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1. Những kết quả chính của luận án  

Kết quả nghiên cứu 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 sự 

hài lòng của khách hàng; kiểm soát hành vi cảm nhận, chuẩn chủ quan và sự hài lòng 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. 

2. Những 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. 

3. Khả năng ứng dụng trong thực tế 

Các kết quả nghiên cứu của Luận án là cơ sở vững chắc để các nhà quản trị tại 

Sacombank nói riêng và các ngân hàng thương mại nói chung có thể đề ra chiến lược, kế 

hoạch và các biện pháp phát triển dịch vụ NHĐT trong thời gian tới. Trong phạm vi 



 

Sacombank, Luận án đã 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. 

4. Hướng nghiên cứu tiếp theo 

Mặc dù Nghiên cứu sinh đã có nhiều nỗ lực trong quá trình thực hiện Luận án nhưng 

với sự giới hạn về nguồn lực, 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 NHĐT. 
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1. Main results of the dissertation 

Research results show that customers’ perceived ease of use of e-banking service has 

a positive impact on perceived usefulness of this service. Customers’ perceived ease of 

use, perceived usefulness and customer service have positive impacts on customer attitude. 

Customers’ perceived behavioral control, subjective norms and customer attitude 

positively affect the intention to use e-banking service. Based on these findings, the PhD 

student proposes many measures to improve customers’ perceived ease of use, perceived 

usefulness, the impact of subjective norms and enhance customer service quality to create 

a synergistic positive impact on customers' intention to use Sacombank’s e-banking 

service. 

2. New contributions of the dissertation 

Firstly, the thesis has once again affirmed that the technology acceptance model is 

still a reliable theoretical foundation to study the intention to use e-banking service. Based 

on this foundation, researchers can have modifications suit specific research conditions. 

The research model of the thesis can also be applied to studies on the intention to use e-

banking service at other banks because Sacombank is a typical bank implementing e-

banking service in Vietnam. Secondly, the thesis has built a research model to investigate 

factors affecting the individual customers' intention to use e-banking service on the basis 

of inheriting and developing researches in the world and at Vietnam. Research results with 

a rather large sample of 543 respondents from 5 provinces and cities show that the research 

scale is relatively stable and the research model is appropriate. Third, the thesis analyzed 

the factors affecting the intention to use e-banking services at a specific bank. These 

research results further clarify factors affecting the intention to use e-banking service in 

Vietnamese conditions.    

3. Ability to apply in practice 

The research results of the thesis are a solid foundation for administrators at 

Sacombank in particular and commercial banks in general to propose strategies, plans and 

measures to develop e-banking service in the future. For Sacombank, the thesis proposes a 

number of measures to improve customers’ perceived ease of use, perceived usefulness, 

the impact of subjective norms and enhance customer service quality to create a synergistic 

positive impact on customers' intention to use Sacombank’s e-banking service. 

4. Further research 



 

Although the PhD student has made many efforts to conduct the thesis, due to limited 

resources, it still has some limitations as follows: First, the PhD student has not fully 

surveyed individual customers at all Sacombank branches. Secondly, due to the lack of 

secondary data sources, some issues have not been analyzed deeply for the conditions to 

develop e-banking service in Vietnam. After this thesis, the follow-up studies can be 

conducted more comprehensively with more representative research sample. On the other 

hand, the next studies can also expand this research direction by supplementing and 

modifying the research model to have a complete one which is more suitable for specific 

characteristics of Vietnamese banks and find out other factors that affect the intention to 

use e-banking service. 
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