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MỞ ĐẦU 
 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Hiện nay, khi mà các sản phẩm đã đạt đến mức độ hầu như 

không thể phân biệt bằng các đặc điểm và lợi ích công dụng thì 
thương hiệu là yếu tố duy nhất tạo ra sự khác biệt giữa các sản phẩm. 
Chính vì thế, vai trò của thương hiệu đối với các doanh nghiệp và 
khách hàng rất quan trọng. 

Đối với ngành điện thoại di động thông minh (smartphone), 
thương hiệu càng trở nên quan trọng hơn hẳn khi mà khi mà các 
doanh nghiệp đang cố gắng tạo ra sự giống nhau và vượt trội đối thủ 
trong các tính năng, sự đa dụng, cải tiến và sự phong phú các chức 
năng của một chiếc điện thoại. Bên cạnh đó, điện thoại thông minh 
đang ngày càng trở nên phổ biến với số lượng người dùng tăng 
nhanh chóng. Với một số lượng khổng lồ smartphone tung ra thị 
trường lớn như vậy thì việc lựa chọn sản phẩm cũng khó khăn hơn 
đối với khách hàng. Chính vì thế thương hiệu đã chứng tỏ được tầm 
trọng của mình. Do đó, xây dựng thương hiệu mạnh và có uy tín 
trong ngành smartphone sẽ giúp các doanh nghiệp ngày càng đứng 
vững và cạnh tranh với các hãng smartphone khác trên thị trường. 

Doanh nghiệp muốn phát triển thương hiệu một cách bền vững 
và hiệu quả, trước hết cần phải xác định các thành phần tài sản 
thương hiệu định hướng khách hàng. Việc nghiên cứu các thành 
phần cấu thành nên tài sản thương hiệu định hướng khách hàng sẽ 
giúp cho các doanh nghiệp phát huy được các điểm mạnh, tạo dựng 
được lợi thế cạnh tranh bền vững so với các doanh nghiệp khác. 
Chính vì thế, em chọn đề tài: “Nghiên cứu tài sản thương hiệu cho 
sản phẩm smartphone: khảo sát tại thị trường Đà Nẵng”. 
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2. Mục tiêu nghiên cứu 
- Tổng hợp cơ sở lý luận liên quan đến thương hiệu và tài 

sản thương hiệu. 
- Áp dụng mô hình và thang đo tài sản thương hiệu của Yoo 

và Donthu để nghiên cứu tài sản thương hiệu cho ngành smartphone 
tại thị trường Đà Nẵng. 

- Đánh giá sự tác động của các thành phần cấu thành tài sản 
thương hiệu định hướng khách hàng đến tài sản thương hiệu tổng thể 
của các công ty sản xuất smartphone. 

- Phân tích sự khác nhau về mức độ đánh giá của khách hàng 
đối với từng nhân tố cấu thành tài sản thương hiệu.  

- Đóng góp một số ý kiến cho các nhà quản lý thương hiệu 
trong ngành công nghiệp điện thoại di động thông minh nhằm duy trì 
và phát triển các thương hiệu smartphone. 

3. Đối tượng hay phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu: Các thành phần cấu thành tài sản 

thương hiệuđịnh hướng khách hàng. 
Phạm vi nghiên cứu: 
- Về không gian: Nghiên cứu những người tiêu dùng đang sử 

dụng smartphone tại thị trường Đà Nẵng. 
- Vềthời gian: Thời gian nghiên cứu từ tháng 11/2013 đến 

tháng 6/2014. 
4. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu sơ bộ: phỏng vấn trực tiếp với 50 nhằm chọn lọc 

những nhân tố cấu thành nên tài sản thương hiệu đối với sản phẩm 
smartphone và loại những biến không cần thiết ra khỏi bảng câu hỏi, 
từ đó hoàn chỉnh mô hình nghiên cứu và xây dựng thang đo. 
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Nghiên cứu chính thức: được thực hiện bằng phương pháp 
định lượng bằng việc phỏng vấn trực tiếp với 270 đáp viên nhằm thu 
thập thông tin từ phía khách hàng thông qua bảng câu hỏi. Thông tin 
thu thập được xử lý bằng SPSS với các phương pháp phân tích dữ 
liệu để kiểm tra độ tin cậy của thang đo và kiểm định mô hình nghiên 
cứu. 

5. Bố cục nghiên cứu 
Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

nội dung đề tài gồm có 4 (bốn) chương cụ thể :  
Chương 1: Cơ sở lý luận về thương hiệu và tài sản thương hiệu 
Chương 2: Thiết kế nghiên cứu 
Chương 3: Kết quả nghiên cứu 
Chương 4: Kiến nghị, đề xuất 
6. Tổng quan về tài liệu nghiên cứu 
 

CHƯƠNG 1  
CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THƯƠNG HIỆU VÀ TÀI SẢN THƯƠNG  

HIỆU ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG 
1.1 KHÁI QUÁT VỀ THƯƠNG HIỆU 

1.1.1 Khái niệm về thương hiệu 
Theo hiệp hội Marketing Hoa Kì (American Marketing 

Association), thương hiệu “là một tên gọi, thuật ngữ, kí hiệu, biểu 
tượng, hay hình vẽ, hay một sự kết hợp giữa chúng, nhằm nhận diện 
các hàng hóa hay dịch vụ của người bán hay một nhóm người bán và 
để phân biệt chúng với hàng hóa hay dịch vụ của đối thủ cạnh tranh”.  

1.1.2 Đặc tính thương hiệu 
Đặc tính thương hiệu của Aker được xem xét ở bốn khía cạnh 

và bao gồm 12 thành phần: 
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- Thương hiệu – như một sản phẩm  
- Thương hiệu – như một tổ chức  
- Thương hiệu – như một con người 
- Thương hiệu – như một biểu tượng  
1.1.3 Thương hiệu và sản phẩm 
“ Một sản phẩm là cái được sản xuất ra tại nhà máy; thương 

hiệu là cái được mua bởi người tiêu dùng. Một sản phẩm có thể được 
sao chép bởi đối thủ cạnh tranh; một thương hiệu là duy nhất. Một 
sản phẩm có thể bị lỗi thời nhanh chóng; một thương hiệu thành 
công là vĩnh viễn’’ (Stephen King, WPP Group, London). 

1.1.4 Chức năng của thương hiệu 
v Nhận biết và phân biệt 
v Thông tin và chỉ dẫn 
v Tạo sự cảm nhận và tin cậy 
v Kinh tế 

1.2 TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU 
1.2.1 Định nghĩa tài sản thương hiệu 
Có rất nhiều định nghĩa về tài sản thương hiệu, trong đó được 

sử dụng nhiều nhất và thu hút sự chú ý nhất đó là tài sản thương hiệu 
của Aker “Tập hợp các tài sản có và tài sản nợ liên quan đến một 
thương hiệu, tên và biểu tượng của nó, làm tăng thêm hoặc trừ đi giá 
trị tạo ra bởi một sản phẩm hay dịch vụ cho một công ty hoặc cho 
khách hàng của công ty đó” (David Aker, Managing Brand Equity, 
1991). 

1.2.2 Các quan điểm về tài sản thương hiệu 
a. Tài sản thương hiệu theo quan điểm tài chính 
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 Ở khía cạnh tài chính, “tài sản thương hiệu chính là giá trị 
qui về hiện tại của thu nhập mong đợi trong tương lai có được nhờ 
thương hiệu” (Interband, 1988). 

 Theo John Brodsky thuộc tập đoàn NPD group“Tài sản 
thương hiệu là sự hiệu quả về mặt doanh thu và lợi nhuận mà công 
ty thu được từ kết quả xây dựng thương hiệu của nhiều năm hoạt 
động trước đó”. 

b. Tài sản thương hiệu theo quan điểm khách hàng 
Tài sản thương hiệu theo quan điểm khách hàng là mối quan 

hệ giữa khách hàng và thương hiệu (sự gắn bó, lòng trung thành và 
sự sẵn sàng mua và mua lại dựa trên niềm tin về tính siêu việt và các 
cảm xúc được gợi mở). 

§ Tài sản thương hiệu định hướng khách hàng theo quan 
điểm của Aker (1991) 

Theo Aker (1991) thì tài sản thương hiệu bao gồm 5 thành 
phần: (1) nhận thức thương hiệu, (2) chất lượng cảm nhận, (3) liên 
tưởng thương hiệu, (4) lòng trung thành với thương hiệu và (5) tài 
sản thương hiệu khác. 

§ Tài sản thương hiệu định hướng khách hàng theo quan 
điểm của Keller (1993) 

 Theo Keller (2003), “tài sản thương hiệu định hướng khách 
hànglà hiệu ứng khác biệt của kiến thức thương hiệu lên phản ứng 
của người tiêu dùng đối với hoạt động marketing thương hiệu”.  

1.2.3 Các thành phần tài sản thương hiệu định hướng 
khách hàng 

 Theo Aker thì tài sản thương hiệu định hướng khách hàng có 
5 thành tố chính: lòng trung thành thương hiệu, nhận thức thương 
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hiệu, chất lượng cảm nhận, liên tưởng thương hiệu và các tài sản 
thương hiệu khác.  
1.3 MỘT SỐ NGHIÊN CỨU TRƯỚC VỀ TÀI SẢN THƯƠNG 
HIỆU ĐỊNH HƯỚNG KHÁCH HÀNG 

1.3.1 Các nghiên cứu trước về tài sản thương hiệu dựa 
trên mô hình nghiên cứu của David Aker 

Theo Aker thì tài sản thương hiệu định hướng khách hàng có 5 
thành phần: lòng trung thành thương hiệu, nhận biết thương hiệu, 
chất lượng cảm nhận, liên tưởng thương hiệu và các tài sản thương 
hiệu khác. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1: Mô hình tài sản thương hiệu của David Aker 
a. Nghiên cứu tài sản thương hiệu của Xiao Tong và cộng 

sự (2009) 
Kết quả nghiên cứu phát hiện rằng liên tưởng thương hiệu và 

lòng trung thành thương hiệu có ảnh hưởng đáng kể đến tài sản 
thương hiệu. Tuy nhiên các dữ liệu nghiên cứu đã không chỉ ra được 

Tài sản thương 
hiệu 

Chất lượng 

cảm nhận 

Nhận thức 

thương hiệu 

Liên tưởng 

thương hiệu 

Trung thành 

thương hiệu 

Các tài sản thương 

hiệu khác 
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mối quan hệ tích cực giữa nhận thức thương hiệu, chất lượng cảm 
nhận đến tài sản thương hiệu. 

b. Nghiên cứu tài sản thương hiệu của Goi Chai Lee và cộng 
sự (2011) 

Qua nghiên cứu cho thấy yếu tố có sức ảnh hưởng đến tài sản 
thương hiệu nhất là chất lượng cảm nhận, tiếp đến là liên tưởng 
thương hiệu, lòng trung thành thương hiệu và cuối cùng là nhận thức 
thương hiệu. 

c. Nghiên cứu tài sản thương hiệu của Woo Gon Kim và cộng 
sự (2004) 

Nghiên cứu đã chỉ ra được, trong các yếu tố, chất lượng cảm 
nhận có ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của nhà hàng; trong khi 
đó lòng trung thành thương hiệu có ít ảnh hưởng nhất. 

1.3.2 Các nghiên cứu về tài sản thương hiệu dựa trên 
nghiên cứu của Yoo và Donthu (2011) 

Kết quả cho thấy có 3 thành phần tài sản thương hiệu được 
nghiên cứu bởi Yoo và Donthu: lòng trung thành thương hiệu, chất 
lượng cảm nhận và nhận thức thương hiệu/liên tưởng thương hiệu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.2: Mô hình tài sản thương hiệu của Yoo và Donthu (2001) 

Lòng trung thành 

thương hiệu 

Chất lượng  

cảm nhận 

Nhận thức/liên 

tưởng thương hiệu 

Tài sản thương hiệu  

tổng thể 
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Bên cạnh đó, nghiên cứu của Andreas Lokken và cộng sự 
(2012) tại Thụy Điển đề cập đến các khái niệm của các thành phần 
tài sản thương hiệu trong thị trường điện thoại thông minh Thụy 
Điển. Kết quả nghiên cứu cho thấy Apple là lòng trung thành thương 
hiệu mạnh nhất; Samsung và Sony Ericsson nhận thức thương hiệu là 
mạnh nhất, trung thành thương hiệu và chất lượng cảm nhận đứng 
thứ hai; Nokia và HTC có thế mạnh về chất lượng cảm nhận; cuối 
cùng Motorola, LG và Blackberry rất phù hợp với mô hình tài sản 
thương hiệu. 

Tóm tắt chương 1 
Chương 1 của luận văn đã khái quát cơ sở lý luận về thương 

hiệu, tài sản thương hiệu và tài sản thương hiệu định hướng khách 
hàng. Ngoài ra, trong chương này tác giả cũng đã trình bày các mô 
hình nghiên cứu của nước ngoài về tài sản thương hiệu định hướng 
khách hàng. Các nội dung trong chương này là cơ sở cần thiết để tác 
giả xây dựng mô hình nghiên cứu tài sản thương hiệu tổng thể. 

 
CHƯƠNG 2  

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 
2.1 MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

Tác giả dựa vào mô hình nghiên cứu của Yoo và Donthu 
(2001) để đề xuất cho mô hình cho đề tài nghiên cứu tài sản thương 
hiệu định hướng khách hàng. Mô hình của Yoo và Donthu bao gồm 
3 thành phần: lòng trung thành thương hiệu, chất lượng cảm nhận và 
nhận thức thương hiệu/liên tưởng thương hiệu 

Dựa vào các mô hình của các bài nghiên cứu trên, tác giả đề 
xuất mô hình nghiên cứu như sau: 
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Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 
2.1.1 Biến độc lập 
a. Nhận thức/Liên tưởng thương hiệu 
Giữ nguyên từ thang đo lường mức độ nhận thức và liên tưởng 

thương hiệu trong mô hình của Yoo & Donthu,  ký hiệu là AW và 
được đo lường bằng 5 biến quan sát ký hiệu từ AW1 đến AW5. 

b. Chất lượng cảm nhận 
Thang đo chất lượng cảm nhận của Yoo & Donthu chỉ có 2 

biến quan sát đó là “Thương hiệu X có chất lượng rất cao” và 
“Thương hiệu X có chức năng rất cao”. Qua thảo luận, tác giả đã 
thêm 3 biến quan sát của Judith H. Washburn. Vì vậy, thang đo chất 
lượng cảm nhận có 5 biến quan sát được ký hiệu từ PQ1 đến PQ5. 

c. Lòng trung thành thương hiệu 
Căn cứ vào các nghiên cứu của Yoo & Donthu và Judith H. 

Washburn, và kết quả thảo luận nhóm, tác giả đưa ra 7 biến quan sát 
cho thang đo lòng trung thành thương hiệu ký hiệu từ BL1 đến BL7. 

2.1.2 Biến phụ thuộc 
Theo như mô hình đề xuất nghiên cứu thì biến phụ thuộc của 

mô hình là “Tài sản thương hiệu tổng thể”. Thang đo của tài sản 
thương hiệu tổng thể dựa vào khách hàng phần lớn được lấy từ 

Nhận thức/Liên tưởng  

thương hiệu 

Chất lượng  

cảm nhận 

Lòng trung thành  

thương hiệu 

Tài sản thương 

hiệu tổng thể 
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nghiên cứu của Yoo & ctg (2000) và những nghiên cứu khác trước 
đây, ký hiệu là OBE với 4 biến quan sát ký hiệu là OBE1 đến OBE4. 

2.1.3 Các giả thuyết nghiên cứu 
ü Giả thuyết H1: Độ mạnh của nhận thức và liên tưởng thương 

hiệu có ảnh hưởng tích cực đến tài sản thương hiệu tổng thể. 
ü Giả thuyết H2: Chất lượng cảm nhận có ảnh hưởng tích cực 

đến tài sản thương hiệu tổng thể. 
ü Giả thuyết H3: Lòng trung thành thương hiệu có ảnh hưởng 

tích cực đến tài sản thương hiệu tổng thể. 
2.2 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 2.3: Sơ đồ quy trình nghiên cứu 

Bảng câu hỏi 
chính thức 

Nghiên cứu chính thức  
(n=270) 

Kết quả nghiên cứu 
- Kiểm tra độ tin cậy thang đo 
- Phân tích nhân tố EFA 
- Phân tích hồi quy 

 

Kiến nghị, đề xuất 

Cơ sở lý thuyết 

Nghiên cứu sơ bộ 
(n=50)  

Cronbach’s Alpha 

Phân tích nhân tố 
EFA 

- Kiểm tra hệ số Alpha 
- Loại các biến có tương quan biến tổng < 0.3 

- Kiểm tra các nhân tố trích được 
- Loại các biến có hệ số tải nhân tố < 0.5 
- Kiểm tra phương sai trích 
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2.2.1 Nghiên cứu sơ bộ 
2.2.2 Nghiên cứu chính thức 

2.3 TIỀN KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 
Dựa trên các thang đo đã được điều chỉnh, tác giả tiến hành khảo sát 

đối với 50 khách hàng dùng sản phẩm smartphone sinh sống tại Đà Nẵng 
để kiểm định các thang đo của các nhân tố trong mô hình nghiên cứu.  

Kết quả nghiên cứu được trình bày như sau: 
2.3.1 Kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s 

Alpha 
a. Kiểm định thang đo các thành phần tài sản thương hiệu 
Kết quả cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha của các nhân tố đều 

lớn hơn 0.6 và hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát đều 
lớn hơn 0.3. Thang đo nhận thức/liên tưởng thương hiệu có biến 
quan sát AW5 và thang đo lòng trung thành thương hiệu có biến 
BL4, BL7 có hệ số tương quan biến tổng nhỏ hơn 0.3, nên ba biến 
quan sát này bị loại. 

b. Kiểm định thang đo nhân tố tài sản thương hiệu tổng thể 
Kết quả cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha của nhân tố bằng 

0.850 (lớn hơn 0.6) và hệ số tương quan biến tổng của các biến quan 
sát đều lớn hơn 0.3. Cho nên nhân tố tài sản thương hiệu tổng thể có 
độ tin cậy đạt yêu cầu. 

2.3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 
a. Kết quả phân tích nhân tố các thành phần tài sản thương hiệu 
Kết quả nghiên cứu sau khi loại 01 biến quan sát của nhân tố 

nhận thức/liên tưởng thương hiệu và 02 biến quan sát của nhân tố 
lòng trung thành thương hiệu như sau: 

Hệ số KMO bằng 0.657>0.5và với mức ý nghĩa nhỏ hơn 
α=5% (Sig= .000), nên việc phân tích nhân tố là phù hợp. Phân tích 
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nhân tố đã trích được 3 nhóm nhân tố (Eigenvalue >1) với 14 biến 
quan sát với phương sai trích là 73.812%. 

b. Kết quả phân tích nhân tố tài sản thương hiệu tổng thể 
Nhân tố sự tài sản thương hiệu tổng thể bao gồm 4 biến quan 

sát. Sau khi kiểm tra hệ số tin cậy Crobach’s Alpha, các biến này 
được đưa vào phân tích nhân tố khám phá (EFA) để kiểm định lại 
mức độ hội tụ của các biến quan sát. Kết quả cho thấy, hệ số KMO 
bằng 0.708 >0.5và với mức ý nghĩa nhỏ hơn α=5% (Sig= .000), nên 
việc phân tích nhân tố là phù hợp, phân tích nhân tố đã trích được 01 
nhóm nhân tố với 4 biến quan sát với phương sai trích là 70.658 % 
(lớn hơn 50%). 

Sau khi tiến hành tiền kiểm định thang đo, kết quả cho thấy có 
3 nhân tố có ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu tổng thể đó là nhận 
thức/liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận và lòng trung 
thành thương hiệu. Có 01 biến quan sát của nhân tố nhận thức/liên 
tưởng thương hiệu và 02 biến quan sát của nhân tố lòng trung thành 
thương hiệu bị loại ra vì không đạt tiêu chuẩn. Do đó, mô hình 
nghiên cứu bao gồm 3 nhân tố tác động với 14 biến quan sát. Và để 
thuận tiện cho các phân tích tiếp theo, tác giả tiến hành đổi tên biến 
BL6 -> BL4 thuộc nhân tố lòng trung thành thương hiệu (BL) cho 
phù hợp. Như vậy các biến quan sát thuộc các nhân tố sau khi đổi tên 
như sau: 

- Nhân tố nhận thức/liên tưởng thương hiệu (AW), bao gồm 4 
biến quan sát AW4, AW3, AW1, AW2. 

- Nhân tố chất lượng cảm nhận (PQ), bao gồm 5 biến quan sát 
PQ1, PQ2, PQ4, PQ5, PQ3. 

- Nhân tố lòng trung thành thương hiệu (BL), bao gồm 5 biến 
quan sát BL3, BL1, BL5, BL2, BL4. 
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2.4 CHỌN MẪU 
v Đối tượng nghiên cứu 
Đối tượng khảo sát là người tiêu dùng Đà Nẵng đã từng hoặc 

đang sử dụng các sản phẩm smartphone. 
v Khung chọn mẫu 
Khung chọn mẫu là danh sách liệt kê người tiêu dùng Việt 

Nam được phân theo các nhóm tuổi (từ 16 – 30 tuổi, từ 31 – 45 tuổi, 
trên 45 tuổi), các sản phẩm smartphone được chọn để nghiên cứu bao 
gồm: Apple, Samsung, Nokia, HTC, LG và Sony. 

v Phương pháp lựa chọn mẫu 
Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện (phi 

xác suất). Đây là phương pháp chọn mẫu mà nhà nghiên cứu lấy mẫu 
dựa trên sự thuận lợi hay dựa trên tính dễ tiếp cận đối tượng, ở 
những nơi mà nhà nghiên cứu có khả năng gặp được đối tượng để 
xin phỏng vấn.  

v Kích thước mẫu 
Kích thước mẫu dự kiến trong bài nghiên cứu là 270 mẫu. 

2.5 XÂY DỰNG BẢNG CÂU HỎI 
v Cấu trúc bảng câu hỏi:  
 Bảng câu hỏi thiết kế gồm 2 phần: 
 Phần 1: Thông tin cá nhân của đáp viên bao gồm giới tính, 

độ tuổi, nghề nghiệp, thu nhập.  
 Phần 2: Câu hỏi khảo sát. Phần này gồm 20 câu hỏi, trong 

đó 18 câu hỏi tương ứng với 18 biến quan sát. Thang đo Likert với 5 
mức độ được vận dụng để đo lường mức độ đồng ý của người tiêu 
dùng (1 – Hoàn toàn không đồng ý, 2 – không đồng ý, 3 – không có 
ý kiến, 4 – đồng ý, 5 – Hoàn toàn đồng ý). 

v Bảng câu hỏi 
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2.6 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 
v Thống kê mô tả 
v Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 
v Phân tích nhân tố khám phá (EFA – Exploratory factor analysis) 
v Phân tích hồi quy đa biến 

2.7 THỊ TRƯỜNG SMARTPHONE TẠI VIỆT NAM VÀ NHỮNG 
THƯƠNG HIỆU SMARTPHONE TRONG NGHIÊN CỨU 

2.7.1 Khái quát về thị trường smartphone tại Việt Nam 
2.7.2 Các thương hiệu smartphone nghiên cứu 
 Tóm tắt chương 2 
Trên cơ sở lý thuyết ở chương 1, tác giả đã đề xuất mô hình 

nghiên cứu tài sản thương hiệu định hướng khách hàng. Mô hình đề 
xuất dựa trên mô hình nghiên cứu của Yoo và Donthu (2001), bao 
gồm 3 nhân tố: nhận thức/liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm 
nhận và lòng trung thành thương hiệu. Từ mô hình nghiên cứu được 
đề xuất, tác giả thiết kế quy trình nghiên cứu, tiến hành các bước 
nghiên cứu sơ bộ bằng cả phương pháp định tính và định lượng để 
kiểm định thang đo của các nhân tố trong mô hình. 

 
CHƯƠNG 3  

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
3.1 MÔ TẢ MẪU 

- Mô tả về giới tính  
- Mô tả về độ tuổi  
- Mô tả về nghề nghiệp 
- Mô tả về thu nhập  
- Mô tả về smartphone  
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3.2 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ (EFA) 
v Phân tích nhân tố khám phá (EFA) thang đo các nhân 

tố tác động đến tài sản thương hiệu tổng thể. 
Kết quả phân tích các nhân tố tác động đến tài sản thương hiệu 

được đánh giá qua 14 biến quan sát với phương sai trích là 73.523% 
và hệ số KMO = 0.684 (>0.5) và mức ý nghĩa Sig=.000 < 5%, nên 
việc phân tích nhân tố khám phá này là hoàn toàn phù hợp và mô 
hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu khảo sát. 

Sau khi phân tích nhân tố khám phá (EFA) thì các thang đo 
ban đầu đều đạt yêu cầu và được giữ nguyên với 14 biến quan sát 
được chia thành 3 nhân tố như sau: 

- Nhân tố nhận thức/liên tưởng thương hiệu (AW), bao gồm 4 
biến quan sát AW1, AW2, AW3, AW4. 

- Nhân tố chất lượng cảm nhận (PQ), bao gồm 5 biến quan sát 
PQ1, PQ2, PQ3, PQ4, PQ5. 

- Nhân tố lòng trung thành thương hiệu (BL), bao gồm 5 biến 
quan sát BL1, BL2, BL3, BL4, BL5. 

v Phân tích nhân tố khám phá (EFA) thang đo tài sản 
thương hiệu tổng thể 

Dựa vào kết quả, ta thấy hệ số KMO = 0.751 (>0.5) và mức ý 
nghĩa sig=.000 nhỏ hơn α = 5%, nên việc phân tích nhân tố khám 
phá này là hoàn toàn phù hợp. Với phương pháp rút trích Principal 
Components, sử dụng phép quay Varimax đã trích được 01 nhân tố ở 
Eignvalue 3.224, và tổng phương sai trích được là 80.604 %. 
3.3 KIỂM ĐỊNH THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN CẬY 
CRONBACH’S ALPHA 

v Kiểm định thang đo nhân tố nhận thức/liên tưởng 
thương hiệu 
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Nhân tố “Nhận thức/liên tưởng thương hiệu” bao gồm 4 biến 
quan sát (AW1, AW2, AW3, AW4), có hệ số Cronbach’s Alpha 
bằng 0.870 (lớn hơn 0.6). Và hệ số tương quan biến tổng của các 
biến quan sát đều lớn hơn tiêu chuẩn cho phép (lớn hơn 0.3). Cho 
nên thang đo nhân tố nhận thức/liên tưởng thương hiệu đạt yêu cầu. 

v Kiểm định thang đo nhân tố chất lượng cảm nhận 
Nhân tố “Chất lượng cảm nhận” bao gồm 5 biến quan sát 

(PQ1, PQ2, PQ3, PQ4, PQ5), có hệ số Cronbach’s Alpha bằng 0.866 
(lớn hơn 0.6). Và hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát 
đều lớn hơn tiêu chuẩn cho phép (lớn hơn 0.3). Cho nên thang đo 
nhân tố chất lượng cảm nhận đạt yêu cầu. 

v Kiểm định thang đo nhân tố lòng trung thành thương hiệu 
Nhân tố “Lòng trung thành thương hiệu” bao gồm 5 biến quan 

sát (BL1, BL2, BL3, BL4, BL5), có hệ số Cronbach’s Alpha bằng 
0.914 (lớn hơn 0.6). Và hệ số tương quan biến tổng của các biến 
quan sát đều lớn hơn tiêu chuẩn cho phép (lớn hơn 0.3). Cho nên 
thang đo nhân tố lòng trung thành thương hiệu đạt yêu cầu. 

v Kiểm định thang đo nhân tố tài sản thương hiệu tổng thể 
Nhân tố “Tài sản thương hiệu tổng thể” bao gồm 4 biến quan 

sát (OBE1, OBE2, OBE3, OBE4), có hệ số Cronbach’s Alpha bằng 
0.919 (lớn hơn 0.6). Và hệ số tương quan biến tổng của các biến 
quan sát đều lớn hơn tiêu chuẩn cho phép (lớn hơn 0.3). Cho nên 
thang đo nhân tố tài sản thương hiệu tổng thể đạt yêu cầu. 
3.4 KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU BẰNG PHÂN TÍCH 
HỒI QUY BỘI 

Mô hình nghiên cứu có biến phụ thuộc là “Tài sản thương hiệu 
tổng thể” và 3 biến độc lập là “nhận thức/liên tưởng thương hiệu”, 
“chất lượng cảm nhận” và “lòng trung thành thương hiệu”. 
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v Kết quả phân tích hồi quy 
Để đánh giá độ phù hợp của mô hình, hệ số xác định R2 (R 

square) được sử dụng. Hệ số R2 = 0.779 và 0.5<R2<1 nên mối quan 
hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc có mối tương quan chặt 
chẽ với nhau. R2 = 0.779 có nghĩa là mô hình hồi quy tuyến tính 
được xây dựng bởi 3 biến độc lập trên giải thích được 77.9% sự biến 
động của tài sản thương hiệu tổng thể. Bên cạnh đó, hệ số Durbin - 
Watson là 1.949.Tiến hành kiểm tra sự tự tương quan thấy được rằng 
dU<1.949<4-dU, nên mô hình không có tự tương quan. 

Ta thấy trong kết quả kiểm định này trị thống kê F=286.155 và 
mức ý nghĩa Sig. = 0.000 < 0.05 (α = 0.05) nên mô hình hồi quy bội 
phù hợp với tập dữ liệu và có thể sử dụng được. 

Bảng 3.9: Hệ số hồi quy của mô hình 
Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 
Statistics 

B Std. 
Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -9.282 2.749  -3.376 .001   

AW .083 .022 .163 3.748 .000 .807 1.239 

PQ .670 .202 .243 3.316 .001 .285 3.511 

BL .898 .076 .901 11.838 .000 .264 3.788 
a. Dependent Variable: OBE      

Trong bảng kiểm định hệ số hồi quy, các hệ số hồi quy mang 
dấu dương thể hiện các yếu tố trong mô hình hồi quy có ảnh hưởng 
thuận đến sự tài sản thương hiệu tổng thể và giá trị Sig của các nhân 
tố đều nhỏ hơn 0.05, nên tất các các biến đều có ý nghĩa thống kê. 

Như vậy dựa vào bảng 3.9, phương trình hồi quy các nhân tố 
tác động đến tài sản thương hiệu tổng thể được đưa ra như sau: 



18 
 
OBEi = -9.282 + 0.083AWi + 0.670PQi + 0.898BLi + ei (*) 

Theo phương trình (*), 3 nhân tố có ảnh hưởng quan trọng đến 
tài sản thương hiệu tổng thể. Từ kết quả của phương trình trên cho 
thấy tài sản thương hiệu tổng thể chịu tác động nhiều nhất bởi lòng 
trung thành thương hiệu (β3 = 0.898), tiếp theo là nhân tố chất lượng 
cảm nhận (β2 = 0.670) và cuối cùng là nhân tố nhận thức/liên tưởng 
thương hiệu (β1 = 0.083). Ngoài ra, ta thấy hệ số phóng đại phương 
sai VIF (Variance inflation factor – VIF) đều nhỏ hơn 10. Điều này 
cho thấy các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu không có quan 
hệ chặt chẽ với nhau nên không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến. Do 
đó, mối quan hệ giữa các biến độc lập không ảnh hưởng đến kết quả 
giải thích của mô hình hồi quy. 

v Kiểm định giả thuyết của mô hình nghiên cứu 
Sau khi tiến hành phân tích hồi quy, ta thấy không có biến nào 

bị loại ra khỏi mô hình. Tiếp theo tác giả tiến hành nghiên cứu kiểm 
định giả thuyết của 3 nhân tố trong mô hình. 

Giả thuyết H1: Độ mạnh của nhận thức và liên tưởng thương 
hiệu có ảnh hưởng tích cực đến tài sản thương hiệu tổng thể. Được 
chấp nhận. 

Giả thuyết H2: Chất lượng cảm nhận có ảnh hưởng tích cực 
đến tài sản thương hiệu tổng thể. Được chấp nhận. 

.Giả thuyết H3: Lòng trung thành thương hiệu có ảnh hưởng 
tích cực đến tài sản thương hiệu tổng thể. Được chấp nhận. 

Bảng 3.10: Bảng tổng kết kiểm định giả thuyêt 
Giả thuyết Phát biểu Chấp nhận 

H1 
Nhận thức và liên tưởng thương hiệu có tác 
động tích cực đến tài sản thương hiệu tổng 
thể 

Có 
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H2 
Chất lượng cảm nhận có tác động tích cực 
đến tài sản thương hiệu tổng thể 

Có 

H3 
Lòng trung thành thương hiệu có tác động 
tích cực đến tài sản thương hiệu tổng thể 

Có 

Tóm tắt chương 3 
Chương 3 đã trình bày kết quả nghiên cứu từ các dữ liệu thu 

thập được. Mô hình nghiên cứu được xây dựng dựa trên các giả 
thuyết và các thang đo của những nghiên cứu trước. Và để chứng 
minh mô hình lý thuyết được xây dựng có phù hợp với thực tiễn, thì 
tác giả đã tiến hành phân tích nhân tố khám phá, kiểm tra độ tin cậy 
các thang đo bằng phân tích hệ số Cronbach’s Alpha. Sau đó, tác giả 
dựa trên kết quả phân tích để khẳng định lại mô hình và phân tích hồi 
quy để đưa ra mô hình có ý nghĩa và kiểm định các giả thuyết của 
mô hình. Sau những phân tích này thì mô hình nghiên cứu chính thức 
được đưa ra với 3 nhân tố tác động chính là: nhận thức/liên tưởng 
thương hiệu, chất lượng cảm nhận và lòng trung thành thương hiệu. 
Các nhân tố này đều có tác động tích cực đến tài sản thương hiệu 
tổng thể. 

CHƯƠNG 4  
KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 
Dựa vào các nghiên cứu trước về tài sản thương hiệu định 

hướng khách hàng và qua kết quả nghiên cứu sơ bộ đã xây dựng được 
mô hình về tài sản thương hiệu định hướng khách hàng bao gồm 3 
nhân tố tác động đó là nhận thức/liên tưởng thương hiệu, chất lượng 
cảm nhận và lòng trung thành thương hiệu. Kết quả thống kê mẫu 
nghiên cứu cho thấy không có sự chênh lệch về giới tính của khách 
hàng khi mua smartphone. Trong số khách hàng mua smartphone thì 
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khách hàng ở độ tuổi 31 - 45 lựa chọn mua smartphone nhiều nhất 
(41.9%) ta thấy rằng đây là đối tượng đã có việc làm và thu nhập ổn 
định, có thể chi trả cho những hàng hóa xa xỉ. 

Tiến hành phân tích dữ liệu thì thấy thang đo các nhân tố đều có 
độ tin cậy cao và các giả thuyết đều được chứng minh về mặt định 
lượng, có 3 nhân tố cấu thành nên tài sản thương hiệu định hướng 
khách hàng trong ngành smartphone. Kết quả phân tích hồi quy được 
thể hiện trong phương trình dưới đây: 

OBEi = -9.282 + 0.083AWi + 0.670PQi + 0.898BLi 
Ba nhân tố này đều có ảnh hưởng dương đến tài sản thương 

hiệu định hướng khách hàng với những mức độ tác động khác nhau. 
Trong đó, lòng trung thành thương hiệu có tác động mạnh nhất đến tài 
sản thương hiệu tổng thể (β =.898), tiếp theo là chất lượng cảm nhận 
có tác động mạnh thứ hai đến tài sản thương hiệu (β =.670) và cuối 
cùng là nhận thức/liên tưởng thương hiệucó tác động yếu nhất đến tài 
sản thương hiệu (β= .083)  

Bênh cạnh đó, các nhân tố này giải thích được 77.9 % sự biến 
động của biến tài sản thương hiệu tổng thể. Nghiên cứu này được thực 
hiện cho những nhà kinh doanh smartphone, nên các nhà quản lý các 
thương hiệu smartphone cần nắm rõ những nhân tố tác động này và kết 
quả này cũng gợi ý cho các nhà quản lý nên đầu tư mạnh vào những 
nhân tố có tác động mạnh đến sự lựa chọn của khách hàng. 
4.2 KIẾN NGHỊ 

Thị trường smartphone của Việt Nam đã có những bước thay 
đổi đáng kể trong thời gian qua. Sự xuất hiện ngày càng nhiều của 
các thương hiệu smartphone Trung Quốc và sự ra đời của hàng loạt 
điện thoại smartphone giá rẻ. Cùng với đó là người tiêu dùng thường 
xuyên chuyển đổi và sử dụng giữa các thương hiệu smartphone. 
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Người tiêu dùng không gặp bất cứ khó khăn nào về chi phí để 
chuyển đổi sang sử dụng các thương hiệu smartphone khác. Do đó, 
làm thế nào để thu hút được khách hàng mua và sử dụng smartphone 
của thương hiệu mình luôn là điều các nhà quản lý quan tâm. Vì vậy, 
từ kết quả nghiên cứu định lượng đối với 6 thương hiệu smartphone 
có tiếng và lớn trên thế giới, tác giả đưa ra một số kiến nghị chung 
cho các nhà quản lý, nhằm giúp cho các công ty smartphone có các 
chính sách phù hợp để thu hút người tiêu dùng sử dụng smartphone 
của thương hiệu mình nhiều hơn. 

Theo như nghiên cứu thì lòng trung thành thương hiệu là 
nhân tố tác động mạnh nhất đến tài sản thương hiệu, tiếp đến là 
nhân tố chất lượng cảm nhận. Đây là hai nhân tố có tác động 
mạnh đến tài sản thương hiệu và có tầm quan trọng đối với tài sản 
thương hiệu tổng thể. Đối với thị trường smartphone, đây là sản 
phẩm có giá trị cao và khi gặp vấn đề hư hỏng thì khách hàng khó 
lòng có thể tự sửa chữa mà phải đến trung tâm bảo hành. Chính vì 
thế, một thương hiệu smartphone đảm bảo chất lượng, ít hư hỏng 
gặp vấn đề về kỹ thuật, các ứng dụng đa dạng luôn làm cho khách 
hàng tin tưởng và trung thành.  

Do đó, các công ty smartphone nên tập trung các nguồn lực vào 
nâng cao chất lượng sản phẩm, gia tăng các chức năng và ứng dụng cho 
sản phẩm nhằm tạo dựng lòng trung thành thương hiệu của khách hàng. 
Thị trường smartphone là một thị trường có tính cạnh tranh cao từ các 
thương hiệu chính hàng đến các thương hiệu Trung Quốc, chính vì thế 
chìa khóa thành công cho các công ty smartphone là tạo ra một thương 
hiệu với chất lượng sản phẩm cao và đa dạng các ứng dụng. Đây là 
những lý do mà khách hàng mua thương hiệu, tiếp đến là nỗ lực xây 
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dựng lòng trung thành thương hiệu của khách hàng dành cho thương 
hiệu và đi đến việc mua sắm lại thương hiệu lại. 

Dựa trên nghiên cứu cho thấy nhân tố ít tác động nhất đối với 
tài sản thương hiệu là nhận thức/liên tưởng thương hiệu và β= .083 
rất thấp, hàm ý rằng thương hiệu là một thương hiệu dễ nhớ, dễ nhận 
ra và nó không đảm bảo cho sự thành công của thương hiệu đó trong 
thị trường smartphone Việt Nam. Tuy nhiên, kết quả vẫn cho thấy 
nhận thức/liên tưởng thương có mối quan hệ trực tiếp và tích cực đến 
tài sản thương hiệu, cho nên cũng ít nhiều có ảnh hưởng đến tài sản 
thương hiệu tổng thể của thương hiệu. Chính vì thế trong quá trình 
xây dựng thương hiệu smartphone tại Việt Nam, các nhà quản lý 
cũng nên dành sự quan tâm đến nhân tố nhận thức/liên tưởng thương 
hiệu bằng cách gia tăng các chính sách marketing, quảng cáo, giới 
thiệu thương hiệu và tạo các đặc trưng, dễ nhận biết và dễ nhớ cho 
thương hiệu thông qua hình ảnh, màu sắc, ký hiệu, biểu thượng. 
4.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

Nghiên cứu này đã trình bày được cơ sở lý luận về thương 
hiệu, tài sản thương hiệu và tài sản thương hiệu định hướng khách 
hàng và cung cấp một số các nghiên cứu trước có liên quan đến tài 
sản thương hiệu định hướng khách hàng. Và qua khảo sát với những 
khách hàng tiêu dùng smartphone, nghiên cứu cũng đã xác định được 
các nhân tố tác động và mức độ tác động của các nhân tố đến tài sản 
thương hiệu. 

Nghiên cứu này đem lại kết quả và những đóng góp nhất định, 
phần nào giúp các nhà quản lý thương hiệu smartphone hiểu rõ được 
những nhân tố có ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu, để từ đó có thể 
đưa ra những kế hoạch thu hút khách hàng mua thương hiệu 
smartphone của mình nhiều hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu này vẫn còn 
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một số điểm hạn chế: 
- Thứ nhất, do hạn chế về điều kiện nghiên cứu như thời gian, 

chi phí nên nghiên cứu chỉ mới thực hiện khảo sát trên địa bàn thành 
phố Đà Nẵng, nên kết quả nghiên cứu không phản ánh chính xác cho 
tất cả các thị trường. Khả năng tổng quát kết quả nghiên cứu cao hơn 
nếu nó được lặp lại ở một số tỉnh thành khác. Đây cũng là hướng mới 
cho các nghiên cứu tiếp theo. 

- Thứ hai, nghiên cứu này chỉ tiến hành khảo sát đối với 6 
thương hiệu smartphone. Do đó, cần mở rộng danh mục sản phẩm để 
kết quả của mô hình nghiên cứu bao quát được toàn bộ thị trường 
smartphone hơn. 

- Thứ ba, nghiên cứu này chỉ mới tiến hành khảo sát với 270 
khách hàng, số lượng mẫu còn nhỏ nên kết quả có thể đưa ra chưa đủ 
độ tin cậy cao. 

- Thứ 4, nghiên cứu chỉ sử dụng lại mô hình có sẵn, chưa sử 
dụng được các mô hình mới về tài sản thương hiệu. 

- Nghiên cứu này chỉ mới tập trung khảo sát 3 nhân tố có tác 
động đến tài sản thương hiệu. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy các 
biến này mới giải thích được 77.9% sự biến động của tài sản thương 
hiệu. Như vậy còn 22.1% sự biến động của tài sản thương hiệu được 
giải thích bởi các nhân tố bên ngoài mô hình, đây là các nhân tố chưa 
được đề cập trong mô hình nghiên cứu đề xuất. Do đó, đây cũng là 
một hướng cho nghiên cứu tiếp theo của đề tài.  
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KẾT LUẬN 
 
Cùng với sự phát triển và hội nhập của nền kinh tế thế giới, thị 

trường smartphone ở Việt Nam đã có những bước thay đổi đáng kể, 
được xếp vào top những thị trường tiềm năng trên thế giới. Đi cùng 
sự thay đổi này là sự xuất hiện chủ yếu của các thương hiệu 
smartphone của nước ngoài và thương hiệu smartphone trong nước 
chưa có sự phát triển đáng kể và để lại ấn tượng sâu sắc cho khách 
hàng, cũng chưa có được sự tin tưởng, chấp nhận và lòng trung thành 
của khách hàng. Hiện nay, việc sử dụng các sản phẩm smartphone rất 
phổ biến và cũng chiếm nhiều thời gian trong quỹ thời gian của 
người tiêu dùng, và nếu trước kia thì chủ yếu là người thành phố sử 
dụng smartphone thì bây giờ nó đã lan rộng đến các vùng của nông 
thôn. Chính vì thế nó mở ra một thị trường rộng lớn và cần được khai 
thác. 

Do đó, nghiên cứu này được thực hiện để xác định xem các 
nhân tố nào ảnh hưởng đến tài sản thương hiệu tổng thể. Từ mô hình 
nghiên cứu được xây dựng từ những lý thuyết ban đầu, sau khi phân 
tích đã xác định được mô hình gồm có 3 biến tác động là nhận 
thức/liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận và lòng trung 
thành thương hiệu. Mặc dù còn nhiều hạn chế, nhưng kết quả nghiên 
cứu cũng cung cấp được cơ sở để các nhà quản lý thương hiệu 
sảmtphone tại Đà Nẵng nói riêng và ở các tỉnh thành nói chung có 
thể đưa ra những giải pháp thích hợp để tăng cường thúc đẩy việc 
mua sắm của khách hàng đối với các sản phẩm smartphone. 

 




