacombank là 1 ngân hàng điển hình trong triển 

khai dịch vụ NHĐT tại Việt Nam. 

Thứ hai, Luận án đã xây dựng được mô hình nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của 

khách hàng cá nhân trên cơ sở kế thừa và phát triển các nghiên cứu 

trên thế giới và tại Việt Nam. Kết quả nghiên cứu với mẫu khá lớn gồm 

543 ở 5 tỉnh và thành phố cho thấy thang đo tương đối ổn định và mô 

hình nghiên cứu là phù hợp. 

Thứ ba, Luận án đã phân tích được thực trạng các nhân tố ảnh 

hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ NHĐT tại một ngân hàng cụ thể, 

điển hình trong triển khai dịch vụ NHĐT tại Việt Nam là Ngân hàng 

TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank. Những kết quả nghiên cứu 

này làm rõ thêm vai trò của các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng 

dịch vụ NHĐT trong điều kiện Việt Nam. 

1.7. Bố cục của Luận án 

Luận án được trình bày với 6 chương, cụ thể như sau: 

- Chương 1: Giới thiệu đề tài nghiên cứu 

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết 

- Chương 3: Phương pháp nghiên cứu  

- Chương 4: Dịch vụ ngân hàng điện tử tại Việt Nam 

- Chương 5: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng 

dịch vụ ngân hàng điện tử tại Sacombank 

- Chương 6: Kết luận và hàm ý quản trị 



4 

 

Chương 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1. Tổng quan về dịch vụ ngân hàng điện tử 

2.1.1. Khái niệm 

Mặc dù có nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng nhìn chung ngân 

hàng điện tử được hiểu thống nhất là việc thực hiện các giao dịch ngân 

hàng thông qua phương tiện điện tử. Nó cho phép khách hàng thực hiện 

các giao dịch ngân hàng mà không cần liên hệ trực tiếp với ngân hàng, 

giúp các ngân hàng cung cấp dịch vụ ngân hàng vượt quá giới hạn về 

thời gian và không gian. Ngân hàng điện tử được hiểu là các nghiệp vụ, 

các sản phẩm dịch vụ ngân hàng truyền thống trước đây được phân phối 

trên các kênh mới như Internet, điện thoại,...  

2.1.2. Ưu điểm của dịch vụ ngân hàng điện tử 

So với dịch vụ ngân hàng truyền thống, ngân hàng điện tử mang 

đến cho khách hàng nhiều lợi ích vượt trội: Thứ nhất, dịch vụ ngân 

hàng điện tử được cung cấp nhanh chóng, tiện lợi và tiết kiệm thời gian 

cho khách hàng. Thứ hai, dịch vụ ngân hàng điện tử có chi phí giao 

dịch thấp. Thứ ba, hạn chế nhiều rủi ro trong giao dịch. Từ khía cạnh 

ngân hàng, dịch vụ ngân hàng điện tử cũng đem lại cho các ngân hàng 

khả năng tiếp cận và phục vụ khách hàng tốt hơn, đơn giản hóa quy 

trình quản trị và đồng bộ hóa hệ thống. Điểm đặc biệt của dịch vụ 

NHĐT là khả năng cung cấp dịch vụ trọn gói. Ngân hàng điện tử cũng 

giúp ngân hàng có thể mở rộng thị trường, quảng bá hình ảnh ngân 

hàng hiệu quả tại thị trường quốc tế. Đặc biệt, ngân hàng điện tử giúp 

ngân hàng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn thông qua việc tối ưu hóa 

thời gian thực hiện giao dịch và làm cho khách hàng hài lòng hơn với 

nhiều tiện ích dịch vụ cùng với dịch vụ chăm sóc khách hàng hiện đại, 

chu đáo. 

2.1.3. Các loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử 

Xét theo nghĩa rộng, ngân hàng điện tử là các hoạt động giao 

dịch ngân hàng được thực hiện bằng các phương tiện điện tử. Tuy 

nhiên, trong bối cảnh dịch vụ ngân hàng ngày nay, khái niệm ngân 
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hàng được hiểu là các giao dịch ngân hàng được thực hiện thông qua 

điện thoại di động và máy tính kết nối internet. Do đó, dịch vụ ngân 

hàng điện tử thường có 3 loại hình: SMS banking, Mobile banking và 

Internet banking. 

2.1.4. Các điều kiện cần thiết để phát triển ngân hàng điện tử 

Theo Sherah, Fei, và Yi (2010); Tornatzky, Fleischer, và 

Chakrabarti (1990) các điều kiện cần thiết để phát triển dịch vụ ngân 

hàng điện tử tại một quốc gia bao gồm 3 nhóm nhân tố trụ cột chính 

đó là: Bối cảnh môi trường (Environmental context), Bối cảnh tổ chức 

(Organizational context) và Bối cảnh công nghệ (Technological 

context). Henry (2008) cho rằng môi trường vĩ mô bên ngoài doanh 

nghiệp bao gồm 4 nhóm nhân tố Chính trị (Political factors), Kinh tế 

(Economic factors), Xã hội (Social factors) và Công nghệ 

(Tecnological factors). Trong đó,  khuôn khổ pháp lý và chính sách 

của nhà nước là 2 nhân tố quan trọng của môi trường chính trị, môi 

trường xã hội bao gồm các nhân tố văn hóa, xu hướng hành vi của 

khách hàng... Vì vậy, để phân tích đầy đủ tác động của điều kiện môi 

trường bên ngoài đến sự phát triển của dịch vụ NHĐT, nghiên cứu sinh 

kết hợp các nhóm nhân tố của Henry (2008); Kurnia và cộng sự (1899); 

Sherah và cộng sự (2010); Tornatzky và cộng sự (1990), theo đó, các 

nhân tố thuộc môi trường bên ngoài bao gồm Khuôn khổ pháp luật, 

Chính sách hỗ trợ, Môi trường kinh tế, Môi trường xã hội, Hạ tầng 

công nghệ và Áp lực cạnh tranh. Căn cứ vào các nghiên cứu đã có, 

khung phân tích các điều kiện cần thiết để phát triển ngân hàng điện tử 

trong đề tài này được xây dựng bao gồm 3 nhóm nhân tố: Môi trường 

bên ngoài, Bối cảnh tổ chức và Bối cảnh công nghệ. 

2.2. Các mô hình lý thuyết về ý định sử dụng dịch vụ điện tử 

2.2.1. Lý thuyết hành động hợp lý - Theory of Reasoned 

Action (TRA) 

Lý thuyết hành động hợp lý mô tả mối quan hệ giữa niềm tin, 

thái độ, chuẩn mực, ý định và hành vi. do Fishbein (1967) xây dựng 
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và được phát triển, kiểm định bởi Ajzen và Fishbein (1975). Mục đích 

của TRA là dự đoán và hiểu hành vi của một cá nhân bằng cách xem 

xét ảnh hưởng của cảm xúc cá nhân (thái độ) và áp lực xã hội được 

nhận thức (chuẩn mực chủ quan). Lý thuyết hành động hợp lý đã xây 

dựng một cơ chế rõ ràng để hiểu về hành vi của con người nhưng các 

nghiên cứu tiếp theo đã cho thấy nhiều điểm yếu của mô hình này ở 

tính tổng quát của nó và sự vận hành của một số biến số trong phương 

trình. 

2.2.2. Lý thuyết chấp nhận công nghệ - Technology 

acceptance model (TAM) 

Davis (1986) đã nghiên cứu một loạt các tài liệu về việc áp dụng 

công nghệ để xác định cấu trúc niềm tin đối với thái độ của một người 

trong việc sử dụng công nghệ với nhiều môi trường tổ chức khác nhau. 

Từ đó, Davis (1986) đã sửa dụng lý thuyết hành động hợp lý làm cơ 

sở lý thuyết cho mô hình chấp nhận công nghệ.  Theo mô hình chấp 

nhận công nghệ, thái độ của người sử dụng đối với các công nghệ cụ 

thể là một hàm số của hai niềm tin chính: Nhận thức về tính hữu dụng 

(Percieved usefulness - PU) và nhận thức về tính dễ sử dụng (Perceived 

ease of use - PEOU).  

2.2.3. Lý thuyết hành vi dự định – Theory of Planned 

Behavior (TPB) 

Ajzen (1991) đã bổ sung và phát triển lý thuyết hành động hợp 

lý để xây dựng nên một mô hình lý thuyết mới giải thích hành vi của 

khách hàng đó là lý thuyết hành vị dự định để hoàn thiện khả năng dự 

đoán hành vi của người tiêu dùng. Lý thuyết về hành vi dự định vẫn sử 

dụng thái độ, các chuẩn chủ quan đã có trong lý thuyết hành động hợp 

lý nhưng bổ sung thêm nhân tố kiểm soát hành vi nhận thức để dự đoán 

“ý định”. Lý thuyết hành vị dự định cho rằng ý định của một người, 

khi kết hợp với kiểm soát hành vi cảm nhận, sẽ giúp dự đoán hành vi 

với độ chính xác cao hơn các mô hình trước đó. 
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2.2.4. Mô hình kết hợp TAM và TPB 

Theo Taylor và Todd (1995b), để hiểu biết tốt hơn về mối quan 

hệ giữa cấu trúc nhận thức và các nhân tố tiền thân của ý định đòi hỏi 

phải phân tách các nhận thức mang tính thái độ. Mô hình lý thuyết 

hành vi dự định đã phân tách có khả năng giải thích tốt hơn so với các 

mô hình lý thuyết hành vi dự định và lý thuyết hành vi hợp lý thuần 

túy (Taylor và Todd, 1995a). Từ đó, Taylor và Todd (1995b) tích hợp 

mô hình chấp nhận công nghệ và lý thuyết hành động hợp lý để bổ 

sung các tiêu chuẩn chủ quan và sự kiểm soát hành vi nhận thức vào 

mô hình chấp nhận công nghệ để hình thành nên mô hình kết hợp C-

TAM-TPB. Mô hình kết hợp C-TAM-TPB được Taylor và Todd 

(1995b) áp dụng trong một nghiên cứu thực nghiệm về việc sử dụng 

các trung tâm nguồn lực trên máy tính của sinh viên. Kết quả nghiên 

cứu thực nghiệm cho thấy rằng mô hình kết hợp mức độ phù hợp cao 

hơn trong việc giải thích hành vi sử dụng công nghệ mới 

2.2.5. Mô hình thống nhất chấp nhận và sử dụng công nghệ 

- Unified Theory of Acceptance và Use of Technology (UTAUT) 

Mô hình lý thuyết thống nhất chấp nhận và sử dụng công nghệ 

(UTAUT) là mô hình kết hợp nhiều mô hình lý thuyết trước đó, được 

đề xướng bởi Venkatesh, Morris, Davis, và Davis (2003) để giải thích 

ý định hành vi và hành vi sử dụng đối với công nghệ thông tin. Mô 

hình UTAUT là một mô hình kết hợp từ các lý thuyết đã được biết đến 

và cung cấp nền tảng hướng dẫn cho các nghiên cứu trong tương lai ở 

lĩnh vực công nghệ thông tin. Bằng cách chứa đựng các sức mạnh 

khám phá được kết hợp của từng mô hình riêng biệt và các ảnh hưởng 

chủ yếu, UTAUT đưa ra các lý thuyết tích lũy trong khi vẫn duy trì cấu 

trúc chi tiết.  

2.3. Các nghiên cứu thực nghiệm về ý định sử dụng dịch vụ ngân 

hàng điện tử 

2.3.1. Các nghiên cứu trên thế giới 

Phân tích mô hình chấp nhận công nghệ, Suh và Han (2003) cho 
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rằng nhận thức về tính dễ sử dụng và tính hữu ích đã được coi là hai 

niềm tin căn bản trong việc xác định sự chấp nhận của nhiều công nghệ 

khác nhau. Tuy nhiên, những niềm tin này có thể không giải thích đầy 

đủ hành vi của người dùng với một loại hình vụ mới phát triển như 

Internet banking. Họ cho rằng, bên cạnh tính dễ sử dụng và tính hữu 

ích, sự tin tưởng của khách hàng cũng có ảnh hưởng đến việc chấp 

nhận Internet banking. Suh và Han (2003) tiếp cận được 845 trường 

hợp trên website trong khoảng 2 tuần, từ ngày 3 tháng 9 đến ngày 19 

tháng 9 năm 2001 để khảo sát hành vi của khách hàng đối với các 

Internet banking. Kết quả phân tích thống kê sử dụng mô hình cấu trúc 

tuyến tính cho thấy tính hữu dụng, dễ sử dụng và sự tin tưởng của 

khách hàng có ảnh hưởng đáng kể đến việc chấp nhận Internet banking. 

Tương tự Suh và Han (2003), Wang và cộng sự (2003) cũng cho 

thấy bằng chứng có ý nghĩa thống kê cao đối với mô hình chấp nhận 

công nghệ mở rộng đã đề xuất cho dịch vụ Internet banking. 

Pikkarainen và cộng sự (2004) cũng thực hiện mở rộng mô hình chấp 

nhận công nghệ đối với dịch vụ ngân hàng trực tuyến dựa trên kết quả 

phỏng vấn nhóm với các chuyên gia ngân hàng và nghiên cứu trước về 

ngân hàng điện tử. Kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng tính hữu dụng 

và thông tin về ngân hàng trực tuyến trên trang web là những nhân tố 

chính ảnh hưởng đến sự chấp nhận của khách hàng đối với ngân hàng 

trực tuyến. 

Chau và Lai (2003) bổ sung 4 biến vào mô hình chấp nhận công 

nghệ vì các biến này đã được chứng minh về mặt lý thuyết là có ảnh 

hưởng đến nhận thức về tính hữu ích và nhận thức về tính dễ sử dụng. 

Các biến mới bao gồm cá nhân, dịch vụ liên kết, sự quen thuộc và khả 

năng tiếp cận có ảnh hưởng đáng kể đến nhận thức hữu ích và nhận thức 

dễ sử dụng, và đến lượt nó được coi là các nhân tố quan trọng trong việc 

thúc đẩy thái độ tích cực đối với việc chấp nhận dịch vụ. Alsajjan và 

Dennis (2010) điều chỉnh mô hình chấp nhận công nghệ để xây dựng 

mô hình đặc thù đánh giá sự chấp nhận của khách hàng đối với dịch vụ 
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Internet banking và đặt tên là mô hình chấp nhận Internet banking 

(IBAM). Kết quả của mô hình cấu trúc tuyến tính xác nhận sự phù hợp 

của mô hình IBAM, trong đó nhận thức về tính hữu dụng và sự tin tưởng 

là biến trung gian cho tác động của chuẩn chủ quan và nhận thức về khả 

năng quản lý đến AI. Kết quả nghiên cứu cũng thể hiện sự tương đương 

về tâm lý của các phép đo IBAM giữa hai nhóm nước. Ở tầm cấu trúc, 

ảnh hưởng của sự tin tưởng và tính hữu dụng đối với AI khác nhau giữa 

hai nước, từ đó cho thấy rõ vai trò tiềm năng của các nền văn hoá trong 

việc chấp nhận Internet banking. Mô hình IBAM là giải thích được trên 

80% AI. 

Gần đây, Rahi và cộng sự (2017) sử dụng mô hình chấp nhận 

công nghệ để nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự 

hài lòng của khách hàng đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử 

tại Malaysia. Các nhân tố được thể hiện trong mô hình bao gồm: chất 

lượng dịch vụ, nhận thức về tính dễ dàng sử dụng; nhận thức lợi ích; 

sự hài lòng. Sử dụng phần mềm SPSS và SmartPLS, kết quả nghiên 

cứu cho thấy rằng ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử được thúc 

đẩy bởi khách hàng nhận thức được lợi ích đem lại, tính dễ dàng sử 

dụng, các dịch vụ khách hàng và mức độ hài lòng. Trong các thành 

phần tác động, sự hài lòng đóng vai trò trung gian có ý nghĩa thống kê 

và dịch vụ khách hàng là thành phần quan trọng nhất. 

2.3.2. Các nghiên cứu tại Việt Nam 

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về vấn đề vấn đề chấp nhận dịch 

vụ ngân hàng điện tử chưa có nhiều. Lê Văn Huy và Trương Thị Vân 

Anh (2008) cho thấy ba biến tính hữu ích được cảm nhận, sự tin cậy 

được cảm nhận và khả năng sử dụng là có ảnh hưởng đến ý định sử 

dụng e-banking của khách hàng tại Việt Nam; trong đó, biến khả năng 

sử dụng bao gồm sự dễ sử dụng cảm nhận và sự tự tin cảm nhận. 

Nguyễn Thanh Duy và Cao Hào Thi (2011) thu được kết quả nghiên 

cứu là: các nhân tố hiệu quả mong đợi, sự tương thích, nhận thức dễ 

dàng sử dụng, nhận thức kiểm soát hành vi, chuẩn chủ quan, hình ảnh 
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ngân hàng, nhân tố pháp luật có quan hệ tỉ lệ thuận với sự chấp nhận 

e-banking. Nhân tố rủi ro và bảo mật trong giao dịch là một trong 

những nhân tố quan trọng khiến khách hàng cân nhắc có nên chấp nhận 

sử dụng dịch vụ e-banking hay không bởi họ sợ mất cắp thông tin. Đỗ 

Thị Như Ngân, Ngô Thị Khuê Thư (2015) nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến việc chấp nhận dịch vụ e-banking tại Ngân hàng BIDV tại 

Đà Nẵng và cho thấy kế quả là hiệu quả mong đợi, khả năng tương 

thích, nhận thức dễ dàng sử dụng, nhận thức kiểm soát hành vi, chuẩn 

chủ quan, rủi ro trong giao dịch, nhân tố pháp luật và nhận thức chi phí 

chuyển đổi. Trong đó nhân tố tác động mạnh nhất đó là nhận thức dễ 

dàng sử dụng, nhân tố tác động ít nhất đó là nhận thức kiểm soát hành 

vi. 
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Chương 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Thiết kế nghiên cứu 

3.1.1. Mô hình nghiên cứu 

Các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy mô hình lý thuyết chấp 

nhận công nghệ là nền tảng chủ yếu. Dựa trên các kết quả thực nghiệm 

đã có, nghiên cứu sinh đã xây dựng mô hình nghiên cứu như sau: 

Sơ đồ 3.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

 

Nguồn: Đề xuất của nghiên cứu sinh 

3.1.2. Xây dựng thang đo 

Từ mô hình nghiên cứu đã được xây dựng, nghiên cứu sinh tiến 

hành xây dựng thang đo đối với các nhân tố trong mô hình. Tất cả các 

biến được đo lường bằng thang Likert từ 1 đến 7 với giá trị thấp nhất 

1 là “hoàn toàn không đồng ý” và giá trị cao nhất 7 là “hoàn toàn đồng 

ý”. 

3.1.3. Thiết kế bảng hỏi 

Bảng câu hỏi được thiết kế gồm 2 phần chính. Phần 1 là các 
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thông tin cá nhân của người trả lời bao gồm: Năm sinh, giới tính, trình 

độ học vấn, thu nhập, loại hình dịch vụ NHĐT đang sử dụng và thời 

gian đầu sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của Sacombank. Phần 2 

bao gồm các biến đo lường phù hợp với mô hình nghiên cứu. 

3.1.4. Khảo sát sơ bộ và điều chỉnh bảng câu hỏi 

Sau khi thiết kế bảng khảo sát, nghiên cứu sinh đã tiến hành 

khảo sát sơ bộ với 20 khách hàng có sử dụng dịch vụ NHĐT tại Đà 

Nẵng. Trên cơ sở các ý kiến phản hồi, nghiên cứu sinh đã điều chỉnh 

bảng khảo sát để tiến hành khảo sát chính thức. 

3.2. Nguồn và phương pháp thu thập dữ liệu 

3.2.1. Kích thước mẫu 

Theo Hair, Anderson, Tatham, và Black (1998), cỡ mẫu tối thiểu 

để có thể phân tích nhân tố khám phá EFA là 05 mẫu trên mỗi biến quan 

sát và kích thước mẫu không ít hơn 100. Trong nghiên cứu này nghiên 

cứu sinh sử dụng kỹ thuật EFA để kiểm định thang đo với số biến là 33 

nên kích thước mẫu tối thiểu phải là 165. Đối với phương pháp phân tích 

cấu trúc tuyến tính (SEM), cỡ mẫu cần phải lớn vì nó dựa vào lý thuyết 

phân phối mẫu (Raykov và Widaman, 1995). Theo nghiên cứu của Hair 

và cộng sự (1998) với phương pháp ước lượng Maxium Likelihood được 

sử dụng trong SEM thì kích cỡ mẫu tối thiểu từ 100 – 150. Căn cứ vào 

điều kiện triển khai khảo sát và nguồn lực hiện có, nghiên cứu sinh quyết 

định khảo sát 600 khách hàng. 

3.2.2. Thu thập dữ liệu 

Nghiên cứu sinh đã liên hệ với lãnh đạo các chi nhánh 

Sacombank để nhờ hỗ trợ triển khai khảo sát đối với khách hàng có sử 

dụng dịch vụ NHĐT khi họ đến phòng giao dịch của ngân hàng thực 

hiện giao dịch. Nghiên cứu sinh đã nhận được sự giúp đỡ và cam kết 

hỗ trợ của lãnh đạo chi nhánh ở 05 tỉnh và thành phố cụ thể như sau: 

Chi nhánh Trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh (200 khách hàng), Chi 

nhánh Đà Nẵng (200 khách hàng), Chi nhánh Quảng Nam (100 khách 

hàng), Chi nhánh Quảng Ngãi (100 khách hàng) và Chi nhánh Nghệ 
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An (100 khách hàng). Sau khi nhận lại 600 bảng khảo sát từ các chi 

nhánh Sacombank, nghiên cứu sinh đã tiến hành rà soát và cuối cùng 

thu được là 543 bảng khảo sát có thông tin trả lời đạt yêu cầu. 

3.2.3. Mô tả mẫu nghiên cứu 

Trong số 543 người được khảo sát số lượng nam và nữ tham gia 

trả lời khá cân đối với tỷ lệ nam và nữ lần lượt là 49,4% và 50,6%. 

Trình độ học vấn phổ biến của khách hàng tham gia cuộc khảo sát là 

đại học với tỷ lệ 64,6%, tiếp đó là phổ thông trung học với 19,5% và 

sau đại học là 15,8%. Số lượng khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ 

NHĐT từ năm 2015 đến 2018 chiếm đến hơn 80% số lượng khách 

hàng tham gia khảo sát. Hiện tại, phần lớn khách hàng sử dụng dịch vụ 

ngân hàng di động – mobile banking với 78,3% và còn lại là ngân hàng 

trực tuyến – internet banking với 21,7%. 

3.3. Phương pháp phân tích dữ liệu 

3.3.1. Thống kê mô tả và thống kê so sánh 

Nghiên cứu sinh trình bày các giá trị thống kê mô tả của từng 

nhân tố bao gồm các giá trị trung bình, độ lệch chuẩn, giá trị lớn nhất, 

giá trị nhỏ nhất của từng nhân tố và so sánh giữa các nhân tố với nhau. 

3.3.2. Đánh giá sơ bộ độ tin cậy của thang đo 

3.3.2.1. Kiểm định Cronbach’s Alpha 

- Các biến quan sát có hệ số tương quan biến-tổng nhỏ hơn 0,3 sẽ 

được loại ra khỏi mô hình 

- Vì nghiên cứu này là một đề tài mới, nên với hệ số Alpha trên 

0,7 thì thang đo được công nhận đủ điều kiện. 

- Cân nhắc loại bỏ nếu một biến có hệ số Alpha nếu biến đó bị 

loại (Cronbach’s Apha if Item deleted) lớn hơn hệ số Alpha hiện tại. 

3.3.2.2. Phân tích nhân tố EFA 

Để phục vụ cho mô hình cấu trúc tuyến tích thì phương pháp 

trích nhân tố được sử dụng là Principal Axis Factoring với phép xoay 

Promax. Các điều kiện để thang đo được chấp nhận trong phân tích 

nhân tố khám phá bao gồm: 
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- 0,5 ≤ KMO ≤ 1 và kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê với 

mức ý nghĩa 5%. 

- Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) > 0,5. 

- Phương sai trích phải lơn hơn 50%. 

3.3.3. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 

3.3.3.1. Kiểm định mô hình đo lường 

Mô hình đo lường được kiểm định bằng các chỉ tiêu: độ tin cậy, 

độ giá trị hội tụ và độ giá trị phận biệt. Theo (F. Hair Jr và cộng sự, 

2014) thang đó có ý nghĩa về giá trị tin cậy thì hệ số tin cậy tổng hợp 

và hệ số tải nhân tố đơn lẻ đều phải lớn hơn 0,7. Theo Fornell và 

Larcker (1981), phương sai trích phải lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì thang 

đó đạt được độ giá trị hội tụ. Để thang đo đảm bảo giá trị phân biệt thì 

căn bậc hai phương sai trích của mỗi nhân tố đo lường đều phải lớn 

hơn hệ số tương quan (latent variable correlations) giữa nhân tố đó với 

các nhân tố khác (Fornell và Larcker, 1981). 

3.3.3.2. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính 

Trong mô hình cấu trúc tuyến tính các biến quan sát được thể 

hiện bằng hình chữ nhật màu vàng và biến tiềm ẩn được thể hiện bằng 

hình tròn hoặc hình elip màu xanh. Các hệ số nằm trên đường mũi tên 

nối các biến tiềm ẩn với nhau là hệ số hồi quy. Hệ số nằm giữa các 

hình tròn hoặc elip là hệ số xác định R2. 

3.3.3.3. Kiểm định bootstrapping 

Sau khi ước lượng các hệ số trong mô hình nghiên cứu thì việc 

đánh giá lại mức độ tin cậy của các ước lượng đó là cần thiết. Khi các 

ước lượng của mô hình nghiên cứu đảm bảo được yêu cầu về độ tin 

cậy thì những kết quả nghiên cứu mới có khả năng được suy rộng ra 

cho tổng thể. Nếu không đảm bảo được yêu cầu về độ tin cậy thì các 

ước lượng này chỉ có thể phù hợp cá biệt đối với bộ số liệu được thu 

thập mà không có tính khái quát hóa. 

3.3.4. Phân tích phương sai một yếu tố 

Phân tích phương sai một yếu tố (Oneway ANOVA) dùng để 
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kiểm định giả thuyết trung bình bằng nhau của các nhóm mẫu với khả 

năng phạm sai lầm chỉ là 5%.  
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Chương 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

4.1. Thực trạng triển khai dịch vụ ngân hàng điện tử tại các ngân 

hàng thương mại Việt Nam 

Hiện nay các ngân hàng thương mại tại Việt Nam triển khai phổ 

biến là các dịch vụ ngân hàng qua tin nhắn (SMS banking), ngân hàng 

di động (Mobile banking) và ngân hàng trực tuyến (Internet banking). 

Trong đó, dịch vụ SMS banking hầu như không được đầu tư phát triển 

nhiều vì loại hình dịch vụ này chỉ có chức năng chính là thông báo các 

thông tin về giao dịch đến khách hàng. Thông tin từ báo cáo thường 

niên của các ngân hàng cho thấy trong những năm gần đây các ngân 

hàng tập trung cải tiến công nghệ ngân hàng để tiếp tục đa dạng hóa 

các tiện ích dịch vụ cho Internet banking và Mobile banking là chủ 

yếu. 

4.2. Phân tích các điều kiện cần thiết để phát triển dịch vụ ngân 

hàng điện tử tại Việt Nam 

4.2.1. Môi trường bên ngoài 

4.2.1.1. Khuôn khổ pháp lý 

Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành đã tạo ra hành lang 

pháp lý tương đối rõ ràng cho dịch vụ NHĐT, xác định rõ các điều kiện, 

quy trình triển khai dịch vụ NHĐT và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cả 

ngân hàng và khách hàng. Tuy nhiên, hành lang pháp lý đối với dịch vụ 

NHĐT vẫn còn một số nhược điểm làm hạn chế tốc độ phát triển của 

dịch vụ NHĐT cụ thể là: Thứ nhất, thủ tục giấy tờ đối với hoạt động 

thanh toán điện tử vẫn còn phức tạp và rườm rà. Thứ hai, các quy định 

của pháp luật cụ thể để bảo vệ khách hàng và thông tin cá nhân của 

khách hàng trong môi trường giao dịch điện tử còn hạn chế. Thứ ba, các 

ngân hàng chưa được tiếp cận cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để có thể 

khai thác phục vụ cho hoạt động kinh doanh, giảm bớt nguồn lực trong 

khâu thẩm định, quản lý thông tin khách hàng. Thứ tư, các quy định về 

văn thư lưu trữ chưa tương thích với việc ứng dụng chữ ký số trong các 
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văn bản, việc chuyển đổi qua lại giữa văn bản giấy và văn bản có chữ 

ký số chưa được quy định rõ ràng. 

4.2.1.2. Chính sách hỗ trợ 

Những chính sách hỗ trợ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

trong thời gian qua là điều kiện thuận lợi để các ngân hàng thương mại 

triển khai và mở rộng dịch vụ NHĐT đồng thời đảm bảo được an toàn 

trong hệ thống.  

4.2.1.3. Môi trường kinh tế 

Sự phát triển nhanh chóng của thị trường thương mại điện tử tại 

Việt Nam trong những năm gần đây là điều kiện thuận lợi quan trọng 

để dịch vụ NHĐT có thể phát triển. 

4.2.1.4. Ảnh hưởng xã hội 

Tại Việt Nam, trong những năm qua mức độ tiếp cận Internet 

của người dân đã gia tăng mạnh mẽ. Theo Ngân hàng Thế giới (World 

Bank) Việt Nam là 1 trong 3 quốc gia có tốc độ tăng trưởng số lượng 

người dùng Internet cao nhất thế giới. Mặc khác, số lượng người dùng 

điện thoại thông minh tại Việt Nam cũng đang trên đà tăng trưởng 

nhanh chóng. Tuy nhiên, một số nghiên cứu đã thực hiện tại Việt Nam 

về thái độ của khách hàng đối với dịch vụ ngân hàng điện tử cho thấy 

khách hàng cảm thấy e ngại khi sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử bởi 

vì ngại rủi ro. 

4.2.1.5. Mạng và đường truyền 

Nhìn chung, cho thấy chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin ở 

Việt nam còn nhiều hạn chế. Hiện tại lưu lượng băng thông cho mạng 

4G trên băng tần 1800 MHz (đang phục vụ cả mạng 2G) được đánh 

giá là quá thấp so với nhu cầu sử dụng của người dùng thực tế, nên dẫn 

đến tốc độ mạng 4G rất chậm, tốc độ trung bình Inetrnet của Việt Nam 

hiện nay được xếp ở vị trí 75 trên thế giới. Về an ninh thông tin, Tỷ lệ 

tổ chức có sử dụng tường lửa để bảo vệ hế thống mạng cũng chỉ có 

63,9% và việc trang bị hệ thống quản lý sự kiện an toàn thông tin là 

được thực hiện ít nhất với chỉ 19,1%. 
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4.2.1.6. Nhận thức lợi ích 

Các nghiên cứu về dịch vụ NHĐT có khảo sát khách hàng được 

thực hiện tại Việt Nam của Lê Văn Huy và Trương Thị Vân Anh 

(2008), Nguyễn Thanh Duy và Cao Hào Thi (2011) và Đỗ Thị Như 

Ngân, Ngô Thị Khuê Thư (2015) cũng cho thấy nhận thức lợi ích của 

khách hàng có vai trò quan trọng trong ý định sử dụng dịch vụ của họ. 

Như vậy, nhận thức của khách hàng về lợi ích của dịch vụ NHĐT ở 

Việt Nam là nhân tố có tác động tích cực đến sự phát triển của loại 

hình dịch vụ này. 

4.2.2. Bối cảnh tổ chức 

4.2.2.1. Quy mô ngân hàng 

Sự phân tầng rõ ràng về quy mô tổng tài sản và cả số lượng nhân 

viên mang đến hàm ý rằng nguồn lực của các ngân hàng cũng được 

phân tầng rõ ràng và mức độ đầu tư của các ngân hàng đối với công 

nghệ thông tin nói chung và dịch vụ NHĐT nói riêng cũng có sự khác 

nhau. Nhóm các ngân hàng quốc doanh sẽ có nhiều điều kiện hơn trong 

việc phát triển dịch vụ NHĐT và có khả năng cao trở thành những ngân 

hàng dẫn dắt thị trường. 

4.2.2.2. Sự ủng hộ của đội ngũ lãnh đạo 

Sự ủng hộ của đội ngũ lãnh đạo ngân hàng đối với dịch vụ 

NHĐT có thể được thể hiện trong báo cáo thường niên. Báo cáo thường 

niên của các ngân hàng thương mại Việt Nam năm 2016 và 2017 cho 

thấy hầu hết các ngân hàng đều có chiến lược, kế hoạch phát triển dịch 

vụ NHĐT nhằm mục tiêu đa dạng hóa dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh 

tranh và phục vụ khách hàng tốt hơn. 

4.2.2.3. Chi phí đầu tư, đào tạo 

Với hiện trạng hầu hết các ngân hàng đều có quy mô nhỏ, việc 

đầu tư phát triển dịch vụ NHĐT sẽ chủ yếu được dẫn dắt bởi nhóm 4 

ngân hàng lớn nhất trong hệ thống. Về nguồn nhân lực, tỷ lệ nhân viên 

chuyên trách CNTT, nhân viên chuyên trách về an toàn thông tin và tỷ 
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lệ nhân viên CNTT có chứng chỉ quốc tế về CNTT/Tổng số nhân viên 

chuyên trách về CNTT đều có xu hướng giảm trong giai đoạn 2013 – 

2017. Bên cạnh đó, chi phí bình quân đào tạo công nghệ thông tin trên 

mỗi nhân viên cũng có xu hướng giảm.   

4.2.3. Bối cảnh công nghệ 

Về năng lực công nghệ, trong số các ngân hàng tại Việt Nam 

triển khai dịch vụ NHĐT thì có đến 80% ngân hàng phát triển dịch vụ 

ở mức cơ bản và chỉ có 20% ngân hàng đã thực hiện cung cấp các tính 

năng nâng cao cho khách hàng. 

Về an toàn và bảo mật, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã 

mạnh dạn triển khai nhiều biện pháp đa dạng để đảm bảo an ninh, an 

toàn thông tin trong hệ thống. Mặc dù vậy, vẫn còn khoản 15% ngân 

hàng vẫn chưa thực hiện đầy đủ các biện pháp đảm bảo an ninh, an 

toàn hệ thống. 
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Chương 5: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý 

ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐIỆN TỬ TẠI 

SACOMBANK 

 

5.1. Dịch vụ ngân hàng điện tử tại Sacombank 

Ngân hàng Sacombank đã triển khai cung cấp dịch vụ ngân hàng 

điện tử từ năm 2005. Ngày 07/6/2018, Sacombank chính thức khởi 

động dự án nâng cấp hệ thống ngân hàng lõi T24 từ phiên bản R11 lên 

phiên bản R17 do đối tác Temenos thực hiện nhằm đẩy nhanh quá trình 

hoàn thành phương pháp tiêu chuẩn và tiến lên phương pháp tiếp cận 

nội bộ của Basel II. Dịch vụ ngân hàng điện tử của Sacombank bao 

gồm 2 loại hình dịch vụ chính là Internet banking (iBanking) và 

Mobile banking (mBanking). 

5.2. Thống kê mô tả và so sánh các nhân tố 

Thống kê về giá trị trung bình cho thấy tính dễ sử dụng dịch vụ 

ngân hàng điện tử đạt mức cao nhất trong tất cả các nhân tố với giá trị 

4.7576, kế đến là ý định sử dụng dịch vụ với giá trị là 4.3854. Các nhân 

tố còn lại phần lớn đều có giá trị trung bình trên mức 4. Riêng chuẩn 

chủ quan chỉ có giá trị trung bình là 3.5168. Điều này chứng tỏ khách 

hàng không coi trong chuẩn chủ quan bằng các nhân tố khác. 

5.3. Kiểm định sơ bộ độ tin cậy của thang đo trong mô hình nghiên 

cứu 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá cho thấy có 7 nhân tố được 

hình thành sau khi loại bỏ các biến quan sát có hệ số tải nhân tố nhỏ 

hơn 0,5. Phương sai trích là 54,04% đạt yêu cầu lớn hơn 50% và hệ số 

eigenvalue của tất cả các nhân tố đều lơn hơn 1.  

5.4. Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 

Hệ số xác định R2 đánh giá tác động của biến De su dung đến 

Huu dung là 0,337; tác động của De su dung, Huu dung va DVKH đến 

Hai long là 0,360 và tác động của Chu quan, Cam nhan, Huu dung và 

Hai long đến Y dinh là 0,402. Các hệ số xác định trong mô hình đều 
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có giá trị lớn hơn 0,26 cho thấy rằng tác động của các biến độc lập 

tương ứng lên các biến phụ thuộc là rất lớn (Cohen, 1988) 

Hình 4.1. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính 

 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu 

Giá trị p-value tương ứng với các mối quan hệ đều nhỏ hơn 0,01. 

Vì vậy, chúng ta có thể khẳng định là tất cả các mối quan hệ đều là 

thuận chiều với mức ý nghĩa là 1%. Tác động của De su dung đến Huu 

dung; tác động của De su dung, Huu dung va DVKH đến Hai long và 

tác động của Chu quan, Cam nhan, Huu dung và Hai long đến Y dinh 

đều là tác động tích cực và có ý nghĩa thống kê ở mức 1%. 

5.5. Phân tích ảnh hưởng của các biến định tính đến ý định sử dụng 

dịch vụ ngân hàng điện tử bằng ANOVA 

Kết quả ANOVA cho thấy không có sự khác biệt về ý định sử 

dụng dịch vụ NHĐT giữa nam và nữ; không có sự khác biệt về ý định 

sử dụng dịch vụ NHĐT giữa các nhóm khách hàng theo trình độ học 

vấn; không có bằng chứng thống kê cho thấy rằng ý định sử dụng dịch 

vụ NHĐT của Sacombank giữa 2 nhóm khách hàng đang sử dụng 

Internet banking và Mobile banking. 
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Chương 6: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

6.1. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử 

dụng dịch vụ NHĐT của khách hàng cá nhân tại Sacombank cho thấy 

nhận thức về tính dễ sử dụng của dịch vụ NHĐT có tác động tích cực 

đến nhận thức về tính hữu dụng của dịch vụ này; nhận thức về tính dễ 

sử dụng, nhận thức về tính hữu dụng và dịch vụ khách hàng đều có tác 

động tích cực đến thái độ của khách hàng; kiểm soát hành vi cảm nhận, 

chuẩn chủ quan và thái độ của khách hàng là các nhân tố tác động tích 

cực đến ý định sử dụng dịch vụ NHĐT của Sacombank. Trên cơ sở đó, 

Nghiên cứu sinh đề xuất một số biện pháp để nâng cao tính dễ sử dụng 

của dịch vụ NHĐT, nâng cao tính hữu dụng của dịch vụ NHĐT, tác 

động vào chuẩn chủ quan của khách hàng và nâng cao chất lượng của 

dịch vụ khách hàng nhằm tạo ra tác động tích cực tổng hợp đến ý định 

sử dụng dịch vụ NHĐT của khách hàng. 

6.2. Một số đề xuất đối với Sacombank để tiếp tục tạo ra tác động 

tích cực đến ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của khách 

hàng cá nhân 

6.2.1. Các biện pháp nâng cao tính dễ sử dụng của dịch vụ ngân hàng 

điện tử 

Thứ nhất, Sacombank cần thực hiện khảo sát khách hàng, tìm 

hiểu những khó khăn của khách hàng khi thao tác trên ứng dụng, giao 

diện website để liên tục cải tiến cấu trúc, chức năng của ứng dụng và 

giao diện website theo hướng thân thiện nhất với người sử dụng. 

Thứ hai, Sacombank cần tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống máy 

chủ, mở rộng đường truyền với băng thông rộng, dung lượng lớn, tốc 

độ cao. 

Thứ ba, Sacombank cần thực hiện mở rộng không ngừng mối 

quan hệ hợp tác và liên kết với các công ty bảo hiểm, đại lý mua bán 

xe ô tô, hệ thống siêu thị, các khu vui chơi, giải trí, các điểm du lịch… 

Thứ tư, Sacombank cần triển khai 04 sản phẩm tiết kiệm truyền 
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thống lên kênh mobile banking, tích hợp và đồng nhất toàn bộ, thông 

suốt giữa kênh mobile banking và internet banking. 

6.2.2. Các biện pháp nâng cao tính hữu dụng của dịch vụ ngân 

hàng điện tử 

- Tiếp tục mở rộng tăng cường hợp tác thu hộ, nhằm đáp ứng nhu 

cầu thanh toán thiết yếu phục vụ đời sống (nước, tuyền hình cáp, thanh 

toán viện phí) và nhóm dịch vụ đặt hàng trực tuyến. 

- Cải tiến và xây dựng các dịch vụ thanh toán mở rộng trên các 

kênh Ngân hàng hiện đại: (i) nâng cấp wiframe, luồng xử lý, giao diện 

toàn bộ phân hệ BillPayment, (ii) xây dựng các tính năng thanh toán 

mở rộng. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác mở rộng đối tác liên kết ví điện tử - 

tài khoản thanh toán, dự kiến 05 đối tác mới : Momo, Grab, Airpay, 

Foody, VTC…. 

- Phát triển mô hình thương mại di động và ứng dụng trên web. 

6.2.3. Các biện pháp tác động vào chuẩn chủ quan của khách 

hàng 

Thứ nhất, Sacombank cần tăng cường quảng bá để khuyến khích 

sự tiếp cận và sử dụng dịch vụ NHĐT đối với các khách hàng hiện tại 

của ngân hàng mà chưa sử dụng dịch vụ NHĐT. 

Thứ hai, Sacombank cũng nên thực hiện chương trình cộng điểm 

thưởng quy đổi thành tiền mặt, phiếu rút thăm trúng thưởng, hay phiếu 

mua sắm khi khách hàng giới thiệu người quen tham gia sử dụng dịch 

vụ NHĐT. Đồng thời, tăng cường hoạt động quảng cáo sử dụng các 

nhân vật có uy tín trong cộng đồng, những người nổi tiếng để giới thiệu 

về dịch vụ NHĐT. 

Thứ ba, Sacombank cần lấy ý kiến trực tiếp của khách hàng và 

đầu tư thực hiện chiến dịch quảng cáo, tiếp thị bằng cách sử dụng hình 

ảnh thực của khách hàng. 

Thứ tư, Sacombank cần tối ưu hóa việc sử dụng các cơ sở vật 

chất hiện tại để thực hiện hoạt động truyền thông, quảng cáo cho dịch 
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vụ NHĐT. 

6.2.4. Các biện pháp nâng cao chất lượng của dịch vụ khách 

hàng 

Ngân hàng cần tiếp tục đào tạo nhân viên và tối ưu hóa phần 

mềm quản lý quan hệ khách hàng (CRM) bao gồm:  

- Tập hợp tất cả thông tin khách hàng thành một hệ thống, lưu giữ 

tất cả thông tin và lịch sử giao dịch với khách hàng. 

- Kiểm soát được nhân viên đang làm việc gì và tiến độ chăm sóc 

khách hàng như thế nào đối với mỗi khách hàng. 

- Phân tích tiềm năng của từng khách hàng cũng như phải phân 

tích và đánh giá các giao dịch với khách hàng. 

6.3. Hạn chế của Luận án và hướng nghiên cứu tiếp theo 

Luận án còn tồn tại một số hạn chế như sau: Thứ nhất, Nghiên 

cứu sinh chưa khảo sát được toàn bộ các khách hàng cá nhân ở tất cả 

các chi nhánh của Sacombank do giới hạn về thời gian và các mối quan 

hệ với lãnh đạo chi nhánh ngân hàng. Thứ hai, do sự không sẵn có của 

nguồn dữ liệu thứ cấp nên một số vấn đề chưa được phân tích sâu sắc 

trong quá trình nghiên cứu về các điều kiện để phát triển dịch vụ 

NHĐT tại Việt Nam. Sau Luận án này, các nghiên cứu tiếp theo có thể 

được tiến hành toàn diện hơn và mẫu nghiên cứu có tính đại diện cao 

hơn. Mặt khác, các nghiên cứu tiếp theo cũng có thể tiếp tục mở rộng 

hướng nghiên cứu này bằng cách bổ sung, chỉnh sửa mô hình nghiên 

cứu của Luận án để hoàn thiện mô hình nghiên cứu ngày càng phù hợp 

với đặc thù tại Việt Nam và tìm ra những nhân tố khác có ảnh hưởng 

đến ý định sử dụng dịch vụ NHĐ. 


