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CHƢƠNG 1 

GIỚI THIỆU VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 

Thực phẩm – nguồn cung cấp năng lượng để duy trì sự sống, 

một trong những nhu yếu phẩm không thể thiếu – dần trở thành mối 

quan tâm hàng đầu trong cuộc sống hiện đại. Trong thế kỷ 19, thực 

phẩm đóng hộp được giới thiệu trên thị trường nhưng với một số ít 

sự lựa chọn về các sản phẩm. Các sản phẩm đóng hộp ra đời với mục 

đích giúp người tiêu dùng có thể thuận tiện sử dụng hay chế biến 

thành thức ăn. Ngày nay, trên thị trường thực phẩm đóng hộp có rất 

nhiều thương hiệu nổi tiếng, các sản phẩm đóng hộp mang thương 

hiệu riêng do các công ty sản xuất . 

Việc những nguyên liệu tươi sạch dùng để chế biến thức ăn 

không phải lúc nào cũng sẵn có, khiến cho xu hướng bảo quản thực 

phẩm bằng đóng hộp. Ngày nay, người tiêu dùng thường quyết định 

mua thực phẩm đóng hộp dựa trên sự nhận thức về các thương hiệu 

thực phẩm đóng hộp riêng. Đa số người tiêu dùng cho rằng thực 

phẩm đóng hộp thì có ít dinh dưỡng, có chứa chất bảo quản … Tuy 

nhiên, đôi khi người tiêu dùng cũng sử dụng các thực phẩm được bảo 

quản như đông lạnh, khô hoặc đóng hộp, do một số thực phẩm tươi 

không có sẵn trên thị trường hoặc các loại trái cây theo mùa. 

 Từ thực tế trên, tác giả chọn đề tài :“Nghiên cứu     nh n tố 

ảnh hƣởng   n qu  t  ịnh mu  mặt hàng thực phẩm  óng hộp” 

(Khảo sát thực tế tại thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam). 

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

- Xây dựng mô hình nghiên cứu và sử dụng mô hình này xác định 

tính chất tác động, đo lường mức độ tác động của các nhân tố tới 

quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp tại thành phố Tam Kỳ. 



2 

- Phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố đối 

với quyết mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp của người tiêu dùng. 

- Đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm gia tăng quyết định 

mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp của người tiêu dùng. 

1.3. ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU  

Bài nghie n cứu đu ợc thực hiện tại thành phố Tam Kỳ - tỉnh 

Quảng Nam trong thời gian từ tháng 2 2016 đến tháng 4 2016. Đối 

tu ợng khảo sát: ngu  ời dân thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng Nam đã 

từng sử dụng các mặt hàng thực phẩm đóng hộp. 

1.4 . PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Bước 1 : Nghiên cứu định tính 

Bước 2 : Nghiên cứu định lượng 

1.5.  Ý NGHĨA VÀ ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN CỨU  

- Về mặt l  thuyết: Hệ thống hóa l  thuyết về thị trường người 

tiêu dùng, hành vi mua s m và quyết định mua s m của khách hàng.  

- Về mặt thực ti n : Đề tài nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng 

đến quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp, giải thích sự ảnh 

hưởng của các nhân tố đến quyết định mua hàng dưới góc độ kinh tế 

thị trường. Đề tài nghiên cứu này đem lại một số   nghĩa về thực ti n 

cho các doanh nghiệp thuộc lãnh vực sản xuất và tiêu thụ mặt hàng 

thực phẩm đóng hộp tại Việt Nam. 

-  ết quả nghie n cứu này giúp cho các doanh nghiệp kinh doanh 

mặt hàng thực phẩm đóng hộp hiểu r  ho n về nhân tố ảnh hu ởng đến 

quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp. 

1.6. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN  

Ngoài các phần như : Mục lục, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ 

lục,... Luận văn được kết cấu thành 5 chương . 
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CHƢƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUYẾT ĐỊNH MUA 

VÀ CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐI TRƢỚC 

2.1.  LÝ THUYẾT HÀNH VI CỦA NGƢỜI TIÊU DÙNG 

2.1.1. Khái niệm ngƣời tiêu dùng 

2.1.2 . Khái niệm hành vi ngƣời tiêu dùng 

Theo Philip  otler, hành vi người tiêu dùng được định nghĩa: “Một 

tổng thể những hành động di n biến trong suốt quá trình kể từ khi 

nhận biết nhu cầu cho tới khi mua và sau khi mua sản phẩm". Nói cách 

khác, hành vi của người tiêu dùng là cách thức các cá nhân ra quyết 

định sẽ sử dụng các nguồn lực sẵn có của họ (thời gian, tiền bạc, nỗ 

lực) như thế nào cho các sản phẩm tiêu dùng. 

2.1.3. Mô hình hành vi ngƣời tiêu dùng 

2.1.4. Các y u tố ảnh hƣởng   n hành vi ngƣời tiêu dùng 

Có 4 yếu tố đó là :yếu tố văn hóa, yếu tố xã hội, yếu tố cá nhân, 

yếu tố tâm lý. 

2.2 . LÝ THUYẾT QUYẾT ĐỊNH MUA VÀ TIẾN TRÌNH RA 

QUYẾT ĐỊNH MUA 

2.2.1. Lý thuy t về quy t  ịnh mua 

2.2.2. Các loại hành vi quy t  ịnh mua 

Đó là : Hành vi mua phức tạp, hành vi mua có sự hối tiếc, hành vi 

mua tìm kiếm sự đa dạng, hành vi mua thông thường (theo thói quen) 

2.3. TIẾN TRÌNH RA QUYẾT ĐỊNH MUA 

Tiến trình mua của khách hàng thường trải qua 5 giai đoạn là 

nhận biết nhu cầu, tìm kiếm thông tin, đánh giá các lựa chọn, lựa 

chọn mua và đánh giá sau khi mua. Tuy nhiên không phải tất cả các 

sản phẩm đều như thế, đặc biệt là những mặt hàng ít được quan tâm. 
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Người tiêu dùng có thể bỏ qua hoặc đảo lộn vài giai đoạn. Các di n 

biến trong các quá trình tâm lý của cá nhân liên kết chặt chẽ với tiến 

trình ra quyết định. Năm giai đoạn của quá trình quyết định mua 

được sử dụng để mô tả tổng quát và đầy đủ hành vi mua, song trong 

từng tình huống cụ thể, với một người mua cụ thể không nhất thiết 

phải bao hàm đẩy đủ các bước nói trên. Để thuận tiện cho việc đi sâu 

nghiên cứu quá trình quyết định mua, từng giai đoạn của quá trình sẽ 

tương ứng với thời điểm mua s m của người tiêu dùng, đó là : Hành vi 

người tiêu dùng trước khi mua s m, khi mua s m và sau khi mua s m. 

2.4. TỔNG QUAN VỀ THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP VÀ PHẠM 

VI NGHIÊN CỨU 

2.4.1. Thực phẩm  óng hộp 

Thực phẩm đóng hộp là các loại thực phẩm đóng trong hộp thiếc, 

hộp nhôm; tuy nhiên nhiều loại được đóng gói trong lọ thuỷ tinh, hộp 

nhựa, túi giấy tráng ny-lon và các sản phẩm được xử lý bằng nhiệt độ 

cao (UHT-ultra heat treated) cũng được coi là thực phẩm đóng hộp. 

Hầu hết thực phẩm đóng hộp là thực phẩm đã được tiệt trùng trong 

quá trình chế biến, có nghĩa là các loại vi khuẩn gây bệnh có thể hiện 

diện trong thức ăn đều đã được tiêu diệt. 

Các nguyên liệu để đóng lọ cũng từ đó phong phú hơn như rau củ 

quả, trái cây, cá/hải sản, thịt … Nguyên t c của việc đóng hộp nói 

chung gồm quá trình loại bỏ oxy, vô hoạt enzym gây phân hủy thực 

phẩm, ngăn chặn sự phát triển của vi sinh vật bằng cách tạo ra môi 

trường yếm khí và chân không.  

2.4.2. Tổng quan ngành công nghiệp thực phẩm  óng hộp tại 

Việt Nam 

Theo VnEconomy, tỷ lệ tăng trưởng chi tiêu của người tiêu dùng 

(CAGR) của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020 được dự báo sẽ 
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thuộc loại cao nhất trong khu vực ASEAN(nguồn: Global Insights, 

Bain Analysis). Từ năm 2004 – 2014, ngành công nghiệp thực phẩm 

đóng hộp của Việt Nam sẽ tăng 24,2% về lượng và 48,7% về giá trị 

doanh số bán hàng. Tại Việt Nam, những tên tuổi khá quen thuộc 

trong ngành hàng này phải kể tới, như Vissan, Hạ Long, Việt Đức, 

Cầu Tre, Saigon Food…  

2.4.3. Ph n tí h xu hƣớng tiêu dùng mặt hàng thực phẩm 

 óng hộp tại Việt Nam 

Do cuộc sống bận rộn cùng với lối sống hiện đại ở các thành phố 

lớn dẫn đến nhu cầu về các loại thực phẩm chế biến sẵn ngày càng 

gia tăng .Nhịp sống tất bật khiến người tiêu dùng ít có thời gian vào 

bếp, vì vậy việc tạo ra những thực phẩm được chế biến sơ bộ với 

lượng gia vị ít là cần thiết và đáp ứng được nhu cầu khách hàng 

Người tiêu dùng ngày nay đang có xu hướng quan tâm và nhận 

thức tốt hơn về nguồn gốc và vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm nâng 

cao chất lượng cuộc sống.  

Những người có mong muốn chế biến đồ hộp tại nhà sẽ được 

thuyết phục sử dụng sản phẩm của những nhà sản xuất thực phẩm có 

uy tín nhằm giúp tiết kiệm thời gian và công sức trong việc chế biến 

cũng như an toàn khi sử dụng. Hiện nay, trên thị trường thực phẩm 

đóng hộp các thương hiệu uy tín trên kh p thế giới đang dần chiếm 

ưu thế thị trường này. 

2.4.4. Tổng qu n về thành phố T m Kỳ - Tỉnh Quảng N m 

2.5. TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU GẦN ĐÂY  

2.5.1. Các công trình nghiên cứu nƣớc ngoài 

- Mô hình Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua thực phẩm 

hữu cơ của người tiêu dùng của Jay Dickieson và Victoria Arkus 

(2009). Một cuộc khảo sát được tiến hành vào tháng bảy năm 2009 
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cho thấy hành vi của người tiêu dùng bị ảnh hưởng của các yếu tố 

sau đây: Ý thức sức khoẻ, nhận thức chất lượng, mối quan tâm về an 

toàn thực phẩm, niềm tin vào nhãn hiệu của thực phẩm hữu cơ và 

giá. 

- Mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu thực phẩm của 

Lingling Wang (2003).  

 - Mô hình nghiên cứu Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết 

định mua của Lotfi và Kouchak Amoli (2015)  

- Mô hình nghiên cứu Nghiên cứu về quyết định mua mặt hàng 

thực phẩm đóng hộp tại Seri Iskandar của Musfirah Mohamad (2015) 

2.5.2. Các công trình nghiên cứu trong nƣớc 

- Nghiên cứu của Nguy n Thúy Huỳnh Loan và Phan Minh Nhựt 

(2008) . Hai tác giả này đã thực hiện công trình nghiên cứu “Các 

nhân tố ảnh hưởng đến xu hướng mua trong thị trường nước giải khát 

tại Tp.HCM” Trường Đại học Bách khoa TP.HCM được thực hiện 

năm 2008 thông qua việc khảo sát 300 bảng câu hỏi từ người tiêu 

dùng tại TP.HCM. 

- Mô hình nghiên cứu của Lê Thuỳ Hương (2014): Trong công 

trình “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến   định mua thực phẩm 

an toàn của cư dân đô thị - Lấy ví dụ tại thành phố Hà Nội” đã tổng 

hợp nên một mô hình nghiên cứu bằng cách đưa vào những nhân tố 

tác động tới   định mua thực phẩm an toàn quan trọng và phù hợp 

với điều kiện nghiên cứu tại Việt Nam. 

- Mô hình của Nguy n Văn Ngọc & Trần Chí Tường (2014): Với 

đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua sản 

phẩm nước m m Phú Quốc trên địa bàn tỉnh Kiên Giang” đã xác 

định được 8 nhân tố độc lập với 36 biến quan sát có ảnh hưởng đến 

quyết định mua sản phẩm nước m m Phú Quốc của người tiêu dùng.  
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2.5.3. Tổng quan các sách tham khảo 

- Giáo trình Marketing Căn bản - NXB Lao Động của Philip 

Kotler. 

- Giáo trình Quản trị Marketing – Nhà xuất bản Tài chính của 

nhóm - biên soạn PGS.TS Lê Thế Giới, TS Nguy n Xuân Lãn, ThS 

V  Quang Trí, ThS Đinh Thị Lệ Trâm, ThS Phạm Ngọc Ái. 

- Giáo trình Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS của tác giả 

Hoàng Trọng và Chu Nguy n Mộng Ngọc. 

2.6 . MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU, CÁC GIẢ THUYẾT VÀ 

THANG ĐO 

2.6.1. Cơ sở  ề xuất mô hình 

Quyết định mua thực phẩm đóng hộp sẽ chịu ảnh hưởng của một 

tổ hợp các yếu tố văn hóa, xã hội, cá nhân, tâm lý cùng các tác nhân 

biên ngoài, nhận thức về thương hiệu, giá cả, truyền thông, phân phối 

sản phẩm. Đối với sản phẩm thực phẩm nói chung thì nhận thức về 

chất lượng và vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm là những yếu tố 

được quan tâm hàng đầu.  Khi nghiên cứu về quá trình ra quyết định 

của khách hàng hầu hết các tác giả đều thừa nhận các yếu tố thuộc 

chương trình marketing của doanh nghiệp như chính sách giá, phân 

phối, truyền thông cổ động, thương hiệu ảnh hưởng rất lớn đến quyết 

định mua của người tiêu dùng. Giá cả phải chăng, sự nhận biết 

thương hiệu cao, sự sẵn có của sản phẩm,.. là những yếu tố ảnh 

hưởng rất lớn đến quyết định mua. 

Trong quá trình nghiên cứu các tác giả Lingling Wang (2003), Jay 

Dickieson và Victoria Arkus ( 2009), Lotfi và Kouchak Amoli 

(2015), Musfirah Mohamad (2015), Lê Thuỳ Hương (2014), Nguy n 

Thúy Huỳnh Loan và Phan Minh Nhựt (2008), Nguy n Thị Thanh 
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Huyền (2013) cũng nhận thấy người tiêu dùng trong quyết định mua 

sản phẩm còn bị ảnh hưởng bởi nhóm tham khảo. 

Sự tiện lợi được xem như công năng của các sản phẩm đóng hộp. 

Các tác giả  Lingling Wang (2003), Nguy n Thúy Huỳnh Loan và 

Phan Minh Nhựt (2008), Nguy n Văn Ngọc & Trần Chí Tường 

(2014) cũng lựa chọn thang đo này trong nghiên cứu của mình. 

2.6.2. Mô hình  ề xuất nghiên  ứu 

 

2.6.3.  Mô tả các bi n trong mô hình 

- Giả thuyết H1: Nhân tố “Niềm tin vào thương hiệu” có mối 

quan hệ cùng chiều (+) với quyết định mua. 

- Giả thuyết H2: Nhân tố “Nhận thức về giá” có tác động đến 

quyết định mua.  

- Giả thuyết H3: Nhân tố “Hình thức bao bì của sản phẩm” có ảnh 

hưởng đến quyết định mua. 
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- Giả thuyết H4: Nhân tố “Nhóm tham khảo” có tác động đến 

quyết định mua.  

- Giả thuyết H5:Nhân tố “Nhận thức về chất lượng” có ảnh hưởng 

đến quyết định mua.  

- Giả thuyết H6: Nhân tố “Mối quan tâm về an toàn vệ sinh thực 

phẩm” có ảnh hưởng đến quyết định mua.  

- Giả thuyết H7: Nhân tố “Truyên thông đại chúng” có ảnh hưởng 

đến quyết định mua.   

- Giả thuyết H8: Nhân tố “Hệ thống phân phối” có ảnh hưởng 

dương đến quyết định mua.   

- Giả thuyết H9: Nhân tố “Hệ thống phân phối” có ảnh hưởng 

dương đến quyết định mua.   

2.6.4. Xây dựng th ng  o thử 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 

Chương 2 đã hệ thống lại cơ sở lý thuyết và các mô hình nghiên 

cứu về quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp. Tóm t t các 

nghiên cứu về thang đo nhân tố và một số công trình nghiên cứu có 

liên quan. Trong chương 2 đề cập đến mô hình nghiên cứu đề xuất và 

xây dựng thang đo. 

Giả thiết tác giả đề xuất mô hình với 9 nhân tố ảnh hưởng đến quyết 

định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp của người tiêu dùng: (1) 

Nhân tố niềm tin vào thương hiệu, (2) nhân tố Nhận thức về giá, (3) 

nhân tố Hình thức bao bì sản phẩm, (4) nhân tố Nhóm tham khảo, (5) 

nhân tố Nhận thức về chất lượng, (6) nhân tố Mối quan tâm về an 

toàn vệ sinh thực phẩm, (7) nhân tố Hệ thống phân phối, (8) nhân tố 

Sự tiện lợi, (9) nhân tố Truyền thông đại chúng. 
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CHƢƠNG 3 

 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1 . THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Quy trình nghiên cứu 
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3.1.2. Quy trình xây dựng bảng câu hỏi 

3.1.3. Mẫu nghiên cứu 

3.2. NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

3.2.1. Mục tiêu của phỏng vấn sâu 

3.2.2. Phƣơng ph p thực hiện phỏng vấn sâu 

3.2.3. K t quả nghiên cứu  ịnh tính 

Qua nghiên cứu định tính, các biến độc lập đã được sàng lọc và 

kiểm tra mối quan hệ với biến phụ thuộc. Cụ thể : 

- Trong quá trình thảo luận nhóm, người tiêu dùng đưa ra   kiến 

rằng : nhân tố “ Sự tiện lợi” đối với thực phẩm đóng hộp mang hàm 

ý chính là chức năng, công dụng của sản phẩm này, nhân tố này nên 

được hiểu nhưng một biến ẩn của quá trình khảo sát. Khi nghiên cứu 

về quyết định mua đối với mặt hàng thực phẩm đóng hộp, về mặt 

thực ti n đối với nhà sản xuất thì nhân tố “Sự tiện lợi” chính là động 

cơ mà người tiêu dùng khi quyết định mua thực phẩm đóng hộp, là 

nhân tố bên trong ảnh hưởng đến quyết định mua. Trong bảng điều 

tra, nhân tố này không cần phải khảo sát, khi đưa vào sẽ ảnh hưởng 

đến các nhân tố khác trong bảng điều tra, nên tác giả sẽ loại bỏ nhân 

tố này trong bảng điều tra. 

- Bên cạnh đó, nhân tố “ Hệ thống phân phối” cũng nên được loại 

bỏ do hiện nay, các mặt hàng thực phẩm đóng hộp đều được trưng 

bày và tiêu thụ tại siêu thị, chợ và cửa hàng tạp hoá. Do tại địa 

phương khảo sát, kênh phân phối bán lẻ chỉ tập trung tại 3 hệ thống 

này, mặc dù những nghiên cứu trước có nghiên cứu về nhân tố “ Hệ 

thống phân phối”, ở các nước phát triển hệ thống phân phối bán lẻ rất 

phát triển và có nhiều hình thức như cửa hàng tiện lợi, cửa hàng 

online, … Nên nếu nghiên cứu thêm về hệ thống phân phối cũng 

không đưa ra giải pháp cho nhà sản xuất . 
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- 02 trong số 06 người tiêu dùng được hỏi không nhìn thấy mối 

quan hệ giữa Nhóm tham khảo và  Mối quan tâm về an toàn vệ sinh 

thực phẩm đến quyết định mua thực phẩm đóng hộp 

- Những nhân tố còn lại: Niềm tin vào thương hiệu, Nhận thức về 

giá, Hinh thức bao bì của sản phẩm, Nhận thức về chất lượng, 

Truyền thông đại chúng được tất cả các đối tượng được phỏng vấn 

nhất trí là có mối quan hệ với quyết định mua thực phẩm đóng hộp. 

Trong số những người được hỏi có 70% cho rằng nhân tố Niềm 

tin vào thương hiệu và Nhận thức về chất lượng là hai nhân tố quan 

trọng nhất ảnh hưởng quyết định mua thực phẩm đóng hộp.  

Kết quả nghiên cứu định tính giúp tác giả đưa ra mô hình nghiên 

cứu chính thức như sau:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

MUA MẶT HÀNG 

THỰC PHẨM 

ĐÓNG HỘP 

Niềm tin vào thương hiệu 

Nhận thức về giá 

Hình thức bao bì sản phẩm 

Nhóm tham khảo 

Mối quan tâm về an toàn vệ 

sinh thực phẩm 

Truyền thông đại chúng 

Nhận thức về chất lượng 
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- Biến phụ thuộc là: Quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng 

hộp 

- Các biến độc lập gồm: Nhân tố Niềm tin vào thương hiệu, nhân 

tố Nhận thức về giá, nhân tố Hình thức bao bì sản phẩm, nhân tố 

Nhóm tham khảo, nhân tố Nhận thức về chất lượng, nhân tố Mối 

quan tâm về an toàn vệ sinh thực phẩm, nhân tố Truyền thông đại 

chúng. 

Bên cạnh đó, nhóm thảo luận cũng đề nghị một số điều chỉnh đối 

với từ ngữ và nội dung của bảng hỏi. 

Th ng  o trƣớ  khi  iêu  hỉnh Th ng  o s u khi  iêu  hỉnh 

Mối quan tâm về an toàn vệ 

sinh thực phẩm 

Mối quan tâm về an toàn vệ sinh 

thực phẩm 

Nếu tôi sử dụng thực phẩm đóng 

hộp thì tôi cũng quan tâm đến vệ 

sinh an toàn thực phẩm 

    Các sản phẩm đóng hộp đạt vệ 

sinh an toàn thực phẩm 

Tôi quan tâm đến hàm lượng các 

chất phụ gia có trong thực phẩm 

đóng hộp 

   Hàm lượng các chất phụ gia có 

trong thực phẩm đóng hộp đạt 

mức an toàn 

Truyền thông đại chúng Truyền thông đại chúng 

Tôi quan tâm đến các sản phẩm 

đóng hộp do sự truyền thông của 

công ty 

Tôi quan tâm đến các sản phẩm 

đóng hộp do các Công ty quảng 

cáo 

3.2.4. Diễn  ạt và mã hó  th ng  o 

3.3. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 

3.3.1. Mục tiêu nghiên cứu chính thức 

3.3.2. Phƣơng ph p nghiên cứu chính thức 

(1) Thống kê mô tả dữ liệu thu thập  
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(2) Kiếm định giá trị của thang đo bằng phương pháp phân tích 

nhân tố EFA 

(3) Đánh giá độ tin cậy của thang đo 

(4) Phân tích mô hình hồi Binary logistic 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 

Luận văn được thực hiện qua hai giai đoạn là nghiên cứu định 

tính và nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định tính sử dụng 

phương pháp phỏng vấn sâu được thực hiện trước để định hướng cho 

nghiên cứu định lượng. Nghiên cứu định lượng sử dụng phương pháp 

điều tra chọn mẫu với công cụ là bảng hỏi và xử lý dữ liệu bằng phàn 

mềm SPSS phiên bản 2.0.  
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CHƢƠNG 4 

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1.  THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU  

4.1.1. Thu thập dữ liệu 

Có 199 mẫu hợp lệ được dùng làm dữ liệu cho nghiên cứu.  

4.1.2. Đặ   iểm nhân khẩu học 

Trong mẫu nghiên cứu tỉ lệ khách hàng nữ chiếm khá lớn 

75.4%, khách hàng nam chiếm tỉ lệ 24.6%.  

Dựa vào kết quả khảo sát có thể thấy đối tượng nghiên cứu chủ 

yếu thuộc nhóm tuổi từ 18 – 35 tuổi (chiếm 38.62%) và từ 35 – 55 

tuổi (chiếm 49.7%). Đối tượng khách hàng trên 55 tuổi chiếm tỉ lệ 

10.1% và ít nhất là khách hàng dưới 18 tuổi chiếm 2% 

Phần lớn khách hàng trong mẫu thuộc nhóm thu nhập dưới 5 triệu 

(chiếm 52.3%). Khách hàng có thu nhập trong khoảng từ 5 – 10 triệu 

chiếm 33.2%. Còn lại là nhóm thu nhập trên 10 triệu chiếm 14.6%. 

4.2.  PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 

Với 7 nhân tố đề xuất và 22 biến quan sát đo lường sau khi phân 

tích EFA ta có kết quả như sau: 

Hệ số KMO and Bartlett's Test = 0.6701>0.5 phân tích EFA có ý 

nghĩa. 

Phương sai trích 78.9%>50%, trị số Eigenvalue =1.003>1 

Dựa vào kết quả trên bảng ma trận xoay trên ta có thể thấy các 

biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0.5 nên không có biến 

quan sát nào bị loại ra khỏi mô hình.  

Nhìn chung sau phân tích EFA có thể kết luận từ 22 biến quan 

sát trích được 7 nhân tố, các hệ số đều đảm bảo về mặt thống kê cho 

thấy phân tích EFA có   nghĩa. Các thang đo được trích ra từ EFA sẽ 

được đánh giá độ tin cậy bằng kiểm định bằng phân tích Cronbach’s 

Alpha. 
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4.3. KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CÁC THANG ĐO 

Các thang đo sau khi đánh giá độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s 

Alpha  có đặc điểm: 

- Hệ số Cronbach’s Alpha. >0.6 

- Hệ số tương quan biến tổng >0.3 

- Không có biến nào bị loại ra khỏi mô hình 

4.4. PHÂN TÍCH HỒI QUY BINARY LOGISTIC 

Thông qua nguồn dữ liệu thu thập được từ 199 bộ hồ sơ phỏng 

vấn khách hàng ngẫu nhiên tác giả sử dụng mô hình hồi quy Binary 

Logistic để xây dựng mô hình nhân tố. 

Kết quả phân tích hồi quy như sau: 

- Liên hệ tuyến tính của toàn bộ các hệ số trong mô hình có ý 

nghĩa trong việc giải thích cho biến phụ thuộc. 

- Giá trị của -2LL = 33.898 không cao l m, như vậy mô hình hồi 

quy có độ phù hợp khá tốt. 

Hai biến biến X2 (Nhận thức về giá) và X3 (Hình thức bao bì 

của sản phẩm) có giá trị Sig.>0.05 nên không có cơ sở để bác bỏ H0 

= βNhận thức về giát =0, H0 = βHình thức bao bì sản phẩm  =0. Vì vậy có thể kết 

luận hai biến này không có   nghĩa trong mô hình hồi quy. 

Các biến còn lại X1, X4, X5, X6, X7 đều có giá trị Sig.<0.05 

nên ta an toàn bác bỏ giả thuyết H0 = βNiềm tin vào thương hiệu =0, H0 = 

βNhóm tham khảo =0, H0 = βNhận thức về chất lượng =0, H0 = βMối quan tâm vệ sinh an toàn 

thực phẩm =0, H0 = βTruyền thông đại chúng =0. Như vậy các hệ số hồi quy của 

các biến này có   nghĩa và được sử dụng tốt trong mô hình. 

Từ các hệ số hồi quy này ta viết được phương trình: 

  
      

      
  -34.976 +3.402*Niềm tin vào thương hiệu + 

1.325*Nhóm tham khảo+ 2.219*Nhận thức về chất lượng + 

3.062*Mối quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm + 2.425*Tuyền 

thông đại chúng. 
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+ 1.325*Nhóm tham khảo+ 2.219*Nhận thức về chất lượng + 

3.062*Mối quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm + 2.425*Tuyền 

thông đại chúng. 

Như vậy 5 yếu tố Niềm tim vào thương hiệu, nhóm tham khảo, 

nhận thức về chất lượng, mối quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm, 

truyền thông đại chúng đều có ảnh hưởng tới quyết định sản phẩm 

đồ hộp. Cụ thể: Niềm tin vào thương hiệu và Mối quan tâm vệ sinh 

an toàn thực phẩm là hai nhân tố tác động mạnh nhất. Truyền thông 

đại chúng và nhận thức về chất lượng có mức độ tác động cao thứ  

nhìn đến quyết định sử dụng các sản phẩm đồ hộp của khách hàng. 

Nhóm tham khảo là nhân tố có mức tác động kém hơn cả. Các giá trị 

thống kê cho thấy mô hình hồi quy có độ phù hợp khá tốt. 

Vậy chấp nhận các giả thuyết H1, H4, H5, H6, H7, Bác bỏ hai 

giả thuyết H2, H3. 

4.5. THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC THANG ĐO THUỘC MÔ HÌNH 

HỒI QUY 

4.5.1. Th ng  o niềm tin thƣơng hiệu 

Kết quả khảo sát cho thấy hiện nay khách hàng có niềm tin vào 

các thương hiệu thực phẩm đóng hộp uy tín vơi mức trung bình 3.68 

thuộc mức độ đồng ý. Tuy nhiên niềm tin của khách hàng vào quảng 

cáo của siêu thị, của hàng và tuyên số của nhà sản xuất thực phẩm 

đóng hộp lại không cao.  

4.5.2. Th ng  o Nhóm th m khảo 

Hầu hết khách hàng được hỏi đều đồng ý rằng các nhóm tham 

khảo như gia đình, người xung quanh, những người tiêu dùng khác 

đều ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ. Đây là một gợi ý tốt 

cho các chương trình truyền thông của các đơn vị sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm đóng hộp . 

4.5.3. Th ng  o Nhận thức về chất lƣợng 

Các tiêu chí thuộc thang đo Nhận thức về chất lượng có mức đánh 

giá bình thường (s p sĩ 3). Có thể thấy hiện tại khách hàng chưa đánh 



18 

giá cao chất lượng các sản phẩm đóng hộp. Đây là một nhân tố ảnh 

hưởng khá lớn đến quyết định mua của khách hàng.  

4.5.4. Th ng  o Mối quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm 

Nhìn chung, khách hàng vẫn chưa đánh giá cao mức độ vệ sinh an 

toàn thực phẩm trong sản phẩm đóng hộp hiện nay. Hầu hết khách 

hàng đồng   với tiêu chí “Tôi lựa chọn các sản phẩm đóng hộp có 

cam kết của nhà sản xuất về an toàn vệ sinh thực phẩm”.  

4.5.5. Th ng  o tru ền thông  ại chúng 

Các khách hàng rất quan tâm đến các truyền thông đại chúng của 

nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm đóng hộp. Như vậy, muốn gia 

tăng quyết định mua thì yếu tố này cũng cần được các nhà sản xuất 

kinh doanh sản phẩm đồ hộp phải xây dựng được các chương trình 

truyền thông hiệu quả. 

KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 

Chương 4 đã trình bày các kết quả khảo sát khách hàng về các 

nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng 

hộp của khách hàng. Đầu tiên là thống kê mô tả mẫu. Kết quả này đã 

cho cái nhìn khái quát về số lượng và tỷ lệ các nhóm khác nhau trong 

mẫu theo từng biến kiểm soát. Tiếp theo là kiểm định dạng phân phối 

của các biến và kết quả kiểm định này đã khẳng định các biến nghiên 

cứu đều có phân phối chuẩn. Sau đó các thang đo được đánh giá giá 

trị bằng kiểm định EFA và kiểm định độ tin cậy bằng Cronbach 

Alpha. Kết quả các kiểm định đều hợp lệ. Chương tiếp theo sẽ trình 

bày những nội dung cuối cùng của luận văn bao gồm tóm t t kết quả 

nghiên cứu, thảo luận kết quả nghiên cứu, một số đề xuất cho các 

nhà quản trị , những hạn chế của nghiên cứu và các hướng nghiên 

cứu tiếp theo.  
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CHƢƠNG 5 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1. TÓM TẮT VÀ BÌNH LUẬN MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN 

CỨU CHÍNH 

- Từ 22 biến quan sát sau khi phân tích EFA trích được 7 nhân tố. Các 

thông số thống kê đều đạt yêu cầu thế hiện phân tích EFA có   nghĩa. 

- Các thang đo trích ra được từ phân tích EFA sau khi kiểm tra độ 

tin cậy bằng Cronbach’s Alpha đều đạt yêu cầu.  

- Có 7 nhân tố được đưa vào phân tích hồi quy Binary Logistic thì 

có 5 nhân tố là: Niềm tin vào thương hiệu, nhóm tham khảo, nhận 

thức về chất lượng, mối quan tâm vệ sinh an toàn thực phẩm, truyền 

thông đại chúng có giá trị Sig.<0.05 thỏa mãn về mặt thống kê nên 

có   nghĩa giải thích trong mô hình. Hai nhân tố nhận thức về giá, 

hình thức của bao bì có giá trị Sig.>0.05 không có   nghĩa giải thích 

nên bị loại ra khỏi mô hình. Vì vậy giả thiết H1, H4, H5, H6, H7 

được chấp nhận. Giả thiết H2 và H3 bị bác bỏ. 

- Dựa vào giá trị beta của các biến độc lập cho thấy mức tác động 

của các nhân tố đến quyết định sử dụng các mặt hàng thực phẩm 

đóng hộp như sau: 

Nhân tố Hệ số beta Mứ  t    ộng 

Niềm tin thương hiệu  3.402 Nhất 

Mối quan tâm vệ sinh an toàn thực 

phẩm 
3.062 Nhì 

Truyền thông đại chúng 2.425 Ba 

Nhận thức về chất lượng 2.219 Bốn 

Nhóm tham khảo 1.325 Năm 
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 Kết quả thống kê mô tả thang đo likert các nhân tố trích ra từ 

mô hình hồi quy như sau: 

+ Khách hàng có niềm tin vào các thương hiệu thực phẩm đóng 

hộp uy tín, nhưng niềm tin của khách hàng vào quảng cáo của siêu 

thị, của hàng và tuyên số của nhà sản xuất thực phẩm đóng hộp lại 

không cao.  

+ Các nhóm tham khảo như gia đình, người xung quanh, những 

người tiêu dùng khác đều ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của họ.  

+ Có thể thấy hiện tại khách hàng chưa đánh giá cao chất lượng 

các sản phẩm đóng hộp.  

+ Khách hàng vẫn chưa đánh giá cao mức độ vệ sinh an toàn thực 

phẩm trong sản phẩm đóng hộp hiện nay 

+ Các khách hàng rất quan tâm đến các truyền thông đại chúng 

của nhà sản xuất, kinh doanh thực phẩm đóng hộp. Quyết định mua 

của người tiêu dùng cũng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi yếu tố này.  

5.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH  

- Hàm ý nâng cao các yếu tố thuộc thang đo “Niềm tin thương hiệu”  

Theo kết quả nghiên cứu, “ Niềm tin thương hiệu” là nhân tố 

quan trọng nhất ảnh hưởng đến “Quyết định mua” của người tiêu 

dùng. Người tiêu dùng quan tâm đến thương hiệu sản phẩm, bởi vì 

đây là yếu tố tạo ra giá trị khách hàng cốt lõi. Doanh nghiệp sở hữu 

một thương hiệu sản phẩm mà luôn được người tiêu dùng ghi nhớ và 

đánh giá cao sẽ là một lợi thế cạnh tranh vượt trội. Vì vậy, các doanh 

nghiệp cần phải củng cố và bảo vệ thương hiệu sản phẩm: tập trung 

xây dựng, giữ gìn danh tiếng, uy tín, đăng k  mã vạch, dùng tem 

chống hàng giả,.. 

- Hàm ý nâng cao các yếu tố thuộc thang đo “Mối quan tâm vệ 

sinh an toàn thực phẩm” 
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 Các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm đóng hộp cần quan tâm 

đến việc làm sao để người tiêu dùng có thể nhận biết sản phẩm của 

mình đảm bảo được vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản 

xuất cũng như được cơ quan chức năng chứng nhận 

- Hàm ý nâng cao các yếu tố thuộc thang đo “Nhận thức về chất 

lượng” 

Nguyên lý marketing luôn chỉ ra rằng sản phẩm là cốt lõi của 

chiến lược marketing hỗn hợp. Sản phẩm có chất lượng phù hợp với 

mong muốn của khách hàng sẽ tự được tiêu thụ. Để làm tăng quyết 

định mua thực phẩm đóng hộp của người tiêu dùng, doanh nghiệp 

cần sản xuất các sản phẩm với chất lượng tốt, đủ tiêu chuẩn an toàn 

vệ sinh và đưa ra những hoạt động truyền thông để thông tin về chất 

lượng sản phẩm được người tiêu dùng biết đến. 

- Hàm ý nâng cao các yếu tố thuộc thang đo “Truyền thông đại 

chúng” 

Kết quả cũng chỉ ra rằng tác động của truyền thông đại chúng là 

tác động nhỏ nhất. Xét về khách quan thì truyền thông đại chúng đi 

thông báo các thông tin mà chưa có sự kiểm chứng từ kinh nghiệm 

sử dụng thực. Về mặt chủ quan thì các thông tin qua truyền thông đại 

chúng chưa có độ tin cậy cao do đó tính chất ảnh hưởng tới quyết 

định mua chưa cao. Để tăng ảnh hưởng của truyền thông đại chúng 

tới quyết định mua trong tương lai thì các doanh nghiệp cần truyền đi 

những thông tin chính xác, chân thực từ đó sẽ xây dựng được niềm 

tin trong người tiêu dùng và làm tăng quyết định mua của họ. 

- Hàm ý nâng cao các yếu tố thuộc thang đo “Nhóm tham khảo” 

Người tiêu dùng có tham khảo ý kiến của những người xung 

quanh để hình thành nên những thông tin về thực phẩm đóng hộp, họ 
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sử dụng những thông tin như chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, 

.. để mua thực phẩm đóng hộp . 

5.3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ 

5.3.1 Đối với hệ thống phân phối sản phẩm (cửa hàng, siêu thị...) 

- Mở rộng kênh phân phối, tạo thuận lợi cho người tiêu dùng d  

dàng tiếp cận với mặt hàng thực phẩm đóng hộp. 

- Xây dựng thương hiệu của nhà phân phối để tạo niềm tin đối với 

người tiêu dùng. 

- Tăng cường quảng bá sản phẩm, tuyên truyền tạo sự quan tâm 

của người tiêu dùng. 

- Các sản phẩm đóng hộp được bày bán đều nên để chứng nhận 

về chất lượng của cơ quan có thẩm quyền và đảm bảo thông tin trên 

bao bì sản phẩm đầy đủ, chính xác và d  hiểu. 

5.3.2. Đối với các ban ngành chứ  năng 

- Nhà nước đã đưa ra các văn bản quy định về việc sản xuất và kinh 

doanh thực phẩm. Cần có những chương trình truyền thông để tuyên 

truyền về pháp luật, đưa những văn bản này tới gần hơn với các doanh 

nghiệp sản xuất kinh doanh và với người tiêu dùng. Từ đó, khơi dậy ý 

thức trách nhiệm đạo đức của người sản xuất và kinh doanh và ý thức 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của người tiêu dùng. 

- Nhà nước cần đưa ra những biện pháp quản lý thị trường thực 

phẩm chặt chẽ hơn. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, cần có những 

hoạt động thường xuyên kiểm tra và giám sát quy trình sản xuất. Đối 

với các doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực phẩm, các cơ quan chức 

năng về vệ sinh an toàn nên thường xuyên kiểm tra.  

- Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm soát chất lượng  

trong sản xuất và trên thị trường.  
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5.4. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ ĐỀ NGHỊ VỀ HƢỚNG 

NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

5.4.1. Hạn ch  củ   ề tài nghiên cứu 

- Thứ nhất, do nguồn lực hạn chế, tác giả chỉ có thể thực hiện 

nghiên cứu với một số ít nhân tố. Bên cạnh tất cả các biến đã được 

lựa chọn sử dụng trong nghiên cứu này, còn có những nhân tố khác 

ảnh hưởng đến quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng hộp của 

người tiêu dùng như xuất xứ thương hiệu, hệ thống phân phối, chiến 

lược Marketing... Do đó, những nghiên cứu tiếp theo cần xem xét 

những yếu tố này trong mô hình nghiên cứu. 

- Thứ hai, mẫu thu thập được phân bố tại thành phố nhỏ, không 

đồng đều cho từng nhóm điều tra tại từng xã phường và điều này có 

thể gây ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu. Do đó, những nghiên cứu 

tiếp theo cần lấy mẫu lớn hơn nữa và phân bố đồng đều các mẫu thu 

thập trên kh p địa bàn nghiên cứu.  

- Cuối cùng, một số thang đo trong nghiên cứu này chỉ có 3 biến 

quan sát, điều này cũng có thể ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu. 

Do đó, những nghiện cứu tiếp theo cần mở rộng thang đo hơn để 

thang đo được chính xác và không bỏ sót biến quan sát. 

5.4.2. Gợi ý cho nghiên cứu ti p theo 

Từ kết quả nghiên cứu của luận văn, các nghiên cứu tiếp theo có 

thể đi theo các hướng: 

- Đưa thêm các nhân tố khác vào nghiên cứu sự tác động tới 

quyết định mua thực phẩm đóng hộp 

- Mở rộng phạm vi nghiên cứu trên phạm vi địa lý rộng hơn. 

- Có thể nghiên cứu tiếp mối quan hệ giữa quyết định mua và 

hành vi mua trong lĩnh vực thực phẩm. 
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KẾT LUẬN 

Nội dung của đề tài đã hệ thống hóa lại các vấn đề lý luận liên 

quan đến quyết định mua của người tiêu dùng. Thông qua việc đánh 

giá thang đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua mặt 

hàng thực phẩm đóng hộp cho thấy các yếu tố có ảnh hưởng và mức 

độ tác động của nó đến quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng 

hộp của ngượi tiêu dùng tại thành phố Tam Kỳ là: Niềm tin vào 

thương hiệu, nhóm tham khảo, nhận thức về chất lượng, mối quan 

tâm vệ sinh an toàn thực phẩm, truyền thông đại chúng. 

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, quyết định mua mặt hàng thực 

phẩm đóng hộp của người tiêu dùng bị ảnh hưởng mạnh bởi các nhân 

tố Niềm tin vào thương hiệu .Trong khi đó, nhân tố nhóm tham khảo 

có ít ảnh hưởng nhất đến quyết định mua mặt hàng thực phẩm đóng 

hộp của người tiêu dùng cho sản phẩm này. 

Kết quả nghiên cứu phù hợp với kết quả khảo sát người tiêu dùng 

trước khi phân tích dữ liệu. Các mục tiêu nghiên cứu đặt ra cho đề tài 

đã đạt được một mức độ nhất định, Tuy nhiên, quá trình thực hiện 

nghiên cứu vẫn bộc lộ nhiều hạn chế dẫn đến những kiến nghị và đề 

xuẩt chưa đầy đủ. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp của 

những ai quan tâm đến vấn đề này để tiếp tục nâng cao tính thực ti n 

của đề tài. 


