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MỞ ĐẦU  

 

1. Lý do chọn đề tài 

Năng lượng là nguồn tài nguyên phong phú, đa dạng nhưng năng 

lượng không phải là vô tận, vì vậy việc sử dụng tiết kiệm điện, tiết kiệm 

năng lượng là vấn đề thiết thực không chỉ đối với mỗi quốc gia, mỗi địa 

phương mà trong gia đình đều trở nên quan trọng. Tiết kiệm điện vừa có 

tác dụng giảm chi phí, đồng thời góp phần tiết kiệm tài nguyên thiên 

nhiên trong điều kiện nguồn năng lượng hữu hạn. Trong khi đó, Việt 

Nam là một nước đang phát triển nhu cầu sử dụng năng lượng ngày càng 

tăng đặc biệt là nhu cầu sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt. Dự báo 

nhu cầu năng lượng của cả nền kinh tế và các ngành sản xuất, dịch vụ ở 

nước ta sẽ tăng khoảng 22%-25%/năm. Điều đáng lo ngại hơn nữa là sự 

nóng dần lên của trái đất, lượng khí thải CO2 ngày càng tăng, môi trường 

ngày càng ô nhiễm luôn là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu 

đối với nhân loại. Năng lượng chỉ có hạn, con người càng ngày càng 

sinh ra nhiều, nhu cầu năng lượng ngày càng lớn, nếu không sử dụng tiết 

kiệm và nghiên cứu các giải pháp năng lượng mới, thì khủng hoảng 

năng lượng sẽ xảy ra.  

Chính vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề sử dụng và tiết kiệm điện, 

nguyên nhân và kết quả của nó trở nên cấp thiết. Do đó tác giả chọn đề 

tài “ Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng điện tiết 

kiệm của người dân tại Thành phố Đà Nẵng” làm luận văn tốt nghiệp 

của mình. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng điện tiết 

kiệm của người dân tại Thành phố Đà Nẵng. Xây dựng mô hình các 

nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng điện tiết kiệm. Mức độ tác động 

của các yếu tố đến ý định sử dụng điện tiết kiệm. Từ đó đề xuất một số 
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giải pháp hỗ trợ Thành phố Đà Nẵng, Điện lực Đà Nẵng thực thi và 

khuyến khích người dân sử dụng điện hiệu quả và tiết kiệm 

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: Người dân sử dụng điện trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

Phạm vi nghiên cứu: Thành phố Đà Nẵng. 

4. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. 

5. Đóng góp của đề tài 

Phân tích được thực trạng khai thác và sử dụng điện cũng như 

những tác động của nó đối với kinh tế và môi trường. Từ kết quả nghiên 

cứu đưa ra các đề xuất, định hướng và giải pháp giúp nâng cao được nhận 

thức của người dân về sử dụng điện tiết kiệm điện và hiệu quả. 

6. Bố cục đề tài 

Gồm phần mở đầu và 04 chương 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN 

1.1. HÀNH VI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 

1.1.1. Hành vi tiết kiệm năng lượng 

Các nghiên cứu về hành vi tiết kiệm năng lượng của các nhà 

nghiên cứu nổi tiếng trên thế giới đã được tiến hành và họ cũng đưa ra 

nhiều cách phân loại  khác nhau.  

Theo Barr & cộng sự (2005), ông đã nghiên cứu thực nghiệm và 

phân loại hành vi tiết kiệm năng lượng thành hai nhóm: hành vi theo 

“thói quen” và hành vi “mua sắm” các thiết bị sử dụng năng lượng hiệu 

quả và tiết kiệm.  

Theo Barr & cộng sự (2005) hành vi theo “thói quen” là những 
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hành vi tập trung vào việc giảm năng lượng sử dụng hằng ngày mà 

không yêu cầu sự điều chỉnh về cơ cấu. Hành vi theo “thói quen” cũng 

đã được nhiều nhà nghiên cứu đề cập đến như (Stern, 1992); (Dillman 

& cộng sự, 1983); (Van  Raaij  &  Verhallen,  1983); (Black & cộng sự, 

1985).  

Hành vi “mua sắm” là những hành vi liên quan đến thay đổi về 

việc mua sắm các thiết bị sử dụng năng lượng. Lựa chọn các thiết bị 

tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường sống. Các thiết bị sử dụng 

tiết kiệm năng lượng cũng được rất nhiều tổ chức và các nhà nghiên 

cứu đề cập như (Black & cộng sự, 1985); (Stern, 1992); (Van Raaij & 

Verhallen, 1983). Ví dụ như thay thế đèn sợi đốt bằng đèn compact tiết 

kiệm điện, sử dụng bình năng lượng mặt trời…điều này đòi hỏi người 

dân phải đầu tư nhiều vào chi phí tài chính ban đầu. 

1.1.2. Các nghiên cứu về hành vi tiết kiệm năng lượng 

Katze (1993) đã kiểm tra việc sử dụng điện của các hộ gia đinh 

bằng cách sử dụng các kỹ thuật sau đây: (1) bảng câu hỏi ngắn về mức 

sử dụng năng lượng và yêu cầu họ giảm 10% mức tiêu thụ điện; (2) một 

văn bản cam kết tiết kiệm 10% điện năng; (3) áp dụng một bảng câu hỏi 

sử dụng phương pháp “kẹt chân trong cửa” và yêu cầu cá nhân tham gia 

ký cam kết giảm 10% mức tiêu thụ điện năng. Từ kết quả nghiên cứu đó 

kết luận rằng hành vi tiêu thụ năng lượng của các nhóm đều thể hiện 

mong muốn tiết kiệm năng lượng MC Calley (2006, tr.130) 

Becker (1978) đã tiến hành một nghiên cứu của mình, ông theo 

dõi mức tiết kiệm điện của các hộ gia đình với 2 mục tiêu. Mục tiêu 

thứ nhất, các hộ gia đình phải tiết kiệm 2% điện năng. Mục tiêu thứ hai, 

ông đặt ra khó khăn hơn với mức tiết kiệm của các hộ gia đình là 20%  

điện năng. Ông đã tiến hành hỗ trợ các hộ gia đình bằng việc cung cấp 

thông tin về mức tiêu thụ điện của các thiết bị. Kết quả đã xác định 

rằng, với mục tiêu tiết kiệm 20% điện năng là có hiệu quả hơn mức tiết 
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kiệm 2%. Do đó, một mục tiêu đặt ra cần phải có độ khó nhất định chứ 

không nên quá dễ dàng đạt được. 

Geller (1981) đã tiến hành khảo sát 117 người trước và sau khi 

tham gia một cuộc hội thảo. Mục đích của cuộc điều tra là kiểm tra sự 

thay đổi về tháy độ và hành vi về tiết kiệm năng lượng của các khách 

mời tham gia hội thảo. Sau k6 tuần kết thúc hội thảo ông  đã tiến hành 

thực hiện cuộc điều tra thực tế tại nhà của một nửa số khách mời tham 

gia hội thảo. Ông kết luận rằng thông tin ảnh hưởng tích cực đến mọi 

người trong việc bảo tồn và tiết kiệm năng lượng nhưng không có 

nghĩa nó sẽ thay đổi hành vi cá nhân của họ. 

Van Houwelingen (1989) đã tiến hành nghiên cứu 325 hộ gia đình. 

Trong 325 hộ gia đình này thì ông chia 2 nhóm: nhóm thứ nhất cam kết 

tiết kiệm 10% lượng điện năng; nhóm thứ hai không đồng ý với các mục 

tiêu tiết kiệm năng lượng. Năm mươi hộ gia đình trong 325 hộ gia đình 

nhận được các thiết bị giám sát điện tử để theo dõi mức sử dụng điện và 

cập nhật chỉ số mức tiêu thụ điện mỗi ngày so với mục tiêu tiết kiệm. 

Những hộ gia đình còn lại được chia thành hai nhóm: nhóm đầu tiên 

nhận được thông tin phản hồi về mức tiêu thụ điện và nhóm thứ hai giám 

sát việc tiêu thụ năng lượng dựa trên diện tích căn hộ của họ. Kết quả 

Van Houwelingen (1989) phát hiện ra rằng nhóm tự theo dõi dựa trên 

diện tích căn hộ giảm ở mức trung bình 5,1% mức tiêu thụ năng lượng 

và nhóm nhận được phản hồi về giá và mức tiêu thụ điện trung bình 

giảm 7,7%. Mức giảm trung bình lớn nhất 12% phải kể đến nhóm nhận 

được thiết bị giám sát điện tử và cập nhật chỉ số mỗi ngày. Van 

Houwelingen (1989) kết luận rằng các thông tin phản hồi về chỉ số điện, 

giá điện và diện tích căn hộ có tác động tích cực đến hành vi tiết kiệm 

năng lượng của cá nhân (Van Houwelingen, 1989, tr.103). 

McClelland (1980) đã tiến hành nghiên cứu tại một toà nhà 

chung cư. Ông đã tổ chức một cuộc thi tiết kiệm năng lượng cho 4 căn 

hộ thuộc toà nhà. Hàng tuần, những người tham gia nhận được các 
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thông tin phản hồi về mức tiết kiệm năng lượng của hàng xóm và các 

thông tin về biện pháp tiết kiệm năng lượng. Sau hai tuần cạnh tranh 

với nhau, người chiến thắng sẽ nhận giải thưởng là 80 USD. Sau 12 

tuần chủ của các căn hộ đã giảm được 6,6% lượng năng lượng tiêu thụ 

với chi phí cạnh tranh. McClelland (1980) xác định rằng yếu tố tiền 

bạc có tác dụng ngắn hạn đối với vấn đề tiết kiệm năng lượng 

(McClelland và cộng sự,1980). 

Poortinga (2003) đã thực hiện một cuộc khảo sát 455 hộ gia đình 

được chọn ngẫu nhiên tại Hà Lan. Trong hai tháng áp dụng các biện 

pháp tiết kiệm năng lượng khác nhau dựa trên đặc điểm nhân khẩu xã 

hội, lối sống và môi trường nơi cư trú, kết quả cho thấy rằng có sự 

khác biệt về độ tuổi, loại hộ gia đình, thu nhập, trình độ học vấn khi 

chấp nhận các biện pháp tiết kiệm áp dụng các biện pháp tiết kiệm 

năng lượng khác nhau. 

Gam (2004) đã tiến hành một nghiên cứu của mình với 2 nhóm: 

Nhóm thứ nhất với hơn 50.000 hộ gia đình. Nhóm thứ hai gồm 100 hộ 

nghiên cứu mức tiêu thụ điện dựa trên các thiết bị điện sử dụng. Cuộc 

khảo sát được tiến hành để xác định mối liên hệ giữa việc sử dụng các 

thiết bị và các yếu tố kinh tế- xã hội, kích thước căn hộ, thói quen, lối 

sống với hành vi sử dụng năng lượng. Kết quả nghiên cứu của ông cho 

thấy mức tiêu thụ điện phụ thuộc rất nhiều vào thu nhập. Tuổi tác, giáo 

dục, giới tính và dân tộc dường như có ảnh hưởng rất ít.  

1.2. CÁC MÔ HÌNH HÀNH VI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 

1.2.1. Thuyết hành vi dự định -Theory of planned behavior - 

TPB 

Theo lý thuyết hành vi dự định (Ajzen, 1985, 1991), yếu tố thúc 

đẩy hành vi thực tế là ý định thực hiện hành vi đó. Ý định lại được 

quyết định bởi ba yếu tố: thái độ, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm 

soát hành vi.  
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1.2.2. Thuyết giá trị- niềm tin- chuẩn mực 

Theo lý thuyết Giá trị-niềm tin-chuẩn mực (Stern & cộng sự, 

1999; Stern, 2000). Giá trị là các nguyên tắc mang tính dẫn dắt trong 

hành vi của một cá nhân. Giá trị thường được đo lường thông qua chỉ 

số New Environmental  Paradigm  Index  (NEP)-  là trung bình cộng 

của các biến về mức độ đồng ý với các nhận thức chung về môi trường 

(Dunlap & cộng sự, 2000).  

Niềm tin là nhận thức hành vi của mình có ảnh hưởng tiêu cực 

đến môi trường hay không. 

Có nghiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thấy thái độ, nhận thức, sự 

quan tâm về môi trường có ảnh hưởng đến các hành vi tiết kiệm năng 

lượng (Black & cộng sự, 1985; Hori & cộng sự, 2013; Brandon & 

Lewis). Theo Ščasný & Urban (2009), hành vi tiết kiệm năng lượng 

khi sử dụng các thiết bị điện có tương quan thuận với chỉ số về mối 

quan tâm về môi trường. 

1.2.3. Thuyết hành hành động hợp lý 

Thuyết hành động hợp lý TRA (Theory of Reasoned Action) 

được Ajzen và Fishbein xây dựng từ năm 1967 và được hiệu chỉnh mở 

rộng theo thời gian. Hai yếu tố chính ảnh hưởng đến xu hướng hành vi 

là thái độ cá nhân và chuẩn chủ quan. 

1.2.4. Mô hình hoạt động tiêu chuẩn (The norm activation 

model) 

Mô hình hoạt động tiêu chuẩn NAM (Schwart & Howard, 1981) 

xem xét hành vi ủng hộ môi trường như là một hình thức của chủ nghĩa 

vị tha, trong chừng mực cá nhân phải từ bỏ lợi ích cá nhân thay vì lợi 

ích tập thể. Xu hướng hành vi chịu ảnh hưởng của ba yếu tố: (1) chuẩn 

mực đạo đức cá nhân; (2) nhận thức trách nhiệm; (3) nhận thức hậu 

quả.  



7 

1.2.5. Nghiên cứu yếu tố nhân khẩu học liên quan đến việc sử 

dụng tiết kiệm điện của các hộ gia đình tại Groningen – Hà Lan 

Một nghiên cứu diễn ra ở Groningen, một thành phố có khoảng 

180.000 cư dân ở phần phía Bắc của Hà Lan được thực hiện bởi Wokje 

Abrahamse, Linda Steg vào năm 2009. Kết quả nghiên cứu này cho 

thấy có 06 nhân tố ảnh hướng đến ý định tiết kiệm điện của các hộ gia 

đình ở Groningen – Hà Lan gồm: (1) thái độ; (2) chuẩn chủ quan; (3) 

nhận thức kiểm soát hành vi; (4) nhận thức hậu quả; (5) chuẩn mực 

đạo đức cá nhân; (6) nhận thức trách nhiệm.  

1.3. ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC ẢNH HƯỞNG ĐẾN 

HÀNH VI TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG 

• Thu nhập 

Urban & Ščasný (2012) cho thấy những hộ gia đình có thu nhập 

bình quân đầu người hàng năm càng cao thì họ càng đầu tư vào các thiết 

bị tiết kiệm năng lượng. Theo các cuộc điều tra của (Young 2008; Long, 

1993; Sar-dianou, 2007) đã chứng minh rằng các hộ gia đình có thu 

nhập cao thì đầu tư nhiều hơn cho các thiết bị tiết kiệm điện năng.  

• Tuổi 

Walsh (1989), trong nghiên cứu về hành vi của hộ gia đình 

Canada, chủ hộ trẻ tuổi hơn thường có các hành động tiết kiệm năng 

lượng. Những hộ gia đình có chủ hộ là người trẻ hơn sẽ có xu hướng 

sử dụng nhiều thiết bị tiết kiệm năng lượng hiện đại, trong khi đó chủ 

hộ gia đình lớn tuổi hơn có xu hướng chấp nhận những thiết bị cũ và ít 

thay  thế  chúng. Các hộ gia đình trẻ áp dụng dễ dàng hơn với công 

nghệ mới và thường cũng là tiết kiệm năng lượng nhiều hơn (Carlsson 

– Kanayama, 2007).  

• Giới tính 

Theo kết nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy rằng, nữ giới thường 
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có xu hướng thực hiện hành vi tiết kiệm năng lượng thường xuyên hơn 

so với nam giới  (Lynn  &  Longhi,  2011;  Ščasný  &  Urban, 2009). 

Tuy nhiên, cũng có một số nghiên cứu thực nghiệm không tìm thấy vai 

trò của yếu tố giới tính trong hành  vi  tiết  kiệm  năng  lượng  

(Sardianou,  2007; Urban & Ščasný, 2012; Wang & cộng sự, 2011).   

• Học vấn 

Theo Hirst, học vấn cao hơn sẽ tạo ra các hoạt động tiết kiệm 

năng lượng nhiều hơn (Hirst, 1982). Một số nghiên cứu cho thấy về tác 

động tích cực của trình độ học vấn đến việc thực hiện các hành động 

tiết kiệm năng lượng (Brounen  &  cộng  sự,  2013;  Mills  &  Schleich, 

2012).  

• Đặc điểm về nhà ở 

Wang & cộng sự (2011) đã tiến hành khảo sát 1.500 hộ gia đình 

ở khu vực thành thị của Bắc Kinh, kết quả cho thấy diện tích nơi ở có 

tương quan nghịch với việc các hộ gia đình đó sẵn sàng tiết kiệm điện 

hơn. Sardianou (2007) đã nghiên cứu đối với các gia đình sống ở nhà ở 

đơn lập. Kết quả cho thấy, những hộ gia đình sống ở nhà đơn lập thì sẽ 

có xu hướng tiết kiệm năng lượng hơn.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

CHƯƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

2.1. THỰC TRẠNG NGHÀNH ĐIỆN CỦA NƯỚC TA HIỆN NAY 

2.1.1. Thực trạnh ngành điện ở Việt Nam 

2.1.2. Chính sách năng lượng của Thành phố Đà Nẵng 

2.1.3. Các chương trình tiết kiệm điện đang triển khai 

PC Đà Nẵng đã phối hợp cùng Uỷ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

(UB MTTQ VN) thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ phát động chương trình 

“Gia đình tiết kiệm điện năm 2012” trên địa bàn thành phố.  
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PC Đà Nẵng đã phối hợp với Công đoàn Viên chức TP Đà Nẵng 

tổ chức Lễ tổng kết phong trào thi đua “Cơ quan hành chính sự nghiệp 

đồng hành tiết kiệm điện năm 2013”.  

2.1.4. Một số khó khăn  

2.2. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.2.1. Quy trình nghiên cứu  

2.2.2. Nghiên cứu khám phá (định tính) 

a. Nghiên cứu khám phá 

Nghiên cứu định tính được thực hiện bằng kỷ thuật phỏng vấn 

sâu 15 người, 5 người có số người sử dụng điện trong gia đình là 2- 3 

người; 10 người trong gia có 4-6 người sử dụng điện nhằm khám phá 

các yếu tố mới ảnh hưởng đến ý định sử dụng điện tiết kiệm. 

b. Thang đo của các nghiên cứu trước 

Các thang đo của đề tài được tác giả kế thừa từ nghiên cứu của 

Wokje Abrahamse và Linda Steg (2009), trong tạp chí tâm lý học kinh 

tế số 30, tr.711-720. 

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

đề tài 

d. Tóm tắt kết quả nghiên cứu định tính và hiệu chỉnh thang 

đo của đề tài 

Bảng 2.10. Kết quả nghiên cứu định tính và hiệu chỉnh thang đo 
TT Biến quan sát Mã hóa 

Thái độ 

1 Tiết kiệm điện thật không quá rắc rối TD1 

2 Tôi vẫn sống thoải mái khi tiết kiệm điện TD2 

3 Tiết kiệm điện không chiếm nhiều thời gian của tôi TD3 

4 Chất lượng cuộc sống vẫn đảm bảo khi tiết kiệm điện TD4 

Nhận thức kiểm soát hành vi 

1 Tôi biết cách sử dụng điện hiệu quả NTKS1 

2 Tôi nghĩ không quá khó để giảm sử dụng điện NTKS2 

3 Tôi nghĩ tôi có thể tiết kiệm điện NTKS3 



10 

TT Biến quan sát Mã hóa 

Chuẩn chủ quan (Ảnh hưởng của xã hội) 

1 
Gia đình khuyên tôi nên tiết kiệm điện và nó có ảnh 
hưởng đến sự lựa chọn của tôi. 

AHXH1 

2 
Bạn bè khuyên tôi nên tiết kiệm điện và nó có ảnh 
hưởng đến sự lựa chọn của tôi. 

AHXH2 

3 
Cơ quan/ trường học khuyên tôi nên tiết kiệm điện và nó 
có ảnh hưởng đến sự lựa chọn của tôi. 

AHXH3 

4 
Chính phủ có các chiến dịch thông tin tuyên tuyền tiết kiệm 
điện trên Tivi, báo, đài và nó ảnh hưởng đến sự lựa chọn của 
tôi. 

AHXH4 

Chuẩn mực đạo đức cá nhân 

1 Tôi cảm thấy mình phải có nghĩa vụ tiết kiệm điện CMDD1 

2 Tôi cảm thấy có lỗi khi sử dụng điện nhiều CMDD2 

3 Tôi cảm thấy mình không tốt khi sử dụng nhiều điện CMDD3 

Nhận thức hậu quả 

1 
Lãng phí điện gây ra hậu quả suy giảm nguồn tài nguyên 
thiên nhiên 

NTHQ1 

2 
Xây dựng nhiều nhà máy nhiệt điện thải nhiều khí CO2 

làm trái đất nóng lên 
NTHQ2 

3 
Xây dựng nhiều nhà máy thủy điện làm biết đổi môi 
trường gây ngập lụt* 

NTHQ3 

4 
Lãng phí điện dẫn đến tình trạng không thể đáp ứng đủ 
nhu cầu tiêu thụ 

NTHQ4 

Nhận thức trách nhiệm 

1 Tiết kiệm điện là tiết kiệm tiền cho bạn và gia đình NTTN1 

2 Tiết kiệm điện góp phần phát triển kinh tế đất nước NTTN2 

3 
Tiết kiệm điện góp phần bảo vệ sự trong lành của môi 
trường – chính là bảo vệ sự khỏe cho bạn và cả gia 
đình 

NTTN3 
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TT Biến quan sát Mã hóa 

4 
Tiết kiệm điện là tiết kiệm nguồn tài nguyên thiên nhiên 
cho thế hệ tương lai 

NTTN4 

5 Tiết kiệm điện hạn chế tình trạng thiếu điện NTTN5 

Giá điện 

1 Tôi tiết kiệm điện là tiết kiệm được một khoản chi tiêu GD1 

2 Tôi tiết kiệm điện là do giá điện cao GD2 

 Ý định tiết kiệm 

1 
Tôi sẵn sàng thay đổi thói quen sử dụng điện không hợp 
lý 

YDTK1 

2 
Tôi sẵn sàng giành nhiều thời gian tìm hiểu thêm thông 
tin về các biện pháp tiết kiệm điện 

YDTK2 

3 Tôi có ý định tiết kiệm điện thường xuyên YDTK3 

4 
Tôi có ý định khuyên gia đình, bạn bè, đồng nghiệp tiết 
kiệm điện 

YDTK4 

2.2.3. Nghiên cứu chính thức (định lượng) 

a. Thiết kế bảng câu hỏi 

b. Tổng thể nghiên cứu 

Nghiên cứu này được tiến hành tại Thành phố Đà Nẵng và đối 

tượng nghiên cứu là tất cả người dân đang sử dụng điện tại Đà Nẵng. 

c. Phương thức lấy mẫu 

Có hai phương pháp chọn mẫu là phương pháp chọn mẫu xác 

suất và phương pháp chọn mẫu phi xác suất. 

d. Kích thức mẫu 

Kích thước mẫu 406. 

e. Xử lý và phân tích dữ liệu 

� Phân tích thống kê mô tả: Phân tích các thuộc tính của mẫu 

nghiên cứu như: các thông tin về tuổi, giới tính, nghề nghiệp, trình độ 

học vấn, thu nhập … 
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� Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha: Phân tích 

Cronbach’s Alpha thực chất là phép kiểm định mức độ tương quan lẫn 

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

quan giữa bản thân các biến quan sát và tương quan của điểm số trong 

từng biến quan sát với điểm số toàn bộ các quan sát cho từng trường 

hợp trả lời.  

� Phân tích nhân tố khám phá – EFA: Sau khi loại bỏ các 

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

để xác định giá trị hội tụ, giá trị phân biệt, đồng thời thu gọn các tham 

số ước lượng theo từng nhóm biến. 

� Phân tích hồi quy đa biến 

- Phân tích tương quan 

Kiểm định mối tương quan tuyến tính giữa các biến trong mô 

hình, đó là: giữa biến phụ thuộc với từng biến độc lập và giữa biến độc 

lập với nhau. Sử dụng hệ số tương quan Pearson để lượng hoá mức độ 

chặt chẽ mối liên hệ tuyến tính giữa hai biến định lượng. 

- Phân tích hồi quy đa biến 

Nghiên cứu thực hiện hồi quy đa biến theo phương pháp Enter, 

đó là: tất cả các biến được đưa vào một lần và xem xét các kết quả 

thống kê liên quan đến các biến được đưa vào trong mô hình. 

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

xem có sự khác nhau đáng kể hay không về các nhân tố ảnh hưởng đến ý 

định sử dụng điện tiết kiệm giữa các nhóm khách hàng khác nhau. 
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2.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CÁC GIẢ THIẾT 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

� Từ mô hình nghiên cứu được đề nghị, tác giả đưa ra các 

giả thuyết nghiên cứu của đề tài: 

Giả thuyết H1: Thái độ tích cực đối với vấn đề bảo tồn năng 

lượng tác động đồng biến đến ý định sử dụng điện tiết kiệm. 

 
Thái độ  

 

 Ý định sử dụng  
điện tiết kiệm 

H5(+) 

    Nhận thức trách 
nhiệm  

H4(+) 

H3(+) 

H2(+) 

Chuẩn chủ quan 

     Nhận thức kiểm 
soát  

H1(+) 

H7(+) 

Giá điện 

  Nhận thức hậu quả 

    Chuẩn mực  
đạo đức  

H6(+) 

 

Số người 
trong gia 
đình 

Chi phí sử 
dụng điện 

 

Độ tuổi 

 

Giới tính 

 

Học vấn 

 

Thu nhập 

 Yếu tố về nhân khẩu học 
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Giả thuyết H2: Nhận thức kiểm soát hành vi tác động đồng biến 

đến ý định sử dụng điện tiết kiệm. 

Giả thuyết H3: Ảnh hưởng của xã hội tác động đồng biến đến ý 

định sử dụng điện tiết kiệm. 

Giả thuyết H4: Chuẩn mực đạo đức tác động đồng biến đến ý 

định sử dụng điện tiết kiệm. 

Giả thuyết H5: Nhận thức hậu quả do việc sử dụng điện lãng phí  

tác động đồng biến đến ý định sử dụng điện tiết kiệm. 

Giả thuyết H6: Nhận thức trách nhiệm tiết kiệm điện của cá 

nhân đối với vấn đề xã hội, biến đổi khí hậu, tài nguyên môi trường tác 

động đồng biến đến ý định sử dụng điện tiết kiệm. 

Giả thuyết H7: Giá điện tác động đồng biến đến ý định sử dụng 

điện tiết kiệm. 

Giả thuyết H8: Các yếu tố nhân khẩu học tạo nên sự khác biệt 

đối với ý định sử dụng điện tiết kiệm. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 

CHƯƠNG 3 

KẾT QUẢ  NGHIÊN CỨU 

3.1. THÔNG TIN MẪU NGHIÊN CỨU 

3.2. THỐNG KÊ MÔ TẢ 

3.3. KIỂM ĐỊNH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC THANG ĐO 

3.3.1. Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha 

 Kết quả phân tích Cronbach’s Alpha cho các biến quan sát được 

mô tả trong bảng 3.2 như sau 
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Bảng 3.2. Phân tích Cronbach’s Alpha cho các biến độc lập và biến 

phụ thuộc 

STT 
Biến 
quan  
sát 

Trung bình 
thang đo nếu 

loại biến 

Hệ số tương 
 quan Biến - 

Tổng 

Hệ số  
Cronbach's  

Alpha nếu loại  
bỏ biến 

Thái độ (TD) - Cronbach's Alpha = 0.889 

1 TD1 14.28 .834 .829 

2 TD2 14.52 .693 .881 

3 TD3 14.17 .702 .880 

4 TD4 14.28 .807 .839 

Nhận thức kiểm soát hành vi (NTKS)- Cronbach's Alpha = 0.882 

5 NTKS1 10.22 .882 .732 

6 NTKS2 9.77 .612 .975 

7 NTKS3 10.17 .841 .772 

Ảnh hưởng xã hội (AHXH) - Cronbach's Alpha = 0.847 

8 AHXH1 15.15 .729 .787 

9 AHXH2 15.29 .670 .813 

10 AHXH3 15.19 .743 .781 

11 AHXH4 15.45 .608 .843 

Chuẩn mực đạo đức cá nhân (CMDD)-Cronbach's Alpha =0.832 

12 CMDD1 8.34 .594 .858 

13 CMDD2 8.02 .748 .710 

14 CMDD3 7.96 .743 .715 

Nhận thức hậu quả (NTHQ) -Cronbach's Alpha = 0.799 

15 NTHQ1 13.76 .689 .708 

16 NTHQ2 14.03 .658 .727 

17 NTHQ3 13.29 .513 .794 
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18 NTHQ4 13.59 .594 .758 

Nhận thức trách nhiệm (NTTN) -Cronbach's Alpha = 0.855 

19 NTTN1 20.55 .739 .806 

20 NTTN2 20.06 .513 .861 

21 NTTN3 20.46 .737 .807 

22 NTTN4 20.13 .685 .820 

23 NTTN5 20.78 .684 .823 

Giá điện (GD) - Cronbach's Alpha = 0.736 

24 GD1 5.02 .582  .a 

25 GD2 4.78 .582   .a 

Ý định tiết kiệm điện (YDYK(- Cronbach's Alpha = 0.823 

26 YDTK1 15.84 .724 .740 

27 YDTK2 15.74 .703 .751 

28 YDTK3 15.34 .526 .828 

29 YDTK4 15.41 .645 .779 

 

3.3.2. Phân tích nhân tố khám phá – EFA 

� Phân tích nhân tố cho các biến độc lập 

 Bảng 3.3. Kết quả phân tích nhân tố cho các biến độc lập 

Nhân tố 
STT 

Biến quan 

sát 1 2 3 4 5 6 7 

1 TD1  .820    

2 TD2  .757    

3 TD3  .779    

4 TD4  .820    

5 NTKS1   .876   

6 NTKS2   .792   

7 NTKS3   .859   
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8 AHXH1   .807    

9 AHXH2   .736    

10 AHXH3   .790    

11 AHXH4   .550    

12 CMDD1    .729  

13 CMDD2    .834  

14 CMDD3    .787  

15 NTHQ1   .740    

16 NHHQ2   .681    

17 NTHQ3   .743    

18 NTHQ4   .579    

19 NTTN1 .762     

20 NTTN2 .595     

21 NTTN3 .795     

22 NTTN4 .804     

23 NTTN5 .706     

24 GD1     .889 

25 GD2     .863 

Eigenvalues 8.752 2.182   2.055     1.641    1.384 1.221    1.111 

Phương sai trích 

(%) 
 35.008   8.728   8.221   6.564   5.536   4.884   4.444 

Sig. 0.000 

KMO 0.844 
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� Phân tích nhân tố cho các biến phụ thuộc 

Bảng 3.4. Kết quả phân tích nhân tố cho các biến phụ thuộc 
Biến quan sát Ý định tiết kiệm 

YDTK1 0.862 
YDTK2 0.847 
YDTK3 0.710 
YDTK4 0.807 

Eigenvalues 2.617 
Phương sai trích (%) 65.426 

Cronbach’s Alpha 0.823 
Sig. 0.000 

KMO 0.788 

 

� Tóm tắt kết quả phân tích nhân tố EFA 

 Kết quả phân tích nhân tố cho thấy các biến độc lập và biến phụ 

thuộc trong mô hình nghiên cứu đều đạt giá trị hội tụ và giá trị phân 

biệt chấp nhận được. Phân tích nhân tố EFA là thích hợp với dữ liệu 

nghiên cứu. Có 07 nhân tố được trích ra từ kết quả phân tích gồm 29 

biến quan sát. Tất cả các biến quan sát trong từng nhân tố đều đạt yêu 

cầu và được sử dụng trong các bước phân tích tiếp theo. 

3.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH 

 Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh vẫn sử dụng 07 nhân tố trong mô 

hình đề xuất ban đầu. 

Bảng 3.5. Các giả thuyết của mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh 
Giả thuyết Nội dung 

H1 Thái độ (TD) có tác động dương (+) đến ý định sử dụng 
điện tiết kiệm (YDTK) 

H2 Nhận thức kiểm soát hành vi (NTKS) có tác động 
dương (+) đến ý định sử dụng điện tiết kiệm(YDTK) 

H3 Ảnh hưởng của xã hội (AHXH) có tác động dương (+)ý 
định sử dụng điện tiết kiệm (YDTK) 

H4 Chuẩn mực đạo đức (CMDD) có tác động dương (+) 
đến ý định sử dụng điện tiết kiệm (YDTK) 
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Giả thuyết Nội dung 
H5 Nhận thức hậu quả (NTHQ) có tác động dương (+) đến 

ý định sử dụng điện tiết kiệm (YDTK) 
H6 Nhận thức trách nhiệm (NTTN) có tác động dương (+) 

đến ý định sử dụng điện tiết kiệm (YDTK) 
H7 Giá điện (GD) có tác động dương (+) đến ý định sử 

dụng điện tiết kiệm (YDTK) 
H8 Các yếu tố nhân khẩu học tạo nên sự khác biệt đối với ý 

định sử dụng điện tiết kiệm 

 

3.5. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH VÀ CÁC GIẢ THIẾT 

3.4.1. Phân tích tương quan 

Kết quả phân tích tương quan cho thấy, các biến  độc lập 

(NTTN,TD, NTHQ, AHXH, NTKS, CMDD, GD) đều có tương quan 

với biến phụ thuộc (YDTK) với mức ý nghĩa 1%. Biến phụ thuộc “Ý 

định sử dụng điện tiết kiệm” có tương quan mạnh nhất với biến độc lập 

“Nhận thức trách nhiệm” (Hệ số Pearson = 0.918), tiếp theo lần lượt là 

các biến “Nhận thức hậu quả” (Hệ số Pearson = 0.703), “ Thái độ” có 

(Hệ số Pearson =0.656), “Ảnh hưởng xã hội” có (Hệ số Pearson 

=0.535), “Nhận thức kiểm soát” (Hệ số Pearson =0.361), “Chuẩn mực 

đạo đức cá nhân” (Hệ số Pearson =0.275), “Giá điện” (Hệ số Pearson = 

0.710).   

3.4.2. Phân tích hồi quy đa biến 

Kết quả phân tích hồi quy đa biến được trình bày ở bảng 3.6 và 

3.7 như sau: 

Bảng 3.6. Tổng kết mô hình hồi quy 

Mô hình R R2 R2 hiệu 

chỉnh 

Sai số chuẩn 

của  ước 

lượng 

Durbin-

Watson 

1 .922a .851 .824 .17937802 1.871 
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Bảng 3.7. Các hệ số hồi quy 

Hệ số chưa  

chuẩn hoá 

Hệ số 

chuẩn 

hoá 

Cộng tuyến 

Mô hình 

B 
Sai số 

chuẩn 
Beta 

t Sig. 

Tolerance VIF 

(Constant) 9.363E-17 .009  .000 1.000   

NTTN .932 .003 .918 102.987 .000 .403 1.235 

TD .668 .002 .656 17.486 .000 .544 1.038 

NTHQ .556 .008 .535 17.222 .000 .521 1.421 

AHXH .718 .009 .703 22.774 .000 .436 1.031 

NTKS .376 .006 .361 18.084 .000 .425 1.245 

CMDD .290 .005 .275 8.427 .000 .598 1.071 

1 

GD .721 .008 .710 7.960 .000 .447 1.213 

  

 Tóm lại, có 7 nhân tố tác động đến ý định sử dụng điện tiết 

kiệm của người dân tại thành phố Đà Nẵng: (1) Thái độ; (2) Nhận thức 

kiểm soát hành vi; (3)Ảnh hưởng của xã hội; (4) Chuẩn mực đạo đức 

cá nhân; (5) Nhận thức hậu quả; (6) Nhân thức trách nhiệm; (7) Giá 

điện. 
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Hình 3.2. Kết quả mô hình hồi quy đa biến 

  

 

 

3.4.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định tiết kiệm điện 

o Nhận thức trách nhiệm (NTTN) 

Hệ số hồi quy này là 0.918, điều này có nghĩa: Trong điều kiện 

các nhân tố khác không đổi, khi “Nhận thức trách nhiệm” tăng lên 1 

đơn vị thì “Ý định sử dụng điện tiết kiệm” sẽ tăng lên 0.918. 

o Thái độ 

Hệ số hồi quy này là 0.656, điều này có nghĩa: Trong điều kiện 

các nhân tố khác không đổi, khi “Thái độ” tăng lên 1 đơn vị thì “Ý 

định sử dụng điện tiết kiệm” sẽ tăng lên 0.656. 

Thái độ  

0.710 Giá điện 

0.275 

    Chuẩn mực đạo đức  
cá nhân 

 

0.918 
    Nhận thức trách nhiệm  

0.703 
  Nhận thức hậu quả 

0.361 

0.535 Chuẩn chủ quan 

Nhận thức kiểm soát  
 hành vi 

0.656 

 Ý định sử dụng 
điện tiết kiệm  

YDTK = 0.656*TD +0.535*AHXH + 0.361*NTKS  

+ 0.703*NTHQ +0.918*NTTN +0.275*CMDD+ 0.710*GD 
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o Nhận thức hậu quả 

Hệ số hồi quy này là 0.703, điều này có nghĩa: Trong điều kiện các 

nhân tố khác không đổi, khi “Nhận thức hậu quả” tăng lên 1 đơn vị thì “Ý 

định sử dụng điện tiết kiệm” sẽ tăng lên 0.703. 

o Ảnh hưởng xã hội 

Hệ số hồi quy này là 0.535, điều này có nghĩa: Trong điều kiện 

các nhân tố khác không đổi, khi “Ảnh hưởng xã hội” tăng lên 1 đơn vị 

thì “Ý định sử dụng điện tiết kiệm” sẽ tăng lên 0.535. 

o Nhận thức kiểm soát hành vi 

Hệ số hồi quy này là 0.361, điều này có nghĩa: Trong điều kiện 

các nhân tố khác không đổi, khi “Nhận thức kiểm soát hành vi” tăng 

lên 1 đơn vị thì “Ý định sử dụng điện tiết kiệm” sẽ tăng lên 0.361. 

o Chuẩn mực đạo đức cá nhân 

Hệ số hồi quy này là 0.275, điều này có nghĩa: Trong điều kiện 

các nhân tố khác không đổi, khi “Chuẩn mực đạo đức cá nhân” tăng 

lên 1 đơn vị thì “Ý định sử dụng điện tiết kiệm” sẽ tăng lên 0.275. 

o Giá điện 

Hệ số hồi quy này là 0.710, điều này có nghĩa: Trong điều kiện 

các nhân tố khác không đổi, khi “Giá điện” tăng lên 1 đơn vị thì “Ý 

định sử dụng điện tiết kiệm” sẽ tăng lên 0.710 

3.4.4. Kiểm định giả thiết 

Giả thuyết H1: Thái độ tích cực đối với vấn đề bảo tồn năng 

lượng tác động đồng biến đến ý định sử dụng điện tiết kiệm. 

Hệ số hồi quy cho giữa (TD) và (YDTK) là 0.656 nên giả thuyết 

H1 được chấp nhận với mức ý nghĩa là 5% của mẫu dữ liệu khảo sát. 

Giả thuyết H2: Nhận thức kiểm soát hành vi tác động đồng biến 

đến ý định sử dụng điện tiết kiệm. 

Hệ số hồi quy cho giữa giữa (NTKS) và (YDTK) là 0.361 nên giả 

thuyết H2 được chấp nhận với mức ý nghĩa là 5% của mẫu dữ liệu khảo sát. 
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Giả thuyết H3: Ảnh hưởng của xã hội tác động đồng biến đến ý 

định sử dụng điện tiết kiệm. 

Hệ số hồi quy cho giữa (AHXH) và (YDTK) là 0.535 nên giả 

thuyết H3 được chấp nhận với mức ý nghĩa là 5% của mẫu dữ liệu 

khảo sát.  

Giả thuyết H4: Chuẩn mực đạo đức cá nhân tác động đồng biến 

đến ý định sử dụng điện tiết kiệm 

Hệ số hồi quy cho giữa (CMDD) và (YDTK) là 0.275 nên giả thuyết 

H4 được chấp nhận với mức ý nghĩa là 5% của mẫu dữ liệu khảo sát. 

Giả thuyết H5: Nhận thức hậu quả do việc sử dụng điện lãng phí 

tác động đồng biến đến ý định sử dụng điện tiết kiệm. 

Hệ số hồi quy cho giữa (NTHQ) và (YDTK) với hệ số hồi quy là 

0.703 nên giả thuyết H5 được chấp nhận với mức ý nghĩa là 5% của 

mẫu dữ liệu khảo sát.  

Giả thuyết H6: Nhận thức trách nhiệm tiết kiệm điện của cá 

nhân đối với vấn đề xã hội, biến đổi khí hậu, tài nguyên môi trường tác 

động đồng biến đến ý định sử dụng điện tiết kiệm 

Hệ số hồi quy cho giữa (NTTN) và (YDTK) là 0.918 nên giả thuyết 

H6 được chấp nhận với mức ý nghĩa là 5% của mẫu dữ liệu khảo sát. 

Giả thuyết H7: Giá điện tác động đồng biến đến ý định tiết kiệm điện 

Hệ số hồi quy cho giữa (GD) và (YDTK) là 0.710 nên giả thuyết 

H7 được chấp nhận với mức ý nghĩa là 5% của mẫu dữ liệu khảo sát.  

3.5. PHÂN TÍCH ANOVA 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

CHƯƠNG 4 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

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

4.1.1. Tóm tắt kết quả nghiên cứu 

Có tổng cộng 07 nhân tố ảnh hưởng đến hành ý định sử dụng 
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điện tiết kiệm của người dân theo các mức độ tác động khác nhau, đó 

là: (1) nhận thức trách nhiệm có ảnh hưởng lớn nhất đến ý định tiết 

kiệm điện (có β=0.918), kế đến là (2) giá điện (có β=0.710) , (3) nhận 

thức hậu quả (β=0.703), (4) thái độ (có β=0.656), (5) ảnh hưởng xã hội 

(có β=0.535), (6) nhận thức kiểm soát (có β=0.361) và cuối cùng (7) 

chuẩn mực đạo đức (có β=0.275) có tác động nhỏ nhất.  

4.1.2. Ý nghĩa của nghiên cứu 

4.1.3. Hàm ý chính sách 

Thứ nhất: Chính quyền thành phố cần đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền nhằm nâng cao ý thức của người dân về tính cấp bách của nhu 

cầu năng lượng xanh và hiệu quả, hậu quả của việc sử dụng năng 

lượng lãng phí. 

Thứ hai: Điện lực Đà Nẵng và chính quyền thành phố cần tích 

cực đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về tiết kiệm năng lượng đặc biệt 

là năng lượng điện nhằm góp phần giảm thiểu chi phí, đảm bảo an ninh 

năng lượng quốc gia...  

Thứ ba: Nghiên cứu cũng cho thấy yếu tố “Giá điện” cũng có mức 

độ quan trọng đối với ý định sử dụng điện tiết kiệm của người dân.  

Thứ tư: Chính phủ phải có chế tài xử lý nghiêm minh, kiểm tra, 

giám sát tiêu thụ điện ở các doanh nghiệp. 

Thứ năm: Từng bước loại bỏ rào cản về thể chế, cơ chế tài 

chính cho đầu tư năng lượng mới và tái tạo, khai thác hiệu quả nguồn 

thu từ cơ chế phát triển sạch. 

Thứ sáu: Phát triển hoạt động kiểm toán năng lượng, là các hoạt 

động đo lường, đánh giá tiềm năng tiết kiệm điện. 

4.2. HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 


