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MỞ ĐẦU 

1.  Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm gần đây, thị trường bán lẻ Việt Nam liên tục 

phát triển theo hướng không ngừng gia tăng về quy mô cũng như 

chất lượng của hệ thống phân phối bán lẻ: gia tăng số lượng các điểm 

bán lẻ; gia tăng tỷ trọng các hình thức bán lẻ hiện đại bao gồm các 

trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng 

tiện lợi giảm tỷ trọng các hình thức kinh doanh truyền thống. 

Năm 2002, Siêu thị Đà Nẵng là siêu thị đầu tiên đi vào hoạt 

động. Đến nay, thành phố hiện có 126 đơn vị kinh doanh lớn, 6 trung 

tâm thương mại tổng hợp, 35 siêu thị chuyên doanh và tổng hợp, 

27.000 cửa hàng, cửa hiệu các loại từ tạp hóa, thực phẩm đến các 

mặt hàng chuyên doanh và 86 chợ truyền thống phân phối trên 

20.000 mặt hàng các loại. Không chỉ vậy, hoạt động của các cơ sở 

thương mại trên thị trường Đà Nẵng dần phát triển, khách hàng 

không chỉ đi đến siêu thị để mua hàng họ còn đi để gặp gỡ bạn bè, 

thư giãn và giải trí. Do đó, siêu thị không chỉ cần có hàng hóa đa 

dạng, chất lượng tốt, giá cả hợp lý mà đòi hỏi các siêu thị phải có 

một không gian thật sự thoải mái để thu hút khách hàng lựa chọn 

siêu thị khi có nhu cầu. 

Một sự hiểu biết về lý do tại sao khách hàng lựa chọn siêu thị 

này nhưng không lựa chọn siêu thị khác sẽ giúp các siêu thị tập trung 

nguồn lực nhằm cải thiện những yếu tố ảnh hưởng nhiều đến quyết 

định lựa chọn siêu thị của người tiêu dùng. Do đó mà tác giả chọn đề 

tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn 

siêu thị của người dân tại Đà Nẵng: So sánh giữa Lotte Mart và 

BigC”. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 

− Xác định các yếu tố và mức độ ảnh hưởng của mỗi yếu tố 

đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại Đà Nẵng. 

− Xây dựng mô hình lý thuyết về đề tài nghiên cứu trên.  

− Xây dựng thang đo của các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

lựa chọn siêu thị.  

− Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng Cronpach Alpha và phân 

tích nhân tố EFA.  

− Xem xét sự khác nhau hay giống nhau giữa quyết định lựa 

chọn siêu thị với các biến nhân khẩu là độ tuổi, giới tính, thu nhập. 

− So sánh sự thu hút giữa hai siêu thị BigC và Lotte Mart tại 

Đà Nẵng 

− Dựa trên kết quả nghiên cứu, một số hàm ý chính sách mang 

tính định hướng được đề ra nhằm thu hút khách hàng lựa chọn siêu 

thị, tăng lợi thế cạnh tranh của siêu thị BigC và Lotte Mart. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: 

− Tống thể nghiên cứu: Khách hàng cá nhân tại siêu thị Lotte 

Mart và BigC Đà Nẵng 

− Đối tượng nghiên cứu: Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

lựa chọn siêu thị của người dân tại Đà Nẵng. 

Phạm vi nghiên cứu: 

− Phạm vi không gian: Tại thành phố Đà Nẵng 

− Phạm vi thời gian:  Từ tháng 07 đến tháng 11 /2013 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua hai bước chính: 

nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. 
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Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện thông qua tham khảo các tài 

liệu, phỏng vấn nhóm 10 người tiêu dùng nhằm xác định những yếu 

tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị và thang đo của các 

yếu tố để thiết kế bảng câu hỏi phục vụ cho nghiên cứu chính thức. 

Nghiên cứu chính thức sử dụng phương pháp nghiên cứu định 

lượng để kiểm định độ tin cậy của thang đo, phân tích khám phá 

nhân tố EFA, phân tích hồi quy, kiểm định T- Test, kiểm định 

ANOVA, hồi quy Binary Logistic…   

5. Bố cục đề tài 

Nội cung chính của luận văn, ngoài hai phần mở đầu và kết 

luận, luận văn gồm 4 chương. 

Chương 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

Chương 2: THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Chương 4: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

a. Hành vi người tiêu dùng 

b. Nghiên cứu thực tế 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM 

1.1.1. Siêu thị 

a. Khái niệm về siêu thị 

Theo Philip kotler, “Siêu thị là cửa hàng tự phục vụ tương đối 

lớn có mức chi phí thấp và tỷ suất lợi nhuận không cao với khối 

lượng hàng hóa bán ra lớn, đảm bảo thỏa mãn đầy đủ nhu cầu của 

người tiêu dùng về thực phẩm, bột giặt, các chất tẩy rửa và những 
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mặt hàng chăm sóc nhà cửa” 

b. Vị trí và vai trò 

1.1.2. Người tiêu dùng 

a. Khái niệm người tiêu dùng 

Theo P. Kotler: “Người tiêu dùng là một cá nhân, một tổ 

chức hay là một nhóm tham gia trực tiếp có ảnh hưởng đến việc 

hình thành nhu cầu– mong ước, đưa ra quyết định mua, sử dụng 

hay loại bỏ một số sản phẩm dịch vụ cụ thể”. 

b. Hành vi người tiêu dùng 

Hành vi người tiêu dùng phản ánh tổng thể các quyết định của 

người tiêu dùng đối với việc thu nhận, tiêu dùng, loại bỏ hàng hóa, 

bao gồm sản phẩm, dịch vụ, hoạt động và ý tưởng bới các quyết định 

(con người) theo thời gian. [5,tr6] 

1.2. HÀNH VI LỰA CHỌN ĐIỂM BÁN CỦA KHÁCH HÀNG 

1.2.1. Hành vi lựa chọn điểm bán 

Khách hàng chọn lựa một điểm bán không chỉ đơn thuần là vì 

muốn mua một món hàng mà nó phức tạp hơn. Lựa chọn điểm bán là 

một chủ đề nghiên cứu rộng và đã được nghiên cứu từ nhiều góc độ. 

Theo nghiên cứu của Sinha và Banerjee (2002) thì hành vi lựa chọn 

điểm bán của người tiêu dùng khá tương tự như hành vi lựa chọn 

thương hiệu của người tiêu dùng, với một sự khác biệt là có sự kết 

hợp không gian trong việc lựa chọn điểm bán. 

1.2.2. Loại sản phẩm và việc lựa chọn điểm bán 

1.2.3. Phân loại các động cơ đến điểm bán của khách hàng 

1.2.4. Mô hình tiến trình chọn lựa điểm bán của người tiêu 

dùng 

Quá trình chọn lựa một điểm bán bao gồm một chuỗi các bước 
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từ việc nhận thức nhu cầu, tìm kiếm thông tin, đánh giá các giải 

pháp, chọn lựa cửa hàng, đến cửa hàng, mua hàng và đánh giá kết 

quả chuyến ghé điểm bán. (Levy và cộng sự 2012) 

a. Nhận thức nhu cầu 

Đây là bước thể hiện việc rằng người mua thấy rằng mình cấn 

phải đến một cửa hàng nào đó. Có hai tình huống dẫn đến nhận thức 

vấn đề: Người tiêu dùng nhận thức rằng thực tế mình đang thiếu một 

món hàng nào đó hoặc người ấy nhận thức được tình trạng tương lai 

của nhu cầu và việc ra cửa hàng nhằm tránh sự khó khăn do thiếu sản 

phẩm. 

b. Tìm kiếm thông tin 

Một khi khách hàng xác định được nhu cầu, khách hàng 

thường tìm kiếm thông tin về cửa hàng, các kênh, hoặc các sản phẩm 

để giúp họ đáp ứng nhu cầu đó. 

c. Đánh giá các giải pháp thay thế: Mô hình đa thuộc tính 

Mô hình đa thuộc tính cung cấp một cách hữu ích để tóm tắt 

khách hàng sử dụng các thông tin mà họ đã thu thập để đánh giá và 

lựa chọn các nhà bán lẻ, các kênh, và các sản phẩm như thế nào. 

d. Lựa chọn kênh và nhà bán lẻ 

Tập lựa chọn sẽ gồm trong đó nhiều cửa hàng. Vấn đề còn lại 

là người tiêu dùng sẽ chọn lựa trong đó một điểm bán mà anh ta sẽ 

đến. Điểm bán được lựa chọn là điểm bán có sự đánh giá tổng hợp 

cao nhất. 

e.Đến cửa hàng, mua và đánh giá kết quả 

Trong khi ghé thăm điểm bán đã lựa chọn, người tiêu dùng sẽ 

thẩm tra lại những thông tin và đánh giá lại điểm bán. Mức độ hài 

lòng nhận được ở lần này sẽ ảnh hưởng đến khả năng chọn lại điểm 
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bán này trong tương lai. 

1.3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA 

CHỌN ĐIỂM BÁN 

1.3.1. Vị trí 

Vị trí là một trong những yếu tố ảnh hưởng lớn nhất trong 

quyết định lựa chọn một cửa hàng của khách hàng (Levy và cộng sự, 

2012). Khi lựa chọn điểm bán, khách hàng thường chọn địa điểm gần 

nhà hoặc nơi làm việc của họ. Quyết định về địa điểm có tầm quan 

trọng chiến lược đối với nhà bán lẻ vì họ có thể được sử dụng để phát 

triển một lợi thế cạnh tranh bền vững.  

Siêu thị càng gần nhà hay nằm trên các tuyến giao thông thuận 

tiện sẽ ảnh hưởng tích cực đến việc lựa chọn kênh siêu thị của người 

tiêu dùng, và nhân tố vị trí được đo lường bởi: Địa điểm mua bán dễ 

đi lại; Khoảng cách ngắn đến nơi mua hàng; Các gian hàng mua bán 

gần nhau; Dễ dàng bắt gặp địa điểm bán (Ngọc, 2013) 

1.3.2. Không gian bên ngoài điểm bán 

Không gian bên ngoài bao gồm phía trước cửa hàng, mái cửa 

vào, cửa ra vào, cửa sổ trưng bày, kiến trúc xây dựng , khu vực xung 

quanh , và bãi đậu xe (Turley and Milliman, 2000). Không gian bên 

ngoài là yếu tố đầu tiên mà khách hàng thấy khi đến điểm bán, nếu 

không gian bên ngoài quản lý không tốt thì không gian bên trong có 

thể trở nên không quan trọng. 

1.3.3. Không gian bên trong 

Không gian bên trong bao gồm: Sàn và thảm, màu, ánh sáng, 

nhạc, mùi hương, chiều rộng của lối đi, tường, sơn và giấy dán 

tường, trần nhà, hàng hóa, nhiệt độ, sạch sẽ (Turley và Milliman, 

2000). 
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1.3.4. Mức độ phổ biến và các chương trình truyền thông, 

cổ động  

Phối thức truyền thông marketing còn được gọi là phối thức 

truyền thông cổ động bao gồm sự kết hợp giữa các công cụ quảng 

cáo, khuyến mãi, quan hệ công chúng bán hàng cá nhân và marketing 

trực tiếp mà công ty sử dụng để theo đuổi các mục tiêu marketing 

(Lê Thế Giới và cộng sự, 2011). 

Theo kết quả nghiên cứu của Ngọc (2013) Chiêu thị được đo 

lường bởi các chỉ báo: nhiều chương trình khuyến mãi, ưu đãi khách 

hàng thân thiết, quảng cáo rộng rãi. 

1.3.5. Sự đa dạng của sản phẩm 

Sản phẩm ảnh hưởng đến nhận thức của khách hàng không chỉ 

thông qua những đặc điểm chức năng (chiều rộng, chiều dài, chiều 

sâu và theo đó là sự đa dạng của kích cỡ, trọng lượng, màu sắc, hình 

thức bao bì…) mà còn thông qua những đặc điểm biểu tượng của sản 

phẩm là nhãn hiệu, thể hiện qua sự có mặt của những nhãn hiệu nổi 

tiếng, những nhãn hiệu được định vị rõ ràng, độc đáo.  

Theo nghiên cứu của Irini và cộng sự (2008) phát hiện ra sản 

phẩm/giá là tiêu trí quan trong trong việc lựa chọn cửa hàng và được 

đo lường bởi: Có nhiều thương hiệu mới và hiện đại; Có nhiều 

thương hiệu nổi tiếng; có những sản phẩm đã sẵn sàng để cung cấp; 

Chấp nhận trả lại và đổisản phẩm; Có nhiều hình thức thanh toán; Có 

nhiều mức giá để lựa chọn cho 1 mặt hàng. 

1.3.6. Dịch vụ 

Các dịch vụ khách hàng là những hoạt động được thực hiện 

bởi các nhà bán lẻ nó ảnh hưởng đến (1) Mức độ dễ dàng mà một 

khách hàng tiềm năng có thể mua sắm hay tìm hiểu về cửa hàng (2) 
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Mức độ dễ dàng mà một giao dịch có thể được hoàn thành khi khách 

hàng cố gắng thực hiện việc mua hàng (3) Sự hài lòng của khách 

hàng sau khi mua (Levy và cộng sự, 2012). 

1.3.7. Nhân viên siêu thị 

Nhân viên đóng vai trò quan trọng trong việc giữa chân khách 

hàng và làm cho khách hàng ghé thăm điểm bán thường xuyên. Nhân 

viên là người tiếp xúc trực tiếp với khách hàng vì thế nên thái độ, 

hành động, hành vi của nhân viên có thể làm cho một khách hàng 

bình thường trở thành khách hàng thường xuyên. Được đo lường bởi: 

Nhân viên luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng, nhân viên giải đáp tận 

tình các thắc mắc của khách hàng, nhân viên thân thiện vui vẻ, nhân 

viên lịch sự giúp đỡ khách hàng (Bửu vàTráng, 2012) 

1.3.8. Giải trí 

Khách hàng xem xét mua sắm như là một hoạt động giải trí, 

giải trí là động lực chính để khách hàng ghé thăm các cửa hàng và 

khách hàng có xu hướng chọn một cửa hàng có giá trị giải trí cao 

(Sinha và cộng sự, 2002) 

1.4. SỨC THU HÚT CỦA MỘT ĐIỂM BÁN 

1.4.1. Mô hình Reily – Converse 

1.4.2. Mô hình Huff 

1.4.3. Mô hình MCI (Multiplicative Competitive 

Interaction Model) 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

 Chương 1giới thiệu tổng quan về hành vi người tiêu dùng và 

tiến trình ra quyết định của người tiêu dùng khi lựa chọn điểm bán. 

Ngoài những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi lựa chọn điểm bán như 

văn hóa, tiêu văn hóa xã hội, ghề nghiệp, gia đình, vai trò đại vị, 
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hoàn cảnh khinh tế thì những yếu tố thuộc về đặc điểm của điểm bán 

cũng ảnh hưởng như: vị trí, không gian bên ngoài, không gian bên 

trong, sự đa dạng của sản phẩm, giải trí, nhân viên, mức độ phổ biến 

và các chương trình truyền thông cổ động của điểm bán. 

 

CHƯƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.1. GIỚI THIỆU 

2.2. SƠ LƯỢC VỀ THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ ĐÀ NẴNG. 

2.2.1. Giới thiệu về siêu thị BigC Đà Nẵng 

2.2.2. Giới thiệu về siêu thị Lotte Mart Đà Nẵng 

2.3. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu được thực hiện thông qua hai bước: nghiên cứu sơ 

bộ và nghiên cứu chính thức. 

2.4. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

Nghiên cứu định tính này sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm tập 

trung gồm 10 người thường xuyên thăm quan mua sắm tại hai siêu 

thị BigC và Lotte Mart. Cuộc thảo luận sẽ kéo dài 1,5 – 2 giời.  

Kết quả nghiên cứu định tính cho thấy có 8 nhân tố ảnh hưởng 

đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại Đà Nẵng: Vị trí; 

Không gian bên ngoài; Không gian bên trong; Mức độ phổ biến và 

chương trình truyền thông, cổ động; Giải trí; Sự đa dạng của sản 

phẩm; Nhân viên; Các yếu tố khác về dịch vụ 

2.4.1. Thang đo nhân tố vị trí 

Nhân tố vị trí được đo lường bởi các chỉ báo: Gần nhà hoặc 

nơi làm việc; Nơi có điều kiện giao thông thuận lợi; Chi phí đi lại 

thấp được ký hiệu từ VT1 đến VT3. 
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2.4.2. Thang đo nhân tố không gian bên ngoài 

Thang đo lường nhân tố không gian bên ngoài bao gồm: Bãi 

giữ xe rộng, thoáng; Bãi giữ xe dễ dàng ra, vào; Quy mô siêu thị lớn; 

Vẻ bề ngoài của siêu thị đẹp mắt được ký hiệu từ BN1 đến BN4. 

2.4.3. Thang đo nhân tố không gian bên trong 

Nhân tố không gian bên trong được đo lường bởi các chỉ báo: 

Bầu không khí thoải mái; Trang trí đẹp; Sắp xếp sản phẩm thuận 

tiện; Di chuyển dễ dàng trong siêu thị; Nhà vệ sinh sạch sẽ; Siêu thị 

luôn được giữ sạch sẽ được ký hiệu từ BT1 đến BT6. 

2.4.4. Thang đo nhân tố mức độ phổ biến và chương trình 

truyền thông, cổ động 

Thang đo nhân tố mức độ phổ biến và các chương trình truyền 

thông cổ động bao gồm: Siêu thị được nhiều người biết đến, chiến 

dịch quảng cáo thu hút, khuyến mãi hấp dẫn, khuyến mãi thường 

xuyên, hoạt động PR ý nghĩa (sử dụng túi phân hủy bảo vệ môi 

trường, tiêu dùng xanh…) ký hiệu từ CT1 đến CT4. 

2.4.5. Thang đo nhân tố giải trí 

Nhân tố giải trí được đo lường bởi các chỉ báo: Có nhiều trò 

chơi; Dịch vụ của rạp chiếu phim tốt; Có nhiều cửa hàng thức ăn 

thương hiệu quốc tế (Tous les Jours, KFC, Lotteria…); Khu ẩm thực 

lớn; Thực đơn đa dạng được ký hiệu từ GT1 đến GT5. 

2.4.6. Thang đo nhân tố sự đa dạng của sản phẩm 

Thang đo nhân tố sự đa dạng của sản phẩm bao gồm các chỉ 

báo: Mặt hàng phong phú; Có nhiều mức giá để lựa chọn cho 1 mặt 

hàng; Có nhiều thương hiệu để lựa chọn; Có nhiều thương hiệu nổi 

tiếng được ký hiệu từ ĐD1 đến ĐD4. 
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2.4.7. Thang đo nhân tố nhân viên  

Nhân  tố nhân nhân viên được đo lường bởi các chỉ báo: Nhân 

viên lịch sự và vui vẻ; Nhân viên nhiệt tình giải đáp thắc mắc cho 

khách hàng; Nhân viên tư vấn tốt được ký hiệu từ NV1 đến NV3. 

2.4.8. Các yếu tố khác về dịch vụ 

Thang đo nhân tố các yếu tố khác về dịch vụ được đo lường 

bởi các chỉ báo: Dịch vụ sau bán tốt; Dịch vụ giao hàng tận nơi; 

Tuyến xe buýt miễn phí; Thanh toán nhanh chóng được ký hiệu từ 

DV1 đến DV4. 

2.4.9. Mô hình nghiên cứu  

Hình 2.2. Mô hình đề xuất các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

lựa chọn siêu thị 

Giải thuyết nghiên cứu 

H1 :Mức độ thu hút của vị trí siêu thị càng cao thì quyết định 

lựa chọn siêu thị càng cao 

H2 : Mức độ thu hút của không gian bên ngoài siêu thị càng 

Không gian 
bên trong 

Vị trí 

Không gian 
bên ngoài 

Sự đa dạng 

Các yếu tố 
khác về dịch vụ 

Giải trí 

Nhân viên 

Mức độ phổ biến và 
các chương trình truyền 

thông, cổ động 

Quyết định 
lựa chọn  
siêu thị 
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cao thì quyết định lựa chọn siêu thị càng cao 

H3 : Mức độ thu hút của không gian bên trong siêu thị càng 

cao thì quyết định lựa chọn siêu thị càng cao 

H4 :Mức độ phổ biến và các chương trình truyền thông, cổ 

động càng cao thì quyết định lựa chọn siêu thị càng cao 

H5: Mức độ thu hút của giải trí trong siêu thị càng cao thì 

quyết định lựa chọn siêu thị càng cao  

H6 : Mức độ thu hút sự đa dạng sản phẩm càng cao thì quyết 

định lựa chọn siêu thị càng cao. 

H7 : Mức độ thu hút của nhân viên siêu thị càng cao thì quyết 

định lựa chọn siêu thị càng cao 

H8 : Mức độ thu hút của các yếu tố khác về dịch vụ siêu thị 

càng cao thì quyết định lựa chọn siêu thị càng cao. 

2.5. NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 

2.5.1. Xây dựng bảng câu hỏi  

Sau khi hoàn tất việc hiệu chỉnh thang đo phù hợp bảng câu 

hỏi được thiết kế dựa trên mục đích nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu 

và thang đo đã xây dựng. Nội dung bảng câu hỏi: gồm 3 phần. 

2.5.2. Mẫu nghiên cứu 

Mẫu trong nghiên cứu sẽ được chọn theo kỹ thuật chọn mẫu 

ngẫu nhiên thuận tiện. Kích thước mẫu dự kiến trong khoảng 400 – 

500, để đạt được kích thước mẫu đề ra thì 500 bảng câu hỏi sẽ được 

đưa ra phỏng vấn. 

2.5.3. Thu thập dữ liệu 

Dữ liệu sẽ được thu thập tại hai siêu thị BigC và Lotte Mart từ 

tháng 9 đến 10/2013 thông qua bảng câu hỏi. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Chương này trình bày quy trình nghiên cứu và phương pháp 

được thực hiện để đánh giá các thang đo và mô hình các nhân tố ảnh 

hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị. Phương pháp nghiên cứu 

được thực hiện qua hai bước: nghiên cứu định tính và nghiên cứu 

định lượng. 

CHƯƠNG 3 

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. THÔNG TIN MẪU NGHIÊN CỨU 

Trong 411 bảng câu hỏi được sử dụng để nghiên cứu, có 208 

người thường đi siêu thị Lotte Mart (chiếm 50,6% mẫu nghiên cứu) 

và 203 người thường đi siêu thị BigC (chiến 49,4% mẫu nghiên cứu). 

3.1.1. Giới tính 

Trong 411 người được phỏng vấn: có 302 là nữ chiếm 73,5% 

mẫu nghiên cứu và 109 nam chiếm 26,5% mẫu nghiên cứu. 

3.1.2. Độ tuổi 

Nhóm tuổi được phỏng vấn nhiều nhất là từ 31-55 tuổi với 208 

tỉ lệ 50,6%. Tiếp đến là từ 19-30 tuổi chiếm 42,8%. 

3.1.3. Thu nhập 

Về thu nhập, nhóm khách hàng phỏng vấn nhiều nhất có thu 

nhập từ 3 đến 5 triệu với 192 người chiếm 46,7%. Tiếp theo là nhóm 

có thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng chiếm 24,8 % trong tổng mẫu 

nghiên cứu.  

3.1.4. Chi tiêu  

Trong mẫu nghiên cứu có 212 người dành từ 20-40% thu nhập 

cho việc mua sắm chiếm 32,8% mẫu nghiên cứu, 135 dành dưới 20% 

thu nhập cho việc mua sắm chiếm 15,6% mẫu và còn lại 64 người 
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dành trên 40% thu nhập cho việc mua sắm. 

3.1.5. Mục đích đi siêu thị 

Với mẫu nghiên cứu là 411, có tổng số 843 lần lựa chọn các 

mục đích khác nhau khi đi siêu thị, trong đo có 297 lần có mục đích 

mua sắm ( tỷ lệ 35,2%), 244 lần với mục đích giải trí ( tỷ lệ 28,9%), 

199 lần với mục đích ăn uống (tỷ lệ 23,6%), 94 lần lựa chọn mục 

đích Window-shopping  chiếm 11,2%, 9 lần lựa chọn mục đích khác. 

3.2. KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 

3.2.1. Kết quả kiểm định thang của nhân tố vị trí 

Qua kết quả phân tích nhân tố vị trí có hệ số Cronbach's Alpha = 

0,723 > 0,6 và hệ số tương quan biến tổng của các chỉ báo đều lớn 

hơn 0,3 nên tất cả các chỉ báo phù hợp để phân tích tiếp theo. 

3.2.2. Kết quả kiểm định thang của nhân tố không gian bên 

ngoài 

Kết quả phân tích hệ số Cronbach's Alpha = 0,66 > 0,6 và hệ 

số tương quan biến tổng của các chỉ báo BN1 đến BN4 đều lớn hơn 

0,3 nên các chỉ báo đo lường đều được giữa lại  để phân tích các 

bước tiếp theo. 

3.2.3. Kết quả kiểm định thang đo của nhân tố không gian 

bên trong 

Nhân tố không gian bên trong có hệ số Cronbach's Alpha = 

0,767 và hệ số tương quan biến tổng của các chỉ báo đều rất cao nên 

các chỉ báo đo lường đều được giữa lại  để phân tích các bước tiếp 

theo. 

3.2.4. Kết quả kiểm định thang đo của nhân tố mức độ phổ 

biến và chương trình truyền thông cổ động 

Nhân tố mức độ phổ biến và các chương trình truyền thông cổ có 
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hệ số Cronbach's Alpha = 0,693 và hệ số tương quan biến tổng của các 

chỉ báo đều lớn hơn 0,3 nên cácchỉ báo đo lường đều được giữa lại  để 

phân tích các bước tiếp theo. 

3.2.5. Kết quả kiểm định thang đo của nhân tố giải trí 

Nhân tố giải trí có hệ số Cronbach's Alpha = 0,75 và hệ số 

tương quan biến tổng của các chỉ báo đều lớn hơn 0,3 nên các chỉ 

báo đo lường đều được giữa lại để phân tích các bước tiếp theo.  

3.2.6. Kết quả kiểm định thang đo của nhân tố sự đa dạng 

Kết quả phân tích lần đầu hệ số Cronbach's Alpha = 0,54 nhỏ 

hơn 0,6 và hệ số tương quan biến tổng của chỉ báo ĐD1 là 0,222 nhỏ 

hơn 0,3 nên ta loại chỉ báo này ra khỏi thang đo nhân tố sự đa dạng và 

phân tích lại lần 2 thì hệ số Cronbach's Alpha tăng lên 0,688 lớn hơn 

0,6 và hệ số tương quan của các chỉ báo với biến tổng lớn 0,3 nên các 

chỉ báo còn lại đều được giữa lại để phân tích các bước tiếp theo. 

3.2.7. Kết quả kiểm định thang đo của nhân tố nhân viên 

Nhân tố nhân viên có hệ số Cronbach's Alpha = 0,823 và hệ số 

tương quan biến tổng của các chỉ báo đều lớn hơn 0,3 nên các chỉ 

báo đo lường đều được giữa lại để phân tích các bước tiếp theo. 

3.2.8. Kết quả kiểm định thang đo của nhân tố các yếu tố 

khác về dịch vụ 

Nhân tố dịch vụ có hệ số Cronbach's Alpha = 0,693 và hệ số 

tương quan biến tổng của các chỉ báo đều lớn hơn 0,3 nên các chỉ 

báo đo lường đều được giữa lại để phân tích các bước tiếp theo. 

3.3. KẾT QUẢ PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA – 

Exploratory Foctor Analysis) 

Kết quả phân tích nhân tố lần đầu: 

Kết quả phân tích các chỉ báo GT5, CT5, GT4, BN1 có giá trị 
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hệ số tải nhân tố (Factor Loading) nhỏ hơn 0,5 nên bị loại khỏi mô 

hình và tiến hành phân tích nhân tố lần hai. 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần hai: 

Kết quả phân tích cho thấy giá trị KMO = 0,878 > 0,5 và kiểm 

định Barllte có Chi-square = 3951,379, df = 406 nên p (Chi-square, 

df) =0,000 < 0,5. Đồng thời tất cả các giá trị trên đường chéo đều lớn 

hơn 0,5 nên dữ liệu thích hợp để phân tích nhân tố. 

Kết quả cho thấy có thể rút trích từ 29 chỉ báo thành 8 nhân tố 

có giá trị riêng eigenvalue lớn hơn hoặc bằng 1. Với phương sai tích 

lũy bằng 61,38% thỏa mãn điều kiện phương sai trích >50% 

3.4. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

3.4.1. Kiểm định hệ số tương quan 

Kết quả trong bảng ANOVA , vì F = 94.441 và p(F) = 0,000 

<0,05 nên có thể khẳng định tồn tại mối quan hệ giữa các biến VT, 

CT, BT, ĐD,GT với QĐLC.  

3.4.2. Kiểm định độ phù hợp của mô hình 

Qua kết quả phân tích ta thấy mô hình phù hợp vì giá trị Sig 

rất nhỏ , hệ số phóng đại phương sai VIF của các biến độ lập trong 

mô hình đều rất nhỏ có giá trị từ 1,09 đến 1,45 và hệ số Durbin-

Watson gần bằng 1,8 nằm trong khoảng du và 4-du. 

3.4.3. Phân tích hồi quy 

Kết quả phân tích tất cả các giá trị Sig = p(t) tương ứng với 

các biến CT, BT, VT, DV, ĐD lần lượt là 0,000 ; 0,000; 0,000; 0,000 

đều nhỏ hơn 0,05. Do vậy có thể khẳng định các biến này có ý nghĩa 

trong mô hình và mô hình thực tế được thiết lập như sau: 

QĐLCi = -0,385+ 0,408VTi + 0,289CTi+0,175BTi+0,132ĐDi +0,107GTi 
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Theo phương trình hồi quy thì các nhân tố CT, BT, VT, DV, 

ĐD tương quan dương với quyết định lựa chọn siêu thị. 

Kết quả phân tích cho thấy R2 điều chỉnh = 0,538 nên các biến 

CT, BT, VT, DV, ĐD giải thích được 53,8% quyết định lựa chọn 

siêu thị của khách hàng. Như vậy 1- R2 = 0,462 được giải thích bởi 

các yếu tố không được đưa vào trong mô hình. 
3.5. SO SÁNH SỰ THU HÚT GIỮA HAI SIÊU THỊ BIG C VÀ 

LOTTE MART 

3.5.1. So sánh mức độ thu hút của các biến quan sát giữa 

hai siêu thị BigC và Lotte Mart. 

Theo kết quả phân tích thì có sự khác biệt trong mức độ thu 

hút trung bình của các biến quan sát : Nơi có điều kiện giao thông 

thuận lợi (VT2); Trang trí đẹp (BT3);  Bãi giữ xe dễ dàng ra, vào 

(BN3); Sắp xếp sản phẩm thuận tiện (BT4); Nhà vệ sinh sạch sẽ 

(BT6); Siêu thị được nhiều người biết đến (CT1); Có nhiều trò chơi 

(GT1); Có nhiều cửa hàng thức ăn thương hiệu quốc tế (Tous les 

Jours, KFC, Lotteria…) (GT3); Thanh toán nhanh chóng (DV4) vì có 

p(t,df) <0,05. Các biến quan sát khác không có sự khác biệt. 

3.5.2. So sánh mức độ thu hút của các nhân tố ảnh hưởng 

đến quyết định lựa chọn giữa hai siêu thị BigC và Lotte Mart. 

Kết quả phân tích cho ta thấy có sự khác nhau trong về mức độ 

thu hút của các nhân tố: không gian bên trong (BT), vị trí (VT), giải 

trí (GT), các yếu tố khác về dịch vụ giữa khác hàng lựa chọn siêu thị 

BigC và khách hàng lựa chọn Lotte Mart ( vì có Sig <0,05). Mức độ 

thu hút trung bình của các yếu tố: mức độ phổ biến và các chương 
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trình truyền thông cổ động (CT), sự đa dạng sản phẩm (ĐD) giữa hai 

siêu thị không có sự khác nhau. 

3.5.3. Hồi quy Binary logistic (Binary logistic regression) 

Kết quả phân tích cho thấy trong  203 (120+83) trường hợp dự 

đoán là chọn siêu thị BigC có 120 trường hợp dự đoán đúng (trong 

tổng số 208 trường hợp thực tế lựa chọn siêu thị BigC) chiếm tỷ lệ 

dự đoán đúng là 59,1%. 

Trong 208 (68+140) trường thực tế là lựa chọn siêu thị Lotte 

Mart có 68 trường hợp dự đoán sai và 140 trường hợp dự đoán đúng  

chiếm tỷ lệ 67,3%. Tỷ lệ dự đoán đúng của toàn mô hình là 63,3%. 

Vì các nhân tố BN, BT, VT, GT (có Sig. <0,05) nên hàm hồi 

quy Binary logistic sẽ là : 

Loge= 








− i

i

P

P

1
= -0,616 - 0,763BN+ 0,776BT- 0,408VT+0,66GT 

Thay các giá trị BN, BT, VT, GT vào mô hình dựu đoán sẽ 

tính được xác suất khách hàng lựa chọn siêu thị Lotte Mart theo 

phương trình: 

Pi= E(Y-1/X)= GTVTBTBN

GTVTBTBN

e

e
66,0408,0776,0763,0616,0

66,0408,0776,0763,0616,0

1 +−+−

+−+−−

+
 

Dựa vào phương trình trên ta thấy khi mức độ thu hút của  

nhân tố không gian bên trong (BT) và giải trí (GT) của hai siêu thị 

cùng tăng lên thì xác suất khách hàng lựa chọn siêu thị Lotte Mart 

càng cao. 

Khi mức độ thu hút của các nhân tố không gian bên ngoài 

(BN) và vị trí của cả hai siêu thị cùng tăng lên thì xác suất khác hàng 



19 
 
lựa chọn siêu thị BigC sẽ tăng lên. 

3.6. PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC BIẾN ĐỊNH 

TÍNH VÀ CÁC BIẾN ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH LỰA 

CHỌN SIÊU THỊ 

3.6.1 Mối quan hệ giữa giới tính với các biến ảnh hưởng 

đến quyết định lựa chọn siêu thị 

Theo kết quả phân tích thì chưa có sự khác biệt về mức độ thu 

hút của các biến trên giữa nam và nữ vì hệ số Sig đều lớn hơn 0,05. 

3.6.2. Mối quan hệ giữa biến độ tuổi với các biến ảnh 

hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị. 

Biến BT có hệ số F= 3.327 và p(F) =0,02 <0,05 nên có cơ sở 

khẳng định có sự khác nhau về mức độ thu hút của không gian biên 

trong siêu thị giữa các nhóm tuổi. Các biến khác chưa có sự khác biệt 

giữa các nhóm tuổi 

3.6.3. Mối quan hệ giữa biến nơi ở với các biến ảnh hưởng 

đến quyết định lựa chọn siêu thị. 

Theo kết quả phân tích thì chưa có sự khác biệt về mức độ thu 

hút của các biến trên giữa các khu vực khách hàng vì hệ số Sig của 

các nhân tố đều lớn hơn 0,05 

3.6.4. Mối quan hệ giữa biến thu nhập với các biến ảnh 

hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị. 

Kết quả phân tích cho thấy chưa có sự khác biệt về mức độ thu 

hút của các biến trên giữa các nhóm thu nhập vì hệ số Sig của các 

nhân tố đều lớn hơn 0,05 

3.6.5. Mức độ quan trọng của các yếu tố đối với sự thu hút 

của siêu thị 

Theo kết quả nghiên cứu thì số lần khách lựa chọn nhân tố vị 
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trí quan trong nhất thì nhiều nhất, thứ hai là sự đa dạng về sản phẩm, 

thứ ba là mức độ phô biến và các chương trình truyền thông cổ động, 

thứ tư là nhân tố giả trí, thứ năm là không gian bên trong, tiếp theo là 

nhân viên có tầm quan trọng nhất, cuối cùng là các yếu tố khác về 

dịch vụ. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Chương này đã trình bày kết quả nghiên cứu, kết quả kiểm 

định các thang đo, mô hình, giả thuyết nghiên cứu.  

Kết quả phân tích hồi quy với phương pháp stepwise cho thấy 

chỉ có 5 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị là: Vị 

trí; Không gian bên trong; Mức độ phổ biến và các chương trình 

truyền thông cổ động; Sự đa dạng; Giải trí.  

CHƯƠNG 4 

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.1. KẾT LUẬN 

Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết cho thấy thì chỉ còn có 5 

nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị. Trong đó nhân 

tố ảnh hưởng lớn nhất là vị trí (β= 0,408) quan trọng thứ hai là nhân 

tố mức độ phổ biến và các chương trình truyền thông, cổ động (β= 

0,289) quan trọng thứ ba là không gian bên trong (β= 0,175) quan 

trọng tiếp theo là sự đa dạng (β= 0,132) và cuối cùng là giải trí (β= 

0,107). 

4.2. MỘT SỐ HÀM Ý CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI CÁC NHÀ 

QUẢN LÝ SIÊU THỊ LOTTE MART VÀ BIGC  

4.2.1. Cơ sở đề xuất hàm ý chính sách 

Cơ sở chính là kết quả nghiên cứu đã được phân tích ở chương 

3 và tình hình thực tế thị trường bán lẻ Đà Nẵng trên cơ sở này tác 
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giả đề xuất bốn nhóm hàm ý chính sách : không gian bên trong siêu 

thị, chương trình xúc tiến thương mại, sản phẩm, và khu giải trí trong 

siêu thị. 

4.2.2. Không gian bên trong siêu thị 

Không gian bên trong cần phải tạo ra cho khác hàng cảm giác 

thỏa mái khi thăm quan mua sắm. Không gian bên trong này cần phải 

khác biệt đối với các đối thủ cạnh tranh yếu tố này được thực hiện 

thông qua: 

Trang trí đẹp: Xếp các sản phẩm thành các dãy hoặc khối 

nhằm gây sự chú ý của người mua hàng bằng cách sắp xếp hài hoà 

các sản phẩm trong gian trưng bày theo độ cao hoặc chiều sâu khác 

nhau để tạo được một tổng thể bắt mắt. 

Trưng bày hàng hóa trong siêu thị : Trưng bày hàng hóa được 

coi là nghệ thuật trong kinh doanh bán lẻ hàng hóa đặc biệt là đối với 

các siêu thị.Việc trưng bầy hàng hóa phải mang lại hiệu quả bán 

hàng trực tiếp cho các siêu thị. Để tạo được hiệu quả trong việc tác 

động tới hành vi mua hàng, việc trưng bày còn phải phù hợp với 

hành vi mua sắm, tạo ra sự tượng tác cao độ giữa người mua với sản 

phẩm. 

Sắp xếp sản phẩm thuận tiện bao gồm đặt những nhóm sản 

phẩm giống hoặc có liên hệ lại với nhau theo một cách dễ hiểu và 

theo hướng di chuyển trong cửa hàng có logic, giúp khách hàng dễ 

dàng định vị được sản phẩm họ muốn mua ở đâu trong cửa 

hàng/trung tâm mua sắm. Sắp xếp sản phẩm thì phải cân nhắc để 

đảm bảo việc lưu thông trong cửa hàng và dễ và liên tục, cách sắp 

xếp rõ ràng và tạo cảm giác thoải mái, dễ dàng cho khách mua sắm. 

Bên cạnh đó các siêu thị cần kết hợp với nhà sản xuất thực 
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hiện shopper marketing (tiếp thị người mua hàng). 

4.2.3. Chương trình xúc tiến thương mại 

Tăng cường thực hiện các chương trình xúc tiến thương mại 

hiệu quả cho siêu thị: Đa dạng các chương trình khuyến mãi dưới 

nhiều hình thức tổ chức trực tiếp của siêu thị như thẻ ưu đãi khách 

hàng, tặng phẩm, cộng điểm mua hàng, quà sinh nhật, tặng phẩm… 

phải thường xuyên tổ chức và luôn tạo sự khác biệt trong từng đợt. 

Bên cạnh đó các siêu thị nên chủ động tổ chức các đợt khuyến mại 

vận vận động các nhà cung cấp cùng tham gia. Như vậy sẽ có một 

đợt tổng khuyến mại rầm rộ hơn và lôi cuốn hơn đối với khách hàng 

chứ không nên chỉ trông chờ vào các chương trình khuyến mại của 

nhà cung cấp. Cần áp dụng những biện pháp khuyến mại khác như 

phiếu mua hàng ưu đãi, tổ chức các cuộc thi và trò chơi trí tuệ... một 

cách đa dạng và linh hoạt. Những biện pháp này vừa giúp nâng cao 

doanh số, vừa tạo ra được nhiều khách hàng trung thành. 

4.2.4. Sản phẩm 

Xây dựng chiến lược sản phẩm, sản phẩm càng phong phú, 

càng đa dạng, có chất lượng phù hợp với nhu cầu thì khả năng lựa 

chọn của khách hàng càng cao, điều này sẽ thu hút khách hàng lựa 

chọn siêu thị khi có nhu cầu. Vì vậy một siêu thị luôn phải cố gắng 

để có thể cung cấp đủ mọi chủng loại hàng hoá phục vụ mọi nhu cầu 

tiêu dùng thường nhật của người dân, đồng thời với cùng một loại 

hàng hóa cần có nhiều khung giá từ thấp đến cao. 

Siêu thị cần xây dựng một chiến lược tạo sự khác biệt cho sản 

phẩm bằng những hàng hóa gắn những nhãn hiệu riêng. 

Tìm kiếm những nhà cung cấp mới: Việc tìm kiếm các nhà 

cung cấp và các đánh giá về tiềm năng của các nhà cung cấp sẽ giúp 
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các nhà bán lẻ có rất nhiều lựa chọn cho các sản phẩm nhằm đáp ứng 

nhu cầu khách hàng của họ. 

4.2.5. Giải trí bên trong siêu thị 

Cùng với sự phát triển các siêu thị và trung tâm mua sắm thì 

người tiêu dùng đến siêu thị không chỉ để mua sắm mà còn để giải trí 

nên các siêu thị cần tích hợp các khu vui chơi, rạp chiếu phim, khu 

vực ăn uống nhằm thu hút khách hàng đến với siêu thị. 

Các siêu thị cần nâng cao chất lượng dịch vụ của các rạp chiếu 

phim liên tục cập nhập những bộ phim mới và đặc biệt là cần mở 

rộng khu vực dành cho các cửa hàng thức ăn thương hiệu quốc tế. 

4.3. HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

Thứ nhất, nghiên cứu này chỉ được thực hiện tại hai siêu thị 

BigC và Lotte Mart Đà Nẵng khả năng khái quát hóa kết quả ghiên 

cứu sẽ cao hơn nếu được thực hiện lặp lại tại những siêu thị khác tại 

Đà Nẵng và xa hơn nữa là lặp lại ở các thành phố khác để có thể so 

sánh và xây dựng thang đo tốt hơn. Đây là một hướng cho các nghiên 

cứu tiếp theo 

Thứ hai, vì mục đích của nghiên cứu là xây dựng mô hình các 

yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị nên nghiên cứu 

chỉ tập trung vào các thuộc tính của điểm bán có thể có nhiều yếu tố 

nữa tác động đến quyết định lựa chọn siêu thị như các yếu tố đặc 

điểm của khách hàng và định hướng hưởng thụ hay định hướng thực 

dụng khi đi siêu thị của khách hàng. Vấn đề này đưa ra một hướng 

nữa cho các nghiên cứu tiếp theo. 

Thứ ba, nghiên cứu chỉ đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy 

Cronbach’s Alpha và EFA, kiểm định mô hình lý thuyết bằng phân 

tích tương quan và hồi quy tuyến tính. Để đo lường thang đo và kiểm 
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định mô hình lý thuyết cao hơn thì các nghiên cứu tiếp theo nên sử 

dụng những phương pháp phân tích hiện đại hơn như ứng dụng mô 

hình cấu trúc tuyến tính SEM. 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

Chương 4 tóm tắt lại các số liệu đã phân tích trong Chương 3 

và so sánh kết quả nghiên cứu với các nghiên cứu trước. Dựa vào kết 

quả phân tích có được đưa ra các hàm ý chính sách đối với các nhà 

quản lý siêu thị Lotte Mart và BigC nói riêng và các nhà quản lý siêu 

thị tại Đà Nẵng nói chung. Các nhóm hàm ý chính sách được đề nghị 

bao gồm : không gian bên trong siêu thị , xúc tiến thương mại, sản 

phẩm, khu vực vui chơi giải trí. 

 

KẾT LUẬN 

Cùng với sự hình thành và phát triển hệ thống siêu thị tại Đà 

Nẵng khách hàng không chỉ đi đến siêu thị để mua hàng, họ còn đi 

để gặp gỡ bạn bè, thư giãn và giải trí…  

Với mục đích xây dựng các thành phần ảnh hưởng đến quyết 

định lựa chọn siêu thị nghiên cứu đã xác định có 5 nhân tố ảnh 

hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị gồm: Vị trí; Không gian bên 

trong; Mức độ phổ biến và các chương trình truyền thông cổ động; 

Sự đa dạng; Giải trí.  

Kết quả nghiên cứu sẽ trực tiếp giúp các đơn vị kinh doanh 

siêu thị tại Đà Nẵng nói riêng và Việt Nam nói chung hiểu rõ hơn các 

thành phần ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị, Qua đó có 

cái nhìn tổng quan về hành vi lựa chọn điểm bán của người tiêu 

dùng, tập trung nguồn lực cải thiện các thành phần tác động đến 

quyết định lựa chọn siêu thị nâng cao sự thu hút của siêu thị. 


