
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

******* 

  

 

NGUYỄN HOÀNG ANH THI 

  

PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG TIÊU DÙNG  

THỰC PHẨM TƢƠI SỐNG TẠI TP. ĐÀ NẴNG 

 

 

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh 

Mã số : 60.34.05 

  

 

 

 

TÓM TẮT  

LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

 

 

 

 

ĐÀ NẴNG – NĂM 2015 



 

Công trình đƣợc hoàn thành tại 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

 

Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. LÊ THỊ MINH HẰNG 

 

Phản biện 1: TS. Đinh Thị Lệ Trâm 

Phản biện 2: PGS. TS. Nguyễn Văn Phát 

 

 

Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm 

Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại 

Đại học Đà Nẵng vào ngày ….. tháng……. năm ……. 

 

Có thể tìm hiểu luận văn tại: 

- Trung tâm thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng 

- Thư viện trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng 

 



1 

MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: 

Cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế xã hội, những năm 

vừa qua nhu cầu về thực phẩm không ngừng tăng với yêu cầu cao 

hơn về chất lượng, giá cả, dịch vụ… thúc đẩy thị trường bán lẻ 

những mặt hàng thực phẩm phát triển nhanh chóng, cùng với đó là sự 

cạnh tranh ngày càng khốc liệt giữa các nhà bán lẻ.  

Với sự thâm nhập của hệ thống bán hàng hiện đại( siêu thị, trung 

tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi) trong những năm gần đây và có 

xu hướng ngày càng tăng dẫn đến một sự cạnh tranh thực sự gay gắt 

giữa hệ thống bán lẻ hiện đại mà đại diện là các siêu thị và hệ thống 

bán lẻ truyền thống mà đại diện là các chợ địa phương. 

Các siêu thị với những thế mạnh của mình như mặt bằng và 

không gian thoáng mát, sạch sẽ, bố trí hàng hóa bắt mắt và dễ lựa 

chọn cho người mua hay những dịch vụ đi kèm là một lợi thế cạnh 

tranh lớn đối với các chợ truyền thống. Tuy nhiên chợ truyền thống 

lại có những ưu điểm của mình đó là khoảng cách gần các khu dân 

cư, người mua hàng có thể mặc cả, hàng hóa tươi mới hơn( đối với 

thực phẩm tươi sống)… Nhờ những lợi thế riêng của mình, cả hệ 

thống siêu thị và hệ thống chợ truyền thống đều thu hút những khách 

hàng có những đặc tính khác nhau.  

Việc phân đoạn thị trường là rất quan trọng vì nó giúp cho người 

quản lý siêu thị hay các tiểu thương trong các chợ có thể tập trung 

nguồn lực vào việc phục vụ chủ yếu cho phân đoạn mà họ hướng đến. 

Tuy nhiên, những nghiên cứu tại Việt Nam có rất ít nghiên cứu về 

phân đoạn thị trường. Vì vậy, tôi chọn đề tài: “Phân đoạn thị trường 

tiêu dùng thực phẩm tươi sống tại thành phố Đà Nẵng” để thực hiện 

luận văn tốt nghiệp.  
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2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI: 

- Nghiên cứu hành vi lựa chọn địa điểm mua sắm của khách 

hàng mua thực phẩm tươi sống tại thị trường Đà Nẵng. 

- Phân đoạn thị trường tiêu dùng thực phẩm tươi sống  

- Nhận diện đặc điểm của từng đoạn thị trường bán lẻ thực phẩm 

tươi sống. 

Câu hỏi hay giả thuyết nghiên cứu: 

Câu hỏi nghiên cứu : 

- Thị trường bán lẻ thực phẩm tươi sống Đà Nẵng có thể được 

phân đoạn theo tiêu thức nào? 

- Đặc điểm của từng phân đoạn thị trường là gì? 

3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU: 

Đối tượng nghiên cứu:  

Nghiên cứu chủ yếu là các khách hàng mua thực phẩm tươi sống. 

Phạm vi nghiên cứu: 

Về nội dung: Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu và khảo sát hành vi 

lựa chọn địa điểm mua sắm (store choice behavior) của người tiêu 

dùng khi mua thực phẩm tươi sống.  

Về không gian: Phạm vi nghiên cứu là trong khu vực thành phố 

Đà Nẵng bằng việc khảo sát khách hàng tại các siêu thị, các chợ 

trong khu vực Đà Nẵng. 

4. PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 

4.1 Phương pháp nghiên cứu:  

Đề tài nghiên cứu được thực hiện qua 2 giai đoạn: 

Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu 

định tính với kỹ thuật phỏng vấn chuyên sâu. 

Nghiên cứu chính thức được thực hiện bằng phương pháp 

nghiên cứu định lượng với việc thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu.  
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4.2 Phương pháp phân tích: 

Dựa vào dữ liệu thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp, nghiên 

cứu lọc và làm sạch dữ liệu sau đó đánh giá thang đo bằng kiểm định 

Cronbach’s Alpha, sử dụng phương pháp thống kê mô tả và phân 

tích cụm( cluster analysic), phân tích biệt số để có thể đưa ra các 

cụm khác nhau và mô tả chi tiết đặc điểm của các cụm. 

5. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI: 

a) Ý nghĩa về khoa học: 

- Đóng góp xây dựng lý thuyết về phân đoạn thị trường, lý 

thuyết về hành vi lựa chọn trong bán lẻ. Những lý thuyết này còn ít 

được nghiên cứu tại nước ta, vì vậy, việc nghiên cứu đề tài này sẽ 

góp phần làm lý thuyết cho những nghiên cứu sau này. 

b) Ý nghĩa thực tiễn: 

Đề tài giúp các nhà bán lẻ thực phẩm tươi sống trên địa bàn có 

thể hiểu về đặc tính của khách hàng trong phân đoạn mình phục vụ, 

hiểu được nhân tố nào tác động và sự tác động là mạnh hay yếu 

khiến họ mua hàng thực phẩm tươi sống tại cửa hàng của mình. Điều 

này rất quan trọng vì sẽ giúp nhà bán lẻ phục vụ tốt khách hàng hiện 

tại và có định hướng phát triển khách hàng tiềm năng. 

6. BỐ CỤC ĐỀ TÀI: 

Ngoài phần mở đầu và danh mục tài liệu tham khảo, nội dung đề 

tài gồm có 4 chương, cụ thể: 

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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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN  

1.1.  THỊ TRƢỜNG TIÊU DÙNG VÀ HÀNH  VI  MUA  CỦA NGƢỜI TIÊU 

DÙNG 

Thị trường tiêu dùng bao gồm tất cả các cá nhân và hộ gia đình 

mua sắm hàng hóa hay dịch vụ để tiêu dùng cho bản thân và gia 

đình. 

1.1.1. Một số đặc điểm về ngƣời tiêu dùng 

Bảng 1.1. Mô hình hành vi mua của ngƣời tiêu dung 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi ngƣời tiêu dùng 

Philip Kotler đã đưa ra mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến hành 

vi người tiêu dùng bao gồm 4 nhân tố là: văn hóa, xã hội, cá nhân và 

tâm lý. 

Bảng 1.2. Các nhân tố ảnh hƣởng đến hành vi ngƣời tiêu dùng 
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1.1.3 Hành vi lựa chọn nơi mua sắm 

Theo Sinha và Banarjee (2004), lựa chọn nơi mua sắm là một 

quá trình nhận thức. Nó liên quan đến các quá trình tâm thần liên 

quan đến thu thập thông tin kiến thức và sự hiểu biết để quyết định 

nơi mua sản phẩm mong muốn. Nói chung, một cửa hàng được lựa 

chọn dựa trên sự tin tưởng rằng một người mua sắm có về phía cửa 

hàng và nhận thức rằng các nhà bán lẻ có thể cung cấp sản phẩm chất 

lượng cao với giá cả cạnh tranh và cung cấp dịch vụ tốt cho khách 

hàng.  

1.2. TỔNG QUAN VỀ PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG 

1.2.1. Khái niệm phân đoạn thị trƣờng: 

Phân đoạn thị trường( market segmentation) là quá trình chia 

nhỏ một hay nhiều thị trường không đồng nhất thành nhiều đoạn thị 

trường người tiêu dùng đồng nhất.  

1.2.2. Lý do và lợi ích của việc phân đoạn thị trƣờng: 

1.2.3. Sự phân đoạn có hiệu quả 

1.2.4. Các kiểu phân đoạn thị trƣờng 

a) Phân đoạn theo tiêu thức địa lý: 

b) Phân đoạn theo các tiêu thức nhân khẩu học: 

c) Phân đoạn theo nguyên tắc tâm lý học: 

d) Phân đoạn theo hành vi tiêu dùng: 
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1.2.5 Quy trình phân đoạn thị trƣờng 

Hình 1.1: Quy trình phân đoạn thị trường 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.  LÝ LUẬN CHUNG VỀ BÁN LẺ THỰC PHẨM TƢƠI SỐNG 

1.3.1  Khái quát về bán lẻ:  

1.2.2  Các định chế bán lẻ  

* Siêu thị và chợ truyền thống  

1.2.3 Khái niệm thực phẩm tƣơi sống 

TÓM TẮT CHƢƠNG 1 

 

 

 

 

Chọn thị trường để phân khúc 

Xác định tiêu chí phân khúc 

So sánh, đánh gía từng phân khúc ttrtrường 

 

Đo lường, dự báo từng phân khúc 

Tiến hành phân khúc thị trường theo các tiêu chí 

đã chọn 
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CHƢƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.1 GIỚI THIỆU THỊ TRƢỜNG TIÊU DÙNG ĐÀ NẴNG 

2.1.1. TỔng quan và triển vọng thị trƣờng tiêu dùng Việt Nam 

Doanh thu bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng qua các năm 

Thị trƣờng thực phẩm 

Thực phẩm là phân khúc quan trọng nhất của thị trường bán 

lẻ.Năm 2010, chi tiêu thực phẩm của Việt Nam chiếm tới 62,5% tổng 

chi tiêu bán lẻ, cao hơn cả Trung Quốc (60,7%), Thái Lan (58,1%), 

Indonesia (59,8%). 

Theo Tổ chức Giám sát kinh doanh quốc tế (BMI), doanh thu 

tiêu dùng thực phẩm năm 2013 của Việt Nam đạt khoảng 481 nghìn 

tỷ đồng (tương đương 24,28 tỷ USD), tăng 6,78% so với năm 2012. 

Tiêu dùng thực phẩm bình quân đầu người năm 2013 đạt khoảng 5,3 

triệu đồng/người. 

Sơ đồ 2.1. Tiêu dùng thực phẩm của ngƣời Việt Nam giai 

đoạn 2005-2012 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tổng cục thống kê 
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2.1.2. Thị trƣờng tiêu dùng Đà Nẵng 

Hệ thống bán lẻ truyền thống(chợ) 

Hệ thống bán lẻ hiện đại 

2.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU PHÂN ĐOẠN THỊ TRƢỜNG 

2.2.1. Phƣơng pháp nghiên cứu: 

Nghiên cứu này được tiến hành thông qua 2 giai đoạn chính: 

Nghiên cứu sơ bộ nhằm xây dựng và điều chỉnh thang đo và nghiên 

cứu chính thức nhằm thu thập, phân tích dữ liệu khảo sát. Cụ thể: 

a) Nghiên cứu sơ bộ: 

b) Nghiên cứu chính thức: 

2.2.2 Tiến trình nghiên cứu: 

Sơ đồ 2.2. Quy trình nghiên cứu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cơ sở lý 

thuyết 

Xác định tiêu 

chí phân đoạn 

Nghiên cứu định tính 

Phỏng vấn chuyên sâu 

Điều chỉnh 

Nghiên cứu định lƣợng 

 

Nghiên cứu chính thức: 

- Cronbach’s Alpha 

- Phân tích cụm 

- Phân tích phân biệt 

- Cross-Tabulation 

 

Thang đo 

nháp 

Thang đo 

chính thức 

Xử lý kết quả và viết 

báo cáo nghiên cứu 
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2.2.3 Xác định tiêu chí phân đoạn thị trƣờng thực phẩm tƣơi sống: 

Tiêu chí phân đoạn được nghiên cứu này xác định là hành vi lựa 

chọn địa điểm mua sắm( store choice behavior) kết hợp tiêu chí đặc 

điểm nhân khẩu học. 

2.3. XÂY DỰNG THANG ĐO VÀ THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI 

Thang đo trong nghiên cứu này được dựa trên các nghiên cứu 

trước đây và được phát triển phù hợp với thị trường bán lẻ tại Việt 

Nam. Sử dụng thang đo Likert 5 điểm với 1 là rất đồng ý và 5 là rất 

không đồng ý.  

2.3.1 Thang đo nhóm yếu tố về nhân khẩu học 

Bảng 2.1. Tổng hợp thang đo nhân khẩu học 

Thang đo   

Giới tính  Nam; nữ 

Tuổi Dưới 25 tuổi; 25-35 tuổi; 35-45 tuổi; trên 45 tuổi 

Trình độ học 

vấn 

Trung học phổ thông trở xuống; Trung cấp, cao 

đẳng; Đại học; Trên đại học  

Nghề nghiệp 
Học sinh, sinh viên; Nhân viên văn phòng; Công 

nhân; Buôn bán; Nội trợ; Khác 

Thu nhập hộ gia 

đình 

Dưới 5 triệu đồng/tháng; 5 triệu đồng-10 triệu 

đồng/tháng; 10 triệu đồng-20 triệu đồng/tháng; 

trên 20 triệu đồng/tháng 

2.3.2. Thang đo nhóm yếu tố  hành vi lựa chọn địa điểm mua sắm 

a) Thang đo thuộc tính vật lý của sản phẩm :  

- Thực phẩm tươi sống ở chợ thì tươi hơn ở siêu thị 

- Thực phẩm tươi sống tại siêu thị thì sạch và hợp vệ sinh hơn ở 

chợ truyền thống 

- Tại siêu thị hàng có nhãn hiệu và xuất xứ rõ ràng 

- Thực phẩm tại siêu thị được đóng gói và bảo quản tốt hơn ở chợ 
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b) Thang đo giá cả : 

- Người tiêu dùng có thể mặc cả tại chợ truyền thống 

- Sản phẩm tại siêu thị thì được niêm yết giá rõ ràng 

- Tôi mua thực phẩm tươi sống tại chợ vì giá cả cạnh tranh hơn 

- Tôi có thể mua chịu tại chợ truyền thống 

c) Thang đo dịch vụ cá nhân đƣợc cung cấp : 

- Tôi có thể đổi trả hàng dễ dàng khi mua thực phẩm tươi sống 

tại chợ truyền thống 

- Siêu thị cung cấp dịch vụ khách hàng tốt hơn so với chợ truyền 

thống 

- Tại chợ truyền thống người bán nhớ tên tôi 

- Nhà bán lẻ tại chợ truyền thống hiểu rõ về sản phẩm họ cung 

cấp hơn 

- Hàng hóa tại siêu thị thường được quảng cáo rộng rãi 

- Người bán hàng tại chợ truyền thống xử lý thực phẩm tươi 

sống tốt hơn 

d) Thang đo sự tiện lợi : 

- Siêu thị hoạt động cả ngày trong khi chợ truyền thông chỉ hoạt 

động vào những giờ nhất định 

- Có sự thuận tiện ở siêu thị hơn vì tôi có thể mua nhiều mặt 

hàng gia dụng khác cùng một lúc 

- Chợ truyền thống gần nhà tôi vì vậy sẽ rất thuật tiện khi mua 

thực phẩm tươi sống tại đó 

- Siêu thị cung cấp một phạm vi rộng hơn các mặt hàng thực 

phẩm tươi sống 

- Thực phẩm tươi sống được trình bày tốt hơn tại siêu thị 

- Tôi thích mua hàng tại chợ vì thanh toán nhanh hơn 

- Tại chợ truyền thống, đậu đổ và lấy xe nhanh chóng hơn tại 

siêu thị 



11 

e) Thang đo môi trƣờng mua sắm : 

- Khi mua sắm tại siêu thị các con tôi thích thú hơn vì có chổ 

giải trí 

- Chợ truyền thống hiếm khi có một môi trường sạch sẽ và 

thoáng mát 

- Nhân viên bán hàng tại siêu thị thân thiện và phục vụ tốt hơn 

- Tôi thường gặp gỡ người quen khi mua ở chợ truyền thống 

- Tôi có thể tự chọn hàng hóa khi mua thực phẩm tươi sống tại 

siêu thị 

2.4 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 

2.4.1 Mẫu điều tra 

Đối tượng khảo sát là những người tiêu dùng cá nhân có độ tuổi 

từ 18 đến 60 tuổi, phần lớn là nữ giới, là người thường mua thực 

phẩm trong gia đình. (những người mà phỏng vấn viên cảm thấy có 

khả năng được đáp viên chấp nhận phỏng vấn).  

Quy mô mẫu: đề tài nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu với cỡ 

mẫu 325>258 (cỡ mẫu tối thiểu) nhằm phục vụ tốt cho việc phân tích 

số liệu.  

2.4.2 Kết cấu bảng câu hỏi khảo sát 

2.4.3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu:  

Nghiên cứu chủ yếu là các khách hàng mua thực phẩm tươi sống  

Phạm vi nghiên cứu: 

Phạm vi nghiên cứu là trong khu vực thành phố Đà Nẵng  

2.4.4 Phƣơng pháp thu thập dữ liệu 

Nghiên cứu sử dụng số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách 

phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng mua thực phẩm tươi sống tại các 

siêu thị và chợ trong địa bàn TP. Đà Nẵng, theo phương pháp chọn 

mẫu ngẫu nhiên, thông qua bảng câu hỏi. 
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2.4.5 Phƣơng pháp phân tích dữ liệu 

a) Phương pháp thống kê mô tả: 

b) Cronbach’s alpha:  

c) Phương pháp phân tích cụm (Cluster Analysis) theo thủ tục 

Ward và K-mean được dùng để xác định số phân khúc khách hàng 

mua thực phẩm tươi sống dựa vào tiêu chí hành vi lựa chọn 

d) Phân tích biệt số (discriminant analysis) kiểm định sự khác 

biệt giữa các phân khúc thị trường theo hàng vi lựa chọn nhằm khẳng 

định khách hàng ở các phân khúc thị trường khác nhau sẽ quan tâm 

đến các nhóm lợi ích với mức độ khác nhau. 

e) Phương pháp phân tích bảng chéo (Cross-Tabulation) được sử 

dụng để xác định đặc điểm của khách hàng trong những phân khúc. 

Bên cạnh đó, kiểm định Chi bình phương (Pearson Chi-square) và 

Anova một yếu tố (one way ANOVA) cũng được dùng song song để 

tìm ra điểm khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa các phân khúc khác 

nhau. 

TÓM TẮT CHƢƠNG 2 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. THỐNG KÊ MÔ TẢ 

Về giới tính: do nghiên cứu về tiêu dùng thực phẩm tươi sống 

mà ở Việt Nam phần lớn phụ nữ là người mua sắm chính mặt hàng 

này cho gia đình nên phần lớn khách hàng được phỏng vấn là nữ với 

309 người (chiếm 95,1%) còn lại nam là 16 người (chiếm 4,9%). 

Về độ tuổi: mẫu khảo sát phân thành 4 nhóm tuổi gồm 31 khách 

hàng ở độ tuổi dưới 25 (chiếm 31%), 103 khách hàng ở độ tuổi 25- 

35 (chiếm 31,7%), 136 khách hàng (chiếm 41,8%) ở độ tuổi 35-45, 

và 55 khách hàng (chiếm 16,9%) ở độ tuổi trên 45. 

Về trình độ học vấn: Mẫu khảo sát có 88 khách hàng có trình 

độ học vấn là THPT (chiếm 27,1%), 133 khách hàng có trình độ 

trung cấp, cao đẳng (chiếm 40,9%), 92 khách hàng có trình độ đại 

học (chiếm 28,3%) và 12 người có trình độ sau đại học (chiếm 3,7%) 

Về nghề nghiệp: Mẫu khảo sát có 11 khách hàng (chiếm 3,4 %) 

có nghề nghiệp là sinh viên, học sinh, 93 khách hàng (chiếm 28,6%) 

là nhân viên văn phòng, 89 khách hàng (chiếm 27,4 %) là công nhân, 

66 khách hàng (chiếm 20,3%) làm nghề buôn bán, 32 khách hàng 

(chiếm 9,8%) là nội trợ, và 34 khách hàng (chiếm 10,5%) làm nghề 

khác. 

Về thu nhập: mẫu khảo sát có 39 khách hàng (chiếm 12%) có 

thu nhập hộ gia đình dưới 5 triệu đồng, 120 khách hàng (chiếm 

36,9%) có thu nhập hộ gia đình 5-10 triệu đồng, 129 khách hàng 

(chiếm 39,7 %) có thu nhập hộ gia đình 10-20 triệu đồng, 37 khách 

hàng ( chiếm 11,4%) có thu nhập hộ gia đình trên 20 triệu đồng. 

Số lần mua: mẫu khảo sát cho thấy có 89 khách hàng (chiếm 

27,4 %) mua thực phẩm tươi sống 1-3 lần mỗi tuần, 162 khách hàng 

(chiếm 49,8 %) mua thực phẩm tươi sống 3-5 lần mỗi tuần, 72 khách 
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hàng (chiếm 22,2 %) mua thực phẩm tươi sống 5-7 lần mỗi tuần, chỉ 

có 2 khách hàng (chiếm 0,6%) mua thực phẩm tươi sống trên 7 lần 

mỗi tuần. 

Giá trị mỗi lần mua: mẫu khảo sát có 45 khách hàng (chiếm 

13,8%) mua thực phẩm tươi sống mỗi lần trị giá nhỏ hơn 50.000 

đồng, 107 khách hàng (chiếm 32,9%) mua mỗi lần trị giá 50.000-

100.000 đồng, 97 khách hàng (chiếm 29,8%) mua mỗi lần trị giá 

100.000-300.000 đồng, 76 khách hàng (chiếm 23,4 %) mua mỗi lần 

trị giá hơn 300.000 đồng. 

Thời điểm mua hàng: mẫu khảo sát có 154 khách hàng (chiếm 

47,4 %) thường mua thực phẩm tươi sống vào buổi sáng, 52 khách 

hàng (chiếm 16 %) thường mua thực phẩm tươi sống vào buổi trưa, 

57 khách hàng (chiếm 17,5 %) thường mua thực phẩm tươi sống vào 

buổi chiều, và 62 khách hàng (chiếm 19,1%) thường mua vào buổi 

tối . 

3.2. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ TIN 

CẬY CRONBACH’S ALPHA 

Với thang đo 26 biến ban đầu, xử lý bằng kiểm tra độ tin cậy 

Cronbach’s Alpha thấy hệ số Cronbach’s Alpha là 0,868 > 0,6 là đạt 

yêu cầu. Tuy nhiên ở các biến T6, T8, T18, T22, T26 có hệ số tương 

quan biến tổng lần lượt là 0,287; 0,213; 0,282; 0,267; 0,006 nhỏ hơn 

0,3 nên được xem là biến rác và loại khỏi thang đo.  

Sau khi loại 5 biến trên, tiến hành kiểm định Cronbach’s Alpha 

với 21 biến còn lại thấy thang đo thành phần có hệ số Cronbach’s 

Alpha là 0.874 > 0,6 và các hệ số tương quan biến tổng của các biến 

đều lớn hơn 0,3 nên thang đo 21 biến là đạt yêu cầu và được sử dụng 

trong việc phân tích cụm tiếp theo.  

3.3. PHÂN TÍCH CỤM 

Phân tích cụm sử dụng công cụ phân tích phân cụm thứ bậc 
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(Hireachial cluster analysis) bằng phương pháp Ward’s và khoảng 

cách Euclid bình phương (the squared Euclidean distance) được dùng 

để đo lường khoảng cách. Phương pháp này được sử dụng khá phổ 

biến vì tương đối đơn giản để tính toán gia trị trung bình cho từng 

yếu tố. 

Dựa vào sơ đồ tích tụ Agglomeration Schedule), ta thấy  khoảng 

cách Euclid bình phương của giải pháp 1 cụm là 2805,926; khoảng 

cách Euclid bình phương của giải pháp 2 cụm là 2096,889; khoảng 

cách Euclid bình phương của giải pháp 3 cụm là 1859,859; khoảng 

cách Euclid bình phương của giải pháp 4 cụm là 1803,023; ta có thể 

thấy khoảng cách Euclid bình phương giảm dần cho đến cụm cuối 

cùng. Giải pháp 1 cụm là không thể chấp nhận vì đang thực hiện 

phân đoạn thị trường. Chênh lệch Euclid bình phương giữa giải pháp 

1 cụm và 2 cụm là 709,037; chênh lệch khoảng cách giữa giải pháp 2 

cụm và 3 cụm là 237,03; chênh lệch khoảng cách giữa giải pháp 3 

cụm và 4 cụm là 56,836 là không có sự khác biệt lớn. Và từ giải pháp 

4 cụm trở lên ta thấy khoảng cách chênh lệch sự khác biệt nhiều vì 

vậy giải pháp 3 cụm được cho là thích hợp để phân đoạn. 

Tuy nhiên, cần thực hiện thêm về phân tích ANOVA để thực 

hiện kiểm định F (F là tỷ số giữa phương sai giữa các cụm và 

phương sai trong nội bộ các cụm) với giả thiết: 

Ho: Sự khác biệt giữa các cụm chỉ là ngẫu nhiên 

H1: Giữa các cụm có sự khác nhau một cách rõ ràng 

Ta thấy giải pháp 3 cụm có giá trị sig tại các biến đều nhỏ hơn 

0,05 -> bác bỏ giả thiết Ho. Vậy ta sử dụng kết quả giải pháp 3 cụm 

này. 
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3.4. DIỄN GIẢI CÁC PHÂN ĐOẠN 

 

 1 2 3 

 Mean Mean Mean 

Thực phẩm tươi sống ở chợ thì tươi hơn 

ở siêu thị 3.4828 3.7706 4.3876 

Siêu thị hoạt động cả ngày trong khi chợ 

chỉ hoạt động vào những giờ nhất định 4.6092 4.0459 3.8295 

Người tiêu dùng có thể mặc cả giá cả tại 

chợ 3.4713 3.7706 4.4496 

Có sự thuận tiện ở siêu thị hơn vì tôi có 

thể mua nhiều mặt hàng gia dụng khác 

cùng một thời điểm 4.3333 3.8165 3.3333 

Tôi thường gặp gở người quen khi mua ở 

chợ truyền thống 3.069 3.5688 3.7752 

Tại chợ truyền thống người bán nhớ tên 

tôi 3.3563 3.7248 4.3178 

Chợ truyền thống hiếm khi có một môi 

trường sạch sẽ và thoáng mát 4.3793 4.0275 3.5426 

Tôi có thể đổi trả hàng dễ dàng khi tôi 

mua thực phẩm tươi sống tại chợ truyền 

thống hơn 3.1379 3.7248 4.2403 

Thực phẩm tươi sống tại siêu thị thì sạch 

và hợp vệ sinh hơn tại chợ truyền thống 4.4023 4.1009 3.4884 

Sản phẩm tại siêu thị thì được niêm yết 

giá rõ ràng hơn 4.3678 4.1376 3.5426 

Nhà bán lẻ tại chợ truyền thống hiểu rõ 

về sản phẩm họ cung cấp hơn 3.1954 4.1284 4.2713 
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Thực phẩm tươi sống được trình bày tốt 

hơn tại siêu thị 4.3678 4.1101 3.3798 

Tại siêu thị hàng hóa có xuất xứ và nhãn 

hiệu rõ ràng 4.3333 3.9817 3.5814 

Tôi mua thực phẩm tươi sống tại chợ vì 

giá cả cạnh tranh hơn 3.5977 4.0826 4.4109 

Chợ truyền thống gần nhà tôi vì vậy sẽ 

rất thuận tiện khi mua thực phẩm tươi 

sống 3.5402 4.055 4.4186 

Siêu thị cung cấp dịch vụ khách hàng tốt 

hơn so với chợ truyền thống 4.3448 4.0367 3.5969 

Tôi có thể mua chịu tại chợ truyền thống 

 3.0575 4.0092 4.3798 

Thực phẩm tại siêu thị được đóng gói và 

bảo quản tốt hơn chợ truyền thống 4.3448 4.0367 3.4574 

Nhân viên bán hàng tại siêu thị thân 

thiện và phục vụ tốt hơn 4.3793 3.9358 3.5969 

Người bán hàng tại chợ truyền thống xử 

lý thực phẩm tươi sống tốt hơn 3.5977 4.0092 4.2558 

Tôi có thể tự chọn hàng hóa khi mua 

thực phẩm tươi sống tại siêu thị 4.3678 4.0183 3.5116 

3.4.1. Nhóm ngƣời mua hiện đại: 

Theo kết quả giá trị trung bình các yếu tố của các phân đoạn 

(bảng ), phân đoạn thứ nhất là phân đoạn cho những người mua đề cao 

sự tiện lợi và thoải mái khi mua sắm, họ đánh giá cao chất lượng an 

toàn thực phẩm với sản phẩm có xuất xứ rõ ràng cũng như sự phục vụ 

của nhân viên và dịch vụ chuyên nghiệp tại cửa hàng bán lẻ hiện đại. 

Vì vậy nhóm này được đặt tên là “người tiêu dùng hiện đại”. 
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3.4.2 Nhóm ngƣời tiêu dùng thoáng qua: 

Phân đoạn thứ hai là nhóm người không trung thành với cửa 

hàng bán lẻ nào.Họ không chứng minh được bất kỳ sự đánh giá cao 

nào cho các thuộc tính của cả cửa hàng bán lẻ hiện đại cũng như chợ 

truyền thống.Họ sẽ mua thực phẩm tươi sống tại những nơi mà họ 

thấy thuận tiện nhất bất cứ khi nào họ cần thiết.Nhóm này có điểm số 

trung bình hầu hết ở tầm trung bình vì vậy nhóm này được đặt tên là 

“người tiêu dùng thoáng qua”. 

3.4.3 Nhóm ngƣời tiêu dùng truyền thống: 

Phân đoạn thứ ba là phân đoạn người mua đề cao quan hệ với 

nhà cung cấp, thực phẩm rẽ hơn và tươi hơn, người bán hiểu rõ về 

sản phẩm hơn cũng như cơ hội để thương lượng giá cả ( đây là một 

thói quen và là văn hóa của người Việt) và có thể mua chịu. Nhóm 

này được đặt tên là “người tiêu dùng truyền thống”. 

3.5. KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP CỦA CÁC PHÂN ĐOẠN 

Ƣớc lƣợng hệ số hàm sai biệt (discriminant function 

coefficients)  

Các bảng trong phụ lục 6 trình bày các kết quả ước lượng phân 

tích biệt số của 3 nhóm. Ma trận hệ số tương quan nội bộ nhóm 

chung cho thấy các yếu tố đều không có sự tương quan vì vậy không 

có hiện tượng đa cộng tuyến. 

Trong phân tích biệt số, theo lý thuyết nếu có G nhóm thì sẽ có 

G – 1 hàm được ước lượng nếu số biến dự đoán (21) lớn hơn số này. 

Trong đề tài này có 3 nhóm nên chỉ có 2 hàm được ước lượng. Các 

giá trị Eigenvalues trong bảng của hàm thứ nhất là 12,001 và hàm 

này chiếm 93,2 % phương sai của dữ liệu. Còn giá trị Eigenvalues 

của hàm thứ hai là 0,877 và hàm này chỉ chiếm 6,8% phương sai dữ 

liệu. Như vậy hàm đầu tiên có giá trị Eigenvalues chiếm đến 93,2% 

phương sai giải thích được nguyên nhân. 
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Xác định mức ý nghĩa của các hàm sai biệt (significance of 

the discriminant function) 

Giả thiết Ho ở đây là trong tổng thể các trung bình của các hàm 

phân biệt trong tất cả các nhóm là bằng nhau.Để kiểm tra giả thiết 

các nhóm trung tâm bằng nhau, cả hai hàm phải được xem xét cùng 

một lúc. 

Theo bảng  Wilks’s Lamda, trị số của đại lượng Wilks’s Lamda 

là 0,041 trong việc xem xét cả hai hàm từ hàm 1 đến hàm 2, tương 

đương với giá trị Chi-square là 479,211 với bậc tự do là 42 và có ý 

nghĩa quan sát nhỏ hơn 0,05. Do đó, cả 2 hàm cùng một lúc có khả 

năng phân biệt với 3 phân đoạn ( nhóm) một cách có ý nghĩa. Khi 

hàm thứ nhất được lấy ra thì Wilk’s Lamda là 0,533 và có ý nghĩa 

quan sát nhỏ hơn 0,05. Vì vậy, giả thiết Ho bị bác bỏ, tức là sự phân 

biệt giữa các đoạn có ý nghĩa thống kê. 

Tóm lại, việc phân đoạn thị trường tiêu dùng thực phẩm tươi 

sống tại TP. Đà Nẵng thành 3 nhóm khách hàng như trên là có ý 

nghĩa về sự khác biệt giữa các nhóm với nhau. 

3.6. MÔ TẢ HỒ SƠ CÁC PHÂN ĐOẠN: 

Thị trường tiêu dùng thực phẩm tươi sống tại TP.Đà Nẵng đã được 

phân đoạn thành 3 phân đoạn: 

Nhóm người tiêu dùng hiện đại: chiếm 26,8% ( 87 người) trong 

tổng mẫu 

Nhóm người tiêu dùng thoáng qua: chiếm 33,5% (109 người) trong 

tổng mẫu 

Nhóm người tiêu dùng truyền thống: chiếm 39,7% (129 người) 

trong tổng mẫu 

3.6.1 Nhóm ngƣời tiêu dùng hiện đại: 

Nhóm người này phần lớn có độ tuổi từ 25 đến 45 (chiếm 86,8%), 

có trình độ học vấn chủ yếu là đại học, sau đại học (chiếm 71%). Họ chủ 
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yếu là nhân viên văn phòng hoặc là giáo viên, nhà kinh doanh…( chiếm 

83,8%). Thu nhập hộ gia đình của những người trong nhóm này khá 

cao, trên 10 triệu đồng/ tháng (chiếm 82,6%). Họ thường mua thực 

phẩm tươi sống từ 1-5 lần mỗi tuần , gía trị mỗi lần mua trên 300.000 

đồng ( chiếm 71%) và thường mua vào buổi tối ( 54%). 

Những người trong nhóm này thường bận rộn vì vậy họ đề cao sự 

tiện lợi trong mua sắm với các yếu tố như thời gian mở cửa của siêu thị 

dài, có thể mua sắm nhiều mặt hàng khác cùng một lúc, dễ dàng để lựa 

chọn vì hàng hóa trong siêu thị được trưng bày đẹp. Họ cũng coi trọng 

yếu tố an toàn vệ sinh thực phẩm khi chọn mua các mặt hàng thực phẩm 

tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, giá cả được niêm yết và không 

gian mua sắm thoải mái, sạch sẽ trong siêu thị. 

3.6.2 Nhóm ngƣời tiêu dùng thoáng qua : 

Nhóm người này ở nhiều độ tuổi khác nhau. Họ có trình độ học vấn 

phần lớn là trung cấp, cao đẳng ( chiếm 58,7%). Nghề nghiệp của những 

người này khá đa dạng với những người buôn bán chiếm số đông 

(40%). Họ có thu nhập hộ gia đình từ 5 đến 20 triệu đồng ( 91,5%). Họ 

thường mua thực phẩm tươi sống khoảng 1- 5 lần mỗi tuần (91,6%) với 

mức chi tiêu cho mỗi lần mua là 150.000-300.000 đồng. Thời điểm mua 

hàng của họ thường vào buổi sáng và buổi chiều. 

Những người trong nhóm này thường không trung thành và đánh 

giá cao các thuộc tính của bất kỳ cửa hàng bán lẻ nào. Họ chỉ mua thực 

phẩm tươi sống tại cửa hàng mà họ thấy thuận tiện nhất cho họ có thể là 

chợ, có thể là siêu thị. Nhóm người này thường rất dao động khi lựa 

chọn mua hàng. 

3.6.3 Nhóm ngƣời tiêu dùng truyền thống : 

Nhóm người này có độ tuổi đa dạng, trong đó độ tuổi 35-45 chiếm 

45%. Trình độ học vấn của nhóm này thường từ THPT trở xuống 

(chiếm 57,3%) và trung cấp, cao đẳng (chiếm 27%). Họ thường là công 
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nhân ( 56%) cũng có người là nhân viên văn phòng (12,4%), buôn bán 

(13%). Họ có thu nhập hộ gia đình thấp hơn hai nhóm người trên với 

39,5% thu nhập 5-10 triệu đồng, 29,4% thu nhập dưới 5 triệu đồng và 

27% có thu nhập 10-20 triệu đồng. Những người trong nhóm này mua 

thực phẩm tươi sống 3-7 lần mỗi tuần (93,7%) với mức chi tiêu mỗi lần 

mua sắm là 70.000-150.000 đồng mỗi lần (64,3%) và họ thường mua 

vào buổi sáng (73,6%) 

Những người ở nhóm này đề cao mối quan hệ với nhà cung cấp 

thực phẩm tươi sống, họ cho rằng chợ truyền thống sản phẩm tươi sống 

thường tươi và rẻ hơn so với siêu thị. Họ mua sắm theo thói quen và sự 

trung thành với nhà cung cấp. Phần lớn chợ mà họ thường xuyên mua 

hàng hóa ở gần nhà họ mà họ cho là tiện lợi. Mặc cả là một yếu tố 

không thể bỏ qua khi mua sắm tại một khu chợ truyền thống mà họ cho 

rằng khi thương lượng họ sẽ đạt được mức giá mà họ cho là đáng giá 

đồng tiền (value money). 

TÓM TẮT CHƢƠNG 3 : 
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CHƢƠNG 4 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

4.1 KẾT LUẬN NGHIÊN CỨU : 

Mục đích nghiên cứu nhằm phân đoạn người tiêu dùng thực 

phẩm tươi sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Tiêu thức được lựa 

chọn để phân khúc là hành vi lựa chọn nơi mua sắm (store choice 

behaviour) có kết hợp với tiêu thức nhân khẩu học.Tác giả đã sử 

dụng các lý thuyết có liên quan như các lý thuyết về phân đoạn thị 

trường, lý thuyết về hành vi người tiêu dùng để làm rõ cách thức 

phân đoạn thị trường : các khái niệm về phân đoạn thị trường, thị 

trường mục tiêu, cơ sở để phân đoạn thị trường, quá trình phân đoạn 

thị trường.  

Nghiên cứu này đã cung cấp thông tin cho các nhà bán lẻ (siêu 

thị và các cửa hàng trong chợ) để hiểu hành vi của người tiêu dùng 

Đà Nẵng khi mua thực phẩm tươi sống. Các nhà bán lẻ hiện đại lẫn 

truyền thống có thể tận dụng cá thái độ lựa chọn nơi mua sắm mà 

ảnh hưởng đến hành vi mua của người tiêu dùng.  

Người tiêu dùng hiện đại chú ý đến các yếu tố tiện lợi và sự 

hưởng thụ từ việc mua sắm trong không gian thoáng mát, sạch sẽ 

cũng như việc niêm yết giá cả rõ ràng, sản phẩm được trưng bày tốt 

hơn. Điều này phù hợp với các nghiên cứu trước đây của các tác giả 

N. Chamburi và Peter Patt, 2013. Họ cũng muốn mua sắm các thực 

phẩm sạch, có xuất xứ rõ ràng và thuận tiện khi họ có thể mua nhiều 

hàng hóa khác cùng một chổ (Hsu và Chang, 2002). 

Đối với người tiêu dùng truyền thống, yếu tố thực phẩm tươi và 

rẽ được đặt lên hàng đầu trong việc lựa chọn mua sắm. Có thể mặc 

cả cũng là một yếu tố thu hút nhóm người này đến với các chợ truyền 

thống. Các phát hiện của nghiên cứu cũng phù hợp với nghiên cứu 

của Maruyama và Trung, 2007 ; Huong, 2007 khi họ cho rằng mặc 
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cả là yếu tố mà chỉ có ở chợ truyền thống và không có tại các cửa 

hàng bán lẻ hiện đại. Chợ truyền thống không chỉ là nơi buôn bán mà 

còn là nơi để những người tiêu dùng truyền thống có thể gặp gở và 

giao tiếp. 

4.2 KIẾN NGHỊ 

Với những thuộc tính đặc trưng của mình mỗi hệ thống bán lẻ 

hiện đại và truyền thống đều thu hút một lượng nhất định khách hàng 

trung thành của mình. Với siêu thị đó là những thuộc tính như tiện 

lợi, giá cả niêm yết rõ ràng, hàng hóa hợp vệ sinh, trưng bày và bảo 

quản tốt, dịch vụ khách hàng chuyên nghiệp, môi trường sạch sẽ, 

thoáng mát. Với chợ truyền thống đó là những thuộc tính như : thực 

phẩm tươi, giá cả cả phải chăng, có thể mặc cả, người bán am hiểu 

sản phẩm, gần nhà. 

Vì vậy, để có thể cạnh tranh mạnh mẽ, tác giả đề xuất một số 

kiến nghị cho cả hai định chế bán lẻ khi xác định thị trường mục tiêu 

của mình. 

Đối với siêu thị : 

Nhóm người tiêu dùng hiện đại:  

Nhóm người tiêu dùng thoáng qua: 

Nhóm người tiêu dùng truyền thống: 

Đối với chợ truyền thống: 

Nhóm người tiêu dùng hiện đại: 

Nhóm người tiêu dùng thoáng qua:  

Nhóm người tiêu dùng truyền thống: 

4.3. Ý NGHĨA VÀ ĐỐNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 

Mục đích của nghiên cứu này nhằm xác định các phân đoạn 

khách hàng hiện tại và tiềm năng dựa trên hành vi lựa chọn nơi mua 

sắm của họ khi mua sắm thực phẩm tươi sống trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng. Các nhà kinh doanh siêu thị hay các tiểu thương trong chợ 
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hoàn toàn có thể sử dụng nghiên cứu này để hiểu được các đặc tính 

của đối tượng khách hàng mình đang phục vụ cũng như hướng tới 

phân đoạn khách hàng tiềm năng.  

4.4. HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG PHÁT TRIỂN NGHIÊN CỨU 

CHO CÁC ĐỀ TÀI SAU 

Đề tài còn biểu hiện nhiều hạn chế như: 

- Chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện nên tính đại diện chưa cao. 

- Nghiên cứu chỉ thực hiện tại khu vực TP. Đà nẵng với mức thu 

nhập chưa cao như các thành phố lớn Hà Nội, TP.HCM và thói quen 

tiêu dùng cũng có thể không giống như ở các địa phương khác của 

Việt Nam vì vậy chưa thể đại diện cho hành vi tiêu dùng của người 

Việt Nam.  

- Do hạn chế về khả năng tài chính và thời gian nên đề tài chỉ 

nghiên cứu với kích thước mẫu chưa đủ lớn để mang tính đại diện 

cao, đáp viên có thể trả lời một cách chung chung nên các trả lời có 

thể không phản ảnh đúng bản chất hành vi tiêu dùng của khách hàng. 

- Thang đo có thể chưa đầy đủ các thuộc tính của nơi mua sắm 

mà người tiêu dùng sử dụng để lựa chọn địa điểm họ mua thực phẩm 

tươi sống. 

Hướng phát triển trong tương lai cho các đề tài sau: 

- Chọn mẫu ngẫu nhiên và tăng cỡ mẫu để tăng tính đại diện. 

- Kết hợp nghiên cứu tại các địa phương khác sẽ củng cố cho kết 

quả của nghiên cứu mang tính đại diện nhiều hơn cho hành vi lựa chọn 

địa điểm mua sắm của người Việt Nam 

- Cải thiện chất lượng thang đo bằng cách thêm vào một số yếu tố 

mà thang đo không đề cập. 

 


