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MỞ ĐẦU 

 

1. Lý do chọn đề tài 

Trong thời đại công nghệ thông tin hiện nay, con người 

với trình độ dân trí ngày càng cao dẫn tới sự đòi hỏi về nhu cầu giải 

trí càng cao, đòi hỏi phải đáp ứng được những nhu cầu sở thích 

cá nhân của người xem truyền hình. Từ đó dịch vụ IPTV (Internet 

Protocol Televion) ra đời với các tính năng vượt trội đã mang lại cho 

con người những cảm nhận mới về truyền hình mà chỉ có dịch vụ 

IPTV mới chỉ có thể đáp ứng được so với các công nghệ truyền hình 

khác hiện tại. Khác với hệ thống truyền hình cáp hiện nay, IPTV có 

khả năng tương tác hai chiều với cho người sử dụng. Ngoài việc đề 

cao tính cá nhân, khách hàng sử dụng dịch vụ còn có thể yêu cầu trực 

tiếp các thông tin trong quá trình xem chương trình. 

Bên cạnh đó, với hệ thống băng thông rộng cùng sự phát triển 

không ngừng của khoa học và công nghệ, tháng 4/2010, VNPT Quảng 

Bình đã triển khai dịch vụ truyền hình công nghệ IPTV với tên gọi là 

MyTV. Tận dụng cơ sở vật chất và hệ thống dịch vụ có sẵn, MyTV đã 

nhanh chóng có mặt khắp mọi miền Tổ quốc, từ thành thị đến nông 

thôn, từ vùng biên giới đến hải đảo xa xôi. 

Ra đời khá muộn và phải đối mặt với nhiều đối thủ cạnh tranh 

như Truyền hình K+, dịch vụ truyền hình Net TV (Viettel), truyền 

hình An Viên (AVG), truyền hình cáp Sài Gòn SCTV, dịch vụ 

MyTV trên địa bàn Tỉnh Quảng Bình gặp phải những cạnh tranh, 

khó khăn không hề nhỏ để có thể triển khai dịch vụ đến với khách 

hàng.  
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Vì vậy, một nghiên cứu nhằm đánh giá các yếu tố ảnh hướng 

đến quyết định lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV của VNPT sẽ có ý 

nghĩa lớn đối với việc xây dựng chiến lược kinh doanh, chính sách 

phát triển dịch vụ và chăm sóc khách hàng của các nhà cung cấp dịch 

vụ nói chung và VNPT nói riêng. 

Xuất phát từ những vấn đề đặt ra như trên, tác giả nghiên cứu đã 

quyết định lựa chọn đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến 

quyết định lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá 

nhân tại tỉnh Quảng Bình”. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn 

dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân tại tỉnh Quảng 

Bình. 

- Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa 

chọn dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân tại tỉnh 

Quảng Bình và mức độ tác động của các yếu tố đến việc lựa chọn 

dịch vụ truyền hình MyTV. Từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao 

khả năng lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- Đối tượng nghiên cứu: là quyết định lựa chọn dịch vụ truyền 

hình MyTV của các khách hàng cá nhân tại tỉnh Quảng Bình. 

- Phạm vi nghiên cứu: tỉnh Quảng Bình 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng hai phương pháp nghiên cứu chính: 

- Nghiên cứu định tính: Thông qua hoạt động phỏng vấn, thu 

thập ý kiến chuyên gia, khách hàng cá nhân để xây dựng thang đo sơ 

bộ. 
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- Nghiên cứu định lượng: được thực hiện trên nguồn thông tin 

thu thập từ phiếu điều tra, nhằm giải quyết các mục tiêu định lượng 

của đề tài. 

- Công cụ: Phiếu điều tra, phần mềm SPSS 16.0 

5. Đóng góp của đề tài 

Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần cho các công ty đang kinh 

doanh công nghệ truyền hình IPTV trên địa bàn tỉnh Quảng Bình nói 

chung và VNPT Quảng Bình nói riêng có được thông tin thực tế về 

các biến số có thể tác động đến quyết định lựa chọn dịch vụ MyTV 

của khách hàng cá nhân. 

Kết quả nghiên cứu này làm cơ sở cho VNPT Quảng Bình 

tham khảo để hoạch định chiến lược kinh doanh của mình và hình 

thành các chiến lược Marketing cho dịch vụ MyTV. 

Giúp VNPT Quảng Bình tập trung tốt hơn trong việc hoạch 

định cải thiện chất lượng dịch vụ MyTV và phân phối các nguồn lực, 

cũng như kích thích nhân viên để cải thiện chất lượng dịch vụ tốt hơn 

6. Kết cấu đề tài 

Kết cấu của luận văn được chia thành 4 chương: 

Chương 1:  Cơ sở lý luận 

Chương 2:  Thiết kế nghiên cứu 

Chương 3:  Kết quả nghiên cứu 

Chương 4:  Kết luận và kiến nghị 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN 

Chương này sẽ trình bày tất cả các cơ sở lý thuyết có liên 

quan đến đề tài, trọng tâm là các mô hình các nhân tố ảnh hưởng 

đến quyết định lựa chọn dịch vụ truyền hình. 

1.1. KHÁI QUÁT VỀ TRUYỀN HÌNH 

1.1.1. Khái niệm truyền hình 

Thuật ngữ truyền hình (Television) có nguồn gốc từ tiếng 

Latinh và tiếng Hy Lạp. Theo tiếng Hy Lạp, từ “Tele” có nghĩa là 

''ở xa'' còn “videre” là ''thấy được'', còn tiếng Latinh có nghĩa là xem 

được từ xa. Ghép hai từ đó lại “Televidere” có nghĩa là xem được ở 

xa. Tiếng Anh là “Television”, tiếng Pháp là “Television”, tiếng 

Nga gọi là “Tелевидение”. Như vậy, dù có phát triển bất cứ ở 

đâu, ở quốc gia nào thì tên gọi truyền hình cũng có chung một nghĩa. 

1.1.2. Truyền hình trả tiền 

Truyền hình trả tiền là hình thức xem truyền hình có thu phí, 

dưới dạng thuê bao hàng tháng. Truyền hình có khả năng đáp ứng 

việc truyền dẫn nhiều kênh truyền hình tới hộ gia đình, tới các thành 

phần xã hội và cung cấp nhiều dịch vụ gia tăng khác. 

� Truyền hình trả tiền được chia ra làm 3 loại chính: 

- Truyền hình số ( digital): Truyền hình số có nhiều ưu điểm 

như độ nét cao (HD), âm thanh số 5.1, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng 

muỗi, nhiễu ở truyền hình analog. Được chia làm 2 loại truyền hình 

số mặt đất và truyền hình số vệ tinh 

- Truyền hình cáp: Có mặt lâu nhất trên thì trường truyền hình 

trả tiền và có số lượng khách hàng lớn nhất, Tuy nhiên truyền hính 
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cable analog lại đang biểu lộ quá nhiều nhược điểm, và đang bị 

truyền hình số dần thay thế 

- Truyền hình IP: IPTV - Internet Protocol TV - là mạng 

truyền hình kết hợp chặt chẽ với mạng viễn thông. Nói rộng hơn 

IPTV là dịch vụ giá trị gia tăng sử dụng mạng băng rộng IP phục vụ 

cho nhiều người dùng (user).  

1.1.3. Công nghệ truyền hình IPTV 

IPTV (viết tắt của Internet Protocol Television, có nghĩa: 

Truyền hình giao thức Internet) là một hệ thống dịch vụ truyền hình 

kỹ thuật số được phát đi nhờ vào giao thức Internet thông qua một hạ 

tầng mạng, mà hạ tầng mạng này có thể bao gồm việc truyền thông 

qua một kết nối băng thông rộng. Một định nghĩa chung của IPTV là 

truyền hình, nhưng thay vì qua hình thức phát hình vô tuyến hay 

truyền hình cáp thì lại được truyền phát hình đến người xem thông 

qua các công nghệ sử dụng cho các mạng máy tính. 

a) Một số đặc tính của IPTV  

- Hỗ trợ truyền hình tương tác 

- Sự dịch thời gian 

- Cá nhân hóa 

- Yêu cầu về băng thông thấp 

- Có thể truy xuất qua nhiều thiết bị 

b) Các dịch vụ cung cấp bởi IPTV 

- Cung cấp các dịch vụ quảng bá 

- Cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu 

- Cung cấp các dịch vụ tương tác 
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1.2. HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

1.2.1. Khái niệm hành vi người tiêu dùng 

Hành vi người tiêu dùng là những suy nghĩ, cảm nhận và hành 

động diễn ra trong quá trình thông qua quyết định mua sắm hàng 

hóa, dịch vụ của người tiêu dùng dưới sự tác động qua lại giữa các 

yếu tố kích thích của môi trường bên ngoài và quá trình tâm lý bên 

trong của họ. 

1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 

Nghiên cứu về hành vi tiêu dùng không thể không biết đến 

những yếu tố tác động đến nó. Theo Philip Kotler ( 2005), hành vi 

người tiêu dùng chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi bốn yếu tố chính là văn 

hoá, cá nhân, tâm lý và xã hội. 

a. Những yếu tố văn hoá 

b. Những yếu tố mang tính chất xã hội 

c. Những yếu tố mang tính chất cá nhân 

d. Những yếu tố mang tính chất tâm lý 

1.2.2. Ý nghĩa của việc nghiên cứu hành vi của người tiêu 

dùng 

Theo Philip Kotler (2001, tr. 197-198), nghiên cứu về hành vi 

tiêu dùng của khách hàng là một nhiệm vụ quan trọng có ảnh 

hưởng rất lớn trong quy trình ra quyết định về chiến lược tiếp thị 

của các doanh nghiệp. V iệc tìm hiểu nhu cầu của người tiêu dùng 

và quá trình mua sắm của họ là một vấn đề quan trọng để công ty 

thiết lập các chiến lược marketing hữu hiệu. Bằng cách tìm hiểu 

người mua sắm thông qua các giai đoạn như thế nào, người tiếp 

thị có thể khám phá ra mình phải làm thế nào để đáp ứng người 
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tiêu dùng. Từ đó, doanh nghiệp có thể hoạch định các chương trình 

tiếp thị hữu hiệu cho các thị trường mục tiêu của doanh nghiệp. 

1.3. MÔ HÌNH TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH MUA VÀ CÁC 

NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA 

1.3.1. Mô hình tiến trình ra quyết định mua 

Một tiến trình ra quyết định mua hàng gồm có 5 giai đoạn:  

- Nhận biết vấn đề 

- Tìm kiếm, thu thập thông tin 

- Đánh giá các phương án lựa chọn thay thế 

- Ra quyết định 

- Đánh giá kết quả sau khi ra quyết định 

1.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua  

a. Quan điểm của Philip Kotler 

Theo Philip Kotler, các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

mua sắm của khách hàng là các yếu tố chính cơ bản quyết định giá 

trị và sự thỏa mãn của khách hàng, đó là giá trị (chất lượng) sản 

phẩm, dịch vụ; giá trị nhân sự; giá trị hình ảnh. Bên cạnh đó, đặc 

tính cá nhân của khách hàng là những yếu tố chính ảnh hưởng 

đến quyết định mua sắm của khách hàng. 

b. Quan điểm của các nhà nghiên cứu về giá trị cảm nhận 

Theo các nhà nghiên cứu về giá trị cảm nhận, thì giá trị cảm 

nhận chỉ đạo quyết định mua sắm, do đó các thành phần của giá trị 

cảm nhận (giá trị lắp đặt của nhà cung cấp, giá trị nhân sự, giá trị 

chất lượng, giá trị tính theo giá cả, giá trị cảm xúc, giá trị xã hội…) 

là các yếu tố chính ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của khách 

hàng. 
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1.4. TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 

� Lê Cát Vi (2013), “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng 

đến việc lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá 

nhân trên địa bàn thành phố Huế”,  tác giả đã xác nhận 9 nhân tố 

ảnh hưởng đến việc lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV như sau: (1) 

Chất lượng dịch vụ, (2) Cảm nhận sự hữu ích, (3) Cảm nhận sự dễ sử 

dụng, (4) Cảm nhận về chi phí, (5) Đặc điểm và thông tin dịch vụ, 

(6) Dịch vụ chăm sóc khách hàng, (7) Nhận thức và sự thúc đẩy của 

những người xung quanh, (8) Hoạt động thu hút khách hàng, (9) 

Chương trình quảng cáo và khuyến mãi.  

� Đinh Thị Hồng Thúy (2008), “Nghiên cứu các nhân tố 

tác động đến việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di 

động của sinh viên TP.HCM”. Qua phép thực hiện phân tích nhân 

tố, các yếu tố được tác giả gom lại thành sáu nhóm chính tương ứng 

với sáu thang đo dùng để đo lường thị hiếu lựa chọn nhà cung cấp 

dịch vụ điện thoại di động của sinh viên gồm có (1) Chi phí, (2) 

Chất lượng kỹ thuật, (3) Chất lượng phục vụ, (4) Sự hấp dẫn, (5) 

Dịch vụ gia tăng và (6) Sự tin cậy. Mô hình nghiên cứu giả định 

rằng quyết định lựa chọn nhà cung cấp được đưa ra dựa trên Đánh 

giá chung về dịch vụ và các nhóm nhân tố đều có ảnh hưởng đến 

biến Đánh giá chung này. Tuy nhiên kết quả phân tích cho thấy chỉ 

có bốn nhân tố là có khả năng dự đoán tốt cho sự thay đổi của biến 

phụ thuộc Đánh giá chung về dịch vụ, đó là Sự hấp dẫn, Chất lượng 

kỹ thuật, Chi phí, Độ tin cậy, nghĩa là các yếu tố, thuộc tính đo 

lường cho các nhân tố này chính là các tiêu chí để sinh viên làm 

căn cứ đánh giá, từ đó đưa ra quyết định lựa chọn nhà cung cấp 

dịch vụ điện thoại di động cho mình. 
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� CONSUMMER REPORTS (2004), nghiên cứu “Cable & 

Satellite TV: Which is better?”. Nghiên cứu đã đưa ra các phân tích 

các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn loại hình truyền hình của 

khách hàng đối với hai loại dịch vụ truyền hình như sau: (1) Số kênh 

truyền hình, (2) Chất lượng hình ảnh, (3) Chất lượng âm thanh, (4) 

Giá cả hợp lý, (5) Dịch vụ khách hàng 

� CONSUMER REPORT (2007), “Nghiên cứu sự hài lòng 

của khách hàng đối với hai loại truyền hình vệ tinh và truyền hình 

cáp kỹ thuật số”. Nghiên cứu đã đưa ra các phân tích các yếu tố lựa 

chọn nhà cung cấp dịch vụ truyền hình của khách hàng tương tự như 

nghiên cứu của năm 2004, cụ thể như sau: 

(1) Số kênh truyền hình : Channel Choice 

(2) Chất lượng hình ảnh : Image Quality 

(3) Chất lượng âm thanh : Sound Quality 

(4) Sự tin cậy                   : Reliablity 

(5) Giá cả hợp lý              : Value of money 

(6) Hỗ trợ khách hàng     : Support 

Kết quả nghiên cứu cho thấy rằng: Các hãng truyền hình có số 

lượng kênh phong phú, chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt, thì tỷ lệ hài 

lòng cao hơn. Hay nói cách khác, khách hàng quan tâm nhiều đến chất 

lượng dịch vụ hơn giá cả hay dịch vụ khách hàng. 

1.5. TÓM TẮT CHƯƠNG 1 
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CHƯƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH MYTV CỦA 

VNPT QUẢNG BÌNH 

2.1.1. Giới thiệu chung về VNPT Quảng Bình 

2.1.2. Giới thiệu về dịch vụ MyTV của VNPT  

MyTV - dịch vụ truyền hình đa phương tiện do Tập đoàn Bưu 

chính Viễn thông Việt Nam cung cấp, mang đến cho khách hàng 

hình thức giải trí khác biệt: TRUYỀN HÌNH THEO YÊU CẦU.  

Dịch vụ IPTV của VNPT, do VASC trực tiếp xây dựng và 

triển khai trên phạm vi toàn quốc với tên gọi thương mại MyTV, là 

sản phẩm của sự hội tụ, chỉ với một thiết bị đầu cuối, khách hàng có 

thể sử dụng rất nhiều dịch vụ khác nhau qua chiếc ti vi. 

a. Các dịch vụ của MyTV cung cấp: 

- Dịch vụ Truyền hình (Live TV) 

- Dịch vụ Tạm dừng (Time shift TV – TSTV) 

- Dịch vụ Lưu trữ (Network Personal Video Recorder - 

NPVR) 

- Sóng phát thanh trực tuyến 

- Truyền hình xem lại (TV on Demand) 

- Dịch vụ Thông tin cần biết (T-Information):  

- Dịch vụ Tiếp thị truyền hình (T-Marketing): 

- Dịch vụ Chia sẻ hình ảnh (Media Sharing): 

- Dịch vụ Thể thao: 

- Dịch vụ Tin tức 

- Phim truyện  

- Ca nhạc 
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- Karaoke 

- Games 

- Dịch vụ Đọc truyện 

- Dịch vụ Sức khỏe làm đẹp 

- Dịch vụ Nhịp cầu MyTV 

- Quảng cáo (Advertising) 

b. Bảng giá các gói cước dịch vụ MyTV của VNPT Quảng 

Bình 

2.2 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 

Từ cơ sở lý thuyết nghiên cứu hành vi người tiêu dùng và các 

nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua của Philip Kotler và mô hình 

nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lựa chọn dịch vụ truyền hình của 

tổ chức Consummer Report năm 2007 cũng như dựa trên mục tiêu, 

phạm vi các nghiên cứu cũng như tình hình hiện nay ở tỉnh Quảng Bình, 

tác giả đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV gồm 04 yếu tố: chất lượng dịch vụ, 

giá cả hợp lý, sự tin cậy, dịch vụ khách hàng 

 

Hình 2.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
 

Chất lượng dịch vụ 

Sự tin cậy  

Dịch vụ khách hàng 

Giá cả hợp lý Quyết 
định lựa 

chọn dịch 
vụ 
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Mô tả các thành phần và giả thuyết nghiên cứu: 

+ Chất lượng dịch vụ  

Trong mô hình nghiên cứu, chất lượng dịch vụ mô tả các đặc 

điểm chất lượng đặc trưng vốn có của dịch vụ truyền hình: chất 

lượng hình ảnh, âm thanh, số lượng kênh truyền hình… Khách hàng 

sẽ lựa chọn dịch vụ truyền hình để sử dụng nếu như họ cảm thấy chất 

lượng dịch vụ truyền hình đó cao. 

Giả thuyết H1: Chất lượng dịch vụ truyền hình càng tăng 

(giảm) thì quyết định lựa chọn dịch vụ truyền hình của khách hàng 

càng tăng (giảm). 

+ Giá cả hợp lý 

Giá cả đóng vai trò quan trọng trong tiếp thị, khách hàng 

thường xem giá cả là dấu hiệu cho chất lượng của sản phẩm hay dịch 

vụ. Tuy nhiên, hiệu ứng của giá cả không phải luôn luôn như vậy, có 

khi giá cả làm giảm giá trị vì nó không tương xứng với chất lượng 

của nó (Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, 2008). Nếu 

khách hàng nhận thức được rằng: chi phí mà họ bỏ ra để sử dụng 

dịch vụ truyền hình là không đáng kể, hoặc nó xứng đáng với những 

giá trị, lợi ích mà họ nhận được, thì họ sẽ sẵn sàng lựa chọn sử dụng 

dịch vụ truyền hình đó. 

Giả thuyết H2: Giá cả hợp lý của dịch vụ truyền hình càng 

tăng (giảm) thì quyết định lựa chọn dịch vụ truyền hình của khách 

hàng càng tăng (giảm). 

+ Sự tin cậy 

 Một dịch vụ tốt cần phải có độ tin cậy cao cho khách hàng, 

cung cấp cho khách hàng những d ịch vụ  mà khách hàng 

cần, đặc biệt là tính ổn định, độ bảo mật an toàn của thông tin cần 
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phải được quan tâm. Như vậy, sự tin cậy của khách hàng đối với 

dịch vụ truyền hình MyTV cũng có tác động đến quyết định lựa 

chọn dịch vụ. 

Giả thuyết H3: Sự tin cậy của khách hàng đối với dịch vụ 

truyền hình càng tăng (giảm) thì quyết định lựa chọn dịch vụ truyền 

hình của khách hàng càng tăng (giảm) theo. 

+ Dịch vụ khách hàng 

Khi chất lượng dịch vụ của các nhà cung cấp trên thị trường đã 

là như nhau thì dịch vụ khách hàng chính là ưu thế cạnh tranh trên thị 

trường. Trong mô hình nghiên cứu, dịch vụ khách hàng bao gồm hệ 

thống hỗ trợ khách hàng và quy trình hỗ trợ khách hàng về khiếu nại, 

khiếu kiện hay sửa chữa và khắc phục các sự cố. Dịch vụ khách hàng 

tốt khiến khách hàng yên tâm sử dụng dịch vụ, tin tưởng vào nhà 

cung cấp dịch vụ. 

Giả thuyết H4: Dịch vụ khách hàng càng tăng (giảm) thì quyết 

định lựa chọn dịch vụ truyền hình của khách hàng càng tăng (giảm). 

2.3. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

Quy trình nghiên cứu của đề tài sử dụng phương pháp nghiên 

cứu hỗn hợp (Mixed Methods Approach) và được tiến hành theo hai 

giai đoạn bao gồm: giai đoạn nghiên cứu sơ bộ (nghiên cứu định 

tính) và giai đoạn nghiên cứu chính thức (nghiên cứu định lượng). 

2.4. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

Trong nghiên cứu này, nghiên cứu định tính được thực hiện 

với kỹ thuật phỏng vấn sâu. Số mẫu được chọn là 12 trong đó có 2 

người là nhân viên VNPT Quảng Bình. Số còn lại là những khách 

hàng đang sử dụng dịch vụ truyền hình trả tiền trên địa bàn tỉnh 

Quảng Bình.  
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+ Đối tượng là nhân viên VNPT Quảng Bình đang cung cấp 

dịch vụ truyền hình MyTV 

Chọn đối tượng phỏng vấn là nhân viên của VNPT vì họ am 

hiểu sâu về tiện ích và tính năng của dịch vụ MyTV cũng như giá 

cước và các dịch vụ hỗ trợ cho dịch vụ MyTV. Kết quả thu được sẽ 

làm cơ sở cho việc xây dựng bảng câu hỏi. 

+ Đối tượng là khách hàng đang sử dụng dịch vụ truyền 

hình trả tiền trên địa bàn Quảng Bình 

Tác giả sẽ chọn ra khoảng 10 đối tượng khách hàng là bạn bè, 

đồng nghiệp, người quen để phỏng vấn. Trong đó có 7 người đang sử 

dụng dịch vụ truyền hình MyTV và 3 người đang sử dụng dịch vụ 

truyền hình trả tiền khác nhằm khám phá các yếu tố mới ảnh hưởng 

đến quyết định chọn dịch vụ truyền hình MyTV. 

2.4.1. Kết quả nghiên cứu định tính và hiệu chỉnh thang đo 

cho đề tài 

2.4.2. Tóm tắt kết quả định tính 

Bảng 2.3. Kết quả nghiên cứu định tính và hiệu chỉnh thang đo 

STT Tiêu chí Mã hóa 

CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ 

1 Chất lượng hình ảnh của dịch vụ MyTV đẹp và rõ nét  CL1 

2 Dịch vụ Mytv có chất lượng âm thanh trung thực, sống động  CL2 

3 
Dịch vụ MyTV có số kênh truyền hình phong phú với nội dung hấp 

dẫn 
CL3 

4 
Dịch vụ MyTV cung cấp tín hiệu ổn định, không chập chờn hay rớt 

mạng 
CL4 

5 MyTV cung cấp nhiều dịch vụ theo yêu cầu (karaoke, tư vấn,…) CL5 

6 Các dịch vụ theo yêu cầu luôn được cập nhật mới CL6 
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STT Tiêu chí Mã hóa 

GIÁ CẢ HỢP LÝ 

7 Chi phí hòa mạng MyTV hiện nay là phù hợp GC1 

8 Chi phí thuê bao hàng tháng MyTV hiện nay là phù hợp GC2 

9 Cước phí sử dụng các dịch vụ theo yêu cầu của MyTV là phù hợp GC3 

10 Đa dạng gói cước của dịch vụ MyTV rất phù hợp với khách hàng GC4 

SỰ TIN CẬY 

11 
Dịch vụ MyTV của VNPT là dịch vụ truyền hình trả tiền nghĩ đến 

đầu tiên  
TC1 

12 VNPT cung cấp chất lượng dịch vụ MyTV đúng như cam kết TC2 

13 
Mạng lưới dịch vụ phủ sóng rộng, có thể sử dụng dịch vụ MyTV 

mọi nơi 
TC3 

14 Cảm thấy an toàn khi sử dụng dịch vụ MyTV của VNPT TC4 

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG 

15 Thủ tục hòa mạng, lắp đạt dịch vụ MyTV rất nhanh chóng KH1 

16 Thời gian khắc phục sự cố rất nhanh chóng, kịp thời KH2 

17 Đội ngũ chuyên viên nhiệt tình, trách nhiệm KH3 

18 Tổng đài chăm sóc khách hàng hỗ trợ nhanh chóng KH4 

QUYẾT ĐỊNH LỰA CHỌN DỊCH VỤ  

19 
Sử dụng dịch vụ truyền hình MyTV là phương án phù hợp nhất với 

anh/chị 
QDSD1 

20 
Anh/chị quyết định sử dụng dịch vụ truyền hình MyTV vì nó 

đáp ứng nhu cầu của anh/chị 
QDSD2 

21 
Anh/chị dự định sẽ sử dụng hoặc tiếp sử dụng dịch vụ truyền 

hình MyTV 
QDSD3 

2.4.3. Thiết kế bảng câu hỏi 

Bảng câu hỏi chính thức được sử dụng trong nghiên cứu gồm 
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các phần sau: Thông tin liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng đến 

quyết định lựa chọn dịch vụ; Thông tin chung về đáp viên. 

2.5. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG 

2.5.1. Phương thức lấy mẫu 

Dữ liệu sẽ được tác giả thu thập bằng cách phỏng vấn trực tiếp 

bằng bản câu hỏi cho nhưng khách hàng đến giao dịch tại các trung 

tâm VNPT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. 

2.5.2. Kích thước mẫu 

Tác giả đã gửi đi 350 bảng câu hỏi và nhận được hồi đáp 294 

bảng, trong đó có 245 bảng thỏa mãn yêu cầu và được sử dụng để 

phân tích. 

2.5.3. Xử lý và phân tích dữ liệu 

-  Phân tích mô tả: Để phân tích các thuộc tính của mẫu 

nghiên cứu như: Các dịch vụ truyền hình trả tiền đã sử dụng, các 

thông tin về giới tính, độ tuổi, nghề nghiệp, thu nhập hàng tháng ... 

của người trả lời. 

-  Phân tích Cronbach’s Alpha: Để kiểm định mức độ tương 

quan lẫn nhau của các biến quan sát trong thang đo qua việc đánh giá 

sự tương quan giữa bản thân các biến quan sát và tương quan của 

điểm số trong từng biến quan sát với điểm số toàn bộ các biến quan 

sát cho từng trường hợp trả lời.  

- Phân tích nhân tố khám phá (EFA): Sau khi loại bỏ các 

biến không đủ độ tin cậy, phương pháp phân tích EFA được sử dụng 

để xác định giá trị hội tụ (Convergent Validity), giá trị phân biệt 

(Discriminant Validity), đồng thời thu gọn các tham số ước lượng 

theo từng nhóm biến. 

- Phân tích hồi qui đa biến: Để xác định mối quan hệ giữa 
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các biến độc lập (các nhân tố thành phần) và nhóm biến phụ thuộc 

(quyết định lựa chọn dịch vụ) trong mô hình nghiên cứu. 

+ Phân tích tương quan: Kiểm định mối tương quan tuyến 

tính giữa các biến trong mô hình, đó là: giữa các biến phụ thuộc với 

từng biến độc lập và giữa các biến độc lập với nhau.  

- Kiểm định các giả thuyết 

- Phân tích ANOVA: Mục đích của phân tích là nhằm tìm 

xem có sự khác nhau đáng kể (có ý nghĩa thống kê) hay không về 

các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch vụ MyTV giữa 

những nhóm khách hàng khác nhau. 

2.6 TÓM TẮT CHƯƠNG 2 

 

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. MÔ TẢ MẪU 

3.1.1. Phương pháp thu thập dữ liệu và tỷ lệ hồi đáp 

Tác giả đã gửi đi 350 bảng câu hỏi và nhận được hồi đáp 294 

bảng, trong đó có 245 bảng thỏa mãn yêu cầu và được sử dụng để 

phân tích.  

3.1.2. Mô tả thông tin mẫu 

Gồm thông tin về dịch vụ truyền hình trả tiền và dịch vụ 

truyền hình MyTV; thông tin về người được phỏng vấn 

3.2.KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 

3.2.1. Phân tích Cronbach’s Alpha 

Hệ số Cronbach's Alpha của các nhóm nhân tố đều lớn hơn 0.6 

và hệ số tương quan biến tổng của các chỉ báo đều lớn hơn 0.3. Vì 

vậy có thể kết luận thang đo của các nhóm nhân tố này đủ tin cậy. 
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3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA - Exploratory 

Factor Analysis). 

a. Phân tích nhân tố cho các biến độc lập: Thực hiện bằng 

phương pháp Principal Axis Factoring với phép xoay Promax và hệ 

số Kappa bằng 4. Kết quả có 04 nhân tố được trích ra từ kết quả phân 

tích gồm 18 biến quan sát. 

b. Phân tích nhân tố cho các biến phụ thuộc: Thực hiện bằng 

phương pháp Principal Components với phép xoay Varimax. Kết quả 

các biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố > 0.4 

3.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH 

Mô hình nghiên cứu sử dụng 04 khái niệm trong mô hình đề 

xuất ban đầu gồm: (1) Chất lượng dịch vụ; (2) Giá cả hợp lý; (3) Sự 

tin cậy; (4) Dịch vụ khách hàng. 

Bảng 3.9 Các giả thuyết của mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 

Giả thuyết Nội dung 

H1 

Chất lượng dịch vụ truyền hình MyTV tác động 

dương (+) đến quyết định lựa chọn dịch vụ truyền 

hình MyTV của khách hàng cá nhân. 

H2 

Giá cả hợp lý của dịch vụ truyền hình MyTV tác 

động dương (+) đến quyết định lựa chọn dịch vụ 

truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân. 

H3 

Sự tin cậy của khách hàng đối với dịch vụ truyền 

hình tác động dương (+) đến quyết định lựa chọn 

dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng. 

H4 

Dịch vụ khách hàng của dịch vụ truyền hình MyTV 

tác động dương (+) đến quyết định lựa chọn dịch vụ 

truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân. 
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3.4. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 

3.4.1. Phân tích tương quan 

Kết quả phân tích tương quan cho thấy, tất cả các biến độc lập (CL, 

GC, TC, KH) đều có tương quan với biến phụ thuộc (QDSD) ở mức ý 

nghĩa 1%.  

3.4.2. Phân tích hồi qui đa biến 

Phân tích hồi qui đa biến giữa biến phụ thuộc “Quyết định lựa 

chọn dịch vụ” với 4 biến độc lập (CL,GC,TC,KH) bằng phương pháp 

Enter.  

Bảng 3.10. Tổng kết mô hình hồi qui 

Mô 

hình 
R R2 R2 hiệu 

chỉnh 

Sai số chuẩn 

của ước lượng 

Durbin- 

Watson 

1 .821a .674 .660 .81538614 1.858 

 

Bảng 3.11. Các hệ số hồi qui 
Hệ số chưa 
chuẩn hóa 

Hệ số 
chuẩn hóa 

Đa cộng tuyến 

Mô hình 
B 

Sai số 
chuẩn 

Beta 
T Sig. 

Độ chấp 
nhận 

Hệ số 
phóng đại 
phương 

sai 
(Constan

t) 
4.881E-

17 
.052  .000 1.000   

CL .352 .052 .352 6.734 .000 1.000 1.000 
GC .091 .052 .091 1.740 .000 1.000 1.000 
TC .449 .052 .449 8.597 .000 1.000 1.000 
KH .113 .052 .113 2.170 .000 1.000 1.000 
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Hình 3.2. Kết quả hồi qui đa biến 

Dựa vào kết quả phân tích hồi qui ở trên, tác giả kết luận: Có 

04 nhân tố tác động đến quyết định lựa chọn dịch vụ truyền hình 

MyTV: (1) Chất lượng dịch vụ; (2) Giá cả hợp lý; (3) Sự tin cậy; (4) 

Dịch vụ khách hàng. Trong 4 nhân tố trên, nhân tố “Sự tin cậy” có 

tác động lớn nhất đến “Quyết định lựa chọn dịch vụ” với hệ số hồi 

qui là 0.449, nhân tố có tác động nhỏ nhất là “Giá cả hợp lý” với hệ 

số hồi qui 0.091. Kết quả hồi qui được biểu diễn dưới dạng toán học 

như sau: 

QDSD = 4.881*10-17 + 0.352*CL + 0.091*GC + 0.449*TC + 

0.113*KH 

3.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn dịch 

vụ truyền hình MyTV 

� Chất lượng dịch vụ: Hệ số hồi qui này là 0.352 , có nghĩa 

là: trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, khi “Chất lượng dịch 

vụ” tăng lên 1 đơn vị thì “Quyết định lựa chọn dịch vụ” sẽ tăng lên 

0.352 

0.352 

0.091 

0.449 

0.113 

Sự tin cậy  

Dịch vụ khách hàng 

Giá cả hợp lý 

Chất lượng dịch vụ 

Quyết 
định lựa 

chọn 
dịch vụ  
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� Giá cả hợp lý: Hệ số hồi qui này là 0.091 , có nghĩa là: 

trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, khi “Giá cả hợp lý” tăng 

lên 1 đơn vị thì “Quyết định lựa chọn dịch vụ” sẽ tăng lên 0.091 

� Sự tin cậy: Hệ số hồi qui này là 0.449 , điều này có nghĩa 

là: trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, khi “Sự tin cậy” tăng 

lên 1 đơn vị thì “Quyết định lựa chọn dịch vụ” sẽ tăng lên 0.449 

� Dịch vụ khách hàng: Hệ số hồi qui này là 0.113. Có nghĩa 

là: trong điều kiện các nhân tố khác không đổi, khi “Dịch vụ hỗ trợ 

khách hàng” tăng lên 1 đơn vị thì quyết định lựa chọn sử dụng dịch 

vụ sẽ tăng lên 0.113 

3.4.4. Kiểm định các giả thuyết 

+ Giá trị hồi qui chuẩn của biến chất lượng dịch vụ của dịch 

vụ truyền hình MyTV ảnh hưởng 35.2% đến quyết định lựa chọn 

dịch vụ. Giả thuyết H1 được chấp nhận. 

+ Giá trị hồi qui chuẩn của biến giá cả hợp lý của dịch vụ 

truyền hình MyTV ảnh hưởng 9.1% đến quyết định lựa chọn dịch vụ. 

Giả thuyết H2 được chấp nhận. 

+ Giá trị hồi qui chuẩn của biến sự tin cậy dịch vụ truyền hình 

MyTV ảnh hưởng 44.9% đến quyết định lựa chọn dịch vụ. Giả 

thuyết H3 được chấp nhận. 

+ Giá trị hồi qui chuẩn của biến dịch vụ khách hàng của dịch 

vụ truyền hình MyTV ảnh hưởng 11.3% đến quyết định lựa chọn 

dịch vụ. Giả thuyết H4 được chấp nhận. 

3.5. PHÂN TÍCH ANOVA 

3.6. TÓM TẮT CHƯƠNG 3 
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CHƯƠNG 4 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1. TÓM TẮT KẾT QUẢ, Ý NGHĨA VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu 

Có tổng cộng 4 nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn 

dịch vụ truyền hình theo các mức độ khác nhau, đó là: (1) Sự tin cậy 

có tác động mạnh nhất đến quyết định lựa chon dịch vụ MyTV (có β 

= 0.449), kế đến là (2) Chất lượng dịch vụ (có β = 0.352), tiếp theo là 

(3) Dịch vụ khách hàng (có β = 0.113) và cuối cùng là (4) Giá cả hợp 

lý (có β = 0.091) có tác động nhỏ nhất đến quyết định lựa chọn dịch 

vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân. 

4.1.2. Ý nghĩa của nghiên cứu 

Việc xác định được các nhân tố có ảnh hưởng đến quyết định 

lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân là vô 

cùng cần thiết, nó làm cơ sở để cho VNPT Quảng Bình có thể hoạch 

định những chiến lược kinh doanh, kế hoạch phát triển theo mức độ 

ưu tiên phù hợp với nguồn lực của mình, nhằm có thể đáp ứng tốt 

nhất nhu cầu của khách hàng trong tương lai. 

4.1.3. Kiến nghị 

� Về sự tin cậy 

Nhân tố “Sự tin cậy” có tác động mạnh nhất. Chính vì vậy, 

VNPT cần phải thường xuyên cập nhật các thông tin liên quan đến 

dịch vụ dưới những hình thức khác nhau như quảng cáo, dịch vụ gia 

tăng, website … mục đích làm sao để khách hàng hiểu rõ, thu thập 

thông tin một cách dễ dàng đầy đủ, chính xác, như các thông tin về 

chương trình khuyến mại, dịch vụ mới, mạng lưới cửa hàng, các chỉ 
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tiêu chất lượng và sự cam kết hứa hẹn của VNPT đến với khách 

hàng. 

Phong cách làm việc chuyên nghiệp, thái độ phụ vụ tận tình 

chu đáo của đội ngũ nhân viên một phần nào mang lại những ấn 

tượng tốt đẹp và sự tin tưởng cho khách hàng. 

Xây dựng hình ảnh thương hiệu cũng là một cách làm tăng 

độ tin cậy, vì một trong các tiêu chí khách hàng chọn lựa nhà cung 

cấp đó chính là uy tín thương hiệu. 

� Về chất lượng dịch vụ 

Nhân tố này có ảnh hưởng thứ hai sau sự tin cậy. Quyết định 

lựa chọn dịch vụ truyền hình MyTV của khách hàng cá nhân sẽ tăng 

khi mà chất lượng hình ảnh, âm thanh cao, số lượng kênh truyền hình 

phong phú và dịch vụ gia tăng nhiều và có chất lượng. Do đó: 

- Để dịch vụ truyền hình MyTV mang lại chất lượng hình ảnh 

đẹp, rõ nét; chất lượng hình ảnh âm thanh trung thực thì yêu cầu về 

mạng lưới cơ sở hạ tầng và công nghệ phải được đáp ứng : 

+ Lựa chọn công nghệ nén tín hiệu hiệu quả nhất. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng và nâng cấp mạng lưới. 

- Cung cấp nhiều kênh truyền hình với hình ảnh có độ phân 

giải cao (truyền hình theo chuẩn HD). 

- Phát triển các kênh truyền hình đặc sắc, riêng có của 

truyền hình MyTV tạo sự khác biệt so với các công ty truyền hình 

cáp khác. 

- Cung cấp thêm nhiều hình thức giải trí hữu ích khác cho 

nhiều lứa tuổi như: học tiếng anh cho thiếu nhi, bí quyết nội trợ, làm 

đẹp cho chị em, sống vui sống khỏe cho người già. 

- Chú ý đến sự phát triển ở những dịch vụ được xem là ưu 
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thế nổi trội so với các kênh truyền hình thông thường khác như phát 

triển mô hình giáo dục và đạo tạo từ xa. 

� Về giá cả 

- VNPT cần làm việc với các đối tác cung cấp thiết bị bộ giải 

mã STB để có thể giảm giá thành thiết bị. 

- Ưu đãi về giá đối với những gói cước dịch vụ đa dạng, đặc 

biệt đối với những khách hàng đăng ký sử dụng nhiều dịch vụ của 

VNPT cùng lúc. 

- Giảm giá cước lắp đặt hòa mạng để kích thích nhu cầu cho 

các khu vực đã đầu tư mạng lưới nhưng tốc độ phát triển chậm. 

� Về dịch vụ khách hàng 

- Khắc phục sự cố trong thời gian ngắn nhất có thể. 

- Cần đào tạo các nhân viên có chuyên môn và sự hiểu biết về 

dịch vụ MyTV để tiếp thị về dịch vụ một cách có hiệu quả hơn.  

- Thường xuyên đào tạo và nâng cao kiến thức về chuyên môn 

nghiệp vụ cũng như kiến thức về chăm sóc khách hàng cho giao dịch 

viên. 

- Nâng cao tinh thần trách nhiệm, phong cách thái độ của mỗi 

cán bộ công nhân viên trong phục vụ khách hàng. Tăng cường mở 

các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nghệ thuật giao tiếp cho nhân viên giao 

dịch, nhân viên giải quyết khiếu nại … 

- Cán bộ làm công tác giải quyết khiếu nại phải được đào tạo 

chuyên môn nâng cao nghiệp vụ để giải quyết cho khách hàng một 

cách nhanh nhất thỏa đáng nhất. 

4.2. MỘT SỐ HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN 

CỨU TIẾP THEO 


