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TÓM TẮT  

 

Luận án đã thực hiện phân tích khá toàn diện về tác động của CSR đến 

hành vi tiêu dùng trong ngành hàng NUGKKC khu vực ĐBSCL, luận án đã kết 

hợp nghiên cứu định tính và định lượng để đánh giá tác động của CSR đến hành 

vi tiêu dùng. 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là CSR, hành vi tiêu dùng, và mối quan 

hệ tác động của CSR đến hành vi tiêu dùng dựa trên cảm nhận của NTD trong 

trường hợp sản phẩm NUGKKC khu vực ĐBSCL. 

Nghiên cứu chứng minh được MQH mang tính đặc thù của lĩnh vực 

NUGKKC rằng CSR có tác động trực tiếp, và có tác động gián tiếp đến hành vi 

tiêu dùng qua các biến trung gian là danh tiếng doanh nghiệp, niềm tin thương 

hiệu và truyền miệng điện tử.  

Luận án là một trong số ít nghiên cứu các biến trung gian trong MQH tác 

động của CSR đến hành vi tiêu dùng, đặc biệt là vai trò trung gian của truyền 

miệng điện tử.  

Kết quả luận án đã bổ sung về lý thuyết rằng NTD ngày càng quan tâm 

đến hoạt động CSR, mối quan hệ tác động của CSR đến hành vi tiêu dùng không 

có sự khác biệt khi so sánh giữa các nhóm trình độ, giới tính và thu nhập của 

NTD.  

Kết quả của luận án đề xuất các hàm ý quản trị, góp phần giúp các nhà 

quản trị trong quá trình hoạch định, xây dựng và thực thi chiến lược về CSR nhằm 

tăng cường tác động tích cực đến hành vi tiêu dùng trong ngành hàng NUGKKC 

khu vực ĐBSCL. 

Từ khóa: CSR, hành vi tiêu dùng, danh tiếng doanh nghiệp,  

niềm tin thương hiệu, eWOM. 
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ABSTRACT 

The researcher has carried out a fairly comprehensive study on the impact 

of corporate social responsibility on consumption behavior in the non-alcoholic 

beverage industry in the Mekong Delta region. The study uses a qualitative and 

quantitative research design to analyze the impact of corporate social 

responsibility on consumer behavior. 

The objectives of the thesis are to examine corporate social responsibility, 

consumer behavior, and the impact of corporate social responsibility on 

consumption behavior based on consumer perception in the case of non-alcoholic 

beverage products in the Mekong Delta. 

The study proves the specific relationship in the non-alcoholic beverage 

industry that corporate social responsibility has direct and indirect impacts on 

consumption behavior through the mediating variable of corporate reputation, 

brand trust, and electronic word of mouth. 

The thesis is one of the few research projects on the mediating role of in 

the relationship between the impact of corporate social responsibility on 

consumer behavior, especially the mediating role of electronic word of mouth. 

This is also a new contribution of this study compared to previous studies. 

The thesis research results supplement the basis that consumers are 

increasingly interested in corporate social responsibility; the perception of 

corporate social responsibility has a positive impact on consumption behavior 

and there were no perceptual differences between the gender, education and 

income groups of consumers. 

The research results have suggested governance implications, contributing 

to helping managers in the process of formulating, planning and implementing 

strategies on corporate social responsibility in order to positively influence 

consumer behavior in the non-alcoholic beverage industry in the Mekong Delta. 

Keywords: CSR, consumer behavior, corporate reputation,  

brand trust, eWOM. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

 

Nội dung ở Chương 1 trình bày vấn đề NC, tổng quan các NC trước đây về tác 

động của CSR đến HV tiêu dùng, tổng quan về ngành hàng NUGKKC. Thông qua lược 

khảo tổng quan các tài liệu được công bố về tác động của CSR đến HV tiêu dùng, luận 

án đã tìm được khoảng trống NC, từ đó đề xuất vấn đề cần tiếp tục NC. Nội dung Chương 

1 cũng trình bày câu hỏi và mục tiêu NC để tiếp tục giải quyết ở các chương kế tiếp, ở 

Chương 1 luận án cũng đã trình bày đối tượng NC và đối tượng khảo sát, phạm vi giới 

hạn của NC, phương pháp thực hiện NC, và trình bày điểm mới của luận án. 

 

 

1.1 Tình hình nghiên cứu 

1.1.1 Tình hình thực tiễn 

Ngành nước uống giải khát không cồn là một trong những ngành hàng có tốc độ 

tăng trưởng cao, mức tăng trưởng doanh thu của ngành ước đạt mức trung bình hàng 

11,8% trong giai đoạn 2018-2022 (VIRAC, 2019). Năm 2019, tổng doanh thu của nhóm 

năm doanh nghiệp lớn trong ngành đạt hơn 40.400 tỷ đồng, tương đương hơn 1,7 tỷ 

USD (Minh Sơn, 2020). Nhiều DN kinh doanh sản xuất NUGKKC đã đóng góp hàng 

nghìn tỉ đồng tiền thuế cho ngân sách nhà nước góp phần vào ổn định kinh tế vĩ mô và 

an sinh xã hội, tạo việc làm cho hàng trăm nghìn lao động trực tiếp và gián tiếp thông 

qua chuỗi cung ứng sản phẩm. Đa số doanh nghiệp của ngành này đã không ngừng cải 

thiện môi trường làm việc, có doanh nghiệp của ngành được xếp hạng vào danh sách 

100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp của ngành còn tích 

cực hưởng ứng các hoạt động từ thiện, cộng đồng.  

Với sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã tác động rất lớn đến nền kinh tế 

nói chung và ngành hàng NUGKKC nói riêng, các thiệt hại được dự đoán là vượt xa các 

đợt dịch bệnh đã từng xảy ra trên thế giới trong vài thập kỷ qua. Đối với ngành hàng 

NUGKKC, sản lượng tiêu thụ của các DN trong ngành đều sụt giảm. Nhiều DN giảm 

sản lượng tiêu thụ đến 40-50%. Nhiều điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống giảm đến 70-

80% lượng khách so với năm 2019, kéo theo giảm sản lượng tiêu thụ NUGKKC (Kim 

Anh, 2021). Nước uống giải khát không cồn cũng là một trong những ngành hàng chịu  
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ảnh hưởng nhiều nhất do dịch bệnh vì việc hạn chế tụ họp do giãn cách xã hội, ngưng 

các hoạt động du lịch, tập trung đông người và ưu tiên bảo vệ sức khỏe,… 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Hình 1.1 Doanh thu của các doanh nghiệp nước uống giải khát không cồn 

Nguồn: Minh Sơn, 2020 

 

Mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhưng 

có nhiều DN ngành hàng NUGKKC thực hiện các hoạt động CSR nhằm hỗ trợ nguồn 

lực chung tay với toàn xã hội đẩy lùi dịch bệnh. Điển hình như hoạt động cắt giảm chi 

phí quảng cáo và dùng ngân sách đó để tham gia vào các hoạt động hỗ trợ cộng đồng, 

góp phần phòng chống dịch, trao tặng những bữa cơm tới những hoàn cảnh khó khăn, 

ủng hộ tiền, vật tư y tế, nước sát khuẩn và NUGKKC cho các bệnh viện, điểm kiểm soát 

dịch và các khu vực cách ly tập trung,…  

Tuy nhiên mặt khác, trong thời gian qua ngành hàng NUGKKC cũng đã xảy ra 

một số vấn đề doanh nghiệp vi phạm CSR như sản phẩm có chứa sinh vật, sản phẩm 

chứa hàm lượng chì vượt mức quy định, doanh nghiệp FDI khai báo lỗ do giá nguyên 

liệu nhập từ chính quốc cao để không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, sử dụng nguyên 

liệu hết hạn, sử dụng vật liệu nhựa khó phân hủy làm ảnh hưởng xấu đến môi trường tự 

nhiên đã làm cho vấn đề CSR đối với ngành hàng NUGKKC được NTD đặc biệt quan 

tâm. 
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Ở Việt Nam, các hoạt động CSR của DN ở ngành hàng NUGKKC và phản ứng 

của NTD trong thời gian vừa qua đã thể hiện rằng CSR được rất nhiều NTD quan tâm 

xem xét khi ra quyết định mua hàng. Mặc dù là nạn nhân của nhiều vụ vi phạm về CSR 

của doanh nghiệp nhưng NTD Việt Nam vẫn chưa biết cách phản ứng mạnh mẽ trước 

những vấn đề về CSR cũng như chưa biết làm cách nào để sử dụng “quyền lực” của 

NTD để bảo vệ mình (Bùi Thị Lan Hương, 2013).  

Trong bối cảnh cạnh tranh hiện nay, cách thức hoạt động cạnh tranh giữa các 

doanh nghiệp gần như tương tự nhau, do đó CSR được xem là một công cụ đặc biệt. 

Các vấn đề như ô nhiễm môi trường, các hoạt động nhân đạo, đạo đức,... làm cho CSR 

trở nên quan trọng hơn, do đó CSR được sử dụng như một chiến lược làm cho NTD có 

thái độ tích cực đối với doanh nghiệp (Gigauri, 2012). Khi doanh nghiệp thực hiện tốt 

CSR, NTD sẽ ủng hộ doanh nghiệp thông qua hành vi mua hàng, những DN có hành 

vi vô trách nhiệm xã hội sẽ bị NTD tẩy chay, doanh nghiệp bị tổn hại nặng nề. Bên 

cạnh đó, ngày nay NTD dần dần miễn nhiễm với các thông tin quảng cáo truyền thống, 

vì vậy việc thực hiện CSR được xem như là một chiến lược marketing khác biệt, từ đó 

ảnh hưởng mạnh đến cảm nhận của NTD, xây dựng ưu thế trong cạnh tranh bền vững 

(Nguyễn Thị Phương Thảo và cs, 2019). 

Với bối cảnh nền kinh tế hiện nay nói riêng và toàn bộ thế giới nói chung đang 

chuyển biến mạnh mẽ, nền kinh tế Việt Nam còn có thêm đặc điểm của nền kinh tế 

chuyển đổi, hội nhập vào khu vực và thế giới, vì vậy các lý thuyết về quản trị và CSR ở 

Việt Nam có những đặc điểm riêng. Đặc biệt, trong bối cảnh khủng hoảng dịch bệnh 

Covid-19, với yêu cầu về giãn cách xã hội cùng với tốc độ phát triển của công nghệ 4.0, 

đã làm cho CSR và HV tiêu dùng có nhiều thay đổi. Chủ đề về CSR và HV tiêu dùng là 

chủ đề lớn được cả xã hội, đặc biệt là các nhà NC, nghiên cứu sinh khối ngành quản trị 

kinh doanh, quan tâm nghiên cứu. Các luận án tiến sĩ, đề tài cấp bộ về chủ đề này đã 

được bảo vệ, các hội thảo chuyên ngành đã được tổ chức,... tuy nhiên đây là chủ đề rất 

rộng và tiếp tục vẫn là chủ đề cấp thiết cần tiếp tục NC, trong đó chủ đề tác động của 

CSR đến HV tiêu dùng được quan tâm đặc biệt.  
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Carroll (2021) cho rằng trong tình hình bất ổn của dịch Covid-19 thì doanh nghiệp 

cần có ý thức cấp bách mới về độ an toàn của sản phẩm và sức khỏe dinh dưỡng của 

NTD. Các vấn đề về thực phẩm, nước uống, thuốc, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, và thể 

chất cũng như tinh thần sẽ trở thành chủ đề CSR cấp bách (Carroll, 2021). Do đó việc 

NC chủ đề tác động của CSR và HV tiêu dùng đối với sản phẩm NUGKKC được thực 

hiện trong giai đoạn hiện nay là cần thiết. 

Thị trường NUGKKC hiện nay có hơn 100 loại khác nhau, trong đó có nhiều loại 

chứa nhiều khoáng chất tốt cho tiêu hóa, thanh nhiệt cơ thể, làm đẹp da, giảm mỡ trong 

máu, hỗ trợ ăn kiêng chống béo phì, tốt cho tim mạch,… làm cho NTD có thêm nhiều 

lựa chọn. Sản phẩm chủ lực của ngành là nước khoáng, nước tinh khiết, nước ngọt, trà 

xanh, cà phê, nước ép hoa quả. Phổ biến được đóng gói là dưới dạng chai nhựa PET 

hoặc lon với dung tích phổ biến từ 250ml đến 500ml, có tác dụng chủ yếu là giải khát 

cho NTD. Sản phẩm của ngành với quy cách đóng gói rất đa dạng, có nhiều chủng loại, 

mẫu mã và là một trong những ngành hàng có ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của NTD 

do tiêu dùng trực tiếp. Do đó, sản phẩm NUGKKC sẽ thích hợp để NC cụ thể về tác 

động của CSR đến HV tiêu dùng. 

ĐBSCL là một trong những vùng có đông dân cư, chiếm 22% dân số cả nước 

(Tổng cục Thống kê, 2019), là vùng có vị trí quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của 

cả nước, là khu vực có nhiều điều kiện thuận lợi và cũng có không ít khó khăn, đặc biệt 

về điều kiện tự nhiên. ĐBSCL thường xuyên bị ảnh hưởng của lũ lụt ở vùng thượng 

nguồn, xâm nhập mặn ở vùng ven biển, đất phèn và sự lan truyền nước chua ở những 

vùng thấp trũng, thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt ở những vùng xa sông, gần 

biển,… cùng với sự tiện lợi của sản phẩm NUGKKC đã làm cho nhu cầu sử dụng sản 

phẩm NUGKKC ở khu vực này tăng cao. Do vậy, việc NC tác động CSR đến HV tiêu 

dùng trường hợp sản phẩm NUGKKC khu vực ĐBSCL là hết sức cần thiết. 

1.1.2 Tình hình lý thuyết 

Nhiều NC đã chỉ ra rằng, CSR có tác động mạnh đến thái độ và hành vi của NTD 

(Sen và Bhattacharya, 2001). Các DN không tham gia các hoạt động CSR thường bị loại 

bỏ với sự cạnh tranh toàn cầu và yêu cầu của NTD ngày càng tăng, ngược lại những DN 

có tích cực thực hiện chiến lược CSR sẽ phát triển mạnh hơn. NTD sẵn sàng ủng hộ mua  
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sản phẩm đối với những DN có trách nhiệm xã hội và tẩy chay đối với những DN có 

hành động vô trách nhiệm xã hội (Sen và Bhattacharya, 2001). NC của Mohr và cs 

(2001) cũng cho kết quả rằng có sự ảnh hưởng tích cực giữa CSR và thái độ của NTD. 

NTD thường có xu hướng chọn mua sản phẩm của các DN có thực hiện CSR vì họ nhận 

thức được rằng họ cũng góp phần hành động vì xã hội (Sen và Bhattacharya, 2001). Họ 

mong muốn doanh nghiệp họ chọn mua sản phẩm có những hoạt động cho cộng đồng, 

hoạt động từ thiện. 

Những kết quả về tác động của CSR đến HV tiêu dùng trước đây vẫn còn sự khác 

biệt khi so sánh giữa các nền văn hóa khác nhau. Việc thực hiện CSR còn phụ thuộc vào 

từng đặc điểm của mỗi quốc gia và các điều kiện cụ thể, CSR bị ảnh hưởng bởi các nền 

văn hóa và phong tục mỗi quốc gia khác nhau nên kết quả các NC ở quốc gia này khó 

có thể áp dụng ở quốc gia khác (Chapple và Moon, 2005). NC về CSR có thể đạt đến 

độ trưởng thành, nhưng phản ứng của NTD đối với các hoạt động CSR ở những quốc 

gia đang phát triển vẫn còn nhiều điểm mới chưa được khám phá (Butt, 2016). 

Tại Ấn Độ, tín ngưỡng và văn hóa có vai trò rất quan trọng vào quá trình phát 

triển CSR vì các hoạt động CSR ở Ấn Độ được khởi đầu từ tín ngưỡng và văn hóa của 

nước này (Chapple và Moon, 2005). Theo Khan và cs (2017), CSR có ảnh hưởng tích 

cực đến thái độ thương hiệu và hành vi mua của NTD Ấn Độ. CSR ở Ấn Độ chủ yếu 

chú trọng vào việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức và cải thiện mức sống cho người 

dân (Alon và cs, 2010). CSR ở Ấn Độ thường mang ý nghĩa như là mang tính chiến 

lược, chứ không chỉ đơn giản là từ thiện, tuy nhiên nó cũng góp phần vào phát triển các 

hoạt động CSR ở Ấn Độ (Chapple và Moon, 2005).  

Tại Paskistan, NC của Imran Ali (2010) cho thấy rằng NTD không có đủ thông 

tin về các hoạt động CSR, và CSR không có tác động đến hành vi mua. NTD ở Pakistan 

không xem xét đóng góp của DN vào xã hội trong các quyết định mua hàng của họ, họ 

thường chọn các doanh nghiệp có sản phẩm tốt với mức giá rẻ. Tuy nhiên, NC của 

Farrukh (2016) cho thấy rằng tồn tại một nhóm khách hàng đáng kể có xem xét việc 

thực hiện CSR trong các quyết định mua hàng ở Pakistan. 
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Tại Trung Quốc, NC của nhóm tác giả Zhilong Tian và cs (2011) cho thấy NTD 

Trung Quốc có nhận thức và tin tưởng cao về CSR, NTD Trung Quốc có thái độ tốt đối 

với DN thực hiện tốt CSR, NTD Trung Quốc khi ở độ tuổi trung bình và mức thu nhập 

cao thường nhận thức tích cực với CSR hơn những NTD ở độ tuổi thấp và mức thu nhập 

thấp. NC của Tung-Ju WU (2016) xác định rằng CSR có tác động đáng kể đến đến ý 

định mua của NTD ở Trung Quốc. 

Ở Việt Nam, vẫn chưa có nhiều NC thực hiện về tác động của CSR đến HV tiêu 

dùng, đa số NC trước đây về CSR ở Việt Nam NC về tác động của CSR đến hiệu quả 

hoạt động (Châu Thị Lệ Duyên, 2018), CSR và kết quả tài chính (Hồ Thị Vân Anh, 

2017), CSR và người lao động (Phạm Việt Thắng, 2018; Hoàng Anh Viện, 2018). Do 

đó, việc NC về chủ đề tác động của CSR đến HV tiêu dùng tại Việt Nam vẫn còn khoảng 

trống chưa được NC. 

Ở Việt Nam, theo Hofstede và cs (2010) thì nền văn hoá Việt Nam mang tính 

cộng đồng khác với nền văn hoá mang tính cá nhân như ở một số quốc gia khác. Văn 

hoá cộng đồng là nơi mà ý nghĩ và hành động của cá nhân có thể bị ảnh hưởng theo xu 

hướng hoà nhập chung với cộng đồng (Hofstede và cs, 2010). Theo Vũ Huy Thông và 

cs (2014) thì tâm lý mua hàng của NTD ở Việt Nam cũng thường bị ảnh hưởng bởi hiện 

tượng “hiệu ứng đám đông”, NTD thường tìm hiểu đánh giá của cộng đồng xung quanh 

để biết được thông tin và chọn mua sản phẩm theo xu hướng chung, nên hành vi mua 

hàng của họ thường dễ bị ảnh hưởng bởi người khác. Do đó, việc NC CSR ở Việt Nam 

có thể sẽ có những kết quả khác biệt so với ở các quốc gia khác.  

Như vậy, tác động giữa CSR với HV tiêu dùng nói riêng là chủ đề vẫn còn nhiều 

tranh luận trong các NC học thuật, đặc biệt là ở các quốc gia đang phát triển, trong đó 

có Việt Nam. Servera-Francés và cs (2019) cũng cho rằng trong lĩnh vực tiêu dùng bán 

lẻ, hầu hết các nhà NC tập trung vào chủ đề tác động của CSR đến hình ảnh doanh 

nghiệp, chỉ ra cách có thể xây dựng hình ảnh doanh nghiệp thông qua việc tăng cường 

các chiến lược CSR, có rất ít NC khám phá tác động trực tiếp và gián tiếp của CSR đến 

HV tiêu dùng. Do đó, cần thiết có NC về tác động của CSR đến HV tiêu dùng để góp 

phần đóng góp cơ sở luận và góp phần tăng cường việc thực hiện CSR của DN trong 

bối cảnh hiện nay. 
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1.2 Tổng quan tài liệu 

1.2.1 Tổng quan các nghiên cứu về chủ đề CSR 

CSR là chủ đề được nhiều nhà NC phân tích trong thời gian qua, đặc biệt là trong 

giai đoạn gần đây có rất nhiều NC liên quan đến CSR được công bố, để tìm khoảng 

trống trong những NC trước thì việc đánh giá tổng quan tài liệu về CSR là cần thiết, sẽ 

giúp cho người NC nhận biết được những vấn đề đã được NC và những vấn đề cần tiếp 

tục thực hiện để làm rõ thêm sự tác động của CSR đến kinh tế xã hội. Để thực hiện NC 

tổng quan tài liệu về chủ đề CSR, tác giả tiếp cận các bài báo khoa học đã xuất bản từ 

cơ sở dữ liệu Google Scholar và được giới hạn xuất bản trong giai đoạn gần đây, chủ 

yếu là giai đoạn từ 2000-2020. 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2 Tổng quan nghiên cứu về chủ đề CSR giai đoạn 2000-2020 

Nguồn: tác giả thực hiện 
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Kết quả tìm kiếm ban đầu từ cơ sở dữ liệu Google Scholar cho thấy CSR là chủ 

đề được NC rất nhiều. Trong giai đoạn 2000-2010, với từ khóa tìm kiếm là “Corporate 

social responsibility” (không giới hạn từ khóa phải có trong chủ đề, từ khóa, tóm tắt) có 

đến 976.000 tài liệu về CSR được xuất bản trên các tạp chí khoa học, trong giai đoạn 10 

năm trở lại đây (từ năm 2010-2020) số lượng NC về CSR được thực hiện nhiều hơn so 

với giai đoạn trước, có đến 1.510.000 tài liệu. Butt (2016) tổng kết rằng trong giai đoạn 

5 năm (từ năm 2011-2015), số lượng NC về CSR được tăng lên đáng kể, tuy nhiên hầu 

hết các NC về CSR được thực hiện ở các nước phát triển, chủ yếu là các nước phương 

Tây, còn tác động của CSR ở các quốc gia đang phát triển vẫn còn phần lớn chưa được 

khám phá kỹ. 

Đa số NC về phản ứng của NTD về CSR đã được thực hiện rất nhiều ở các quốc 

gia phát triển như Hoa Kỳ, Anh và Tây Ban Nha (Fatma và cs, 2015). Do đó, kết quả 

tìm thấy ở các quốc gia phát triển không thể dùng để suy rộng ra cho các quốc gia hoặc 

vùng lãnh thổ đang phát triển mà không có NC thích hợp, do có sự khác nhau về đặc 

điểm văn hóa xã hội. Fatma và cs (2015) khuyến nghị rằng các đề tài tiếp theo nên tập 

trung vào các nền kinh tế đang phát triển. 

Các NC về CSR từ những năm 2000 đến 2020 đa số tập trung vào những vấn đề 

như MQH của CSR và hiệu quả tài chính hoặc hiệu quả hoạt động có 1.074.000 tài liệu 

(từ khóa: Corporate social responsibility/financial performance/ firm performance), 

CSR và Chính phủ/Tuân thủ quy định pháp lý/Thuế có 564.000 tài liệu (từ khóa: 

Corporate social responsibility/Government/Tax avoidance), CSR và Nhân viên/Người 

lao động có 192.000 tài liệu (từ khóa: Corporate social responsibility/Employee/ 

Labour), CSR và Hành vi tiêu dùng/Ý định mua có 36.200 tài liệu (từ khóa: Corporate 

social responsibility/Consumer behaviour/Purchase intention). Các từ khóa tìm kiếm 

không giới hạn phải có trong chủ đề, từ khóa chính, bài tóm tắt. 

Như vậy, qua tổng quan về chủ đề CSR cho thấy rằng mặc dù chủ đề CSR và HV 

tiêu dùng đã có nhiều NC thực hiện, nhưng số lượng vẫn còn chiếm tỷ lệ ít so với các 

chủ đề NC về MQH của CSR và bên liên quan khác. Điều này chứng tỏ rằng chủ đề 

CSR và HV tiêu dùng vẫn còn khoảng trống để tiếp tục NC trong bối cảnh hiện nay, đặc 

biệt ở bối cảnh quốc gia đang phát triển (Fatma và cs, 2015). 
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Các NC trong nước về CSR trong thời gian qua phần lớn làm rõ các lý thuyết, 

khái niệm về CSR và đề xuất những giải pháp cho việc thực hiện CSR ở Việt Nam 

(Nguyễn Đình Cung và cs, 2008). Lê Thị Thanh Xuân và cs (2011) đã NC về các giai 

đoạn phát triển khái niệm CSR. Tiếp theo, Nguyễn Hồng Hà và cs (2013) đã NC định 

tính về CSR và cảm nhận của khách hàng trong ngành thức ăn chăn nuôi, kết quả NC 

thể hiện rằng hầu như các doanh nghiệp trong ngành đều ít nhiều triển khai các hoạt 

động CSR. Kế đến Lê Phước Hương và cs (2017) đã tổng kết một số chủ đề NC về CSR 

ở Việt Nam và đề xuất hướng NC ở Việt Nam. Lê Phước Hương và cs (2017) cho rằng 

các NC về CSR trong nước trước đây được quan tâm nhiều để hoàn thiện về mặt thể chế 

chung, chưa đi sâu từng ngành nghề lĩnh vực cụ thể. Lê Phước Hương và cs (2017) đề 

xuất tập trung vào vào đối tượng khách hàng và bổ sung các biến trung gian, nhằm kiểm 

định các lợi ích từ các hoạt động CSR mang lại cho doanh nghiệp. 

Bên cạnh các NC về lý thuyết CSR, các NC thực nghiệm về CSR trong giai đoạn 

gần đây cũng được thực hiện ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực như: Châu Thị Lệ Duyên 

(2018) thực hiện chủ đề về MQH giữa CSR và hiệu quả hoạt động. Hồ Thị Vân Anh 

(2017) đã thực hiện kiểm tra ảnh hưởng CSR lên hiệu quả tài chính giữa DN niêm yết 

có công khai CSR và DN niêm yết không công khai CSR. Phạm Việt Thắng (2018) phân 

tích MQH của việc thực hiện CSR với mức độ hài lòng, tin tưởng và cam kết của nhân 

viên trong các DN dệt may tại Việt Nam. Kế đến, Hoàng Anh Viện (2018) cũng đã NC 

về MQH giữa nhận thức CSR của nhân viên đối với tài sản thương hiệu và kết quả hoạt 

động kinh doanh trong ngành du lịch, và gợi ý chính sách cho các DN nâng cao các hoạt 

động CSR. 

Các công trình NC thực nghiệm trong nước về MQH giữa CSR và HV tiêu dùng 

cũng được nhiều học giả thực hiện và đã được công bố trên các Tạp chí uy tín trong 

nước. Nguyễn Phan Thanh Nhã và cs (2014) NC về nhận thức của NTD về CSR và ý 

định mua ở ngành hàng điện máy trên địa bàn TP. HCM, được công bố trên Tạp chí 

khoa học Đại học Mở TP. HCM. Kế đến, Tạ Trung Bách và cs (2015) đã NC phản ứng 

của NTD đối với CSR tại TP. HCM thông qua mô hình tháp CSR của Carroll (1991), 

được công bố trên Tạp chí khoa học Đại học Mở TP. HCM. Dương Công Doanh (2015) 

NC chủ đề nhận thức của NTD đối với CSR ở thành phố Hà Nội và một số tỉnh thành  



 
 

10 
  
 

 

phía Bắc, được công bố trên Tạp chí Kinh tế và Phát triển trường Đại học Kinh tế Quốc 

dân. Tiếp theo, Lê Thùy Hương và cs (2017) đã NC sự ảnh hưởng của CSR đến sự hài 

lòng của khách hàng tại các DN ngành thủy lợi ở địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc được công bố 

trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Công nghiệp Hà Nội. Ngoài ra, 

Nguyễn Thị Phương Thảo và cs (2019) đã NC đề tài tác động của CSR đến danh tiếng, 

niềm tin, lòng trung thành của khách hàng ở lĩnh vực ngân hàng trên địa bàn thành phố 

Đà Lạt được công bố trên Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ trường Đại học 

Kinh tế - Luật TP. HCM.  

Nhìn chung, các NC về tác động của CSR đến HV tiêu dùng được công bố ở 

trong nước vẫn chưa nhiều, và các NC chủ yếu được tập trung thực hiện chủ yếu ở TP. 

HCM và các tỉnh thành miền Bắc, những NC này cũng chưa phân tích sâu vào khía cạnh 

cảm nhận của NTD về hoạt động CSR của doanh nghiệp ảnh hưởng đến HV tiêu dùng, 

chủ đề NC này cũng rất cần thiết trong bối cảnh hiện nay. MQH giữa CSR và HV tiêu 

dùng chưa có nhiều NC thực hiện, đặc biệt trong ngành hàng NUGKKC ở khu vực 

ĐBSCL thì chưa có NC thực hiện. 

1.2.2 Tổng quan nghiên cứu thực nghiệm liên quan đề tài nghiên cứu 

1.2.2.1 Thu thập và chọn lọc tài liệu  

Việc thu thập các bài NC về chủ đề tác động của CSR đến HV tiêu dùng hiện nay 

khá dễ dàng, các tài liệu được phổ biến với các công cụ tìm kiếm phổ biến trên Internet. 

Các công trình NC thực nghiệm về chủ đề tác động của CSR đến HV tiêu dùng được tác 

giả chọn lọc giới hạn trong giai đoạn 10 năm trở lại đây. Raza và cs (2021) đã thu thập 

dữ liệu các bài báo đã công bố để đánh giá xu hướng phát triển NC về chủ đề CSR và 

HV tiêu dùng trên cơ sở dữ liệu Scopus, thể hiện rằng không có sự gia tăng đáng kể về 

số lượng bài NC được xuất bản trong cơ sở dữ liệu Scopus trong giai đoạn 2001-2010. 

Sự gia tăng số lượng xuất bản gần đây cho thấy xu hướng NC của chủ đề này bắt đầu 

được nhiều nhà nhiên cứu đặc biệt quan tâm.  

Để có những nhận định mới và tìm khoảng trống NC mới thì cần thiết phải lược 

khảo tổng quan tài liệu từ những công trình đã được công bố mới trong giai đoạn gần 

đây để không trùng lắp với các NC đã được thực hiện trước đây và kế thừa được những 

tri thức khoa học mới đã được khám phá.  
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Bảng 1.1 Các nghiên cứu có liên quan ở trong nước 

STT 

Năm 

công 

bố 

Tác giả Tiêu đề bài nghiên cứu Tạp chí 

Điểm theo 

HĐGSNN 

tại năm 

công bố 

1 2014 

Nguyễn 

Phan 

Thanh Nhã 

và cs 

Nhận thức của NTD về CSR và ý 

định mua ở ngành hàng điện máy 

Tạp chí Khoa học 

- Trường Đại học 

Mở TP. HCM 

0-0,5 

2 2015 
Tạ Trung 

Bách và cs 

Phản ứng tiêu dùng của khách 

hàng đối với hoạt động CSR tại 

TP.HCM 

Tạp chí Khoa học 

- Trường Đại học 

Mở TP. HCM 

0-0,5 

3 2015 

Dương 

Công 

Doanh 

Nhận thức của NTD về CSR 

Tạp chí Kinh tế và 

Phát triển - 

Trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân 

0-1,0 

4 2017 

Lê Thùy 

Hương và 

cs 

Ảnh hưởng của CSR đến sự hài 

lòng của khách hàng tại các DN 

thủy lợi ở địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc 

Tạp chí Khoa học 

và Công nghệ - 

Trường Đại học 

Công nghiệp Hà 

Nội 

0-0,5 

5 2019 

Nguyễn 

Thị 

Phương 

Thảo và cs 

Tác động của việc thực hiện CSR 

lên danh tiếng, niềm tin, lòng 

trung thành khách hàng trong 

ngành ngân hàng – một nghiên 

cứu trên địa bàn thành phố Đà 

Lạt 

Tạp chí Phát triển 

Khoa học và 

Công nghệ - 

Trường Đại học 

Kinh tế - Luật TP. 

HCM 

0-0,5 

Nguồn: tác giả thực hiện 

 



 
 

12 
  
 

 

Đối với các công trình được xuất bản trong nước về tác động của CSR đến HV 

tiêu dùng, tác giả tìm kiếm trên cơ sở dữ liệu Google Scholar với những từ khóa chính: 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp/ CSR/ Hành vi tiêu dùng,… Các bài NC trong 

nước được chọn lựa xuất bản từ các Tạp chí uy tín trong nước, được tính điểm công 

trình mức từ 0-0,5 trở lên theo quy định của Hội đồng Giáo sư Nhà nước. 

Để tiếp cận các tài liệu NC tổng quan về tác động của CSR đến HV tiêu dùng ở 

ngoài nước, tác giả thực hiện tìm kiếm tên/tiêu đề bài viết với các từ khóa: Corporate 

social responsibility/Consumer behaviour/Purchase Intention/Willing to pay,… trên cơ 

sở dữ liệu Proquest Central, Google Scholar. 

Từ các bài NC toàn văn có liên quan đã được thu thập, tác giả thực hiện chọn lọc 

các công trình có liên quan đến chủ đề NC của luận án, các bài NC được chọn thì tiêu 

đề bài viết phải có ít nhất các cụm từ Corporate social responsibility và Consumer 

behaviour (consumer loyalty/consumer perspective, consumer’s perception)/ Purchase 

Intention/Willing to pay.  

Các tài liệu được xuất bản từ các tạp chí thuộc danh mục Scopus, Web of Science 

(WoS) được tác giả ưu tiên chọn đưa vào NC, kế đến là các bài báo được công bố toàn 

văn trên cơ sở dữ liệu Proquest Central, Google Scholar. 

Bảng 1.2 Các nghiên cứu có liên quan ở ngoài nước 

STT 
Tác giả và 

năm công bố 
Tiêu đề bài nghiên cứu Tạp chí 

Nguồn 

tài liệu 

1 
Pires và cs 

(2020) 

CSR từ quan điểm của NTD: một 

nghiên cứu đa văn hóa 

Brazilian Journal 

of Marketing 
Scopus 

2 
Fatma và cs 

(2020) 

Tác động của CSR đến truyền 

miệng điện tử trên mạng xã hội 

International 

Journal of 

Organizational 

Analysis 

Scopus 

3 

Servera-

Francés và cs 

(2019) 

Tác động của CSR đến lòng trung 

thành khách hàng thông qua giá 

trị cảm nhận của khách hàng 

Economic 

Research-

Ekonomska 

Istraživanja 

Scopus 
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STT 
Tác giả và 

năm công bố 
Tiêu đề bài nghiên cứu Tạp chí 

Nguồn 

tài liệu 

4 
Bianchi và cs 

(2019) 

Tác động cảm nhận CSR (pCSR) 

đối với danh tiếng và ý định mua 

hàng 

European Journal 

of Management 

and Business 

Economics 

Scopus 

5 
Sharma và cs 

(2018) 

Ảnh hưởng của các khía cạnh 

CSR đối với ý định mua của NTD 

Innovative 

Marketing 
Scopus 

6 
Sindhu và cs 

(2017) 

CSR và lòng trung thành của 

doanh nghiệp: Vai trò của sự hài 

lòng và niềm tin khách hàng 

Cogent Business 

& Management 
Scopus 

7 
Eshra và cs 

(2017) 

Tác động của CSR đến hành vi 

mua của NTD ở Ai Cập 

World Review of 

Business 

Research 

Google 

scholar 

8 
Tung-Ju Wu 

và cs (2016) 

Tác động của CSR đến thái độ 

của NTD đến thương hiệu và 

hành vi tiêu dùng 

Revista de 

Cercetare si 

Interventie 

Sociala 

Scopus 

9 
Farrukh 

(2016) 

Nghiên cứu ảnh hưởng CSR đến 

hành vi mua của NTD ở Pakistan 

International 

Journal of 

Information, 

Business and 

Management 

Proquest 

Central 

10 Butt (2016) 

CSR và hành vi mua hàng của 

NTD ở thị trường mới nổi: Một 

nghiên cứu đa phương pháp 

International 

Journal of 

Business and 

Management 

Proquest 

Central 

11 

Ki-Han 

Chung và cs 

(2015) 

Tác động của CSR đến sự hài 

lòng và lòng trung thành của 

NTD 

Journal of 

Economics, 

Business and 

Management 

Proquest 

Central 
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STT 
Tác giả và 

năm công bố 
Tiêu đề bài nghiên cứu Tạp chí 

Nguồn 

tài liệu 

12 
Saleem và cs 

(2015) 

CSR và hành vi tiêu dùng: nghiên 

cứu ở các quốc gia đang phát triển 

The Lahore 

Journal of 

Business 

Google 

scholar 

13 
Tong và cs 

(2014) 

Ảnh hưởng của CSR đến ý định 

mua lại, ý định truyền miệng và 

cảm nhận chất lượng sản phẩm 

đối với các nhà hàng thức ăn 

nhanh 

British Journal of 

Economics, 

Management & 

Trade 

Google 

scholar 

14 
Shwu-Ing Wu 

và cs (2014) 

Tác động nhận thức CSR đến thái 

độ thương hiệu và sự sẵn lòng 

mua hàng: Nghiên cứu ở chuỗi 

cửa hàng cà phê 

International 

Journal of 

Marketing 

Studies 

Google 

scholar 

15 
Rahim và cs 

(2011) 

Tầm quan trọng của CSR đối với 

hành vi của NTD tại Malaysia 

Asian Academy 

of Management 

Journal 

Scopus 

16 
Zhilong Tian 

và cs (2011) 

Phản hồi của NTD đối với CSR ở 

Trung Quốc 

Journal of 

Business Ethics 
Scopus 

17 
Daniela và cs 

(2010) 

CSR và mức độ chấp nhận của 

NTD về giá sản phẩm 

Social 

Responsibility 

Journal 

Scopus 

18 
Arli và cs 

(2010) 

Nhận thức của NTD về CSR ở 

quốc gia đang phát triển 

International 

Journal of 

Consumer Studies 

Scopus 

19 
Imran Ali 

(2010) 

Ảnh hưởng của CSR đối với lòng 

trung thành khách hàng 

African Journal of 

Business 

Management 

Proquest 

Central 

 

Nguồn: tác giả thực hiện 
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Trong tổng số 19 bài NC được chọn, có 11 bài NC được xuất bản từ các tạp chí 

thuộc danh mục Scopus, 8 bài báo còn lại mặc dù không được xuất bản từ tạp chí Scopus 

nhưng được xuất bản toàn văn từ cơ sở dữ liệu của Proquest Central và Google scholar. 

Thông qua việc lựa chọn các tài liệu để thực hiện tổng quan tài liệu, có thể khẳng định 

rằng sự phát triển của chủ đề NC tác động của CSR đến hành vi NTD được nhiều nhà 

NC quan tâm thực hiện, nhất là kể từ năm 2015 trở lại đây.  

1.2.2.2 Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan ở trong nước 

Các NC trong nước về MQH của CSR và HV tiêu dùng đã được một số nhà NC 

thực hiện trong giai đoạn gần đây, mặc dù với quy mô cỡ mẫu và địa bàn NC ở phạm vi 

hẹp nhưng kết quả của các công trình này cũng đã thể hiện được sự quan tâm của NTD 

về vấn đề CSR. 

Nguyễn Phan Thanh Nhã và cs (2014) đã NC cảm nhận của NTD về CSR và ý 

định mua ở ngành hàng điện máy trên địa bàn TP. HCM. NC nhằm phân tích nhận thức 

của NTD đối với 04 thành phần CSR theo kim tự tháp của Carroll (1991), gồm thành 

phần kinh tế, thành phần pháp lý, thành phần đạo đức và thành phần từ thiện. NC cũng 

phân tích mức độ ảnh hưởng cảm nhận của NTD về CSR đến ý định mua sản phẩm điện 

máy. Kết quả NC của Nguyễn Phan Thanh Nhã và cs (2014) thể hiện rằng nhận thức 

của NTD đối với CSR có sự ảnh hưởng tích cực đến ý định mua. Kết quả này giúp cho 

các DN ngành hàng điện máy tham khảo trong việc triển khai hoạt động CSR nhằm gia 

tăng sự ảnh hưởng tích cực đến ý định mua của NTD. NC này còn hạn chế như NTD 

khó có thể nhận biết và đánh giá các thành phần kinh tế, thành phần pháp lý, thành phần 

đạo đức và thành phần từ thiện. 

Kế đến, Tạ Trung Bách và cs (2015) tiếp tục thông qua mô hình tháp CSR của 

Carroll (1991) theo các thành phần kinh tế, thành phần pháp lý, thành phần đạo đức và 

thành phần nhân ái để NC phản ứng tiêu dùng đối với hoạt động CSR tại TP. HCM. Kết 

quả NC xác định rằng đối với NTD tại TP. HCM, thành phần pháp lý là thành phần quan 

trọng nhất của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, NC này cũng cho thấy rằng có sự khác biệt 

trong cảm nhận của NTD về CSR khi phân nhóm theo độ tuổi và nghề nghiệp. Cuối 

cùng, cảm nhận CSR của NTD có tác động tích cực đến phản ứng của NTD. NC này 

cũng cho thấy tồn tại rằng NTD khó có thể nhận biết và đánh giá toàn diện các các trách  
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nhiệm kinh tế, pháp lý, đạo đức và nhân ái của DN. Bên cạnh đó, NC này thực hiện NC 

tổng quát chung mà không NC một ngành hàng cụ thể, nên kết quả phân tích có thể có 

sự sai lệch khi đối tượng quan sát cảm nhận CSR ở mỗi ngành hàng khác nhau, và cách 

thực hiện CSR của mỗi ngành hàng cũng có sự khác nhau. 

Dương Công Doanh (2015) NC về cảm nhận của NTD đối với CSR ở thành phố 

Hà Nội và một số tỉnh thành phía Bắc. NC nhằm đánh giá nhận thức và thái độ của NTD 

Việt Nam đến việc thực hiện CSR của DN. Kết quả NC của Dương Công Doanh (2015) 

cho thấy rằng NTD có cảm nhận khá tốt về những vấn đề liên quan đến CSR và bảo vệ 

môi trường. Tuy vậy, NTD chưa thật sự quan tâm đến danh tiếng và việc thực hiện CSR 

của doanh nghiệp, NTD vẫn chú ý nhiều đến giá sản phẩm khi ra quyết định mua hàng. 

Lý do ở đây một phần do thông tin về thực hiện CSR của các DN còn hạn chế và điều 

này làm cho NTD không hiểu hết các lợi ích mà CSR mang lại. Hạn chế ở NC này là 

cũng không thực hiện NC ở một ngành hàng, sản phẩm cụ thể nào. NC này chỉ thực hiện 

NC định tính nhằm tìm hiểu cảm nhận của NTD, chưa NC sâu vào phân tích định lượng.  

Lê Thùy Hương và cs (2017) đã NC tác động của CSR đến sự hài lòng khách 

hàng đối với các DN ngành thủy lợi ở tỉnh Vĩnh Phúc, qua các thành phần đo lường CSR 

gồm Chế độ lao động, Phát triển cộng đồng, Hoạt động môi trường, Cam kết, Đáp ứng 

mong đợi, và Sự đồng cảm. Kết quả NC đã xác định các thành phần đo lường CSR đều 

có tác động tích cực đến sự hài lòng khách hàng, trong đó thành phần Chất lượng sản 

phẩm ảnh hưởng nhiều nhất, Sự đồng cảm ảnh hưởng ít nhất. Ở NC này có hạn chế rằng 

NTD khó có thể trả lời được các thành phần CSR như Chế độ lao động, Phát triển cộng 

đồng, Hoạt động môi trường,… của doanh nghiệp. 

Nguyễn Thị Phương Thảo và cs (2019) phân tích MQH giữa việc thực hiện CSR 

đến lòng trung thành của khách hàng trong ngành ngân hàng trên địa bàn thành phố Đà 

Lạt, thông qua biến trung gian là danh tiếng ngân hàng và niềm tin khách hàng và 3 

thành phần của CSR là kinh tế, xã hội, và môi trường. Các phát hiện trong NC thể hiện 

rằng 3 thành phần CSR có ảnh hưởng trực tiếp lên danh tiếng của ngân hàng, danh tiếng 

của ngân hàng tác động lên niềm tin, cuối cùng niềm tin có ảnh hưởng đến lòng trung 

thành của khách hàng trong ngành ngân hàng. NC này cũng có hạn chế rằng người được 

khảo sát thường biết đến CSR với khía cạnh đóng góp thông qua hoạt động từ thiện, các  
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thành phần khác không có thông tin để đánh giá, độ lớn của mẫu nhỏ chỉ có 350 quan 

sát. 

Nhìn chung, mặc dù các NC thực hiện đối với các ngành hàng, lĩnh vực khác 

nhau nhưng các NC trong nước đều cho thấy kết quả là cảm nhận về CSR của NTD các 

ảnh hưởng một cách tích cực đến HV tiêu dùng của họ. Điều này cho thấy rằng NTD 

Việt Nam ngày càng quan tâm đến hoạt động CSR của DN. Đa số các NC trong nước 

sử dụng lý thuyết các bên liên quan hoặc 4 thành phần kim tự tháp của Carroll (1991) 

để đánh giá cảm nhận về CSR của NTD. Mặc dù mô hình tháp CSR Carroll (1991) đã 

được nhiều nhà NC trên thế giới thực hiện, tuy nhiên việc sử dụng mô hình tháp CSR 

bao gồm 04 trách nhiệm: kinh tế, pháp lý, đạo đức, và từ thiện để đánh giá cảm nhận 

của NTD về CSR là chưa phù hợp với bối cảnh trong nước, khi các báo cáo về CSR ở 

Việt Nam chưa được nhiều doanh nghiệp và NTD quan tâm. Ngoài ra, NTD Việt Nam 

cũng khó tiếp cận và đánh giá được các khía cạnh về kinh tế, đạo đức, pháp lý của doanh 

nghiệp. Do đó, khi NC cảm nhận của NTD về CSR đối với doanh nghiệp, cần thiết phải 

đánh giá tập trung dựa trên thành phần trách nhiệm đối với NTD để có kết quả NC khách 

quan và có mức tin cậy. 

Ngoài ra, hầu hết các NC trong nước về tác động của CSR đến HV tiêu dùng 

thường tập trung NC ở địa bàn thành phố lớn như TP. HCM, Hà Nội với số quan sát của 

mẫu còn hạn chế, cần thiết có NC thực hiện với quy mô ở khu vực với số lượng mẫu 

tương đối lớn để kiểm định sự tác động của CSR đến HV tiêu dùng, chưa có NC thực 

hiện tác động của CSR đến HV tiêu dùng ngành hàng NUGKKC khu vực ĐBSCL. 

1.2.2.3 Tổng quan các nghiên cứu thực nghiệm có liên quan ở ngoài nước 

Mặc dù MQH giữa CSR và hành vi NTD đã trở thành chủ đề NC mang tính thời 

sự trong nhiều tài liệu kinh doanh, nhưng MQH của giữa CSR và hành vi NTD vẫn chưa 

được hiểu rõ (Servera-Francés và cs, 2019). Ngoài ra, việc NC MQH giữa CSR và HV 

tiêu dùng ở những quốc gia, bối cảnh NC khác nhau cũng sẽ có những kết quả NC khác 

biệt (Fatma và cs, 2015). Mặc dù CSR đã được nhiều nhà NC trên thế giới thực hiện và 

số lượng bài báo đã công bố ngày càng tăng trong lĩnh vực quản trị tiếp thị, tuy nhiên 

chưa có nhiều NC thực hiện phân tích CSR ở các quốc gia có nền kinh tế mới nổi và 

đang phát triển (Pires và cs, 2020).  
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Trong những năm gần đây đã có nhiều công trình NC cho thấy sự tác động tích 

cực của CSR đến HV tiêu dùng, điển hình như NC của Pires và cs (2020), Fatma và cs 

(2020), Servera-Francés và cs (2019), Bianchi và cs (2019), Sharma và cs (2018), 

Sindhu và cs (2017), Tung-Ju Wu và cs (2016), Farrukh (2016), Butt (2016), Ki-Han 

Chung và cs (2015), Saleem và cs (2015), Tong và cs (2014), Shwu-Ing Wu và cs (2014), 

Rahim và cs (2011), Zhilong Tian và cs (2011), Daniela và cs (2010). 

Bảng 1.3 Tổng hợp kết quả CSR và hành vi tiêu dùng 

Tác giả Kết quả chính 

Pires và cs (2020), Fatma và cs (2020), Servera-Francés và 

cs (2019), Bianchi và cs (2019), Sharma và cs (2018), 

Sindhu và cs (2017), Tung-Ju Wu và cs (2016), Farrukh 

(2016), Butt (2016), Ki-Han Chung và cs (2015), Saleem 

và cs (2015), Tong và cs (2014), Shwu-Ing Wu và cs 

(2014), Rahim và cs (2011), Zhilong Tian và cs (2011), 

Daniela và cs (2010),… 

CSR có ảnh hưởng đến 

hành vi tiêu dùng 

Eshra và cs (2017), Arli và cs (2010), Imran Ali (2010),… 
CSR không có ảnh hưởng 

nào đến hành vi tiêu dùng 

Nguồn: tác giả thực hiện 

 

Pires và cs (2020) thực hiện NC đa văn hóa về CSR từ quan điểm của NTD. NC 

của Pires và cs (2020) cho kết quả rằng sự khác biệt về văn hóa tác động đến cảm nhận 

về CSR của NTD ở quốc gia Brazil và quốc gia Peru. Pires và cs (2020) kết luận rằng 

cả NTD ở Brazil và Peru đều có thái độ tích cực đối với các hoạt động CSR của DN, tuy 

nhiên ý định mua hàng của NTD ở Peru lớn hơn ý định mua hàng của NTD ở Brazil đối 

với các sản phẩm của DN có trách nhiệm với xã hội. Điều này có nghĩa là yếu tố CSR 

được xem là quan trọng đối với NTD ở Peru. NC này được xem là NC thực nghiệm có 

đóng góp lý thuyết về MQH của CSR và hành vi của NTD ở các nước đang phát triển. 

Hạn chế của NC này chỉ khảo sát NTD là sinh viên đang học đại học, trong khi các đối 

tượng khác chưa được NC. NC này cũng không nêu thực hiện phân tích ở ngành hàng 

hoặc lĩnh vực cụ thể nào, do đó đây cũng là những khoảng trống cho NC tiếp theo. 
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Servera-Francés và cs (2019) đã đánh giá tác động của CSR đến lòng trung thành 

thông qua giá trị cảm nhận của NTD. Servera-Francés và cs (2019) đã phân tích CSR 

dưới góc độ cảm nhận của NTD. Điểm mới của NC này là việc phân tích CSR hướng 

tới NTD như một biến số cho phép tạo sự khác biệt trong cạnh tranh của doanh nghiệp, 

bằng cách cải thiện MQH với NTD và tạo ra giá trị cảm nhận. Cỡ mẫu của NC là 408 

quan sát và sử dụng mô hình PLS-SEM. Kết quả xác định rằng các hoạt động CSR làm 

tăng giá trị cảm nhận của NTD đối với doanh nghiệp cũng như tác động đến niềm tin, 

sự hài lòng, sự cam kết, và lòng trung thành. Hạn chế của NC là tỷ lệ NTD nữ chiếm 

đến 72,8% trong tổng số quan sát, dẫn đến không có sự đồng đều trong nhóm NC. Bài 

báo này chỉ NC chung về lĩnh vực bán lẻ chung mà không NC cụ thể vào nhóm ngành 

hàng cụ thể nào. 

Fatma và cs (2020) đã NC tác động của CSR đến eWOM trên mạng xã hội, với 

kích thước mẫu NC gồm 239 quan sát, chọn bằng hình thức phỏng vấn trực tiếp. Những 

phát hiện trong NC của Fatma và cs (2020) cho thấy rằng các thông tin CSR trên các 

trang mạng xã hội thu hút NTD, nó làm cho NTD dễ tiếp cận được các hoạt động CSR 

của doanh nghiệp và từ đó làm tăng ý định truyền miệng điện tử của họ. Dựa trên phát 

hiện này, các tác giả đề xuất rằng các nhà quản lý nên truyền thông về sự tham gia của 

CSR trên các công cụ truyền thông xã hội để tạo ảnh hưởng có lợi cho doanh nghiệp và 

làm tăng ý định eWOM của NTD. NC này cung cấp thêm sự hiểu biết về cách thức 

tương tác CSR ảnh hưởng đến eWOM trên mạng xã hội. Tuy nhiên NC này còn chưa 

tìm hiểu vấn đề eWOM có tác động đến HV tiêu dùng hay không. 

Bianchi và cs (2019) đã NC tác động cảm nhận CSR đối với danh tiếng và ý định 

mua hàng, sản phẩm được NC bao gồm thực phẩm và đồ uống, thiết bị điện, mỹ phẩm, 

quần áo, đồ dùng học tập, đồ chơi trẻ em, du lịch và công nghệ. Bianchi và cs (2019) sử 

dụng kỹ thuật chọn mẫu thuận tiện gồm 429 NTD có độ tuổi từ 18 trở lên và sử dụng 

mô hình SEM để ước lượng mô hình. NC này xem xét năm khía cạnh của CSR gồm 

khía cạnh kinh tế, xã hội, từ thiện, môi trường, và đạo đức. Kết quả NC phát hiện rằng 

cảm nhận CSR có tác động trực tiếp đến ý định mua hàng và danh tiếng doanh nghiệp. 

Bên cạnh đó, cảm nhận về CSR của NTD cũng ảnh hưởng gián tiếp đến ý định mua và 

danh tiếng doanh nghiệp qua biến trung gian là sự hài lòng của NTD. Hạn chế của NC  
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này cho thấy một số biến đo lường làm NTD khó có thể trả lời được do họ không thể 

nhận biết được hết các hoạt động CSR như thành phần kinh tế, xã hội, từ thiện, môi 

trường và đạo đức. Ngoài ra, nhóm tác giả NC quá nhiều sản phẩm như thực phẩm, đồ 

uống, thiết bị điện, mỹ phẩm, quần áo, đồ dùng học tập,… trong NC này. 

Sharma và cs (2018) phân tích ảnh hưởng của các khía cạnh CSR đối với ý định 

mua của NTD, với cỡ mẫu NC gồm 319 quan sát, mẫu NC được thu thập theo kỹ thuật 

chọn mẫu thuận tiện bằng hình thức trực tuyến và trực tiếp. Qua kiểm định SEM, kết 

quả NC khẳng định rằng các thành phần của CSR đều tác động trực tiếp đến việc mua 

hàng, trong đó khía cạnh đạo đức trở thành khía cạnh quan trọng nhất tác động đến ý 

định mua của NTD. Kết quả của NC này thể hiện rằng CSR là hoạt động cấp thiết cho 

sự phát triển của DN, vì NTD bị ảnh hưởng nhiều bởi các hoạt động CSR và NTD có 

phản ứng tích cực đối với các DN thực hiện tốt CSR. Tuy nhiên NC này bỏ qua không 

NC vai trò của các biến trung gian nên chưa thể hiện được hết vai trò phong phú của 

CSR đối với NTD. 

Sindhu và cs (2017) đã NC tác động của CSR đến sự trung thành đối với khách 

hàng trong ngành viễn thông, đây là ngành kinh tế mới nổi ở Pakistan cần được khám 

phá các yếu tố quyết định lòng trung thành. Cỡ mẫu NC là 600 quan sát, mẫu NC được 

thu thập theo kỹ thuật chọn mẫu thuận tiện, và sử dụng mô hình cấu trúc SEM để phân 

tích số liệu. Kết quả NC do Sindhu và cs (2017) thực hiện thể hiện rằng CSR có tác động 

trực tiếp đến lòng trung thành, và có ảnh hưởng gián tiếp qua các biến trung gian: sự hài 

lòng, danh tiếng và niềm tin. Kết quả của NC do Sindhu và cs (2017) thực hiện đã đóng 

góp về lý thuyết như sự hài lòng, sự tin tưởng và danh tiếng là các nhân tố trung gian 

trong MQH tác động của CSR đến lòng trung thành của NTD. NC này cho thấy cảm 

nhận về CSR có tác động đến việc cải thiện lòng trung thành của NTD. Tuy nhiên NC 

này cũng có hạn chế là không thực hiện NC cụ thể ở lĩnh vực ngành hàng hoặc sản phẩm 

nào. 

Tung-Ju Wu và cs (2016) đã NC tác động của CSR đến thái độ và HV tiêu dùng, 

Tung-Ju Wu và cs (2016) đã NC 5 thành phần của CSR gồm NTD, người lao động, kinh 

tế, môi trường, và cộng đồng. NC thực hiện tại các chuỗi cửa hàng cà phê Starbucks tại 

Đài Loan, tổng số 800 phiếu hỏi được phát ra và 673 bảng kết quả hợp lệ được sử dụng.  
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NC đã sử dụng kỹ thuật phân tích SEM để kiểm định tác động của CSR đến hành vi mua 

hàng, kết quả NC do Tung-Ju Wu và cs (2016) thực hiện cho thấy CSR có ảnh hưởng 

đến thái độ thương hiệu và hình ảnh thương hiệu. Theo Tung-Ju Wu và cs (2016), CSR 

góp phần tăng cảm nhận tích cực của NTD đối với doanh nghiệp, nâng cao hình ảnh 

thương hiệu và tác động đến hành vi mua hàng. Do đó, các doanh nghiệp nên củng cố 

nhận thức và hành vi mua của NTD qua việc thực hiện CSR để trở thành người thụ 

hưởng lớn nhất. Tương tự những NC trước, Tung-Ju Wu và cs (2016) thực hiện NC 

CSR gồm các khía cạnh gồm NTD, người lao động, kinh tế, môi trường, và cộng đồng 

sẽ dẫn đến hạn chế là NTD khó nhận biết và trả lời được các khía cạnh về trách nhiệm 

với người lao động, kinh tế, môi trường. 

Farrukh (2016) đánh giá tác động của CSR đến hành vi mua của NTD, với cỡ 

mẫu là 250 quan sát, Farrukh (2016) mẫu được thu thập bằng kỹ thuật chọn mẫu thuận 

tiện, tác giả đã NC 4 khía cạnh của CSR theo mô hình của Carroll (1991) gồm kinh tế, 

pháp lý, đạo đức và từ thiện. NC đã sử dụng kỹ thuật hồi quy đa biến, kết quả phân tích 

của NC cho thấy có tồn tại một nhóm khách hàng đáng kể có xem xét việc thực hiện 

CSR trong các quyết định mua hàng. Đồng thời, kết quả NC chứng tỏ rằng các thành 

phần CSR đều có MQH đáng kể với hành vi mua hàng, trong đó trách nhiệm kinh tế vẫn 

là ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở NC này là NTD xem xét trách nhiệm từ 

thiện là trách nhiệm quan trọng thứ hai, cao hơn so với trách nhiệm pháp lý. NTD mong 

muốn các doanh nghiệp có cam kết giúp đỡ về tài chính, cơ sở vật chất vào các hoạt 

động nhân đạo để giúp đỡ những người gặp khó khăn, trẻ mồ côi, người nghèo, nạn nhân 

của các vụ việc tai nạn. NC này có hạn chế là cỡ mẫu nhỏ, đồng thời các khía cạnh kinh 

tế, pháp lý, đạo đức, và từ thiện làm cho một số NTD không trả lời được. 

Butt (2016) đã thực hiện NC MQH của CSR và HV tiêu dùng ở quốc gia đang 

phát triển - Pakistan, cỡ mẫu NC là 224 quan sát. Thông qua kỹ thuật phân tích CFA, 

kết quả của NC này cho thấy ý định mua bị ảnh hưởng bởi nhận thức của NTD đối với 

CSR, yếu tố niềm tin đóng vai trò nhân tố trung gian trong MQH tác động của CSR đến 

ý định mua. NC này cũng không nêu rõ NC ở lĩnh vực, ngành hàng nào. Tuy nhiên, điều 

thú vị ở NC này, Butt (2016) phát hiện rằng NTD có thu nhập thấp chỉ quan tâm về giá 

mà không quan tâm đến CSR, do đó Butt (2016) chỉ khảo sát đối với NTD có thu nhập  
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cao và khá. Trong luận án này sẽ thực hiện phân tích đa nhóm để kiểm tra NTD có thu 

nhập cao và thấp có cảm nhận khác biệt về CSR hay không. 

Ki-Han Chung và cs (2015) đã NC chủ đề về các thành phần của CSR ảnh hưởng 

đến lòng trung thành và sự hài lòng của NTD ở Trung Quốc. Kết quả phân tích của Ki-

Han Chung và cs (2015) cho thấy có 6 thành phần của CSR đều có tác động đến lòng 

trung thành và sự hài lòng, sắp xếp theo thứ tự như sau: trách nhiệm từ thiện, đạo đức, 

pháp lý, kinh tế, khách hàng, và môi trường. Kết quả của NC do Ki-Han Chung và cs 

(2015) thực hiện cho thấy các thành phần của CSR có tác động đến sự hài lòng khách 

hàng, từ đó ảnh hưởng đến lòng trung thành, ngoài ra các thành phần của CSR cũng ảnh 

hưởng trực tiếp đến lòng trung thành. Nền kinh tế Trung Quốc những năm gần đây phát 

triển nhanh chóng đã dẫn đến nhiều phát hiện mới trong NC, đặc biệt yếu tố là trách 

nhiệm đối với NTD và trách nhiệm đối với môi trường được NTD chú trọng. Hạn chế 

của NC này cũng không nêu rõ tên doanh nghiệp hoặc ngành hàng cụ thể trong NC. 

Saleem và cs (2015) cũng phân tích MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng 

gồm lòng trung thành và ý định mua với mức giá cao hơn, trong bối cảnh nước đang 

phát triển. NC chỉ xem xét 02 khía cạnh của CSR là môi trường và NTD, với cỡ mẫu là 

297 quan sát, kết quả kiểm định SEM xác định rằng hoạt động CSR của DN đối với 

NTD có tác động đến HV tiêu dùng, trong khi hoạt động CSR của DN đối với môi 

trường có tác động không đáng kể đến HV tiêu dùng. Niềm tin là biến trung gian trong 

MQH tác động giữa CSR đối với khách hàng và HV tiêu dùng, nhưng đóng vai trò không 

đáng kể trong MQH giữa CSR đối với môi trường và HV tiêu dùng. NC này cung cấp 

bằng chứng cho thấy tầm quan trọng của CSR là nhân tố thúc đẩy phản ứng tiêu dùng 

tích cực của khách hàng trong bối cảnh quốc gia đang phát triển. Hạn chế của NC này 

là chỉ khảo sát đối với sinh viên đại học là những người có khả năng chi tiêu hạn chế, 

do đó sẽ có sự khác biệt khi mở rộng đối tượng khảo sát là NTD có trình độ hoặc thu 

nhập khác nhau. 

Tong và cs (2014) đã đánh giá tác động của CSR đối với ý định mua lặp lại, ý 

định truyền miệng và cảm nhận về chất lượng thực phẩm và vai trò trung gian của danh 

tiếng đối với các nhà hàng đồ ăn nhanh. NC đã thực hiện khảo sát 384 khách hàng quen  
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từ 18 tuổi trở lên ở các nhà hàng đồ ăn nhanh. Nhằm bảo đảm sự khách quan và đạo đức 

NC, nhóm tác giả không thu thập thông tin cá nhân của người được khảo sát và những  

cửa hàng thực hiện khảo sát. Tong và cs (2014) tin rằng cách thu thập dữ liệu không yêu 

cầu người trả lời để lại thông tin sẽ làm tăng tỷ lệ trả lời khảo sát và phản ánh kết quả 

khách quan. Kỹ thuật phân tích SEM được thực hiện ở NC này. Kết quả NC của Tong 

và cs (2014) chứng tỏ rằng CSR có tác động trực tiếp đến danh tiếng của cửa hàng. Hơn 

nữa, NC cho thấy những tác động gián tiếp giữa CSR và ý định truyền miệng, ý định 

mua lặp lại và cảm nhận chất lượng sản phẩm của khách hàng thông qua biến danh tiếng. 

CSR cung cấp một lợi thế cạnh tranh cho các nhà hàng đồ ăn nhanh vì nó có vai trò rất 

lớn trong việc tạo ra sự truyền miệng tích cực, mua lặp lại và nhận thức tích cực về chất 

lượng thực phẩm. Hạn chế chính của NC này là mẫu được sử dụng là một nhóm nhỏ 

khách hàng của các nhà hàng thức ăn nhanh. Một số người được hỏi không có bất kỳ 

kiến thức nào về CSR hoặc có thể không biết về các hoạt động CSR được thực hiện bởi 

cửa bán lẻ nơi họ được phỏng vấn.  

Shwu-Ing Wu và cs (2014) cũng tìm hiểu tác động nhận thức CSR đối với hình 

ảnh thương hiệu, thái độ thương hiệu và sự sẵn lòng mua hàng, NC đã khảo sát 624 NTD 

thương hiệu cà phê Starbucks trên 18 tuổi. Shwu-Ing Wu và cs (2014) sử dụng kỹ thuật 

SEM để kiểm định mô hình. Shwu-Ing Wu và cs (2014) cho rằng hầu hết các DN tin 

rằng việc thực hiện CSR sẽ giúp doanh nghiệp dễ xây dựng hình ảnh và danh tiếng tốt. 

Do đó, DN thực hiện CSR có thể củng cố hình ảnh thương hiệu và nâng cao vị thế cạnh 

tranh. Kết quả của NC thể hiện một điều khá đặc biệt so với các NC khác, rằng các thế 

hệ khác nhau có ảnh hưởng khác nhau: (1) đối với thế hệ X (1961 – 1979), cảm nhận 

CSR về môi trường tác động đến hình ảnh thương hiệu và thái độ thương hiệu; (2) đối 

với thế hệ Y (1980 – 2000), cảm nhận CSR về cộng đồng tác động lên hình ảnh thương 

hiệu quan trọng hơn so với thế hệ X. Kết quả của NC do Shwu-Ing Wu và cs (2014) 

thực hiện cũng thể hiện rằng thái độ thương hiệu có sự ảnh hưởng đáng kể đến sự hài 

lòng, lòng trung thành và hành vi mua trong tương lai. Hạn chế của NC này là NTD 

khác nhau coi trọng mức độ quan trọng khác nhau, và điều này có thể dẫn đến sự thay 

đổi trong nhận thức về hình ảnh thương hiệu, dẫn đến mức độ ảnh hưởng dao động đến  
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thái độ và hành vi mua hàng của thương hiệu. Do đó, cần thực hiện thêm những NC thực 

nghiệm ở những sản phẩm khác. 

Rahim và cs (2011) đã tìm hiểu cứu về tầm quan trọng của CSR đối với hành vi 

của NTD tại Malaysia nhằm xem xét mức độ ảnh hưởng của CSR đến ý định mua của 

NTD. NC đã khảo sát 220 NTD thuộc 5 tỉnh của Malaysia, kết quả NC qua kỹ thuật hồi 

quy đa biến thể hiện có sự tác động dương của các thành phần CSR đến hành vi NTD. 

Trong đó, trách nhiệm xã hội về kinh tế có tác động lớn nhất đến ý định mua; kế tiếp là 

trách nhiệm xã hội về từ thiện, đạo đức và pháp lý. Các thành phần CSR của NC này kế 

thừa các quan điểm của Carroll (1991) gồm 04 nhóm chính: kinh tế, pháp lý, đạo đức, 

và từ thiện. Kết quả này cho đã chứng minh có tồn tại MQH tích cực giữa toàn bộ các 

biến được sử dụng trong đo lường về tác động của CSR đến ý định mua. Tuy nhiên, thứ 

tự ưu tiên của NTD Malaysia về các thành phần CSR khác với thứ tự ưu tiên theo kim 

tự tháp CSR của Carroll (1991), mặc dù trách nhiệm kinh tế vẫn là ưu tiên hàng đầu, 

trách nhiệm từ thiện xếp thứ hai, kế tiếp là vấn đề đạo đức và cuối cùng là vấn đề pháp 

lý. Hạn chế của NC này là khảo sát NTD nói chung, không NC NTD ở ngành hàng hay 

lĩnh vực nào. 

Zhilong Tian và cs (2011) đã NC phản hồi của NTD đối với CSR tại Trung Quốc. 

NC khảo sát với số lượng là 1.022 quan sát và sử dụng kỹ thuật phân tích CFA. Qua quá 

trình xử lý thông tin, Zhilong Tian và cs (2011) quan điểm rằng cảm nhận về CSR, niềm 

tin đối với CSR, và kiến thức của NTD về CSR có ảnh hưởng đến việc định giá doanh 

nghiệp, sự liên tưởng về sản phẩm của DN, và có tác động đến ý định mua hàng. Kết 

quả NC khẳng định rằng NTD có nhận thức và tin tưởng cao về CSR thường có phản 

ứng tích cực đối với DN thực hiện tốt CSR. Trong NC này có thực hiện kiểm định MQH 

giữa các yếu tố nhân khẩu học NTD và phản ứng CSR của NTD, NTD ở độ tuổi trung 

bình và mức thu nhập cao sẽ có thái độ với CSR tích cực hơn NTD ở độ tuổi thấp và 

mức thu nhập thấp. Hạn chế của NC này là không đưa tên ngành hàng, thương hiệu nào 

vào bảng câu hỏi. Zhilong Tian và cs (2011) cũng đề xuất rằng cần tiếp tục NC tác động 

của CSR đến HV tiêu dùng trong tương lai đối với sản phẩm, ngành hàng cụ thể. 
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Daniela và cs (2010) NC về mối liên hệ giữa CSR và mức phản ứng của NTD 

đối với giá hàng hóa, với cỡ mẫu là 246 quan sát, để thực hiện NC Daniela và cs (2010) 

sử dụng kỹ thuật hồi quy đa biến. Trong NC này, Daniela và cs (2010) đã giả định rằng 

chất lượng sản phẩm là tương đương và NTD được cho rằng họ thích tất cả các sản phẩm  

như nhau, chỉ việc cảm nhận về CSR của NTD là nhân tố quyết định câu trả lời của đối 

tượng khảo sát. Kết quả thể hiện rằng NTD nhận thấy lợi ích và giá trị to lớn trong việc 

ủng hộ CSR, NTD sẵn lòng chi tăng thêm 10% để mua sản phẩm và cho rằng việc tăng 

thêm giá này là công bằng vì cho rằng họ có đóng góp trực tiếp cho xã hội. Hạn chế của 

NC là thực hiện trên các kịch bản được xây dựng sẵn, NTD phải tưởng tượng rằng mình 

đang trải qua một tình huống mua giả định, do đó có thể NTD sẽ trả lời chưa chính xác 

với những gì họ hành động thực tế. 

Bên cạnh nhiều NC có kết quả rằng CSR tác động tích cực đến HV tiêu dùng thì 

cũng có các NC cho kết quả rằng CSR không có tác động nào đến HV tiêu dùng như 

NC của Eshra và cs (2017), Arli và cs (2010), Imran Ali (2010). 

Eshra và cs (2017) NC về tác động của CSR đến HV tiêu dùng tại Ai Cập, nhóm 

tác giả NC 4 thành phần CSR theo Carroll (1991) đó là thành phần kinh tế, pháp lý, đạo 

đức, từ thiện. Cỡ mẫu NC là 140 quan sát, tác giả sử dụng kỹ thuật phân tích hồi quy đa 

biến. Kết quả NC của Eshra và cs (2017) cho thấy rằng NTD ở Ai Cập xem xét CSR 

khác với các quốc gia khác. Trách nhiệm từ thiện là yếu tố cơ bản của CSR theo cảm 

nhận của NTD Ai Cập, điều này mâu thuẫn với kim tự tháp của Carroll (1991) là trách 

nhiệm kinh tế được xem là trách nhiệm cơ bản. NC của Eshra và cs (2017) đã thể hiện 

rằng CSR có ảnh hưởng không đáng kể đến hành vi mua, do thu nhập thấp nên NTD 

thường không xem xét các yếu tố của CSR để chọn mua sản phẩm. 

Arli và cs (2010) tìm hiểu cảm nhận của NTD về CSR ở quốc gia đang phát triển 

là Indonesia. Arli và cs (2010) đã dùng kỹ thuật chọn mẫu thuận tiện, độ lớn mẫu NC là 

443, tác giả đã NC 4 khía cạnh của CSR là kinh tế, pháp lý, đạo đức và từ thiện, tác giả 

sử dụng kỹ thuật phân tích nhân tố EFA. Kết quả thể hiện rằng NTD không nhận biết và 

không ủng hộ CSR. Lý giải cho vấn đề này, ở hầu hết các quốc gia đang phát triển bao 

gồm Indonesia, người dân có thu nhập thấp hơn so với các nước phát triển. Trong tình 

huống này, NTD sẽ ưu tiên vào việc mua các sản phẩm tiết kiệm hơn là trả nhiều tiền 
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hơn để ủng hộ doanh nghiệp thực hiện CSR. Tuy nhiên, khi NTD mua các sản phẩm 

cùng loại và tương đương về giá và chất lượng thì CSR là nhân tố quyết định việc mua 

hàng, NTD sẽ mua hàng từ doanh nghiệp có danh tiếng có trách nhiệm với xã hội. Hạn 

chế của NC là khảo sát học sinh, sinh viên có độ tuổi từ 16 đến 23 tuổi, họ có số tiền chi  

tiêu hạn chế. Do đó, kết quả này chỉ mang tính đại diện cho một nhóm nhỏ cụ thể như 

sinh viên ở Indonesia. 

Imran Ali (2010) đã NC tác động của CSR đến lòng trung thành của NTD ngành 

hàng điện thoại di động ở Pakistan. Ở NC này, Imran Ali (2010) đã phỏng vấn 250 người 

là sinh viên ngành kinh tế. Kết quả thực hiện SEM thể hiện kết quả NC của Imran Ali 

(2010) trái ngược so với nhiều NC khác, rằng việc DN thực hiện CSR không có ảnh 

hưởng đến HV tiêu dùng, do NTD không có đầy đủ thông tin về các hoạt động CSR của 

DN. NTD không quan tâm các đóng góp của DN vào xã hội trong các quyết định mua 

hàng của họ, họ thường chọn các DN đưa ra sản phẩm tốt, giá rẻ. Cảm nhận về chất 

lượng dịch vụ tốt hơn có ảnh hưởng đáng kể đến sự hài lòng của NTD, nhưng sự hài 

lòng không ảnh hưởng đến việc mua sắm của NTD. NC này cho thấy rằng NTD chú ý 

đến mức phí dịch vụ hơn là các hành động CSR của nhà cung cấp. Hạn chế NC của 

Imran Ali (2010) là chỉ có sinh viên đại học được lựa chọn để phỏng vấn, độ tuổi 20 còn 

khá trẻ và do đặc thù của nền công nghiệp di động có điều kiện thị trường riêng nên NC 

này không thể tổng quát cho các ngành công nghiệp khác. 

Qua lược khảo tài liệu cho thấy các NC trước đây cũng đã phân tích vai trò tác 

động của các biến trung gian trong sự tác động của CSR đến HV tiêu dùng như niềm 

tin, danh tiếng, sự cam kết, sự hài lòng, hình ảnh thương hiệu (Bianchi và cs, 2019; 

Servera-Francés và cs, 2019; Sindhu và cs, 2017; Tong và cs, 2014; Raza và cs, 2018; 

Saleem và cs, 2015) và được NC trong những lĩnh vực, bối cảnh khác nhau. Tuy nhiên, 

các NC trước đây chưa NC vai trò trung gian của truyền miệng điện tử trong MQH tác 

động của CSR đến HV tiêu dùng. Ở trong nước cũng chưa có nhiều NC kiểm định vai 

trò của các biến trung gian trong MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng. 
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Bảng 1.4 Tổng hợp biến độc lập, biến trung gian, biến phụ thuộc trong sự tác động 

của CSR đến hành vi tiêu dùng ở các nghiên cứu trước 

Ngành hàng Biến độc lập Biến trung gian Biến phụ thuộc Tác giả 

Bán lẻ CSR 

Niềm tin, sự 

cam kết, sự hài 

lòng, giá trị cảm 

nhận 

Lòng trung thành 

Servera-

Francés và cs 

(2019) 

Nghiên cứu 

không nêu cụ thể 

ngành hàng nào 

CSR Sự hài lòng 
Ý định mua, danh 

tiếng 

Bianchi và cs 

(2019)  

Ngân hàng CSR Niềm tin Lòng trung thành 
Raza và cs 

(2018) 

Viễn thông CSR 

Sự hài lòng, 

niềm tin, danh 

tiếng 

Lòng trung thành 
Sindhu và cs 

(2017)  

Thức ăn chăn 

nuôi 
CSR 

Sự hài lòng, 

danh tiếng, quan 

hệ cá nhân 

Lòng trung thành 
Nguyễn Hồng 

Hà (2016) 

Cửa hàng thức ăn 

nhanh 
CSR Danh tiếng 

Ý định truyền 

miệng, mua lặp 

lại, cảm nhận chất 

lượng sản phẩm 

Tong và cs 

(2014) 

Nghiên cứu 

không nêu cụ thể 

ngành hàng nào 

CSR Niềm tin 
Ý định mua, Lòng 

trung thành 

Saleem và cs 

(2015) 

 

Nguồn: tác giả thực hiện 
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1.3 Khoảng trống nghiên cứu  

NC tác động của CSR và HV tiêu dùng được thực hiện bằng nhiều thang đo khác 

nhau, mô hình khác nhau trên thế giới. Tuy nhiên, các kết quả này vẫn còn mâu thuẫn, 

chưa có sự đồng nhất trong các kết quả NC trước đây. NC của Imran Ali (2010) khẳng 

định rằng việc DN thực hiện CSR không có tác động đến HV tiêu dùng, do NTD không 

có đầy đủ thông tin về các hoạt động CSR. NTD không quan tâm đến các đóng góp của 

DN vào xã hội trong các quyết định mua hàng của họ, họ thường chọn các doanh nghiệp 

có sản phẩm tốt với giá rẻ. NC Arli và cs (2010) cũng thể hiện kết quả là NTD không 

nhận biết và không ủng hộ CSR, tuy nhiên khi NTD mua các sản phẩm tương đồng và 

có cùng mức giá và chất lượng thì CSR là nhân tố quyết định đến việc mua hàng. Bên 

cạnh đó, cũng có các kết quả NC khác có kết quả trái ngược với Imran Ali (2010) và 

Arli và cs (2010), điển hình như NC của Tung-Ju Wu và cs (2016) thì việc thực hiện 

CSR có ảnh hưởng đến thái độ và hình ảnh đối với thương hiệu, các doanh nghiệp nên 

củng cố nhận thức và hành vi của NTD thông qua việc thực hiện CSR, theo đó NTD sẽ 

tiếp tục mua các sản phẩm của DN được đánh giá là thực hiện tốt CSR. Các NC khác 

cũng cho thấy rằng có tác động tích cực giữa CSR và HV tiêu dùng đối với sản phẩm 

mà doanh nghiệp đó sản xuất, theo đó NTD sẽ có ý định muốn tiếp tục mua các sản 

phẩm của DN được cảm nhận là thực hiện tốt CSR (Sen và Bhattacharya, 2001). Khi xã 

hội trở nên giàu có hơn thì nhận thức của NTD sẽ nâng cao hơn, họ sẽ quan tâm đến các 

DN có thực hiện CSR, do đó sẽ ảnh hưởng đến HV tiêu dùng sản phẩm của NTD. Mặc 

dù vẫn còn nhiều kết quả khác nhau nhưng các NC đều khẳng định rằng, NTD là sự 

quan tâm hàng đầu của DN, nên các hoạt động CSR phải lấy NTD làm trọng tâm, vì nó 

sẽ dẫn đến HV tiêu dùng các sản phẩm của doanh nghiệp. Do đó luận án này tiếp tục 

thực hiện nhằm kiểm định CSR có tác động đến HV tiêu dùng hay không. 

Những NC trước đây thường tập trung đánh giá tác động của CSR đến lòng trung 

thành của NTD, ý định mua mà chưa có nhiều NC về tác động của CSR đến HV tiêu 

dùng thực sự. Ý định mua được xem là một giai đoạn trong các bước trước khi ra quyết 

định mua hàng và là tiền đề quan trọng để dẫn đến hành vi mua thực sự (Kotler và Keller, 

2012). Theo Schiffman và cs (2015) thì ý định mua có thể đo lường hành vi mua thật 

của NTD, và khi NTD có ý định mua càng cao thì NTD sẽ sẵn sàng mua sản phẩm hơn.  
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Fishbein và Ajzen (1975) cho rằng ý định mua được xem là dự định chủ quan và 

là một tiêu chí quan trọng được dùng để dự báo hành vi mua thực sự của NTD. Do đó, 

ý định mua thường được dùng cho mục đích dự đoán hành vi mua hàng thực tế. Tuy 

nhiên, ý định mua vẫn có tỷ lệ thay đổi nhất định (Keller, 2001), không phải bất kỳ ý 

định mua nào cũng dẫn đến hành vi mua thực sự. Có hai yếu tố ảnh hưởng đến quyết 

định chọn mua khác ngoài ý định mua từ ban đầu của bản thân cá nhân đó là thái độ của 

người khác và các yếu tố bất ngờ (Kotler và Keller, 2012). Đồng thời, tác động của CSR 

đến HV tiêu dùng chưa có nhiều NC trong nước thực hiện, do đó luận án này thực hiện 

NC tác động của CSR đến HV tiêu dùng. 

Moisescu (2017) cho rằng MQH giữa CSR và HV tiêu dùng vẫn chưa được NC 

sâu và kỹ lưỡng, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại, trong đó các ý định của khách 

hàng khó nắm bắt và khó dự đoán hơn so với các lĩnh vực khác. Moisescu (2017) cho 

rằng tác động của CSR lên các HV tiêu dùng cũng sẽ khác nhau giữa ngành hàng bán lẻ 

khác nhau. Như vậy, vẫn còn nhiều quan điểm khác nhau khi thực hiện NC cảm nhận 

của NTD đối với các hoạt động CSR, chứng tỏ rằng lĩnh vực này cần phải NC thêm. 

Đặc biệt, đây là chủ đề NC vẫn còn khá mới đối với các quốc gia đang phát triển (Fatma 

và cs, 2015), tác động của CSR ở các quốc gia đang phát triển vẫn còn phần lớn chưa 

được khám phá (Butt, 2016). 

Ngoài ra, các kết quả về tác động của CSR đến HV tiêu dùng còn nhiều sự khác 

biệt giữa các nền văn hóa khác nhau. Việc thực hiện CSR còn phụ thuộc vào từng đặc 

điểm của mỗi quốc gia, các điều kiện cụ thể đã được thảo luận bởi nhiều nhà NC và do 

có khoảng cách giữa các nền kinh tế phát triển và đang phát triển (Chapple và Moon, 

2005). CSR bị ảnh hưởng bởi các nền văn hóa và phong tục mỗi quốc gia khác nhau nên 

có thể khó áp dụng ở các nền kinh tế đang phát triển. 

Qua kết quả lược khảo tổng quan tài liệu cho thấy việc tiếp tục NC tác động của 

CSR đến HV tiêu dùng là cần thiết (Zhilong Tian và cs, 2011). Trong giai đoạn gần đây, 

NTD đã có ý thức trong việc mua hàng có trách nhiệm làm cho các doanh nghiệp ngày 

càng quan tâm đặc biệt đến CSR. Tại Việt Nam, chưa có nhiều NC về tác động CSR đến 

HV tiêu dùng, dù doanh nghiệp ngày càng nhấn mạnh vào việc thực hiện CSR trên thị 

trường. Thêm vào đó, chưa có nhiều NC ở trong nước về tác động của CSR đến HV tiêu  



 
 

30 
  
 

 

dùng có kiểm định vai trò của biến trung gian, do đó cần xem xét tác động gián tiếp của 

CSR đến HV tiêu dùng qua biến trung gian để kết quả NC có tính thuyết phục cao.  

Phần lớn những NC trước về CSR được thực hiện ở các quốc gia phát triển, tác 

động của CSR ở những quốc gia đang phát triển vẫn còn phần lớn chưa được khám phá, 

các NC ở những quốc gia phương Tây khó có thể áp dụng ở các quốc gia khác (Butt, 

2016). Đặc biệt, trong ngành hàng NUGKKC ở khu vực ĐBSCL thì chưa có NC nào 

thực hiện, đa số NC trước đây về CSR ở Việt Nam NC về tác động của CSR đến hiệu 

quả hoạt động (Châu Thị Lệ Duyên, 2018), CSR và kết quả tài chính (Hồ Thị Vân Anh, 

2016), CSR và người lao động (Phạm Việt Thắng, 2018), CSR và lòng trung thành khách 

hàng ở ngành thức ăn chăn nuôi (Nguyễn Hồng Hà, 2016).  

Từ các NC trước đây và phát hiện từ khoảng trống tri thức, tác giả đề xuất cần 

thiết NC về tác động của CSR đến HV tiêu dùng, đặc biệt là ở ĐBSCL vẫn chưa có 

nhiều NC được thực hiện. Do đó, cần thiết phải NC về vấn đề tác động của CSR và HV 

tiêu dùng ở quy mô khu vực để khám phá tác động của CSR và HV tiêu dùng là tác động 

trực tiếp hay gián tiếp, sử dụng các nhân tố trung gian khác để NC tác động này một 

cách đa chiều và nên tập trung NC điển hình trong ngành hàng NUGKKC, vì đây là một 

ngành hàng phổ biến, quen thuộc với đại đa số NTD.  

Với tốc độ tăng trưởng doanh thu của ngành ước đạt mức trung bình hàng 11,8% 

trong giai đoạn 2018-2022 (VIRAC, 2019), thị trường NUGKKC Việt Nam được đánh 

giá có tốc độ phát triển nhanh. Ngoài ra, sản phẩm NUGKKC được đóng gói với quy 

cách rất đa dạng, có nhiều chủng loại khác nhau. Đồng thời, các NC về CSR tại Việt 

Nam còn rất ít NC về tác động của CSR đến HV tiêu dùng, đặc biệt là sản phẩm 

NUGKKC – một ngành hàng gần gũi đối với hầu hết người NTD. Do đó, sản phẩm 

NUGKKC sẽ thích hợp để NC. 

Ở nội dung luận án này NC về tác động của CSR đến HV tiêu dùng, tiếp tục kế 

thừa kết quả của các NC trước thông qua kiểm định vai trò của biến trung gian là niềm 

tin, danh tiếng do đã có nhiều NC trước thực hiện. Bên cạnh đó, NC này tiếp tục kiểm 

định vai trò trung gian của eWOM, vẫn còn ít NC xem xét đồng thời các biến trung gian 

này trong một NC, và đây cũng là đóng góp mới vào lý thuyết CSR của luận án so với 

các NC trước.  
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Từ bối cảnh thực tiễn, bối cảnh lý thuyết và tổng quan tài liệu các NC trước cho 

thấy việc thực hiện NC đề tài “Nghiên cứu tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

đến HV tiêu dùng: trường hợp sản phẩm nước uống giải khát không cồn khu vực Đồng 

bằng sông Cửu Long” là cần thiết. Kết quả NC của luận án có những đóng góp mới về 

mặt lý thuyết và thực tiễn cho các doanh nghiệp ngành hàng NUGKKC ở khu vực 

ĐBSCL nói riêng và ở Việt Nam nói chung, kết quả NC là kênh tham khảo thực tiễn để 

các doanh nghiệp ở lĩnh vực này tích cực thực hiện các hoạt động CSR.  

1.4. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu  

1.4.1 Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu NC chính là NC tác động của CSR đến HV tiêu dùng, trường hợp sản 

phẩm NUGKKC khu vực ĐBSCL, để thực hiện mục tiêu NC chính này, tác giả thực 

hiện các mục tiêu NC cụ thể sau: 

- Xác định các nhân tố tác động trực tiếp, gián tiếp trong MQH tác động của CSR 

đến HV tiêu dùng trong trường hợp sản phẩm NUGKKC khu vực ĐBSCL. 

- Đo lường tác động trực tiếp và gián tiếp của CSR đến HV tiêu dùng trong trường 

hợp sản phẩm NUGKKC khu vực ĐBSCL. 

- Đề xuất hàm ý quản trị để tăng cường tác động của CSR đến HV tiêu dùng trong 

trường hợp sản phẩm NUGKKC khu vực ĐBSCL. 

1.4.2 Câu hỏi nghiên cứu 

- Các nhân tố nào có liên quan trong MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng 

trong trường hợp sản phẩm NUGKKC?  

- CSR có tác động trực tiếp đến HV tiêu dùng, hay tác động gián tiếp đến HV 

tiêu dùng thông qua biến trung gian nào? 

- Các hàm ý quản trị nào có thể thực hiện để nâng cao việc thực hiện CSR, từ đó 

tác động tích cực đến HV tiêu dùng trong trường hợp sản phẩm NUGKKC? 

1.5 Đối tượng nghiên cứu và đối tượng khảo sát 

1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng NC của luận án là nghiên cứu về CSR, HV tiêu dùng và tác động của 

CSR đến HV tiêu dùng dựa trên cảm nhận của NTD trong trường hợp sản phẩm 

NUGKKC khu vực ĐBSCL. 
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1.5.2 Đối tượng khảo sát 

Đối tượng khảo sát là NTD cá nhân được quyền ra quyết định mua sản phẩm. NC 

này thực hiện liên quan đến cảm nhận của NTD về CSR, danh tiếng, niềm tin thương 

hiệu, truyền miệng điện tử, HV tiêu dùng nên đòi hỏi người trả lời phải là người có quan 

tâm đối với các vấn đề xã hội và có ý thức đối với HV tiêu dùng. Việc xác định đối 

tượng khảo sát là rất quan trọng, nếu chọn sai đối tượng thì kết quả NC sẽ không phản 

ánh được đối tượng NC hướng đến. 

Theo NC của Nguyễn Thị Thu Hà và cs (2016) cho thấy NTD từ 18 tuổi đến 25 

tuổi chọn mua sản phẩm NUGKKC nhiều nhất, những NTD từ 35 đến 65 tuổi có xu 

hướng giảm và càng ít hơn ở độ tuổi trên 65 tuổi. Đối tượng khảo sát của NC này lựa 

chọn NTD từ 18 tuổi trở lên vì ở độ tuổi này, đa số NTD có hiểu biết đối với các vấn đề 

của xã hội. 

Do đó, luận án tập trung khảo sát NTD cá nhân được quyền ra quyết định mua 

và tiêu dùng sản phẩm NUGKKC tại khu vực ĐBSCL, với mức độ thường xuyên sử 

dụng từ 3 lần/tuần trở lên, có quan tâm hoặc nghe nói về CSR và được giới hạn từ 18 

tuổi trở lên, hiện đang cư trú ở khu vực ĐBSCL.  

1.6 Phạm vi giới hạn nghiên cứu 

1.6.1 Phạm vi về nội dung 

- Luận án NC tác động CSR đến HV tiêu dùng dưới góc độ cảm nhận trực quan 

của NTD về các hoạt động CSR của DN trong ngành hàng NUGKKC khu vực ĐBSCL. 

- Sản phẩm NUGKKC NC trong luận án được giải thích là sản phẩm từ nước 

(như nước tinh khiết, nước khoáng, nước ngọt, trà, cà phê, nước trái cây,…) không có 

chứa nồng độ cồn, với quy cách được đóng chai hoặc lon, và có dung tích từ 500ml trở 

xuống. Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm đồ uống không cồn QCVN 6-

2:2010/BYT thì NUGKKC được giải thích là sản phẩm được pha chế từ nước với các 

chất có nguồn gốc tự nhiên hoặc tổng hợp, có thể có gas (CO2). 

1.6.2 Phạm vi về địa bàn nghiên cứu 

Phạm vi của NC được giới hạn ở khu vực ĐBSCL, những năm gần đây khi sự 

thay đổi lớn về chế độ mưa hằng năm, gia tăng triều cường vùng cửa sông, ven biển và 

cả nhiệt độ đã khiến ĐBSCL thiếu hụt nguồn nước mặt, sụt giảm lượng nước ngầm và  
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tăng diện tích mặn hóa. Bên cạnh đó, sự phát triển ồ ạt và thiếu bền vững của hàng loạt 

đập thủy điện đã khiến vấn đề an ninh nguồn nước ở ĐBSCL càng trở nên bức bách 

(Hồng Nhung, 2020). Những năm gần đây, ĐBSCL thường xuyên bị ảnh hưởng bởi xâm 

nhập mặn, đất phèn và thiếu nước ngọt cho sản xuất và sinh hoạt ở những vùng xa sông, 

gần biển,… đã làm cho nhu cầu sử dụng sản phẩm NUGKKC ngày càng tăng. Do vậy, 

việc NC ở khu vực ĐBSCL là cần thiết. 

1.7 Phương pháp nghiên cứu 

Để đạt được mục tiêu NC đã đề ra thì việc lựa chọn phương pháp NC để thực 

hiện là rất quan trọng. Theo Nguyễn Đình Thọ (2013), trong bối cảnh để đánh giá thang 

đo các khái niệm mô hình NC còn khá mới thì NC định tính là phù hợp vì phương pháp 

này chỉ cần cỡ mẫu nhỏ, tuy nhiên nếu NC có nhiều giả thuyết cần kiểm định thì sử dụng 

NC định lượng. Theo Nguyễn Đình Thọ (2013), tùy vào bối cảnh của NC có thể sử dụng 

kết hợp cả NC định tính và NC định lượng. Trong NC này, luận án sử dụng kết hợp cả 

NC định tính và NC định lượng. 

1.7.1 Nghiên cứu sơ bộ: gồm NC định tính và định lượng sơ bộ. 

1.7.1.1 Nghiên cứu định tính 

Phương pháp NC định tính được thực hiện gồm: NC khám phá và NC bổ sung 

điều chỉnh thang đo. 

- Nghiên cứu khám phá: 

Luận án sử dụng NC định tính khám phá để kiểm tra sự phù hợp của các biến 

được đưa vào mô hình NC lý thuyết với dữ liệu thực tế, đối tượng phỏng vấn là NTD 

(là người mua và là người sử dụng sản phẩm NUGKKC dạng đóng chai hoặc lon) tại 

siêu thị, cửa hàng tiện ích và quán nước giải khát. Điều này có ý nghĩa trong việc đánh 

giá mức độ thích hợp của mô hình NC lý thuyết đã đề xuất, nhất là việc NC chủ đề này 

còn tương đối mới và chưa có nhiều NC thực hiện. 

 - Nghiên cứu điều chỉnh thang đo: 

Mục tiêu là xây dựng thang đo các khái niệm của mô hình NC, được xây dựng 

trên cơ sở lược khảo những NC trước đây. Thang đo các khái niệm trong NC này được 

kế thừa từ một số NC trước, với bối cảnh NC khác nhau nên khi áp dụng vào bối cảnh 

NC mới là ngành hàng NUGKKC khu vực ĐBSCL thì cần có sự thay đổi nhất định để  
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thích hợp với bối cảnh NC mới. Theo Chapple và Moon (2005) thì việc thực hiện CSR 

còn phụ thuộc vào từng đặc điểm kinh tế, xã hội và văn hóa của mỗi vùng, lãnh thổ và 

bối cảnh NC, nên kết quả ở quốc gia này khó có thể áp dụng ở quốc gia khác  

Qua NC tổng quan tài liệu, tác giả đã tìm thấy thang đo các khái niệm đã được 

sử dụng trong các NC trước. Nhằm xây dựng thang đo các khái niệm NC, luận án thực 

hiện NC định tính để xây dựng thang đo bằng cách phỏng vấn với chuyên gia. Cuộc 

phỏng vấn được dựa trên thang đo gốc và mô hình lý thuyết, nội dung thảo luận được 

ghi nhận để xây dựng thang đo.  

Trong NC định tính, mẫu thường không được chọn theo phương pháp xác suất 

mà chọn theo mục đích để xây dựng thang đo nên mẫu thường là một nhóm nhỏ và thỏa 

mãn đặc tính của đám đông NC (Nguyễn Đình Thọ, 2013). Theo Nguyễn Văn Thắng 

(2014) thì một thảo luận tốt nhất là từ 6-12 người. Nhóm có thể bao gồm những người 

có hoàn cảnh, quan niệm và ý kiến khác nhau, nhưng họ cần có điểm chung là quan tâm 

và sẵn sàng chia sẽ cảm nhận của mình đối với chủ đề NC. Tác giả chọn cỡ mẫu để 

phỏng vấn chuyên gia gồm 13 người, nhằm hạn chế kết quả là trung lập. 

1.7.1.2 Nghiên cứu định lượng sơ bộ  

Luận án thực hiện NC định lượng sơ bộ bằng cách khảo sát 70 NTD để đánh giá 

mức tin cậy và tính giá trị của thang đo. Phương pháp phân tích được sử dụng là phân 

tích Cronbach’s α nhằm đánh giá mức tin cậy, và phân tích EFA để kiểm tra tính giá trị 

của thang đo. Các biến đo lường có kết quả phù hợp sẽ được sử dụng cho NC chính 

thức. 

1.7.2 Nghiên cứu chính thức 

NC chính thức của luận án được thực hiện thông qua phương pháp NC định 

lượng. Để thực hiện NC chính thức, NC đã khảo sát 1.019 NTD cá nhân được quyền ra 

quyết định mua và có tiêu dùng sản phẩm NUGKKC tại khu vực ĐBSCL qua việc khảo 

sát trực tiếp và trực tuyến. NC chính thức thực hiện thu thập dữ liệu sơ cấp bằng kỹ thuật 

chọn mẫu thuận tiện. Dữ liệu sơ cấp được thu thập trong NC chính thức được cũng sẽ 

tiếp tục phân tích để kiểm tra mức tin cậy thang đo. Phương pháp phân tích số liệu chính 

được sử dụng gồm phân tích Cronbach’s α, EFA, CFA, mô hình CB-SEM, phương pháp 

Bootstrap, và phân tích đa nhóm nhằm kiểm định giả thuyết NC và mô hình NC. 
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1.8 Điểm mới của luận án 

- Về lý luận: 

NC đã hệ thống các cơ sở luận về CSR, HV tiêu dùng, và các NC trước đây về 

tác động của CSR đến HV tiêu dùng. Luận án đã xây dựng được mô hình NC lý thuyết 

và xây dựng được thang đo lường các khái niệm trong MQH tác động của CSR đến HV 

tiêu dùng trong ngành hàng NUGKKC khu vực ĐBSCL. Luận án đã đóng góp vào cơ 

sở lý thuyết hệ thống thang đo lường đối với khái niệm CSR, cụ thể là bổ sung 3 biến 

đo lường mới phù hợp với ngành hàng NUGKKC. 

Kết quả của những NC trước đây thể hiện vẫn còn chưa có sự thống nhất về việc 

CSR có tác động hoặc không tác động đến HV tiêu dùng. NC này đã củng cố quan điểm 

rằng CSR có tác động tích cực đến HV tiêu dùng. 

NC này cũng đã cho thấy được MQH mang tính đặc thù của lĩnh vực NUGKKC 

tại thị trường ĐBSCL rằng CSR có tác động trực tiếp và gián tiếp đến HV tiêu dùng. 

Kết luận này tiếp tục chứng minh tầm quan trọng của CSR trong bối cảnh mới tại Việt 

Nam đã có nhiều DN trong ngành hàng NUGKKC vi phạm CSR. 

NC này góp phần hoàn thiện thêm về các nhân tố trung gian trong sự tác động 

của CSR đến HV tiêu dùng trong ngành hàng NUGKKC khu vực ĐBSCL. Luận án là 

một trong số ít NC tìm hiểu vai trò trung gian trong quan hệ tác động của CSR đến HV 

tiêu dùng, đặc biệt là vai trò trung gian của eWOM. Các NC trước đây NC riêng biệt về 

tác động của CSR đến eWOM (Fatma và cs, 2020) hoặc tác động của eWOM đến HV 

tiêu dùng (Abdallah, 2015; Phạm Văn Tuấn, 2020). Hầu như chưa có NC nào trước đây 

thực hiện NC vai trò trung gian của eWOM trong sự tác động CSR đến HV tiêu dùng. 

- Về thực tiễn: 

Kết quả luận án cung cấp thêm minh chứng thực nghiệm làm phong phú thêm tác 

động của CSR đến HV tiêu dùng trong ngành hàng NUGKKC khu vực ĐBSCL.  

NC này đã cho thấy vai trò quan trọng trong việc thực hiện các hoạt động CSR 

của DN ngành hàng NUGKKC. Kết quả NC đã đề xuất hàm ý quản trị, góp phần giúp 

các nhà quản trị trong việc xây dựng, hoạch định và thực thi chiến lược về CSR nhằm 

tác động tích cực đến HV tiêu dùng trong ngành hàng NUGKKC khu vực ĐBSCL. 
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Kết quả NC luận án giúp các nhà quản trị doanh nghiệp củng cố quan điểm rằng 

CSR là chiến lược quan trọng để tác động đến HV tiêu dùng, ngoài ra thực hiện tốt CSR 

còn góp phần nâng cao danh tiếng, niềm tin thương hiệu, và truyền miệng điện tử của 

NTD. Kết quả này sẽ góp phần động viên các doanh nghiệp NUGKKC tích cực thực 

hiện các hoạt động CSR.  

Các hàm ý quản trị NC đã đề xuất giúp các nhà quản trị trong quá trình xây dựng, 

hoạch định và thực thi chiến lược về CSR nhằm tác động tích cực đến HV tiêu dùng 

trong ngành hàng NUGKKC khu vực ĐBSCL.  

Luận án có thể được dùng làm nguồn tài liệu tham khảo có giá trị cho nghiên cứu 

sinh, học viên cao học ngành kinh tế. 

1.9. Kết cấu luận án 

Luận án có nội dung như sau:  

Chương 1. Tổng quan nghiên cứu:  

Các nội dung được trình bày ở Chương 1: trình bày vấn đề NC của luận án, tổng 

quan tài liệu các NC trước, tổng quan về ngành hàng NUGKKC, khoảng trống NC, vấn 

đề NC tiếp theo, mục tiêu NC và câu hỏi NC, trình bày đối tượng NC và phạm vi NC, 

trình bày phương pháp NC, điểm mới của NC. 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu:  

Nội dung ở Chương 2 đã tổng hợp các lý thuyết có liên quan đến đề tài NC, lược 

khảo tài liệu có liên quan đến nội dung NC của luận án, trình bày giả thuyết NC, xây 

dựng mô hình NC lý thuyết về tác động của CSR đến HV tiêu dùng. 

Chương 3: Thiết kế nghiên cứu của luận án:  

Nội dung chương 3 trình bày quy trình thực hiện NC, trình bày kết quả ở bước 

NC định tính khám phá, kết quả thực hiện NC định tính để xây dựng thang đo các khái 

niệm trong mô hình lý thuyết đã đề xuất, và trình bày kết quả thực hiện bước NC định 

lượng sơ bộ bằng phân tích Cronbach’s α, EFA nhằm xây dựng được thang đo để thực 

hiện bước NC chính thức. 
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Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận  

Nội dung Chương 4 trình bày và thảo luận các kết quả NC chính của luận án, cụ 

thể trình bày về phương pháp chọn mẫu, quá trình thu thập dữ liệu sơ cấp, phân tích mức 

tin cậy thang đo, kiểm tra tính giá trị của thang đo, kiểm tra tính phù hợp của mô hình 

NC qua phương pháp CFA, kiểm định mô hình NC và giả thuyết NC qua việc sử dụng 

mô hình CB-SEM, phân tích boostrap, phân tích đa nhóm, và thảo luận các kết quả NC 

của luận án. 

Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị: 

Nội dung Chương 5 trình bày kết luận những vấn đề được rút ra từ kết quả NC 

của luận án, đề xuất các hàm ý của NC để tăng cường việc thực hiện CSR trong ngành 

NUGKKC khu vực ĐBSCL, trình bày các đóng góp của NC, những điểm hạn chế của 

NC này và gợi ý các hướng NC trong tương lai. 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

Giới thiệu: Nội dung Chương 2 trình bày các lý thuyết nền liên quan chủ đề NC; 

cơ sở lý thuyết về CSR bao gồm khái niệm CSR, lịch sử các giai đoạn phát triển về CSR, 

các thành phần đo lường CSR; cơ sở lý thuyết về danh tiếng doanh nghiệp, niềm tin 

thương hiệu, truyền miệng điện tử và HV tiêu dùng; đề xuất các giả thuyết NC và mô 

hình NC lý thuyết về tác động của CSR đến HV tiêu dùng trong trường hợp sản phẩm 

NUGKKC khu vực ĐBSCL. 

 

2.1. Lý thuyết nền  

2.1.1. Lý thuyết các bên liên quan (Stakeholder theory) 

Lý thuyết các bên liên quan được nhiều nhà NC về CSR sử dụng phổ biến nhất 

trong thời gian gần đây. Theo lý thuyết này, các bên liên quan là bất kỳ nhóm hay cá 

nhân bị ảnh hưởng, có thể trực tiếp hoặc gián tiếp, bởi các hoạt động của DN (Lê Phước 

Hương và Lưu Tiến Thuận, 2017).  

Lý thuyết các bên liên quan cho rằng DN không chỉ có trách nhiệm với cổ đông 

mà còn có trách nhiệm với các bên liên quan. Các bên liên quan là các đối tượng tham 

gia, bị ảnh hưởng hoặc được hưởng lợi từ việc kinh doanh của DN như khách hàng, 

người lao động, môi trường, cộng đồng, đối tác, chính phủ,... Theo lý thuyết này thì mục 

tiêu hàng đầu của doanh nghiệp vẫn là lợi nhuận, tuy nhiên doanh nghiệp phải hoạt động 

phù hợp với mong đợi của các bên liên quan. Freeman và cs (2010) đã chỉ ra rằng, lý 

thuyết các bên liên quan có mối liên hệ mật thiết với lý thuyết cổ đông. Freeman và cs 

(2010) cho rằng, để tối đa hóa lợi nhuận thì DN cần có những sản phẩm tốt để làm hài 

lòng khách hàng, xây dựng MQH tốt với nhà cung cấp để duy trì hoạt động, xây dựng 

môi trường làm việc hiệu quả sẽ giúp cho doanh nghiệp trở nên tốt hơn, và từ đó cộng 

đồng sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện cho DN phát triển. Garriga và Melé (2004) quan điểm rằng, 

việc tối đa hóa lợi nhuận cổ đông là phù hợp với sự thỏa mãn lợi ích nhất định của những 

người trong doanh nghiệp, tuy nhiên các DN muốn nhận được nhiều lợi nhuận phải 

thông qua việc đầu tư vào các nhu cầu xã hội, các hoạt động từ thiện là cách duy nhất 

để cải thiện lợi thế cạnh tranh. Donaldson và cs (1995) cho rằng sự thỏa mãn của các  
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bên liên quan là động lực thúc đẩy cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, Donaldson và 

cs (1995) đã đề xuất mô hình theo lý thuyết các bên liên quan đối với DN như hình 2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1 Mô hình theo lý thuyết các bên liên quan  

Nguồn: Donaldson và cs (1995) 

Trong trường hợp này, doanh nghiệp có vai trò làm thỏa mãn các bên liên quan 

và trở thành nơi phân định các lợi ích khác nhau cho những bên liên quan đó. Yêu cầu 

này có thể lớn hoặc nhỏ tùy theo các bên được xem xét: có những bên liên quan mà 

doanh nghiệp có các MQH ràng buộc như người lao động, nhà cung ứng, khách hàng,... 

và những bên liên quan mà doanh nghiệp không có bất cứ MQH ràng buộc nào như cộng 

đồng sống gần địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoặc những người bảo vệ môi 

trường.  

Freeman (2010) đã tuyên bố rằng NTD là bên liên quan bị ảnh hưởng hầu hết bởi 

việc đạt được các mục tiêu của DN. Servera-Francés và cs (2019) cho rằng NTD được 

xem là bên liên quan quan trọng nhất của doanh nghiệp. Hiện nay, NTD đã chú ý đến 

các vấn đề đạo đức của doanh nghiệp và đóng góp của DN vào xã hội khi ra quyết định  
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mua sản phẩm (Carrigan và cs, 2004). NTD đã chú ý đến CSR khi lựa chọn mua sản 

phẩm, có khuynh hướng lựa chọn mua các hàng hóa không gây nguy hại đến môi trường. 

Khi trình độ học vấn tăng lên, NTD đã nhận thức rõ hơn về hành vi mua hàng đối với 

các doanh nghiệp thực hiện tốt CSR (Farrukh, 2016). Do đó, doanh nghiệp không những 

phải hiểu rõ và thực hiện tốt CSR mà còn phải hiểu rõ HV tiêu dùng, vì NTD có thể sử 

dụng quyền lực của mình để đảm bảo doanh nghiệp thực hiện CSR. NTD là người sử 

dụng sản phẩm của DN, sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào NTD. 

NTD ngày càng kỳ vọng rằng DN sẽ sản xuất hàng hóa an toàn, có lợi cho sức khỏe và 

cung cấp thông tin đầy đủ và có trách nhiệm cho NTD. Bên cạnh việc doanh nghiệp phải 

đảm bảo yêu cầu về chất lượng sản phẩm, NTD còn đòi hỏi doanh nghiệp sẵn sàng tiếp 

nhận lời phàn nàn, góp ý từ khách hàng (Skudiene và cs, 2010). Các hoạt động CSR của 

DN có mức độ tác động nhất định đến hành vi của NTD, vì vậy DN cần áp dụng CSR 

như là một chiến lược tiếp thị để cải thiện MQH với NTD (Maignan và cs, 2004). Ngoài 

ra, theo Bhattacharya và Sen (2004) thì vẫn còn thiếu các NC về phản ứng của NTD đối 

với hoạt động CSR của DN. Do vậy ở luận án này, NTD được xem là bên liên quan 

chính để thực hiện NC. Nói cách khác, nội dung luận án này tập trung NC khía cạnh 

CSR đối với bên liên quan là NTD, bỏ qua việc NC những bên liên quan khác như nhà 

cung ứng, người sở hữu cổ phần, người lao động,… vì đối tượng khảo sát là NTD khó 

có thể biết và trả lời được vấn đề CSR của doanh nghiệp đối với các bên liên quan khác. 

2.1.2 Lý thuyết trao đổi xã hội (Social exchange theory-SET) 

Lý thuyết SET là một trong các lý thuyết quan trọng trong lĩnh vực tâm lý học 

xã hội (Cook và cs, 2013). Trao đổi xã hội được định nghĩa là quá trình trao đổi các hoạt 

động gồm hữu hình và vô hình liên quan tới lợi ích và chi phí giữa ít nhất hai cá nhân 

hoặc nhóm.  

Lý thuyết SET làm rõ các hành vi trong xã hội và giải thích hành vi của các bên 

có liên quan. Bằng cách mở rộng lý thuyết SET, cho thấy các DN thực hiện các chiến 

lược CSR có lợi cho cộng đồng sẽ nhận được đánh giá tích cực về sản phẩm và có được 

danh tiếng tốt do kết quả của quá trình trao đổi xã hội. Do đó, sẽ hợp lý khi mong đợi 

những người hưởng lợi ích từ các hoạt động CSR của DN, điển hình như NTD sẽ tiếp 

tục cam kết và trung thành với nhà cung cấp những lợi ích này như một sự đền đáp cho  
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các nhà cung cấp, để duy trì trạng thái cân bằng trong các MQH trao đổi xã hội (Cook 

và cs, 2013). 

Lý thuyết SET được nhiều học giả vận dụng rất nhiều trong lĩnh vực tiếp thị để 

giải thích hành vi NTD. Trên cơ sở lý thuyết SET, Izogo và cs (2017) đã NC lòng trung 

thành khách hàng và chất lượng MQH trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ. Kế đến, Kwon 

và cs (2019) đã NC các yếu tố ảnh hưởng đến ý định chia sẻ kiến thức và ý định mua 

của NTD. Afiuc và cs (2020) cũng đã sử dụng lý thuyết SET để hiểu rõ hơn về cách 

thức CSR có thể đóng góp vào việc giữ chân NTD.  

Ở Việt Nam, Ngô Văn Quang và cs (2020) đã áp dụng lý thuyết SET nhằm giải 

thích MQH giữa CSR và ý định mua hàng. Dựa trên nguyên lý của lý thuyết SET đề 

xuất rằng NTD ngày càng chú trọng đến vấn đề CSR, và những lợi ích mà CSR đem lại 

cho NTD, môi trường và cộng đồng. Lý thuyết SET đã hỗ trợ cho việc giải thích NC 

ảnh hưởng của CSR đến thái độ của khách hàng (Cook và cs, 2013).  

Khi NTD nhận thấy doanh nghiệp thực hiện tốt CSR thì NTD sẽ có niềm tin đối 

với doanh nghiệp, doanh nghiệp cũng xây dựng được danh tiếng, làm cho NTD yêu 

thích thương hiệu của doanh nghiệp, từ đó ảnh hưởng tới ý định mua hàng (Ngô Văn 

Quang và cs, 2020). Ở luận án này lý thuyết SET được sử dụng để giải thích khi NTD 

cảm nhận được rằng doanh nghiệp tích cực tham gia CSR thì doanh nghiệp sẽ được các 

phản ứng tích cực từ NTD, làm cho NTD có niềm tin đối với doanh nghiệp, và từ đó tác 

động đến HV tiêu dùng. 

2.1.3 Lý thuyết nhận dạng xã hội (Social identity theory-SIT) 

Lý thuyết SIT đã được sử dụng rộng rãi bởi các học giả khác nhau để giải thích 

hành vi của NTD. Lý thuyết SIT được giới thiệu ban đầu bởi Tajfel và Turner (1979). 

Lý thuyết này cho rằng con người thường vượt lên trên bản sắc cá nhân của mình để 

phát triển bản sắc xã hội (Bhattacharya và Sen, 2004).  

Nhận dạng xã hội là cảm nhận của một cá nhân về việc họ thuộc về một nhóm 

nào đó có cùng điểm chung như về quốc tịch, sở thích, tình cảm, đặc điểm, tôn giáo, và 

nó có giá trị với chính cá nhân đó (Tajfel và Turner, 1979). Những nhóm xã hội này sẽ 

cung cấp cho họ các đặc tính khác biệt so với các nhóm khác. Theo lý thuyết SIT, khi 

cá nhân cảm nhận rằng họ là thành viên và có sự kết nối với các nhóm xã hội cụ thể, thì  
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sự tự nhận dạng tích cực sẽ được phát triển (Van Dick và cs, 2020). Lý thuyết SIT giải 

thích rằng con người luôn có nhu cầu chứng minh thuộc về nhóm nào đó và cố gắng 

phân biệt cá nhân mình với người khác với mục đích giúp chúng ta cảm thấy bản thân 

mình tốt hơn người khác (Tajfel và Turner, 1979). Điều này có thể giải thích rằng khi 

NTD mua một thương hiệu nào đó sẽ làm cho NTD cảm thấy họ khác biệt so với những 

người khác trong xã hội. Chính vì vậy, thương hiệu có khả năng thể hiện, thông tin và 

truyền đạt nhận dạng NTD mong muốn (Bhattacharya và Sen, 2004). 

Wang (2017) tổng kết rằng những NC đã thực hiện trước đây đã cho thấy rằng 

lý thuyết SIT góp phần giải thích hành vi mua hàng trong các tình huống tiêu dùng khác 

nhau. Một số học giả cho rằng lý thuyết SIT phù hợp để kiểm tra các MQH giữa NTD 

với thương hiệu (Nguyễn Quang Thu và cs, 2018). Lý thuyết SIT cũng rất hữu ích cho 

việc NC hành vi của NTD. Thông qua việc cá nhân mỗi người tự xác định nhóm xã hội 

mà họ thuộc về, lý thuyết SIT giúp phân nhóm NTD bằng cách tìm hiểu những gì họ 

mua. Vận dụng lý thuyết SIT, đã có một số nhà NC thực hiện phân tích tác động của 

CSR đến lòng trung thành khách hàng (Marin và cs, 2009). Ma và cs (2021) cũng đã 

ứng dụng lý thuyết SIT để phân tích MQH giữa CSR, eWOM và nhận dạng khách hàng 

– thương hiệu.  

Ở Việt Nam, Nguyễn Quang Thu và cs (2018) đã sử dụng lý thuyết SIT để kiểm 

định tác động CSR đến chất lượng MQH thương hiệu và khách hàng. Trần Thị Nhinh 

(2020) cũng đã sử dụng lý thuyết SIT để kiểm định MQH điều tiết của danh tiếng ảnh 

hưởng đến MQH giữa CSR và sự hài lòng của nhân viên ngành ngân hàng. Ở luận án 

này lý thuyết SIT được sử dụng để giải thích khi NTD cảm nhận được rằng doanh nghiệp 

tích cực tham gia CSR thì có xu hướng hành vi truyền miệng điện tử (eWOM) tích cực.  

2.1.4 Lý thuyết hành vi hợp lý (Theory of Reasoned Action - TRA) 

Lý thuyết hành vi hợp lý (TRA) được xem là lý thuyết tiên phong trong NC hành 

vi của NTD. Lý thuyết TRA là mô hình dự báo về ý định hành vi phụ thuộc vào thái độ 

và chuẩn chủ quan của môi trường xung quanh người đó. Mô hình dựa trên giả định 

rằng con người ra quyết định có nhận thức căn cứ vào thông tin sẵn có để thực hiện hay 

không thực hiện hành vi (Fishbein và Ajzen, 1975).  
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Lý thuyết TRA xác định rằng nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến quyết định 

hành vi thực tế của NTD là ý định. Theo Fishbein và Ajzen (1975), ý định sẽ chịu tác 

động bởi 2 yếu tố gồm thái độ vi và chuẩn chủ quan của NTD đối với hành vi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.2 Mô hình lý thuyết hành vi hợp lý (TRA) 

Nguồn: Fishbein và Ajzen, 1975 

 

Lợi thế lý thuyết TRA là bổ sung về vai trò quan trọng của chuẩn chủ quan trong 

các hành vi cụ thể, nó cung cấp một công cụ đơn giản để phân tích hành vi của khách 

hàng. Lý thuyết TRA có thể được dùng vào mục đích để dự đoán hành vi, là công cụ 

cho các nhà quản lý sử dụng để hiểu rõ về loại hình hoạt động phù hợp cho những khách 

hàng khác nhau, và là cơ sở cho NC khác. 

Hạn chế của lý thuyết TRA là bỏ qua các yếu tố xã hội trong cuộc sống thực tế 

có thể là một yếu tố quyết định cho hành vi cá nhân. Trên thực tế, việc thực hiện một 

hành vi không phải lúc nào cũng do một ý định đã có từ trước, hơn nữa, thái độ và hành 

vi không phải lúc nào cũng được liên kết bởi các ý định, đặc biệt khi hành vi hành động 

theo thói quen, không đòi hỏi nhiều nỗ lực về nhận thức (Hale và cs, 2003). Do đó, lý 

thuyết TRA thường chỉ áp dụng cho hành vi đã có ý định từ trước. Các hành vi không ý 

thức hoặc hành vi theo thói quen… không thể giải thích bởi lý thuyết TRA. Đó cũng là 

lý do tại sao có sự ra đời của lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB). 
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Để khắc phục điểm yếu của TRA, Ajzen (1991) đề xuất thêm một yếu tố trong 

việc xác định hành vi cá nhân là “kiểm soát nhận thức hành vi” (perceived behavioral 

control), đề cặp đến sự nhận thức dễ hay khó về khả năng cá nhân thực hiện một hành 

vi cụ thể, và có thể ảnh hưởng một cách gián tiếp hay trực tiếp đến hành vi. Phần mở 

rộng này liên quan đến việc giải thích cho những khi mọi người có ý định thực hiện một 

hành vi bị cản trở vì họ thiếu tự tin hoặc không có quyền thực hiện hành vi (Ajzen, 

1991). 

2.1.5 Lý thuyết hành vi có kế hoạch (Theory of Planned Behavior-TPB) 

Thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) được xem là lý thuyết mở rộng của lý thuyết 

TRA. Ajzen (1991) đã cải thiện những khuyết điểm của lý thuyết TRA thành lý thuyết 

TPB. Lý thuyết TPB đã được nhiều học giả sử dụng để NC hành vi của NTD.  

Theo lý thuyết TPB, có ba yếu tố cơ bản dùng để dự đoán ý định hành vi là Thái 

độ của NTD, Chuẩn chủ quan (được hiểu là những ý kiến từ những người xung quanh 

mà NTD quan tâm), và Nhận thức kiểm soát hành vi (NTD kiểm soát HV tiêu dùng của 

mình thông qua nhận thức của bản thân) (Ajzen, 1991).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3 Mô hình lý thuyết TPB 

Nguồn: Ajzen, 1991 
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Lý thuyết TPB được đánh giá là tối ưu hơn lý thuyết TRA trong việc dùng để dự 

đoán và giải thích hành vi của NTD trong cùng một nội dung và hoàn cảnh NC. Kể từ 

khi lý thuyết TPB công bố, lý thuyết TPB đã trở thành lý thuyết phổ biến được sử dụng 

trong những lĩnh vực NC về hành vi. Bởi vì lý thuyết TPB khắc phục được hạn chế của 

lý thuyết TRA bằng việc bổ sung thêm yếu tố nhận thức kiểm soát hành vi. Tuy nhiên, 

mô hình TPB vẫn có hạn chế khi dùng dự đoán hành vi, cụ thể các yếu tố tác động đến 

ý định không chỉ giới hạn bởi chuẩn chủ quan, thái độ, nhận thức mà còn có thể có các 

yếu tố khác ảnh hưởng đến ý định (Ajzen, 1991). Do đó, Ajzen (1991) đề nghị rằng mô 

hình TPB có thể được bổ sung bằng cách thay đổi các nhân tố mới tác động đến ý định, 

miễn là các nhân tố mới có những đóng góp tích cực vào việc giải thích cho ý định. 

Trong luận án này, tác giả ứng dụng lý thuyết TPB bằng cách thay thế bằng các nhân tố: 

niềm tin thương hiệu, danh tiếng doanh nghiệp, truyền miệng điện tử ảnh hưởng đến 

hành vi mua hàng. 

2.2 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

2.2.1 Khái niệm  

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) là chủ đề được NC trong nhiều năm 

gần đây nhưng đã có rất nhiều nhà NC đưa ra các quan điểm khác nhau về thuật ngữ 

này. Theo đó, mỗi tổ chức, doanh nghiệp, chính phủ đánh giá CSR với những khái niệm 

khác nhau tùy vào đặc điểm, điều kiện kinh tế xã hội và trình độ phát triển (Nguyễn 

Đình Cung và cs, 2008). Có rất nhiều khái niệm về CSR từ những năm 1950 đến nay, 

tuy nhiên những nhà NC khác nhau có quan điểm về CSR khác nhau. Do đó, cho đến 

nay vẫn chưa có khái niệm CSR chung thống nhất. 

Theo Nguyễn Phan Thanh Nhã và cs (2014) thì thuật ngữ CSR được biết đến kể 

từ khi nhà kinh tế học Bowen phát hành quyển sách “Trách nhiệm xã hội của doanh 

nhân” vào năm 1953 nhằm mục đích kêu gọi các nhà kinh doanh không làm ảnh hưởng 

đến lợi ích của người khác trong việc đề xuất và thực thi chiến lược kinh doanh. Bowen 

được xem là một trong những người tiên phong về khái niệm CSR, ông cho rằng doanh 

nghiệp nên theo đuổi các chính sách, quyết định, hành động có giá trị cho xã hội. 

  



 
 

46 
  
 

 

Bảng 2.1. Tổng hợp một số khái niệm về CSR 

Tác giả Khái niệm/Quan điểm 

Davies (1973) 

 

CSR là việc DN thực hiện các hoạt động cộng đồng một cách tự 

nguyện 

Carroll (1991) 

 

CSR là sự mong đợi của xã hội đối với việc thực hiện các vấn đề 

về kinh tế, pháp lý, đạo đức và từ thiện của doanh nghiệp. 

Mohr và cs (2001) CSR là cam kết của doanh nghiệp nhằm giảm thiểu hoặc loại bỏ 

bất kỳ tác động có hại, và tăng tối đa tác động có lợi đối với xã hội. 

Porter và Kramer 

(2002) 

CSR bao gồm việc thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, với môi 

trường, vấn đề nhân quyền và với người lao động. 

Matten và Moon 

(2004) 

CSR được xem là khái niệm chung gồm có những khái niệm khác 

như việc từ thiện, tính bền vững, bảo vệ môi trường, và đạo đức 

doanh nghiệp. 

Kotler và Lee 

(2005) 

CSR là sự cam kết cải thiện cuộc sống cho cộng đồng thông qua 

các hoạt động đóng góp vật chất tự nguyện và các nguồn lực của 

DN đối với xã hội 

Albdour và cs 

(2010) 

CSR đề cập đến việc đưa ra quyết định kinh doanh phù hợp với giá 

trị đạo đức, tuân thủ luật pháp, tôn trọng con người, trách nhiệm 

cộng đồng và bảo vệ môi trường. 

Servaes và cs 

(2012) 

CSR bao gồm các yếu tố như trách nhiệm đối với cộng đồng, đối 

với môi trường, và cách ứng xử với người lao động. 

Nguồn: tác giả thực hiện 

 

Thuật ngữ CSR trở thành tiêu điểm chú ý trong những năm 1960 và 1970. Trong 

thập niên 1960, quan điểm về CSR nổi bật là “McGuire (1963) cho rằng doanh nghiệp 

không chỉ có nghĩa vụ về mặt kinh tế và tuân thủ pháp luật mà còn phải có trách nhiệm 

đối với xã hội” (Hoàng Anh Viện, 2018; trích từ McGuire, 1963). Trong thập niên 1970, 

Davies (1973) nêu quan điểm rằng CSR là việc DN thực hiện các hoạt động cộng đồng 

một cách tự nguyện. 
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Ở thập niên 1990, quan điểm về CSR được nhiều nhà NC sử dụng phổ biến là 

quan điểm về CSR của Carroll (1991). Theo Carroll (1991) thì CSR là sự mong đợi của 

xã hội đối với việc thực hiện các khía cạnh về kinh tế, pháp lý, đạo đức và từ thiện của 

DN. Porter và cs (2002) quan điểm rằng CSR bao gồm việc thực hiện trách nhiệm với 

cộng đồng, với môi trường, vấn đề nhân quyền và với người lao động. Kotler và Lee 

(2005) cho rằng CSR là sự cam kết cải thiện cuộc sống cho cộng đồng thông qua các 

hoạt động đóng góp vật chất tự nguyện và các nguồn lực của doanh nghiệp cho xã hội. 

Albdour và cs (2010) cho rằng CSR là việc kinh doanh phù hợp với các giá trị đạo đức, 

tuân thủ luật pháp, tôn trọng con người, trách nhiệm cộng đồng và bảo vệ môi trường. 

Tóm lại, CSR là một phạm trù phức tạp và được diễn đạt theo quan điểm của 

từng nhà NC, phụ thuộc vào từng bối cảnh NC khác nhau (Dahlsrud, 2008; Garriga và 

Melé, 2004). Mặc dù có nhiều khái niệm khác nhau, nhưng bản chất của CSR là doanh 

nghiệp phải hướng tới việc tối đa hóa các tác động tích cực và không ảnh hưởng tiêu 

cực đến xã hội và môi trường. 

Trong thực tế, khái niệm CSR có nhiều người sử dụng đồng nghĩa với khái niệm 

đạo đức kinh doanh. Đây là hai khái niệm khác nhau. CSR là các trách nhiệm mà doanh 

nghiệp phải thực hiện với xã hội, CSR có thể được xem là một sự cam kết của DN nhằm 

tối đa các tác động tích cực đối với xã hội, còn khái niệm đạo đức kinh doanh liên quan 

đến những quy tắc hoạt động của DN, đạo đức kinh doanh được các bên liên quan dùng 

để đánh giá một hành động cụ thể của DN là đúng hoặc sai, có đạo đức hoặc không có 

đạo đức (Nguyễn Mạnh Quân, 2011). 

2.2.2 Các giai đoạn phát triển về khái niệm CSR 

Khái niệm CSR đã được NC theo thời gian từ đầu những năm 1950 đến nay, qua 

những giai đoạn đều có sự phát triển mới về khái niệm CSR. Có 6 giai đoạn quan trọng 

về sự phát triển khái niệm CSR (Lê Thị Thanh Xuân và  Gregory Teal, 2011) như sau: 

Giai đoạn trước năm 1950, chưa có khái niệm nào về CSR. Những NC trong thời 

gian này thường tập trung vào sự tối đa hóa lợi nhuận của DN như là nhiệm vụ duy nhất 

của DN.  
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Giai đoạn năm 1950 đến năm 1960, vào năm 1953, Bowen đã nêu định nghĩa đầu 

tiên về trách nhiệm xã hội được áp dụng cho những doanh nhân rằng doanh nghiệp nên 

theo đuổi các chính sách, quyết định, hành động có giá trị cho xã hội, với khái niệm đầu 

tiên này, Bowen được coi là “cha đẻ của CSR” (Carroll, 1999). 

Giai đoạn năm 1960 đến năm 1970, sự phát triển trong việc khái niệm CSR ở giai 

đoạn này đã đạt được nhiều tiến bộ đáng kể. Những khái niệm chủ yếu trong thời gian 

này bao gồm tuân thủ pháp luật, hoạt động tình nguyện và những vấn đề vượt ra ngoài 

sự trông đợi của xã hội.  

Giai đoạn năm 1970 đến năm 1980, có nhiều nhà NC nêu ra các quan điểm về 

CSR. Các khái niệm về CSR trong giai đoạn này không rõ ràng, và lặp lại trong các NC 

ở giai đoạn trước. Định nghĩa quan trọng nhất trong giai đoạn này, Caroll (1979) định 

nghĩa về CSR bao gồm 4 loại trách nhiệm là trách nhiệm kinh tế, pháp lý, đạo đức và từ 

thiện. 

Giai đoạn năm 1980 đến năm 1990, có nhiều NC định nghĩa về CSR hơn những 

giai đoạn trước. Nhiều NC trong thời gian này không đưa ra định nghĩa CSR, nhưng đã 

nêu lên những vấn đề mới liên quan đến CSR như: sự hồi đáp của doanh nghiệp đối với 

xã hội, chính sách cộng đồng, đạo đức kinh doanh. Đặc biệt, việc đề xuất về CSR được 

mở rộng từ việc chỉ làm hài lòng cổ đông đến việc làm hài lòng những tổ chức xã hội 

khác, được gọi là các bên liên quan.  

Giai đoạn năm 1990 đến năm 2000 không có nhiều NC nổi bật trong việc định 

nghĩa CSR. Trong giai đoạn này, CSR được hiểu bao gồm 4 loại trách nhiệm là trách 

nhiệm kinh tế, pháp lý, đạo đức và từ thiện (Carroll, 1991). 

Giai đoạn năm 2000 đến nay, có nhiều định nghĩa về CSR đã được ghi nhận. 

Phần lớn định nghĩa và các vấn đề liên quan CSR tương tự những vấn đề đã được đề cập 

ở thập niên trước. Tuy nhiên, sự quan tâm xuất hiện trong giai đoạn này đối với CSR là 

trách nhiệm với môi trường, với NTD, với người lao động, và với cộng đồng.  

Theo Swaen và Chumpitaz (2008), hầu hết các định nghĩa về CSR trong thời gian 

gần đây đều dựa trên hai quan điểm: (1) các DN có trách nhiệm vượt ra khỏi việc tìm 

kiếm lợi nhuận hoặc đơn thuần là tuân thủ luật pháp, và (2) những trách nhiệm này của 

DN không chỉ áp dụng cho chủ sở hữu mà còn cho những bên liên quan. 
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2.2.3 Các thành phần CSR 

Việc xác định các thành phần của CSR là rất khó khăn, tùy thuộc vào bối cảnh 

NC. Nguyên nhân dẫn đến chưa có sự thống nhất khi thực hiện NC các thành phần CSR 

là do các DN có cách nhìn nhận về CSR khác nhau và DN thực hiện các hoạt động CSR 

giữa các quốc gia là khác nhau (Bui Thi Lan Huong, 2008). Theo đó, có nhiều quan 

điểm khác nhau về các thành phần CSR của doanh nghiệp.  

 

 

 

 

 

  

  

   

 

 

Hình 2.4 Mô hình CSR của Carroll 

Nguồn: Carroll, 1991 

 

Qua lược khảo tổng quan các NC trước thì có thì có 2 cách tiếp cận về các thành 

phần đo lường CSR trong các NC trước đây. 

- Cách tiếp cận đầu tiên là xem CSR như là khái niệm bậc 2, nhưng các NC trước 

đây chưa có sự thống nhất về các thành phần CSR, cụ thể:  

(1) Cách đo lường CSR như khái niệm bậc 2 phổ biến trong giai đoạn 1990-2000 

là xem CSR gồm 4 thành phần do Carroll (1991) đề xuất gồm bốn loại trách nhiệm là 

kinh tế, pháp lý, đạo đức, và từ thiện.  

Trách nhiệm kinh tế nằm ở việc DN khi sản xuất kinh doanh phải đạt được lợi 

nhuận, trách nhiệm kinh tế nằm ở dưới đáy mô hình kim tự tháp nên chỉ khi trách nhiệm 

kinh tế được thực hiện thì DN mới có thể thực hiện được các trách nhiệm khác. Trách 

nhiệm pháp lý ở vị trí thứ hai, tức là doanh nghiệp cần phải tuân thủ quy định pháp lý. 

Trách nhiệm đạo đức ở vị trí kế tiếp, nghĩa là doanh nghiệp phải làm những điều có đạo  
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đức, đúng đắn và tránh gây hại cho môi trường xã hội. Ở vị trí cuối cùng là trách nhiệm 

từ thiện, doanh nghiệp nên cống hiến, chia sẽ lợi ích cho xã hội trên tinh thần tự nguyện 

Mặc dù đã có nhiều NC đo lường CSR gồm 4 thành phần theo mô hình của 

Carroll (1991). Tuy nhiên, theo Alvarado-Herrera và cs (2017), CSR gồm  4 thành phần 

do Carroll (1991) đề xuất không phù hợp khi đo lường CSR theo góc độ từ NTD vì họ 

không quản lý nên khó có thể phân biệt được 4 thành phần đề xuất bởi Carroll (1991). 

(2) Cách đo lường CSR như khái niệm bậc 2 phổ biến trong thời gian gần đây là 

phân tích CSR theo lý thuyết các bên liên quan. Châu Thị Lệ Duyên (2018) cho rằng 

việc đo lường CSR thông qua các bên liên quan là phù hợp. Đối với giai đoạn hội nhập 

với quốc tế như hiện nay, việc thỏa mãn nhu cầu của các bên liên quan là rất quan trọng 

trong việc thực hiện CSR. Michel Capron và cs (2007) đề xuất rằng lý thuyết các bên 

liên quan là khung quy chiếu chủ đạo cho các lý thuyết về CSR, tuy nhiên việc xem xét 

toàn bộ các bên liên quan là khó NC được, do đó cần xem xét các bên liên quan phù hợp 

theo từng NC cụ thể.  

Bảng 2.2 Tổng hợp các thành phần CSR 

STT Tác giả 

Các thành phần/bên liên quan 

Kinh 

tế 

Pháp 

lý 

Đạo 

đức 

Môi 

trường 

Người 

tiêu 

dùng 

Người 

lao 

động 

Cộng 

đồng/Từ 

thiện 

Nhà 

cung 

ứng 

1 Singh và cs (2008)   
✓ ✓ ✓  

✓  

2 
Swaen và 

Chumpitaz (2008) 
   ✓ ✓ ✓ ✓  

3 
Châu Thị Lệ Duyên 

(2018) 
   

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4 
Trần Hà Minh 

Quân (2014) 
   

✓ ✓ ✓ ✓  

5 
Shwu-Ing Wu và cs 

(2014) 
✓    

✓ ✓ ✓  

6 
Ki-Han Chung và 

cs (2015) 
✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

✓  

7 
Hồ Thị Vân Anh 

(2017) 
      ✓ ✓ ✓ ✓   

 

Nguồn: tác giả thực hiện 
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Các NC trước đây theo quan điểm các bên liên quan có nhiều thành phần CSR 

khác nhau. Nguyên nhân dẫn đến chưa có sự thống nhất khi thực hiện NC các thành 

phần CSR là do các DN có cách nhìn nhận về CSR khác nhau và DN thực hiện các hoạt 

động CSR giữa các quốc gia là khác nhau (Bui Thi Lan Huong, 2008). Mặc dù vậy, các 

thành phần CSR được nhiều NC gần đây là trách nhiệm với NTD, trách nhiệm với môi 

trường, trách nhiệm với người lao động, và trách nhiệm với cộng đồng (Swaen và 

Chumpitaz, 2008; Trần Hà Minh Quân, 2014; Hồ Thị Vân Anh, 2017).  

- Cách tiếp cận thứ hai là xem CSR như là khái niệm bậc 1, cách tiếp cận này 

xem CSR như là một khái niệm tổng thể, không NC CSR theo bất kì thành phần nào. 

Cách tiếp cận này được nhiều học giả sử dụng gần đây như Fatma và cs (2020), Servera-

Francés và cs (2019), Bianchi và cs (2019), Farrukh (2016), Butt (2016), Marin và cs 

(2009), Nguyễn Hồng Hà (2016) thực hiện. Mặc dù có nhiều các đo lường CSR khác 

nhau, tùy theo bối cảnh và mục tiêu của NC mà nhà NC sẽ lựa chọn cách đo lường phù 

hợp nhất để đạt được mục tiêu NC. Cũng chưa có NC nào khẳng định cách tiếp cận xem 

CSR là khái niệm bậc 1 sẽ tốt hơn cách tiếp cận CSR là khái niệm bậc 2 và ngược lại. 

Ở luận án này, mục tiêu NC là tác động của CSR đến HV tiêu dùng, việc đo lường 

khái niệm CSR phải dựa trên đánh giá, cảm nhận của NTD, NTD khó có thể biết được 

các thành phần chi tiết về trách nhiệm bảo vệ môi trường, trách nhiệm đối với người lao 

động và các hoạt động từ thiện của DN. Do đó, tác giả NC đo lường CSR bằng khái 

niệm bậc 1, cụ thể việc đo lường khái niệm CSR được thực hiện qua việc phân tích cảm 

nhận của NTD đối với CSR của doanh nghiệp trong ngành hàng NUGKKC. 

2.3 Danh tiếng doanh nghiệp 

Danh tiếng doanh nghiệp đã là chủ đề được nhiều nhà NC phân tích từ những 

năm 1950 đến nay. Do sự phong phú đa ngành của nó, danh tiếng doanh nghiệp đã được 

NC trong nhiều lĩnh vực khác nhau tùy vào bối cảnh của NC. Trong lĩnh vực chiến lược, 

danh tiếng là một tài sản vô hình của doanh nghiệp có giá trị rất lớn; trong lĩnh vực xã 

hội học, danh tiếng được xem như là một hiện tượng; trong các lĩnh vực bán hàng danh 

tiếng được xem là công cụ để thu hút khách hàng, xây dựng lượng khách hàng trung 

thành (Maden và cs, 2012). 
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Danh tiếng được coi là tài sản vô cùng quý giá, khó có thể định giá giá trị như 

những tài sản vô hình khác của DN (Helm và cs, 2010; Husted và cs, 2007). Danh tiếng 

không thể có được thông qua việc mua bán như nhãn hiệu, quyền tác giả, bằng sáng chế 

mà bằng quá trình tích lũy sự nổi tiếng trong một quá trình nhất định. Danh tiếng của 

DN thường được xem là “nguồn tài nguyên mong manh”, phải đầu tư rất nhiều thời gian 

và chi phí để có được nhưng nó cũng dễ dàng bị hủy đi bởi các hành vi tiêu cực của DN. 

Do đó, các DN đã có danh tiếng sẽ tham gia các hoạt động CSR tích cực, làm tăng niềm 

tin của NTD về trách nhiệm của DN, từ đó danh tiếng tác động đến HV tiêu dùng. 

Imran Ali (2010) cho rằng danh tiếng được xem như là thành tựu của cả giai đoạn 

kinh doanh trong quá khứ, danh tiếng cung cấp tín hiệu tốt đẹp về tình hình hoạt động 

kinh doanh của DN đến các bên liên quan, DN nên xem CSR là một hoạt động để xây 

dựng hoặc duy trì danh tiếng. Các doanh nghiệp có danh tiếng thường dễ dàng có được 

sự tin tưởng của NTD. Danh tiếng có vai trò giảm thiểu việc không chắc chắn khi NTD 

cảm nhận về doanh nghiệp, vì danh tiếng được doanh nghiệp xây dựng trong một quá 

trình hoạt động lâu dài nhất (Helm và cs, 2010). Vì vậy, đa số NTD cảm nhận các doanh 

nghiệp có danh tiếng là rất đáng tin cậy. 

Helm và cs (2010) cho rằng việc thực hiện tốt CSR sẽ thúc đẩy gia tăng danh 

tiếng với các bên liên quan, đồng thời danh tiếng giúp NTD dễ dàng nhận dạng được 

hàng hóa của DN với hàng hóa của đối thủ cạnh tranh. Doanh nghiệp có danh tiếng tốt 

sẽ tác động tích cực đến hành vi mua hàng của NTD, tuy nhiên phần lớn nhiều NC gần 

đây đã điều tra tác động của danh tiếng đến lợi nhuận, trong khi đó tác động của danh 

tiếng đối với NTD cá nhân đã bị bỏ qua (Helm và cs, 2010). NC của Helm và cs (2010) 

xác định rằng danh tiếng là tiền đề của lòng trung thành, điều này có nghĩa là danh tiếng 

có thể được coi là kết quả ủng hộ của NTD với DN. 

Những NC thực nghiệm trước đã thể hiện vai trò trung gian của danh tiếng doanh 

nghiệp trong sự tác động của CSR đến HV tiêu dùng. Tong và cs (2014) thực hiện NC 

tác động của CSR đến ý định mua lại, ý định truyền miệng và cảm nhận chất lượng sản 

phẩm và vai trò trung gian của danh tiếng đối với các nhà hàng bán đồ ăn nhanh đã cho 

thấy rằng danh tiếng doanh nghiệp đóng vai trò là biến trung gian trong sự tác động gián 

tiếp của CSR đến ý định mua lại, ý định truyền miệng điện tử và cảm nhận về chất lượng  
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sản phẩm. Ngoài ra, Sindhu và cs (2017) NC ảnh hưởng CSR đến lòng trung thành cũng 

đã chứng minh danh tiếng doanh nghiệp cũng là biến đóng vai trò trung gian trong MQH 

tác động của CSR đến lòng trung thành. NC này tiếp tục NC vai trò trung gian của danh 

tiếng trong sự tác động của CSR đến HV tiêu dùng. 

2.4 Niềm tin thương hiệu 

Niềm tin là một trong những thành phần quan trọng để xây dựng và duy trì các 

MQH lâu dài giữa doanh nghiệp và NTD (Swaen và Chumpitaz, 2008). Niềm tin thương 

hiệu có nghĩa là một kết nối nhất định giữa NTD và doanh nghiệp, niềm tin có thể kích 

thích HV tiêu dùng vì nó thỏa mãn được nhu cầu tinh thần của NTD. Ballester và cs 

(2005) quan điểm niềm tin thương hiệu là sự tin tưởng vào thương hiệu trong những 

trường hợp có xảy ra sự rủi ro cho NTD. Theo Chaudhuri và cs (2001) thì niềm tin 

thương hiệu là việc một NTD bình thường sẵn sàng tin tưởng vào thương hiệu đó sẽ có 

trách nhiệm thực hiện các cam kết với họ. Niềm tin của NTD đối với thương hiệu là rất 

quan trọng, vì trên thực tế nó được xem là kết quả của việc thực hiện đạo đức của doanh 

nghiệp (Sindhu và cs, 2017). 

Theo Swaen và Chumpitaz (2008), khi NTD cảm nhận được doanh nghiệp có 

đạo đức và có trách nhiệm thì doanh nghiệp sẽ dễ có được các MQH dựa trên niềm tin 

rằng tất cả các hành động với những bên liên quan của doanh nghiệp đều đáng tin cậy 

hơn các ràng buộc pháp lý. Khi NTD có niềm tin đối với doanh nghiệp có nghĩa là doanh 

nghiệp đang hoạt động thuận lợi, có đạo đức, hợp pháp và có trách nhiệm (Pavlou và cs, 

2006). 

Niềm tin thương hiệu dẫn đến kỳ vọng rằng NTD sẽ có cảm nhận tích cực về 

thương hiệu. Niềm tin càng cao thì NTD sẵn lòng sử dụng hàng hóa dịch vụ với mức 

giá cao hơn, điều này cho thấy cảm nhận của NTD về niềm tin thương hiệu có tác động 

đến hành vi mua hàng (Chen và cs, 2010). Họ tin rằng sản phẩm được DN cung cấp trên 

thị trường đảm bảo an toàn cho họ.  

Niềm tin thương hiệu như một điều kiện chủ yếu để xây dựng MQH khách hàng, 

nếu NTD tin vào một thương hiệu nào đó thì sẽ có tần suất mua hàng cao hơn, và do đó 

tạo điều kiện cho HV tiêu dùng (Bhattacharya và Sen, 2004). Niềm tin là dấu hiệu cho  
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thấy NTD đã tin tưởng thương hiệu và sẽ mua hàng nhiều lần (Pavlou và Fygenson, 

2006).  

Những NC thực nghiệm đã thực hiện trước cũng cho thấy vai trò trung gian của 

niềm tin thương hiệu trong MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng. Sindhu và cs 

(2017) khi phân tích tác động CSR đến lòng trung thành khách hàng đã cho thấy rằng 

niềm tin thương hiệu cũng là biến có vai trò trung gian trong MQH tác động gián tiếp 

của CSR đến lòng trung thành của NTD. Raza và cs (2018) cũng thể hiện rằng niềm tin 

đóng vai trò trung gian trong MQH tác động của CSR đến lòng trung thành, những hoạt 

động CSR của DN cũng tác động đến lòng trung thành nếu khách hàng đã tin tưởng vào 

DN đó. NC này tiếp tục đánh giá vai trò trung gian của niềm tin thương hiệu trong MQH 

tác động của CSR đến HV tiêu dùng. 

2.5 Truyền miệng điện tử (eWOM) 

Truyền miệng là một nội dung NC quan trọng trong khoa học hành vi NTD. 

Walsh và cs (2010) khái niệm truyền miệng là sự tương tác giữa các cá nhân về thông 

tin liên quan về sản phẩm mà NTD giao tiếp bằng cách nói chuyện với nhau.  

Sự ảnh hưởng của NTD thông qua truyền miệng truyền thống tiếp tục phát triển 

với sự ra đời của Internet và trở thành truyền miệng điện tử (eWOM). eWOM được xem 

là thông điệp phi thương mại được tạo ra bởi NTD, đối với các thông tin eWOM có mức 

tin cậy cao sẽ làm giảm cảm nhận về tính rủi ro, tạo tính thuyết phục cao và cải thiện 

thái độ đối với thương hiệu. Truyền miệng điện tử được xem là nội dung NC rất cốt lõi 

trong khoa học hành vi NTD, đặc biệt là trước sự phát triển vượt bậc của cuộc cách 

mạng công nghiệp lần thứ tư thì NC về eWOM càng có giá trị cả về lý luận cũng như 

thực tiễn (Phạm Văn Tuấn, 2020).  

Hennig-Thurau (2004) cho rằng eWOM là các thông tin hoặc ý kiến tiêu cực hay 

tích cực của NTD tiềm năng, NTD hiện tại hoặc NTD cũ về một hàng hóa hoặc một DN, 

được các NTD hoặc tổ chức tìm thấy thông qua Internet. Nói một cách khác, eWOM là 

việc thông tin sản phẩm từ một NTD này đến một NTD khác trên nền tảng trực tuyến. 

Thông tin từ eWOM là một kênh rất có giá trị trong tiếp thị truyền thông của doanh 

nghiệp vì eWOM có sự ảnh hưởng nhất định đối với việc hình thành nên ý định hành vi 

của NTD. 
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Sự phát triển của các mạng xã hội (facebook, viber, zalo,...) đã làm cho eWOM 

trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Thông qua mạng xã hội, NTD có thể dễ dàng trao đổi, 

bình luận, đánh giá khen hoặc chê sản phẩm, thậm chí chỉ bấm “thích/like” để chia sẽ 

thông tin về sản phẩm với người thân, bạn bè và cả những người không quen biết (Chu 

và Kim, 2011). Thực tế cũng đã cho thấy, những nội dung truyền thông phổ biến trên 

mạng xã hội hay nói về đến các thương hiệu và điều này có ảnh hưởng đến ý định hành 

vi NTD.  

Với sự tiện dụng và những tính năng đa dạng của mạng xã hội, ngày càng có 

nhiều NTD sử dụng mạng xã hội để tham khảo ý kiến cộng đồng về sản phẩm nào đó. 

NTD thường có thói quen tìm kiếm các thông tin hoặc bình luận được đăng tải bởi khách 

hàng trước đó nhằm đánh giá trước khi chọn mua sản phẩm (Pitta và cs, 2005). Bởi vì 

thông tin được đăng tải bởi NTD thường được tin cậy hơn so với thông tin được cung 

cấp bởi doanh nghiệp (Dellarocas, 2003). NTD thường tin tưởng những NTD ngang 

hàng với họ hơn so với thông tin tiếp nhận từ quảng cáo hay tiếp thị (Sen và Lerman, 

2007). 

Ngày nay trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, NTD dễ dàng trao đổi, phản 

hồi và lan truyền thông tin trên phạm vi toàn cầu và nhanh chóng. Phần lớn NTD sử 

dụng internet để tìm hiểu về các hoạt động CSR của các DN (Dương Công Doanh, 

2015). Với tính chất tương tác mạnh và phát tán cực nhanh của các thông tin, eWOM 

được xem là công cụ quyền lực của NTD khi doanh nghiệp có các hành động gây ảnh 

hưởng xấu cho xã hội, NTD sẵn sàng kêu gọi tẩy chay sản phẩm khi doanh nghiệp vi 

phạm. Tuy nhiên, nếu NTD không có được thông tin chính xác, thì eWOM có thể gây 

nguy hại đến hình ảnh DN. Trong bối cảnh nước ta có tốc độ phát triển và sử dụng 

Internet nhanh thì eWOM là một công cụ marketing rất hữu hiệu trong hoạt động truyền 

thông nhằm thúc đẩy quyết định mua của NTD (Phạm Văn Tuấn, 2020). 

2.6 Hành vi tiêu dùng 

Hành vi tiêu dùng là thuật ngữ được nhiều học giả NC về marketing quan tâm từ 

rất lâu, đặc biệt là NC việc ra quyết định mua hàng của NTD. Trong quá trình hội nhập 

sâu rộng với thế giới như hiện nay, bên cạnh có những điều kiện thuận lợi để DN có cơ 

hội phát triển thì việc cạnh tranh trên thị trường cũng ngày càng gay gắt hơn. Do đó,  
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việc hiểu biết HV tiêu dùng là vấn đề rất cần thiết, được xem là chiến lược để DN đạt 

được thành công và vững mạnh trên thị trường.  

HV tiêu dùng là một phạm trù rất rộng, được nhiều nhà NC marketing quan tâm 

nhất, các nhà NC marketing dựa trên các nguyên tắc hành vi của tâm lý học để phân tích 

hành vi của NTD. Theo Hiệp hội Marketing Mỹ thì HV tiêu dùng được xem là MQH 

biến đổi không ngừng giữa sự cảm thụ với nhận thức, hành vi với các yếu tố môi trường 

bên ngoài, thông qua đó con người thực hiện các hành vi trao đổi (Vũ Huy Thông, 2014). 

Theo quan điểm này thì HV tiêu dùng được đánh giá dưới góc độ tương tác, có MQH 

tác động lẫn nhau giữa NTD với các yếu tố bên ngoài. HV tiêu dùng là những hành vi 

mà NTD thể hiện trong quá trình tìm hiểu, mua sắm, tiêu dùng, đánh giá về sản phẩm 

nhằm đáp ứng nhu cầu của họ (Schiffman và cs, 2015).  

Trong môi trường kinh doanh năng động và thay đổi liên tục ngày nay, các nhà 

quản lý doanh nghiệp ngành hàng tiêu dùng cần phải hiểu rõ ràng và thấy trước cách 

phản ứng của các loại NTD khác nhau khi mua những loại hàng hóa khác nhau để thỏa 

mãn nhu cầu của họ (Hanaysha, 2017). Việc NC hành vi tiêu dùng rất quan trọng đối 

với DN, hiểu được hành vi của NTD giúp DN có được khách hàng mục tiêu và nhanh 

chóng phát triển. Trước đây, DN có thể tìm hiểu NTD qua quá trình trao đổi, buôn bán 

trực tiếp thường ngày. Với sự tăng trưởng về kinh tế và thương mại điện tử như hiện 

nay đã làm cho doanh nghiệp không còn nhiều cơ hội để tiếp xúc trực tiếp với NTD nữa. 

Do đó, để hiểu được HV tiêu dùng của khách hàng, ngày càng có nhiều DN thực hiện 

NC hành vi trước khi xây dựng kế hoạch hoặc đưa ra quyết định kinh doanh (Kotler và 

Keller, 2012). NC hành vi tiêu dùng sẽ nhận thấy được phản ứng của NTD với những 

ảnh hưởng bên ngoài và phản ứng tâm lý bên trong diễn ra trong quá trình mua sản 

phẩm. Nếu sản phẩm đáp ứng được nhu cầu của NTD thì họ sẽ tiếp tục mua sản phẩm 

đó ở những lần tiếp theo và cao hơn nữa là họ sẽ sẵn lòng chia sẽ thông tin về sản phẩm 

đó đến những người khác sử dụng. Tuy nhiên, việc tìm hiểu HV tiêu dùng không phải 

là điều dễ dàng vì một vài yếu tố khác có thể tác động đến hành vi của NTD trước khi 

đưa ra lựa chọn mua (Hanaysha, 2017). Thông thường NTD trải qua nhiều bước trước 

khi chọn mua hàng: nhận thức nhu cầu, tìm kiếm thông tin, đánh giá trước khi ra quyết  
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định mua. Trong thực tế thì NTD có thể đảo ngược hoặc bỏ qua một số bước, đặc biệt 

là những sản phẩm không quan trọng (Lưu Thanh Đức Hải, 2007).  

Một trong các yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của DN đó là hiểu 

được NTD, thúc đẩy họ đi đến quyết định mua sản phẩm của doanh nghiệp (Kotler và 

Keller, 2012). Các nhà quản lý doanh nghiệp ngành tiêu dùng nên có kiến thức về đặc 

điểm và sở thích của NTD vì nó có ảnh hưởng quan trọng đến việc hình thành quyết 

định mua hàng (Hanaysha, 2017). Để hiểu được hành vi mua của NTD không phải đơn 

giản nhưng đó là một phần rất quan trọng để thấu hiểu khách hàng. Điều này rất có ý 

đối với DN, bởi vì doanh nghiệp phải hiểu hành vi mua của NTD để có thể dự báo doanh 

số, thị hiếu của NTD từ đó có giải pháp cho các quyết định tiếp thị, duy trì khách hàng, 

và nâng vị thế cạnh tranh. Trong một số trường hợp, NTD thường dành ít thời gian hơn 

để suy nghĩ về việc mua các hàng hóa có giá trị thấp, bởi vì họ cho rằng việc đáp ứng 

nhu cầu của họ là cần thiết hơn (Hanaysha, 2017). Đặc biệt đối với ngành hàng 

NUGKKC khi mà công dụng và giá cả sản phẩm khá tương đồng nhau, NTD sẽ phân 

vân hơn khi ra quyết định mua hàng, do đó NTD thường chọn mua sản phẩm theo cảm 

tính cá nhân, khi đó CSR được xem như một chiến lược để làm gia tăng hành vi mua 

hàng thực tế.  

Trong môi trường kinh doanh đặc trưng bởi sự cạnh tranh gay gắt ngày nay, CSR 

được xem là một chiến lược quan trọng để hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì thế mạnh 

cạnh tranh của mình (Hanaysha, 2017). Các NC trước đã cung cấp nhiều kết quả khẳng 

định cảm nhận về CSR của NTD có tác động đến thái độ đối với sản phẩm (Shwu-Ing 

Wu và cs, 2014; Tung-Ju Wu và cs, 2016; Zhilong Tian và cs, 2011), đặc điểm nhận 

dạng với một thương hiệu nhất định (Sen và Bhattacharya, 2001) và ý định mua (Shwu-

Ing Wu và cs, 2014; Sharma và cs, 2018; Tong và cs, 2014) cũng như hành vi mua hàng 

thực tế (Hanaysha, 2017; Butt, 2016; Farrukh, 2016). Mặc dù cũng vài NC gần đây về 

hành vi NTD đã NC tác động của CSR đến ý định mua (Nguyễn Hoàng Sinh và cs, 

2021; Ngô Văn Quang và cs, 2020; Bianchi và cs, 2019; Sharma và cs, 2018; Tong và 

cs, 2014; Nguyễn Phan Thanh Nhã và cs, 2014), nhưng chưa có nhiều NC về tác động 

của CSR đến HV tiêu dùng thật sự. Ở luận án này, HV tiêu dùng được xem là hành vi 

mua thật sự của NTD đối với sản phẩm NUGKKC dựa trên cảm nhận của NTD về CSR. 
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2.7 Giả thuyết và mô hình nghiên cứu 

CSR và Hành vi tiêu dùng 

Hiện nay, NTD thường xuyên chú trọng đến các hoạt động CSR của DN và nó 

tác động đến quyết định chọn mua sản phẩm của NTD (Maignan và cs, 2004). NTD đã 

bắt đầu xem xét các tiêu chuẩn về CSR khi mua sản phẩm, họ sẽ ưu tiên lựa chọn hàng 

hóa của các DN thực hiện tốt CSR vì NTD cảm nhận rằng hàng động của họ cũng góp 

phần vì xã hội (Sen và Bhattacharya, 2001). Tại Việt Nam qua các vụ việc ô nhiễm môi 

trường, các vụ việc sản phẩm kém chất lượng như nước uống giải khát “có ruồi”, nước 

uống nhiễm chì đã xảy ra trong thời gian trước đây thì NTD Việt Nam càng quan tâm 

đến việc thực hiện CSR của DN. 

Kết quả của các NC trước đây đã xác định có tồn tại MQH tích cực giữa CSR và 

hành vi mua của NTD đối với hàng hóa mà DN đó sản xuất, theo đó NTD sẽ có ý định 

mua các hàng hóa của DN được NTD cảm nhận là thực hiện tốt CSR (Sen và 

Bhattacharya, 2001). NC của Tung-Ju WU (2016) cho thấy có MQH tốt đẹp giữa CSR 

và hành vi mua hàng. NTD thường sẵn lòng chọn mua các hàng hóa của DN được cảm 

nhận là thực hiện tốt CSR (Bhattacharya và Sen, 2004). Khi NTD tán thành các hoạt 

động CSR của DN thì hành vi mua sản phẩm có xu hướng tăng. NTD rất sẵn sàng mua 

hàng hóa của các DN tham gia tốt các hoạt động xã hội, ví dụ như quyên góp, chương 

trình năng lượng, tài trợ,... (Bhattacharya và Sen, 2004). NTD thích các hàng hóa đến từ 

các DN có trách nhiệm hơn những DN vô trách nhiệm xã hội (Menges và cs, 2019). Như 

vậy, CSR có tác động tích cực đến HV tiêu dùng, từ đó giả thuyết được đặt ra là: 

H1: CSR có tác động tích cực đến HV tiêu dùng. 

CSR và Danh tiếng doanh nghiệp 

MQH giữa CSR và danh tiếng DN cũng đã được phân tích bằng nhiều NC thực 

nghiệm trước đây. Husted và cs (2007) đã xác định rằng bằng cách đánh giá cảm nhận 

của các bên liên quan thì hoạt động CSR của DN có tác động mạnh đến danh tiếng và 

góp phần tạo ra một thương hiệu mạnh. Singh và cs (2008) đã tìm hiểu ảnh hưởng của 

CSR đối với nhận thức của NTD đối với một số thương hiệu nổi tiếng ở Tây Ban Nha 

và Anh, kết quả NC có sự tác động thuận chiều giữa CSR đến danh tiếng doanh nghiệp. 

Malik (2015) khẳng định rằng các hoạt động CSR chất lượng sẽ giúp doanh nghiệp xây  
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dựng được thương hiệu mạnh và danh tiếng tốt. Shwu-Ing Wu và cs (2014) xác định 

rằng việc thực hiện CSR sẽ giúp DN xây dựng hình ảnh và danh tiếng tốt đối với NTD.  

Stanaland và cs (2011) cho thấy CSR có tác động đến HV tiêu dùng qua biến 

trung gian là danh tiếng. Maden và cs (2012) khi phân tích tác động của CSR đến danh 

tiếng, kết quả của Maden và cs (2012) thể hiện rằng những bên liên quan đánh giá danh 

tiếng tốt đối với các DN có thực hiện CSR, đồng thời kết quả NC cũng xác định danh 

tiếng có ảnh hưởng tích cực đến lòng trung thành của NTD với DN. Khi NC trong ngành 

hàng thức ăn nhanh, Tong và cs (2019) đã xác định có sự tác động tích cực giữa CSR 

và danh tiếng của nơi bán thức ăn nhanh. Như vậy, có một MQH liên quan giữa CSR và 

danh tiếng DN. Từ đó giả thuyết được đặt ra là: 

H2: CSR có tác động tích cực đến danh tiếng doanh nghiệp 

CSR và Niềm tin thương hiệu 

CSR được xem có một vai trò quan trọng để xây dựng niềm tin của NTD, NTD 

sẵn lòng chi một mức giá cao hơn cho các hàng hóa mà họ tin tưởng (Daniela và cs, 

2010). Cảm nhận của NTD về những hoạt động CSR của DN có tác động trực tiếp đến 

niềm tin của NTD (Salmones và cs, 2005). Khi DN có những cam kết về CSR thì NTD 

sẽ đánh giá việc thực hiện các cam kết đó, điều này có ảnh hưởng tích cực đến niềm tin 

của NTD với DN. 

NC của Swaen và Chumpitaz (2008) về tác động của cảm nhận CSR đến niềm 

tin khách hàng, cho thấy cảm nhận của NTD về những hoạt động CSR của DN có tác 

động đến niềm tin của NTD, đồng thời CSR ảnh hưởng gián tiếp đến niềm tin qua việc 

cảm nhận chất lượng của hàng hóa và sự hài lòng của NTD. Jenkins (2006) cho rằng đối 

với các doanh nghiệp thực hiện tốt CSR thì hình ảnh và uy tín của DN đó cao hơn so 

với các DN không thực hiện CSR. Khi một DN thực hiện những hoạt động CSR thì được 

cộng đồng đánh giá cao, chính những hoạt động CSR đã góp phần củng cố được niềm 

tin của NTD đối với DN. 

NC của Martínez và cs (2013) cho thấy rằng CSR có sự ảnh hưởng tích cực đến 

niềm tin thương hiệu. Các hoạt động CSR góp phần làm cho NTD tin tưởng vào thương 

hiệu (Kaur và cs, 2011). NTD tin tưởng rằng các doanh nghiệp tích cực thực hiện CSR 

sẽ tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức để cung cấp các hàng hóa có chất lượng và sẽ chịu trách  
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nhiệm về chất lượng của hàng hóa. Một khi NTD đã tin tưởng vào các hàng hóa, dịch 

vụ của DN thì NTD sẽ có ít nghi ngờ về cam kết đạo đức và niềm tin này sẽ ngày càng 

lớn hơn (Chaudhuri và cs, 2001).  

NTD sẵn sàng bù đắp lại các doanh nghiệp cực kỳ đạo đức, sẵn lòng chi với mức 

giá cao hơn khi doanh nghiệp thực hiện tốt CSR (Daniela và cs, 2010). Theo Park và cs 

(2014), CSR góp phần làm củng cố hành vi chọn mua hàng hóa của NTD, vì thực tiễn 

các hoạt động CSR thường tạo cho khách hàng niềm tin rằng doanh nghiệp tuân theo 

các tiêu chuẩn đạo đức và coi trọng xã hội. Từ đó, giả thuyết được đặt ra là: 

H3: CSR có tác động tích cực đến niềm tin thương hiệu.  

CSR và truyền miệng điện tử 

Truyền miệng là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với sự thành công bền vững của 

DN, các doanh nghiệp có được những đánh giá eWOM tích cực từ khách hàng sẽ dễ 

dàng thành công cho hoạt động tiếp thị và quảng bá của họ (Chen và Xie, 2008). Truyền 

miệng được chứng minh là có ảnh hưởng nhất định đến ý định, thái độ, và hành vi mua 

thực tế (Ward và Lee, 2000).  

Với sự phổ biến của mạng xã hội như hiện nay đã tạo điều kiện cho eWOM phát 

triển, các thông tin eWOM đều được lan truyền với tốc độ nhanh chóng. Bất kỳ một 

hành vi tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu nào của doanh nghiệp đối với xã hội cũng sẽ dễ 

dàng bị NTD phản ứng nhanh chóng. Các thông tin truyền thông trên mạng xã hội cũng 

giúp cho NTD dễ dàng tìm hiểu và chia sẽ quan điểm, cảm nhận của NTD về CSR. NTD 

dễ dàng tham gia eWOM qua việc chia sẻ, bình luận các hoạt động về CSR của DN. 

NTD thường có cảm nhận tốt đối với doanh nghiệp qua việc tiếp cận eWOM tốt trên 

mạng xã hội, các eWOM được NTD đánh giá thường có mức tin cậy vì chúng được chia 

sẻ từ người thân hay bạn bè, và dễ dàng được kiểm chứng (Colleoni, 2013).  

Có nhiều NC khác nhau đã xác định rằng sự tham gia CSR của doanh nghiệp trên 

phương tiện truyền thông xã hội có thể tạo ra eWOM từ phía NTD (Fatma và cs, 2020). 

Fatma và cs (2020) cho rằng thông tin về CSR xuất hiện trên mạng xã hội làm thu hút 

và làm tăng ý định eWOM của NTD. Do đó, phù hợp với lý thuyết về nhận dạng xã hội, 

sự tham gia CSR của doanh nghiệp phát triển được cảm nhận tích cực từ NTD. Chính  
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vì vậy, NTD có xu hướng xác định mình với các DN có trách nhiệm đối với xã hội. Do 

đó, với tư cách là thành viên của nhóm xã hội, NTD hỗ trợ và quảng bá cho doanh nghiệp 

đó với bạn bè, đồng nghiệp và thành viên gia đình của họ qua việc sử dụng eWOM tích 

cực. Từ đó giả thuyết được đặt ra là: 

H4: CSR có tác động tích cực đến truyền miệng điện tử. 

Danh tiếng danh nghiệp và Hành vi tiêu dùng 

Danh tiếng được xem là một yếu tố có ảnh hưởng tích cực đến hành vi mua của 

NTD (Gatti và cs, 2012). NTD có xu hướng chọn mua các hàng hóa của doanh nghiệp 

có danh tiếng tốt để giảm rủi ro mua hàng. Các DN, đặc biệt là trong ngành hàng tiêu 

dùng, sự thành công của doanh nghiệp phụ thuộc ít nhiều vào danh tiếng, khi DN có 

danh tiếng sẽ tác động nhất định đến hành vi mua sản phẩm từ NTD (Mark và cs, 2002). 

NTD có thể đánh giá danh tiếng doanh nghiệp thông qua chất lượng sản phẩm và hoạt 

động CSR (Qureshi và cs, 2009). Helm và cs (2010) phát hiện rằng danh tiếng có vai trò 

trong việc dự đoán hành vi mua hàng thực tế, doanh nghiệp có danh tiếng giúp cho NTD 

giảm thiểu việc không chắc chắn khi NTD cảm nhận về DN. Những DN có danh tiếng 

càng tích cực, hành vi mua của NTD đối với các hàng hóa của DN càng cao (Kircova 

và cs, 2018). Từ đó giả thuyết được đặt ra là: 

H5: Danh tiếng doanh nghiệp có tác động tích cực đến HV tiêu dùng. 

Niềm tin thương hiệu và Hành vi tiêu dùng 

Niềm tin thương hiệu là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hành vi của NTD 

(Chen, 2009). Về bản chất, niềm tin thương hiệu đóng vai trò như một thành phần cơ 

bản của việc duy trì MQH lâu dài giữa NTD và doanh nghiệp. Có thể nói, khi NTD đặt 

niềm tin đối với thương hiệu thì họ đánh giá tốt về thương hiệu đó. Theo Bhattacharya 

và Sen (2004), niềm tin thương hiệu như một điều kiện quyết định để xây dựng MQH 

với NTD, và góp phần tạo điều kiện cho hành vi mua hàng.  

Nhiều NC thực nghiệm trước đây cũng cho thấy MQH giữa niềm tin thương hiệu 

và HV tiêu dùng. NC của Phạm Minh Tiến và cs (2015) thể hiện niềm tin có ảnh hưởng 

dương đến dự định mua của NTD. NC của Pavlou và Fygenson (2006) cũng cho thấy 

rằng niềm tin thương hiệu có ảnh hưởng đến HV tiêu dùng. Punyatoya (2014) cho rằng  
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khi NTD có niềm tin vào thương hiệu thì góp phần làm tăng dự định mua hàng. Takaya 

(2019) cho rằng có một MQH tích cực giữa niềm tin thương hiệu và HV tiêu dùng, nếu  

NTD có niềm tin đối với thương hiệu thì hành vi mua của họ cũng sẽ cao. Từ đó giả 

thuyết được đặt ra là: 

H6: Niềm tin thương hiệu có tác động tích cực đến HV tiêu dùng. 

Truyền miệng điện tử và Hành vi tiêu dùng 

Ngày nay với sự phổ biến của mạng xã hội, NTD đã xem xét các thông tin từ 

eWOM trước khi chọn mua hàng. NTD thường tham khảo các đánh giá và nhận xét của 

những người khác về sản phẩm, đồng thời tìm kiếm thông tin và kiến thức về sản phẩm 

và thương hiệu trước khi mua hàng (Jalilvand và cs, 2012). Các thông tin từ eWOM 

giúp NTD thu thập thông tin về sản phẩm không chỉ từ một số ít người mà họ quen biết, 

mà còn từ một số lượng lớn những người cách biệt nhau về mặt địa lý, những người đã 

trực tiếp trải nghiệm hàng hóa và dịch vụ đó. eWOM ngày nay đang giữ một vai trò nhất 

định trong việc đưa ra quyết định mua hàng của NTD, những thông tin từ eWOM có tác 

động đến hành vi mua của NTD (Chan và cs, 2011). Với sự phổ biến của internet và 

thương mại điện tử, eWOM đang thay đổi HV tiêu dùng, và ngay cả khi chọn mua hàng 

ngoại tuyến, NTD vẫn xem xét thông tin từ eWOM (Abdallah, 2015). Một số NC xác 

định rằng những thông tin từ eWOM có sự tác động đến hành vi mua (Abdallah, 2015). 

NC của Jalilvand và cs (2012) cũng thể hiện rằng eWOM có ảnh hưởng trực tiếp và 

mạnh mẽ đến HV tiêu dùng. Từ đó giả thuyết được đặt ra là: 

H7: Truyền miệng điện tử có tác động tích cực đến HV tiêu dùng. 

Vai trò của các biến trung gian trong sự tác động của CSR đến HV tiêu dùng 

Theo lý thuyết TPB thì MQH giữa nhận thức và HV tiêu dùng là quan hệ có thứ 

bậc, trong đó nhận thức có tác động đến hành vi thực tế thông qua ý định. Nhiều NC 

thực nghiệm đã xác định rằng CSR có ảnh hưởng đến HV tiêu dùng thông qua các biến 

trung gian. Khi tìm hiểu trong lĩnh vực ngành hàng bán lẻ, Servera-Francés và cs (2019) 

đã thể hiện kết quả rằng CSR có ảnh hưởng đến lòng trung thành của NTD thông qua 

biến trung gian niềm tin. Raza và cs (2018) khi NC tác động của CSR đến hành vi khách 

hàng trong lĩnh vực ngân hàng cũng cho thấy niềm tin thương hiệu là biến trung gian. 

Ngoài ra, những NC khác cũng cho thấy vai trò trung gian của biến niềm tin thương hiệu  
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như Sindhu và cs (2017) khi NC trong ngành viễn thông, Saleem và cs (2015) khi NC 

tác động của CSR đến dự định mua và lòng trung thành.  

Ngoài ra, một số NC trước cũng có xem xét vai trò của biến trung gian là danh 

tiếng doanh nghiệp. Sindhu và cs (2017) đã xác định rằng danh tiếng doanh nghiệp cũng 

là biến trung gian khi NC ảnh hưởng của CSR đến HV tiêu dùng. Trong lĩnh vực ngành 

hàng thức ăn nhanh, Tong và cs (2014) cũng đã cho thấy rằng CSR có ảnh hưởng gián 

tiếp đến hành vi như ý định truyền miệng, hành vi mua lặp lại, cảm nhận chất lượng 

hàng hóa thông qua biến trung gian là danh tiếng. Khi NC trong lĩnh vực thức ăn chăn 

nuôi, Nguyễn Hồng Hà (2016) đã chứng minh rằng thông qua biến trung gian là danh 

tiếng, CSR có ảnh hưởng gián tiếp đến lòng trung thành. 

Mặc dù có nhiều biến trung gian đã được nhiều học giả NC và kiểm định thông 

qua công cụ thống kê, tuy nhiên biến eWOM chưa được nhiều NC thực hiện, đặc biệt 

trong bối cảnh diễn biến mới của nền công nghiệp 4.0 và sự xuất hiện của dịch bệnh 

COVID 19, thì việc NC truyền miệng điện tử trực tuyến từ NTD là cần thiết. Fatma và 

cs (2020) đã thực hiện NC tác động của CSR đến eWOM trên mạng xã hội, cho thấy 

rằng các thông tin CSR trên mạng xã hội thu hút NTD và từ đó làm tăng ý định truyền 

miệng điện tử của NTD. Phạm Đức Chính và cs (2020) cho rằng tác động của eWOM 

đến hành vi mua hàng ở Việt Nam vẫn chưa có nhiều nhà NC thực hiện, chưa có nhiều 

NC phân tích về vấn đề này. Do đó, việc có thêm các NC trong lĩnh vực này là thật sự 

cần thiết nhằm hiểu rõ hơn những tác động của eWOM đến hành vi mua hàng của NTD 

(Phạm Đức Chính và cs, 2020). Từ đó giả thuyết được đặt ra là: 

H8: Danh tiếng doanh nghiệp có vai trò trung gian trong MQH tác động của 

CSR đến HV tiêu dùng. 

H9: Niềm tin thương hiệu có vai trò trung gian trong MQH tác động của CSR 

đến HV tiêu dùng. 

H10: Truyền miệng điện tử có vai trò trung gian trong MQH tác động của CSR 

đến HV tiêu dùng. 
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Việc xác định các biến nhân khẩu học về hành vi của NTD sẽ hữu ích cho các 

nhà tiếp thị để thực hiện việc phân khúc thị trường hoặc nhắm tới NTD mục tiêu của họ. 

NC của Nguyễn Phan Thanh Nhã và cs (2014) xác định rằng có sự khác biệt về nhận 

thức của NTD thuộc các nhóm trình độ học vấn khác nhau đối với CSR, nhưng không 

có sự khác biệt khi phân tích theo nhóm thu nhập và giới tính đối với CSR. Kết quả từ  

một số NC đã tiết lộ rằng nam và nữ có thái độ môi trường khác nhau đáng kể, trong đó 

phụ nữ cho thấy thái độ về yếu tố môi trường tích cực hơn so với nam giới (Zelezny và 

cs, 2000; Lee, 2008). Từ đó giả thuyết được đặt ra là: 

H11: Có sự khác biệt giữa các nhóm giới tính, thu nhập và trình độ trong MQH 

tác động của CSR đến HV tiêu dùng. 

Bảng 2.3 Tổng hợp giả thuyết đề xuất 

Ký hiệu Giả thuyết 

H1 CSR có tác động tích cực đến HV tiêu dùng 

H2 CSR có tác động tích cực đến danh tiếng doanh nghiệp 

H3 CSR có tác động tích cực đến niềm tin thương hiệu 

H4 CSR có tác động tích cực đến eWOM 

H5 Danh tiếng doanh nghiệp có tác động tích cực đến HV tiêu dùng 

H6 Niềm tin thương hiệu có tác động tích cực đến HV tiêu dùng 

H7 eWOM có tác động tích cực đến HV tiêu dùng 

H8 
Danh tiếng doanh nghiệp có vai trò trung gian trong MQH tác động của 

CSR đến HV tiêu dùng 

H9 
Niềm tin thương hiệu có vai trò trung gian trong MQH tác động của 

CSR đến HV tiêu dùng 

H10 
eWOM có vai trò trung gian trong MQH tác động của CSR đến HV 

tiêu dùng 

H11 
Có sự khác biệt giữa các nhóm giới tính, thu nhập và trình độ trong 

MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng 

 

Nguồn: tác giả thực hiện 
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Qua kết quả NC tổng quan tài liệu và giả thuyết NC, luận án đề xuất mô hình NC 

lý thuyết đo lường tác động CSR đến HV tiêu dùng như hình 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.5. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Nguồn: tác giả đề xuất 

 

 

Tóm tắt Chương 2: 

Chương này luận án đã trình bày lý thuyết nền của NC, cơ sở lý thuyết về CSR, 

danh tiếng doanh nghiệp, niềm tin thương hiệu, eWOM và HV tiêu dùng. Ngoài ra, luận 

án đã trình bày các giả thuyết NC, tổng cộng có 11 giả thuyết NC được đặt ra để giải 

quyết mục tiêu NC. NC đã đề xuất mô hình NC lý thuyết, từ đó làm cơ sở để thực hiện 

thiết kế NC và phân tích kết quả NC ở các chương tiếp theo. 

  

H1 (+) 

H7 (+) 

H6 (+) H3 (+) 

H2 (+) H5 (+) 

Niềm tin thương 

hiệu 

CSR  
Hành vi 

tiêu dùng 

eWOM 

H4 (+) 

Danh tiếng doanh 

nghiệp 
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CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

Những nội dung cụ thể được tiến hành Chương 3 là xây dựng thang đo những khái 

niệm trong mô hình NC của luận án, trình bày kết quả định tính khám phá và xây dựng 

thang đo, thiết kế bảng câu hỏi khảo sát cho NC sơ bộ, báo cáo kết quả NC định lượng 

sơ bộ. Kết quả đạt được ở Chương 3 là thang đo chính thức các khái niệm NC được sử 

dụng để làm bảng câu hỏi cho NC định lượng chính thức. 

 

3.1 Các bước thực hiện nghiên cứu 

Bước 1 – Thực hiện nghiên cứu định tính 

Từ kết quả lược khảo tài liệu và cơ sở lý thuyết về CSR và HV tiêu dùng, tác giả 

tìm ra khoảng trống NC, đề xuất các giả thuyết NC và mô hình NC.  

Tiếp theo, NC thực hiện bước định tính khám phá để tìm hiểu cảm nhận của NTD 

về tác động của CSR đến HV tiêu dùng, đối tượng khảo sát là NTD có mua và tiêu dùng 

sản phẩm NUGKKC với mức độ thường xuyên (≥ 3 lần/tuần).  

Thông qua tiến trình thực hiện NC định tính khám phá, NC sẽ xác định được sự 

phù hợp của mô hình NC đề xuất, qua kết quả lược khảo tài liệu sẽ tổng hợp thang đo 

nháp cho các biến của mô hình NC lý thuyết đã được các NC trước thực hiện. 

Khi có thang đo lường nháp, luận án tiếp tục thực hiện NC định tính điều chỉnh 

thang đo qua phỏng vấn chuyên gia. Mục đích của việc phỏng vấn chuyên gia là thu 

thập các ý kiến nhận xét của chuyên gia đối với thang đo các biến cần đo lường. Thông 

qua phỏng vấn chuyên gia nhằm nhận được các góp ý khách quan để điều chỉnh, bổ 

sung, hoàn thiện thang đo cho các biến của mô hình lý thuyết do các thang đo nháp có 

thể chưa thật sự phù hợp khi thực hiện khảo sát tại khu vực ĐBSCL. Qua kết quả phỏng 

vấn chuyên gia, luận án chỉnh sửa và bổ sung thang đo, sử dụng các thuật ngữ để thích 

hợp với đặc điểm văn hóa, vùng miền của NTD ở khu vực ĐBSCL.  

Kết quả đạt được của luận án ở bước này là có được thang đo sơ bộ phù hợp với 

bối cảnh NC là khu vực ĐBSCL, là cơ sở để xây dựng được bảng câu hỏi điều tra ở 

bước NC định lượng sơ bộ. 
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Bước 2 – Thực hiện nghiên cứu định lượng sơ bộ 

Sau quá trình NC định tính, các thang đo lường sơ bộ cơ bản tương đối phù hợp 

để đo lường những khái niệm trong mô hình NC đề xuất, tác giả tiếp tục thực hiện bước 

phân tích định lượng sơ bộ nhằm mục đích kiểm tra mức tin cậy của thang đo trước khi 

tiến hành NC chính thức, từ đó loại bỏ những biến không đạt yêu cầu.  

Đồng thời, có thể ước lượng tỷ lệ hồi đáp phù hợp nhằm dự đoán được số lượng 

phiếu khảo sát cần chuẩn bị phát ra để có thể đạt được số phiếu trả lời phù hợp gần bằng 

với cỡ mẫu dự tính thực hiện trong NC chính thức. 

Bước 3 – Thực hiện nghiên cứu chính thức 

 Sau khi có bảng câu hỏi khảo sát chính thức, tiến hành khảo sát đối với NTD 

thường xuyên mua và sử dụng sản phẩm NUGKKC. Sau khi có kết quả điều tra, các 

thang đo sẽ được tiếp tục kiểm tra bằng kỹ thuật hệ số tin cậy Cronbach’s α, phân tích 

nhân tố EFA.  

Kế tiếp luận án thực hiện phân tích CFA, phân tích mô hình cấu trúc dựa trên 

hiệp phương sai (CB-SEM) để kiểm định giả thuyết NC và mô hình NC. Tiếp theo, luận 

án kiểm tra lại ước lượng của mô hình NC qua phương pháp Bootstrap, và sử dụng kỹ 

thuật phân tích đa nhóm nhằm đánh giá sự khác biệt giữa các nhóm thông qua biến kiểm 

soát như giới tính, mức thu nhập, trình độ.  

Các bước thực hiện NC được trình bày tại hình 3.1. 

 

 

 

  



 
 

68 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1 Sơ đồ nghiên cứu 

Nguồn: tác giả đề xuất 

  

Cơ sở khoa học của NC: 

- Lý thuyết về CSR, lý thuyết về hành vi tiêu dùng, danh tiếng doanh nghiệp, niềm 

tin thương hiệu, truyền miệng điện tử 

- Lược khảo tài liệu có liên quan đến nội dung NC 

Thang đo 

nháp 

Kết luận và hàm ý quản trị 

Thang đo   

sơ bộ 

Mức tin 

cậy 

     EFA 

Thang đo 

chính thức 

Mức tin cậy, 

EFA, CFA 

CB- SEM 

NC định tính:  

+ NC định tính khám phá (n=42) 

+NC định tính xây dựng thang đo 

(n=13) 

NC định lượng sơ bộ 

(n = 70) 

NC định lượng chính thức 

(n =1.019) 

Kiểm tra tương quan biến tổng,  

hệ số Cronbach’s α 

Kiểm tra trọng số nhân tố, KMO và 

phương sai trích 

Phân tích mức tin cậy Cronbach’s  α, 

kiểm tra độ hội tụ và giá trị phân biệt  

Kiểm định các giả thuyết NC, phân 

tích Bootstrap, phân tích đa nhóm.  

Mục tiêu NC, 

giả thuyết và 

mô hình NC lý 

thuyết 
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3.2 Nghiên cứu định tính khám phá 

3.2.1 Mục tiêu 

 Mục tiêu nhằm tìm hiểu cảm nhận của NTD đối với hoạt động CSR của DN trong 

ngành hàng NUGKKC, cụ thể là những khía cạnh CSR nào NTD quan tâm, và những 

phản ứng tiêu dùng nào có ảnh hưởng bởi hoạt động CSR của DN. Hay nói cách khác 

là nhằm đánh giá mức độ phù hợp của các biến được đưa vào mô hình NC lý thuyết với 

dữ liệu khảo sát. Điều này có ý nghĩa đối với NC nhằm đánh giá sơ bộ sự phù hợp của 

mô hình NC lý thuyết đã đề xuất, nhất là việc NC chủ đề này hiện nay ở Việt Nam chưa 

có nhiều NC được thực hiện. 

Để đạt được mục tiêu NC, tác giả thực hiện phỏng vấn 42 NTD (là người mua và 

đồng thời là người sử dụng sản phẩm NUGKKC) tại siêu thị và quán nước giải khát. 

Cuộc khảo sát NTD được lựa chọn theo kỹ thuật chọn mẫu thuận tiện ở địa bàn thành 

phố Cần Thơ.  

Để thực hiện cuộc khảo sát, tác giả sử dụng câu hỏi gợi mở và thực hiện thảo 

luận với đối tượng khảo sát (Phụ lục 1). 

3.2.2 Kết quả nghiên cứu khám phá 

Khi NTD được hỏi “anh, chị cảm nhận như thế nào là doanh nghiệp có CSR” thì 

phần lớn NTD cho rằng đó là các hoạt động từ thiện, nhân đạo, vì cộng đồng. Vì đây là 

những hoạt động được NTD nhìn nhận và nắm bắt qua thông tin truyền thông. Đa số 

NTD cảm nhận rằng việc thực hiện CSR không chỉ bao gồm các hoạt động đối với cộng 

đồng, mà còn có các bên liên quan khác như trách nhiệm của DN đối với NTD trong 

việc cung cấp hàng hóa an toàn, quảng cáo đúng sự thật, trách nhiệm đối với người lao 

động, trách nhiệm đối với Nhà nước, trách nhiệm với môi trường,… một số ý kiến cảm 

nhận của NTD về CSR như sau: 

Quan điểm 1: Tôi nghĩ rằng doanh nghiệp nên sản xuất sản phẩm đảm bảo sức 

khỏe NTD gắn kết với việc bảo vệ môi trường, tài nguyên thiên nhiên và nên có các hoạt 

động thiện nguyện,… 

Quan điểm 2: Tôi thường hay lấy ví dụ về các hoạt động CSR thực tế để truyền 

cảm hứng đến các em sinh viên mà tôi đang dạy, đặc biệt là vấn đề bảo vệ sức khỏe 

NTD và môi trường,… 
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Quan điểm 3: Tôi nghĩ rằng hoạt động CSR thiết thực nhất của doanh nghiệp 

nước uống giải khát là đóng thuế đầy đủ cho Nhà nước, không trốn thuế, lách thuế. 

Thông qua công cụ thuế, Nhà nước sẽ thực hiện chính sách an sinh xã hội,… 

Quan điểm 4: Tôi từng nghĩ rằng CSR là hoạt động cần thiết để bảo vệ môi 

trường, ủng hộ người nghèo là đã đủ, tuy nhiên tôi cũng nghĩ rằng việc DN thực hiện 

trách nhiệm đối với khách hàng và nhân viên của mình là cần thiết,… 

Quan điểm 5: Tôi nhận thấy doanh nghiệp sản xuất sản phẩm an toàn, tốt cho sức 

khỏe và có đóng góp cho các dự án cộng đồng là đã hơn kỳ vọng của tôi,… 

Khi được hỏi cho đánh giá về các nội dung mà NTD quan tâm khi thực hiện CSR 

của doanh nghiệp đối với ngành hàng NUGKKC, một số NTD có quan điểm chung như 

sau: 

Quan điểm 1: Tôi quan tâm đến vấn đề sản phẩm đến tay NTD phải thật sự tốt, 

có lợi cho sức khỏe, thông tin trên sản phẩm được cam kết chính xác,… 

Quan điểm 2: Tôi quan tâm đến trách nhiệm của DN trong việc thông tin chính 

xác về sản phẩm và giải quyết khiếu nại của NTD được nhanh chóng,… 

Quan điểm 3: Doanh nghiệp nên NC tái chế sử dụng lại vỏ chai hoặc nguyên liệu 

khác thay thế vỏ chai nhựa để giảm bớt rác thải nhựa ra môi trường. Vấn đề môi trường 

là điều tôi quan tâm nhất vì lượng rác thải nhựa ngày càng nhiều,… 

Quan điểm 4: Tôi nghĩ rằng doanh nghiệp đồ uống không cồn nên có trách nhiệm 

đối với việc lượng rác thải nhựa ra môi trường rất lớn, họ nên giảm thiểu việc sử dụng 

vỏ chai nhựa để chứa đựng sản phẩm mình,… 

Quan điểm 5: Tôi cho rằng doanh nghiệp nên thực hiện tốt việc nộp thuế vì có 

một số doanh nghiệp được báo chí phản ánh là chuyển giá trong thời gian dài, tôi sẽ 

không chọn mua sản phẩm của DN đó,… 

Quan điểm 6: Các hoạt động CSR thường được tôi chia sẽ (share) trên mạng xã 

hội để được nhiều người nắm bắt thông tin,… 

Quan điểm 7: Tôi thường chia sẽ việc làm của họ trên mạng xã hội để bạn bè, 

người thân của tôi được biết và có thể ủng hộ họ,… 

Quan điểm 8: Tôi nghĩ việc doanh nghiệp thực hiện CSR cũng là việc họ xây 

dựng danh tiếng đối với NTD,… 
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Quan điểm 9: Tôi cảm nhận hình ảnh của doanh nghiệp rất tốt, tôi đặt niềm tin 

vào doanh nghiệp thực hiện CSR,… 

Khi NTD được hỏi cảm nhận gì về các doanh nghiệp thực hiện tốt CSR, có một 

số nội dung chú ý được NTD nhắc đến, được gom chung thành các quan điểm như sau: 

Quan điểm 1: Đối với những hàng hóa tương tự nhau về nhu cầu, tôi thường chọn 

mua hàng hóa của DN có thực hiện CSR,… 

Quan điểm 2: Tôi sẵn lòng chọn mua sản phẩm vì việc thực hiện CSR của doanh 

nghiệp do tôi nhận thấy mình cũng có đóng góp cho cộng đồng thông qua việc tiêu dùng 

sản phẩm,… 

Quan điểm 3: Tôi nghĩ rằng DN tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng sẽ được 

nhiều người biết đến và ủng hộ mua sản phẩm của doanh nghiệp,… 

Quan điểm 4: Tôi mua sản phẩm này vì tôi thấy doanh nghiệp sản xuất sản phẩm 

có thực hiện các chương trình vì cộng đồng, nộp thuế tốt,… 

Như vậy, cảm nhận của NTD về các hoạt động CSR sẽ giúp doanh nghiệp có 

được danh tiếng, niềm tin và hành vi truyền miệng từ NTD. Đa số NTD cho rằng, việc 

thực hiện CSR sẽ góp phần làm tăng danh tiếng, nâng cao hình ảnh thương hiệu, gây 

được hiệu ứng tốt đối với NTD. Bên cạnh đó, niềm tin được nhiều NTD nhắc đến, đa số 

NTD cho rằng họ có niềm tin ở những doanh nghiệp thực hiện tốt CSR, thông qua đó 

họ sẽ mua hàng để ủng hộ doanh nghiệp tiếp tục thực hiện CSR. 

Khi được hỏi những hoạt động CSR sẽ ảnh hưởng gì đến hành vi của NTD, thì 

đa số NTD cho rằng sẽ thường chọn mua hàng hóa của DN thực hiện tốt CSR, một số 

quan điểm chung được đề cập như sau: 

Quan điểm 1: Khi tôi mua hàng, tôi thường lựa chọn hàng hóa của DN thực hiện 

CSR để cổ vũ cho việc làm của họ,… 

Quan điểm 2: Tôi luôn chọn mua các thương hiệu mà có trách nhiệm với khách 

hàng và đóng thuế cho Nhà nước,… 

Quan điểm 3: Đối với các vấn đề tiêu cực xảy ra trong thời gian qua của ngành 

hàng nước ngọt đóng chai, tôi đã tẩy chay và có kêu gọi mọi người tẩy chay trên mạng 

xã hội. Đến hiện nay, tôi đã không mua sản phẩm của họ trong khoảng thời gian dài,… 
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Quan điểm 4: Thật ra mà nói, tôi cũng thường quan tâm đến giá cả khi chọn mua 

nước uống giải khát, tuy nhiên tôi sẽ ưu tiên chọn mua sản phẩm của DN có trách nhiệm 

với xã hội, doanh nghiệp nộp thuế tốt hơn,… 

Quan điểm 5: Khi các hàng hóa có mức giá tương đồng nhau, vấn đề về CSR sẽ 

được tôi đánh giá để đưa ra lựa chọn mua,… 

Quan điểm 6: Tôi không ngần ngại để chi thêm một khoảng tiền để mua hàng 

hóa của DN thực hiện cam kết về CSR,.. 

Quan điểm 7: Tôi sẵn sàng chịu mức giá cao hơn để ủng hộ doanh nghiệp ngành 

hàng nước uống đóng chai thay thế vật liệu bao bì mới thay cho vỏ chai nhựa khó phân 

hủy,… 

Kết quả NC định tính khám phá thể hiện rằng hoạt động CSR có tác động đến 

danh tiếng DN và niềm tin của NTD, kết quả NC này tương đồng với kết quả NC định 

tính của Nguyễn Hồng Hà và cs (2013). Tuy nhiên, kết quả NC này của luận án còn cho 

thấy rằng các hoạt động CSR của doanh nghiệp ngành hàng NUGKKC còn có tác động 

đến hành vi truyền miệng trên mạng xã hội và hành vi mua của NTD. 

3.3 Nghiên cứu định tính điều chỉnh thang đo 

3.3.1 Mục tiêu 

Qua lược khảo tổng quan tài liệu, luận án đã tổng hợp được thang đo nháp đối 

với các khái niệm trong mô hình NC dựa trên các NC trước đây. Để thang đo lường đảm 

bảo tính giá trị, tác giả thực hiện NC định tính điều chỉnh thang đo qua việc phỏng vấn 

chuyên gia gồm các nhà khoa học am hiểu về HV tiêu dùng, CSR, quản lý bán hàng, 

giám sát bán hàng của các DN ngành hàng NUGKKC. Các chuyên gia có điểm chung 

là NTD trực tiếp chọn mua và có tiêu dùng sản phẩm NUGKKC ở mức độ thường xuyên 

( ≥ 3 lần/tuần). 

Để có thể phát triển thang đo thíchhợp với mô hình NC và mục tiêu NC, tác giả 

thực hiện phát triển thang đo theo các bước sau: 

- Tác giả đã lựa chọn những bài NC (trong quá trình NC tổng quan tài liệu, tác 

giả truy cập từ cơ sở dữ liệu Proquest Central và Google Scholar) có sử dụng thang đo 

các khái niệm tương tự như mô hình NC lý thuyết đã đề xuất. 
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-Từ các thang đo lường đã được tổng hợp, tác giả thực hiện dịch các thang đo để 

làm thang đo nháp. 

-Tác giả thực hiện NC định tính để xây dựng thang đo, phỏng vấn 13 chuyên gia 

bằng bảng câu hỏi mở đã dàn ý sẵn để thảo luận tập trung về việc xây dựng thang đo sơ 

bộ (chỉnh sửa từ ngữ hoặc bổ sung thang đo). 

- Cách lựa chọn chuyên gia: lựa chọn theo phương pháp thuận tiện, thông qua 

MQH giao tiếp, tác giả có cơ hội thuận tiện trong việc tiếp cận các nhà khoa học chuyên 

về HV tiêu dùng, CSR, và quản lý bán hàng, giám sát bán hàng của các DN ngành hàng 

NUGKKC.  

Nhóm chuyên gia gồm 13 người, trong đó giới tính nam là 5 người, nữ là 8 người. 

Về trình độ, nhóm chuyên gia có 3 người có trình độ đại học (là các giám sát hoặc quản 

lý bán hàng khu vực); 10 người có trình độ sau đại học (các nhà khoa học chuyên về 

marketing, HV tiêu dùng, CSR). Các chuyên gia có điểm chung là NTD trực tiếp chọn 

mua và có tiêu dùng sản phẩm NUGKKC ở mức độ thường xuyên ( ≥ 3 lần/tuần). Danh 

sách chuyên gia được thể hiện tại phụ lục 4. 

Bảng 3.1 Tổng quan về nhóm nghiên cứu 

 Chỉ tiêu Tần số Tần suất (%) 

Giới tính Nam 5 38 

  Nữ 8 62 

Tuổi 30-40 6 46 

  41-50 7 54 

Trình độ Đại học 3 23 

  Sau đại học 10 77 
 

Nguồn: tác giả thực hiện, 2019 

 

3.3.2 Kết quả của nghiên cứu điều chỉnh thang đo 

Để có được thảo luận mang tích khách quan, trước khi tiến hành phỏng vấn, tác 

giả giới thiệu về chủ đề NC và đề nghị được thảo luận thoải mái, không có sự đúng hay 

sai, tất cả ý kiến đều được đảm bảo tính ẩn danh trong kết quả NC. Thông qua thang đo 

nháp đã được tổng hợp từ lược khảo tài liệu, tác giả đề nghị chuyên gia đóng góp ý kiến 

về từ ngữ, nội dung, và sự rõ nghĩa của thang đo. Chuyên gia sẽ cho ý kiến về việc giữ  
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lại, loại bỏ, hoặc điều chỉnh thuật ngữ, bổ sung thêm biến đo lường. Để chuyên gia cho 

ý kiến khách quan, tác giả không thu thập các thông tin định danh của chuyên gia. Sau 

khi xử lý các ý kiến các chuyên gia, luận án giữ lại những biến đo lường được nhiều 

chuyên gia chấp nhận, điều chỉnh từ ngữ cho phù hợp, loại những biến đo lường không 

thích hợp với nội dung NC, và đề xuất thêm những biến đo lường mới để thích hợp với 

bối cảnh NC của luận án. 

3.3.2.1 Thang đo sơ bộ CSR  

Có rất nhiều NC trước đây đã NC về chủ đề CSR, mỗi NC đều có thang đo CSR 

riêng. Khái niệm CSR trong luận án này đo lường dựa trên cảm nhận của NTD được 

tổng hợp từ NC của Ki-Han Chung và cs (2015), Swaen và Chumpitaz (2008), Saleem 

và Gopinath (2015) do các NC này đều có thang đo cảm nhận về CSR của NTD. Kết 

quả thảo luận chuyên gia cũng cho thấy rằng, việc kế thừa thang đo CSR từ một NC duy 

nhất là khó thực hiện vì sau khi loại bỏ các biến đo lường có nội dung không phù hợp, 

thì số lượng biến còn lại không đủ lớn để đo lường khái niệm NC. Đa số các chuyên gia 

đều đồng ý rằng các thang đo này có thể đại diện cho thang đo CSR trong bối cảnh NC 

của luận án. 

Đa số các chuyên gia thảo luận nên điều chỉnh nội dung biến CSR2 - “đảm bảo 

quyền lợi NTD” (kế thừa từ Saleem và Gopinath, 2015) do còn khá chung chung, chưa 

cụ thể dẫn đến NTD khó có thể trả lời vì đảm bảo quyền lợi NTD có rất nhiều nội dung 

khác nhau như cung cấp thông tin về hàng hóa, đảm bảo chất lượng hàng hóa,… qua 

thảo luận chuyên gia thống nhất điểu chỉnh thành “cung cấp thông tin chính xác về sản 

phẩm cho NTD”. Điều chỉnh nội dung biến CSR3 “DN nổ lực cải thiện chất lượng sản 

phẩm” (kế thừa từ Ki-Han Chung và cs, 2015) sẽ làm NTD khó trả lời khi khảo sát vì 

NTD không thể biết DN có nổ lực cải thiện chất lượng sản phẩm hay không, các chuyên 

gia đề nghị điều chỉnh thành “DN cung cấp sản phẩm mang lại giá trị tốt nhất cho sức 

khỏe NTD”, vì trong thời gian qua DN ngành hàng này có rất nhiều sản phẩm tốt cho 

sức khỏe NTD. Điều chỉnh nội dung biến CSR5 “đối xử công bằng với khách hàng” (kế 

thừa từ của Swaen và Chumpitaz, 2008) thành “tuân thủ các thỏa thuận đã cam kết với 

NTD”, vì trong thời gian qua đã có doanh nghiệp trong ngành hàng nước uống giải khát 

không tuân thủ các thỏa thuận đã cam kết với khách hàng.  
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Bảng 3.2 Thang đo sơ bộ CSR  

Tên biến Ký hiệu Nội dung Nguồn 

Trách 

nhiệm xã 

hội của 

doanh 

nghiệp 

(CSR) 

CSR1 
DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC cung cấp 

chính xác thông tin về sản phẩm 

Swaen và 

Chumpitaz (2008) 

CSR2 
DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC chịu trách 

nhiệm về chất lượng sản phẩm do DN sản xuất  

Saleem và 

Gopinath (2015); 

Thảo luận nhóm 

CSR3 

DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC luôn cung 

cấp sản phẩm mang lại giá trị tốt nhất cho sức 

khỏe NTD 

Ki-Han Chung và 

cs (2015); thảo 

luận nhóm 

CSR4 
DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC có đóng 

góp nhiều cho ngân sách quốc gia 

Bổ sung từ thảo 

luận nhóm 

 CSR5 
DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC tuân thủ 

các thỏa thuận đã cam kết với NTD 

Swaen và 

Chumpitaz, 2008; 

Thảo luận nhóm 

CSR6 

DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC tích cực 

tham gia các hoạt động vì cộng đồng (nhân đạo, 

từ thiện…) 

Swaen và 

Chumpitaz (2008) 

CSR7 
DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC nhanh 

chóng giải quyết các phản ảnh của NTD 

Ki-Han Chung và 

cs (2015) 

Nguồn: tác giả thực hiện, 2019 

 

Đồng thời, nhóm chuyên gia đề nghị nên có bổ sung thêm biến “DN có nhiều 

đóng góp cho ngân sách nhà nước”. Chuyên gia cho rằng việc doanh nghiệp tuân thủ 

pháp luật thuế ngày càng được nhiều NTD quan tâm, vì NTD cảm nhận được việc đóng 

thuế sẽ có ý nghĩa đối với sự phát triển của đất nước và bảo vệ an ninh quốc gia. NTD 

Việt Nam đã từng tẩy chay trước việc DN ngành hàng NUGKKC có vốn đầu tư nước 

ngoài không nộp thuế thu nhập DN trong một giai đoạn dài, vì NTD cho rằng việc mua 

hàng của doanh nghiệp không đóng góp thuế là không có đóng góp cho xã hội, đất nước.  

Các biến đo lường thang đo CSR sử dụng thang đo Likert 5 điểm (Điểm 1 có 

nghĩa là hoàn toàn không đồng ý,… Điểm 5 là hoàn toàn đồng ý). 
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3.3.2.2 Thang đo sơ bộ danh tiếng doanh nghiệp 

Danh tiếng là một trong những tài sản vô hình quan trọng nhất của một doanh 

nghiệp. Phần lớn, các NC gần đây đã điều tra ảnh hưởng của danh tiếng doanh nghiệp 

đến lợi nhuận trong khi đó ảnh hưởng của danh tiếng đối với NTD cá nhân đã bị bỏ qua 

(Helm và cs, 2010). Đối với thang đo danh tiếng doanh nghiệp, tác giả dựa trên cơ sở 

NC của Helm và cs (2010), thang đo gốc của Helm và cs (2010) có 10 biến đo lường, 

qua thảo luận chuyên gia đã loại 3 biến đo lường có nội dung không thích hợp với nội 

dung NC và làm cho đối tượng khảo sát khó trả lời được như các biến đo lường: “Hoạt 

động tài chính”, “Trình độ quản lý”, “Quảng cáo tin cậy”. Kết quả thảo luận chuyên gia 

đối với thang đo này gồm có 7 biến đo lường được thể hiện tại Bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Thang đo sơ bộ danh tiếng  

Tên biến Ký hiệu Nội dung Nguồn 

Danh tiếng 

doanh nghiệp 

(REP) 

REP1 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi đồng 

ý rằng DN có danh tiếng về chất lượng sản 

phẩm tốt 

Helm và cs  

(2010) 

REP2 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi đồng 

ý rằng DN có danh tiếng trong việc bảo vệ môi 

trường 

REP3 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi đồng 

ý rằng DN có danh tiếng về kinh doanh thành 

công 

REP4 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi đồng 

ý rằng DN có danh tiếng luôn hướng về khách 

hàng 

REP5 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi đồng 

ý rằng DN có danh tiếng về thực hiện từ thiện 

và xã hội 

REP6 
Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi đồng 

ý rằng DN có danh tiếng về giá trị sản phẩm 

REP7 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi đồng 

ý rằng DN có danh tiếng đối xử với nhân viên 

tốt 

Nguồn: tác giả thực hiện, 2019 

Các biến đo lường thang đo danh tiếng sử dụng thang đo Likert 5 điểm (Điểm 1 

có nghĩa là hoàn toàn không đồng ý,… Điểm 5 là hoàn toàn đồng ý). 
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3.3.2.3 Thang đo sơ bộ niềm tin thương hiệu  

NC của Swaen và Chumpitaz (2008) thể hiện rằng cảm nhận của NTD về CSR 

có ảnh hưởng tích cực đến niềm tin đối với thương hiệu. Niềm tin thương hiệu là một 

kết nối nhất định giữa NTD và thương hiệu, niềm tin có thể kích thích HV tiêu dùng vì 

nó thỏa mãn được nhu cầu tinh thần của NTD.  

Thang đo khái niệm niềm tin thương hiệu dựa trên cơ sở thang đo của Swaen và 

Chumpitaz (2008). Kết quả thảo luận chuyên gia, đa số chuyên gia đều thống nhất với 

thang đo của Swaen và Chumpitaz (2008), kết quả chuyên gia cũng thống nhất thang đo 

không phải thay đổi nhiều và các nội dung hỏi đã rõ ràng, tuy nhiên cần chỉnh sửa từ 

ngữ cho dễ hiểu với đối tượng khảo sát. Kết quả thang đo sơ bộ niềm tin thương hiệu 

gồm 5 biến đo lường được thể hiện tại Bảng 3.4. 

Bảng 3.4 Thang đo sơ bộ niềm tin thương hiệu 

Tên biến Ký hiệu Nội dung Nguồn 

Niềm tin 

thương hiệu 

(TRU) 

TRU1 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi tin 

mình được đảm bảo an toàn khi sử dụng sản 

phẩm  

Swaen và 

Chumpitaz 

(2008) 

TRU2 
Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi tin 

tưởng chất lượng sản phẩm rất tuyệt vời  

TRU3 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi tin 

rằng sản phẩm được DN cam đoan về chất 

lượng  

TRU4 
Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, thì tôi 

tin DN cung cấp thông tin trung thực 

TRU5 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, thì tôi 

tin DN thực hiện tốt các cam kết với khách 

hàng 

Nguồn: tác giả thực hiện, 2019 

Các biến đo lường thang đo Niềm tin thương hiệu sử dụng thang đo Likert 5 điểm 

(Điểm 1 có nghĩa là hoàn toàn không đồng ý,… Điểm 5 là hoàn toàn đồng ý). 
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3.3.2.4 Thang đo sơ bộ truyền miệng điện tử 

Thang đo eWOM chưa có nhiều NC thực hiện, do đó tác giả đã kế thừa thang đo 

truyền miệng của Walsh và cs (2010), sau đó tác giả phát triển thành thang đo eWOM 

qua thảo luận chuyên gia. Sau khi thảo luận, chuyên gia cho ý kiến có thể sử dụng thang 

đo của của Walsh và cs (2010) để phát triển thành thang đo eWOM, tuy nhiên cần chỉnh 

sửa nội dung cho phù hợp. Đồng thời, kết quả thảo luận chuyên gia có đề nghị bổ sung 

thêm biến đo lường “kêu gọi mọi người tẩy chay đối với doanh nghiệp vi phạm CSR”, 

vì trong thời gian qua, trước những vụ việc sản phẩm nước uống giải khát không còn có 

chứa dị vật, trốn thuế, sản xuất ô nhiễm môi trường,... thì NTD đã kêu gọi tẩy chay sản 

phẩm của doanh nghiệp trên mạng xã hội.  

Kết quả thảo luận chuyên gia có được thang đo sơ bộ eWOM được thể hiện tại 

bảng 3.5. 

Bảng 3.5 Thang đo sơ bộ truyền miệng điện tử 

Tên biến Ký hiệu Nội dung Nguồn 

Truyền 

miệng điện 

tử  

(EWO) 

EWO1 

Tôi sẵn sàng giới thiệu sản phẩm của DN 

NUGKKC thực hiện tốt CSR cho mọi người, 

nhất là trên ứng dụng mạng xã hội 

Walsh và cs 

(2010) 

EWO2 

Tôi sẵn sàng cung cấp thông tin về DN 

NUGKKC thực hiện tốt CSR cho bạn bè, nhất 

là trên ứng dụng mạng xã hội 

Walsh và cs 

(2010) 

EWO3 

Tôi sẵn sàng chỉ mọi người nơi bán hàng hóa 

của DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, nhất là 

trên ứng dụng mạng xã hội 

Walsh và cs 

(2010) 

EWO4 

Tôi sẵn sàng kêu gọi mọi người tẩy chay sản 

phẩm của DN NUGKKC vi phạm CSR, đặc 

biệt là trên mạng xã hội 

Thảo luận 

nhóm 

Nguồn: tác giả thực hiện, 2019 

Các biến đo lường thang đo Truyền miệng điện tử sử dụng thang đo Likert 5 điểm 

(Điểm 1 có nghĩa là hoàn toàn không đồng ý,… Điểm 5 là hoàn toàn đồng ý). 
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3.3.2.5 Thang đo sơ bộ hành vi tiêu dùng 

Thang đo HV tiêu dùng cũng đã được nhiều nhà NC trên thế giới thực hiện. Trong 

NC này, tác giả kế thừa thang đo HV tiêu dùng từ thang đo của Hanaysha (2017); Saleem 

và Gopinath (2015) vì nội dung NC được thực hiện ở nước đang phát triển tương đồng 

với Việt Nam. Kết quả thảo luận chuyên gia đồng ý rằng các biến đo lường trong thang 

đo HV tiêu dùng theo thang đo của Hanaysha (2017) là tương đối phù hợp. Tuy nhiên 

cần loại bỏ những biến đo lường có ý nghĩa trùng lặp như: “Tôi cảm thấy hài lòng về 

quyết định mua sản phẩm” và “Nhìn chung, tôi hài lòng về việc mua sản phẩm này”.  

Sau khi thảo luận nhóm, nhóm chuyên gia đề nghị bổ sung thêm nội dung: “NTD không 

bao giờ chọn mua sản phẩm của doanh nghiệp vi phạm CSR” vì hiện nay, NTD nhận 

thức rõ hơn về hành vi của mình đối với các DN thực hiện tốt CSR. Trong thời gian qua, 

NTD đã dùng “quyền lực” của mình để tẩy chay sản phẩm của các DN vi phạm CSR 

như vụ việc sản phẩm nước uống giải khát có chứa dị vật, chuyển giá, trốn thuế. Kết quả 

thang đo sơ bộ HV tiêu dùng gồm 5 biến đo lường được thể hiện tại Bảng 3.6. 

Bảng 3.6 Thang đo sơ bộ hành vi tiêu dùng 

Tên biến Ký hiệu Nội dung Nguồn 

Hành vi 

tiêu dùng  

(CBI) 

CBI1 
Tôi luôn chọn mua sản phẩm của DN 

NUGKKC thực hiện tốt CSR 

Hanaysha 

(2017) 

CBI2 
Tôi rất hài lòng khi chọn mua sản phẩm của DN 

NUGKKC thực hiện tốt CSR 

Hanaysha 

(2017) 

CBI3 
Tôi vẫn tiếp tục mua sản phẩm của DN 

NUGKKC thực hiện tốt CSR trong thời gian tới 

Hanaysha 

(2017) 

CBI4 
Tôi sẵn lòng chi tiền cao hơn để chọn mua sản 

phẩm của DN NUGKKC thực hiện tốt CSR. 

Saleem và 

Gopinath (2015) 

CBI5 
Tôi không bao giờ chọn mua sản phẩm của DN 

NUGKKC vi phạm CSR 
Thảo luận nhóm 

Nguồn: tác giả thực hiện, 2019 

Các biến đo lường thang đo HV tiêu dùng sử dụng thang đo Likert 5 điểm (Điểm 

1 có nghĩa là hoàn toàn không đồng ý,… Điểm 5 là hoàn toàn đồng ý) 
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Sau khi thảo luận chuyên gia, luận án đã có các thang đo sơ bộ để đo lường các 

khái niệm NC ở bước NC định lượng sơ bộ tiếp theo. 

3.4 Nghiên cứu định lượng sơ bộ 

3.4.1 Mục tiêu 

Để thang đo lường có giá trị sử dụng thì cần phải kiểm tra mức tin cậy, độ hội tụ 

và giá trị phân biệt của thang đo. Kỹ thuật phân tích được sử dụng ở bước định lượng 

sơ bộ là Cronbach’s α và EFA. Phân tích Cronbach’s α dùng để kiểm tra mức tin cậy 

của thang đo, còn phân tích EFA dùng để xem xét độ hội tụ cũng như giá trị phân biệt 

của thang đo. Sau khi loại các biến đo lường không phù hợp ở bước NC này, những biến 

đo lường còn lại sẽ được tiếp tục dùng cho bước NC chính thức.  

3.4.2 Xây dựng nghiên cứu định lượng sơ bộ 

Mỗi phát biểu trong bảng câu hỏi định lượng sơ bộ được thu thập bằng cách sử 

dụng thang đo Likert 5 điểm, trong đó: 1 = Hoàn toàn không đồng ý,…, 5 = Hoàn toàn 

đồng ý, thang đo này thường được nhiều nhà NC sử dụng cho những NC điều tra xã hội 

học. Mặc dù khi chọn thang đo nhiều mức độ hơn (7 điểm hoặc 9 điểm) sẽ giúp cho 

thang đo lường chính xác hơn. Tuy nhiên, việc sử dụng thang đo quá nhiều điểm sẽ dễ 

gây nhầm lẫn cho người trả lời. 

Thang đo Likert do nhà tâm lý học Likert (1903-1981) đề xuất vào năm 1932. 

Norman (2010) đã kết luận rằng phương pháp thống kê tham số có thể được dùng với 

thang đo Likert, với kích thước mẫu nhỏ, phương sai không bằng nhau, và dữ liệu phân 

phối không chuẩn, mà không sợ đi đến sai lầm trong kết luận. Phát hiện này phù hợp 

với các NC thực nghiệm trong thời gian qua. Từ những kết luận đó, cho thấy rằng dữ 

liệu khảo sát thu thập được trong NC này có thể được dùng để xem xét chất lượng thang 

đo lường, kiểm định mô hình NC và giả thuyết NC của luận án.  

Bảng câu hỏi điều tra sơ bộ (Phụ lục 5 – Bảng câu hỏi khảo sát định lượng sơ bộ) 

gồm 7 phần nội dung chủ yếu: 

Phần 1: Sàng lọc đối tượng khảo sát: độ tuổi, mức độ sử dụng NUGKKC, mức 

độ quan tâm về CSR. 

Phần 2: Thu thập thông tin cảm nhận của NTD về CSR của DN ngành hàng 

NUGKKC. 
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Phần 3: Thu thập thông tin đo lường thang đo danh tiếng doanh nghiệp 

Phần 4: Thu thập thông tin đo lường thang đo niềm tin thương hiệu  

Phần 5: Thu thập thông tin đo lường thang đo truyền miệng điện tử. 

Phần 6: Thu thập thông tin đo lường thang đo HV tiêu dùng 

Phần 7: Thông tin chung về đối tượng khảo sát. 

Ở bước NC định lượng sơ bộ, kỹ thuật chọn mẫu thuận tiện được sử dụng với độ 

lớn mẫu là 70 quan sát. Đối tượng lựa chọn để khảo sát là những NTD cá nhân có sử 

dụng NUGKKC ở mức độ thường xuyên (≥ 3 lần/tuần). 

3.4.3 Phương pháp phân tích dữ liệu trong nghiên cứu định lượng sơ bộ 

3.4.3.1 Phương pháp phân tích Cronbach’s α 

Sử dụng phương pháp Cronbach’s α để đánh giá mức tin cậy của thang đo nhằm 

loại những biến đo lường không thích hợp vì những biến này có thể tạo ra các yếu tố 

giả. 

Bảng 3.7 Tổng hợp chỉ tiêu kiểm tra mức tin cậy thang đo 

Chỉ tiêu  Giá trị  Đánh giá  

Hệ số Cronbach’s α 

< 0,6 Thang đo không đạt  

0,6 -> 0,7 
Chấp nhận trong NC mới 

hoặc bối cảnh mới  

0,7 – 0,8 Thang đo tốt 

0,8 – 0,95 Rất tốt  

> 0,95 Kiểm tra lại thang đo  

Tương quan biến tổng 

- Item-total correlation 

(ITC) 

≥ 0,3 Đạt yêu cầu  

 

Nguồn: Nguyễn Đình Thọ và cs, 2009 
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Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) thì giá trị Cronbach’s α 

giúp cho nhà NC biết được các đo lường có liên kết với nhau không, nhưng nó không 

cho nhà NC biết biến nào nên loại bỏ và biến nào nên giữ lại, do đó nhà NC cần dựa 

trên ITC để loại bỏ những biến không có đóng góp cho khái niệm cần đo lường. 

Các biến có giá trị ITC ≥ 0,3 và giá trị Cronbach’s α ≥ 0,6 là đạt yêu cầu (Nguyễn 

Đình Thọ và cs, 2009). 

3.4.3.2 Phương pháp phân tích nhân tố khám phá 

Phương pháp EFA được thực hiện nhằm để rút gọn một tập gồm những biến đo 

lường phụ thuộc lẫn nhau thành một tập ít biến nhưng có ý nghĩa hơn. Khi thực hiện 

phương pháp EFA, cần chú ý đến các chỉ số sau: 

+ Hệ số KMO: chỉ số này dùng để đánh giá sự thích hợp của phương pháp EFA. 

Điều kiện để dùng phương pháp EFA thích hợp khi hệ số KMO có giá trị giữa 0,5 và 1. 

Nếu hệ số KMO < 0,5 thì phân tích EFA không thích hợp với dữ liệu NC (Nguyễn Đình 

Thọ và cs, 2009). 

 + Kiểm định Bartlett: Kiểm định này dùng để kiểm tra các biến đo lường có tương 

quan với nhau hay không. Nếu giá trị Sig. < 0,05 là các biến có tương quan với nhau, 

tức là sử dụng phương pháp EFA là phù hợp (Nguyễn Đình Thọ và cs, 2009). 

+ Hệ số tải nhân tố (factor loading-FL): Hệ số này thể hiện MQH tương quan 

giữa các biến đo lường với nhân tố. Mức giá trị của hệ số tải nhân tố: > 0,3 là đạt yêu 

cầu; > 0,4 là tốt; > 0,5 là có ý nghĩa thực tiễn (Nguyễn Đình Thọ và cs, 2009). 

+ Tổng phương sai trích (Total Variance Explained – TVE) ≥ 50%: Tổng phương 

sai trích thể hiện phần trăm biến thiên giữa các biến đo lường. Thang đo có ý nghĩa khi 

giá trị tổng phương sai trích ≥ 50%. 

+ Độ lớn của mẫu: Trong phương pháp EFA, độ lớn của mẫu thường được chọn 

dựa trên độ lớn mẫu tối thiểu và số lượng các biến đo lường (Nguyễn Đình Thọ và cs, 

2009).  

Theo Nguyễn Đình Thọ và cs (2009) cho rằng để thực hiện phân tích EFA, độ 

lớn mẫu ít nhất phải là 50 quan sát, và tỷ lệ quan sát/biến đo lường tốt là 5/1, có nghĩa 

là 1 biến đo lường cần ít nhất là 5 người trả lời, tốt nhất tỷ lệ quan này là 10/1 trở lên. 
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Khi thực hiện phân tích EFA cần chú ý: 

- Chọn phương pháp Principal Axis Factoring cùng với phép xoay Promax do 

phép trích này thể hiện cấu trúc dữ liệu tốt hơn phương pháp khác. 

- Phải đưa tất cả các biến vào chạy phân tích một lần duy nhất. Vì trong mô hình 

cấu trúc, có nhân tố vừa giữ vai trò là biến độc lập trong tác động này, nhưng cũng đồng 

thời giữ vai trò là biến phụ thuộc trong tác động khác, nếu dùng EFA để phân tích từng 

thang đo riêng lẻ thì kết quả phân tích EFA xem như không có ý nghĩa (Nguyễn Đình 

Thọ và cs, 2009). 

Bảng 3.8 Tổng hợp chỉ tiêu kiểm định EFA 

Kiểm định Giá trị Đánh giá 

Độ hội tụ  Hệ số tải > 0,5 Tốt 

Giá trị phân biệt  

Hệ số tải của các biến cao với một 

nhân tố và mức chênh lệch giữa các 

yếu tố ≥ 0,3 trở lên 

Tốt 

Hệ số KMO  0,50 ≤ KMO ≤ 1 Tốt 

Kiểm định Bartlett’s Sig. < 0,05 Tốt 

Hệ số tải nhân tố (FL)  ≥ 0,5 Tốt 

Tổng phương sai trích 

(TVE) 
≥ 50% Tốt 

Giá trị Eigenvalue  ≥ 1 Tốt 
 

Nguồn: Nguyễn Đình Thọ và cs, 2009 

 

Tuy nhiên, ở bước NC định lượng sơ bộ do độ lớn của mẫu thường nhỏ, nếu phân 

tích EFA tất cả thang đo các khái niệm cùng một lúc thì bị hạn chế về độ lớn của mẫu. 

Do đó, NC sử dụng phương pháp EFA để phân tích các khái niệm riêng biệt trong bước 

đánh giá định lượng sơ bộ (Nguyễn Đình Thọ, 2013). 

Khi NC chính thức, độ lớn mẫu sẽ đáp ứng quy tắc về độ lớn mẫu: gấp trên 5 lần 

số biến đo lường, đồng thời NC vẫn tiếp tục kiểm tra mức tin cậy, tiếp tục phân tích 

EFA (đưa các biến vào chạy 1 lần duy nhất) trong NC chính thức nên đáp ứng tiêu chuẩn 

về độ tin cậy thang đo. 
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3.4.4 Kết quả nghiên cứu định lượng sơ bộ 

Kích thước mẫu NC ở bước định lượng sơ bộ gồm có 70 quan sát, trong đó giới 

tính nam là 38, nữ là 32, độ tuổi từ 18-22 tuổi chiếm 17,14%, từ 23-25 tuổi chiếm 

38,57%, từ 26-30 tuổi chiếm 31,43%, lớn hơn 30 tuổi chiếm 12,86%. Trình độ chiếm tỷ 

lệ thấp nhất là THPT-Trung cấp chiếm tỷ lệ 11,43%, CĐ-ĐH chiếm tỷ lệ 64,29%, SĐH 

chiếm tỷ lệ 24,29%. Mức thu nhập dưới 5 triệu đồng/tháng chiếm 5,71%, mức thu nhập 

từ 5 đến dưới 7 triệu đồng/tháng, chiếm 58,57%, mức thu nhập > 9 triệu đồng trở lên 

chiếm 14,29%. 

Bảng 3.9 Tổng quan về nhóm nghiên cứu 

Chỉ tiêu Phân loại Tần số Tần suất (%) 

Giới tính 
Nam 38 54,29 

Nữ 32 45,71 

Tuổi 

18-22 12 17,14 

23-25 27 38,57 

26-30 22 31,43 

>30 9 12,86 

Trình độ 

THPT-Trung cấp 8 11,43 

CĐ-ĐH 45 64,29 

Sau đại học 17 24,29 

Mức thu nhập  

< 5 triệu đồng 4   5,71 

Từ 5 - dưới 7 triệu đồng 41 58,57 

Từ 7 - dưới 9 triệu đồng 15 21,43 

Từ 9 - 12 triệu đồng 10 14,29 

 

Nguồn: kết quả khảo sát, 2019 
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3.4.4.1 Kết quả phân tích Cronbach’s α 

Sau khi thực hiện khảo sát một mẫu gồm 70 NTD, luận án sử dụng phân tích 

Cronbach’s α để kiểm tra mức tin cậy của thang đo.  

Thực hiện kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo CSR ở bảng 3.10 cho thấy 

Cronbach’s α = 0,713 > 0,6. Có 2 biến là CSR2 có giá trị tương quan biến tổng (ITC) = 

0,107 và CSR7 có giá trị ITC = 0,260 đều < 0,3 và nếu loại 2 biến này thì giá trị 

Cronbach’s α thang đo này sẽ tăng. Bên cạnh đó, nếu loại 2 biến CSR2 và CSR7 thì 

cũng không ảnh hưởng đến ý nghĩa thang đo CSR. Do đó, NC loại bỏ 2 biến CSR2 và 

CSR7.  

 

Bảng 3.10 Kết quả kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo CSR (lần 1) 

Ký 

hiệu 
SMID SVID ITC 

Cronbach's α 

nếu loại biến 

CSR1 23,66 12,113 0,563 0,645 

CSR2 23,74 15,266 0,107 0,746 

CSR3 23,67 12,050 0,554 0,647 

CSR4 23,74 11,991 0,521 0,654 

CSR5 23,69 13,001 0,435 0,678 

CSR6 23,73 12,230 0,577 0,643 

CSR7 23,97 13,217 0,260 0,730 

Cronbach’s α thang đo: 0,713 

 

Nguồn: Kết quả phân tích, 2019 

 

Tiếp tục thực hiện kiểm tra lại mức tin cậy thang đo CSR lần 2, kết quả được thể 

hiện tại bảng 3.11. 
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Bảng 3.11. Kết quả kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo CSR (lần 2) 

Ký hiệu SMID SVID ITC 
Cronbach's α 

nếu loại biến 

CSR1 15,97 7,970 0,585 0,733 

CSR3 15,99 8,333 0,485 0,766 

CSR4 16,06 7,939 0,524 0,755 

CSR5 16,00 8,232 0,556 0,743 

CSR6 16,04 7,868 0,649 0,713 

Cronbach’s α thang đo: 0,782 

 

Nguồn: Kết quả phân tích, 2019 

Kết quả kiểm tra lần 2 cho thấy thang đo CSR có Cronbach’s α = 0,782 > 0,6 và 

hệ số ITC của tất cả các biến đo lường đều > 0,3. Do đó, các biến đo lường thang đo 

CSR đã đáp ứng mức tin cậy nên được dùng để phân tích EFA tiếp theo. 

Kế tiếp, thực hiện phân tích mức tin cậy đối với thang đo danh tiếng DN được 

thể hiện ở bảng 3.12. 

Bảng 3.12 Kết quả kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo danh tiếng (lần 1) 

Ký hiệu SMID SVID ITC 

Cronbach's 

α nếu loại 

biến 

REP1 24,37 12,498 0,624 0,716 

REP2 24,34 12,808 0,618 0,719 

REP3 24,33 12,166 0,666 0,706 

REP4 24,27 12,577 0,604 0,720 

REP5 24,44 12,627 0,577 0,726 

REP6 24,53 14,601 0,286 0,785 

REP7 24,54 16,136 0,104 0,810 

Cronbach’s α thang đo: 0,772 

Nguồn: Kết quả phân tích, 2019 
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Kết quả kiểm tra Cronbach’s α đối với thang đo danh tiếng có Cronbach’s α = 

0,772 > 0,6. Có 2 biến là REP6 “Danh tiếng về giá trị sản phẩm” và REP7 “Danh tiếng 

về kinh doanh thành công” có hệ số ITC < 0,3. Nếu loại 2 biến này thì giá trị Cronbach’s 

α của thang đo sẽ tăng. Bên cạnh đó, nếu loại bỏ 2 biến này thì cũng không ảnh hưởng 

đến ý nghĩa thang đo. Do đó, loại bỏ 2 biến REP6 và REP7.  

Tiếp tục phân tích lại mức tin cậy thang đo danh tiếng lần 2, kết quả được trình 

bày tại bảng 3.13. 
 

Bảng 3.13. Kết quả kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo danh tiếng (lần 2) 

Ký hiệu SMID SVID ITC 
Cronbach's α 

nếu loại biến 

REP1 16,50 9,036 0,570 0,817 

REP2 16,47 9,006 0,627 0,801 

REP3 16,46 8,426 0,684 0,785 

REP4 16,40 8,678 0,639 0,797 

REP5 16,57 8,567 0,642 0,798 

Cronbach’s α thang đo: 0,833 
 

Nguồn: Kết quả phân tích, 2019 

 

Kiểm tra mức tin cậy (lần 2) đối với thang đo danh tiếng cho thấy Cronbach’s α 

= 0,833 > 0,6 và hệ số ITC của tất cả các biến đo lường đều > 0,3. Do đó, các biến từ 

REP1 đến REP5 đã đạt mức tin cậy nên được tiếp tục dùng để phân tích EFA tiếp theo. 

Kế tiếp, thực hiện kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo niềm tin thương hiệu. 

Kết quả kiểm tra Cronbach’s α (lần 1) đối với thang đo niềm tin thương hiệu ở bảng 

3.14 thể hiện thang đo này có giá trị Cronbach’s α là 0,705> 0,6. Giá trị ITC ở bảng 3.14 

của hầu hết các biến đo lường > 0,3. Tuy nhiên, biến TRU5 có hệ số ITC = 0,269 < 0,3. 

Do đó, biến TRU5 bị loại và tiếp tục thực hiện kiểm tra mức tin cậy Cronbach’s α lần 

2. 
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Bảng 3.14. Kết quả kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo niềm tin thương 

hiệu (lần 1) 

Ký hiệu SMID SVID ITC 
Cronbach's α 

nếu loại biến 

TRU1 14,86 9,226 0,496 0,644 

TRU2 14,91 9,007 0,512 0,637 

TRU3 14,89 9,117 0,522 0,635 

TRU4 14,79 8,693 0,600 0,603 

TRU5 15,24 9,143 0,269 0,762 

Cronbach’s α thang đo: 0,705 
 

Nguồn: Kết quả phân tích, 2019 

Sau khi loại biến TRU5, tác giả tiếp tục thực hiện kiểm tra Cronbach’s α lần 2 

đối với thang đo niềm tin thương hiệu, kết quả trình bày tại bảng 3.15. 

Bảng 3.15 Kết quả kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo niềm tin thương hiệu 

(lần 2) 

Ký hiệu SMID SVID ITC 
Cronbach's α 

nếu loại biến 

TRU1 11,43 5,698 0,529 0,723 

TRU2 11,49 5,384 0,581 0,695 

TRU3 11,46 5,585 0,564 0,704 

TRU4 11,36 5,537 0,568 0,702 

Cronbach’s α thang đo: 0,762 
 

Nguồn: Kết quả phân tích, 2019 

 

Thực hiện kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo niềm tin thương hiệu (lần 2) ở 

bảng 3.15 thể hiện thang đo có giá trị Cronbach’s α là 0,762 > 0,6; giá trị ITC tất cả biến 

> 0,3. Do đó các biến TRU1 đến TRU4 được giữ lại để thực hiện kỹ thuật EFA ở phần  

tiếp theo. Kế tiếp, thực hiện kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo eWOM được trình 

bày tại bảng 3.16. 
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Thang đo truyền miệng điện tử gồm 4 biến đo lường từ EWO1 đến EWO4. Kết 

quả kiểm tra mức tin cậy thang đo eWOM thấy rằng Cronbach’s α là 0,803 > 0,6 và giá 

trị ITC các biến EWO1 đến EWO4 có giá trị từ 0,528 đến 0,690 > 0,3. Như vậy, thang 

đo eWOM đã đạt mức tin cậy. Vậy các biến từ EWO1 đến EWO4 của thang đo eWOM 

đều được tiến hành đưa vào phân tích EFA. 

Bảng 3.16 Kết quả kiểm tra mức tin cậy thang đo eWOM 

Ký hiệu SMID SVID ITC 
Cronbach's α 

nếu loại biến 

EWO1 12,19 4,501 0,648 0,738 

EWO2 11,94 4,402 0,690 0,717 

EWO3 11,89 5,088 0,528 0,794 

EWO4 11,99 4,565 0,605 0,760 

Cronbach’s α thang đo: 0,803 
 

Nguồn: Kết quả phân tích, 2019 

 

Kế tiếp thực hiện kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo HV tiêu dùng được thể 

hiện tại bảng 3.17 

Bảng 3.17 Kết quả kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo hành vi tiêu dùng 

Ký hiệu SMID SVID ITC 

Cronbach's 

α nếu loại 

biến 

CBI1 16,30 9,865 0,690 0,789 

CBI2 16,14 9,516 0,675 0,791 

CBI3 16,13 10,490 0,538 0,829 

CBI4 16,24 9,578 0,667 0,794 

CBI5 16,04 9,694 0,618 0,808 

Cronbach’s α thang đo: 0,835 
 

Nguồn: Kết quả phân tích, 2019 

 

 

 



 
 

90 
  
 

 

Kết quả Cronbach’s α đối với thang đo HV tiêu dùng ở bảng 3.17 thể hiện 

Cronbach’s α là 0,835 > 0,6, như vậy thang đo HV tiêu dùng đã đáp ứng tiêu chuẩn về 

mức tin cậy. Giá trị ITC của các biến đo lường > 0,3, do đó tất cả biến đo lường của 

thang đo HV tiêu dùng đều được giữ lại để đưa vào chạy EFA ở phần tiếp theo.  

Tóm lại, các giá trị Cronbach’s α cho từng thang đo đều > 0,7 thể hiện sự bền 

vững của thang đo các khái niệm, qua thực hiện phân tích cho kết quả không có thang 

đo nào có giá trị Cronbach’s α vượt quá 0,95 nên chứng tỏ giữa các phát biểu không có 

sự trùng lặp nội dung đo lường (Hair và cs, 2009). Tiếp theo thực hiện phương pháp 

EFA để đánh giá tính giá trị của thang đo. 

3.4.4.2 Kết quả phân tích EFA 

Để thực hiện NC định lượng sơ bộ, luận án khảo sát mẫu với độ lớn là 70 quan 

sát. Theo Nguyễn Đình Thọ (2013) trong bước NC định lượng sơ bộ, do độ lớn mẫu 

thường nhỏ, nếu phân tích toàn bộ thang đo cùng lúc thì bị hạn chế về độ lớn mẫu, trong 

bước đánh giá sơ bộ nên thực hiện phân tích EFA cho từng thang đo. 

Kết quả EFA cho thang đo CSR 

Thực hiện phương pháp EFA cho thang đo CSR, kết quả EFA đối với thang đo 

này được trình bày tại bảng 3.18. 

Bảng 3.18 Kết quả EFA đối với thang đo CSR 

Ký hiệu Hệ số FL 

CSR6 0,808 

CSR1 0,756 

CSR5 0,737 

CSR4 0,700 

CSR3 0,661 

P-value  0,000 

KMO 0,805 

Eigenvalue 2,695 

Phương sai trích - TVE (%) 53,903 

Nguồn: Kết quả phân tích, 2019 
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Bảng 3.18 cho thấy kết quả thực hiện EFA cho thang đo CSR, cụ thể kiểm định 

KMO và Bartlett’s cho thấy kết quả giá trị KMO = 0,805 và hệ số Sig. = 0,000 mức ý 

nghĩa cao, có 1 nhóm nhân tố được rút trích với giá trị TVE là 53,903% > 50%. Như 

vậy, kết quả EFA của thang đo CSR là thích hợp và đạt giá trị phân biệt. Giá trị hệ số 

FL của các biến đo lường từ 0,661 đến 0,808 > 0,5; điểm dừng khi trích nhân tố với hệ 

số Eigenvalue = 2,695 > 1. 

Như vậy, thực hiện EFA của thang đo CSR thì không có biến bị loại, thang đo 

CSR đã đạt tiêu chuẩn về độ hội tụ và giá trị phân biệt, tất cả biến đo lường thang đo 

CSR đạt yêu cầu sử dụng cho NC chính thức. 

Kết quả EFA đối với thang đo Danh tiếng doanh nghiệp 

Tiếp tục thực hiện phân tích EFA cho thang đo Danh tiếng DN, kết quả EFA đối 

với thang đo này được thể hiện tại bảng 3.19, kết quả thể hiện KMO = 0,821 và Sig. = 

0,000 chứng tỏ thang đo có ý nghĩa để thực hiện EFA. 

Bảng 3.19 Kết quả EFA đối với thang đo danh tiếng 

Ký hiệu Hệ số FL 

REP3 0,815 

REP5 0,784 

REP4 0,780 

REP2 0,770 

REP1 0,722 

P-value  0,000 

KMO 0,821 

Eigenvalue 3,002 

TVE (%) 60,034 
 

Nguồn: Kết quả phân tích, 2019 

Bảng 3.19 thể hiện rằng giá trị TVE = 60,034% > 50%, giá trị Eigenvalue = 3,002 

> 1, kết quả kiểm tra thấy rằng các biến đo lường giải thích tốt khái niệm danh tiếng 

DN, hay nói cách khác, kết quả EFA thang đo Danh tiếng DN là phù hợp và đạt tiêu 

chuẩn về giá trị phân biệt. Giá trị hệ số FL của các biến REP1 đến REP5 > 0,5 là có ý 

nghĩa. 
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Như vậy, qua thực hiện EFA không có biến đo lường nào bị loại, thang đo Danh 

tiếng doanh nghiệp đều đáp ứng tiêu chuẩn về độ hội tụ và đạt yêu cầu về giá trị phân 

biệt. Do đó kết luận rằng thang đo Danh tiếng DN đạt yêu cầu để đưa vào sử dụng cho 

NC chính thức. 

Kết quả EFA đối với thang đo Niềm tin thương hiệu 

Tiếp tục thực hiện EFA cho thang đo Niềm tin thương hiệu, kết quả EFA đối với 

thang đo này tại bảng 3.20, kết quả thể hiện KMO = 0,762 và Sig. = 0,000 chứng tỏ 

thang đo có ý nghĩa để đưa vào thực hiện EFA. 
 

Bảng 3.20 Kết quả EFA đối với thang đo niềm tin thương hiệu 

Ký hiệu Hệ số FL 

TRU2 0,780 

TRU4 0,771 

TRU3 0,768 

TRU1 0,737 

P-value  0,000 

KMO 0,762 

Eigenvalue 2,334 

TVE (%) 58,357 
 

Nguồn: Kết quả phân tích, 2019 

 

Bảng 3.20 cho thấy rằng giá trị TVE = 58,357% > 50%, giá trị Eigenvalue = 

2,334 > 1, kết quả đã thể hiện các biến đo lường giải thích tốt khái niệm niềm tin thương 

hiệu, hay nói cách khác, kết quả EFA đối với thang đo Niềm tin thương hiệu là phù hợp 

và đạt yêu cầu về giá trị phân biệt. Hệ số FL của các biến TRU1 đến TRU4 đều > 0,5 là 

có ý nghĩa. 

Như vậy, qua thực hiện EFA không có biến đo lường nào bị loại, thang đo Niềm 

tin thương hiệu đều đạt tiêu chuẩn về độ hội tụ và đạt tiêu chuẩn về giá trị phân biệt. 

Như vậy, các biến đo lường của thang đo Niềm tin thương hiệu đạt yêu cầu sử dụng cho 

NC chính thức. 
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Kết quả EFA đối với thang đo Truyền miệng điện tử 

Tiếp tục thực hiện phân tích EFA cho thang đo eWOM, kết quả EFA đối với 

thang đo này tại bảng 3.21, kết quả KMO = 0,754 và Sig. = 0,000 chứng tỏ thang đo có 

ý nghĩa để đưa vào thực hiện EFA. 

Bảng 3.21 Kết quả EFA đối với thang đo eWOM 

Ký hiệu Hệ số FL 

EWO2 0,847 

EWO1 0,819 

EWO4 0,783 

EWO3 0,719 

P-value  0,000 

KMO 0,754 

Eigenvalue 2,518 

TVE (%) 62,942 
 

Nguồn: Kết quả phân tích, 2019 

 

 

Bảng 3.21 thể hiện rằng giá trị TVE = 62,942% > 50%, giá trị Eigenvalue = 2,518 

> 1, kết quả kiểm tra cho thấy các biến đo lường đóng góp tốt khái niệm eWOM, hay 

nói cách khác, kết quả EFA thang đo eWOM là phù hợp và đạt yêu cầu về giá trị phân 

biệt. Hệ số FL của các biến EWO1 đến EWO4 đều > 0,5 là có ý nghĩa. 

Như vậy, qua thực hiện EFA không có biến đo lường nào bị loại, thang đo eWOM 

đã đạt yêu cầu về độ hội tụ và giá trị phân biệt. Như vậy, tất cả biến đo lường của thang 

đo eWOM đạt yêu cầu sử dụng cho NC chính thức. 

Kết quả EFA đối với thang đo Hành vi tiêu dùng 

Tiếp tục phân tích EFA cho thang đo HV tiêu dùng, kết quả EFA đối với thang 

đo HV tiêu dùng tại bảng 3.22 có giá trị KMO = 0,829 và giá trị Sig.= 0,000, chứng tỏ 

thang đo có ý nghĩa để đưa vào thực hiện bước EFA. 
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Bảng 3.22 Phân tích EFA thang đo Hành vi tiêu dùng 

Ký hiệu Hệ số FL 

CBI1 0,819 

CBI2 0,809 

CBI3 0,803 

CBI4 0,761 

CBI5 0,692 

P-value  0,000 

KMO 0,829 

Eigenvalue 3,028 

TVE (%) 60,562 
 

Nguồn: Kết quả phân tích, 2019 
 

 

Kết quả tại Bảng 3.22 thể hiện giá trị TVE = 60,562% > 50%, Eigenvalue = 

3,028>1. Như vậy qua thực hiện EFA cho thấy các biến đo lường giải thích tốt khái 

niệm HV tiêu dùng; hay nói cách khác, phương pháp phân tích EFA là phù hợp và đạt 

tiêu chuẩn về giá trị phân biệt. Hệ số FL các biến CBI1 đến CBI5 đều > 0,5 là đạt mức 

ý nghĩa. 

Như vậy, qua thực hiện EFA không có biến đo lường nào của thang đo bị loại, 

thang đo đạt tiêu chuẩn về độ hội tụ và đạt tiêu chuẩn về giá trị phân biệt. Vậy, tất cả 

biến của thang đo HV tiêu dùng đạt yêu cầu để tiếp tục thực hiện cho NC chính thức. 

Qua NC sơ bộ, luận án đã khảo sát 70 NTD nhằm để kiểm tra sự phù hợp của 

thang đo lường trước khi tiến hành NC chính thức. Sau khi kiểm tra mức tin cậy thang 

đo và EFA, kết quả toàn bộ thang đo lường đều đáp ứng tiêu chuẩn về mức tin cậy, đáp 

ứng tiêu chuẩn về độ hội tụ và giá trị phân biệt, cụ thể: 

+ Về mức tin cậy: các thang đo đều đạt được mức tin cậy, qua phân tích 

Cronbach’s α ở NC sơ bộ, tác giả đã loại các biến CSR2, CSR7, REP6, REP7, TRU5. 

 

 

 



 
 

95 
  
 

 

+ Về tính giá trị của thang đo: kết quả EFA đối với thang đo CSR rút ra được 1 

nhân tố, thang đo DANH TIẾNG rút được 1 nhân tố, thang đo NIỀM TIN THƯƠNG 

HIỆU rút được 1 nhân tố, thang đo eWOM rút được 1 nhân tố, thang đo HÀNH VI TIÊU 

DÙNG rút được 1 nhân tố, phù hợp với mô hình lý thuyết. Giá trị hệ số KMO đều nằm 

trong khoản: 0,5 ≤ KMO ≤ 1, giá trị TVE của các thang đo đều > 50%, đồng thời các 

biến đo lường khác đều có hệ số FL > 0,5 nên các thang đo lường đáp ứng tiêu chuẩn 

về độ hội tụ và giá trị phân biệt. 

Tóm lại, qua đánh giá Cronbach’s α và EFA ở bước NC sơ bộ, luận án đã loại 5 

biến biến CSR2, CSR7, REP6, REP7, TRU5. Các biến đo lường còn lại được tiếp tục 

đưa vào thực hiện ở NC chính thức, được tổng hợp tại bảng 3.23 như sau: 

Bảng 3.23. Tổng hợp kết quả sau định lượng sơ bộ 

STT Ký hiệu Nội dung Thang đo 

Thang đo Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) 

1 CSR1 
DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC cung cấp thông tin 

chính xác về sản phẩm cho NTD 
Likert 1-5 

2 CSR2 
DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC luôn cung cấp sản 

phẩm mang lại giá trị tốt nhất cho sức khỏe NTD 
Likert 1-5 

3 CSR3 
DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC có đóng góp nhiều 

cho ngân sách quốc gia 
Likert 1-5 

4 CSR4 
DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC tuân thủ các thỏa 

thuận đã cam kết với NTD 
Likert 1-5 

5 CSR5 
DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC tích cực tham gia các 

hoạt động vì cộng đồng (nhân đạo, từ thiện…) 
Likert 1-5 

Thang đo Danh tiếng doanh nghiệp (REP) 

6 REP1 
Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi đồng ý rằng DN 

có danh tiếng về chất lượng sản phẩm tốt 
Likert 1-5 

7 REP2 
Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi đồng ý rằng DN 

có danh tiếng trong việc bảo vệ môi trường 
Likert 1-5 
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STT Ký hiệu Nội dung Thang đo 

8 REP3 
Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi đồng ý rằng DN 

có danh tiếng về kinh doanh thành công 
Likert 1-5 

9 REP4 
Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi đồng ý rằng DN 

có danh tiếng luôn hướng về khách hàng 
Likert 1-5 

10 REP5 
Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi đồng ý rằng DN 

có danh tiếng về thực hiện từ thiện và xã hội 
Likert 1-5 

Thang đo Niềm tin thương hiệu (TRU) 

11 TRU1 
Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi tin mình được 

đảm bảo an toàn khi sử dụng sản phẩm  
Likert 1-5 

12 TRU2 
Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi tin tưởng chất 

lượng sản phẩm rất tuyệt vời  
Likert 1-5 

13 TRU3 
Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi tin rằng sản phẩm 

được DN cam đoan về chất lượng  
Likert 1-5 

14 TRU4 
Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi tin DN cung cấp 

thông tin trung thực 
Likert 1-5 

Thang đo Truyền miệng điện tử (EWO) 

15 EWO1 

Tôi sẵn sàng giới thiệu sản phẩm của DN NUGKKC thực 

hiện tốt CSR cho mọi người, nhất là trên ứng dụng mạng xã 

hội 

Likert 1-5 

16 EWO2 
Tôi sẵn sàng cung cấp thông tin về DN NUGKKC thực hiện 

tốt CSR cho bạn bè, nhất là trên ứng dụng mạng xã hội 
Likert 1-5 

17 EWO3 

Tôi sẵn sàng chỉ mọi người nơi bán hàng hóa của DN 

NUGKKC thực hiện tốt CSR, nhất là trên ứng dụng mạng 

xã hội 

Likert 1-5 

18 EWO4 
Tôi sẵn sàng kêu gọi mọi người tẩy chay sản phẩm của DN 

NUGKKC vi phạm CSR, đặc biệt là trên mạng xã hội 
Likert 1-5 

Thang đo Hành vi tiêu dùng (CBI) 

19 CBI1 
Tôi luôn chọn mua sản phẩm của DN NUGKKC thực hiện 

tốt CSR 
Likert 1-5 

20 CBI2 
Tôi rất hài lòng khi chọn mua sản phẩm của DN NUGKKC 

thực hiện tốt CSR 
Likert 1-5 
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STT Ký hiệu Nội dung Thang đo 

21 CBI3 
Tôi vẫn tiếp tục mua sản phẩm của DN NUGKKC thực hiện 

tốt CSR trong thời gian tới 
Likert 1-5 

22 CBI4 
Tôi sẵn lòng chi tiền cao hơn để chọn mua sản phẩm của 

DN NUGKKC thực hiện tốt CSR 
Likert 1-5 

23 CBI5 
Tôi không bao giờ chọn mua sản phẩm của DN NUGKKC 

vi phạm CSR 
Likert 1-5 

Nguồn: Kết quả phân tích, 2019 

 

3.5 Nghiên cứu chính thức 

3.5.1. Bảng câu hỏi 

Bảng câu hỏi chính thức được thiết kế dựa trên thang đo chính thức đã đạt được 

ở bước NC định lượng sơ bộ. Bảng câu hỏi phỏng vấn được xây dựng gồm có các phần 

sau: 

- Lời mở đầu để giải thích lý do khảo sát, đảm bảo việc cung cấp thông tin chỉ 

được sử dụng cho NC của luận án, và sàng lọc đối tượng khảo sát cho phù hợp với NC. 

- Về thông tin về nhân khẩu học của đối tượng khảo sát, sử dụng thang đo định 

danh nhằm mô tả đặc điểm của mẫu (độ tuổi, giới tính, trình độ, thu nhập, nơi sống). Để 

đối tượng khảo sát trả lời một cách khách quan nhất, NC không thu thập các thông tin 

để xác định nhân thân như họ tên, nơi làm việc,… các thông tin này cũng không có ý 

nghĩa để dung trong NC. NC sử dụng câu hỏi sàng lọc để kiểm tra đối tượng tham gia 

trả lời khảo sát thích hợp với mục tiêu NC hay không. Ví dụ: “Tần suất mua hàng 

NUGKKC/tuần do bản thân tự mua và có sử dụng.” Nếu đối tượng tham gia khảo sát 

trả lời “từ 3 lần/tuần trở lên” thì tiếp tục trả lời những câu tiếp theo. 

- Phần nội dung chính chủ yếu liên quan đến thang đo chính thức, nhằm mục đích 

thu thập dữ liệu sơ cấp để ước lượng mô hình NC và giả thuyết NC. Để đo lường các 

biến, NC chọn thang đo Likert 5 điểm để đo mức độ đồng ý của đối tượng khảo sát, 

trong đó:  

+ Mức độ 1: hoàn toàn không đồng ý. 

+ Mức độ 2: không đồng ý. 

+ Mức độ 3: trung hòa. 
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+Mức độ 4: đồng ý.  

+Mức độ 5: hoàn toàn đồng ý.  

- Bảng câu hỏi chính thức được trình bày ở Phụ lục 6. 

3.5.2 Phương pháp chọn mẫu 

- Độ lớn mẫu và phương pháp chọn mẫu: Việc xác định độ lớn mẫu còn căn cứ kỹ 

thuật phân tích số liệu, cỡ mẫu càng lớn thì sai số trong khả năng khái quát cho tổng thể 

càng thấp (Hà Nam Khánh Giao và Bùi Nhất Vương, 2019). Theo Nguyễn Đình Thọ và 

cs (2009) thì NC dùng phân tích SEM để kiểm định giả thuyết NC thì cần phải có cỡ 

mẫu đủ lớn để bảo đảm mức tin cậy. 

Khi biến thiên tổng thể NC thấp và khá tương đồng thì chọn mẫu thuận tiện là phù 

hợp (Malhotra và cs, 2006). Tổng thể trong NC này là NTD cá nhân trong ngành 

NUGKKC khu vực ĐBSCL, nhóm tổng thể ở NC này tương đối đồng nhất là NTD sản 

phẩm NUGKKC nên chọn mẫu thuận tiện là phù hợp. Theo Nguyễn Đình Thọ và cs 

(2009) thì chọn mẫu theo phương pháp thuận tiện giúp tiết kiệm chi phí, thời gian trong 

việc thu thập dữ liệu.  

Theo Nguyễn Đình Thọ và cs (2009) thì để thực hiện EFA, tỷ lệ quan sát/biến đo 

lường tốt nhất là 10/1 trở lên. Thang đo trong NC chính thức có 23 biến đo lường nên 

độ lớn mẫu tối thiểu có thể là 23 x 10 = 230 quan sát, tức là phải khảo sát tối thiểu 230 

NTD với câu trả lời phù hợp để phân tích. Tuy nhiên với tổng thể khu vực ĐBSCL thì 

độ lớn mẫu 230 là khá nhỏ. Do đó, tác giả dự kiến thu thập khoảng 1.000 phiếu khảo sát 

hợp lệ để mẫu mang tính đại diện cho tổng thể. Sau khi thu thập và loại những phiếu trả 

lời không hợp lệ, NC có được 1.019 phiếu trả lời hợp lệ, lớn hơn độ lớn mẫu dự kiến và 

đủ lớn để sử dụng phương pháp phân tích SEM nên dừng khảo sát. Với số lượng quan 

sát đã được thu thập đã bảo đảm được tiêu chuẩn về độ lớn mẫu theo các NC trước đây. 

- Cách chọn mẫu trong NC chính thức: luận án chọn mẫu thuận tiện (do tiết kiệm 

được nhiều thời gian và kinh phí thực hiện). 

Để mẫu mang tính đại diện cao cho khu vực ĐBSCL, luận án tập trung khảo sát 

dữ liệu sơ cấp ở 4 tỉnh, thành phố có mật độ dân số cao của khu vực để khảo sát trực 

tiếp. Qua bảng 3.24 cho thấy các tỉnh, thành phố có dân số đông là Cần Thơ, Tiền Giang, 

Vĩnh Long và An Giang. Đây là các tỉnh có dân cư đông ở khu vực ĐBSCL, các nơi này  
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cũng là nơi có nhiều người dân từ các tỉnh khác đến học tập và làm việc. Tuy nhiên, 

trong quá trình khảo sát trực tiếp do ảnh hưởng của dịch bệnh nên luận án tiếp tục khảo 

sát bằng hình thức trực tuyến nên mở rộng thêm khảo sát NTD đang sinh sống ở các 

vùng có mật độ dân số trung bình và thấp của vùng ĐBSCL, cụ thể là tỉnh Đồng Tháp, 

Trà Vinh (mật độ dân số vừa), và tỉnh Bạc Liêu, Long An, Kiên Giang (mật độ dân số 

thấp) để mẫu mang tính đại diện. 

 

Bảng 3.24 Thống kê dân số ở ĐBSCL 

Địa phương Diện tích (Km2) 
Dân số trung bình 

(Nghìn người) 

Mật độ dân số (Nghìn 

người/km2) 

Cần Thơ 1.439,00 1.282,30 891,0 

Tiền Giang 2.510,60 1.762,30 702,0 

Vĩnh Long 1.525,70 1.051,80 689,0 

An Giang 3.536,70 2.164,20 612,0 

Bến Tre 2.394,80 1.268,20 530,0 

Đồng Tháp 3.383,80 1.693,30 500,0 

Hậu Giang 1.621,70 776,70 479,0 

Trà Vinh 2.358,30 1.049,80 445,0 

Sóc Trăng 3.311,90 1.315,90 397,0 

Bạc Liêu 2.669,00 897,00 336,0 

Long An 4.494,90 1.503,10 334,0 

Kiên Giang 6.348,80 1.810,50 285,0 

Cà Mau 5.221,20 1.229,60 236,0 
   

Nguồn: Tổng cục Thống kê, 08/2019.  

 

- Đối tượng khảo sát: NC này liên quan đến nhận thức về CSR, danh tiếng, niềm 

tin thương hiệu, eWOM, HV tiêu dùng nên yêu cầu người trả lời phải có nhận thức về 

các vấn đề của xã hội như vấn đề CSR. Nếu chọn sai đối tượng thì kết quả NC sẽ không 

giải quyết được mục tiêu NC. Do đó, luận án thực hiện chọn đối tượng khảo sát là NTD 

cá nhân được quyền ra quyết định mua và tiêu dùng sản phẩm NUGKKC với mức độ  
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thường xuyên (≥ 3 lần/tuần), được giới hạn từ 18 tuổi trở lên, có quan tâm đến CSR và 

hiện đang cư trú ở khu vực ĐBSCL.  

Theo Nguyễn Thị Thu Hà và cs (2016) thì cho thấy NTD trong độ tuổi từ 18 tuổi 

đến 25 sẽ tiêu dùng sản phẩm NUGKKC nhiều nhất, kế đến là nhóm dưới 18 tuổi, 

nguyên nhân sự chênh lệch giữa hai nhóm này phần lớn xuất phát từ khả năng tài chính 

và tính độc lập xét trên phương diện gia đình.  

NC ở luận án này không chọn những người dưới 18 tuổi vì phần lớn ở lứa tuổi này 

chưa ý thức đầy đủ về các vấn đề của xã hội như vấn đề CSR và thường không tự mua 

sản phẩm NUGKKC nên không phù hợp để khảo sát các câu hỏi liên quan về CSR cũng 

như HV tiêu dùng. 

3.5.3 Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 

Luận án thu thập dữ liệu sơ cấp bằng bảng câu hỏi dàn ý sẵn. Do bối cảnh NC luận 

án trong thời điểm cả nước thực hiện giãn cách xã hội do ảnh hưởng của dịch bệnh, nên 

tác giả thu thập dữ liệu qua 2 giai đoạn. 

Giai đoạn 1: Tác giả khảo sát trực tiếp với NTD thông qua bảng câu hỏi (face-to-

face), thời gian bắt đầu từ tháng 08/2019 đến tháng 12/2019. Có nhiều phương pháp để 

thu thập dữ liệu như khảo sát trực tiếp, qua điện thoại, email,… Trong đó, phương pháp 

khảo sát trực tiếp tốn mất khá nhiều thời gian và chi phí nhưng cách tiếp cận này giúp 

nhà NC nhận được kết quả trả lời cao nhất, đối tượng khảo sát có thể đề nghị người khảo 

sát giải thích những câu hỏi mà họ chưa rõ. Bảng câu hỏi được thực hiện ở các địa điểm 

như trường học, quán nước, cửa hàng tiện lợi,… Tuy nhiên, cách tiếp cận này tốn nhiều 

thời gian, một số đối tượng từ chối cuộc khảo sát, cách tiếp cận này phải tiếp xúc gần 

với đối tượng khảo sát. Trong bối cảnh thực hiện NC thì có sự ảnh hưởng của dịch bệnh, 

do đó tác giả tiến hành thực hiện giai đoạn 2 là khảo sát trực tuyến. Kết thúc giai đoạn 

1, tổng số phiếu khảo sát đã khảo sát 712 phiếu, tuy nhiên tác giả nhận được 635 phiếu 

khảo sát hợp lệ. 

Giai đoạn 2: Trong bối cảnh thực hiện NC thì do tình hình dịch bệnh Covid 19 

bùng phát, để tăng kích thước mẫu NC nên tác giả tiếp thực hiện khảo sát trực tuyến 

bằng bảng câu hỏi được xây dựng từ công cụ Google Form từ tháng 02/2020 đến tháng 

04/2020. Để tiếp cận đối tượng khảo sát, đường dẫn truy cập (link bảng câu hỏi) được  

https://bit.ly/3vFOpZT
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gửi đến đối tượng khảo sát trên nền tảng mạng xã hội (các nhóm facebook) ở các tỉnh 

ĐBSCL mà tác giả chưa thực hiện khảo sát trực tiếp. Ưu điểm của khảo sát trực tuyến 

là tiết kiệm chi phí hơn so với phương pháp thu thập trực tiếp và phù hợp với tình hình 

thực tế của NC là thu thập dữ liệu trong thời gian ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19. 

Hạn chế là kết quả trả lời sử dụng được cho phân tích là thấp hơn so với phương pháp 

khảo sát trực tiếp (do có những câu hỏi đối tượng khảo sát không trả lời) và đối tượng 

khảo sát thường ít quan tâm tham gia. Ở giai đoạn 2, tác giả thu được 452 kết quả khảo 

sát, tuy nhiên qua sàng lọc có 384 phiếu khảo sát hợp lệ. 

Kết hợp cả 2 giai đoạn, tác giả nhận được 1.019 phiếu khảo sát hợp lệ để thực hiện 

kiểm định giả thuyết NC và mô hình NC. 

3.5.4 Phương pháp phân tích số liệu ở nghiên cứu chính thức 

Trong NC chính thức, luận án tiếp tục dùng kỹ thuật Cronbach’s α để kiểm tra 

mức tin cậy thang đo. Những biến đo lường có hệ số ITC > 0,3 và Cronbach’s α > 0,6 

là đáp ứng tiêu chuẩn để đưa vào phân tích EFA (Hair và cs, 2009). 

Sau khi kiểm tra Cronbach’s α, luận án tiếp tục dùng phương pháp EFA để kiểm 

tra độ hội tụ và phân biệt của thang đo. Kỹ thuật phân tích EFA ở NC chính thức là chọn 

các biến độc lập và các biến phụ thuộc vào chạy một lần duy nhất. Vì trong phân tích 

mô hình cấu trúc SEM, có nhân tố vừa giữ vai trò là biến độc lập trong tác động này, 

đồng thời vừa giữ vai trò là biến phụ thuộc trong tác động khác (Nguyễn Đình Thọ và 

cs, 2009). 

Tiếp theo các phương pháp phân tích số liệu được sử dụng nhằm kiểm định mô 

hình NC bao gồm CFA, mô hình CB-SEM, và phương pháp Bootstrap. 

3.5.4.1 Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 

Phân tích CFA trong NC chính thức nhằm kiểm định mô hình đo lường có thích 

hợp với dữ liệu NC thực tế, và các thang đo có đạt tiêu chuẩn về độ hội tụ và giá trị phân 

biệt hay không. 

Mô hình được cho là thích hợp với dữ liệu khảo sát thực tế khi kiểm định Chi-

square P < 0,05. Tuy nhiên, hệ số Chi-square có hạn chế là nó phụ thuộc vào độ lớn 

mẫu, nếu độ lớn mẫu lớn hơn 200 quan sát thì NC có thể bỏ qua Chi-square P < 0,05 

(Hà Nam Khánh Giao và Bùi Nhất Vương, 2019). 
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Để đảm bảo độ hội tụ thì giá trị CR phải >0,7 và giá trị AVE phải > 0,5. Để đảm 

bảo giá trị phân biệt thì giá trị MSV phải < AVE và giá trị MaxR (H) phải > CR. Ngoài 

ra, căn bậc hai của giá trị AVE của một biến tiềm ẩn phải lớn hơn giá trị tương quan của 

biến đó với các biến khác. 

Để đánh giá sự thích hợp của mô hình NC lý thuyết với dữ liệu khảo sát, luận án 

sử dụng chỉ tiêu Chi-square (CMIN), chỉ tiêu CMIN/df, chỉ tiêu CFI, chỉ tiêu TLI, và 

chỉ tiêu RMSEA. 

Mô hình NC được xem là thích hợp với dữ liệu khảo sát khi kiểm định Chi - square 

có giá trị p  - value < 0,05. Tuy nhiên, kiểm định Chi  -  square có hạn chế là nó phụ thuộc 

vào độ lớn mẫu, khi cỡ mẫu lớn thì kiểm định Chi  - square khó đạt được yêu cầu, do đó 

nhà NC sử dụng thêm những chỉ tiêu khác để đánh giá sự thích hợp của mô hình NC 

như: chỉ số CMIN/df < 2 hoặc CMIN/df ≤  3 cũng đạt yêu cầu. Do đó, ngoài việc thực 

hiện kiểm định Chi-square, NC sử dụng thêm các chỉ tiêu khác như CFI, GFI, TLI, 

RMSEA. Nếu các hệ số TLI, CFI nhận giá trị từ 0,9 đến 1, hệ số CMIN/df < 2, hệ số 

RMSEA ≤  0,08 thì có nghĩa là mô hình NC phù hợp với dữ liệu NC (Hair và cs, 2009). 

Tiêu chuẩn của luận án lựa chọn là CMIN/df < 2, TLI, CFI ≥ 0,9 và RMSEA ≤ 0,08. 

Bảng 3.25. Tổng hợp chỉ tiêu kiểm định CFA 

Kiểm định Giá trị Đánh giá 

Cmin/df 

< 5 chấp nhận được 

≤ 3 khá tốt 

< 2 tốt 

GFI ≥ 0,9 chấp nhận 

TLI > 0,9 chấp nhận 

CFI ≥ 0,9 chấp nhận 

RMSEA ≤ 0,08 chấp nhận 

Hệ số hồi quy chuẩn hóa -

Standardized Regression 

Weights - SRW 

≥ 0,5 chấp nhận 

 

Nguồn: Nguyễn Đình Thọ và cs, 2009; Hà Nam Khánh Giao và Bùi Nhất Vương, 

2019 
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3.5.4.2 Mô hình cấu trúc tuyến tính 

Mô hình SEM là phương pháp phổ biến nhằm đánh giá các MQH phức hợp trong 

các mô hình nhân quả. Trong luận án này, CB-SEM được sử dụng nhằm xem xét MQH 

của các biến độc lập, biến trung gian và biến phụ thuộc. Kết quả phân tích CB-SEM căn 

cứ các chỉ tiêu TLI, CFI có giá trị từ 0,9 đến 1, CMIN/df < 2, và RMSEA ≤ 0,08. Nếu 

một hoặc toàn bộ chỉ tiêu không đạt được giá trị kỳ vọng như trên thì tiếp tục dựa vào 

giá trị P để quyết định loại các biến không có ý nghĩa thống kê (p-value > 0,05).  

Khi thực hiện mô hình CB-SEM, cần phải kiểm tra dữ liệu có đạt yêu cầu về phân 

phối chuẩn. Có thể sử dụng kiểm định skewness và kurtosis của mỗi biến để kiểm tra 

phân phối chuẩn, nếu giá trị skewness > 3 là rất lệch, nếu giá trị kurtosis > 10 là gặp vấn 

đề về phân phối chuẩn (Hair và cs, 2009). 

Yêu cầu để thực hiện CB-SEM là các biến không bị đa cộng tuyến, hiện tượng 

này thường xảy ra khi có sự tương quan cao giữa các biến, điều này sẽ làm sai lệch kết 

quả kiểm định của mô hình NC. Để đánh giá đa cộng tuyến, NC sử dụng ma trận hệ số 

tương quan và giá trị hệ số tương quan - R2 (Hair và cs, 2009). Bên cạnh đó, để thực 

hiện phân tích CB-SEM thì kích thước mẫu phải lớn, trong luận án này mô hình NC 

tương đối phức tạp, do đó cỡ mẫu 1.019 đã đủ lớn để thực hiện CB-SEM. 

3.5.4.3 Kiểm định vai trò biến trung gian 

Có nhiều NC sử dụng kiểm định bootstrap theo đề xuất của Preacher và Hayes 

(2008) để kiểm định vai trò biến trung gian như Từ Thanh Hoài và cs (2019), Nguyễn 

Văn Anh và cs (2021). Theo Preacher và Hayes (2008), để kiểm tra ý nghĩa và mức tin 

cậy của các biến trung gian, NC nên sử dụng kiểm định bootstrap với N = 5.000 lần.  

Trong luận án này, kiểm định bootstrap được sử dụng để xác định vai trò trung 

gian của danh tiếng doanh nghiệp, niềm tin thương hiệu và truyền miệng điện tử trong 

MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng. Cụ thể, phương pháp bootstrap sử dụng số 

lượng mẫu lặp lại N = 5.000 và mức tin cậy được thiết lập ở mức 95%. Nếu giới hạn 

trên (upper limit confidence interval - ULCI) và giới hạn dưới (lower limit confidence 

interval – LLCI) của mức tin cậy 95% trong MQH gián tiếp giữa các biến không có chứa 

giá trị 0, và giá trị P-value < 0,05 thì kết luận có MQH trung gian tồn tại (Preacher và 

Hayes, 2008). 
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Sau khi kiểm định mô hình thì cần thiết phải kiểm tra lại mức tin cậy của ước 

lượng, chỉ khi ước lượng đạt được tiêu chuẩn về mức tin cậy thì có thể suy luận ra cho 

tổng thể, nếu không đạt được yêu cầu mức tin cậy thì ước lượng của mô hình chỉ hợp 

với dữ liệu riêng của đề tài NC (Anderson và Gerbing, 1988).  

 Kết quả kiểm định được căn cứ vào trị tuyệt đối của chỉ số CR, nếu trị tuyệt đối 

của chỉ số CR < 2 thì có thể đưa ra kết luận rằng ước lượng của mô hình NC là tin cậy. 

Giá trị của chỉ số CR bằng giá trị cột Bias chia cho giá trị cột SE-Bias trong phân tích 

Bootstrap. 

 

 

 

Tóm tắt: 

Ở chương 3, luận án đã trình bày nội dung các bước thực hiện NC để xây dựng 

thang đo lường các khái niệm để sử dụng cho NC chính thức. 

Luận án đã thực hiện NC khám phá để tìm hiểu cảm nhận của NTD đối với hoạt 

động CSR của DN trong ngành hàng NUGKKC và kiểm tra sự phù hợp của các biến đo 

lường được đưa vào mô hình lý NC thuyết với dữ liệu thực tế. Thông qua bước NC định 

tính để xây dựng thang đo, luận án đã phỏng vấn 13 chuyên gia để thực hiện thảo luận, 

bổ sung, điều chỉnh thang đo sơ bộ. Sau khi có được thang đo sơ bộ, tiếp tục thực hiện 

NC định lượng sơ bộ, khảo sát 70 NTD để xem xét mức tin cậy và tính giá trị của thang 

đo. 

Qua kết quả NC định tính và kết quả NC định lượng sơ bộ, sau khi loại các biến 

đo lường không phù hợp qua phân tích Cronbach’s α và EFA, tổng cộng có 23 biến đo 

lường được sử dụng cho bảng câu hỏi khảo sát chính thức và tiếp tục thực hiện bước NC 

chính thức. 
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CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

Nội dung Chương này thể hiện kết quả NC và thảo luận kết quả của NC. Cụ thể 

những nội dung được trình bày ở Chương này gồm: kết quả kiểm tra mức tin cậy và giá 

trị hội tụ thang đo, kiểm tra sự thích hợp của mô hình NC qua kỹ thuật phân tích CFA, 

kiểm định mô hình NC lý thuyết, và kiểm định các giả thuyết NC bằng mô hình CB-SEM.  

 

4.1 Kết quả nghiên cứu 

4.1.1 Giới thiệu mẫu nghiên cứu  

Qua thực hiện thống kê mô tả mẫu NC gồm 1.019 quan sát được thể hiện ở bảng 

4.1 cho thấy đặc điểm mẫu NC tương đối phù hợp để thực hiện phân tích, đối tượng 

khảo sát có nơi sống hiện tại ở hầu hết các tỉnh khu vực ĐBSCL, mang được tính đại 

diện cho tổng thể, cụ thể: 

- Về giới tính: Kết quả thống kê mô tả mẫu gồm 1.019 quan sát, cho thấy giới 

tính Nam chiếm tỷ lệ 50,6%, giới tính Nữ chiếm tỷ lệ 49,4%, tỷ lệ giới tính tương đối 

đồng đều, đảm bảo cho dữ liệu khảo sát không bị thiên lệch khi NC sự khác biệt khi 

phân tích đa nhóm theo giới tính. 

- Về độ tuổi: Tỷ lệ độ tuổi trong mẫu phân bố tương đối đồng đều, kết quả thống 

kê mô tả mẫu gồm 1.019 quan sát thấy rằng có 21,20% NTD có độ tuổi từ 18 - 22 tuổi, 

có 26,59% NTD có độ tuổi trong nhóm từ 23 - 25 tuổi, có 28,56% NTD có độ tuổi trong 

nhóm từ 26 - 30 tuổi, có 23,65% NTD có độ tuổi trong nhóm có độ tuổi lớn hơn 30 tuổi. 

- Về trình độ học vấn: Kết quả phân tích cho thấy trình độ học vấn chiếm nhiều 

nhất trong mẫu NC là THPT-Trung cấp chiếm tỷ lệ 57,8%, điều này phù hợp với đặc 

điểm dân cư tại khu vực ĐBSCL, lâu nay vẫn được coi là “vùng trũng” về giáo dục và 

đào tạo. Tỷ lệ có trình độ sau đại học ở vị trí thứ 2 chiếm 21,59%, tỷ lệ có trình độ CĐ-

ĐH ở vị trí thứ 3 với tỷ lệ 19,04%, tỷ lệ có trình độ THCS với tỷ lệ ít nhất là 1,57%.  
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Bảng 4.1 Tổng quan về mẫu nghiên cứu 

Nhân khẩu học Chỉ tiêu Tần số Tần suất (%) 

Giới tính Nam 516 50,60 

  Nữ 503 49,40 

Tuổi 18-22 216 21,20 

 23-25 271 26,59 

 26-30 291 28,56 

  >30 241 23,65 

Trình độ THCS 16 1,57 

 THPT-Trung cấp 589 57,80 

 CĐ-ĐH 194 19,04 

  Sau đại học 220 21,59 

Thu nhập < 5 triệu đồng 163 16,00 

 
Từ 5 - dưới 7 triệu đồng 182 17,86 

 
Từ 7 - dưới 9 triệu đồng 264 25,91 

 
Từ 9 – dưới 12 triệu đồng 239 23,45 

  Từ 12 triệu đồng trở lên 171 16,78 

Địa bàn 

* Trực tiếp 635 62,32% 

Cần Thơ 230  

Tiền Giang 155  

Vĩnh Long 135  

An Giang 115  

* Trực tuyến 384 37,68% 

Cần Thơ 113  

Trà Vinh 66  

Vĩnh Long 52  

Kiên Giang 35  

Tiền Giang 34  

Bạc Liêu 26  

Đồng Tháp  24 
 

An Giang 23 
 

Long An 11   

Nguồn: kết quả khảo sát, 2020 
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- Về thu nhập bình quân tháng: Kết quả phân tích mẫu gồm 1.019 quan sát, cho 

thấy có 16% NTD có thu nhập < 5 triệu đồng, thu nhập có tỷ lệ nhiều nhất là từ 7 triệu 

đến dưới 9 triệu đồng chiếm 25,91%, thu nhập cao ≥ 12 triệu đồng chiếm tỷ lệ 16,78%, 

thu nhập từ 5 triệu đến dưới 7 triệu đồng có tỷ lệ 17,86%, thu nhập từ 9 triệu đến dưới 

12 triệu đồng có tỷ lệ 23,45%. 

- Về địa bàn nơi sinh sống hiện tại: Đối với khảo sát trực tiếp gồm 635 quan sát, 

trong đó Cần Thơ là 230 quan sát, Tiền Giang là 155 quan sát, Vĩnh Long là 135 quan 

sát, An Giang là 115 quan sát. Đối với khảo sát trực tuyến gồm 384 quan sát, trong đó 

Cần Thơ là 113 quan sát, Trà Vinh là 66 quan sát, Vĩnh Long là 52 quan sát, Kiên Giang 

là 35 quan sát, Tiền Giang là 34 quan sát, Bạc Liêu là 26 quan sát, Đồng Tháp là 24 

quan sát, An Giang là 23 quan sát, Long An là 11 quan sát. 

4.1.2 Kiểm định mức tin cậy thang đo cho nghiên cứu chính thức 

Trước khi đưa dữ liệu vào phân tích EFA ở NC chính thức, tác giả tiếp tục kiểm 

tra mức tin cậy thang đo như ở bước định lượng sơ bộ. 

Thực hiện kiểm tra mức tin cậy của thang đo CSR tại bảng 4.2 cho kết quả 

Cronbach’s α = 0,852 > 0,6 và giá trị ITC của các biến đo lường > 0,3. Như vậy, thang 

đo CSR đã đạt tiêu chuẩn về mức tin cậy để thực hiện EFA ở NC chính thức. 

Bảng 4.2. Kết quả kiểm tra độ  tin  cậy đối với thang đo CSR 

Ký 

hiệu 
SMID SVID ITC 

Cronbach's α nếu 

loại biến 

CSR1 14,76 10,142 0,657 0,823 

CSR2 14,80 10,214 0,645 0,826 

CSR3 14,79 9,959 0,688 0,815 

CSR4 14,77 9,952 0,685 0,816 

CSR5 14,77 10,037 0,642 0,827 

Cronbach’s α thang đo: 0,852 
 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 
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Tiếp theo, tiếp tục kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo Danh tiếng DN được 

báo cáo tại bảng 4.3 

Bảng 4.3. Kết quả kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo danh tiếng (lần 1) 

Ký 

hiệu 
SMID SVID ITC 

Cronbach's α nếu 

loại biến 

REP1 14,52 9,211 0,635 0,693 

REP2 14,52 9,248 0,645 0,690 

REP3 14,53 9,075 0,635 0,692 

REP4 14,47 9,285 0,619 0,699 

REP5 14,52 12,354 0,188 0,829 

Cronbach’s α thang đo: 0,769 

 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

Bảng 4.3 là kết quả phân tích mức tin cậy đối với thang đo Danh tiếng DN (lần 

1) có giá trị Cronbach’s α = 0,769 > 0,6. Tuy nhiên hệ số ITC của biến REP5 < 0,3, bên 

cạnh đó Cronbach’s α nếu loại biến REP5 = 0,829 lớn hơn giá trị Cronbach’s α thang 

đo = 0,769. Do đó biến REP5 bị loại bỏ, tiếp tục kiểm tra Cronbach’s α lần 2 của thang 

đo Danh tiếng DN sau khi loại biến REP5. 

Bảng 4.4. Kết quả kiểm tra mức tin cậy thang đo danh tiếng (lần 2) 

Ký 

hiệu 
SMID SVID ITC 

Cronbach's α nếu 

loại biến 

REP1 10,90 7,355 0,656 0,784 

REP2 10,91 7,435 0,657 0,783 

REP3 10,91 7,245 0,653 0,785 

REP4 10,86 7,348 0,655 0,784 

Cronbach’s α thang đo: 0,829 
 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

Thực hiện kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo Danh tiếng (lần 2) được thể hiện 

tại Bảng 4.4 có Cronbach’s α = 0,829 > 0,6 và giá trị ITC của tấ cả các biến > 0,3. Do 

đó, thang đo danh tiếng DN đạt mức tin cậy để sử dụng cho bước EFA ở NC chính thức. 
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Tiếp theo, tiếp tục kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo Niềm tin thương hiệu 

được báo cáo tại bảng 4.5. 

Bảng 4.5 Kết quả kiểm tra độ   tin  cậy thang đo Niềm tin thương hiệu  

Ký 

hiệu 
SMID SVID ITC 

Cronbach's α nếu 

loại biến 

TRU1 11,49 5,529 0,677 0,797 

TRU2 11,49 5,614 0,672 0,801 

TRU3 11,49 5,541 0,678 0,798 

TRU4 11,46 5,390 0,671 0,800 

Cronbach’s α thang đo: 0,841 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 
 

Kết quả đánh giá Cronbach’s α thang đo Niềm tin thương hiệu tại bảng 4.5 cho 

thấy giá trị Cronbach’s α = 0,841 > 0,6 và giá trị ITC của tất cả biến đo lường > 0,3. Do 

đó, thang đo Niềm tin thương hiệu đã đạt tiêu chuẩn về mức tin cậy để đưa vào phân 

tích EFA ở bước kế tiếp. 

Tiếp theo, tiếp tục kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo eWOM được thể hiện ở 

bảng 4.6. 

Bảng 4.6 Kết quả kiểm tra mức tin cậy thang đo truyền miệng điện tử 

Ký 

hiệu 
SMID SVID ITC 

Cronbach's α 

nếu loại biến 

EWO1 11,29 4,785 0,635 0,765 

EWO2 11,29 4,787 0,643 0,762 

EWO3 11,32 4,814 0,644 0,761 

EWO4 11,32 4,880 0,610 0,777 

Cronbach’s α thang đo: 0,814 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

Bảng 4.6 thể hiện kết quả kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo eWOM có 

Cronbach’s α = 0,814 > 0,6 và các giá trị ITC các biến đo lường > 0,3. Như vậy, thang 

đo eWOM đã đạt tiêu chuẩn về mức tin cậy để đánh giá EFA ở bước kế tiếp. 
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Tiếp theo, tác giả tiếp tục kiểm tra mức tin cậy đối với thang đo HV tiêu dùng 

được báo cáo ở bảng 4.7. 

Bảng 4.7 Kết quả kiểm tra mức tin cậy thang đo Hành vi tiêu dùng 

Ký 

hiệu 
SMID SVID ITC 

Cronbach's α nếu 

loại biến 

CBI1 14,18 11,548 0,631 0,802 

CBI2 14,15 11,805 0,615 0,806 

CBI3 14,19 11,495 0,657 0,795 

CBI4 14,16 11,803 0,621 0,805 

CBI5 14,12 11,513 0,646 0,798 

Cronbach’s α thang đo: 0,834 

 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

 

Bảng 4.7 là kết quả phân tích mức tin cậy đối với thang đo HV tiêu dùng có 

Cronbach’s α thang đo = 0,834 > 0,6 và hệ số ITC của các biến > 0,3. Như vậy, thang 

đo HV tiêu dùng đã đáp ứng tiêu chuẩn về mức tin cậy để tiếp tục dùng cho thực hiện 

EFA ở bước kế tiếp. 

Như vậy, qua kiểm tra Cronbach’s α đã loại bỏ biến đo lường không đạt là biến 

REP5 trong thang đo Danh tiếng DN, sau khi loại bỏ biến đo lường REP5, các biến đo 

lường còn lại tiếp tục sử dụng để kiểm tra EFA bước tiếp theo. 

4.1.3 Kết quả EFA cho nghiên cứu chính thức 

Trong phân tích EFA trong bước NC chính thức, tác giả đưa toàn bộ các biến độc 

lập và các biến phụ thuộc vào chạy phân tích một lần duy nhất để kiểm tra kết quả phân 

nhóm và chọn kỹ thuật trích xuất Principal Axis Factoring và phép quay Promax để phản 

ánh cấu trúc dữ liệu. 

Kết quả KMO và Bartlett cho thấy chỉ số KMO = 0,875 > 0,5 và giá trị Sig. = 

0,000 < 0,05, cho thấy dữ liệu thích hợp với phân tích EFA, các biến đo lường được rút 

trích thành 5 nhân tố tại Eigenvalues = 1,642 
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Bảng 4.8 Kết quả kiểm định KMO và Bartlett 
 

Đo lường mức độ lấy mẫu KMO 0,875 

Kiểm định Bartlett 

Giá trị Chi bình phương xấp xỉ 8.573,298 

Giá trị bậc tự do df 231 

Giá trị Sig. 0,000 
 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

Kết quả ma trận xoay nhân tố ở bảng 4.9 thể hiện các hệ số FL của các biến đều 

> 0,5; không có biến đo lường nào tải lên cả hai nhân tố với hệ số FL gần nhau cùng lúc, 

do đó các nhân tố này đáp ứng yêu cầu về độ hội tụ và giá trị phân biệt khi sử dụng phân 

tích EFA. Qua kết quả EFA không có biến nào bị loại, NC tiếp tục thực hiện bước phân 

tích tiếp theo. Như vậy, kết quả đánh giá mức tin cậy đối với thang đo và Kết quả EFA 

xác định rằng toàn bộ thang đo đạt mức tin cậy. 

Bảng 4.9. Ma trận xoay nhân tố 
 

Ký 

hiệu 

biến 

Số nhân tố 
Tên nhân 

tố 1 2 3 4 5 

CSR3 0,7780         

CSR 

CSR4 0,7512     

CSR1 0,7251     

CSR2 0,7070     

CSR5 0,6951         

CBI3   0,7450       

HÀNH VI 

TIÊU 

DÙNG 

CBI5  0,7297    

CBI1  0,7092    

CBI4  0,6874    

CBI2   0,6587       

TRU1     0,7627     

NIỀM TIN 
TRU4   0,7600   

TRU2   0,7514   

TRU3     0,7411     
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Ký 

hiệu 

biến 

Số nhân tố 
Tên nhân 

tố 1 2 3 4 5 

REP1       0,7470   

DANH 

TIẾNG 

REP2    0,7423  

REP4    0,7375  

REP3       0,7261   

EWO2         0,7412 

EWOM 
EWO3     0,7396 

EWO1     0,7250 

EWO4         0,6864 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 
 

 

Bước tiếp theo, luận án sử dụng phân tích CFA để kiểm tra độ hội tụ và giá trị 

phân biệt của thang đo. 

4.1.4 Kết quả phân tích CFA  

Thực hiện phân tích CFA mô hình đo lường tới hạn để kiểm tra giá trị phân biệt 

đối với từng thang đo lường, khi đó tất cả thang đo lường sẽ kết hợp tự do tạo thành mô 

hình tới hạn.  

Qua phân tích Cronbach’s α và EFA thấy rằng các thang đo của mô hình có được 

mức tin cậy tốt. NC phân tích CFA để kiểm tra độ phù hợp của dữ liệu, kiểm tra độ hội 

tụ và kiểm tra giá trị phân biệt.  

Việc kiểm tra độ hội tụ, giá trị phân biệt và mức tin cậy thang đo là bước quan 

trọng, nếu các nhân tố không đạt được yêu cầu về độ hội tụ, giá trị phân biệt và mức tin 

cậy sẽ gây ra những sai lệch về kết quả phân tích, các kết quả phân tích cũng không thể 

hiện được ý nghĩa của dữ liệu NC. Kết quả CFA mô hình tới hạn được thể hiện tại Hình 

4.1. 
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Hình 4.1. Kết quả CFA mô hình tới hạn (chuẩn hóa) 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 
 

Kết quả CFA đối với mô hình tới hạn thể hiện tại hình 4.1, các chỉ tiêu CMIN/df 

= 1,085 (<2), chỉ tiêu GFI = 0,981 (>0,9), chỉ tiêu TLI = 0,998 (>0,9), chỉ tiêu CFI = 

0,998 (>0,9), chỉ tiêu RMSEA = 0,009 (< 0,08) cho thấy phù hợp với dữ liệu NC.  
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Bảng 4.10. Giá trị mức tin cậy tổng hợp và phương sai trung bình được trích 
 

 Thang đo CR AVE MSV MaxR (H) 

CSR 0,852 0,536 0,092 0,854 

CBI 0,834 0,502 0,232 0,835 

TRU 0,841 0,570 0,092 0,841 

REP 0,829 0,548 0,232 0,829 

EWO 0,814 0,523 0,069 0,815 

 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

Kết quả kiểm tra mức tin cậy và độ hội tụ của các thang đo được thể hiện tại Bảng 

4.10 cho kết quả rằng: 

- Toàn bộ thang đo có hệ số CR > 0,7 và giá trị SRW > 0,5. Như vậy tất cả các 

thang đo đạt mức tin cậy. 

- Tất cả các hệ số AVE (phương sai trung bình được trích) đều > 0,5. Như vậy 

kết luận rằng tất cả thang đo đáp ứng tiêu chuẩn về độ hội tụ. 

- Kết quả trình bày tại bảng 4.10 cũng cho thấy các thang đo có giá trị MSV < 

AVE và giá trị MaxR(H) ≥ CR, bên cạnh đó hệ số tương quan giữa các biến tại Bảng 

4.11 thấy rằng giá trị căn bậc 2 của AVE đều lớn hơn các hệ số tương quan của một khái 

niệm với các khái niệm còn lại. Như vậy tất cả thang đo đều đáp ứng yêu cầu về giá trị 

phân biệt. 

Bảng 4.11. Hệ số tương quan giữa các biến 
 

 Thang đo CSR CBI TRU REP EWO 

CSR 0,732     

CBI 0,262*** 0,709    

TRU 0,303*** 0,279*** 0,755   

REP 0,190*** 0,482*** 0,144*** 0,740  

EWO 0,236*** 0,263*** 0,250*** 0,218*** 0,723 
 

Chú thích: Các hệ số in đậm trên đường chéo là giá trị căn bậc 2 của AVE; hệ số bên 

dưới đường chéo in đậm là hệ số tương quan giữa các khái niệm. 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 
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Như vậy, qua thực hiện CFA cho các thang đo thấy rằng toàn bộ thang đo đạt 

tiêu chuẩn về mức tin cậy, độ hội tụ và giá trị phân biệt.  

Tiếp theo, luận án thực hiện đánh giá phân phối chuẩn các biến bằng kỹ thuật 

phân tích Skewness và Kurtosis. 

Bảng 4.12 Đánh giá phân phối chuẩn các biến 
 

Biến Skew c.r. Kurtosis c.r. 

EWO4 -0,441 -5,748 -0,012 -0,077 

EWO1 -0,524 -6,824 0,177 1,155 

EWO3 -0,485 -6,318 0,219 1,429 

EWO2 -0,504 -6,569 0,080 0,520 

REP3 -0,502 -6,542 -0,344 -2,244 

REP4 -0,541 -7,045 -0,266 -1,731 

REP2 -0,525 -6,836 -0,171 -1,111 

REP1 -0,494 -6,436 -0,285 -1,860 

TRU3 -0,759 -9,888 0,409 2,666 

TRU2 -0,707 -9,217 0,357 2,327 

TRU4 -0,730 -9,517 0,284 1,849 

TRU1 -0,663 -8,634 0,191 1,245 

CBI2 -0,362 -4,723 -0,449 -2,925 

CBI4 -0,334 -4,355 -0,485 -3,159 

CBI1 -0,395 -5,150 -0,500 -3,255 

CBI5 -0,442 -5,763 -0,482 -3,141 

CBI3 -0,350 -4,562 -0,476 -3,103 

CSR5 -0,556 -7,247 -0,098 -0,639 

CSR2 -0,439 -5,716 -0,163 -1,064 

CSR1 -0,575 -7,499 0,120 0,779 

CSR4 -0,633 -8,251 0,152 0,993 

CSR3 -0,572 -7,449 0,056 0,362 

Multivariate     5,526 2,714 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 
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Sau khi các thang đo đạt được các yêu cầu phù hợp, NC thực hiện kiểm tra phân 

phối chuẩn cho dữ liệu trước khi tiến hành mô hình cấu trúc CB-SEM, vì việc vi phạm 

phân phối chuẩn có thể làm mất ý nghĩa của kiểm định. Kiểm định Skewness và Kurtosis 

được dùng để kiểm tra phân phối chuẩn, nếu giá trị tuyệt đối của Sknew thấp hơn hoặc 

bằng 3 thì dữ liệu đạt được phân phối chuẩn, hoặc có thể sử dụng giá trị tuyệt đối của 

giá trị Kurtosis thấp hơn hoặc bằng 10 để đánh giá phân phối chuẩn (Hà Nam Khánh 

Giao và Bùi Nhất Vương, 2019). 

Kết quả đánh giá phân phối chuẩn tại Bảng 4.12 thấy rằng giá trị tuyệt đối của 

sknewness cho tất cả các biến đo lường lớn nhất = 0,759 (< 3), đồng thời các giá trị tuyệt 

đối của kurtosis lớn nhất = 0,500 (< 10), do đó tất cả biến đo lường đều đạt yêu cầu về 

phân phối chuẩn. 

Như vậy, qua thực hiện CFA đối với mô hình tới hạn có kết quả rằng tất cả thang 

đo đều đảm bảo tiêu chuẩn về độ tin cây, độ hội tụ và giá trị phân biệt. Trong quá trình 

thực hiện CFA không có biến đo lường nào bị loại khỏi mô hình, các thang đo đã thỏa 

mãn yêu cầu để tiếp tục thực hiện CB-SEM. Thêm vào đó, kết quả CFA cũng cho thấy 

rằng mô hình đo lường không thay đổi so với mô hình NC lý thuyết đã đề xuất. Do đó 

mô hình lý thuyết được giữ nguyên và tiếp tục được kiểm định bởi mô hình CB-SEM.  

4.1.5 Kiểm định mô hình và các giả thuyết nghiên cứu bởi mô hình CB- SEM 

4.1.5.1 Kiểm định mô hình nghiên cứu 

 Sau khi thực hiện kiểm định CFA cho các thang đo lường các khái niệm NC và 

mô hình đo lường tới hạn cho thấy kết quả đã phù hợp, tiếp theo sẽ tiến hành kiểm định 

giả thuyết NC và mô hình NC bởi mô hình CB-SEM. 

Kết quả mô hình CB-SEM tại hình 4.2 thể hiện mô hình có 202 bậc tự do, giá trị 

P = 0,002, các chỉ số CMIN/df = 1,314 (<2); GFI = 0,977 (>0,9); TLI = 0,991 (>0,9); 

CFI = 0,992 (>0,9); RMSEA = 0,018 (≤ 0,08) cho thấy mô hình lý thuyết phù hợp với 

dữ liệu NC. 
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Hình 4.2. Kết quả mô hình cấu trúc CB-SEM (chuẩn hóa) 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 
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Tất cả các MQH được đặt giả thuyết NC đều đã được ước lượng thông qua mô 

hình CB-SEM. Bảng 4.13 thể hiện kết quả ước lượng (chuẩn hóa) giữa các khái niệm 

trong mô hình NC lý thuyết. 

4.1.5.2 Kiểm định các giả thuyết  

* Các mối quan hệ trực tiếp 

Kết quả ước lượng trong mô hình NC (Bảng 4.13) cho thấy các MQH đều có mức 

ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Kết quả kiểm định xác định rằng các giả thuyết H1, H2, 

H3, H4, H5, H6, H7 về MQH giữa các khái niệm của mô hình NC được chấp nhận với 

mức tin cậy 95%.  

Bảng 4.13 Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết (chuẩn hóa) 
 

Giả 

thuyết  

Mối quan hệ trực 

tiếp 

Ước lượng r 

(chuẩn hóa) 
S.E. C.R. P Kết luận 

H1 CSR → CBI    0,103  0,040 2,712 0,007 Chấp nhận  

H2 CSR → REP    0,200  0,040 5,331 *** Chấp nhận 

H3 CSR → TRU    0,312  0,036 8,268 *** Chấp nhận 

H4 CSR → EWO    0,250  0,033 6,544 *** Chấp nhận 

H5 REP → CBI    0,422  0,038 10,807 *** Chấp nhận 

H6 TRU → CBI    0,169  0,041 4,645 *** Chấp nhận 

H7 EWO → CBI    0,123  0,043 3,436 *** Chấp nhận 
 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

 

Bảng 4.13 thể hiện kết quả kiểm tra các MQH trực tiếp giữa các các yếu tố trong 

mô hình:  

- Giả thuyết H1 về CSR có tác động tích cực đến HV tiêu dùng: P-value = 0,007 

nhỏ hơn 0,05 có ý nghĩa với khoảng tin cậy 95%, nên chấp nhận giả thuyết H1. 

- Giả thuyết H2 về CSR có tác động tích cực đến danh tiếng doanh nghiệp: P-value 

= 0,000 nhỏ hơn 0,05 có ý nghĩa với khoảng tin cậy 95% nên chấp nhận giả thuyết H2. 

- Giả thuyết H3 về CSR có tác động tích cực đến niềm tin thương hiệu: P-value = 

0,000 nhỏ hơn 0,05 có ý nghĩa với khoảng tin cậy 95%, nên chấp nhận giả thuyết H3. 
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- Giả thuyết H4 về CSR có tác động tích cực đến eWOM: P-value = 0,000 nhỏ hơn 

0,05 có ý nghĩa với khoảng tin cậy 95%, nên chấp nhận giả thuyết H4. 

- Giả thuyết H5 về danh tiếng DN có tác động tích cực đến HV tiêu dùng: P-value 

= 0,000 nhỏ hơn 0,05 có ý nghĩa với khoảng tin cậy 95%, nên chấp nhận giả thuyết H5. 

- Giả thuyết H6 về niềm tin thương hiệu có tác động tích cực đến HV tiêu dùng: 

P-value = 0,000 nhỏ hơn 0,05 có ý nghĩa với khoảng tin cậy 95%, nên chấp nhận giả 

thuyết H6. 

- Giả thuyết H7 về eWOM có tác động tích cực đến HV tiêu dùng: P-value = 0,000 

nhỏ hơn 0,05 có ý nghĩa với khoảng tin cậy 95%, nên chấp nhận giả thuyết H7. 

Tóm lại mô hình NC tương thích với dữ liệu thị trường, tất cả các MQH trực tiếp 

đều thuận chiều và có ý nghĩa với khoảng tin cậy 95%. 

* Các mối quan hệ gián tiếp 

Kiểm định trung gian được sử dụng để phân tích tác động của danh tiếng DN, niềm 

tin thương hiệu và eWOM với vai trò trung gian trong MQH tác động của CSR đến HV 

tiêu dùng.  

Bảng 4.14 Tác động gián tiếp của danh tiếng doanh nghiệp, niềm tin thương 

hiệu và truyền miệng điện tử 

Giả 

thuyết 

Mối quan hệ 

gián tiếp 

Ước lượng r 

(chuẩn hóa) 
LLCI ULCI P Kết quả  

 H8 CSR → REP → CBI 0,084 0,060 0,123 0,001 Chấp nhận 

 H9 CSR → TRU → CBI 0,053 0,033 0,085 0,001 Chấp nhận 

 H10 CSR → EWO → CBI 0,031 0,018 0,054 0,001 Chấp nhận 
 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

Chú thích:  

+LLCI: Giới hạn dưới khoảng tin cậy (lower limit of confidence interval), 

+ULCI: Giới hạn trên khoảng tin cậy (upper limit of confidence interval) 
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Bảng 4.14 cho thấy kết quả kiểm định các MQH trung gian của các biến trong mô 

hình, cho thấy: 

- Giả thuyết H8: về danh tiếng DN có vai trò trung gian trong MQH tác động của 

CSR đến HV tiêu dùng được chấp nhận, có ý nghĩa với khoảng tin cậy 95%, giá trị hạn 

trên và giới hạn dưới không chứa giá trị 0 và giá trị P-value = 0,001<0,05. Có nghĩa là 

danh tiếng doanh nghiệp có vai trò trung gian trong MQH tác động của CSR đến HV 

tiêu dùng. 

- Giả thuyết H9: về niềm tin thương hiệu có vai trò trung gian trong MQH tác động 

của CSR đến HV tiêu dùng được chấp nhận, có ý nghĩa với khoảng tin cậy 95%, giá trị 

hạn trên và giới hạn dưới không chứa giá trị 0 và giá trị P-value = 0,001<0,05. Có nghĩa 

là niềm tin thương hiệu có vai trò trung gian trong MQH tác động của CSR đến HV tiêu 

dùng. 

- Giả thuyết H10: về eWOM có vai trò trung gian trong MQH tác động của CSR 

đến HV tiêu dùng được chấp nhận, có ý nghĩa với khoảng tin cậy 95%, giá trị hạn trên 

và giới hạn dưới không chứa giá trị 0 và giá trị P-value = 0,001<0,05. Có nghĩa là eWOM 

có vai trò trung gian trong MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng. 

Bảng 4.15 trình bày kết quả tác động tổng hợp của CSR đến HV tiêu dùng. Theo 

đó, tác động tổng hợp của CSR đến HV tiêu dùng là 0,271, gồm tác động trực tiếp β = 

0,103 và tác động gián tiếp của CSR đến HV tiêu dùng qua biến trung gian danh tiếng 

DN, niềm tin thương hiệu và eWOM β = 0,168. 

Để kiểm tra mức độ tác động gián tiếp, hệ số AVF (variance accounted for) được 

tính bằng cách chia tác động gián tiếp cho tác động tổng hợp (Shrout và Bolger, 2002). 

Giá trị AVF chỉ ra rằng khoảng 31,00% tổng tác động của CSR đến HV tiêu dùng được 

giải thích bằng tác động trung gian của danh tiếng doanh nghiệp. Giá trị AVF cũng chỉ 

ra rằng khoảng 19,56% tổng tác động của CSR đến HV tiêu dùng được giải thích bằng 

vai trò trung gian của niềm tin thương hiệu. Tương tự, tổng tác động của CSR đến HV 

tiêu dùng được giải thích khoảng 11,44% bằng tác động trung gian của eWOM.  
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Bảng 4.15 Tác động trực tiếp, tác động gián tiếp và tổng hợp (chuẩn hóa) 
 

Biến phụ thuộc Tác động CSR 
Danh tiếng 

doanh nghiệp 

Niềm tin 

thương hiệu 
eWOM 

Hành vi tiêu 

dùng 

Trực tiếp 0,103 0,422 0,169 0,123 

Gián tiếp 0,168 0,000 0,000 0,000 

Tổng hợp 0,271 0,422 0,169 0,123 

Danh tiếng 

doanh nghiệp 

Trực tiếp 0,200       

Gián tiếp 0,000       

Tổng hợp 0,200       

Niềm tin thương 

hiệu 

Trực tiếp 0,312       

Gián tiếp 0,000       

Tổng hợp 0,312       

eWOM  

Trực tiếp 0,250       

Gián tiếp 0,000       

Tổng hợp 0,250       
 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

 

4.1.5.3 Kiểm định ước lượng mô hình nghiên cứu 

 Ước lượng mô hình bằng Bootstrap được thực hiện khi xem mẫu NC ban đầu là 

tổng thể, kết quả Bootstrap với mẫu N = 5.000 tại bảng 4.16. 

Kết quả ước lượng với số lượng mẫu lặp lại là N = 5.000 được tính trung bình 

kèm theo độ chệch tại bảng 4.16 thấy rằng giá trị tuyệt đối của C.R đều ≤ 2 nên độ chệch 

này rất nhỏ, nó không có ý nghĩa với khoảng tin cậy 95%. Do đó, khẳng định rằng ước 

lượng của mô hình CB-SEM là tin cậy, có nghĩa là các giả thuyết NC từ H1 đến H10 

được chấp nhận. 
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Bảng 4.16. Ước  lượng  Bootstrap với mẫu N = 5.000 

 

Tác động   SE   SE-SE   Mean   Bias   SE-Bias C.R 

CSR → REP 0,036 0,001 0,201 0,001 0,001 1 

CSR → TRU 0,039 0,001 0,311 0 0,001 0 

CSR → EWO 0,041 0,001 0,250 0 0,001 0 

CSR → CBI 0,038 0,001 0,105 0,001 0,001 1 

REP → CBI 0,038 0,001 0,421 -0,001 0,001 -1 

TRU → CBI 0,041 0,001 0,169 0 0,001 0 

EWO → CBI 0,036 0,001 0,123 0 0,001 0 

Trong đó: SE: sai số chuẩn; SE-SE: sai số của sai số chuẩn; Mean: giá trị trung 

bình của ước lượng; Bias: độ chệch và SE-Bias: sai số chuẩn của độ chệch 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

 

4.1.6 Phân tích đa nhóm 

Luận án sử dụng phân tích đa nhóm nhằm phân tích sự khác biệt giữa các nhóm 

trong MQH tác động của CSR đến hành vi tiêu dung, danh tiếng DN, niềm tin thương 

hiệu, và eWOM thông qua biến kiểm soát. Các biến kiểm soát được thực hiện ở phân 

tích đa nhóm gồm: giới tính, độ tuổi và thu nhập. 

Cơ sở phân nhóm dựa trên tỷ lệ giới tính, độ tuổi và thu nhập của mẫu, tác giả sẽ 

phân nhóm cho tương đồng nhau để không làm ảnh hưởng đến kết quả phân tích khi có 

nhóm chiếm tỷ lệ quá cao hoặc quá thấp, cụ thể giới tính được phân loại theo nhóm giới 

tính nam và nữ, trong đó nhóm nam gồm 516 quan sát (tỷ lệ 50,60%) và nhóm nữ gồm 

503 quan sát (tỷ lệ 49,40%) khá tương đồng nhau. Đối với biến thu nhập được phân loại 

thành nhóm có thu nhập thấp (< 9 triệu đồng) có 609 quan sát (tỷ lệ 59,76%) và thu nhập 

cao (≥ 9 triệu đồng) có 410 quan sát (tỷ lệ 40,24%), tỷ lệ này có độ chênh lệch không 

lớn. Đối với biến trình độ trình độ được phân nhóm trình độ thấp (THCS, THPT-Trung 

cấp) có 605 quan sát (tỷ lệ 59,37%), và nhóm trình độ cao (CĐ-ĐH, Sau đại học) có 414 

quan sát (tỷ lệ 40,63%), tỷ lệ này cũng phù hợp để phân tích đa nhóm do có độ chênh 

lệch không lớn. 
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Để lựa chọn mô hình khả biến hay bất biến từng phần, luận án thực hiện kiểm 

định Chi-square. Theo Nguyễn Đình Thọ và cs (2009), mô hình bất biến từng phần được 

lựa chọn khi kiểm định Chi-square không đạt ý nghĩa thống kê (p > 5%), ngược lại chọn 

mô hình khả biến nếu kiểm định Chi-square đạt ý nghĩa thống kê (p < 5%). 

(1) Phân tích đa nhóm đối với biến kiểm soát giới tính 

Để thực hiện phân tích đa nhóm đối với biến kiểm soát: giới tính, luận án phân 

loại biến giới tính làm 2 nhóm: nhóm nam và nhóm nữ khá tương đồng nhau. Nội dung 

phân tích đa nhóm đối với biến giới tính thể hiện tại bảng 4.17. 

Bảng 4.17 Phân tích đa nhóm đối với biến giới tính 

 

Chỉ tiêu Chi-square df p-value 

Mô hình bất biến 496,235 411 0,000 

Mô hình khả biến 490,196 404 0,000 

Sai biệt  6,039 7 0 
 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

 

Kết quả ở bảng 4.17 thể hiện giá trị p = Chidist (9,803;15) = 0,53 (>5%), hệ số 

Chi-square = 9,803, với 15 bậc tự do, như vậy sự khác biệt của mô hình khả biến và mô 

hình bất   biến không có mức ý nghĩa thống kê, nên mô hình bất biến được lựa chọn. Như 

vậy, qua phân tích đa nhóm đối với biến giới tính khẳng định rằng không có sự khác 

biệt giữa nhóm NTD có giới tính nam và nữ. Điều này cho thấy nước giải khát là sản 

phẩm tiêu dùng nhanh để thoả mãn nhu căn bản tức thì vốn tương tự nhau do đó không 

có sự sai khác nhiều về lựa chọn sản phẩm giữa nam và nữ. 

(2) Phân tích đa nhóm đối với biến thu nhập 

Để thực hiện phân tích đa nhóm đối với biến thu nhập, biến kiểm soát thu nhập 

được mã hóa như sau: thu nhập < 9 triệu đồng mã hóa là thu nhập thấp, và thu nhập ≥ 9 

triệu đồng mã hóa là thu nhập cao. Kết quả phân tích đa nhóm đối với biến thu nhập 

được trình bày tại bảng 4.18. 
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Bảng 4.18 Phân tích đa nhóm đối với biến thu nhập 
 

Chỉ tiêu Chi-square df p-value 

Mô hình bất biến 492,159 411 0,000 

Mô hình khả biến 487,482 404 0,000 

Sai biệt  4,677 7 0 
 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 
 

 

Kết quả ở bảng 4.18 cho thấy giá trị p = Chidist (7,238;15) = 0,69 (>5%), hệ số 

Chi-square = 7,238, với 15 bậc tự do, cho thấy sự khác biệt của mô hình khả biến và mô 

hình bất    biến không có ý nghĩa thống kê, nên mô hình bất biến được lựa chọn. Như vậy, 

qua phân tích đa nhóm theo thu nhập, kết luận rằng không có sự khác biệt giữa nhóm có 

thu nhập cao và thu nhập thấp. 

(3) Phân tích đa nhóm đối với biến trình độ 

Để tiến hành phân tích đa nhóm đối với biến trình độ, biến kiểm soát trình độ 

được mã hóa như sau: trình độ THCS, THPT-Trung cấp được đưa vào nhóm trình độ 

thấp, và từ CĐ-ĐH, Sau đại học được đưa vào nhóm trình độ cao. Kết quả phân tích đa 

nhóm đối với biến trình độ tại bảng 4.19. 

Bảng 4.19 Phân tích đa nhóm đối với biến trình độ 

 

Chỉ tiêu Chi-square df p-value 

Mô hình bất biến 496,098 411 0,000 

Mô hình khả biến 488,965 404 0,000 

Sai biệt  7,133 7 0 
 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

 

Kết quả tính toán cho thấy giá trị p = Chidist (32,406;15) = 0,41 (<5%), hệ số 

Chi-square = 32,406, với 15 bậc tự do, cho thấy sự khác biệt của mô hình khả biến và 

mô hình bất biến không có mức ý nghĩa thống kê, nên mô hình bất biến được lựa chọn. 

Như vậy, qua phân tích đa nhóm theo trình độ, xác định rằng không có sự khác biệt giữa 

nhóm có trình độ cao và trình độ thấp.  
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Tóm lại, qua phân tích đa nhóm xác định rằng tác động của CSR đến danh tiếng, 

niềm tin thương hiệu, truyền miệng điện tử, HV tiêu dùng không có sự khác biệt khi 

kiểm định theo biến kiểm soát là giới tính, thu nhập và trình độ.  

Như vậy, giả thuyết H11 không chấp nhận, có nghĩa là không có sự khác biệt khi 

phân tích theo nhóm giới tính, thu nhập, trình độ trong MQH tác động của CSR đến HV 

tiêu dùng, điều này được giải thích rằng NTD hiện nay đã quan tâm đến vấn đề CSR của 

doanh nghiệp là như nhau, không có sự khác biệt.  

4.2 Thảo luận kết quả nghiên cứu 

Kết quả NC tiếp tục xác nhận vai trò quan trọng của CSR đến HV tiêu dùng trong 

ngành hàng NUGKKC, qua quá trình thực hiện kiểm định các giả thuyết NC cho kết 

quả chấp nhận 10 giả thuyết NC, và không chấp nhận 01 giả thuyết (bảng 4.20). 

Bảng 4.20. Kết quả kiểm định các giả thuyết 

Ký hiệu Giả thuyết Kết luận 

H1 CSR có tác động tích cực đến HV tiêu dùng Chấp nhận 

H2 CSR có tác động tích cực đến danh tiếng doanh nghiệp Chấp nhận 

H3 CSR có tác động tích cực đến niềm tin thương hiệu Chấp nhận 

H4 CSR có tác động tích cực đến eWOM Chấp nhận 

H5 Danh tiếng DN có tác động tích cực đến HV tiêu dùng Chấp nhận 

H6 Niềm tin thương hiệu có tác động tích cực đến HV tiêu dùng Chấp nhận 

H7 eWOM có tác động tích cực đến HV tiêu dùng Chấp nhận 

H8 
Danh tiếng DN có vai trò trung gian trong MQH tác động của 

CSR đến HV tiêu dùng 
Chấp nhận 

H9 
Niềm tin thương hiệu có vai trò trung gian trong MQH tác 

động của CSR đến HV tiêu dùng 
Chấp nhận 

H10 
Truyền miệng điện tử có vai trò trung gian trong MQH tác 

động của CSR đến HV tiêu dùng 
Chấp nhận 

H11 
Có sự khác biệt giữa các nhóm giới tính, thu nhập và trình độ 

trong MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng 
Bác bỏ 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

 

 

 



 
 

126 
  
 

 

- H1: CSR tác động tích cực đến HV tiêu dùng (β = 0,103; S.E. = 0,040; C.R. = 

2,712; P = 0,007). 

Kết quả kiểm định CB-SEM khẳng định rằng giả thuyết H1: CSR tác động tích 

cực đến HV tiêu dùng được chấp nhận bởi công cụ thống kê, với giá trị hồi quy (chuẩn 

hóa) β = 0,103. Có thể hiểu là khi cảm nhận của NTD đối với CSR tăng 1 đơn vị thì HV 

tiêu dùng tăng 0,103 đơn vị, kết quả kiểm định giả thuyết H7 này cũng tương đồng với 

nhiều kết quả NC trước đây, điển hình như Bianchi và cs (2019), Tung-Ju Wu và cs 

(2016), Butt (2016), Bhattacharya và Sen (2004) trong bối cảnh NC khác nhau, theo đó 

NTD sẽ thường ưu tiên chọn mua các sản phẩm của DN được NTD cảm nhận thực hiện 

tốt CSR. Điều này chỉ ra rằng khi NTD cảm nhận rằng DN NUGKKC thực hiện tốt CSR 

thì NTD sẽ ủng hộ các sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất. Sen và Bhattacharya (2001) 

kết luận rằng NTD đã xem xét vấn đề về CSR khi mua hàng, họ sẽ ưu tiên lựa chọn hàng 

hóa của các DN thực hiện tốt CSR vì NTD cảm nhận rằng hành động của họ cũng góp 

phần vì xã hội (Sen và Bhattacharya, 2001). Về mặt thực tiễn cho thấy rằng HV tiêu 

dùng đã có những thay đổi nhất định, đặc biệt do ảnh hưởng của dịch Covid 19 và các 

tác động xã hội như biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn ở ĐBSCL…, NTD đã đặc 

biệt quan tâm đến sức khỏe và các hoạt động mang lại lợi ích tốt đẹp cho xã hội như 

hoạt động CSR của DN. NTD sẽ có cảm nhận tốt đối với các DN có thực hiện CSR, vì 

họ muốn cư xử theo cách có thể giúp làm giảm tác động tiêu cực đối với xã hội bằng 

cách tiêu dùng các sản phẩm của DN thực hiện tốt CSR. Do đó, các hoạt động CSR của 

DN ngành hàng NUGKKC được NTD quan tâm và tác động đến HV tiêu dùng. 

- H2: CSR tác động tích cực đến danh tiếng doanh nghiệp (β = 0,200; S.E. = 

0,040; C.R. = 5,331; P = 0,000). 

Kết quả kiểm định CB-SEM chứng minh giả thuyết H2 được chấp nhận bởi công 

cụ thống kê, cho thấy CSR tác động đến danh tiếng doanh nghiệp với giá trị hồi quy 

(chuẩn hóa) β = 0,200. Có thể hiểu là khi cảm nhận của NTD đối với CSR tăng 1 đơn vị 

thì danh tiếng doanh nghiệp được đánh giá tăng 0,200 đơn vị. Khi doanh nghiệp có các 

hoạt động CSR tích cực thì sẽ làm gia tăng cảm nhận về danh tiếng DN.  
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Các NC trước cũng đã xác định rằng CSR có tác động tích cực đến danh tiếng 

DN (Tong và cs, 2019; Shwu-Ing Wu và cs, 2014; Helm và cs, 2010). Bên cạnh đó, các 

DN thực hiện tốt CSR đã được xác định là có tác động tích cực đến quyết định mua của 

NTD so với các DN không theo đuổi hoạt động CSR (Bianchi và cs, 2019). Qua việc 

thực hiện CSR, các DN có thể gia tăng cảm nhận của NTD về danh tiếng doanh nghiệp. 

Điều này có ý nghĩa thực sự khi CSR ngày nay được nhiều doanh nghiệp xem như là 

chiến lược kinh doanh hơn là chuẩn mực bắt buộc. Cảm nhận về CSR của NTD đối với 

DN NUGKKC góp phần cũng cố và gia tăng danh tiếng, hình ảnh thương hiệu. Helm 

và cs (2010) cho rằng việc thực hiện tốt CSR sẽ thúc đẩy gia tăng danh tiếng với các bên 

liên quan, đồng thời danh tiếng cũng giúp NTD dễ dàng nhận dạng được hàng hóa của 

DN so với hàng hóa của đối thủ. 

Với bối cảnh ngành hàng NUGKKC, sự cạnh tranh trong ngành hàng này ngày 

nay rất gay gắt khi có rất nhiều đối thủ cạnh tranh và nhiều sản phẩm thay thế tương 

đồng nhau, do đó việc doanh nghiệp trở nên khác biệt bằng các hoạt động CSR là một 

chiến lược xây dựng danh tiếng tốt. Do đó, DN NUGKKC thực hiện CSR một cách 

nghiêm túc sẽ gia tăng cảm nhận danh tiếng tích cực từ NTD. Kết quả này tiếp tục cho 

thấy rằng CSR có tác động dương đến danh tiếng DN, kết quả này phù hợp với bối cảnh 

lý thuyết và thực tiễn trong ngành hàng NUGKKC ở khu vực ĐBSCL. 

- H3: CSR tác động tích cực đến niềm tin thương hiệu (β = 0,312; S.E. = 0,036; 

C.R. = 8,268; P = 0,000) 

Kết quả thực hiện CB-SEM chứng minh giả thuyết H3 được chấp nhận bởi công 

cụ thống kê, kết quả NC thể hiện rằng CSR tác động thuận chiều đến niềm tin thương 

hiệu với giá trị hồi quy (chuẩn hóa) β = 0,312. Kết quả này được hiểu là khi cảm nhận 

của NTD đối với CSR tăng 1 đơn vị thì niềm tin thương hiệu tăng 0,312 đơn vị. Điều 

này chỉ ra rằng khi DN thực hiện tốt CSR thì sẽ tác động tích cực đến niềm tin thương 

hiệu, do đó doanh nghiệp cần tích cực thực hiện tốt CSR để nâng cao niềm tin của NTD. 

Để có một thương hiệu thành công và giữ chân NTD, DN phải tạo được niềm tin với 

NTD mục tiêu của mình. Khi DN triển khai các hoạt động CSR thì được NTD đánh giá 

cao, góp phần xây dựng niềm tin của NTD đối với DN.  
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Kết này của NC cũng tương đồng với nhiều NC trước xác định CSR góp phần 

xây dựng niềm tin thương hiệu (Swaen và Chumpitaz, 2008; Sindhu và cs, 2017; Saleem 

và Gopinath, 2015; Butt, 2016; Nguyễn Thị Phương Thảo và cs, 2019). Chaudhuri và 

cs (2001) đã xác định rằng NTD tin tưởng các doanh nghiệp có cảm nhận tích cực thực 

hiện CSR sẽ tuân thủ tiêu chuẩn đạo đức để cung cấp các hàng hóa chất lượng và sẽ chịu 

trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Kết quả này của NC tiếp tục cho thấy CSR tác 

động dương đến niềm tin thương hiệu là phù hợp với bối cảnh lý thuyết và bối cảnh thực 

tiễn trong ngành hàng NUGKKC ở khu vực ĐBSCL. 

- H4: CSR tác động tích cực đến truyền miệng điện tử (β = 0,250; S.E. = 0,033; 

C.R. = 6,544; P = 0,000). 

Kết quả kiểm định CB-SEM khẳng định giả thuyết H4 được chấp nhận bởi công 

cụ thống kê, với giá trị hồi quy (chuẩn hóa) β = 0,250. Kết quả này có thể hiểu là khi 

cảm nhận của NTD đối với CSR tăng 1 đơn vị thì hành vi truyền miệng điện tử tăng 

0,250 đơn vị. Điều này chỉ ra rằng khi DN thực hiện tốt CSR thì sẽ ảnh hưởng tích cực 

đến eWOM. Giải thích theo lý thuyết SIT, cho thấy rằng mỗi người luôn có nhu cầu 

chứng minh thuộc về nhóm nào đó và cố gắng phân biệt cá nhân mình với người khác 

(Tajfel và Turner, 1986) với mục đích giúp chúng ta cảm thấy bản thân mình tốt hơn 

người khác. Trong thời kỳ công nghệ 4.0 như hiện nay thì eWOM đã trở nên phổ biến, 

NTD dễ dàng nhận diện và tham gia vào các nhóm xã hội có cùng sở thích, đặc điểm và 

giá trị với bản thân họ. NTD hiện nay có sự quan tâm không chỉ đối với thuộc tính liên 

quan đến sản phẩm (chất lượng, nhãn hiệu,...) mà họ còn xem xét các thuộc tính khác 

như hoạt động CSR của DN. Các hoạt động CSR của DN thường được NTD truyền 

miệng tích cực trên mạng xã hội. Kết quả này của NC xác định rằng CSR có tác động 

tích cực đến truyền miệng điện tử, kết quả này tiếp tục góp phần củng cố thêm kết luận 

NC của Fatma và cs (2020) là thông tin NTD cảm nhận về CSR có ảnh hưởng đến truyền 

miệng điện tử, do đó DN nên cung cấp thông tin về CSR trên phương tiện truyền thông 

là cần thiết.  
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- H5: Danh tiếng DN có tác động tích cực đến HV tiêu dùng (β = 0,422; S.E. = 

0,038; C.R. = 10,807; P = 0,000) 

Kết quả kiểm định CB-SEM kết luận giả thuyết: H5 được chấp nhận bởi công cụ 

thống kê, tức là danh tiếng có tác động tích cực đến HV tiêu dùng với giá trị hồi quy 

(chuẩn hóa) β = 0,422. Kết quả này được hiểu là khi cảm nhận về danh tiếng doanh 

nghiệp của NTD tăng 1 đơn vị thì HV tiêu dùng tăng 0,326 đơn vị. Như vậy, khi doanh 

nghiệp được cảm nhận có danh tiếng tốt sẽ tác động tích cực đến HV tiêu dùng. Theo 

Kircova và cs (2018) thì doanh nghiệp có danh tiếng càng tích cực, hành vi mua của 

NTD đối với các hàng hóa của doanh nghiệp càng cao. Về lý thuyết đã có nhiều NC xác 

nhận danh tiếng có tác động dương đến HV tiêu dùng (Sindu và cs, 2017; Tong và cs, 

2014). Ngày nay nhiều NTD có khuynh hướng chọn mua các hàng hóa NUGKKC của 

DN được cảm nhận có danh tiếng tốt để giảm rủi ro mua hàng. Xét trên góc độ cảm nhận 

của NTD, doanh nghiệp có danh tiếng thường có mối liên hệ hoặc thậm chí gắn liền với 

nguồn gốc sản phẩm. Thực tế cho thấy những DN ngành hàng NUGKKC có danh tiếng 

tốt, được nhiều NTD biết đến đang chiếm lĩnh thị trường, được NTD tin tưởng và sử 

dụng, điều này đúng ngay cả trong tiêu dùng nói chung và thị trường NUGKKC nói 

riêng. Kết quả này của nghiên tiếp tục xác định rằng danh tiếng DN tác động thuận chiều 

đến HV tiêu dùng là phù hợp với bối cảnh lý thuyết và bối cảnh thực tiễn trong ngành 

hàng NUGKKC ở khu vực ĐBSCL. 

- H6: Niềm tin thương hiệu tác động tích cực đến HV tiêu dùng (β = 0,169; S.E. 

= 0,041; C.R. = 4,645; P = 0,000) 

Kết quả kiểm định CB-SEM xác định giả thuyết H6 được chấp nhận bởi công cụ 

thống kê, có nghĩa là niềm tin thương hiệu tác động đến HV tiêu dùng với giá trị hồi quy 

(chuẩn hóa) β = 0,169. Kết quả này được hiểu là khi cảm nhận về niềm tin thương hiệu 

của NTD tăng 1 đơn vị thì HV tiêu dùng tăng 0,169 đơn vị. Khi NTD có niềm tin đối 

với thương hiệu sẽ tác động tích cực đến HV tiêu dùng. Niềm tin thương hiệu như một 

điều kiện để tạo lập MQH với NTD và do đó tạo điều kiện cho hành vi mua của NTD 

(Bhattacharya và Sen, 2004). Thực tiễn cho thấy rằng niềm tin thương hiệu có vai trò 

quan quan trọng đối với lĩnh vực ngành hàng tiêu dùng, đặc biệt là với ngành hàng 

NUGKKC được xem là một ngành hàng kinh doanh thuận lợi với nhu cầu thị trường rất 

lớn nhưng vẫn đi kèm với những thách thức bởi sự ảnh hưởng, liên quan trực tiếp đến  
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sức khỏe của con người. Do đó, DN có được niềm tin thương hiệu từ NTD sẽ góp phần 

làm tăng hành vi mua hàng. Đối với ngành hàng NUGKKC, các thương hiệu gắn liền 

với những tập đoàn lớn, những công ty đa quốc gia thường được NTD tin tưởng và sử 

dụng. Những doanh nghiệp NUGKKC nội địa chưa có thương hiệu cần thiết xây dựng 

niềm tin thương hiệu nhằm tăng cảm nhận của NTD thông qua chiến lược CSR, nhờ đó 

tăng doanh số bán hàng cũng như tăng thị phần. 

Kết quả này của NC này tương đồng với kết quả NC của Sindu và cs (2017), Butt 

(2016), Saleem và Gopinath (2015), Zhilong Tian và cs (2011) cho thấy rằng niềm tin 

thương hiệu tác động tích cực đến HV tiêu dùng là phù hợp với bối cảnh lý thuyết và 

bối cảnh thực tiễn trong ngành hàng NUGKKC ở khu vực ĐBSCL. 

- H7: Truyền miệng điện tử tác động tích cực đến HV tiêu dùng (β = 0,123; S.E. 

= 0,043; C.R. = 3,436; P = 0,000) 

Kết quả kiểm định CB-SEM thể hiện rằng giả thuyết H7 được chấp nhận bởi 

công cụ thống kê, có nghĩa là eWOM có tác động đến HV tiêu dùng với giá trị hồi quy 

(chuẩn hóa) β = 0,123. Kết quả này được hiểu là khi tác động từ eWOM của NTD tăng 

1 đơn vị thì HV tiêu dùng tăng 0,123 đơn vị. NTD thường có cảm nhận tốt đối với doanh 

nghiệp qua việc tiếp cận eWOM tốt trên mạng xã hội, các eWOM được NTD đánh giá 

có mức tin cậy vì chúng được chia sẻ từ các nhóm xã hội, người thân hay bạn bè, và dễ 

dàng được kiểm chứng (Colleoni, 2013). Giải thích theo lý thuyết nhận dạng xã hội thì 

NTD luôn có nhu cầu phân biệt bản thân mình so với những người khác, do đó họ thường 

chia sẽ các thông tin eWOM tích cực đối với những hoạt động mang lại giá trị tốt đẹp 

cho xã hội, ngược lại các hoạt động gây hại cho xã hội thường bị NTD tẩy chay, phản 

đối mạnh mẽ. Thực tiễn đã cho thấy đối với các DN NUGKKC có hành vi vô trách 

nhiệm xã hội đã có nhiều nhóm NTD tham gia trên mạng xã hội phản đối và cùng nhau 

kêu gọi người khác tẩy chay sản phẩm của DN. Kết quả NC này tương đồng với các NC 

trước như Abdallah (2015), Phạm Văn Tuấn (2020) ở bối cảnh NC khác nhau. NC này 

tiếp tục xác nhận eWOM có tác động đến HV tiêu dùng đối với ngành hàng NUGKKC 

khu vực ĐBSCL.  
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Vai trò trung gian của danh tiếng doanh nghiệp trong MQH tác động của 

CSR đến HV tiêu dùng 

H8: Kết quả NC giả thuyết H8 kết luận rằng danh tiếng doanh nghiệp có vai trò 

trung gian trong MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng. Điều này cho thấy việc DN 

NUGKKC thực hiện tốt CSR sẽ giúp doanh nghiệp có được danh tiếng tốt, từ đó tác 

động đến HV tiêu dùng. Thực tế cho thấy nhiều DN được NTD cảm nhận là có danh 

tiếng thông qua các hoạt động CSR của DN (Malik, 2015; Shwu-Ing Wu và cs, 2014), 

khi NTD cảm nhận rằng doanh nghiệp có danh tiếng tốt sẽ có tác động đến HV tiêu dùng 

thực tế của họ (Gatti và cs, 2012). 

Các NC trước đây đã xác định có sự tác động của CSR đến danh tiếng (Bianchi 

và cs, 2019; Tong và cs, 2019; Shwu-Ing Wu và cs, 2014; Helm và cs, 2010), tác động 

của danh tiếng đến HV tiêu dùng (Sindu và cs, 2017; Tong và cs, 2014). Hơn nữa về lý 

thuyết cũng có các NC xác định vai trò trung gian của danh tiếng trong MQH giữa CSR 

và HV tiêu dùng ở những lĩnh vực NC khác nhau (Balqiah và cs, 2011; Tong và cs, 

2014; Sindhu và cs, 2017; Nguyễn Hồng Hà, 2016). Theo lý thuyết SET cho thấy rằng, 

khi doanh nghiệp ngành hàng NUGKKC thực hiện CSR sẽ nhận được phản hồi tích cực 

từ NTD và doanh nghiệp cũng có được danh tiếng tốt do kết quả của quá trình trao đổi 

xã hội. Kết quả này của NC tiếp tục cho thấy rằng danh tiếng có vai trò trung gian trong 

MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng trong ngành hàng NUGKKC khu vực 

ĐBSCL. Kết quả này phù hợp với bối cảnh lý thuyết và bối cảnh thực tiễn trong ngành 

hàng NUGKKC ở khu vực ĐBSCL. 

Vai trò trung gian của niềm tin thương hiệu trong MQH tác động của CSR 

đến HV tiêu dùng  

H9: Kết quả NC giả thuyết H9 xác định rằng niềm tin thương hiệu có vai trò trung 

gian trong MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng. Có nghĩa là việc DN NUGKKC 

thực hiện tốt CSR sẽ làm tăng niềm tin từ khách hàng, từ đó tác động đến HV tiêu dùng. 

Thực tế cho thấy rằng cảm nhận của NTD đối với những hoạt động CSR của DN có tác 

động trực tiếp đến niềm tin của NTD (Salmones và cs, 2005). Theo lý thuyết TPB cho 

thấy rằng thái độ niềm tin của NTD đối với doanh nghiệp có tác động đến ý định, HV 

tiêu dùng. Khi DN tham gia các hoạt động CSR thì được NTD đánh giá cao, và chính  
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những hoạt động CSR đã góp phần xây dựng niềm tin của NTD đối với DN. Khi NTD 

có niềm tin vào doanh nghiệp thì góp phần làm tăng HV tiêu dùng (Punyatoya, 2014). 

Các NC trước đây cũng đã thể hiện rằng có sự tác động của CSR đến niềm tin 

thương hiệu (Swaen và Chumpitaz, 2008; Sindhu và cs, 2017; Saleem và Gopinath, 

2015; Butt, 2016; Nguyễn Thị Phương Thảo và cs, 2019), tác động của niềm tin đến HV 

tiêu dùng (Sindu và cs, 2017; Butt, 2016; Saleem và Gopinath, 2015; Zhilong Tian và 

cs, 2011). Về lý thuyết, cũng có những NC trước đây xác định vai trò trung gian của 

niềm tin thương hiệu trong MQH tác động giữa CSR và HV tiêu dùng (Servera-Francés 

và cs, 2019; Bianchi và cs, 2019; Raza và cs, 2018; Sindhu và cs, 2017; Saleem và cs, 

2015).  

Kết quả này của NC tiếp tục khẳng định niềm tin thương hiệu có vai trò trung 

gian trong MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng trong ngành hàng NUGKKC khu 

vực ĐBSCL. Kết quả này tương đồng với kết quả các NC trước như Balqiah và cs 

(2011), Tong và cs (2014), Sindhu và cs (2017), Nguyễn Hồng Hà (2016) là phù hợp 

với bối cảnh lý thuyết và bối cảnh thực tiễn trong ngành hàng NUGKKC ở khu vực 

ĐBSCL. 

Vai trò trung gian của truyền miệng điện tử trong MQH tác động của CSR 

đến HV tiêu dùng  

H10: Kết quả NC cho thấy truyền miệng điện tử có vai trò trung gian trong MQH 

tác động của CSR đến HV tiêu dùng. Có nghĩa là việc DN ngành hàng NUGKKC thực 

hiện tốt CSR sẽ tác động tích cực đến truyền miệng điện tử, từ đó tác động đến HV tiêu 

dùng. Kết quả này cho thấy NTD sản phẩm NUGKKC hiện nay có mối quan tâm lớn 

đến những hoạt động CSR của DN và thông tin eWOM khi họ đưa ra quyết định mua 

hàng. Những NC trước thực hiện đã cho thấy tác động của CSR đến eWOM (Fatma và 

cs, 2020), tác động của eWOM đến HV tiêu dùng (Abdallah, 2015; Phạm Văn Tuấn, 

2020). Hầu như chưa có NC nào trước đây thực hiện NC vai trò trung gian của eWOM 

trong sự tác động CSR đến HV tiêu dùng. Kết quả NC này cho thấy rằng eWOM có vai 

trò trung gian trong MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng trong ngành hàng 

NUGKKC khu vực ĐBSCL. Đây cũng là đóng góp mới của NC này so với các NC trước 

đây, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 xuất hiện, ngoài những tác động tiêu  



 
 

133 
  
 

 

cực của dịch bệnh đến sức khỏe con người, dịch bệnh cũng đã làm cho xã hội thay đổi 

hơn bao giờ hết. Các doanh nghiệp đều cố gắng cân bằng trách nhiệm của mình để đáp 

ứng nhu cầu của các bên liên quan, NTD, và xã hội. Dịch bệnh Covid-19 đã bắt đầu 

chứng minh vai trò của DN trong xã hội đã vượt ra khỏi lối nghĩ truyền thống là mục 

tiêu lợi nhuận. Trong thời đại số như hiện nay, đặc biệt trong giai đoạn dịch bệnh, các 

thông tin về doanh nghiệp, hành vi của họ được lan truyền nhanh chóng, các thông tin 

chia sẻ qua mạng xã hội rộng rãi như là quảng cáo thương mại, thu hút sự chú ý của 

NTD. Bất kì một hành vi tiêu cực, gây ảnh hưởng xấu nào của doanh nghiệp cũng sẽ dễ 

dàng gây sự phẫn nộ từ NTD. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các phương tiện mạng xã 

hội để thông tin cho các bên liên quan biết được những hoạt động CSR để gia tăng tình 

cảm của NTD với doanh nghiệp. 

Kết luận này tiếp tục chứng minh tầm quan trọng của CSR trong bối cảnh mới 

tại Việt Nam, khi các phương tiện mạng xã hội có xu hướng ngày càng phổ biến, việc 

tiếp cận các eWOM trực tuyến đối với vấn đề CSR ngày càng dễ dàng hơn thì việc doanh 

nghiệp ngành hàng NUGKKC thực hiện tốt CSR sẽ có ý nghĩa quan trọng, nó sẽ tác 

động trực tiếp đến danh tiếng, niềm tin, truyền miệng điện tử, và HV tiêu dùng. 

Không có sự khác biệt khi phân tích theo nhóm giới tính, thu nhập, trình độ 

H11: Giả thuyết H11 bị bác bỏ, tức là không có sự khác biệt khi phân tích theo 

nhóm giới tính, thu nhập, trình độ.  

Kết quả phân tích đa nhóm xác định rằng không có sự khác biệt trong NC tác 

động của CSR đến HV tiêu dùng khi phân tích theo nhóm giới tính, thu nhập, trình độ 

của NTD. Điều này cho thấy rằng NTD quan tâm đến vấn đề CSR của doanh nghiệp là 

như nhau, không có sự khác biệt. Đối với giới tính, kết quả NC này tương đồng với NC 

của Nguyễn Thị Thu Hà và cs (2016) khi NC các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi mua 

mặt hàng NUGKKC tại TP. HCM, theo đó sản phẩm NUGKKC là hàng hóa tiêu dùng 

nhanh để thoả mãn nhu căn bản tức thì vốn tương tự nhau do đó không có sự sai khác 

nhiều về lựa chọn sản phẩm giữa nam và nữ. Đối với thu nhập, mặt hàng NUGKKC 

thuộc nhóm hàng tiêu dùng nhanh, có giá bán không cao do đó cũng không có sự khác 

biệt nhiều khi lựa chọn sản phẩm giữa người có thu nhập cao và thấp. Đối với trình độ, 

kết quả phân tích đa nhóm cũng xác định không có sự khác biệt giữa nhóm người có  
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trình độ cao và thấp. Các kết quả này của NC có sự khác biệt so với một số NC trước, 

điển hình như NC của Zhilong Tian và cs (2011) cho thấy NTD thu nhập cao sẽ phản 

hồi với CSR tích cực hơn những người thu nhập thấp. Farrukh và cs (2016) đã kết luận 

rằng khi trình độ học vấn tăng lên, NTD sẽ nhận thức rõ hơn về hành vi mua hàng đối 

với các doanh nghiệp thực hiện tốt CSR. Do đó, kết quả này tiếp tục khẳng định rằng, 

hiện nay NTD có trình độ cao và kể cả NTD có trình độ thấp cũng đều quan tâm đến 

vấn đề CSR của DN, tác động của cảm nhận CSR đến HV tiêu dùng đối với sản phẩm 

NUGKKC là tương đương nhau giữa nhóm có trình độ cao và thấp.  

Như vậy, qua phân tích đa nhóm cho thấy NTD hiện nay đã chú ý đến vấn đề 

CSR của doanh nghiệp là như nhau, không có sự khác biệt khi so sánh theo giới tính, 

thu nhập và trình độ, nguyên nhân là do đặc thù của sản phẩm NUGKKC là mặt hàng 

tiêu dùng nhanh, có giá trị thấp. Do đó nhà quản trị doanh nghiệp ngành hàng NUGKKC 

cần thực hiện chiến lược CSR hướng đến các nhóm NTD như nhau để đạt kết quả cao 

nhất. 

Tóm lại, qua kiểm định các giả thuyết NC, NC này đã chứng minh vai trò quan 

trọng của CSR trong MQH tác động đến HV tiêu dùng, kết quả chứng minh rằng cảm 

nhận về CSR có làm tăng cảm nhận về danh tiếng, niềm tin, truyền miệng điện tử và HV 

tiêu dùng. Điểm mới của NC này là NC CSR hướng tới NTD như một chiến lược để tạo 

sự khác biệt hóa trong kinh doanh, làm tăng giá trị cảm nhận tốt từ NTD đối với DN. 

Kết quả NC cho thấy rằng xu hướng tiêu dùng đã có sự thay đổi nhất định, NTD không 

chỉ còn mua sản phẩm theo sở thích mà còn quan tâm việc DN có thực hiện CSR hay 

không, DN có những đóng góp được những gì cho xã hội.  

Dựa theo nội dung của lý thuyết SET cho thấy rằng, DN ngành hàng NUGKKC 

khi thực hiện các hoạt động CSR sẽ nhận được phản hồi tích cực từ NTD. Ngày nay, 

NTD sản phẩm NUGKKC ngày càng chú trọng đến vấn đề CSR, không có sự khác biệt 

khi so sánh theo giới tính, thu nhập và trình độ của NTD đối với cảm nhận về CSR. Khi 

NTD cảm nhận doanh nghiệp NUGKKC thực hiện tốt CSR thì NTD sẽ có niềm tin, cảm 

nhận danh tiếng tốt, chia sẽ các thông tin eWOM tốt về với doanh nghiệp, làm cho NTD 

yêu thích thương hiệu của doanh nghiệp, từ đó tác động tới HV tiêu dùng. Do đó, DN 

nên tích cực thực hiện các hoạt động CSR để gia tăng HV tiêu dùng, DN phải xem CSR  
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như là một chiến lược chứ không còn đơn thuần là các hoạt động tự nguyện của DN đối 

với xã hội. Kết quả NC này có đóng góp trong việc cung cấp những kết luận xác định 

tầm quan trọng của CSR đối với DN ngành hàng NUGKKC khu vực ĐBSCL. 

 

 

Tóm tắt chương 4: 

Chương 4, luận án đã trình bày kết quả những kết quả chính như sau: 

Qua kết quả thực hiện NC chính thức thấy rằng các thang đo lường được sử dụng 

trong luận án này đáp ứng tiêu chuẩn về mức tin cậy và tính giá trị, các biến đo lường 

được bổ sung vào thang đo cũng đạt tiêu chuẩn về mức tin cậy và tính giá trị, phù hợp 

bối cảnh thực hiện NC của luận án đối với ngành hàng NUGKKC ở khu vực ĐBSCL.  

- Kết quả thực hiện CB-SEM kết luận rằng có 10 giả thuyết NC được chấp nhận 

với khoảng tin cậy 95% và bác bỏ 01 giả thuyết. Kết quả NC đã cho thấy CSR có tác 

động trực tiếp đến HV tiêu dùng. Bên cạnh đó, CSR còn tác động gián tiếp đến HV tiêu 

dùng thông qua 3 biến trung gian là danh tiếng, niềm tin thương hiệu, và eWOM. NTD 

NUGKKC ngày càng quan tâm đến vấn đề CSR, không có sự khác biệt khi so sánh theo 

giới tính, thu nhập và trình độ. Từ kết quả NC, sẽ làm cơ sở đưa ra hàm ý quản trị để 

góp phần gia tăng HV tiêu dùng, và nâng cao việc thực hiện CSR của doanh nghiệp 

ngành hàng NUGKKC khu vực ĐBSCL. 

Qua kết quả NC đã thực hiện ở Chương 4, luận án đã đạt được các mục tiêu cụ 

thể là: mục tiêu 1 là xác định các nhân tố tác động trực tiếp, gián tiếp trong MQH tác 

động của CSR đến HV tiêu dùng trong trường hợp sản phẩm NUGKKC khu vực 

ĐBSCL, và mục tiêu 2 là đo lường tác động trực tiếp và gián tiếp của CSR đến HV tiêu 

dùng trong trường hợp sản phẩm NUGKKC khu vực ĐBSCL, mục tiêu 3 là đề xuất hàm 

ý quản trị nhằm nâng cao tác động của CSR đến HV tiêu dùng trong trường hợp sản 

phẩm NUGKKC khu vực ĐBSCL sẽ được trình bày ở Chương 5. 
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CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN CỦA NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

 

Nội dung ở Chương 5, luận án sẽ trình bày kết luận của NC, đề xuất hàm ý quản 

trị, trình bày đóng góp về lý luận và thực tiễn của NC, hạn chế của NC và đề xuất hướng 

NC tương lai. 

 

5.1 Kết luận của nghiên cứu 

Luận án đã thực hiện NC định tính và định lượng sơ bộ để xây dựng thang đo 

lường các khái niệm NC. Luận án đã đánh giá các thang đo: CSR, Danh tiếng doanh 

nghiệp, Niềm tin thương hiệu, eWOM, Truyền miệng điện tử, Hành vi tiêu dùng thông 

qua các phương pháp kiểm định Cronbach’s α, phân tích EFA, CFA, CB-SEM, kiểm tra 

lại ước lượng mô hình bằng Bootstrap, và phân tích đa nhóm theo biến giới tính, độ tuổi 

và thu nhập. 

Về nghiên cứu định tính: luận án đã thực hiện NC định tính khám phá và NC 

định tính xây dựng thang đo. 

- NC định tính khám phá: được thực hiện qua việc khảo sát 42 NTD để đánh giá 

cảm nhận của NTD về CSR và tác động của CSR đến hành vi của NTD đối với ngành 

hàng NUGKKC tại thành phố Cần Thơ. Hầu hết NTD thừa nhận rằng các cảm nhận về 

CSR có tác động đến cảm nhận của họ về danh tiếng doanh nghiệp, làm tăng niềm tin 

của họ đối với DN và HV tiêu dùng. Kết quả NC định tính khám phá có kết quả tương 

đồng với NC của Nguyễn Hồng Hà và cs (2013) rằng hoạt động CSR có ảnh hưởng đến 

danh tiếng và niềm tin của NTD. Ở luận án này, kết quả định tính khám phá còn cho 

thấy rằng những hoạt động CSR của DN ngành hàng NUGKKC còn tác động đến hành 

vi truyền miệng trên mạng xã hội và HV tiêu dùng. 

- NC định tính xây dựng thang đo: được tiến hành qua phỏng vấn 13 chuyên gia. 

Thang đo những khái niệm ở NC này được tiếp tục kế thừa từ các NC trước và có bổ 

sung, điều chỉnh qua thảo luận với chuyên gia cho phù hợp với nội dung NC của luận 

án. Kết quả đạt được ở bước này là các thang đo sơ bộ khái niệm NC, cụ thể: Thang đo 

sơ bộ cảm nhận về CSR gồm có 7 biến đo lường, thang đo sơ bộ khái niệm Danh tiếng 

doanh nghiệp gồm 7 biến đo lường, thang đo sơ bộ khái niệm Niềm tin thương hiệu gồm 
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5 biến đo lường, thang đo sơ bộ khái niệm Truyền miệng điện tử gồm 4 biến đo lường, 

thang đo sơ bộ khái niệm Hành vi tiêu dùng gồm 5 biến đo lường.  

Về nghiên cứu định lượng sơ bộ: được thực hiện qua việc khảo sát 70 NTD 

bằng kỹ thuật chọn mẫu thuận tiện với hình thức khảo sát trực tiếp, qua phân tích 

Cronbach’s α và EFA cho thấy toàn bộ thang đo lường đều đạt tiêu chuẩn về mức tin 

cậy, độ hội tụ và giá trị phân biệt. Kết quả kiểm tra Cronbach’s Anlpha đã loại ra 5 biến 

đo lường. Thực hiện EFA sơ bộ thì kết quả rút trích các nhân tố phù hợp với mô hình lý 

thuyết đề xuất. Qua kết quả NC sơ bộ, có 23 biến đo lường đạt yêu cầu được tiếp tục 

dùng cho NC chính thức, cụ thể thang đo cảm nhận về CSR gồm có 5 biến đo lường, 

thang đo khái niệm Danh tiếng doanh nghiệp gồm 5 biến đo lường, thang đo khái niệm 

Niềm tin thương hiệu gồm 4 biến đo lường, thang đo khái niệm Truyền miệng điện tử 

gồm 4 biến đo lường, thang đo khái niệm Hành vi tiêu dùng gồm 5 biến đo lường. 

Về nghiên cứu chính thức: được tiến hành qua việc khảo sát 1.019 NTD, chọn 

mẫu theo phương pháp xác suất và phi xác suất, hình thức khảo sát là trực tiếp và trực 

tuyến. Trong NC chính thức, tác giả tiếp tục kiểm tra lại mức tin cậy thang đo bằng phân 

tích Cronbach’s α. Kết quả kiểm tra mức tin cậy đã loại ra 1 biến REP5 trong thang đo 

danh tiếng. Qua đánh giá bằng phương pháp EFA thì không có loại biến, 22 biến đo 

lường còn lại đạt mức tin cậy, đạt yêu cầu về độ hội tụ, và đạt tiêu chuẩn về giá trị phân 

biệt. Như vậy, thang đo lường các khái niệm NC sau khi đã hiệu chỉnh phù hợp với bối 

cảnh NC đối với ngành hàng nước uống uống giải khát không cồn ở khu vực ĐBSCL. 

Kết quả thực hiện NC chính thức, kết luận rằng: 

- Toàn bộ thang đo lường được dùng trong luận án này đạt được yêu cầu mức tin 

cậy và tính giá trị, và các biến đo lường được bổ sung vào thang đo trong luận án này 

cũng đạt mức tin cậy và tính giá trị. 

- Kết quả thực hiện CB-SEM cho thấy vai trò quan trọng của CSR tác động đến 

HV tiêu dùng, cụ thể: 

(1) Kết quả phân tích đã kết luận rằng CSR có tác động trực tiếp đến HV tiêu 

dùng, kết quả NC này phù hợp với các NC trước đây điển hình như điển hình như 

Bianchi và cs (2019), Tung-Ju Wu và cs (2016), Butt (2016), Bhattacharya và Sen 

(2004). Kết quả NC này cho thấy rằng xu hướng tiêu dùng đã có sự thay đổi nhất định, 

NTD không chỉ còn mua sản phẩm theo sở thích mà còn quan tâm việc DN có thực hiện  
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trách nhiệm đối với xã hội hay không, doanh nghiệp có những đóng góp được những gì 

cho xã hội. Khi NTD cảm nhận rằng DN NUGKKC thực hiện tốt CSR thì NTD sẽ chọn 

mua các hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất. NC này đã chứng minh vai trò quan trọng 

của CSR trong sự tác động đến HV tiêu dùng. DN nên tích cực thực hiện các hoạt động 

CSR để kích thích HV tiêu dùng, phải xem CSR là một chiến lược trong kinh doanh hơn 

là hoạt động từ thiện tự nguyện. 

(2) Danh tiếng doanh nghiệp đóng vai trò trung gian trong MQH tác động của 

CSR đến HV tiêu dùng. Phát hiện của NC này cho thấy, CSR có tác động trực tiếp đến 

danh tiếng DN, khi DN thực hiện tốt CSR thì cũng đồng nghĩa với việc doanh nghiệp 

đang xây dựng danh tiếng, khi NTD cảm nhận doanh nghiệp có danh tiếng sẽ tác động 

đến HV tiêu dùng. Các NC trước đây đã cho thấy sự tác động của CSR đến danh tiếng 

(Bianchi và cs, 2019; Tong và cs, 2019; Shwu-Ing Wu và cs, 2014; Helm và cs, 2010), 

tác động của danh tiếng đến HV tiêu dùng (Sindu và cs, 2017; Tong và cs, 2014). Kết 

quả này của NC tiếp tục xác định rằng danh tiếng đóng vai trò là biến trung gian trong 

MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng trong ngành hàng NUGKKC khu vực 

ĐBSCL. Do đó, DN ngành hàng NUGKKC cần coi CSR như là một chiến lược để xây 

dựng danh tiếng doanh nghiệp, từ đó tác động tích cực đến HV tiêu dùng. 

 (3) Niềm tin thương hiệu đóng vai trò trung gian trong MQH tác động của CSR 

đến HV tiêu dùng. Từ kết quả thực hiện CB-SEM cho thấy, CSR có tác động trực tiếp 

đến niềm tin thương hiệu, khi doanh nghiệp thực hiện tốt CSR thì cũng có nghĩa là DN 

đang xây dựng được niềm tin đối với NTD. Niềm tin thương thiệu cũng tác động đến 

HV tiêu dùng.  Những NC trước đây cũng đã xác định có sự tác động của CSR đến niềm 

tin thương hiệu (Swaen và Chumpitaz, 2008; Sindhu và cs, 2017; Saleem và Gopinath, 

2015; Butt, 2016; Nguyễn Thị Phương Thảo và cs, 2019), tác động của niềm tin đến HV 

tiêu dùng (Sindu và cs, 2017; Butt, 2016; Saleem và Gopinath, 2015; Zhilong Tian và 

cs, 2011). Kết quả này của NC tiếp tục chứng minh rằng niềm tin thương hiệu có vai trò 

trung gian trong MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng trong ngành hàng NUGKKC 

khu vực ĐBSCL. 
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(4) eWOM đóng vai trò trung gian trong MQH tác động của CSR đến HV tiêu 

dùng. Những NC đã thực hiện trước đây đã cho thấy tác động độc lập của CSR đến 

eWOM (Fatma và cs, 2020); tác động độc lập của eWOM đến HV tiêu dùng (Abdallah, 

2015; Phạm Văn Tuấn, 2020). Hầu như chưa có NC nào trước đây NC vai trò trung gian 

của eWOM trong sự tác động của CSR đến HV tiêu dùng. Kết quả này của NC cho thấy 

rằng eWOM có vai trò trung gian trong MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng trong 

ngành hàng NUGKKC khu vực ĐBSCL.  

Đây cũng là đóng góp mới của NC này so với những NC trước đây. Kết luận này 

tiếp tục chứng minh tầm quan trọng của CSR trong bối cảnh mới tại Việt Nam, khi các 

phương tiện mạng xã hội có xu hướng ngày càng phổ biến, việc tiếp cận các eWOM 

trực tuyến đối với vấn đề CSR ngày càng dễ dàng hơn thì việc doanh nghiệp ngành hàng 

NUGKKC thực hiện tốt CSR sẽ mang lại ý nghĩa quan trọng, nó sẽ tác động trực tiếp 

và gián tiếp đến hành vi NTD. 

(5) Kết quả thực hiện phân tích đa nhóm cho thấy rằng khi thực hiện phân tích 

đa nhóm đối với các biến kiểm soát: biến giới tính, biến thu nhập, và biến trình độ của 

NTD cho thấy rằng không khác biệt, kết quả này cho thấy NTD ngày càng quan tâm đến 

hoạt động CSR của DN, cảm nhận về CSR của DN tác động đến HV tiêu dùng được 

xem là có tác động như nhau giữa các nhóm. Kết luận này tiếp tục chứng minh tầm quan 

trọng của CSR trong bối cảnh mới tại Việt Nam, việc doanh nghiệp ngành hàng 

NUGKKC thực hiện tốt CSR sẽ có ý nghĩa quan trọng, nó sẽ tác động trực tiếp đến HV 

tiêu dùng và góp phần xây dựng danh tiếng doanh nghiệp, niềm tin thương hiệu và truyền 

miệng điện tử đối với mọi NTD, mà không có sự khác biệt theo giới tính, thu nhập và 

trình độ. 

Như vậy, qua tiến trình NC, luận án đã đạt được được các mục tiêu NC, cụ thể 

là mục tiêu 1 là xác định các nhân tố tác động trực tiếp, gián tiếp trong MQH tác động 

của CSR đến HV tiêu dùng trong trường hợp sản phẩm NUGKKC khu vực ĐBSCL, và 

mục tiêu 2 là đo lường tác động trực tiếp và gián tiếp của CSR đến HV tiêu dùng trong 

trường hợp sản phẩm NUGKKC khu vực ĐBSCL, mục tiêu 3-đề xuất những hàm ý quản 

trị nhằm nâng cao tác động của CSR đến HV tiêu dùng trong trường hợp sản phẩm 

NUGKKC khu vực ĐBSCL được trình bày ở phần 5.2 
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5.2 Hàm ý quản trị 

Kết quả NC luận án cung cấp bằng chứng thực tiễn cho thấy cảm nhận về CSR 

có tác động tích cực đến HV tiêu dùng trong ngành hàng NUGKKC. Kết quả này cung 

cấp những kiến thức có giá trị cho các nhà quản trị về lợi ích của việc thực hiện CSR tác 

động như thế nào đến HV tiêu dùng. Dựa trên kết quả NC về tác động của CSR đến HV 

tiêu dùng trường hợp sản phẩm NUGKKC khu vực ĐBSCL, luận án đề xuất các hàm ý 

quản trị sau: 

5.2.1 Xây dựng chiến lược CSR 

Kết quả của NC này tiếp tục chứng tỏ CSR có tác động trực tiếp đến HV tiêu 

dùng trong ngành hàng NUGKKC khu vực ĐBSCL, NTD sẽ ưu tiên chọn mua những 

hàng hóa của các DN có thực hiện CSR vì NTD cảm nhận được hàng đọng của họ cũng 

góp phần vì xã hội (Sen & Bhattacharya, 2001). Trong môi trường kinh doanh đặc trưng 

bởi sự cạnh tranh gay gắt ngày nay, CSR được coi như là một chiến lược quan trọng để 

hỗ trợ các doanh nghiệp duy trì thế mạnh cạnh tranh của mình (Hanaysha, 2017).  

Những NC trước đây cũng đã xác định rằng cảm nhận về CSR của NTD có tác 

động đến thái độ đối với sản phẩm (Shwu-Ing Wu và cs, 2014; Tung-Ju Wu & cs, 2016; 

Zhilong Tian và cs, 2011), đặc điểm nhận dạng với một thương hiệu nhất định (Sen và 

Bhattacharya, 2001) và ý định mua (Shwu-Ing Wu và cs, 2014; Sharma và cs, 2018; 

Tong và cs, 2014) cũng như hành vi mua hàng thực tế (Hanaysha, 2017; Butt, 2016; 

Farrukh, 2016). Do đó, nhà quản trị doanh nghiệp ngành hàng NUGKKC khu vực 

ĐBSCL nên áp dụng CSR như là một chiến lược kinh doanh để thu hút và giữ chân 

NTD.  

Trong nhiều năm gần đây, CSR đã được xem như một công cụ để các công ty 

phát triển MQH lâu dài với các bên liên quan, trong đó có bên liên quan quan trọng nhất 

của mọi doanh nghiệp là NTD. NTD đã chú ý đến những vấn đề đạo đức và xã hội khi 

lựa chọn mua hàng (Carrigan và cs, 2004), họ thường ưu tiên lựa mua hàng hóa của DN 

thực hiện tốt CSR. CSR góp phần làm tăng cảm nhận tích cực của NTD đối với doanh 

nghiệp, nâng cao hình ảnh thương hiệu và tác động đến hành vi mua của NTD (Tung-

Ju Wu và cs, 2016). 
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Thực tế đã thể hiện rằng trong bối cảnh ảnh hưởng đại dịch Covid 19 buộc tất cả 

các loại hình doanh nghiệp phải hoạt động tốt hơn, khi đó CSR trở thành một chiến lược 

quan trọng nhằm thu hút NTD. Các hoạt động CSR của DN ngành hàng NUGKKC càng 

được NTD chú trọng hơn, CSR trở thành một yếu tố quan trọng không thể thiếu đối với 

nhiều doanh nghiệp để làm chiến lược thu hút khách hàng. Kết quả NC luận án cho thấy 

CSR có tác động đến phản ứng tích cực của NTD, cụ thể cảm nhận của NTD về CSR có 

tác động trực tiếp đến danh tiếng, niềm tin, truyền miệng điện tử, và HV tiêu dùng. Nhà 

quản trị doanh nghiệp ngành hàng NUGKKC nên xem CSR như là chiến lược để gia 

tăng cảm nhận của NTD về CSR, đặc biệt là trách nhiệm liên quan đến NTD.  

Nhiều doanh nghiệp áp dụng chương trình CSR để thỏa mãn nhu cầu của các bên 

liên quan (Maignan và cs, 2004), và trong số những bên liên quan thì NTD dường như 

nhạy cảm hơn với các hoạt động CSR (Bhattacharya và Sen, 2004). Như vậy việc thực 

hiện tốt CSR là một chiến lược quan trọng đối với các DN ngành hàng NUGKKC để cải 

thiện vị trí của họ đối với NTD.  

Hiện nay, với tính cạnh tranh gay gắt trong ngành hàng NUGKKC, để giữ vững 

và nâng cao thị phần của mình, DN ngành hàng NUGKKC cần phải không ngừng nâng 

cao mức cảm nhận của NTD đối với DN thông qua những chiến lược CSR. Thực hiện 

tốt CSR sẽ đem đến nhiều lợi ích tích cực cho DN ngành hàng NUGKKC, vì hành vi 

của NTD có ảnh hưởng từ việc cảm nhận hoạt động CSR của DN. 

Để gia tăng cảm nhận của NTD về CSR, nhà quản trị doanh nghiệp ngành hàng 

NUGKKC cần cung cấp thông tin chính xác về hàng hóa cho NTD, tuân thủ các thỏa 

thuận đã cam kết với NTD, cung cấp sản phẩm đem lại giá trị tốt nhất cho sức khỏe 

NTD, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi dịch bệnh Covid 19 vẫn chưa chấm dứt thì 

việc cung cấp sản phẩm tốt cho sức khỏe NTD là cách tốt nhất để doanh nghiệp tạo niềm 

tin, danh tiếng và sự ủng hộ của NTD.  

Bên cạnh đó, hiện nay NTD NUGKKC cũng đã chú ý đến khía cạnh trách nhiệm 

của doanh nghiệp trong việc tuân thủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Bởi NTD nhận 

thức được việc Chính phủ sử dụng ngân sách để xây dựng các hoạt động phục vụ cho 

cộng đồng như đường giao thông, trường học, bệnh viện,… Do đó, việc thực hiện trách 

nhiệm tuân thủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước sẽ làm cho NTD cảm thấy việc mua  
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hàng của họ cũng góp phần đóng góp xây dựng phát triển kinh tế xã hội của đất nước, 

làm cho họ sẵn lòng ủng hộ mua hàng hóa của DN. Thực tế đã cho thấy rằng NTD đã 

tẩy chay trước sự việc một doanh nghiệp nước uống giải khát có vốn đầu tư nước ngoài 

không nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong một giai đoạn dài, vì NTD nhận biết rằng 

việc mua hàng của DN này sẽ không có đóng góp cho xã hội, đất nước. Có thể nhận 

thấy, các DN quan tâm đến CSR cũng như thực hiện tốt nghĩa vụ thuế luôn là những 

DN phát triển bền vững và thành công, tạo được vị thế trên thương trường, được NTD 

tin tưởng và đánh giá cao. Từ những kết quả của NC cho thấy nhà quản trị DN nên thực 

hiện tuân thủ nghĩa vụ thuế để nâng cao cảm nhận của NTD về hoạt động CSR của DN.  

Ngoài ra, doanh nghiệp NUGKKC nên tập trung vào các chương trình từ thiện, 

dự án vì cộng đồng như là hoạt động CSR thường xuyên của DN. Đặc biệt, trong bối 

cảnh dịch bệnh Covid-19, mặc dù gặp phải nhiều khó khăn do sự tác động bởi dịch bệnh 

Covid-19, nhiều doanh nghiệp NUGKKC đã cùng nhau hỗ trợ nguồn lực chung tay với 

toàn xã hội đẩy lùi dịch bệnh như cắt giảm các chi phí quảng cáo và dùng ngân sách đó 

để thực hiện các chương trình hỗ trợ cộng đồng chống dịch Covid-19, hoạt động trao 

tặng những bữa cơm ấm áp tình người tới những người có hoàn cảnh khó khăn bị tác 

động bởi đại dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp đã quyên góp các vật tư y tế, nước rửa 

tay sát khuẩn và NUGKKC cho đội ngũ y bác sĩ, trung tâm y tế, tình nguyện viên và các 

khu vực cách ly tập trung. Điều này góp phần gia tăng cảm nhận về CSR của NTD đối 

với DN. 

5.2.2 Xây dựng chiến lược nâng cao danh tiếng 

Kết quả NC luận án khẳng định rằng việc thực hiện CSR có tác động tích cực 

đến danh tiếng doanh nghiệp, và qua đó tác động mạnh mẽ đến HV tiêu dùng. Thêm vào 

đó, kết quả kiểm định cũng xác định danh tiếng doanh nghiệp đóng vai trò trung gian 

trong MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng.  

Các hoạt động CSR chất lượng sẽ giúp cho DN tạo dựng được thương hiệu mạnh 

và danh tiếng tốt (Malik, 2015). Các bên liên quan thường cảm nhận danh tiếng tốt đối 

với những DN thực hiện tốt CSR (Maden và cs, 2012). Như vậy, hoạt động CSR giúp 

tạo nên sức hấp dẫn của DN đối với các bên liên quan tiềm năng, bao gồm cả NTD.  
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Khi DN có danh tiếng tốt thì hành vi mua của NTD ngày càng cao. Ngày nay, 

danh tiếng của doanh nghiệp đã được xem là một tài sản quan trọng cho sự phát triển 

liên tục của DN, đặc biệt trong bối cảnh những thay đổi liên tục và bất ngờ điển hình 

như ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã làm cho danh tiếng doanh nghiệp càng trở nên 

quan trọng.  

Để nâng cao cảm nhận về danh tiếng từ NTD, nhà quản trị doanh nghiệp ngành 

hàng NUGKKC phải xây dựng chiến lược nâng cao danh tiếng, nên xem CSR như là 

một công cụ hiệu quả để nâng cao cảm nhận về danh tiếng doanh nghiệp. Để NTD cảm 

nhận về danh tiếng của DN thì DN rõ ràng cần phải truyền đạt những hoạt động CSR 

đến với NTD. 

5.2.3 Xây dựng chiến lược nâng cao niềm tin thương hiệu 

Kết quả NC luận án cũng xác định việc thực hiện CSR có tác động thuận chiều 

đến niềm tin thương hiệu, và qua đó tác động đến HV tiêu dùng. Kết quả phân tích cũng 

thể hiện rằng niềm tin thương hiệu cũng đóng vai trò trung gian trong MQH tác động 

của CSR đến HV tiêu dùng.  

Các hoạt động CSR của DN dẫn đến sự gắn bó tình cảm của NTD, làm tăng niềm 

tin của họ đối với thương hiệu (Raza và cs, 2018). Khi NTD có niềm tin với doanh 

nghiệp, họ sẽ ủng hộ doanh nghiệp thông qua hành vi mua hàng. Vì vậy, các doanh 

nghiệp cần dành ngân sách để hỗ trợ các hoạt động CSR, đồng thời phải tạo được niềm 

tin của NTD thông qua chiến lược CSR.  

CSR là yếu tố rất quan trọng để xây dựng niềm tin của NTD, NTD sẵn lòng bỏ 

ra chi phí cao hơn cho các hàng hóa mà họ tin tưởng (Daniela và cs, 2010). Khi NTD có 

niềm tin đối với thương hiệu thì để họ sẽ ưu tiên chọn mua hàng hóa của DN, dễ dàng 

trở thành một NTD trung thành của doanh nghiệp, họ có thể mua hàng hóa không chỉ 

một lần mà còn nhiều lần và cũng như giới thiệu và truyền miệng thông tin tốt về thương 

hiệu của doanh nghiệp. 
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5.2.4 Xây dựng chiến lược nâng cao eWOM 

Kết quả NC luận án cũng khẳng định việc thực hiện CSR có tác động tích cực 

đến eWOM, và qua đó tác động đến HV tiêu dùng. Kết quả phân tích cũng cho thấy 

rằng eWOM cũng đóng vai trò trung gian trong MQH tác động của CSR đến HV tiêu 

dùng.  

NTD thường có cảm nhận tốt đối với doanh nghiệp qua việc tiếp cận eWOM tốt 

trên mạng xã hội, các eWOM được NTD đánh giá thường có mức tin cậy vì chúng được 

chia sẻ từ người thân hay bạn bè, và dễ dàng được kiểm chứng (Colleoni, 2013). eWOM 

ngày nay đang là yếu tố ảnh hưởng quan trọng đối với quá trình ra quyết định mua hàng 

của NTD (Chan & Ngai, 2011), cùng với sự tăng trưởng của internet và thương mại điện 

tử, eWOM đang thay đổi hành vi NTD, và ngay cả khi ra chọn mua hàng trực tiếp, NTD 

vẫn xem xét thông tin từ eWOM (Abdallah, 2015).  

Hiện nay, các phương tiện truyền thông mạng xã hội đã nhận được sự quan tâm 

đáng kể từ cả các nhà NC, doanh nghiệp và NTD. Thông qua eWOM trên phương tiện 

mạng xã hội, DN không chỉ truyền đạt thông tin về CSR mà còn có thể tạo ra các cuộc 

đối thoại song phương với NTD, chẳng hạn như nhận được sự phản hồi, chia sẽ và bình 

luận từ NTD. Fatma và cs (2020) xác nhận rằng hoạt động CSR của doanh nghiệp sẽ tạo 

ra eWOM tích cực từ phía NTD. Mohr và cs (2001) chỉ ra rằng việc đánh giá sản phẩm, 

doanh nghiệp và hành vi mua hàng phụ thuộc vào số lượng và bản chất của thông tin 

CSR được chia sẻ.  

Để hoạt động CSR hiệu quả, doanh nghiệp ngành NUGKKC có thể sử dụng hoạt 

động eWOM để cung cấp thông tin cho cộng đồng và những bên liên quan biết được 

các hoạt động CSR của DN. Thực tế đã cho thấy khi DN gặp khủng hoảng, hoạt động 

CSR sẽ giúp doanh nghiệp lấy lại hình ảnh khi doanh nghiệp biết cách vận dụng CSR 

vào chiến lược kinh doanh, xây dựng niềm tin đối với NTD. 
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5.3 Đóng góp của nghiên cứu 

5.3.1 Đóng góp về mặt lý luận 

- Luận án đã xây dựng được mô hình tích hợp về tác động của CSR đến HV tiêu 

dùng gồm CSR, danh tiếng doanh nghiệp, niềm tin thương hiệu, eWOM và HV tiêu 

dùng. Trong đó danh tiếng doanh nghiệp, niềm tin thương hiệu, eWOM đóng vai trò 

trung gian. 

- Luận án đã đóng góp vào cơ sở lý thuyết hệ thống thang đo lường đối với khái 

niệm CSR, cụ thể là bổ sung 3 biến đo lường mới phù hợp với ngành hàng NUGKKC: 

(1) “doanh nghiệp thực hiện tốt các thỏa thuận đã cam kết với NTD”, vì trong thời gian 

qua đã có doanh nghiệp trong ngành hàng nước uống giải khát không tuân thủ các thỏa 

thuận đã cam kết với khách hàng; (2) “doanh nghiệp cung cấp sản phẩm mang lại giá trị 

tốt nhất cho sức khỏe NTD”, hiện nay ngày càng có nhiều loại NUGKKC có công dụng 

tốt cho sức khỏe được tung ra thị trường, các sản phẩm truyền thống như nước ngọt có 

ga không còn được chiếm vị trí ưu thế, do sự ảnh hưởng của dịch Covid-19, NTD ngày 

càng chú ý đến các hàng hóa mang lại lợi ích tốt cho sức khỏe hơn so với trước đây; (3) 

“doanh nghiệp có đóng góp nhiều cho ngân sách quốc gia”, vì NTD đã nhận thức được 

việc doanh nghiệp đóng góp cho ngân sách có ý nghĩa quan trọng, NTD mong muốn 

HV tiêu dùng của họ cũng góp phần vào sự phát triển của quốc gia. Đây là những điểm 

mới trong thang đo khái niệm CSR khi xem xét trong ngành hàng NUGKKC.  

- Các kết quả NC trước đây còn có sự khác nhau rằng CSR có tác động đến HV 

tiêu dùng (Pires và cs, 2020; Fatma và cs, 2020; Servera-Francés và cs, 2019; Bianchi 

và cs, 2019; Sharma và cs, 2018) hoặc CSR không có tác động đến HV tiêu dùng (Eshra 

và cs, 2017; Arli và cs, 2010; Imran Ali, 2010). NC này đã chứng minh MQH còn chưa 

thống nhất trong các NC trước, cụ thể NC này củng cố quan điểm rằng CSR có tác động 

thật sự đến HV tiêu dùng. 

- NC chứng minh được MQH mang tính đặc thù của lĩnh vực NUGKKC tại thị 

trường ĐBSCL rằng CSR có tác động trực tiếp và gián tiếp đến HV tiêu dùng. Thứ nhất, 

CSR có tác động trực tiếp đến HV tiêu dùng. Thứ hai, CSR tác động gián tiếp đến HV 

tiêu dùng thông qua các biến trung gian là danh tiếng DN, niềm tin thương hiệu và 
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eWOM. Kết luận này tiếp tục chứng minh tầm quan trọng của CSR trong bối cảnh mới 

tại Việt Nam đã có nhiều DN trong ngành hàng NUGKKC vi phạm CSR. 

- Luận án là một trong số ít NC vai trò trung gian của trong sự tác động của CSR 

đến HV tiêu dùng, đặc biệt là vai trò trung gian của eWOM. Đây là đóng góp mới của 

luận án này so với những NC đã thực hiện, những NC trước đây đã NC riêng biệt về tác 

động của CSR đến eWOM (Fatma và cs, 2020) hoặc tác động của eWOM đến HV tiêu 

dùng (Abdallah, 2015; Phạm Văn Tuấn, 2020). Hầu như chưa có NC nào trước đây thực 

hiện NC vai trò trung gian của eWOM trong MQH tác động của CSR đến HV tiêu dùng. 

- Kết quả NC luận án bổ sung cơ sở luận rằng NTD ngày càng chú ý đến những 

hoạt động CSR của doanh nghiệp, cảm nhận của NTD về CSR có tác động đến HV tiêu 

dùng có ý nghĩa tác động như nhau giữa các nhóm giới tính, trình độ và thu nhập. Đây 

là một đóng góp mới về lý thuyết của NC này để bổ sung vào tri thức liên quan tới chủ 

đề CSR. 

5.3.2 Đóng góp về mặt thực tiễn 

Kết quả luận án cung cấp thêm minh chứng thực nghiệm làm phong phú thêm tác 

động của CSR đến HV tiêu dùng. Luận án đã NC khá toàn diện về tác động của CSR 

đến HV tiêu dùng trong ngành hàng NUGKKC khu vực ĐBSCL, luận án đã kết hợp NC 

định tính và NC định lượng để phân tích tác động của CSR đến HV tiêu dùng.  

Từ những kết quả NC CSR có tác động trực tiếp và gián tiếp đến HV tiêu dùng, 

các nhà quản trị DN nên xem việc thực hiện tốt CSR là chiến lược quan trọng để tác 

động tích cực đến HV tiêu dùng, đồng thời thực hiện tốt CSR còn góp phần nâng cao 

danh tiếng, niềm tin thương hiệu, và truyền miệng điện tử của NTD. Kết quả này sẽ góp 

phần động viên các DN ngành hàng NUGKKC thực hiện các chiến lược CSR. 

Kết quả NC đã đề xuất các hàm ý quản trị, góp phần giúp các nhà quản trị DN 

ngành hàng NUGKKC trong việc xây dựng, hoạch định và thực thi chiến lược về CSR 

nhằm tác động tích cực đến HV tiêu dùng trong ngành hàng NUGKKC khu vực ĐBSCL.  

Luận án có thể được dùng để làm nguồn tài liệu tham khảo có ích cho nghiên cứu 

sinh, học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh. 
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5.4 Hạn chế của luận án và gợi ý hướng nghiên cứu tương lai 

Ngoài những đóng góp của NC, luận án vẫn còn một số điểm hạn chế nhất định, 

cụ thể: 

Một là, mẫu NC thu thập dữ liệu bằng cách chọn mẫu thuận tiện, nên tính đại 

diện cho tổng thể ít nhiều vẫn còn hạn chế, mặc dù cỡ mẫu n=1.019 nhưng đối với tổng 

thể khu vực ĐBSCL là còn nhỏ. NC đã phân tích Boostrap (N=5.000), kết quả NC thể 

hiện các ước lượng có độ chệch rất nhỏ, do đó kết quả phân tích có thể suy rộng cho 

tổng thể. Nếu có thể tăng độ lớn mẫu và sử dụng kỹ thuật lấy mẫu xác suất phân bố đều 

ở mỗi tỉnh ở ĐBSCL để phản ánh tốt hơn cơ cấu tổng thể thì kết quả NC sẽ có mức tin 

cậy cao hơn. 

Hai là, về phạm vi khảo sát: luận án thực hiện khảo sát NTD trên địa bàn ở các 

tỉnh, thành phố thuộc ĐBSCL, vì vậy các NC tiếp theo có thể thực hiện khảo sát ở các 

khu vực khác. 

Ba là, nội dung NC của luận án chỉ thực hiện khảo sát đối với ngành hàng 

NUGKKC nói chung mà không thực hiện vào một doanh nghiệp, hãng sản xuất 

NUGKKC cụ thể nên có thể gây ra sự khó khăn nhất định cho đối tượng trả lời khảo sát.  

Bốn là, vì nội dung NC của luận án chỉ thực hiện khảo sát đối với ngành hàng 

NUGKKC nên có thể có sự khác biệt về thang đo lường đối với các hàng hóa, dịch vụ 

thuộc các lĩnh vực khác. Do đó, NC tương lai có thể thực hiện với một doanh nghiệp cụ 

thể hoặc các ngành hàng và lĩnh vực khác. 
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PHỤ LỤC 1 

DÀN BÀI NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH KHÁM PHÁ 

TÁC ĐỘNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN 

HÀNH VI TIÊU DÙNG - TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM NƯỚC UỐNG 

GIẢI KHÁT KHÔNG CỒN  

Xin chào Anh/Chị. 

Tôi tên Nguyễn Hoàng Khởi là nghiên cứu sinh ngành QTKD của Trường ĐH 

Trà Vinh. Tôi đang tiến hành cuộc nghiên cứu về tác động trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp đến hành vi tiêu dùng – trường hợp sản phẩm nước uống giải khát 

không cồn khu vực ĐBSCL. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp nhận ý kiến của 

Anh/Chị. Không có quan điểm nào của anh/chị được xem là đúng hay sai, tất cả 

ý kiến đều có giá trị, được giữ bí mật tuyệt đối và chỉ được sử dụng vào mục đích 

duy nhất là để nghiên cứu đề tài này. 

I/ THÔNG TIN CHUNG 

Giới tính:…………………………………………………………………………. 

Tuổi:……………………………………………………………………………… 

Trình độ:………………………………………………………………………… 

Vị trí công tác:………………………………………………………………….. 

Nơi công tác:……………………………………………………………………. 

Khám phá tác động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến hành vi tiêu dùng – 

trường hợp sản phẩm nước uống giải khát không cồn khu vực ĐBSCL được cảm 

nhận dưới góc độ của người tiêu dùng: 

Mức độ sử dụng nước uống giải khát không cồn dưới quy cách đóng chai hoặc 

lon?  

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Anh/Chị có nghe nói hoặc hiểu như thế nào về hoạt động CSR? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 
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Anh/Chị vui lòng cho biết những hoạt động nào được xem là hoạt động CSR đối 

với ngành nước uống giải khát không cồn? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Các vấn đề mà Anh/Chị quan tâm về hoạt động CSR của doanh nghiệp ngành 

nước uống giải khát không cồn? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Anh/Chị có cảm nhận gì về các doanh nghiệp thực hiện tốt CSR, đặc biệt là trong 

ngành nước uống giải khát không cồn? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

Theo Anh/Chị, những hoạt động CSR của doanh nghiệp có ảnh hưởng đến hành 

vi mua hàng của Anh/Chị hay không? 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 
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PHỤ LỤC 2:  

TỔNG HỢP THANG ĐO LIÊN QUAN  

TRONG CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY 

 

Thang đo trong nghiên cứu của Swaen & Chumpitaz (2008). Swaen, V. & Chumpitaz, 

R.C (2008), “Impact of Corporate Social Responsibility on consumer trust”, Recherche 

et Applications en Marketing, vol. 23, n° 4/2008 

Consumer perceptions of a company’s CSR 

To what extent do you agree with each of the following propositions about this company? 

I have the impression 

that this company tries to... (between 1 = disagree entirely and 7 = agree entirely) 

[Philanthropic activities] 

... help developing countries 

... support social and cultural activities (arts, culture, sports) in the regions where it 

operates 

... develop projects in poor countries 

... support humanitarian cause(s) 

[Respect for the environment] 

... reduce its consumption of natural resources 

... make its production process more environmentally friendly 

... make its products as ecological as possible 

[Respect for consumers] 

... look after consumers’ rights (in terms of after-sales service, guarantees, information) 

... treat customers fairly 

... provide consumers with accurate information about the products’ composition 

[Respect for workers] 

... treat workers fairly irrespective of gender and ethnic or religious background 

... create jobs 

... act in accordance with current laws and legislation 

... protect employee rights 

... help all employees who so desire to receive further training* 

... guarantee employees’ health and safety 

... respect human rights in all countries where the company operates* 

... not operate in countries where human rights are violated* 

Brand Trust 

To what extent do you agree with the following statements about this company? (between 

1 = disagree entirely 

and 7 = agree entirely) 

[Perceived credibility] 

This company’s products give me a sense of security 

I trust the quality of this company’s products 

Buying this company’s products is a quality guarantee 

[Perceived integrity] 

This company is interested in its customers* 
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This company is forthright in its dealing with consumers 

This company is honest with its customers 

 

Thang đo trong nghiên cứu của Saleem & Gopinath (2015). Saleem, F.,& Gopinath, C. 

(2015). “Corporate Social Responsibility and Customer Behavior: A Developing 

Country Perspective”. The Lahore Journal of Business.  (Autumn 2015): pp. 1–22 

 

Table 1: Latent and observed variables and Cronbach’s α values 

Variable  Observed variable  

Customer CSR  

CCSR1: X satisfies consumers’ needs 

CCSR2: X carefully checks origin of products 

CCSR3: X protects consumers’ rights 

Environmental 

CSR 

ECSR1: X cares for the natural environment 

ECSR2: X is attentive to recycling of materials 

ECSR3: X is sensitive to ecological issues 

Trust  

Trust1: You can count on X 

Trust2: I trust X 

Trust3: Customers can always rely on X 

Trust4: X keep their promises 

Brand loyalty  

BL1: I will not buy other brands if X is available at 

the store 

BL2: I consider myself loyal to X 

BL3: X is always my first choice 

Willingness to 

pay price 

premium 

WPPP1: Buying X seems smart to me even if they 

cost more 

WPPP2: I am ready to pay a higher price for X 

WPPP3: I would still buy X if other brands 

reduced their prices. 

 

 

Thang đo theo nghiên cứu của Ki-Han Chung và cs (2015). Ki-Han Chung, Ji-Eun Yu, 

Myeong-Guk Choi, and Jae-Ik Shin (2015), “The Effects of CSR on Customer 

Satisfaction and Loyalty in China: The Moderating Role of Corporate Image”, Journal 

of Economics, Business and Management, Vol. 3, No. 5, May 2015. 

Philanthropic responsibility 

1. This firm supports culture and art activities of local community. 

2. Managers and employees participate in charitable activities of their local 

communities. 

3. This firm supports private and public educational institutions. 

4. This firm assists to enhance quality of life in the local community. 

Ethical responsibility 

1. This firm operates in a manner consistent with expectations of societal and ethical 

norms. 

2. This firm recognizes and respects new ethical/moral norms. 

3. This firm prevents unethical behaviors in order to achieve organizational goals. 

4. This firm make efforts to be good citizenship. 
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Legal responsibility 

1. This firm operates business in a manner consistent with expectations of government 

and law. 

2. This firm obeys various federal, state, and local regulations. 

3. This firm fulfills its legal obligation. 

4. This firm meets minimal legal requirements related to goods and service. 

Economic responsibility 

1. This firm focuses on maximizing earnings. 

2. This firm is committed to profitability. 

3. This firm has a strong competitive position. 

4. This firm seeks a profitable business. 

Environmental contribution 

1. This firm practices recycling pollutants and wastes. 

2. This firm invests in energy conservation. 

3. This firm manufactures eco-friendly products. 

EC4. This firm sets out effluent treatment plant. 

Consumer protection 

1. This firm makes efforts to improve product quality. 

2. This firm settles customers' complaints quickly. 

3. This firm practices product improvement by customers' requirement. 

4. This firm makes efforts to improve customer service. 

Corporate image 

1. This firm has an overall clean reputation. 

2. This firm is open to consumers.  

3. This firm has good transparency. 

Customer satisfaction 

1. The policy of CSR of this firm meets my expectation. 

2. Overall, I am satisfied with CSR activities of this firm.  

3. Overall, I am satisfied with product and service of this firm. 

Customer loyalty 

1. I would like to positively speak to surrounding people about this firm. 

2. I would like to patronize this firm.  

3. I would like to recommend this firm to colleagues who seek my advice. 

Thang đo truyền miệng theo nghiên cứu của Walsh và cs (2008). Walsh G., & Mitchell 

V. (2008). “The effect of consumer confusion proneness on word of mouth, trust, and 

customer satisfaction”. European Journal of Marketing. Vol. 44 No. 6, 2010 

Word of mouth 

I like introducing new brands and products to my friends  

I like helping people by providing them with information about many kinds of 

products  

People ask me for information about products, places to shop, or sales 

Thang đo của Shwu-Ing Wu và cs (2014). Shwu-Ing Wu & Wen-Hsuan Wang (2014), 

“Impact of CSR Perception on Brand Image, Brand Attitude and Buying Willingness: A 

Study of a Global Café”, International Journal of Marketing Studies; Vol. 6, No. 6; 2014 

 

Loyalty  
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1.Starbucks is my top choice.  

2.I'd love to try Starbucks new products.  

3.I'm loyal to Starbucks brand.  

4.I'd be happy to spend time in search for Starbucks product information. 

Thang đo Danh tiếng của Helm và cs (2010). Helm, Eggert, Garnefeld (2010), 

“Modeling the impact of corporate reputation on customer satisfaction and loyalty 

using partial least squares” Handbook of partial least squares, 2010 – Springer 

Reputation 

Quality of products  

Commitment to protecting the environment  

Corporate success  

Treatment of employees  

Customer orientation  

Commitment to charitable and social issues  

Value for money of products  

Financial performance  

Qualification of management  

Credibility of advertising claims 

Thang đo của Hanaysha, 2017. Hanaysha, J.R (2018), “An examination of the factors 

affecting consumer’s purchase decision in the Malaysian retail market”, PSU Research 

Review, Vol. 2 No. 1, pp. 7-23 

Purchase decision  

I feel good about my decision to purchase products from this store’s brand 

I will positively recommend this store’s brand to other people 

I frequently purchase from this store’s brand  

I intent to purchase again from this store’s brand in the future 

Overall, I am satisfied about my purchase of goods from this store 
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PHỤ LỤC 3 

DÀN BÀI NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH ĐIỀU CHỈNH THANG ĐO 

TÁC ĐỘNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN 

HÀNH VI TIÊU DÙNG - TRƯỜNG HỢP SẢN PHẨM NƯỚC UỐNG 

GIẢI KHÁT KHÔNG CỒN 
 

Xin chào Anh/Chị. 

Tôi tên Nguyễn Hoàng Khởi là nghiên cứu sinh ngành QTKD của Trường ĐH 

Trà Vinh. Tôi đang tiến hành cuộc nghiên cứu về tác động trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp đến hành vi tiêu dùng – trường hợp sản phẩm nước uống giải khát 

không cồn khu vực ĐBSCL. Chúng tôi rất hân hạnh được tiếp nhận ý kiến của 

Anh/Chị. Không có quan điểm nào của anh/chị được xem là đúng hay sai, tất cả 

ý kiến đều có giá trị, được giữ bí mật tuyệt đối và chỉ được sử dụng vào mục đích 

duy nhất là để nghiên cứu đề tài này. 

Thời gian cuộc thảo luận khoảng 45 phút. Xin Anh/Chị giới thiệu một số thông 

tin cá nhân: 

Giới tính:…………………………………………………………………………. 

Tuổi:……………………………………………………………………………… 

Trình độ:……………………………………………….………………………… 

Vị trí công tác:…………………………………………………………………… 

Nơi công tác:…………………………………………………………………….. 

Mức độ sử dụng nước giải khát không cồn (đóng chai hoặc lon):……………... 

Anh/Chị vui lòng cho biết những ý kiến, những điểm cần bổ sung/ chỉnh sửa, loại 

bỏ đối với gợi ý dưới đây về các yếu tố sau: 

I. TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP 

Cung cấp chính xác thông tin về sản phẩm 

Đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng 

Nổ lực cải thiện chất lượng sản phẩm 

Đối xử công bằng với khách hàng 

Tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng (nhân đạo, từ thiện…) 

Nhanh chóng giải quyết các phản ảnh của người tiêu dùng 

Cố gắng cải thiện dịch vụ chăm sóc khách hàng 

Cung cấp sản phẩm theo nhu cầu khách hàng 
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Có kiểm tra nguồn gốc sản phẩm 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

II. DANH TIẾNG 

Chất lượng sản phẩm tốt 

Cam kết bảo vệ môi trường 

Kinh doanh thành công 

Đối xử với nhân viên 

Hướng về khách hàng 

Cam kết vấn đề từ thiện và xã hội 

Giá trị sản phẩm 

Hoạt động tài chính 

Trình độ quản lý 

Quảng cáo tin cậy 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

III. NIỀM TIN THƯƠNG HIỆU 

Sản phẩm của Công ty này cho tôi cảm giác an toàn 

Mua sản phẩm của Công ty này là một sự đảm bảo chất lượng 

Tôi tin tưởng vào chất lượng của Công ty này 
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Công ty này trung thực với khách hàng 

Công ty thẳng thắng trong giao dịch với khách hàng 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

IV. TRUYỀN MIỆNG ĐIỆN TỬ 

Tôi thích giới thiệu sản phẩm cho bạn bè 

Tôi thích cung cấp thông tin cho bạn bè 

Nếu ai đó hỏi tôi về nơi mua, tôi sẽ chỉ cho họ 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

V. HÀNH VI TIÊU DÙNG 

Tôi luôn chọn mua sản phẩm khi cần. 

Tôi rất hài lòng khi chọn mua sản phẩm 

Tôi sẵn lòng tiếp tục mua sản phẩm này 

Mua sản phẩm này có vẻ thông minh với tôi ngay cả khi chúng có giá cao hơn 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 
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PHỤ LỤC 4 - DANH SÁCH CHUYÊN GIA 

STT Nơi làm việc Vị trí Trình độ 

Mức độ sử dụng 

nước giải khát 

không cồn 

1 
Công ty Coca Cola Cần 

Thơ 
Giám sát bán hàng Đại học Thường xuyên 

2 
Công ty Number One Hậu 

Giang 
Quản lý bán hàng Đại học Thường xuyên 

3 Công ty Pepsico Cần Thơ Giám sát bán hàng  Đại học Thường xuyên 

4 
Khoa Kinh tế -Trường ĐH 

Cần Thơ 
Trưởng bộ môn Tiến sĩ Thường xuyên 

5 
Khoa Kinh tế -Trường ĐH 

Cần Thơ 
Giảng viên Tiến sĩ Thường xuyên 

6 
Viện Kinh tế xã hội Cần 

Thơ 
Nghiên cứu viên 

Thạc sĩ-

NCS 
Thường xuyên 

7 
Viện Nghiên cứu Phát triển 

ĐBSCL 
Nghiên cứu viên Tiến sĩ Thường xuyên 

8 
Viện Nghiên cứu Phát triển 

ĐBSCL 
Giảng viên Tiến sĩ Thường xuyên 

9 
Khoa Kinh tế - Luật, 

Trường ĐH Trà Vinh 
Giảng viên Tiến sĩ Thường xuyên 

10 
Trung tâm Tư vấn Đào tạo 

Nghiên cứu kinh tế  
Chuyên viên Thạc sĩ Thường xuyên 

11 Trường ĐH Nam Cần Thơ Giảng viên 
Thạc sĩ-

NCS 
Thường xuyên 

12 

Khoa Quản trị, Trường ĐH 

Kinh tế - Phân hiệu Vĩnh 

Long 

Giảng viên 
Thạc sĩ-

NCS 
Thường xuyên 

13 Trường ĐH Tây Đô Trưởng bộ môn Tiến sĩ Thường xuyên 
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PHỤ LỤC 5 

BẢNG KHẢO SÁT ĐỊNH LƯỢNG SƠ BỘ 

Kính chào Anh, Chị! 
 

Tôi tên là Nguyễn Hoàng Khởi là nghiên cứu sinh trường Đại học Trà Vinh, 

hiện tôi đang thực hiện đề tài: “Nghiên cứu tác động trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp đến hành vi tiêu dùng: trường hợp sản phẩm nước uống đóng 

chai giải khát không cồn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”. Nhằm mục đích 

khảo sát định lượng sơ bộ tác động trách nhiệm trách nhiệm xã hội của doanh 

nghiệp đến hành vi tiêu dùng của sản phẩm nước uống đóng chai giải khát không 

cồn, rất mong anh/chị dành vài phút trả lời các nội dung trong bảng câu hỏi này. 

Các kết quả do anh/chị cung cấp sẽ được giữ bí mật và chỉ phục vụ hoàn 

toàn cho việc nghiên cứu này. 

 

PHẦN 1: PHẦN SÀNG LỌC 

1. Độ tuổi của đáp viên: 

 dưới 18 tuổi => dừng phỏng vấn 

 từ 18 tuổi trở lên => tiếp tục. 

2. Tần suất mua nước uống giải khát không cồn do bản thân tự mua và đồng thời 

bản thân có sử dụng? 

 không có, có mua nhưng không sử dụng, sử dụng 1-2 lần/tuần => dừng phỏng 

vấn 

 thường xuyên ( ≥ 3 lần/tuần) => tiếp tục 

3. Anh chị có quan tâm về vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) 

trong ngành hàng nước uống giải khát không cồn khi chọn mua sản phẩm? 

 không có (chỉ xem xét đến vấn đề về giá, chất lượng,…) => dừng phỏng vấn 

 có quan tâm => tiếp tục 

PHẦN 2: NỘI DUNG 

4. Mức độ đồng ý của Anh/chị đối với các phát biểu sau đây về trách nhiệm 

xã hội (CSR) của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành hàng nước uống 

giải khát không cồn?  
Khoanh tròn vào các nội dung sau đây:  

1 là hoàn toàn không đồng ý…5 là hoàn toàn đồng ý. 

STT Nội dung  Mức độ đánh giá 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

1 
DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC cung 

cấp chính xác thông tin về sản phẩm 1 2 3 4 5 
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2 

DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC chịu 

trách nhiệm về chất lượng sản phẩm do DN 

sản xuất  1 2 3 4 5 

3 

DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC luôn 

cung cấp sản phẩm mang lại giá trị tốt nhất 

cho sức khỏe người tiêu dùng 1 2 3 4 5 

4 
DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC có 

đóng góp nhiều cho ngân sách quốc gia 1 2 3 4 5 

5 

DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC tuân 

thủ các thỏa thuận đã cam kết với người tiêu 

dùng 1 2 3 4 5 

6 

DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC tích 

cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng 

(nhân đạo, từ thiện…) 1 2 3 4 5 

7 

DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC nhanh 

chóng giải quyết các phản ảnh của người tiêu 

dùng 1 2 3 4 5 

 

 

5. Mức độ đồng ý của Anh/Chị đối với các phát biểu sau: 
Khoanh tròn vào các nhận định  

1 là hoàn toàn không đồng ý…5 là hoàn toàn đồng ý. 

STT Nhận định  Mức độ đồng ý 

Danh tiếng doanh nghiệp 

1 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi 

đồng ý rằng DN có danh tiếng về chất lượng 

sản phẩm tốt 1 2 3 4 5 

2 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi 

đồng ý rằng DN có danh tiếng trong việc bảo 

vệ môi trường 1 2 3 4 5 

3 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi 

đồng ý rằng DN có danh tiếng về kinh doanh 

thành công 1 2 3 4 5 

4 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi 

đồng ý rằng DN có danh tiếng luôn hướng về 

khách hàng 1 2 3 4 5 

5 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi 

đồng ý rằng DN có danh tiếng về thực hiện từ 

thiện và xã hội 1 2 3 4 5 

6 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi 

đồng ý rằng DN có danh tiếng về giá trị sản 

phẩm 1 2 3 4 5 

7 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi 

đồng ý rằng DN có danh tiếng đối xử với nhân 

viên tốt 1 2 3 4 5 
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Niềm tin thương hiệu 

8 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi tin 

mình được đảm bảo an toàn khi sử dụng sản 

phẩm  1 2 3 4 5 

9 
Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi tin 

tưởng chất lượng sản phẩm rất tuyệt vời  1 2 3 4 5 

10 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi tin 

rằng sản phẩm được DN cam đoan về chất 

lượng  1 2 3 4 5 

11 
Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, thì tôi 

tin DN cung cấp thông tin trung thực 1 2 3 4 5 

12 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, thì tôi 

tin DN thực hiện tốt các cam kết với khách 

hàng 1 2 3 4 5 

Truyền miệng điện tử 

13 

Tôi sẵn sàng giới thiệu sản phẩm của DN 

NUGKKC thực hiện tốt CSR cho mọi người, 

nhất là trên ứng dụng mạng xã hội 1 2 3 4 5 

14 

Tôi sẵn sàng cung cấp thông tin về DN 

NUGKKC thực hiện tốt CSR cho bạn bè, nhất 

là trên ứng dụng mạng xã hội 1 2 3 4 5 

15 

Tôi sẵn sàng chỉ mọi người nơi bán hàng hóa 

của DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, nhất là 

trên ứng dụng mạng xã hội 1 2 3 4 5 

16 

Tôi sẵn sàng kêu gọi mọi người tẩy chay sản 

phẩm của DN NUGKKC vi phạm CSR, đặc 

biệt là trên mạng xã hội 1 2 3 4 5 

Hành vi tiêu dùng 

17 
Tôi luôn chọn mua sản phẩm của DN 

NUGKKC thực hiện tốt CSR 1 2 3 4 5 

18 
Tôi rất hài lòng khi chọn mua sản phẩm của 

DN NUGKKC thực hiện tốt CSR 1 2 3 4 5 

19 

Tôi vẫn tiếp tục mua sản phẩm của DN 

NUGKKC thực hiện tốt CSR trong thời gian 

tới 1 2 3 4 5 

20 
Tôi sẵn lòng chi tiền cao hơn để chọn mua sản 

phẩm của DN NUGKKC thực hiện tốt CSR. 1 2 3 4 5 

21 
Tôi không bao giờ chọn mua sản phẩm của 

DN NUGKKC vi phạm CSR 1 2 3 4 5 
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PHẦN 3: THÔNG TIN CÁ NHÂN 

6. Nơi ở hiện tại (tỉnh, thành phố):………………………… 

7. Giới tính:     Nam                  Nữ 

8. Độ tuổi:  
 Từ 18 đến 22 tuổi       Từ 26 đến 30 tuổi          

 Từ 23 đến 25 tuổi       Lớn hơn 30 trở lên  

9. Trình độ học vấn: 

 Tiểu học         THCS        THPT-Trung cấp 

 Cao Đẳng - Đại học                Sau đại học  

10. Mức thu nhập (đồng/tháng): 

 Dưới 5 triệu                     Từ 5 - dưới 7 triệu            Từ 7 – dưới 9 triệu 

 Từ 9 – dưới 12 triệu        Trên 12 triệu 

 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN 
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PHỤ LỤC 6 

BẢNG KHẢO SÁT CHÍNH THỨC 

Kính chào Anh, Chị! 
 

Tôi tên là Nguyễn Hoàng Khởi là nghiên cứu sinh trường Đại học Trà Vinh, 

hiện tôi đang thực hiện đề tài: “Nghiên cứu tác động trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp đến hành vi tiêu dùng: trường hợp sản phẩm nước uống giải 

khát không cồn khu vực Đồng bằng sông Cửu Long”. Nhằm mục đích khảo sát, 

kiểm định tác động trách nhiệm trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đến hành vi 

tiêu dùng của sản phẩm nước uống giải khát không cồn, rất mong anh/chị dành 

vài phút trả lời các nội dung trong bảng câu hỏi này. 

Các kết quả do anh/chị cung cấp sẽ được giữ bí mật và chỉ phục vụ hoàn 

toàn cho việc nghiên cứu này. 

 

PHẦN 2: PHẦN SÀNG LỌC 

1. Độ tuổi của đáp viên: 

 dưới 18 tuổi => dừng phỏng vấn 

 từ 18 tuổi trở lên => tiếp tục. 

2. Tần suất mua nước uống đóng chai giải khát không cồn do bản thân tự mua và 

đồng thời bản thân có sử dụng? 

 không có, có mua nhưng không sử dụng, sử dụng 1-2 lần/tuần => dừng phỏng 

vấn 

 thường xuyên ( ≥ 3 lần/tuần) => tiếp tục 

3. Anh chị có quan tâm về vấn đề trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) 

trong ngành hàng nước uống giải khát đóng chai không cồn khi chọn mua sản 

phẩm? 

 không có (chỉ xem xét đến vấn đề về giá, chất lượng,…) => dừng phỏng vấn 

 có quan tâm => tiếp tục 

PHẦN 3: NỘI DUNG 

4. Mức độ đồng ý của Anh/chị đối với các phát biểu sau đây về trách nhiệm 

xã hội (CSR) của doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ngành hàng nước uống 

giải khát không cồn?  
Khoanh tròn vào các nội dung sau đây:  

1 là hoàn toàn không đồng ý…3 là trung hòa…5 là hoàn toàn đồng ý. 

STT Nội dung  Mức độ đánh giá 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

1 

DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC cung 

cấp thông tin chính xác về sản phẩm cho 

người tiêu dùng 1 2 3 4 5 
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2 

DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC luôn 

cung cấp sản phẩm mang lại giá trị tốt nhất 

cho sức khỏe người tiêu dùng 1 2 3 4 5 

3 
DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC có 

đóng góp nhiều cho ngân sách quốc gia 1 2 3 4 5 

4 

DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC tuân 

thủ các thỏa thuận đã cam kết với người tiêu 

dùng 1 2 3 4 5 

5 

DN tôi chọn mua sản phẩm NUGKKC tích 

cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng 

(nhân đạo, từ thiện…) 1 2 3 4 5 

 

 

5. Mức độ đồng ý của Anh/Chị đối với các phát biểu sau: 
Khoanh tròn vào các nhận định  

1 là hoàn toàn không đồng ý…3 là trung hòa…5 là hoàn toàn đồng ý. 

 
STT 

Nhận định  
Mức độ đồng ý 

Danh tiếng doanh nghiệp 

1 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi 

đồng ý rằng DN có danh tiếng về chất lượng 

sản phẩm tốt 1 2 3 4 5 

2 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi 

đồng ý rằng DN có danh tiếng trong việc bảo 

vệ môi trường 1 2 3 4 5 

3 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi 

đồng ý rằng DN có danh tiếng về kinh doanh 

thành công 1 2 3 4 5 

4 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi 

đồng ý rằng DN có danh tiếng luôn hướng về 

khách hàng 1 2 3 4 5 

5 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi 

đồng ý rằng DN có danh tiếng về thực hiện từ 

thiện và xã hội 1 2 3 4 5 

Niềm tin thương hiệu 

6 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi tin 

mình được đảm bảo an toàn khi sử dụng sản 

phẩm  1 2 3 4 5 

7 
Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi tin 

tưởng chất lượng sản phẩm rất tuyệt vời  1 2 3 4 5 

8 

Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi tin 

rằng sản phẩm được DN cam đoan về chất 

lượng  1 2 3 4 5 

9 
Khi DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, tôi tin 

DN cung cấp thông tin trung thực 1 2 3 4 5 
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Truyền miệng điện tử 

10 

Tôi sẵn sàng giới thiệu sản phẩm của DN 

NUGKKC thực hiện tốt CSR cho mọi người, 

nhất là trên ứng dụng mạng xã hội 1 2 3 4 5 

11 

Tôi sẵn sàng cung cấp thông tin về DN 

NUGKKC thực hiện tốt CSR cho bạn bè, 

nhất là trên ứng dụng mạng xã hội 1 2 3 4 5 

12 

Tôi sẵn sàng chỉ mọi người nơi bán hàng hóa 

của DN NUGKKC thực hiện tốt CSR, nhất là 

trên ứng dụng mạng xã hội 1 2 3 4 5 

13 

Tôi sẵn sàng kêu gọi mọi người tẩy chay sản 

phẩm của DN NUGKKC vi phạm CSR, đặc 

biệt là trên mạng xã hội 1 2 3 4 5 

Hành vi tiêu dùng 

14 
Tôi luôn chọn mua sản phẩm của DN 

NUGKKC thực hiện tốt CSR 1 2 3 4 5 

15 
Tôi rất hài lòng khi chọn mua sản phẩm của 

DN NUGKKC thực hiện tốt CSR 1 2 3 4 5 

16 

Tôi vẫn tiếp tục mua sản phẩm của DN 

NUGKKC thực hiện tốt CSR trong thời gian 

tới 1 2 3 4 5 

17 

Tôi sẵn lòng chi tiền cao hơn để chọn mua 

sản phẩm của DN NUGKKC thực hiện tốt 

CSR 1 2 3 4 5 

18 
Tôi không bao giờ chọn mua sản phẩm của 

DN NUGKKC vi phạm CSR 1 2 3 4 5 

PHẦN 3: THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Nơi ở hiện tại (tỉnh, thành phố):………………………… 

2. Giới tính:     Nam                  Nữ 

3. Độ tuổi:  
 Từ 18 đến 22 tuổi       Từ 26 đến 30 tuổi          

 Từ 23 đến 25 tuổi       Lớn hơn 30 trở lên  

4. Trình độ học vấn: 

 Tiểu học         THCS        THPT-Trung cấp 

 Cao Đẳng - Đại học                Sau đại học  

5. Mức thu nhập (đồng/tháng): 

 Dưới 5 triệu                     Từ 5 - dưới 7 triệu            Từ 7 – dưới 9 triệu 

 Từ 9 – dưới 12 triệu      Trên 12 triệu 

Xin chân thành cảm ơn sự trả lời của Anh, Chị! 

Link bảng câu hỏi trực tuyến: https://bit.ly/3vFOpZT 
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PHỤ LỤC 7 

XỬ LÝ KẾT QUẢ THANG ĐO SƠ BỘ 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.713 7 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CSR1 23.66 12.113 .563 .645 

CSR2 23.74 15.266 .107 .746 

CSR3 23.67 12.050 .554 .647 

CSR4 23.74 11.991 .521 .654 

CSR5 23.69 13.001 .435 .678 

CSR6 23.73 12.230 .577 .643 

CSR7 23.97 13.217 .260 .730 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.782 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CSR1 15.97 7.970 .585 .733 

CSR3 15.99 8.333 .485 .766 

CSR4 16.06 7.939 .524 .755 

CSR5 16.00 8.232 .556 .743 

CSR6 16.04 7.868 .649 .713 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.772 7 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

REP1 24.37 12.498 .624 .716 

REP2 24.34 12.808 .618 .719 

REP3 24.33 12.166 .666 .706 

REP4 24.27 12.577 .604 .720 

REP5 24.44 12.627 .577 .726 

REP6 24.53 14.601 .286 .785 

REP7 24.54 16.136 .104 .810 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.833 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

REP1 16.50 9.036 .570 .817 

REP2 16.47 9.006 .627 .801 

REP3 16.46 8.426 .684 .785 

REP4 16.40 8.678 .639 .797 

REP5 16.57 8.567 .642 .798 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.705 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

TRU1 14.86 9.226 .496 .644 

TRU2 14.91 9.007 .512 .637 

TRU3 14.89 9.117 .522 .635 

TRU4 14.79 8.693 .600 .603 

TRU5 15.24 9.143 .269 .762 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.762 4 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

TRU1 11.43 5.698 .529 .723 

TRU2 11.49 5.384 .581 .695 

TRU3 11.46 5.585 .564 .704 

TRU4 11.36 5.537 .568 .702 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.803 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

EWO1 12.19 4.501 .648 .738 

EWO2 11.94 4.402 .690 .717 

EWO3 11.89 5.088 .528 .794 

EWO4 11.99 4.565 .605 .760 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.835 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CBI1 16.30 9.865 .690 .789 

CBI2 16.14 9.516 .675 .791 

CBI3 16.13 10.490 .538 .829 

CBI4 16.24 9.578 .667 .794 

CBI5 16.04 9.694 .618 .808 
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Phân tích EFA – Nghiên cứu định lượng sơ bộ 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .805 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 87.051 

df 10 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.695 53.903 53.903 2.695 53.903 53.903 

2 .750 14.997 68.900    

3 .637 12.741 81.640    

4 .489 9.777 91.417    

5 .429 8.583 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrixa 

 Component 

1 

CSR6 .808 

CSR1 .756 

CSR5 .737 

CSR4 .700 

CSR3 .661 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .821 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 118.427 

df 10 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.002 60.034 60.034 3.002 60.034 60.034 

2 .628 12.550 72.584    

3 .564 11.278 83.862    

4 .468 9.355 93.217    

5 .339 6.783 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Component Matrixa 

 Component 

1 

REP3 .815 

REP5 .784 

REP4 .780 

REP2 .770 

REP1 .722 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .762 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 63.134 

df 6 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.334 58.357 58.357 2.334 58.357 58.357 

2 .655 16.386 74.743    

3 .537 13.434 88.176    

4 .473 11.824 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .754 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 86.903 

df 6 

Sig. .000 

Component Matrixa 

 Component 

1 

TRU2 .780 

TRU4 .771 

TRU3 .768 

TRU1 .737 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 
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Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.518 62.942 62.942 2.518 62.942 62.942 

2 .637 15.915 78.857    

3 .517 12.920 91.777    

4 .329 8.223 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrixa 

 Component 

1 

EWO2 .847 

EWO1 .819 

EWO4 .783 

EWO3 .719 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .829 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 122.882 

df 10 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 3.028 60.562 60.562 3.028 60.562 60.562 

2 .674 13.474 74.036    

3 .541 10.823 84.859    

4 .402 8.035 92.895    

5 .355 7.105 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Component Matrixa 

 Component 

1 

CBI1 .819 

CBI2 .809 

CBI4 .803 

CBI5 .761 

CBI3 .692 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis. 
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PHỤ LỤC 8 

KẾT QUẢ PHÂN TÍCH SỐ LIỆU CHÍNH THỨC 

Kết quả phân tích Thống kê mô tả 

GIOITINH 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Nam 516 50.6 50.6 50.6 

Nu 503 49.4 49.4 100.0 

Total 1019 100.0 100.0  

TUOI 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

18-22 216 21.2 21.2 21.2 

23-25 271 26.6 26.6 47.8 

26-30 291 28.6 28.6 76.3 

Lon hon 30 241 23.7 23.7 100.0 

Total 1019 100.0 100.0  

TRINHDO 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

THCS 16 1.6 1.6 1.6 

THPT 589 57.8 57.8 59.4 

CD-DH 194 19.0 19.0 78.4 

SDH 220 21.6 21.6 100.0 

Total 1019 100.0 100.0  

THUNHAP 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

DUOI 5 TRIEU 163 16.0 16.0 16.0 

5-7 TRIEU 182 17.9 17.9 33.9 

7-9 TRIEU 264 25.9 25.9 59.8 

9-12 TRIEU 239 23.5 23.5 83.2 

> 12 TRIEU 171 16.8 16.8 100.0 

Total 1019 100.0 100.0  
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Kết quả phân tích Cronbach’s α 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.852 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CSR1 14.76 10.142 .657 .823 

CSR2 14.80 10.214 .645 .826 

CSR3 14.79 9.959 .688 .815 

CSR4 14.77 9.952 .685 .816 

CSR5 14.77 10.037 .642 .827 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.769 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

REP1 14.52 9.211 .635 .693 

REP2 14.52 9.248 .645 .690 

REP3 14.53 9.075 .635 .692 

REP4 14.47 9.285 .619 .699 

REP5 14.52 12.354 .188 .829 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.829 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

REP1 10.90 7.355 .656 .784 

REP2 10.91 7.435 .657 .783 

REP3 10.91 7.245 .653 .785 

REP4 10.86 7.348 .655 .784 
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Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.841 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

TRU1 11.49 5.529 .677 .797 

TRU2 11.49 5.614 .672 .801 

TRU3 11.49 5.541 .678 .798 

TRU4 11.46 5.390 .671 .800 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.814 4 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

EWO1 11.29 4.785 .635 .765 

EWO2 11.29 4.787 .643 .762 

EWO3 11.32 4.814 .644 .761 

EWO4 11.32 4.880 .610 .777 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha 

N of Items 

.834 5 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CBI1 14.18 11.548 .631 .802 

CBI2 14.15 11.805 .615 .806 

CBI3 14.19 11.495 .657 .795 

CBI4 14.16 11.803 .621 .805 

CBI5 14.12 11.513 .646 .798 
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Kết quả kiểm tra EFA 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .875 

Bartlett's Test of Sphericity 

Approx. Chi-Square 8573.298 

df 231 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums 

of Squared 

Loadingsa 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total 

1 5.364 24.383 24.383 4.898 22.265 22.265 3.260 

2 2.779 12.633 37.017 2.320 10.543 32.808 3.515 

3 2.233 10.148 47.165 1.776 8.073 40.881 2.898 

4 2.084 9.474 56.639 1.628 7.400 48.281 3.012 

5 1.642 7.465 64.104 1.173 5.333 53.614 2.668 

6 .591 2.688 66.792     

7 .577 2.623 69.415     

8 .567 2.579 71.994     

9 .527 2.395 74.389     

10 .509 2.312 76.701     

11 .492 2.236 78.937     

12 .477 2.169 81.106     

13 .475 2.159 83.265     

14 .456 2.071 85.336     

15 .451 2.048 87.384     

16 .427 1.940 89.324     

17 .424 1.927 91.251     

18 .411 1.870 93.121     

19 .398 1.811 94.932     

20 .393 1.785 96.717     

21 .363 1.650 98.367     

22 .359 1.633 100.000     

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 

 
  



 
 

28 
 
 

Pattern Matrixa 

 Factor 

1 2 3 4 5 

CSR3 .778     

CSR4 .751     

CSR1 .725     

CSR2 .707     

CSR5 .695     

CBI3  .745    

CBI5  .730    

CBI1  .709    

CBI4  .687    

CBI2  .659    

TRU1   .763   

TRU4   .760   

TRU2   .751   

TRU3   .741   

REP1    .747  

REP2    .742  

REP4    .737  

REP3    .726  

EWO2     .741 

EWO3     .740 

EWO1     .725 

EWO4     .686 

Extraction Method: Principal Axis Factoring.  

 Rotation Method: Promax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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Kết quả phân tích CFA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CSR3 <--- CSR 1,000 
    

CSR4 <--- CSR 1,007 ,044 23,049 *** 
 

CSR1 <--- CSR ,948 ,043 21,920 *** 
 

CSR2 <--- CSR ,928 ,043 21,513 *** 
 

CSR5 <--- CSR ,964 ,045 21,512 *** 
 

CBI3 <--- CBI 1,000 
    

CBI5 <--- CBI ,990 ,047 20,914 *** 
 

CBI1 <--- CBI ,971 ,048 20,357 *** 
 

CBI4 <--- CBI ,931 ,046 20,201 *** 
 



 
 

30 
 
 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CBI2 <--- CBI ,928 ,046 20,024 *** 
 

TRU1 <--- TRU 1,000 
    

TRU4 <--- TRU 1,031 ,047 22,132 *** 
 

TRU2 <--- TRU ,975 ,044 22,237 *** 
 

TRU3 <--- TRU 1,006 ,045 22,570 *** 
 

REP1 <--- REP 1,000 
    

REP2 <--- REP ,988 ,047 21,207 *** 
 

REP4 <--- REP 1,005 ,047 21,157 *** 
 

REP3 <--- REP 1,027 ,049 21,129 *** 
 

EWO2 <--- EWO 1,000 
    

EWO3 <--- EWO ,996 ,049 20,269 *** 
 

EWO1 <--- EWO ,999 ,050 20,071 *** 
 

EWO4 <--- EWO ,950 ,049 19,347 *** 
 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CSR3 <--- CSR ,759 

CSR4 <--- CSR ,760 

CSR1 <--- CSR ,722 

CSR2 <--- CSR ,709 

CSR5 <--- CSR ,709 

CBI3 <--- CBI ,735 

CBI5 <--- CBI ,722 

CBI1 <--- CBI ,701 

CBI4 <--- CBI ,695 

CBI2 <--- CBI ,689 

TRU1 <--- TRU ,757 

TRU4 <--- TRU ,747 

TRU2 <--- TRU ,751 

TRU3 <--- TRU ,764 

REP1 <--- REP ,738 

REP2 <--- REP ,742 

REP4 <--- REP ,740 

REP3 <--- REP ,739 

EWO2 <--- EWO ,733 

EWO3 <--- EWO ,737 

EWO1 <--- EWO ,727 

EWO4 <--- EWO ,695 



 
 

31 
 
 

Covariances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CSR <--> CBI ,154 ,023 6,647 *** 
 

CSR <--> TRU ,156 ,021 7,583 *** 
 

CSR <--> REP ,112 ,023 4,936 *** 
 

CSR <--> EWO ,113 ,019 5,975 *** 
 

CBI <--> TRU ,154 ,022 6,982 *** 
 

CBI <--> REP ,303 ,028 10,666 *** 
 

CBI <--> EWO ,135 ,021 6,502 *** 
 

TRU <--> REP ,080 ,021 3,758 *** 
 

TRU <--> EWO ,113 ,018 6,255 *** 
 

REP <--> EWO ,113 ,021 5,485 *** 
 

Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

CSR <--> CBI ,262 

CSR <--> TRU ,303 

CSR <--> REP ,190 

CSR <--> EWO ,236 

CBI <--> TRU ,279 

CBI <--> REP ,482 

CBI <--> EWO ,263 

TRU <--> REP ,144 

TRU <--> EWO ,250 

REP <--> EWO ,218 

Variances: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

CSR 
  

,549 ,041 13,356 *** 
 

CBI 
  

,626 ,049 12,672 *** 
 

TRU 
  

,486 ,037 13,150 *** 
 

REP 
  

,633 ,050 12,635 *** 
 

EWO 
  

,422 ,034 12,312 *** 
 

e1 
  

,405 ,023 17,305 *** 
 

e2 
  

,407 ,024 17,254 *** 
 

e3 
  

,452 ,025 18,352 *** 
 

e4 
  

,468 ,025 18,668 *** 
 

e5 
  

,505 ,027 18,668 *** 
 

e6 
  

,532 ,030 17,549 *** 
 

e7 
  

,564 ,031 17,931 *** 
 

e8 
  

,611 ,033 18,458 *** 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

e9 
  

,581 ,031 18,590 *** 
 

e10 
  

,597 ,032 18,733 *** 
 

e11 
  

,363 ,022 16,795 *** 
 

e12 
  

,409 ,024 17,128 *** 
 

e13 
  

,357 ,021 16,993 *** 
 

e14 
  

,351 ,021 16,516 *** 
 

e15 
  

,528 ,031 17,063 *** 
 

e16 
  

,503 ,030 16,928 *** 
 

e17 
  

,527 ,031 17,001 *** 
 

e18 
  

,554 ,033 17,039 *** 
 

e19 
  

,363 ,022 16,528 *** 
 

e20 
  

,351 ,021 16,387 *** 
 

e21 
  

,375 ,022 16,741 *** 
 

e22 
  

,408 ,023 17,755 *** 
 

 

Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

EWO4 
  

,482 

EWO1 
  

,529 

EWO3 
  

,543 

EWO2 
  

,538 

REP3 
  

,546 

REP4 
  

,548 

REP2 
  

,551 

REP1 
  

,545 

TRU3 
  

,584 

TRU2 
  

,564 

TRU4 
  

,558 

TRU1 
  

,572 

CBI2 
  

,474 

CBI4 
  

,483 

CBI1 
  

,491 

CBI5 
  

,521 

CBI3 
  

,541 

CSR5 
  

,503 

CSR2 
  

,503 

CSR1 
  

,522 

CSR4 
  

,578 

CSR3 
  

,576 
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Model Validity Measures 

 CR AVE MSV MaxR(H) CSR CBI TRU REP EWO 

CSR 0,852 0,536 0,092 0,854 0,732     

CBI 0,834 0,502 0,232 0,835 0,262*** 0,709    

TRU 0,841 0,570 0,092 0,841 0,303*** 0,279*** 0,755   

REP 0,829 0,548 0,232 0,829 0,190*** 0,482*** 0,144*** 0,740  

EWO 0,814 0,523 0,069 0,815 0,236*** 0,263*** 0,250*** 0,218*** 0,723 

Validity Concerns 

No validity concerns here. 

References 

Significance of Correlations: 

† p < 0.100 

* p < 0.050 

** p < 0.010 

*** p < 0.001 

Assessment of normality (Group number 1) 

Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

EWO4 1,000 5,000 -,441 -5,748 -,012 -,077 

EWO1 1,000 5,000 -,524 -6,824 ,177 1,155 

EWO3 1,000 5,000 -,485 -6,318 ,219 1,429 

EWO2 1,000 5,000 -,504 -6,569 ,080 ,520 

REP3 1,000 5,000 -,502 -6,542 -,344 -2,244 

REP4 1,000 5,000 -,541 -7,045 -,266 -1,731 

REP2 1,000 5,000 -,525 -6,836 -,171 -1,111 

REP1 1,000 5,000 -,494 -6,436 -,285 -1,860 

TRU3 1,000 5,000 -,759 -9,888 ,409 2,666 

TRU2 1,000 5,000 -,707 -9,217 ,357 2,327 

TRU4 1,000 5,000 -,730 -9,517 ,284 1,849 
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Variable min max skew c.r. kurtosis c.r. 

TRU1 1,000 5,000 -,663 -8,634 ,191 1,245 

CBI2 1,000 5,000 -,362 -4,723 -,449 -2,925 

CBI4 1,000 5,000 -,334 -4,355 -,485 -3,159 

CBI1 1,000 5,000 -,395 -5,150 -,500 -3,255 

CBI5 1,000 5,000 -,442 -5,763 -,482 -3,141 

CBI3 1,000 5,000 -,350 -4,562 -,476 -3,103 

CSR5 1,000 5,000 -,556 -7,247 -,098 -,639 

CSR2 1,000 5,000 -,439 -5,716 -,163 -1,064 

CSR1 1,000 5,000 -,575 -7,499 ,120 ,779 

CSR4 1,000 5,000 -,633 -8,251 ,152 ,993 

CSR3 1,000 5,000 -,572 -7,449 ,056 ,362 

Multivariate      5,526 2,714 
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Kết quả phân tích CB-SEM 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate S.E. C.R. P Label 

REP <--- CSR ,215 ,040 5,331 ***  

TRU <--- CSR ,295 ,036 8,268 ***  

EWO <--- CSR ,219 ,033 6,544 ***  

CBI <--- CSR ,109 ,040 2,712 ,007  

CBI <--- REP ,415 ,038 10,807 ***  

CBI <--- TRU ,189 ,041 4,645 ***  

CBI <--- EWO ,149 ,043 3,436 ***  

CSR4 <--- CSR 1,010 ,044 23,026 ***  

CSR1 <--- CSR ,949 ,043 21,865 ***  

CSR2 <--- CSR ,930 ,043 21,470 ***  

CSR5 <--- CSR ,966 ,045 21,490 ***  

CBI3 <--- CBI 1,000     

CBI5 <--- CBI ,990 ,048 20,586 ***  

CBI1 <--- CBI ,971 ,048 20,041 ***  

CBI4 <--- CBI ,931 ,047 19,888 ***  

CBI2 <--- CBI ,928 ,047 19,715 ***  

TRU4 <--- TRU 1,028 ,046 22,185 ***  

TRU2 <--- TRU ,968 ,044 22,219 ***  

REP2 <--- REP ,986 ,047 21,134 ***  

REP4 <--- REP 1,007 ,048 21,149 ***  

EWO3 <--- EWO 1,001 ,049 20,227 ***  

EWO1 <--- EWO 1,000 ,050 19,966 ***  

CSR3 <--- CSR 1,000     

EWO4 <--- EWO ,948 ,049 19,219 ***  

EWO2 <--- EWO 1,000     

TRU1 <--- TRU 1,000     
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   Estimate S.E. C.R. P Label 

TRU3 <--- TRU 1,000 ,044 22,568 ***  

REP3 <--- REP 1,027 ,049 21,094 ***  

REP1 <--- REP 1,000     

 

Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   Estimate 

REP <--- CSR ,200 

TRU <--- CSR ,312 

EWO <--- CSR ,250 

CBI <--- CSR ,103 

CBI <--- REP ,422 

CBI <--- TRU ,169 

CBI <--- EWO ,123 

CSR4 <--- CSR ,761 

CSR1 <--- CSR ,721 

CSR2 <--- CSR ,708 

CSR5 <--- CSR ,709 

CBI3 <--- CBI ,731 

CBI5 <--- CBI ,718 

CBI1 <--- CBI ,697 

CBI4 <--- CBI ,691 

CBI2 <--- CBI ,684 

TRU4 <--- TRU ,748 

TRU2 <--- TRU ,749 

REP2 <--- REP ,741 

REP4 <--- REP ,742 

EWO3 <--- EWO ,740 
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   Estimate 

EWO1 <--- EWO ,727 

CSR3 <--- CSR ,757 

EWO4 <--- EWO ,693 

EWO2 <--- EWO ,732 

TRU1 <--- TRU ,759 

TRU3 <--- TRU ,762 

REP3 <--- REP ,739 

REP1 <--- REP ,738 

Indirect Effects 

Indirect Path 
Unstandardized 

Estimate 
Lower Upper 

P-

Value 

Standardized 

Estimate 

CSR --> REP --> CBI 0,089 0,060 0,123 0,001 0,084*** 

CSR --> REP --> CBI --> CBI3 0,089 0,060 0,123 0,001 0,084*** 

CSR --> REP --> CBI --> CBI5 0,088 0,061 0,121 0,001 0,084*** 

CSR --> REP --> CBI --> CBI1 0,087 0,059 0,120 0,001 0,084*** 

CSR --> REP --> CBI --> CBI4 0,083 0,057 0,114 0,001 0,084*** 

CSR --> REP --> CBI --> CBI2 0,083 0,057 0,115 0,001 0,084*** 

CSR --> REP --> REP2 0,212 0,146 0,283 0,001 0,148*** 

CSR --> REP --> REP4 0,217 0,150 0,287 0,001 0,149*** 

CSR --> REP --> REP3 0,221 0,153 0,295 0,001 0,148*** 

CSR --> REP --> REP1 0,215 0,149 0,287 0,001 0,148*** 

CSR --> TRU --> CBI 0,056 0,033 0,085 0,001 0,053*** 
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CSR --> TRU --> CBI --> CBI3 0,056 0,033 0,085 0,001 0,053*** 

CSR --> TRU --> CBI --> CBI5 0,055 0,032 0,085 0,001 0,053*** 

CSR --> TRU --> CBI --> CBI1 0,054 0,032 0,083 0,001 0,053*** 

CSR --> TRU --> CBI --> CBI4 0,052 0,031 0,081 0,001 0,053*** 

CSR --> TRU --> CBI --> CBI2 0,052 0,030 0,080 0,001 0,053*** 

CSR --> TRU --> TRU4 0,303 0,240 0,374 0,001 0,233*** 

CSR --> TRU --> TRU2 0,286 0,226 0,350 0,001 0,233*** 

CSR --> TRU --> TRU1 0,295 0,232 0,361 0,001 0,237*** 

CSR --> TRU --> TRU3 0,295 0,230 0,364 0,001 0,238*** 

CSR --> EWO --> CBI 0,033 0,018 0,054 0,001 0,031*** 

CSR --> EWO --> CBI --> CBI3 0,033 0,018 0,054 0,001 0,031*** 

CSR --> EWO --> CBI --> CBI5 0,032 0,017 0,053 0,001 0,031** 

CSR --> EWO --> CBI --> CBI1 0,032 0,017 0,052 0,001 0,031*** 

CSR --> EWO --> CBI --> CBI4 0,030 0,016 0,050 0,001 0,031*** 

CSR --> EWO --> CBI --> CBI2 0,030 0,016 0,050 0,001 0,031*** 

CSR --> EWO --> EWO3 0,219 0,154 0,290 0,001 0,185** 

CSR --> EWO --> EWO1 0,219 0,155 0,289 0,001 0,181*** 

CSR --> EWO --> EWO4 0,207 0,148 0,275 0,001 0,173*** 

CSR --> EWO --> EWO2 0,219 0,156 0,286 0,001 0,183** 

CSR --> CBI --> CBI3 0,109 0,043 0,174 0,008 0,076** 

CSR --> CBI --> CBI5 0,108 0,041 0,172 0,009 0,074** 
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CSR --> CBI --> CBI1 0,106 0,040 0,169 0,009 0,072** 

CSR --> CBI --> CBI4 0,102 0,038 0,162 0,010 0,071** 

CSR --> CBI --> CBI2 0,101 0,039 0,161 0,009 0,071** 

REP --> CBI --> CBI3 0,415 0,346 0,492 0,001 0,309*** 

REP --> CBI --> CBI5 0,411 0,344 0,486 0,001 0,303*** 

REP --> CBI --> CBI1 0,403 0,334 0,474 0,001 0,294*** 

REP --> CBI --> CBI4 0,386 0,322 0,458 0,001 0,292*** 

REP --> CBI --> CBI2 0,385 0,322 0,456 0,001 0,289*** 

TRU --> CBI --> CBI3 0,189 0,114 0,264 0,001 0,124*** 

TRU --> CBI --> CBI5 0,187 0,116 0,267 0,001 0,121*** 

TRU --> CBI --> CBI1 0,184 0,111 0,258 0,001 0,118*** 

TRU --> CBI --> CBI4 0,176 0,107 0,251 0,001 0,117*** 

TRU --> CBI --> CBI2 0,175 0,109 0,251 0,001 0,116*** 

EWO --> CBI --> CBI3 0,149 0,080 0,224 0,001 0,090** 

EWO --> CBI --> CBI5 0,147 0,080 0,222 0,001 0,088** 

EWO --> CBI --> CBI1 0,144 0,076 0,217 0,002 0,086** 

EWO --> CBI --> CBI4 0,138 0,074 0,207 0,002 0,085** 

EWO --> CBI --> CBI2 0,138 0,075 0,210 0,001 0,084** 

References 

Significance of Estimates: 

*** p < 0.001 

** p < 0.010 

* p < 0.050 

✝ p < 0.100 
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Kết quả phân tích BOOTSTRAP N= 5.000 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias 

REP <--- CSR ,042 ,001 ,217 ,001 ,001 

TRU <--- CSR ,039 ,001 ,295 ,000 ,001 

EWO <--- CSR ,040 ,001 ,220 ,001 ,001 

CBI <--- CSR ,041 ,001 ,111 ,001 ,001 

CBI <--- REP ,043 ,001 ,414 ,000 ,001 

CBI <--- TRU ,045 ,001 ,188 -,001 ,001 

CBI <--- EWO ,043 ,001 ,148 ,000 ,001 

CSR4 <--- CSR ,040 ,001 1,011 ,001 ,001 

CSR1 <--- CSR ,041 ,001 ,949 ,001 ,001 

CSR2 <--- CSR ,041 ,001 ,931 ,001 ,001 

CSR5 <--- CSR ,042 ,001 ,967 ,001 ,001 

CBI3 <--- CBI ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 

CBI5 <--- CBI ,046 ,001 ,991 ,001 ,001 

CBI1 <--- CBI ,048 ,001 ,974 ,003 ,001 

CBI4 <--- CBI ,047 ,001 ,935 ,004 ,001 

CBI2 <--- CBI ,049 ,001 ,928 ,000 ,001 

TRU4 <--- TRU ,043 ,001 1,029 ,001 ,001 

TRU2 <--- TRU ,041 ,001 ,969 ,000 ,001 

REP2 <--- REP ,047 ,001 ,987 ,001 ,001 

REP4 <--- REP ,047 ,001 1,007 ,000 ,001 

EWO3 <--- EWO ,048 ,001 1,000 -,001 ,001 

EWO1 <--- EWO ,049 ,001 ,999 -,001 ,001 

CSR3 <--- CSR ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 

EWO4 <--- EWO ,052 ,001 ,949 ,001 ,001 

EWO2 <--- EWO ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 
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Parameter SE SE-SE Mean Bias SE-Bias 

TRU1 <--- TRU ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 

TRU3 <--- TRU ,043 ,001 1,001 ,001 ,001 

REP3 <--- REP ,050 ,001 1,028 ,001 ,001 

REP1 <--- REP ,000 ,000 1,000 ,000 ,000 
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PHỤ LỤC 9- KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH BẰNG PLS-SEM 

 

Theo Henseler và cs (2010), trong nghiên cứu marketing thì phân tích PLS-SEM 

có một số ưu điểm hơn CB-SEM như: quy mô cỡ mẫu nhỏ, dữ liệu không theo phân 

phối chuẩn và ước lượng tốt cho mô hình nghiên cứu phức tạp. 

Trong luận án này, tác giả thực hiện thêm phân tích PLS-SEM để kiểm tra lại kết 

quả xem có sự khác biệt về chấp nhận các giả thuyết nghiên cứu giữa CB-SEM và PLS-

SEM hay không. 

* Kiểm định mức tin cậy và độ hội tụ của biến trong mô hình nghiên cứu 

Mô hình lý thuyết gồm 5 biến: CSR, Danh tiếng doanh nghiệp (REP), Niềm tin 

thương hiệu (TRU), Truyền miệng điện tử (EWO), và Hành vi tiêu dùng (CBI). 

Kết quả phân tích tại Bảng 7.1 cho hệ số tải nhân tố bên ngoài của các biến đều 

> 0,7, riêng biến DT5 có hệ số tải nhân tố bên ngoài = 0,699. Nếu hệ số tải nhân tố bên 

ngoài của một biến > 0,7 thì được tính là lý tưởng, khoảng giữa 0,4 đến 0,7 nên được 

xem xét trước khi xóa (Henseler và cs, 2010).  

Bảng 7.1 Kết quả hệ số tải ngoài 

  CBI CSR EWO REP TRU 

CBI1 0,769         

CBI2 0,768         

CBI3 0,792         

CBI4 0,767         

CBI5 0,782         

CSR1   0,782       

CSR2   0,777       

CSR3   0,801       

CSR4   0,818       

CSR5   0,785       

EWO1     0,804     

EWO2     0,801     

EWO3     0,821     

EWO4     0,779     
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  CBI CSR EWO REP TRU 

REP1       0,809   

REP2       0,813   

REP3       0,816   

REP4       0,813   

TRU1         0,827 

TRU2         0,812 

TRU3         0,839 

TRU4         0,812 
 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

Kết quả kiểm tra mức tin cậy và độ hội tụ thể hiện ở bảng 7.2 cho thấy các thang 

đo có mức tin cậy tổng hợp (CR) > 0,7; giá trị CR thấp nhất là 0,878 và giá trị CR cao 

nhất là 0,894. Giá trị phương sai trích (AVE) của tất cả thang đo > 0,5.  

Bảng 2 Kết quả kiểm tra mức tin cậy và độ hội tụ 

  Cronbach's Alpha rho_A CR AVE 

CBI 0,834 0,834 0,883 0,601 

CSR 0,852 0,854 0,894 0,628 

EWO 0,814 0,817 0,878 0,642 

REP 0,829 0,829 0,886 0,661 

TRU 0,841 0,846 0,893 0,677 
 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 
 

Theo Fornell và Larcker (1981), giá trị của tổng phương sai trích AVE phải bằng 

hoặc trên 0,5 thì đạt yêu cầu, nghĩa là biến tiềm ẩn có thể giải thích được hơn một nửa 

phương sai của nó với trung bình. Nếu giá trị AVE < 0,5 thì nhân tố hoặc biến tiềm ẩn 

đó sẽ bị loại khỏi mô hình. 

Như vậy, qua phân tích mức tin cậy và độ hội tụ cho thấy toàn bộ thang đo đạt 

yêu cầu về mức tin cậy và độ hội tụ. 
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*Kiểm định giá trị phân biệt 

 Kết quả phân tích Bảng 4.33 cho thấy các hệ số HTMT đều nhỏ hơn ngưỡng 0,9 

và kết quả khoảng tin cậy HTMT 95% tại bảng 7.3 cho thấy ngưỡng giới hạn thấp và 

cao của mức tin cậy 95% của toàn bộ các biến đều không có giá trị 1. Như vậy, giá trị 

phân biệt được đảm bảo. 

Bảng 7.3 Giá trị HTMT 

  CBI CSR EWO REP TRU 

CBI 
 

        

CSR 0,263 
 

      

EWO 0,262 0,236 
 

    

REP 0,482 0,191 0,218 
 

  

TRU 0,280 0,304 0,252 0,143 
 

 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

Kết quả Bảng 7.4 thấy rằng độ lệch giữa giá trị Bootstrapping (N = 5.000) và 

trọng số gốc là rất nhỏ. Hệ số đường dẫn đều nằm trong khoảng tin cậy từ 2,5% đến 

97,5%. Như vậy, ước lượng hệ số đường dẫn là đáng tin cậy 

Bảng 7.4. Khoảng tin cậy HTMT 95% 

Tác động 
Trọng số 

gốc 

Trọng số trung bình 

Bootrstraping 

Độ 

lệch 
2,50% 97,50% 

CSR -> CBI 0,222 0,224 0,001 0,154 0,285 

CSR -> EWO 0,199 0,200 0,002 0,129 0,262 

CSR -> REP 0,162 0,164 0,002 0,104 0,219 

CSR -> TRU 0,259 0,261 0,002 0,187 0,319 

EWO -> CBI 0,102 0,103 0,001 0,048 0,157 

REP -> CBI 0,348 0,350 0,001 0,290 0,406 

TRU -> CBI 0,145 0,145 -0,000 0,080 0,209 

CSR -> CBI 0,222 0,224 0,001 0,154 0,285 

CSR -> EWO 0,199 0,200 0,002 0,129 0,262 

CSR -> REP 0,162 0,164 0,002 0,104 0,219 
 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 



 
 

46 
 
 

*Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình 

Kết quả bảng 7.5 cho thấy hệ số SRMR của mô hình tới hạn và mô hình ước 

lượng đều < 0,1. Như vậy, mô hình ước lượng đạt yêu cầu về độ tương thích dữ 

liệu khảo sát so với địa bàn nghiên cứu. Theo Hu và Bentler (1999) nếu mô hình có giá 

trị SRMR < 0,1 là phù hợp với dữ liệu nghiên cứu. 

Bảng 7.5 Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình 

  Mô hình tới hạn Mô hình ước lượng 

SRMR 0,045 0,060 

d_ULS 0,514 0,912 

d_G 0,150 0,156 

Chi-Square 905,700 926,242 

NFI 0,895 0,893 
 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

 

* Đánh giá mô hình cấu trúc PLS-SEM 

Để đánh giá mô hình cấu trúc PLS-SEM, nghiên cứu kiểm định với cỡ mẫu 

Bootstrapping N=5.000 (Henseler và cs, 2010). Với giá trị p = 5%, thì các giả thuyết đề 

xuất được xem là có ý nghĩa thống kê ở mức tin cậy 95%. Kết quả mô hình cấu trúc 

PLS-SEM ở hình 7.1 
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Hình 7.1 Kết quả mô hình cấu trúc PLS-SEM 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

 

* Kiểm tra đa cộng tuyến 

Giá trị phóng đại phương sai (VIF) của các biến đo lường đều < 5 nên mô hình 

không xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến (bảng 7.6). 
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Bảng 7.6 Các giá trị phóng đại phương sai 

STT BIẾN VIF STT BIẾN VIF 

1 CBI1 1,674 12 EWO2 1,704 

2 CBI2 1,615 13 EWO3 1,709 

3 CBI3 1,775 14 EWO4 1,595 

4 CBI4 1,642 15 REP1 1,756 

5 CBI5 1,729 16 REP2 1,760 

6 CSR1 1,762 17 REP3 1,742 

7 CSR2 1,714 18 REP4 1,754 

8 CSR3 1,906 19 TRU1 1,848 

9 CSR4 1,889 20 TRU2 1,824 

10 CSR5 1,706 21 TRU3 1,851 

11 EWO1 1,682 22 TRU4 1,819 
 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020  

Bảng 7.7 Hệ số tác động và giá trị p 

Ký 

hiệu 
Tác động 

Hệ số 

tác động 

Độ lệch 

chuẩn 
Giá trị p Kết quả 

H1 CSR -> CBI 0,222 0,033 0,000 Chấp nhận 

H2 CSR -> REP 0,162 0,029 0,000 Chấp nhận 

H3 CSR -> TRU 0,259 0,033 0,000 Chấp nhận 

H4 CSR -> EWO 0,199 0,034 0,000 Chấp nhận 

H5 REP -> CBI 0,348 0,030 0,000 Chấp nhận 

H6 TRU -> CBI 0,145 0,033 0,000 Chấp nhận 

H7 EWO -> CBI 0,102 0,028 0,000 Chấp nhận 
 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

Kết quả tại bảng 7.7 cho thấy các mối quan hệ đều được chấp nhận ở mức tin cậy 

95%. Như vậy, kết quả kiểm định mô hình lý thuyết trong phân tích PLS-SEM cho thấy 

các giả thuyết H1 đến H7 được chấp nhận. 

 

 



 
 

49 
 
 

* Hệ số xác định R2 

Hệ số R2 điều chỉnh của các biến phụ thuộc Hành vi tiêu dùng (CBI) là 0,217. 

Giá trị R2 càng cao thì càng giải thích được mức độ mạnh của mô hình. Để xác định giá 

trị R2 bao nhiêu là phù hợp không dễ dàng vì còn phụ thuộc vào sự phức tạp của mô 

hình và nội dung nghiên cứu. Theo Hair và cs (2011) thì giá trị R2 = 0,2 được coi là cao 

trong lĩnh vực nghiên cứu hành vi tiêu dùng.  

Bảng 7.9 Hệ số R2 và R2 điều chỉnh 

 R2 R2 điều chỉnh P Values 

CBI 0,220 0,217 0,000 

EWO 0,039 0,039 0,000 

REP 0,026 0,025 0,000 

TRU 0,067 0,066 0,000 
 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

* Chỉ số dự báo Q2 

Để đo lường khả năng dự báo trong mô hình PLS-SEM, yêu cầugiá trị Q2 > 0 để 

chứng tỏ sự phù hợp liên quan dự báo của mô hình đến biến phụ thuộc. 

 Bảng 7.9 cho thấy kết quả thủ tục dò tìm qua phân tích blindfolding, thì tất cả giá 

trị Q2 của các biến đều lớn hơn 0, như vậy chứng tỏ có sự phù hợp liên quan dự báo của 

mô hình đến biến phụ thuộc.  

Kết quả mức độ dự báo liên quan được thể hiện tại bảng 7.9. 

Bảng 7.9 Kết quả mức độ dự báo liên quan 

  SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

CBI 5.095 3.060,654 0,399 

CSR 5.095 2.858,880 0,439 

EWO 4.076 2.446,819 0,400 

REP 4.076 2.327,710 0,429 

TRU 4.076 2.224,987 0,454 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 
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Bảng 7.10 Kết quả ước lượng mô hình qua phân tích theo PLS-SEM 

Ký 

hiệu 
Tác động trực tiếp 

Hệ số 

hồi quy 

Độ lệch 

chuẩn 

Giá trị 

p 

H1 CSR -> CBI 0,108 0,031 0,001 

H2 CSR -> REP 0,162 0,029 0,000 

H3 CSR -> TRU 0,259 0,033 0,000 

H4 CSR -> EWO 0,199 0,034 0,000 

H5 REP -> CBI 0,348 0,030 0,000 

H6 TRU -> CBI 0,145 0,033 0,000 

H7 EWO -> CBI 0,102 0,028 0,000 

   Tác động gián tiếp       

H8 CSR -> REP -> CBI 0,056 0,011 0,000 

H9 CSR -> TRU -> CBI 0,038 0,010 0,000 

H10 CSR -> EWO -> CBI 0,02 0,007 0,002 
 

Nguồn: kết quả phân tích, 2020 

Bảng 7.10 cho thấy kết quả ước lượng mô hình PLS-SEM, thể hiện tác động trực 

tiếp, tác động gián tiếp và tác động tổng hợp giữa từng cặp khái niệm trong mô hình.  

 Qua phân tích PLS-SEM cho thấy tất cả các giả thuyết đều có ý nghĩa về mặt 

thống kê. Từ các bằng chứng thống kê trên, nghiên cứu cho thấy rằng mô hình PLS-

SEM được xác nhận phù hợp tốt với dữ liệu, các giả thuyết nghiên cứu từ H1-H10 đều 

có ý nghĩa ở mức tin cậy 95%. 

Kết luận: Qua phân tích CB-SEM và PLS-SEM, tất cả giả thuyết nghiên cứu đều 

có ý nghĩa thống kê. 
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