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CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 
 

1.1. Cơ sở nghiên cứu 

1.1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu 

Toàn cầu hoá và tự do hoá thương mại nhanh chóng trong những năm vừa qua 

đã tạo ra nhiều thay đổi to lớn về môi trường kinh tế quốc tế. Các công ty đa quốc 

gia và xuyên quốc gia đã mở rộng lãnh thổ hoạt động của mình và ngày càng có 

nhiều ảnh hưởng đến các quốc gia trên thế giới. Do vậy, để có thể tồn tại và đứng 

vững ngay trên “sân nhà” đòi hỏi các doanh nghiệp của trong nước phải không 

ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh so với doanh nghiệp trong nước mà còn cả với 

các doanh nghiệp nước ngoài. Các ngân hàng không có khả năng cạnh tranh sẽ được 

thay thế bằng các ngân hàng có năng lực tốt hơn, điều này cho thấy chỉ có các ngân 

hàng có năng lực cạnh tranh cao nhất mới có lợi thế về cạnh tranh.  

Ở Việt Nam quá trình thực hiện cơ cấu lại hệ thống ngân hàng trong giai đoạn 

1990 – 2010 và đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 

2015 theo Quyết định số 254/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, đã 

tạo ra cho ngành ngân hàng nhiều thay đổi lớn cả về số lượng, quy mô và chất lượng, 

đây là những tiền đề cơ bản ban đầu đáp ứng các cam kết đã ký trong lộ trình hội 

nhập của lĩnh vực ngân hàng và tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống ngân hàng bước 

vào thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Tuy nhiên, bên cạnh những thành công trong 

quá trình hội nhập, các ngân hàng thương mại Việt Nam đã bộc lộ một số bất cập 

như trình độ quản trị, nguồn nhân lực còn yếu, tỷ lệ nợ xấu gia tăng, thanh khoản 

thấp…dẫn đến năng lực cạnh tranh chưa cao. Thực trạng này đặt ra vấn đề cấp bách 

phải tái cấu trúc hệ thống các ngân hàng thương mại từ đó năng cao năng lực cạnh 

tranh. Do vậy, trong môi trường cạnh tranh và đòi hỏi của hội nhập như hiện nay, hệ 

thống ngân hàng không những phải duy trì được sự ổn định trong hoạt động của 

mình mà còn phải có năng lực cạnh tranh đối với các tổ chức tài chính phi ngân hàng 



2 
 

 
 

và các định chế tài chính khác. Các ngân hàng thương mại (NHTM) trên địa bàn 

Thành Phố Hồ Chí Minh cũng không nằm ngoài những đòi hỏi này. 

Mặt khác, khủng hoảng tài chính toàn cầu đang diễn ra rất phức tạp và nhiều 

ngân hàng thương mại tại Mỹ và Châu Âu đã phải đóng cửa, phá sản hoặc hợp nhất. 

Từ năm 2000 đến nay, theo thống kê của Bảo hiểm tiền gửi liên bang của Mỹ (2014) 

(FDIC - Federal Deposit Insurance Corporation) đã có 538 ngân hàng trên thế giới 

phá sản, chỉ riêng giai đoạn 2011 – 2014 đã có 183 ngân hàng tuyên bố phá sản. Đây 

cũng là một vấn đề mà các NHTM Việt Nam nói chung và các ngân hàng trên địa 

bàn TP.HCM nói riêng cũng bị tác động không nhỏ và đó cũng là bài học thiết thực 

cho các NHTM trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của 

mình trong quá trình toàn cầu hoá nền kinh tế. 

Với vai trò quan trọng của năng lực cạnh tranh đối với các doanh nghiệp trong 

việc tạo ra lợi thế cạnh tranh và đạt được mục tiêu chiến lược, nghiên cứu này sẽ 

xem xét các vấn đề có liên quan trong quản lý chiến lược và năng lực cạnh tranh. 

Các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh theo quan điểm dựa trên năng lực (CBV-

Competence-based View) và tác động của nó đến kết quả kinh doanh nhằm phác hoạ 

nên bức tranh về năng lực cạnh tranh dựa trên năng lực của doanh nghiệp. 

Jackson, Hitt & DeNisi (2003) cho rằng, trong bất kỳ bối cảnh cạnh tranh thì 

nguồn lực vô hình có khả năng tạo ra năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, môi trường 

năng động với những thay đổi nhanh chóng và khó lường thì nguồn lực đã trở nên dễ 

dàng truy cập, bắt chước và thay thế nên rất khó có các nguồn lực đáp ứng đầy đủ 

các tiêu chí có giá trị, hiếm, không thể thay thế và khó bắt trước (VRIN - Value, 

Rare, Inimitable, Non-substitutale) của Barney đề ra. Sanchez (2008) cho rằng, thành 

công của doanh nghiệp theo lý thuyết nguồn lực chủ yếu dựa vào lợi thế so sánh thay 

vì tập trung vào nguồn gốc lợi thế cạnh tranh dài hạn của doanh nghiệp đó là bản chất 

cấu trúc nguồn lực công ty được đưa ra bởi khả năng năng động và hội nhập của doanh 

nghiệp. Ngoài ra, sự kết hợp mới các nguồn lực và mối quan hệ hệ thống các nguồn lực 

của doanh nghiệp là nguồn lợi thế cạnh tranh bền vững mà các đối thủ cạnh tranh sẽ khó 

có thể bắt chước hoặc cải tiến (Galunic & Rodan, 1998).  
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Theo Sanchez & Heence (1996, 2004) thì năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp dựa trên khả năng kết hợp các nguồn lực của doanh nghiệp nhằm tạo ra lợi 

thế cạnh tranh. “Năng lực cạnh tranh của một công ty là khả năng duy trì, triển khai, 

phối hợp các nguồn lực và khả năng theo cách giúp công ty đạt được mục tiêu của 

nó” (Sanchez & Heene, 1996, 2004). Như vậy, tiếp cận dựa trên nguồn lực dựa vào 

lợi thế nguồn lực của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh còn tiếp cận dựa trên 

năng lực thì dựa vào khả năng kết hợp các nguồn lực để tạo ra năng lực - đòi hỏi 

doanh nghiệp phải năng động, hệ thống, nhận thức và toàn diện trong quản lý chiến 

lược (Sanchez, 2008). Bản chất của năng lực cạnh tranh đã được chuyển hướng chú 

trọng vào năng lực thay vì nguồn lực (Sanchez & Heence, 1996, Sanchez, 2001; 

Freiling & ctg, 2008). Theo quan điểm dựa trên năng lực của doanh nghiệp thì năng 

lực là chìa khóa để duy trì lợi thế cạnh tranh bền vững và đạt hiệu quả cao (Grant, 

1996; Jackson, Hitt & DeNisi, 2003; Teece, Pisano & Shuen, 1997; Sanchez & 

Heence, 1996, 2004; Sanchez, 2008). Như vậy, năng lực cạnh tranh trở thành một 

tiêu chí quan trọng để đánh giá sự tồn tại và phát triển của một ngân hàng trong môi 

trường cạnh tranh quốc tế ngày càng gia tăng. 

Ngoài ra, để đặt vấn đề nghiên cứu trong một bối cảnh cụ thể, ngân hàng 

thương mại cổ phần Việt Nam và các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần tại 

Thành phố Hồ Chí Minh được lựa chọn để nghiên cứu bởi vì còn thiếu những nghiên 

cứu thực nghiệm về năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng và TP. Hồ Chí 

Minh là thành phố tập trung hầu hết tất cả các ngân hàng thương mại cổ phần 

(NHTMCP) Việt Nam đang hoạt động tại đây. 

1.1.2. Khái quát tình hình cạnh tranh các ngân hàng thương mại Việt Nam 

Hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam đã có sự phát triển nhanh chóng cả 

về số lượng lẫn quy mô. Số lượng ngân hàng từ 9 ngân hàng vào năm 1991 lên 74 

ngân hàng vào năm 2001 và tới thời điểm 31/12/2013 là 98 ngân hàng. Trong đó, 1 

ngân hàng thương mại quốc doanh, 37 ngân hàng TMCP, 4 ngân hàng liên doanh, 5 

ngân hàng 100% vốn nước ngoài và 51 chi nhánh ngân hàng nước ngoài chưa kể văn 

phòng đại diện của các ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam. Như vậy, số lượng ngân 
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hàng tăng lên tập trung vào 2 khối là NHTMCP và các chi nhánh ngân hàng nước 

ngoài cho thấy sức hấp dẫn của ngành Ngân hàng Việt Nam đối với các nhà đầu tư 

trong nước cũng như các tổ chức tài chính quốc tế. Ngoài các ngân hàng, thị trường 

tài chính Việt Nam còn khoảng 30 công ty tài chính và cho thuê tài chính, hơn 1.000 

quỹ tín dụng. Như vậy, sau khi ký kết Hiệp định thương mại Việt – Mỹ (2001) và gia 

nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (2007), Việt Nam đã mở cửa thị trường đối với 

các ngân hàng nước ngoài. Sự hiện diện của ngân hàng nước ngoài đang tăng lên 

đáng kể. Trước cuộc đổ bộ này, các ngân hàng nội buộc phải có những chuẩn bị như 

tăng vốn, hợp tác với nước ngoài để hạn chế mất thị phần. 

 
 

 

Hiện nay, các NHTM có vốn nhà nước vẫn thống trị cả thị trường tín dụng lẫn 

huy động nhưng họ đang mất dần thị phần cả về huy động lẫn tín dụng cho các đối 

thủ thuộc nhóm thương mại cổ phần. Nếu như năm 2000, 4 NHTMNN chiếm 70% 

thị phần tín dụng thì đến năm 2007, tỷ lệ này giảm về dưới 60% và hiện chỉ nhỉnh 

hơn một chút so với khối ngân hàng thương mại cổ phần. Chỉ 5 năm trở lại đây, 

NHTMCP đã giành được hơn 15% thị phần từ tay NHTMNN. Trong khi Agribank là 

ngân hàng mất nhiều thị phần nhất thì thị phần của VietinBank lại tăng thêm 1,3% 

trong vòng 3 năm qua. 

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam 
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Biểu đồ 1.1: Số lượng NHTM Việt Nam 2013 

Ngân hàng TMQD Ngân hàng TMCP Chi nhánh NHNN

Ngân hàng Liên doanh Ngân hàng 100% vốn NN Tổng số ngân hàng 
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Cuộc cạnh tranh về thị phần càng trở nên gay gắt hơn khi quá trình tái cơ cấu 

ngân hàng được đẩy nhanh để giải quyết vấn đề nợ xấu cũng như đáp ứng các tiêu 

chuẩn quốc tế. Thêm vào đó, hiện khối NHTMNN tập trung chủ yếu vào cho vay các 

tập đoàn, DNNN, trong khi khối NHTMCP tập trung cho vay DN nhỏ và vừa, khách 

hàng cá nhân, trong khi khối ngân hàng ngoại t ích cực chào vay các doanh nghiệp 

trong nước, thì khối ngân hàng nội cũng tích cực tiếp cận doanh nghiệp FDI. 

 

Bên cạnh sự tăng trưởng về số lượng, quy mô hoạt động của các ngân hàng 

cũng phát triển mạnh mẽ. Năm 2007, tổng tài sản của các ngân hàng là 1.500 ngàn tỷ 

đồng thì đến năm 2012 quy mô tổng tài sản của các ngân hàng và tổ chức tín dụng tại 

Việt Nam đạt trên 4.866,118 ngàn tỷ đồng. Trong đó khối NHTMCP chiếm tỷ trong 

cao nhất với 43,21% tổng tài sản vượt lên trên 5 NHTMQD (42,52%).  Theo công bố 

của NHNN thì đ ến cuối năm 2013 quy mô tổng tài sản của toàn hệ thống đạt 

5.755,87 nghìn tỷ đồng, tăng 899,752 ngàn tỷ đồng so với năm 2012. Trong đó, tổng 

tài sản của nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước (VCB, Agribank, 

Vietinbank, BIDV) đạt 2.504,87 nghìn tỷ đồng, nhóm ngân hàng thương mại cổ phần 

đạt 2.463,44 tỷ đồng. Theo báo cáo tài chính hợp nhất một số ngân hàng mới công 

bố, tổng tài sản đến 31/12/2013 của Vietcombank đạt 467.459 tỷ đồng, tăng tới 

52.970 tỷ đồng so cuối 2012; tài sản của BIDV cũng tăng hơn 13%... Trong khi đó, 

0.0%
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20.0%
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40.0%
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Biểu đồ 1.2: Thị phần tín dụng ngân hàng Việt Nam giai đoạn 
2007-2013

NHTMNN
NHTMCP
KHÁC

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam 
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bán 85% cổ phần cho một nhóm các nhà đầu tư (do Tập đoàn Thiên Thanh đứng 

đầu), và vụ sát nhập Ngân hàng TMCP Phương Tây (Western Bank) với Công ty Tài 

chính Dầu khí (PVFC). Các nhà đầu tư nước ngoài đã tăng cư ờng sự hiện diện của 

mình trong khu vực ngân hàng, với vụ mua lại 20% cổ phần của Ngân hàng Tiên 

Phong của một nhóm các nhà đầu tư do DOJI đứng đầu 

 
 

Theo báo cáo kết quả tài chính năm 2013 của nhiều ngân hàng thương mại 

cho thấy, đã b ị lỗ hoặc sụt giảm mạnh về lợi nhuận. Nhiều NHTM phải cắt giảm 

nhân sự, thu hẹp mạng lưới… để giảm chi phí. Hệ thống NHTM cũng đang bước vào 

cuộc thanh lọc mạnh mẽ. Theo báo cáo của NHNN, lợi nhuận của toàn hệ thống 

ngân hàng lũy kế đến hết tháng 11/2013 đạt 29.500 tỷ đồng, tăng 3,2% so với năm 

2012. Tuy nhiên, nếu so sánh với các năm 2010-2011, thì lợi nhuận trước thuế lũy kế 

năm 2013 chỉ bằng 53% -64%. Đặc biệt, có tới 17%  ngân hàng lỗ trong năm 2013. 

Nhìn chung, trong năm 2013 trên 50% số ngân hàng giảm lợi nhuận so với năm 

2012.  Do tình hình  kinh tế khó khăn trong giai đoạn 2010 – 2013, các doanh nghiệp 

tiếp tục gặp khó khăn nên không vay thêm và chỉ tập trung duy trì và ổn định sự hoạt 

động. Theo tổng cục Thống kê số doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể hoặc 

ngừng hoạt động năm 2013 là 60.737 doanh nghiệp, tăng 11,9% so với năm trước, 
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trong đó số doanh nghiệp đã giải thể là 9.818 doanh nghiệp, tăng 4,9%; số doanh 

nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 10.803 doanh nghiệp, tăng 35,7%; số doanh 

nghiệp ngừng hoạt động nhưng không đăng ký là 40.116 doanh nghi ệp, tăng 8,6%. 

Thêm vào đó, các ngân hàng cũng ngần ngại khi nợ xấu tăng cao. 

 
 

Đến hết năm 2013, ROA, ROE của các ngân hàng cũng chưa được cải thiện, 

đều giảm so với năm 2012 khi chỉ đạt lần lượt 0.53% và 5,6%. So với năm 2012 đã 

giảm trên 50% ROA và trên 40% ROE. Nguyên nhân chủ yếu là chênh lệch lãi suất 

đầu ra, đầu vào giảm mạnh, chi phí dự phòng rủi ro, tập trung là rủi ro tín dụng trong 

hoạt động cho vay tăng mạnh, trong khi chất lượng dự phòng giảm sút. Tỷ lệ an toàn 

vốn CAR đến 31/12/2013 đạt 13,25% giảm mạnh so với mức 13,75% của cuối tháng 

12/2012. Trong đó, CAR của khối ngân hàng thương mại Nhà nước đạt 10.91%, 

khối ngân hàng thương mại cổ phần đạt 12,56%. Tỷ lệ cấp tín dụng so với nguồn 

vốn huy động tại thị trường 1 của toàn hệ thống đạt 84,71%. 

CTG VCB STB EIB SHB ACB BID MBB NVB TECH EAB

Tổng tài sản 576.368 468.994 161.378 169.835 143.626 166.599 548.386 180.381 29.074 158.896 74.919

Tiền gửi khách hàng 364.497 332.246 131.645 79.472 90.761 138.111 338.902 136.089 18.377 119.977 65.086

Vốn chủ sở hữu 54.075 42.386 17.064 14.680 10.356 12.504 32.040 15.148 3.204 13.920 5.884

Thu nhập lãi thuần 18.277 10.782 6.627 2.736 2.104 4.386 13.950 6.124 0.596 2.292 2.227

Lợi nhuận trước thuế 7.751 5.743 2.961 0.828 1.000 1.036 5.290 3.022 0.024 0.878 0.430

Lợi nhuận sau thuế 5.808 4.378 2.229 0.659 0.850 0.826 4.051 2.286 0.018 0.659 0.328
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Tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng có xu hướng tăng nhanh đáng kể từ 2009 đến 

2012. Tại thời điểm cuối năm 2009 tỷ lệ này là 2,2% nhưng đến tháng 9/2012 con số 

này là 8,82%. Đến 31/12/2012, tổng dư nợ đối với nền kinh tế là 3.090.904 tỷ đồng; 

tỷ lệ nợ xấu 4,08% tương ứng với 126.108 tỷ đồng nợ xấu. Trong năm 2013 nợ xấu 

của toàn ngành có những dấu hiệu tích cực, giảm từ mức 4,3% đầu năm 2013 xuống 

còn 3,79% vào 31/12/2013 nhưng con số tuyệt đối tương ứng là 131.788 tỷ đồng.  

Đây là kết quả của việc các NHTM đã chủ động, tích cực dùng dự phòng để xử lý nợ 

xấu, đồng thời thận trọng hơn trong các quyết định cho vay nhằm đảm bảo chất 

lượng tài sản. Mặc dù vậy, theo báo cáo của tổ chức xếp hạng tín nhiệm Moody’s 

Investor Service thì nợ xấu của ngân hàng Việt Nam phải chiếm ít nhất 15% tổng tài 

sản và đây là nước có tỷ lệ nợ xấu cao nhất trong 6 nước Đông Nam Á mà Fitch theo 

dõi. Tỷ lệ nợ xấu của Việt Nam đến cuối tháng 2/2014 là 3,86%, tương đương với 

122.000 tỷ. Tuy nhiên, có khoảng 185.000 tỷ đồng nợ do thực hiện Quyết định 

780/QĐ-NHNN của NHNN về cơ cấu lại nợ nên đã không đư ợc chuyển thành nợ 

xấu. Nếu cộng cả số nợ này thì tại thời điểm này tổng số nợ xấu vào khoảng 307.000 

tỷ đồng, tương đương 9,71% dư nợ toàn hệ thống. 

 

 

Ngân hàng nhà nước cũng đã ban hành nhiều văn bản nhằm quy định và kiểm 

soát nợ xấu của các ngân hàng thương mại như thông tư 02/2013/TT-NHNN về phân 

loại nợ (có hiệu lực từ tháng 6 năm 2014), bên cạnh đó Quyết định số 493/2005/QĐ-
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Biểu đồ 1.6: Tỷ lệ nợ xấu của NHTMVN giai đoạn 2004 - 2013

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo của Ngân hàng nhà nước Việt Nam 
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NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước được sửa đổi, bổ sung 

bởi Quyết định số 17/2007/QĐ-NHNN ngày 25/4/2007 của Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước trong phân loại nợ và trích lập dự phòng đầy đủ cho các loại nợ. Trong 

năm 2013, NHNN cũng đã thành l ập công ty Quản lý tài sản Việt Nam (VAMC) để 

mua nợ xấu giúp các ngân hàng. Tính tới thời điểm 31/12/2013 thì công ty này đã 

mua hơn 35.000 tỷ đồng nợ xấu thông qua phát hành trái phiếu đặc biệt, theo đúng 

kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có thông tin cụ thể về việc xử lý nợ sau 

khi VAMC mua vào dù có nhiều sự quan tâm từ các nhà đầu tư nước ngoài về việc 

mua lại nợ xấu của Việt Nam. 

Như vậy, hệ thống NHTM Việt Nam đã có nhi ều thay đổi trong giai đoạn 

2010 - 2013 với sự ngày càng cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng trong nước, 

nước ngoài và các tổ chức tài chính tín dụng khác khi lộ trình mở của WTO đã thực 

hiện. Ngoài ra, tình hình kinh tế khó khăn chung đã làm cho tình hình kinh doanh 

của các ngân hàng có xu hướng giảm sút đáng kể và nợ xấu tăng cao. Mặc dù NHNN 

đã có nhiều chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng và xử lý nợ xấu của ngân hàng 

thương mại nhưng cũng chưa có nh ững thay đổi đáng kể. Trong bối cảnh đó, các 

ngân hàng thương mại cần phải nỗ lực cơ cấu lại tổ chức, định hướng lại chiến lược 

nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để duy trì và phát triển bền vững. 

1.2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến luận án 

Có nhiều nghiên cứu quan đến năng lực cạnh tranh, trong luận án trình bày 

tóm tắt một số nghiên cứu của các tác giả nước ngoài và trong nước có liên quan đến 

đề tài. 

1.2.1. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 

(1) Nghiên cứu của Cameli & Tishler (2004) về mối quan hệ của các yếu tố 

vô hình với kết quả kinh doanh của tổ chức hành chính tại Israel, đã dựa trên trường 

phái nguồn lực và quản trị chiến lược nhằm đánh giá sự tác động của các yếu tố 

nguồn lực vô hình của tổ chức đến kết quả hoạt động của tổ chức. Nghiên cứu này 

tác giả đã xây dựng mô hình của 6 yếu tố: (1) khả năng quản trị, (2) nguồn lực con 
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người, (3) cảm nhận danh tiếng của tổ chức, (4) kiểm soát nội bộ, (5) quan hệ lao 

động, và (6) văn hoá tổ chức có tác động tích cực đến kết quả hoạt động của tổ chức. 

Kết quả cho thấy cả 6 yếu tố đều có tác động tích cực đến kết quả hoạt động của tổ 

chức. 

(2) Nghiên cứu của Aziz & ctg (2006) về cạnh tranh nguồn lực của các nhà 

đầu tư phát triển nhà tư nhân tại Malaysia đã xếp hạng các nguồn lực để tạo ra năng 

lực cạnh tranh của các nhà đầu tư phát triển địa ốc của Malaysia với 14 yếu tố (Vị trí 

đắc địa; dòng tiền; Đánh giá tiềm năng thị trường; Mối quan hệ với chính quyền; 

Quản trị cấp cao; tổ chức và dịch vụ uy tín; Khả năng quản lý thay đổi; Mối quan hệ 

với các nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ có năng lực; nhân viên có tay nghề cao; quản lý 

rủi ro và khủng hoảng; Chiến lược và chính sách của tổ chức; Đào tạo và phát triển 

nhân viên; Bí mật thương mại và dự án đổi mới; Một phần của tập đoàn lớn). Trong 

đó, tập trung vào 3 nhóm là: quản trị, tổ chức và mạng lưới tạo ra năng lực cạnh 

tranh của các nhà phát triển nhà tư nhân tại Malaysia. 

(3) Nghiên cứu của Thompson, Strickland & Gamble (2007) đã đ ề xuất các 

yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh tổng thể của một doanh nghiệp dựa trên 10 yếu 

tố (Hình ảnh/uy tín, công nghệ, mạng lưới phân phối, khả năng phát triển và đổi mới 

sản phẩm, chi phí sản xuất, dịch vụ khách hàng, nguồn nhân lực, tình hình tài chính 

và trình độ quảng cáo, khả năng quản lý thay đổi). Tuy nhiên nghiên cứu này mới chỉ 

xây dựng các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và đánh giá nó 

dựa trên phương pháp cho điểm nhằm so sánh năng lực giữa các doanh nghiệp mà 

chưa xác định được mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố này đến kết quả kinh doanh 

của doanh nghiệp. 

 (4) Nghiên cứu của Aboagye-Debrah (2007) về tình hình cạnh tranh, tăng 

trưởng và hiệu quả của ngành ngân hàng tại Ghana đã phân tích các y ếu tố cạnh 

tranh về thị phần cho vay và huy động vốn và mức độ tập trung thị trường của các 

ngân hàng thông qua mô hình 5 áp lực cạnh tranh của Porter. Tác giả đã đánh giá kết 

quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng tại Ghana dựa trên các tiêu chí CAMEL. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy tốc độ gia tăng quy mô tài sản có tác động tới kết quả 
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kinh doanh của ngân hàng. Tuy nhiên, hạn chế của nghiên cứu này mới đánh giá 

năng lực cạnh tranh và kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại tại Ghana 

dựa trên các chỉ tiêu tài chính mà chưa đánh giá trên các nguồn lực khác của ngân 

hàng tạo nên năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. 

(5) Nghiên cứu của Ilihomovich (2009) đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng 

đến kết quả kinh doanh của các ngân hàng nước ngoài tại Malaysia trong giai đoạn 

2004-2008 đã sử dụng yếu tố CAMEL tác động tới kết quả kinh doanh (ROE, ROA). 

Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ đánh giá kết quả kinh doanh của ngân hàng thương 

mại trên khía cạnh tài chính mà chưa đánh giá các khía cạnh khác tạo ra năng lực 

cạnh tranh và hiệu quả tổng thể của ngân hàng thương mại. 

(6) Nghiên cứu của Onar & Polat (2010) về các nhân tố tác động tới mối quan 

hệ giữa quá trình xây dựng năng lực và lựa chọn chiến lược kinh doanh của 104 

doanh nghiệp niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Istabul – Thổ Nhĩ Kỳ thông qua 

phỏng vấn tổng giám đốc hoặc giám đốc nguồn nhân lực dựa trên bảng câu hỏi 

Likert 7 điểm. Nghiên cứu này đã đ ề xuất các yếu tố tạo khả năng cạnh tranh của 

doanh nghiệp bao gồm (1) khả năng quản trị, (2) khả năng sản xuất, (3) khả năng bán 

hàng-marketing, (4) khả năng dịch vụ hậu cần logistics, (5) công nghệ thông tin, (6) 

tài chính – kế toán, (7) nguồn nhân lực, (8) dịch vụ chăm sóc khách hàng, (9) cung 

ứng, (10) nghiên cứu và phát triển, (11) quản trị công nghệ, (12) đổi mới và (13) 

quan hệ khách hàng. Nghiên cứu này đã khẳng định quyết định chiến lược càng đúng 

đắn thì càng tạo ra khả năng cạnh tranh cao. 

Như vậy, các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh và kết quả hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp trên thế giới tập trung vào các các doanh nghiệp và đã đ ề 

xuất một số yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Riêng trong lĩnh 

vực ngân hàng thì các nghiên cứu tập trung vào đánh giá năng lực cạnh tranh chỉ dựa 

trên góc độ tài chính thông qua các chỉ tiêu CAMEL mà chưa đánh giá các yếu tố 

như nguồn nhân lực, quản trị, nghiên cứu và phát triển sản phẩm, quản trị rủi ro. 

1.2.2. Tình hình nghiên cứu ở trong nước 
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Xuất phát từ tầm quan trọng của việc cần phải đẩy mạnh khả năng cạnh tranh 

và nâng cao hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại thời kỳ hội nhập, 

trong thời gian qua đã có m ột số tác giả trong nước quan tâm nghiên cứu về vấn đề 

này được tóm tắt dưới đây: 

(1) Nghiên cứu của Trịnh Quốc Trung (2004) đã phân tích năng lực cạnh 

tranh của NHTMVN trên các khía cạnh: sản phẩm; chất lượng sản phẩm-dich vụ; giá 

cả của sản phẩm dịch vụ; yếu tố tạo thuận tiện cho khách hàng (mạng lưới; thời gian 

phục vụ; phong cách và kỹ năng phục vụ, gia tăng sự lựa chọn cho khách hàng); các 

hoạt động Marketing; công nghệ hiện đại; thu hút nhân viên. Tuy nhiên, đề tài chỉ 

dừng lại phân tích định tính truyền thống mà chưa xác định được sự ảnh hưởng của 

từng yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh. Ngoài ra, đề tài chưa xây dựng thang đo 

cho từng yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh. 

(2) Nghiên cứu của Lê Đình Hạc (2006), Luận án đã đánh giá năng l ực cạnh 

tranh của NHTMVN thông qua 2 khía cạnh: 1/ Năng lực cạnh tranh thông qua các 

phương thức cạnh tranh (qua các yếu tố: tính đa dạng danh mục dịch vụ tài chính; 

chất lượng dịch vụ; giá cả dịch vụ; khả năng tạo cơ hội tiếp cận, thu hút khách hàng); 

2/ Đánh giá năng lực cạnh tranh thông qua các yếu tố tiềm năng (bao gồm: chất 

lượng nguồn nhân lực; trình độ công nghệ; tiềm lực tài chính; chiến lược kinh doanh; 

khả năng sinh lời; độ an toàn; thị phần). Như vậy, đề tài đã đề xuất và phân tích năng 

lực cạnh tranh cả ở năng lực cạnh tranh về sản phẩm dịch vụ và các yếu tố nội tại của 

ngân hàng nhằm tạo ra năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, đề tài mới chỉ dừng lại ở 

những nhận định mang tính chủ quan của tác giả dựa trên nguồn thông tin thứ cấp 

mà chưa đánh giá được sự tác động của từng yếu tố năng lực cạnh tranh đến kết quả 

kinh doanh của NHTM. 

(3) Nghiên cứu của Nguyễn Việt Hùng (2008) với đề tài luận án tiến sỹ “Phân 

tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của NHTM ở Việt Nam” đã ứng 

dụng phân tích định lượng thông qua công cụ phân tích biến ngẫu nhiên (SFA) và 

phân tích bao dữ liệu (DEA) và mô hình kinh tế lượng (Tobit). Tuy nhiên, trong 

nghiên cứu này chỉ dừng lại ở việc phân tích dữ liệu từ kết quả tài chính và đánh giá 
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hiệu quả trên khía cạnh tài chính của các ngân hàng mà chưa phân tích đến các khía 

cạnh khác của ngân hàng như nguồn lực con người, khả năng tài chính, công nghệ và 

thị phần khách hàng, thương hiệu, . .  

(4) Nghiên cứu của Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2008) về 

năng lực cạnh tranh động của các doanh nghiệp Việt Nam đã phân tích những yếu tố 

vô hình trong năng l ực trạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM với 

các tiêu chí VRIN. Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dựa trên nguồn 

lực – Tạo ra năng lực cạnh tranh động. Tuy nhiên, hạn chế của nghiên cứu này vẫn 

chỉ dừng lại ở mức tổng quát và chỉ có 2 nhân tố là năng lực sáng tạo, năng lực 

marketing tác động trực tiếp tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và chưa 

nghiên cứu cho từng ngành nghề kinh doanh cụ thể. 

(5) Nghiên cứu của Đặng Hữu Mẫn (2010), nghiên cứu này đã tiến hành phân 

tích thực trạng các yếu tố năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam trên 7 yếu 

tố: (1) Năng lực tài chính, (2) năng lực thị phần, (3) năng lực nguồn nhân lực, (4) 

năng lực công nghệ, (5) năng lực hệ thống kênh phân phối, (6) năng lực mở rộng và 

phát triển dịch vụ, (7) năng lực thương hiệu. Tuy nhiên, nghiên cứu này mới chỉ 

phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại dựa trên 

các báo cáo tài chính và nhận định từ nguồn thông tin thứ cấp chứ không dựa trên 

kết quả điều tra khảo sát thực tiễn. Do vậy, nó chưa đánh giá được mức độ quan 

trọng của từng yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của NHTM tới kết quả hoạt 

động kinh doanh của các NHTM Việt Nam. 

(6) Nghiên cứu của Nguyễn Thu Hiền (2012), nghiên cứu này đã đề cập đến 4 

khía cạnh của năng lực cạnh tranh đối với NHTMNN: (1) Năng lực tài chính, (2) 

Năng lực về tổ chức nhân sự, (3) năng lực quản trị điều hành và (4) năng lực đổi mới 

và ứng dụng công nghệ hiện đại vào quản lý và kinh doanh ngân hàng. Tuy nhiên, 

nghiên cứu chỉ đánh giá cho 4 ngân hàng thương mại có vốn nhà nước và các chỉ 

tiêu này chỉ dừng lại ở phân tích định tính chủ quan dựa trên các số liệu thứ cấp mà 

chưa đánh giá được mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố đến kết quả kinh doanh của 

ngân hàng thương mại. 
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(7) Nghiên cứu của Phan Thị Hằng Nga (2013). Nghiên cứu này đi vào đánh 

giá năng lực tài chính của các NHTMVN theo khung an toàn CAMEL trong giai 

đoạn 2003-2012 và đề xuất mô hình nghiên cứu năng lực tài chính của các 

NHTMVN bị chi phối bởi 13 yếu tố: Quy mô vốn chủ sở hữu; Đòn bẩy tài chính; Tỷ 

lệ an toàn vốn tối thiểu; Dư nợ/Tổng tài sản; Nợ xấu/Tổng dư nợ; ROA; ROE, NIM; 

Chỉ số chi phí hoạt động; Tỷ lệ thanh khoản tài sản; Hệ số đảm bảo tiền gửi; Hệ số 

thanh khoản ngắn hạn; Dư nợ cho vay/Tiền gửi. Đề tài đã s ử dụng phương pháp 

thống kê phân tích nhị phân PROBIT nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng 

lực tài chính của các NHTMVN từ 2003 đến 2012. Với 13 yếu tố cấu thành nên năng 

lực tài chính làm biến độc lập, tuy nhiên biến phụ thuộc lại mang tính chất định tính 

với thang đo lường đơn giản ở 2 mức: Đạt theo khung an toàn CAMEL/ Chưa đạt 

theo khung an toàn CAMEL. Đây là một hạn chế lớn nhất của đề tài. 

(8) Nghiên cứu của Hoàng Thị Thanh Hằng (2013) đánh giá năng lực cạnh 

tranh của của các công ty tài chính có trụ sở đóng trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh từ 

2008-2012 đã xây dựng mô hình các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của công 

ty tài chính dựa trên mô hình đanh giá năng lực cạnh tranh tổng thể của doanh 

nghiệp mà Thompson & Strickland (2001) đề xuất với 10 yếu tố: (1) Năng lực quản 

trị và điều hành, (2) Năng lực nguồn nhân lực, (3) Phát triển sản phẩm, (4) Năng lực 

thương hiệu, (5) Công nghệ, (6) Mạng lưới, (7) Lãi suất, (8) Chất lượng dịch vụ, (9) 

Tài chính, (10) Marketing. Tác giả đã có những kết luận dựa trên giá trị trung bình 

thang đo Likert (từ 1 đến 5) khi điều tra 328 khách hàng của các công ty tài chính: 

Khẳng định các yếu tố mạnh nhất của năng lực cạnh tranh của các công ty tài chính 

tại TP.HCM là 1/ năng lực phát triển sản phẩm, 2/ Công nghệ, 3/ Quản trị điều hành, 

4/ Nguồn nhân lực , . .  và yếu nhất là năng lực tài chính. Tuy nhiên, các ý kiến khảo 

sát về nguồn lực của công ty tài chính được thực hiện từ quan điểm của khách hàng 

và đề tài mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá các yếu tố cấu thành năng lực thông qua 

thống kê mô tả và sử dụng hệ số tin cậy Cronbach’s Apha để đánh giá các thang đo 

lường mà chưa xác định được mức độ ảnh hưởng của từng yếu tố cấu thành năng lực 

cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty tài chính. 

Tóm lại, các đề tài nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của các NHTM đã đề 
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cập tới các nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh và đánh giá thực trạng năng lực 

cạnh tranh. Từ đó, đưa ra những nhận định chủ quan về năng lực cạnh tranh của 

NHTM mà chưa đánh giá, xây dựng thang đo và lượng hóa sự ảnh hưởng của từng 

yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh đến kết quả kinh doanh của NHTM. Mặt  khác, 

hiện nay chưa có những nghiên cứu thực nghiệm xem xét mức độ ảnh hưởng của các 

yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh một cách hệ thống, đặc biệt là tiếp cận dựa trên 

năng lực của NHTM. Vì vậy, nghiên cứu về các yếu tố cấu thành năng lực cạnh 

tranh của NHTMCP và tác động của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh 

doanh của các NHTM là yêu cầu cấp thiết để giúp cho các NHTM nhận dạng, nuôi 

dưỡng, phát triển và sử dụng năng lực cạnh tranh một cách hiệu quả, thích ứng với 

sự thay đổi của môi trường kinh doanh.  

1.3. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu này nhằm lấp đầy khoảng trống được xác định xuất phát từ việc 

xem xét nghiên cứu trước về mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh và kết quả kinh 

doanh của NHTM, các mục tiêu chủ yếu cần đạt được như sau:  

Thứ nhất, nghiên cứu đề xuất và kiểm định mô hình đo lư ờng về năng lực 

cạnh tranh áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng, trong bối cảnh của một nền kinh tế 

đang phát triển ở Việt Nam. 

Thứ hai, khám phá và đo lường các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh đối 

với các NHTMCP. 

Thứ ba, xác định mối quan hệ giữa các thành phần khác nhau của năng lực 

cạnh tranh và tác động của chúng đến kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân 

hàng thương mại cổ phần; 

Cuối cùng, kiểm định sự khác biệt của mẫu nghiên cứu và chứng thực toàn bộ 

mô hình lý thuyết từ đó bổ sung thêm các tài liệu bằng chứng thực nghiệm trong bối 

cảnh của NHTMCP tại HCM - Việt Nam và  cung cấp một số hàm ý thiết thực đối 

với các nhà quản trị kinh doanh ngân hàng để thành công trong chiến lược cạnh tranh 

dài hạn. 



17 
 

 
 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu cụ thể ở trên, nội dung của nghiên cứu phải 

trả lời được các câu hỏi nghiên cứu sau đây: 

1/ Những yếu tố nào cấu thành năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương 

mại? 

2/ Mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh như thế nào? 

3/  Ảnh hưởng của các nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động 

kinh doanh của các NHTM như thế nào? 

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh 

và tác động của nó đến kết quả hoạt động kinh doanh của các NHTM. Đối tượng 

điều tra là các nhà quản trị đang làm việc tại các ngân hàng nhưng am hiểu hoạt động 

kinh doanh ngân hàng và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh tại đơn 

vị của mình quản lý.  

Các chi nhánh của ngân hàng thương mại cổ phần đã đư ợc giao quyền chủ 

động trong việc sử dụng các nguồn lực nhằm cạnh tranh với các chi nhánh ngân hàng 

khác. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu thông tin cho đề tài thì đối tượng điều tra là Giám 

đốc của các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần được lựa chọn. 

Phạm vi của nghiên cứu này được tập trung phân tích cho các NHTMCP của 

Việt Nam đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM bởi vì TP.Hồ Chí Minh là một thành 

phố tập trung tất cả các ngân hàng của Việt Nam đang hoạt động và có số lượng chi 

nhánh nhiều nhất. Ngoài ra, NHTMCP là loại hình ngân hàng chủ yếu tại thị trường 

ngân hàng Việt Nam hiện nay. 

1.5. Phương pháp nghiên cứu   

Nghiên cứu này bao gồm 3 bước, (1) Nghiên cứu định tính thông qua quá 

trình nghiên cứu lý thuyết về năng lực cạnh tranh, tham khảo ý kiến của các chuyên 
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gia và xây dựng bản khảo sát nháp, (2) nghiên cứu định lượng sơ bộ và (3) nghiên 

cứu chính thức. Quy trình nghiên cứu được tóm tắt ở Hình 1.1 

Bước 1: Trình bày quá trình phân tích cơ s ở lý luận về năng lực cạnh tranh và 

xác định các nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh để xây dựng phiếu khảo sát nháp, 

sau đó thực hiện thảo luận với các chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng nhằm tổng 

hợp ý kiến về các khái niệm trong mô hình nghiên cứu từ đó điều chỉnh, bổ sung các 

khái niệm và thang đo sơ bộ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BƯỚC 3 

BƯỚC 2 

Xác định mục 
tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu cơ sở 
lý thuyết 

Xây dựng thang đo và 
phiếu khảo sát 

Lấy ý kiến chuyên 
gia (n=14) 

Điều chỉnh thang đo và 
phiếu khảo sát sơ bộ 

Điều tra sơ bộ 
(n=121) 

Đánh giá độ tin cậy 
của thang đo 

(Cronbach Alpha) 

Loại các biến có tương quan 
biến tổng thấp (<0,3) và có 
Cronbach’s Alpha thấp 
(<0,6) 

Phân tích nhân tố khám phá 
(EFA), kiểm tra hệ số tải, 

nhân tố và phương sai trích  

Loại các biến có hệ số tải 
nhân tố thấp (<0,50) 

Xây dựng thang 
đo và phiếu khảo 

sát chính thức 

Định lượng chính 
thức (n=319) 

Phân tích nhân tố 
khẳng định (CFA) 

Kiểm định sự thích hợp của 
thang đo; độ tin cậy tổng hợp; 
phương sai trích; tính đơn 
hướng; hội tụ và phân biệt 

Mô hình hóa cấu trúc 
tuyến tính và kiểm định 
giả thuyết nghiên cứu 

Kiểm tra độ thích hợp của mô hình 
cấu trúc tuyến tính (SEM) và giả 
thuyết; Kiểm định mô hình đa 
nhóm theo đặc điểm mẫu nghiên 
cứu 

BƯỚC 1 

Hình 1.1. Qui trình nghiên cứu 
Nguồn: Được phát triển cho nghiên cứu này 
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Bước 2: Nghiên cứu định lượng sơ bộ được thực hiện thông qua phương pháp 

phát phiếu khảo sát trực tiếp tới phó giám đốc các chi nhánh ngân hàng của các ngân 

hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM. Mục đích của bước này nhằm đánh 

giá sơ bộ thang đo các khái niệm nghiên cứu trước khi tiến hành nghiên cứu chính 

thức. Thang đo được đánh giá sơ bộ thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha và 

phân tích nhân tố khám phá - EFA. 

Bước 3: Nghiên cứu định lượng chính thức được thực hiện bằng phương pháp 

điều tra trực tiếp giám đốc chi nhánh của các ngân hàng bằng phiếu khảo sát. Kích 

thước mẫu nghiên cứu là 319. Mục đích của quá trình này nhằm kiểm định lại mô 

hình đo lường cũng như mô hình lý thuyết đề xuất và các giả thuyết trong mô hình. 

Như vậy, đây là bước phân tích chi tiết các dữ liệu thu thập được thông qua các 

phiếu khảo sát gửi cho đối tượng điều tra để xác định tính logic, tương quan giữa các 

nhân tố với nhau và từ đó đưa ra kết quả cụ thể cho đề tài nghiên cứu. Thang đo 

được kiểm định lại bằng phân tích nhân tố khẳng định - CFA và mô hình cấu trúc 

tuyến tính - SEM. 

1.6. Đóng góp mới của luận án 

- Tổng kết một cách có hệ thống lý thuyết về năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp nhằm ứng dụng trong lĩnh v ực ngân hàng thương mại mà chưa có 

nghiên cứu nào trước đây thực hiện.  

- Xác định các yếu tố cấu thành và xây dựng thang đo năng lực cạnh tranh 

của NHTM. Đây là nghiên cứu đầu tiên thực hiện tại Việt Nam, một nước đang 

phát triển và ngân hàng là lĩnh v ực đang trong quá trình đ ổi mới, tái cấu trúc 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cạnh tranh gay gắt. 

- Ngoài việc kế thừa và điều chỉnh một số thang đo, luận án cũng xây 

dựng và phát triển thang đo mới là Khả năng quản trị rủi ro mà các nghiên cứu 

trước chưa thực hiện. 

- Đây là nghiên cứu đầu tiên ứng dụng phương pháp định lượng một cách 

có hệ thống (Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám 
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phá - EFA, phân tích tương quan bằng nhân tố khẳng định - CFA và mô hình cấu 

trúc tuyến tính - SEM) nhằm đánh giá năng lực cạnh tranh đối với lĩnh vực ngân 

hàng thương mại mà ở Việt Nam chưa có nghiên cứu tiếp cận theo phương pháp 

hành vi trong việc đánh giá năng lực cạnh tranh và kết quả kinh doanh. 

- Nghiên cứu này có phát hiện mới, khác với các nghiên cứu trước đây, đó 

là trong hoạt động kinh doanh ngân hàng tại Việt Nam thì yếu tố khả năng quản 

trị rủi ro có tác động mạnh nhất đến kết quả kinh doanh, tiếp đến là khả năng 

marketing, khả năng tài chính, khả năng quản trị, khả năng phục vụ và cuối cùng 

là khả năng đổi mới sản phẩm-dịch vụ. 

- Hàm ý quản trị rút ra có sự khác biệt so với các nghiên cứu trước đây đó 

là: Nhà quản trị ngân hàng trong nền kinh tế đang chuyển đổi ở Việt Nam cần 

đặc biệt chú trọng khả năng quản trị rủi ro, khả năng tài chính và khả năng 

marketing trong quá trình ra quyết định điều hành để có thể phát hiện, duy trì và 

phát triển năng lực cạnh tranh và kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM. 

1.7. Bố cục của luận án 

Chương 1. Giới thiệu tổng quát về nghiên cứu, bao gồm mục tiêu nghiên 

cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa, nh ững đóng góp 

của đề tài và cấu trúc luận án được trình bày trong các chương ti ếp theo 

Chương 2: Trình bày cơ sở khoa học của đề tài. Thông qua hệ thống hoá 

cơ sở lý luận về khái niệm năng lực cạnh tranh và các hướng tiếp cận năng lực 

cạnh tranh trên thế giới, xác định khe hổng kiến thức và xây dựng mô hình 

nghiên cứu về sự tác động của các yếu tố năng lực cạnh tranh tới kết quả kinh 

doanh của ngân hàng thương mại cổ phần tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Chương 3: Trình bày phương pháp nghiê n cứu của luận án. Xây dựng và 

hoàn thiện thang đo các khái niệm trong mô hình lý thuyết. Thảo luận chuyên gia 

nhằm điều chỉnh và bổ sung thang đo phù hợp với lĩnh vực ngân hàng từ đó xây 

dựng phiếu khảo sát sơ bộ. Nghiên cứu sơ bộ sử dụng phân tích nhân tố khám phá 

(EFA) và Cronbach’s Alpha để đánh giá giá trị và độ tin cậy của thang đo. Ngoài ra, 
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thiết kế mẫu, quá trình thu thập dữ liệu và kỹ thuật phân tích CFA, SEM được sử 

dụng trong phân tích kết quả dữ liệu điều tra nghiên cứu. 

Chương 4: Trình bày kết quả nghiên cứu. Mô tả quá trình thu thập dữ 

liệu, những đặc trưng cơ bản của mẫu nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu được thể 

hiện qua phân tích nhân tố khẳng định, phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính và 

kiểm định giả thuyết nghiên cứu. Kiểm định giá trị trung bình mẫu nghiên cứu 

được xem xét để suy ra giá trị mẫu tổng thể nghiên cứu. 

Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị nhằm rút ra kết luận về các vấn đề 

nghiên cứu với những phát hiện được thể hiện trong Chương 4. Chương này cũng 

thảo luận về những đóng góp lý thuyết và ứng dụng thực tế của nghiên cứu. Hạn chế 

của nghiên cứu và gợi ý cho các nghiên cứu trong tương lai. 

Tóm tắt chương 1 

Chương 1 trình bày bức tranh toàn cảnh của nghiên cứu và đưa ra các cơ 

sở cho các chương tiếp theo. Nó cung cấp một cái nhìn tổng quan của nền tảng 

nghiên cứu và mô tả ngắn gọn về các vấn đề nghiên cứu, bao gồm lý do nghiên 

cứu, mục tiêu nghiên cứu. Ngoài ra, chương này cũng gi ải thích tầm quan trọng 

và những đóng góp của nghiên cứu và việc lựa chọn các phương pháp nghiên 

cứu. Cuối cùng, phân định phạm vi được công nhận và cấu trúc luận án được 

trình bày trong các chương ti ếp theo. 

Chương 2 sẽ hệ thống lại các lý thuyết về năng lực cạnh tranh nhằm phát 

triển mô hình lý thuyết giải thích mối quan hệ giữa các thành phần năng lực cạnh 

tranh và tác động của năng lực cạnh tranh đến kết quả kinh doanh của NHTM. 
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CHƯƠNG 2 : CƠ SỞ KHOA HỌC 

 

Chương 1 đã gi ới thiệu khái quát về nghiên cứu của luận án. Chương 2 trình 

bày cơ cở khoa học về năng lực cạnh tranh và các lý thuyết tiếp cận về năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp cũng như ứng dụng của chúng vào trong lĩnh vực ngân hàng. 

Chương này bao gồm các phần chính là 2.1 Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh 

tranh; 2.2. Tổng quan lý thuyết về năng lực cạnh tranh; 2.3. Kết quả hoạt động kinh 

doanh và 2.4. Mô hình nghiên cứu lý thuyết. 

2.1. Khái niệm cạnh tranh và năng lực cạnh tranh 

2.1.1. Cạnh tranh 

Cạnh tranh nói chung và cạnh tranh trong kinh tế nói riêng là một khái niệm 

có nhiều cách hiểu khác nhau. Khái niệm này được sử dụng cho cả phạm vi doanh 

nghiệp, phạm vi ngành, phạm vi quốc gia hoặc phạm vi khu vực liên quốc gia . . . 

điều này chỉ khác nhau ở mục tiêu được đặt ra theo quy mô doanh nghiệp hay quốc 

gia mà thôi. Trong khi đối với một doanh nghiệp mục tiêu chủ yếu là tồn tại và tìm 

kiếm lợi nhuận trên cơ sở cạnh tranh quốc gia hay quốc tế, thì đối với một quốc gia 

mục tiêu là nâng cao mức sống và phúc lợi cho nhân dân. . .  

Theo Từ điển Tiếng Việt (1997, tr.108) cạnh tranh được định nghĩa “Cố gắng 

giành phần hơn, phần thắng về mình giữa những người, những tổ chức hoạt động 

nhằm những lợi ích như nhau”. 

Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam (2014): “Cạnh tranh (trong kinh doanh) là 

hoạt động tranh đua giữa những người sản xuất hàng hoá, giữa các thương nhân, 

các nhà kinh doanh trong nền kinh tế  thị trường, chi phối quan hệ cung cầu, nhằm 

giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ thị trường có lợi nhất”. 

Theo Porter (1985, 1998), cạnh tranh là giành lấy thị phần. Bản chất của cạnh 

tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trung bình mà 

http://kinhte247.vn/�
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doanh nghiệp đang có. Kết quả quá trình cạnh tranh là sự bình quân hóa lợi nhuận 

trong ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ quả là giá cả có thể giảm đi. 

Ở góc độ thương mại, cạnh tranh là một trận chiến giữa các doanh nghiệp 

trong ngành kinh doanh nhằm chiếm được sự chấp nhận và lòng trung thành của 

khách hàng. Hệ thống doanh nghiệp tự do đảm bảo cho các ngành có thể tự mình đưa 

ra các quyết định về mặt hàng cần sản xuất, phương thức sản xuất, và tự định giá cho 

sản phẩm hay dịch vụ. 

2.1.2. Lợi thế cạnh tranh 

Lợi thế cạnh tranh là sở hữu những giá trị đặc thù, có thể sử dụng được để 

“nắm bắt cơ hội”, và kinh doanh có lãi. Nói đến lợi thế cạnh tranh là nói đến lợi thế 

mà một doanh nghiệp, một quốc gia đang có so với các đối thủ cạnh tranh của họ. 

Lợi thế cạnh tranh là một khái niệm vừa có tính vi mô (cho doanh nghiệp), vừa có 

tính vĩ mô (ở cấp quốc gia). Lợi thế cạnh tranh bền vững là doanh nghiệp phải liên 

tục cung cấp cho thị trường một giá trị đặc biệt mà không có đối thủ cạnh tranh nào 

có thể cung cấp được. 

Quan điểm của Porter (1980, 1998), cạnh tranh là vấn đề cơ bản quyết định sự 

thành công hay thất bại của doanh nghiệp… Chiến lược cạnh tranh là sự tìm kiếm vị 

thế cạnh tranh thuận lợi trong ngành, đấu trường chính của cạnh tranh, nhằm mục 

đích tạo lập một vị thế cạnh tranh thuận lợi và bền vững trước những sức ép quyết 

định sự cạnh tranh trong ngành. 

Có hai vấn đề trọng tâm làm nền tảng cho việc lựa chọn chiến lược cạnh 

tranh. Thứ nhất là mức độ hấp dẫn của ngành để có thể mang lại lợi nhuận lâu dài và 

các yếu tố quyết định điều này … Thứ hai là vị thế tương đối của doanh nghiệp trong 

ngành. Định vị doanh nghiệp sẽ xác định khả năng thu lợi nhuận của doanh nghiệp 

cao hơn hay thấp hơn mức trung bình của ngành. Một doanh nghiệp có khả năng 

định vị tốt sẽ có thể thu lợi nhuận nhiều hơn ngay cả khi cấu trúc ngành bất lợi và do 

đó khả năng sinh lợi của ngành cũng khá khiêm tốn (Porter,1980, 1998). 
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Nền tảng cơ bản để doanh nghiệp hoạt động đạt được mức lợi nhuận trên 

trung bình trong dài hạn là lợi thế cạnh tranh bền vững. Cho dù doanh nghiệp có 

nhiều điểm mạnh và điểm yếu trước các đối thủ khác, nhưng tựu chung lại có hai 

loại lợi thế cạnh tranh mà doanh nghiệp có thể sở hữu: chi phí thấp hoặc khác biệt 

hóa. Điều quan trọng của bất cứ thế mạnh hay nhược điểm nào của doanh nghiệp 

cuối cùng vẫn là việc ảnh hưởng từ những ưu/ khuyết điểm đó đến chi phí và sự khác 

biệt hóa. Hai loại lợi thế cạnh tranh cơ bản này kết hợp với phạm vi hoạt động của 

một doanh nghiệp đang theo đuổi sẽ cho phép tạo ra ba chiến lược cạnh tranh tổng 

quát để đạt được hiệu quả trên mức trung bình của ngành, đó là chiến lược chi phí 

thấp, chiến lược khác biệt hóa và chiến lược tập trung. (Porter, 1985, 1998) 

Khi một doanh nghiệp có được lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp đó sẽ có cái 

mà các đối thủ khác không có, nghĩa là doanh nghiệp hoạt động tốt hơn đối thủ, hoặc 

làm được những việc mà các đối thủ khác không thể làm được. Lợi thế cạnh tranh là 

nhân tố cần thiết cho sự thành công và tồn tại lâu dài của doanh nghiệp. Do vậy, các 

doanh nghiệp đều muốn cố gắng phát triển lợi thế cạnh tranh nhưng nó thường rất dễ 

bị xói mòn bởi những hành động bắt chước của đối thủ. 

Ngoài ra, trên góc độ giá trị khách hàng, nghiên cứu của Slater & Narver 

(1994), Christensen (2010) cho rằng một doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh hơn so 

với doanh nghiệp khác khi khách hàng có thể nhận thấy được giá trị dành cho họ là 

cao nhất. Trong đó, giá trị dành cho khách hàng là phần chênh lệch giữa tổng giá trị 

và tổng chi phí của khách hàng. 

Slater & Narver (1994, tr.22) định nghĩa lợi thế cạnh tranh như sau: “Để đạt 

được hiệu suất cao, một doanh nghiệp phải phát triển và duy trì lợi thế cạnh tranh. 

Tuy nhiên, lợi thế cạnh tranh đã từng được sử dụng dựa trên đặc điểm cấu trúc ngành 

như sức mạnh thị trường, tính kinh tế theo quy mô, hoặc một dòng sản phẩm rộng, 

thì hiện nay đã  chuyển sang nhấn mạnh tới năng lực cho phép một doanh nghiệp 

luôn cung cấp giá trị vượt trội cho khách hàng của mình. Điều này, sau tất cả, là ý 

nghĩa của lợi thế cạnh tranh”  
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Christensen (2010, tr.21) thì cho rằng “Lợi thế cạnh tranh là bất cứ giá trị nào 

mà một doanh nghiệp cung cấp nhằm thúc đẩy khách hàng mua sản phẩm hoặc dịch 

vụ của họ hơn là sản phẩm, dịch vụ của đối thủ cạnh tranh và tạo rào cản đối với đối 

thủ tiềm năng và hiện tại” 

Như vậy, lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thành 

công thường được giải thích thông qua chất lượng dịch vụ góp phần vào giá trị của 

khách hàng, kết quả là gia tăng sự hài lòng và định hướng tiêu dùng, thậm chí tạo ra 

lòng trung thành của khách hàng từ đó nâng cao khả năng lợi nhuận của doanh 

nghiệp. 

2.1.3. Năng lực cạnh tranh 

Có khá nhiều định nghĩa về năng lực cạnh tranh và trong luận án này xin trích 

dẫn một số khái niệm chủ yếu đề cập dưới góc độ năng lực cạnh tranh của doanh 

nghiệp nhằm làm rõ hơn về vấn đề này. 

Một là, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì, mở rộng thị 

phần và đạt lợi nhuận cao của doanh nghiệp. Đây là quan niệm khá phổ biến hiện 

nay, theo đó năng lực cạnh tranh là khả năng tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ so với đối 

thủ và khả năng “thu lợi” của các doanh nghiệp (Porter 1985, 1998); 

Hai là, năng lực cạnh tranh đồng nghĩa với năng suất lao động. Theo Tổ chức 

hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là sức 

sản xuất ra thu nhập tương đối cao trên cơ sở sử dụng các yếu tố sản xuất có hiệu quả 

làm cho các doanh nghiệp phát triển bền vững trong điều kiện cạnh tranh quốc tế. 

Porter (1990) cho rằng, năng suất lao động là thước đo duy nhất về năng lực cạnh 

tranh. Tuy nhiên, các quan niệm này chưa gắn với việc thực hiện các mục tiêu và sứ 

mạng của doanh nghiệp; 

Ba là, năng lực cạnh tranh đồng nghĩa với duy trì và nâng cao lợi thế cạnh 

tranh. Theo Porter (1985,1998, tr.10) thì năng lực cạnh tranh là “để có thể cạnh tranh 

thành công các doanh nghiệp phải có được lợi thế cạnh tranh dưới hình thức hoặc là 

có được chi phí sản xuất thấp hơn hoặc là có khả năng khác biệt hóa sản phẩm để đạt 
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được những mức giá cao hơn trung bình. Đ ể duy trì lợi thế cạnh tranh, các doanh 

nghiệp cần ngày càng đạt được những lợi thế canh tranh tinh vi hơn, qua đó có thể 

cung cấp những hàng hóa có chất lượng cao hơn hoặc sản xuất có hiệu quả hơn”. 

Quan niệm của Porter (1985, 1998) không chỉ đề cập đến vấn đề năng lực 

cạnh tranh mà còn bao hàm cả việc doanh nghiệp phải liên tục duy trì lợi thế cạnh 

tranh của mình. Nói cách khác, doanh nghiệp phải liên tục duy trì mức lợi nhuận 

trên cơ sở bám sát với nhịp độ phát triển của thị trường. Việc hạ thấp giá thành sản 

phẩm để nâng cao năng lực cạnh tranh theo quan niệm mang tính dài hạn này của 

Porter cũng như đại đa số các nhà nghiên cứu khác không bao gồm việc hạ thấp giá 

thành bằng những biện pháp có tính tiêu cực như cắt giảm lương nhân viên, cắt giảm 

chí phí bảo hộ lao động, cắt giảm chi phí phúc lợi, chi phí môi trường, . . . Năng lực 

cạnh tranh phải gắn liền với khái niệm phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả các 

nguồn lực xã hội. 

Một số tác giả trong nước dựa trên quan điểm của Porter (1985,1998) để đưa 

ra định nghĩa trong nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của mình như: Nguyễn Minh 

Tuấn (2010) cho rằng, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì và 

nâng cao lợi thế cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu 

thụ, thu hút và sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao 

và đảm bảo sự phát triển kinh tế bền vững. Vũ Trọng Lâm (2006) cho rằng, năng lực 

cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng tạo dựng, duy trì, sử dụng và sáng tạo mới 

các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Lê Công Hoa & Lê Chí Công (2006) thì 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là thể hiện thực lực và lợi thế của doanh 

nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong việc thoả mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách 

hàng để thu lợi ngày càng cao hơn. 

Bốn là, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dựa trên khả năng kết hợp các 

nguồn lực của doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. Theo 

Sanchez & Heene (1996, 2004), năng lực cạnh tranh của một công ty là khả năng 

duy trì, triển khai, phối hợp các nguồn lực và khả năng theo cách giúp công ty đạt 

được mục tiêu của nó. Như vậy, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng 
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tạo ra lợi thế cạnh tranh, năng suất và chất lượng cao hơn đối thủ cạnh tranh, chiếm 

lĩnh thị phần lớn, tạo ra thu nhập cao và phát triển bền vững. Nó trước hết phải được 

tạo ra từ thực lực của doanh nghiệp. 

Tóm lại, cho đến nay quan niệm về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vẫn 

chưa được hiểu thống nhất. Trong nghiên cứu này năng lực cạnh tranh được hiểu là: 

“khả năng sử dụng và kết hợp các nguồn lực, khả năng của doanh nghiệp nhằm duy 

trì và tạo ra lợi thế cạnh tranh nhằm đạt được kết quả hoạt động kinh doanh cao hơn 

so với đối thủ và thích ứng với những thay đổi của môi trường kinh doanh”. Định 

nghĩa này không chỉ đề cập tới các yếu tố nội lực của mỗi doanh nghiệp được tính 

bằng các nguồn lực về tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị, thông tin thị trường,… 

một cách riêng biệt mà còn thể hiện sự tổ chức, phối hợp sử dụng các nguồn lực, khả 

năng nhằm tạo ra năng lực cạnh tranh và đạt mục tiêu của doanh nghiệp một cách 

bền vững trong môi trường động. 

Trong lĩnh vực tài chính ngân hàng có nhiều những khái niệm về năng lực 

cạnh tranh của ngân hàng thương mại, luận án xin trích dẫn một số khái niệm như 

sau: 

Dựa trên nghiên cứu của mình, Nguyễn Thanh Phong (2010) đã đ ịnh nghĩa:  

“Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng mà do chính ngân hàng tạo ra trên cơ 

sở duy trì và phát triển những lợi thế vốn có, nhằm củng cố và mở rộng thị phần; gia 

tăng lợi nhuận và có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của 

môi trường kinh doanh”. Theo quan định nghĩa này, năng lực cạnh tranh của NHTM 

được đánh giá qua các yếu tố: năng lực tài chính; năng lực công nghệ; nguồn nhân 

lực; năng lực quản trị điều hành; mạng lưới hoạt động; mức độ đa dạng hóa sản 

phẩm kinh doanh; …trong đó, năng lực tài chính và năng lực quản trị được xem là 

những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định năng lực cạnh tranh của NHTM. 

Theo Nguyễn Thị Quy (2008), “Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng là 

khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và 

mở rộng thị phần; đạt được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và 
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liên tục tăng , đồng thời đảm bảo hoạt động an toàn và lành mạnh, có khả năng 

chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh”. 

Với khái niệm này thì Quy (2008) đã đề cập đến năng lực nội tại của một 

NHTM và mối quan hệ của nó với sự phát triển của ngành ngân hàng trên cơ sở tận 

dụng được lợi thế của mình nhằm đạt được lợi nhuận cao hơn. Mặt khác, khái niệm 

trên cũng thể hiện sự linh hoạt trong chiến lược cạnh tranh của NHTM khi thích nghi 

và tận dụng những sự thay đổi của môi trường kinh doanh. 

Như vậy, năng lực cạnh tranh của NHTM bao gồm sự phối hợp các yếu tố nội 

tại và ngoại sinh của ngân hàng tác động đến chiến lược cạnh tranh của ngân hàng. Từ 

đó, có thể tận dụng các cơ hội trên cơ sở phát huy lợi thế của mình, đồng thời cũng 

khắc phục, hạn chế những tác động tiêu cực của môi trường kinh doanh đến hoạt động 

kinh doanh của ngân hàng. Năng lực cạnh tranh của một NHTM là khả năng tạo ra và 

sử dụng hiệu quả các lợi thế so sánh để giành thắng lợi trong quá trình cạnh tranh với 

NHTM khác. Đây là một yếu tố năng động mà luôn được đặt trong sự phát triển liên 

tục. Các lợi thế so sánh (hiện có và được tạo ra) chỉ là những yếu tố tiềm năng, điều 

quan trọng là các lợi thế này phải được sử dụng một cách hợp lý, có hiệu quả, đồng 

thời phải luôn đầu tư nhằm duy trì và tăng cư ờng thêm năng lực một cách bền vững. 

Ngoài ra, cạnh tranh là một hoạt động có chủ đích, do vậy năng lực cạnh tranh 

thường gắn liền với kết quả hoạt động kinh doanh, tức là mức độ đạt được các mục 

tiêu kinh doanh đã đặt ra. 

Trong nghiên cứu này, năng lực cạnh tranh của NHTM được định nghĩa như 

sau: “Năng lực cạnh tranh của NHTM là khả năng sử dụng, phối hợp các nguồn lực, 

khả năng nhằm duy trì và tạo ra lợi thế của mình so với đối thủ cạnh tranh và đạt được 

các mục tiêu đề ra trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi”. 

2.2. Tổng quan lý thuyết về năng lực cạnh tranh 

 Có nhiều cách tiếp cận về năng lực cạnh tranh, những cách tiếp cận này có thể 

chia thành hai hướng chính: Tiếp cận dựa trên nguồn lực nội tại của doanh nghiệp và 
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tiếp cận dựa trên định hướng thị trường. Mục 2.2.1 giới thiệu về tiếp cận dựa trên 

người lực nội tại và mục 2.2.2 giới thiệu về tiếp cận dựa trên định hướng thị trường. 

2.2.1. Năng lực cạnh tranh tiếp cận từ nguồn lực nội tại của doanh nghiệp 

Tiếp cận năng lực cạnh tranh từ nguồn lực nội tại của doanh nghiệp có 4 

hướng nghiên cứu nhỏ. Đó là: trường phái kinh tế học tổ chức; lý thuyết về nguồn 

lực, lý thuyết về năng lực và hướng tiếp cận phối hợp dựa trên chuỗi giá trị. 

2.2.1.1. Tiếp cận năng lực cạnh tranh theo trường phái kinh tế học 

Mô hình kinh tế học tổ chức (Industrial Organization economics - IO) được 

Proter (1980) khái quát hóa thông qua mối quan hệ giữa cơ cấu ngành, vận hành hay 

chiến lược của doanh nghiệp và hiệu quả kinh doanh của ngành, còn gọi là mô hình 

SCP (Structure -> Conduct -> Performance). Điểm then chốt của mô hình này là hiệu 

quả kinh doanh phụ thuộc chủ yếu vào cơ cấu ngành mà các doanh nghiệp đang cạnh 

tranh với nhau. Cơ cấu ngành quyết định hành vi – chiến lược kinh doanh – của 

doanh nghiệp và điều này dẫn đến hiệu quả kinh doanh của ngành (Barney, 1986; 

Porter, 1980). Về cơ bản, phát triển một chiến lược cạnh tranh là phát triển một công 

thức cơ bản về cách doanh nghiệp cạnh tranh, mục tiêu nên có và những chính sách 

cần thiết để thực hiện các mục tiêu đó. Lý thuy ết kinh tế học tổ chức đã trình bày 

một khung phân tích nhằm giúp một doanh nghiệp phân tích toàn bộ ngành kinh 

doanh, dự báo sự vận động tương lai của ngành, hiểu được các đối thủ cạnh tranh và 

vị trí của bản thân doanh nghiệp từ đó biến những phân tích này thành một chiến 

lược cạnh tranh cho doanh nghiệp cụ thể (Porter, 1985, 1998). Mô hình SCP – được 

củng cố bởi lý thuyết cạnh tranh nhóm rất hữu ích trong việc hình thành chiến lược 

và đánh giá bản chất cạnh tranh trong ngành. Mô hình này cũng giúp chúng ta phân 

tích hiệu quả kinh doanh của ngành (các doanh nghiệp trong ngành) và nhận diện 

tiềm năng của từng ngành kinh doanh (các ngành khác nhau có hiệu quả kinh doanh 

cũng khác nhau).  

Mặt khác, đơn vị phân tích trong lý thuyết IO nguyên thủy là ngành, vì vậy nó 

không có hữu ích nhiều khi phân tích và so sánh hiệu quả kinh doanh của các danh 

nghiệp khác nhau trong cùng một ngành. Những phát triển tiếp theo của IO đã 
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chuyển đơn vị phân tích vừa là doanh nghiệp vừa là ngành (Porter, 1985; Winn 

1975). Porter (1980, 1998) đã ứng dụng trong mô hình viên kim cương và mô hình 

năm áp lực cạnh tranh (cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng ngành; áp lực của 

khách hàng; áp lực của nhà cung cấp; áp lực của sản phẩm thay thế và áp lực của các 

doanh nghiệp tiềm năng xâm nhập thị trường), trong đó cơ cấu ngành là yếu tố quan 

trọng tạo nên lợi thế cạnh tranh. 

Cạnh tranh độc quyền (Chamberlin, 1933) tập trung vào sự khác biệt của sản 

phẩm và dịch vụ. Mô hình cạnh tranh kinh tế học tổ chức và mô hình cạnh tranh độc 

quyền đều chú trọng đến việc giải thích chiến lược của doanh nghiệp và hiệu quả 

kinh doanh trong cạnh tranh. Kinh tế học Chamberlin bắt đầu thông qua việc tập 

trung vào năng lực đặc biệt của doanh nghiệp và tiếp theo là theo dõi tác động của sự 

khác biệt này vào chiến lược và hiệu quả kinh doanh mà doanh nghiệp theo đuổi. 

Cạnh tranh trong ngành dựa vào sự khác biệt của các doanh nghiệp và đây chính là 

nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp. 

Trong mô hình cạnh tranh Chamberlin, doanh nghiệp vẫn tập trung vào mục 

tiêu tối đa hóa lợi nhuận thông qua việc xác định doanh thu biên tế bằng với chi phí 

biên tế (Marginal Revenue = Marginal Cost) như trong thị trường cạnh tranh hoàn 

hảo. Tuy nhiên, nếu thành công trong sự khác biệt sẽ đem lại lợi nhuận vượt trội. Vì 

vậy, chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng thông qua việc 

tận dụng hiệu quả nguồn lực khác biệt của doanh nghiệp. Mặt khác, mô hình cạnh 

tranh trong kinh tế học tổ chức và Chamberlin không đối kháng nhau mà chúng bổ 

sung lẫn nhau. Cơ cấu ngành ảnh hưởng rất lớn đến chiến lược tận dụng lợi thế khác 

biệt của doanh nghiệp trong việc xác định chiến lược cạnh tranh. Kinh tế học tổ chức 

cũng thừa nhận lợi thế khác biệt quyết định rất lớn đến chiến lược kinh doanh mà 

doanh nghiệp theo đuổi. Những lợi thế khác biệt này của doanh nghiệp chính là cơ 

sở cho lý thuyết nguồn lực của doanh nghiệp (Wernefelt, 1984, 1995; Barney, 1991, 

2001) 

Như vậy, kinh tế học tổ chức và kinh tế độc quyền phân tích cạnh tranh trong 

điều kiện mất cân bằng của thị trường và nền kinh tế độc quyền với giả định doanh 
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nghiệp có lợi thế tuyệt đối về các tài sản, nguồn lực. Do vậy, trong môi trường kinh 

doanh thay đổi nhanh chóng thì các đi ều kiện về chí phí, công nghệ, quy mô, . . . đã 

không còn là lợi thế của doanh nghiệp. Mặt khác, đối tượng phân tích của kinh tế 

học tổ chức và cạnh tranh độc quyền đều hướng tới các ngành kinh doanh với giả 

định là các doanh nghiệp trong cùng ngành có điều kiện về tài sản, nguồn lực đồng 

nhất. Đây là hạn chế lớn nhất trong việc giải thích lợi thế cạnh tranh của các doanh 

nghiệp trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay. 

2.2.1.2. Tiếp cận dựa trên nguồn lực (Resource-based View) 

Lý thuyết cạnh tranh trên cơ sở kinh tế học IO (Porter, 1980), cạnh tranh độc 

quyền (Chamberlin, 1933) thường dựa trên tiền đề là các doanh nghiệp trong cùng 

ngành có tính đồng nhất về nguồn lực và chiến lược kinh doanh họ sử dụng (Baney, 

1991). Tuy nhiên, khi môi trường kinh doanh thay đổi và có tác động đến chiến lược 

kinh doanh thì các thuộc tính khác biệt của doanh nghiệp trong cùng ngành sẽ không 

thể tồn tại lâu dài vì chúng thường có thể dễ dàng bị các đối thủ cạnh tranh bắt 

chước, hoặc mua bán trên thị trường nguồn lực (Barney, 1991; Porter, 1980). 

Wernerfelt (1984) cho rằng, nguồn lực của doanh nghiệp chính là yếu tố quyết định 

đến lợi thế cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nó khác với mô 

hình 5 áp lực cạnh tranh của Porter (1980) là tập trung vào lợi thế cạnh tranh của 

ngành kinh doanh. Lý thuyết về nguồn lực tập trung vào phân tích năng lực cạnh 

tranh dựa vào các yếu tố bên trong của doanh nghiệp. 

Lý thuyết dựa trên nguồn lực (RBV -  Resources-based view) được giới thiệu 

trong giai đoạn đầu tiên bởi các tác giả Lippman & Rumelt (1982), Wernerfelt 

(1984), Diericks & Cool (1989), Grant (1991), Barney (1991, 1996), Peteraf (1993) 

cho đến giữa những năm 1990, tiếp theo là một giai đoạn ứng dụng và minh họa cho 

các ngành công nghiệp liên quan (Maijoor & Van Witteloostuijn, 1996; Miller & 

Shamsie, 1996) và các vấn đề cụ thể như liên minh, đa dạng hóa, hội nhập theo chiều 

dọc (Markides & Williamson, 1996). Cách tiếp cận dựa trên nguồn lực có hai mục 

tiêu là phân loại các hình thức khác nhau của nguồn lực và các nguồn lực sở hữu liên 

kết với nhau để hình thành và tạo ra lợi thế cạnh tranh từ lợi thế so sánh (Makadok, 
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2001; Wilcox & Zeithmal, 2001). Cách tiếp cận này đã được áp dụng trong quản lý 

từ những năm 1980 (Barney, 1986; Wernerfelt, 1984) một cách tương đối hạn chế. 

Nó thực sự phát triển trong giai đoạn 1990 - 2000, khi nhân tố nội tại của công ty đã 

trở thành một ưu tiên cho các nhà nghiên cứu chiến lược (Sanchez, 2008). 

Lý thuyết nguồn lực là khung lý thuyết được ứng dụng vào nhiều lĩnh v ực 

khác nhau của ngành kinh tế và quản trị như trong marketing (Srivastava & ctg, 

2001; Mengue & Auh, 2006); quản trị nguồn nhân lực (Dunford, Snell & Wright, 

2001); lý thuyết về doanh nhân (Alvarez & Busenitz, 2001); kinh doanh quốc tế 

(Peng, 2001), lý thuyết năng lực động (Teece & ctg, 1997; Eisenhardt & Martin, 

2000); lý thuyết tri thức (Argote & Ingram, 2000; Grant, 1996), học tập tổ chức 

(Fisher & White, 2000) và lãnh đạo (Finkelstein, 1992) là nguồn gốc của lợi thế cạnh 

tranh và hướng sự quan tâm về khía cạnh chiến lược (Barney, 2001). Lý thuyết này 

dựa vào tiền đề các doanh nghiệp trong cùng một ngành thường sử dụng những chiến 

lược kinh doanh khác nhau. Hơn nữa, các doanh nghiệp không thể dễ dàng sao chép 

chiến lược kinh doanh của nhau bởi vì chiến lược kinh doanh được xây dựng dựa 

vào chính nguồn lực của doanh nghiệp. 

Barney (1991, tr.101) đã đ ịnh nghĩa “Nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm 

tất cả các tài sản, khả năng, quy trình t ổ chức, thuộc tính công ty, thông tin, kiến 

thức,.. . kiểm soát bởi một công ty cho phép nó nhận thức và thực hiện chiến lược 

nâng cao hiệu suất và hiệu quả của nó”. Ông cũng gi ải thích rằng chỉ có một số loại 

“thuộc tính công ty” có thể tạo thành “các nguồn lực công ty”. 

 “Có nhiều nhà nghiên cứu đã đưa ra danh sách các thuộc tính của công ty có 

thể cho phép các công ty nhận thức và thực hiện tạo ra giá trị chiến lược. . . các 

nguồn lực công ty có thể được phân loại thành ba loại: nguồn lực vật chất. . . nguồn 

lực con người. . . và các nguồn lực tổ chức. . . Nguồn lực vật chất bao gồm công 

nghệ, kỹ thuật được sử dụng trong một công ty, một nhà máy và thiết bị, vị trí địa lý 

và quyền sử dụng nguyên liệu thô. Nguồn lực con người bao gồm việc đào tạo, kinh 

nghiệm, óc phán xét, sự thông minh, mối quan hệ, cái nhìn sâu sắc của các nhà quản 

lý và nhân sự trong một công ty. Nguồn lực tổ chức bao gồm cấu trúc chính thức, hệ 
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thống lập kế hoạch, kiểm soát, phối hợp chính thức và không chính thức, cũng như 

các mối quan hệ phi chính thức giữa các nhóm trong công ty và giữa một công ty và 

những yếu tố môi trường của nó” (Barney, 1991, tr.102) 

Theo Barney (1991, tr.105), một nguồn lực tạo nên lợi thế cho doanh nghiệp 

trong cạnh  tranh phải thỏa mãn 4 đi ều kiện sau: (1) giá trị, (2) hiếm, (3) khó bắt 

chước, (4) không thể thay thế, được gọi tắt là VRIN (Valuable, Rare, Inimitable, 

Non-substitutable). 

 

 

 

 

- Có giá trị 

Nguồn lực có giá trị sẽ mang đến lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp, nguồn 

lực đó phải cho phép doanh nghiệp thực hiện được các chiến lược kinh doanh cải 

thiện năng suất và hiệu quả hoạt động của công ty (efficiency and effectiveness) 

(Barney, 1991). Từ đó giúp cho doanh nghiệp tận dụng được cơ hội và né tránh các 

mối đe dọa hiện hữu trong môi trường kinh doanh của doanh nghiệp.  

- Hiếm  

Một nguồn lực có giá trị mà có mặt ở các doanh nghiệp khác thì không đư ợc 

xem là nguồn lực hiếm. Nguồn lực hiếm là nguồn lực mà chỉ có ở doanh nghiệp và 

được doanh nghiệp sử dụng trong chiến lược tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, đem lại 

lợi thế cạnh tranh doanh nghiệp (Barney, 1991). 

- Khó bắt chước  

Theo Lippman & Rumelt (1982) và Barney (1991), nguồn lực khó bị bắt 

chước khi có một trong ba hoặc cả ba nhân tố sau (a) doanh nghiệp có được nguồn 

Nguồn lực không 
đồng nhất 

 
Nguồn lực cố định 

1. Có giá trị 
2. Hiếm  
3. Không thể bắt chước 

hoàn toàn 
4. Không thể thay thế 

Duy trì lợi thế 
cạnh tranh 

Hình 2.1: Mối quan hệ giữa nguồn lực của doanh nghiệp và duy trì lợi thế cạnh tranh 

(Nguồn : Barney.J, 1991) 
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lực đó nhờ vào một số điều kiện xảy ra ở một thời điểm đặc biệt nào đó, (b) mối liên 

hệ giữa những nguồn lực đó với năng lực cạnh tranh của công ty một cách ngẫu 

nhiên, (c) nguồn lực đó có liên quan đến một hiện tượng phức tạp xã hội, vượt quá 

khả năng kiểm soát và ảnh hưởng của doanh nghiệp.  

- Không thể thay thế  

Yêu cầu quan trọng đối với nguồn lực của doanh nghiệp để nguồn lực đó tạo 

ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp là những nguồn lực không thể bị thay thế 

bằng những nguồn lực có giá trị thay thế tương đương về mặt chiến lược (Barney, 

1991). Khả năng thay thế diễn ra dưới hai hình thức: (1) nguồn lực đó không thể bắt 

chước được nhưng có thể được thay thế bằng một nguồn lực tương tự khác mà nó 

cho phép doanh nghiệp sử dụng nguồn lực tương tự này vẫn thực hiện được các 

chiến lược của doanh nghiệp (Barney & Tyson, 2005) và  (2) nhiều nguồn lực khác 

nhau có thể là thay thế mang tính chiến lược. Đối với doanh nghiệp này, nguồn lực A 

(ví dụ là lực lượng lãnh đạo tài năng) là nguồn lực đặc trưng mà doanh nghiệp khác 

không có được, nhưng doanh nghiệp B vẫn có thể mạnh đối với nguồn lực B (ví dụ 

đó là khả năng lên kế hoạch rất tốt) của mình và từ đó nguồn lực B của doanh nghiệp 

B vẫn có thể cạnh tranh với nguồn lực A của doanh nghiệp A (Pearce & ctg, 1987). 

Có nhiều ý kiến không đồng tình đối với lý thuyết RBV khi nó được coi là lý 

thuyết hoàn chỉnh. Rất khó có thể tìm được những nguồn lực đáp ứng đầy đủ các tiêu 

chí VRIN của Barney (Sanchez, 2008). Mặt khác, có những giả định mà một công ty 

có thể có lợi nhuận trong một thị trường có tính cạnh tranh cao nhưng miễn là nó có 

thể khai thác các nguồn lực thuận lợi mà không nhất thiết phải là VRIN. Lý thuyết 

này bỏ qua các yếu tố bên ngoài liên quan đến các ngành công nghiệp như một tổng 

thể, một công ty cũng nên xem xét phân tích các áp lực cạnh tranh của Porter. Trong 

dài hạn, việc áp dụng dựa trên nguồn lực để tạo lợi thế cạnh tranh bền vững cho thấy 

rằng mối quan hệ nhân quả không được xác định một cách rõ ràng (Lippman & 

Rumelt, 1982). Nó cũng không th ể phủ nhận sự thật là công ty không thể quản lý 

một nguồn lực nó không biết có tồn tại hay không trong khi môi trường thay đổi yêu 

cầu này. Thông qua một sự thay đổi bên ngoài như vậy, lợi thế cạnh tranh bền vững 
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ban đầu có thể bị hạn chế hoặc thậm chí chuyển thành một điểm yếu. Do vậy, những 

nguồn lực này cần nhiều thời gian để phát triển và trong môi trường thay đổi nhanh 

chóng thì bất kỳ sự phù hợp nào giữa các nguồn lực của tổ chức và môi trường của 

nó dường như là sự may mắn hơn là kết quả của những hành động sáng suốt hoặc kỹ 

lưỡng của các nhà quản trị (Hannan & Freeman, 1988). 

Như vậy, lý thuyết cạnh tranh dựa vào nguồn lực của doanh nghiệp đã đề cao 

vai trò của yếu tố nội tại – nguồn lực của doanh nghiệp sở hữu khi xây dựng chiến 

lược kinh doanh. Lý thuyết này nhấn mạnh đến các đặc điểm của nguồn lực (Barney, 

1991) là có giá trị, hiếm, khó bắt chước và không thể thay thế sẽ tạo ra lợi thế cạnh 

tranh cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong môi trường cạnh tranh hiện nay, doanh 

nghiệp cạnh tranh không chỉ bằng sự khác biệt về nguồn lực mà tập trung vào khả 

năng phối hợp và sử dụng nguồn lực một cách hiệu quả nhằm đạt mục tiêu chiến 

lược của mình (Sanchez & Heene, 1996). Đây cũng là m ột hạn chế của lý thuyết 

nguồn lực khi chỉ nhấn mạnh đến yếu tố nội tại mà không không xem xét đến các 

yếu tố môi trường kinh doanh, những áp lực cạnh tranh của ngành kinh doanh. 

2.2.1.3. Tiếp cận dựa trên năng lực (Competence-Based View) 

Quan điểm quản trị dựa trên năng lực (Competence-based View -CBV) của 

doanh nghiệp tập trung vào khả năng sử dụng, kết hợp tài sản, nguồn, năng lực nhằm 

đạt được tăng trưởng và hiệu quả tổng thể của tổ chức. Nó được phát triển chủ đạo 

bởi các nghiên cứu của Barney (1991), Wernerfelt (1984), Peteraf (1993), Sanchez & 

Heene (1996, 2004, 2008, 2010). Đặc biệt, lý thuyết cạnh tranh dựa trên năng lực 

tương thích với lý thuyết tiến hóa trong việc phân tích các mối tương tác kinh tế giữa 

doanh nghiệp và môi trường tạo ra thông qua sự ảnh hưởng bởi sự thay đổi liên tục 

(Freiling, 2004; Freiling & ctg, 2008). Nổi bật trong quan điểm nền tảng năng lực là 

giả định rằng môi trường công ty là năng động và do vậy yêu cầu phải xây dựng 

năng lực và tận dụng năng lực liên tục để duy trì lợi thế cạnh tranh (Sanchez & 

Heene, 1996). 
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Các tài sản 
Assets 

Tài sản Công ty-Cụ thể 
Firm-specific Assets 

Tài sản Công ty – Địa chỉ 
Firm-Addressable Assets 

Các nguồn lực 
Resources 

Các khả năng 
Capabilities 

Các năng lực 
Competence(s) 

Tạo ra và phân bổ giá trị 
Value cration and Value distribution 

Đạt mục tiêu chiến lược doanh nghiệp 
Attainment of Firm’s Strategic Goals 

Quy trình quản lý 
Nhằm xây dựng, thúc đẩy và 
duy trì năng lực (bằng cách 
phát triển, mua lại,truy cập, và 
phối hợp các nguồn lực để tạo, 
sử dụng và duy trì khả năng) 

Chiến lược phù hợp 
Xác định quy trình quản lý, triển 
khai các nguồn lực và khả năng, 
và phân phối giá trị đến nhà cung 
cấp nguồn lực 

Bối cảnh cạnh tranh 
Xác định các loại nguồn lực, 
khả năng, quy trình quản 
lý,và chiến lược phù hợp sẽ 
cho kết quả năng lực và giá 
trị tạo ra 

Hình 2.2: Các thực thể cơ bản trong quan điểm năng lực 

Nguồn: Sanchez & Heence (1996) 

Lý thuyết dựa trên năng lực thông qua một tập hợp các khái niệm nền tảng 

của các thực thể nguyên thủy mà nó đại diện và sử dụng làm cơ sở cho việc phân tích 

doanh nghiệp, thị trường và sự tương tác của chúng (cả cạnh tranh và hợp tác). Hình 

2.2 thể hiện mối quan hệ giữa các thực thể nguyên thủy là các yếu tố hình thành năng 

lực của các công ty mà Sanchez & Heene (1996, 2004) đề xuất sử dụng trong việc 

phát triển lý thuyết chiến lược theo quan điểm năng lực. 
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 - Tài sản là bất cứ gì hữu hình hoặc vô hình có thể có ích cho một công ty 

trong việc phát triển và thực hiện các sản phẩm (phần cứng, phần mềm hoặc dịch vụ) 

để tạo ra giá trị kinh tế trong thị trường sản phẩm của mình. Tài sản có thể là tài sản 

cụ thể của doanh nghiệp (Firm-specific) hay được tiếp cận của công ty từ thị trường 

yếu tố nguồn lực (Firm-addressable). Các nguồn lực (resources) là những tài sản mà 

một doanh nghiệp thực sự có thể truy cập và sử dụng (access and use) trong quá 

trình triển khai và phát triển các sản phẩm để tạo ra giá trị trong thị trường của mình. 

Sự khác biệt giữa tài sản và nguồn lực được giải thích để làm cho rõ ràng rằng không 

phải tất cả các tài sản sẽ nhất thiết phải là các nguồn lực cho một công ty (Sanchez & 

Heence, 1996). 

- Khả năng được định nghĩa là “mẫu lặp lại hành động” (Sanchez & Heene, 

1996) mà một công ty có thể tích hợp, xây dựng và cấu trúc lại để tạo ra năng lực 

cho phép nó thực hiện giá trị gia tăng. Khả năng là phương tiện mà các nguồn lực 

của công ty được triển khai bởi các nhà quản lý của nó (Amit & Schoemaker, 1993; 

Sanchez & Heene, 1996). Hubbard & ctg (2008) cho rằng, trong lý thuyết CBV có 

hai loại chính của khả năng là (1) “khả năng thông thường - ordinary capabilities” 

được sử dụng trong điều hành hàng ngày của doanh nghiệp và (2) “khả năng năng 

động – dynamic capabilities” cho phép chuyển hóa “khả năng thông thường” của 

một công ty (Winter, 2003). Khả năng động của một công ty là cần thiết để đáp ứng 

thành công với những thay đổi trên thị trường (giới thiệu công nghệ mới hoặc các 

sản phẩm và dịch vụ mới) (Teece & ctg, 1997). Khả năng động bao gồm các quá 

trình mang tính chất như sự phát triển của sản phẩm, đưa ra quyết định chiến lược và 

các quá trình liên kết cho phép một công ty xây dựng năng lực mới (Eisenhardt & 

Martin, 2000). Trong thị trường năng động, khả năng động của một doanh nghiệp là 

rất cần thiết cho thích ứng dài hạn và sự sống còn, vì chúng hoạt động để kéo dài, cải 

tiến, hoặc tạo ra khả năng thông thường - những khả năng mà cho phép một công ty 

để tồn tại trong ngắn hạn (Winter, 2003). 

Sanchez & Heence (1996) định nghĩa khả năng tích hợp như khả năng kết 

hợp và tái kết hợp các nguồn lực của công ty. Khả năng hoạt động nhằm thay đổi 

ranh giới của doanh nghiệp từ đó tạo ra dòng chảy có khả năng sản xuất và tạo ra giá 
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trị của tri thức bên trong và ngoài ranh giới của doanh nghiệp. Như vậy, khả năng 

tích hợp bổ sung cho khả năng năng động, và có thể được phân biệt chúng bằng cách 

tập trung vào việc xác định và thực hiện các ranh giới công ty phù hợp. 

Khả năng năng động của doanh nghiệp là năng lực của mình để kết hợp và tái 

kết hợp khả năng hoạt động hiện tại và mới để đáp ứng với những thay đổi trên thị 

trường. Khả năng tích hợp bổ sung vào khả năng năng động bằng cách làm cho 

doanh nghiệp tổ chức nguồn lực và khả năng hoạt động, phát triển hiệu quả nội bộ và 

cơ sở quản lý tri thức của công ty. Theo quan điểm năng lực, khả năng tích hợp cung 

cấp sự phối hợp cần thiết các nguồn lực của doanh nghiệp và khả năng khác nhau. 

Năng lực của một công ty sau đó được tạo ra bằng cách kết hợp và tái kết hợp, khả 

năng năng động, và tích hợp thông thường để tạo ra giá trị trong thị trường mục tiêu 

thông qua việc sản xuất, sử dụng các nguồn lực chiến lược của công ty (Sanchez & 

Heence, 1996). 

Như vậy, “các nguồn lực và khả năng” đề cập đến tất cả các tài sản mà doanh 

nghiệp có thể sử dụng để phát triển và triển khai với mục tiêu sản xuất và cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ có tiềm năng lợi nhuận. Tài sản bao gồm tất cả các yếu tố đầu vào 

tài chính, vật chất, trí tuệ, công nghệ và tổ chức mà doanh nghiệp sử dụng để phát 

triển, sản xuất, sửa đổi, cải tiến và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình cho 

khách hàng. Sau đó, khả năng của công ty có thể là tập trung trong hoạt động điều 

hành, và mỗi loại khả năng của doanh nghiệp có một chu kỳ sống khác nhau (Helfat 

& Peteraf, 2003). Khả năng điều hành của một công ty cấu thành năng lực của công 

ty để kết hợp, lắp ráp, và triển khai các tài sản khác nhau mà nó sử dụng với cách 

thức định trước, hoạt động, thói quen, quy trình, hệ thống và các kỹ năng của nhân 

viên để làm cho sản phẩm và dịch vụ là một nguồn lợi nhuận tiềm năng của công ty. 

Chúng thường bao gồm các hoạt động công ty đã t ập trung vào năng lực quản lý, kỹ 

thuật và tiếp thị (Spanos & Lioukas, 2001).  

Năng lực là khả năng duy trì, tri ển khai, phối hợp các nguồn lực và khả năng 

theo cách giúp công ty đạt được mục tiêu trong những bối cảnh cạnh tranh (Sanchez 

& Heene, 1996, 2004) - đòi hỏi sự phối hợp của cả nguồn lực và khả năng và do đó 
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chiếm một cấp độ thứ bậc cao hơn so với các nguồn lực và khả năng. Năng lực cũng 

có thể được xem như là biểu hiện của “quá trình học hỏi liên quan đến công ty, đặc 

biệt là làm thế nào để phối hợp các kỹ năng sản xuất đa dạng và tích hợp nhiều dòng 

công nghệ” (Prahalad & Hamel, 1990; Ljungquist, 2007). Các công ty khác nhau 

không chỉ trong nguồn gốc của các nguồn lực và khả năng, mà còn ở khả năng triển 

khai, phối hợp các nguồn lực và khả năng của mình. Do đó, các công ty c ạnh tranh 

dựa vào năng lực và khả năng khác nhau của mình. 

Mối quan hệ giữa các nguồn lực, khả năng và năng lực của công ty được giải 

thích qua cách thức các nguồn lực và khả năng của một công ty tương tác với nhau 

(Hình 2.3). Khả năng điều hành của một công ty sử dụng các nguồn lực của công ty, 

trong đó bao gồm tất cả nguồn lực hữu hình và vô hình, nguồn nhân lực, hoặc tài sản 

tri thức. Khả năng điều hành có thể thực hiện quá trình đ ổi mới và tái kết hợp sử 

dụng khả năng động của doanh nghiệp. Khi khả năng điều hành mới và hiện tại liên 

quan đến nhau và điều phối bởi khả năng tích hợp của một danh nghiệp, chúng có 
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Hình 2.3: Mối quan hệ giữa nguồn lực, khả năng và năng lực 
Nguồn : Hubbard.G & ctg, 2008 
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thể phát triển thành một năng lực tổ chức cho phép công ty cạnh tranh trên thị trường 

(Freiling & ctg, 2008). 

Nghiên cứu của Sanchez & Heence (1996, 2004), Hubbard & ctg (2008), 

Freiling & ctg (2008) khẳng định rằng năng lực được tạo ra bằng cách thêm khả 

năng, phối hợp nguồn lực sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh và cho phép các công ty đạt 

được mục tiêu chiến lược của mình. Một quyết định của công ty mô tả như là động 

cơ mong muốn thu hẹp khoảng cách chiến lược giữa nhận thức và trạng thái mong 

muốn của bất kỳ các yếu tố hệ thống của công ty, chẳng hạn như các nguồn lực, khả 

năng và năng lực của mình (Sanchez & Heence, 1996). Thông qua quá trình này, 

một công ty thích nghi với một môi trường năng động sẽ thăm dò và khai thác tiềm 

năng nhằm đáp ứng mục tiêu đề ra (Sanchez & Heence, 1996). 

Theo Sanchez & Heence (1996, 2004) thì các tổ chức được tổ chức như hệ 

thống mở các nguồn lực và dòng chảy nguồn lực được triển khai và phối hợp trong 

quy trình tạo ra giá trị và phân phối giá trị. Tổ chức có hiệu quả thì phải được thiết 

kế và quản lý như các hệ thống mở tìm kiếm mục tiêu. CBV đã được xây dựng thành 

một phương pháp tiếp cận “năng động, hệ thống, nhận thức và toàn diện” để quản lý 

chiến lược (Sanchez & Heene, 1996; Sanchez, 1997; Sanchez & Heene, 2004; 

Freiling & ctg, 2008). Bốn quan điểm này được gọi là “Bốn góc-nền tảng” của lý 

thuyết năng lực. Nó xem xét cách thức mà mỗi nhận định nền tảng có ảnh hưởng 

đáng kể đối với bản chất của quá trình quản lý hiệu quả trong tổ chức như hệ thống 

mở (Hình 2.4, trang 41) 

Quan điểm năng động của thị trường (Dynamic view of markets) đề cập đến 

những thay đổi trong môi trường có ảnh hưởng đến những nỗ lực của công ty để tạo ra 

và phân phối giá trị và doanh nghiệp phải quản lý nguồn lực cả hữu hình và vô hình 

của mình một cách linh hoạt. Vì vậy, khi thị trường thay đổi, quá trình quản lý của một 

tổ chức phải liên tục theo dõi những gì đang xảy ra bên ngoài công ty (phân tích bên 

ngoài) và trong công ty (phân tích nội bộ). Mục tiêu chính của quá trình này là để duy 

trì khả năng của doanh nghiệp tạo ra giá trị bằng cách không ngừng nâng cao nguồn 

lực, khả năng hiện có và phát triển hoặc tiếp cận các nguồn nguồn lực, khả năng mới - 
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những gì được biết đến trong CBV như “xây dựng và duy trì năng lực” (Teece & ctg, 

1997; Porter, 1996; Sanchez & Heence, 1996, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan điểm hệ thống của doanh nghiệp (Systemic view of firms) đòi hỏi công 

ty, thị trường, ngành công nghiệp là hệ thống bao gồm: nguồn lực, quy trình, chiến 

lược, bối cảnh cạnh tranh và môi trường bên ngoài nhằm chia sẻ một số mục tiêu để 

tạo ra và phân phối giá trị thông qua sự tương tác giữa chúng. Những yếu tố phụ 

thuộc lẫn nhau bao gồm các thực thể trong thị trường sản phẩm, thị trường nguồn 

lực, nhóm chiến lược và các đối thủ công nghiệp. Quy trình quản lý phải được thiết 

kế để thực hiện chiến lược của doanh nghiệp phù hợp trong cách nhận biết và quản 

lý hệ thống nguồn lực, khả năng của mình - cách thức hệ thống của doanh nghiệp 
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hoạt động và duy trì dòng chảy liên tục của các nguồn lực quan trọng từ thị trường 

nguồn lực và thị trường sản phẩm (Sanchez & Heence, 1996, 2004, Freiling & ctg, 

2008) 

Quan điểm nhận thức của nhà quản trị (Cognitive view of managers)  để xác 

định sản phẩm mới hoặc các cơ hội thị trường nguồn lực. Quy trình quản lý của tổ 

chức cần phải bao gồm các hoạt động đánh giá liên tục môi trường bên trong và bên 

ngoài nhằm hiểu được môi trường phức tạp và năng động mà doanh nghiệp đang 

cạnh tranh. Để thực hiện thành công chiến lược phù hợp hiện tại và giúp xác định và 

thiết kế chiến lược phù hợp trong tương lai thì quy trình quản lý của doanh nghiệp 

phải xây dựng và hoàn toàn sử dụng trí tuệ tập thể của tất cả mọi người tham gia. 

Một thách thức đặc biệt đối với các nhà quản lý chiến lược trong việc thiết kế các 

quy trình quản lý là cần phải học cách quản lý quá trình nhận thức của họ (Sanchez 

& Heene, 1996). 

Quan điểm toàn diện của tổ chức (Holistic view of organizations ) đòi hỏi để 

hoạt động bền vững như một hệ thống mở. Doanh nghiệp phải được thiết kế sao cho 

tất cả các yếu tố phụ thuộc lẫn nhau, cùng theo đuổi các mục tiêu của tổ chức và do 

vậy giá trị tạo ra được phân bố hợp lý cho tất cả các bên liên quan. Để đạt được sự 

bền vững, quy trình quản lý của tổ chức phải nhận ra và đáp ứng đầy đủ lợi ích của 

tất cả các nhà cung cấp nguồn lực cần thiết trong quá trình tạo giá trị của tổ chức. 

Quy trình quản lý phù hợp với phương pháp tiếp cận toàn diện để tổ chức nhấn mạnh 

mối quan hệ tương hỗ, phụ thuộc lẫn nhau giữa doanh nghiệp và nhà cung cấp nguồn 

lực nhằm đạt được nhiều hơn sự hợp tác hiệu quả giữa các bên liên quan (Priyono & 

ctg, 2010). 

Freiling & ctg (2008) phân tích quá trình phát triển trong nghiên cứu cạnh 

tranh dựa trên nguồn lực và năng lực (Hình 2.5) cho thấy, RBV tập trung chủ yếu 

vào sử dụng các nguồn lực sẵn có tại một thời điểm nhất định để giải thích kết quả 

của doanh nghiệp (Wernerfelt, 1984; Barney, 1991; Peteraf, 1993; Barney, 1996) 

trong khi đó, CBV khẳng định năng lực cạnh tranh được hình thành từ khả năng duy 

trì, phối hợp các nguồn lực và khả năng cho phép các công ty đạt được mục tiêu 
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chiến lược của mình trong thị trường năng động (Prahalad & Hamel, 1990; Sanchez 

& Heene, 1996, 2004, 2008; Freiling & ctg, 2008). KBV tập trung vào vai trò tri 

thức trong quá trình tạo ra những khả năng của doanh nghiệp (Argote & Ingram, 

2000; Stoelhorst & Raaij, 2004). Như vậy, đã có sự chuyển tiếp trong định hướng 

nghiên cứu giữa lý thuyết nguồn lực và lý thuyết năng lực. Chuyển trọng tâm nghiên 

cứu từ nguồn lực có sẵn trong doanh nghiệp sang quá trình phối kết hợp trong quá 

trình sử dụng các nguồn lực, khả năng để tạo ra năng lực cạnh tranh. 

Ron Sanchez (2008) tổng kết sự khác biệt giữa hai lý thuyết dựa trên nguồn 

lực và lý thuyết dựa trên năng lực như sau: doanh nghiệp, thị trường và tương tác 

cạnh tranh thể hiện trong “bốn góc nền tảng – Four cornerstones” của quan điểm 

năng lực cho rằng các khái niệm về các nguồn lực công ty của RBV không phân biệt 

khái niệm cơ bản trong việc tạo ra bất kỳ đề xuất có ý nghĩa lý thuy ết về cách thức 

doanh nghiệp tạo ra giá trị chiến lược và lợi thế cạnh tranh. Nền tảng nhận thức lý 

thuyết chiến lược khả thi phải bao gồm các khái niệm đầy đủ và rõ ràng không chỉ 

các nguồn lực, những khả năng của doanh nghiệp trong việc sử dụng nguồn lực, quy 

trình quản lý để xác định, xây dựng năng lực và một chiến lược xác định trong quá 

trình triển khai khả năng nhằm theo đuổi các mục tiêu chiến lược cụ thể. Về cơ bản, 

RBV cho rằng sự thành công bền vững của doanh nghiệp là từ lợi thế so sánh các 

nguồn lực trong khi CBV lại khẳng định sự thành công là đạt được mục tiêu (có thể 

bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau như cung cấp lợi ích kinh tế, môi trường làm 

việc, kinh nghiệm chuyên môn và các lợi ích khác là cơ sở cho một cuộc sống tốt 

đẹp cho tất cả các bên liên quan, chứ không chỉ là các mục tiêu trong chiến lược để 

tối đa hóa lợi nhuận hoặc tối đa hóa sự giàu có cổ đông).  

Năng lực là cơ sở tạo nên lợi thế cạnh tranh bền vững của doanh nghiệp. Nó  trực 

tiếp phản ánh bản chất cấu trúc nguồn lực của doanh nghiệp đưa ra theo thời gian bởi 

khả năng năng động. Điều này phù hợp với nghiên cứu cho thấy rằng trong môi trường 

thay đổi liên tục thì các nguồn lực của công ty không nhất thiết phải là hiếm, có giá trị, 

không thể bắt chước và không thể thay thế (Barney, 1991; Eisenhardt & Martin, 2000), 

mà nhấn mạnh đến sự phù hợp về các mối quan hệ hệ thống nguồn lực của doanh 

nghiệp (Sanchez & Heene, 1996, 2004) và sự kết hợp mới của các nguồn lực (nguồn lực 
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công ty- cụ thể và công ty-địa chỉ) có thể là nguồn gốc của lợi thế cạnh tranh mà các đối 

thủ cạnh tranh sẽ khó có thể bắt chước hoặc cải tiến trong dài hạn (Galunic & Rodan, 

1998). 

 

Những khác biệt cơ bản trong cơ sở của lý thuyết năng lực cạnh tranh dựa 

trên nguồn lực (RBV) và lý thuyết cạnh tranh dựa trên năng lực (CBV) được tóm tắt 

như sau(1

                                                      
1 Success firm = Sustained generation of (Ricardian) rents 
Succes firm = f(resources) 
Succes firm = ongoing satisfactory levels of attainment of a firm’s goals 
Success firm = f(resources, capabilities, management processes, strategy logic) 

):  

Lý thuyết năng lực cạnh tranh dựa trên nguồn lực (RBV) giả định: 

Công ty thành công = Bền vững từ lợi thế so sánh 

Công ty thành công = f (các nguồn lực) 

Lý thuyết năng lực cạnh tranh dựa trên năng lực (CBV) giả định: 
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Hình 2.5: Sự phát triển của nghiên cứu cạnh tranh dựa trên nguồn lực và năng lực 
Nguồn : Freiling & ctg (2008) 

 



45 
 

 
 

Công ty thành công = Mức độ đạt được thỏa mãn liên tục những mục tiêu của 

công ty 

Công ty thành công = f(các nguồn lực, các khả năng, quá trình quản trị, chiến 

lược phù hợp) 

2.2.1.4. Tiếp cận từ chuỗi giá trị (Value chain) 

Chuỗi giá trị là một tập hợp các hoạt động mà doanh nghiệp thực hiện để tạo 

ra giá trị cho khách hàng của mình. Chuỗi giá trị giải thích cách thức công ty tạo ra 

giá trị và tìm cách để gia tăng giá trị là những yếu tố quan trọng trong việc phát triển 

một chiến lược cạnh tranh. Porter (1985, 1998) đề xuất chuỗi giá trị chung mà các 

doanh nghiệp có thể sử dụng để kiểm tra tất cả các hoạt động của mình và xem cách 

chúng phối hợp với nhau. Cách thức mà các hoạt động của chuỗi giá trị được thực 

hiện ảnh hưởng đến chi phí và lợi nhuận. Vì vậy, công cụ này có thể giúp chúng ta 

hiểu được nguồn gốc giá trị của doanh nghiệp. 

Chuỗi giá trị tổng quát của Porter (1985, 1998) là một trong những  phương 

pháp được sử dụng rộng rãi nhất để đại diện cho hoạt động của một công ty và các 

quy trình kinh doanh. Trong thực tế,  Porter (1985,1998) giả định rằng trong chuỗi 

giá trị các nguồn lực của một doanh nghiệp là phụ thuộc vào hoạt động của nó - và vì 

thế hình thức chuỗi giá trị của một công ty (các nguồn lực và khả năng nó sử dụng) 

phụ thuộc vào cơ cấu ngành công nghiệp, các hoạt động chức năng mà doanh nghiệp 

tập trung vào, các chuỗi giá trị của khách hàng, nhà cung cấp,  đối thủ cạnh tranh và 

liệu doanh nghiệp có một chi phí hoặc sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. Những 

nhận định này cũng khá tương đồng với giả định trong quan điểm dựa vào nguồn lực 

và năng lực  cho rằng , lợi thế cạnh tranh phụ thuộc vào nguồn lực và khả năng  của 

một công ty (Wernerfelt 1984; Barney 1991; Sanchez 1996, 2004). 

Hubbard & ctg (2008) dựa trên quan điểm  nguồn lực, trường phái khả năng 

động và lý thuyết  năng lực phát triển một mô hình chuỗi giá trị để đánh giá và quản 

lý nguồn lực và khả năng . Khác với một chuỗi giá trị dựa trên các hành động, 

phương pháp tiếp cận này giúp làm rõ mối tương quan giữa tài sản và khả năng khác 

nhau của doanh nghiệp. Do đó, nó có thể giúp các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý 
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phân tích sự thành công của doanh nghiệp xuất phát  từ tập hợp các nguồn lực, khả 

năng và thúc đẩy  chiến lược của công ty phát triển hơn nữa.  Hubbard & ctg (2008) 

cho rằng chuỗi giá trị nguồn lực và khả năng sẽ hữu ích nhất khi xác định  cách các 

quy trình kinh doanh của một công ty nên được đầu tư cho những nguồn lực và khả 

năng cần tạo ra chúng, hoặc làm thế nào những quyết định này có thể ảnh hưởng đến 

cơ cấu tổ chức hiện tại của công ty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Những năng lực của doanh nghiệp  được đầu tư bởi nhiều loại nguồn lực và 

khả năng tương tác với nhau để xác định chiến lược của doanh nghiệp (H ình 2.6). 

Freiling & ctg (2008) cho rằng đầu tư năng lực được yêu cầu nhằm đáp ứng mục tiêu 

hoặc chiến lược cụ thể, hệ thống mối quan hệ của các nguồn lực và khả năng trong 

một doanh nghiệp cũng chỉ ra rằng các nguồn lực và khả năng khác có thể phải được 

phát triển hoặc điều chỉnh  để sử dụng nguồn lực và năng lực mới  hiệu quả nhất. 

Theo Hubbard & ctg (2008), bằng cách kết hợp và tái kết hợp các nguồn lực của 

công ty và khả năng trong nhiều cách khác nhau, các nhà quản lý cố gắng để đảm 

bảo rằng các nguồn lực và khả năng phù hợp với mục tiêu chiến lược cụ thể của 

 Năng lực tổ chức (Oragnizational competences)       
 
Khả năng động (Dynamic capability)                                       
 
Khả năng tích hợp (Integrative capabilities) 
 
Khả năng vận hành (Operational capabilities)                                                                                                
 
 
 Mua bán       Phát triển        Kết hợp         Tái kết hợp     Phát triển   
 (Aquire)         (Develop)         (Combine)          (Recombine)        hơn nữa 
                                                                                              hoặc 
                                                                                             từ bỏ 
                                                                                                                                                   (Develop Further  
                                                                                                                                                       or Divest) 

Chiến lược 

nguồn lực 

Cốt lõi và không cốt lõi 
Hoạt động kinh doanh 

 

Hình 2.6: Chuỗi giá trị đầu tư nguồn lực và khả năng 

(The resources and capabilities investment value chain)  
(Nguồn : Hubbard & ctg,2008) 
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doanh nghiệp. Hoặc bằng cách thay đổi các nguồn lực và khả năng của một công ty, 

nhà quản trị có thể thay đổi năng lực của doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải mua 

lại nguồn lực, khả năng mới để đáp ứng nhu cầu của phát triển thị trường. Khi môi 

trường thay đổi, các nhà quản trị có thể từ bỏ các nguồn lực nhất định trong khi tích 

lũy các nguồn lực khác. Sau đó, họ sẽ xây dựng các khả năng mới trên tập hợp các 

nguồn lực hiện tại của doanh nghiệp. 

Theo Hubbard & ctg (2008), chuỗi giá trị nguồn lực phải đại diện cho các giai 

đoạn khác nhau trong đời sống của doanh nghiệp,  trong đó các nguồn lực và khả 

năng khác nhau được sử dụng trong từng giai đoạn. Cách thức đầu tư nguồn lực và 

khả năng thể hiện các chuỗi giá trị trong các giai đoạn phát triển của một công ty đó 

là: (1) phát triển sản phẩm, dịch vụ và thị trường của công ty mới; (2) phát triển sản 

phẩm và dịch vụ mới và cải thiện quy trình; (3) phát triển khả năng sử dụng tri thức 

hiệu quả của công ty; (4) phát triển mạng lưới và liên minh để mở rộng nghiên cứu 

thị trường của công ty; (5) phát triển năng lực để phản ứng tích cực với thay đổi lớn 

của thị trường;  (6) mua lại hoặc sáp nhập với các công ty khác đ ể duy trì tăng 

trưởng bền vững. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Năng lực xác định rõ ràng (Clearly identified competences)       
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Hình 2.7: Chuỗi giá trị đầu tư các nguồn lực và khả năng của công ty - giai đoạn 6 
(Phase 6: Acquiring or Merging with Other Firms to sustain Firm Growth)  

(Nguồn : Hubbard & ctg, 2008) 
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Chẳng hạn, khi công ty đang ở giai đoạn 6 – mua lại hoặc sáp nhập với công 

ty khác để duy trì tăng trưởng bền vững - của quá trình phát triển ổn định và mở rộng 

năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, đó là một đối thủ lớn trên thị trường và sở 

hữu các nguồn lực và khả năng cụ thể mà nó hiểu có liên quan trực tiếp đến thị 

trường thành công của nó. Trong giai đoạn này (Hình 2.7), năng lực cạnh tranh  có 

thể phát triển thông qua sáp nhập và mua lại nguồn lực để đạt được sức mạnh tổng 

hợp bằng cách kết hợp các nguồn lực và khả năng cụ thể của công ty với các nguồn 

lực công ty có thể thuê, mua trên thị trường nguồn lực. Để tạo điều kiện tăng trưởng 

trong giai đoạn này, công ty sẽ đầu tư phát triển hoặc mua lại các nguồn lực  và khả 

năng hữu ích trong quá trình sáp nhập và mua lại. 

Đầu tư nguồn lực và khả năng càng quan trọng, bởi vì nguồn lực và khả năng 

của một công ty sẽ cần phải được đổi mới và tái phát triển khi một công ty phát triển 

qua các giai đoạn khác nhau, quy mô đ ầu tư nguồn lực và khả năng của công ty có 

thể sẽ khác nhau trong các giai đoạn khác nhau, nhưng nó tăng đáng kể từ khi thành 

lập đến khi sáp nhập và mua lại. Một công ty mới thành lập ở dạng đơn giản nhất có 

thể được tạo ra bằng cách đầu tư một doanh nhân hoặc kỹ năng quản trị, kỹ thuật và 

tiếp thị và tài sản cá nhân trong một doanh nghiệp mới. Ở giai đoạn cuối, thành lập 

côn ty lớn, đa quốc gia có thể được tạo thành từ một mạng lưới phức tạp của sự đầu 

tư nhiều nguồn lực và khả năng riêng biệt, bao gồm (1) chức năng, kiến trúc, mạng 

lưới và mua lại trực tiếp tài sản, (2) khả năng vận hành, (3) khả năng tích hợp, và (4) 

khả năng năng động, để tạo ra (5) năng lực xác định rõ ràng công ty (Hubbard & ctg, 

2008). 

Bên cạnh nghiên cứu của Porter (1985, 1998) và Hubbard & ctg (2008), 

nghiên cứu của Lamarque (2005) đã đi tìm kiếm nguồn gốc của sức mạnh cạnh tranh 

trong chuỗi giá trị áp dụng cho các ngân hàng thương mại khác nhau. Đây là bước 

đầu tiên trong việc phân tích các hoạt động chính và các khả năng khác nhau để cấu 

hình lại chuỗi giá trị cho ngân hàng thương mại. Những khái niệm về chuỗi giá trị và 

năng lực sẽ giải thích nguồn gốc lợi thế cạnh tranh cho ngành đặc thù – ngân hàng 

thương mại. 
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Chuỗi giá trị của ngân hàng thương mại tương ứng với các mô tả về hoạt động 

ngân hàng đối với các nhà đầu tư tư nhân hoặc doanh nghiệp nhỏ (tài chính, đầu tư 

tiết kiệm, dịch vụ) (Hình 2.8) 

Gia tăng nguồn vốn : Mục đích là để tìm cách huy động vốn rẻ nhất và dài 

hạn. Vốn huy động từ nguồn vốn tự có của ngân hàng, tái cấp vốn, tiết kiệm, hoặc 

công ty và tiền gửi cá nhân. Tiền gửi là phương tiện chính của việc tìm kiếm các 

nguồn lực không tốn kém nhưng đòi hỏi một dịch vụ quản lý phương tiện thanh toán. 

Đầu tư tiết kiệm cũng ngụ ý một mối quan hệ tiếp theo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sản phẩm và dịch vụ thiết kế cho thị trường mục tiêu: Yêu cầu tạo ra các sản 

phẩm có sự k hác biệt phụ thuộc trực tiếp vào việc nâng cao nguồn lực  của ngân 

hàng. Sản phẩm tín dụng phù hợp với nhóm khách hàng mục tiêu này, trong khi tư 

vấn và một số sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhóm khác hàng mục tiêu khác . Ở 

thời điểm chuỗi giá trị hiện tại, giá trị được xác định thì các quyết định được tạo ra từ 

“diện mạo” của sản phẩm (trọn gói hoặc riêng biệt) và các khía cạnh khác của sản 

phẩm, dịch vụ. 
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Hình 2.8: Chuỗi giá trị của ngân hàng thương mại 

(The commercial bank value chain)  
(Nguồn : Lamarque. E, 2005) 
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Marketing và bán hàng: Hoạt động này dẫn đến việc xác định thị trường mục 

tiêu. Nó xuất phát từ tiềm lực tài chính, rủi ro, tình hình thị trường,. . . tiếp thị v à 

thiết kế sản phẩm phải được thực hiện trong sự hợp tác chặt chẽ nhằm đề xuất và 

thiết kế các sản phẩm phục vụ tốt nhất cho người tiêu dùng. Các quyết định phải 

được thực hiện liên quan đến phương pháp phân phối (mạng lưới chi nhánh, đội ngũ 

bán hàng, ngân hàng trực tuyến) và trong chính sách truyền thông, quảng bá hình ảnh 

sản phẩm. 

Dịch vụ: Dịch vụ bao gồm phương tiện thanh toán, bộ phận hỗ trợ (back -

office) hoạt động kết nối đến quản trị và xử lý các tài khoản, và đặc biệt là việc xử lý 

sự cố và quản trị rủi ro. Dịch vụ hậu mãi thường được coi là mấu chốt của mối quan 

hệ ngân hàng-khách hàng và nó cũng thường là nguyên nhân chính của sự tan vỡ của 

mối quan hệ này. 

Các hoạt động chính được liên kết với nhau rất chặt chẽ. Ví dụ, các chi nhánh 

và đội ngũ bán hàng khác nhau là nguồn chính để nhận biết nhu cầu tiêu dùng và hấp 

thụ sản phẩm mới. Định giá cũng phụ thuộc rất nhiều vào chi phí liên quan đến các 

bộ phận hỗ trợ, đánh giá các rủi ro và chi phí nguồn lực.  

Lý thuyết dựa trên năng lực kết hợp với khái niệm chuỗi giá trị cho phép một 

phân tích ban đầu lợi thế cạnh tranh trong ngành ngân hàng. Lammarque (2005) cho 

rằng quản trị rủi ro và tổ chức mạng lưới phân phối là hai hoạt động chính đại diện 

cho năng lực mà ngân hàng thương mại phải có khả năng làm chủ và để đạt được 

năng lực cạnh tranh. 

- Đối với ngân hàng thương mại thì hoạt động quản trị rủi ro được nhấn mạnh 

trong chuỗi giá trị khác với các ngành kinh doanh khác, còn các hoạt động hỗ trợ đều 

giống trong lý thuyết chuỗi giá trị của Porter (1985, 1998). Trong phạm vi của ngân 

hàng thương mại thì hoạt động quản trị rủi ro thường tập trung và o 2 vấn đề: (1) 

khách hàng và sự lựa chọn giao dịch và (2) quản lý tài sản Nợ -Có (ALM – Asset 

Liability Management). Chúng ta nên lưu ý rằng quản trị rủi ro liên quan đến tất cả 

các cấp của chuỗi giá trị. Trong khi tầm nhìn truyền thống của ngân hàng kết hợp các 

yếu tố nguy cơ chỉ ở mức độ tiêu thụ sản phẩm tài chính (rủi ro mặc định), các yếu tố 
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rủi ro hiện có mặt ở mọi cấp độ, tăng dần trong việc thiết kế các sản phẩm cũng như 

trong việc theo dõi hoặc điều hành và xử lý dữ liệu của hồ sơ khách hàng. 

- Sử dụng các mạng lưới phân phối đa dạng, được quản lý theo những cách 

khác nhau để phối hợp, làm tăng giá trị cho ngân hàng và khách hàng (Easingwood 

& Storey, 1996). Mặt khác, các kênh phân phối khác nhau cho phép tối ưu hóa sự 

cân bằng giữa giá trị gia tăng cho dịch vụ cung cấp, chi phí kết nối giữa sản xuất và 

phân phối dịch vụ ngân hàng. Khách hàng có thể biết cách nhận biết và đánh giá tỷ 

lệ chất lượng - giá cả tương ứng với mức dự kiến của dịch vụ và các kênh phân phối 

được sử dụng. Sau đó, các ngân hàng có thể tập trung năng lực cung cấp một mức độ 

cao về giá trị cho khách hàng và trở nên hiệu quả hơn bằng cách quản lý các hoạt 

động kinh doanh với mục đích giảm chi phí. 

Sự lựa chọn của các kênh phân phối hiện đại (điện thoại và Internet hoặc “PC 

Ngân hàng”) đã trở thành một lựa chọn cho sự khác biệt trực tiếp ảnh hưởng đến sự 

năng động chiến lược trong các lĩnh vực khác nhau. Mỗi loại hình kênh phân phối chỉ 

có ý nghĩa đối với từng nhóm khách hàng khác nhau. Mỗi kênh có mức độ sử dụng 

khác nhau về nhân sự , chi phí bán hàng và hệ thống thông tin. Một mạng lưới phân 

phối đơn lẻ chỉ là một nguồn lực của ngân hàng. Phát triển đồng bộ về cơ sở hạ tầng 

(nơi mà các dịc h vụ được cung cấp) và sự kết hợp của các dịch vụ trong mạng lưới 

mới cấu thành năng lực thực sự của ngân hàng. Ở đây sự khác biệt giữa các nguồn 

lực (mạng lưới phân phối) và năng lực (phối hợp của các kênh theo bản chất của mối 

quan hệ với người tiêu dùng) là rõ ràng. 

Nhận thức đầy đủ những vấn đề khái niệm, các ngân hàng thương mại đang 

vận hành trong các điều kiện và tổ chức để tạo ra giá trị. Các câu hỏi liên quan là liệu 

hai hoạt động quản trị rủi ro và phân phối thực sự có thể trở thành con đường để cấu 

hình lại chuỗi giá trị của ngân hàng thương mại như nghiên cứu của Lamarque đề 

xuất. Điều này đưa chúng ta trở lại vấn đề rộng lớn hơn của mối quan hệ giữa cấu 

trúc và chiến lược của tổ chức. 

Huovinen (2008) đã tổng kết các nghiên cứu liên quan đến năng lực quản trị 

kinh doanh từ năm 1990 đến năm 2002 (Phụ lục 1). Theo đó đã có 84 công trình 
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nghiên cứu liên quan đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong đó, phân theo 

địa lý thì có 43 nhà xuất bản tại Mỹ và 26 tại Anh. Từ năm 2003 đến 2013 đã có 

khoảng trên 32 (theo những thu thập của tác giả) công trình nghiên cứu về vấn đề 

này được công bố trên các tạp chí của Mỹ. 

2.2.2. Tiếp cận dựa trên định hướng thị trường (Market Orientation) 

Lý thuyết năng lực cạnh tranh dựa trên định hướng thị trường (Market  

Orientation – MO) được phát triển trên cơ sở cho rằng một doanh nghiệp sẽ đạt được 

năng lực cạnh tranh bằng cách tập trung vào việc làm thế nào để thỏa mãn nhu cầu 

của khách hàng, tạo ra giá trị khách hàng tốt hơn so với đối thủ và đạt được kết quả 

hoạt động kinh doanh. Đây là quan điểm nghiên cứu năng lực cạnh tranh xuất phát từ 

thị trường, thực chất là đi từ kết quả của các hoạt động giá trị để truy ngược lại điều 

gì tạo ra giá trị khách hàng vượt trội so với đối thủ và do đó sẽ đem lại lợi thế cạnh 

tranh cho doanh nghiệp. Lý thuyết này bao gồm 8 tiếp cận nghiên cứu: quan điểm 

quyết định (Shapiro, 1988), quan điểm thông tin thị trường (Kohli & Jaworski, 

1990), quan điểm hành vi văn hóa (Day, 1994; Deshpandé & ctg, 1993; Slater & 

Narver, 1990), quan điểm trọng tâm chiến lược (Ruekert, 1992), quan điểm định 

hướng khách hàng (Deshpandé & ctg, 1993.), quan điểm dựa trên hệ thống (Becker 

& Homburg, 1999; Hunt & Morgan, 1995), quan điểm tổ chức học tập dựa trên thị 

trường (Sinkula, 1994) và quan điểm quan hệ khách hàng (Baker & Sinkula, 1999). 

Quan điểm định hướng thị trường cho rằng các công ty đạt được năng lực 

cạnh tranh là “công ty theo định hướng thị trường được phân biệt bởi khả năng sự 

kiện và xu hướng thị trường của họ trước đối thủ cạnh tranh. Họ có thể dự đoán 

chính xác hơn phản ứng với hành động được thiết kế để duy trì hoặc thu hút khách 

hàng, cải thiện quan hệ kênh phân phối, hoặc ngăn chặn các đối thủ cạnh tranh. 

Doanh nghiệp có thể hành động dựa trên thông tin thị trường một cách kịp thời và 

chặt chẽ bởi các giả định về thị trường được chia sẻ rộng rãi” (Day, 1994, tr.44). Khả 

năng tổ chức này có ý nghĩa  quan trọng đối với việc đạt được tính bền vững của lợi 

thế cạnh tranh. Các doanh nghiệp có khả năng xem xét, đánh giá sự thay đổi nhanh 

chóng của thị trường và hành động dựa trên thông tin thị trường sẽ đạt được vị trí tốt 
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nhất để giành được lợi thế cạnh tranh (Day, 1993, 1994; Slater & Narver, 1990; 

Tuominen & ctg, 1997; Kotler & Amstrong, 2012; Parasuraman & Zeithaml, 1988; 

Srivastava, Fahey & Christensen, 2001; Christensen, 2010) 

Cách tiếp cận lợi thế cạnh tranh dựa trên sản phẩm khác biệt được định vị đối 

với nhóm khách hàng sẵn sàng trả nhiều tiền hơn cho việc sử dụng hàng hóa hay các 

dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, trong hầu hết các thị trường, sự cạnh tranh có thể dẫn 

tới sự sao chép các sản phẩm và dịch vụ, do đó làm giảm bớt giá trị của nó. Để duy 

trì một lợi thế khác biệt trong thời gian dài, công ty phải phát triển kỹ năng, nguồn 

lực và quá trình gia tăng giá tr ị liên tục cho khách hàng (Day, 1994). Lợi thế cạnh 

tranh cũng có thể đạt được bằng cách tập trung vào phát triển vị trí dẫn đầu về chi 

phí trong ngành (Porter, 1985, 1998). Lợi thế dựa trên chi phí có thể đạt được hiệu 

quả trong tất cả các khía cạnh của hoạt động doanh nghiệp, từ sản xuất, phân phối 

đến marketing. Dẫn đầu về chi phí không nhất thiết phải tính giá thấp hơn đáng kể so 

với đối thủ cạnh tranh mà để duy trì lợi thế dẫn đầu về chi phí phải đầu tư thặng dư 

từ lợi nhuận cao hơn vào cải thiện quá trình sản xuất và tập trung vào nghiên cứu và 

phát triển được quy trình sản xuất hiệu quả hơn (Johnson & Scholes 1999). Hiệu quả 

tương tự phải được phát triển và duy trì trong chuỗi cung ứng, tiếp thị của doanh 

nghiệp. 

Doanh nghiệp định hướng thị trường có khả năng để tạo ra, phổ biến và đáp 

ứng thông tin về thị trường và điều kiện thị trường tốt hơn so với các đối thủ hướng 

tới nguồn lực nội tại (Jaworski & Kohli, 1990). Do vậy, doanh nghiệp định hướng thị 

trường có một cơ sở quan trọng để xây dựng một lợi thế cạnh tranh bền vững. Nó 

thực hiện điều này bằng cách nghiên cứu những gì khách hàng muốn, xây dựng, tận 

dụng các nguồn lực, quy trình cần thiết để cung cấp các giá trị mà khách hàng mong 

muốn và thích ứng với những quy trình tạo ra giá trị gia tăng khi điều kiện thị trường 

thay đổi. Hơn nữa, các doanh nghiệp định hướng thị trường nhìn xa hơn nhu cầu của 

khách hàng hiện tại để phát triển sản phẩm trong tương lai nhằm khai thác nhu cầu 

tiềm ẩn để tăng cường vị thế thị trường theo thời gian (Slater & Narver, 1990). Sử 

dụng các quá trình này làm cơ sở cho lợi thế cạnh tranh, doanh nghiệp cần phát triển 
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khả năng để tạo ra, phổ biến và đáp ứng thông tin thị trường (Day 1994) và các quy 

trình hành động trên thông tin này (Hunt & Morgan, 1995; Voehies & Harker, 2000) 

Kohli & Jaworski (1990) định nghĩa MO là quá trình xem xét các thông tin thị 

trường có liên quan đến nhu cầu hiện tại và tương lai của khách hàng; sự tổng hợp và 

phổ biến các thông tin đó đến các đơn vị chức năng; hoạch định và triển khai có sự 

phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị chức năng trong doanh nghiệp để ứng phó với các 

cơ hội thị trường. Narver & Slater (1990) xem MO là một loại văn hóa doanh 

nghiệp. Nó là nền tảng cho các hoạt động cần thiết và hiệu quả nhằm tạo ra giá trị tốt 

hơn cho khách hàng và thông qua đó tạo nên sự thành công cho doanh nghiệp.  Mặc 

dù, nghiên cứu của Kohli & Jarworski (1990) mô tả MO theo cách tiếp cận trên quan 

điểm hành vi (behavioral perspective) còn Narver & Slater (1990) thì tiếp cận theo 

quan điểm giá trị văn hóa (cultural perspective) nhưng vẫn có sự tương đồng trong 

quan điểm của họ. Cả hai đều cho rằng doanh nghiệp nên tập trung vào khách hàng 

và đối thủ cạnh tranh và đó là trách nhiệm của toàn bộ tổ chức, chứ không phải riêng 

của bộ phận marketing. Có thể thấy rằng thành phần định hướng khách hàng và định 

hướng cạnh tranh của Narver & Slater là tương ứng với quá trình tạo lập thông tin thị 

trường của Kohli & Jaworski. Còn thành phần phối hợp chức năng của Narver & 

Slater thì tương ứng với thành phần phổ biến thông tin của Kohli & Jaworski. Tuy 

nhiên, Narver & Slater không đề cập một cách chính thức đến những đáp ứng của 

doanh nghiệp đối với cơ hội thị trường như Kohli & Jaworski đã đề cập. 

Như vậy, Kohli & Jaworski (1990) và Narver & Slater (1990) đã xây dựng 

nội dung của định hướng thị trường bao gồm ba thành phần: Định hướng khách 

hàng, định hướng cạnh tranh, phối hợp chức năng. Tiếp nối quan điểm trên, nghiên 

cứu của Deng & Dart (1994) ở Canada bổ sung thêm thành phần thứ tư là định 

hướng lợi nhuận (Profit Orientation). Gray & ctg (1998) đã t ổng hợp và xây dựng 

một bộ thang đo tổng quát hơn với 5 thành phần MO, bao gồm 4 thành phần cơ bản 

cộng với thành phần mới là thích ứng với môi trường kinh doanh (Hou, 2008) 

Theo Kotler & Amstrong (2012, tr. 528), “Doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh 

hơn đối thủ bằng cách tạo ra cho khách hàng giá trị vượt trội so với đối thủ. Để giành 

chiến thắng trong thị trường hiện tại, các công ty phải trở nên chuyên nghiệp không 
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chỉ trong việc quản lý các sản phẩm mà còn trong việc quản lý các mối quan hệ 

khách hàng xác định trong bối cảnh cạnh tranh và môi trường kinh tế khó khăn. Sự 

hiểu biết của khách hàng là rất quan trọng, nhưng chưa đủ. Lợi ích xây dựng mối 

quan hệ khách hàng và đạt được lợi thế cạnh tranh đòi hỏi phải cung cấp giá trị và sự 

hài lòng cho khách hàng mục tiêu hơn đối thủ cạnh tranh làm. Khách hàng sẽ thấy 

lợi thế cạnh tranh như lợi thế của khách hàng, đem lại cho công ty một lợi thế hơn 

đối thủ cạnh tranh của nó”. Như vậy, khách hàng sẽ mua hàng của những doanh 

nghiệp nào mà họ có thể nhận được giá trị dành cho họ là cao nhất (gọi là giá trị 

dành cho khách hàng). Trong đó, giá trị dành cho khách hàng là phần chênh lệch 

giữa tổng giá trị và tổng chi phí mà khách hàng bỏ ra. Tổng giá trị của khách hàng là 

toàn bộ những lợi ích mà khách hàng nhận được ở một sản phẩm, dịch vụ nhất định. 

Đó là tập hợp các giá trị khách hàng thu được từ chính bản thân sản phẩm, dịch vụ; 

các dịch vụ bổ sung; thái độ, tinh thần trách nhiệm của nhân viên và hình ảnh, danh 

tiếng của doanh nghiệp. Tổng chi phí của khách hàng lớn hơn giá cả sản phẩm, dịch 

vụ. Nó bao gồm cả những phí tổn thời gian, sức lực và tinh thần mà người mua đã bỏ 

ra. Tuy nhiên, Kotler & Amstrong (2012) cũng cho r ằng, sẽ không có ý nghĩa n ếu 

doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh khi sản phẩm, dịch vụ của mình không vư ợt 

trội hơn về bất kỳ khía cạnh nào ngoài việc giá rẻ hơn. Điều đó cho thấy ông đề cao 

vai trò của sự khác biệt hóa trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp mà 

nó xuất phát từ bốn yếu tố cơ bản là sản phẩm, dịch vụ, nhân sự và thương hiệu của 

doanh nghiệp. 

Marketing có ảnh hưởng lớn tới cách chiến lược được xây dựng và nguồn lực 

được phân bổ để thực hiện chiến lược (Hunt & Morgan, 1995). Đối với công ty định 

hướng thị trường, tạo ra giá trị khách hàng tốt hơn là mục tiêu chính định hướng xây 

dựng và thực hiện chiến lược (Day, 1994). Để làm điều này, chiến lược dựa trên sự 

khác biệt tạo ra giá trị cho khách hàng sẽ thúc đẩy doanh nghiệp nỗ lực nghiên cứu 

thị trường, lựa chọn các mục tiêu, thị trường, quá trình phát triển sản phẩm, các 

chương trình truyền thông thị trường, và quá trình giao hàng của mình (Day, 1994; 

Woodruff, 1997). Jüttner & Wehrli (1994) khẳng định marketing là một năng lực lớn 

của doanh nghiệp và nó có ý nghĩa nhằm chuyển hoá những năng lực bên trong của 
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doanh nghiệp thành các hoạt động cụ thể của chiến lược từ đó tạo ra quá trình năng 

động của doanh nghiệp nhằm sử dụng các nguồn lực, khả năng nhằm đáp ứng những 

thay đổi của môi trường kinh doanh. “Marketing thực hiện đầy đủ chức năng sáng 

tạo và tạo thuận lợi cho quá trình trao đ ổi giá trị bên trong và bên ngoài của doanh 

nghiệp nhằm gia tăng sự nhận biết giá trị sản phẩm trên thị trường” (Jüttner & 

Wehrli, 1994, tr.46).  

Bảng 2.1: Tóm tắt các nghiên cứu thực nghiệm trên mối quan hệ giữa định hướng 

thị trường (MO) và Kết quả hoạt động kinh doanh (BP) 

Tác giả Nơi nghiên cứu Kết luận 
Narver & Slater, 1990 Mỹ Mối quan hệ tích cực MO->BP 
Ruekert, 1992 Mỹ Mối quan hệ tích cực MO->BP 
Jaworski & Kholi, 1993 Mỹ Mối quan hệ tích cực MO->BP 
Kholi, Jaworski & Kumar, 1993 Mỹ Mối quan hệ tích cực MO->BP 
Diamantopoulos & Hart, 1993 Anh Tương quan kết hợp giữa MO-BP 
Slater & Narver, 1994 Mỹ Mối quan hệ tích cực MO->BP 
Deng and Dart, 1994 Canada Mối quan hệ tích cực MO->BP 

Deshpandé, Farley & Webster, 
1993 Nhật Bản 

Mối quan hệ tích cực Định hướng 
khách hàng và Kết quả hoạt động 
kinh doanh 

Van Bruggen & Smidts, 1995 Hà Lan Mối quan hệ tích cực MO->BP 
Greenley, 1995 Anh Mối quan hệ tích cực MO->BP 
Lambin, 1996 Bỉ Mối quan hệ tích cực MO->BP 
Fritz, 1996 Đức Mối quan hệ tích cực MO->BP 

Pitt, Caruana & Berthon, 1996 Anh & Malta Tương quan kết hợp giữa MO-BP ở 
cả 2 nước 

Selnes, Jaworski & Kohli, 1996 Mỹ, 
Scandianvia Mối quan hệ tích cực MO->BP 

Pelham & Wilson, 1996 Mỹ Mối quan hệ tích cực MO->BP 

Atuahene-Gima, 1995, 1996 Úc MO là một yếu tố quan trọng trong 
thành công của sản phẩm mới 

Bhuian, 1997 Ả Rập Saudi Mối quan hệ không có ý nghĩa 

Gatignon & Xuereb, 1997 Mỹ 
Định hướng chiến lược khác nhau 
có tác động khác nhau hiệu quả đổi 
mới theo đặc điểm thị trường 

Greenley & Foxall, 1997, 1998 Anh 
Tác động đa chiều của các bên liên 
quan tới kết quả được điều chỉnh 
bởi môi trường bên ngoài 

Gray & ctg, 1998 New Zealand Mối quan hệ tích cực MO->BP 
Caruana, Pitt & Berthon, 1999 Anh Mối quan hệ không có ý nghĩa 
Avlonitis and Gounaris, 1997 Hy lạp Mối quan hệ tích cực MO->BP 
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Lado, Maydeu-Olivares & 
Rivera, 1998 

Tây Ban Nha và 
Bỉ Mối quan hệ tích cực MO->BP 

Kumar, Subramanian and 
Yauger, 1998 Mỹ Mối quan hệ tích cực MO->BP 

Appiah-adu, 1998 Ghana Mối quan hệ tích cực MO->BP 
Deshpandé & Farley, 1998 Mỹ, EU Mối quan hệ tích cực MO->BP 

Han, Kim & Srivastava, 1998 Mỹ Quan hệ tích cực MO ->đổi mới-
>BP 

Sargeant & Mohamad, 1999 Anh Mối quan hệ không có ý nghĩa 
Baker & Sinkula, 1999 Mỹ Mối quan hệ tích cực MO->BP 
Pelham, 2000 Mỹ Mối quan hệ tích cực MO->BP 
Nguyễn Lê Hậu & Phạm Thị 
Thúy, 2006 Việt Nam Mối quan hệ tích cực MO->BP 

Consuegra, Molina & Esteban, 
2008 Tây Ban Nha Mối quan hệ tích cực MO->BP 

(Nguồn: Lado & Maydeu-Olivares, 2001 & tổng hợp của tác giả) 

Nghiên cứu của David A.Aaker (2001, tr.137) đã đi ều tra 248 nhà quản trị 

nhằm xác định chỉ số duy trì lợi thế cạnh tranh và mức độ quan trọng cho các yếu tố 

nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh, kết quả cho thấy trong lĩnh vực dịch vụ thì có 113 

nhà quản trị trả lời với 32 yếu tố khác nhau thì 10 yếu tố quan trọng hàng đầu là: 1. 

Danh tiếng về chất lượng (50) (2

2.2.3. Xác định khe hổng nghiên cứu 

); 2. Duy trì quản trị và độ ngũ chuyên viên tốt (43); 

3. Nhận diện thượng hiệu cao (42); 4. Dịch vụ/sản phẩm hỗ trợ khách hàng (40); 5. 

Nguồn lực tài chính (26); 6. Định hướng khách hàng/phản hồi/nghiên cứu thị trường 

(26); 7. Kiến thức kinh doanh (25); 8. Dòng sản phẩm rộng và đa dạng(23); 9. Thiết 

lập dựa vào sự hài lòng của khách hàng (22); 10. Phân khúc/tập trung (22) 

(Aaker.D.A, 2001, tr.137). Như vậy, từ nghiên cứu này uy tín, danh tiếng về chất 

lượng cũng như các yếu tố phục vụ từ con người sẽ là yếu tố tạo ra chất lượng tốt 

theo định hướng thị trường và nhu cầu của khách hàng. Từ đó tạo ra sự hài lòng và 

trung thành của khách hàng nhằm duy trì lợi thế và năng lực cạnh tranh bền vững 

cho doanh nghiệp. 

Quan điểm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp từ nguồn lực nội tại (IO, 

RBV và CBV – Porter, 1985; Barney, 1991; Sanchez & Heene, 1996) xác định thành 

công của doanh nghiệp xuất phát từ những tài sản, nguồn lực và năng lực tạo ra giá 
                                                      
2 Số nhà Quản trị trả lời cho các tiêu chí đánh giá SCA của Aaker (2001) 
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trị gia tăng, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong khi đó, 

quan điểm định hướng thị trường, doanh nghiệp thành công đòi h ỏi phải thực hiện 

các biện pháp nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường năng động (Kohli & Jaworski 

1990; Narver & Slater 1990). Như vậy, cả lý thuyết định hướng thị trường (Kohli & 

Jaworski 1990; Narver & Slater 1990; Day, 1994), dựa vào nguồn lực (Barney, 

1991), dựa trên năng lực (Sanchez & Heene, 1996) đã trực tiếp giải quyết các thách 

thức cơ bản nhất ở trung tâm của sự sống còn đối với doanh nghiệp: Những gì tạo ra 

năng lực cạnh tranh và làm thế nào có thể được duy trì? Mặc dù, năng lực cạnh tranh 

được định nghĩa  không giống nhau trên cả lý thuyết định hướng thị trường lẫn lý 

thuyết nguồn lực và năng lực, nhưng phổ biến chú trọng đến tận dụng các nguồn lực 

để tạo ra và duy trì giá trị cho các bên liên quan của tổ chức. Điều này cho thấy sự 

phù hợp thực tế giữa định hướng thị trường và các giả định của quan điểm dựa trên 

nguồn lực, năng lực (Jüttner & Wehrli, 1994) 

Mặt khác, trong phạm vi hiểu biết và nỗ lực tra cứu của tác giả cả ở nước 

ngoài và Việt Nam, tính đến nay trong lĩnh v ực ngân hàng chưa có những nghiên 

cứu thực nghiệm về mối quan hệ Năng lực cạnh tranh – Kết quả kinh doanh. Các 

nghiên cứu về năng lực cạnh tranh dựa trên quan điểm nguồn lực, năng lực và định 

hướng thị trường nhưng chưa giải quyết thấu đáo và cụ thể mối quan hệ này. Vì vậy, 

nghiên cứu này nhằm mục đích giải quyết khe hổng nghiên cứu bằng cách đề xuất 

mô hình lý thuyết nhằm giải thích các thành phần của năng lực cạnh tranh và tác 

động của các thành phần của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh 

của các ngân hàng thương mại. Nghiên cứu này nhằm mục đích cung cấp bằng 

chứng thực nghiệm thông qua kiểm định mô hình nghiên cứu trong bối cảnh các 

NHTMCP tại TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam, một trong những lĩnh vực có sự phát 

triển và biến động lớn trong giai đoạn hiện nay của Việt Nam. 

2.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại 

2.3.1. Định nghĩa kết quả hoạt động kinh doanh 

Bourne & ctg (2010) đã phát biểu rằng đo lường kết quả là ở một ngã tư. Từ 

góc độ khoa học, nghiên cứu trong các tài liệu về tác động của đo lường hiệu suất kết 
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quả hoạt động kinh doanh không nhất quán đối với các nhà nghiên cứu. Nó cho thấy 

sự hiểu biết của chúng ta về lĩnh vực này vẫn là mới và chưa hoàn chỉnh. Nghiên cứu 

này xin trích một số định nghĩa về kết quả hoạt động kinh doanh và đo lường kết quả 

hoạt động kinh doanh của một số tác giả. 

Kaplan & Norton (1992) đã đ ịnh nghĩa  kết quả hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp được xác định từ 04 nhóm thành phần  cơ bản, bao gồm tài chính, 

khách hàng, quy trình nội bộ và học tập phát triển. Các doanh nghiệp sử dụng việc 

quản lý và đo lư ờng kết quả hoạt động kinh doanh để tạo ra một sự hiểu biết nhất 

quán trong chiến lược kinh doanh bằng cách chuyển chiến lược thành một tập hợp 

các thang đo lường kết quả hoạt động kinh doanh. 

Định nghĩa của Neely & ctg (1995): Kết quả hoạt động kinh doanh là một bộ 

tiêu chí nhằm định lượng tính năng suất và hiệu quả các mặt hoạt động trong doanh 

nghiệp. Nó được kiểm định bởi 03 cấp độ: cá nhân, mục tiêu của doanh nghiệp và 

mối quan hệ giữa các tiêu chí đánh giá đó với môi trường hoạt động (văn hóa, thỏa 

mãn khách hàng, chiến lược phát triển...). Đo lường kết quả hoạt động kinh doanh là 

một quá trình định lượng kết quả và hiệu quả của hoạt động kinh doanh, trong khi 

đó, Bititci & ctg (1997) định nghĩa quản lý kết quả là một quá trình mà công ty quản 

lý kết quả hoạt động kinh doanh của nó phù hợp với chiến lược, mục tiêu và chức 

năng của công ty.  

Theo Waal & Coevert (2007), kết quả có nghĩa là quá trình liên tục đạt được 

mục tiêu tài chính cũng như phi tài chính, phát tri ển kỹ năng, năng lực và cải thiện 

dịch vụ chăm sóc khách hàng và quy trình ch ất lượng. Như vậy, khái niệm kết quả 

hoạt động kinh doanh của Waal & Coevert (2007) đã đề cập tới cả các yếu tố về tài 

chính (Kaplan & Norton, 1992), quá trình đáp ứng nhu cầu khách hàng, phát triển 

sản phẩm, và tạo ra năng lực của doanh nghiệp. Nó phản ánh tính hệ thống trong các 

tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh và thích ứng với môi trường năng 

động 

Laihonen & ctg (2014) thì nhận định: đo lường kết quả hoạt động kinh doanh 

của một hệ thống dịch vụ cần phải được tiếp cận từ ba khía cạnh: 1) hiệu quả cá nhân 
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của doanh nghiệp, 2) hiệu quả của mạng lưới dịch vụ, và 3) hiệu quả cảm nhận của 

khách hàng về dịch vụ. 

Như vậy, các định nghĩa này chưa có sự thống nhất và không có tính kế thừa, 

các tác giả không còn đo lư ờng kết quả chỉ bằng những tiêu chí tài chính đơn thuần 

nữa như: tỷ lệ sinh lời trên vốn đầu tư (ROI), tỷ lệ sinh lời trên tổng tài sản (ROA), 

tỷ lệ sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE),... mà còn chú trọng đến các tiêu chí phi tài 

chính khác như: thị phần, sự thỏa mãn của khách hàng, chất lượng sản phẩm, chính 

sách nội bộ, thỏa mãn của người lao động.... ngoài ra, chính những tiêu chí phi tài 

chính này khi xét về lâu dài mới là nhân tố cốt lõi để giúp cho các nhà quản trị có thể 

điều chỉnh và đánh giá sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp. Trong nghiên cứu 

này, sử dụng định nghĩa của Kaplan & Norton (1992) và kết hợp với định nghĩa của 

Waal & Coevert (2007) bởi nó đáp ứng được tính hệ thống và toàn diện trong đo 

lường kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong môi trường năng động. 

2.3.2. Các chỉ tiêu đo lường kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM 

Trong môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng, việc áp dụng khuôn khổ 

quản lý và đo lường kết quả hoạt động kinh doanh thích hợp là một thách thức lớn. 

Các doanh nghiệp sản xuất thường đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh qua các 

đo lường truyền thống về kế toán, chi phí, lợi nhuận và báo cáo tổn thất, … đây là 

quan điểm tĩnh của chi phí không còn phù hợp trong môi trường kinh doanh hiện đại 

(Quinn & ctg, 1990). Quản lý kết quả hoạt động là một vấn đề cốt lõi đ ảm bảo cho 

hoạt động có hiệu quả và hiệu suất cao. Trong đó, hệ thống đo lường kết quả đóng 

vai trò quan trọng, làm cơ sở đánh giá mức độ đạt được mục tiêu của doanh nghiệp 

trong chiến lược cạnh tranh của mình. 

Yadav & ctg (2013) đã tổng kết xu hướng sử dụng các thang đo lường kết quả 

hoạt động kinh doanh trong 2 thập niên, từ 1991 đến 2011 cho thấy sự thay đổi mô 

hình từ góc độ tài chính đến quan điểm tích hợp (1991 -2000), từ quan điểm vận 

hành cho đến quan điểm chiến lược, sử dụng các hệ thống và kỹ thuật mô hình hoá 

(2001-2011). Sự thay đổi và sự phát triển của hệ thống đo lường kết quả, tích hợp và 

năng động của kết quả hoạt động kinh doanh được trình bày ở Hình 2.9 (trang 61). 

Các tiêu chí đo lường được tổng kết trong Phụ lục 2. 
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Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thể hiện như là một cấu trúc 

đa chiều với các nhóm đo lường: Thứ nhất, các chỉ tiêu tài chính nhằm đo lường khả 

năng cạnh tranh và dự báo mức độ thành công của chiến lược kinh doanh, cũng như 

đảm bảo lợi ích cho cổ đông. Các chỉ tiêu đo lường về lợi nhuận từ lĩnh vực kinh 

doanh chính thường được sử dụng trong nghiên cứu quản lý chiến lược là chỉ tiêu 

thu nhập trên tổng tài sản (ROA), thu nhập trên vốn chủ sở hữu (ROE), thu nhập trên 

cổ phần (EPS) (Kaplan và Norton, 1992; Neely & ctg (1995); Waal & Coevert, 

2007;  Consuegra & ctg, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.9: Xu hướng nghiên cứu quản lý và đo lường kết quả hoạt động kinh doanh 

Nguồn: Yadav & ctg (2013) 
 

Thứ hai, nhóm chỉ tiêu vận hành là những chỉ tiêu phi tài chính trong quá 

trình hoạt động doanh nghiệp đạt được nhằm hỗ trợ cho các chỉ tiêu lợi nhuận, gồm 

có: thị phần, tăng trưởng quy mô và nguồn lực. Tăng trưởng phản ánh sự gia tăng 

doanh số bán hàng và thị phần quan trọng đối với một doanh nghiệp để đảm bảo khả 

năng tồn tại lâu dài và nguồn lực sẵn có (Kaplan và Norton, 1992; Neely & ctg, 

1995; Waal & Coevert, 2007;  Consuegra & ctg, 2008, Laihonen & ctg, 2014).  

2001 2005 2011 1900 1992 1988 1914 

Định hướng tới các 
bên liên quan 

Khắc phục các 
điểm yếu của BSC 

Quan điểm toàn 
diện về kết quả Kết quả dựa trên hệ 

thống năng động, bền 
vững và mô phỏng 

Bảng điểm tích hợp 
để đánh giá và quản 

lý kết quả 

Phương pháp luận 
chặt chẽ trong đo 

lường kết quả 

Bao gồm các 
bên liên quan Cập nhật phương pháp BSC 

Quan điểm hệ thống 
quản lý kết quả toàn 
diện, năng động hệ 
thống và mô hình 
hoá 

BSC 

Dựa trên chi 
phí hoạt động 

Tiêu chuẩn 
kế toán 

Tỷ số tài chính 
của Du Pont 

Quan điểm 
quản lý tài 
chính kế toán 

Tích hợp bổ sung 
chiến lược, chất 
lượng và xuất sắc từ 
quan điểm tài chính 
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Thứ ba, nhóm tiêu chí về khách hàng nhằm đánh giá sự hài lòng của khách 

hàng và được xem là tiêu chí đánh giá quan trọng mức độ thành công của hầu hết các 

chiến lược của tổ chức. Các chiến lược về nâng cao chất lượng phục vụ, quảng bá 

thương hiệu, mở rộng kênh phân phối, đầu tư sản phẩm mới.... đều hướng đến sự hài 

lòng khách hàng (Kaplan & Norton, 1992; Neely & ctg, 1995; Waal & Coevert, 

2007;  Laihonen & ctg, 2014). Các dữ liệu về số lượng khách hàng trung thành, thị 

phần của từng loại sản phẩm, số lượng khách hàng mới... được thu thập để đánh giá 

lại thường xuyên. Như vậy, sự hài lòng của khách hàng đại diện cho tính hiệu quả 

của các tổ chức trong việc cung cấp giá trị cho khách hàng và thường được xem như 

là một tiền đề để đạt lợi nhuận (Day, 1990; Kaplan và Norton, 1992, 1996;  

Parasuraman & ctg, 1988, Laihonen & ctg, 2014). 

Cuối cùng, nhóm tiêu chí về học tập và phát triển thể hiện kiến thức, kỹ năng 

và thái độ đối với công việc của người lao động chính là trọng tâm ưu tiên đầu tư vì 

nó quyết định cho sự tồn tại và phát triển của tổ chức. Khả năng làm chủ công nghệ, 

nghiên cứu và tiếp thu kiến thức mới nhằm thích ứng với những thay đổi trong môi 

trường kinh doanh được phản ánh trong sự thành công trên thị trường về sản phẩm 

hoặc dịch vụ mới của một tổ chức (Kaplan & Norton, 1992; Neely & ctg, 1995; 

Vorhies & Harker, 2000; Waal & Coevert, 2007). Theo Nguyễn Đình Th ọ và 

Nguyễn Thị Mai Trang (2008), kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp là 

mức độ đạt được mục tiêu của doanh nghiệp, thể hiện bằng lợi nhuận, tăng trưởng thị 

phần, doanh thu và các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Trong lĩnh v ực ngân 

hàng ngoài những tiêu chí trên thì cần bổ sung thêm một khía cạnh đo lường trên 

phương diện tỷ lệ nợ xấu của các NHTM (Trần Huy Hoàng, 2008). 

Như vậy, các tiêu chí đo lường kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM 

được đánh giá trên các tiêu chí sau: 

1/ Khía cạnh đánh giá về nợ xấu của ngân hàng (Trần Huy Hoàng, 2008) 

2/ Khía cạnh về kết quả tài chính (Kaplan & Norton, 1992; Neely & ctg, 

1995; Waal & ctg, 2007;  Consuegra & ctg, 2008) 

3/ Khía cạnh về vận hành và quy trình nội bộ (Kaplan & Norton, 1992; Neely 

& ctg, 1995; Waal & Coevert, 2007;  Consuegra & ctg, 2008, Laihonen & ctg, 2014) 
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4/Khía cạnh về sự hài lòng khách hàng (Day, 1990; Kaplan & Norton, 1992, 

1996,  Parasuraman & ctg, 1988; Kaplan và Norton, 1992; Neely & ctg, 1995; Waal 

& Coevert, 2007;  Consuegra & ctg, 2008, Laihonen & ctg, 2014) 

5/ Khía cạnh về học tập và phát triển (Kaplan & Norton, 1992, 1996; Neely & 

ctg, 1995; Waal & Coevert, 2007;  Laihonen & ctg, 2014) 

Đối với khái niệm kết quả hoạt động kinh doanh (Business Performance), 

nhiều nhà nghiên cứu đều tán đồng là có thể được đánh giá dưới 2 góc độ chủ quan 

và khách quan. Đánh giá chủ quan bao gồm việc tự đánh giá của lãnh đ ạo doanh 

nghiệp về kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp dựa trên thang đo Likert, 

còn đánh giá khách quan thì d ựa vào các chỉ số tài chính, thị phần, doanh thu, … 

Một số nhà nghiên cứu đã dùng cả hai (Robinson & Pearce, 1988; Dawes, 1999) và 

nhận thấy rằng kết quả của 2 cách đánh giá này là có tương quan chặt với nhau. 

Uncles (2000) đã tổng kết và thấy hầu hết đều đo kết quả hoạt động theo các đánh 

giá chủ quan. Có lẽ vì dựa vào các chỉ số tài chính và thị trường để đo kết quả hoạt 

động kinh doanh của doanh nghiệp là việc quá khó khăn; đặc biệt là ở các nước đang 

phát triển, doanh nghiệp thường e ngại việc công bố rộng rãi các chỉ số tài chính của 

họ (Ngai & Ellis, 1998; Nguyễn Lê Hậu & Phạm Ngọc Thúy, 2007). 

2.4. Mô hình nghiên cứu lý thuyết về năng lực cạnh tranh của ngân hàng 

thương mại 

Phần này giới thiệu các thành phần chính có liên quan đến năng lực cạnh 

tranh bằng cách cung cấp nền tảng kiến thức ngắn gọn cho mỗi khái niệm nghiên 

cứu. Bao gồm: khả năng quản trị, khả năng marketing, khả năng tài chính, khả năng 

đổi mới sản phẩm-dịch vụ, khả năng tổ chức phục vụ, khả năng quản trị rủi ro. 

2.4.1. Các khái niệm nghiên cứu 

2.4.1.1. Khả năng quản trị (Manangement capability - MC) 

Khả năng quản trị đề cập đến năng lực quản lý tổng thể của một tổ chức mà 

các nhà quản trị có thể áp dụng trong tổ chức và điều hành doanh nghiệp để đạt được 

kết quả mong muốn. Nó thể hiện qua năng lực tổ chức và điều hành doanh nghiệp. 
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Nó không chỉ đơn giản là phản ánh tổng năng lực đội ngũ quản trị hoặc khả năng đòi 

hỏi mà thay vào đó thì năng lực tổ chức và điều hành mô tả một cách có hiệu quả 

năng lực kết hợp và sử dụng các nguồn lực và khả năng của đội ngũ quản trị nhằm 

đạt được mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp. 

Theo Viện quản trị Úc (Australian Instituted of Management – AIM, 2013) đã 

đưa ra các chỉ số đánh giá khả năng quản trị của doanh nghiệp Ú C (Australian 

Management Capability Index- AMCI, 2013) thì “Nhà lãnh đạo phải có  một tầm 

nhìn rõ ràng và truyền cảm hứng cho cả tổ chức và nhóm, và xác định cách tốt nhất 

để hướng tới tầm nhìn, nhiệm vụ, mục tiêu của tổ chức trong khi đồng thời có tính 

đến nhu cầu của tất cả các bên liên quan. Thể hiện một quan điểm toàn cầu và sự 

hiểu biết về tư duy và thị trường toàn cầu. Lãnh đạo hiệu quả thể hiện thông qua việc 

đảm bảo định hướng tổ chức và phòng ban có khả năng quản lý rủi ro và thay đổi 

liên tục, trong khi liên tục phấn đấu cho thành tích xuất sắc và cải tiến liên tục. Bên 

cạnh đó, nhà lãnh đ ạo lập kế hoạch nguồn nhân lực, quản lý và phát triển tài năng là 

một phần không thể thiếu của tổ chức. Duy trì một cấu trúc mở để khuyến khích phát 

triển và nâng cao vị thế của mình”. 

Khả năng quản trị thể hiện ở mức độ chi phối và khả năng giám sát của  ban 

lãnh đạo doanh nghiệp về tầm nhìn, mục tiêu, động cơ và  mức độ cam kết của ban 

lãnh đạo và đội ngũ quản trị đối với việc duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh của 

doanh nghiệp; số lượng, chất lượng và hiệu quả thực hiện của các chiến lược, chính 

sách và quy trình kinh doanh cũng như quy trình quản lý rủi ro, kiểm toán kiểm soát 

nội bộ trong ngân hàng. Như vậy, khả năng quản trị được hiểu là năng lực của nhà 

lãnh đạo thông qua các hoạt động tổ chức, quản trị và điều hành của mình trong ngân 

hàng nhằm đạt mục tiêu đã đề ra. 

AIM (2012, 2013) đã điều tra 252 CEO vào cuối năm 2011 và 461 CEO vào 

cuối năm 2012 nhằm đánh giá khả năng quản trị thông qua 9 tiêu chí độc lập: Tầm 

nhìn chiến lược của lãnh đạo ; lãnh đạo  hiệu quả; lãnh đạo con người ; năng lực tổ 

chức; quản trị tài chính; áp dụng tri thức và công nghệ; các mối quan hệ bên ngoài; 
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cải tiến sản phẩm/dịch vụ; tính trung thực và văn hóa doanh nghiệp; và tiêu chí thứ 

10 là kết quả của doanh nghiệp. 

Viện Quản trị và Năng suất doanh nghiệp của Malaysia (2010) cho rằng “Tất 

cả năng lực rất quan trọng. Nhưng không có khả năng áp dụng chúng - để thực sự có 

tổ chức, con người và các quá trình trong tổ chức cung cấp hiệu suất để làm cho mọi 

đáp ứng mục đích, tầm nhìn, mục tiêu chiến lược và hiệu suất ngắn hạn mục tiêu - 

những năng lực này không có nhiều giá trị cho tổ chức” 

Một đội ngũ quản trị có hiệu quả hoạt động cao sẽ khai thác khả năng khác 

nhau của ngân hàng, lợi thế và thế mạnh để đáp ứng nhu cầu thay đổi của môi trường 

hoạt động và đạt được kết quả. Đo lường năng lực quản lý phải liên kết các ứng dụng 

của năng lực với kết quả hoạt động của NHTM. 

Khái niệm về khả năng quản trị của AIM (2012, 2013) đã đ ề cập tới 4 vấn đề 

mà nhà lãnh đ ạo, quản trị của doanh nghiệp phải có là (1) tầm nhìn chiến lược, (2) 

lãnh đạo hiệu quả trong tổ chức, (3) lãnh đạo con người trong tổ chức và (4) năng lực 

tổ chức. Như vậy, khả năng quản trị được xây dựng với 4 thành phần cơ bản được 

trình bày dưới đây:  

1. Tầm nhìn chiến lư ợc của nhà lãnh đạo ngân hàng (Vision and strategic 

leadership) là thể hiện một tầm nhìn rõ ràng và truyền cảm hứng cho tổ chức và 

nhóm, và xác định cách tốt nhất để di chuyển hướng tới tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu 

của ngân hàng trong khi đồng thời có tính đến nhu cầu của tất cả các bên liên quan. 

Thể hiện một quan điểm toàn cầu và sự hiểu biết về thị trường toàn cầu và suy nghĩ  

toàn cầu (AMCI, 2012, 2013; Kivipõld & Vadi, 2010) 

2. Lãnh đạo hiệu quả  (Performance leadership) thể hiện thông qua việc đảm 

bảo định hướng tổ chức và phòng ban có khả năng quản lý rủi ro và thay đổi liên tục, 

trong khi liên tục phấn đấu cho thành tích xuất sắc và cải tiến liên tục (Morrill, 

2007). 

3. Lãnh đạo con người (People leadership). Nhà lãnh đ ạo phải thực hiện việc 

lập kế hoạch nguồn nhân lực, quản lý và phát triển nhân tài là một phần không thể 
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thiếu trong quản trị và điều hành ngân hàng. Khuyến khích và nâng cao vị thế của 

bản thân người lao động trong doanh nghiệp (Bolden, 2011). 

4. Khả năng tổ chức (Organisation capability) thể hiện quá trình xây dựng 

một nền văn hóa của sự đổi mới và nghiên cứu với sự nhấn mạnh vào cải tiến liên 

tục và học tập cho cả cá nhân và tổ chức. Duy trì một tổ chức không ranh giới với 

các ứng dụng có hiệu quả các biện pháp quản lý tốt nhất để đạt được mục tiêu của tổ 

chức. 

Nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng và không thể thiếu của bất kỳ ngân 

hàng nào. Nhân sự của một ngân hàng là yếu tố mang tính kết nối các nguồn lực của 

ngân hàng, đồng thời cũng là cái gốc của mọi cải tiến và đổi mới. Năng lực cạnh 

tranh về nguồn nhân lực được thể hiện qua một số tiêu chí như: trình độ đào tạo, 

trình độ thành thạo nghiệp vụ, động cơ phấn đấu, mức độ cam kết gắn bó với ngân 

hàng.  

Trình độ, kỹ năng của người lao động là những chỉ tiêu quan trọng thể hiện 

chất lượng của nguồn nhân lực. Quá trình tuyển dụng và đào tạo một chuyên viên 

ngân hàng thường rất tốn kém cả về thời gian và công sức. Hiệu quả của chính sách 

nhân sự, đặc biệt là chính sách tu yển dụng và cơ chế thù lao là một chỉ tiêu quan 

trọng đánh giá khả năng duy trì đội ngũ nhân sự chất lượng cao của một ngân hàng. 

Động cơ phấn đấu và mức độ cam kết gắn bó của nhân viên ngân hàng cũng là 

những chỉ tiêu quan trọng phản ánh một ngân hàng có lợi thế cạnh tranh từ nguồn 

nhân lực của mình hay không (O'Connor & Quinn, 2004) 

Khả năng quản trị của ban lãnh đạo ngân hàng cũng bị chi phối bởi cơ cấu tổ 

chức của NHTM. Cơ cấu tổ chức là một chỉ tiêu quan trọng phản ánh cơ chế phân bố 

các nguồn lực của một ngân hàng. Nó cho biết cơ chế phân bổ nguồn lực của một 

ngân hàng có phù hợp với quy mô, trình  độ quản lý của ngân hàng; phù hợp với đặc 

trưng cạnh tranh của ngành và yêu cầu của thị trường hay không. 

Các nghiên cứu về khả năng lãnh đạo ở các cấp độ khác nhau (nhóm hay tổ 

chức), bao gồm lãnh đ ạo chung (Hiller & ctg, 2006), phân phối và chia sẻ vai trò 
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lãnh đạo (Bolden, 2011), phân cấp điều hành (Avolio & Bass, 1995), dẫn dắt năng 

lực tổ chức (O'Connor & Quinn, 2004), định hướng chiến lược (Morrill, 2007) và 

lãnh đạo tri thức (Sydanmaanlakka, 2003). Theo Kivipõld & Vadi (2010), lãnh đạo ở 

cấp độ tổ chức được xác định bằng khả năng dẫn dắt chung để phát hiện và đối phó 

với những thay đổi trong môi trường bên ngoài bằng cách duy trì những mục tiêu 

chính của tổ chức. Tuy nhiên, nghiên cứu thực nghiệm về mối quan hệ giữa khả năng 

quản trị và kết quả hoạt động kinh doanh vẫn còn hạn chế và chủ yếu thiên về doanh 

nghiệp. Nghiên cứu về mối quan hệ này trong lĩnh vực tài chính ngân hàng vẫn chưa 

phổ biến. Nghiên cứu của Cameli & Tishler (2004) cũng đã khẳng định khả năng 

quản trị và nguồn lực nhân sự có tác động tích cực đến kết quả hoạt động của các tổ 

chức hành chính tại Israel. Kivipõld & Vadi (2013) khi nghiên cứu năng lực lãnh đạo 

của các tổ chức dịch vụ tài chính tại Estonia đã chỉ ra rằng năng lực lãnh đạo có tác 

động tích cực đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Do đó, chúng ta 

có giả thuyết H1 dưới đây: 

Giả thuyết H1: Có mối quan hệ dương giữa khả năng quản trị và kết quả 

hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

2.4.1.2. Khả năng marketing  (Marketing Capability – MAC) 

Theo Kotler & Amstrong (2012), marketing như quá trình mà các công ty tạo 

ra giá trị cho khách hàng và xây dựng mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ để nắm bắt 

giá trị từ khách hàng đem lại. Các quan điểm marketing cho rằng việc đạt được mục 

tiêu tổ chức phụ thuộc vào hiểu biết những nhu cầu và mong muốn của thị trường 

mục tiêu và cung cấp sự thỏa mãn mong muốn tốt hơn đối thủ cạnh tranh. Tập trung 

vào khách hàng và giá trị là con đường dẫn đến doanh số bán hàng và lợi nhuận. 

Thay vì triết lý sản phẩm làm trung tâm “làm và bán”, thì chuyển sang khách hàng 

làm trung tâm “cảm giác và phản ứng”. Công việc không phải là để tìm thấy những 

khách hàng thích hợp cho sản phẩm mà để tìm đúng sản phẩm cho khách hàng. Do 

vậy, các công ty làm việc để hiểu người tiêu dùng, tạo ra giá trị khách hàng, và xây 

dựng các mối quan hệ khách hàng chặt chẽ để từ đó gặt hái những phần thưởng của 

việc tạo ra giá trị khách hàng tốt hơn (Kotler & Asmtrong, 2012). Khả năng 
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marketing là quá trình tích hợp được thiết kế để áp dụng những kiến thức, kỹ năng 

và nguồn lực của công ty đáp ứng nhu cầu thị trường của doanh nghiệp, tạo điều kiện 

cho doanh nghiệp tăng giá trị sản phẩm và dịch vụ của mình và đáp ứng nhu cầu 

cạnh tranh (Day, 1994; Vorhies & Harker, 2000). Như vậy, khả năng marketing của 

doanh nghiệp được thể hiện thông qua việc liên tục theo dõi và đáp ứng được với 

những thay đổi của thị trường, bao gồm khách hàng, đối thủ cạnh tranh và thích ứng 

với môi trường kinh doanh (Day, 1994; Vorhies & Harker, 2000;  Srivastava & ctg, 

2001; Homburg & ctg, 2007; Thọ & Trang, 2008; Kotler & Amstrong, 2012). Để làm 

được điều này, các doanh nghiệp cần phải thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau 

về khách hàng, đối thủ cạnh tranh cũng như môi trường kinh doanh nhằm thích ứng.  

Ngoài ra, Thọ & Trang (2008) đưa ra khái niệm  khả năng marketing bao gồm 

4 thành phần cơ bản là: (1) Đáp ứng khách hàng (customer responsiveness) – thể 

hiện sự đáp ứng của doanh nghiệp theo sự thay đổi về nhu cầu và ước muốn của 

khách hàng (Homburg & ctg, 2007); (2) Phản ứng với đối  thủ cạnh tranh (competitor 

responsiveness) – thể hiện sự theo dõi của doanh nghiệp đối với các hoạt động kinh 

doanh của đối thủ cạnh tranh (Homburg & ctg, 2007); (3) Thích ứng với môi trường 

kinh doanh (responsiveness to the change of the macroenvironment) – thể hiện việc 

doanh nghiệp theo dõi sự thay đổi của môi trường kinh doanh để nắm bắt các cơ hội 

và rào cản kinh doanh (Srivastava & ctg, 2001); (4) Chất lượng mối quan hệ với đối 

tác (relationship quality), thể hiện mức độ doanh nghiệp đạt được chất lư ợng mối 

quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối và các cấp chính quyền có liên 

quan (Krasniko & Jayachandran, 2008; Nguyen & ctg, 2004; Srivastava & ctg, 2001) 

(trích từ Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009, tr.173-174).  

Như vậy, khả năng marketing thể hiện thông qua khả năng theo dõi và đáp 

ứng với những thay đổi của thị trường, bao gồm khách hàng, đối thủ cạnh tranh, hoạt 

động phối hợp giữa các phòng ban chức năng (Kohli & Jaworski, 1990; Narver & 

Slater, 1990), thích ứng với môi trường kinh doanh và chất lượng mối quan hệ 

(Vorhies & Harker, 2000; Hou, 2008; Thọ & Trang, 2008). Các nghiên cứu thực 

nghiệm cũng chưa khẳng định hoàn toàn mối quan hệ thuận chiều giữa khả năng 
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marketing và kết quả hoạt động kinh doanh. Do vậy, chúng ta có giả thuyết H2 như 

sau: 

Giả thuyết H2: Có mối tương quan dương giữa khả năng marketing và kết 

quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 

2.4.1.3. Khả năng tài chính (Financial Capapbility – FC) 

Ngân hàng là loại hình doanh nghiệp kinh doanh tiền tệ mang tính đặc thù của 

nền kinh tế. Khả năng tài chính là thước đo sức mạnh của một ngân hàng tại một thời 

điểm nhất định. Để đánh giá hiệu quả của một ngân hàng thương mại người ta sử 

dụng tiêu chí CAMEL – (1) C - Capital Adequacy: hệ số an toàn vốn, (2) A - Asset 

Quality: chất lượng tài sản Có, (3) M- Management competence: năng lực quản trị, 

(4) E- Earnings strength: khả năng sinh lờ i, (5) L - Liquidity risk: Rủi ro thanh 

khoản. Khả năng tài chính của ngân hàng thương mại được thể hiện qua các chỉ tiêu 

sau. 

- Hệ số an toàn vốn: Chỉ tiêu này được thể hiện thông qua các chỉ tiêu cụ thể 

như: quy mô vốn chủ sở hữu, hệ số an toàn vốn (CAR – Capital Adequacy Ratio)(3

                                                      
3 Hệ số an toàn vốn CAR, theo Ủy ban giám sát ngân hàng BASEL, được tính bằng vốn chủ sở hữu/tài sản có 
rủi ro (%). Trong đó, vốn chủ sở hữu bao gồm vốn điều lệ và các quỹ. Tài sản có rủi ro bao gồm tài sản nội 
bảng và ngoại bảng được điều chỉnh theo hệ số rủi ro tương ứng. Có 2 loại hệ số CAR là CAR loại 1 và CAR 
loại 2. Hệ số CAR loại I là hệ số trong đó vốn chủ sở hữu chỉ bao gồm vốn điều lệ và các nguồn vốn bổ sung 
vốn điều lệ (gọi là vốn cơ sở). Hệ số CAR loại II là hệ số trong đó vốn chủ  sở hữu bao gồm vốn cơ sở và các 
nguồn vốn bổ sung như các quỹ dự phòng, các công cụ nợ lưỡng tính, . . . (xem thêm: Website 

). 

Tiềm lực vốn chủ sở hữu phản ánh sức mạnh tài chính của một ngân hàng và khả 

năng chống đỡ rủi ro của ngân hàng đó. Cách thức mà một ngân hàng có khả năng 

cơ cấu lại vốn, huy động thêm vốn cũng là một khía cạnh phản ánh tiềm lực về vốn 

của một ngân hàng. Lamarque (2005) cho rằng gia tăng vốn là một hoạt động nền 

tảng nhằm đem lại giá trị lợi nhuận cho ngân hàng. Do vậy, đây là một trong những 

nguồn lực quan trọng nhất quyết định khả năng cạnh tranh của một ngân hàng. Theo 

Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ này 

đối với các ngân hàng Việt Nam được quy định tối thiểu phải đạt 9%.  

www.bis.org). 
Thông tư 13/2010/TT-NHNN ngày 20/5/2010 của Ngân hàng Nhà nước, tỷ lệ này đối với các ngân hàng Việt 
Nam được quy định tối thiểu phải đạt 9% 

http://www.bis.org/�
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- Chất lượng tài sản có: Đây là chỉ tiêu phản ánh “sức khoẻ” của ngân hàng. 

Tài sản “Có” của các ngân hàng thương mại chủ yếu nằm ở các khoản cho vay (tín 

dụng) và các khoản đầu tư. Chất lượng tài sản thấp là hệ quả của việc giảm sút chất 

lượng các khoản tín dụng khách hàng hay thua lỗ trong đầu tư. Nó được thể hiện 

thông qua chỉ tiêu như: tỷ lệ nợ xấu trên tổng tài sản có, mức độ lập dự phòng và khả 

năng thu hồi các khoản nợ xấu, mức độ tập trung và đa dạng hoá của danh mục tín 

dụng, rủi ro tín dụng tiềm ẩn. Khi ngân hàng phát sinh các khoản lỗ, dòng tiền sẽ bị 

ảnh hưởng, ngân hàng có khả năng đối mặt với rủi ro thanh khoản, và đặc biệt là sự 

sụt giảm uy tín, và có thể tạo ra hệ lụy đổ vỡ một cách hệ thống. 

- Mức sinh lời: Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của ngân 

hàng, đồng thời phản ánh một phần kết quả cạnh tranh của ngân hàng. Nó có thể 

được phân tích thông qua những chỉ tiêu cụ thể như: tốc độ tăng trưởng và cơ cấu lợi 

nhuận; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE); tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài 

sản có (ROA); các chỉ tiêu về mức sinh lợi trong mối tương quan với chi phí, . . 

- Khả năng thanh khoản: Nó được thể hiện thông qua các chỉ tiêu như khả 

năng thanh toán hiện thời, khả năng thanh toán ngay, đặc biệt là khả năng quản lý rủi 

ro thanh khoản của các NHTM. Rủi ro thanh khoản là rủi ro ảnh hưởng đến lợi 

nhuận, nguồn vốn khi ngân hàng không đủ khả năng trả các khoản nợ/nghĩa vụ đến 

hạn và chịu tổn thất ngoài mong muốn. Nó cũng bao gồm cả việc không lường trước 

được các thay đổi trong các nguồn vốn huy động, hay không lường trước được các 

điều kiện cần thiết để chuyển các dạng tài sản thành tiền ít tổn thất nhất. Một trong 

những biểu hiện phổ biến nhất của rủi ro thanh khoản ở ngân hàng là sự chênh lệch 

kỳ hạn giữa huy động và cho vay. 

Ngân hàng thường huy động một lượng tiền gửi ngắn hạn với lãi suất thấp, và 

dùng với một tỷ lệ nhất định để cho vay với lãi suất cao hơn. Ngân hàng sẽ gặp rủi ro 

thanh khoản nếu không quản lý đúng đắn và đáp ứng nhu cầu rút tiền khi các khoản 

tiền gửi ngắn hạn đáo hạn. 

Nghiên cứu của các tác giả Baral (2005), Trịnh Quốc Trung (2005); Lê Đình 

Hạc (2006), Nguyễn Thị Quy, (2008), Kouser & ctg (2011), Nguyễn Thu Hiền 



71 
 

 
 

(2012), Phan Thị Hằng Nga (2013) về mối quan hệ giữa khả năng tài chính của 

NHTM đến kết quả hoạt động kinh doanh cho rằng khả năng tài chính có sự ảnh 

hưởng mạnh đến kết quả hoạt động của ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, đây là 

những nhận định dựa trên phân tích và nhận định mang tính chủ quan là chính, chưa 

lượng hoá sự tác động của nó đến kết quả hoạt động kinh doanh mạnh như thế nào? 

Nói cách khác, các nghiên cứu trước đây chưa khảo sát và kiểm định mối quan hệ 

này thông qua thực nghiệm. Do đó, chúng ta có giả thuyết H3 như sau: 

Giả thuyết H3: Có mối tương quan dương giữa khả năng tài chính và kết quả 

hoạt động kinh doanh của ngân hàng 

2.4.1.4. Khả năng đổi mới sản phẩm – dịch vụ (Innovation Products-Services 

Capability - IPSC) 

Khả năng đổi mới sản phẩm – dịch vụ thể hiện quá trình khuyến khích sự đổi 

mới liên tục sản phẩm và dịch vụ trong việc tạo ra giá trị mới cho các doanh nghiệp; 

nói  lên  khả  năng  của  doanh nghiệp đề xuất quá trình sản xuất mới, sản phẩm mới 

hay là ý tưởng mới nhằm làm tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp (Damanpour, 

1991).  

Deshpandé & Farley (2004) cho rằng việc đưa ra các sản phẩm mới hoặc dịch 

vụ mới vào thị trường sẽ phản ánh được năng lực sáng tạo của doanh nghiệp. Theo 

Szeto (2000), doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến và phát triển các sản phẩm 

mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng và là người tiên phong (first-mover) trên thị 

trường. Còn Anderson & Narus (1998) đề cập đến sự tương tác giữa năng lực sáng 

tạo và giá trị tăng thêm cho khách hàng như là tiết kiệm chi phí, thời gian, v.v… 

Năng lực sáng tạo là phương tiện để đạt được những cải tiến và phát minh cho doanh 

nghiệp, nói lên sự mong muốn của doanh nghiệp khắc phục những lề lối, thói quen 

không còn phù hợp trong kinh doanh và theo đuổi những ý tưởng kinh doanh sáng 

tạo, phù hợp với yêu cầu cạnh tranh (Menguc & Auh, 2006), từ đó làm thay đổi 

doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu của Tomas & ctg (2004), Anabel & ctg (2013) đã 

khẳng định năng lực sáng tạo của một doanh nghiệp cao hơn so với các doanh 

nghiệp khác trong ngành sẽ có năng lực cạnh tranh cao hơn và khả năng đổi mới sản 
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phẩm - dịch vụ có ảnh hưởng tích cực đến  kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp. Do vậy, câu hỏi đặt ra là trong lĩnh vực ngân hàng thì khả năng đổi mới sản 

phẩm có tác động như thế nào đến kết quả hoạt động kinh doanh? Từ đó, chúng ta có 

giả thuyết H4 như sau: 

Giả thuyết H4: Có mối tương quan dương giữa khả năng đổi mới sản phẩm 

và dịch vụ với kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.  

2.4.1.5. Khả năng tổ chức phục vụ (Organization Service Capability – OSC) 

Chất lượng của sản phẩm và dịch vụ đóng góp vào thành công của doanh 

nghiệp trong quá trình nỗ lực xây dựng hình ảnh trong khách hàng và thực hiện mục 

tiêu kinh doanh. Theo Parasuraman & ctg (1988), một trong các yếu tố mà doanh 

nghiệp tạo được chỗ đứng trên thị trường đó là khả năng đáp ứng, năng lực tổ chức 

dịch vụ để phục vụ khách hàng và tạo sự tín nhiệm ở khách hàng. Khả năng tổ 

chức phục vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng cũng đư ợc đánh giá là thành 

phần quan trọng của chất lượng dịch vụ trong các nghiên cứu của Newman (2001), 

Wang & Lo (2003), Tahir & Bakar (2007), Ladhari & ctg (2011). “Khả năng phục 

vụ thể hiện qua sự mong muốn và sẵn sàng của nhân viên cung cấp dịch vụ kịp thời 

cho khách hàng nhằm đem lại sự hài lòng cho khách hàng” (Tahi & Bakar, 2007). 

Trong ngành dịch vụ ngân hàng ngày nay, quá trình cung cấp dịch vụ cho 

khách hàng đã có nhi ều đổi mới dựa trên nền tảng công nghệ (Internet banking, 

Mobile banking, SMS banking, ATM. . .). Tuy nhiên, sự phục vụ trực tiếp giao dịch 

với khách hàng vẫn là hoạt động chủ đạo. Do vậy, khả năng phục vụ thể hiện rõ qua 

quá trình tổ chức phục vụ tại các chi nhánh, phòng giao dịch, . . Nó phụ thuộc vào 

chất lượng của đội ngũ nhân viên trong quá trình th ực hiện (1) các giao dịch với 

khách hàng, (2) giải quyết các vấn đề của khách hàng về việc sử dụng dịch vụ (mở 

thêm dịch vụ mới, cắt/hủy hợp đồng, xử lý khiếu nại…), (3) cung cấp thông tin hỗ 

trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ. Nếu những công đoạn này được thực 

hiện một cách nhanh chóng, chuyên nghiệp, có sự hỗ trợ tốt và hiệu quả, sẽ dẫn đến 

kết quả là khách hàng có thể sử dụng được các dịch vụ mà ngân hàng mong muốn và 

có cảm nhận tốt về việc cung cấp dịch vụ. Thực chất những quá trình trên đây là quá 



73 
 

 
 

trình phục vụ khách hàng của  ngân hàng khi hỗ trợ khách hàng thỏa mãn nhu cầu sử 

dụng dịch vụ ngân hàng từ đó dẫn tới sự trung thành của khách hàng và nâng cao 

năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Như vậy, chất lượng dịch vụ phụ thuộc rất lớn vào 

thái độ, kỹ năng của nhân viên trong quá trình phục vụ. Nếu nhân viên có thái độ tích 

cực và kỹ năng chuyên nghiệp sẽ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp hơn và đem lại 

cho khách hàng sự hài lòng, từ đó tạo ra lòng trung thành của khách hàng. Hiện nay, 

cạnh tranh trong l ĩnh vực dịch vụ ngân hàng không còn dừng lại ở giá cả, chủng loại sản 

phẩm mà ở văn hóa phục vụ của từng ngân hàng.  

Vì vậy khả năng tổ chức phục vụ là yếu tố của năng lực cạnh tranh của ngân 

hàng thể hiện thông qua: (1) Thái độ và cung cách phục vụ của nhân viên: thể hiện sự 

mong muốn và sẵn sàng của nhân viên cung cấp dịch vụ cho khách hàng; (2) Năng lực 

phục vụ của nhân viên: kỹ năng chuyên môn của nhân viên để thực hiện yêu cầu của 

khách hàng; (3) Lòng tin: tạo lòng tin cho khách hàng là tin cậy vào công ty (Tahir & 

Bakar, 2007). 

Kết quả nghiên cứu của Parasuraman & ctg (1988), Karatepe & ctg (2005), 

Tahir & Bakar (2007), Ladhari & ctg (2011) về chất lượng dịch vụ của các ngân 

hàng thương mại đã chỉ ra rằng doanh nghiệp có khả năng tổ chức phục vụ tốt sẽ tạo 

lợi thế cạnh tranh để đưa sản phẩm kinh doanh đến với khách hàng nhanh và hiệu quả 

hơn. Nhân viên ngân hàng được trang bị kiến thức về sản phẩm, dịch vụ sẽ có khả 

năng thỏa mãn những mong đợi của khách hàng trong mỗi giao dịch và qua đó hình 

thành văn hóa của mình trong ngành ngân hàng tạo sự khác biệt so với đối thủ. Do 

vậy, cần phải xem xét mối quan hệ giữa khả năng tổ chức phục vụ với kết quả hoạt động 

kinh doanh tác động như thế nào? Do đó, chúng ta có giả thuyết H5 như sau: 

Giả thuyết H5: Có mối tương quan dương giữa khả năng tổ chức phục vụ 

với kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. 

2.4.1.6. Khả năng quản trị rủi ro ( Risk Management Capability – RMC) 

Ngân hàng là một trong những lĩnh vực đối mặt với nhiều rủi ro nhất. Các loại 

rủi ro có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại với nhau và đều có thể gây tổn 
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thất lớn cho hệ thống ngân hàng thương mại. Trong bối cảnh đó, không một ngân 

hàng nào có thể tồn tại và phát triển lâu dài mà không xây dựng cho mình hệ thống 

quản trị rủi ro hiệu quả. Năm 2012, ngành ngân hàng đã bộc lộ nhiều yếu kém trong 

việc quản lý rủi ro và quản trị ngân hàng, dẫn đến thực trạng hệ thống Ngân hàng 

Việt Nam phải đương đầu với tỉ lệ nợ xấu cao nhất trong khu vực, chiếm 8.82% tổng 

dư nợ (NHNN, tháng 9/2012). Đây là bài toán khó được đặt ra cho lãnh đạo các ngân 

hàng trong tương lai. Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng được hiểu là những biến cố 

không mong đợi mà khi xảy ra sẽ dẫn đến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm 

lợi nhuận thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để có thể 

hoàn thành được một nghiệp vụ tà i chính nhất định. R ủi ro trong hoạt động kinh 

doanh ngân hàng thườ ng bao gồm: Rủi ro tín dụng (Credit Risk); Rủi ro tỷ giá hối 

đoái (Foreign Exchange Rate Risk); Rủi ro lãi suất (Interest Rate Risk); Rủi ro thanh 

khoản (Liquidity Risk); Rủi ro tác nghiệp (Operational Risk). “Chưa bao giờ vấn đề 

nâng cao năng lực quản trị  rủi ro của hệ thống ngân hàng lại trở nên cấp bách như 

vậy”đó là nhận định của chuyên gia ngân hàng Nguyễn Thị Thanh Hương  (2013) 

trước những rủi ro của hoạt động ngân hàng phát sinh trong thời gian qua. Bà Hương 

cũng nhấn mạnh, quản trị rủi ro ngân hàng Việt Nam hiện đang chỉ ở mức trung 

bình, thậm chí một số ngân hàng dưới trung bình. Thực tế thời gian qua đã cho thấy 

khi các ngân hàng coi nhẹ hoạt động quản trị rủi ro thì gần như không có sức đề 

kháng với tình hình xấu của nền kinh tế và dễ bị đổ vỡ. Hubert Knapp (2012) - Giám 

đốc điều hành Dịch vụ tư vấn tài chính của Ernst & Young tại Việt Nam nhận định: 

“Những hạn chế trong công tác quản trị rủi ro tín dụng của các NHTM Việt Nam 

liên quan đến vấn đề thứ nhất về văn hóa, đó là thói quen của các cán bộ làm công 

tác quản trị rủi ro hay các cán bộ liên quan thường coi quản trị rủi ro là công việc 

thường nhật, mang tính chất thủ tục nhiều hơn. Ví dụ, khi có khách hàng đến xin vay 

thì sẽ có một danh sách những điều kiện cần kiểm tra và chỉ đánh dấu vào đó, xem là 

cái gì có, cái gì chưa có... Trên thực tế, công tác quản trị rủi ro không đơn giản như 

vậy. Thứ hai, nhiều ngân hàng Việt Nam vẫn coi mảng quản trị rủi ro chỉ là hoạt 

động hỗ trợ. Thực sự đây là quan điểm sai lầm. Cuộc khủng hoảng tài chính vừa qua 

cho thấy, khi các ngân hàng coi nhẹ công tác quản trị rủi ro sẽ dẫn đến những đổ vỡ 

rất lớn”. Để giải quyết vấn đề rủi ro mà các ngân hàng thương mại Việt Nam đang 
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đối mặt thì ông Knapp cũng cho rằng: “Đối với các loại rủi ro cơ bản của ngân 

hàng thì nên có một cái nhìn tổng thể, gắn kết. Cũng như một cơ thể con người, 

không thể lấy phần này, bỏ phần kia mà vẫn đảm bảo cơ thể đó hoạt động bình 

thường. Do đó, không nên tiếp cận những lĩnh vực rủi ro này theo hướng phải làm 

cái gì trước. Nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn thì đối với các NHTM Việt Nam, rủi 

ro tín dụng và thanh khoản cần phải ưu tiên hàng đầu bởi 70 - 80% hoạt động của 

ngân hàng là hoạt động tín dụng”.  

Lamarque (2005) thì nhấn mạnh kết quả lợi nhuận của ngân hàng phụ thuộc 

vào sự phối hợp công tác quản trị rủi ro trong các hoạt động của chuỗi giá trị. Đặc 

biệt là trong phạm vi quản trị tài sản Nợ-Có và quá trình giao dịch với khác h hàng. 

Bên cạnh đó, Kết quả cuộc điều tra về quản trị rủi ro toàn cầu của KPMG (2009) cho 

thấy: Bảy trong số mười người được hỏi cảm thấy rằng bộ phận rủi ro đang có một  

ảnh hưởng lớn trong các ngân hàng hơn, đặc biệt  ở cấp chiến lược. Tuy nhiên, sự 

tham gia của họ trong nhiều quyết định kinh doanh hàng ngày có thể bị hạn chế bởi 

truyền thông kém với các hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Đáng lo ngại  hơn là 

76% các nhà quản trị rủi ro cao cấp cho rằng “rủi ro” vẫn được coi như là một chức 

năng hỗ trợ; 45% các ngân hàng trong cuộc khảo sát thừa nhận rằng Ban Giám đốc 

Điều hành đang thiếu kiến thức và kinh nghiệm cho hoạt động quản trị rủi ro. Như 

vậy, quản trị rủi ro cần phải xuất phát từ quản trị cấp cao tới những nhân viên chuyên 

môn nghiệp vụ và nó đòi hỏi một sự ảnh hưởng lớn hơn trong hoạt động của ngân 

hàng thương mại. Trần Huy Hoàng (2008) đưa ra ý kiến của mình  cho rằng, để nâng 

cao khả năng quản trị rủi ro các NHTM cần quan tâm tới các vấn đề sau: Thứ nhất, 

các NHTM cần thống nhất trong nhận thức về sự cần thiết và tầm quan trọng của 

việc xây dựng hệ thống quản lý rủi ro. Sẵn sàng phối hợp san sẻ thông tin, sử dụng 

các công cụ, tiêu chí xác định và đo lường rủi ro một cách khoa học như các NHTM 

ở các nước phát triển đang áp dụng. Thứ hai, đẩy nhanh tốc độ hiện đại hoá công 

nghệ ngân hàng, tăng cường trang bị các trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác thu 

thập và xử lý thông tin. Ba là, nâng cao chất lượng chuyên nghiệp của cán bộ, nhân 

viên cũng như tập tru ng xây dựng thương hiệu cho ngân hàng với mục tiêu giảm 

thiểu rủi ro đạo đức và rủi ro hoạt động; nâng cao tính minh bạch thông tin về hoạt 
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động thông qua các báo cáo về tình hình tài chính của ngân hàng với các đối tác, 

khách hàng và các tổ chức thanh tra , kiểm toán. Như vậy, khả năng quản trị rủi ro có 

sự tác động tới kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Do vậy, cần xem xét 

mối quan hệ này trong điều kiện của các NHTMCP tại Việt Nam có ảnh hưởng như 

thế nào? Từ đó, chúng ta có giả thuyết H6 như sau: 

Giả thuyết H6: Có mối tương quan dương giữa khả năng quản trị rủi ro và 

kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại. 

2.4.2. Mô hình nghiên cứu lý thuyết 

Mô hình năng lực cạnh tranh và kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng 

thương mại được trình bày trong hình 2.10. Mô hình này biểu diễn mối quan hệ giữa 

các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và kết quả hoạt động kinh doanh của 

NHTM. Các yếu tố chính của năng lực cạnh tranh của NHTM bao gồm: (1) Khả 

năng quản trị, (2) Khả năng marketing, (3) Khả năng tài chính, (4) Khả năng đổi mới 

sản phẩm-dịch vụ, (5) Khả năng tổ chức phục vụ và (6) Khả năng quản trị rủi ro. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hình 2.10 : Mô hình nghiên cứu 

Nguồn: Phát triển cho nghiên cứu này 

H6 

H5 

H4 

H3 

H2 

H1 

Khả năng quản trị 

Khả năng marketing 

Khả năng tài chính 

Khả năng đổi mới SP-
DV 

Khả năng tổ chức phục 
vụ 

Khả năng quản trị rủi 
ro 

Kết quả 
hoạt 
động 
kinh 

doanh 
của 

NHTM 

Tầm nhìn chiến lược 
của lãnh đạo NH 

Lãnh đạo hiệu quả 

Lãnh đạo con người 

Khả năng tổ chức 

Đáp ứng khách hàng 

Phản ứng cạnh tranh 

Chất lượng quan hệ 

Thích ứng MTKD 
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Mô hình nghiên cứu trên (Hình 2.10) chỉ thể hiện mối quan hệ chính giữa 

biến độc lập và biến phụ thuộc. Trong thực tế, giữa các biến độc lập có các mối quan 

hệ tương hỗ lẫn nhau. Khi phân tích kiểm định mô hình, mô hình cấu trúc tuyến tính 

(SEM) được sử dụng để kiểm định các mối quan hệ này giữa các biến độc lập 

(Chương 4) 

 
Bảng 2.2: Tóm tắt các giả thuyết nghiên cứu 

Giả thuyết nghiên cứu Mối quan hệ 

H1 Khả năng quản trị + Kết quả hoạt động kinh doanh 

H2 Khả năng marketing  + Kết quả hoạt động kinh doanh 

H3 Khả năng tài chính + Kết quả hoạt động kinh doanh 

H4 Khả năng đổi mới SP-DV + Kết quả hoạt động kinh doanh 

H5 Khả năng tổ chức phục vụ + Kết quả hoạt động kinh doanh 

H6 Khả năng quản trị rủi ro + Kết quả hoạt động kinh doanh 

Nguồn: phát triển cho nghiên cứu này 

Tóm tắt chương 2 

Chương 2 trình bày cơ s ở lý luận về năng lực cạnh tranh và năng lực cạnh 

tranh trên 2 hướng tiếp cận là từ nội tại (nguồn lực và năng lực) và thị trường nguồn 

lực từ đó xác định khe hổng cần phải giải quyết trong lý thuyết về năng lực cạnh 

tranh. Mô hình nghiên cứu đề xuất thể hiện mối quan hệ của các thành phần năng lực 

cạnh tranh với 6 nhân tố là khả năng quản trị, khả năng marketing, khả năng tài 

chính, khả năng đổi mới sản phẩm-dịch vụ, khả năng tổ chức phục vụ, khả năng 

quản trị rủi ro và tác động của chúng đến kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM. 

Trong đó, khả năng quản trị rủi ro là khái niệm mới áp dụng cho mô hình năng l ực 

cạnh tranh của NHTM. Chương 3 sẽ thảo luận về phương pháp nghiên cứu được sử 

dụng trong phân tích và kiểm định mô hình nghiên cứu lý thuyết. 
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CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
 

Chương 2 đã phân tích nền tảng cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước đã 

xác định được vấn đề nghiên cứu cần phải giải quyết trong lý thuyết năng lực cạnh 

tranh của ngân hàng thương mại. Chương này trình bày phương pháp nghiên cứu sử 

dụng để đánh giá và kiểm định mô hình nghiên cứu đề xuất trong chương 2. Nội 

dung chính của chương 3 là 3.1. Nghiên cứu định tính; 3.2. Xây dựng và phát triển 

thang đo; 3.3. Nghiên cứu định lượng sơ bộ; 3.4. Nghiên cứu định lượng chính thức 

và 3.5. Kết quả nghiên cứu định lượng sơ bộ. 

3.1. Nghiên cứu định tính 

Tổng hợp lý thuyết nghiên cứu về năng lực cạnh tranh như đã trình bày trong 

mục 2.3 và các nghiên cứu cụ thể về năng lực cạnh tranh trong mục 1.2 cho thấy yếu 

tố cấu thành năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cũng như ngân hàng thương mại 

rất khác nhau và đa dạng. Mặt khác, đối tượng nghiên cứu trong nghiên cứu này là 

các nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh và tác động của chúng tới kết quả kinh 

doanh của ngân hàng thương mại cổ phần tại TP. Hồ Chí Minh, trong bối cảnh nền 

kinh tế đang suy thoái và ngành ngân hàng có những yêu cầu tài cấu trúc toàn bộ hệ 

thống. Do vậy, để tránh những nhận định mang tính chủ quan, nghiên cứu này đã 

tiến hành thảo luận với các chuyên gia là những người am hiểu về lĩnh vực ngân 

hàng và các nhà quản trị đang trực tiếp làm việc tại các ngân hàng thương mại cổ 

phần nhằm: (1) Xác định các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của các ngân hàng 

thương mại cổ phần và tác động của chúng đến kết quả kinh doanh của ngân hàng 

thương mại như thế nào, (2) Khám phá và xây dựng thang đo cho các thành phần của 

mô hình nghiên cứu. 

3.1.1. Mục đích 

Mục đích của cuộc nghiên cứu là để khám phá, điều chỉnh và bổ sung mô 

hình nghiên cứu đề xuất và xây dựng thang đo lường các yếu tố cấu thành năng lực 

cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh, ứng dụng cho một lĩnh vực đặc thù là 

các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam. 
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3.1.2. Phương pháp nghiên cứu 

Thảo luận nhóm chuyên gia tập trung là một trong các công cụ thích hợp cho 

chương trình nghiên c ứu này. Nhóm chuyên gia là những người am hiểu về hoạt 

động kinh doanh ngân hàng và am hiểu cả về lý thuyết cạnh tranh và năng lực cạnh 

tranh. Do vậy, những nhà quản trị ngân hàng và các nhà nghiên cứu đang làm việc 

tại TP.Hồ Chí Minh là những người vừa am hiểu về lý thuyết và thực tiễn hoạt động 

kinh doanh ngân hàng được mời để tham dự quá trình thảo luận. Cách thức tiến hành 

thông qua thảo luận trực tiếp vào tháng 4 năm 2013. Theo trình tự đặt câu hỏi và làm 

rõ bằng hình thức phỏng vấn sâu, đặt câu hỏi mở trên cơ sở lý thuyết của mỗi thành 

phần. Trong nghiên cứu này, 14 chuyên gia (Phụ lục 3b) tham gia thảo luận nhằm 

xem xét và phát hiện mới về mô hình nghiên cứu và thang đo của các thành phần 

trong mô hình nghiên cứu. Cuộc thảo luận được thực hiện nhằm làm sáng tỏ các vấn 

đề cụ thể sau: 

1. Định nghĩa về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 

2. Xác định các yếu tố cấu thành năng lực cạnh của các ngân hàng thương mại 

3. Tác động của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của 

NHTM 

5. Khám phá các tiêu chí đo lường các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh 

và kết quả kinh doanh của NHTMCP nhằm xây dựng thang đo. 

3.1.3. Kết quả nghiên cứu định tính 

Kết quả nghiên cứu định tính được trình bày chi tiết tại Phụ lục 3a. Dưới đây 

xin trình bày tóm tắt kết quả  nghiên cứu: 

- Về khái niệm năng lực cạnh tranh có một số ý kiến khác nhau nhưng nói 

chung các chuyên gia vẫn theo quan điểm của Porter (1985, 1998) về năng lực cạnh 

tranh của doanh nghiệp là khả năng duy trì, m ở rộng thị phần và đạt lợi nhuận cao 

của doanh nghiệp và Sanchez & Heence (1996) năng lực cạnh tranh của một công ty 

là khả năng duy trì, tri ển khai, phối hợp các nguồn lực và khả năng theo cách giúp 

công ty đạt được mục tiêu của nó. 
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- Về các nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, 

kết quả thảo luận đã xác đ ịnh được 6 nhân tố cấu thành trong mô hình nghiên cứu 

bao gồm: (1) Khả năng tài chính của ngân hàng, (2) Khả năng quản trị và tổ chức 

nhân sự, (3) Khả năng marketing, (4) Khả năng đổi mới sản phẩm-dịch vụ, (5) Khả 

năng quản trị rủi ro và (6) là bổ sung thêm khái niệm Khả năng quản trị rủi ro mang 

tính đặc thù cho hoạt động kinh doanh ngân hàng trong giai đoạn hiện nay.  

-  Về thang đo lường kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM, kết quả thảo 

luận đã xác định kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM được đo lường trên 5 khía 

cạnh: (1) Khía cạnh tài chính, (2) Khía cạnh quy trình nội bộ, (3) Khía cạnh khách 

hàng, (4) Khía cạnh học tập và phát triển sản phẩm và (5) Khía cạnh nợ xấu của ngân 

hàng. 

- Về xây dựng, điều chỉnh và phát triển thang đo lường các yếu tố cấu thành 

năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, kết quả thảo luận tập trung vào phát 

triển thang đo Khả năng quản trị rủi ro được đánh giá thông qua năng lực, trình độ và 

nghiệp vụ của nhà quản trị ngân hàng. Các thang đo khác được điều chỉnh, bổ sung 

cho phù hợp với lĩnh vực ngân hàng. Kết quả cụ thể về xây dựng, điều chỉnh và phát 

triển thang đo thông qua nghiên cứu định tính được trình bày trong mục 3.2.  

3.2. Xây dựng và phát triển thang đo 

3.2.1. Phương pháp xây dựng thang đo  

Theo Creswell (2003), trong nghiên cứu khoa học có 3 cách để có thang đo sử 

dụng trong nghiên cứu: (1) Sử dụng thang đo đã có – sử dụng nguyên thang đo do 

các nhà nghiên cứu trước xây dựng; (2) Sử dụng thang đo đã có nhưng có bổ sung và 

điều chỉnh cho phù hợp với không gian nghiên cứu và (3) Xây dựng thang đo hoàn 

toàn mới. 

Từ cơ sở lý thuyết trong chương 2 đã xây dựng được 7 khái niệm nghiên cứu, 

trong đó có 5 khái niệm đơn hướng bao gồm: khả năng tài chính, khả năng đổi mới 

sản phẩm-dịch vụ, khả năng tổ chức phục vụ; khả năng quản trị rủi ro và kết quả 

kinh doanh của NHTM. Hai khái niệm đa hướng đó là: khả năng quản trị và khả 
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năng marketing. Các khái niệm được phát triển và điều chỉnh thang đo thông qua quá 

trình thảo luận với chuyên gia là những người làm việc và nghiên cứu trong lĩnh vực 

ngân hàng nhằm xác định và xây dựng các biến quan sát cho từng khái niệm, từ đó 

phát triển bản câu hỏi để thực hiện thu thập dữ liệu sơ bộ. Cách thức tiến hành thông 

qua thảo luận trực tiếp theo trình tự đặt câu hỏi và làm rõ bằng hình thức phỏng vấn 

sâu, đặt câu hỏi mở trên cơ sở lý thuyết của mỗi thành phần nhằm xem xét và phát 

hiện mới về thang đo của các thành phần trong mô hình nghiên cứu. 

3.2.2. Phát triển thang đo năng lực cạnh tranh 
3.2.2.1. Thang đo khả năng quản trị 

Trên cơ sở lý thuyết chương 2, khả năng quản trị phản ánh năng lực trong các 

hoạt động điều hành của ban lãnh đạo ngân hàng. Nhà lãnh đạo phải có một tầm nhìn 

rõ ràng và truyền cảm hứng cho cả tổ chức và nhóm, và xác định cách tốt nhất để 

hướng tới tầm nhìn của tổ chức, nhiệm vụ, mục tiêu và mục tiêu trong khi đồng thời 

có tính đến nhu cầu của tất cả các bên liên quan. Thể hiện một quan điểm toàn cầu và 

sự hiểu biết về tư duy và thị trường toàn cầu. Lãnh đạo hiệu quả thể hiện thông qua 

việc đảm bảo định hướng tổ chức và phòng ban có khả năng quản lý rủi ro và thay đổi 

liên tục, trong khi liên tục phấn đấu cho thành tích xuất sắc và cải tiến liên tục. Bên 

cạnh đó, nhà lãnh đ ạo lập kế hoạch nguồn nhân lực, quản lý và phát triển tài năng là 

một phần không thể thiếu của tổ chức (AMCI, 2012, 2013). Khả năng quản trị là khái 

niệm bậc hai bao gồm 4 thành phần (1) Tầm nhìn chiến lược, (2) Lãnh đạo hiệu quả, 

(3) Lãnh đạo con người và (4) Khả năng tổ chức (O'Connor & Quinn, 2004; Morrill, 

2007; Bolden, 2011; AMCI, 2012; Kivipõld & Vadi, 2010). Khả năng quản trị có ảnh 

hưởng tích cực tới kết quả kinh doanh của ngân hàng (Kivipõld &Vadi, 2013).  

Khi phỏng vấn chuyên sâu các chuyên gia về thành phần của khả năng quản 

trị, các ý kiến đều thống nhất khả năng quản trị bao gồm khả năng lãnh đạo của lãnh 

đạo ngân hàng và cách tổ chức quản trị nhân sự của ngân hàng. Điều này thông qua 

quá trình bố trí, sử dụng nhân sự trong ngân hàng nhằm tạo ra một tổ chức hiệu quả. 

Ngoài ra, cũng có nhi ều ý kiến đề nghị xem xét trên góc độ kết quả của quá trình 

lãnh đạo cũng như tầm nhìn của nhà lãnh đ ạo, biết khích lệ nhân viên và biết chấp 

nhận rủi ro một cách tối ưu. Các ý kiến này đã gom l ại thành 4 vấn đề khá tương 
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đồng với các thang đo của AMCI (2012, 2013) với 4 thành phần: Tầm nhìn chiến 

lược của lãnh đ ạo, lãnh đ ạo hiệu quả, lãnh đ ạo con người và công tác tổ chức và 

quản lý nhân sự. Tuy nhiên, thang đo khả năng quản trị của AMCI (2012, 2013) chỉ 

dừng lại ở thống kê mô tả mà chưa thực hiện kiểm định về giá trị đo lường của thang 

đo. Do vậy, thang đo về khả năng quản trị trong nghiên cứu này sử dụng của AIM 

(2012, 2013) và được điều chỉnh cho phù hợp với lĩnh vực ngân hàng để đo lường và 

kiểm định giá trị tin cậy của khái niệm khả năng quản trị với 20 biến quan sát. 

Bảng 3.1: Thang đo khả năng quản trị 
Mã hoá Nội dung thang đo 
Lãnh đạo có tầm nhìn và chiến lược (Visionary and strategic leadership) 
VSL01 Quản trị hiểu tầm nhìn rõ ràng và truyền cảm hứng tới nhân viên 
VSL02 Quản trị tích cực thúc đẩy và khuyến khích nhân viên hiểu rõ tầm nhìn của NH 
VSL03 Tầm nhìn và mục tiêu hỗ trợ củng cố và hướng dẫn các quyết định quản trị  
VSL04 Quản trị lập kế hoạch phát triển định hướng kinh doanh nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu của các 

cổ đông / chủ sở hữu, nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, . . . 
VSL05 Quản trị thể hiện hiểu biết tốt về thị trường toàn cầu 
Lãnh đạo hiệu quả (Performance leadership) 
PEL01 Quản trị đảm bảo ngân hàng tập trung mạnh mẽ hướng tới mục tiêu, hiệu suất, và thành tích 
PEL02 Quản trị chứng minh khả năng và thái độ tiên phong để đạt được những mục tiêu có tính 

thách thức 
PEL03 Quản trị cân bằng rủi ro với kết  quả, không né tránh rủi ro (tức là quản lý không muốn mạo 

hiểm) 
PEL04 Ngân hàng luôn đáp ứng các mục tiêu hiệu quả và liên tục  theo dõi hiệu quả của sự tăng 

trưởng 
PEL05 Quản trị chấp nhận những thử thách của thị trường để đạt được mục tiêu kinh doanh 
 Lãnh đạo con người (People leadership) 
PEOL01 

Quản trị có khả năng quản lý nguồn nhân lực hiệu quả để đạt được mục tiêu của ngân hàng 
PEOL02 Lập kế hoạch nguồn nhân lực là một phần của quá trình lập kế hoạch kinh doanh hàng năm 
PEOL03 Quản trị tăng cường cung cấp sự lãnh đạo và hoạt động như một mô hình vai trò, cam kết 

cho phát triển và dẫn dắt nhân viên 
PEOL04 Quản trị trao quyền mạnh mẽ - cho phép phạm vi để nhân viên phát triển và góp phần 

hướng tới sự phát triển năng lực của nhân viên 
PEOL05 Quản trị duy trì một nền văn hóa hỗ trợ các giá trị hiện tại của nhân viên - không bị cản trở 

bởi cấu trúc và hệ thống phân cấp 
Khả năng tổ chức (Organization capability) 
ORC01 Quản trị xây dựng tốt văn hóa đổi mới và liên tục cải tiến trong ngân hàng 
ORC02 Quản trị duy trì một tổ chức ít ranh giới, đó là tự tin và hiệu quả trong quá trình lãnh đạo và 

quản lý ở một cấu trúc không phân cấp 
ORC03 Quản trị cân bằng hiệu quả mạnh mẽ giữa các đội/nhóm với tự chủ cá nhân 
ORC04 Quản trị có một sự hiểu biết trọn vẹn và ứng dụng hiệu quả quản lý tốt nhất để đạt được mục 

tiêu và mục đích của ngân hàng 
ORC05 Quản trị thể hiện cam kết mạnh mẽ để liên tục học hỏi cho cá nhân và ngân hàng 

Nguồn: AMCI(2012,2013) & thảo luận nhóm chuyên gia 
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3.2.2.2. Thang đo khả năng marketing 

Marketing như quá trình mà các công ty tạo ra giá trị cho khách hàng và xây 

dựng mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ để nắm bắt giá trị từ khách hàng đem lại. 

Các quan điểm marketing cho rằng việc đạt được mục tiêu tổ chức phụ thuộc vào 

hiểu biết những nhu cầu và mong muốn của thị trường mục tiêu và cung cấp sự thỏa 

mãn mong muốn tốt hơn đối thủ cạnh tranh (Kotler & Amstrong, 2012). Khả năng 

marketing là quá trình tích hợp được thiết kế để áp dụng những kiến thức, kỹ năng 

và nguồn lực của công ty đáp ứng  nhu cầu thị trường của doanh nghiệp, tạo điều 

kiện cho doanh nghiệp tăng giá trị sản phẩm và dịch vụ của mình và đáp ứng nhu cầu 

cạnh tranh (Day, 1994; Vorhies & Harker, 2000). 

Như vậy, khả năng marketing của doanh nghiệp được thể hiện thông qua việc 

liên tục theo dõi và đáp ứng được với những thay đổi của thị trường, bao gồm khách 

hàng, đối thủ cạnh tranh và thích ứng với môi trường kinh doanh (Day, 1994; 

Vorhies & Harker, 2000; Srivastava & ctg, 2001; Homburg & ctg, 2007; Thọ & Trang, 

2008; Kotler & Amstrong, 2012). Để làm được điều này, các doanh nghiệp cần phải 

thu thập thông tin từ nhiều nguồn khác nhau về khách hàng, đối thủ cạnh tranh cũng 

như môi trường kinh doanh nhằm thích ứng. 

Nghiên cứu này sử dụng thang đo của Vorhies & Harker (2000), Homburg & ctg 

(2007), Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2008) đối với khả năng marketing 

bao gồm 4 thành phần (1) Đáp ứng khách hàng (customer responsiveness) – thể hiện sự 

đáp ứng của doanh nghiệp theo sự thay đổi về nhu cầu và ước muốn của khách hàng 

(Homburg & ctg, 2007); (2) Phản ứng với đối thủ cạnh tranh (competitor 

responsiveness) – thể hiện sự theo dõi của doanh nghiệp đối với các hoạt động kinh 

doanh của đối thủ cạnh tranh (Homburg & ctg, 2007); (3) Thích ứng với môi trường 

kinh doanh (responsiveness to the change of the macroenvironment) – thể hiện việc 

doanh nghiệp theo dõi sự thay đổi của môi trường kinh doanh để nắm bắt các cơ hội và 

rào cản kinh doanh (Srivastava & ctg, 2001; Zahra & ctg, 1999); (4) Chất lượng mối 

quan hệ với đối tác (relationship quality), thể hiện mức độ doanh nghiệp đạt được chất 

lượng mối quan hệ với khách hàng, nhà cung cấp, nhà phân phối và các cấp chính quyền 



84 
 

 
 

có liên quan (Krasniko & Jayachandran, 2008; Nguyen & ctg, 2004; Srivastava & ctg, 

2001). Các thang đo này được điều chỉnh cho phù hợp với lĩnh vực ngân hàng. Thang 

đo khả năng marketing bao gồm 19 biến quan sát. 

Bảng 3.2: Thang đo khả năng marketing 

Mã hoá Nội dung thang đo 

Đáp ứng khách hàng (Customer Responsiveness) 

CUSRE01 
Nguyên tắc của phân khúc thị trường nỗ lực hướng đến phát triển sản phẩm mới trong  

đơn vị kinh doanh  

CUSRE02 
Thường xuyên tiếp xúc với khách hàng để hiểu biết nhu cầu của họ về sản phẩm dịch vụ 

mới 

CUSRE03 Thường xuyên sử dụng nghiên cứu thị trường để thu thập thông tin về khách hàng 

CUSRE04 Hiểu rất rõ về nhu cầu khách hàng của mình 

CUSRE05 Phản ứng nhanh chóng với những gì quan trọng xảy đến cho khách hàng 

Chất lượng mối quan hệ (Relationship Quality) 

RQ01 Đã thiết lập được mối quan hệ tốt với các nhà phân phối 

RQ02 Đã thiết lập được mối quan hệ tốt với khách hàng 

RQ03 Đã thiết lập được mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp 

RQ04 Đã thiết lập được mối quan hệ tốt với các cấp chính quyền địa phương 

Phản ứng với đối thủ cạnh tranh (Competitor responsiveness) 

COMRE01 Thường xuyên phân tích các thông tin về đối thủ cạnh tranh 

COMRE02 Thông tin về đối thủ cạnh tranh luôn được xem xét kỹ lưỡng khi ra quyết định kinh doanh 

COMRE03 Hiểu rõ ràng về điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh 

COMRE04 Phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi quan trọng của đối thủ cạnh tranh 

COMRE05 Nhanh chóng thực hiện các kế hoạch liên quan đến đối thủ cạnh tranh 

Thích ứng với môi trường kinh doanh (Adapt to changes of business environment) 

ACBE01 
Thường xuyên thu thập thông tin về môi trường vĩ mô (luật pháp, quy định của NHNN, 

tình hình kinh tế,…) 

ACBE02 Thông tin môi trường kinh doanh luôn được trao đổi và thảo luận bởi các phòng chức năng 

ACBE03 Phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi quan trọng của môi trường kinh doanh 

ACBE04 
Nhanh chóng thực hiện các kế hoạch kinh doanh liên quan đến sự thay đổi của môi 

trường kinh doanh 

ACBE05 
Luôn điều chỉnh các hoạt động kinh doanh liên quan đến sự thay đổi môi trường kinh 

doanh 

Nguồn: Vorhies & Harker (2000);  Homburg & ctg (2007); Thọ & Trang (2008) 
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3.2.2.3. Thang đo khả năng tài chính  

Khả năng tài chính là thước đ o sức mạnh của một ngân hàng tại một thời 

điểm nhất định. Để đánh giá hiệu quả của một ngân hàng thương mại người ta sử 

dụng mô hình CAMEL. Thể hiện thông qua các tiêu chí gồm: Quy mô vốn điều lệ và 

mức độ an toàn vốn, chất lượng quản lý tài sản Nợ - Có, khả năng sinh lời của ngân 

hàng trong quá trình ra quyết  định kinh doanh, khả năng thanh khoản của ngân 

hàng. Nhiều nghiên cứu (Trung, 2005; Quy, 2008; Lamarque, 2005; Kouser & ctg, 

2011; Hiền, 2012) khẳng định khả năng tài chính ảnh hưởng lớn đến kết quả kinh 

doanh của ngân hàng và năng lực cạnh tranh. Tuy nhiên, những khẳng định đưa ra 

khi phân tích kết quả tình hình tài chính của các ngân hàng. Ngoài ra, khả năng tài 

chính cũng là một yếu tố nhằm bảo hiểm cho hoạt động kinh doanh của các NHTM. 

Khi thảo luận về thang đo khả năng tài chính thì h ầu hết các chuyên gia đều 

có cùng ý kiến về 3 tiêu chí đánh giá bao gồm: tỷ lệ gia tăng vốn chủ sở hữu, khả 

năng quản trị tốt chất lượng tài sản, tỷ lệ an toàn vốn. Ngoài ra có 8 ý kiến cho rằng 

ngân hàng cần có cấu trúc tài chính hợp lý đảm bảo cho mục tiêu lợi nhuận và 12 ý 

kiến cho rằng cần đáp ứng được khả năng thanh khoản trong quản trị tài chính. Như 

vậy, thang đo khả năng tài chính được tổng kết với 5 biến quan sát. 

Bảng 3.3: Thang đo khả năng tài chính  của NHTM 

Mã hoá Nội dung 
FC01 Có cấu trúc tài chính hợp lý đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của NH 
FC02 Đạt được tốc độ gia tăng vốn tự có đáp ứng yêu cầu thị trường và NHNN 
FC03 Có khả năng quản lý tốt chất lượng tài sản Nợ - Có của Ngân hàng 
FC04 Đạt được mức độ an toàn vốn theo yêu cầu của NHNN và mục tiêu của ngân hàng 
FC05 Kiểm soát và đảm bảo khả năng thanh khoản cho hoạt động kinh doanh của NH 

Nguồn: Kết quả thảo luận chuyên gia và CAMEL  

3.2.2.4. Thang đo khả năng đổi mới sản phẩm – dịch vụ 

Năng lực đổi mới sản phẩm - dịch vụ  thể hiện quá trình khuyến khích sự đổi 

mới liên tục các sản phẩm và dịch vụ trong việc tạo ra giá trị mới cho các doanh 

nghiệp; nói  lên  khả  năng  của  doanh nghiệp đề xuất quá trình sản xuất mới, sản 

phẩm mới hay là ý tưởng mới nhằm làm tăng lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp 
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(Damanpour, 1991).  Deshpandé & Farley (2004) cho rằng việc đưa ra các sản phẩm 

mới hoặc dịch vụ mới vào thị trường sẽ phản ánh được năng lực sáng tạo của doanh 

nghiệp. Theo Szeto (2000), doanh nghiệp phải không ngừng cải tiến và phát triển các 

sản phẩm mới đáp ứng yêu cầu của khách hàng và là người tiên phong trên thị 

trường. 

Nghiên cứu này sử dụng thang đ o của Damanpour (1991) và  Deshpandé & 

Farley (2004) có sự điều chỉnh cho phù hợp với lĩnh vực tài chính ngân hàng. Khả 

năng đổi mới sản phẩm – dịch vụ bao gồm 7 biến quan sát như sau. 

Bảng 3.4: Thang đo khả năng đổi mới sản phẩm – dịch vụ 

3.2.2.5. Thang đo khả năng tổ chức phục vụ 

Thang đo khả năng tổ chức phục vụ nói lên quá trình tổ chức phục vụ khách 

hàng của ngân hàng thương mại. Theo Tahir & Bakar (2007) thì năng l ực phục vụ 

thể hiện qua sự mong muốn và sẵn sàng của nhân viên cung cấp dịch vụ kịp thời cho 

khách hàng nhằm đem lại sự hài lòng cho khách hàng. Nó thể hiện qua thái độ, kỹ 

năng của nhân viên trong quá trình phục vụ. Nếu nhân viên có thái độ tích cực và kỹ 

năng chuyên nghiệp sẽ phụ vụ khách hàng được chuyên nghiệp hơn và đem lại cho 

khách hàng sự hài lòng, từ đó tạo ra lòng trung thành của khách hàng. Thang đo khả 

năng tổ chức phục vụ  bao gồm 5 biến quan sát thể hiện thái độ, năng lực, trình độ của 

nhân viên trong quá trình phục vụ khách hàng tại ngân hàng  được sử dụng của Tahir & 

Bakar (2007) và Ladhari & ctg (2011) 

Mã hoá Nội dung thang đo 

IPSC01 Nhà quản trị và nhân viên tạo ra bầu không khí khuyến khích đổi mới liên tục sản phẩm 
và dịch vụ 

IPSC02 Nhà quản trị và nhân viên nhận ra đổi mới như là một khía cạnh quan trọng của ngân 
hàng và cho tất cả các quá trình của tổ chức - đổi mới là một phần của văn hóa tổ chức 

IPSC03  Quản lý và nhân viên nhận ra rằng sự đổi mới hướng doanh nghiệp đến nhân tố hiệu 
quả 

IPSC04 Nhân viên và quản trị thực hiện đổi mới để tạo ra giá trị mới cho ngân hàng, khách hàng 
và cổ đông 

IPSC05 Nhân viên và quản trị thực hiện đổi mới để mở rộng thị trường và gia tăng thị phần 

IPSC06 Chúng tôi làm tốt công việc phát triển sản phẩm/dịch vụ mới hơn so với đối thủ cạnh 
tranh 

IPSC07 Sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi phát triển đem lại lợi thế cạnh tranh trên thị trường 
Nguồn: Damanpour (1991); Deshpandé & Farley (2004) 
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Bảng 3.5: Thang đo khả năng tổ chức phục vụ của NHTM 

Mã hoá Nội dung thang đo 

OSC01 Khách hàng giao dịch tại NH được thực hiện nhanh chóng và không phải chờ đợi lâu. 
OSC02 Nhân viên ngân hàng luôn sẵn sàng giúp đỡ và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. 
OSC03 Nhân viên ngân hàng luôn có thái độ lịch sự và thân thiện với khách hàng. 

OSC04 Nhân viên ngân hàng có đủ kiến thức và năng lực giải đáp các thắc mắc và yêu cầu cụ 
thể của khách hàng. 

OSC05 Nhân viên ngân hàng được sự tín nhiệm của khách hàng 
Nguồn: Tahir & Bakar (2007), Ladhari & ctg (2011)  

3.2.2.6. Thang đo khả năng quản trị rủi ro  

Rủi ro trong kinh doanh ngân hàng được hiểu là những biến cố không mong 

đợi mà khi xảy ra sẽ dẫn đến sự tổn thất về tài sản của ngân hàng, giảm sút lợi nhuận 

thực tế so với dự kiến hoặc phải bỏ ra thêm một khoản chi phí để có thể hoàn thành 

được một nghiệp vụ tài chính nhất định. Ngân hàng là một trong những lĩnh vực đối 

mặt với nhiều rủi ro nhất. Các loại rủi ro có mối quan hệ chặt chẽ và tác động qua lại 

với nhau và đều có thể gây tổn thất lớn cho hệ thống ngân hàng thương mại. Trong 

bối cảnh đó, không một ngân hàng nào có thể tồn tại và phát triển lâu dài mà không 

xây dựng cho mình hệ thống quản trị rủi ro hiệu quả. Kết quả điều tra của KPMG 

(2009), công bố có 76% các nhà quản trị rủi ro cao cấp cho rằng “rủi ro” vẫn được 

coi như là một chức năng hỗ trợ; 45% các ngân hàng trong cuộc khảo sát thừa nhận 

rằng Ban Giám đốc điều hành đang thiếu kiến thức và kinh nghiệm cho hoạt động 

quản trị rủi ro. Như vậy, quản trị rủi ro cần phải xuất phát từ quản trị cấp cao tới 

những nhân viên chuyên môn nghiệp vụ và nó đòi hỏi một sự ảnh hưởng lớn hơn 

trong hoạt động của ngân hàng thương mại. Rủi ro tập trung chủ yếu vào năng lực, 

trình độ và nghiệp vụ của nhà quản trị và nhân viên ngân hàng. 

Thang đo khả năng quản trị rủi ro được bổ sung trong quá trình thảo luận 

nhóm với các chuyên gia và hiện chưa có nghiên cứu nào xây dựng thang đo lường 

về khả năng quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại. Do vậy, khi tiến hành phỏng 

vấn chuyên sâu các chuyên gia nhằm phát triển những nội dung của thang đo khả 

năng quản trị rủi ro. Các ý kiến đều tập trung vào quá trình nhận biết đo lường, điều 

tiết rủi ro của nhà quản trị, năng lực, trình độ của nhà quản trị và hệ thống kiểm soát 

rủi ro của ngân hàng. Có 13 ý kiến cho rằng khả năng quản trị rủi ro của ngân hàng 
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thương mại được thể hiện thông qua quá trình nhận biết đo lường, điều tiết rủi ro của 

nhà quản trị, năng lực, trình đ ộ của nhà quản trị và hệ thống kiểm soát rủi ro của 

ngân hàng. Cả 14 ý kiến đều kết luận rằng khả năng quản trị rủi ro được đo lường 

thông qua: (1) Sự quan tâm của lãnh đạo ngân hàng đến hoạt động quản trị rủi ro, (2) 

Khả năng xử lý tốt các sự cố rủi ro, (3) Kiến thức, kinh nghiệm của nhà quản trị 

trong xử lý rủi ro, (4) Hệ thống kiểm soát rủi ro của ngân hàng và (5) Quá trình đào 

tạo nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro cho nhân sự. Do vậy, khả năng quản trị 

rủi ro được phát triển bao gồm 5 biến quan sát. 

Bảng 3.6: Thang đo khả năng quản trị rủi ro  của NHTM 

Mã hoá Nội dung thang đo 

RMC01 Ngân hàng luôn quan tâm đến  hoạt động quản trị rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động kinh 
doanh 

RMC02 Ngân hàng có khả năng xử lý tốt các sự cố rủi ro xảy ra trong quá trình kinh doanh 

RMC03 Kiến thức và kinh nghiệm quản trị rủi ro của các nhà quản trị luôn đáp ứng yêu cầu công 
việc 

RMC04 Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro  cho 
nhân viên 

RMC05 Ngân hàng đã thực hiện được hệ thống kiểm soát rủi ro thông qua nền tảng công nghệ 
Nguồn: Kết quả thảo luận chuyên gia 

3.2.3. Phát triển thang đo kết quả kinh doanh của NHTM 

Thang đo kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại được thảo luận với 

các chuyên gia đều đồng ý rằng kết quả phải được đánh giá trên các khía cạnh khác 

nhau thay vì chỉ tập trung vào các chỉ tiêu tài chính. Kết quả kinh doanh bao gồm các 

thành phần như tài chính; vận hành và quy trình nội bộ; sự hài lòng khách hàng; học 

tập và phát triển (Kaplan & Norton, 1992, 1996; Neely & ctg, 1995; Waal & 

Coevert, 2007; Laihonen & ctg, 2014). Cả 14 ý kiến đều đồng ý đánh giá kết quả 

trên các chỉ tiêu lợi nhuận, gia tăng thị phần, sự hài lòng khách hàng, phát triển các 

sản phẩm dịch vụ mới và trong lĩnh v ực ngân hàng đòi h ỏi cần xem xét tới nợ xấu 

trong kết quả kinh doanh. Kết quả hoạt động kinh doanh tương đối cho mỗi thang đo 

được đo bằng cách yêu cầu trả lời để đánh giá kết quả kinh doanh tương đối của 

ngân hàng so với kế hoạch kinh doanh đề ra. Như vậy, các thang đo khái niệm kết 

quả kinh doanh của NHTM bao gồm 5 biến quan sát. 
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Bảng 3.7: Thang đo kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại 

Mã hoá Nội dung thang đo 
BP01 Đạt được sự tăng trưởng thị phần theo kế hoạch 
BP02 Phát triển được nhiều sản phẩm và dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu thị trường 
BP03 Đạt được tỷ suất lợi nhuận (ROA, ROE, NIM) theo kế hoạch 
BP04 Có tỷ lệ nợ xấu thấp hơn so với trung bình ngành 
BP05 Đạt được sự hài lòng của khách hàng 

Nguồn: Kaplan & Norton, 1992, 1996; Waal & Coevert, 2007 và thảo luận chuyên gia 

3.2.4. Thiết kế phiếu khảo sát dự thảo 

Các nguyên tắc của thiết kế phiếu khảo sát được sử dụng để tránh những 

thành kiến tiềm năng và tăng độ chính xác và tính hợp lệ của dữ liệu thu thập được. 

Xét về mặt nội dung và thời gian trả lời câu hỏi, ngoài những câu hỏi cần thiết để đo 

lường các biến có liên quan trong mô hình lý thuyết, có một phần ngắn gọn về thông 

tin cá nhân đối tượng khảo sát. 

Đối với các từ ngữ được sử dụng với các câu hỏi thuộc về khả năng quản trị, 

khả năng đổi mới, khả năng tổ chức dịch vụ và khả năng marketing có nguồn gốc 

ban đầu bằng tiếng Anh. Vì tiếng Anh không phải là một ngôn ngữ thường được sử 

dụng tại Việt Nam và các vấn đề nghiên cứu còn khá mới và phức tạp trong thị 

trường, phiên bản gốc tiếng Anh (Phụ lục 4b) đã được dịch sang tiếng Việt và trao 

đổi với các chuyên gia cũng như so sánh v ới các bản câu hỏi của các nhà nghiên cứu 

trong nước để đảm bảo sự tương đương ý nghĩa c ủa câu hỏi và sửa đổi khi cần thiết 

(Craig Douglas & 2000). 

Cấu trúc của câu hỏi được thiết kế càng rõ ràng càng tốt (Bourque & Fielder 

1995). Phần một bao gồm tất cả các câu hỏi chính trong nghiên cứu về các yếu tố cấu 

thành năng lực cạnh và kết quả kinh doanh của NHTM với thang đo Likert  từ 1 đến 

7 nhằm làm tăng mức độ chính xác của thang đo. Những câu hỏi giải quyết cùng một 

chủ đề đã được nhóm lại với nhau. Trong phần hai, câu trả lời được hỏi về thông tin 

cá nhân của người được khảo sát và thông tin về ngân hàng mà họ đại diện. 

Cuối cùng, bản câu hỏi được thảo luận và trao đổi với nhóm học viên cao học 

của Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh (đây là những nhân viên và quản 

trị cấp trung đang làm việc tại các ngân hàng tại TP.HCM) nhằm kiểm tra cách hành 
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văn và ý nghĩa c ủa các biến quan sát trong bản câu hỏi để từ đó xem xét và điều 

chỉnh cho phù hợp với văn phong của Tiếng Việt. 

3.3. Nghiên cứu định lượng sơ bộ 

3.3.1. Mẫu nghiên cứu và phương pháp thu thập dữ liệu 

Mục đích chính của nghiên cứu sơ bộ là để phát hiện và khắc phục các lỗi có 

thể có trong thiết kế bảng câu hỏi trước khi tiến hành khảo sát chính thức (Cavana, 

Delahaye & Sekaran 2001; Diamantopoulos & Winklhofer 2001; Litwin 1995; 

Malhotra 2004; Polit, Beck & Hungler 2005) và thường để tinh chỉnh và sửa đổi các 

câu hỏi nhằm giúp đảm bảo độ tin cậy và giá trị của các thang đo (Flynn & ctg 1990) 

(trích từ Nguyen, 2010). Ngoài ra, nghiên cứu sơ bộ được sử dụng để ước tính tỷ lệ 

hồi đáp cho các phiếu khảo sát và xác định cỡ mẫu của nghiên cứu chính. Do đó, 

nghiên cứu sơ bộ được công nhận rộng rãi như là một phần không thể thiếu trong sự 

phát triển của các công cụ khảo sát (Green & ctg, 1988). 

Trong phân tích SEM, Hair & ctg (2010) nhấn mạnh rằng nghiên cứu sơ bộ là 

đặc biệt quan trọng khi các thang đo được lấy từ nhiều nguồn khác nhau và áp dụng 

trong bối cảnh cụ thể. Một số thang đo trong nghiên cứu này đã được phát triển trong 

bối cảnh các nước phát triển hoặc mới công nghiệp hóa tiên tiến nhìn từ góc độ 

doanh nghiệp. Vì vậy, nghiên cứu sơ bộ cần phải được thực hiện để xem xét lại các 

thang đo trong bối cảnh của Việt Nam và ngành ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh, một 

lĩnh vực có nhiều biến động trong hơn một thập niên vừa qua. 

Trong điều kiện của một mẫu nghiên cứu sơ bộ, Green & ctg (1988) cho rằng 

đối tượng nghiên cứu sơ bộ nên càng giống mẫu chính thức càng tốt, đại diện trả lời 

điển hình, hoặc ngắn gọn hơn, nên phản ánh các thành phần của cuộc điều tra chính. 

Tuy nhiên, lấy mẫu thuận tiện cũng thường được sử dụng để tạo ra một mẫu cho 

nghiên cứu sơ bộ (Calder & ctg , 1981) với một kích thước mẫu đề nghị từ 12 đến 30 

(Hunt & ctg, 1982) hoặc từ 25 đến 100 (Bolton, 1993). Như vậy, trong nghiên cứu sơ 

bộ, để đảm bảo cho mẫu nghiên cứu chính thức và có thể đáp ứng yêu cầu xử lý của 

phần mềm SPSS.16 thì đối tượng điều tra là các Phó Giám đốc chi nhánh (Nghiên 
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cứu chính thức sẽ khảo sát Giám đốc chi nhánh bởi vì những người đã khảo sát sơ bộ 

không đưa vào để khảo sát chính thức) và 150 phiếu khảo sát được gửi trực tiếp đến 

các phó Giám đốc chi nhánh của các NHTMCP tại TP.HCM. Kết quả thu về 126 

phiếu trả lời (đạt tỷ lệ hồi đáp 84.0%), có 5 phiếu không hợp lệ vì có câu trả lời 

giống nhau trên 65% hoặc bỏ trống trên 30%. Kết quả 121 phiếu được đưa vào xử lý 

sơ bộ. Quá trình điều tra nghiên cứu sơ bộ được thực hiện trong khoảng thời gian từ 

tháng 4/2013 đến tháng 6/2013. 

3.3.2. Phương pháp phân tích sơ bộ thang đo 

Đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang đo được thực hiện bằng thông qua 

phân tích hệ số tin cậy - Cronbach’s alpha và phân tích nhân tố khám phá - EFA 

thông qua phần mềm SPSS 16.0 để sàng lọc, loại bỏ các biến quan sát không đáp 

ứng tiêu chuẩn (biến rác). Trong đó, Cronbach’s Alpha là phép kiểm định thống kê 

về mức độ chặt chẽ (khả năng giải thích cho một khái niệm nghiên cứu) của tập hợp 

các biến quan sát (các câu hỏi) trong thang đo. Hair & ctg (2010) và Kline (2005) 

cho rằng khi hệ số Cronbach’s Alpha có giá trị từ 0.8 trở lên là thang đo tốt; từ 0.7 

đến gần 0.8 là sử dụng được. Song, cũng có nhiều nhà nghiên cứu (Nunally, 1978; 

Peterson, 1994; Slater, 1995) đề nghị hệ số Cronbach’s Alpha từ 0.6 trở lên là có thể 

sử dụng được trong trường hợp khái niệm đang nghiên cứu là mới hoặc mới đối với 

người trả lời trong bối cảnh nghiên cứu. Tuy nhiên, Cronbach’s Apha quá cao 

(>0.95) thì có khả năng xuất hiện biến quan sát thừa (Redundant items) ở trong thang 

đo. Biến quan sát thừa là biến đo lường một khái niệm hầu như trùng với biến đo 

lường khác, tương tự như trường hợp cộng tuyến (collinearity) trong hồi quy, khi đó 

biến thừa nên được loại bỏ. Mặt khác, Cronbach’s alpha không cho biết biến nào nên 

loại bỏ và biến nào nên giữ lại. Bởi vậy, bên cạnh hệ số Cronbach’s Alpha, người ta 

còn sử dụng hệ số tương quan biến tổng (iterm – total correlation) và những biến nào 

có tương quan biến tổng < 0.3 sẽ bị loại bỏ. 

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) được ứng dụng để tóm tắt tập các biến 

quan sát vào một số nhân tố nhất định đo lường các khía cạnh khác nhau của các 

khái niệm nghiên cứu. Tiêu chuẩn áp dụng và chọn biến đối với phân tích nhân tố 
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khám phá EFA bao gồm: Tiêu chuẩn Bartlett và hệ số KMO dùng để đánh giá sự 

thích hợp của EFA. Theo đó, giả thuyết H0 (các biến không có tương quan với nhau 

trong tổng thể) bị bác bỏ và do đó EFA được gọi là thích hợp khi: 0.5 ≤ KMO ≤ 1 và 

Sig < 0.05. Trường hợp KMO<0.5 thì phân tích nhân tố có khả năng không thích hợp 

với dữ liệu. Tiêu chuẩn rút trích nhân tố gồm chỉ số Eigenvalue (đại diện cho lượng 

biến thiên được giải thích bởi các nhân tố) và chỉ số Cumulative (tổng phương sai 

trích cho biết phân tích nhân tố giải thích được bao nhiêu % và bao nhiêu % bị thất 

thoát). Theo Anderson & Gerbing  (1988), các nhân tố có Eigenvalue <1 sẽ không có 

tác dụng tóm tắt thông tin tốt hơn biến gốc (biến tiềm ẩn trong các thang đo trước khi 

EFA). Vì thế, các nhân tố chỉ được rút trích tại Eigenvalue ≥ 1 và được chấp nhận 

khi tổng phương sai trích ≥ 50%. Tuy nhiên, trị số Engenvalue và phương sai trích là 

bao nhiêu còn phụ thuộc vào phương pháp trích và phép xoay nhân tố. Theo 

Anderson & Gerbing (1988), phương pháp trích Pricipal Axis Factoring với phép 

xoay Promax (Obtique) có phương sai trích bé hơn, song sẽ phản ánh cấu trúc dữ 

liệu chính xác hơn phương pháp trích Pricipal components với phép xoay Varimax. 

Theo Kline (2005), nếu sau phân tích EFA là phân tích hồi qui thì có thể sử dụng 

phương pháp trích Pricipal components với phép xoay Varimax, còn nếu sau EFA là 

phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 

thì nên sử dụng phương pháp trích Pricipal Axis factoring với phép xoay Promax. 

Tiêu chuẩn hệ số tải nhân tố (Factor loadings) biểu thị tương quan đơn giữa các 

biến với các nhân tố, dùng để đánh giá mức ý nghĩa của EFA. Theo Hair & ctg (1998), 

Factor loading > 0.3 được xem là đạt mức tối thiểu; Factor loading > 0.4 được xem là 

quan trọng; Factor loading > 0.5 được xem là có ý nghĩa th ực tiễn. Trường hợp chọn 

tiêu chuẩn Factor loading > 0.3 thì cỡ mẫu ít nhất phải là 350; nếu cỡ mẫu khoảng 100 

thì nên chọn tiêu chuẩn Factor loading > 0.55; n ếu cỡ mẫu khoảng 50 thì Factor 

loading > 0.75. Ngoại lệ, có thể giữ lại biến có Factor loading < 0.3, nhưng biến đó 

phải có giá trị nội dung. Trường hợp các biến có Factor loading không thỏa mãn điều 

kiện trên hoặc trích vào các nhân tố khác nhau mà chênh lệch trọng số rất nhỏ (các nhà 

nghiên cứu thường không chấp nhận ≤ 0.3), tức không tạo nên sự khác biệt để đại diện 
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cho một nhân tố, thì biến đó bị loại và các biến còn lại sẽ được nhóm vào nhân tố 

tương ứng đã được rút trích trên ma trận mẫu (Pattern Matrix). 

Trong nghiên cứu này, khả năng quản trị, khả năng tài chính và khả năng 

quản trị rủi ro là những thang đo mới hoặc chưa được kiểm định do đó mẫu nghiên 

cứu cần có kích thước lớn. Hơn nữa, sau EFA là phân tích nhân tố khẳng định và 

phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính. Vì thế, trong quá trình Cronbach’s Alpha, tác 

giả quyết định giữ lại các thang đo có trị số Cronbach’s alpha ≥ 0.6 và loại các biến 

quan sát có tương quan biến - tổng <0.3; trong quá trình EFA, tác giả sử dụng 

phương pháp trích Pricipal Axis Factoring với phép xoay Promax; loại bỏ các biến 

quan sát có trị số Factor loading ≤ 0.5 hoặc trích vào các nhân tố khác mà chênh lệch 

trọng số Factor loading giữa các nhân tố ≤ 0.3. 

3.4. Nghiên cứu định lượng chính thức 

Sau tiến hành phân tích kết quả trong nghiên cứu sơ bộ, bản câu hỏi được điều 

chỉnh và hoàn thiện để sử dụng trong nghiên cứu chính thức. Mẫu nghiên cứu chính 

thức và phương pháp thu thập thông tin cũng như đối tượng điều tra chính thức được 

xác định. 

3.4.1. Mẫu nghiên cứu 

Theo Zikmund (2003), quá trình lấy mẫu chủ yếu liên quan đến việc xác định 

đối tượng mục tiêu, xác định khung mẫu, lựa chọn một phương pháp lấy mẫu, xác 

định kích thước mẫu và chọn các yếu tố mẫu. Mẫu tổng thể được định nghĩa là tập 

hợp đầy đủ của các đơn vị phân tích đang được điều tra, trong khi yếu tố là đơn vị 

mà từ đó các dữ liệu cần thiết được thu thập (Davis, 2000). 

Dựa trên lý thuyết phân phối lớn mẫu, phân tích SEM đòi hỏi một mẫu lớn để 

có được ước tính đáng tin cậy (Joreskog & Sorbom, 1996; Raykov & Widaman 1995). 

Trong khi đó, vấn đề một mẫu nên lớn như thế nào vẫn chưa được hoàn toàn giải 

quyết (Hair & ctg, 2010), nó phụ thuộc vào các phương pháp thống kê được sử dụng. 

Tuy nhiên, Hair & ctg đề nghị tỷ lệ kích thước mẫu với số lượng các chỉ số này cần có 

ít nhất 5:1 khi sử dụng SEM. Điều này cũng phù hợp với quan điểm của Bollen (1979) 



94 
 

 
 

cho rằng tỷ lệ cần thiết để thiết kế cỡ mẫu là: tối thiểu phải có năm quan sát trên mỗi 

thông số ước lượng (tỷ lệ 5:1). Theo Tabachnick & Fidell (1989) kinh nghiệm cho 

thấy kích thước mẫu 300 là tốt, 500 là rất tốt và 1.000 là tuyệt vời. Kết quả dựa trên số 

lượng các biến quan sát trong mô hình cấu trúc tuyến tính cần một mẫu trên 300 người 

trả lời đã được lựa chọn và sử dụng phương pháp lấy mẫu tổng thể cho cuộc điều tra 

chính. Mặt khác, theo thống kê của ngân hàng nhà nước Việt Nam vào tháng 12/2013 

số lượng chi nhánh của các NHTMCP Việt Nam là 1.461, trong đó tại TP.HCM số 

lượng chi nhánh chiếm hơn 23% chi nhánh. Do vậy, để đảm bảo số lượng mẫu nghiên 

cứu, phương pháp chọn mẫu tổng thể được thực hiện. 

3.4.2. Đối tượng khảo sát 

Để đáp ứng thông tin yêu cầu cho nghiên cứu, đối tượng điều tra là Giám đốc 

chi nhánh của các NHTMCP trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Thực tế, khi trao đổi với 

các giám đốc chi nhánh của các NHTMCP thì tất cả đều cho rằng hiện nay các chi 

nhánh ngân hàng thương mại đã đư ợc giao quyền chủ động trong hoạt động kinh 

doanh cũng như sử dụng các yếu tố về nguồn lực, khả năng để thực hiện chiến lược 

cạnh tranh của mình với các chi nhánh của các NHTM khác. Mặt khác, giám đốc chi 

nhánh là người am hiểu tất cả các khía cạnh của hoạt động kinh doanh và chịu trách 

nhiệm về kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị mình quản lý. Do vậy, giám đốc 

của các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần là đối tượng có thể cung cấp đầy 

đủ những thông tin cần thiết cho nghiên cứu. 

3.4.3. Phương pháp và thời gian khảo sát 

Để đảm bảo tỷ lệ hồi đáp cao, quá trình điều tra thông qua mối quan hệ của bản 

thân và các giảng viên đồng nghiệp công tác tại trường đại học ngân hàng TP.HCM 

giới thiệu và liên hệ trước với đối tượng điều tra nhằm gửi phiếu điều tra trước khi 

tới trao đổi và thu hồi phiếu. Ngoài ra, các học viên cao học (đang làm việc tại các 

ngân hàng) của trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh cũng tham gia thực hiện 

công tác gửi và thu hồi phiếu khảo sát. Trước khi điều tra, các điều tra viên đã đư ợc 

hướng dẫn và giải thích mục đích, yêu cầu và hướng dẫn cần thiết về quá trình điều 
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tra nhằm đảm bảo kết quả thu được là khách quan và có độ tin cậy. Sau đó, các điều 

tra viên sẽ đến tận nơi để gửi và thu hồi phiếu khảo sát. 

Phương pháp điều tra bằng cách gửi và nhận phiếu khảo sát trực tiếp tới giám 

đốc các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP.HCM. Thời gian 

tiến hành điều tra chính thức từ tháng 10/2013 đến tháng 4/2014. 

3.4.4. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Theo Sanchez & ctg (2005), mô hình cấu trúc tuyến tính là một mô hình cho 

phép mô hình hoá dữ liệu đa biến phức tạp. Với cùng quan điểm trên, Hair & ctg 

(2010, tr.710) nhấn mạnh rằng SEM là “phương pháp tiếp cận hiệu quả nhất để kiểm 

tra đồng thời các mối quan hệ phụ thuộc liên quan giữa các biến đo lường tiềm ẩn”. 

Phân tích nhân tố khẳng định có nhiều ưu điểm hơn so với các phương pháp truyền 

thống như phương pháp hệ số tương quan; phương pháp phân tích nhân tố khám phá 

EFA; phương pháp đa phương pháp đa khái niệm, v.v… (Bagozzi & Foxali,1996). 

CFA cho phép chúng ta kiểm định cấu trúc lý thuyết của các thang đo cũng như mối 

quan hệ giữa một khái niệm nghiên cứu với các khái niệm khác mà không bị chệch 

do sai số đo lường (Steenkamp & rijp, 1991). Hơn nữa, chúng ta có thể kiểm định 

giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của thang đo mà không cần dùng nhiều nghiên cứu 

như các phương pháp truyền thống. Vì thế, trong nghiên cứu này, tác giả ứng dụng 

CFA để kiểm định mức độ phù hợp của mô hình thang đo v ới dữ liệu thu thập được 

(thông tin thị trường) sau khi đã đánh giá sơ b ộ bằng hệ số tin cậy Cronbach’s alpha 

và phân tích nhân tố khám phá (EFA). Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng phần 

mềm AMOS 18.0 để thực hiện kiểm định các giá trị và giả thuyết của mô hình 

nghiên cứu. 

Tiêu chuẩn để thực hiện CFA bao gồm các tiêu chuẩn đánh giá mức độ phù 

hợp chung và tiêu chuẩn đánh giá mức độ phù hợp theo các khía cạnh giá trị nội 

dung. Trong đó, để đánh giá mức độ phù hợp chung của mô hình, tác giả sử dụng các 

tiêu chuẩn: Chi-square (Chi bình phương CMIN) ; Chi -square điều chỉnh theo bậc tự 

do (CMIN/df); ch ỉ số GFI (Goodness of Fit Index); ch ỉ số TLI (Tucker & Lewis 

Index); Chỉ số CFI (Comparative Fit Index); ch ỉ số RMSEA (Root Mean Square 
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Error Approximation). Mô hình được coi là phù hợp khi kiểm định Chi-square có giá 

trị p ≥ 0.05. Tuy nhiên, Chi-square có nhược điểm là phụ thuộc vào kích thước mẫu 

nghiên cứu. Khi kích thước của mẫu càng lớn thì Chi-square càng lớn do đó làm 

giảm mức độ phù hợp của mô hình. Bởi vậy, bên cạnh p-value, các tiêu chuẩn được 

sử dụng là CMIN/df ≤ 2 (theo Carmines & Mciver, 1981, trong m ột số trường hợp 

có thể chấp nhận CMIN/df ≤3); GFI, TLI, CFI ≥ 0.9 (Bentler & Bonett, 1980). Tuy 

vậy, theo Hair &ctg (2010) cho rằng chỉ số GFI vẫn có thể chấp nhận được khi nhỏ 

hơn 0.9; RMSEA≤0.08, trường hợp RMSEA ≤ 0.05 theo Steiger (1990) được coi là 

rất tốt. 

Các tiêu chuẩn đánh giá mức độ phù hợp của mô hình theo các khía cạnh giá trị 

nội dung bao gồm. 

- Độ tin cậy của thang đo được đánh giá thông qua hệ số tin cậy tổng hợp (ρc-

Composite reliability), tổng phương sai trích được (ρvc-variance extracted), hệ số tin 

cậy (Cronbach’s alpha - α). Trong đó, phương sai trích ph ản ánh lượng biến thiên 

chung của các biến quan sát được giải thích bởi biến tiềm ẩn (Hair & ctg, 2010); độ 

tin cậy tổng hợp đo lường độ tin cậy của tập hợp các biến quan sát đo lường một khái 

niệm (nhân tố); hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha đo lường tính kiên định nội tại xuyên 

suốt tập hợp các biến quan sát của các câu trả lời (Schummacker & Lomax, 2006). 

Tiêu chuẩn đánh giá mức độ phù hợp của mô hình bởi độ tin cậy của thang đo là ρc > 

0.5 hoặc ρvc > 0.5; hoặc α ≥ 0.6. 

- Tính đơn hướng/đơn nguyên (Unidimensionality) của một thang đo thể hiện 

mỗi một biến quan sát chỉ được sử dụng để đo lường duy nhất một khái niệm tiềm 

ẩn. Theo Steenkamp & Trijp (1991) mức độ phù hợp của mô hình đo lư ờng với dữ 

liệu thị trường cho chúng ta điều kiện cần và đủ để kết luận tập các biến quan sát đạt 

được tính đơn hướng, trừ khi các sai số của tập các biến quan sát có tương quan với 

nhau. 

- Giá trị hội tụ (Convergent validity) thể hiện giá trị đo lường một khái niệm 

tương quan chặt chẽ với nhau sau những đo lường được lặp lại. Theo Anderson & 
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Gerbing (1988), thang đo được coi là đạt giá trị hội tụ khi các trọng số chuẩn hóa của 

thang đo đều cao (> 0.5) và có ý nghĩa thống kê, tức p < 0.05. 

- Giá trị phân biệt (Discriminant validity) thể hiện sự khác biệt giữa các khái 

niệm trong mô hình nghiên cứu và điều này xảy ra khi hệ số tương quan giữa các 

khái niệm trên phạm vi tổng thể đều khác biệt với 1 và có ý nghĩa thống kê (Bagozzi 

& Foxali, 1996; Hair & ctg, 2010). Trong đó, việc đánh giá tiêu chuẩn này nếu được 

kiểm định theo từng cặp khái niệm sẽ có nhiều ưu điểm hơn, vì hệ số tương quan sẽ 

thay đổi khi có sự tham gia của một khái niệm khác. Hơn nữa, trong trường hợp khái 

niệm kiểm định là bậc cao, thì cách kiểm định này sẽ cho phép so sánh hệ số tương 

quan giữa hai khái niệm và hệ số tương quan giữa hai thành phần của cùng một khái 

niệm. Tuy nhiên, cũng có thể kiểm định giá trị phân biệt các khái niệm thông qua mô 

hình tới hạn (Saturated model – mô hình trong đó các khái ni ệm nghiên cứu được tự 

do quan hệ với nhau), song kiểm định theo cách này đòi hỏi kích thước mẫu phải lớn 

vì số tham số cần ước lượng sẽ tăng cao. 

- Giá trị liên hệ lý thuyết (Nomological validity) thể hiện sự phù hợp giữa mô 

hình nghiên cứu với cơ sở lý thuyết xây dựng nên mô hình. Theo Anderson & 

Gerbing (1988) giá trị liên hệ lý thuyết được đánh giá trong mô hình lý thuy ết và 

Churchill (1979) được coi là phù hợp khi “mỗi một đo lường có mối liên hệ với các 

đo lường khác như đã kỳ vọng về mặt lý thuyết”. 

Hair & ctg (2010) cho rằng SEM là một phần mở rộng hoặc một sự kết hợp 

độc đáo của một số kỹ thuật đa biến như phân tích hồi quy và phân tích đa yếu tố. Vì 

vậy, SEM cho phép các nhà nghiên cứu đánh giá sự đóng góp của từng thang đo, 

mối quan hệ giữa các thang đo khái niệm như thế nào và ước lượng mối quan hệ 

giữa các biến độc lập và phụ thuộc (Sanchez & ctg, 2005). SEM cho phép các nhà 

nghiên cứu khám pháp những sai số đo lường và hợp nhất những khái niệm trừu 

tượng và khó phân biệt. Nó không chỉ liên kết lý thuyết với dữ liệu mà còn đối chiếu 

lý thuyết với dữ liệu (Bagozzi & Foxall, 1996; Anderson & Gerbing, 1988). Như 

vậy, các tiêu chuẩn kiểm định được áp dụng tương tự như trong phân tích CFA.  
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Ngoài ra, khi SEM số lượng các mối quan hệ cấu trúc bằng với số mối tương 

quan có thể có trong CFA thì mô hình được coi là một mô hình cấu trúc bão hòa. Kết 

quả là, số liệu thống kê phù hợp của mô hình lý thuyết bão hòa nên được giống như 

những gì thu được đối với mô hình CFA (Hair & ctg, 2010). Trong nghiên cứu này, 

phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính được sử dụng để kiểm định mô hình nghiên 

cứu; phương pháp ước lượng tối ưu ML (Maximum likelihood) được sử dụng để ước 

lượng các tham số của mô hình. Theo Muthen & Kaplan (1985), phép kiểm định này 

khi kiểm định cho phép phân phối của các biến quan sát lệch một ít so với phân phối 

chuẩn đa biến, nhưng hầu hết các Kurtoses và Skewnesses đều nằm trong giới hạn [-

1,+1]. Tuy nhiên, cũng cần nhận thức rằng ít có mô hình đo lường nào cùng đạt được 

tất cả các tiêu chuẩn trên. Thực tế trong nhiều nghiên cứu, giá trị p-value và tính đơn 

hướng thường khó đạt được trên tất cả các thang đo của các khái niệm nghiên cứu 

(Nguyễn Đình Thọ, 2009) 

3.5. Kết quả nghiên cứu định lượng sơ bộ 

3.5.1. Hệ số tin cậy - Cronbach’s Alpha 

Bảng 3.8: Kết quả phân tích hệ số tin cậy - Cronbach’s Alpha  

Thang đo Số biến quan sát Cronbach’s's Alpha 
Khả năng quản trị     

Tầm nhìn và chiến lược của lãnh đạo 5 0.894 
Lãnh đạo hiệu quả 5 0.801 
Lãnh đạo con người 5 0.881 
Khả năng tổ chức 5 0.874 

Khả năng marketing     
Đáp ứng khách hàng 5 0.854 
Phản ứng cạnh tranh 5 0.901 
Chất lượng quan hệ 4 0.829 
Thích ứng mô trường KD 5 0.905 

Khả năng tài chính  5 0.828 
Khả năng đổi mới SP&DV 7 0.912 
Khả năng tổ chức phục vụ  5 0.891 
Khả năng quản trị rủi ro  5 0.885 
Kết quả kinh doanh NHTM 5 0.889 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra sơ bộ 
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Kết quả  phân tích độ tin cậy cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha của các thang 

đo đều có giá trị trên 0.80. Thấp nhất là thang đo lãnh đ ạo hiệu quả  (α=0.801), cao 

nhất là thang đo khả năng đổi mới sản phẩm –dịch vụ (α=0.912). Xem xét hệ số 

tương quan biến tổng cho thấy các biến quan sát có hệ số tương quan biến – tổng khá 

chặt chẽ giữa các biến quan sát (thấp nhất là biến quan sát CUSRE05 có tương quan 

biến tổng là 0.520 và cao nhất là ACBE04 có tương quan biến tổng là 0.848). Kết 

quả được trình bày tại Bảng 3.8. 

3.5.2. Phân tích nhân tố khám phá -EFA 

3.5.2.1. Kết quả EFA khả năng quản trị 

Mô hình lý thuyết khái niệm khả năng quản trị là một khái niệm đa hướng với 

4 khái niệm tiềm ẩn: tầm nhìn và chiến lược của lãnh đ ạo; lãnh đ ạo hiệu quả; lãnh 

đạo con người và khả năng tổ chức. Tuy nhiên, thực hiện phân tích nhân tố khám 

phá với dữ liệu thu thập từ khảo sát sơ bộ cho thấy có 3 biến quan sát bị loại vì có hệ 

số tải thấp PEL03, PEL05 và PEOL01(0.360; 0.373; 0.495 <0,50). Có sự gộp giữa 2 

khái niệm Tầm nhìn và chiến lược của lãnh đ ạo với lãnh đ ạo hiệu quả thành một. 

Khái niệm lãnh đạo con người với khả năng tổ chức thành một khái niệm. Để khẳng 

định lại giá trị của năng lực quản trị, tác giả đã tiến hành trao đổi lại với 3 chuyên gia  

về ý nghĩa của các khái niệm tiềm ẩn về khả năng quản trị. Các ý kiến cho đều cho 

rằng đó là sự hợp lý vì khả năng quản trị thực tế chỉ thể hiện trên 2 khía cạnh: (1) vai 

trò và năng l ực lãnh đ ạo và (2) cách thức tổ chức và sử dụng nguồn nhân lực trong 

ngân hàng. Khi phân tích các câu hỏi điều tra cho thấy có sự hợp lý giữa câu hỏi và 

thực tiễn. Như vậy, khái niệm khả năng quản trị sẽ được điều chỉnh trong mô hình lý 

thuyết bao gồm 2 khái niệm tiềm ẩn được đặt lại tên là: Khả năng lãnh đ ạo và khả 

năng tổ chức nhân sự trong ngân hàng. 

Sau khi phân tích nhân tố phám phá lần 2 (bảng 3.9), kết quả kiểm định 

Barlertt’s cho thấy có mức ý nghĩa r ất cao Sig = .000 và hệ số KMO = .927 (>0.5). 

Điểm dừng Eigenvalues = 1.458 (lần 1 là 1.462) và tổng phương sai trích là 63,781% 

(lần 1 là 63.246%). Trọng số của các nhân tố có giá trị khá cao (0.534 ->0.959). Kết 
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quả này chỉ ra rằng các biến quan sát trong tổng thể có mối tương quan với nhau và 

phân tích EFA là thích hợp. 

Bảng 3.9: Kết quả EFA khái niệm khả năng quản trị (lần 2) 

Biến quan sát Nhân tố 
Khả năng lãnh đạo Khả năng tổ chức nhân sự 

VSL01 0.749 0.059 
VSL02 0.743 0.095 
VSL03 0.911 -0.062 
VSL04 0.873 -0.099 
VSL05 0.761 0.044 
PEL01 0.784 0.023 
PEL02 0.737 0.060 
PEL04 0.671 0.003 
PEOL02 0.234 0.595 
PEOL03 0.094 0.783 
PEOL04 -0.092 0.860 
PEOL05 -0.032 0.849 
ORC01 0.142 0.655 
ORC02 -0.190 0.959 
ORC03 0.040 0.764 
ORC04 0.352 0.534 
ORC05 0.153 0.658 
Điểm dừng Eigenvalues 9.384 (10.587) 1.458 (1.462) 
Tổng phương sai trích % 55.202 (55.935) 8.579 (7.311) 
Cronhach’s Alpha 0.914 0.928 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra sơ bộ  

3.5.2.2. Kết quả EFA khả năng marketing  

Thực hiện phân tích nhân tố lần 1 đối với khái niệm khả năng marketing cho 

thấy biến CUSRE05 bị loại vì có hệ số tải khá thấp (trích vào khả năng thích ứng là 

0.485 và chất lượng quan hệ là 0.381) và có sự chênh lệch hệ số tải <0.3. Phân tích 

sâu hơn cho thấy biến quan sát này “Phản ứng nhanh chóng với những gì quan trọng 

xảy đến cho khách hàng” nó tập trung hướng tới sự thay đổi của môi trường. Do vậy, 

biến quan sát này cần được loại khỏi mô hình. 

Thực hiện phân tích nhân tố lần 2 sau khi loại biến quan sát CUSRE05, kết 

quả cho thấy biến RQ01 có hệ số tải là 0.455<0.50. Đây là câu hỏi về mối quan hệ 

giữa ngân hàng với các đại lý phân phối sản phẩm dịch vụ. Thực tế tại ngân hàng thì 

hầu hết các sản phẩm, dịch vụ đều được phân phối trực tiếp qua mạng lưới chi nhánh 
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và phòng giao dịch của ngân hàng. Do vây, biến quan sát này cần được loại khỏi mô 

hình nghiên cứu. 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần 3 của khả năng marketing cho thấy có 

4 nhân tố được rút trích được trình bày trong bảng 3.10. Tổng phương sai trích đã 

giải thích được 72.916% biến thiên của phương sai (lần 1 là 70.99%, lần 2 là 

71.879%) với điểm dừng Eigenvalues = 1.028 (1.064/1.053). Kiểm định Barlett’s 

cho thấy mức ý nghĩa rất cao Sig = 0.000 và hệ số KMO =0.904>0.50. Các hệ số tải 

nhân tố đều có trị số >0.5 (nhỏ nhất là ACBE03=0.616 và lớn nhất là 

CUSRE01=0.991). Kết quả này chỉ ra rằng các biến quan sát trong tổng thế có mối 

tương quan với nhau và phân tích EFA là thích hợp. 

Bảng 3.10: Kết quả EFA Khái niệm năng lực Marketing (lần 3) 

Biến quan sát 
Nhân tố 

Phản ứng cạnh 
tranh 

Thích ứng môi 
trường KD 

Đáp ứng 
khách hàng 

Chất lượng 
quan hệ 

CUSRE01 -0.058 -0.087 0.991 -0.033 
CUSRE02 0.025 0.025 0.838 0.009 
CUSRE03 0.161 0.006 0.618 0.089 
CUSRE04 0.123 0.073 0.694 -0.019 
RQ02 -0.025 -0.039 0.017 0.908 
RQ03 0.115 -0.058 -0.076 0.926 
RQ04 -0.150 0.258 0.236 0.535 
COMPRE01 0.670 0.180 0.104 -0.037 
COMPRE02 0.878 -0.034 0.078 -0.080 
COMPRE03 0.780 0.063 0.057 -0.037 
COMPRE04 0.856 -0.080 0.031 0.028 
COMPRE05 0.884 -0.069 -0.109 0.132 
ACBE01 -0.254 0.902 0.155 -0.075 
ACBE02 0.096 0.894 -0.115 -0.034 
ACBE03 0.305 0.616 -0.016 0.010 
ACBE04 0.043 0.905 -0.133 0.085 
ACBE05 0.103 0.749 0.074 0.001 
Điểm dừng Eigenvalues 9.052  

(9.548/ 10.058) 
1.184 

 (1.197/1.200) 
1.131  

(1.140/1.167) 
1.028 

 (1.053/1.064) 
Tổng phương sai trích % 53.250 

 (53.047/52.939) 
6.964 

 (6.649/6.315) 
6.654  

(6.332/6.142) 
6.047  

(5.852/5.602) 
Cronbach’s Alpha 0.901 0.905 0.859 0.805 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra sơ bộ 

3.5.2.3. Kết quả EFA các khái niệm đơn hướng 

Kết quả phân tích nhân tố các khái niệm đơn hướng (khả năng tài chính; khả 

năng đổi mới sản phẩm – dịch vụ; khả năng tổ chức phục vụ và khả năng quản trị rủi 
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ro) với phép quay Promax cho thấy có có 2 biến quan sát IPSC07 (0.480) và OSC01 

(0.477) có hệ số tải nhân tố <0.50. Phân tích cụ thể đối với 2 biến quan sát này cho 

thấy IPSC07 có nội dung nhằm khẳng định lợi thế cạnh tranh của sản phẩm mới thay 

vì hướng tới văn hoá đổi mới trong ngân hàng, OSC01 tập trung vào thời gian giao 

dịch với khách hàng nên không thể hiện rõ năng l ực phục vụ của nhân viên ngân 

hàng. Do vậy, các biến quan sát này được loại bỏ khỏi mô hình nghiên cứu. 

Bảng 3.11: Kết quả phân tích nhân tố khám phá các thang đo đơn hướng 

Biến quan sát Nhân tố 
Khả năng đổi 
mới SP-DV 

Khả năng 
QTRR 

Khả năng  
tài chính  

Khả năng  
tổ chức phục vụ  

FC01 0.007 0.008 0.812 0.039 
FC02 0.233 -0.251 0.784 0.097 
FC03 -0.286 0.065 0.630 0.308 
FC04 0.267 -0.067 0.675 -0.101 
FC05 -0.151 0.223 0.834 -0.163 
IPSC01 0.746 -0.035 -0.095 0.153 
IPSC02 0.848 0.011 0.059 -0.087 
IPSC03 0.836 0.052 0.098 -0.047 
IPSC04 0.809 0.093 0.050 -0.038 
IPSC05 0.676 0.177 0.014 0.058 
IPSC06 0.570 -0.043 -0.088 0.332 
OSC02 0.106 0.012 -0.005 0.707 
OSC03 -0.004 -0.027 0.036 0.893 
OSC04 -0.019 0.089 0.086 0.829 
OSC05 0.318 0.047 -0.085 0.617 
RMC01 -0.037 0.615 0.111 0.208 
RMC02 -0.012 0.814 0.086 -0.005 
RMC03 0.099 0.841 -0.035 -0.032 
RMC04 -0.044 0.715 -0.088 0.255 
RMC05 0.223 0.827 -0.052 -0.158 
Điểm dừng 
Eigenvalues 

9.061 
 (10.187) 

2.330  
(2.355) 

1.282  
(1.286) 

1.024  
(1.040) 

Phương sai trích % 45.303 
(46.304) 

11.652 
(10.703) 

6.411  
(5.846) 

5.118  
(4.725) 

Cronbach’s Alpha 0.900 0.855 0.828 0.877 
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra sơ bộ 

Kết quả phân tích nhân tố lần 2, khi loại IPSC07 và OSC01, cho thấy tổng 

phương sai trích giải thích được 68.484% (>50%) sự biến thiên của mẫu nghiên cứu 

và điểm dừng Eigenvalues là 1.024. Kiểm định Barlett’s  có mức ý nghĩa Sig= .000 
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và KMO = .900 (>.50). Mặt khác, các trọng số tải của các nhân tố đều đạt yêu cầu 

(>0.50) và có độ hội tụ rất cao được thể hiện trong Bảng 3.11. 

3.5.2.4. Kết quả EFA kết quả kinh doanh của NHTM 

Kết quả kinh doanh bao gồm 5 biến quan sát từ BP1 đến BP5 được đưa vào 

phân tích cho biến phụ thuộc. Kết quả phân tích nhân tố khái niệm kết quả kinh 

doanh ở bảng 3.12 cho thấy các thang đo đều đạt yêu cầu về nhân tố trích, phương 

sai trích (69.380% >50%) và điểm dừng Eigenvalues = 3.469 (>1.00). 

 

Bảng 3.12: Kết quả EFA thang đo kết quả kinh doanh 

Biến quan sát Nhân tố 

Kết quả kinh doanh NHTM 
BP01 0.838 
BP02 0.837 
BP03 0.820 
BP04 0.895 
BP05 0.771 
Điểm dừng Eigenvalues 3.469 
Tổng phương sai trích % 69.380 
Cronbach’s Alpha 0.889 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra sơ bộ 

 
Như vậy, thông qua đánh giá sơ bộ bằng hệ số tin cây Cronbach’s Alpha và 

phân tích nhân tố khám phá EFA, các thang đo của các khái niệm nghiên cứu đơn 

hướng đều đạt yêu cầu. Thang đo của khái niệm đa hướng có sự điều chỉnh các khái 

niệm tiềm ẩn. Thang đo khái niệm khả năng quản trị bao gồm: khả năng lãnh đạo và 

khả năng tổ chức nhân sự. Thang đo khái niệm khả năng marketing với 4 khái niệm: 

đáp ứng khách hàng, chất lượng quan hệ, phản ứng cạnh tranh và thích ứng với môi 

trường. Các thang đo sau khi phân tích sơ bộ sẽ được sử dụng trong nghiên cứu 

chính thức thông qua phân tích nhân tố khẳng định CFA và mô hình cấu trúc tuyến 

trình SEM trong phần nghiên cứu chính thức.  
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Tóm tắt chương 3 

Chương 3 đã trình bày phương pháp nghiên c ứu được sử dụng để đánh giá và 

kiểm định mô hình lý thuyết phát triển trong chương 2. Nội dung tập trung vào quá 

trình xây dựng và phát triển phiếu khảo sát qua 2 giai đoạn là xây dựng thang đo và 

nghiên cứu sơ bộ. Phương pháp xác định mẫu điều tra, kỹ thuật phân tích dữ liệu và  

kết quả phân tích sơ bộ thang đo được trình bày. Chương ti ếp theo trình bày kết quả 

nghiên cứu định lượng chính thức. 
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CHƯƠNG 4:  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU  

 

Chương 3 trình bày phương p háp nghiên cứu áp dụng trong quá trình nghiên 

cứu của luận án. Chương 4 tập trung vào trình bày kết quả kiểm định thang đo và mô 

hình nghiên cứu cũng như kiểm định các giả thuyết đưa ra trong mô hình. Mục 4.1. 

Mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu chính thức; Mục 4.2. Trình bày kết quả phân tích 

nhân tố khẳng định; Mục 4.3. Tập trung vào kiểm định mô hình lý thuyết và giả 

thuyết nghiên cứu bằng SEM và cuối cùng kiểm định giá trị trung bình mẫu tổng thể 

được trình bày ở mục 4.4. 

4.1. Mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu 

Quá trình điều tra nghiên cứu chính thức được thực hiện trong khoảng thời gian 

từ 10/2013 đến 4/2014. Với 336 phiếu khảo sát phát ra đã thu về được 322 phiếu trả 

lời ứng với tỷ lệ 95,83%. Trong số 322 phiếu thu về có 03 phiếu bị loại do đáp viên 

để nhiều ô trống trên 30%. Kết quả có 319 phiếu hợp lệ được sử dụng làm dữ liệu 

cho nghiên cứu chính thức. Tỷ lệ hồi đáp cao là nhờ gợi điện trước, sau đó đến trực 

tiếp phát phiếu và thu phiếu khảo sát. 

Đối tượng phỏng vấn trong nghiên cứu là giám đốc chi nhánh của 37 

NHTMCP đang hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh, trong đó ngân hàng ACB 

(9.09%), Vietcombank (3.58%), Vietinbank (5.96%), BIDV (4.70%), Eximbank 

(4.70%), Sacombank (5.02%), Techcombank (6,58%) có tỷ lệ trả lời cao và thấp 

nhất là ngân hàng Bản Việt, Bắc Á, Bảo Việt, PGBank (0.63%) được thể hiện trong 

Biểu đồ 4.1 (tr.106) 
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Biểu đồ 4.1: Tỷ lệ ngân hàng tham gia nghiên cứu chính thức 

 

Nguồn: Kết quả điều tra của nghiên cứu 

Cơ cấu mẫu điều tra tóm tắt cụ thể trong Bảng 4.1. Về trình độ chuyên môn 

có trình độ đại học (103 người) và 216 đáp viên có trình độ sau đại học chiếm 67.7% 

và tập trung chủ yếu thuộc chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Tài chính – Ngân 

hàng; Về thâm niên công tác trong lĩnh v ực ngân hàng và đang làm việc tại ngân 

hàng từ 5-10 năm chiếm tỷ lệ 61,8% (197 người) và trên 10 năm là 106 người 

1.88%
0.94%

5.96%
0.94%

3.76%
3.76%

1.57%
1.57%

6.58%
5.02%

1.25%
1.88%

4.08%
3.13%

0.94%
3.45%

0.63%
2.82%
2.82%

4.08%
2.51%

3.76%
0.94%
0.94%

2.19%
2.19%

0.94%
3.76%
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(32,3%), còn lại là dưới 5 năm. Điều này cũng khá h ợp lý với ngành ngân hàng vì 

thực sự lĩnh vực NHTMCP chỉ mới phát triển từ những năm 1990 và đặc biệt phát 

triển trong giai đoạn 1995 – 2005. Các nhà quản lý tập trung chủ yếu vào độ tuổi từ 

30 đến 45 tuổi (72.1%) và chỉ có gần 1% giám đốc chi nhánh có độ tuổi dưới 30 tuổi. 

Điều này cho thấy, để đảm nhận vai trò là giám đ ốc chi nhánh đòi h ỏi các nhà quản 

trị phải có thâm niên và sự hiểu biết sâu sắc hoạt động kinh doanh ngân hàng. Thâm 

niên quản lý của các đáp viên tập trung chủ yếu là từ 2-10 năm chiếm 82,4% trong 

đó từ 2-5 năm chiếm 49.8% (159 người trả lời). Về giới tính có chênh lệch rất ít giữa 

nam và nữ trong vai trò quản lý của các chi nhánh NHTMCP tại TP.HCM, với nam 

chiếm 58.6% và nữ chiếm 41.4%. 

Bảng 4.1: Đặc điểm mẫu điều tra 

Chỉ tiêu Giới tính Tuổi Tổng cộng 
Nam Nữ < 30 30-45 45-60 SL % 

Trình độ 
chuyên môn 

Đại học 55 48 3 69 31 103 32.3% 
Sau đại học 132 84 0 161 55 216 67.7% 

Thâm niên 
công tác 

Dưới 5 năm 10 3 3 6 7 16 5.0% 
Từ 5 đến 10 năm 109 90 0 161 36 197 61.8% 
Trên 10 năm 68 39 0 63 43 106 33.2% 

Thâm niên 
quản lý 

Dưới 2 năm 17 14 3 19 10 32 10.0% 
Từ 2 đến 5 năm 101 58 0 114 45 159 49.8% 
Từ 5 đến 10 năm 57 48 0 77 27 104 32.6% 
Trên 10 năm 12 12 0 20 4 24 7.5% 

Tổng cộng Số lượng 187 132 3 230 86 319 100.0% 
% 58.6% 41.4% 0.9% 72.1% 27.0% 100.0% 

 Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

4.2. Kết quả phân tích nhân tố khẳng định - CFA 

Có 7 khái niệm nghiên cứu, trong đó 5 khái niệm đơn hướng là (1) Khả năng tài 

chính, (2) Khả năng đổi mới sản phẩm-dịch vụ, (3) Khả năng tổ chức phục vụ, (4) Khả 

năng quản trị rủi ro và nhân tố (5) Kết quả kinh doanh của NHTM. Hai khái niệm đa 

hướng là (1) Khả năng quản trị và (2) Khả năng marketing. Các thang đo được đánh 

giá sơ bộ qua 2 chỉ tiêu là độ tin cậy Conbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá 

EFA với mẫu kích thước là 121 Phó Giám đốc chi nhánh của các NHTMCP trên địa 

bàn TP. Hồ Chí Minh (Mục 3.5) 
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Phần này sẽ đánh giá lại các thang đo trên bằng phương pháp phân tích nhân tố 

khẳng định CFA và độ tin cậy tổng hợp với mẫu nghiên cứu 319 Giám đốc chi nhánh 

của 37 ngân hàng thương mại cổ phần đang hoạt động trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh. 

4.2.1. Kết quả CFA các thang đo đa hướng 

Các thang đo đa hướng trong mô hình bao gồm: (1) Khả năng quản trị và (2) 

Khả năng marketing. 

4.2.1.1. Kết quả CFA thang đo khả năng quản trị 

Thang đo khả năng quản trị của NHTM được xây dựng trong phần  cơ sở lý 

thuyết bao gồm 4 khái niệm tiềm ẩn là: (1) Tầm nhìn và chiến lược của lãnh đạo, (2) 

Lãnh đạo hiệu quả, (3) Lãnh đ ạo con người và (4) Khả năng tổ chức. Kết quả khi 

thực hiện đánh giá sơ bộ thang đo có sự gom các khái niệm thành 2 khái niệm được 

đặt tên lại là (1) Khả năng lãnh đạo và (2) Khả năng tổ chức nhân sự.  

- Kết quả CFA thang đo khả năng lãnh đạo (Leadership capabilities - LEC) 

Cấu trúc thang đo khả năng lãnh đ ạo được xác định như một thang đo đơn 

hướng được đo lường với 8 biến quan sát (VSL01, VSL02, VSL03, VSL04, VSL05, 

PEL01, PEL02, PEL04). Phân tích nhân tố khẳng định được sử dụng để đánh giá giá 

trị phù hợp của thang đo này. Kết quả CFA lần đầu chỉ ra rằng mức độ phù hợp của 

mô hình không thoả mãn đi ều kiện với CMIN/df =6.930, p=0.000, GFI=0.882, 

TLI=0.880 và RMSEA=0.137 (>0.08) (Hair & ctg, 2010).  Do vậy, một số ước 

lượng về phần dư tiêu chuẩn (SE) và chỉ số điều chỉnh (modification indices) được 

sử dụng để cải thiện cấu trúc thang đo lường khái niệm khả năng lãnh đạo (Anderson 

& Gerbing, 1988; Kline, 2005; Hair & ctg, 2010). 

Tất cả các ước lượng chuẩn hoá về hệ số tải nhân tố (chuẩn hoá) đều có giá trị 

cao, giao động từ 0.580 đến 0.84. Kiểm tra chỉ số điều chỉnh cho thấy độ phù hợp 

được cải thiện đáng kể nếu như giải phóng mối quan hệ hiệp phương sai của các cặp 

sai số giữa các biến quan sát VSL02 với VSL01, VSL02 với PEL01,  VSL02 với 

PEL02. Kết quả tương tự đối các cặp quan sát VSL03 với VSL04, VSL03 với 
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PEL04. Điều này cho thấy các sai số đo lường nhiều hơn sự đại diện của chúng trong 

biến quan sát của thang đo (Arbuckle, 2008). 

Kiểm tra CFA tổng thể đã chỉ ra rằng các biến quan sát VSL02 và VSL03 cần 

được loại khỏi mô hình. Tuy nhiên, khi giải phóng các biến quan sát này có thể 

không đảm bảo giá trị nội dung của thang đo. Nên khi xét về giá trị nội dung, các câu 

hỏi còn lại (hiểu rõ tầm nhìn, truyền cảm hứng, kế hoạch kinh doanh, tư duy toàn 

cầu, hướng tới mục tiêu, thái độ tiên phong và quản lý thành tích cũng như c ải thiện 

liện tục) của nhà lãnh đ ạo vẫn đáp ứng giá tri nội dung của thang đo. Do vậy, biến 

quan sát VSL02 và VSL03 cần được loại bỏ khỏi mô hình đo lường.  

 

Hình 4.1: Kết quả CFA thang đo khả năng lãnh đạo (chuẩn hoá) 
Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra 

Kết quả CFA lần 2 cho thấy có sự cải thiện đáng kể mô hình đo lư ờng. Hình 

4.1 trình bày các chỉ số đo lường sự phù hợp của thang đo khả năng lãnh đ ạo. Các 

tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp với dữ liệu điều tra khá cao lần lượt là GFI =0.982; 

TLI =0.982; CFI =0.989 đều lớn hơn 0.90 và có RMSEA = 0.053 < 0.08. Các chỉ số 

Chi-square = 17.089 với 9 bậc tự do. Ngoài ra, giá trị  p=0.047, CMIN/df = 1.899 <2 

và các hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0.50. Như vậy, đây là bằng chứng khẳng định 

tính đơn hướng, giá trị hội tụ và tính phù hợp của thang đo với 6 biến quan sát 
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(VSL01, VSL04, VSL05, PEL01, PEL02 và PEL04) được giữ lại để đo lường khả 

năng lãnh đạo. 

- Kết quả CFA thang đo khả năng tổ chức nhân sự (Organisational Human 

Resoure capabilities - OHRC) 

Thang đo khả năng tổ chức nhân sự bao gồm 9 biến quan sát (PEOL02, 

PEOL03, PEOL04, PEOL05, ORC01, ORC02, ORC03, ORC04, ORC05) được xem 

xét là thang đo đơn hướng. Kết quả CFA lần 1 có các chỉ số CMIN/df=5.202 > 3 và 

RMSEA=0.115 cho thấy các điều kiện mức độ phù hợp của mô hình không thoả mãn 

(Hair & ctg, 2010). Mặc dù, các chỉ tiêu về GFI, TLI, CFI đều có giá trị lớn hơn 

0.90. Do vậy, chỉ số điều chỉnh (modification indices) được sử dụng để cải thiện cấu 

trúc thang đo lường khái niệm khả năng tổ chức nhân sự (Anderson & Gerbing, 

1988; Kline, 2005; Hair & ctg, 2010). 

Tất cả các ước lượng chuẩn hoá về hệ số tải nhân tố (chuẩn hoá) đều có giá trị 

cao, giao động từ 0.580 đến 0.83. Kiểm tra chỉ số điều chỉnh cho thấy độ phù hợp có 

thể được cải thiện đáng kể nếu như giải phóng mối quan hệ hiệp phương sai của các 

cặp sai số giữa các biến quan sát PEOL03 với PEOL02, PEOL03 với ORC02. Kết 

quả tương tự đối các cặp quan sát PEOL05 với ORC01, PEOL05 với PEOL02, 

PEOL05 với ORC04. Điều này cho thấy các sai số đo lường nhiều hơn đại diện của 

chúng trong biến quan sát của thang đo (Arbuckle, 2008). 

Kiểm tra CFA tổng thể cho thấy các biến POEL03 và POEL05 là các biến quan 

sát cần được loại bỏ khỏi mô hình đo lư ờng. Xem xét giá trị nội dung các biến quan 

sát còn lại đều hướng tới quá trình thực hiện quản trị và dẫn dắt, động viên, thúc đẩy 

nhân sự hướng tới mục tiêu của ngân hàng. Do vậy, các biến POEL03 và POEL05 

cần được xem xét loại bỏ khỏi mô hình đo lường. Kết quả CFA lần 2 cho thấy có sự 

cải thiện đáng kể về sự phù hợp của mô hình đo lư ờng khả năng tổ chức nhân sự. 

Hình 4.2 cho thấy các tiêu chuẩn GFI=0.975, TLI=0.982, CFI=0.988 và 

RMSEA=0.056 <0.08. Ngoài ra, Chi-square=27.799 và có 14 bậc tự do (p=0.015) 

cũng như các hệ số tải nhân tố đều lớn hơn 0.65.  



111 
 

 
 

 

Hình 4.2: Kết quả CFA thang đo khả năng tổ chức nhân sự (chuẩn hoá) 

Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra 

Như vậy, kết quả trên khẳng định tính đơn hướng, giá trị hội tụ và nội dung của 

thang đo lường khả năng tổ chức nhân sự với 7 biến quan sát (POEL02, POEL04, 

ORC01, ORC02, ORC03, ORC04, ORC05) được giữ lại nhằm đo lường khả năng tổ 

chức nhân sự. 

- Kết quả CFA thang đo khả năng quản trị (Management capabilities) 

Thang đo khả năng quản trị được giả thuyết là thang đo tiềm ẩn bậc hai với ban 

đầu bao gồm 4 khái niệm tiềm ẩn là chiến lược và tầm nhìn của lãnh đ ạo, lãnh đ ạo 

hiệu quả, lãnh đ ạo con người và khả năng tổ chức. Tuy nhiên, khi đánh giá sơ bộ 

thang đo đã gom lại thành 2 biến tầm ẩn là: khả năng lãnh đạo và khả năng tổ chức 

nhân sự. Kết quả CFA của thang đo lường khái niệm khả năng quản trị có 64 bậc tự 

do. Các tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp với dữ liệu điều tra khá cao lần lượt là GFI 

=0.936; TLI = 0.957; CFI = 0.965 đều lớn hơn 0.90 và RMSEA = 0.061 < 0.08. Các 

chỉ số Chi-square = 140.122 (p=0.000) và CMIN/df = 2.189 <3. Do vậy, khẳng định 

mô hình này có độ phù hợp tốt với dữ liệu điều tra. 
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Kết quả cho thấy trọng số chuẩn hoá λi của tất cả các biến quan sát trong mô 

hình đều cao trên 0.50 (thấp nhất là PEL04 = 0.66 và cao nhất là ORC04 = 0.81), 

khẳng định mức độ hội tụ cao của các thành phần trong thang đo khả năng quản trị.  

Bảng 4.2: Kết quả kiểm định giá trị phân biệt giữa các nhân tố trong mô hình đo 

lường Khả năng quản trị  

Tương quan 

  

r SE CR p-value 

Khả năng tổ chức nhân sự <-> Khả năng lãnh đạo 0.835 0.013 13.078 0.000 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

Tương quan giữa các khái niệm trong mô hình đư ợc thể hiện trong Bảng 4.2. 

Hệ số tương quan ước lượng liên kết với sai số chuẩn (SE) giữa hai khái niệm này 

đạt r =0,835 và p=0.000<0.05, nên hệ số tương quan cặp khái niệm khác biệt với 1 ở 

độ tin cậy 95% . Như vậy, khẳng định các khái niệm này đạt được giá trị phân biệt. 

Kết quả đánh giá độ tin cậy tổng hợp của thang đo khả năng quản trị (Bảng 4.3) 

cho thấy: hệ số độ tin cậy tổng hợp đạt trên 0.80 và tổng phương sai trích đạt >0.50. 

Bảng 4.3:  Hệ số tin cậy tổng hợp thang đo Khả năng quản trị 

Thang đo α ρc ρvc Trung bình λi 
Khả năng lãnh đạo 0.858 0.860 0.507 0.712 
Khả năng tổ chức nhân sự 0.897 0.899 0.560 0.747 

 Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

.83 

Chi-square=140.122; df=64;  
P=.000; Chi-square/df= 2.189;  
GFI=.936; TLI=.957; CFI=.965; 
RMSEA=.061 

Hình 4.3: Kết quả CFA (chuẩn hoá) thang đo năng lực quản trị  

(Sai số và biến quan sát đã được xoá để thể hiện rõ ràng) 
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 
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Như vậy, kết quả CFA của khái niệm khả năng quản trị đảm bảo tính đơn 

hướng, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt, độ tin cậy và phù hợp với dự liệu điều tra 

nghiên cứu. Mặt khác, kết quả này cũng khẳng định khái niệm khả năng quản trị là 

khái niệm tiểm ẩn bậc hai bao gồm 2 khái niệm khả năng lãnh đ ạo và khả năng tổ 

chức nhân sự. 

4.2.1.2. Kết quả CFA thang đo khả năng Marketing 

Trong phần  cơ sở lý luận đã xây d ựng thang đo khả năng marketing là một 

thang đo bậc hai bao gồm 4 khái niệm tiềm ẩn: Đáp ứng khách hàng, chất lượng 

quan hệ, phản ứng cạnh tranh và thích ứng môi trường kinh doanh. 

Kết quả CFA lần 1 của mô hình thang đo kh ả năng marketing cho thấy giá trị 

đo lường thang đo không thoả mãn đi ều kiện với CMIN/df =3.801, p=0.000, 

GFI=0.853, TLI=0.883 và RMSEA=0.094 (>0.08) (Hair & ctg, 2010).  Do vậy, chỉ 

số điều chỉnh (modification indices) được sử dụng để cải thiện cấu trúc thang đo 

lường khái niệm khả năng marketing (Anderson & Gerbing, 1988; Kline 2005; Hair 

& ctg, 2010). 

Tất cả các ước lượng chuẩn hoá về hệ số tải nhân tố (chuẩn hoá) đều có giá trị 

cao, giao động từ 0.657 đến 0.872. Kiểm tra chỉ số điều chỉnh cho thấy độ phù hợp 

có thể được cải thiện đáng kể nếu như giải phóng mối quan hệ hiệp phương sai của 

các cặp sai số giữa các biến quan sát CUSRE01 với CUSRE02, CUSRE01 với 

COMPRE04, CUSRE01 với ACBE01. Kết quả tương tự đối các cặp quan sát 

COMPRE05 với COMPRE04, COMPRE05 với COMPRE02, COMPRE05 với 

COMPRE01; ACBE02 với ACBE01. Điều này cho thấy các sai số đo lường nhiều 

hơn sự đại diện của chúng trong biến quan sát của thang đo (Arbuckle 2008). 

Kiểm tra CFA tổng thể đã chỉ ra rằng các biến quan sát CUSRE01 và 

COMPRE05 và ACBE02 cần được loại khỏi mô hình. Tuy nhiên, khi giải phóng các 

biến quan sát này có thể sẽ không đảm bảo giá trị nội dung của thang đo.Do vậy cần 

xét về giá trị nội dung, các câu hỏi này (CUSRE01 hướng tới phân khúc thị trường. . 

., COMPRE05 hướng đến kế hoạch đối với đối thủ cạnh tranh và ACBE02 hướng tới 
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việc trao đổi giữa các phòng ban về thay đổi môi trường) đều không bao hàm giá trị 

cốt lõi của thang đo. Các  thang đo còn l ại vẫn đảm bảo giá trị nội dung của các khái 

niệm đo lường (đáp ứng khách hàng, phản ứng cạnh tranh và thích ứng môi trường 

kinh doanh). Do vậy, biến quan sát CUSRE01, COMPRE05 và ACBE02 cần được 

loại bỏ khỏi mô hình đo lường khả năng marketing. 

 

Hình 4.4: Kết quả CFA thang đo khả năng marketing (chuẩn hoá) 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

Kết quả CFA lần 2 được thể hiện trên Hình 4.4 cho thấy mô hình có 71 bậc tự 

do và các thông số đo lường sự phù hợp của mô hình như sau: Chi -square=161.630 

(p=,000), CMIN/df = 2.276<3. Các tham số GFI, TLI, CFI lần lượt là 0.931; 0.952; 

0.962 và RMSEA = 0.063< 0.08. Kết quả này cũng cho thấy hệ số tải nhân tố của tất 

cả các biến quan sát đều lớn hơn 0.60 (nhỏ nhất là λ ACBE01 =0.608 và lớn nhất là 

λCOMPRE01=0.898) khẳng định giá trị hội tụ của các thành phần trong thang đo khả 

năng marketing. Phân tích hệ số tương quan giữa các khái niệm trong mô hình cho 
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thấy đều có giá trị nhỏ hơn 1 và có mức giá trị ý nghĩa p=,000. Như vậy, các các khái 

niệm trong thang đo lường khả năng marketing đạt được giá trị phân biệt (Bảng 4.4) 

Bảng 4.4: Kết quả kiểm định giá trị phân biệt thang đo khái niệm khả năng Marketing 

Tương quan r SE CR P-value 

Đáp ứng khách hàng <-> Chất lượng quan hệ  0.669 0.017 19.422 0.000 

Chất lượng quan hệ  <-> Phản ứng cạnh tranh 0.724 0.016 17.450 0.000 

Phản ứng cạnh tranh <-> Thích ứng môi trường KD 0.674 0.017 19.246 0.000 

Đáp ứng khách hàng <-> Phản ứng cạnh tranh 0.638 0.018 20.502 0.000 

Chất lượng quan hệ  <-> Thích ứng môi trường KD 0.656 0.017 19.877 0.000 

Đáp ứng khách hàng <-> Thích ứng môi trường KD 0.672 0.017 19.316 0.000 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

Kiểm định hệ số tin cậy tổng hợp và tổng phương sai trích của các thang đo 

khả năng marketing đều đạt yêu cầu (Bảng 4.5). Cụ thể với khái niệm đáp ứng khách 

hàng có độ tin cậy tổng hợp là 0.802 và tổng phương sai trích là 0.575 >0.50; phản 

ứng cạnh tranh cũng đạt mức độ tin cậy cao với ρc = 0.881 và tổng phương sai trích 

0.652 >0.50; Thích ứng với môi trường kinh doanh đạt tổng phương sai trích là 

0.631 và độ tin cậy tổng hợp là 0.870. Tuy nhiên, khái niệm chất lượng quan hệ có 

độ tin cậy tổng hợp là 0.738 và tổng phương sai trích là 0.485<0.50 nhưng vẫn nằm 

trong giới hạn chấp nhận được (Hair & ctg, 2010). Do vậy, khẳng định 4 khái niệm 

đo lường khả năng marketing đều đạt được độ tin cậy và mức độ biến thiên yêu cầu. 

Bảng 4.5: Hệ số tin cậy tổng hợp thang đo khả năng marketing 

Thang đo α ρc ρvc Trung bình λi 

Đáp ứng khách hàng 0.798 0.802 0.575 0.757 

Chất lượng quan hệ  0.732 0.738 0.485 0.695 

Phản ứng cạnh tranh 0.876 0.881 0.652 0.801 

Thích ứng môi trường kinh doanh 0.863 0.870 0.631 0.787 

 Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

Như vậy, qua kết quả CFA thang đo khả năng marketing, các thang đo thành 

phần: đáp ứng khách hàng, chất lượng quan hệ, phản ứng cạnh tranh, thích ứng với 
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môi trường kinh doanh đều có tính tương thích cao với dữ liệu điều tra nghiên cứu và 

đều đạt được giá trị hội tụ, tính đơn hướng, giá trị phân biệt và đảm bảo độ tin cậy.  

4.2.2. Kết quả CFA các thang đo đơn hướng 

Các thang đo đơn hướng bao gồm: khả năng tài chính, khả năng đổi mới sản 

phẩm-dịch vụ, khả năng tổ chức phục vụ, khả năng quản trị rủi ro và kết quả kinh 

doanh của NHTM. 

4.2.2.1. Thang đo khả năng tài chính 

Khả năng tài chính của ngân hàng thương mại được giả thuyết là thang đo đơn 

hướng bao gồm 5 biến quan sát từ FC01 đến FC05. Kết quả CFA lần 1 cho thấy 

CMIN/df=7.971 (>3.0) và RMSEA=0.147 (>0.08) chưa thoả mãn đi ều kiện về sự 

phù hợp của mô hình (Hair & ctg, 2010). Do vậy, chỉ số điều chỉnh (modification 

indices) được sử dụng để cải thiện cấu trúc thang đo lường khái niệm khả năng tài 

chính (Anderson & Gerbing 1988; Kline 2005, Hair & ctg 2010). 

Các ước lượng chuẩn hoá về hệ số tải nhân tố (chuẩn hoá) đều có giá trị cao, 

giao động từ 0.586 đến 0.816. Kiểm tra chỉ số điều chỉnh cho thấy độ phù hợp có thể 

được cải thiện đáng kể nếu như giải phóng mối quan hệ hiệp phương sai của các cặp 

sai số giữa các biến quan sát FC01 với FC02 và FC01 với FC04. Điều này cho thấy 

các sai số đo lường nhiều hơn sự đại diện của chúng trong biến quan sát của thang đo 

(Arbuckle 2008). 

Kiểm tra CFA tổng thể đã chỉ ra rằng biến quan sát FC01 cần được loại khỏi 

mô hình. Tuy nhiên, khi giải phóng các biến quan sát này có thể không đảm bảo giá 

trị nội dung của thang đo do vậy khi xét về giá trị nội dung, các câu hỏi còn lại (tỷ lệ 

an toàn vốn, gia tăng vốn và quy mô vốn, quản lý chất lượng tài sản và khả năng 

thanh khoản) của khả năng tài chính vẫn đảm bảo giá trị giá trị nội dung của thang 

đo. Do vậy, biến quan sát FC01 (cấu trúc tài chính hợp lý) cần được loại bỏ khỏi mô 

hình. 
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Hình 4.5: Kết quả CFA thang đo khả năng tài chính (chuẩn hoá) 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

Kết quả CFA lần 2 được thể hiện trên Hình 4.5 cho thấy mô hình có 2 bậc tự do 

và các thông số đo lường sự phù hợp của mô hình đư ợc cải thiện đáng kể như sau: 

Chi-square=0.417 (p=0.812), CMIN/df = 0.208<1. Các tham số GFI, TLI, CFI lần 

lượt là 0.999; 1.013; 1.000 và RMSEA = 0.000< 0.05. Kết quả này cũng cho thấy hệ 

số tải nhân tố của tất cả các biến quan sát đều lớn hơn 0.60 (nhỏ nhất là λFC04 =0.656 

và lớn nhất là λFC03=0.761). Như vậy, đây là bằng chứng khẳng định tính đơn hướng, 

giá trị hội tụ và tính phù hợp của thang đo với 4 biến quan sát (FC02, FC03, FC04, 

FC05) được giữ lại để đo lường khả năng tài chính. 

4.2.2.2. Thang đo khả năng đổi mới sản phẩm – dịch vụ 

Khả năng đổi mới sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng thương mại được giả 

thuyết là thang đo đơn hướng bao gồm 6 biến quan sát từ IPSC01 đến IPSC07. Tuy 

nhiên, kết quả EFA trong nghiên cứu sơ bộ đã loại biến quan sát IPSC07 vì có hệ số 

tải nhân tố thấp (<0.5). Do vậy khi phân tích CFA thang đo này chỉ bao gồm 6 biến 

quan sát từ IPSC01 đến IPSC06. Kết quả CFA lần 1 cho thấy CMIN/df=4.293(>3.0) 

và RMSEA=0.102 (>0.08) chưa thoả mãn đi ều kiện về sự phù hợp của mô hình 

(Hair & ctg, 2010) mặc dù các chỉ số GFI, TLI, CFI đều lớn hơn 0.90. Do vậy, để cải 

thiện cấu trúc của thang đo lường khái niệm này các chỉ số điều chỉnh (modification 

indices) được sử dụng (Anderson & Gerbing, 1988; Kline 2005; Hair & ctg, 2010). 
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Các ước lượng chuẩn hoá về hệ số tải nhân tố (chuẩn hoá) đều có giá trị cao, 

giao động từ 0.63 đến 0.837. Kiểm tra chỉ số điều chỉnh cho thấy độ phù hợp được 

cải thiện đáng kể nếu như giải phóng mối quan hệ hiệp phương sai của các cặp sai số 

giữa các biến quan sát IPSC06 với IPSC04, IPSC06 với IPSC02 và IPSC05 với 

IPSC03, IPSC05 với IPSC01 có chỉ số điều chỉnh khá cao. Nó cho thấy các sai số đo 

lường nhiều hơn sự đại diện của chúng trong biến quan sát của thang đo (Arbuckle 

2008). Do vậy, khi biến quan sát IPSC05 và IPSC06 cần phải loại bỏ (thực hiện đổi 

mới để mở rộng thị trường gia tăng thị phần) vẫn đảm bảo giá trị nội dung của thang 

đo khả năng đổi mới sản phẩm dịch vụ (bầu không khí đổi mới, văn hoá đổi mới, giá 

trị đổi mới cho các bên liên quan, đổi mới hướng tới hiệu quả).  

 

Hình 4.6: Kết quả CFA thang đo khả năng đổi mới sản phẩm-dịch vụ (chuẩn hoá) 
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

Hình 4.6 trình bày kết quả CFA lần 2 của mô hình thang đo khái niệm khả năng 

đổi mới sản phẩm và dịch vụ. Mô hình có 2 bậc tự do và CMIN/df=1.882 (<2). Các 

chỉ số GFI, TLI, CFI đều lớn hơn 0.9 và có RMSEA = 0.053 (<0.08). Mặt khác, giá 

trị hệ số tải nhân tố của các quan sát đều lớn hơn 0.70. Như vậy, khẳng định giá trị 

hội tụ, tính đơn hướng và mức độ phù hợp của mô hình thang đo kh ả năng đổi mới 

sản phẩm-dịch vụ với 4 biến quan sát (IPSC01 đến IPSC04). 
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4.2.2.3. Thang đo khả năng tổ chức phục vụ 

Thang đo khả năng tổ chức phục vụ của ngân hàng thương mại được giả thuyết 

là thang đo đơn hướng bao gồm 5 biến quan sát từ OSC01 đến OSC05. Tuy nhiên, 

kết quả EFA trong nghiên cứu sơ bộ đã loại biến quan sát OSC01 vì có hệ số tải 

nhân tố thấp (<0.5). Do vậy khi phân tích CFA thang đo này chỉ bao gồm 4 biến 

quan sát từ OSC02 đến OSC05. 

Kết quả CFA cho thấy CMIN/df=2.480 (<3.0) và RMSEA=0.068 (<0.08) với 

giá trị p=0.084 (Hình 4.7). Mặt khác, mô hình có 2 bậc tự do và các chỉ số GFI, TLI, 

CFI lần lượt là 0.992, 0.989, 0.996 đều lớn hơn 0.90. Do vậy, khẳng định tính đơn 

hướng, giá trị hội tụ và độ phù hợp của mô hình thang đo kh ả năng tổ chức phục vụ 

của NHTM với 4 biến quan sát từ OSC02 đến OSC05. 

 

Hình 4.7: Kết quả CFA thang đo khả năng tổ chức phục vụ (chuẩn hoá) 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu của tác giả 

4.2.2.4. Thang đo khả năng quản trị rủi ro 

Khả năng quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại được giả thuyết là thang đo 

đơn hướng bao gồm 5 biến quan sát từ RMC01 đến RMC05. Kết quả CFA ban đầu 

cho thấy mô hình có 5 bậc tự do với Chi-square=22.385, các chỉ số CMIN/df=4.477 

(>3.0) và RMSEA=0.105 (>0.08) chưa thoả mãn đi ều kiện về sự phù hợp của mô 

hình (Hair & ctg, 2010) mặc dù các chỉ số GFI, TLI, CFI đều lớn hơn 0.90. Do vậy, 
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để cải thiện cấu trúc của thang đo lường khái niệm này các chỉ số điều chỉnh được sử 

dụng (Anderson & Gerbing ,1988; Kline 2005; Hair & ctg, 2010). 

Các ước lượng chuẩn hoá về hệ số tải nhân tố đều có giá trị cao, giao động từ 

0.701 đến 0.822. Kiểm tra chỉ số điều chỉnh cho thấy độ phù hợp được cải thiện đáng 

kể nếu như giải phóng mối quan hệ hiệp phương sai của các cặp sai số giữa các biến 

quan sát RMC04 với RMC05 có chỉ số điều chỉnh khá cao. Do vậy, biến quan sát 

RMC04 phải loại bỏ (tổ chức các khoá đào tạo cho nhân viên về khả năng quản trị 

rủi ro) thì vẫn đảm bảo giá trị nội dung của thang đo khả năng quản trị rủi ro.  

Hình 4.8 trình bày kết quả CFA lần 2 của mô hình thang đo khái niệm khả năng 

quản trị rủi ro của NHTM. Mô hình có 2 bậc tự do và CMIN/df=1.808 (<2). Các chỉ 

số GFI, TLI, CFI đều lớn hơn 0.9 và có RMSEA = 0.050 (<0.05). Mặt khác, giá trị 

hệ số tải nhân tố của các quan sát đều lớn hơn 0.70. Như vậy, khẳng định giá trị hội 

tụ, tính đơn hướng và mức độ phù hợp của mô hình thang đo lường khả năng quản trị 

rủi ro với 4 biến quan sát (RMC01, RMC02, RMC03, RMC05). 

 

Hình 4.8: Kết quả CFA thang đo khả năng quản trị rủi ro (chuẩn hoá) 
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

4.2.3. Kết quả CFA năng lực cạnh tranh của NHTM 

Năng lực cạnh tranh của NHTM được giả thuyết như là một thang đo đa 

hướng bao gồm 6 khái niệm tiềm ẩn: khả năng quản trị, khả năng Marketing, khả 

năng tài chính, khả năng đổi mới sản phẩm-dịch vụ, khả năng tổ chức phục vụ và 
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khả năng quản trị rủi ro. Kiểm tra giá trị phù hợp của mô hình thang đo lư ờng năng 

lực cạnh tranh được thực hiện bằng cách phân tích nhân tố khẳng định CFA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 4.9: Kết quả CFA thang đo năng lực cạnh tranh (chuẩn hoá) 

(Sai số và tên biến đã được xoá bỏ để thể hiện rõ ràng) 
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

 

Hình 4.9 thể hiện kết quả CFA của thang đo khái niệm năng cạnh tranh của 

NHTM có 838 bậc tự do. Các tiêu chuẩn đánh giá sự phù hợp với dữ liệu điều tra 

khá cao lần lượt là TLI = 0.926; CFI = 0.932 đều lớn hơn 0.90 và RMSEA = 0.047 < 

0.05. Các chỉ số χ2=1415.371 (p=0.000) và χ2/df = 1.689 <2. Do vậy, khẳng định mô 

hình này có đ ộ phù hợp tốt với dữ liệu điều tra. Ngoài ra, trọng số chuẩn hoá λi của 

tất cả các biến quan sát trong mô hình đ ều cao trên 0.50 (từ 0.68 đến 0.93), khẳng 

định mức độ hội tụ cao của các thành phần trong thang đo năng lực cạnh tranh của 

NHTM. Hệ số tương quan giữa các khái niệm với sai lệch chuẩn kèm theo được tóm 

tắt ở Bảng 4.6. 
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Bảng 4.6: Kết quả kiểm định giá trị phân biệt thang đo khái niệm năng lực cạnh tranh 

Tương quan r SE CR p-value 

Khả năng tài chính <-> Khả năng đổi mới SP-DV 0.507 0.030 16.538 0.000 

Khả năng tổ chức phục vụ <-> Khả năng đổi mới SP-DV 0.658 0.026 13.132 0.000 

Khả năng tổ chức phục vụ <-> Khả năng quản trị rủi ro 0.754 0.023 10.828 0.000 

Khả năng tài chính <-> Khả năng tổ chức phục vụ 0.601 0.028 14.434 0.000 

Khả năng quản trị rủi ro <-> Khả năng đổi mới SP-DV 0.702 0.025 12.098 0.000 

Khả năng tài chính <-> Khả năng quản trị rủi ro 0.537 0.029 15.869 0.000 

Khả năng tài chính <-> Khả năng quản trị 0.648 0.026 13.363 0.000 

Khả năng quản trị <-> Khả năng marketing 0.809 0.020 9.395 0.000 

Khả năng đổi mới SP-DV <-> Khả năng marketing 0.865 0.017 7.779 0.000 

Khả năng quản trị rủi ro <-> Khả năng marketing 0.752 0.023 10.878 0.000 

Khả năng tổ chức phục vụ <-> Khả năng marketing 0.717 0.024 11.738 0.000 

Khả năng quản trị <-> Khả năng đổi mới SP-DV 0.747 0.023 11.003 0.000 

Khả năng tổ chức phục vụ <- Khả năng quản trị 0.620 0.027 14.004 0.000 

Khả năng quản trị rủi ro <-> Khả năng quản trị 0.658 0.026 13.132 0.000 

Khả năng tài chính <-> Khả năng marketing 0.605 0.028 14.344 0.000 

Ghi chú: r – hệ số tương quan; SE – độ lệch chuẩn (SE=SQRT(1-r2)/(n-2); CR = (1-r)/SE;  

p-value=TDIST(CR,n-2,2); n – số bậc tự do của mô hình          

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

Kết quả phân tích trong Bảng 4.6 cho thấy, hệ số tương quan của các khái niệm 

đều nhỏ hơn 1 (có ý nghĩa thống kê). Tương quan sai số chuẩn (SE) của các cặp khái 

niệm đều có mức ý nghĩa th ống kê các giá trị p =0.000. Vì vậy, chúng ta có thể kết 

luận đều đạt giá trị phân biệt. 

Hệ số tin cậy tổng hợp và phương sai trích của các khái niệm đo lường được 

tóm tắt trong Bảng 4.7 cho thấy: đối với các thang đo đều đạt được độ tin cậy tổng 

hợp khá cao (cao nhất là 0.899 và thấp nhất là 0.661). Trong đó, thang đo thành phần 

chất lượng quan hệ trong khái niệm khả năng marketing có độ tin cậy tổng hợp đạt 

0.661 và tổng phương sai trích là 0.398<0.5. Như vậy, tổng phương sai trích của 

thang đo này hơi thấp nhưng vẫn nằm trong giới hạn chấp nhật được. Theo Hair & 

ctg (2010) thì rất hiếm mô hình nào có thể đạt yêu cầu tất các các chỉ tiêu khi thực 

hiện CFA. Mặt khác, trong phần cơ sở lý luận thì chất lượng quan hệ là một thang đo 

quan trọng trong khái niệm marketing và có hệ số Cronbach’s Alpha đạt 0.732. 
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Bảng 4.7: Hệ số tin cậy tổng hợp các thang đo năng lực cạnh tranh 

Thang đo Số biến α ρc ρvc Trung bình λ 
Khả năng quản trị           

Khả năng lãnh đạo 6 0.858 0.860 0.507 0.711 
Khả năng tổ chức nhân sự 7 0.897 0.898 0.559 0.746 

Khả năng marketing           
Đáp ứng khách hàng 3 0.798 0.802 0.575 0.757 
Phản ứng cạnh tranh 4 0.876 0.881 0.652 0.802 
Chất lượng quan hệ  3 0.732 0.661 0.398 0.625 
Thích ứng mô trường KD 4 0.863 0.870 0.631 0.788 

Khả năng tài chính 4  0.800 0.803 0.505 0.710 
Khả năng đổi mới SP-DV 4  0.880 0.883 0.654 0.807 
Khả năng tổ chức phục vụ 4  0.894 0.899 0.692 0.829 
Khả năng quản trị rủi ro 4  0.857 0.859 0.605 0.777 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

Như vậy, kết quả CFA của khái niệm tổ chức đảm bảo tính đơn hướng, giá trị 

hội tụ, giá trị phân biệt, độ tin cậy và phù hợp với dự liệu điều tra nghiên cứu. Mặt 

khác, kết quả này cũng kh ẳng định khái niệm năng lực cạnh tranh bao gồm 5 khái 

niệm là khả năng quản trị, khả năng marketing, khả năng tài chính, khả năng đổi mới 

sản phẩm-dịch vụ, khả năng tổ chức phục vụ, khả năng quản trị rủi ro. 

4.2.4. Kết quả CFA kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM 

Thang đo kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại được giả 

thuyết là thang đo đơn hướng bao gồm 5 biến quan sát từ BP01 đến BP05. 

 
Hình 4.10: Kết quả CFA thang đo kết quả kinh doanh của NHTM (chuẩn hoá) 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 
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Kết quả CFA cho thấy mô hình có 5 bậc tự do và chỉ số Chi-square = 5.693. 

Các chỉ số CMIN/df=1.139 (<2.0) và RMSEA=0.021 (<0.05) với giá trị p=0.337. 

GFI, TLI, CFI lần lượt là 0.993, 0.998, 0.999 đều lớn hơn 0.90. Do vậy, khẳng định 

tính đơn hướng, giá trị hội tụ và độ phù hợp của mô hình thang đo lư ờng kết quả 

kinh doanh của NHTM với 5 biến quan sát từ BP01 đến BP05. 

4.2.5. Kết quả CFA đo lường mô hình tới hạn 

Kiểm định CFA trong mô hình đo lư ờng tới hạn nhằm đánh giá tính phân biệt 

giữa các khái niệm có trong mô hình nghiên cứu. Kết quả CFA từng phần của mô 

hình ảnh hưởng của nhân tố năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh 

của NHTMCP cho thấy có 7 thành phần được đo lường trong mô hình này là: (1) khả 

năng quản trị, (2) khả năng marketing, (3) khả năng tài chính, (4) khả năng đổi mới 

sản phẩm-dịch vụ, (5) khả năng tổ chức phục vụ, (6) khả năng quản rị rủi ro và (7) 

Kết quả hoạt động kinh doanh. 

Kết quả kiểm định giá trị phân biệt của các thành phần trong từng khái niệm 

cho thấy sự phân biệt tốt giữa các khái niệm nghiên cứu trong mỗi mô hình. Với mô 

hình thang đo t ới hạn (saturated model) cho phép các khái niệm nghiên cứu tự do 

quan hệ với nhau, vì vậy nó có bậc tự do thấp nhất. Mô hình này nhằm kiểm định sự 

phân biệt của từng khái niệm trong mô hình nghiên cứu. Kết quả CFA mô hình tới 

hạn được thể hiện trong  Hình 4.11 

Kết quả CFA cho thấy mô hình tới hạn có 1052 bậc tự do và χ2=1804.129 

(p=0.000) và χ2/df = 1.715 <2; các chỉ số CFI = 0.923, TLI =0.918, IFI =0.924 đều 

lơn hơn 0.90 và RMSEA = 0.047 < 0.05. Do đó, khẳng định mô hình có mức độ 

thích hợp với dữ liệu điều tra nghiên cứu cao. Các giá trị λi đều trên 0.5 và đạt mức ý 

nghĩa thống kê (tất cả các giá trị p đều bằng 0.000) nên chúng ta có thể kết luận các 

biến quan sát dùng để đo lường các khái niệm nghiên cứu đều có giá trị hội tụ và đạt 

tính đơn hướng. 
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Kết quả kiểm định giá trị phân biệt giữa các khái niệm trong mô hình tới hạn 

thể hiện trong Bảng 4.8. Tất cả các hệ số tương quan kèm với sai lệch chuẩn cho 

thấy đều nhỏ hơn 1 và có mức ý nghĩa là 0.000. Do v ậy, các khái niệm trong mô 

hình nghiên cứu đều đạt được giá trị phân biệt. 
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Hình 4.11: Kết quả CFA mô hình tới hạn (chuẩn hoá) 

(Sai số và biến quan sát được xoá nhằm trình bày rõ ràng mô hình) 
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 
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Bảng 4.8: Kết quả kiểm định giá trị phân biệt giữa các nhân tố trong mô hình tới hạn 

Tương quan r SE CR p-value 

Khả năng tài chính <-> Khả năng đổi mới SP-DV 0.510 0.027 18.459 0.000 

Khả năng tổ chức phục vụ <-> Khả năng đổi mới SP-DV 0.658 0.023 14.717 0.000 

Khả năng tổ chức phục vụ <-> Khả năng quản trị rủi ro 0.756 0.020 12.079 0.000 

Khả năng tài chính <-> Khả năng tổ chức phục vụ 0.601 0.025 16.177 0.000 

Khả năng quản trị rủi ro <-> Khả năng đổi mới SP-DV 0.703 0.022 13.532 0.000 

Khả năng tài chính <-> Khả năng quản trị rủi ro 0.538 0.026 17.760 0.000 

Khả năng tài chính <-> Khả năng quản trị 0.652 0.023 14.872 0.000 

Khả năng quản trị <-> Khả năng marketing 0.809 0.018 10.529 0.000 

Khả năng đổi mới SP-DV <-> Khả năng marketing 0.865 0.015 8.718 0.000 

Khả năng quản trị rủi ro <-> Khả năng marketing 0.753 0.020 12.163 0.000 

Khả năng tổ chức phục vụ <-> Khả năng marketing 0.716 0.022 13.182 0.000 

Khả năng quản trị <-> Khả năng đổi mới SP-DV 0.747 0.021 12.331 0.000 

Khả năng tổ chức phục vụ <-> Khả năng quản trị 0.620 0.024 15.694 0.000 

Khả năng quản trị rủi ro <-> Khả năng quản trị 0.659 0.023 14.691 0.000 

Khả năng tài chính <-> Khả năng marketing 0.607 0.025 16.024 0.000 

Khả năng marketing <-> Kết quả kinh doanh của NHTM 0.717 0.022 13.155 0.000 

Khả năng quản trị <-> Kết quả kinh doanh của NHTM 0.595 0.025 16.328 0.000 

Khả năng tài chính <-> Kết quả kinh doanh của NHTM 0.638 0.024 15.233 0.000 

Khả năng đổi mới SP-DV <-> Kết quả kinh doanh của NHTM 0.647 0.024 15.002 0.000 

Khả năng tổ chức phục vụ <-> Kết quả kinh doanh của NHTM 0.668 0.023 14.457 0.000 

Khả năng quản trị rủi ro <-> Kết quả kinh doanh của NHTM 0.713 0.022 13.263 0.000 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

Kết quả kiểm định độ tin cậy được thể hiện thông qua Bảng 4.9 đã cho ta thấy 

đánh giá độ tin cậy thông qua chỉ tiêu chuẩn độ tin cậy Cronbach’s Alpha và độ tin 

cậy tổng hợp của tất cả các nhân tố đều đạt yêu cầu lớn hơn 0.6 >0.5 (lớn nhất thang 

đo kết quả kinh doanh 0.901, thấp nhất là chất lượng quan hệ  0.661). Riêng về tổng 

phương sai trích khái niệm chất lượng quan hệ  (ρvc = 0.398) mặc dù hơi thấp so với 

tiêu chuẩn 0.50. Tuy nhiên, các chỉ số Conbach’s Alpha và độ tin cậy tổng hợp khái 

niệm này đều đạt yêu cầu. Do vậy, thang đo các khái niệm đều có độ tin cậy đạt yêu 

cầu. 
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Bảng 4.9: Hệ số tin cậy tổng hợp các nhân tố trong mô hình tới hạn 

Thang đo Số biến α ρc ρvc Trung bình λ 

Khả năng quản trị           

Khả năng lãnh đạo 6 0.858 0.860 0.507 0.711 

Khả năng tổ chức nhân sự 7 0.897 0.898 0.559 0.746 

Khả năng marketing   

    Đáp ứng khách hàng 3 0.798 0.802 0.575 0.757 

Phản ứng cạnh tranh 4 0.876 0.881 0.652 0.802 

Chất lượng quan hệ  3 0.732 0.661 0.398 0.625 

Thích ứng mô trường KD 4 0.863 0.870 0.631 0.788 

Khả năng tài chính 4 0.800 0.803 0.505 0.710 

Khả năng đổi mới SP-DV 4 0.880 0.883 0.654 0.807 

Khả năng tổ chức phục vụ 4 0.894 0.899 0.692 0.829 

Khả năng quản trị rủi ro 4 0.857 0.859 0.605 0.777 

Kết quả kinh doanh của NHTM 5 0.898 0.901 0.645 0.802 

Nguồn:Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

 Như vậy, kết quả CFA mô hình tới hạn của các thang đo năng lực cạnh tranh 

và kết quả kinh doanh của NHTM khẳng định được tính đơn hướng, giá trị hội tụ, 

giá trị phân biệt cũng như độ tin cậy và phù hợp với dự liệu điều tra nghiên cứu. 

4.3. Kiểm định mô hình lý thuyết và giả thuyết nghiên cứu bằng SEM 

4.3.1. Kiểm định mô hình lý thuyết 

Kết quả SEM cho thấy, mô hình có df = 1052 bậc tự do, Chi-

square=1804.129 (p=0.000), CMIN/df=1.715 <2. Các chỉ số CFI=0.923, TLI=0.918 

đều lớn hơn 0.90 và RMSEA = 0.047 <0.05, chứng tỏ mô hình lý thuyết thích hợp 

với dữ liệu điều tra nghiên cứu. Kết quả ước lượng cho thấy các mối quan hệ đều có 

sự tác động cùng chiều và trực tiếp lên kết quả hoạt động kinh doanh của các 

NHTMCP tại TP.Hồ Chí Minh. Kết quả được trình bày trên Hình 4.12. 
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Hình 4.12: Kết quả SEM mô hình lý thuyết (chuẩn hoá) 

(Sai số và biến quan sát được xoá nhằm trình bày rõ ràng mô hình) 
Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

Bảng 4.10 cho chúng ta thấy tất cả các mối quan hệ được giả thuyết trong mô 

hình nghiên cứu đều được chứng minh bằng kiểm định mô hình SEM. Kết quả ước 

lượng (chưa chuẩn hoá) các trọng số đều mang dấu dương (+) và có mức ý nghĩa 

thống kê (riêng khả năng đổi mới sản phẩm-dịch vụ có p ở mức ý nghĩa 90%), chứng 

tỏ các khái niệm trong mô hình lý thuyết: khả năng quản trị, khả năng marketing, khả 

năng tài chính, khả năng đổi mới SP-DV, khả năng tổ chức phục vụ và khả năng 

quản trị rủi ro đều có tác động cùng chiều đến kết quả kinh doanh của NHTMCP. 

Điều này đã kết luận các thang đo của các khái niệm trong mô hình đạt giá trị liên hệ 

lý thuyết. 

Chi-square=1804.129; df=1052; 
P=.000; Chi-square/df=1.715; 

TLI=.918;CFI=.923; RMSEA=.047 
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Bảng 4.10: Kết quả kiểm định mối quan hệ nhân quả giữa các khái niệm trong mô 

hình lý thuyết (chưa chuẩn hoá)  

TƯƠNG QUAN Ước lượng S.E. C.R. P 

Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng quản trị rủi ro 0.270 0.080 3.368 *** 

Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng tổ chức phục vụ 0.074 0.075 0.986 0.024 

Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng đổi mới SP-DV 0.068 0.102 0.669 0.053 

Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng tài chính 0.237 0.060 3.980 *** 

Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng marketing 0.350 0.181 1.934 0.003 

Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng quản trị 0.164 0.103 1.592 0.011 

 Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

Phân tích về mối quan hệ giữa các khái niệm nghiên cứu trong mô hình lý 

thuyết, giá trị tuyệt đối của các hệ số hồi quy càng lớn thì khái niệm độc lập tương 

ứng tác động càng mạnh đến khái niệm phụ thuộc. Kết quả kiểm định SEM cũng cho 

ta thấy hiện tượng Heywood không xuất hiện trong quá trình ước lượng của mô hình 

nghiên cứu và các sai số chuẩn đều nhỏ hơn |2,58|. 

4.3.2. Kiểm định ước lượng mô hình lý thuyết bằng Bootstrap 

Kiểm định Bootstrap được sử dụng để ước lượng lại các tham số trong mô 

hình lý thuyết đã đư ợc ước lượng bằng phương pháp ước lượng tối ưu (Maximum 

Likelihood). Để đánh giá độ tin cậy của các ước lượng, trong các phương pháp 

nghiên cứu định lượng bằng phương pháp lấy mẫu, thông thường chúng ta phải chia 

mẫu ra làm hai mẫu con. Một nửa dùng để ước lượng các tham số mô hình và một 

nửa dùng để đánh giá lại. Cách khác là lặp lại nghiên cứu bằng một mẫu khác. Hai 

cách trên đây thường không thực tế vì phương pháp cấu trúc thường đòi hỏi mẫu lớn 

nên việc làm này tốn kém nhiều thời gian và chi phí (Anderson & Gerbing, 1988). 

Trong những trường hợp như vậy thì Bootstrap là phương pháp phù h ợp để thay thế 

(Schumacker & Lomax, 2006). Bootstrap là phương pháp lấy mẫu lặp lại có thay thế, 

trong đó mẫu ban đầu đóng vai trò là đám đông. 
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Nghiên cứu này, tác giả thực hiện Bootstrap bằng cách lấy mẫu lặp lại với 

kích thước N=1000. Kết quả ước lượng từ 1000 mẫu được tính trung bình cùng với 

độ chệch được thể hiện ở Bảng 4.11. 

Bảng  4.11: Kết quả ước lượng bằng Bootstrap với N = 1.000  

Quan hệ 
ước 

lượng SE 
SE-
SE Mean Bias 

SE-
Bias CR 

Kết quả kinh doanh 
của NHTM <- Khả năng quản trị 

rủi ro 0.310 0.104 0.002 0.309 -0.001 0.105 -0.010 

Kết quả kinh doanh 
của NHTM <- Khả năng tổ chức 

phục vụ 0.081 0.092 0.002 0.073 -0.008 0.100 -0.080 

Kết quả kinh doanh 
của NHTM <- Khả năng đổi mới 

SP-DV 0.078 0.14 0.003 0.067 -0.011 0.151 -0.073 

Kết quả kinh doanh 
của NHTM <- Khả năng tài 

chính 0.304 0.091 0.002 0.308 0.004 0.087 0.046 

Kết quả kinh doanh 
của NHTM <- Khả năng 

marketing 0.307 0.188 0.004 0.345 0.038 0.150 0.253 

Kết quả kinh doanh 
của NHTM <- Khả năng quản trị 0.164 0.135 0.003 0.189 0.025 0.110 0.227 

Ghi chú: SE: Sai lệch chuẩn; SE -SE: sai lệch chuẩn của sai lệch chuẩn; Mean: giá trị ước lượng trung bình;  
Bias:độ chệch; SE-Bias: sai lệch chuẩn của độ chệch; CR: Giá trị tới hạn  

 Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

 

Kết quả tóm tắt trong Bảng 4.11 cho thấy, độ chệch (Bias) và sai số lệch 

chuẩn của độ chệch (SE-Bias) tuy xuất hiện nhưng không lớn. Giá trị tuyệt đối của 

CR <<2 nên có thể khẳng định độ chệch rất nhỏ và không có ý nghĩa th ống kê ở độ 

tin cậy 95%. Như vậy, chứng tỏ các ước lượng trong mô hình là đáng tin cậy. 

4.3.3. Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Sau khi phân tích mô hình cấu trúc tổng thể phù hợp được đánh giá và kiểm 

định, bước tiếp theo là xem xét giá trị ước lượng để kiểm tra các mối quan hệ nhân 

quả. Kết quả ước lượng chuẩn hoá trên Hình 4.12 (trang 128) và Bảng 4.12 (trang 

131) cho thấy khả năng quản trị rủi ro là nhân tố tác động mạnh nhất đến kết quả 

kinh doanh (trọng số chuẩn hoá là 0.310), tiếp đến là khả năng marketing (có trọng 
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số là 0.307), thứ 3 là khả năng tài chính (có trọng số là 0.304). Khả năng quản trị, 

khả năng đổi mới sản phẩm-dịch vụ và khả năng tổ chức phục vụ có tác động cùng 

chiều lên kết quả kinh doanh của NHTMCP, tuy nhiên sự tác động của nó không 

mạnh bằng các yếu tố rủi ro, tài chính và marketing. Riêng khả năng đổi mới sản 

phẩm dịch vụ có tác động thấp nhất (trọng số là 0.078) và có mức ý nghĩa thống kê ở 

mức 90%. Như vậy, các giả thuyết H1, H2, H3, H4, H5, H6 đều được chấp nhận trong 

mô hình nghiên cứu lý thuyết. 

 Bảng 4.12: Hệ số hồi quy chuẩn hoá của mô hình lý thuyết 

Giả 
thuyết Tương quan Ước  

lượng S.E C.R p 

H1 Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng quản trị 0.164 0.103 1.592 0.011 

H2 Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng marketing 0.307 0.181 1.934 0.003 

H3 Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng tài chính 0.304 0.060 3.980 *** 

H4 Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng đổi mới SP-DV 0.078 0.102 0.669 0.053 

H5 Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng tổ chức phục vụ 0.081 0.075 0.986 0.024 

H6 Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng quản trị rủi ro 0.310 0.080 3.368 *** 

 Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

Giả thuyết H1: Có mối quan hệ cùng chiều giữa khả năng quản trị với kết quả 

kinh doanh của ngân hàng thương mại. Kết quả ước lượng cho thấy giả thuyết này 

được chấp nhận và đạt được ß=0.164 với mức ý nghĩa p<0.05. K ết quả này khẳng 

định mối quan hệ giữa tích cực giữa khả năng quản trị và kết quả kinh doanh tương 

đồng với nghiên cứu của Kivipõld & Vadi (2013). Tuy nhiên, nó cho thấy giá trị ảnh 

hưởng thấp hơn so với kết quả nghiên cứu của Cameli & Tishler (2004) đối với các 

tổ chức hành chính tại Israel (ß=0.28). Ngoài ra, kết quả cho thấy sự ảnh hưởng của 

khả năng quản trị (năng lực con người) của ngân hàng có sự tác động không lớn tới 

kết quả hoạt động kinh doanh (thứ 4 trên 6 yếu tố) cho thấy sự khác biệt lớn so với 

năng lực cạnh tranh của các công ty tài chính trong nghiên cứu của Hoàng Thị Thanh 

Hằng (2013) cho rằng, khả năng quản trị điều hành và nguồn nhân lực có mức tác 

động thứ 3, 4, trên 10 yếu tố). Kết quả này cũng phản ánh quan điểm của của các nhà 

quản trị ngân hàng thiên về các yếu tố tài chính, vốn hơn là tập trung vào con người 
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trong lĩnh vực dịch vụ tài chính. Nó cũng ph ản ảnh thực tế hiện nay, các ngân hàng 

đang tập trung giải quyết các vấn đề về tài chính, rủi ro và thị phần khách hàng hơn 

là tập trung vào hoạt động quản trị nội bộ của mình. 

Giả thuyết H2: Kết quả cho thấy có mối tương quan khá chặt giữa khả năng 

marketing với kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại. Khả năng marketing bao 

gồm 4 yếu tố (đáp ứng khách hàng, chất lượng quan hệ , phản ứng cạnh tranh và thích 

ứng môi trường kinh doanh) của ngân hàng có tác động dương đến kết quả kinh 

doanh. Giả thuyết này được chấp nhận với mức ý nghĩa p<0.05 và hệ số ß=0.307. Kết 

quả cho thấy có sự phù hợp về sự tác động của khả năng marketing tới kết quả kinh 

doanh trong các nghiên cứu của Day (1994), Vorhies & Harker (2000),  Srivastava & 

ctg (2001), Homburg & ctg (2007).  Tuy nhiên, có sự khác biệt với kết quả  nghiên 

cứu của Thọ & Trang (2008), đối với các doanh nghiệp nói chung thì khả năng 

marketing có ảnh hưởng lớn nhất đến kết quả kinh doanh (ß=0.48) trong khi đó trong 

lĩnh vực ngân hàng thì khả năng marketing ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh xếp thứ 

2 với ß=0.307. Điều này cho thấy một thực tế trong ngành dịch vụ ngân hàng thì định 

hướng thị trường, trong đó các hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, xem 

xét các đối thủ cạnh tranh và thích ứng với những thay đổi của mô trường kinh doanh, 

đặc biệt là đáp ứng những yêu cầu của NHNN về các quy định quản lý ngành và thị 

trường tài chính-ngân hàng vẫn chưa chú trọng bằng các loại hình doanh nghiệp khác. 

Tuy nhiên, các ngân hàng đã ngày càng xem đ ịnh hướng thị trường có mức độ quan 

trọng trong năng lực cạnh tranh của ngân hàng. Điều này sẽ đem lại chất lượng dịch vụ 

ngày một phù hợp với khách hàng và có tính cạnh tranh so với đối thủ. 

Giả thuyết H3: Có mối tương quan dương giữa khả năng tài chính và kết quả 

kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần. Kết quả ước lượng cho thấy giả thuyết 

này được chấp nhận ở mức ý nghĩa p<0.000 và trọng số ß=0.304. Đây là bằng chứng 

thực nghiệm khẳng định sự tác động của khả năng tài chính đến kết quả hoạt động 

kinh doanh của NHTM. Kết quả này khác biệt với những nhận định mang tính chất 

truyền thống và cảm tính của những nghiên cứu trước về mối quan hệ giữa khả năng 

tài chính với kết quả kinh doanh của NHTM như Baral (2005), Trung (2005); Quy, 

(2008), Kouser & ctg (2011), Hiền (2012). Thực tế, ngân hàng là một ngành kinh 
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doanh đặc thù trong lĩnh vực tài chính tiến tệ nên luôn đòi hỏi sự gia tăng về khả năng 

tài chính, bao gồm cả quy mô tài chính lẫn khả năng quản lý hiệu quả tài chính vì khi 

có tiềm lực tài chính mạnh thì các ngân hàng mới có khả năng thực hiện và triển khai 

các nghiệp vụ kinh doanh của mình. Nghị định 141/2006/NĐ-CP và nghị định 

10/2011/NĐ-CP quy định về vốn điều lệ đảm bảo đạt 3.000 tỷ đồng năm 2010, 5.000 

tỷ đồng vào năm 2015 và phải đảm bảo vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng vào năm 2020 và 

yêu cầu của NHNN đối với các ngân hàng có khả năng tài chính yếu có kế hoạch tái 

cấu trúc hoặc sáp nhập với ngân hàng khác để đảm bảo năng cao khả năng tài chính. 

Giả thuyết H4 có mối tương quan dương giữa khả năng đổi mới sản phẩm – 

dịch vụ với kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại. Kết quả ước lượng cho 

thấy khả năng đổi mới & phát triển sản phẩm có mối quan hệ dương với kết quả kinh 

doanh và giả thuyết này được chấp nhận với mức ý nghĩa 90%. Khi khả năng đổi mới 

sản phẩm-dịch vụ của ngân hàng được quan tâm và đáp ứng được thị trường mà mong 

mỏi của khách hàng thì sẽ làm cho kết quả kinh doanh của ngân hàng tốt lên 

(ß=0.078). Kết quả này cũng phù hợp với nghiên cứu của Damanpour (1991), Szeto 

(2000) và Tomas & ctg (2004) cho rằng các doanh nghiệp có khả năng sáng tạo cao 

hơn sẽ có khả năng tạo lợi thế cạnh tranh tốt hơn. Ngoài ra, có sự khác biệt với nghiên 

cứu của Thọ & Trang (2008) về kết quả khả năng sáng tạo có sự tác động dương tới 

kết quả kinh doanh (ß=0.26) trong khi đó trong lĩnh v ực ngân hàng thì khả năng đổi 

mới sản phẩm-dịch vụ có sự tác động thấp nhất (ß=0.078). Điều này, cho thấy trong 

lĩnh vực ngân hàng của Việt Nam, hoạt động này chưa thực sự chú trọng nhiều vào 

những dịch vụ gia tăng. Năng lực cạnh tranh vẫn chưa chú trọng đến sự phát triển sản 

phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại, dịch vụ gia tăng và yếu tố công nghệ để làm nền 

tảng cho năng lực này phát huy. Ngoài ra nó cũng chứng minh tại thị trường tài chính 

Việt Nam, kết quả kinh doanh của NHTM vẫn tập trung vào các dịch vụ cốt lõi của 

ngân hàng là huy động tiền gửi và cho vay. 

Giả thuyết H5 giả định rằng có sự tương quan dương giữa khả năng tổ chức 

phục vụ với kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại. Nghĩa là khi các hoạt 

động tổ chức phục vụ của ngân hàng ngày một tốt lên và đáp ứng được sự thuận tiện, 

sự hài lòng của khách dựa trên năng lực, kỹ năng làm việc của nhân viên sẽ thu hút 
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được khách hàng và gia tăng kết quả kinh doanh của ngân hàng. Kết quả kiểm định 

cho thấy ß=0.081 và p=0.024 <0.05, do vậy giả thuyết này được chấp nhận trong 

nghiên cứu này và nó đóng góp vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân  

hàng thương mại. Nghiên cứu này đã ch ứng minh rằng khả năng tổ chức phục tác 

động đến kết quả kinh doanh của NHTM không cao (ß=0.081). Tuy nhiên, nó cũng 

định hướng cho các nhà quản trị ngân hàng cần phải xem xét vấn đề mà hiện tại 

khách quan tâm đến khả năng phục vụ của các NHTM bởi nó đem lại sự hài lòng và 

lòng tin của khách hàng đối với ngân hàng. Khi ngân hàng quan tâm tới khả năng 

này thì sẽ tạo sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh nhằm giữ chân khách hàng cũ và 

thu hút khách hàng mới. 

Kết quả ước lượng cho thấy giả thuyết H6 – có mối quan hệ dương giữa khả 

năng quản trị rủi ro với kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại – được chấp 

nhận (ß=0.310) với mức ý nghĩa p=0.000. Kết quả này khác biệt với các nghiên cứu 

trước đây. Khả năng quản trị rủi ro là một thang đo mới được phát triển cho nghiên 

cứu và kết quả kiểm định cho thấy nó có sự tác động mạnh nhất lên kết quả kinh 

doanh. Thực tế ở Việt Nam, phần lớn lợi nhuận của ngân hàng thương mại tập trung 

vào 2 nghiệp vụ chính là huy động và tín dụng. Các yếu tố rủi ro phần lớn được xem 

xét trong khả năng rủi ro tín dụng, nếu các khoản tín dụng có dấu hiệu rủi ro, đổ vỡ 

nó sẽ làm cho ngân hàng rơi vào khả năng nợ xấu ngày càng cao. Từ đó, theo yêu 

cầu của ngân hàng nhà nước thì phải trích lập dự phòng để đáp ứng yêu cầu đảm bảo 

giải quyết được nợ xấu. Do vậy, nó sẽ có ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận của ngân 

hàng. Mặt khác, trong quá trình nghiên cứu, thị trường ngân hàng, tài chính đang gặp 

phải tình trạng đổ vỡ của các khoản tín dụng. Có lẽ đây là những lý do dẫn đến kết 

quả nghiên cứu mà nó khác biệt với các nghiên cứu khi thực hiện tại các nước phát 

triển. Do vậy, kết quả nghiên cứu cũng phản ánh thực trạng trong giai đoạn hiện nay 

của hoạt động kinh doanh ngân hàng. 

Bên cạnh đó, theo kết quả ước lượng chỉ số Chi-square tương quan bội 

(Squared Multiple Crorrelations) của kết quả kinh doanh đạt 0.642. Nghĩa là các khái 

niệm trên đã gi ải thích được 64,20% biến thiên của kết quả hoạt động kinh doanh 

của ngân hàng thương mại cổ phần. Vì thế sẽ còn có những biến khác của các khái 
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niệm khả năng quản trị, khả năng marketing, khả năng tài chính, khả năng đổi mới, 

khả năng phục vụ và khả năng quản trị rủi ro tác động đến kết quả hoạt động kinh 

doanh của ngân hàng thương mại. Chẳng hạn, theo đánh giả của Aaker (2001, tr.137) 

thì còn có các yếu tố Danh tiếng chất lượng dịch vụ của ngân hàng, dịch vụ khách 

hàng, nền tảng công nghệ, . . . cũng tham gia vào t ạo ra kết quả hoạt động kinh 

doanh của ngân hàng. Và các yếu tố năng lực cạnh tranh trong mô hình chưa giải 

thích hết sự tác động tới kết quả kinh doanh của NHTM. Tuy vậy, nó đã gi ải thích 

phần lớn các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của NHTMCP để tạo ra kết quả 

kinh doanh (chiếm 64,2%). 

Bảng 4.13: Tóm tắt kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu 
Giả 

thuyết Tương quan Kết quả 

H1 Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng quản trị Chấp nhận 

H2 Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng marketing Chấp nhận 

H3 Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng tài chính Chấp nhận 

H4 Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng đổi mới SP-DV Chấp nhận 

H5 Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng tổ chức phục vụ Chấp nhận 

H6 Kết quả kinh doanh của NHTM <- Khả năng quản trị rủi ro Chấp nhận 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu của tác giả 

4.4. Kiểm định giá trị trung bình mẫu tổng thể 

4.4.1. Giá trị trung bình mẫu tổng thể của các yếu tố cấu thành năng lực cạnh 

tranh của các NHTMCP trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 

Năng lực cạnh tranh của các NHTMCP còn đư ợc đánh giá thông qua giá trị 

trung bình của các ý kiến các nhà quản trị điều hành ngân hàng trên thang đo Likert 

7 bậc của các yếu tố năng  lực cạnh tranh đã đư ợc xây dựng trong chương 3. Trong 

phần này sẽ trình bày kết quả kiểm định giá trị trung bình mẫu từ đó nhằm xác định 

giá trị tổng thể của mẫu nghiên cứu. 
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Bảng 4.14: Giá trị trung bình mẫu nghiên cứu các yếu tố năng lực cạnh tranh của 

NHTMCP trên địa bàn TP.HCM 

Các thang đo N 
Giá trị 

thấp nhất 

Giá trị 

cao nhất 

Trung 

bình 

Độ lệch 

chuẩn 

Khả năng quản trị 319 2.920 7.000 5.264 0.79932 

Khả năng marketing 319 2.930 7.000 5.416 0.76675 

Khả năng tài chính 319 2.250 7.000 5.407 0.87804 

Khả năng đổi mới SP-DV 319 2.500 7.000 5.317 0.89886 

Khả năng tổ chức phục vụ 319 1.750 7.000 5.669 0.86876 

Khả năng quản trị rủi ro 319 2.500 7.000 5.789 0.88977 

Kết quả kinh doanh của NHTM 319 2.000 7.000 5.226 0.90670 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu của tác giả 

Kết quả kiểm định giá trị trung bình các ý kiến cho thấy quan điểm đánh giá 

các nhân tố năng lực cạnh tranh là khá tốt (Bảng 4.14). Cao nhất là yếu tố khả năng 

quản trị rủi ro (5,789) và thấp nhất là kết quả kinh doanh (5,226). Bên cạnh đó, các 

yếu tố như khả năng phục vụ (5,669) và khả năng Marketing (5,415) cũng được đánh 

giá ở mức khá cao. Điều này chứng minh một thực tế trong giai đoạn 2006 - 2012 

(đây là thời kỳ thực hiện lộ trình mở cửa WTO) nên các ngân hàng chạy đua mở chi 

nhánh, điểm giao dịch và tuyển dụng nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng 

và chiếm lĩnh thị phần trước khi các ngân hàng 100% vốn nước ngoài và chi nhánh 

ngân hàng nước ngoài được phép mở rộng phạm vi hoạt động theo cam kết WTO. 

Ngoài ra, khả năng quản trị rủi ro được các nhà quản trị ngân hàng đặc biệt chú trọng 

trong giai đoạn từ 2008 đến nay. Tuy nhiên, điều mà các nhà quản trị đánh giá thấp 

nhất hiện nay là khả năng quản trị và điều hành ngân hàng (5.264) trong các nhân tố 

năng lực cạnh tranh. Đây là vấn đề rất “nóng” trong 2 năm 2012 và 2013 trên thị 

trường ngân hàng Việt Nam. Thực tế, các ngân hàng thương mại với đặc thù là các 

tổ chức kinh doanh “tiền”, có độ rủi ro cao và mức độ ảnh hưởng lớn thì vấn đề quản 

trị lại càng có ý nghĩa hơn, đặc biệt đối với một nước đang phát triển như Việt Nam, 

khi ngân hàng là nguồn tài chính bên ngoài cực kỳ quan trọng đối với doanh nghiệp. 
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Bảng 4.15: So sánh giá trị trung bình mẫu nghiên cứu các yếu tố cấu thành năng 

lực cạnh tranh của các NHTMCP tại TP.HCM với giá trị trung bình thang đo 

Giá trị kiểm định = 4                                        

Yếu tố 

NLCT 

Giá trị kiểm 

định t 

Số bậc 

tự do 

(df) 

Sig.  

(2-tailed) 

Khác biệt 

trung bình 

95% khoảng tin cậy của sự 

khác biệt 

Thấp hơn Cao hơn 

FC 28.6151 318 0.000 1.40674 1.31002 1.50346 

MAC 28.2448 318 0.000 1.26405 1.17600 1.35210 

MARC 32.9742 318 0.000 1.41558 1.33112 1.50005 

IPSC 26.1771 318 0.000 1.31740 1.21838 1.41641 

RMC 34.3023 318 0.000 1.66850 1.57280 1.76419 

OSC 35.9146 318 0.000 1.78918 1.69117 1.88720 

BP 24.1445 318 0.000 1.22571 1.12583 1.32558 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

Kết quả kiểm định so sánh các cặp yếu tố năng lực cạnh tranh về sự khác biệt 

của các yếu tố năng lực cạnh tranh cho thấy: Giá trị trung bình giữa khả năng tài 

chính và khả năng marketing (sig = 0.850), khả năng tài chính và khả năng đổi mới 

sản phẩm-dịch vụ (Sig = 0.094) không có sự khác biệt;  đồng thời cũng không có sự 

khác biệt giữa khả năng quản trị điều hành và khả năng đổi mới sản phẩm – dịch vụ 

(sig = 0.186). Các cặp yếu tố khác thì có sự khác biệt rõ rệt. Do vậy, trong giai đoạn 

hiện nay đối với các ngân hàng thương mại cổ phần tại TP. Hồ Chí Minh thì đư ợc 

đánh giá đến khả năng phục vụ là cao nhất, tiếp đến là khả năng quản trị rủi ro và 

khả năng marketing đáp ứng thị trường. 
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Bảng 4.16: Kiểm định sự khác biệt giá trị trung bình mẫu nghiên cứu của từng cặp yếu 

tố năng lực cạnh tranh 

Các cặp yếu tố 

năng lực cạnh 

tranh 

Kiểm định khác biệt cặp 

Giá trị t 
Bậc tự 

do (df) 

Sig. (2-

tailed) Trung bình 
Độ lệch 

chuẩn 

Trung bình 

sai lệch chuẩn 

95% Khoảng tin cậy 

của khác biệt 

Dưới Trên 

FC - MAC 0.14269 0.79900 0.04474 0.05468 0.23071 3.190 318 0.002 

FC - MARC -0.00884 0.83546 0.04678 -0.10088 0.08319 -0.189 318 0.850 

FC - IPSC 0.08934 0.95014 0.05320 -0.01532 0.19401 1.679 318 0.094 

FC - RMC -0.26176 0.91333 0.05114 -0.36236 -0.16115 -5.119 318 0.000 

FC - OSC -0.38245 0.87004 0.04871 -0.47829 -0.28660 -7.851 318 0.000 

MAC - MARC -0.15154 0.63168 0.03537 -0.22112 -0.08196 -4.285 318 0.000 

MAC - IPSC -0.05335 0.71863 0.04024 -0.13251 0.02581 -1.326 318 0.186 

MAC - RMC -0.40445 0.78150 0.04376 -0.49054 -0.31836 -9.243 318 0.000 

MAC - OSC -0.52514 0.80139 0.04487 -0.61342 -0.43686 -11.704 318 0.000 

MARC- IPSC 0.09819 0.60870 0.03408 0.03113 0.16524 2.881 318 0.004 

MARC - RMC -0.25291 0.70646 0.03955 -0.33073 -0.17509 -6.394 318 0.000 

MARC- OSC -0.37360 0.71027 0.03977 -0.45184 -0.29536 -9.395 318 0.000 

IPSC - RMC -0.35110 0.77612 0.04345 -0.43659 -0.26560 -8.080 318 0.000 

IPSC - OSC -0.47179 0.80534 0.04509 -0.56050 -0.38307 -10.463 318 0.000 

RMC - OSC -0.12069 0.70900 0.03970 -0.19879 -0.04259 -3.040 318 0.003 

Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

4.4.2. Kiểm định giá trị trung bình mẫu của các yếu tố cấu thành năng lực cạnh 

tranh theo đặc điểm mẫu nghiên cứu 

Trong quá trình nghiên cứu thì vấn đề đặt ra là có sự khác biệt trong đánh giá 

năng lực cạnh tranh của các NHTMCP theo các đặc điểm của mẫu nghiên cứu. Kiểm 

định sự khác biệt để trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: 

1/ Có sự khác biệt trong đánh giá năng lực cạnh tranh giữa nam và nữ hay 

không? 

2/ Độ tuổi của các nhà quản trị có tạo ra sự khác biệt trong nhận thức về năng 

lực cạnh tranh không? 
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3/ Trình đ ộ chuyên môn khác nhau thì có đánh giá năng lực cạnh tranh khác 

nhau không? 

4/ Thâm niên làm việc và thâm niên quản lý có ảnh hưởng đến việc đánh giá 

năng lực cạnh tranh của ngân hàng không? 

Để trả lời câu hỏi trên chúng ta cần phải kiểm định các giả định về sự khác 

biệt các trung bình tổng của đám đông. Ta có giả thuyết và đối thuyết như sau: 

Giả thuyết: H0: µ1 = µ2 = . . .µk : Không có sự khác biệt giữa các trung bình 

của các nhóm được phân loại theo đặc điểm mẫu nghiên cứu 

Đối thuyết: H1: Tồn tại ít nhất một giá trị trung bình của nhóm thứ i (µi) khác 

với ít nhất giá trị trung bình của một nhóm còn lại.  

Tiếp theo chúng ta sẽ xem xét có hay không những đặc điểm cá nhân tác động 

đến quá trình đánh giá năng l ực cạnh tranh của NHTM như giới tính, tuổi, thời gian 

công tác, trình đ ộ chuyên môn, thâm niên quản lý bằng các kỹ thuật và kiểm định 

phương sai một chiều ( one-way Anova) 

4.4.2.1. Theo giới tính 

Giả thuyết và đối thuyết: 

H0 : Không có sự khác biệt sự đánh giá các yếu tố năng lực cạnh tranh giữa 

nam và nữ trên tổng thể 

HA: Có sự khác biệt giữa nam và nữ khi đánh giá các yếu tố năng lực cạnh 

tranh trên tổng thể 

Phân tích kết quả giá trị trung bình giữa nam và nữ cho thấy các giá trị đều 

đạt mức khá cao (đều trên 5,0) và có sự khác biệt nhau không nhiều. Đối với nam thì 

đánh giá năng lục tổ chức phục vụ là cao nhất (5,6872) tiếp đến là khả năng quản trị 

rủi ro (5,5762) và thấp nhất là khả năng quản trị (5,2443). Đối với nữ thì cũng đánh 

giá khả năng tổ chức phục vụ cao nhất và tiếp đến là khả năng quản trị rủi ro. Như 

vậy, có sự khá tương đồng trong đánh giá các yếu tố năng lực cạnh tranh giữa nam 

và nữ. 
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Bảng 4.17: Giá trị trung bình mẫu nghiên cứu của các yếu tố năng lực cạnh tranh 

NHTMCP theo giới tính 

Các yếu tố 

năng lực cạnh 

tranh 

 

N 

 

Trung 

bình 

 

Độ lệch 

chuẩn 

 

Sai số 

chuẩn 

 

95% Khoảng tin cậy cho 

trung bình 
Thấp 

nhất 

 

Cao 

nhất 

 Thấp hơn Cao hơn 

MAC 

Nam 187 5.2443 .82056 .06001 5.1260 5.3627 2.92 7.00 

Nu 132 5.2920 .77045 .06706 5.1593 5.4246 3.38 7.00 

Total 319 5.2640 .79932 .04475 5.1760 5.3521 2.92 7.00 

MARC 

Nam 187 5.3774 .79367 .05804 5.2629 5.4919 2.93 7.00 

Nu 132 5.4697 .72646 .06323 5.3446 5.5948 3.07 7.00 

Total 319 5.4156 .76675 .04293 5.3311 5.5000 2.93 7.00 

FC 

Nam 187 5.3436 .86171 .06301 5.2193 5.4679 3.00 7.00 

Nu 132 5.4962 .89634 .07802 5.3419 5.6505 2.25 7.00 

Total 319 5.4067 .87804 .04916 5.3100 5.5035 2.25 7.00 

IPSC 

Nam 187 5.2928 .90335 .06606 5.1625 5.4231 2.75 7.00 

Nu 132 5.3523 .89472 .07788 5.1982 5.5063 2.50 7.00 

Total 319 5.3174 .89886 .05033 5.2184 5.4164 2.50 7.00 

OSC 

Nam 187 5.6872 .92552 .06768 5.5536 5.8207 2.50 7.00 

Nu 132 5.9337 .81836 .07123 5.7928 6.0746 3.50 7.00 

Total 319 5.7892 .88977 .04982 5.6912 5.8872 2.50 7.00 

RMC 

Nam 187 5.5762 .87675 .06411 5.4497 5.7027 2.75 7.00 

Nu 132 5.7992 .84338 .07341 5.6540 5.9445 1.75 7.00 

Total 319 5.6685 .86876 .04864 5.5728 5.7642 1.75 7.00 

 Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

Kết quả kiểm định ANOVA các yếu tố năng lực cạnh tranh cho nam và nữ 

(Bảng 4.18) cho thấy không có sự khác biệt giữa nam và nữ khi đánh giá các yếu tố 

năng lực cạnh tranh đối với khả năng quản trị, marketing, tài chính và đổi mới sản 

phẩm. Tuy nhiên, có sự khác biệt khi đánh giá khả năng tổ chức phục vụ và khả năng 

quản trị rủi ro. 
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Bảng 4.18: Kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình mẫu nghiên cứu các yếu 

tố năng lực cạnh tranh của NHTMCP theo giới tính 

Các yếu tố năng lực 
cạnh tranh 

Tổng các 
bình 

phương 
Bậc tự do Trung 

bình F Sig. 

MAC 
Giữa nhóm .175 1 .175 .274 .601 
Trong nhóm 202.998 317 .640   
Tổng 203.173 318    

MARC 
Giữa nhóm .659 1 .659 1.122 .290 
Trong nhóm 186.297 317 .588   
Tổng 186.956 318    

FC 
Giữa nhóm 1.803 1 1.803 2.348 .126 
Trong nhóm 243.360 317 .768   
Tổng 245.163 318    

IPSC 
Giữa nhóm .274 1 .274 .338 .561 
Trong nhóm 256.652 317 .810   
Tổng 256.926 318    

OSC 
Giữa nhóm 4.704 1 4.704 6.035 .015 
Trong nhóm 247.057 317 .779   
Tổng 251.760 318    

RMC 
Giữa nhóm 3.849 1 3.849 5.167 .024 
Trong nhóm 236.157 317 .745   
Tổng 240.006 318    

 Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 
 

4.4.2.2. Theo độ tuổi 

Giả thuyết và đối thuyết: 

H0 : Không có sự khác biệt sự đánh giá các yếu tố năng lực cạnh tranh giữa 

các nhóm tuổi trên tổng thể 

HA: Có sự khác biệt giữa các nhóm tuổi khi đánh giá các yếu tố năng lực cạnh 

tranh trên tổng thể 

Kết quả kiểm định ANOVA cho giá trị trung bình của các yếu tố năng lực 

cạnh tranh theo độ tuổi cho thấy không có sự khác biệt trong đánh giá các yêu tố 

năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại. 
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Bảng 4.19: Kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình mẫu nghiên cứu các yếu tố 

năng lực cạnh tranh của NHTMCP theo độ tuổi 

Các yếu tố năng lực cạnh 
tranh 
  

Tổng các 
bình phương 

Bậc 
tự do 

Trung 
bình 

F Sig. 

MAC 
Giữa nhóm .522 2 .261 .407 .666 
Trong nhóm 202.652 316 .641   
Tổng 203.173 318    

MARC 
Giữa nhóm 2.276 2 1.138 1.947 .144 
Trong nhóm 184.680 316 .584   
Tổng 186.956 318    

FC 
Giữa nhóm 4.388 2 2.194 2.880 .058 
Trong nhóm 240.775 316 .762   
Tổng 245.163 318    

IPSC 
Giữa nhóm 2.512 2 1.256 1.560 .212 
Trong nhóm 254.414 316 .805   
Tổng 256.926 318    

OSC 
Giữa nhóm .601 2 .300 .378 .686 
Trong nhóm 251.160 316 .795   
Tổng 251.760 318    

RMC 
Giữa nhóm 4.322 2 2.161 2.897 .057 
Trong nhóm 235.684 316 .746   
Tổng 240.006 318    

 Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

4.4.2.3. Theo trình độ chuyên môn 

Giả thuyết và đối thuyết: 

H0 : Không có sự khác biệt sự đánh giá các yếu tố năng lực cạnh tranh giữa 

trình độ của nhà quản trị trên tổng thể 

HA: Có sự khác biệt khi đánh giá các yếu tố năng lực cạnh tranh giữa trình độ 

chuyên môn của các nhà quản trị trên tổng thể 

Trong mẫu nghiên cứu chỉ có 2 trình đ ộ của các nhà quản trị là đại học (103 

người) và sau đại học (216 người). Giá trị trung bình của các yếu tố năng lực cạnh 

tranh được đánh giá ở mức khá (>5,0).  

Kết quả kiểm định cho thấy không có sự khác biệt trong đánh giá các yếu 

năng lực cạnh tranh giữa trình đ ộ đại học và sau đại học. Thực tế do điều kiện các 

nhà quản trị tối thiểu phải có trình đ ộ chuyên môn từ đại học trở lên nên những vấn 



143 
 

 
 

đề về nhìn nhận đánh giá đều đồng nhất với nhau. Cả 6 yếu tố đều có giá trị Sig 

>0.05 (Thấp nhất là khả năng đổi mới sản phẩm-dịch vụ có Sig = 0.331 và cao nhất 

là khả năng quản trị rủi ro  Sig = 0.825) 

Bảng 4.20: Kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình mẫu nghiên cứu các yếu tố 

năng lực cạnh tranh của NHTMCP theo trình độ chuyên môn 

Các yếu tố năng lực 
cạnh tranh 

 

Tổng các bình 
phương Bậc tự do Trung 

bình F Sig. 

MAC 
  
  

Giữa nhóm .064 1 .064 .100 .752 
Trong nhóm 203.109 317 .641   
Tổng 203.173 318    

MARC 
  
  

Giữa nhóm .048 1 .048 .082 .775 
Trong nhóm 186.908 317 .590   
Tổng 186.956 318    

FC 
  
  

Giữa nhóm .724 1 .724 .939 .333 
Trong nhóm 244.439 317 .771   
Tổng 245.163 318    

IPSC 
  
  

Giữa nhóm .766 1 .766 .948 .331 
Trong nhóm 256.160 317 .808   
Tổng 256.926 318    

OSC 
  
  

Giữa nhóm .126 1 .126 .159 .691 
Trong nhóm 251.634 317 .794   
Tổng 251.760 318    

RMC Giữa nhóm .037 1 .037 .049 .825 
  
  

Trong nhóm 239.969 317 .757   
Tổng 240.006 318    

 Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

4.4.2.4. Theo thâm niêm làm việc 

Giả thuyết và đối thuyết: 

H0 : Không có sự khác biệt sự đánh giá các yếu tố năng lực cạnh tranh đối với 

thâm niên làm việc của nhà quản trị trên tổng thể 

HA: Có sự khác biệt khi đánh giá các yếu tố năng lực cạnh tranh đối với thâm 

niên làm việc của các nhà quản trị trên tổng thể 

Trong tổng thể 319 mẫu nghiên cứu có 37 người có thâm niên làm việc từ 1 

đến 5 năm, 167 người làm việc từ 5 đến 10 năm và trên 10 năm là 115 người. Kết 

quả kiểm định cho thấy các yếu tố về tài chính, quản trị và điều hành, marketing, đổi 



144 
 

 
 

mới và phát triển sản phẩm-dịch vụ, tổ chức phục vụ và quản trị rủi ro không có sự 

khác biệt trong đánh giá (đều có Sig>0.05).  

Bảng 4.21: Kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình mẫu nghiên cứu các 

yếu tố năng lực cạnh tranh của NHTMCP theo thâm niên làm việc 

Các yếu tố năng lực 
cạnh tranh 

Tổng các 
bình phương 

Bậc tự do Trung 
bình 

F Sig. 

MAC 
Giữa nhóm .098 2 .049 .076 .927 
Trong nhóm 203.076 316 .643   
Tổng 203.173 318    

MARC 
Giữa nhóm 1.899 2 .949 1.621 .199 
Trong nhóm 185.058 316 .586   
Tổng 186.956 318    

FC 
Giữa nhóm 2.844 2 1.422 1.854 .158 
Trong nhóm 242.319 316 .767   
Tổng 245.163 318    

IPSC 
Giữa nhóm 3.050 2 1.525 1.898 .152 
Trong nhóm 253.876 316 .803   
Tổng 256.926 318    

OSC 
Giữa nhóm 1.079 2 .539 .680 .507 
Trong nhóm 250.681 316 .793   
Tổng 251.760 318    

RMC 
Giữa nhóm 4.034 2 2.017 2.701 .069 
Trong nhóm 235.972 316 .747   
Tổng 240.006 318    

  Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra 

4.4.2.5. Theo thâm niên quản lý 

Giả thuyết và đối thuyết: 

H0 : Không có sự khác biệt sự đánh giá các yếu tố năng lực cạnh tranh đối với 
thâm niên quản lý của nhà quản trị trên tổng thể 

HA: Có sự khác biệt khi đánh giá các yếu tố năng lực cạnh tranh đối với thâm 
niên quản lý của các nhà quản trị trên tổng thể 

Kết quả kiểm định cho thấy không có sự khác biệt trong đánh giá các yếu 

năng lực cạnh tranh của của các nhà quản lý có thâm niên khác nhau tại ngân hàng. 

Điều này chứng tỏ trong quá trình bố trí và đề bạt thăng tiến của các ngân hàng đã 

cho thấy khi làm vai trò quản lý thì các vấn đề mình cần phải nắm bắt và có sự hiểu 

biết toàn diện về năng lực của ngân hàng. Cả 6 yếu tố đều có giá trị Sig >0.05 (Thấp 

nhất là khả năng quản trị rủi ro Sig = 0.115 và cao nhất là khả năng quản trị và điều 
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hành Sig=0.826). Chúng ta cũng th ấy, trong mẫu nghiên cứu có 32 giám đốc chi 

nhánh có thâm niên quản lý dưới 2 năm, 159 giám đốc có thâm niên quản lý từ 2-5 

năm, 104 giám đốc có thâm niên quản lý từ 5-10 năm và trên 10 năm 24 người trong 

tổng số mẫu 319 giám đốc chi nhánh trong nghiên cứu này. 

Bảng 4.22: Kiểm định sự khác biệt về giá trị trung bình mẫu nghiên cứu các yếu 

tố năng lực cạnh tranh của NHTMCP theo thâm niên quản lý 

Các yếu tố năng lực 
cạnh tranh 

Tổng các bình 
phương 

Bậc tự 
do 

Trung 
bình 

F Sig. 

MAC 
Giữa nhóm .246 2 .123 .192 .826 
Trong nhóm 202.927 316 .642   
Tổng 203.173 318    

MARC 
Giữa nhóm 1.326 2 .663 1.129 .325 
Trong nhóm 185.630 316 .587   
Tổng 186.956 318    

FC 
Giữa nhóm .704 2 .352 .455 .635 
Trong nhóm 244.459 316 .774   
Tổng 245.163 318    

IPSC 
Giữa nhóm 1.079 2 .540 .666 .514 
Trong nhóm 255.847 316 .810   
Tổng 256.926 318    

OSC 
Giữa nhóm 2.649 2 1.324 1.680 .188 
Trong nhóm 249.111 316 .788   
Tổng 251.760 318    

RMC 
Giữa nhóm 3.267 2 1.633 2.180 .115 
Trong nhóm 236.739 316 .749   
Tổng 240.006 318    

 Nguồn: Kết quả xử lý dữ liệu điều tra  

Tóm lại, kết quả kiểm định sự khác biệt của trung bình mẫu nghiên cứu trong 

việc đánh giá các yếu tố năng lực cạnh tranh của NHTMCP trên đại bàn TP.HCM 

với các đặc điểm của mẫu nghiên cứu cho thấy: Có sự khác biệt về giới tính trong 

đánh giá khả năng tổ chức phục vụ và khả năng quản trị rủi ro. Nó cho thấy, các nhà 

quản trị nam có cái nhìn về quá trình phục vụ và quan điểm rủi ro khác biệt so với 

các nhà quản trị nữ. Ngoài ra, trong các yếu tố khác của đặc điểm đối tượng điều tra 

đều không có sự khác biệt khi đánh giá các yếu tố của năng lực cạnh tranh. Nó cũng 

cho thấy rằng khi ở vai trò là ngư ời đứng đầu một ngân hàng/ chi nhánh ngân hàng 

và phải chịu trách nhiệm về kết quả kinh doanh của đơn vị mình thì tất cả các giám 

đốc đều nắm bắt một cách sâu sắc những yếu tố của năng lực cạnh tranh. Kể cả 
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những người trẻ có kinh nghiệm ít cho đến những người có kinh nghiệm lâu năm 

trong ngành tài chính ngân hàng. 

Tóm tắt chương 4 

Chương 4, kết quả chương trình nghiên cứu chính thức thông qua quá trình 

kiểm định các thang đo và mô hình nghiên c ứu. Kết quả CFA cho thấy các thang đo 

đều đạt yêu cầu về giá trị hội tụ, độ tin cậy và giá trị phân biệt cũng như giá trị liên 

hệ lý thuyết. Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết cho thấy không có sự khác biệt 

giữa mô hình lý thuyết và với kết quả kiểm định. Các giả thuyết đều được được chấp 

nhận trong mô hình nghiên cứu. 

Kết quả ước lượng mô hình cấu trúc tuyến tính cho thấy trong các nhân tố của 

năng lực cạnh tranh tác động đến kết quả kinh doanh thì nhân tố có tác động mạnh 

nhất là khả năng quản trị rủi ro (ß=0.310), tiếp đến là khả năng marketing (ß=0.307), 

ảnh hưởng cũng khá mạnh là khả năng tài chính của NHTM (ß=0.304) và khả năng 

quản trị và điều hành con người có ảnh hưởng ở mức ß=0.164, cuối cùng là khả năng 

đổi mới sản phẩm và khả năng tổ chức phục vụ có tác động tới yếu nhất kết quả kinh 

doanh ở mức ß=0.078 và ß=0.081. Như vậy, tất cả các yếu năng lực cạnh tranh đều 

có sự tác động cùng chiều với kết quả kinh doanh. Trong chương 5 sẽ tóm tắt nghiên 

cứu và đề xuất hàm ý quản trị nhằm phát triển và nuôi dưỡng các nhân tố để tạo nên 

năng lực cạnh tranh ngày càng mạnh và đạt được kết quả kinh doanh tốt cho các 

ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 
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CHƯƠNG 5 : KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý 

Trong chương này sẽ tóm tắt kết quả nghiên cứu chính và trên cơ sở kết quả 

nghiên cứu đề xuất một số hàm ý quản trị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và kết 

quả kinh doanh của ngân hàng thương mại cổ phần. Chương này bao gồm các nội 

dung chính là 5.1. Kết quả nghiên cứu; 5.2. Hàm ý quản trị và 5.3. Những hạn chế 

của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo. 

5.1. Kết quả nghiên cứu 

5.1.1. Kết quả mô hình đo lường 

Kết quả của mô hình đo lư ờng sau khi đã đi ều chỉnh, bổ sung cho thấy các 

thang đo đều đạt được độ tin cậy, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt cho phép. Riêng 

thang đo chất lượng quan hệ thuộc khả năng marketing có tổng phương sai trích hơi 

thấp (ρcv= 0.398). Tuy nhiên, độ tin cậy Cronbach’s Alpha lần lượt là 0.732 và độ tin 

cậy tổng hợp là 0.661. Như vậy, khi phân tích cả 3 chỉ số α, ρc, ρcv cho thấy chúng 

nằm trong khả năng chấp nhận được và có độ tin cậy đạt yêu cầu. Kết quả kiểm định 

thang đo có những ý nghĩa cụ thể sau đây: 

Thứ nhất về phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu này góp phần vào việc đặc 

thù hoá thang đo các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh được ứng dụng cho các 

NHTM, tại một trung tâm kinh tế tài chính năng động nhất của Việt Nam – Tp. Hồ 

Chí Minh. Điều này đóng góp quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu quản trị và chiến 

lược đối với các NHTM và doanh nghiệp trong các ngành nghề kinh doanh khác 

nhau. Đặc biệt, các thang đo đã s ử dụng trong thị trường quốc tế và các ngành nghề 

khác cũng có thể điều chỉnh và áp dụng cho ngành ngân hàng. 

Thứ 2, nghiên cứu này sử dụng 2 thang đo đa hướng là: (1) Khả năng quản trị 

dựa trên việc kiểm định khái niệm khả năng quản trị của AMCI (2012, 2013) bao 

gồm 4 khái niệm tiềm ẩn là: Tầm nhìn & chiến lược của lãnh đạo, lãnh đạo hiệu quả, 

lãnh đạo con người và khả năng tổ chức bao gồm 20 biến quan sát. Kết quả kiểm 

định cho thấy 2 khái niệm được hình thành là khả năng lãnh đạo và khả năng tổ chức 

nhân sự với 13 biến quan sát. Đây là một điểm mới trong nghiên cứu này, bởi vì các 
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thang đo được sử dụng trong nghiên cứu của AIM (2012, 2013) chỉ dừng lại ở mức 

thống kê mô tả kết quả và chưa có kiểm định nào cho các thang đo này; (2) Khả năng 

marketing là thang đo được xây dựng dựa trên 4 khái niệm tiềm ẩn từ nghiên cứu của 

Vorhies & Harker (2000) và Nguyễn Đình Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang (2008). Có 

sự tương đồng với nghiên cứu của Voirhies & Harker (2000) và Thọ & Trang (2008) 

với 4 thành phần là đáp ứng khách hàng, chất lượng quan hệ, phản ứng cạnh tranh, 

thích ứng môi trường và có tác động khá mạnh tới kết quả kinh doanh của NHTM. 

Thứ 3, kết quả kiểm định các thang đo đơn hướng đều có độ tin cậy và giá trị 

hội tụ cao đã góp ph ần vào việc đo lường dễ dàng hơn các yếu tố năng lực cạnh 

tranh. Đối với thang đo về khả năng tài chính đã khẳng định mức độ tin cậy và giá trị 

hội tụ. Đây là vấn đề mà hiệp hội BASEL đã kh ẳng định trong mô hình CAMELS. 

Riêng về khả năng đổi mới sản phẩm – dịch vụ và khả năng tổ chức phục vụ đã 

khẳng định lại giá trị của các thang đo này phù hợp cho ngành ngân hàng (từ nghiên 

cứu của (Damanpour. F, 1991; Desphandé & Farley, 2004 và Tahir & Bakar, 2007, 

Ladhari & ctg, 2011). 

Thứ 4, kết quả nghiên cứu này cũng kh ẳng định một vấn đề, khi nghiên cứu 

về mối quan hệ giữa năng lực cạnh tranh và kết quả kinh doanh của các ngân hàng 

thương mại có thể đo lường bằng các câu hỏi hành vi thông qua thang đo Likert từ 

các ý kiến chủ quan của các nhà quản trị ngân hàng thay vì đo lư ờng khách quan 

bằng kết quả tài chính. Như khẳng định của Uncels (2000) cho rằng dựa vào các chỉ 

số tài chính là quá khó khăn đặc biệt là các nước đang phát triển vì họ e ngại công bố 

rộng rãi các chỉ số tài chính và chỉ số năng lực cạnh tranh của mình. 

Cuối cùng, kết quả nghiên cứu của mô hình đo lường này giúp các nhà nghiên 

cứu trong lĩnh v ực quản trị và chiến lược sử dụng các thang đo lường trong nghiên 

cứu có độ tin cậy và giá trị khi dùng để đo lường. Nếu việc này không thực hiện một 

cách hợp lý thì giá trị của kết quả nghiên cứu sẽ là một vấn đề cần xem xét lại. 
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5.1.2. Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết  

Kết quả kiểm định cho thấy sự phù hợp của mô hình nghiên cứu với dữ liệu 

nghiên cứu (giải thích được 64,2%), cũng như vi ệc chấp nhận các giả thuyết đưa ra 

trong mô hình nghiên cứu này đã chỉ ra những ý nghĩa thiết thực cho các nhà quản trị 

ngân hàng lẫn cơ quan quản lý điều hành chính sách. 

Kết quả SEM cho thấy mô hình nhân tố năng lực cạnh tranh (khả năng quản 

trị, khả năng markeitng, khả năng tài chính, khả năng đổi mới sản phẩm-dịch vụ, khả 

năng tổ chức phục vụ và khả năng quản trị rủi ro) và kết quả kinh doanh của ngân 

hàng thương mại cổ phần như sau: Cả 6 nhân tố có ý nghĩa bao hàm trong năng lực 

cạnh tranh đều có sự ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại. 

Dưới đây sẽ thảo luận một cách thấu đáo về kết quả mô hình nghiên cứu lý thuyết. 

Thứ nhất, nghiên cứu này xây dựng thang đo khái niệm mới là khả năng quản 

trị rủi ro với 5 biến quan sát. Kết quả nghiên cứu khẳng định giá trị của thang đo có 

mức độ hội tụ, giá trị phân biệt, độ tin cậy và tính đơn hướng mà các nghiên cứu 

trước chưa thực hiện. Nó làm tiền đề để cho các nghiên cứu tiếp theo tiếp tục khẳng 

định giá trị của thang đo này.  

Thứ hai, kết quả cũng khẳng định khả năng quản trị rủi ro có sự tác động 

mạnh nhất lên kết quả kinh doanh. Thực tế ở Việt Nam, phần lớn lợi nhuận của ngân 

hàng thương mại tập trung vào 2 nghiệp vụ chính là huy động và tín dụng. Các yếu 

tố rủi ro phần lớn được xem xét trong khả năng rủi ro tín dụng, nếu các khoản tín 

dụng có dấu hiệu rủi ro, đổ vỡ nó sẽ làm cho ngân hàng rơi vào khả năng nợ xấu 

ngày càng cao. Từ đó, theo yêu cầu của ngân hàng nhà nước thì phải trích lập dự 

phòng đ ể đáp ứng yêu cầu đảm bảo giải quyết được nợ xấu. Mặt khác, trong quá 

trình nghiên cứu, thị trường ngân hàng, tài chính đang gặp phải tình trạng đổ vỡ của 

các khoản tín dụng. Có lẽ đây là những lý do dẫn đến kết quả nghiên cứu mà nó khác 

biệt với các nghiên cứu khi thực hiện tại các nước phát triển. Do vậy, kết quả nghiên 

cứu cũng phản ánh thực trạng trong giai đoạn hiện nay của hoạt động kinh doanh 

ngân hàng. 
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Thứ 3, kết quả nghiên cứu đã xác đ ịnh được mức độ tác động của từng 

nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của 

NHTM. Đặc biệt xác định được mức độ tác động của các thành phần năng lực 

cạnh tranh mà các mà các nghiên cứu trước chưa giải quyết.  

Thứ 4, kết quả nghiên cứu đã xác đ ịnh được thứ tự ưu tiên của các thành 

phần trong mô hình nghiên cứu. Cụ thể: Khả năng quản trị rủi ro là nhân tố tác 

động mạnh nhất đến kết quả kinh doanh (ß=0.310) điều này cũng cho th ấy thực tế 

khả năng quản trị rủi ro của các ngân hàng đang được quan tâm, nhất là vấn đề quản 

trị rủi ro tín dụng và nợ xấu yếu kém đã kéo theo l ợi nhuận và năng lực cạnh tranh 

của các NHTMCP giảm sút trong giai đoạn 2010-2013, tiếp đến là khả năng 

marketing (ß= 0.307), thứ 3 là khả năng tài chính (ß=0.304). Khả năng quản trị (ß= 

0.164), khả năng tổ chức phục vụ (ß=0.081). Riêng khả năng đổi mới sản phẩm – 

dịch vụ có sự ảnh hưởng nhỏ nhất (ß= 0.078) – điều này cũng chứng minh thực tế tại 

Việt Nam lợi nhuận của ngân hàng tập trung từ 70% – 80% từ lãi, nghĩa là vẫn tập 

trung vào các sản phẩm cốt lõi, chưa nhấn mạnh đến các sản phẩm giá trị gia tăng và 

hiện đại. Kết quả này giúp các nhà quản trị cần đặc biệt chú trọng đến khả năng 

quản trị rủi ro, khả năng tài chính và khả năng marketing trong quá trình ra quy ết 

định điều hành để có thể phát hiện, duy trì và phát triển năng lực cạnh tranh và 

kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM. 

Thứ 4, kết quả nghiên cứu đã giải quyết được khe hổng nghiên cứu khi phối 

hợp tiếp cận từ yếu tố nội tại, định hướng thị trường trong nghiên cứu năng lực cạnh 

tranh và làm rõ hơn k ết quả nghiên cứu của Jüttner & Wehrli (1994). Nó cho thấy 

một cái nhìn khái quát về các yếu tố năng lực cạnh tranh và tác động của năng lực 

cạnh tranh đến kết quả kinh doanh của NHTM nói riêng và doanh nghiệp nói chung. 

Tóm lại, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại có tác động rất lớn 

tới kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Nghiên cứu về 

năng lực đã đóng góp vào hướng nghiên cứu nguồn lực, năng lực của các ngân hàng. 

Đặc biệt nó cụ thể hoá các nghiên cứu ở dạng lý thuyết về nguồn lực (Lippman & 

Rumelt, 1982; Wernerfelt, 1984; Grant, 1991; Barney, 1991, 1996;  Peteraf, 1993) và 
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dựa trên năng lực (CBV) của doanh nghiệp (Sanchez & Heene, 1996; Prahalad & 

Hamel, 1990; Sanchez, 1997; Teece, Pisano & Shuen, 1997; Sanchez & Heene, 

2004, Freiling & ctg, 2008). Tuy nhiên, chưa có những nghiên cứu thực nghiệm 

trong thực tiễn ở lĩnh vực ngân hàng. Các nghiên cứu chủ yếu ở các khía cạnh độc 

lập, riêng lẻ chưa dựa trên nền tảng lý thuyết năng lực. 

5.2. Hàm ý quản trị 

Dựa trên kết quả nghiên cứu, dưới đây là những hàm ý quản trị được rút ra từ 

kết quả nghiên cứu của luận án. 

5.2.1. Nâng cao khả năng tài chính 

Nâng cao khả năng tài chính, tăng vốn đủ mạnh và hiệu quả phù hợp với quá 

trình tăng trư ởng và phát triển của các NHTMCP nhằm đảm bảo năng lực cạnh 

tranh, khả năng mở rộng và phát triển dịch vụ, đổi mới công nghệ hiện đại, . . . Kết 

quả nghiên cứu cho thấy, khả năng tài chính của ngân hàng có tác động khá mạnh 

ß=0.304 tới kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Thực tế, ngân hàng là 

một doanh nghiệp đặc thù trong kinh doanh tiền tệ nên khi có khả năng tài chính tốt, 

ngân hàng sẽ có đủ khả năng đối phó với các rủi ro trong hoạt động kinh doanh của 

mình đồng thời vẫn đảm bảo khả năng chi trả cho khách hàng. Để nâng cao khả năng 

tài chính các ngân hàng nên tập trung vào một số hàm ý sau. 

Thứ nhất, tăng vốn tự có và hệ số an toàn vốn: Với quy mô vốn như hiện nay, 

các NHTMCP sẽ khó đứng vững trong cạnh tranh trên thị trường tài chính Việt Nam, 

khi chúng ta từng bước thực hiện lộ trình cam kết của AFTA, BTA và WTO. Mặt 

khác, tiềm lực tài chính là một trong những nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến năng lực 

cạnh tranh của các ngân hàng. Do vậy, cần phải thực hiện những biện pháp để tăng 

cường tiềm lực tài chính của mình trong giai đo ạn hiện nay. Đồng thời cũng là đảm 

bảo những quy định của chính phủ theo nghị định số 10/2011/NĐ-CP về việc quy 

định mức vốn pháp định của các TCTD và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. 

Bên cạnh đó, các NHTMCP cần tập trung xử lý nợ xấu và nâng cao chất lượng tín 

dụng thay vì tập trung vào mở rộng tín dụng trong thời gian tới. Do quá trình xử lý 
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nợ xấu sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận để lại của ngân hàng nên nguồn vốn để tăng vốn 

chủ sở hữu sẽ đến trong việc phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư trong nước và 

nước ngoài. Hệ số an toàn vốn tối thiểu cần phải được xây dựng chi tiết hơn nữa tới 

các mức rủi ro của các khoản tín dụng nhu quy định hệ số chuyển đổi cao hơn đối 

với các khoản nợ ở nhóm cao hơn, như vậy mới phản ánh đúng được mức độ rủi ro 

mà các ngân hàng phải gánh chịu. Ngoài ra, quá trình tăng t ỷ lệ vốn chủ sở hữu cần 

phải hạn chế tình trạng sở hữu chéo giữa các ngân hàng nhằm đảm bảo mức vốn chủ 

sở hữu thực đủ lớn để trở thành tấm đệm cho rủi ro của ngân hàng. 

Thứ 2, nâng cao khả năng sinh lời: Khả năng tài chính không chỉ thể hiện ở 

quy mô vốn tự có, tỷ lệ an toàn vốn mà còn phần nào thể hiện khả năng sinh lời 

thông qua các chỉ số: thu nhập trên vốn chủ sở hữu; thu nhập trên tổng tài sản. Để 

nâng cao khả năng sinh lời, về cơ bản cần tập trung tăng doanh thu, giảm chi phí, cụ 

thể các NHTM cần phải: 

- Tăng doanh thu: Tăng trưởng tín dụng đi đôi với nâng cao chất lượng tín 

dụng là biện pháp hữu hiệu để tăng doanh thu trong điều kiện thu từ hoạt động tín 

dụng còn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu của các NHTMVN. Tùy vào thực tế, mỗi 

ngân hàng cần có những biện pháp cụ thể và đồng bộ để tăng cường công tác quản trị 

rủi ro tín dụng, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra sau cho vay nhằm 

giảm tỷ lệ nợ xấu. Chủ động, tích cực trong công tác xử lý nợ tồn đọng nhằm cải 

thiện chất lượng tài sản có. Các chi nhánh cần tích cực quan tâm hơn nữa đến công 

tác thu hồi nợ đã xử lý rủi ro để tăng thu nhập. Có thể xử lý nợ tồn đọng bằng các 

biện pháp: Thanh lý tài sản đối với những món nợ có tài sản đảm bảo; bán nợ cho 

công ty mua bán nợ, xóa nợ bằng nguồn từ quỹ dự phòng rủi ro; chuyển nợ thành 

vốn góp vào doanh nghiệp để kinh doanh; giãn nợ…  

Quan tâm đến việc nâng cao chất lượng và tiện ích cho dịch vụ, đẩy mạnh 

hoạt động marketing nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ, mở rộng thị trường, 

tìm kiếm thêm khách hàng mới để tăng doanh thu. Bên cạnh đó, các NHTM cần chú 

trọng vào việc tìm kiếm thêm những nguồn thu nhập mới từ những dịch vụ ngân 
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hàng bán buôn và ngân hàng bán lẻ mới như: đa dạng hóa dịch vụ truyền thống, phát 

triển thêm dịch vụ mới nhằm mở rộng nguồn thu.  

- Giảm chi phí: Để gia tăng lợi nhuận, bên cạnh nỗ lực tăng doanh thu thì n ỗ 

lực giảm chi phí là một khâu quan trọng. Do đó cần phải có biện pháp kiểm soát chặt 

chẽ chi phí.  

Xây dựng tiêu chí cụ thể cho việc ghi nhận những chi phí hợp lý phát sinh. 

Cần có phương án phân bổ chi phí cụ thể cho từng nghiệp vụ, từng bộ phận để theo 

dõi đánh giá kết quả hoạt động, qua đó tìm biện pháp giảm thiểu chi phí hoặc loại bỏ 

những chi phí không mang lại giá trị gia tăng. Nâng cao ý thức tiết kiệm, chống lãng 

phí của toàn thể cán bộ công nhân viên. Nghiên cứu xây dựng định mức chi phí gắn 

với kết quả kinh doanh cho từng bộ phận, từng loại nghiệp vụ.  

Gia tăng nguồn vốn huy động với lãi suất thấp sẽ làm giảm đáng kể chi phí 

hoạt động của ngân hàng. Các NHTMCP cần quan tâm đến việc tìm kiếm và gia tăng 

những nguồn vốn rẻ bằng cách phát triển các sản phẩm dịch vụ thanh toán không 

dùng tiền mặt, kết nối thanh toán với khách hàng, phát triển dịch vụ thu chi hộ, đẩy 

mạnh phát triển dịch vụ thẻ, dịch vụ Mobilebanking, dịch vụ trả lương qua tài 

khoản... qua đó tăng số dư trên tài khoản thanh toán của khách hàng nhằm tận dụng 

nguồn vốn giá rẻ đó cho hoạt động kinh doanh ngân hàng. Đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ để giảm chi phí, quá trình phát triển và ứng dụng công nghệ sẽ gắn liền với việc 

thay đổi quy trình xử lý, nhất là khi công nghệ mới giúp tự động hóa các giao dịch sẽ 

giúp ngân hàng giảm được rất nhiều chi phí, giảm giá thành dịch vụ qua đó giúp 

ngân hàng gia tăng khả năng cạnh tranh và tăng lợi nhuận. 

Thứ 3, các ngân hàng cần chú ý việc mua bán và sáp nhập các ngân hàng chỉ 

là biện pháp hiệu quả ngắn hạn để hạn chế sự cạnh tranh quá mức giữa các ngân 

hàng chứ không phải là biện pháp hữu hiệu để nâng cao khả năng tài chính của ngân 

hàng. Do thực tế khả năng quản trị của các NHTMCP hiện nay còn yếu kém nên việc 

sáp nhập nhiều ngân hàng nhỏ thành ngân hàng lớn thì chưa chắc khả năng quản trị 

sẽ tốt hơn mà thậm chí còn yếu đi. Ngoài ra, việc hợp nhất hay mua bán các ngân 

hàng không làm tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên tổng tài sản. 
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5.2.2.  Nâng cao khả năng tổ chức và quản trị con người 

Kết quả nghiên cứu của luận án cho thấy năng lực quản trị (bao gồm khả năng 

lãnh đạo và khả năng tổ chức con người) có tác động cùng chiều tới kết quả hoạt 

động kinh doanh ß=0,164. Điều này giúp cho các nhà quản trị ngân hàng cần phải 

nhận thấy và quan tâm hơn trong quản trị và điều hành. Do vậy, để nâng cao hiệu 

quả kinh doanh và năng lực cạnh tranh, ngân hàng cần phải: 

Thứ nhất, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự quản lý. Để nâng cao chất 

lượng đội ngũ nhân sự quản lý, các NHTMCP cần xây dựng một cơ chế lựa chọn 

nhân sự quản lý công khai và minh bạch. Việc lựa chọn các nhân sự ở vị trí quản lý 

cần được kết hợp với việc đánh giá nhân viên hàng năm, theo đúng các mức độ tiến 

bộ về các mặt, các tiêu chí theo năng lực toàn diện và cần xây dựng một kế hoạch 

nhân sự quản lý, có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ nguồn để đảm bảo tính kế thừa liên 

tục, tránh gây xáo trộn không cần thiết khi có những biến động về nhân sự quản lý và 

đáp ứng được nhu cầu về nhân sự quản lý khi thực hiện mở rộng mạng lưới hoạt 

động của ngân hàng. 

Hiện nay, kinh nghiệm quản lý các nghiệp vụ ngân hàng hiện đại của ban lãnh 

đạo của NHTMCP còn yếu, đặc biệt là kinh nghiệm sử dụng các công cụ hiện đại và 

công tác quản trị rủi ro. Do đó, cần tổ chức các khoá đào tạo riêng biệt cho cán bộ 

quản lý và hợp tác với các ngân hàng nước ngoài tổ chức các khoá đào tạo, tập huấn 

ở nước ngoài cho cán bộ quản lý. Các khoá đào tạo cần đặc biệt chú trọng đến những 

xu thế mới trong sự phát triển của lĩnh vực ngân hàng trong khu vực và trên thế giới. 

Đồng thời cần phải quan tâm đến xu thế về sự thay đổi danh mục tài sản của ngân 

hàng, hướng tới các dịch vụ về đầu tư, sản phẩm phái sinh và vấn đề gia tăng rủi ro 

thị trường.  

Thứ 2, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động điều hành. Đối với việc 

điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của ngân hàng thì cần phải thực  hiện 

phân công, phân nhiệm rõ ràng giữa các bộ phận chức năng cũng như v ị trí điều 

hành. Hiện  nay,  cơ cấu tổ chức của các NHTM cũng đã phân tách các chức năng 

giữa khối kinh doanh và khối quản lý hành chính chức năng. Tuy nhiên, trong quá 
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trình hoạt động vẫn nảy sinh những vấn đề về thông tin trong công tác điều hành. Do 

đó, NHTM cần phải quan tâm tới những vấn đề sau: 

1. Xây dựng hệ thống thông tin quản lý (MIS) đảm bảo sự thông suốt của các 

luồng thông tin từ các phòng ban, thậm chí là từ mỗi nhân viên về phòng ban và tới 

ban lãnh đ ạo cũng như t ừ ban lãnh đ ạo đến các phòng ban và tới từng nhân viên 

trong toàn hệ thống. Hệ thống thông tin quản lý có thể được triển khai thông qua các 

kênh truyền thông trong ngân hàng. Đặc biệt cần tập trung khai thác hệ thống thông 

tin quản lý điện tử qua công nghệ core-banking đang sử dụng trong toàn hệ thống 

của từng ngân hàng. Đây là hệ thống quản lý hiện đại và hiệu quả, đảm bảo sự nhanh 

chóng, thông suốt và an toàn các luồng thông tin trong nội bộ ngân hàng cũng như 

trong tiếp cận và xử lý thông tin từ bên ngoài.  

2. Thiết kế và sử dụng các mẫu báo cáo phù hợp nhằm bảo đảm cung cấp đầy 

đủ và kịp thời các thông tin chính xác về tình hình hoạt động của ngân hàng cũng 

như các biến động của thị trường để phục vụ cho việc ra quyết định của ban lãnh 

đạo. Trong đó, cần đặc biệt chú trọng đến các báo cáo phục vụ cho công tác quản trị 

rủi ro. 

3. Thiết lập các quy trình xử lý nghiệp vụ đầy đủ và rõ ràng. Hiện nay, các 

NHTM đã có các cẩm nang về các quy trình nghiệp vụ ngân hàng. Tuy nhiên, cần 

liên tục cập nhật các nghiệp vụ mới phát sinh trong quá trình hoạt động của một ngân 

hàng bán lẻ hiện đại nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy định về an toàn và hiệu quả 

trong toàn hệ thống. 

Thứ 3, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực được đánh giá 

là quan trọng nhất của mỗi ngân hàng. Một đội ngũ lao động được tuyển dụng, đào 

tạo và trả lương hợp lý là cơ s ở để các NHTMCP khai thác tối ưu những nguồn lực 

về vốn và công nghệ, tạo ra hiệu quả kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh. 

Kết quả này phụ thuộc rất lớn vào trình đ ộ chuyên môn, nghiệp vụ, tính năng động 

sáng tạo, đạo đức nghề nghiệp, thái độ phục vụ của cán bộ, nhân viên ngân hàng. Vì 

vậy, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là một nhiệm vụ mang tính chiến lược và 
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cấp bách không chỉ giải quyết nhu cầu cạnh tranh hiện tại mà còn nhằm đáp ứng 

chiến lược phát triển lâu dài của các ngân hàng thương mại. 

Để công tác củng cố và phát triển nguồn nhân lực được thực hiện liên tục và 

nhất quán, các NHTMCP cần phải xây dựng được chiến lược về quản trị nguồn nhân 

lực và thiết lập cơ chế thực thi chiến lược đó một cách hiệu quả. Nhà quản trị ngân 

hàng cần quan tâm tới những vấn đề cơ bản sau :  

-  Xây dựng một hệ thống đánh giá nhân viên minh bạch và khoa học: Hệ 

thống các công cụ và phương tiện để đánh giá công bằng và khách quan hiệu quả 

công việc và mức độ thành thạo của nhân viên. 

- Công tác đào tạo và phát triển nhân viên: Các ngân hàng cần xác định công 
tác đào tạo nhân viên nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp và cập nhật những kỹ năng, 
nghiệp vụ mới. Công việc này cũng góp phần không nhỏ nhằm nâng cao chất lượng 
dịch vụ, phong cách phục vụ của nhân viên ngân hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo chất 
lượng và hiệu quả công tác đào tạo, cần chú trọng những vấn đề sau : 

1. Cần xây dựng một chiến lược đ ào tạo dài hạn trên cơ sở chiến lược kinh 
doanh. Từ đó sẽ thống nhất trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực và kinh 
doanh nhằm tăng hiệu quả hoạt động. 

2. Thực hiện đánh giá kết quả đào tạo khoa học và nghiêm túc. Phương pháp 
đánh giá kết quả đào tạo có thể sử dụng là phương pháp khảo sát, điều tra bằng bảng 
câu hỏi để kịp thời có những cải tiến, sửa đổi phù hợp. Mặt khác, cũng cần đánh giá 
mức độ tiến bộ của nhân viên sau các khoá đào tạo dựa trên chất lượng và hiệu quả 
công việc, thông qua ý kiến đánh giá của cán bộ quản lý trực tiếp và bản thân nhân 
viên. 

3. Phải tiến hành đánh giá nhân tài và tổ chức nhân tài từ đó giúp ngân hàng 
phát triển tài năng lãnh  đạo cũng như đảm bảo giữ chân được nhân tài để dẫn dắt 
ngân hàng trong tương lai. Để đạt được điều này, các nhà quản trị cần xây dựng quy 
trình phát triển nghề nghiệp cho những nhân tài hiện có và tiềm năng. 

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Nó có vị trí và vai trò rất quan trọng trong 

sự phát triển của mỗi ngân hàng, bởi bất kỳ một ngân hàng nào nếu thiếu đi yếu tố 
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văn hoá ngôn ngữ tư liệu thông tin nói chung được gọi là tri thức thì doanh nghiệp 

khó có thể đứng vững và tồn tại được. Trong khuynh hướng xã hội ngày nay thì 

nguồn lực của một doanh nghiệp là con người mà văn hóa doanh nghiệp là cái liên 

kết và nhân lên nhiều lần các giá trị cho nguồn lực đó. Điều đó giải thích tại sao yếu 

tố văn hóa lại có mức tác động cao thứ hai tới sự hài lòng của nhân viên. Để tạo ra 

được một nét văn hóa riêng cho ngân hàng, cần có sự nổ lực đóng góp ở phong cách 

lãnh đạo của cả người lãnh đạo và tác phong làm việc của nhân viên. 

Một trong những cách để có thể xây dựng một nét văn hóa riêng cho ngân 

hàng là nhà quản lý phải tạo ra được một không khí làm việc cởi mở thân thiện trong 

công ty. Người quản lý cần phải hiểu rõ họ là người đang làm công tác quản trị ngân 

hàng chớ không phải là người cai trị. Để làm được điều này, điều thứ nhất trong 

ngân hàng cần có sự hợp tác chia sẻ, mọi công việc cần được thực hiện như kiểu 

nhân viên cũng là một cộng sự của bạn chứ không phải bạn đang ra lệnh cho họ. Thứ 

hai là một môi trường làm việc luôn có nụ cười, một nụ cười khích lệ công việc của 

cấp trên sẽ làm cho nhân viên của mình cảm thấy thoải mái hơn và có trách nhiệm 

hơn trong công việc. Thứ ba, hiểu tâm lý nhân viên là một trong những yếu tố quan 

trọng giúp cho người lãnh đạo có thể dễ dàng hơn trong việc giải quyết những xung 

đột hoặc tránh những căng thẳng xảy ra trong công việc. Thứ tư, có nguyên tắc 

nhưng không cố chấp, những quy định trong một tổ chức là cần thiết tuy nhiên 

những quy định đó nhằm đem lại sự ổn định cho tổ chức chứ không phải là những 

ràng buộc khiến nhưng viên cảm thấy không thoải mái trong công việc. 

Như vậy, trong một môi trường kinh doanh không ngừng vận động, thay đổi và 
nguồn nhân lực đang ngày càng trở nên khan hiếm. Các nhà quản trị ngân hàng cần 
phải tư duy lại các chiến lược, tầm nhìn hội nhập và quy trình sử dụng nhân sự bên 
ngoài, thu hút, tuyển dụng, phát triển và giữ chân nhân tài. Bởi vì, hiện nay nền tảng 
tri thức đóng vai trò ch ủ đạo, chất lượng nhân viên của ngân hàng sẽ có ảnh hưởng 
trực tiếp đến vị thế cạnh tranh và khả năng thành công trước đối thủ cạnh tranh của 
ngân hàng đó. 
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5.2.3. Nâng cao khả năng marketing 

Khả năng marketing là quá trình tích hợp được thiết kế để áp dụng những kiến 

thức, kỹ năng và nguồn lực của công ty đáp ứng  nhu cầu thị trường của doanh 

nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng giá trị sản phẩm và dịch vụ của mình và 

đáp ứng nhu cầu cạnh tranh. Nó được thể hiện thông qua việc liên tục theo dõi và 

đáp ứng được với những thay đổi của thị trường, bao gồm khách hàng, đối thủ cạnh 

tranh và thích ứng với môi trường kinh doanh. Kết quả nghiên cứu khẳng định khả 

năng marketing tác động mạnh (ß=0,307) tới kết quả kinh doanh của ngân hàng. Do 

vậy các NHTMCP cần đầu tư nuôi dưỡng và phát triển khả năng này thông qua các 

biện pháp sau: 

Thứ nhất, thực hiện tốt chính sách khách hàng. Thỏa mãn nhu cầu khách 

hàng, nâng cao sự nhận biết của khách hàng và tạo dựng sự trung thành của khách 

hàng luôn là điều các NHTM cần làm. Do vậy, việc xây dựng chính sách khách hàng 

hợp lý, đủ sức cạnh tranh là việc cần thiết để duy trì và phát triển mối quan hệ với 

khách hàng. Chính sách khách hàng giúp ngân hàng lựa chọn đúng đối tượng khách 

hàng mình phục vụ, tạo nên một hệ thống khách hàng truyền thống, từ đó nâng cao 

vị thế cạnh tranh của ngân hàng trên thị trường. Thông qua chính sách khách hàng, 

NHTMCP có thể đề ra những biện pháp hoạt động để từ đó định hướng cho sự phát 

triển của mình. Đ ối với khách hàng, chính sách khách hàng tạo cho họ sự an tâm, 

thuận tiện, chính xác, tiết kiệm thời gian, từ đó tạo ra sự hài lòng cao nhất cho khách 

hàng.  

Thứ hai, tăng cường công tác tư vấn và hỗ trợ khách hàng. Việc thực hiện tư 

vấn nhanh chóng, hiệu quả cho khách hàng trong suốt quá trình giao dịch sẽ giúp 

khách hàng hiểu rõ hơn về các dịch vụ của ngân hàng, góp phần làm cho danh mục 

sản phẩm dịch vụ của ngân hàng có sức hấp dẫn hơn đối với doanh nghiệp và cá 

nhân nhờ đó giúp các NHTM giữ chân được khách hàng. Do vậy trong thời gian tới 

ngân hàng cần tập trung nguồn lực để triển khai dịch vụ tư vấn khách hàng, hỗ trợ 

chăm sóc khách hàng, trong đó sự hiệu quả và tính chuyên nghiệp phải được đặt lên 

hàng đầu. Bố trí nhân viên có kiến thức nghiệp vụ vững vàng, nhã nhặn và nhiệt tình 
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để đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng như: Giới thiệu, tư vấn, giải thích các 

bước/quy trình giao dịch, hướng dẫn khách hàng. Các cuộc gọi, email, các phiên chat 

tới trung tâm được quản lý chặt chẽ và được điều phối trả lời kịp thời. Điều này 

không chỉ làm đa dạng hóa hình thức giao tiếp với khách hàng mà còn làm tăng ch ất 

lượng dịch vụ. Các NHTMCP cũng nên cân đ ối các nguồn lực để xác định nên đầu 

tư trang bị hệ thống với một lộ trình cụ thể. Tuyển chọn và đào tạo đội ngũ cán bộ 

công nhân viên bộ phận Contact Center sao cho mang lại hiệu quả cao nhất.  

Thứ ba, gìn giữ sự hài lòng và tăng cư ờng hợp tác với khách hàng. Nhu cầu 

của khách hàng ngày càng phát triển đa dạng, mức độ cạnh tranh trên thị trường 

ngày càng gay gắt hơn, các ngân hàng đều chú ý nâng cao chất lượng phục vụ, đảm 

bảo sự hấp dẫn của sản phẩm để giữ chân và thu hút được khách hàng sử dụng dịch 

vụ của mình. Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng dịch vụ là yếu tố sống còn và 

là đích nhắm chủ yếu mà các ngân hàng đều đeo đuổi. Xây dựng các chương trình 

khách hàng thân thiết, thường xuyên đưa ra những chính sách ưu đãi trong s ử dụng 

dịch vụ đối với khách hàng bán buôn và bán lẻ có quan hệ lâu dài với ngân hàng. 

Ngoài ra, các ngân hàng phải thường xuyên liên lạc với khách hàng để tạo dựng mối 

liên hệ thường xuyên với khách hàng thông qua việc thực hiện đúng các chính sách 

đã cam kết, cập nhật và thông báo kịp thời các thông tin về quyền lợi, về chính 

sách…  

Thứ 4, thường xuyên thu thập thông tin về môi trường vĩ mô và đối thủ cạnh 

tranh để có thể theo dõi những thay đổi của môi trường vĩ mô và đối thủ cạnh tranh. 

Từ đó phản ứng lại những thay đổi môi trường và đối thủ cạnh tranh một cách hiệu 

quả. Ngoài ra, thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, và môi trường kinh 

doanh phải thường xuyên được trao đổi, thảo luận giữa các cấp quản trị và các bộ 

phận chức năng trong ngân hàng để chuyển chúng thành tri thức cấp cao hơn và có 

giá trị hơn về thị trường của doanh nghiệp. 

5.2.4.  Đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng  

Theo các nghiên cứu của các chuyên gia ngân hàng trên thế giới, cách đây chỉ 

15 – 20 năm, nguồn thu nhập chính của hầu hết các ngân hàng ở Mỹ và Châu Âu là 
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từ hoạt động huy động vốn và cho vay, chiếm khoảng 90% tổng thu nhập. Đến nay, 

tỷ lệ này đã giảm xuống chỉ còn 60%, thậm chí có lúc chỉ còn 40%(4

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới. Để có thể cung 

cấp những sản phẩm dịch vụ mới. Các ngân hàng cần chú ý nghiên cứu các sản 

phẩm, dịch vụ đang được các ngân hàng trên thế giới triển khai cũng v ới những 

nghiên cứu cụ thể về nhu cầu trong nước để có những sửa đổi hoặc cải tiến phù hợp 

với nhu cầu thực tế trong nước. Công tác này cần phải chú trọng và tận dụng lợi thế 

). Hiện nay, các 

NHTM Việt Nam, thu nhập chủ yếu vẫn từ các sản phẩm dịch vụ truyền thống như 

huy động vốn, cho vay, kinh doanh ngoại tệ,  . . đây là một điểm yếu của ngân hàng 

Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy khả năng phát triển sản phẩm và khả 

năng tổ chức phục vụ của ngân hàng còn hạn chế. Nó tác động vào kết quả kinh 

doanh của ngân hàng khá thấp (ß=0,078 và ß=0,081). Do vậy, các ngân hàng phải 

thay đổi phương thức hoạt động của mình, thực hiện đa dạng hoá sản phẩm và tập 

trung nhiều vào hướng phát triển các dịch vụ như sau: 

Thứ nhất, đa dạng hoá sản phẩm – dịch vụ và phát triển sản phẩm dịch vụ 

ngân hàng hiện đại. Điểm yếu lớn nhất của các NHTM Việt Nam là phụ thuộc quá 

nhiều vào tín dụng, sản phẩm dịch vụ còn hạn chế. Hơn nữa, với nhóm khách hàng 

mục tiêu là các khách hàng cá nhân và các doanh nghiệp vừa và nhỏ, dịch vụ là yếu 

tố không thể thiếu để có thể phục vụ tốt nhằm thu hút và lôi kéo được nhóm khách 

hàng này. Do đó, đa dạng hoá sản phẩm dịch vụ là một vấn đề mang tính chiến lược 

dài hạn và cần phải cải tổ mạnh mẽ nhất của các NHTMCP khi các ngân hàng nước 

ngoài được đối xử bình đẳng như những ngân hàng trong nước. 

Với hệ thống phần mềm Core-banking của các ngân hàng cần được hiện đại 

hoá, được làm chủ hoàn toàn và tương thích với phần mềm của các ngân hàng tiên 

tiến trên thế giới. Như vậy, các ngân hàng mới có khả năng phát triển các sản phẩm, 

dịch vụ ngân hàng hiện đại như các ngân hàng tiên tiến khác. Tuy nhiên, yếu tố quan 

trọng nhất vẫn là chất lượng nguồn nhân lực. Do đó, giải pháp phát triển sản phẩm, 

dịch vụ của các NHTMCP cần quan tâm những vấn đề sau :  

                                                      
4 Global Banking Industry, nguồn Internet. 
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mà từng ngân hàng hiện đang có được – công nghệ tiên tiến, sự trợ giúp của các cổ 

đông chiến lược. Trong quá trình phát triển sản phẩm mới, cần tập trung nâng cao 

chất lượng dịch vụ truyền thống, đồng thời khai thác các sản phẩm mới, đặc biệt là 

các sản phẩm gia tăng – dịch vụ tăng thêm giá trị các dịch vụ cơ bản và thu hút 

khách hàng – bao gồm: thời gian xử lý giấy tờ, giờ mở cửa hoạt động, các tiện nghi 

trong phòng đ ợi, sự nhiệt tình giúp đ ỡ, thân thiện, . . của nhân viên ngân hàng, . . 

Đây chính là mấu chốt tạo nên sự khác biệt trong sản phẩm của ngân hàng so với các 

ngân hàng khác. 

Việc nghiên cứu phát triển sản phẩm mới cũng cần phải được tiến hành đồng 

bộ với những giải pháp marketing khác nhằm quảng bá sản phẩm, dịch vụ rộng rãi 

đồng thời xác định được phản ứng của khách hàng để có những quyết định đầu tư 

đúng đắn. 

Thứ hai, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Hiện nay, sự cạnh tranh 

giữa các ngân hàng ngày càng gay gắt. Khách hàng ngày càng có nhiều cơ hội lựa 

chọn các dịch vụ và vì thế mức độ trung thành của người tiêu dùng đối với ngân 

hàng cũng thay đổi theo chiều hướng giảm dần. Chính chất lượng, phong cách phục 

vụ chuyên nghiệp, tận tình của ngân hàng sẽ tạo ra sự khác biệt về sản phẩm dịch vụ 

giữa các ngân hàng. Bởi chất lượng dịch vụ ngân hàng do sự cảm nhận của chính 

khách hàng. Vì vậy, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng nhằm thu hút và giữ 

chân khách hàng là một yếu tố hết sức quan trọng để đảm bảo sự phát triển ổn định 

và bền vững, là một phần quan trọng trong nỗ lực nâng cao khả năng cạnh tranh của 

NHTMCP. 

Song song với việc nghiên cứu, cải tiến các dịch vụ cung cấp về mặt kỹ thuật, 

các ngân hàng cần chú trọng nhiều hơn đến chất lượng hoạt động giao dịch trực tiếp 

với khách hàng, đảm bảo khách hàng luôn được hài lòng khi sử dụng dịch vụ của 

ngân hàng về cả chất lượng sản phẩm lẫn chất lượng phục vụ. Điều này phụ thuộc 

trước hết vào tác phong làm việc và văn hoá giao dịch của các giao dịch viên. Ở các 

ngân hàng nước ngoài, các nhân viên giao dịch thường phải tuân thủ rất nghiêm ngặt 

các quy định về giao tiếp với khách hàng từ cách nói năng, chào hỏi đến cách trả lời 
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điện thoại. Tất cả những hành vi tuy rất nhỏ đó cũng đều có chuẩn mực quy định cụ 

thể để đảm bảo tính chuyên nghiệp của mỗi nhân viên. Do đó, để đạt được điều này 

các ngân hàng cần chú trọng đào tạo những kỹ năng mềm (soft skills) cho nhân viên 

như kỹ năng giao dịch, kỹ năng bán sản phẩm ngân hàng, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng 

nắm bắt tâm lý khách hàng, . . . 

Mặt khác, để đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì các ngân hàng cũng cần 

linh động hơn nữa trong việc kéo dài thời gian phục vụ của những chi nhánh nằm ở 

các trung tâm để tạo điều kiện thuận tiện hơn trong giao dịch với khách hàng. Các 

khách hàng cá nhân của các NHTMCP là tầng lớp thị dân trung lưu và công nhân 

viên, có công việc ổn định, sẽ khá bất tiện nếu thời  gian giao dịch của ngân hàng 

trùng với thời gian làm việc hành chính của họ. Do đó, ngân hàng cần xem xét tới 

đặc điểm khu vực hoạt động của từng chi nhánh, phòng giao dịch để linh hoạt thay 

đổi thời gian giao dịch. 

Thứ ba, mở rộng mạng lưới chi nhánh tạo thuận tiện cho khách hàng và nâng 

cao khả năng phục vụ. Khách hàng mục tiêu của các NHTMCP là các doanh nghiệp 

vừa và nhỏ, và khách hàng cá nhân. Do đó, cần phát triển mạng lưới chi nhánh của 

mình trên tất cả các tỉnh, thành phố trọng điểm trên cả nước, gắn với nhu cầu của 

khách hàng. Việc mở rộng các chi nhánh cần thực hiện theo hướng sau : 

1. Ưu tiên mở rộng mạng lưới tại các vùng kinh tế trọng điểm, các địa phương 
có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Tiếp đến là mở rộng ra các tỉnh, thành phố lân cận. 
Khi mở chi nhánh đầu tiên tại một địa phương thì quy mô chi nhánh phải đủ lớn để 
có thể đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng. Tiếp đó sẽ mở thêm các chi nhánh, 
phòng giao dịch, điểm giao dịch tại khu vực đó tuỳ thuộc vào tiềm năng của địa 
phương. 

2. Tăng cường mở các phòng giao dịch, điểm giao dịch tại các trung tâm 
thương mại, siêu thị. Khi mở các phòng giao dịch, điểm giao dịch tại đây sẽ tạo sự 
tiện lợi cho khách hàng khi mà thói quen mua sắm của người dân đã d ần thay đổi. 
Mặt khác, mở các phòng giao dịch, điểm giao dịch tại đây sẽ tiếp xúc với lượng 
khách hàng nhiều hơn so với các phòng giao dịch thông thường. Đồng thời, chi phí 
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đầu tư và bảo vệ sẽ thấp hơn cũng như thời gian hoạt động kéo dài trong cả ngày lễ 
và cuối tuần. 

3. Cần mở rộng mạng lưới hoặc liên kết với các ngân hàng khác trong hệ thống 
máy rút tiền tự động (ATM). Đây là một trong những trạm giao dịch của ngân hàng 
được bố trí ở nhiều nơi và không bị giới hạn bởi thời gian. Ngoài ra, hệ thống ATM 
cũng là một kênh quảng bá các sản phẩm dịch vụ và các tiện ích mới trong sản phẩm 
của NHTM. 

5.2.5. Nâng cao khả năng quản trị rủi ro 

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn hiện tại thì khả năng quản trị rủi 

ro có tầm quan trọng nhất (ß =0,310) đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân 

hàng. Hoạt động quản trị rủi ro trong ngân hàng bao gồm nhiều loại rủi ro: rủi ro 

hoạt động, rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro tín dụng, . . . . Hiện tại, các ngân 

hàng thương mại Việt Nam thường tập trung chú trọng đến rủi ro tín dụng và tìm 

nhiều biện pháp giảm thiểu rủi ro. Để nâng cao khả năng quản trị rủi ro đảm bảo tính 

lành mạnh trong hoạt động thì đ ỏi hỏi các ngân hàng cần phải quan tâm đến những 

vấn đề sau: 

Thứ nhất, cần phải có tư duy mới về quản trị rủi ro trong hoạt động ngân 

hàng, đặc biệt trong hoạt động quản trị rủi ro tín dụng từ phía các nhà quản trị cao 

cấp nhất của ngân hàng. Cần tập trung vào 4 loại rủi ro chính là rủi ro tín dụng, rủi ro 

thị trường, rủi ro tác nghiệp và rủi ro thanh khoản. 

Trước hết là rủi ro thanh khoản không chỉ có rủi ro trong việc thanh toán các 

khoản nợ đến hạn, các yêu cầu rút tiền tiết kiệm của khách hàng mà còn đư ợc tính 

đến từ việc thiếu vốn cấp tín dụng. Thứ 2 là rủi ro tác nghiệp xoay quanh bốn nguyên 

nhân chính là con người, hệ thống thông tin, quy trình xử lý và do khách quan. 

Những rủi ro này trong tình hình hiện nay càng trở nên phổ biến. Đặc biệt là rủi ro 

về phía con người, điều đó dẫn đến các khoản vay tiềm ẩn có thể là rủi ro, thậm chí 

ngay cả những cán bộ cao cấp của ngân hàng cũng ch ạy theo lợi nhuận mà bỏ qua 

quá trình kiểm soát rủi ro, hoặc nhân viên tín dụng cũng lại là người lừa đảo ngân 

hàng. Đây có thể là rủi ro không nhỏ cho ngâng hàng. Do vậy, đòi hỏi các nhà quản 
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trị cao cấp phải có tầm nhìn chiến lược trong quản trị rủi ro tổng thể, nâng cao chất 

lượng đội ngũ nhân sự của ngân hàng thông qua quá trình đào t ạo nghiệp vụ, quy 

trình xử lý , . . . và đặc biệt là phẩm chất đạo đức của các cán bộ ngân hàng trong quá 

trình làm việc. Thứ 3 là rủi ro thị trường như rủi ro từ lãi suất, tỷ giá, chứng khoán và 

các phản phẩm phái sinh. Sự biến động của lãi suất không ngừng trong giai đoạn vừa 

qua đã cảnh báo cho các ngân hàng về rủi ro thị trường. Đặc biệt, các ngân hàng 

chạy đua cấp tín dụng đã sử dụng các nguồn vốn ngắn hạn để cấp tín dụng cho các 

khoản vay trung và dài hạn thì rủi ro sẽ rất lớn. Các nhà quản trị cần cơ cấu lại tài 

sản nhằm đảm bảo cho việc cân đối trong quá trình sử dụng tài sản (Nguồn vốn dài 

hạn – tài trợ cho tài sản dài hạn và một phần ngắn hạn). Cuối cùng, rủi ro tín dụng 

không chỉ hiện diện trong trong vấn đề khách hàng không trả được nợ mà còn xuất 

hiện trong rủi ro danh mục cho vay. Các ngân hàng thường tập trung quá nhiều vào 

một loại tín dụng, không đa dạng hoá các loại hình. Đặc biệt là mức độ tập trung tín 

dụng vào một khách hàng quá lớn dễ dẫn đến rủi ro. Do vậy, cần đa dạng hoá danh 

mục cho vay và đa dạng hoá khách hàng tránh tập trung tín dụng như hiện nay. 

Thứ hai, nâng cao chất lượng thẩm định và xếp hạng tín nhiệm khách hàng để 

quản trị rủi ro. Hiện nay, các khoản tín dụng cấp ra các ngân hàng rất coi trọng tài 

sản thế chấp. Với cách tư duy này các ngân hàng thương mại coi việc thanh lý tài sản 

thế chấp là phương pháp chính để giải quyết rủi ro tín dụng. Tuy nhiên, để thanh lý 

được tài sản thế chấp phải đảm bảo tính pháp lý, có giá trị, tính khả mại và có khả 

năng quản lý, . .  Do vậy, quản lý rủi ro cần có nguyên tắc rất quan trọng là tài sản 

thế chấp chỉ là nguồn trả nợ thứ yếu, nguồn trả nợ chính phải là doanh thu và dòng 

tiền trả nợ của người vay. Ngoài ra, rủi ro trong cấp tín dụng của ngân hàng có thể 

tăng lên gấp đôi bởi nguyên nhân chủ quan của mình mà còn gánh chịu rủi ro do 

khách hàng gây ra. Vì vậy, cần phải nâng cao chất lượng việc đánh giá khả năng trả 

nợ của người vay thông qua việc chuyên môn hoá hoạt động về xếp hạng tín nhiệm 

khách hàng  trong cả ba giai đoạn: trước khi cấp tín dụng, giám sát sau khi giải ngân 

và xây dựng chính sách đối với khách hàng cũng như quản lý danh mục tín dụng một 

cách có hiệu quả trong việc mở rộng khách hàng, giảm thấp được rủi ro, tăng lợi 

nhuận cho ngân hàng. 
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Thứ ba, cần phải nâng tầm quan trọng trong chức năng quản trị rủi ro trong 

hoạt động quản trị ngân hàng thay vì nó chỉ là chức năng hỗ trợ. Bởi rủi ro luôn hiện 

diện trong tất cả các hoạt động hàng ngày của ngân hàng. Ngoài ra, ngân hàng cũng 

cần nâng cao năng lực công nghệ nhằm đáp ứng trong quá trình kiểm soát quy trình 

và hoạt động kinh doanh. 

Thứ tư, thiết kế mô hình quản trị rủi ro hiệu quả theo khuyến nghị của Ngân 

hàng thanh toán quốc tế - BIS ban hành vào tháng 6/2012, ngân hàng nên xây dụng 

mô hình quản trị rủi ro theo mô hình Ba tuyến phòng vệ (1) quản trị các dòng sản 

phẩm, (2) chức năng quản trị rủi ro hoạt động độc lập và (3) chức năng kiểm toàn nội 

bộ. Vai trò của ba tuyến phòng vệ có sự khác biệt như sau: Chức năng quản lý rủi ro 

thiết kế và phân bổ khuôn khổ rủi ro hoạt động của ngân hàng, sau đó các bộ phận 

kinh doanh và bộ phận hỗ trợ thực hiện khuôn khổ này dưới sự giám sát của chức 

năng quản trị rủi ro. Chức năng kiểm toán nội bộ xem xét một cách độc lập khuôn 

khổ có được thiết kế một cách đầy đủ và có được thực hiện hiệu quả không, và do đó 

bộ phận này có chức năng giám sát hoạt động của tuyến phòng vệ thứ nhất và thứ 

hai. Mô hình cho phép ngân hàng đán h giá được liệu các chốt kiểm soát có được 

thiết kế đầy đủ và có đang vận hành hiệu quả nhằm giảm thiểu rủi ro trong hoạt động 

của ngân hàng hay không. Đây là những giải pháp nhằm nâng cao khả năng quản trị 

rủi ro và giảm nợ xấu của các ngân hàng trong giai đoạn hiện nay. 

5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo 

Mỗi công trình nghiên cứu đề có những kết quả và hạn chế của nó. Trong 

nghiên cứu này cũng có những hạn chế cụ thể như sau: 

Thứ nhất, mô hình nghiên cứu được xây dựng trong chương 2 chỉ dừng lại ở 6 

yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và phân tích sự tác động của 6 yếu tố này tới 

kết quả kinh doanh của các NHTMCP trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. Đây là nghiên 

cứu nhằm kiểm định trong ngành ngân hàng nhưng lại giới hạn trên địa bàn 

TP.HCM. Kết quả đã nhận diện được 6 nhân tố là: khả năng quản trị (khả năng lãnh 

đạo, khả năng quản trị nhân sự), khả năng marketing (đáp ứng khách hàng, chất 

lượng quan hệ, phản ứng cạnh tranh, thích ứng môi trường kinh doanh), khả năng tài 
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chính, khả năng đổi mới sản phẩm-dịch vụ, khả năng tổ chức phục vụ và khả năng 

quản trị rủi ro có tác động cùng chiều lên kết quả kinh doanh của NHTMCP tại 

TP.HCM. 

Thứ hai, phạm vi nghiên cứu chỉ đánh giá năng lực cạnh tranh từ phía các nhà 

quản trị ngân hàng tại TP.HCM chưa thể hiện hết đặc điểm năng lực cạnh tranh của 

các NHTMCP Việt Nam. Do vây, cần có những nghiên cứu nhằm kiểm định mô 

hình này trên các đ ịa bàn khác như Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ hoặc trên cả nước để 

gia tăng tính khái quát của mô hình nghiên cứu. 

Thứ ba, nghiên cứu này đánh giá năng lực cạnh tranh từ phía ngân hàng chưa 

có những đánh giá từ phía khách hàng. Do vậy, nó vẫn còn mang tính chủ quan từ 

quan điểm và nhận thức của các nhà quản trị ngân hàng. Mặt khác, đối tượng khảo 

sát là giám đốc chi nhánh nên trong những nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng đối 

tượng khảo sát bao gồm lãnh đ ạo tại hội sở và chi nhánh sẽ có thông tin chính xác 

hơn về nhận thức đối với năng lực cạnh tranh. 
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KẾT LUẬN 

 

Mục đích chính của nghiên cứu này là khám phá và kiểm định, bổ sung các 

yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại và sự ảnh hưởng của 

các yếu tố này đến kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại. Nghiên cứu này 

dựa vào lý thuyết năng lực cạnh tranh xuất phát từ các nguồn lực, năng lực của 

doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh tiếp cận từ thị trường. Từ đó xem xét, đánh giá 

và xây dựng mô hình nghiên cứu ứng dụng cho các ngân hàng thương mại cổ phần 

trên địa bàn TP.HCM (trình bày chương 2).  

Phương pháp nghiên cứu được sử dụng để đánh giá và kiểm định thang đo và 

mô hình lý thuyết trong nghiên cứu bao gồm 3 bước chính: Nghiên cứu định tính 

(nghiên cứu lý thuyết và thảo luận ý kiến chuyên gia), nghiên cứu sơ bộ nhằm đánh 

và khám phá các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại. 

Nghiên cứu này được thực hiện phỏng vấn trực tiếp trên 121 Phó Giám đốc chi 

nhánh  của các NHTMCP đang hoạt động trên địa bàn TP.HCM. Nghiên cứu chính 

thức được thực hiện sau khi điều chỉnh lại thang đo từ kết quả nghiên cứu sơ bộ đã 

được thực hiện bằng phương pháp định lượng với n=319 thông qua việc điều tra phát 

phiếu trực tiếp Giám đốc chi nhánh ngân hàng. Nghiên cứu này kiểm định thang đo 

bằng nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình nghiên cứu lý thuyết bằng mô hình cấu 

trúc tuyến tính (SEM) (kết quả trình bày ở chương 3 và 4). Chương 4 đã phân tích và 

kiểm định các thang đo lường và mô hình nghiên cứu lý thuyết. Kết quả cho thấy các 

thang đo nghiên cứu đều đạt được giá trị hội tụ, độ tin cậy và giá trị phân biệt cao. 

Mô hình nghiên cứu có độ phù hợp giải thích được 64,2% biến thiên của dữ liệu 

nghiên cứu. Các giả thuyết đều được chấp nhận ở độ tin cậy 95%, ngoại trừ giả 

thuyết H4 có độ tin cậy ở mức 90% 

Nghiên cứu đã xây dựng thang đo mới (khả năng quản trị rủi ro) trong năng 

lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại và kiểm định cho thấy khả năng quản trị 

rủi ro có tác động mạnh nhất tới kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại. Bên 

cạnh đó, thang đo năng lực quản trị với đề xuất ban đầu bao gồm 4 nhân tố (Tầm 
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nhìn & chiến lược của lãnh đạo, lãnh đạo hiệu quả, lãnh đạo con người và khả năng 

tổ chức), kết quả kiểm định cho thấy có 2 nhân tố được hình thành là khả năng lãnh 

đạo và khả năng tổ chức nhân sự. 

Ngoài ra, kết quả nghiên cứu xác định được tầm quan trọng và mức độ ảnh 

hướng của từng yếu tố năng lực cạnh tranh đến kết quả kinh doanh của ngân hàng 

thương mại. Từ đó, đưa ra hàm ý qu ản trị đối với các nhà quản trị ngân hàng trong 

quá trình xây dựng chiến lược cạnh tranh và điều hành kinh doanh nhằm nâng cao 

hiệu quả kinh doanh của NHTM. 
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Phụ Lục 1: Tổng hợp 84 công trình có liên quan đến năng lực quản trị kinh doanh được 
công bố từ năm 1990 đến 2002 (Pekka Huovinen, 2008) 



182 
 



183 
 



184 
 



185 
 

 

Nguồn: Pekka Huovinen (2008, tr191-195) 
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Phụ Lục 2:  Tổng hợp công trình nghiên cứu và thang đo kết quả kinh doanh từ năm 
1991 đến 2011 (Yadav, Sushil & Sagar, 2013) 
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Nguồn: Yadav. N, Sushil & Sagar. M. (2013, tr.953-960) 
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Phụ lục 3a 

NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH KHÁM PHÁ KHÁI NIỆM NĂNG LỰC CẠNH 
TRANH VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA 

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 

 

1. Thiết kế nghiên cứu: 

1.1. Giới thiệu: 

Năng lực cạnh tranh và các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của các 
NHTMCP như đã trình bày ở chương 2 có những thay đổi khá lớn ngay cả trong khái 
niệm thế nào là năng lực cạnh tranh. Tiếp theo là các thành phần cấu thành nên năng lực 
cạnh tranh cũng có những thay đổi rất lớn trong các nghiên cứu của các tác giả trong các 
lĩnh vực khác nhau. Mặt khác, không thể đưa ra mô hình nguyên m ẫu, đã đư ợc khẳng 
định ở các môi trường kinh doanh khác nhau và trong những điều kiện ngành nghề khác 
để kiểm định cho ngành ngân hàng tại một nền kinh tế đang phát triển tại Việt Nam và 
ngành ngân hàng có nhiều thay đổi nhanh chóng trong giai đoạn hiện nay. Do vậy, nghiên 
cứu định tính thông qua thảo luận nhóm chuyên gia được thực hiện nhằm đề xuất mô 
hình nghiên cứu cho phù hợp với đặc thù của ngành ngân hàng Việt Nam, mà đặc biệt là 
các ngân hàng thương mại cổ phần là những ngân hàng có thời gian tham gia vào thị 
trường ngân hàng mới chỉ từ 10 đến 20 năm và quy mô hoạt động còn nhỏ, cũng như 
năng lực cạnh tranh còn yếu. 

1.2. Mục đích nghiên cứu: 

Mục đích của cuộc nghiên cứu là để khám phá, điều chỉnh và bổ sung mô hình 
năng lực cạnh tranh và ảnh hưởng của các nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh đến kết 
quả hoạt động kinh doanh, ứng dụng cho một lĩnh vực đặc thù là các ngân hàng thương 
mại cổ phần tại TP. Hồ Chí Minh - Việt Nam. 

1.3. Phương pháp nghiên cứu. 

Thảo luận nhóm chuyên gia tập trung là một trong các công cụ thích hợp cho 
chương trình nghiên cứu này. Nhóm chuyên gia gồm 14 người là những nhà nghiên cứu 
và nhà quản trị trong các NHTMCP đang làm việc tại TP.Hồ Chí Minh được tổ chức tại 
Khoa QTKD trường Đại Học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh để thảo luận liên quan đến các 
yêu cầu nghiên cứu.  

Cuộc thảo luận được thực hiện nhằm làm sáng tỏ một số vấn đề sau: 
1. Định nghĩa về năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 
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2. Xác định các yêu tố cấu thành năng lực cạnh của các ngân hàng thương mại 
3. Năng lực cạnh tranh các NHTM được đánh giá trên các tiêu chí nào? 
4. Tác động của năng lực cạnh tranh đến kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM  
5. Khám phá các tiêu chí đo lường các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và kết 
quả kinh doanh của NHTMCP 

1.4. Dàn bài thảo luận ý kiến chuyên gia 

Phần I. Giới thiệu  

Xin chào Quý thầy/cô và các chuyên gia trong lĩnh v ực Tài chính – Ngân hàng, 
Tôi là Nguyễn Văn Thụy – Giảng viên khoa QTKD trường ĐHNH TP.HCM. Chúng tôi 
đang tiến hành chương trình nghiên c ứu về năng lực cạnh tranh của các NHTM và ảnh 
hưởng của nó tới kết quả hoạt động kinh doanh của các NHTM tại TP.Hồ Chí Minh. 
Chúng tôi rất hân hạnh được thảo luận với quý thầy cô và các chuyên gia một số vấn đề 
về các nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh và ảnh hưởng của nó tới kết quả hoạt động 
kinh doanh của NHTMCP. Xin quý thầy cô, chuyên gia vui lòng trao đổi thẳng thắn các ý 
kiến của mình, tất cả các ý kiến đều rất hữu ích cho cuộc nghiên cứu và sẽ góp phần cho 
các NHTM nâng cao năng lực cạnh tranh và kết quả hoạt động kinh doanh của mình. 

Thời gian dự kiến là 90 phút. 

I. Tổng quan về năng lực cạnh tranh của NHTM 

1/ Theo quan điểm quý Thầy/Cô/Chuyên gia thì năng l ực cạnh tranh của NHTM được 
định nghĩa như thế nào?  

2/ Theo quý Thầy/cô/chuyên gia thì các yếu tố nào cấu thành nên năng lực cạnh tranh của 
các NHTM? 

3/ Theo quý Thầy/Cô/Chuyên gia thì năng l ực cạnh tranh của các NHTM được đánh giá 
dựa trên các tiêu chí gì? 

4/ Theo ý kiến của quý Thầy/cô/chuyên gia thì năng lực cạnh tranh có ảnh hưởng như thế 
nào đến kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM? 

II. Khám phá các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và kết quả hoạt động kinh 
doanh của NHTM 

1/ Khi đánh giá khả năng quản trị và tổ chức của NHTM thì dựa trên những tiêu chí nào?  
2/ Khả năng Marketing (đáp ứng khách hàng, chất lượng quan hệ, phản ứng với đối thủ 
cạnh tranh, thích ứng với môi trường kinh tế) có phải là một yếu tố tạo nên năng lực cạnh 
tranh của NHTM không? Và nó được đo lường bằng những tiêu chí nào? 
3/ Khả năng tài chính của NHTM được đo lường bằng các tiêu chí nào? 
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4/ Khả năng tổ chức phục vụ được đo lường bằng tiêu chí nào?  
5/ Khả năng đổi mới sản phẩm-dịch vụ được đo lường thông qua các tiêu chí nào ? 
6/ Khả năng quản trị rủi ro được đo lường bằng các tiêu chí nào?  
7/ Theo quý Thầy/Cô/Chuyên gia thì kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM được 
đánh giá trên cách khía cạnh nào? 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý vị 

1.5. Kết quả nghiên cứu 

I. Tổng quan về năng lực cạnh tranh của các Ngân hàng thương mại 

1. Theo M.Porter (1985, 1998) thì năng l ực cạnh tranh của doanh nghiệp là khả 
năng duy trì, mở rộng thị phần và đạt lợi nhuận cao của doanh nghiệp. Kết quả thảo luận 
nhóm hầu hết các ý kiến đều tập trung cho rằng năng lực cạnh tranh của NHTM là “Khả 
năng cạnh tranh của một NHTM là khả năng (năng lực) mà ngân hàng có thể duy trì vị trí 
của nó một cách lâu dài trên thị trường cạnh tranh thông qua việc cung cấp các sản phẩm 
và dịch vụ thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và đảm bảo việc thực hiện một tỷ lệ lợi 
nhuận ít nhất bằng tỷ lệ đòi hỏi cho việc tài trợ những mục tiêu, đồng thời thực hiện được 
những mục tiêu mà ngân hàng đề ra”. Như vậy, các ý kiến này khá tương đồng với quan 
điểm của M.Porter. Ngoài ra, có ý kiến cho rằng năng lực cạnh tranh là quá trình sử dụng 
các tài sản, nguồn lực mà ngân hàng có thông qua khả năng của đội ngũ quản trị để xây 
dựng, cấu trúc, phối hợp chúng nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho ngân hàng và đạt mục tiêu 
đề ra. Từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh cho ngân hàng thương mại. Với ý kiến này nó khá 
gần với quan điểm của Sanchez & Heence (1996). Tóm lại, khái niệm năng lực cạnh 
tranh vẫn chưa được thống nhất trong các ý kiến. Điều này cũng phù hợp với các nghiên 
cứu về  cạnh tranh và năng lực cạnh tranh. 

2. Kết quả khi được hỏi các yếu tố nào cấu thành năng lực cạnh tranh thì các ý 
kiến đều cho rằng năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại bao gồm các yếu tố (1) 
Khả năng tài chính, (2) Khả năng quản trị và sử dụng nguồn nhân lực, (3) Khả năng phục 
vụ nhằm đem lại chất lượng dịch vụ cao, (4) Khả năng đổi mới và phát triển sản phẩm 
dịch vụ, (5) Khả năng đáp ứng những thay đổi của thị trường, khách hàng và phản ứng 
với sự cạnh tranh của các đối thủ. Ngoài ra, có một số ý kiến đã phân tích đến (6) khả 
năng quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại trong bối cảnh nợ xấu của NHTM Việt 
Nam cao. 

Như vậy, có 6 yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh được xem xét cụ thể là: Khả 
năng tài chính, khả năng quản trị, khả năng marketing, khả năng đổi mới và phát triển sản 
phẩm-dịch vụ, khả năng tổ chức phục vụ và khả năng quản trị rủi ro. 
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  3. Khi được hỏi về năng lực cạnh tranh của NHTM được đánh giá như thế nà o? 
Kết quả thảo luận của các thành viên khẳng định năng lực cạnh tranh được đánh giá 
thông qua kết quả ngân hàng có đạt mục tiêu đề ra hay không. Đó là kết quả hoạt động 
kinh doanh của nó. Như vậy, một ngân hàng có năng lực cạnh tranh cao khi kết quả hoạt 
động kinh doanh đạt mục tiêu đề ra. Và các ý kiến đều đồng ý cho rằng năng lực cạnh 
tranh của NHTM có ảnh hưởng rất mạnh đến kết quả kinh doanh của NHTM.  

II. Khám phá các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và kết quả kinh doanh của 
NHTM 

1. Khả năng quản trị đề cập đến năng lực quản lý tổng thể của một tổ chức mà các 
nhà quản trị có thể áp dụng trong tổ chức và điều hành doanh nghiệp để đạt được kết quả 
mong muốn. Nó thể hiện qua năng lực tổ chức và điều hành của doanh nghiệp. 

2. Các ý kiến khẳng định năng lực Maketing là yếu tố tạo nên năng lực cạnh tranh 
- tạo khả năng thu hút khách hàng, giữ chân khách hàng từ đó duy trì được thị phần. Khả 
năng marketing là bề nổi của các yếu tố cấu thành (marketing bao quanh các năng lực cốt 
lõi) để tạo nên mô hình:  lõi <=> marketing <=> khách hàng đồng thời marketing cũng 
chính là 1 yếu tố thuộc "lõi" nên nó cũng tạo ra giá trị gia tăng của riêng nó cho ngân 
hàng. Như vậy, các ý kiến đóng góp khá tương hợp với quan điểm của Jüttner & Wehrli 
(1994) khẳng định Maketing là năng lực chuyển hoá giữa năng lực bên trong của tổ chức 
nhằm đáp ứng những yêu cầu của thị trường. Ngoài ra, các ý kiến cũng đồng ý với các 
yếu tố của khả năng marketing được đánh giá thông qua quá trình đáp ứng nhu cầu khách 
hàng, phản ứng với những thay đổi cạnh tranh của đối thủ cạnh tranh, chất lượng các mối 
quan hệ và thích ứng với thay đổi môi trường vĩ mô. Quan điểm này phù hợp với nghiên 
cứu của (Kohli & Jaworski,

Khái niệm 
về khả năng quản trị của AIM (2012, 2013) đã đề cấp tới 4 vấn đề mà nhà lãnh đạo, quản 
trị của doanh nghiệp phải có là (1) Tầm nhìn chiến lược của lãnh đ ạo, (2) lãnh đ ạo hiệu 
quả trong tổ chức, (3)  lãnh đ ạo con người trong tổ chức và (4) Năng lực tổ chức. Trong 
quá trình thảo luận các các ý kiến đều đồng ý với quản điểm của AIM. Tuy nhiên, một số 
ý kiến cho rằng, khả năng quản trị bao gồm khả năng lãnh đạo của các nhà quản trị ngân 
hàng và việc tổ chức quản lý đội ngũ nhân sự nhằm phát huy năng lực của nguồn nhân 
lực trong ngân hàng. Như vậy, để đánh giá năng lực quản trị cần xác định trên 4 khía 
cạnh là tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo ngân hàng, hiệu quả của công tác lãnh đạo, quá 
trình dẫn dắt, động viên, thúc đẩy người lao động và công tác tổ chức, phân quyền trong 
quá trình làm việc của nhân sự trong ngân hàng. 

 1990; Narver & Slater, 1990; 

3. Khả năng tài chính được đánh giá thông qua các tiêu chí của mô hình CAMEL: 
(1) Khả năng gia tăng quy mô vốn điều lệ, (2) khả năng quản lý tốt chất lượng tài sản có, 

Hou, 2008; Thọ & Trang, 
2008) 
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(3) kiểm soát tốt khả năng thanh khoản, (4) đạt mức độ an toàn vốn theo yêu cầu và (5) 
có cấu trúc tài chính hợp lý. 

4. Khả năng đổi mới và phát triển sản phẩm –dịch vụ là quá trình khuyến khích sự 
đổi mới liên tục sản phẩm và dịch vụ trong việc tạo ra giá trị mới cho các

5. Khả năng tổ chức phục vụ trong ngân hàng. (1) Thái độ và cung cách phục vụ 
của nhân viên khi cấp dịch vụ cho khách hàng; (2) kỹ năng chuyên môn của nhân viên để 
thực hiện yêu cầu của khách hàng; (3) Lòng tin: tạo lòng tin cho khách hàng là tin cậy vào 
ngân hàng. 

 doanh nghiệp. 
Nó được đánh giá thông qua: (1) Tạo ra bầu không khí khuyến khích đổi mới, (2) văn hoá 
đổi mới, (3) nhận thức được đổi mới hướng tới hiệu quả, (4) đổi mới nhằm tạo ra giá trị 
cho các bên liên quan, (5) phát triển và mở rộng thị phần, (6) phát triển sản phẩm mới so 
với đối thủ cạnh tranh và (7) sản phẩm-dịch vụ đem lại lợi thế cạnh tranh. 

6. Năng lực quản trị rủi ro của ngân hàng thương mại được thể hiện thông qua quá 
trình nhận biết đo lường, điều tiết rủi ro của nhà quản trị, năng lực, trình độ của nhà quản 
trị và hệ thống kiểm soát rủi ro của ngân hàng. Kết quả thảo luận khả năng quản trị rủi ro 
thông qua: (1) Sự quan tâm của lãnh đạo ngân hàng đến hoạt động quản trị rủi ro, (2) Khả 
năng xử lý tốt các cự cố rủi ro, (3) Kiến thức, kinh nghiệm của nhà quản trị trong xử lý 
rủi ro, (4) hệ thống kiểm soát rủi ro của ngân hàng và (5) quá trình đào t ạo nhằm nâng 
cao khả năng quản trị rủi ro cho nhân sự. 

7/ Kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại được là mức độ đạt 
được mục tiêu của doanh nghiệp, thể hiện bằng lợi nhuận, tăng trưởng thị phần, doanh 
thu và các mục tiêu chiến lược của ngân hàng. Kaplan & Norton (1992) đã định nghĩa kết 
quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được xác định từ 04 nhóm thành phần cơ 
bản, bao gồm tài chính, khách hàng, quy trình nội bộ và học tập phát triển. Kết quả thảo 
luận tương đồng với các tiêu chí của Kaplan & Norotn (1992). Ngoài ra, còn đ ề xuất bổ 
sung vào vào tiêu chí tỷ lệ nợ xấu để phù hợp với tình hình thị trường hiện nay. Như vậy, 
các tiêu chí đo lường kết quả hoạt động kinh doanh của NHTM được đánh giá trên các 
tiêu chí sau: (1) Khía cạnh đánh giá về nợ xấu của ngân hàng, (2) Khía cạnh về kết quả 
tài chính, (

Cuộc thảo luận chuyên gia được thực hiện theo phương pháp trao đổi trực tiếp với 
các thành viên tham gia. Câu hỏi được đặt ra và xin ý kiến trao đổi của từng thành viên. 
Khi các ý kiến đóng góp bão hoà và không còn ý kiến nào bổ sung thêm thì dừng lại. Sau 
đó trao đổi lại với tất cả các thành viên và tổng kết các ý kiến chung của các thành viên 
tham gia thảo luận. 

3) Khía cạnh về vận hành và quy trình nội bộ, (4) Khía cạnh về sự hài lòng 
khách hàng và (5) Khía cạnh về học tập và phát triển. 
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Phụ lục 3b 

STT HỌ VÀ TÊN CHUYÊN GIA NƠI LÀM VIỆC CHỨC VỤ EMAIL 

1 TS. Lê Thẩm Dương Trường Đại Học Ngân hàng TP.HCM Trưởng khoa QTKD duongtkqt@yhaoo.com 

2 ThS. Nguyễn Hồ Hoàng Vũ NHTMCP Xuất nhập khẩu Phó Tổng Giám Đốc vu.nhh@eximbank.com.vn 

3 ThS. Võ Đức Thọ NHTMCP Kiên Long 
Giám đốc chi nhánh Sài Gòn 
Nguyên GĐ CN Bình Phú – 
EIB; GĐ OCB – CN Sài gòn 

voductho2006@yahoo.com 

4 PGS. TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo Trường Đại Học Ngân hàng TP.HCM Trưởng khoa ngân hàng dieuthaodhnh@gmail.com 

5 PGS. TS. Nguyễn Thị Nhung Trường Đại Học Ngân hàng TP.HCM Nguyên Phó Hiệu Trưởng nhungdhnh@yahoo.com 

6 PGS. TS. Đoàn Thanh Hà Trường Đại Học Ngân hàng TP.HCM Phó Hiệu trưởng 
Viện trưởng NCKH&CNNH doanhavn@gmail.com 

7 PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao Tạp chí Công nghệ ngân hàng Tổng biên tập thieudao08@gmail.com 

8 ThS. Đoàn Thanh Quang NHTMCP Kỹ thương Giám đốc khối SME thanha197@yahoo.com 

9 TS. Trịnh Quốc Trung Viện KHXH vùng Nam bộ - Trực 
thuộc Viện hàn lâm KHXH Việt Nam 

Phó Viện Trưởng 
Nguyên Phó trưởng khoa 
QTKD- ĐHNH TP. HCM 

trinhquoctrung@yahoo.com 

10 TS. Lê Hồ An Châu Tạp chí Công nghệ ngân hàng Phó Tổng biên tập chaulha@buh.edu.vn 

11 Ô. Trần Ngọc Tâm NHTMCP Nam Á Phó Tổng Giám đốc tamtn@nab.com.vn 

12 TS. Phan Diên Vỹ Trường Đại Học Ngân hàng TP.HCM 

Viện nghiên cứu khoa học và 
công nghệ ngân hàng 
Nguyên Giám đốc CN 
EXIMBank 

phandienvy@gmail.com 

13 TS. Đặng Ngọc Sự NHTMCP An Bình Viện trưởng viện đào tạo sudn@abb.com.vn 

14 TS. Nguyễn Văn Phúc Trường Đại Học Ngân hàng TP.HCM Trưởng khoa Sau đại học phucnv@buh.edu.vn 
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Phụ lục 4a: Phiếu khảo sát sơ bộ 
BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH  

CỦA NHTMCP TẠI TP.HỒ CHÍ MINH 
 

Kính chào quý anh/chị, Tôi là Nguyễn Văn Thụy – Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường Đại 

học Ngân Hàng TP.HCM. Hiện nay, tôi đang thực hiện nghiên cứu về Năng lực cạnh tranh của các Ngân 

Hàng Thương Mại Cổ Phần, đây là một phần trong nội dung của chương trình nghiên cứu sinh tại 

Trường Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh của tôi. Kính mong quý ban Giám đốc dành chút thời gian để 

trả lời chúng tôi một số câu hỏi sau đây. Cũng xin lưu ý không có câu trả lời nào đúng hay sai cả, chúng 

tôi mong nhận được trả lời trung thực từ quý vị. Hơn nữa, tất cả thông tin về ngân hàng chúng tôi sẽ gộp 

chung với các ngân hàng khác để xử lý thống kê. Vì vậy, thông tin cá nhân và ngân hàng sẽ không xuất 

hiện trong báo cáo kết quả nghiên cứu. 

 
I: Vui lòng cho biết mức độ đồng ý cho các phát biểu dưới đây tại ngân hàng của các Anh/chị theo 
thang điểm từ 1 đến 7, với qui ước sau:  
 

1: HOÀN TOÀN PHẢN ĐỐI  đến 7: HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý 
(Xin chỉ khoanh tròn một số

 
 thích hợp cho từng phát biểu) 

Ngân hàng chúng tôi        
         

1. Quản trị hiểu tầm nhìn của ngân hàng rõ ràng và truyền cảm hứng cho nhân viên 1 2 3 4 5 6 7 

2. Quản trị tích cực thúc đẩy và khuyến khích nhân viên hiểu rõ tầm nhìn của NH 1 2 3 4 5 6 7 

3. Tầm nhìn và mục tiêu hỗ trợ, củng cố và hướng dẫn các quyết định quản trị  1 2 3 4 5 6 7 

4. Quản trị lập kế hoạch phát triển định hướng kinh doanh nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu 
của các cổ đông / chủ sở hữu, nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, . . . 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Quản trị thể hiện hiểu biết tốt về thị trường toàn cầu 1 2 3 4 5 6 7 

  
       

6. Quản trị đảm bảo ngân hàng tập trung mạnh mẽ hướng tới mục tiêu, hiệu suất, và thành 
tích 

1 2 3 4 5 6 7 

7. Quản trị chứng minh khả năng và thái độ tiên phong để đạt được những mục tiêu có 
tính thách thức 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Quản trị cân bằng rủi ro với kết  quả, không né tránh rủi ro (tức là quản lý không muốn 
mạo hiểm) 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Ngân hàng luôn đáp ứng các mục tiêu hiệu quả và liên tục theo dõi hiệu quả 
của sự tăng trưởng 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Quản trị chấp nhận những thử thách của thị trường để đạt được mục tiêu kinh doanh 1 2 3 4 5 6 7 

  
       

11. Quản trị có khả năng quản lý nguồn nhân lực hiệu quả để đạt mục tiêu của ngân hàng 
1 2 3 4 5 6 7 
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12. Lập kế hoạch nguồn nhân lực là một phần của quá trình lập kế hoạch kinh doanh hàng năm 1 2 3 4 5 6 7 

13. Quản trị tăng cường cung cấp sự lãnh đạo và hoạt động như một mô hình vai trò, cam 
kết cho phát triển cấp dưới và dẫn dắt nhân viên 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Quản trị trao quyền mạnh mẽ - cho phép phạm vi để nhân viên phát triển và góp phần 
hướng tới sự phát triển năng lực của nhân viên 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Quản trị duy trì một nền văn hóa hỗ trợ các giá trị hiện tại của nhân viên - không bị 
cản trở bởi cấu trúc và hệ thống phân cấp 

1 2 3 4 5 6 7 

  
       

16. Quản trị xây dựng tốt văn hóa đổi mới và liên tục cải tiến trong ngân hàng 1 2 3 4 5 6 7 

17. Quản trị duy trì một tổ chức ít ranh giới, đó là tự tin và hiệu quả trong quá trình lãnh 
đạo và quản lý ở một cấu trúc không phân cấp 

1 2 3 4 5 6 7 

18. Quản trị cân bằng hiệu quả mạnh mẽ giữa các đội/nhóm với tự chủ cá nhân 1 2 3 4 5 6 7 

19. Quản trị có một sự hiểu biết trọn vẹn và ứng dụng hiệu quả quản lý tốt nhất để đạt 
được mục tiêu của ngân hàng 

1 2 3 4 5 6 7 

20. Quản trị thể hiện cam kết mạnh mẽ để liên tục học hỏi cho cả cá nhân và ngân hàng 1 2 3 4 5 6 7 

         
21. Nguyên tắc của phân khúc thị trường nỗ lực hướng đến phát triển sản phẩm mới trong  

đơn vị kinh doanh 
1 2 3 4 5 6 7 

22. Hiểu rất rõ về nhu cầu khách hàng của mình 1 2 3 4 5 6 7 

23. Thường xuyên sử dụng nghiên cứu thị trường để thu thập thông tin về khách hàng 1 2 3 4 5 6 7 
24. Thường xuyên tiếp xúc với khách hàng để hiểu biết nhu cầu của họ về sản phẩm dịch vụ 

mới 
1 2 3 4 5 6 7 

25. Phản ứng nhanh chóng với những gì quan trọng xảy đến cho khách hàng 
       

 
       

26.  Đã thiết lập được mối quan hệ tốt với các nhà phân phối 1 2 3 4 5 6 7 
27. Đã thiết lập được mối quan hệ tốt với khách hàng 1 2 3 4 5 6 7 

28. Đã thiết lập được mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp 1 2 3 4 5 6 7 

29. Đã thiết lập được mối quan hệ tốt với các cấp chính quyền địa phương 1 2 3 4 5 6 7 

  
       

30. Thường xuyên phân tích các thông tin về đối thủ cạnh tranh 1 2 3 4 5 6 7 

31. Thông tin v ề đối thủ cạnh tranh luôn được xem xét kỹ lưỡng khi ra quyết định kinh doanh 1 2 3 4 5 6 7 

32. Hiểu rõ ràng về điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh 1 2 3 4 5 6 7 

33. Phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi quan trọng của đối thủ cạnh tranh 1 2 3 4 5 6 7 

34. Nhanh chóng thực hiện các kế hoạch liên quan đến đối thủ cạnh tranh 1 2 3 4 5 6 7 

  
       

35. Thường xuyên thu thập thông tin về môi trường vĩ mô (luật pháp, quy định của 
NHNN, tình hình kinh tế,…)  

1 2 3 4 5 6 7 

36. Thông tin môi trường kinh doanh luôn được trao đổi và thảo luận bởi các phòng chức năng 1 2 3 4 5 6 7 

37. Phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi quan trong của môi trường kinh doanh 1 2 3 4 5 6 7 
38. Nhanh chóng thực hiện các kế hoạch kinh doanh liên quan đến sự thay đổi của môi 

trường kinh doanh 
1 2 3 4 5 6 7 

39. Luôn điều chỉnh các hoạt động kinh doanh liên quan đến sự thay đổi môi trường kinh 
doanh 

1 2 3 4 5 6 7 
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40. Có cấu trúc tài chính hợp lý đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của NH 1 2 3 4 5 6 7 

41. Đạt được tốc độ gia tăng vốn tự có đáp ứng yêu cầu thị trường và NHNN 1 2 3 4 5 6 7 

42. Có khả năng quản lý tốt chất lượng tài sản Nợ - Có của Ngân hàng 1 2 3 4 5 6 7 
43. Đạt được mức độ an toàn vốn theo yêu cầu của NHNN và mục tiêu kinh doanh của 

ngân hàng 
1 2 3 4 5 6 7 

44. Kiểm soát và đảm bảo khả năng thanh khoản cho hoạt động kinh doanh của NH 1 2 3 4 5 6 7 

  
       

45. Nhà quản trị và nhân viên tạo ra bầu không khí khuyến khích đổi mới liên tục sản 
phẩm và dịch vụ 

1 2 3 4 5 6 7 

46. Nhà quản trị và nhân viên nhận ra đổi mới như là một khía cạnh quan trọng của ngân 
hàng và cho tất cả các quá trình của tổ chức - đổi mới là một phần của văn hóa tổ chức 

1 2 3 4 5 6 7 

47. Quản lý và nhân viên nhận ra rằng sự đổi mới hướng đến nhân tố hiệu quả 1 2 3 4 5 6 7 
48. Nhân viên và quản trị thực hiện đổi mới để tạo ra giá trị mới cho ngân hàng, khách 

hàng và cổ đông 
1 2 3 4 5 6 7 

49. Nhân viên và quản trị thực hiện đổi mới để mở rộng thị trường và gia tăng thị phần 1 2 3 4 5 6 7 
50. Chúng tôi làm tốt công việc phát triển sản phẩm/dịch vụ mới hơn  so với đối thủ cạnh 

tranh 
1 2 3 4 5 6 7 

51. Sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi phát triển đem lại lợi thế cạnh tranh trên thị trường 1 2 3 4 5 6 7 

         
52. Khách hàng giao dịch tại NH được thực hiện nhanh chóng và không phải chờ đợi lâu. 1 2 3 4 5 6 7 

53. Nhân viên ngân hàng luôn sẵn sàng giúp đỡ và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng. 1 2 3 4 5 6 7 

54. Nhân viên ngân hàng luôn có thái độ lịch sự và thân thiện với khách hàng.  1 2 3 4 5 6 7 
55. Nhân viên ngân hàng có đủ kiến thức và năng lực giải đáp các thắc mắc và yêu cầu cụ 

thể của khách hàng. 
1 2 3 4 5 6 7 

56. Nhân viên ngân hàng nhận được sự tín nhiệm của khách hàng  1 2 3 4 5 6 7 

         
57. Ngân hàng luôn quan tâm đến hoạt động quản trị rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động kinh 

doanh 
1 2 3 4 5 6 7 

58. Ngân hàng có khả năng xử lý tốt các sự cố rủi ro xảy ra trong quá trình kinh doanh 1 2 3 4 5 6 7 
59. Kiến thức và kinh nghiệm quản trị rủi ro của các nhà quản trị luôn đáp ứng yêu cầu 

công việc 
1 2 3 4 5 6 7 

60. Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro cho 
nhân viên  

1 2 3 4 5 6 7 

61. Ngân hàng đã thực hiện được hệ thống kiểm soát rủi ro thông qua nền tảng công nghệ 1 2 3 4 5 6 7 

  
       

Xin vui lòng đánh giá kết quả kinh doanh trong 3 năm qua của ngân hàng của quý vị. 
62. Đạt được sự tăng trưởng thị phần theo kế hoạch 1 2 3 4 5 6 7 

63. Phát triển được nhiều sản phẩm và dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng 1 2 3 4 5 6 7 

64. Đạt được tỷ suất lợi nhuận (ROA, ROE, NIM) theo kế hoạch 1 2 3 4 5 6 7 

65. Có tỷ lệ nợ xấu thấp hơn so với trung bình ngành 1 2 3 4 5 6 7 

66. Đạt được sự hài lòng của khách hàng 1 2 3 4 5 6 7 
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II. Vui lòng cho biết một số thông về bản thân 
 
 

67  Vui lòng cho biết tên ngân hàng Anh/Chị đang làm việc: ……………………………………………………….. 
68. Giới tính:    � Nam � Nữ  
69. Độ tuổi:     � <30 tuổi � Từ 30 đến 45 tuổi � Từ 45 đến 60 tuổi � > 60 tuổi 
70. Trình độ chuyên môn � Đại học � Sau đại học 
71. Thâm niên làm việc � < 5 năm � Từ 5 đến < 10 năm � ≥ 10 năm  
72. Thâm niên quản lý � < 2 năm � Từ 3 đến < 5 năm � Từ 5 đến < 10 năm � ≥ 10 năm  

 
 
CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÌ SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ VỊ 
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Phụ lục 4b: Thang đo gốc và nguồn gốc thang đo 

1. Management capabilities 

Australian 
Institute 

Management 
(2012, 2013) 

Visionary and strategic leadership 
Management articulates a clear and inspiring vision that is well understood 
 Management actively fosters and encourages ownership of the vision by staff 
The vision and supporting goals underpin and guide managerial decisions and behaviours 
Management plans with a view to growing the business while meeting the needs of 
shareholders/owners, taking into account employee, supplier, customer, and other shareholder 
interests 
Management demonstrates an international/global perspective and has a good understanding of global 
markets and global thinking 

Performance leadership 
 Management ensures the organisation is strongly goal, performance, and achievement focused 
 Management demonstrates the ability and attitude to lead the achievement of challenging goals and 
change 
 Management balances risk with achievement, not risk avoidance (i.e. management is not risk averse) 

The organisation consistently meets its performance goals and has a performance track record of 
growth  and of continually improving performance 

 The organisation consistently performs better than its competitors or other comparable organisations 
People Leadership 
 Human resource planning is an integral part of the annual business planning process 

Management is strong on empowerment – allows scope for people to grow and contributes toward 
employee’s growth and therefore enhancing their CV 
 Management maintains a culture supportive of today’s employee values – not stifled by structure and 
hierarchy 
Organizational capability 

Management builds organisation capability, a culture of innovation and research, and an organisation 
dedicated to  continuous improvement 

 Management brings about and maintains a ‘boundary-less’ organisation, which is confident and 
effective in leading and managing a non-hierarchical structure 

Management effectively balances strong effective teams with free (independent) individuals 

Management has a sound understanding and effective application of best management practices to 
achieve organisational goals and objectives 
Management demonstrates strong commitment to continuous learning for both individuals and the 
organisation 
2. Marketing capabilities   
Đáp ứng khách hàng (Customer Responsiveness)   

Principles of market segmentation drive new product development efforts in this bussiness unit. 
 
 
 
 

Vorhies & 
Thường xuyên tiếp xúc với khách hàng để hiểu biết nhu cầu của họ về sản phẩm dịch vụ mới 
Thường xuyên sử dụng nghiên cứu thị trường để thu thập thông tin về khách hàng 
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Hiểu rất rõ về nhu cầu khách hàng của mình Harker 
(2000),  

Srivastava & 
ctg (2001),  

 
Homburg & 
ct (2007),  

 
Nguyễn 

Đình Thọ & 
Nguyễn Thị 
Mai Trang 

(2008) 
 

 

Phản ứng nhanh chóng với những gì quan trọng xảy đến cho khách hàng 
Chất lượng mối quan hệ (Relationship Quality) 
Đã thiết lập được mối quan hệ tốt với các nhà phân phối 
Đã thiết lập được mối quan hệ tốt với khách hàng 
Đã thiết lập được mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp 
Đã thiết lập được mối quan hệ tốt với các cấp chính quyền địa phương 
Phản ứng với đối thủ cạnh tranh (Competitor responsiveness) 
Thường xuyên phân tích các thông tin về đối thủ cạnh tranh 
Thông tin về đối thủ cạnh tranh luôn được xem xét kỹ lưỡng khi ra quyết định kinh doanh 
Hiểu rõ ràng về điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh 
Phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi quan trọng của đối thủ cạnh tranh 
Nhanh chóng thực hiện các kế hoạch liên quan đến đối thủ cạnh tranh 
Thích ứng với môi trường kinh doanh (Adapt to changes of business environment) 
Thường xuyên thu thập thông tin về môi trường vĩ mô (luật pháp, quy định của NHNN, tình hình kinh 
tế,…) 
Thông tin môi trường kinh doanh luôn được trao đổi và thảo luận bởi các phòng chức năng 
Phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi quan trọng của môi trường kinh doanh 
Nhanh chóng thực hiện các kế hoạch kinh doanh liên quan đến sự thay đổi của môi trường kinh doanh 
Luôn điều chỉnh các hoạt động kinh doanh liên quan đến sự thay đổi môi trường kinh doanh 
3. Financial Capabilty 

CAMEL & 
Thảo luận 
chuyên gia 

Có cấu trúc tài chính hợp lý đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của NH 
Đạt được tốc độ gia tăng vốn tự có đáp ứng yêu cầu thị trường và NHNN 
Có khả năng quản lý tốt chất lượng tài sản Nợ - Có của Ngân hàng 
Đạt được mức độ an toàn vốn theo yêu cầu của NHNN và mục tiêu của ngân hàng 
Kiểm soát và đảm bảo khả năng thanh khoản cho hoạt động kinh doanh của NH 

4. Innovation Products and Service capability   
 Management and employees create the climate for and encourage continuous innovation in products 
and services 

 Deshpandé 
& Farley 
(2004) 

Management and employees recognise innovation as an important aspect of business and for all the 
organisation’s processes – innovation is part of the organisation’s culture 
Management and employees recognise that innovation leads the business to new dimensions of 
performance 
 Management and employees practice innovation to create new values for the business, customers, and 
shareholders 
 Management and employees practice innovation to expand the market and increase the market share 
We do a better job of developing new products/services than our competition. Damanpour 

(1991); Our product/service development efforts are more responsive to customer needs than those of our 
competition. 
5. Organization Service Capability   
Employees of  bank tell you exactly when services will be performed Tahir & 

Bakar Employees of  bank are always willing to help and never too busy to respond to customer requests 
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Employees of  bank are consistently courteous with customer (2007), 
Ladhari & 
ctg (2011) 

 
Employees of  bank have the knowledge to answer questions and understand customer specific needs 
The behaviour of employees of  bank instils confidence in customers 

6. Risk management capability   
Ngân hàng luôn quan tâm đến hoạt động quản trị rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh 

Thảo luận 
chuyên gia 

Ngân hàng có khả năng xử lý tốt các sự cố rủi ro xảy ra trong quá trình kinh doanh 
Kiến thức và kinh nghiệm quản trị rủi ro của các nhà quản trị luôn đáp ứng yêu cầu công việc 
Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao khả năng quản trị rủi ro cho nhân viên 
Ngân hàng đã thực hiện được hệ thống kiểm soát rủi ro thông qua nền tảng công nghệ 

7. Bank Performance Kaplan & 
Norton, 

1992, 1996; 
Waal & 
Coevert, 
2007;  và 
thảo luận 

chuyên gia 

Đạt được sự tăng trưởng thị phần theo kế hoạch 
Phát triển được nhiều sản phẩm và dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu thị trường 
Đạt được tỷ suất lợi nhuận (ROA, ROE, NIM) theo kế hoạch 
Có tỷ lệ nợ xấu thấp hơn so với trung bình ngành 
Đạt được sự hài lòng của khách hàng 
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Phụ lục 4c: Phiếu khảo sát chính thức 
 

BẢNG CÂU HỎI NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH  
CỦA NHTMCP TẠI TP.HỒ CHÍ MINH 

 
Kính chào quý anh/chị, Tôi là Nguyễn Văn Thụy – Giảng viên Khoa Quản trị Kinh doanh – Trường 

Đại học Ngân Hàng TP.HCM. Hiện nay, tôi đang thực hiện nghiên cứu về Năng lực cạnh tranh của 

các Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần, đây là một phần trong nội dung của chương trình nghiên cứu 

sinh tại Trường Đại Học Kinh Tế TP.Hồ Chí Minh của tôi. Kính mong ban Giám đốc dành chút thời 

gian để trả lời chúng tôi một số câu hỏi sau đây. Cũng xin lưu ý không có câu trả lời nào đúng hay sai 

cả, chúng tôi mong nhận được trả lời trung thực từ quý vị. Hơn nữa, tất cả thông tin về ngân hàng 

chúng tôi sẽ gộp chung với các ngân hàng khác để xử lý thống kê. Vì vậy, thông tin cá nhân và ngân 

hàng sẽ không xuất hiện trong báo cáo kết quả nghiên cứu. 

 
I: Vui lòng cho biết mức độ đồng ý cho các phát biểu dưới đây tại ngân hàng của các Anh/chị 
theo thang điểm từ 1 đến 7, với qui ước sau:  

 
1: HOÀN TOÀN PHẢN ĐỐI  đến 7: HOÀN TOÀN ĐỒNG Ý 

(Xin chỉ khoanh tròn một số
 

 thích hợp cho từng phát biểu) 

 
Ngân hàng chúng tôi        

         
1. Quản trị hiểu tầm nhìn của ngân hàng rõ ràng và truyền cảm hứng cho nhân viên 1 2 3 4 5 6 7 

2. Quản trị tích cực thúc đẩy và khuyến khích nhân viên hiểu rõ tầm nhìn của NH 1 2 3 4 5 6 7 

3. Tầm nhìn và mục tiêu hỗ trợ, củng cố và hướng dẫn các quyết định quản trị  1 2 3 4 5 6 7 

4. Quản trị lập kế hoạch phát triển định hướng kinh doanh nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu 
của các cổ đông / chủ sở hữu, nhân viên, nhà cung cấp, khách hàng, . . . 

1 2 3 4 5 6 7 

5. Quản trị thể hiện hiểu biết tốt về thị trường toàn cầu 1 2 3 4 5 6 7 
6. Quản trị đảm bảo ngân hàng tập trung mạnh mẽ hướng tới mục tiêu, hiệu suất, và thành 

tích 
1 2 3 4 5 6 7 

7. Quản trị chứng minh khả năng và thái độ tiên phong để đạt được những mục tiêu có 
tính thách thức 

1 2 3 4 5 6 7 

8. Ngân hàng luôn đáp ứng các mục tiêu hiệu quả của nó và có một hồ sơ theo dõi hiệu 
suất của sự tăng trưởng 

1 2 3 4 5 6 7 

9. Lập kế hoạch nguồn nhân lực là một phần của quá trình lập kế hoạch kinh doanh hàng 
năm 

1 2 3 4 5 6 7 

10. Quản trị tăng cường cung cấp sự lãnh đạo và hoạt động như một mô hình vai trò, cam 
kết cho phát triển cấp dưới và dẫn dắt nhân viên 

1 2 3 4 5 6 7 
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11. Quản trị trao quyền mạnh mẽ - cho phép phạm vi để nhân viên phát triển và góp phần 
hướng tới sự phát triển của nhân viên 

1 2 3 4 5 6 7 

12. Quản trị duy trì một nền văn hóa hỗ trợ các giá trị hiện tại của nhân viên - không bị 
cản trở bởi cấu trúc và hệ thống phân cấp 

1 2 3 4 5 6 7 

13. Quản trị xây dựng năng lực tổ chức, văn hóa đổi mới và liên tục cải tiến trong ngân 
hàng 

1 2 3 4 5 6 7 

14. Quản trị duy trì một tổ chức ít ranh giới, đó là tự tin và hiệu quả trong quá trình lãnh 
đạo và quản lý ở một cấu trúc không phân cấp 

1 2 3 4 5 6 7 

15. Quản trị cân bằng hiệu quả mạnh mẽ giữa các đội/nhóm  với tự chủ cá nhân 1 2 3 4 5 6 7 

16. Quản trị có một sự hiểu biết trọn vẹn và ứng dụng hiệu quả quản lý tốt nhất để đạt 
được mục tiêu của ngân hàng 

1 2 3 4 5 6 7 

17. Quản trị thể hiện cam kết mạnh mẽ để liên tục học hỏi cho cả cá nhân và ngân hàng 1 2 3 4 5 6 7 

         
18. Nguyên tắc của phân khúc thị trường nỗ lực hướng đến phát triển sản phẩm mới trong  

đơn vị kinh doanh 
1 2 3 4 5 6 7 

19. Hiểu rất rõ về nhu cầu khách hàng của mình 1 2 3 4 5 6 7 

20. Thường xuyên sử dụng nghiên cứu thị trường để thu thập thông tin về khách hàng 1 2 3 4 5 6 7 
21. Thường xuyên tiếp xúc với khách hàng để hiểu biết nhu cầu của họ về sản phẩm dịch vụ 

mới 
1 2 3 4 5 6 7 

 
       

22. Đã thiết lập được mối quan hệ tốt với khách hàng 1 2 3 4 5 6 7 

23. Đã thiết lập được mối quan hệ tốt với nhà cung cấp 1 2 3 4 5 6 7 

24. Đã thiết lập được mối quan hệ tốt với chính quyền địa phương 1 2 3 4 5 6 7 

  
       

25. Thường xuyên phân tích các thông tin về đối thủ cạnh tranh 1 2 3 4 5 6 7 

26. Thông tin v ề đối thủ cạnh tranh luôn được xem xét kỹ lưỡng khi ra quyết định kinh doanh 1 2 3 4 5 6 7 

27. Hiểu rõ ràng về điểm mạnh và điểm yếu của đối thủ cạnh tranh 1 2 3 4 5 6 7 

28. Phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi quan trọng của đối thủ cạnh tranh 1 2 3 4 5 6 7 

29. Nhanh chóng thực hiện các kế hoạch liên quan đến đối thủ cạnh tranh 1 2 3 4 5 6 7 

  
       

30. Thường xuyên thu thập thông tin về môi trường vĩ mô (luật pháp, quy định của 
NHNN, tình hình kinh tế,…)  

1 2 3 4 5 6 7 

31. Thông tin môi trư ờng kinh doanh luôn đư ợc trao đổi và thảo luận bởi các phòng chức 
năng 

1 2 3 4 5 6 7 

32. Phản ứng nhanh nhạy với những thay đổi quan trong của môi trường kinh doanh 1 2 3 4 5 6 7 
33. Nhanh chóng thực hiện các kế hoạch kinh doanh liên quan đến sự thay đổi của môi 

trường kinh doanh 
1 2 3 4 5 6 7 

34. Luôn điều chỉnh các hoạt động kinh doanh liên quan đến sự thay đổi môi trường kinh 
doanh 

1 2 3 4 5 6 7 

 
       

35. Có cấu trúc tài chính hợp lý đảm bảo cho hoạt động kinh doanh của NH 1 2 3 4 5 6 7 

36. Đạt được tốc độ gia tăng vốn tự có đáp ứng yêu cầu thị trường và NHNN 1 2 3 4 5 6 7 

37. Có khả năng quản lý tốt chất lượng tài sản Nợ - Có của Ngân hàng 1 2 3 4 5 6 7 

38. Đạt được mức độ an toàn vốn theo yêu cầu của NHNN và mục tiêu kinh doanh của 1 2 3 4 5 6 7 
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ngân hàng 

39. Kiểm soát và đảm bảo khả năng thanh khoản cho hoạt động kinh doanh của NH 1 2 3 4 5 6 7 

  
       

40. Nhà quản trị và nhân viên tạo ra bầu không khí khuyến khích đổi mới liên tục sản 
phẩm và dịch vụ 

1 2 3 4 5 6 7 

41. Nhà quản trị và nhân viên nhận ra đổi mới như là một khía cạnh quan trọng của ngân 
hàng và cho tất cả các quá trình của tổ chức - đổi mới là một phần của văn hóa tổ 
chức 

1 2 3 4 5 6 7 

42. Quản lý và nhân viên nhận ra rằng sự đổi mới hướng đến nhân tố hiệu quả 1 2 3 4 5 6 7 
43. Nhân viên và quản trị thực hiện đổi mới để tạo ra giá trị mới cho ngân hàng, khách 

hàng và cổ đông 
1 2 3 4 5 6 7 

44. Nhân viên và quản trị thực hiện đổi mới để mở rộng thị trường và gia tăng thị phần 1 2 3 4 5 6 7 
45. Chúng tôi làm tốt công việc phát triển sản phẩm/dịch vụ mới hơn so với đối thủ cạnh 

tranh 
1 2 3 4 5 6 7 

         
46. Nhân viên ngân hàng luôn sẵn sàng giúp đỡ và đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.  1 2 3 4 5 6 7 

47. Nhân viên ngân hàng luôn có thái độ lịch sự và thân thiện với khách hàng.  1 2 3 4 5 6 7 
48. Nhân viên ngân hàng có đủ kiến thức và năng lực giải đáp các thắc mắc và yêu cầu cụ 

thể của khách hàng. 
1 2 3 4 5 6 7 

49. Nhân viên ngân hàng nhận được sự tín nhiệm của khách hàng  1 2 3 4 5 6 7 

         
50. Ngân hàng luôn quan tâm đến hoạt động quản trị rủi ro nhằm đảm bảo hoạt động kinh 

doanh 
1 2 3 4 5 6 7 

51. Ngân hàng có khả năng xử lý tốt các sự cố rủi ro xảy ra trong quá trình kinh doanh 1 2 3 4 5 6 7 
52. Kiến thức và kinh nghiệm quản trị rủi ro của các nhà quản trị luôn đáp ứng yêu cầu 

công việc 
1 2 3 4 5 6 7 

53. Thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro cho 
nhân viên  

1 2 3 4 5 6 7 

54. Ngân hàng đã thực hiện được hệ thống kiểm soát rủi ro thông qua nền tảng công nghệ 1 2 3 4 5 6 7 

  
       

Xin vui lòng đánh giá kết quả kinh doanh trong 3 năm qua của ngân hàng của quý vị      
55. Đạt được sự tăng trưởng thị phần theo kế hoạch 1 2 3 4 5 6 7 

56. Phát triển được nhiều sản phẩm và dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng 1 2 3 4 5 6 7 

57. Đạt được tỷ suất lợi nhuận (ROA, ROE, NIM) theo kế hoạch 1 2 3 4 5 6 7 

58. Có tỷ lệ nợ xấu thấp hơn so với trung bình ngành 1 2 3 4 5 6 7 

59. Đạt được sự hài lòng của khách hàng 1 2 3 4 5 6 7 
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II. Vui lòng cho biết một số thông về bản thân 
 

60  Vui lòng cho biết tên ngân hàng Anh/Chị đang làm việc: ……………………………………………………….. 
61. Giới tính:    � Nam � Nữ  
62. Độ tuổi:     � <30 tuổi � Từ 30 đến 45 tuổi � Từ 45 đến 60 tuổi � > 60 tuổi 
63. Trình độ chuyên môn � Đại học � Sau đại học 
64. Thâm niên làm việc � < 5 năm � Từ 5 đến < 10 năm � ≥ 10 năm  
65. Thâm niên quản lý � < 2 năm � Từ 3 đến < 5 năm � Từ 5 đến < 10 năm � ≥ 10 năm  

 
 
 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN VÌ SỰ HỢP TÁC CỦA QUÝ VỊ 
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PHỤ LỤC 5:             KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

1. Kết quả CFA  thang đo khả năng quản trị 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
Q09 <--- Kha nang_lanh dao 1.021 .084 12.219 ***  
Q25 <--- Kha nang_to chuc nhan su 1.150 .094 12.267 ***  
Q24 <--- Kha nang_to chuc nhan su 1.179 .093 12.708 ***  
Q23 <--- Kha nang_to chuc nhan su 1.121 .094 11.886 ***  
Q22 <--- Kha nang_to chuc nhan su 1.223 .099 12.394 ***  
Q21 <--- Kha nang_to chuc nhan su 1.135 .097 11.729 ***  
Q19 <--- Kha nang_to chuc nhan su 1.139 .102 11.186 ***  
Q17 <--- Kha nang_to chuc nhan su 1.000     
Q06 <--- Kha nang_lanh dao 1.059 .093 11.423 ***  
Q10 <--- Kha nang_lanh dao 1.215 .094 12.945 ***  
Q11 <--- Kha nang_lanh dao .997 .082 12.138 ***  
Q12 <--- Kha nang_lanh dao 1.000     
Q14 <--- Kha nang_lanh dao .942 .084 11.240 ***  
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
Q09 <--- Kha nang_lanh dao .722 
Q25 <--- Kha nang_to chuc nhan su .777 
Q24 <--- Kha nang_to chuc nhan su .811 
Q23 <--- Kha nang_to chuc nhan su .749 
Q22 <--- Kha nang_to chuc nhan su .787 
Q21 <--- Kha nang_to chuc nhan su .738 
Q19 <--- Kha nang_to chuc nhan su .698 
Q17 <--- Kha nang_to chuc nhan su .668 
Q06 <--- Kha nang_lanh dao .675 
Q10 <--- Kha nang_lanh dao .765 
Q11 <--- Kha nang_lanh dao .717 
Q12 <--- Kha nang_lanh dao .726 
Q14 <--- Kha nang_lanh dao .664 
Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
Kha nang_lanh dao <--> Kha nang_to chuc nhan su .835 
Model Fit Summary 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 27 140.122 64 .000 2.189 
Saturated model 91 .000 0   
Independence model 13 2229.689 78 .000 28.586 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .048 .936 .909 .658 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .553 .255 .131 .219 
Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .937 .923 .965 .957 .965 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .061 .047 .075 .088 
Independence model .295 .284 .305 .000 
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2. Kết quả CFA thang đo khả năng Marketing 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
Q29 <--- Dap ung_khach hang 1.187 .099 12.043 ***  
Q28 <--- Dap ung_khach hang 1.279 .110 11.655 ***  
Q27 <--- Dap ung_khach hang 1.000     
Q34 <--- Chat luong_quan he .914 .094 9.733 ***  
Q33 <--- Chat luong_quan he 1.039 .099 10.454 ***  
Q32 <--- Chat luong_quan he 1.000     
Q38 <--- Phan ung_canh tranh .702 .054 13.017 ***  
Q37 <--- Phan ung_canh tranh .891 .049 18.043 ***  
Q36 <--- Phan ung_canh tranh .948 .045 20.920 ***  
Q35 <--- Phan ung_canh tranh 1.000     
Q44 <--- Thich ung_MTKD 1.369 .121 11.278 ***  
Q43 <--- Thich ung_MTKD 1.449 .123 11.805 ***  
Q42 <--- Thich ung_MTKD 1.423 .124 11.504 ***  
Q40 <--- Thich ung_MTKD 1.000     
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
Q29 <--- Dap ung_khach hang .807 
Q28 <--- Dap ung_khach hang .765 
Q27 <--- Dap ung_khach hang .700 
Q34 <--- Chat luong_quan he .667 
Q33 <--- Chat luong_quan he .740 
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   Estimate 
Q32 <--- Chat luong_quan he .679 
Q38 <--- Phan ung_canh tranh .644 
Q37 <--- Phan ung_canh tranh .796 
Q36 <--- Phan ung_canh tranh .867 
Q35 <--- Phan ung_canh tranh .898 
Q44 <--- Thich ung_MTKD .816 
Q43 <--- Thich ung_MTKD .882 
Q42 <--- Thich ung_MTKD .842 
Q40 <--- Thich ung_MTKD .608 
Model Fit Summary 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 34 161.630 71 .000 2.276 
Saturated model 105 .000 0   
Independence model 14 2502.711 91 .000 27.502 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .058 .931 .898 .630 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .513 .271 .159 .235 
Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .935 .917 .963 .952 .962 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .063 .050 .076 .045 
Independence model .289 .279 .299 .000 
 
3. Kết quả CFA khả năng tài chính 

        Kết qủa CFA lần 1      Kết quả CFA lần 2 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
Q05 <--- Kha nang_tai chinh .826 .079 10.500 ***  
Q04 <--- Kha nang_tai chinh .849 .084 10.062 ***  
Q03 <--- Kha nang_tai chinh .877 .079 11.171 ***  
Q02 <--- Kha nang_tai chinh 1.000     
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
Q05 <--- Kha nang_tai chinh .691 
Q04 <--- Kha nang_tai chinh .656 
Q03 <--- Kha nang_tai chinh .761 
Q02 <--- Kha nang_tai chinh .731 
Model Fit Summary 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 8 .417 2 .812 .208 
Saturated model 10 .000 0   
Independence model 4 380.296 6 .000 63.383 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .007 .999 .997 .200 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .478 .567 .279 .340 
Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .999 .997 1.004 1.013 1.000 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .000 .000 .068 .908 
Independence model .443 .406 .481 .000 
 
4. Kết quả CFA khả năng đổi mới sản phẩm – dịch vụ 
        Kết qủa CFA lần 1      Kết quả CFA lần 2 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
Q48 <--- Kha nang_doi moi SP & DV 1.025 .077 13.344 ***  
Q47 <--- Kha nang_doi moi SP & DV 1.150 .082 14.060 ***  
Q46 <--- Kha nang_doi moi SP & DV 1.160 .082 14.184 ***  
Q45 <--- Kha nang_doi moi SP & DV 1.000     
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
Q48 <--- Kha nang_doi moi SP & DV .800 
Q47 <--- Kha nang_doi moi SP & DV .849 
Q46 <--- Kha nang_doi moi SP & DV .859 
Q45 <--- Kha nang_doi moi SP & DV .716 
 
Model Fit Summary 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 8 3.765 2 .152 1.882 
Saturated model 10 .000 0   
Independence model 4 682.814 6 .000 113.802 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .014 .994 .970 .199 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .551 .440 .067 .264 
Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .994 .983 .997 .992 .997 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .053 .000 .134 .369 
Independence model .596 .558 .634 .000 
 
5. Kết quả CFA khả năng tổ chức phục vụ 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
Q56 <--- Kha nang_to chuc phuc vu 1.154 .083 13.865 ***  
Q55 <--- Kha nang_to chuc phuc vu 1.209 .080 15.099 ***  
Q54 <--- Kha nang_to chuc phuc vu 1.159 .082 14.161 ***  
Q53 <--- Kha nang_to chuc phuc vu 1.000     
 
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
Q56 <--- Kha nang_to chuc phuc vu .829 
Q55 <--- Kha nang_to chuc phuc vu .927 
Q54 <--- Kha nang_to chuc phuc vu .849 
Q53 <--- Kha nang_to chuc phuc vu .701 
Model Fit Summary 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 8 4.961 2 .084 2.480 
Saturated model 10 .000 0   
Independence model 4 806.571 6 .000 134.428 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .016 .992 .960 .198 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .548 .414 .024 .248 
Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .994 .982 .996 .989 .996 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .068 .000 .147 .258 
Independence model .648 .610 .686 .000 
 
6. Kết quả CFA Khả năng quản trị rủi ro 
        Kết qủa CFA lần 1      Kết quả CFA lần 2 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
Q61 <--- Kha nang_Quan tri rui ro 1.013 .084 12.109 ***  
Q59 <--- Kha nang_Quan tri rui ro 1.078 .080 13.443 ***  
Q58 <--- Kha nang_Quan tri rui ro 1.110 .082 13.489 ***  
Q57 <--- Kha nang_Quan tri rui ro 1.000     
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
Q61 <--- Kha nang_Quan tri rui ro .728 
Q59 <--- Kha nang_Quan tri rui ro .819 
Q58 <--- Kha nang_Quan tri rui ro .823 
Q57 <--- Kha nang_Quan tri rui ro .733 
Model Fit Summary 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 8 3.615 2 .164 1.808 
Saturated model 10 .000 0   
Independence model 4 564.353 6 .000 94.059 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .014 .994 .972 .199 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .500 .478 .131 .287 
Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .994 .981 .997 .991 .997 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .050 .000 .133 .386 
Independence model .541 .504 .579 .000 

7. Kết quả CFA kết quả kinh doanh của NHTM 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
Q65 <--- Ket qua_kinh doanh_cua NHTM 1.045 .058 17.911 ***  
Q64 <--- Ket qua_kinh doanh_cua NHTM 1.076 .066 16.265 ***  
Q63 <--- Ket qua_kinh doanh_cua NHTM .894 .059 15.263 ***  
Q62 <--- Ket qua_kinh doanh_cua NHTM 1.000     
Q66 <--- Ket qua_kinh doanh_cua NHTM .751 .055 13.660 ***  
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
Q65 <--- Ket qua_kinh doanh_cua NHTM .883 
Q64 <--- Ket qua_kinh doanh_cua NHTM .818 
Q63 <--- Ket qua_kinh doanh_cua NHTM .779 
Q62 <--- Ket qua_kinh doanh_cua NHTM .806 
Q66 <--- Ket qua_kinh doanh_cua NHTM .714 
Model Fit Summary 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 10 5.693 5 .337 1.139 
Saturated model 15 .000 0   
Independence model 5 933.393 10 .000 93.339 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .014 .993 .979 .331 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .609 .378 .067 .252 
 
Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .994 .988 .999 .998 .999 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .021 .000 .083 .708 
Independence model .539 .510 .568 .000 
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8. Kết quả CFA thang đo mô hình tới hạn 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 
Kha nang_lanh dao <--- Kha nang_quan tri 1.000     
Kha nang to_chuc 
nhan su <--- Kha nang_quan tri 1.124 .116 9.694 ***  
Chat luong_quan he <--- Kha nang_MARKETING 1.009 .130 7.782 ***  
Dap ung_khach hang <--- Kha nang_MARKETING 1.000     
Phan ung_canh tranh <--- Kha nang_MARKETING 1.284 .125 10.278 ***  
Thich ung_moi 
truong KD <--- Kha nang_MARKETING .877 .102 8.611 ***  
Q05 <--- Kha nang_tai chinh .799 .074 10.797 ***  
Q04 <--- Kha nang_tai chinh .902 .080 11.217 ***  
Q03 <--- Kha nang_tai chinh .844 .072 11.736 ***  
Q02 <--- Kha nang_tai chinh 1.000     
Q56 <--- Kha nang to_chuc dich vu 1.139 .078 14.517 ***  
Q55 <--- Kha nang to_chuc dich vu 1.175 .074 15.849 ***  
Q54 <--- Kha nang to_chuc dich vu 1.120 .077 14.549 ***  
Q53 <--- Kha nang to_chuc dich vu 1.000     
Q61 <--- Kha nang_quan tri rui ro 1.011 .075 13.484 ***  
Q59 <--- Kha nang_quan tri rui ro 1.020 .071 14.462 ***  
Q58 <--- Kha nang_quan tri rui ro 1.022 .072 14.110 ***  
Q57 <--- Kha nang_quan tri rui ro 1.000     
Q06 <--- Kha nang_lanh dao 1.000     
Q09 <--- Kha nang_lanh dao .953 .085 11.254 ***  
Q10 <--- Kha nang_lanh dao 1.138 .096 11.859 ***  
Q11 <--- Kha nang_lanh dao .942 .083 11.316 ***  
Q19 <--- Kha nang to_chuc nhan su 1.000     
Q21 <--- Kha nang to_chuc nhan su 1.012 .083 12.168 ***  
Q22 <--- Kha nang to_chuc nhan su 1.080 .084 12.783 ***  
Q23 <--- Kha nang to_chuc nhan su .992 .081 12.246 ***  
Q24 <--- Kha nang to_chuc nhan su 1.055 .079 13.294 ***  
Q25 <--- Kha nang to_chuc nhan su 1.042 .080 12.951 ***  
Q27 <--- Dap ung_khach hang 1.000     
Q28 <--- Dap ung_khach hang 1.277 .107 11.936 ***  
Q29 <--- Dap ung_khach hang 1.184 .095 12.406 ***  
Q38 <--- Phan ung_canh tranh .706 .054 13.045 ***  
Q40 <--- Thich ung_moi truong KD 1.000     
Q42 <--- Thich ung_moi truong KD 1.402 .120 11.647 ***  
Q43 <--- Thich ung_moi truong KD 1.428 .119 11.979 ***  
Q44 <--- Thich ung_moi truong KD 1.365 .119 11.501 ***  
Q17 <--- Kha nang to_chuc nhan su .893 .080 11.116 ***  
Q12 <--- Kha nang_lanh dao .957 .083 11.564 ***  
Q35 <--- Phan ung_canh tranh 1.000     
Q36 <--- Phan ung_canh tranh .948 .046 20.717 ***  
Q37 <--- Phan ung_canh tranh .899 .050 18.135 ***  
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   Estimate S.E. C.R. P Label 
Q33 <--- Chat luong_quan he 1.033 .103 10.009 ***  
Q32 <--- Chat luong_quan he 1.000     
Q34 <--- Chat luong_quan he 1.263 .146 8.678 ***  
Q14 <--- Kha nang_lanh dao .906 .084 10.743 ***  
Q48 <--- Kha nang doi_ moi SP-DV 1.033 .073 14.244 ***  
Q47 <--- Kha nang doi_ moi SP-DV 1.137 .077 14.821 ***  
Q46 <--- Kha nang doi_ moi SP-DV 1.103 .076 14.438 ***  
Q45 <--- Kha nang doi_ moi SP-DV 1.000     

Q64 <--- Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM 1.388 .098 14.184 ***  

Q65 <--- Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM 1.329 .088 15.124 ***  

Q66 <--- Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM 1.000     

Q63 <--- Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM 1.201 .085 14.085 ***  

Q62 <--- Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM 1.304 .092 14.150 ***  

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
Kha nang_lanh dao <--- Kha nang_quan tri .898 
Kha nang to_chuc nhan su <--- Kha nang_quan tri .933 
Chat luong_quan he <--- Kha nang_MARKETING .910 
Dap ung_khach hang <--- Kha nang_MARKETING .838 
Phan ung_canh tranh <--- Kha nang_MARKETING .779 
Thich ung_moi truong KD <--- Kha nang_MARKETING .841 
Q05 <--- Kha nang_tai chinh .670 
Q04 <--- Kha nang_tai chinh .699 
Q03 <--- Kha nang_tai chinh .736 
Q02 <--- Kha nang_tai chinh .734 
Q56 <--- Kha nang to_chuc dich vu .837 
Q55 <--- Kha nang to_chuc dich vu .921 
Q54 <--- Kha nang to_chuc dich vu .839 
Q53 <--- Kha nang to_chuc dich vu .717 
Q61 <--- Kha nang_quan tri rui ro .755 
Q59 <--- Kha nang_quan tri rui ro .805 
Q58 <--- Kha nang_quan tri rui ro .787 
Q57 <--- Kha nang_quan tri rui ro .761 
Q06 <--- Kha nang_lanh dao .673 
Q09 <--- Kha nang_lanh dao .712 
Q10 <--- Kha nang_lanh dao .757 
Q11 <--- Kha nang_lanh dao .716 
Q19 <--- Kha nang to_chuc nhan su .688 
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   Estimate 
Q21 <--- Kha nang to_chuc nhan su .738 
Q22 <--- Kha nang to_chuc nhan su .779 
Q23 <--- Kha nang to_chuc nhan su .743 
Q24 <--- Kha nang to_chuc nhan su .814 
Q25 <--- Kha nang to_chuc nhan su .790 
Q27 <--- Dap ung_khach hang .701 
Q28 <--- Dap ung_khach hang .765 
Q29 <--- Dap ung_khach hang .806 
Q38 <--- Phan ung_canh tranh .646 
Q40 <--- Thich ung_moi truong KD .614 
Q42 <--- Thich ung_moi truong KD .838 
Q43 <--- Thich ung_moi truong KD .878 
Q44 <--- Thich ung_moi truong KD .821 
Q17 <--- Kha nang to_chuc nhan su .670 
Q12 <--- Kha nang_lanh dao .735 
Q35 <--- Phan ung_canh tranh .895 
Q36 <--- Phan ung_canh tranh .865 
Q37 <--- Phan ung_canh tranh .800 
Q33 <--- Chat luong_quan he .591 
Q32 <--- Chat luong_quan he .545 
Q34 <--- Chat luong_quan he .741 
Q14 <--- Kha nang_lanh dao .675 
Q48 <--- Kha nang doi_ moi SP-DV .819 
Q47 <--- Kha nang doi_ moi SP-DV .852 
Q46 <--- Kha nang doi_ moi SP-DV .830 
Q45 <--- Kha nang doi_ moi SP-DV .727 
Q64 <--- Ket qua kinh doanh_cua NHTM .809 
Q65 <--- Ket qua kinh doanh_cua NHTM .862 
Q66 <--- Ket qua kinh doanh_cua NHTM .729 
Q63 <--- Ket qua kinh doanh_cua NHTM .803 
Q62 <--- Ket qua kinh doanh_cua NHTM .807 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang doi_ moi SP-DV .357 .057 6.278 *** 
Kha nang to_chuc dich vu <--> Kha nang doi_ moi SP-DV .395 .053 7.515 *** 
Kha nang to_chuc dich vu <--> Kha nang_quan tri rui ro .456 .056 8.118 *** 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang to_chuc dich vu .405 .058 6.990 *** 
Kha nang_quan tri rui ro <--> Kha nang doi_ moi SP-DV .441 .056 7.840 *** 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang_quan tri rui ro .379 .058 6.519 *** 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang_quan tri .399 .059 6.812 *** 
Kha nang_quan tri <--> Kha nang_MARKETING .339 .048 7.045 *** 
Kha nang doi_ moi SP- <--> Kha nang_MARKETING .414 .054 7.727 *** 
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   Estimate S.E. C.R. P 
DV 
Kha nang_quan tri rui ro <--> Kha nang_MARKETING .362 .049 7.418 *** 
Kha nang to_chuc dich vu <--> Kha nang_MARKETING .330 .046 7.199 *** 
Kha nang_quan tri <--> Kha nang doi_ moi SP-DV .408 .055 7.386 *** 
Kha nang to_chuc dich vu <--> Kha nang_quan tri .326 .048 6.810 *** 
Kha nang_quan tri rui ro <--> Kha nang_quan tri .362 .051 7.047 *** 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang_MARKETING .326 .050 6.510 *** 

Kha nang_MARKETING <--> Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM .301 .042 7.226 *** 

Kha nang_quan tri <--> Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM .285 .043 6.684 *** 

Kha nang_tai chinh <--> Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM .392 .054 7.246 *** 

Kha nang doi_ moi SP-
DV <--> Ket qua kinh doanh_cua 

NHTM .354 .047 7.472 *** 

Kha nang to_chuc dich vu <--> Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM .351 .046 7.599 *** 

Kha nang_quan tri rui ro <--> Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM .392 .049 7.925 *** 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang doi_ moi SP-DV .510 
Kha nang to_chuc dich vu <--> Kha nang doi_ moi SP-DV .658 
Kha nang to_chuc dich vu <--> Kha nang_quan tri rui ro .756 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang to_chuc dich vu .601 
Kha nang_quan tri rui ro <--> Kha nang doi_ moi SP-DV .703 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang_quan tri rui ro .538 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang_quan tri .652 
Kha nang_quan tri <--> Kha nang_MARKETING .809 
Kha nang doi_ moi SP-DV <--> Kha nang_MARKETING .865 
Kha nang_quan tri rui ro <--> Kha nang_MARKETING .753 
Kha nang to_chuc dich vu <--> Kha nang_MARKETING .716 
Kha nang_quan tri <--> Kha nang doi_ moi SP-DV .747 
Kha nang to_chuc dich vu <--> Kha nang_quan tri .620 
Kha nang_quan tri rui ro <--> Kha nang_quan tri .659 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang_MARKETING .607 
Kha nang_MARKETING <--> Ket qua kinh doanh_cua NHTM .717 
Kha nang_quan tri <--> Ket qua kinh doanh_cua NHTM .595 
Kha nang_tai chinh <--> Ket qua kinh doanh_cua NHTM .638 
Kha nang doi_ moi SP-DV <--> Ket qua kinh doanh_cua NHTM .647 
Kha nang to_chuc dich vu <--> Ket qua kinh doanh_cua NHTM .668 
Kha nang_quan tri rui ro <--> Ket qua kinh doanh_cua NHTM .713 
Model Fit Summary 
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CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 124 1804.129 1052 .000 1.715 
Saturated model 1176 .000 0   
Independence model 48 10924.917 1128 .000 9.685 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .062 .809 .786 .723 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .455 .118 .080 .113 
Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .835 .823 .924 .918 .923 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .047 .044 .051 .874 
Independence model .165 .162 .168 .000 
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9. Kết quả SEM mô hình lý thuyết 
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Computation of degrees of freedom (Default model) 
Notes for Model (Default model) 

Number of distinct sample moments: 1176 
Number of distinct parameters to be estimated: 124 

Degrees of freedom (1176 - 124): 1052 
Result (Default model) 
Minimum was achieved 
Chi-square = 1804.129 
Degrees of freedom = 1052 
Probability level = .000 
 
Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P 
Kha nang_lanh dao <--- Kha nang_quan tri 1.000    
Kha nang to_chuc nhan su <--- Kha nang_quan tri 1.124 .116 9.694 *** 
Chat luong_quan he <--- Kha nang_MARKETING 1.009 .130 7.782 *** 
Dap ung_khach hang <--- Kha nang_MARKETING 1.000    
Phan ung_canh tranh <--- Kha nang_MARKETING 1.284 .125 10.278 *** 
Thich ung_moi truong KD <--- Kha nang_MARKETING .877 .102 8.611 *** 
Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM <--- Kha nang_quan tri rui ro .270 .080 3.368 *** 

Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM <--- Kha nang to_chuc dich vu .074 .075 .986 .024 

Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM <--- Kha nang doi_ moi SP-DV .068 .102 .669 .053 

Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM <--- Kha nang_tai chinh .237 .060 3.980 *** 

Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM <--- Kha nang_MARKETING .350 .181 1.934 .003 

Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM <--- Kha nang_quan tri .164 .103 1.592 .011 

Q05 <--- Kha nang_tai chinh .799 .074 10.797 *** 
Q04 <--- Kha nang_tai chinh .902 .080 11.217 *** 
Q03 <--- Kha nang_tai chinh .844 .072 11.736 *** 
Q02 <--- Kha nang_tai chinh 1.000    
Q56 <--- Kha nang to_chuc dich vu 1.139 .078 14.517 *** 
Q55 <--- Kha nang to_chuc dich vu 1.175 .074 15.849 *** 
Q54 <--- Kha nang to_chuc dich vu 1.120 .077 14.549 *** 
Q53 <--- Kha nang to_chuc dich vu 1.000    
Q61 <--- Kha nang_quan tri rui ro 1.011 .075 13.484 *** 
Q59 <--- Kha nang_quan tri rui ro 1.020 .071 14.462 *** 
Q58 <--- Kha nang_quan tri rui ro 1.022 .072 14.110 *** 
Q57 <--- Kha nang_quan tri rui ro 1.000    
Q06 <--- Kha nang_lanh dao 1.000    
Q09 <--- Kha nang_lanh dao .953 .085 11.254 *** 
Q10 <--- Kha nang_lanh dao 1.138 .096 11.859 *** 
Q11 <--- Kha nang_lanh dao .942 .083 11.316 *** 
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   Estimate S.E. C.R. P 
Q19 <--- Kha nang to_chuc nhan su 1.000    
Q21 <--- Kha nang to_chuc nhan su 1.012 .083 12.168 *** 
Q22 <--- Kha nang to_chuc nhan su 1.080 .084 12.783 *** 
Q23 <--- Kha nang to_chuc nhan su .992 .081 12.246 *** 
Q24 <--- Kha nang to_chuc nhan su 1.055 .079 13.294 *** 
Q25 <--- Kha nang to_chuc nhan su 1.042 .080 12.951 *** 
Q27 <--- Dap ung_khach hang 1.000    
Q28 <--- Dap ung_khach hang 1.277 .107 11.936 *** 
Q29 <--- Dap ung_khach hang 1.184 .095 12.406 *** 
Q38 <--- Phan ung_canh tranh .706 .054 13.045 *** 
Q40 <--- Thich ung_moi truong KD 1.000    
Q42 <--- Thich ung_moi truong KD 1.402 .120 11.647 *** 
Q43 <--- Thich ung_moi truong KD 1.428 .119 11.979 *** 
Q44 <--- Thich ung_moi truong KD 1.365 .119 11.501 *** 
Q17 <--- Kha nang to_chuc nhan su .893 .080 11.116 *** 
Q12 <--- Kha nang_lanh dao .957 .083 11.564 *** 
Q35 <--- Phan ung_canh tranh 1.000    
Q36 <--- Phan ung_canh tranh .948 .046 20.717 *** 
Q37 <--- Phan ung_canh tranh .899 .050 18.135 *** 
Q33 <--- Chat luong_quan he 1.033 .103 10.009 *** 
Q32 <--- Chat luong_quan he 1.000    
Q34 <--- Chat luong_quan he 1.263 .146 8.678 *** 
Q14 <--- Kha nang_lanh dao .906 .084 10.743 *** 
Q48 <--- Kha nang doi_ moi SP-DV 1.033 .073 14.244 *** 
Q47 <--- Kha nang doi_ moi SP-DV 1.137 .077 14.821 *** 
Q46 <--- Kha nang doi_ moi SP-DV 1.103 .076 14.438 *** 
Q45 <--- Kha nang doi_ moi SP-DV 1.000    

Q64 <--- Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM 1.388 .098 14.184 *** 

Q65 <--- Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM 1.329 .088 15.124 *** 

Q66 <--- Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM 1.000    

Q63 <--- Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM 1.201 .085 14.085 *** 

Q62 <--- Ket qua kinh doanh_cua 
NHTM 1.304 .092 14.150 *** 

 
 
Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
Kha nang_lanh dao <--- Kha nang_quan tri .898 
Kha nang to_chuc nhan su <--- Kha nang_quan tri .933 
Chat luong_quan he <--- Kha nang_MARKETING .910 
Dap ung_khach hang <--- Kha nang_MARKETING .838 
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   Estimate 
Phan ung_canh tranh <--- Kha nang_MARKETING .779 
Thich ung_moi truong KD <--- Kha nang_MARKETING .841 
Ket qua kinh doanh_cua NHTM <--- Kha nang_quan tri rui ro .310 
Ket qua kinh doanh_cua NHTM <--- Kha nang to_chuc dich vu .081 
Ket qua kinh doanh_cua NHTM <--- Kha nang doi_ moi SP-DV .078 
Ket qua kinh doanh_cua NHTM <--- Kha nang_tai chinh .304 
Ket qua kinh doanh_cua NHTM <--- Kha nang_MARKETING .307 
Ket qua kinh doanh_cua NHTM <--- Kha nang_quan tri .164 
Q05 <--- Kha nang_tai chinh .670 
Q04 <--- Kha nang_tai chinh .699 
Q03 <--- Kha nang_tai chinh .736 
Q02 <--- Kha nang_tai chinh .734 
Q56 <--- Kha nang to_chuc dich vu .837 
Q55 <--- Kha nang to_chuc dich vu .921 
Q54 <--- Kha nang to_chuc dich vu .839 
Q53 <--- Kha nang to_chuc dich vu .717 
Q61 <--- Kha nang_quan tri rui ro .755 
Q59 <--- Kha nang_quan tri rui ro .805 
Q58 <--- Kha nang_quan tri rui ro .787 
Q57 <--- Kha nang_quan tri rui ro .761 
Q06 <--- Kha nang_lanh dao .673 
Q09 <--- Kha nang_lanh dao .712 
Q10 <--- Kha nang_lanh dao .757 
Q11 <--- Kha nang_lanh dao .716 
Q19 <--- Kha nang to_chuc nhan su .688 
Q21 <--- Kha nang to_chuc nhan su .738 
Q22 <--- Kha nang to_chuc nhan su .779 
Q23 <--- Kha nang to_chuc nhan su .743 
Q24 <--- Kha nang to_chuc nhan su .814 
Q25 <--- Kha nang to_chuc nhan su .790 
Q27 <--- Dap ung_khach hang .701 
Q28 <--- Dap ung_khach hang .765 
Q29 <--- Dap ung_khach hang .806 
Q38 <--- Phan ung_canh tranh .646 
Q40 <--- Thich ung_moi truong KD .614 
Q42 <--- Thich ung_moi truong KD .838 
Q43 <--- Thich ung_moi truong KD .878 
Q44 <--- Thich ung_moi truong KD .821 
Q17 <--- Kha nang to_chuc nhan su .670 
Q12 <--- Kha nang_lanh dao .735 
Q35 <--- Phan ung_canh tranh .895 
Q36 <--- Phan ung_canh tranh .865 
Q37 <--- Phan ung_canh tranh .800 
Q33 <--- Chat luong_quan he .591 
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   Estimate 
Q32 <--- Chat luong_quan he .545 
Q34 <--- Chat luong_quan he .741 
Q14 <--- Kha nang_lanh dao .675 
Q48 <--- Kha nang doi_ moi SP-DV .819 
Q47 <--- Kha nang doi_ moi SP-DV .852 
Q46 <--- Kha nang doi_ moi SP-DV .830 
Q45 <--- Kha nang doi_ moi SP-DV .727 
Q64 <--- Ket qua kinh doanh_cua NHTM .809 
Q65 <--- Ket qua kinh doanh_cua NHTM .862 
Q66 <--- Ket qua kinh doanh_cua NHTM .729 
Q63 <--- Ket qua kinh doanh_cua NHTM .803 
Q62 <--- Ket qua kinh doanh_cua NHTM .807 
Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang doi_ moi SP-DV .357 .057 6.278 *** 
Kha nang to_chuc dich vu <--> Kha nang doi_ moi SP-DV .395 .053 7.515 *** 
Kha nang to_chuc dich vu <--> Kha nang_quan tri rui ro .456 .056 8.118 *** 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang to_chuc dich vu .405 .058 6.990 *** 
Kha nang_quan tri rui ro <--> Kha nang doi_ moi SP-DV .441 .056 7.840 *** 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang_quan tri rui ro .379 .058 6.519 *** 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang_quan tri .399 .059 6.812 *** 
Kha nang_quan tri <--> Kha nang_MARKETING .339 .048 7.045 *** 
Kha nang doi_ moi SP-DV <--> Kha nang_MARKETING .414 .054 7.727 *** 
Kha nang_quan tri rui ro <--> Kha nang_MARKETING .362 .049 7.418 *** 
Kha nang to_chuc dich vu <--> Kha nang_MARKETING .330 .046 7.199 *** 
Kha nang_quan tri <--> Kha nang doi_ moi SP-DV .408 .055 7.386 *** 
Kha nang to_chuc dich vu <--> Kha nang_quan tri .326 .048 6.810 *** 
Kha nang_quan tri rui ro <--> Kha nang_quan tri .362 .051 7.047 *** 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang_MARKETING .326 .050 6.510 *** 
 
Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang doi_ moi SP-DV .510 
Kha nang to_chuc dich vu <--> Kha nang doi_ moi SP-DV .658 
Kha nang to_chuc dich vu <--> Kha nang_quan tri rui ro .756 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang to_chuc dich vu .601 
Kha nang_quan tri rui ro <--> Kha nang doi_ moi SP-DV .703 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang_quan tri rui ro .538 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang_quan tri .652 
Kha nang_quan tri <--> Kha nang_MARKETING .809 
Kha nang doi_ moi SP-DV <--> Kha nang_MARKETING .865 
Kha nang_quan tri rui ro <--> Kha nang_MARKETING .753 
Kha nang to_chuc dich vu <--> Kha nang_MARKETING .716 
Kha nang_quan tri <--> Kha nang doi_ moi SP-DV .747 
Kha nang to_chuc dich vu <--> Kha nang_quan tri .620 
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   Estimate 
Kha nang_quan tri rui ro <--> Kha nang_quan tri .659 
Kha nang_tai chinh <--> Kha nang_MARKETING .607 
Model Fit Summary 
CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 124 1804.129 1052 .000 1.715 
Saturated model 1176 .000 0   
Independence model 48 10924.917 1128 .000 9.685 
RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .062 .809 .786 .723 
Saturated model .000 1.000   
Independence model .455 .118 .080 .113 
Baseline Comparisons 

Model NFI 
Delta1 

RFI 
rho1 

IFI 
Delta2 

TLI 
rho2 CFI 

Default model .835 .823 .924 .918 .923 
Saturated model 1.000  1.000  1.000 
Independence model .000 .000 .000 .000 .000 
RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .047 .044 .051 .874 
Independence model .165 .162 .168 .000 
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Phụ lục 6 

DANH SÁCH CÁC NHTMCP VIỆT NAM 

(Đến 31/12/2013) 

Đơn vị: Tỷ đồng 

TT TÊN NGÂN HÀNG ĐỊA CHỈ SỐ GIẤY PHÉP 
NGÀY CẤP  

VỐN ĐIỀU 
LỆ 

SỐ CN & 
SGD 

1 

Ngoại Thương Việt Nam 
Joint Stock Commercial Bank for 
Foreign Trade of Vietnam 
(Vietcombank) 

198 Trần Quang Khải, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 

286/QĐ-NH5 ngày 
21/9/1996 23.174 80 

2 
Công thương Việt Nam 
Vietnam Bank for Industry and 
Trade (Vietinbank) 

108 Trần Hưng Đạo, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 

142/GP-NHNN 
ngày 03/7/2009 37.234 152 

3 

Đầu tư và Phát triển Việt Nam 
Joint Stock Commercial Bank for 
Investment and Development of 
Vietnam (BIDV) 

Tháp BIDV 35 Hàng Vôi, Hoàn 
Kiếm, Hà Nội 

84/GP-NHNN ngày 
23/4/2012 23.011  120 

4 

Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu 
Long 
Housing Bank of Mekong Delta 
(MHB) 

Số 9 Võ Văn Tần, Quận 3, TP. 
Hồ Chí Minh 

769/TTg ngày 
18/9/1997 3.369 10 

5 
Hàng Hải  
The Maritime Commercial Joint 
Stock Bank- MSB 

Sky tower A – 88 Láng Hạ, Hà 
Nội 

0001/NHGP 
ngày 08/6/1991 8.000 45 

6 Sài Gòn Thương Tín 
(Sacombank) 

266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, 
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

0006/NHGP 
ngày 05/12/1991 10.740 

72 (bao 
gồm CN ở 

nước 
ngoài) 

7 
Đông Á (EAB) 
DONG A Commercial Joint Stock 
Bank 

130 Phan Đăng Lưu, Quận Phú 
Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 

0009/NHGP 
ngày 27/3/1992 5.000 50 

8 Xuất Nhập Khẩu (Eximbank) 
Viet nam Commercial Joint Stock 

Tầng 8 Tòa nhà Vincom, số 72 
Lê Thánh Tôn và 47 Lý Tự 
Trọng, phường Bến Nghé, Quận 
1, TP. Hồ Chí Minh 

0011/NHGP 
ngày 06/4/1992 12.355 42 

9 
Nam Á ( NAMA BANK) 
Nam A Commercial Joint Stock 
Bank 

201-203 Cách mạng tháng 8, 
phường 4, Quận 3, TP. Hồ Chí 
Minh 

0026/NHGP 
ngày 22/8/1992 3.000 14 

10 Á Châu (ACB) 
Asia Commercial Joint Stock Bank 

442 Nguyễn Thị Minh Khai, 
Quận 3, TP. Hồ Chí Minh 

0032/NHGP 
ngày 24/4/1993 9.377 81 

11 Sài Gòn Công Thương 
Saigon Bank for Industry & Trade 

Số 2C- Phó Đức Chính, Quận 1, 
TP. Hồ Chí Minh  

0034/ NHGP 
ngày 04/5/1993 3040 33 

12 
Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) 
Vietnam Commercial Joint Stock 
Bank for Private Enterprise 

72 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

0042/ NHGP 
ngày 12/8/1993 5.770 45 

13 
Kỹ Thương (TECHCOMBANK) 
Viet Nam Technologicar and 
Commercial Joint Stock Bank 

191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà 
Nội 

0040/ NHGP 
ngày 06/8/1993 8.788 62 
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14 
Quân Đội (MB) 
Military Commercial Joint Stock 
Bank 

21 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội 0054/ NHGP 
ngày 14/9/1994 10.625 63 

15 
Bắc Á (Bac A bank) 
BACA Commercial Joint Stock 
Bank 

117 Quang Trung, TP. Vinh, 
Nghệ An 

0052/NHGP  
ngày 01/9/1994 
183/QĐ-NH5 
ngày 01/9/1994 

3.000 18 

16 
Quốc Tế (VIB) 
Vietnam International Commercial 
Joint Stock Bank 

Tầng 1,6,7 Tòa nhà 
Coprnerstone số 16 Phan Chu 
Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội  

0060/ NHGP 
ngày 25/01/1996 4.250 49 

17 
Đông Nam Á (Seabank) 
Southeast Asia Commercial Joint 
Stock Bank 

25 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

0051/ NHGP 
ngày 25/3/1994 5.465 35 

18 

Phát triển TP. Hồ Chí Minh 
(HDBank) 
Housing development Commercial 
Joint Stock Bank 

25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, 
Phường Đa Kao, Quận 1, TP. 
Hồ Chí Minh (07/4/2011) 

0019/ NHGP 
ngày 06/6/1992 8.100 49 

19 
Phương Nam (PNB) 
Southern Commercial Jiont Stock 
Bank 

279 Lý Thường Kiệt, Quận 11, 
TP. Hồ Chí Minh 

0030/ NHGP 
ngày 17/3/1993 4.000 35 

20 
Bản Việt (trước đây là Gia Định) 
Viet Capital Commercial Joint Stock 
Bank (Viet Capital Bank) 

Toà Nhà số 112-114-116-118 
đường Hai Bà Trưng, phường 
ĐaKao, Quận 1, TP. Hồ Chí 
Minh 

0025/ NHGP 
ngày 22/8/1992 3.000 16 

21 Phương Đông (OCB) 
Orient Commercial Joint Stock Bank 

45 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ 
Chí Minh 

0061/ NHGP 
ngày 13/4/1996 3.000 25 

22 
Sài Gòn (SCB) 
Sai Gon Commercial Joint Stock 
Bank  

927 Trần Hưng Đạo, Quận 5, 
TP. Hồ Chí Minh 

238/GP-NHNN  
ngày 26/12/2011 10.583 47 

23 
Việt Á (VIETA Bank) 
Viet A Commercial Joint Stock 
Bank 

119-121 Nguyễn Công Trứ, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

12/ NHGP 
ngày 09/5/2003 3.098 17 

24 

Sài Gòn – Hà Nội (SHB) 
Saigon-Hanoi Commercial Joint 
Stock Bank  
HabuBank sáp nhập vào (ngày 
28/8/2012) 

77 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

0041/NH-GP 
ngày 13/11/1993 
93/QĐ-NHNN 
ngày 20/01/2006 

8.865 

52 (không 
bao gồm 02 
CN ở nước 

ngoài) 

25 
Dầu Khí Toàn Cầu (GPbank) 
Global Petro Commercial Joint 
Stock Bank 

Capital Tower số 109 Trần 
Hưng Đạo, phường Cửa Nam, 
Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

0043/NH-GP 
ngày 13/11/1993 
31/QĐ-NHNN 
ngày 11/01/2006 

3.000 13 

26 
An Bình (ABB) 
An Binh Commercial Joint Stock 
Bank 

170 Hai Bà Trưng, phường Đa 
Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

0031/NH-GP 
ngày 15/4/1993 
77/QĐ-NH5  
ngày 15/4/1993 

4.797 30 

27 
Nam Việt (Navibank) 
Nam Viet Commercial Joint Stock 
Bank 

Số 3, 3A, 5 Sương Nguyệt Ánh, 
Quận 1, TP. Hồ Chí Minh 

0057/ NHGP 
ngày 18/9/1995 
970/QĐ-NHNN 
ngày 18/5/2006 

3.010 20 

28 
Kiên Long 
Kien Long Commercial Joint Stock 
Bank 

16-18 Phạm Hồng Thái, TP, 
Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. 

0054/NH-GP 
ngày 18/9/1995 
2434/QĐ-NHNN 
ngày 25/12/2006 

3.000 23 

29 Việt Nam Thương Tín (Vietbank) 
Viet Nam Thuong Tin Commercial 

47 Trần Hưng Đạo, TP. Sóc 
Trăng, tỉnh Sóc Trăng 

2399/QĐ-NHNN 
ngày 15/12/2006 3.000 10 
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Joint Stock Bank 

30 
Đại Dương (Ocean bank) 
OCEAN Commercial Joint Stock 
Bank 

199 Đường Nguyễn Lương 
Bằng, TP. Hải Dương, tỉnh Hải 
Dương 

0048/ NHGP 
ngày 30/12/1993 
257/QĐ-NHNN 
ngày 30/12/1993 

4.000 21 

31 
Xăng dầu Petrolimex (PGBank) 
Petrolimex Group Commercial Joint 
Stock Bank 

Tầng 16, 23, 24 tòa nhà MITEC 
số 229 Phố Tây Sơn, phường 
Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội 

0045/ NHGP 
ngày 13/11/1993 
125/QĐ-NHNN 
ngày 12/01/2007 

3.000 16 

32 

Xây dựng Việt Nam (trước đây là 
ngân hàng Đại Tín) 
(Vietnam Construction Joint Stock 
Bank) 

145-147-149 Đường Hùng 
Vương, Phường 2, thị xã Tâm 
An, tỉnh Long An. 

0047/ NHGP 
ngày 29/12/1993 
1931/QĐ-NHNN 
ngày 17/8/2007 

3.000 16 

33 
Bưu điện Liên Việt (LPB) 
LienViet Commercial Joint Stock 
Bank – Lienviet Post Bank 

32 Nguyễn Công Trứ, Thị xã Vị 
Thanh, Tỉnh Hậu Giang 

91/GP-NHNN 
ngày 28/3/2008 6.460 31 

34 
Tiên Phong (TPB) 
TienPhong Commercial Joint Stock 
Bank 

T3-4, Tòa nhà FPT, phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng, Cầu 
Giầy, Hà Nội 

123/GP-NHNN 
ngày 05/5/2008 5.550 13 

35 
Phát Triển Mê Kông (MDB) 
Mekong Development Joint Stock 
commercial Bank 

248 Trần Hưng Đạo, thị xã 
Long Xuyên, An Giang 

0022/NHGP 
ngày 12/9/1992 
2037/QĐ-NHNN 
ngày 16/9/2008 

3.750 17 

36 
Bảo Việt (Baoviet bank) 
Bao Viet Joint Stock commercial 
Bank 

Số 8 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

328/GP-NHNN  
ngày 11/12/2008 3.000 09 

37 Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) Số 2 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, 
Hà Nội 

279/GP-NHNN 
ngày 16/9/2013 9.000 30 

* Ghi chú: những bổ sung, thay đổi được in font chữ đậm.      1410 
· Tổng công ty tài chính cổ phần Dầu khí (PVFC) và NHTMCP Phương Tây (WesternBank) hợp nhất thành NHTMCP 

Đại chúng Việt Nam (PvcomBank). 
· NHTMCP Đại Á (DaiABank) đã sáp nhập vào NHTMCP Phát triển thành phố Hồ Chí Minh (HDBank). 

Nguồn: Ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố trên Website www.sbv.gov.vn 

http://www.sbv.gov.vn/�
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