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- Thời gian thực hiện: 9/2015-9/2016 

2. Mục tiêu:  

Đề tài hướng đến các mục tiêu sau: 

- Lựa chọn và kiểm chứng giá trị và độ tin cậy của thang đo khái niệm ‘’trải 

nghiệm thương hiệu’’ và các khái niệm khác trong mô hình nghiên cứu. 

- Khám phá và kiểm chứng ảnh hưởng (gián tiếp và trực tiếp) của trải nghiệm 

thương hiệu tổng thể đến các thành phần của quan hệ thương hiệu (lòng trung 

thành thương hiệu, cam kết thương hiệu, ý thức cộng đồng thương hiệu), thông qua 

các nhân tố trung gian: sự hài lòng thương hiệu, tính cách thương hiệu và niềm tin 

thương hiệu. 

 - Đề xuất các giải pháp Marketing nhằm gia tăng tính hữu hiệu của hoạt 

động Marketing cho các nhà bán lẻ. 

3. Tính mới và sáng tạo: 

Đây là một trong những số rất hiếm nghiên cứu về trải nghiệm thương hiệu 

trong môi trường bán lẻ Việt Nam. Hơn nữa, trong khi đa số các nghiên cứu trên thế 

giới chỉ quan tâm đến ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành 

thương hiệu thì mô hình này xem xét tác động của trải nghiệm thương hiệu bán lẻ, 

trực tiếp và gián tiếp, đến khái niệm toàn diện và sâu sắc hơn của lòng trung thành 
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thương hiêu, đó là quan hệ thương hiệu. Từ đó giúp các nhà quản trị bán lẻ đưa ra 

những giải pháp hữu ích nhằm phát triển khách hàng trung thành cho doanh nghiệp. 

4. Tóm tắt kết quả nghiên cứu: 

Nghiên cứu đã lựa chọn và kiểm chứng được thang đo lường đảm bảo giá trị 

và độ tin cậy cho các khái niệm trong mô hình đề xuất: trải nghiệm thương hiệu, 

tính cách thương hiệu, niềm tin thương hiệu, sự hài lòng với thương hiệu, lòng trung 

thành thương hiệu, ý thức cộng đồng thương hiệu và sự cam kết thương hiệu. Đồng 

thời, nghiên cứu cũng đã kiểm định được ảnh hưởng (trực tiếp và gián tiếp) của trải 

nghiệm thương hiệu đến quan hệ thương hiệu trong môi trường bán lẻ Việt Nam, cụ 

thể đối với hệ thống các siêu thị bán lẻ: Big C, Lotte Mart và Co.op Mart. 

5. Tên sản phẩm:  

- Một bài báo đăng trên tạp chí khoa học uy tín trong nước (Journal of economic 

development) 

- Báo cáo toàn văn của đề tài. 

6. Hiệu quả, phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu và khả năng áp 

dụng: 

Nghiên cứu được chuyển giao cho Đại học Đà Nẵng làm tài liệu tham khảo cho các 

nhà nghiên cứu, học viên sau đại học, đồng thời cung cấp kết quả nghiên cứu cho 

các siêu thị bán lẻ lớn là Big C, Lotte Mart và Co.op Mart Đà Nẵng, cũng như các 

siêu thị bán lẻ khác tại Đà Nẵng, nhằm hỗ trợ ra quyết định chiến lược cho doanh 

nghiệp. 
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INFORMATION ON RESEARCH RESULTS 

 

1. General information: 

Project title: Effect of Brand Experience on Brand Relationship in Retail 

Industry. 

Code number: Đ2015-04-55 

Project Leader: Assoc. PhD. Pham Thi Lan Huong 

Coordinator: PhD. Nguyen Thi Bich Thuy, MA. Ngo Thi Hong 

Implementing institution: University of Economics 

Duration: from   September, 2015  to September, 2016 

2. Objective(s): 

This research focuses on the following objectives: 

- Choose and verify the validity and reability of the measurement scales of 

‘’brand experience’’ and other concepts in the proposed research model. 

- Explore and verify the effect (direct and indirect) of total brand experience 

on the components of brand relationship (brand loyalty, brand commitment, sense 

of brand community) while taking account of mediating factors: brand personality, 

brand trust and brand satisfaction. 

  - Recommend Marketing solutions to increase the effectiveness of marketing 

activities for retailers. 

3. Creativeness and innovativeness:  

This is one of the uncommon studies on brand experience in the Vietnam retail 

environment. Furthermore, while the majority of studies only concerned the impact 

of brand experience on brand loyalty, the research considers its influence on brand 

relationship which is a broader and deeper concept compared to brand loyalty. From 

that, this research aims to help retail executives make creative solutions in order to 

develop customer loyalty for businesses. 
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4. Research results: 

The research have chosen and verify the reliable and valid measurement scales 

for the concepts in the proposed model: brand experience, brand personality, brand 

trust, brand satisfaction, brand loyalty, brand community and brand commitment. At 

the same time, this research also tested the causal relationship between the brand 

experience with the brand relationship in the Vietnam retail environment, namely 

the big retail supermarkets in Vietnam: Big C, Lotte Mart and Co.op Mart  

5. Products: 

- One article in a prestigious Vietnamese scientific journal (Journal of 

economic development) 

- Full research report 

6. Effects, transfer alternatives of reserach results and applicability: 

The research was transferred to University of Danang as references for 

researchers, graduate students and provides research results for the retail 

supermarket chains:  Big C, Lotte Mart and Co.op Mart, as well as for other retail 

supermarkets in Da Nang, so they can make effective strategic decisions for 

entreprises. 



 

MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của nghiên cứu 

Theo Pine II và Gilmore (1998), nền kinh tế tế giới hiện đang ở cấp độ kinh tế 

trải nghiệm (experiential economy), nơi chú trọng đến sự lưu giữ những cảm xúc, kí 

ức sau khi trải qua những sự kiện, hoạt động, hướng đến cách sống nếm trải thách 

thức, sáng tạo, đem lại cho con người nhiều trải nghiệm có giá trị gắn với suy nghĩ, 

tình cảm và hành động. Các cấp độ thấp hơn của nền kinh tế là nền kinh tế sản phẩm 

(commodity economy) – chú trọng sản xuất những sản phẩm không được gắn thương 

hiệu, không có sự khác biệt; nền kinh tế hàng hóa (goods economy) hướng đến trao 

đổi hàng hóa vật chất có gắn thương hiệu, có sự khác biệt; nền kinh tế dịch vụ, hướng 

đến cung cấp dịch vụ gắn liền với hàng hóa nhằm đem lại cho người tiêu dùng giá trị 

sử dụng (value-in-use). Nền kinh tế trải nghiệm giúp thỏa mãn nhu cầu cấp cao nhất 

của con người là phát triển bản thân, đó là kích hoạt cá nhân tạo nên những trải 

nghiệm đáng nhớ, có đặc tính nội tại và cá nhân hóa cao, cụ thể là kích hoạt cảm giác, 

tình cảm, suy nghĩ, làm thay đổi lối sống, giúp cuộc sống trở nên phong phú hơn. Nắm 

bắt xu hướng kinh tế này, Marketing trải nghiệm – xu hướng Marketing hiện đại, có 

vai trò thỏa mãn những mong muốn nếm trải những khoảnh khắc thú vị, đáng nhớ, 

mới lạ, tràn đầy cảm xúc và những thay đổi, thách thức, sáng tạo trong cuộc sống. 

Khái niệm trải nghiệm khách hàng (customer experience) được để cập đầu tiên 

trong một nghiên cứu của Holbrook & Hirschman (1982) liên quan đến hạnh phúc, sự 

vui thú, thư giãn và biểu tượng. Sau đó, Myer and Swager (2007) định nghĩa trải 

nghiệm khách hàng là ‘’phản ứng nội tại và chủ quan mà khách hàng có đối với bất kì 

một tương tác gián tiếp và trực tiếp nào với công ty ‘’, xảy ra khi khách hàng tìm 

kiếm, mua và tiêu dùng sản phẩm: 

Khái niệm ‘’trải nghiệm khách hàng’’ làm nền tảng cho ‘’trải nghiệm thương 

hiệu’’ (brand experience) được đề cập bởi Brakus & cộng sự từ năm 2009, như là: 

''Những phản ứng nội tại và chủ quan của người tiêu dùng (giác quan, tình cảm, suy 

nghĩ) và hành vi tạo ra bởi các tác nhân liên quan đến thương hiệu như các yếu tố 

thiết kế và nhận diện thương hiệu, bao gói, truyền thông và môi trường''. Vì vậy, sự 

trải nghiệm với thương hiệu được xem là một khái niệm có giá trị giúp khám phá 



 

những động cơ tiềm ẩn và sâu sắc của mỗi cá nhân trong thúc đẩy tạo lập thái độ và 

hành vi của khách hàng đối với thương hiệu. Trên thế giới, nghiên cứu về ảnh hưởng 

của trải nghiệm thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu đã được kiểm chứng ở 

các lĩnh vực khác nhau từ sản xuất vật chất cho đến dịch vụ, tuy nhiên còn ít nghiên 

cứu về ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến quan hệ thương hiệu (khái niệm 

rộng và sâu sắc hơn của lòng trung thành thương hiệu), đặc biệt trong ngành bán lẻ. 

Ở Việt Nam, khái niệm ‘’trải nghiệm thương hiệu’’ còn rất mới, cực kì hiếm các 

nghiên cứu về lĩnh vực này ở trong nước, trong khi các nghiên cứu trên thế giới đã 

chứng minh  việc gia tăng ‘’trải nghiệm thương hiệu’’ cho khách hàng giúp tạo ra và 

duy trì mối quan hệ lâu dài giữa thương hiệu và khách hàng, đồng nghĩa với sự phát 

triển bền vững của doanh nghiệp trên thị trường. 

Năm 2014 đánh dấu nhiều biến động trong thị trường bán lẻ Việt Nam. Nhiều 

thương vụ M&A lớn đã diễn ra, những tên tuổi tầm cỡ quốc tế đã bắt đầu lộ diện và 

thể hiện sức mạnh. Sự tham gia của những tập đoàn bán lẻ lớn và những thay đổi trong 

chính sách vĩ mô hứa hẹn 2015 sẽ là năm đầy sôi động cho ngành bán lẻ. Theo báo cáo 

về “Mức độ sôi động của các thị trường bán lẻ khu vực châu Á – Thái Bình Dương 

2014″ do CBRE công bố, Việt Nam là một trong những thị trường bán lẻ tiềm năng 

được đánh giá cao vào bậc nhất khu vực, chỉ đứng sau Trung Quốc. 

Sự tăng trưởng mạnh mẽ này đồng nghĩa với sự gia tăng cạnh tranh đến mức 

khốc liệt, khiến việc củng cố và gia tăng thị phần đang là mục tiêu hàng đầu của các 

nhà bán lẻ. Muốn đạt được mục tiêu này, cần tạo dựng được thương hiệu mạnh thông 

qua gia tăng sự trải nghiệm tích cực của khách hàng với thương hiệu bán lẻ, từ đó  sẽ 

giúp tạo dựng, phát triển và duy trì quan hệ giữa khách hàng với nhà bán lẻ. 

 Trong bối cảnh trên đây, đề tài “Tác động của sự trải nghiệm thương hiệu 

(Brand experience) đến quan hệ thương hiệu (Brand relationship)- Ứng dụng cho 

ngành bán lẻ’’ là một hướng đi mới và có giá trị về mặt hàn lâm cũng như thực tiễn 

đối với lĩnh vực marketing bán lẻ tại Việt Nam. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Đề tài tập trung giải quyết những mục tiêu sau: 

 - Lựa chọn và kiểm chứng giá trị và độ tin cậy của thang đo khái niệm ‘’trải 

nghiệm thương hiệu’’ và các khái niệm khác trong mô hình nghiên cứu. 



 

- Khám phá và kiểm chứng ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu tổng thể đến 

các thành phần của quan hệ thương hiệu (Brand relationship), gián tiếp và trực tiếp, 

thông qua các nhân tố trung gian: sự hài lòng thương hiệu, tính cách thương hiệu và 

niềm tin thương hiệu. 

 - Đề xuất các giải pháp Marketing nhằm gia tăng tính hữu hiệu của hoạt động 

Marketing cho các nhà bán lẻ. 

Phạm vi nghiên cứu: Chuỗi các siêu thị bán lẻ lớn tại Đà Nẵng (Big C, Lotte 

Mart, Co.op mart). 

3. Phương pháp nghiên cứu 

Cách tiếp cận: Nghiên cứu tiếp cận dựa trên các mô hình lí thuyết đã được công 

nhận trên thế giới, phát triển thang đo các biến số nghiên cứu và phân tích mối quan hệ 

giữa các biến số này ở Việt Nam. 

Các phương pháp nghiên cứu được áp dụng: 

+ Nghiên cứu tài liệu và dữ liệu thực tế, tổng hợp thành cơ sở lí luận nền tảng 

cho nghiên cứu, cũng như phân tích thực tế hoạt động kinh doanh của ngành bán lẻ. 

+ Sử dụng các phương pháp phỏng vấn sâu để test bản câu hỏi. 

+ Điều tra và phân tích dữ liệu định lượng nhằm kiểm định thang đo các khái 

niệm và phân tích mô hình nhân quả. 

4. Bố cục nghiên cứu 

MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN  

CHƯƠNG 2. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU  

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU  

CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ ỨNG DỤNG MARKETING  

KẾT LUẬN  



 

  

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ VÀ ỨNG DỤNG MARKETING 

 

1. Phân tích kết quả nghiên cứu 

1.1. Mô tả mẫu  

Nghiên cứu viên tiếp cận 300 đáp viên, qua quá trình thu thập dữ liệu, 260 bản 

câu hỏi được thu hồi. Quá trình sàng lọc và làm sạch dữ liệu tiếp theo đã loại bỏ 7 bản 

câu hỏi vì đáp viên trả lời đầy đủ theo yêu cầu ở mọi câu hỏi. Như vậy, tổng cộng có 

253 phản hồi có giá trị để phân tích. Trong số đó, 80 (31.6%) đáp viên tham gia trả lời 

cho Siêu thị Big C, 86 (33.9%) đáp viên còn lại tham gia khảo sát cho Siêu thị Co.op 

Mart và 87 (34.5%) đáp viên trả lời cho Siêu thị Lotte Mart. 

Bảng 1.1. Mô tả mẫu 

    Tần suất Phần trăm 

Tuổi 

18 - 29 124 49 % 

30 - 39 74 29.3% 

40 - 55 55 21.7% 

Thu nhập 

Dưới 3 triệu đồng/ tháng 87 34.4% 

Từ 3 triệu đến dưới 5 triệu đồng/ tháng 97 38.4% 

Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng/ 

tháng 
57 22.5% 

Trên 10 triệu đồng/tháng 12 4.7% 

Giới tính 

Nam 83 32.8% 

Nữ 170 67.2% 

   

  Tổng cộng 253 100.0% 

 

Về độ tuổi, đa số các đáp viên trả lời nằm trong độ tuổi từ 18-29 (49%). Nhóm 

tuổi 30 -39 chiếm 29.3% và nhóm tuổi 40-55 chiếm khoảng 24% mẫu nghiên cứu. 

 Trong số 253 mẫu nghiên cứu, kết quả phân tích cho thấy mức thu nhập của các 

đối tượng khảo sát ở mức dưới 3 triệu đồng chiếm 34.4%, từ 3 đến dưới 5 triệu chiếm 

38.4%, từ 5 đến dưới 10 triệu chiếm 22.5% và trên 10 triệu chiếm 4.7%. 



 

 Về cơ cấu giới tính nữ chiếm 67.2% và nam chiếm 32.8% trong tổng số 253 đối 

tượng khảo sát, tỷ lệ chênh lệch giới tính này cũng phản ánh đúng thực tế nữ giới có 

tần suất mua sắm tại siêu thị cao hơn nam giới. 

     1.2. Đánh giá sơ bộ từng thang đo  

Thang đo nghiên cứu được kế thừa từ các nghiên cứu trước và đã đạt mức độ ổn 

định về chỉ số giá trị và độ tin cậy. Do vậy, trong nghiên cứu này nhóm tác giả chỉ 

thực hiện kiểm định độ tin cậy thang đo qua Cronbach Alpha, sau đó thực hiện phân 

tích nhân tố khẳng định CFA (bỏ qua phân tích nhân tố khám phá EFA vì thang đo đã 

được kiểm định bởi nhiều nghiên cứu trước đây).  

Qua số liệu thống kê từ đánh giá độ tin cậy thang đo Cronbach Alpha (phụ lục 

B). Kết quả thực hiện lần thứ nhất trước khi loại các chỉ báo và sau khi loại chỉ báo 

cho thấy, một số chỉ báo được loại để độ tin cậy của thang đo được tốt hơn. Các chỉ 

báo được loại bao gồm: TC4, HL4, CK4, CDD4, HV3, PB2.4, PB3.1. Nhân tố có hệ 

số Cronbach’s alpha thấp nhất là ‘’sự phấn khích’’ đạt 0.614, còn lại tất cả các nhân tố 

đều thỏa mãn về độ tin cậy Cronbach’s alpha (bảng 4.2). 

Bảng 1.2. Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo 

Nhân tố 
Mã chỉ 

báo 
Chỉ báo 

Conbach’s 

Alpha 

Niềm tin 

thương 

hiệu 

(BT) 

NT1 Siêu thị X tạo niềm tin cho khách hàng  

0.849 

NT2 Siêu thị X có uy tín 

NT3 Siêu thị X đáp ứng được mong đợi của tôi. 

NT4 Siêu thị X là an toàn. 

NT5 Tôi tin tưởng vào Siêu thị X 

NT6 Chất lượng sản phẩm của Siêu thị X là ổn định 

Sự hài 

lòng 

thương 

hiệu 

(BS) 

HL1 
Tôi cảm thấy hài lòng với sản phẩm được bán bởi 

siêu thị X 

0.791 HL2 Sản phẩm tại siêu thị X thỏa mãn nhu cầu của tôi 

HL3 Tôi hài lòng với tất cả dịch vụ của siêu thị X 

HL5 Nói chung, tôi cảm thấy hài lòng về siêu thị X 

Cam kết CK1 Tôi có sự gắn bó với siêu thị X 0.743 



 

Nhân tố 
Mã chỉ 

báo 
Chỉ báo 

Conbach’s 

Alpha 

thương 

hiệu 

(BCO) 

CK2 
Siêu thị X giúp khách hàng thể hiện được hình 

ảnh cá nhân 

CK3 
Mua sắm tại siêu thị X thể hiện được hình ảnh 

của tôi. 

CK5 
Cuộc sống hàng ngày của tôi sẽ bị ảnh hưởng nếu 

không mua sắm tại siêu thị X 

Ý thức 

cộng 

đồng 

thương 

hiệu 

(BCU) 

CĐ1 
Tôi nhận thấy có sự đồng cảm với những người 

cùng mua sắm tại siêu thị X 

0.831 

CĐ2 
Tôi nghĩ bản thân tôi và những người cùng mua 

sắm tại siêu thị X có mục đích giống nhau 

CĐ3 

Nếu lập kế hoạch về một số hoạt động, tôi nghĩ 

người thực hiện là “chúng tôi” chứ không phải 

“siêu thị X” 

CĐ5 
Tôi cảm thấy bản thân có mối liên hệ có ý nghĩa 

với những người cùng mua sắm tại siêu thị X. 

Lòng 

trung 

thành  

 

TT1  
Siêu thị X sẽ là địa điểm đầu tiên tôi chọn đến để 

mua sắm. 

0.86 

TT2  Tôi sẽ tiếp tục trung thành với siêu thị X. 

TT3  
Tôi muốn giới thiệu địa điểm mua sắm Siêu thị X 

đến bạn bè và người thân. 

TT4  Tôi sẽ mua sắm tại siêu thị X vào lần tới. 

TT5  
Tôi sẽ duy trì việc mua sắm tại siêu thị X mỗi khi 

có nhu cầu. 

Chân   

thành  

(SIN) 

BP1.1 Siêu thị X thực tế (down –to-earth) 

0.749 
BP1.2 Siêu thị X thật thà (honest) 

BP1.3 Siêu thị X vui vẻ (cheerful) 

BP1.4 Siêu thị X lành mạnh (wholesome) 

Sự phấn BP2.1 Siêu thị X táo bạo (daring) 0.614 



 

Nhân tố 
Mã chỉ 

báo 
Chỉ báo 

Conbach’s 

Alpha 

khích  

(EXCIT) 

BP2.2 Siêu thị X nhiệt tình (spirited) 

BP2.3 Siêu thị X giàu trí tưởng tượng (imaginative) 

Có năng 

lực 

(COM) 

BP3.2 Siêu thị X thông minh (intelligent) 

0.702 
BP3.3 Siêu thị X thành đạt (Successful) 

Tinh tế 

(SOPHI) 

PB4.1 Siêu thị X đẳng cấp (Uper – class) 
0.738 

PB4.2 Siêu thị X lôi cuốn (charming) 

Mạnh mẽ 

(RUG) 

PB5.1 Siêu thị X hướng ngoại (outdoorsy) 
0.757 

PB5.2 Siêu thị X mạnh mẽ (tough) 

Trải 

nghiệm 

cảm giác 

(SE) 

CG1 Tôi cảm thấy Siêu thị X thật ấn tượng 

0.792 
CG2 Tôi cảm thấy siêu thị X thật thú vị. 

CG3 Siêu thị X  thu hút các giác quan của tôi 

Trải 

nghiệm 

tình cảm 

(AE) 

TC1 Siêu thị X  đem lại cho tôi cảm xúc và tình cảm. 

0.798 
TC2 Tôi có cảm tình với Siêu thị X 

TC3 Siêu thị X là thương hiệu cảm xúc 

Trải 

nghiệm  

suy  nghĩ 

(TE) 

SN1 
Tôi được kích hoạt tư duy khi đi mua sắm tại siêu 

thị X. 

0.74 
SN2 

Siêu thị X  kích hoạt tôi suy nghĩ về những gì 

mình muốn. 

SN3 
Siêu thị X kích thích trí tò mò và giúp tôi giải 

quyết vấn đề của mình 

SN4 Siêu thị X gây hứng thú cho tôi 

Trải 

nghiệm 

hành vi 

(BHE) 

HV1 Tôi vận động nhiều khi đi mua sắm tại siêu thị X. 

0.792 
HV2 

Đi mua sắm tại siêu thị X khiến tôi vận động cơ 

thể nhiều. 



 

1.3. Đánh giá giá trị thang đo của mô hình nghiên cứu  

Bao gồm phân tích CFA (AMOS), độ tin cậy tổng hợp CR (Composite reability), 

giá trị hội tụ (Average Variance Extracted) 

- Phân tích CFA (chạy Boostrap trên mẫu 200) cho tất cả các khái niệm BE, BP, 

BT, BS, BCO, BCU, BL, chỉ báo SN1 của nhân tố BE bị loại vì trọng số chuẩn hóa 

(estimate) =0.431<0.5. 

Bảng 1.3. Trọng số chuẩn hóa của thang đo 

  
BE Estimate   

CG3 <--- SE .748   

CG2 <--- SE .824   

CG1 <--- SE .678   

TC3 <--- AE .811   

TC2 <--- AE .788   

TC1 <--- AE .678   

SN4 <--- TE .748   

SN3 <--- TE .796   

SN2 <--- TE .574   

SN1 <--- TE .431   

HV2 <--- BHE .684   

HV1 <--- BHE .959   

      

 

1.3.1. Kết quả phân tích CFA, CR và AVE 

Phân tích nhân tố khẳng định và các chỉ số hiệu lực, độ tin cậy trên phần mềm 

AMOS, ta được kết quả trong bảng 4.4. 

 

 



 

Bảng 1.4. Tổng hợp kết quả CFA, CR, AVE 

Khái 

niệm 

(Concept) 

Nhân tố 

(Factor) 

Chỉ 

báo 
Estimates P Model fit 

CR 

(độ tin 

cậy 

tổng 

hợp) 

AVE 

(Hiệu 

lực hội 

tụ) 

BE 

SE 

CG3 .746 000 

Chi-square=88.713; 

df=38;  P=.000; 

Chi-square/df=2.335  

GFI=0.942 ; 

AGFI=0.898; 

RMSEA=0.073 

0.871 0.566 CG2 .825 000 

CG1 .680 000 

AE 

TC3 .812 000 

0.877 0.579 TC2 .787 000 

TC1 .679 000 

TE 

SN4 .763 000 

0.829 0.500 SN3 .785 000 

SN2 .549 000 

BHE 
HV2 .676 000 

0.884 0.699 
HV1 .971 000 

        

BP 

SIN 

BP1.4 0.786 000 

Chi-square=164.877; 

df=55;  P=.000; 

Chi-square/df=2.998  

GFI=0.907 ; 

AGFI=0.846; 

RMSEA=0.089 

0.832 0.533 
BP1.3 0.701 000 

BP1.2 0.68 000 

BP1.1 0.748 000 

EXCIT 

BP2.3 .729 000 

0.716 0.521 BP2.2 .735 000 

BP2.1 .701 000 

COM 
BP3.3 .750 000 

0.806 0.546 
BP3.2 .728 000 

SOPHI BP4.1 .768 000 
0.832 0.585 

BP4.2 .762 000 

RUG 
BP5.2 .796 000 

0.847 0.609 
BP5.1 .765 000 

        



 

Khái 

niệm 

(Concept) 

Nhân tố 

(Factor) 

Chỉ 

báo 
Estimates P Model fit 

CR 

(độ tin 

cậy 

tổng 

hợp) 

AVE 

(Hiệu 

lực hội 

tụ) 

BT 

 NT1 .792 000 

Chi-square=25.956; 

df=9;  P=.000; 

Chi-square/df=2.884  

GFI=0.92 ; 

AGFI=0.813; 

RMSEA=0.098 

0.912 0.509 

NT2 .813 000 

NT3 .587 000 

NT4 .664 000 

NT5 .718 000 

NT6 .685 

000 

    000    

BS 

 HL1 .735 000 Chi-square=2.302; 

df=2;  P=.050; 

Chi-square/df=1.15  

GFI=0.997 ; 

AGFI=0.987; 

RMSEA=0.000 

0.883 0.525 

HL2 .758 000 

HL3 .698 000 

HL5 .706 

000 

        

BCO 

 CK1 .566 000 Chi-square=5.789; 

df=2;  P=.048; 

Chi-square/df=2.895  

GFI=0.988 ; 

AGFI=0.941; 

RMSEA=0.087 

0.873 0.510 

CK2 .737 000 

 

CK3 .835 

000 

CK5 .694 000  

        

BCU 

 CD1 .802 000 Chi-square=3.492; 

df=2;  P=.017; 

Chi-square/df=1.746  

GFI=0.993 ; 

0.895 0.556 
CD2 .832 000 

CD3 .696 000 

CD5 .638 000 



 

Khái 

niệm 

(Concept) 

Nhân tố 

(Factor) 

Chỉ 

báo 
Estimates P Model fit 

CR 

(độ tin 

cậy 

tổng 

hợp) 

AVE 

(Hiệu 

lực hội 

tụ) 

AGFI=0.967; 

RMSEA=0.054 

        

BL 

 TT1 .677 000 Chi-square=14.255; 

df=5;  P=.000; 

Chi-square/df=2.851  

GFI=0.964 ; 

AGFI=0.892; 

RMSEA=0.092 

0.916 0.558 

TT2 .766 000 

TT3 .710 000 

TT4 .820 000 

TT5 .754 
000 

 

- Phân tích CFA: Trọng số chuẩn hóa (estimates) của các items đều >=0.5, 

P<=0.05; tính phù hợp của mô hình đo lường với dữ liệu thực tế cho các khái niệm đều 

tốt :  GFI đều lớn hơn 0.9 là tốt, AGFI đều lớn hơn 0.8 (chấp nhận),  P<=0.05, 

RMSEA đều <0.1, tỷ lệ Chi-square/df của các khái niệm đều đạt yêu cầu vì nằm trong 

khoảng [1,3]. 

- Phân tích CR và AVE:  Theo kết quả tổng hợp ở bảng 4.4, tất cả thang đo cho 

các khái niệm BE, BT, BP, BCO, BCU, BL đều có CR>0.6 và AVE>0.5.  

Như vậy, có thể kết luận thang đo tất cả các khái niệm của mô hình nghiên cứu 

đều có độ tin cậy và giá trị hội tụ tốt, đồng thời phù hợp với dữ liệu thực tế. 

1.3.2. Phân tích giá trị phân biệt (so sánh giữa AVE và bình phương tương quan 

giữa các nhân tố) 

Phân tích cho 2 khái niệm đa nhân tố trong mô hình là BE và BP: giá trị phân 

biệt giữa các nhân tố thỏa mãn khi: AVE> bình phương tương quan giữa các nhân tố 

(Correlation bình phương) 



 

1.3.2.1. Brand experience (BE) 

Bảng 1.5. Bình phương tương quan (Correlation²) của BE 

  Bình phương tương quan (Correlation²) 

AVE SE AE TE BHE 

SE 0.566     

AE 0.579 0.553    

TE 0.829 0.511 0.565   

BHE 0.884 0.130 0.142 0.157  

 

Xem xét các cặp quan hệ  cho thấy tất cả các nhân tố đều đảm báo tính hiệu lực 

phân kì: 

- SE và AE: Chỉ số giá trị hội tụ AVE của SE và AE đều lớn hơn bình phương 

tương quan giữa 2 nhân tố này (0.566>0.553; 0.579>0.553) 

- SE và TE: Chỉ số hiệu lực hội tụ AVE của SE và TE đều lớn hơn bình phương 

tương quan giữa 2 nhân tố này (0.566>0.511; 0.829>0.511) 

- SE và BHE: Chỉ số hiệu lực hội tụ AVE của SE và BHE đều lớn hơn bình 

phương tương quan giữa 2 nhân tố này (0.566>0.130; 0.884>0.130) 

- AE và TE: Chỉ số hiệu lực hội tụ AVE của AE và TE đều lớn hơn bình phương 

tương quan giữa 2 nhân tố này (0.579>0.565; 0.829>0.565) 

- AE và BHE: Chỉ số hiệu lực hội tụ AVE của AE và BHE đều lớn hơn bình 

phương tương quan giữa 2 nhân tố này (0.579>0.142; 0.884>0.142) 

- TE và BHE: Chỉ số hiệu lực hội tụ AVE của TE và BHE đều lớn hơn bình 

phương tương quan giữa 2 nhân tố này (0.829>0.157; 0.884>0.157) 

1.3.2.2. Brand personality (BP) 

Bảng 1.6. Bình phương tương quan (Correlation²) của BP 

   Bình phương tương quan (Correlation²) 

AVE SIN EXCIT COM SOPHI RUG 

SIN 0.832      

EXCIT 0.716 0.303     

COM 0.806 0.451 0.605    

SOPHI 0.832 0.164 0.707 0.679   

RUG 0.847 0.194 0.637 0.601 0.667  



 

Xem xét các cặp quan hệ  cho thấy tất cả các nhân tố đều đảm báo tính hiệu lực 

phân kì: 

- SIN và EXCIT: Chỉ số hiệu lực hội tụ AVE của SIN và EXCIT đều lớn hơn 

bình phương tương quan giữa 2 nhân tố này (0.832>0.303; 0.716>0.303) 

- SIN và COM: Chỉ số hiệu lực hội tụ AVE của SIN và COM đều lớn hơn bình 

phương tương quan giữa 2 nhân tố này (0.832>0.451; 0.806>0.451) 

- SIN và SOPHI: Chỉ số hiệu lực hội tụ AVE của SIN và SOPHI đều lớn hơn 

bình phương tương quan giữa 2 nhân tố này (0.832>0.164; 0.832>0.164) 

- SIN và RUG: Chỉ số hiệu lực hội tụ AVE của SIN và RUG đều lớn hơn bình 

phương tương quan giữa 2 nhân tố này (0.832>0.194; 0.847>0.194) 

- EXCIT và COM: Chỉ số hiệu lực hội tụ AVE của EXCIT và COM đều lớn hơn 

bình phương tương quan giữa 2 nhân tố này (0.716>0.605; 0.806>0.605) 

- EXCIT và SOPHI: Chỉ số hiệu lực hội tụ AVE của TE và BHE đều lớn hơn 

bình phương tương quan giữa 2 nhân tố này (0.716>0.707; 0.832>0.707) 

- EXCIT và RUG: Chỉ số hiệu lực hội tụ AVE của EXCIT và RUG đều lớn hơn 

bình phương tương quan giữa 2 nhân tố này (0.716>0.637; 0.847>0.637) 

- COM và SOPHI: Chỉ số hiệu lực hội tụ AVE của COM và SOPHI đều lớn hơn 

bình phương tương quan giữa 2 nhân tố này (0.806>0.679; 0.832>0.679) 

- COM và RUG: Chỉ số hiệu lực hội tụ AVE của COM và RUG đều lớn hơn bình 

phương tương quan giữa 2 nhân tố này (0.806>0.601; 0.847>0.601) 

- SOPHI và RUG: Chỉ số hiệu lực hội tụ AVE của SOPHI và RUG đều lớn hơn 

bình phương tương quan giữa 2 nhân tố này (0.832>0.667; 0.847>0.667). 

Như vậy cả hai khái niệm BP và BE đều thỏa mãn giá trị phân biệt. 

1.4. Kiểm định mô hình nghiên cứu  

Mô hình nghiên cứu được kiểm định bằng phương pháp phân tích mô hình cấu 

trúc SEM, thực hiện xử lý trên phần mềm AMOS 16.0. 

1.4.1. Đánh giá độ phù hợp của mô hình 

Độ phù hợp của mô hình được đánh giá dựa trên các chỉ số model fit như sau: 

GFI >=0.9, AGFI>=0.9, RMSEA<0.08 là mô hình tốt, tuy nhiên trường hợp các chỉ số 

GFI, AGFI >=0.8 và RMSEA<0.1 thì mô hình đạt ở mức chấp nhận được. Kết quả 

phân tích chỉ số Model fit của mô hình nghiên cứu như sau: 



 

Chi-square=2719.275; df=1019;  P=.000; Chi-square/df=2.669 thuộc khoảng [1,3]; 

GFI=0.908>0.9; AGFI=0.836>0.8; RMSEA=0.081<0.1. Qua kết quả cho thấy mô hình 

phù hợp với dữ liệu thực tế. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu 

Liên quan đến các trọng số quan hệ của các nhân tố thành phần với các concept 

‘’trải nghiệm thương hiệu’’ và ‘’tính cách thương hiệu’’, kết quả trên hình 4.1 cho thấy 

các trọng số này đều >=0.5, với p<0.01, đều đảm bảo tính hiệu lực làm căn cứ đo 

lường cho các biến số cấp 2 trong mô hình là trải nghiệm thương hiệu và tính cách 

thương hiệu. 

.36* 

*p<.01 
**p<.05 

Cảm giác 

Tình cảm 

Suy nghĩ 

Hành động 

Chân thành Phấn khích Có năng lực Tinh tế Mạnh mẽ 

Trải nghiệm 

thương hiệu 

Niềm tin 

thương 

hiệu 

Sự hài lòng 

thương hiệu 

Tính cách 

thương hiệu 

Cam kết 

thương hiệu 

Lòng trung 

thành TH 

Ý thức cộng 

đồng TH 

.77** 

.64** 

.63** 

.76*

* 
0.29** 

.51**

* 

.60**

* 

.85**

* 

.88** 

.65** 

.85** 

.87** 

.88** 

.50** 

.64** 

.41**  

0.23* 

.17*  

.34** 

0.19* 
0.28** 



 

1.4.2. Kiểm định giả thuyết 

Kiểm định bootstrap cho các hệ số đường dẫn với số lần lấy mẫu là 5000 lần 

cho thấy các giả thuyết của nghiên cứu phần lớn được ủng hộ. 

Kết quả cho trong 15 giả thuyết thì có 11 giả thuyết được chấp nhận (P<=0.05), 

4 giả thuyết không đủ căn cứ để chấp nhận trong nghiên cứu này, đó là các giả thuyết 

H3c, H4a, H6a và H6b. 

Bảng 1.7. Bảng tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết 

STT Nhóm Giả thuyết 
β chuẩn 

hóa 
Kết luận 

1 Nhóm 1: Ảnh hưởng 

của trải nghiệm 

thương hiệu đến các 

nhân tố trung gian: 

tính cách thương 

hiệu, sự hài lòng 

thương hiệu và niềm 

tin thương hiệu 

H1a: Trải nghiệm thương  

tính cách thương hiệu. 
.77** Chấp nhận 

2 H1b: Trải nghiệm thương 

hiệu  niềm tin thương 

hiệu. 

.64** Chấp nhận 

3 H1c: Trải nghiệm thương 

hiệu  sự hài lòng thương 

hiệu. 

.63** Chấp nhận 

4 Nhóm 2: Ảnh hưởng 

của trải nghiệm 

thương hiệu đến các 

thành phần của quan 

hệ thương hiệu: lòng 

trung thành thương 

hiệu, cam kết thương 

hiệu, ý thức cộng 

đồng thương hiệu 

H2a: Trải nghiệm thương 

hiệu  lòng trung thành 

thương hiệu 

.36* Chấp nhận 

5 H2b: Trải nghiệm thương 

hiệu  cam kết thương hiệu 
.76** Chấp nhận 

6 H2c: Trải nghiệm thương 

hiệu  ý thức cộng đồng 

thương hiệu 
.64** Chấp nhận 

7 Nhóm 3: Ảnh hưởng 

của sự hài lòng 

thương hiệu đến các 

thành phần quan hệ 

thương hiệu: lòng 

trung thành thương 

H3a: Sự hài lòng thương 

hiệu  lòng trung thành 

thương hiệu 

.41** Chấp nhận 

8 H3b: Sự hài lòng thương 

hiệu  sự cam kết thương 

hiệu. 

.29** Chấp nhận 



 

STT Nhóm Giả thuyết 
β chuẩn 

hóa 
Kết luận 

9 hiệu, cam kết thương 

hiệu, ý thức cộng 

đồng thương hiệu 

H3c: Sự hài lòng thương 

hiệu  ý thức cộng đồng 

thương hiệu. 

.18 Bác bỏ 

10 Nhóm 4: Ảnh hưởng 

của tính cách thương 

hiệu đến sự hài lòng 

thương hiệu và lòng 

trung thành thương 

hiệu 

H4a: Tính cách thương hiệu 

 sự hài lòng thương hiệu 
.28** Chấp nhận 

11 H4b: Tính cách thương hiệu 

 lòng trung thành thương 

hiệu 
.23* Chấp nhận 

12 Nhóm 5: Ảnh hưởng 

của niềm tin thương 

hiệu đến cam kết 

thương hiệu và lòng 

trung thành thương 

hiệu 

H5a: Niềm tin thương hiệu 

 cam kết thương hiệu 
.34** Chấp nhận 

13 H5b: Niềm tin thương hiệu 

 lòng trung thành thương 

hiệu 
.17* Chấp nhận 

14 
Nhóm 6: Ảnh hưởng 

của cam kết thương 

hiệu và ý thức cộng 

đồng thương hiệu đến 

lòng trung thành 

thương hiệu 

H6a: Cam kết thương hiệu 

 lòng trung thành thương 

hiệu 

.19* Chấp nhận 

15 H6b: Ý thức cộng đồng 

thương hiệu lòng trung 

thành thương hiệu 

 

.019 Bác bỏ 

 **P<0.01, *P<0.05 

1.3. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Như vậy, nghiên cứu đã chứng minh được ảnh hưởng tích cực của trải nghiệm 

thương hiệu tổng thể (trực tiếp và giản tiếp) đến các thành phần của quan hệ thương 

hiệu: lòng trung thành thương hiệu, cam kết thương hiệu và ý thức cộng đồng thương 

hiệu, thông qua các nhân tố trung gian: tính cách thương hiệu, sự hài lòng thương hiệu 

và niềm tin thương hiệu. Kết quả này thể hiện sự nhất quán với các mô hình nghiên 



 

cứu có trước, nhất là 2 mô hình làm khung nghiên cứu chính cho mô hình đề xuất là 

của Brakus và cộng sự (2009), Ramashesan & Stein (2014). 

Cụ thể, ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu đến từng thành tố của quan hệ 

như sau: 

- Lòng trung thành thương hiệu: trải nghiệm thương hiệu vừa tác động trực tiếp 

đến lòng trung thành thương hiệu, vừa tác động gián tiếp thông qua tính cách thương 

hiệu, sự hài lòng thương hiệu và niềm tin thương hiệu. 

- Cam kết thương hiệu: Trải nghiệm thương hiệu ảnh hưởng trực tiếp đến cam 

kết thương hiệu, đồng thời tác động gián tiếp đến cam kết thương hiệu thông qua sự 

hài lòng và niềm tin thương hiệu. 

- Ý thức cộng đồng thương hiệu: Trải nghiệm thương hiệu chỉ có ảnh hưởng trực 

tiếp đến ý thức cộng đồng thương hiệu, không qua con đường gián tiếp. 

Trong khi đó, các giả thuyết không được công nhận có thể được giải thích như 

sau: 

- Sự hài lòng thương hiệu không ảnh hưởng đến ý thức cộng đồng thương hiệu 

(H3c) 

- Ý thức cộng đồng thương hiệu không ảnh hưởng đến lòng trung thành thương 

hiệu (H6b) 

Các giả thuyết này không được chấp nhận có thể do sự lôi cuốn của loại sản 

phẩm (product involvement), đó chính là mức độ quan tâm hay coi trọng loại sản 

phẩm (Hupfer và Gardner, 1971) trong nghiên cứu này là không cao, vì các siêu thị 

trên chủ yếu cung cấp hàng tiêu dùng nhanh, không phải những loại hàng lâu bền có 

giá trị cao, cho nên sự lôi cuốn với dịch vụ bán lẻ này thấp dẫn đến ý thức cộng đồng 

thương hiệu là khó nhận diện và không cao, vì thế nó cũng không phải là kết quả chính 

xác của sự hài lòng thương hiệu, cũng như vai trò dự đoán lòng trung thành khó thể 

hiện. 

2. Ứng dụng Marketing 

Những kết quả nghiên cứu trên đây đem lại những ứng dụng hữu hiệu cho các 

nhà bán lẻ trong việc duy trì quan hệ khách hàng. Cụ thể để phát triển quan hệ giữa 

thương hiệu với khách hàng, nhà bán lẻ phải chú trọng chủ yếu đến gia tăng trải 

nghiệm thương hiệu tại, sau đó là tác động đến các nhân tố trung gian, ưu tiên theo độ 



 

mạnh ảnh hưởng: tính cách thương hiệu (.77), niềm tin thương hiệu (.64) và sự hài 

lòng thương hiệu (.63). 

- Gia tăng trải nghiệm thương hiệu tích cực và đáng nhớ cho khách hàng  

Trải nghiệm thương hiệu đều ảnh hưởng trực tiếp đến các thành tố của quan hệ 

thương hiệu, đồng thời ảnh hưởng gián tiếp thông qua một số nhân tố trung gian. Vì 

vậy, cần tập trung các giải pháp nhằm gia tăng trải nghiệm thương hiệu của khách 

hàng. Theo nghiên cứu của Phạm Thị Lan Hương và cộng sự (2016), trải nghiệm 

thương hiệu tác động trực tiếp đến trải nghiệm sản phẩm và trải nghiệm mua sắm.  Vì 

thế: 

- Gia tăng trải nghiệm sản phẩm: đối với bản thân sản phẩm là yếu tố cốt lõi 

của dịch vụ bán lẻ, cần tăng cường các yếu tố thuộc về sản phẩm nhằm kích hoạt cảm 

giác, tình cảm, suy nghĩ và hành động của khách hàng đối với sản phẩm. Đó là bao 

gói, cách trưng bày sản phẩm, quảng cáo, giới thiệu/tư vấn của nhân viên về sản phẩm, 

tính độc đáo, thu hút của tính năng sản phẩm… 

- Gia tăng trải nghiệm mua sắm tại cửa hàng:  

Tạo trải nghiệm thương hiệu đối với cửa hàng, siêu thị bán lẻ cần thu hút thị giác 

của khách hàng thông qua các yếu tố màu sắc bắt mắt, tạo cảm giác dễ chịu khi mua 

sắm, cách bày trí sản phẩm khoa học, bố cục trưng bày sản dễ tìm kiếm và đẹp mắt 

cũng tạo ra trải nghiệm cảm giác tốt cho khách hàng khi mua sắm.  Bên cạnh đó cần 

gia tăng hành vi tiếp cận, nghĩa là để khách hàng ưa thích, hài lòng, sẽ quay lại và giới 

thiệu cho bạn bè đến với siêu thị, các nhà bán lẻ cần tạo ra niềm vui cho khách hàng 

khi đi mua sắm. Muốn vậy, cần bố trí không gian sao cho dễ đi lại, di chuyển hàng hóa 

và dễ định hướng. Sắp xếp các quầy kệ và trưng bày hàng hóa sao cho thu hút, hợp lý, 

dễ tìm kiếm. Thông tin cần được cung cấp đầy đủ về chủng loại hàng hóa, tên hàng 

hóa, đặc tính và giá cả, cũng như các chính sách khuyến mãi. Bên cạnh đó là yếu tố 

thẩm mỹ của cửa hàng, từ phong cách trang trí, màu sắc, ánh sáng cần tạo sự thu hút, 

sống động và hấp dẫn cho cửa hàng.  Âm nhạc trong siêu thị khiến khách hàng cảm 

thấy vui vẻ, thoải mái, thư giãn, vì thế cần đảm bảo yếu tố nhạc nền phù hợp cho siêu 

thị, điều mà một số cửa hàng bán lẻ trên thực tế nghĩ là không cần thiết. Có thể những 

điệu nhạc khác nhau sẽ tạo ra cảm xúc khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung âm nhạc nhẹ 

nhàng và hay sẽ đem lại niềm vui cho khách khi đi mua sắm 



 

Các cửa hàng bán lẻ nên tập trung tổ chức các sự kiện mới lạ, ấn tượng để tạo 

bầu không khí sôi động, kích thích các giác quan của khách hàng khi mua sắm, tạo trải 

nghiệm độc đáo, mới lạ cho khách hàng khi tham quan mua sắm và giải trí tại siêu thị. 

Thu hút sự tham gia của khách hàng khi mua sắm vào các sự kiện để tạo trải nghiệm 

cho khách hàng một cách thú vị và tích cực. 

Nhân viên cũng cần được lưu ý, cần xây dựng vào đào tạo được một đội ngũ 

nhân viên bán hàng với đầy đủ kiến thức, kỹ năng tốt, thái độ và phong cách phục vụ 

thân thiện để gây ấn tượng tốt với khách hàng. Tất cả những yếu tố này sẽ khiến khách 

hàng cảm thấy vui vẻ, dễ chịu, thỏa mãn hơn khi mua sắm ở siêu thị. Giữ liên lạc với 

khách hàng, tiếp nhận phản hồi của khách hàng một cách chu đáo, qua đó tạo sự gắn 

kết giữa thương hiệu với khách hàng tốt hơn. 

- Xây dựng tính cách thương hiệu 

Tính cách thương hiệu có ảnh hưởng tích cực đến lòng trung thành thương hiệu. 

Để gia tăng lòng trung thành, cần xây dựng được những tính cách mạnh mẽ và độc đáo 

cho thương hiệu, để khách hàng có thể xây dựng hình ảnh bản thân thông qua thương 

hiệu, đó là lý do họ gắn bó với thương hiệu. Các chiến lược và chiến thuật xây dựng 

tính cách thương hiệu sẽ liên quan đến các yếu tố thiết kế thương hiệu, quảng cáo 

truyền thông, hình ảnh cửa hàng, các câu chuyện và nhân vật đại diện hấp dẫn về 

thương hiệu. 

- Gia tăng niềm tin cho khách hàng về thương hiệu 

Niềm tin có ảnh hưởng tích cực đến lòng trung thành thương hiệu và sự cam kết 

thương hiệu. Để gia tăng niềm tin cho khách hàng, các nhà bán lẻ cần làm đúng với 

những gì đã cam kết trong sứ mệnh, tuyên bố giá trị và truyền thông của doanh nghiệp. 

Cung cấp sản phẩm đúng chất lượng như đã công bố, nguồn gốc hàng hóa bày bán 

trong siêu thị có xuất xứ rõ ràng. Thực hiện một số cam kết về đảm bảo chất lượng 

hàng hóa trong siêu thị như cam kết đổi, trả và hoàn tiền nếu sản phẩm bị lỗi hoặc nếu 

khách hàng phát hiện hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng. Giải quyết khiếu nại 

trên tinh thần tôn trọng và đảm bảo quyền lợi cho khách hàng. Giao hàng đúng lịch 

hẹn, thực hiện bảo trì và bảo hành đúng thời gian qui định. Không bán hàng kém chất 

lượng, hàng giả, hàng nhát và hết hạn sử dụng. 

 



 

- Gia tăng sự hài lòng cho khách hàng  

Sự hài lòng khách hàng ảnh hưởng tích cực đến cam kết thương hiệu và lòng 

trung thành. Do vậy để gia tăng sự cam kết và lòng trung thành khách hàng, cần gia 

tăng sự hài lòng khách hàng. Để làm được điều này, cần theo dõi thường xuyên chỉ số 

hài lòng khách hàng và có biện pháp kịp thời. Đó là củng cố và phát triển chất lượng 

sản phẩm, môi trường cửa hàng và chất lượng phục vụ tại cửa hàng, cũng như các 

chính sách ưu đãi về giá cả và khuyến mãi thường xuyên. Nhà bán lẻ cần duy trì và cải 

tiến liên tục chất lượng hoạt động giao dịch, tư vấn khách hàng, hỗ trợ các dịch vụ gia 

tăng như giao hàng, lắp đặt, sửa chữa, dịch vụ chăm sóc khách hàng cần được chú 

trọng nhiều hơn, đồng thời xây dựng tốt hình ảnh và tính cách thương hiệu. 

 

 

 

 

 

 

 



 

KẾT LUẬN 

Đóng góp và hạn chế của nghiên cứu 

Như vậy, nghiên cứu đã đạt được mục tiêu về hệ thống hóa cơ sở lý luận về trải 

nghiệm thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ. Nghiên cứu cũng đã kiểm chứng thang đo 

trải nghiệm thương hiệu và mô hình nghiên cứu trong bối cảnh bán lẻ Việt Nam. 

Nghiên cứu đã đạt được kết quả khả quan khi kiểm chứng được ảnh hưởng trực tiếp và 

gián tiếp của trải nghiệm thương hiệu tổng thể đến các thành phần của quan hệ thương 

hiệu:  cam kết thương hiệu, lòng trung thành thương hiệu, ý thức cộng đồng thương 

hiệu. Đây là điểm mới của nghiên cứu khi tiếp cận khái niệm toàn diện và sâu sắc hơn 

lòng trung thành thương hiệu, đó là quan hệ thương hiệu. 

Về mặt hàn lâm, nghiên cứu đã thiết lập được mô hình nghiên cứu về trải nghiệm 

thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ tại Việt Nam. Về mặt thực tiễn, nghiên cứu đã đề 

xuất được các giải pháp marketing hữu hiệu cho các nhà bán lẻ dựa trên kết quả 

nghiên cứu (đã trình bày ở chương 4). 

Tuy nhiên, nghiên cứu không tránh khỏi những hạn chế sau đây: 

Thứ nhất, nghiên cứu này chỉ thực hiện khảo sát tại Thành phố Đà Nẵng nên 

phạm vi nghiên cứu chưa rộng, qui mô mẫu chưa lớn nên tương lai cần thực hiện kiểm 

định mô hình nghiên cứu trên phạm vi rộng hơn, ở các thành phố lớn Hà Nội và Hồ 

Chí Minh, như vậy mới đại diện tốt cho môi trường bán lẻ Việt Nam. 

Thứ hai, nghiên cứu chỉ tiếp cận theo hướng vận dụng thang đo đã được kiểm 

định ở các nước sau đó chuyển tải và áp dụng cho thực tiễn tại Việt Nam và tiến hành 

kiểm định, chưa có sự đi sâu nghiên cứu để phát triển hơn nữa hệ thống thang đo hiệu 

quả hơn, đặc biệt cần có sự tích hợp các yếu tố của sản phẩm và môi trường bán lẻ vào 

thang đo trải nghiệm thương hiệu. 

Thứ ba, nghiên cứu chỉ tập trung vào các siêu thị bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh, 

nên mở rộng sang các loại hình bán lẻ khác để kết quả nghiên cứu có giá trị khái quát 

cao hơn. Hai giả thuyết nghiên cứu không được chấp nhận cũng có thể xuất phát từ 

tính lôi cuốn thấp của sản phẩm siêu thị, vì thế cần chọn những dịch vụ bán lẻ có thể 

tạo sự lôi cuốn sản phẩm cao như các siêu thị thời trang, máy tính, điện thoại,…Như 



 

vậy mới có thể khái quát hóa kết quả nghiên cứu, hoặc phát triển các mô hình nghiên 

cứu phù hợp cho từng loại dịch vụ bán lẻ.  

Thứ tư, nghiên cứu mới chỉ xem xét ảnh hưởng của trải nghiệm thương hiệu tổng 

thể, chưa xem xét tác động của từng thành phần trải nghiệm thương hiệu để từ đó có 

được những giải pháp sâu sát và cụ thể hơn cho doanh nghiệp bán lẻ. 

Hướng nghiên cứu trong tương lai 

Để đem lại giá trị khoa học khái quát và được công nhận rộng rãi, các  nghiên 

cứu tương lai cần mở rộng ra nhiều loại hình bán lẻ, cũng như đa dạng hóa các loại 

dịch dịch vụ khác nhau, thực hiện nghiên cứu ở phạm vi toàn quốc. Bên cạnh đó, phát 

triển thang đo trải nghiệm thương hiệu phù hợp hơn với bối cảnh bán lẻ VN thông qua 

các nghiên cứu định tính, đồng thời cần xem xét ảnh hưởng của trải nghiệm thương 

hiệu đa tiêu thức đến các thành tố của quan hệ thương hiệu, trong đó tiếp tục nghiên 

cứu về biến số ý thức cộng đồng thương hiệu, mà trong nghiên cứu này đã không kiểm 

chứng được giả thuyết đề xuất. 



 

PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC A 

BẢN CÂU HỎI 

Xin chào Anh/chị, chúng tôi đang tiến hành một nghiên cứu về ảnh hưởng của 

trải nghiệm thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ. Chúng tôi rất mong anh/chị vui lòng 

cung cấp thông tin trong bản câu hỏi này. Chúng tôi cảm ơn anh/chị đã dành thời gian 

quý báu tham gia dự án của chúng tôi.  

Tất cả các ý kiến của anh/chị cũng như thông tin cá nhân sẽ được giữ bí mật và 

chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu này. 

Đề nghị người phỏng vấn hỏi đáp viên về tình trạng mua sắm tại siêu thị BIG C, nếu 

đã tham quan, mua sắm rồi thì mới đưa bản câu hỏi này để đáp viên trả lời. 

 

S1 
Xin vui lòng cho biết anh/chị bao nhiêu tuổi? Khoanh 

tròn con số tương ứng với khoảng tuổi (code). 

Code 

 
Route 

 

Dưới 18 tuổi 1 Ngưng 

Từ 18 – 29 tuổi 2 S2 

Từ 30 – 39 tuổi 3 S2 

Từ 40 – 55 tuổi 4 S2 

 Trên 55 tuổi 5 Ngưng 

 

S2 

 

Xin vui lòng cho biết khoảng nào sau đây tương ứng với khoảng thu nhập 

hàng tháng của cá nhân anh/chị? Khoanh tròn con số tương ứng với khoảng 

tuổi (code). 

  Code Route 

Dưới 3 triệu đồng/ tháng 1 

S3 

Từ 3 triệu đến dưới 5 triệu đồng/ tháng 2 

Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng/ tháng 3 

Từ 10 triệu đến dưới 15 triệu đồng/ tháng 4 

 Trên 15 triệu đồng/tháng 5 

 



 

S3: Vui lòng cho biết mức độ đồng ý về các nhận định sau đây dựa trên cảm nhận 

về trải nghiệm của anh/chị trong những lần mua sắm tại Siêu thị BIG C (được gọi 

là siêu thị X trong suốt bản câu hỏi)? (trả lời bằng cách khoanh tròn con số tương 

ứng được sắp xếp tăng dần theo mức độ đồng ý ) 

1- Hoàn toàn không đồng ý ; 2- Không đồng ý ; 3- Trung lập ; 4-Đồng ý ; 5- 

Hoàn toàn đồng ý 

Mô tả nhận định: 

 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

(1) 

Không 

đồng ý 

 

 

(2) 

Trung 

lập 

 

 

(3) 

Đồng 

ý 

 

 

(4) 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

(5) 

CG1 
Tôi cảm thấy Siêu thị X thật ấn 

tượng 
1 2 3 4 5 

CG2 Tôi cảm thấy siêu thị X thú vị. 1 2 3 4 5 

CG3 
Siêu thị X  thu hút các giác 

quan của tôi 
1 2 3 4 5 

TC1 
Siêu thị X  đem lại cho tôi cảm 

xúc và tình cảm. 
1 2 3 4 5 

TC2 Tôi có cảm tình với siêu thị X 1 2 3 4 5 

TC3 
Siêu thị X là một thương hiệu 

cảm xúc 
1 2 3 4 5 

TC4 
Tôi thích chạm vào và cảm 

nhận sản phẩm của Siêu thị X 
1 2 3 4 5 

SN1 
Tôi được kích hoạt tư duy khi đi 

mua sắm tại siêu thị X. 
1 2 3 4 5 

SN2 
Siêu thị X  kích hoạt tôi suy 

nghĩ về những gì mình muốn 
1 2 3 4 5 

SN3 

Siêu thị X kích thích trí tò mò 

và giúp tôi giải quyết vấn đề của 

mình 

1 2 3 4 5 

SN4 Siêu thị X gây hứng thú cho tôi 1 2 3 4 5 



 

HV1 

Tôi được vận động nhiều khi tôi 

mua sắm sản phẩm tại siêu thị 

X. 

1 2 3 4 5 

HV2 
Mua sắm tại siêu thị X khiến tôi 

phải vận động thân thể nhiều. 
1 2 3 4 5 

HV3 

Cách bố trí hàng hóa tại siêu thị 

X định hướng tốt cho việc di 

chuyển để mua hàng của tôi 

1 2 3 4 5 

S4: Giả sử “siêu thị X” được ví như một con người, anh/chị đồng ý với mô tả nào 

sau đây khi nói về tính cách siêu thị X mà anh/chị liên tưởng đến? 

BP1.1 
Siêu thị X thực tế (down –to-

earth) 
1 2 3 4 5 

BP1.2 Siêu thị X thật thà (honest) 1 2 3 4 5 

BP1.3 Siêu thị X vui vẻ (cheerful) 1 2 3 4 5 

BP1.4 
Siêu thị X lành mạnh 

(wholesome) 
1 2 3 4 5 

BP2.1 Siêu thị X táo bạo (daring) 1 2 3 4 5 

BP2.2 Siêu thị X nhiệt tình (spirited) 1 2 3 4 5 

BP2.3 
Siêu thị X giàu trí tưởng tượng 

(imaginative) 
1 2 3 4 5 

BP2.4 
Siêu thị X luôn cập nhật (up to 

date) 
1 2 3 4 5 

BP3.1 
Siêu thị X đáng tin cậy 

(Reliable) 
1 2 3 4 5 

BP3.2 
Siêu thị X thông minh 

(intelligent) 
1 2 3 4 5 

BP3.3 
Siêu thị X thành đạt 

(Successful) 
1 2 3 4 5 

PB4.1 
Siêu thị X đẳng cấp (Uper – 

class) 
1 2 3 4 5 



 

PB4.2 Siêu thị X lôi cuốn (charming) 1 2 3 4 5 

PB5.1 Siêu thị X hướng ngoại (outdoorsy) 1 2 3 4 5 

PB5.2 Siêu thị X mạnh mẽ (tough) 1 2 3 4 5 

S5: Sau đây là các nhận định mô tả về niềm tin, sự hài lòng đối với Siêu thị X. Vui 

lòng đánh giá mức độ đồng ý về nhận định mô tả dựa trên cảm nhận của anh/chị 

trong những lần mua sắm/tham quan tại siêu thị X. 

NT1 
Siêu thị X tạo niềm tin cho 

khách hàng 
1 2 3 4 5 

NT2 Siêu thị X có uy tín 1 2 3 4 5 

NT3 
Siêu thị X đáp ứng được mong 

đợi của tôi. 
1 2 3 4 5 

NT4 Siêu thị X là an toàn. 1 2 3 4 5 

NT5 Tôi tin tưởng vào Siêu thị X 1 2 3 4 5 

NT6 
Chất lượng sản phẩm của Siêu 

thị X là ổn định 
1 2 3 4 5 

HL1 
Tôi cảm thấy hài lòng với sản 

phẩm được bán bởi siêu thị X 
1 2 3 4 5 

HL2 
Sản phẩm tại siêu thị X thỏa 

mãn nhu cầu của tôi 
1 2 3 4 5 

HL3 
Tôi hài lòng với tất cả dịch vụ 

của siêu thị X 
1 2 3 4 5 

HL4 
Tôi cảm thấy vui sướng sau khi 

mua sản phẩm tại siêu thị X 
1 2 3 4 5 

HL5 
Nói chung, tôi cảm thấy hài 

lòng về siêu thị X 
1 2 3 4 5 

S6. Sau đây là các nhận định về tình cảm gắn bó, sự cam kết thương hiệu và lòng 

trung thành với siêu thị X. Vui lòng đánh giá mức độ đồng ý dựa trên những cảm 

nhận của anh/chị trong những lần tham quan/mua sắm tại siêu thị X . 

CK1 
Tôi có sự gắn bó với siêu thị 

X 
1 2 3 4 5 



 

CK2 

Siêu thị X giúp khách hàng 

thể hiện được hình ảnh cá 

nhân 

1 2 3 4 5 

CK3 
Mua sắm tại siêu thị X thể 

hiện được hình ảnh của tôi`. 
1 2 3 4 5 

CK4 

Tôi sẽ tốn nhiều tiền hơn nếu 

mua sắm tại siêu thị khác mà 

không phải  siêu thị X. 

1 2 3 4 5 

CK5 

Cuộc sống hàng này của tôi sẽ 

bị thay đổi nếu tôi không mua 

sắm tại siêu thị X 

1 2 3 4 5 

CĐ1 

Tôi nhận thấy có sự đồng cảm 

với những người cùng mua 

sắm tại siêu thị X 

1 2 3 4 5 

CĐ2 

Tôi nghĩ bản thân tôi và 

những người cùng mua sắm 

tại siêu thị X có mục đích 

giống nhau 

1 2 3 4 5 

CĐ3 

Nếu lập kế hoạch về một số 

hoạt động, tôi nghĩ người thực 

hiện là “chúng tôi” chứ không 

phải “siêu thị X” 

1 2 3 4 5 

CĐ4 
Tôi cảm thấy bản thân mình 

như một phần của siêu thị X 
1 2 3 4 5 

CĐ5 

Tôi cảm thấy bản thân có mối 

liên hệ có ý nghĩa với những 

người cùng mua sắm tại siêu 

thị X. 

1 2 3 4 5 

TT1 
Siêu thị X sẽ là địa điểm đầu 

tiên tôi chọn đến để mua sắm. 
1 2 3 4 5 



 

TT2 
Tôi sẽ tiếp tục duy trì lòng 

trung thành với siêu thị X. 
1 2 3 4 5 

TT3 

Tôi muốn giới thiệu địa điểm 

mua sắm Siêu thị X đến cho 

bạn bè và người thân. 

1 2 3 4 5 

TT4 
Tôi sẽ mua sắm tại siêu thị X 

vào lần tới. 
1 2 3 4 5 

TT5 

Tôi sẽ duy trì việc mua sắm 

tại siêu thị X khi tôi có nhu 

cầu. 

1 2 3 4 5 

S7: Thông tin cá nhân 

Họ và tên:                                              Giới tính: Nam              Nữ 

Nghề nghiệp: 

Điện thoại: 

Địa chỉ: 

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH/CHỊ! 

  



 

BẢN CÂU HỎI 

 

Xin chào Anh/chị, chúng tôi đang tiến hành một nghiên cứu về ảnh hưởng của 

trải nghiệm thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ. Chúng tôi rất mong anh/chị vui lòng 

cung cấp thông tin trong bản câu hỏi này. Chúng tôi cảm ơn anh/chị đã dành thời gian 

quý báu tham gia dự án của chúng tôi.  

Tất cả các ý kiến của anh/chị cũng như thông tin cá nhân sẽ được giữ bí mật và 

chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu này. 

Đề nghị người phỏng vấn hỏi đáp viên về tình trạng mua sắm tại siêu thị CO.OP 

MART, nếu đã tham quan, mua sắm rồi thì mới đưa bản câu hỏi này để đáp viên trả 

lời. 

 

S1 
Xin vui lòng cho biết anh/chị bao nhiêu tuổi? Khoanh 

tròn con số tương ứng với khoảng tuổi (code). 
Code Route 

 

Dưới 18 tuổi 1 Ngưng 

Từ 18 – 29 tuổi 2 S2 

Từ 30 – 39 tuổi 3 S2 

Từ 40 – 55 tuổi 4 S2 

 Trên 55 tuổi 5 Ngưng 

 

S2 

 

Xin vui lòng cho biết khoảng nào sau đây tương ứng với khoảng thu nhập 

hàng tháng của cá nhân anh/chị? Khoanh tròn con số tương ứng với khoảng 

tuổi (code). 

  Code Route 

Dưới 3 triệu đồng/ tháng 1 

S3 

Từ 3 triệu đến dưới 5 triệu đồng/ tháng 2 

Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng/ tháng 3 

Từ 10 triệu đến dưới 15 triệu đồng/ tháng 4 

 Trên 15 triệu đồng/tháng 5 

 



 

S3: Vui lòng cho biết mức độ đồng ý về các nhận định sau đây dựa trên cảm nhận 

về trải nghiệm của anh/chị trong những lần mua sắm tại Siêu thị CO.OP MART 

(được gọi là siêu thị X trong suốt bản câu hỏi)? (trả lời bằng cách khoanh tròn con 

số tương ứng được sắp xếp tăng dần theo mức độ đồng ý ) 

2- Hoàn toàn không đồng ý ; 2- Không đồng ý ; 3- Trung lập ; 4-Đồng ý ; 5- 

Hoàn toàn đồng ý 

Mô tả nhận định: 

 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

(1) 

Không 

đồng ý 

 

 

(2) 

Trung 

lập 

 

 

(3) 

Đồng 

ý 

 

 

(4) 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

(5) 

CG1 
Tôi cảm thấy Siêu thị X thật ấn 

tượng 
1 2 3 4 5 

CG2 Tôi cảm thấy siêu thị X thú vị. 1 2 3 4 5 

CG3 
Siêu thị X  thu hút các giác 

quan của tôi 
1 2 3 4 5 

TC1 
Siêu thị X  đem lại cho tôi cảm 

xúc và tình cảm. 
1 2 3 4 5 

TC2 Tôi có cảm tình với Siêu thị X 1 2 3 4 5 

TC3 
Siêu thị X là một thương hiệu 

cảm xúc 
1 2 3 4 5 

TC4 
Tôi thích chạm vào và cảm 

nhận sản phẩm của Siêu thị X 
1 2 3 4 5 

SN1 
Tôi được kích hoạt tư duy khi đi 

mua sắm tại siêu thị X. 
1 2 3 4 5 

SN2 

Siêu thị X  kích hoạt tôi suy 

nghĩ nhiều về những gì mình 

muốn. 

1 2 3 4 5 

SN3 
Siêu thị X kích thích trí tò mò 

và giúp tôi giải quyết vấn đề của 
1 2 3 4 5 



 

mình 

SN4 Siêu thị X gây hứng thú cho tôi 1 2 3 4 5 

HV1 

Tôi được vận động nhiều khi tôi 

mua sắm sản phẩm tại siêu thị 

X. 

1 2 3 4 5 

HV2 
Mua sắm tại siêu thị X khiến tôi 

phải vận động thân thể nhiều. 
1 2 3 4 5 

HV3 

Cách bố trí hàng hóa tại siêu thị 

X định hướng tốt cho việc di 

chuyển để mua hàng của tôi 

1 2 3 4 5 

S4: Giả sử “siêu thị X” được ví như một con người, anh/chị đồng ý với mô tả nào 

sau đây khi nói về tính cách siêu thị X mà anh/chị liên tưởng đến? 

BP1.1 
Siêu thị X thực tế (down –to-

earth) 
1 2 3 4 5 

BP1.2 Siêu thị X thật thà (honest) 1 2 3 4 5 

BP1.3 Siêu thị X vui vẻ (cheerful) 1 2 3 4 5 

BP1.4 
Siêu thị X lành mạnh 

(wholesome) 
1 2 3 4 5 

BP2.1 Siêu thị X táo bạo (daring) 1 2 3 4 5 

BP2.2 Siêu thị X nhiệt tình (spirited) 1 2 3 4 5 

BP2.3 
Siêu thị X giàu trí tưởng tượng 

(imaginative) 
1 2 3 4 5 

BP2.4 
Siêu thị X luôn cập nhật (up to 

date) 
1 2 3 4 5 

BP3.1 Siêu thị X đáng tin cậy (Reliable) 1 2 3 4 5 

BP3.2 
Siêu thị X thông minh 

(intelligent) 
1 2 3 4 5 

BP3.3 
Siêu thị X thành đạt 

(Successful) 
1 2 3 4 5 

PB4.1 Siêu thị X đẳng cấp (Uper – 1 2 3 4 5 



 

class) 

PB4.2 Siêu thị X lôi cuốn (charming) 1 2 3 4 5 

PB5.1 
Siêu thị X hướng ngoại 

(outdoorsy) 
1 2 3 4 5 

PB5.2 Siêu thị X mạnh mẽ (tough) 1 2 3 4 5 

S5: Sau đây là các nhận định mô tả về niềm tin, sự hài lòng đối với Siêu thị X. Vui 

lòng đánh giá mức độ đồng ý về nhận định mô tả dựa trên cảm nhận của anh/chị 

trong những lần mua sắm/tham quan tại siêu thị X. 

NT1 
Siêu thị X tạo niềm tin cho 

khách hàng 
1 2 3 4 5 

NT2 Siêu thị X có uy tín 1 2 3 4 5 

NT3 
Siêu thị X đáp ứng được mong 

đợi của tôi. 
1 2 3 4 5 

NT4 Siêu thị X là an toàn. 1 2 3 4 5 

NT5 Tôi tin tưởng vào Siêu thị X 1 2 3 4 5 

NT6 
Chất lượng sản phẩm của Siêu 

thị X là ổn định 
1 2 3 4 5 

HL1 
Tôi cảm thấy hài lòng với sản 

phẩm được bán bởi siêu thị X 
1 2 3 4 5 

HL2 
Sản phẩm tại siêu thị X thỏa 

mãn nhu cầu của tôi 
1 2 3 4 5 

HL3 
Tôi hài lòng với tất cả dịch vụ 

của siêu thị X 
1 2 3 4 5 

HL4 
Tôi cảm thấy vui sướng sau khi 

mua sản phẩm tại siêu thị X 
1 2 3 4 5 

HL5 
Nói chung, tôi cảm thấy hài 

lòng về siêu thị X 
1 2 3 4 5 

 

 

 



 

 

S6. Sau đây là các nhận định về tình cảm gắn bó, sự cam kết thương hiệu và lòng 

trung thành với siêu thị X. Vui lòng đánh giá mức độ đồng ý dựa trên những cảm 

nhận của anh/chị trong những lần tham quan/mua sắm tại siêu thị X . 

CK1 
Tôi có sự gắn bó với siêu thị 

X 
1 2 3 4 5 

CK2 

Siêu thị X giúp khách hàng 

thể hiện được hình ảnh cá 

nhân 

1 2 3 4 5 

CK3 
Mua sắm tại siêu thị X thể 

hiện được hình ảnh của tôi`. 
1 2 3 4 5 

CK4 

Tôi sẽ tốn nhiều tiền hơn nếu 

mua sắm tại siêu thị khác mà 

không phải  siêu thị X. 

1 2 3 4 5 

CK5 

Cuộc sống hàng này của tôi sẽ 

bị thay đổi nếu tôi không mua 

sắm tại siêu thị X 

1 2 3 4 5 

CĐ1 

Tôi nhận thấy có sự đồng cảm 

với những người cùng mua 

sắm tại siêu thị X 

1 2 3 4 5 

CĐ2 

Tôi nghĩ bản thân tôi và 

những người cùng mua sắm 

tại siêu thị X có mục đích 

giống nhau 

1 2 3 4 5 

CĐ3 

Nếu lập kế hoạch về một số 

hoạt động, tôi nghĩ người thực 

hiện là “chúng tôi” chứ không 

phải “siêu thị X” 

1 2 3 4 5 

CĐ4 
Tôi cảm thấy bản thân mình 

như một phần của siêu thị X 
1 2 3 4 5 

 



 

CĐ5 

Tôi cảm thấy bản thân có mối 

liên hệ có ý nghĩa với những 

người cùng mua sắm tại siêu 

thị X. 

1 2 3 4 5 

TT1 
Siêu thị X sẽ là địa điểm đầu 

tiên tôi chọn đến để mua sắm. 
1 2 3 4 5 

TT2 
Tôi sẽ tiếp tục duy trì lòng 

trung thành với siêu thị X. 
1 2 3 4 5 

TT3 

Tôi muốn giới thiệu địa điểm 

mua sắm Siêu thị X đến cho 

bạn bè và người thân. 

1 2 3 4 5 

TT4 
Tôi sẽ mua sắm tại siêu thị X 

vào lần tới. 
1 2 3 4 5 

TT5 

Tôi sẽ duy trì việc mua sắm 

tại siêu thị X khi tôi có nhu 

cầu. 

1 2 3 4 5 

S6: Thông tin cá nhân 

Họ và tên:                                              Giới tính: Nam              Nữ 

Nghề nghiệp: 

Điện thoại: 

Địa chỉ: 

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH/CHỊ! 

  



 

BẢN CÂU HỎI 

 

Xin chào Anh/chị, chúng tôi đang tiến hành một nghiên cứu về ảnh hưởng của 

trải nghiệm thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ. Chúng tôi rất mong anh/chị vui lòng 

cung cấp thông tin trong bản câu hỏi này. Chúng tôi cảm ơn anh/chị đã dành thời gian 

quý báu tham gia dự án của chúng tôi.  

Tất cả các ý kiến của anh/chị cũng như thông tin cá nhân sẽ được giữ bí mật và 

chỉ được sử dụng cho mục đích nghiên cứu này. 

Đề nghị người phỏng vấn hỏi đáp viên về tình trạng mua sắm tại siêu thị LOTTE 

MART, nếu đã tham quan, mua sắm rồi thì mới đưa bản câu hỏi này để đáp viên trả 

lời. 

 

S1 
Xin vui lòng cho biết anh/chị bao nhiêu tuổi? Khoanh 

tròn con số tương ứng với khoảng tuổi (code). 

Code 

 
Route 

 

Dưới 18 tuổi 1 Ngưng 

Từ 18 – 29 tuổi 2 S2 

Từ 30 – 39 tuổi 3 S2 

Từ 40 – 55 tuổi 4 S2 

 Trên 55 tuổi 5 Ngưng 

 

S2 

 

Xin vui lòng cho biết khoảng nào sau đây tương ứng với khoảng thu nhập 

hàng tháng của cá nhân anh/chị? Khoanh tròn con số tương ứng với khoảng 

tuổi (code). 

  Code Route 

Dưới 3 triệu đồng/ tháng 1 

S3 

Từ 3 triệu đến dưới 5 triệu đồng/ tháng 2 

Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng/ tháng 3 

Từ 10 triệu đến dưới 15 triệu đồng/ tháng 4 

 Trên 15 triệu đồng/tháng 5 

 



 

S3: Vui lòng cho biết mức độ đồng ý về các nhận định sau đây dựa trên cảm nhận 

về trải nghiệm của anh/chị trong những lần mua sắm tại Siêu thị LOTTE MART 

(được gọi là siêu thị X trong suốt bản câu hỏi)? (trả lời bằng cách khoanh tròn con 

số tương ứng được sắp xếp tăng dần theo mức độ đồng ý ) 

3- Hoàn toàn không đồng ý ; 2- Không đồng ý ; 3- Trung lập ; 4-Đồng ý ; 5- 

Hoàn toàn đồng ý 

Mô tả nhận định: 

 

Hoàn 

toàn 

không 

đồng ý 

(1) 

Không 

đồng ý 

 

 

(2) 

Trung 

lập 

 

 

(3) 

Đồng 

ý 

 

 

(4) 

Hoàn 

toàn 

đồng ý 

(5) 

CG1 
Tôi cảm thấy Siêu thị X thật ấn 

tượng 
1 2 3 4 5 

CG2 Tôi cảm thấy siêu thị X thú vị. 1 2 3 4 5 

CG3 
Siêu thị X  thu hút các giác 

quan của tôi 
1 2 3 4 5 

TC1 
Siêu thị X  đem lại cho tôi cảm 

xúc và tình cảm. 
1 2 3 4 5 

TC2 Tôi có cảm tình với Siêu thị X 1 2 3 4 5 

TC3 
Siêu thị X là một thương hiệu 

cảm xúc 
1 2 3 4 5 

TC4 
Tôi thích chạm vào và cảm 

nhận sản phẩm của Siêu thị X 
1 2 3 4 5 

SN1 
Tôi được kích hoạt tư duy khi đi 

mua sắm tại siêu thị X. 
1 2 3 4 5 

SN2 

Siêu thị X  kích hoạt tôi suy 

nghĩ nhiều về những gì mình 

muốn. 

1 2 3 4 5 

SN3 
Siêu thị X kích thích trí tò mò 

và giúp tôi giải quyết vấn đề của 
1 2 3 4 5 



 

mình 

SN4 Siêu thị X gây hứng thú cho tôi 1 2 3 4 5 

HV1 
Tôi được vận động nhiều khi tôi 

mua sắm sản phẩm tại siêu thị X. 
1 2 3 4 5 

HV2 
Mua sắm tại siêu thị X khiến tôi 

phải vận động thân thể nhiều. 
1 2 3 4 5 

HV3 

Cách bố trí hàng hóa tại siêu thị 

X định hướng tốt cho việc di 

chuyển để mua hàng của tôi 

1 2 3 4 5 

S4: Giả sử “siêu thị X” được ví như một con người, anh/chị đồng ý với mô tả nào 

sau đây khi nói về tính cách siêu thị X mà anh/chị liên tưởng đến? 

BP1.1 
Siêu thị X thực tế (down –to-

earth) 
1 2 3 4 5 

BP1.2 Siêu thị X thật thà (honest) 1 2 3 4 5 

BP1.3 Siêu thị X vui vẻ (cheerful) 1 2 3 4 5 

BP1.4 
Siêu thị X lành mạnh 

(wholesome) 
1 2 3 4 5 

BP2.1 Siêu thị X táo bạo (daring) 1 2 3 4 5 

BP2.2 Siêu thị X nhiệt tình (spirited) 1 2 3 4 5 

BP2.3 
Siêu thị X giàu trí tưởng tượng 

(imaginative) 
1 2 3 4 5 

BP2.4 
Siêu thị X luôn cập nhật (up to 

date) 
1 2 3 4 5 

BP3.1 
Siêu thị X đáng tin cậy 

(Reliable) 
1 2 3 4 5 

BP3.2 
Siêu thị X thông minh 

(intelligent) 
1 2 3 4 5 

BP3.3 
Siêu thị X thành đạt 

(Successful) 
1 2 3 4 5 

PB4.1 Siêu thị X đẳng cấp (Uper – 1 2 3 4 5 



 

class) 

PB4.2 Siêu thị X lôi cuốn (charming) 1 2 3 4 5 

PB5.1 
Siêu thị X hướng ngoại 

(outdoorsy) 
1 2 3 4 5 

PB5.2 Siêu thị X mạnh mẽ (tough) 1 2 3 4 5 

S5: Sau đây là các nhận định mô tả về niềm tin, sự hài lòng đối với Siêu thị X. Vui 

lòng đánh giá mức độ đồng ý về nhận định mô tả dựa trên cảm nhận của anh/chị 

trong những lần mua sắm/tham quan tại siêu thị X. 

NT1 
Siêu thị X tạo niềm tin cho 

khách hàng 
1 2 3 4 5 

NT2 Siêu thị X có uy tín 1 2 3 4 5 

NT3 
Siêu thị X đáp ứng được mong 

đợi của tôi. 
1 2 3 4 5 

NT4 Siêu thị X là an toàn. 1 2 3 4 5 

NT5 Tôi tin tưởng vào Siêu thị X 1 2 3 4 5 

NT6 
Chất lượng sản phẩm của Siêu 

thị X là ổn định 
1 2 3 4 5 

HL1 
Tôi cảm thấy hài lòng với sản 

phẩm được bán bởi siêu thị X 
1 2 3 4 5 

HL2 
Sản phẩm tại siêu thị X thỏa 

mãn nhu cầu của tôi 
1 2 3 4 5 

HL3 
Tôi hài lòng với tất cả dịch vụ 

của siêu thị X 
1 2 3 4 5 

HL4 
Tôi cảm thấy vui sướng sau khi 

mua sản phẩm tại siêu thị X 
1 2 3 4 5 

HL5 
Nói chung, tôi cảm thấy hài 

lòng về siêu thị X 
1 2 3 4 5 

 

 

 



 

 

S6. Sau đây là các nhận định về tình cảm gắn bó, sự cam kết thương hiệu và lòng 

trung thành với siêu thị X. Vui lòng đánh giá mức độ đồng ý dựa trên những cảm 

nhận của anh/chị trong những lần tham quan/mua sắm tại siêu thị X . 

CK1 
Tôi có sự gắn bó với siêu thị 

X 
1 2 3 4 5 

CK2 

Siêu thị X giúp khách hàng 

thể hiện được hình ảnh cá 

nhân 

1 2 3 4 5 

CK3 
Mua sắm tại siêu thị X thể 

hiện được hình ảnh của tôi`. 
1 2 3 4 5 

CK4 

Tôi sẽ tốn nhiều tiền hơn nếu 

mua sắm tại siêu thị khác mà 

không phải  siêu thị X. 

1 2 3 4 5 

CK5 

Cuộc sống hàng này của tôi sẽ 

bị thay đổi nếu tôi không mua 

sắm tại siêu thị X 

1 2 3 4 5 

CĐ1 

Tôi nhận thấy có sự đồng cảm 

với những người cùng mua 

sắm tại siêu thị X 

1 2 3 4 5 

CĐ2 

Tôi nghĩ bản thân tôi và 

những người cùng mua sắm 

tại siêu thị X có mục đích 

giống nhau 

1 2 3 4 5 

CĐ3 

Nếu lập kế hoạch về một số 

hoạt động, tôi nghĩ người thực 

hiện là “chúng tôi” chứ không 

phải “siêu thị X” 

1 2 3 4 5 

CĐ4 
Tôi cảm thấy bản thân mình 

như một phần của siêu thị X 
1 2 3 4 5 

 



 

CĐ5 

Tôi cảm thấy bản thân có mối 

liên hệ có ý nghĩa với những 

người cùng mua sắm tại siêu 

thị X. 

1 2 3 4 5 

TT1 
Siêu thị X sẽ là địa điểm đầu 

tiên tôi chọn đến để mua sắm. 
1 2 3 4 5 

TT2 
Tôi sẽ tiếp tục duy trì lòng 

trung thành với siêu thị X. 
1 2 3 4 5 

TT3 

Tôi muốn giới thiệu địa điểm 

mua sắm Siêu thị X đến cho 

bạn bè và người thân. 

1 2 3 4 5 

TT4 
Tôi sẽ mua sắm tại siêu thị X 

vào lần tới. 
1 2 3 4 5 

TT5 

Tôi sẽ duy trì việc mua sắm 

tại siêu thị X khi tôi có nhu 

cầu. 

1 2 3 4 5 

S6: Thông tin cá nhân 

 

Họ và tên:                                              Giới tính: Nam              Nữ 

Nghề nghiệp: 

Điện thoại: 

Địa chỉ: 

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ HỢP TÁC CỦA ANH/CHỊ! 

  



 

PHỤ LỤC B 

KẾT  QUẢ PHÂN TÍCH 

 

1. Độ tin cậy Cronbach Alpha 

- Thành phần trải nghiệm cảm giác 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,792 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

CG1 3,0751 ,92919 253 

CG2 3,2095 ,87264 253 

CG3 3,1858 ,94757 253 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

CG1 6,3953 2,661 ,601 ,753 

CG2 6,2609 2,646 ,683 ,669 

CG3 6,2846 2,562 ,622 ,731 

 

- Thành phần trải nghiệm tình cảm 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,797 4 

 



 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

TC1 3,0198 ,91916 253 

TC2 3,0870 ,90870 253 

TC3 2,9644 ,84205 253 

TC4 3,3320 ,96796 253 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

TC1 9,3834 5,015 ,579 ,761 

TC2 9,3162 4,717 ,684 ,708 

TC3 9,4387 4,985 ,677 ,715 

TC4 9,0711 5,082 ,509 ,798 

 

- Thành phần trải nghiệm suy nghĩ 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,740 4 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

SN1 3,1818 ,95460 253 

SN2 3,0830 ,93702 253 

SN3 3,2292 ,96507 253 

SN4 3,2292 ,89687 253 



 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

SN1 9,5415 5,162 ,426 ,740 

SN2 9,6403 4,723 ,570 ,659 

SN3 9,4941 4,354 ,655 ,606 

SN4 9,4941 5,132 ,489 ,705 

 

- Thành phần trải nghiệm hành vi 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,763 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

HV1 2,9565 ,99307 253 

HV2 2,8814 ,98489 253 

HV3 2,8814 1,00878 253 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

HV1 5,7628 2,761 ,698 ,560 

HV2 5,8379 3,025 ,600 ,675 

HV3 5,8379 3,240 ,494 ,792 



 

- Thành phần tính cách thương hiệu 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,749 4 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

BP1.1 3,4269 ,92988 253 

BP1.2 3,2253 ,88676 253 

BP1.3 3,3123 ,86449 253 

BP1.4 3,5929 ,86159 253 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

BP1.1 10,1304 4,177 ,557 ,683 

BP1.2 10,3320 4,199 ,599 ,659 

BP1.3 10,2451 4,424 ,547 ,688 

BP1.4 9,9644 4,661 ,472 ,728 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,604 4 

 

 

 

 



 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

BP2.1 9,6324 4,567 ,308 ,587 

BP2.2 9,0395 3,832 ,485 ,453 

BP2.3 9,3953 3,724 ,482 ,452 

BP2.4 8,8577 4,575 ,273 ,614 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,684 3 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

BP3.1 3,5573 ,90066 253 

BP3.2 3,2648 ,82437 253 

BP3.3 3,2292 ,94008 253 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

BP3.1 6,4941 2,410 ,410 ,702 

BP3.2 6,7866 2,240 ,586 ,487 

BP3.3 6,8221 2,091 ,512 ,574 

 



 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,738 2 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

PB4.1 2,9486 ,93929 253 

PB4.2 2,7866 ,91823 253 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

PB4.1 2,7866 ,843 ,585 .
a
 

PB4.2 2,9486 ,882 ,585 .
a
 

a. The value is negative due to a negative average covariance 

among items. This violates reliability model assumptions. 

You may want to check item codings. 

 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,831 4 

 

 

 

 

 



 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

CD1 8,3478 5,688 ,698 ,768 

CD2 8,3320 5,762 ,720 ,758 

CD3 8,3518 6,078 ,633 ,798 

CD5 8,4901 6,545 ,587 ,817 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,860 5 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item Deleted 

TT1 13,4585 9,535 ,622 ,846 

TT2 13,2332 9,108 ,717 ,821 

TT3 13,1383 9,540 ,635 ,842 

TT4 12,9368 9,432 ,743 ,816 

TT5 12,9249 9,482 ,678 ,831 

 

2. Phân tích CFA 

2.1.  Phân tích CFA cho Brand experience (lần 1) 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 



 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CG3 <--- SE 1.000 
    

CG2 <--- SE 1.014 .082 12.380 *** 
 

CG1 <--- SE .888 .087 10.251 *** 
 

TC3 <--- AE 1.000 
    

TC2 <--- AE 1.048 .081 12.969 *** 
 

TC1 <--- AE .912 .084 10.926 *** 
 

SN4 <--- TE 1.000 
    

SN3 <--- TE 1.145 .096 11.916 *** 
 

SN2 <--- TE .803 .093 8.601 *** 
 

SN1 <--- TE .614 .096 6.416 *** 
 

HV2 <--- BHE 1.000 
    

HV1 <--- BHE 1.413 .260 5.442 *** 
 

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CG3 <--- SE .748 

CG2 <--- SE .824 

CG1 <--- SE .678 

TC3 <--- AE .811 

TC2 <--- AE .788 

TC1 <--- AE .678 

SN4 <--- TE .748 

SN3 <--- TE .796 

SN2 <--- TE .574 

SN1 <--- TE .431 

HV2 <--- BHE .684 

HV1 <--- BHE .959 



 

2.2. Phân tích CFA cho Brand experience (lần 2) (loại SN1 vì estimate =0.431<0.5) 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CG3 <--- SE 1.000 
    

CG2 <--- SE 1.018 .083 12.333 *** 
 

CG1 <--- SE .893 .087 10.251 *** 
 

TC3 <--- AE 1.000 
    

TC2 <--- AE 1.047 .081 12.972 *** 
 

TC1 <--- AE .913 .083 10.937 *** 
 

SN4 <--- TE 1.000 
    

SN3 <--- TE 1.106 .092 11.993 *** 
 

SN2 <--- TE .752 .091 8.293 *** 
 

HV2 <--- BHE .690 .128 5.406 *** 
 

HV1 <--- BHE 1.000 
    

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CG3 <--- SE .746 

CG2 <--- SE .825 

CG1 <--- SE .680 

TC3 <--- AE .812 

TC2 <--- AE .787 

TC1 <--- AE .679 

SN4 <--- TE .763 

SN3 <--- TE .785 

SN2 <--- TE .549 

HV2 <--- BHE .676 

HV1 <--- BHE .971 



 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SE <--> AE .406 .053 7.719 *** 
 

AE <--> TE .404 .051 7.898 *** 
 

TE <--> BHE .261 .053 4.956 *** 
 

SE <--> TE .422 .055 7.610 *** 
 

SE <--> BHE .245 .053 4.623 *** 
 

AE <--> BHE .247 .051 4.892 *** 
 

 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

SE <--> AE .844 

AE <--> TE .867 

TE <--> BHE .397 

SE <--> TE .875 

SE <--> BHE .361 

AE <--> BHE .377 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 28 88.713 38 .000 2.335 

Saturated model 66 .000 0 
  

Independence model 11 1290.158 55 .000 23.457 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .037 .942 .898 .542 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .331 .350 .219 .291 



 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .073 .053 .093 .030 

Independence model .299 .285 .313 .000 

 

2.3. Phân tích CFA cho Brand personality 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

BP1.4 <--- SIN 1.000 
    

BP1.3 <--- SIN 1.200 .157 7.655 *** 
 

BP1.2 <--- SIN 1.193 .158 7.538 *** 
 

BP1.1 <--- SIN 1.280 .163 7.340 *** 
 

BP2.3 <--- EXCIT 1.000 
    

BP2.2 <--- EXCIT 1.271 .117 8.327 *** 
 

BP2.1 <--- EXCIT 1.122 .105 6.852 *** 
 

BP3.3 <--- COM 1.000 
    

BP3.2 <--- COM .852 .081 10.463 *** 
 

BP4.2 <--- SOPHI 1.000 
    

BP4.1 <--- SOPHI 1.015 .084 12.110 *** 
 

BP5.2 <--- RUG 1.000 
    

BP5.1 <--- RUG .945 .082 11.549 *** 
 

 



 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

BP1.4 <--- SIN .786 

BP1.3 <--- SIN .701 

BP1.2 <--- SIN .680 

BP1.1 <--- SIN .748 

BP2.3 <--- EXCIT .729 

BP2.2 <--- EXCIT .735 

BP2.1 <--- EXCIT .701 

BP3.3 <--- COM .750 

BP3.2 <--- COM .728 

BP4.2 <--- SOPHI .768 

BP4.1 <--- SOPHI .762 

BP5.2 <--- RUG .796 

BP5.1 <--- RUG .765 

 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SIN <--> EXCIT .173 .037 4.715 *** 
 

EXCIT <--> COM .384 .057 6.732 *** 
 

COM <--> SOPHI .408 .056 7.295 *** 
 

SOPHI <--> RUG .511 .064 8.024 *** 
 

SIN <--> COM .238 .042 5.651 *** 
 

SIN <--> SOPHI .144 .035 4.152 *** 
 

SIN <--> RUG .176 .039 4.473 *** 
 

COM <--> RUG .431 .061 7.108 *** 
 

EXCIT <--> RUG .393 .060 6.586 *** 
 

EXCIT <--> SOPHI .430 .059 7.257 *** 
 

 



 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

SIN <--> EXCIT .551 

EXCIT <--> COM .878 

COM <--> SOPHI .824 

SOPHI <--> RUG .917 

SIN <--> COM .672 

SIN <--> SOPHI .405 

SIN <--> RUG .441 

COM <--> RUG .775 

EXCIT <--> RUG .798 

EXCIT <--> SOPHI .981 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 36 164.877 55 .000 2.998 

Saturated model 91 .000 0 
  

Independence model 13 1317.283 78 .000 16.888 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .059 .907 .846 .548 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .295 .376 .272 .322 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .089 .074 .105 .000 

Independence model .251 .239 .263 .000 



 

2.4. Phân tích CFA cho Brand trust 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

NT1 <--- BT 1.000 
    

NT2 <--- BT .942 .072 13.013 *** 
 

NT3 <--- BT .635 .069 9.130 *** 
 

NT4 <--- BT .718 .069 10.466 *** 
 

NT5 <--- BT .823 .072 11.420 *** 
 

NT6 <--- BT .734 .070 9.100 *** 
 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

NT1 <--- BT .792 

NT2 <--- BT .813 

NT3 <--- BT .587 

NT4 <--- BT .664 

NT5 <--- BT .718 

NT6 <--- BT .685 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

BT 
  

.514 .072 7.113 *** 
 

e11 
  

.305 .037 8.208 *** 
 

e12 
  

.235 .030 7.758 *** 
 

e13 
  

.394 .038 10.309 *** 
 

e14 
  

.337 .034 9.843 *** 
 

e15 
  

.328 .035 9.348 *** 
 

e16 
  

.397 .038 10.318 *** 
 



 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 12 25.956 9 .000 2.884 

Saturated model 21 .000 0 
  

Independence model 6 622.551 15 .000 41.503 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .037 .920 .813 .394 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .280 .453 .234 .323 

 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .098 .086 .129 .000 

Independence model .301 .274 .328 .000 

 

2.5. Phân tích CFA cho Brand Satisfaction: 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

HL1 <--- BS 1.000 
    

HL2 <--- BS 1.071 .109 9.812 *** 
 

HL3 <--- BS .948 .104 8.218 *** 
 

HL5 <--- BS .960 .102 9.441 *** 
 

 



 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

HL1 <--- BS .735 

HL2 <--- BS .758 

HL3 <--- BS .698 

HL5 <--- BS .706 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

BS 
  

.361 .060 6.011 *** 
 

e11 
  

.307 .040 7.780 *** 
 

e12 
  

.307 .042 7.273 *** 
 

e13 
  

.478 .050 9.646 *** 
 

e14 
  

.334 .040 8.324 *** 
 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 8 2.302 2 .522 1.15 

Saturated model 10 .000 0 
  

Independence model 4 288.520 6 .000 48.087 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .008 .997 .987 .199 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .265 .581 .301 .348 

 

 

 



 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .000 .000 .110 .695 

Independence model .432 .391 .476 .000 

 

2.6. Phân tích CFA cho Brand commitment 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CK1 <--- BCO 1.000 
    

CK2 <--- BCO 1.253 .159 7.885 *** 
 

CK3 <--- BCO 1.485 .188 7.905 *** 
 

CK5 <--- BCO 1.190 .152 6.128 *** 
 

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CK1 <--- BCO .566 

CK2 <--- BCO .737 

CK3 <--- BCO .835 

CK5 <--- BCO .694 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

BCO 
  

.253 .058 4.386 *** 
 

e11 
  

.538 .054 9.884 *** 
 

e12 
  

.335 .046 7.263 *** 
 

e13 
  

.243 .053 4.586 *** 
 

e14 
  

.679 .066 10.332 *** 
 

 



 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 8 5.789 2 .055 2.895 

Saturated model 10 .000 0 
  

Independence model 4 252.201 6 .000 42.033 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .022 .988 .941 .198 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .270 .633 .389 .380 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .087 .000 .173 .167 

Independence model .404 .362 .447 .000 

 

2.7. Phân tích CFA cho Brand Community 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CD1 <--- BCU 1.000 
    

CD2 <--- BCU 1.001 .080 12.501 *** 
 

CD3 <--- BCU .839 .078 10.816 *** 
 

CD5 <--- BCU .713 .072 9.834 *** 
 

 



 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CD1 <--- BCU .802 

CD2 <--- BCU .832 

CD3 <--- BCU .696 

CD5 <--- BCU .638 

 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

BCU 
  

.666 .095 7.048 *** 
 

e11 
  

.371 .051 7.289 *** 
 

e12 
  

.296 .046 6.394 *** 
 

e13 
  

.499 .054 9.269 *** 
 

e14 
  

.494 .050 9.821 *** 
 

 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 8 3.492 2 .174 1.746 

Saturated model 10 .000 0 
  

Independence model 4 380.309 6 .000 63.385 

 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .016 .993 .967 .199 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .411 .521 .201 .312 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .054 .000 .147 .356 

Independence model .498 .456 .541 .000 



 

2.8. Phân tích CFA cho Brand Loyalty 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

TT1 <--- BL 1.000 
    

TT2 <--- BL 1.123 .107 10.447 *** 
 

TT3 <--- BL 1.033 .105 9.810 *** 
 

TT4 <--- BL 1.096 .100 10.990 *** 
 

TT5 <--- BL 1.062 .103 10.311 *** 
 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

TT1 <--- BL .677 

TT2 <--- BL .766 

TT3 <--- BL .710 

TT4 <--- BL .820 

TT5 <--- BL .754 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

BL 
  

.432 .075 5.748 *** 
 

e11 
  

.511 .052 9.766 *** 
 

e12 
  

.384 .044 8.740 *** 
 

e13 
  

.454 .048 9.465 *** 
 

e14 
  

.253 .033 7.626 *** 
 

e15 
  

.371 .042 8.931 *** 
 

 



 

Model Fit Summary 

CMIN 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 10 14.255 5 .000 2.851 

Saturated model 15 .000 0 
  

Independence model 5 558.106 10 .000 55.811 

RMR, GFI 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .032 .964 .892 .321 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .400 .445 .168 .297 

RMSEA 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .092 .077 .175 .006 

Independence model .466 .434 .500 .000 

 

3. Phân tích SEM: Kiểm định mô hình nghiên cứu 

Estimates (Group number 1 - Default model) 

Scalar Estimates (Group number 1 - Default model) 

Maximum Likelihood Estimates 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

BP <--- BE .792 .091 8.661 *** 
 

BT <--- BE .452 .065 6.951 *** 
 

BS <--- BE .567 .111 5.107 *** 
 

BS <--- BP .233 .071 3.268 .001 
 

BCO <--- BE .704 .117 6.000 *** 
 

BCU <--- BE .582 .107 5.433 *** 
 

BCO <--- BS .302 .096 3.139 .002 
 

BCU <--- BS .180 .106 1.704 .088 
 

BCO <--- BT .451 .119 3.802 *** 
 

BL <--- BCO .210 .108 1.951 .051 
 

BL <--- BCU .021 .070 .298 .766 
 

BL <--- BT .245 .124 1.974 .048 
 



 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

BL <--- BS .450 .108 4.169 *** 
 

BL <--- BP .220 .091 2.409 .016 
 

BL <--- BE .359 .172 2.090 .037 
 

   
Estimate 

BP <--- BE .774 

BT <--- BE .642 

BS <--- BE .628 

BS <--- BP  .276 

BCO <--- BE .755 

BCU <--- BE .640 

BCO <--- BS .292 

BCU <--- BS .179 

BCO <--- BT .340 

BL <--- BCO .189 

BL <--- BCU .019 

BL <--- BT .174 

BL <--- BS .410 

BL <--- BP .227 

BL <--- BE .363 

Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 

Default model 109 2719.275 1019 .000 2.669 

Saturated model 1128 .000 0 
  

Independence model 47 7435.287 1081 .000 6.878 

Model RMR GFI AGFI PGFI 

Default model .085 .908 .836 .814 

Saturated model .000 1.000 
  

Independence model .257 .375 .239 .268 

Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 

Default model .081 .078 .085 .000 

Independence model .153 .149 .156 .000 


