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TÓM TẮT 

Đề tài này tìm hiểu tác động đồng thời giữa giá trị tiêu dùng, tính đổi bẩm sinh, 

tính đổi mới theo sản phẩm đến ý định chấp nhận và hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong đề tài gồm cả nghiên cứu định tính 

và định lượng. Dữ liệu trong nghiên cứu định tính được thu thập thông qua các cuộc 

thảo luận với 8 chuyên gia và 16 người tiêu dùng, dữ liệu trong nghiên cứu định lượng 

được thu thập qua việc khảo sát 915 người tiêu dùng các sản phẩm điện tử cá nhân, 

địa điểm tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Kết quả kiểm định mô hình đo lường cho thấy giá trị tiêu dùng là thang đo đa 

hướng bậc hai dạng cấu tạo với năm thành phần, bao gồm giá trị chức năng, giá trị tri 

thức, giá trị độc đáo, giá trị kinh tế và giá trị cảm xúc. Kết quả kiểm định mô hình 

cấu trúc cho thấy tính đổi mới theo sản phẩm có tác động thuận chiều đến cả ý định 

chấp nhận và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Tính đổi mới theo sản phẩm có vai 

trò trung gian trong mối quan hệ giữa tính đổi mới bẩm sinh và hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới. Kết quả này thể hiện tính mới theo sản phẩm là nhân tố quan trọng và 

phù hợp hơn tính đổi mới bẩm sinh trong dự báo hành vi chấp nhận sản phẩm mới.  

Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy giá trị tiêu dùng có tác động thuận chiều đến 

tính đổi mới bẩm sinh và tính đổi mới theo sản phẩm; giá trị tiêu dùng có tác động 

thuận chiều đến ý định chấp nhận và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Tính đổi mới 

theo sản phẩm cũng có vai trò trung gian giữa giá trị tiêu dùng và hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới. Ngoài ra, ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản 

phẩm mới cũng có mối tương quan tích cực, điều này thể hiện khi người tiêu dùng có 

ý định chấp nhận sản phẩm mới càng cao thì sẽ gia tăng hành vi chấp nhận thực sự 

sản phẩm mới.  

Từ khóa: chấp nhận sản phẩm mới, giá trị tiêu dùng, tính đổi mới tiêu dùng 
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ABSTRACT 

The aim of this study is to evaluate simultaneously effects of consumption 

value, consumer innate innovativeness, specific-product innovativeness on both new 

product adoption intention and behavior.  

The mixed research approach will be adopted in this work through a 

combination of qualitative and quantitative research. Qualitative research was 

conducted through in-depth interviews with 8 experts, 2 focus group discussions with 

16 consumers in total. In the conclusive study, the final sample was 915 usable 

questionnaires for analysis by the partial least square structural equation model (PLS-

SEM).  

Result of study identified that consumption value was taken as a second-order 

multi-dimensions construct with five components, namely functional value, 

epistemic value, economic value, unique value, and emotional value.  

The study also demonstrates that product-specific innovativeness is the best 

predictor in predicting new product adoption behavior. Product-specific 

innovativeness is also found to fully mediate relationship between consumer innate 

innovativeness and toward new product adoption behavior. Besides, this research 

measures two stages of new product adoption including adoption intention and 

adoption behavior, confirms the results of the empirical impact of adoption intention 

on new product adoption behavior. Lastly, consumption value was found to have a 

positive relationship with both consumer innate innovativeness and product-specific 

innovativeness. The result also confirm that consumption value has a positive effect 

on both new product adoption intention and both new product adoption behavior This 

study goes a further step to confirm mediation roles of product-specific 

innovativeness between consumption value and new product adoption behavior. 

Keywords: consumption value, consumer innovativeness, new product adoption. 
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CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 

 

1.1. Sự cần thiết của nghiên cứu 

1.1.1. Bối cảnh thực tiễn 

Với sự tiến bộ không ngừng của công nghệ, các sản phẩm liên quan đến yếu tố 

công nghệ thường có vòng đời sản phẩm ngắn hơn, vì thế buộc các doanh nghiệp 

trong lĩnh vực này đầu tư vào phát triển sản phẩm mới nhiều hơn, trong đó phải kể 

đến các sản phẩm hay thiết bị điện tử cá nhân (personal electronic devices). Các thiết 

bị điện tử cá nhân là các sản phẩm điện tử được sở hữu bởi các cá nhân, thường được 

thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo nhằm phục vụ cho nhu cầu của một cá nhân (từ 

điển Longman). Dù có nhiều loại sản phẩm khác nhau, các thiết bị di động (mobile 

devices) là phổ biến nhất với các sản phẩm như điện thoại thông minh (smartphone), 

máy tính bảng và các thiết bị đeo (Yang và cộng sự, 2016).  

Beard và Easingwood (1996) cho rằng thị trường các sản phẩm công nghệ có 

đặc điểm xoay vòng nhanh chóng, tốn kém chi phí và tiềm ẩn nhiều rủi ro cho doanh 

nghiệp. Nhóm sản phẩm điện tử cá nhân chịu sự tác động mạnh mẽ của công nghệ và 

thường được doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm mới nhiều hơn so với các nhóm sản 

phẩm khác (Im và cộng sự, 2007; Chao và cộng sự, 2013). Báo cáo của Price 

Waterhouse Coopers (2018) về hoạt động đổi mới doanh nghiệp toàn cầu cho thấy 

ngành hàng máy tính và thiết bị điện tử cá nhân là một trong ba nhóm dẫn dẫu về chi 

phí nghiên cứu và phát triển (R&D). Cũng theo báo cáo này, Samsung, Apple và 

Huawei là những hãng điện tử dẫn đầu về chi phí nghiên cứu và phát triển (R&D) 

năm 2018. Xét về mức độ tung sản phẩm mới, Samsung luôn duy trì vị thế dẫn đầu 

về số lượng sản phẩm mới được giới thiệu hàng năm, với trung bình là 26,5 thiết bị 

di động (Cecere và cộng sự, 2015).  

Báo cáo của Statista (2020) cho thấy doanh thu của ngành hàng điện tử toàn cầu 

dự kiến đến năm 2024 sẽ đạt 450,4 tỷ USD. Trong khi đó, doanh thu ngành hàng điện 

tử tiêu dùng (consumer electronics) tại Việt Nam dự kiến đạt 1,388 tỷ USD vào năm 

2020 và con số này là 2,115 tỷ USD vào năm 2024. Với tiềm năng lớn, thị trường các 

sản phẩm điện tử cá nhân tại Việt Nam có sự cạnh tranh rõ rệt giữa các thương hiệu 
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trong và ngoài nước với nhiều phân khúc khác nhau như Apple, Oppo, Samsung, 

Huawei, Xiaomi, Realme, Vivo. Đáng chú ý là trong những năm gần đây có gia nhập 

các thương hiệu Việt với sự kiện khởi đầu là tập đoàn Bkav giới thiệu sản phẩm điện 

thoại thông minh vào năm 2015 hay vào tháng 10/2019, VinSmart đã chính thức công 

bố tham gia thị trường với việc ra mắt 4 sản phẩm điện thoại thông minh mới nhất. 

Mặc dù vậy, thị phần các sản phẩm công nghệ cao nói chung và nhóm thiết bị điện 

tử cá nhân tại Việt Nam vẫn bị chiếm lĩnh bởi các thương hiệu nước ngoài. Ví dụ với 

sản phẩm điện thoại thông minh, Samsung là thương hiệu dẫn đầu thị phần tại Việt 

Nam với 36,1%; Oppo đứng thứ hai với 22,5%; Vsmart nắm giữ 11,2% thị phần, còn 

lại là các thương hiệu khác (GfK, 2020, trích theo Anh Vũ, 2020). Với sản phẩm thiết 

bị đeo thông minh,  Apple dẫn đầu thị phần với 23,7%; Xiaomi đứng thứ hai với 14%, 

còn lại là các thương hiệu Samsung, Huawei và Fitbit. Thị trường thiết bị đeo thông 

minh tại Việt Nam có sự tăng trưởng nổi bật với 33,5% vào năm 2020; giá trị thị 

trường ước đạt 65 triệu USD và được dự báo là thị trường có tiềm năng cao hơn so 

với các quốc gia cùng khu vực (Statista, 2020). 

Báo cáo của công ty nghiên cứu thị trường Neilsen (2016) khẳng định thị trường 

các nước đang phát triển được đánh giá là tiềm năng cho các sản phẩm mới, 78% 

người Việt thích được trải nghiệm các sản phẩm mới do sự gia tăng về dân số trẻ, 

thuộc tầng lớp trung lưu và mong muốn sở hữu hàng hiệu. Năm 2020, dù có nhiều 

khó khăn về kinh tế trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, người Việt vẫn sẵn sàng chi 

tiêu tiền nhàn rỗi cho sản phẩm công nghệ mới với 37%, chiếm vị trí thứ ba trong 

nhóm danh sách chi tiêu của người Việt, do khoảng thời gian này người Việt có nhiều 

thời gian ở nhà hơn cũng như  sản phẩm công nghệ đóng một vai trò thiết yếu trong 

mọi thứ như giáo dục, việc làm và giải trí (Nielsen, 2020). Tuy nhiên, báo cáo của 

Neilsen (2020) cũng nhấn mạnh hành vi và đặc điểm tiêu dùng tại thị trường Việt 

Nam rất khác biệt so với các thị trường phát triển về các yếu tố như nhu cầu, tiêu 

chuẩn và kỳ vọng. Do đó, việc thấu hiểu hành vi người tiêu dùng Việt Nam với một 

sản phẩm mới là rất cần thiết. 

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là trung tâm kinh tế, thành phố công nghiệp 

phát triển; đặc biệt lĩnh vực công nghiệp có đóng góp đáng kể vào sự phát triển của 
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vùng kinh tế trọng điểm phía Nam cũng như cả nước, góp phần thúc đẩy chuyển dịch 

kinh tế quốc gia theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghị quyết số 16-NQ/TW 

ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.HCM 

đến năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ IX (nhiệm kỳ 2010-

2015) xác định thành phố tập trung phát triển bốn ngành công nghiệp trọng yếu có 

hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao bao gồm cơ khí, điện tử - 

công nghệ thông tin, hóa dược - cao su, chế biến tinh lương thực thực phẩm. Để hỗ 

trợ các ngành công nghiệp trọng yếu, TP.HCM đã ban hành nhiều chính sách và triển 

khai nhiều chương trình hỗ trợ doanh nghiệp như tạo cầu nối gắn kết doanh nghiệp 

công nghiệp hỗ trợ với doanh nghiệp sản xuất; thu hút đầu tư có chọn lọc vào các 

khu, cụm công nghiệp trên địa bàn và xây dựng cụm liên kết sản xuất. Với sức hấp 

dẫn từ thị trường, ngành công nghiệp điện tử có sức hút mạnh mẽ với các nhà đầu tư 

trong và ngoài nước. Theo báo cáo của Cục Thống kê TP.HCM (2018), ngành công 

nghiệp điện tử thuộc 10 ngành có chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) cao hơn mức 

tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (+14,74%). Chỉ số sản xuất công nghiệp lũy kế 5 

tháng đầu năm 2020 tăng hơn 4,5 điểm phần trăm so với chỉ số sản xuất chung của 

toàn ngành công nghiệp, trong đó hai ngành có chỉ số sản xuất tăng so với cùng kỳ 

gồm ngành hóa dược tăng 8,4% và sản xuất điện tử tăng 11,8%. Tính đến năm 2020, 

chỉ số sản xuất công nghiệp ngành hàng điện tử của TP.HCM tương đối đồng đều qua 

các năm và đạt mức tăng trưởng cao nhất vào năm 2017. 

Bảng 1.1: Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành hàng điện tử qua các năm 

Đơn vị: % 

Địa bàn 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

TP.HCM 106,25 108,83 138,58 114,74 120,7 118,7 

Cả nước 137,0 112,8 132,7 111,3 106,6 112,0 

Nguồn: Cục thống kê TP.HCM (2020) 

Kết quả của việc chuyển đổi kinh tế và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu 

rộng của Việt Nam đã mở ra cho ngành công nghiệp Việt Nam và TP.HCM nói riêng 

nhiều cơ hội, đặc biệt trong thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực công nghệ 

cao và công nghiệp điện tử. Hãng điện tử Samsung được đánh giá là nhà đầu tư số 
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một tại Việt Nam với ba nhà máy hiện có tại các tỉnh thành là Bắc Ninh, Thái Nguyên 

và TP.HCM. Bên cạnh đó, rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài đang có xu hướng chuyển 

dịch hướng đầu tư từ các quốc gia khác sang thị trường Việt Nam trong lĩnh vực sản 

xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học. Thị trường TP.HCM cũng 

được đánh giá là thị trường năng động nhất cả nước, với dân số trẻ, hội tụ đa dạng 

các vùng miền văn hóa do tăng trưởng dân số cơ học, là thị trường tiềm năng cho các 

doanh nghiệp giới thiệu các sản phẩm điện tử cá nhân. Cùng với sự thay đổi trong 

hành vi tiêu dùng, sự tiến bộ của công nghệ vừa là cơ hội lớn nhưng cũng đặt ra nhiều 

thách thức cho các nhà sản xuất kinh doanh các thiết bị điện tử cá nhân trong bối cảnh 

cạnh tranh, vì thế nghiên cứu về chấp nhận sản phẩm điện tử cá nhân mới có ý nghĩa 

thiết thực tại thị trường mới nổi và đầy tiềm năng như Việt Nam nói chung và 

TP.HCM nói riêng. 

1.1.2. Bối cảnh lý thuyết 

Sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ khiến cho các sản phẩm 

nhanh chóng bị lỗi thời, vì vậy các doanh nghiệp nỗ lực nâng cao lợi thế cạnh tranh 

của mình bằng việc phát triển các sản phẩm mới (Beard và Easingwood, 1996). Các 

doanh nghiệp dựa vào thành công của sản phẩm mới để có thể tồn tại và duy trì vị thế 

cạnh tranh trên thị trường thông qua lợi nhuận đạt được (Singh, 2006). Nhiều nhà 

nghiên cứu cũng chỉ ra rằng phát triển sản phẩm mới có vai trò quan trọng với doanh 

nghiệp, tuy nhiên đó là một quá trình đầy thách thức, rủi ro và tốn kém (Golder và 

Tellis, 1993; Gielens và Steenkamp, 2007). Thống kê của Gourville (2006) cho thấy 

tỷ lệ thất bại của một sản phẩm mới vào khoảng 40%-90%, còn báo cáo của nhiều 

doanh nghiệp cho thấy tỷ lệ này là 50% hoặc cao hơn (Schnurr, 2005). Roehrich 

(2004) cho rằng cần các nghiên cứu cần tìm hiểu về các yếu tố quyết định đến sự 

thành công của sản phẩm mới. Thành công của sản phẩm mới trong năm đầu tiên sẽ 

tạo tiền đề và triển vọng phát triển của sản phẩm cho các năm tiếp theo (Yoon và 

Lilien, 1985).  

Thành công của một sản phẩm mới có thể được đo lường theo nhiều tiêu chí 

khác nhau nhưng thước đo quan trọng nhất là sự chấp nhận sản phẩm mới của người 

tiêu dùng (Hauser và cộng sự, 2006), thành công của sản phẩm mới cũng phụ thuộc 
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hoàn toàn vào sự chấp nhận của khách hàng mục tiêu (Arts và cộng sự, 2011). Rogers 

(2003) cho rằng việc chấp nhận một ý tưởng hay sản phẩm mới là một quyết định khó 

khăn của người tiêu dùng. Mặc dù các nhà sản xuất kỳ vọng các sản phẩm mới sẽ 

mang lại nhiều lợi ích nhưng nhiều sản phẩm mới bị thất bại hoặc tốn rất nhiều thời 

gian để được thị trường chấp nhận (Gourville, 2006). Ví dụ, thiết bị đầu máy video 

(video cassette recorders - VCRs) tối thiểu mất mười năm mới có mặt trong phòng 

khách của người tiêu dùng (Putsis, 1989) hoặc đến mười tám năm thiết bị lò vi sóng 

mới được thị trường Hi Lạp chấp nhận (Tellis và cộng sự, 2003). Nguyên nhân các 

sản phẩm mới không được thị trường chấp nhận vì doanh nghiệp chưa thực sự hiểu 

rõ về hành vi chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng (Bartels và Reinders, 

2011; Kaushik và Rahman, 2014). Việc hiểu rõ các nhân tố chính ảnh hưởng đến chấp 

nhận sản phẩm mới sẽ giúp cho doanh nghiệp xác định rõ khách hàng mục tiêu, định 

vị sản phẩm mới một cách chính xác và thiết kế chiến lược truyền thông sản phẩm 

mới hiệu quả hơn (Wang và cộng sự, 2008), từ đó gia tăng tỷ lệ chấp nhận sản phẩm 

mới (Barrena-Figueroa và Garcia-Lopez-de-Meneses, 2013). Vì thế, nghiên cứu các 

yếu tố ảnh hưởng đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới không những là vấn đề được 

các doanh nghiệp coi trọng mà nó còn là chủ đề nghiên cứu được quan tâm, thu hút 

các nhà nghiên cứu khoa học hành vi (Arts và cộng sự, 2011). 

Im và cộng sự (2014) cũng khẳng định thành công của một sản phẩm mới phụ 

thuộc hoàn toàn vào phản ứng của người tiêu dùng, bao gồm quyết định chấp nhận 

(adopt) hay từ chối (reject) sản phẩm mới, trong đó các nghiên cứu tập trung tìm hiểu 

các yếu tố ảnh hưởng đến chấp nhận sản phẩm mới nhiều hơn. Nhóm nghiên cứu thứ 

nhất tập trung tìm hiểu tác động của đặc điểm sản phẩm mới đến chấp nhận sản phẩm 

mới (ví dụ: Prasad và Agarwal, 1997; Boyd và Mason, 1999; Rogers, 2003; Flight và 

cộng sự, 2011). Các đặc điểm của sản phẩm mới được Roger (2003) đề xuất, bao gồm 

năm đặc điểm: lợi thế tương đối (relative advantage), sự tương thích (compatiability), 

sự phức tạp (complexity), khả năng thử nghiệm (trialability) và khả năng quan sát 

(observability) và các đặc điểm này được xem như “công thức” quan trọng để một 

sản phẩm mới được thị trường chấp nhận. Hướng nghiên cứu thứ hai tập trung vào 

chiến lược mà doanh nghiệp sử dụng khi tung (launching) sản phẩm mới ra thị trường. 
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Các nghiên cứu này cho rằng chiến lược tung sản phẩm mới là yếu tố quyết định sự 

thành công của sản phẩm mới, bao gồm các chiến lược marketing như định giá và 

truyền thông vì thế các nhà nghiên cứu cố gắng xác định chiến lược tung sản phẩm 

mới thành công nhất (Lee và O’Connor, 2003). Các nghiên cứu trong hai nhóm này 

đều thuộc về yếu tố chủ quan của doanh nghiệp.  

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc tung sản phẩm mới của doanh nghiệp là cách 

thức để tạo dựng và cung cấp giá trị cho thị trường (Moran và Ghoshal, 1999). 

Rindova và Petkova (2007) phân loại hai nhóm giá trị bao gồm: (1) giá trị mong đợi 

của nhà sản xuất hay doanh nghiệp, được gọi là giá trị dự định (intended value), giá 

trị này phản ánh chiến lược và dự định của doanh nghiệp khi tung sản phẩm mới ra 

thị trường và (2) giá trị theo mong đợi của khách hàng và được xem như là giá trị cảm 

nhận (perceived value). Như vậy, nhận thức của nhà quản trị và khách hàng về giá trị 

của sản phẩm mới có thể khác nhau, nhà sản xuất thường kỳ vọng khoảng cách giữa 

hai nhóm giá trị này thấp nhất cũng như nỗ lực để có thể lấp đầy khoảng trống giữa 

hai nhóm giá trị này (Rindova và Petkova, 2007).  

Ostlund (1974) đã chỉ ra rằng các nghiên cứu liên quan đến đặc điểm sản phẩm 

mới dựa vào nhận thức của người tiêu dùng rất quan trọng và những biến số thuộc về 

nhận thức (perceptual variables) của người tiêu dùng có khả năng dự đoán hành vi 

chấp nhận sản phẩm mới. Nói theo một cách khác, điều quan trọng là người tiêu dùng 

chấp nhận một sản phẩm mới dựa trên giá trị họ nhận được chứ không phải là đặc 

tính vật lý của sản phẩm đó. Grewal và cộng sự (2000) khẳng định việc sở hữu các 

sản phẩm nói chung hay sản phẩm mới nói riêng giúp cho người tiêu dùng đạt được 

các mục tiêu cá nhân hay nhóm mà họ đang theo đuổi, thể hiện giá trị bản thân hay 

đạt được các giá trị khác mà họ kỳ vọng. Im và cộng sự (2014) nhận định hành vi 

chấp nhận một sản phẩm mới phụ thuộc vào nhận thức của người tiêu dùng về giá trị 

mà sản phẩm mới đáp ứng những mong đợi của họ. Vì thế, giá trị tiêu dùng quan 

trọng hơn so với giá trị sản phẩm hay đặc điểm sản phẩm mới. Trong nghiên cứu về 

hành vi lựa chọn của cá nhân, Sheth và cộng sự (1991) cho rằng các giá trị tiêu dùng 

là giá trị nhận được khi mua và sử dụng sản phẩm, có vai trò giải thích cho quyết định 

lựa chọn của người tiêu dùng với một sản phẩm hay nhãn hiệu cụ thể, người tiêu dùng 
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có thể chọn sản phẩm này so với sản phẩm khác, nhãn hiệu này so với nhãn hiệu khác, 

hay có thể mở rộng hơn là chọn sản phẩm mới hay mua lại sản phẩm trước đây.  

Mặc dù các nghiên cứu về giá trị tiêu dùng được thực hiện phổ biến, Chaudhuri 

và cộng sự (2010), Hong và cộng sự (2016) cho rằng các nghiên cứu về giá trị tiêu 

dùng với nhóm sản phẩm mới còn hạn chế. Dù một số nỗ lực nghiên cứu nhằm tìm 

hiểu giá trị tiêu dùng sản phẩm mới nhưng đa phần xem xét theo hướng đặc điểm sản 

phẩm mới hay giá trị sản phẩm mới mà bỏ qua yếu tố giá trị tiêu dùng. Rindova và 

Petkova (2007) cũng đã khẳng định rằng có một khoảng cách giữa các giá trị mà nhà 

sản xuất mong muốn chuyển giao đến người tiêu dùng và các giá trị mà người tiêu 

dùng mong muốn nhận được. Một khoảng trống nghiên cứu còn tồn tại là ít các nghiên 

cứu xem xét đến các yếu tố thúc đẩy hành vi đổi mới của người tiêu dùng 

(Vandecasteele và Geuens, 2010). Vandecasteele và Geuens (2010) cũng cho rằng để 

hiểu rõ hơn về hành vi đổi mới của người tiêu dùng cần phải xem xét trong mối liên 

hệ giữa các giá trị mà người tiêu dùng nhận được khi mua, sở hữu và sử dụng sản 

phẩm. Vì thế để giảm thiểu khoảng cách này, các doanh nghiệp cần phải hiểu rõ nhận 

thức của người tiêu dùng về sản phẩm mới cũng như các động cơ chấp nhận sản phẩm 

mới (Ozaki  và Dodgson, 2010; Im và cộng sự , 2014).  Ngoài ra, các nghiên cứu tìm 

hiểu sâu hơn về giá trị (values) và chuẩn mực (norms) thực sự cần thiết để hiểu về 

hành vi chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng (Bartels và Reinders, 2011). 

Wu và Chang (2016) khẳng định tác động của giá trị tiêu dùng đến hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới có sự khác biệt giữa các nền văn hóa khác nhau, vì thế cần có thêm 

nhiều các nghiên cứu về mối quan hệ này ở mỗi quốc gia. 

Trong các nghiên cứu về giá trị tiêu dùng sản phẩm mới, hầu hết các nghiên cứu 

chấp nhận khái niệm thang đo giá trị tiêu dùng là khái niệm đa hướng (ví dụ: 

Chaudhuri và cộng sự, 2010; Hur và cộng sự, 2012; Jeong và cộng sự, 2016; Wu và 

Chang, 2016). Zauner và cộng sự (2015) cho rằng các thành phần giá trị tiêu dùng 

được đề nghị bởi Sheth và cộng sự (1991) và được điều chỉnh bởi Sweeney và Soutar 

(2001) là các thang đo nền tảng dễ hiểu nhất để các nghiên cứu sau có thể tiếp tục 

phát triển các thang đo mới.  Trong các nghiên cứu gần đây, Hur và cộng sự (2012); 

Wu và Chang (2016) đã sử dụng thang đo giá trị tiêu dùng của Sheth và cộng sự 
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(1991) để đo lường giá trị tiêu dùng sản phẩm mới. Các giá trị tiêu dùng được đo 

lường trực tiếp bằng khái niệm bậc nhất và xem xét tác động của các thành phần giá 

trị tiêu dùng đến biến phụ thuộc là chấp nhận sản phẩm mới. Theo Lin và cộng sự 

(2005), nhiều nghiên cứu đã đồng nhất khái niệm giá trị tiêu dùng tổng thể với các 

thành phần giá trị riêng biệt (per se) cấu tạo nên nó, và điều này thực sự là một nghịch 

lý. Thông thường, người tiêu dùng bắt đầu nhận thức về các thành phần giá trị tiêu 

dùng ví dụ những gì bỏ ra, những gì nhận được và cuối cùng dẫn đến đánh giá về giá 

trị tổng thể (Lin và cộng sự, 2005). Vì thế, sẽ là một thiếu sót và sai lầm khi các 

nghiên cứu xem xét từng thành phần của giá trị tiêu dùng như các biến tiền đề trong 

các mô hình nhân quả nhưng lại kết luận về tác động của giá trị tổng thể (Lin và cộng 

sự, 2005; Turel và cộng sự, 2010). Các kết quả nghiên cứu sẽ không thuyết phục nếu 

kết luận rằng giá trị tiêu dùng có ảnh hưởng đến các kết quả hành vi như sự thỏa mãn, 

sự trung thành hay hành vi ý định nếu giá trị tiêu dùng chỉ được đo lường với từng 

thành phần riêng lẻ mà không xem xét ở cấp độ tổng quát (Lin và cộng sự, 2005; 

Turel và cộng sự, 2010).  

Về phương pháp nghiên cứu, đa phần các nghiên cứu trước đây đều sử dụng 

phương pháp nghiên cứu định lượng để đánh giá tác động các thành phần giá trị tiêu 

dùng riêng biệt tác động đến các hành vi, phương pháp mô hình cấu trúc tuyến tính 

dựa trên hiệp phương sai CB-SEM được ứng dụng để kiểm định mô hình đo lường 

và mô hình cấu trúc (ví dụ: Hur và cộng sự, 2012; Wu và Chang, 2016). Urbach và 

Ahlemann (2010) cho rằng các nghiên cứu có sử dụng SEM thường áp dụng mô hình 

đo lường dạng kết quả như một chuẩn mực chung và các nhà nghiên cứu không lập 

luận giải thích về cách thức đo lường, từ đó sử dụng CB-SEM như phương pháp mặc 

định để phân tích dữ liệu. Điều này dẫn đến việc nhiều nghiên cứu sử dụng mô hình 

đo lường khái niệm dạng kết quả thay vì khái niệm đó phải sử dụng mô hình dạng 

cấu tạo (Urbach và Ahlemann, 2010). Từ các thảo luận trên, có một nghịch lý tồn tại, 

đó là việc đo lường tác động của các thành phần giá trị tiêu dùng riêng lẻ đến hành vi 

chấp nhận sản phẩm mới trong khi xem xét giá trị tiêu dùng là đánh giá tổng thể. Vì 

thế, các thành phần giá trị tiêu dùng nên được phân biệt với giá trị tiêu dùng tổng thể 

và nên xem xét là các khái niệm khác nhau. 
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Một hướng nghiên cứu khác tập trung tìm hiểu các đặc điểm (traits) của người 

tiêu dùng đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới (ví dụ: Dickerson và Gentry, 1983; 

Gatignon và Robertson, 1985; Im và cộng sự, 2003; Clark và Goldsmith, 2006). Các 

yếu tố thuộc về người tiêu dùng rất đa dạng như đặc điểm nhân khẩu học, yếu tố tâm 

lý cá nhân, văn hóa và giá trị cá nhân, tính cách của người tiêu dùng, trong đó một 

yếu tố nổi bật được nhiều nghiên cứu chú trọng là đặc điểm tính đổi mới cá nhân 

(personal innovativeness) hay tính đổi mới của người tiêu dùng (consumer 

innovativeness). Nhiều nhà nghiên cứu khẳng định đây là chủ đề được quan tâm, 

nghiên cứu nhiều nhất và cũng là chủ đề còn gây tranh luận nhiều nhất (Midgley và 

Dowling, 1978; Goldsmith và Hofacker, 1991; Im và cộng sự, 2003; Steenkamp và 

Gielens, 2003; Hauser và cộng sự, 2006; Bartels và Reinders, 2011).  Bên cạnh đó, 

các nghiên cứu cũng khẳng định tính đổi mới của người tiêu dùng được xem như một 

đặc điểm về tính cách (personailty trait) và là yếu tố quyết định đến hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới (Roger, 2003; Roehrich, 2004; Im và cộng sự, 2003, 2007; Arts 

và cộng sự, 2011; Chao và cộng sự, 2013; Li và cộng sự, 2015). Các nghiên cứu về 

tính đổi mới của người tiêu dùng được thực hiện theo nhiều hướng khác nhau nhưng 

tập trung vào ba nhóm: thứ nhất, các nghiên cứu tập trung vào việc khái niệm hóa và 

phát triển thang đo, thứ hai đo lường các yếu tố tiền đề đối với tính đổi mới của người 

tiêu dùng và thứ ba là xem xét tác động giữa tính đổi mới của người tiêu dùng đến 

hành vi chấp nhận sản phẩm mới.  

Nhóm nghiên cứu đầu tiên tập trung vào việc khái niệm hóa và đo lường tính 

đổi mới của người tiêu dùng được khởi xướng và chú ý từ những năm 1970 (ví dụ: 

Hurt và cộng sự, 1977; Midgley và Dowling, 1978; Goldsmith và Hofacker, 1991; 

Goldsmith và Goldsmith, 1996; Goldsmith và Foxall, 2003; Roger, 2003; Roehrich, 

2004; Vandecasteele và Geuens, 2010). Kết quả của dòng nghiên cứu này là các khái 

niệm được hình thành và phân loại theo nhiều nhóm khác nhau, trong đó một số khái 

niệm được thừa nhận và áp dụng nhiều nhất trong các nghiên cứu bao gồm: tính đổi 

mới bẩm sinh của người tiêu dùng (CII - consumer innate innovativeness), sau đây 

gọi tắt là tính đổi mới bẩm sinh; tính đổi mới theo lĩnh vực cụ thể (DSI - domain 

specific innovativeness), sau đây gọi tắt là tính đổi mới theo lĩnh vực và đổi mới thực 
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sự (actual innovativeness) hay hành vi đổi mới (IB - innovative behavior) (Bartels và 

Reinders, 2011; Chao và cộng sự, 2013). Khái niệm đổi mới thực sự hay hành vi đổi 

mới trong các nghiên cứu được xem như hành vi chấp nhận sản phẩm mới và thường 

có vai trò là biến phụ thuộc trong các nghiên cứu. Từ việc khái niệm hóa và đo lường 

tính đổi mới của người tiêu dùng, các nhà nghiên cứu sử dụng đặc điểm này để phân 

khúc thị trường người tiêu dùng thành nhiều nhóm khác nhau trong việc chấp nhận 

sản phẩm mới (ví dụ: Chau và Hui, 1998; Dickerson và Gentry, 1983; Karaarslan và 

Akdoğan, 2015; Roger, 2003). Midgley và Dowling (1978) cho rằng tính đổi mới của 

mỗi cá nhân là như nhau với tất cả các loại sản phẩm, ngược lại Dickerson và Gentry 

(1983) nhận thấy có sự khác biệt về tính đổi mới của người dùng với các loại sản 

phẩm khác nhau.  

Nhóm nghiên cứu thứ hai tập trung vào các yếu tố tiền đề, dự đoán tính đổi mới 

của người tiêu dùng dựa theo các đặc điểm nhân khẩu học, đặc điểm của sản phẩm 

mới, giá trị cá nhân (ví dụ: Gatignon và Robertson, 1985; Foxall và Bhate, 1993; Im 

và cộng sự, 2003; Tellis và cộng sự, 2009; Maden và Koker, 2013). Một số nghiên 

cứu chỉ ra rằng có sự khác biệt giữa các yếu tố cá nhân với tính đổi mới của người 

tiêu dùng ví dụ những người có tính đổi mới cao thường thuộc nhóm người trẻ tuổi, 

có thu nhập cao, có trình độ học vấn, năng động, sẵn sàng chấp nhận rủi ro cũng như 

là người có sức ảnh hưởng với cộng đồng (opinion leadership) (ví dụ: Dickerson và 

Gentry, 1983; Gatignon và Robertson, 1985; Im và cộng sự, 2003). Tính đổi mới của 

người tiêu dùng cũng chịu tác động bởi các yếu tố khác như tìm kiếm sự đổi mới, tìm 

kiếm sự độc đáo cho bản thân (ví dụ: Chao và cộng sự, 2012; Maden và Koker, 2013). 

Nhóm nghiên cứu thứ ba tập trung đo lường tác động giữa tính đổi mới của 

người tiêu dùng đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới, đồng thời làm rõ mối quan hệ 

giữa các loại/cấp độ tính đổi mới của người tiêu dùng. Midgley và Dowling (1978) 

cho rằng cần có thêm nhiều nghiên cứu nhằm xác định mối quan hệ giữa các khái 

niệm như tính đổi mới bẩm sinh, tính đổi mới theo lĩnh vực và hành vi đổi mới (chấp 

nhận sản phẩm mới) và đề nghị này đã được một số nhà nghiên cứu thực hiện (ví dụ: 

Manning và cộng sự, 1995; Roehrich, 2004; Im và cộng sự, 2003, 2007; Chao và 

cộng sự, 2016; Jeong và cộng sự, 2016). Tuy nhiên, trong các nghiên cứu trước đây, 
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tính đổi mới của người tiêu dùng được khái niệm theo nhiều cách khác nhau, từ đó 

dẫn đến các thang đo cho khái niệm này cũng rất đa dạng. Việc sử dụng các thang đo 

khác nhau trong đo lường tính đổi mới của người tiêu dùng dẫn đến sự thiếu nhất 

quán và tập trung trong kết quả nghiên cứu (Roehrich, 2004; Hauser và cộng sự, 2006; 

Chao và cộng sự, 2016). Vì thế, một số nhà nghiên cứu đề nghị cần có những thực 

nghiệm tiếp tục làm rõ hơn mối quan hệ giữa các loại đổi mới hay cấp độ đổi mới của 

người tiêu dùng (Roehrich, 2004; Hauser và cộng sự, 2006; Im và cộng sự, 2007; Arts 

và cộng sự, 2011; Nasution và Astuti, 2012; Chao và cộng sự, 2012, 2013). Ngoài ra, 

Steenkamp và cộng sự (1999), Tellis và cộng sự (2003), Peres và cộng sự (2010) cũng 

khẳng định rất cần thiết phải có các nghiên cứu về phổ biến sản phẩm mới và tính đổi 

mới của người tiêu dùng tại các thị trường mới nổi hay các nền kinh tế chuyển đổi để 

có thêm hiểu biết cũng như làm phong phú hơn khái niệm này. Bartels và Reiders 

(2011), Kaushik và Rahman (2014) đã tổng hợp rất nhiều các nghiên cứu khác nhau 

và kết luận rằng các nghiên cứu về tính đổi mới của người tiêu dùng được thực hiện 

nhiều nhất ở các thị trường là các quốc gia phát triển như Mỹ và các nước Châu Âu, 

đồng thời nhấn mạnh rất ít các nghiên cứu kết hợp đo lường mối quan hệ giữa các 

nhóm/loại hay cấp độ đổi mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới.  

Một thách thức đặt ra với các nghiên cứu hành vi tiêu dùng là cần mở rộng khả 

năng ứng dụng của các lý thuyết và nghiên cứu sâu rộng hơn ở các nền văn hóa khác 

nhau (Goldsmith và cộng sự, 1998). Kaushik và Rahman (2014) kêu gọi các nghiên 

cứu liên quan đến tính đổi mới của người tiêu dùng cần tiếp tục được thực hiện tại 

các quốc gia khác nhau nhằm phát triển các thang đo mới cho các khái niệm này. Hai 

tác giả này đề xuất các nhà nghiên cứu khu vực Châu Á cũng có thể kiểm định lại 

hoặc điều chỉnh các thang đo khái niệm nghiên cứu đã được áp dụng tại các nước 

phương Tây nhằm hoàn thiện cũng như chứng minh giá trị các thang đo ở mức độ 

toàn cầu. Ngoài ra, các nghiên cứu cần tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa loại/cấp độ 

tính đổi mới của người tiêu dùng, đặc biệt là ở các nền kinh tế Châu Á mới nổi (Bartels 

và Reiders, 2011; Kaushik và Rahman, 2014; Chao và cộng sự, 2012, 2016).  

Chấp nhận sản phẩm mới (new products adoption) là thước đo quan trọng trong 

việc đánh giá thành công của một sản phẩm mới (Hauser và cộng sự, 2006). Qua lược 
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khảo tài liệu, người nghiên cứu nhận thấy khái niệm về chấp nhận sản phẩm mới còn 

chưa có sự rõ ràng và thống nhất, từ đó dẫn đến các cách thức đo lường khác nhau. 

Ví dụ, Robertson (1971) cho rằng chấp nhận sản phẩm mới được hiểu là việc mua 

sản phẩm mới và tiếp tục sử dụng sản phẩm bởi vì việc mua sản phẩm không phản 

ánh hết được sự chấp nhận mà người tiêu dùng cần thể hiện việc tiếp tục sử dụng sản 

phẩm. Hơn nữa, để có thể tiếp tục sử dụng sản phẩm thì Robertson (1971) đề xuất 

thay thế hành vi tiếp tục sử dụng bằng hành vi mua lặp lại. Rogers (2003) xem hành 

vi chấp nhận sản phẩm là quyết định tiếp tục sử dụng sản phẩm một cách thường 

xuyên trong khi Arts và cộng sự (2011) cho rằng chấp nhận sản phẩm mới bao gồm 

hai bước ý định chấp nhận và chấp nhận thực sự hay hành vi chấp nhận. Nhiều nghiên 

cứu đo lường khái niệm chấp nhận sản phẩm mới chỉ với một bước nào đó trong quá 

trình chấp nhận như ý định mua sản phẩm mới, ý định tiếp tục sử dụng sản phẩm mới, 

mua lặp lại sản phẩm mới và việc xem xét hành vi riêng rẽ như vậy không thể hiện 

được việc chấp nhận sản phẩm mới (Robertson và Gatignon, 1991). Chấp nhận sản 

phẩm mới là một quá trình phức tạp, gồm nhiều giai đoạn khác nhau trong đó sự sẵn 

lòng chấp nhận sản phẩm và quyết định mua là hai bước quan trọng nhất (Robertson 

và Gatignon, 1991).  

Kết quả tổng quan các nghiên cứu trước đây cho thấy chấp nhận sản phẩm mới 

thường được đo lường dựa trên ba thang đo chủ yếu: thời gian chấp nhận sản phẩm 

mới (ví dụ: Im và cộng sự, 2003; Chao và cộng sự, 2012); số lượng sản phẩm mới đã 

mua trong một danh mục các sản phẩm mới (ví dụ: Chao và cộng sự, 2012, 2013; 

Cao Thị Thanh và Trương Đình Chiến, 2014) và ý định mua sản phẩm mới (ví dụ: 

Cao Thị Thanh, 2014; Wu và Chang, 2016). Ngoài ra, một số ít nghiên cứu khác lại 

đo lường mức độ sử dụng sản phẩm dịch vụ hay tiếp tục sử dụng, hoặc tập trung vào 

một hay một vài giai đoạn của quá trình chấp nhận sản phẩm mới (ví dụ: Manning và 

cộng sự, 1995; Khan và cộng sự, 2017). Vì sử dụng các thang đo khác nhau các kết 

quả nghiên về mối liên hệ giữa tính đổi mới của người tiêu dùng và chấp nhận sản 

phẩm mới còn tồn tại nhiều kết quả khác biệt cũng như chưa có sự thống nhất về 

thang đo tiêu chuẩn cho khái niệm này.  
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Như vậy, có thể thấy rằng trong các nghiên cứu trước đây, quan điểm về chấp 

nhận sản phẩm mới được xem xét theo hai nhóm: nhóm thứ nhất xem chấp nhận sản 

phẩm mới là một hành vi thể hiện tính đổi mới của người tiêu dùng, nhóm thứ hai 

xem chấp nhận sản phẩm mới là một quá trình bao gồm nhiều bước khác nhau. Các 

nghiên cứu thực hiện đo lường hành vi chấp nhận với nhiều bước khác nhau nhưng ý 

định chấp nhận sản phẩm mới được đo lường phổ biến nhất. Các nhà nghiên cứu sử 

dụng thang đo ý định chấp nhận sản phẩm mới để đo lường hành vi chấp nhận sản 

phẩm mới vì sản phẩm mới có thể chưa có mặt trên thị trường, hơn nữa hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới là hành vi mang nhiều rủi ro và bất trắc (Veryzer, 1998), quá 

trình ra quyết định mua sản phẩm mới cũng đòi hỏi sự cân nhắc của người tiêu dùng 

nhiều hơn so với các sản phẩm thông thường nên hành vi chấp nhận sản phẩm mới là 

hành vi có dự định hơn là hành vi tùy hứng. Trên thực tế, các nhà quản trị cũng thường 

sử dụng ý định chấp nhận sản phẩm mới để đo lường hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới (Art và cộng sự, 2011), tuy nhiên giữa ý định và chấp nhận thực sự còn một 

khoảng cách nhất định vì nhiều nguyên nhân như sự thay đổi về hành vi theo thời 

gian hay khả năng của người tiêu dùng trong việc thực hiện hành vi thực sự (Morwitz 

và cộng sự, 2007). Vì thế, dù các nghiên cứu đã chứng minh hành vi ý định là biến 

tiền đề của hành vi thực sự, Kaushik và Rahman (2014) khẳng định sự cần thiết phải 

làm rõ  mối quan hệ giữa ý định chấp nhận và và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. 

Chen và Huang (2016) cũng nhận định rằng mặc dù ý định chấp nhận có thể dự đoán 

hành vi chấp nhận thực sự nhưng các nghiên cứu về sản phẩn mới cần thêm bằng 

chứng khoa học về mối quan hệ giữa hai khái niệm này, trong khi các nghiên cứu 

trước chỉ đánh giá mối quan hệ giữa ý định mua và hành vi mua sản phẩm mới (ví 

dụ: Urban và cộng sự, 1996; Alexander và cộng sự, 2008; Chao và cộng sự, 2016; 

Wu và Chang, 2016). Vì thế, đề tài đo lường sự chấp nhận sản phẩm mới theo hai 

bước nhằm làm rõ mối quan hệ giữa ý định chấp nhận và hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới sẽ góp phần bổ sung thêm bằng chứng thực nghiệm để giải quyết khoảng trống 

lý thuyết về sự thiếu rõ ràng giữa hai khái niệm. 

Việc kết hợp tìm hiểu về giá trị tiêu dùng và tính đổi mới của người tiêu dùng 

sẽ giúp nhà quản trị marketing hiểu rõ hơn về hành vi chấp nhận sản phẩm mới (Hur 
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và cộng sự, 2012) tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá tác động giữa các 

khái niệm này. Xét về mối liên hệ giữa giá trị tiêu dùng và tính đổi mới, một số nhà 

nghiên cứu (Goldsmith và Flynn, 1992; Aroean và Michaelidou, 2014) cho rằng hầu 

hết các nghiên cứu trước đây ít đề cập đến mối liên hệ giữa hai khái niệm này cũng 

như tìm hiểu tác động của chúng đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Hong và cộng 

sự (2016) đề nghị rằng để thấu hiểu sâu sắc về hành vi chấp nhận sản phẩm mới của 

người tiêu dùng, các nghiên cứu cần làm rõ mối liên hệ giữa yếu tố cá nhân người 

tiêu dùng và giá trị tiêu dùng sản phẩm mới mang lại. Một số nghiên cứu gần đây đã 

cố gắng tìm hiểu  mối quan hệ giữa các khái niệm này như các nghiên cứu tìm hiểu 

tác động của giá trị tiêu dùng và tính đổi mới của người tiêu dùng (ví dụ: Maden và 

Koker, 2013; Truong, 2013; Im và cộng sự, 2014; Rivière, 2015); nghiên cứu tác 

động của giá trị tiêu dùng và chấp nhận sản phẩm mới (ví dụ: Wu và Chang, 2016); 

mối quan hệ giữa giá trị tiêu dùng, tính đổi mới của người tiêu dùng và chấp nhận sản 

phẩm mới (ví dụ: Hur và cộng sự, 2012; Hong và cộng sự, 2016). 

Kết quả lược khảo các nghiên cứu trước đây cho thấy mối quan hệ giữa giá trị 

tiêu dùng; tính đổi mới của người tiêu dùng và hành vi chấp nhận sản phẩm mới được 

tiếp cận theo nhiều góc độ khác nhau. Các nghiên cứu xem xét giá trị tiêu dùng là 

biến trung gian giữa tính đổi mới và chấp nhận sản phẩm mới (ví dụ: Hong và cộng 

sự, 2016), trong khi đó một số nghiên cứu lại xem xét vai trò điều tiết của tính đổi 

mới đến mối quan hệ giữa giá trị tiêu dùng và chấp nhận sản phẩm mới (ví dụ: Hur 

và cộng sự, 2012).  Tuy nhiên, các nghiên cứu sử dụng các thang đo khác nhau từ đó 

các kết quả nghiên cứu về mối quan hệ giữa giá trị tiêu dùng, tính đổi mới và chấp 

nhận sản phẩm mới vẫn chưa có sự thống nhất, còn tồn tại những kết quả trái ngược 

nhau, bên cạnh đó chưa có nhiều nghiên cứu đánh giá đồng thời tác động của giá trị 

tiêu dùng và tính đổi mới của người tiêu dùng đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới.  

Tại Việt Nam, các nghiên cứu về tính đổi mới của người tiêu dùng và phổ biến 

sản phẩm mới (new product diffusion) còn là một vấn đề mới mẻ vì người nghiên cứu 

nhận thấy còn hiếm các nghiên cứu liên quan. Nỗ lực nghiên cứu gần đây nhất là 

công trình luận án tiến sĩ của Cao Thị Thanh (2014) tìm hiểu về các yếu tố văn hóa 

cá nhân ảnh hưởng đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới với nhóm sản phẩm điện tử 
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cá nhân tại khu vực nội thành Hà Nội. Kết quả nghiên cứu cho thấy đặc điểm tính đổi 

mới của người tiêu dùng có tác động thuận chiều đến hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới trong đó hành vi chấp nhận sản phẩm mới được đo lường qua ý định mua sản 

phẩm mới. Ngoài ra, nghiên cứu của Cao Thị Thanh (2014) cũng chưa đánh giá tác 

động đồng thời của các cấp độ tính đổi mới của người tiêu dùng đến hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới.  

Như vậy, kết quả tổng quan tài liệu cho thấy tính đến thời điểm hiện tại, các 

nghiên cứu về giá trị tiêu dùng được thực hiện nhiều nhưng chủ yếu được thực hiện 

với nhóm sản phẩm đã có mặt trên thị trường, còn quá ít các nghiên cứu về tác động 

của giá trị tiêu dùng sản phẩm mới đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Mặt khác, 

các nghiên cứu trước đây cũng không lập luận về cách thức đo lường giá trị tiêu dùng 

sản phẩm mới. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về mối quan hệ của các loại/cấp độ tính 

đổi mới của người tiêu dùng còn thể hiện các kết quả không rõ ràng, thiếu nhất quán, 

từ đó các nhà nghiên cứu cũng như nhà quản trị khó khăn trong việc chọn một khái 

niệm và thang đo phù hợp nhất, đặc biệt ở thị trường các quốc gia đang phát triển. 

Tính đến thời điểm thực hiện nghiên cứu này, người nghiên cứu nhận thấy dù có 

những nghiên cứu liên quan nhưng chưa có nghiên cứu trong và ngoài nước đánh giá 

đồng thời tác động của giá trị tiêu dùng, tính đổi mới của người tiêu dùng đến hành 

vi chấp nhận sản phẩm mới. Nghiên cứu này sẽ lập luận về cách thức đo lường giá trị 

tiêu dùng, đồng thời kiểm định tác động giữa giá trị tiêu dùng (CON_VAL) và hai 

cấp độ tính đổi mới của người tiêu dùng phổ biến là tính đổi mới bẩm sinh (CII) và 

tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) đến hai bước trong quá trình chấp nhận sản phẩm 

mới là ý định chấp nhận sản phẩm mới (INTEN) và hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

(ADOP). Điểm mới của luận án cũng kỳ vọng phát triển thang đo giá trị tiêu dùng 

sản phẩm mới, tính đổi mới của người tiêu dùng và hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

của người tiêu dùng tại TP.HCM, Việt Nam. Kết quả của luận án được kỳ vọng không 

những có ý nghĩa về mặt thực tiễn mà còn đóng góp về mặt lý thuyết nhằm bổ sung 

và làm phong phú hơn hơn các kết quả nghiên cứu liên quan đến đề tài. 

1.1.3. Xác định khoảng trống nghiên cứu 

Từ các phân tích và nhận định được trình bày trong mục 1.1.2, người nghiên 
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cứu xác định được bốn khoảng trống nghiên cứu, bao gồm:   

Thứ nhất là khoảng trống các nghiên cứu về cách thức đo lường giá trị tiêu dùng 

sản phẩm mới. Các nghiên cứu trước đây xem xét các yếu tố liên quan đến đặc điểm 

sản phẩm mới mà bỏ qua vai trò của giá trị tiêu dùng. Trên thực tế, giá trị tiêu dùng 

được nhìn nhận, đánh giá khác nhau giữa những người tiêu dùng khác nhau cũng như 

các nhóm sản phẩm khác nhau. Trong đo lường giá trị tiêu dùng, Sánchez-Fernández 

và Iniesta-Bonillo (2007) cho rằng góc độ tiếp cận giá trị tiêu dùng theo quan điểm 

đa hướng giúp doanh nghiệp định hướng cách thức cải thiện giá trị, tuy nhiên vẫn còn 

sự thiếu đồng thuận về các thành phần tạo nên giá trị tiêu dùng tổng quát. Việc tìm 

hiểu về giá trị tiêu dùng sản phẩm mới không những có ý nghĩa khoa học mà còn giúp 

các nhà quản trị có những chỉ dẫn rõ ràng hơn trong chiến lược phát triển sản phẩm 

mới. Bên cạnh đó, các nghiên cứu về giá trị tiêu dùng trong bối cảnh nghiên cứu về 

sản phẩm mới chưa có sự thống nhất về khái niệm về cách thức đo lường (Chang và 

Digg, 2012; Zauner và cộng sự, 2015). Các nghiên cứu trước đây hoặc đo lường khái 

niệm tổng quát, đơn hướng và sử dụng mô hình đo lường bậc một (khái niệm bậc 

nhất), hoặc đo lường khái niệm giá trị tiêu dùng theo quan điểm đa hướng nhưng xem 

xét giá trị tiêu dùng như các thành phần riêng lẻ được đo lường với các khái niệm đơn 

hướng, bậc nhất. Kết quả là các nghiên cứu trước đây đều xem xét các thành phần giá 

trị tiêu dùng riêng biệt tác động đến các biến phụ thuộc như ý định chấp nhận hay 

hành vi chấp nhận. Bên cạnh đó, phương pháp xử lý dữ liệu trong các nghiên cứu 

trước đây đều sử dụng mô hình CB-SEM để kiểm định mô hình đo lường và mô hình 

cấu trúc (ví dụ: Hur và cộng sự, 2012; Wu và Chang, 2016). Urbach và Ahlemann 

(2010) cho rằng nhiều nghiên cứu có sử dụng SEM thường áp dụng mô hình đo lường 

dạng kết quả như một chuẩn mực chung và các nhà nghiên cứu không lập luận giải 

thích về cách thức đo lường. Điều này dẫn đến việc nhiều nghiên cứu sử dụng mô 

hình đo lường khái niệm dạng kết quả thay vì khái niệm đó phải sử dụng mô hình 

dạng cấu tạo (Urbach và Ahlemann, 2010). Mặc dù có nhiều nghiên cứu khẳng định 

khái niệm giá trị tiêu dùng có bản chất phức tạp và nên đo lường là khái niệm đa 

hướng bậc cao hầu như ít nghiên cứu lập luận về cách hình thành khái niệm và cách 

thức đo lường trong bối cảnh nghiên cứu về sản phẩm mới. Vì thế, đây là một khoảng 
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trống về mặt lý thuyết mà đề tài nghiên cứu sẽ kỳ vọng lấp đầy. 

Thứ hai, khoảng trống lý thuyết về đánh giá về mối quan hệ giữa các loại/cấp 

độ tính đổi mới của người tiêu dùng. Nghiên cứu này làm rõ mối quan hệ giữa hai 

khái niệm thể hiện hai cấp độ đổi mới của người tiêu dùng là tính đổi mới bẩm sinh, 

và tính đổi mới theo sản phẩm đến hành vi đổi mới (bao gồm ý định chấp nhận sản 

phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới). Các nghiên cứu trước đây thường 

chỉ đánh giá riêng rẽ một loại tính đổi mới của người tiêu dùng đến một biến kết quả 

là ý định chấp nhận hoặc hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Các kết quả thực nghiệm 

còn cho thấy sự thiếu rõ ràng, nhất quán trong cách thức đo lường tính đổi mới của 

người tiêu dùng, vì thế đây là một khoảng trống trong đo lường tính đổi mới của 

người tiêu dùng nhằm xác định được thang đo tính đổi mới của người tiêu dùng phù 

hợp nhất, có vai trò dự báo đến ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới. 

Thứ ba, khoảng trống về các nghiên cứu đánh giá mối quan hệ giữa ý định chấp 

nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Mối quan hệ giữa ý định 

hành vi và hành vi thực sự thường được nghiên cứu trong bối cảnh các sản phẩm đã 

sẵn có trên thị trường và kết quả khẳng định có sự tương quan mạnh giữa ý định hành 

vi và hành vi thực sự. Các nhà quản trị thường sử dụng thang đo ý định chấp nhận để 

thay thế cho hành vi chấp nhận trong khi các nghiên cứu học thuật sử dụng các khái 

niệm và tiêu chuẩn khác nhau để đo lường hành vi chấp nhận sản phẩm mới, vì vậy 

hai khái niệm này cần thiết phải được phân biệt rõ ràng và xem xét như hai biến phụ 

thuộc khác nhau (Art và cộng sự, 2011). Nói chung, ý định hành vi thể hiện qua các 

chỉ số phản ánh mức độ sẵn lòng thử sản phẩm và thể hiện các nỗ lực của người tiêu 

dùng để có thể thực hiện hành vi (Ajzen, 1991). Các nhà quản trị thường sử dụng ý 

định chấp nhận để dự báo được nhu cầu thị trường, tuy nhiên từ ý định đến hành vi 

chấp nhận thực sự có một khoảng cách lớn (Alexander và cộng sự, 2008; Art và cộng 

sự, 2011) vì ý định có thể thay đổi theo thời gian (Morrison, 1979) hay người tiêu 

dùng không có khả năng thực hiện hành vi thực sự (Morwitz và cộng sự, 2007). Đặc 

biệt trong bối cảnh nghiên cứu sản phẩm mới, khi mà hành vi ý định có thể diễn ra 

khi sản phẩm mới chưa có mặt trên thị trường. Ý định chấp nhận và hành vi chấp 
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nhận thể hiện hai bước kế tiếp nhau trong quá trình chấp nhận sản phẩm mới (Rogers 

2003), và cần được phân biệt rõ ràng như hai khái niệm khác nhau. Các nghiên cứu 

trước đây cũng chỉ tập trung vào một yếu tố riêng lẻ như ý định chấp nhận hoặc hoặc 

hành vi chấp nhận sản phẩm mới, rất ít các nghiên cứu làm rõ mối quan hệ giữa hai 

khái niệm này (Art và cộng sự, 2011), vì vậy một khoảng trống lý thuyết cần làm rõ 

kết quả đánh giá thực nghiệm về tác động của ý định chấp nhận đến hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới (Kaushik và Rahman, 2014).  

Thứ tư, khoảng trống lý thuyết về sự thiếu hụt các nghiên cứu đánh giá đồng 

thời tác động trực tiếp và gián tiếp của giá trị tiêu dùng, tính đổi mới của người tiêu 

dùng đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Mô hình lý thuyết về mối quan hệ giữa 

các khái niệm trên được kiểm định tại một thị trường mới nổi như thị trường TP.HCM, 

Việt Nam, đây là thị trường được đánh là tiềm năng cho các sản phẩm mới. Việc đánh 

giá tác động đồng thời của giá trị tiêu dùng, tính đổi mới bẩm sinh và tính đổi mới 

theo sản phẩm đến ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới được kỳ vọng sẽ lấp đầy khoảng trống nghiên cứu về mặt lý thuyết về mối quan 

hệ giữa các nhân tố này, kết quả nghiên cứu của đề tài sẽ góp phần bổ sung và làm 

phong phú hơn bằng chứng khoa học về các yếu tố tác động đến hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới.  

Xuất phát từ những khoảng trống lý thuyết cần được làm rõ, người nghiên cứu 

lựa chọn đề tài “Tác động của giá trị tiêu dùng và tính đổi mới của người tiêu dùng 

đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới - nghiên cứu trường hợp nhóm sản phẩm điện 

tử cá nhân tại thị trường TP.HCM” làm đề tài nghiên cứu cho luận án tiến sĩ của mình. 

1.2. Mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu  

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là đánh giá tác động của các khái niệm giá trị 

tiêu dùng, tính đổi mới bẩm sinh của người tiêu dùng và tính đổi mới theo sản phẩm 

đến ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Các mục 

tiêu cụ thể như sau: 

(1) Xây dựng mô hình về sự tác động của các nhân tố giá trị tiêu dùng, tính đổi mới 

bẩm sinh, tính đổi mới theo sản phẩm đến ý định chấp nhận sản phẩm mới và 
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hành vi chấp nhận sản phẩm mới, trường hợp nhóm sản phẩm điện tử cá nhân tại 

thị trường TP.HCM. 

(2) Kiểm định mức độ tác động trực tiếp và gián tiếp của các nhân tố giá trị tiêu dùng, 

tính đổi mới bẩm sinh, tính đổi mới theo sản phẩm đến ý định chấp nhận sản 

phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới, trường hợp nhóm sản phẩm điện 

tử cá nhân tại thị trường TP.HCM.  

(3) Từ kết quả nghiên cứu, đề xuất một số hàm ý quản trị cho các doanh nghiệp nhằm 

gia ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới của 

người tiêu dùng đối với nhóm sản phẩm điện tử cá nhân tại thị trường TP.HCM. 

(4) Ngoài ba mục tiêu chính như trên, nghiên cứu còn phát triển thang đo các khái 

niệm nghiên cứu bao gồm: giá trị tiêu dùng, tính đổi mới bẩm sinh, tính đổi mới 

theo sản phẩm, ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới của người tiêu dùng đối với trường hợp nghiên cứu là nhóm sản phẩm điện 

tử cá nhân tại thị trường TP.HCM. 

1.2.2. Câu hỏi nghiên cứu  

Từ các mục tiêu của nghiên cứu đã được xác định, các câu hỏi tương ứng được 

đặt ra như sau:  

(1) Có tồn tại hay không sự tác động của giá trị tiêu dùng, tính đổi mới bẩm sinh, 

tính đổi mới theo sản phẩm đến ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới? Trong trường hợp nhóm sản phẩm điện tử cá nhân thì mối 

quan hệ này như thế nào? 

(2) Mức độ tác động trực tiếp và gián tiếp của các nhân tố giá trị tiêu dùng, tính đổi 

mới bẩm sinh, tính đổi mới theo sản phẩm đến ý định chấp nhận sản phẩm mới 

và hành vi chấp nhận sản phẩm mới như thế nào trong trường hợp nghiên cứu với 

nhóm sản phẩm điện tử cá nhân mới tại trường TP.HCM?  

(3)  Để có thể gia tăng ý định chấp nhận và hành vi chấp nhận sản phẩm mới trong 

nhóm sản phẩm điện tử cá nhân, những hàm ý quản trị nào có thể được đề xuất 

cho doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nhóm sản phẩm này? 

(4) Giá trị tiêu dùng sản phẩm mới, tính đổi mới bẩm sinh, tính đổi mới theo sản 

phẩm, ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới được 
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đo lường như thế nào theo quan điểm của người tiêu dùng? Các khái niệm này 

được đo lường đối với trường hợp nhóm sản phẩm điện tử cá nhân tại thị trường 

TP.HCM thì như thế nào? 

1.3. Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là tác động trực tiếp và gián tiếp của các khái 

niệm giá trị tiêu dùng, tính đổi mới mới bẩm sinh, tính đổi mới theo sản phẩm đến ý 

định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới.  

Đối tượng tham gia vào phỏng vấn tay đôi trong giai đoạn nghiên cứu định tính 

là những chuyên gia bao gồm nhà nghiên cứu, giảng dạy trong lĩnh vực 

marketing/truyền thông, phát triển sản phẩm mới, quản trị sản phẩm mới; chuyên viên 

truyền thông/nhà quản trị marketing trong ngành hàng điện tử cá nhân.  

Đối tượng tham gia thảo luận nhóm trong nghiên cứu định tính và tham gia trả 

lời khảo sát trong nghiên cứu định lượng là người tiêu dùng các sản phẩm điện tử cá 

nhân hiện đang cư ngụ tại TP.HCM, cụ thể là người tiêu dùng từ 18 tuổi trở lên và có 

mua ít nhất một sản phẩm điện tử cá nhân mới trong 6 tháng tính đến thời điểm khảo 

sát). Người tiêu dùng là người trên 18 tuổi (người thành niên) được xem là người có 

đầy đủ năng lực hành vi dân sự của cá nhân theo quy định tại Bộ Luật dân sự 2015, 

vì thế họ khả năng tự quyết định mua sản phẩm điện tử cá nhân. Ngoài ra, để có thể 

nhớ được hành vi chấp nhận sản phẩm mới, đối tượng khảo sát phải có mua và sở 

hữu ít nhất một sản phẩm điện tử cá nhân mới trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm 

khảo sát. 

1.4. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

Phạm vi về nội dung phân tích: Đề tài tập trung làm rõ các khái niệm giá trị tiêu 

dùng dựa trên quan điểm nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm mới, tính đổi 

mới của người tiêu dùng được giới hạn với hai loại/cấp độ bao gồm tính đổi mới bẩm 

sinh và tính đổi mới theo sản phẩm, chấp nhận sản phẩm mới bao gồm hai giai đoạn 

là ý định chấp nhận và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Để làm rõ các khái niệm 

nghiên cứu và đề xuất mô hình, các nội dung về cơ sở lý thuyết liên quan đến giá trị 

tiêu dùng, tính đổi mới của người tiêu dùng và các lý thuyết nền tảng về hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới sẽ được phân tích và làm rõ. 
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Phạm vi về thời gian thực hiện nghiên cứu và khảo sát: Ý tưởng về đề tài nghiên 

cứu được hình thành từ năm 2017 và báo cáo nghiên cứu được hoàn thành vào tháng 

12 năm 2020. Dữ liệu sơ cấp trong nghiên cứu này (nghiên cứu định tính và nghiên 

cứu định lượng) được thu thập từ tháng 3 năm 2019 đến tháng tháng 11 năm 2019. 

Dữ liệu thứ cấp về thông thị trường, ngành hàng, các nghiên cứu liên quan đến đề tài 

được cập nhật đến năm 2020. 

Phạm vi về không gian: Nghiên cứu khảo sát người tiêu dùng tại địa bàn 

TP.HCM. Người tiêu dùng TP.HCM là toàn bộ những cá nhân sinh sống và/hoặc làm 

việc tại TP.HCM. Do sinh sống và/hoặc làm việc thường xuyên tại TP.HCM nên họ 

có thể đại diện cho người tiêu dùng TP.HCM cũng như hành vi mua/chấp nhận các 

thiết bị điện tử cá nhân của họ sẽ có xu hướng được thực hiện tại các điểm mua sắm 

tại TP.HCM. Bên cạnh đó, việc lựa chọn thị trường TP.HCM để nghiên cứu vì 

TP.HCM được xem là thị trường rất tiềm năng với nhóm sản phẩm mới nói chung và 

sản phẩm điện tử cá nhân nói riêng. Thành phố được xem là trung tâm kinh tế của cả 

nước, nơi hội tụ của nhiều vùng miền văn hóa trên cả nước khi thu hút lượng người 

nhập cư từ nhiều tỉnh thành khác nhau. 

Nhóm sản phẩm nghiên cứu: Khảo sát được thực hiện với người dùng các sản 

phẩm điện tử cá nhân vì đây là nhóm sản phẩm chịu sự ảnh hưởng mạnh mẽ từ công 

nghệ, vì thế các doanh nghiệp sẽ chú trọng đầu tư phát triển sản phẩm mới nhiều hơn 

so với các sản phẩm khác. Tuy nhiên, nhóm sản phẩm điện tử cá nhân rất đa dạng 

nên việc lựa chọn danh mục sản phẩm nghiên cứu là một nhiệm vụ khó khăn của 

người nghiên cứu (Midgley và Dowling, 1978). Dựa trên việc tham khảo các báo cáo 

nghiên cứu thị trường về thị phần sản phẩm điện tử cá nhân cũng như các sản phẩm 

phổ biến được nhiều nghiên cứu lựa chọn, đề tài này sử dụng dữ liệu khảo sát từ 

người tiêu dùng các thiết bị di động bao gồm điện thoại thông minh, máy tính bảng 

và thiết bị đeo thông minh. Ba sản phẩm này rất phổ biến và được nhiều người sử 

dụng (Yang và cộng sự, 2016).  

1.5. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu định tính: Nghiên cứu định tính được thực hiện trước nhằm khám 

phá và điều chỉnh các thang đo cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu. Từ kết quả lược 
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khảo tài liệu, tác giả xác định các thành phần giá trị tiêu dùng, các khái niệm tính đổi 

mới của người tiêu dùng cũng như mối quan hệ giữa các khái niệm nghiên cứu để đề 

xuất các giả thuyết nghiên cứu. Do các nghiên cứu liên quan đến phổ biến sản phẩm 

mới đều được thực hiện ở nước ngoài, nên nghiên cứu định tính được tiến hành thông 

qua thảo luận tay đôi với 8 chuyên gia cũng như hai cuộc thảo luận nhóm (tổng cộng 

16 người tiêu dùng) nhằm khám phá và điều chỉnh thang đo cho các khái niệm nghiên 

cứu.  

Kết quả từ việc tổng quan lý thuyết và nghiên cứu định tính sẽ giúp hoàn thiện 

thang đo và thiết kế bảng câu hỏi (lần 1) để chuẩn bị cho khảo sát sơ bộ thông qua 

nghiên cứu định lượng (sơ bộ). Bảng câu hỏi (lần 1) sau khi thiết kế xong sẽ được gửi 

đến các 2 chuyên gia (1 chuyên viên nghiên cứu thị trường và 1 nhà khoa học), đồng 

thời tiến hành khảo sát thử với 10 người tiêu dùng để kiểm tra về lỗi diễn đạt, văn 

phong và tính logic của bảng câu hỏi trước khi đưa vào khảo sát sơ bộ.  

Nghiên cứu định lượng: Bao gồm hai chương trình nghiên cứu: (1) định lượng 

sơ bộ và (2) định lượng chính thức. 

Nghiên cứu định lượng sơ bộ được thực hiện nhằm kiểm định độ tin cậy và giá 

trị của thang đo. Kỹ thuật thu thập dữ liệu được thực hiện thông qua khảo sát trực tiếp 

với người tiêu dùng. Phương pháp lấy mẫu thuận tiện được sử dụng trong chọn mẫu, 

cỡ mẫu sử dụng để phân tích dữ liệu là 250 quan sát. Phương pháp phân tích dữ liệu 

là kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng phương pháp tính hệ số Cronbach’s Alpha 

và phân tích nhân tố khám phá (EFA) với phần mềm SPSS. 

Nghiên cứu định lượng chính thức được thực hiện để kiểm định mô hình đo 

lường (thang đo) chính thức và mô hình nghiên cứu lý thuyết. Dữ liệu được thu thập 

bằng phỏng vấn trực tiếp người tiêu dùng tại TP.HCM, phương pháp chọn mẫu được 

áp dụng theo thuận tiện và bộ số liệu được sử dụng để phân tích dựa trên 915 phiếu 

khảo sát hợp lệ trong tổng số 960 phiếu thu về (loại 45 phiếu vì nghi ngờ đáp viên trả 

lời theo quán tính, các câu trả lời có xu hướng cho điểm giống nhau). Các biến số về 

thông tin cá nhân của đáp viên được thống kê mô tả với phần mềm SPSS, sau đó bước 

kiểm định mô hình đo lường và mô hình cấu trúc được tiến hành theo phương pháp 
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mô hình cấu trúc tuyến tính dựa trên bình phương tối thiểu từng phần (PLS-SEM) 

thông qua phần mềm SmartPLS.  

1.6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn 

1.6.1. Đóng góp về mặt khoa học 

Thứ nhất về khoảng trống trong cách thức đo lường giá trị tiêu dùng trong 

bối cảnh nghiên cứu về sản phẩm mới 

Luận án kế thừa thang đo của Sheth và cộng sự (1991) để phát triển thang đo 

giá trị tiêu dùng là thang đo bậc hai với năm thành phần giá trị tiêu dùng trong đó các 

thành phần có đóng góp khác nhau vào giá trị tiêu dùng với sản phẩm mới, theo thứ 

tự từ cao nhất xuống thấp nhất bao gồm giá trị chức năng, giá trị tri thức, giá trị độc 

đáo, giá trị kinh tế và giá trị cảm xúc. Điểm mới của luận án so với các công trình 

nghiên cứu trước đây là đã lập luận và xác định cách thức đo lường khái niệm giá trị 

tiêu dùng trong bối cảnh nghiên cứu sản phẩm mới với nhóm sản phẩm điện tử cá 

nhân. Trong khi các nghiên cứu trước đây chủ yếu đo lường từng giá trị thành phần 

riêng biệt và đánh giá tác động của các thành phần đến biến phụ thuộc khiến vấn đề 

kiểm định mô hình đo lường và mô hình cấu trúc phức tạp hơn, luận án đã bổ sung 

cách thức đo lường và các thành phần thang đo giá trị tiêu dùng sản phẩm mới theo 

nguyên tắc tối giản trong nghiên cứu khoa học. Kết quả kiểm định giá trị liên hệ lý 

thuyết của thang đo cho thấy giá trị tiêu dùng có tác động thuận chiều đến cả ý định 

chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Ngoài tác động trực 

tiếp đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới, giá trị tiêu dùng cũng tác động gián tiếp 

qua ý định chấp nhận sản phẩm mới. 

Thứ hai, khoảng trống lý thuyết về đánh giá về mối quan hệ giữa các loại/cấp 

độ tính đổi mới của người tiêu dùng 

Nghiên cứu này đánh giá đồng thời tác động của tính đổi mới bẩm sinh và tính 

đổi mới theo sản phẩm đến ý định chấp nhận và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. 

Kết quả nghiên cứu khẳng định tính đổi mới theo sản phẩm là thang đo phù hợp để 

dự đoán hành vi chấp nhận sản phẩm mới hơn khái niệm tính đổi mới bẩm sinh. Tính 

đổi mới theo sản phẩm cũng có tác động mạnh và rõ ràng đến hành vi chấp nhận sản 

phẩm mới hơn là ý định chấp nhận sản phẩm mới trong khi tính đổi mới bẩm sinh 
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không có tác động có ý nghĩa thống kê đến cả ý định chấp nhận và hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới. Kết quả này đóng góp thêm cho cơ sở khoa học về khái niệm tính đổi 

mới của người tiêu dùng. Ngoài ra, luận án cũng kiểm định vai trò trung gian của tính 

đổi mới theo sản phẩm, kết quả cho thấy tính đổi mới theo sản phẩm có vai trò trung 

gian toàn phần giữa tính đổi mới bẩm sinh và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. 

Thứ ba, khoảng trống về nghiên cứu đánh giá mối quan hệ giữa ý định chấp 

nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

Đề tài của luận án đo lường cả ý định chấp nhận và hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới thay vì chỉ đo lường riêng rẽ ý định chấp nhận hoặc hành vi chấp nhận như các 

nghiên cứu trước đây. Kết quả nghiên cứu cho thấy có mối quan hệ tích cực giữa ý 

định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Ý định chấp nhận 

và hành vi chấp nhận thể hiện hai bước kế tiếp nhau trong quá trình chấp nhận sản 

phẩm mới (Rogers 2003), và được khẳng định rõ ràng là hai khái niệm khác nhau. 

Thứ tư, khoảng trống lý thuyết về sự thiếu hụt các nghiên cứu đánh giá đồng 

thời tác động trực tiếp và gián tiếp của giá trị tiêu dùng, tính đổi mới bẩm sinh, 

tính đổi mới theo sản phẩm đến ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới 

Kết quả nghiên cứu cho thấy giá trị tiêu dùng có tác động thuận chiều đến tính 

đổi mới bẩm sinh và tính đổi mới theo sản phẩm, đồng thời có tác động thuận chiều 

đến cả ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Ngoài 

tác động trực tiếp, kết quả luận án khẳng định tác động gián tiếp của giá trị tiêu dùng 

đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới thông qua biến trung gian là tính đổi mới theo 

sản phẩm.  Kết quả khẳng định giá trị tiêu dùng là yếu tố thúc đẩy tính đổi mới theo 

sản phẩm và từ đó gia tăng hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Kết quả này ủng hộ cho 

các mô hình lý thuyết liên quan đến mối quan hệ nhân quả giữa giá trị - thái độ - hành 

vi hay mô hình nhận thức - thái độ - hành vi. 

1.6.2. Đóng góp về mặt thực tiễn 

Luận án là nguồn tham khảo hữu ích cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 

các sản phẩm điện tử cá nhân. Kết quả nghiên cứu giúp các doanh nghiệp hiểu rõ các 

giá trị tiêu dùng của sản phẩm mới theo quan điểm của những người tiêu dùng, từ đó 
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rút ngắn khoảng cách giữa giá trị được cung cấp từ nhà sản xuất và giá trị nhận được 

theo quan điểm của người tiêu dùng. Từ đó, các doanh nghiệp có thể tạo dựng và 

truyền thông các giá trị tiêu dùng đến khách hàng mục tiêu một cách hiệu quả hơn. 

Kết quả của đề tài cũng giúp cho nhà quản trị marketing có thể nhận dạng được 

những người tiêu dùng đổi mới trong đó tập trung vào xác định và tiếp cận với nhóm 

người tiêu dùng có tính đổi mới theo sản phẩm mà doanh nghiệp dự định tung sản 

phẩm mới hơn là tập trung vào những người sở hữu tính đổi mới bẩm sinh. Những 

người đổi mới với sản phẩm cụ thể sẽ có hành vi chấp nhận sản phẩm mới cao hơn 

so với những người khác, thể hiện qua việc tiên phong mua sản phẩm mới, dành nhiều 

thời gian sử dụng trải nghiệm sản phẩm mới. Doanh nghiệp có thể nhận dạng và mời 

những người đổi mới với từng sản phẩm cụ thể tham gia vào các hoạt động truyền 

thông sản phẩm mới, góp phần vào sự thành công trong bước thương mại hóa sản 

phẩm mới. 

1.7. Kết cấu của đề tài luận án 

Ngoài phần tóm tắt, mục lục, danh mục bảng, hình; danh mục chữ viết tắt; danh 

mục tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của đề tài luận án được trình bày 

trong 5 chương như sau: 

Chương 1: Giới thiệu nghiên cứu 

Chương 1 trình bày các vấn đề tổng quan về luận án, bao gồm sự cần thiết của 

luận án, câu hỏi và mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phương pháp nghiên cứu cũng 

như giới hạn phạm vi nghiên cứu của đề tài. Đồng thời chương 1 cũng nêu ý nghĩa 

của nghiên cứu về thực tiễn và khoa học của luận án. 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

Chương 2 trình bày các lý thuyết nền tảng giúp cho nghiên cứu làm rõ được các 

khái niệm nghiên cứu, đồng thời tổng hợp các nghiên cứu đã thực hiện liên quan đến 

đề tài. Từ việc tổng quan tài liệu, nghiên cứu có được cơ sở khoa học và thực nghiệm 

để làm rõ mối quan hệ giữa các khái niệm nghiên cứu, từ đó lập luận để phát triển các 

giả thuyết và đề xuất mô hình nghiên cứu. 

Chương 3: Thiết kế nghiên cứu 
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Chương 3 trình bày cụ thể về phương pháp nghiên cứu của đề tài nhằm đạt được 

các mục tiêu nghiên cứu đã đặt ra, bao gồm những vấn đề chính như các bước tiến 

hành nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và cách thức thu thập dữ liệu, cách thức 

chọn mẫu và phương pháp phân tích dữ liệu.  

Chương 4: Kết quả nghiên cứu và thảo luận 

Chương 4 trình bày và diễn giải các kết quả nghiên cứu, bao gồm các kết quả 

về thông tin mẫu khảo sát, kết quả kiểm định mô hình đo lường nhằm đánh giá thang 

đo và kiểm định mô hình cấu trúc nhằm kiểm định các giả thuyết nghiên cứu và mô 

hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cũng sẽ được thảo luận nhằm làm rõ sự tương 

đồng và khác biệt với các kết quả nghiên cứu trước đây. 

Chương 5: Kết luận và hàm ý quản trị 

Chương này sẽ tổng hợp lại toàn bộ quá trình thực hiện nghiên cứu và kết quả 

nghiên cứu nhằm đưa ra một số hàm ý quản trị. Nội dung chương 5 cũng trình bày 

các hạn chế của nghiên cứu và định hướng cho nghiên cứu tiếp theo.  
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TÓM TẮT CHƯƠNG 1 

Chương một đã làm rõ bối cảnh nghiên cứu và từ đó xác định được các khoảng 

trống về mặt lý thuyết để xác định vấn đề nghiên cứu một cách rõ ràng. Từ vấn đề 

nghiên cứu, chương một đã trình bày các nội dung liên quan khác như mục tiêu và 

câu hỏi nghiên cứu; đối tượng và phạm vi nghiên cứu; phương pháp nghiên cứu nhằm 

đạt được mục tiêu của đề tài, phân tích ý nghĩa khoa học của nghiên cứu trong việc 

đóng góp vào cơ sở lý thuyết khoa học và thực tiễn kinh doanh của các doanh nghiệp 

trong ngành hàng điện tử cá nhân.  
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.1. Các lý thuyết nền  

2.1.1. Lý thuyết liên quan đến giá trị tiêu dùng  

2.1.1.1. Quan điểm marketing dựa trên giá trị 

Trong hoạt động kinh doanh, các nhà quản trị luôn không ngừng tìm kiếm những 

phương thức mới trong điều hành và quản trị doanh nghiệp sao cho hiệu quả hơn, vì 

thế các lý thuyết và quan điểm về marketing có sự điều chỉnh phù hợp với tư duy của 

các nhà quản trị. Nếu các quan điểm marketing truyền thống chỉ tập trung vào khâu 

sản xuất, yếu tố sản phẩm và bước bán hàng thì quan điểm hiện đại chú trọng đến nhu 

cầu, mong muốn và cao hơn là giá trị của khách hàng. Quan điểm marketing hiện đại 

cho rằng doanh nghiệp có thể đạt được những mục tiêu kinh doanh nhờ việc xác định 

và đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của khách hàng mục tiêu. Vì vậy, các hoạt 

động marketing thực chất chính là toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

hướng đến khách hàng (Kotler và cộng sự, 2010).   

Gallarza và cộng sự (2011) khẳng định khái niệm giá trị là nền tảng cho các lý 

thuyết marketing và hành vi của người tiêu dùng. Kotler (1972) đã định nghĩa 

marketing là quá trình trao đổi giữa các bên liên quan trong đó mỗi bên chấp nhận 

giá trị bỏ ra thấp hơn để nhận về giá trị cao hơn. Các khái niệm liên quan đến 

marketing được đưa ra bởi Hiệp hội Marketing Mỹ (AMA) cũng nhấn mạnh đến vai 

trò của giá trị trong các hoạt động marketing của doanh nghiệp (AMA, 2017). Kotler 

và cộng sự (2010) cũng phân biệt ba thời kỳ phát triển của lý thuyết marketing, được 

gọi là thời kỳ marketing 1.0, marketing 2.0 và marketing 3.0. Theo đó, thời kỳ 

marketing 3.0 lấy quan điểm giá trị (value) làm khái niệm cốt lõi để xây dựng các 

chiến lược marketing, từ đó hình thành khái niệm marketing dựa trên giá trị (value-

based marketing). Trong lĩnh vực marketing, khái niệm giá trị được mở rộng nghiên 

cứu từ những năm 1990 và được hiểu là giá trị khách hàng (customer value) (Sánchez-

Fernández và Iniesta-Bonillo, 2007).  

Các doanh nghiệp ngày càng nhận thấy vai trò của giá trị khách hàng trong 

hoạch định và triển khai chiến lược của tổ chức (Mizik và Jacobson, 2003). Giá trị 

khách hàng giúp doanh nghiệp có thể gia tăng lợi thế cạnh tranh trên thị trường vì nó 
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có mối liên hệ với lòng trung thành của khách hàng và lợi nhuận của doanh nghiệp 

(Khalifa, 2004). Giá trị khách hàng cũng là yếu tố tiền đề quan trọng giải thích hành 

vi trước và sau khi mua như ý định mua, quyết định mua sản phẩm dịch vụ (Gallarza 

và cộng sự, 2011; Sánchez-Fernández và Iniesta-Bonillo, 2007). Giá trị khách hàng 

cũng là khái niệm nền tảng trong marketing mối quan hệ (relationship marketing) và 

quản trị quan hệ khách hàng khi xem xét giá trị là lợi ích cốt lõi để duy trì sự gắn kết, 

sự thỏa mãn và trung thành của khách hàng (Cronin và cộng sự, 2000; Gallarza và 

cộng sự, 2011).  

Quan điểm marketing coi trọng giá trị khách hàng tuy nhiên khách hàng có thể 

bao gồm nhiều nhóm đối tượng khác nhau như khách hàng nội bộ hay người lao 

động/nhân viên của doanh nghiệp (employees), người mua (buyers), người tiêu dùng 

(consumers), đối tác như nhà phân phối (Kotler và cộng sự, 2010) và cả những nhóm 

lợi ích như cổ đông (shareholders) (Doyle, 2008; Kotler và cộng sự, 2010). Lai (1995) 

cho rằng cần phân biệt rõ hai nhóm khách hàng chính bao gồm nhóm khách hàng tổ 

chức (doanh nghiệp) và cá nhân (người tiêu dùng) vì sự khác biệt trong hành vi của 

hai nhóm đối tượng (Lai, 1995; Parasuraman và Grewal, 2000). Parasuraman và 

Grewal (2000) cho rằng khách hàng được xem như một cá nhân hay tổ chức mua sản 

phẩm nhằm đạt được lợi ích hay giá trị kinh tế thông qua tái sản xuất hay phân phối 

lại, trong khi đó người tiêu dùng là người mua sản phẩm nhằm thỏa mãn nhu cầu cá 

nhân. Vì thế, khi nghiên cứu về giá trị với đối tượng khách hàng là doanh nghiệp hay 

tổ chức thì cần xem xét khái niệm giá trị khách hàng còn khi nghiên cứu khách hàng 

là người tiêu dùng thì cần tìm hiểu về giá trị tiêu dùng (Gallarza và Saura, 2006).  

Trong khi các nghiên cứu về giá trị tập trung nhiều trong bối cảnh hành vi tổ 

chức, nghĩa là các nghiên cứu về giá trị khách hàng, thì các nghiên cứu về giá trị dưới 

góc độ người tiêu dùng vẫn còn hạn chế về số lượng. Lobasenko (2017) cho rằng các 

hướng nghiên cứu chính liên quan đến hành vi người tiêu dùng (khách hàng cá nhân) 

nên tập trung vào các nghiên cứu về giá trị tiêu dùng vì đây là nền tảng quan trọng 

cho các quyết định marketing của doanh nghiệp hướng đến đối tượng khách hàng 

mục tiêu là cá nhân (người tiêu dùng). 

2.1.1.2. Thuyết giá trị tiêu dùng thực dụng và tiêu khiển 
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Hirschman và Holbrook (1982) cho rằng các nghiên cứu chỉ tập trung vào giá 

trị chức năng và bỏ qua khía cạnh cảm xúc khi tiêu dùng sản phẩm là một thiếu sót 

trong đánh giá về quá trình trải nghiệm tiêu dùng. Việc đo lường giá trị tiêu dùng thực 

dụng (utilitarian value) và giá trị tiêu khiển (hedonic value) cho phép các nhà 

marketing có thể đánh giá hiệu quả của các chiến dịch truyền thông tập trung vào 

chiến lược định vị dựa trên trải nghiệm hay chức năng (Park và cộng sự, 1986). Đa 

phần các sản phẩm đều có thể cung cấp cả giá trị thực dụng và tiêu khiển (Dhar và 

Wertenbroch, 2000). Các nghiên cứu trước đây khẳng định rằng các nhãn hiệu hay 

sản phẩm tập trung vào giá trị tiêu khiển hơn giá trị thực dụng có cơ hội được định 

giá cao hơn (Dhar và Wertenbroch, 2000; Voss và cộng sự, 2003).  

Babin và cộng sự (1994) đề xuất mô hình giá trị thực dụng và tiêu khiển trong 

mua sắm (shopping). Giá trị thực dụng là các giá trị người tiêu dùng nhận được từ 

các chức năng chính của sản phẩm, dịch vụ (Babin và cộng sự, 1994), là đánh giá về 

tính thuận tiện hay tiết kiệm thời gian (Overby và Lee, 2006); vì thế giá trị thực dụng 

có thiên hướng liên quan đến nhiệm vụ/công việc (task-oriented) và tính hợp lý 

(rational) (Ryu và cộng sự, 2010). Ngược lại, giá trị tiêu khiển liên quan đến yếu tố 

trải nghiệm “đa giác quan” (multisensory), mang lại sự vui vẻ, phấn khích và tạo cảm 

xúc khi sử dụng sản phẩm” (Hirschman và Holbrook, 1982, trang 93), giúp giải tỏa 

áp lực và căng thẳng (Babin và cộng sự, 1994; Carpenter và cộng sự, 2005) và cả khía 

cạnh xã hội như được thừa nhận, tạo sức ảnh hưởng với xã hội (Pihlström, 2007, trang 

6).  

Từ khái niệm giá trị thực dụng và giá trị tiêu khiển, các nghiên cứu phát triển 

các khái niệm liên quan như hành vi tiêu dùng thực dụng (utilitarian consumption) và 

tiêu dùng tiêu khiển (hedonic consumption). Hai hành vi này liên quan đến việc mua 

sắm hay tiêu dùng các sản phẩm thực dụng (utilitarian product) và sản phẩm tiêu 

khiển (hedonic product). Sản phẩm thực dụng là các sản phẩm có tính hiệu quả, hữu 

ích, thiết yếu và thực tế, nhóm sản phẩm này đáp ứng nhu cầu cơ bản và thiết yếu 

trong cuộc sống, ngược lại các sản phẩm tiêu khiển đáp ứng nhu cầu về niềm vui, giải 

trí, thư giãn và tận hưởng cuộc sống (Dhar và Wertenbroch, 2000; Voss và cộng sự, 

2003). Từ đó, các nhà nghiên cứu cũng đưa ra khái niệm chủ nghĩa tiêu dùng thực 
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dụng (utilitarianism) và chủ nghĩa tiêu dùng tiêu khiển (hedonism) để phân biệt những 

người tiêu dùng dựa theo hành vi. Những người theo chủ nghĩa tiêu dùng thực dụng 

chỉ tập trung vào chức năng sản phẩm, có xu hướng mua sắm đơn giản và xem việc 

tiêu dùng chỉ để thỏa mãn các nhu cầu cơ bản trong cuộc vì thế họ cũng thường quan 

tâm đến giá cả sản phẩm hơn các yếu tố khác (Wakefield và Baker, 1998). Ngược lại, 

những người tiêu dùng đề cao giá trị tiêu khiển được xem như nhóm người tiêu dùng 

hiện đại, mong muốn đạt được các trải nghiệm về mặt tinh thần, tình cảm và giác 

quan. 

Mô hình lý thuyết giá trị thực dụng và tiêu khiển đã bước đầu giúp các nhà 

nghiên cứu có thể định hình rõ hơn về cách tiếp cận khái niệm giá trị tiêu dùng quan 

điểm đa hướng (Sánchez-Fernández và Iniesta-Bonillo, 2007). Tuy nhiên, hạn chế 

của mô hình này là đơn giản và thiếu tính cụ thể (Chang và Dibb, 2012), vì thế sẽ gây 

khó khăn trong việc phân biệt rõ ràng các giá trị tiêu dùng. Ngoài ra, lý thuyết này 

tập trung đo lường giá trị tiêu dùng trải nghiệm trong bối cảnh/không gian thực hiện 

hành vi mua sắm (shopping), vì thế thuyết ít phù hợp với các nghiên cứu liên quan 

đến hành vi lựa chọn một sản phẩm như hàng hóa sử dụng lâu bền (Sweeney và 

Soutar, 2001) hay như trường hợp các sản phẩm mới (Chaudhuri và cộng sự, 2010). 

Điều đó có nghĩa là các khía cạnh của giá trị tiêu dùng trong trải nghiệm mua sắm sẽ 

có sự khác biệt so với các thành phần được sử dụng trong quyết định mua sắm và lựa 

chọn hàng hóa. Vì thế, Chang và Dibb (2012) đề xuất các giá trị tiêu khiển và chức 

năng nên cần được phân biệt rõ ràng hơn hay chia thành các nhóm giá trị tiêu dùng 

cụ thể hơn để giải thích hành vi của một cá nhân trong quyết định tiêu dùng. 

Có thể thấy với một sản phẩm điện tử cá nhân, người tiêu dùng mua sản phẩm 

vì nhiều mục đích khác nhau trong đó có mục đích tiêu khiển, giải trí và giá trị thực 

dụng trong công việc. Đặc biệt, trong một thế giới “phẳng” hơn nhờ công nghệ, khi 

mà công việc có thể được thực hiện tại nhà và thiết bị điện tử cá nhân giúp ích cho 

người sử dụng nó rất nhiều trong công việc và giải trí. Theo báo cáo nghiên cứu thị 

trường của Neilsen (2020), người tiêu dùng cần các thiết bị điện tử cá nhân hơn trong 

bối cảnh họ ở nhà nhiều hơn và thiếu vắng các hoạt động giải trí bên ngoài. Điều này 
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thể hiện giá trị thực dụng và giá trị tiêu khiển của một sản phẩm điện tử cá nhân mang 

lại.  

2.1.1.3. Thuyết giá trị tiêu dùng 

Sheth và cộng sự (1991) lập luận rằng giá trị tiêu dùng là các yếu tố tiền đề của 

hành vi lựa chọn sản phẩm/dịch vụ bất kỳ. Dựa trên các lý thuyết cơ bản về nhu cầu 

và động cơ, Sheth và cộng sự (1991) đã đề xuất thuyết giá trị tiêu dùng (theory of 

consumption value - TCV) nhằm giải thích hành vi hay quyết định của người tiêu 

dùng (bao gồm mua/không mua; sử dụng/không sử dụng) đối với một sản phẩm nhất 

định, hay giữa các sản phẩm khác nhau và giữa các nhãn hiệu trong cùng một nhóm 

sản phẩm.  

Theo Sheth và cộng sự (1991), ba giả định được đề xuất cho mô hình TCV bao 

gồm: (1) Sự lựa chọn của người tiêu dùng được quyết định bởi các giá trị tiêu dùng, 

(2) Các giá trị tiêu dùng có vai trò khác nhau tùy vào các tình huống và (3) Các giá 

trị tiêu dùng hoàn toàn độc lập với nhau. Sheth và cộng sự (1991) đồng thuận rằng 

giá trị tiêu dùng là một khái niệm có tính đa hướng, tùy thuộc vào tình huống tiêu 

dùng cũng như nhóm sản phẩm/dịch vụ đang xem xét mà người mua sẽ cân nhắc dựa 

trên năm nhóm giá trị tiêu dùng, bao gồm: giá trị chức năng (functional value), giá trị 

xã hội (social value), giá trị cảm xúc (emotional value), giá trị tri thức (epistemic 

value) và giá trị theo tình huống (conditional value), được định nghĩa như sau: 

Giá trị chức năng: Là các lợi ích có được từ thuộc tính mà sản phẩm mang lại 

cũng như hiệu quả thực hiện các chức năng được kỳ vọng của sản phẩm. Một sản 

phẩm cung cấp giá trị chức năng thông qua việc sở hữu các thuộc tính vật lý hoặc 

chức năng nổi bật. Giá trị chức năng được hình thành từ các thuộc tính như độ tin 

cậy, độ bền và giá cả của sản phẩm. 

Giá trị xã hội: Là giá trị có được thông qua mối liên hệ giữa sản phẩm với một 

hay một số tổ chức xã hội có liên quan đến người tiêu dùng. Giá trị xã hội thể hiện 

mối liên hệ tích cực hay tiêu cực với các nhóm xã hội như văn hóa - tôn giáo, kinh tế 

xã hội và theo các yếu tố nhân khẩu học. Giá trị xã hội được đo lường dựa trên một 

tập hợp các hình ảnh mong đợi của người tiêu dùng. Các sản phẩm khác nhau có thể 

mang lại các giá trị xã hội khác nhau. Ví dụ, các sản phẩm trang sức được người tiêu 
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dùng cảm nhận là có giá trị xã hội cao hơn các sản phẩm sử dụng cho nhu cầu hàng 

ngày.  

Giá trị cảm xúc: Giá trị cảm xúc thể hiện khả năng một sản phẩm hay dịch vụ 

tạo ra các cảm xúc hay trạng thái tình cảm với người tiêu dùng. Thông thường, người 

tiêu dùng mong đợi những trải nghiệm hay cảm xúc nhất định nào đó trong quá trình 

tiêu dùng sản phẩm.  

Giá trị tri thức: Giá trị tri thức là khả năng một sản phẩm hay dịch vụ mang đến 

cho người tiêu dùng sự mới lạ hoặc sự thỏa mãn nhu cầu nâng cao hiểu biết của họ. 

Sheth và cộng sự (1991) cũng cho rằng rất cả các trải nghiệm hoàn toàn mới đều 

mang lại cho người dùng giá trị tri thức, tuy nhiên một sự thay đổi nhỏ cũng có thể 

mang lại giá trị này, ví dụ thử một loại cà phê mới hay trải nghiệm một nét văn hóa 

mới. “Giá trị tri thức cũng có mối liên hệ với một số có đặc điểm của người tiêu dùng 

như ưa thích khám phá (exploratory), tìm kiếm sự mới mẻ (novelty seeking), tìm 

kiếm sự đa dạng (variety seeking) và tính đổi mới của người tiêu dùng” (Sheth và 

cộng sự, 1991, trang 162). 

Giá trị theo tình huống: Là các giá trị được tạo ra hay xuất hiện trong những 

điều kiện tình huống nhất định, ví dụ như yếu tố về mùa vụ hay các tình huống khẩn 

cấp. Theo khái niệm này, yếu tố tình huống và hoàn cảnh được xem như có tác động 

vào sự đánh giá của của người tiêu dùng về sản phẩm và dịch vụ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1: Thuyết giá trị tiêu dùng 

Nguồn: Sheth và cộng sự (1991) 
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Sweeney và Soutar (2001) cho rằng giá trị chức năng là nhân tố quan trọng tác 

động đến hành vi tiêu dùng và bao gồm hai thành phần là giá cả và chất lượng tuy 

nhiên cần phải tách biệt hai nhóm giá trị về chức năng và giá trị về giá cả của sản 

phẩm để đo lường riêng. Hơn nữa, các giá trị tiêu dùng đều có ý nghĩa trong một tình 

huống nhất định nào đó, vì vậy giá trị theo tình huống ít quan trọng hơn các giá trị 

khác. Giá trị tri thức chỉ nên được xem xét trong trường hợp nghiên cứu sản phẩm mới 

bởi vì tính mới của sản phẩm là điều quan trọng đối với người tiêu dùng. Vì vậy, Sweeney 

và Soutar (2001) loại bỏ hai thành phần giá trị theo tình huống và giá trị tri thức khi 

xem xét giá trị tiêu dùng để phát triển thang đo giá trị cảm nhận (PERVAL) của người 

tiêu dùng bao gồm bốn nhóm giá trị là: giá trị chức năng về chất lượng hay giá trị 

chất lượng (quality), giá trị về giá (pcice), giá trị cảm xúc và giá trị xã hội. 

Nhìn chung, mô hình PERVAL tương đồng với mô hình giá trị tiêu dùng của 

Sheth và cộng sự (1991), chỉ có khác biệt là giá trị chức năng được phân biệt với hai 

thành phần bao gồm chất lượng và giá cả. Giá trị tri thức và giá trị theo tình 

huống/điều kiện bị loại ra khỏi mô hình vì quan điểm giá trị tri thức chỉ đúng trong 

trường hợp sản phẩm và dịch vụ mới, còn giá trị điều kiện thì luôn tồn tại với bất kỳ 

sản phẩm nào, nghĩa là mọi sản phẩm đều có giá trị trong một tình huống nhất định.  

Mô hình giá trị tiêu dùng của Sheth và cộng sự (1991) không tránh khỏi những 

mặt hạn chế như chưa đề cập đến giá trị đạo đức (ethic value) và giá trị tinh thần 

(spiritual value) (Holbrook, 1999) hay sự tương đồng với đặc điểm sản phẩm 

(Lai,1995). Tuy nhiên đa phần các nhà nghiên cứu đồng thuận rằng đây là mô hình 

có ý nghĩa và có vai  trò quan trọng nhất đóng góp vào sự phát triển lý thuyết giá trị 

tiêu dùng (Sánchez-Fernández và Iniesta-Bonillo, 2007). So với các lý thuyết tồn tại 

trước đó, thuyết giá trị tiêu dùng phản ánh sự đa dạng, đầy đủ và toàn diện hơn các 

khía cạnh giá trị tiêu dùng bao gồm cả giá trị chức năng, hay cảm xúc và khía cạnh 

xã hội (Sweeney và Soutar, 2001). Mô hình cũng được đánh giá dễ hiểu và rõ ràng, 

giúp cho doanh nghiệp hay tổ chức hiểu rõ về nguồn gốc và các giá trị tiêu dùng, từ 

đó các tổ chức có thể dễ dàng nhận dạng, tạo dựng và chuyển giao các giá trị phù hợp 

cho người tiêu dùng (Chang và Dibb, 2012). Vì thế, trong nghiên cứu này, thuyết giá 

trị tiêu dùng được chọn là lý thuyết chính để phát triển thang đo giá trị tiêu dùng trong 



 

35 

 

bối cảnh nghiên cứu về sản phẩm mới. Các thành phần giá trị tiêu dùng cũng như các 

giả định liên quan đến lý thuyết được đưa ra bởi Sheth và cộng sự (1991) được sử 

dụng để đề xuất các thành phần của thang đo cũng như lập luận về cách thức đo lường. 

2.1.2. Lý thuyết liên quan đến tính đổi mới của người tiêu dùng 

2.1.2.1. Thuyết năm đặc điểm tính cách (Big Five) 

Tính cách (personality) là khái niệm được nghiên cứu phổ biến trong các nghiên 

cứu về tâm lý và hành vi. Tính cách có thể được định nghĩa là tập hợp các đặc điểm 

bên trong và bên ngoài có thể ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của một 

cá nhân. Vì vậy, tính cách của một cá nhân thường được đánh giá qua các đặc điểm 

(traits) mà họ sở hữu (John, 1990).  Để phân loại và thể hiện các đặc điểm tính cách 

mà một cá nhân sở hữu, nhiều nhà nghiên cứu đã đề xuất nhiều lý thuyết tính cách 

khác nhau tuy nhiên mô hình năm đặc điểm tính cách (Five Factor Model of 

Personality) hay mô hình năm tính cách lớn (Big Five) (McCrae và Costa, 1987) là 

mô hình phổ biến và toàn diện nhất (De Raad và Mlačić, 2015). Mô hình thường được 

gọi tắt là mô hình Big Five thực sự được sự chú ý và thừa nhận rộng rãi vào cuối 

những năm 1990 (DeYoung và cộng sự, 2007). Mô hình dựa trên đặc điểm tính cách 

theo Cattell (1943); chỉ số phân loại Myers-Briggs cổ điển (MBTI) và bổ sung thêm 

đặc điểm tính cách thứ năm là khả năng ổn định cảm xúc của cá nhân (McCrae và 

Costa, 1987; Barrick và Mount, 1991).  

Năm nhóm tính cách trong mô hình Big Five bao gồm: tính cách hướng ngoại, 

tính dễ chịu, sự tận tâm, sự nhạy cảm hay tính ổn định về mặt cảm xúc và tính cách 

cởi mở với trải nghiệm. Theo tổng hợp của Barrick và Mount (1991), các đặc điểm 

tính cách thể hiện như sau:  

Tính cách hướng ngoại (extraversion) đề cập đến mưc độ thoải mái và khả năng 

tạo dựng mối quan hệ với những người khác. Người có tính hướng ngoại thường thể 

hiện sự chủ động, quyết đoán, thích giao tiếp, năng nổ, mạnh mẽ và tham vọng. Họ 

cũng giỏi giao tiếp và luôn tràn đầy năng lượng tích cực.  

Tính dễ chịu (agreeabless) hay sự bằng lòng đề cập đến khuynh hướng cá nhân 

đối xử với người khác. Cá nhân sở hữu tính cách này có đặc điểm luôn hợp tác, dịu 
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dàng, khoan dung, vị tha, lịch sự, tốt bụng, linh động và sẵn sàng hy sinh lợi ích của 

bản thân.  

Sự tận tâm (coscientiouness) là mức độ một cá nhân thể hiện sự tin cậy, các đặc 

điểm của cá nhân có sự tận tậm như tính tổ chức, đáng tin cậy, có trật tự, siêng năng, 

thận trọng, cẩn thận, cầu toàn, kiên định và tập trung đạt được các mục tiêu đã đề ra. 

Sự nhạy cảm (neuroticism) thể hiện mức độ ổn định cảm xúc của cá nhân, biểu 

hiện sự thay đổi và điều chỉnh cảm xúc của cá nhân khi trải qua các khó khăn, đối 

diện với các mất mát (Barrick và Mount, 1991).  

Tính cách cởi mở (openness) với trải nghiệm liên quan đến sự sáng tạo hay trí 

tưởng tượng của cá nhân. Người có tính cách cởi mở thường ưa thích sự mới lạ, tò 

mò, có óc thẩm mỹ, nhạy cảm, tư duy độc lập, thông minh và sáng tạo và cởi mở với 

những ý tưởng mới. Ngược lại, những cá nhân có tính cởi mở thấp là những người có 

tư duy hạn hẹp, ít sáng tạo và không thích sự thay đổi, thường thực hiện mọi việc theo 

thói quen (Barrick và Mount, 1991; Costa và McCrae, 1992). 

Như vậy, việc các nhà nghiên cứu xem đặc điểm tính đổi mới bẩm sinh của 

người tiêu dùng là một đặc điểm tính cách cá nhân là hoàn toàn phù hợp với lý thuyết 

về tính cách cá nhân nói chung và thuyết Big Five nói riêng. 

2.1.2.2. Thuyết phổ biến/lan tỏa sự đổi mới (DOI) 

Thuyết lan tỏa sự đổi mới (Diffusion of Innovation) được Rogers giới thiệu lần 

đầu tiên năm 1962 và được xem là một trong những lý thuyết xã hội sớm nhất. Chấp 

nhận sự đổi mới (cái mới) có thể bao gồm việc chấp nhận một ý tưởng, một hành vi 

hay một sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sự đổi mới thường không giống nhau 

giữa các thành viên trong xã hội. Roger (2003) định nghĩa phổ biến/lan tỏa sự đổi 

mới ví dụ một sản phẩm mới là quá trình sử dụng một số kênh truyền thông nhất định 

để lan tỏa thông tin về sản phẩm mới đến các thành viên trong xã hội. Quá trình phổ 

biến sản phẩm mới bắt đầu từ việc một cá nhân tìm hiểu về sản phẩm mới, thể hiện 

thái độ với sản phẩm mới, cân nhắc việc chấp nhận hay từ chối sản phẩm mới, sau đó 

là thực hiện hành vi và khẳng định quyết định của mình.  

Roger (2003) xem xét bốn yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận sản phẩm 

mới của người tiêu dùng, bao gồm: đặc điểm sản phẩm mới, kênh truyền thông, hệ 
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thống xã hội và tính đổi mới của người tiêu dùng dựa trên thời gian chấp nhận sản 

phẩm mới. Theo Roger (2003), người có thời gian chấp nhận sản phẩm mới sớm hơn 

những người khác trong xã hội thì người đó có tính đổi mới cao hơn. Từ đó, Roger 

(2003) khẳng định đặc điểm của sản phẩm mới và tính đổi mới của người tiêu dùng 

là các yếu tố yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chấp nhận sản phẩm mới cũng như 

thành công của một sản phẩm mới. Năm đặc điểm của sản phẩm mới ảnh hưởng đến 

quyết định chấp nhận sản phẩm mới của một cá nhân bao gồm: lợi thế tương đối 

(relative advantage), sự tương thích (compatibility), tính phức tạp (complexity), khả 

năng quan sát (observability) và khả năng thử nghiệm (trialability). Các yếu tố này 

được nhiều nghiên cứu áp dụng để tìm hiểu về quyết định chấp nhận sản phẩm mới 

của người tiêu dùng (Flight và cộng sự, 2011). Cũng theo Rogers (2003), năm đặc 

điểm của sản phẩm mới có thể giải thích từ 49% đến 86% biến thiên trong hành vi 

chấp nhận sản phẩm mới.  

Các nhà nghiên cứu cho rằng một số khái niệm trong mô hình DOI có sự tương 

đồng với các nhân tố trong mô hình chấp nhận công nghệ (TAM), ví dụ lợi thế tương 

đối tương tự như cảm nhận tính hữu dụng, tính phức tạp có thể được hiểu như tính dễ 

sử dụng (Chong và cộng sự, 2012). Vì thế, mô hình DOI có thể là một lựa chọn thay 

thế cho mô hình TAM. Mô hình DOI cũng được đánh giá là lý thuyết nền tảng dễ 

hiểu, cung cấp các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chấp nhận sản phẩm mới của cá 

nhân (Straub, 2009), trở thành lý thuyết được áp dụng phổ biến trong các nghiên cứu 

về chấp nhận sản phẩm mới (Chao và cộng sự, 2012), trong đó nhấn mạnh đến vai 

trò của đặc điểm tính đổi mới của người tiêu dùng. Roger (2003) cho rằng tính đổi 

mới của người tiêu dùng được xem là yếu tố quan trọng trong quá trình phổ biến/lan 

tỏa sản phẩm mới.  

Tính đổi mới của người tiêu dùng được xem là tác nhân kích thích sự năng động 

của thị trường (Hirschman, 1980). Hành vi chấp nhận và sử dụng sản phẩm mới của 

nhóm người tiêu dùng đổi mới sẽ thúc đẩy hành vi của nhóm người tiêu dùng khác 

(Jeong và cộng sự, 2016). Dựa theo đặc điểm tính đổi mới của người tiêu dùng, Roger 

(2003) phân biệt năm nhóm hành vi chấp nhận sản phẩm mới bao gồm: Những người 

tiên phong đổi mới (innovators), những người chấp nhận sớm (early adopters), đám 
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đông chấp nhận sớm (early majority), đám đông chấp nhận muộn (late majority) và 

nhóm người lạc hậu (laggards). Những người tiên phong đổi mới và những người 

chấp nhận sớm có xu hướng chấp nhận sản phẩm mới nhanh hơn so với những nhóm 

khác (Im và cộng sự, 2003, 2007; Roger, 2003). Họ cũng sẵn sàng chấp nhận có rủi 

ro và ưa thích khám phá những điều mới mẻ, phiêu lưu (Roger, 2003). Trong khi 

những người đổi mới chấp nhận sản phẩm mới nhanh hơn và luôn háo hức chờ đợi 

các sản phẩm được ra mắt thì những người khác lại hoài nghi và cảm thấy rủi ro nhiều 

hơn khi mua sản phẩm mới (Aydin, 2009). Những người tiêu dùng có tính đổi mới 

cao thường có vai trò quan trọng trong thành công của một sản phẩm mới bởi không 

những họ là người mua sản phẩm mới sớm nhất mà họ còn ảnh hưởng tới những 

người khác thông qua truyền miệng và chia sẻ các trải nghiệm về sản phẩm cũng như 

tích cực phản hồi các thông tin hữu ích cho doanh nghiệp (Wood và Swait, 2002; 

Rogers, 2003; Clark và Goldsmith, 2006; Aydin, 2009).  

Bảng 2.1: Phân khúc người tiêu dùng trong chấp nhận sản phẩm mới 
 

Phân loại (tỷ lệ) Đặc điểm 

Người đổi mới (innovators) 

(2,5%) 

Phiêu lưu, háo hức thử các ý tưởng mới, dám chấp nhận rủi 

ro, có mối quan hệ rộng, truyền thông và tương tác mạnh mẽ 

với những người đổi mới khác. 

Người chấp nhận sớm 

(Early adopters) (13,5%) 

Kết nối sâu rộng trong xã hội, họ tư vấn cho người khác 

trước khi chấp nhận một ý tưởng mới; thường thuộc nhóm 

dẫn dắt ý kiến cộng đồng, có vai trò như “hình mẫu” (model) 

cho người khác 

Đám đông chấp nhận sớm 

(Early majority) (34%) 

Cẩn trọng, chấp nhận các ý tưởng mới trước thời gian trung 

bình, hầu như không có vị trí lãnh đạo, thận trọng trước khi 

chấp nhận sản phẩm mới 

Đám đông chấp nhận muộn 

(Late majority) (34%) 

Hay ngờ vực, chấp nhận các ý tưởng mới sau thời gian chấp 

nhận trung bình, chấp nhận sản phẩm mới vì nhu cầu kinh 

tế hay do áp lực từ xung quanh 

Người lạc hậu (Laggards) 

(16%) 

Truyền thống, những người cuối cùng chấp nhận một sản 

phẩm mới, bảo thủ trong quan điểm, luôn hoài niệm về quá 

khứ, nghi ngờ những điều mới 

Nguồn: Schiffman và Wisenblit (2015) 

Việc phân loại những người chấp nhận sản phẩm mới cũng phù hợp với đặc 

điểm thị trường trong các giai đoạn khác nhau trong vòng đời sản phẩm (product life 

cycle) (Day, 1981). Theo đó, trong giai đoạn giới thiệu (introduction), những người 
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đổi mới sẽ là người chấp nhận sản phẩm mới trước tiên, sau đó là nhóm chấp nhận 

sớm và đám đông chấp nhận sớm ở giai đoạn tăng trưởng (growth), cuối cùng những 

người có tính đổi mới thấp hơn sẽ chấp nhận sản phẩm vào giai đoạn bão hòa 

(maturity) và suy thoái (decline) (Day, 1981). 

Mô hình DOI được đánh giá là phù hợp cho dự báo hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới ở giai đoạn ban đầu (Mallat, 2007) và đề cao vai trò của tính đổi mới của người 

tiêu dùng trong việc phổ biến sản phẩm mới của doanh nghiệp. Hạn chế của lý thuyết 

DOI là chỉ xem xét đặc điểm sản phẩm mới mà bỏ qua các yếu tố liên quan đến các 

các giá trị tiêu dùng (Yang và cộng sự, 2012). Dù có hạn chế, lý thuyết này có ý nghĩa 

tham khảo và định hướng cho đề tài nghiên cứu của luận án khi khẳng định vai trò 

của tính đổi mới của người tiêu dùng trong hành vi chấp nhận sản phẩm mới cũng 

như sự cần thiết của việc lựa chọn thang đo phù hợp trong đo lường tính đổi mới của 

người tiêu dùng. 

2.1.3. Các lý thuyết liên quan đến hành vi của người tiêu dùng 

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

Thuyết hành động hợp lý (TRA) được đánh giá là một trong những thuyết có 

ảnh hưởng nhất trong lịch sử nghiên cứu ngành tâm lý xã hội học (Bray, 2008), thuyết 

là kết quả của một chương trình nghiên cứu bài bản và qui mô do Fishbein và Ajzen 

thực hiện vào năm 1975. Nội dung cơ bản của TRA cho rằng hành vi thực sự của một 

người được quyết định bởi ý định thực hiện hành vi của họ, trong đó ý định hành vi 

chịu tác động bởi thái độ đối với hành vi (attitude toward the behavior) và chuẩn chủ 

quan (subjective norm) (Fishbein và Ajzen, 1975). Thái độ đối với hành vi thể hiện 

bằng niềm tin và sự đánh giá đối với kết quả của hành vi đó, còn chuẩn chủ quan 

được hiểu là nhận thức của những người khác hay các áp lực xã hội (social pressure) 

về việc cá nhân đó có nên thực hiện hành vi (Ajzen, 1991).  

Mô hình TRA cũng là tiền đề cơ sở để phát triển mô hình thuyết hành vi dự định 

hay hành vi có kế hoạch (TPB - Theory of Planned Behavior) (Ajzen, 1991). Dù được 

đánh giá là mô hình thành công và có tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực tâm lý và hành 

vi, thuyết TRA cũng không tránh khỏi những hạn chế như khó khăn trong việc phân 

biệt giữa hai khái niệm thái độ đối với hành vi và chuẩn chủ quan (Liska, 1984), 
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thuyết cũng có đặc điểm bất khả phủ định hay không thể phủ nhận (unfalsifiable) 

nghĩa là thiếu ý nghĩa về mặt khoa học khi khó có thể chứng minh thuyết TRA là 

không đúng (Liska, 1984; Ogden, 2003). Ngoài ra, thuyết TRA cũng cho rằng thái độ 

là biến số thuộc về nhận thức, dựa trên các đánh giá về kết quả và giá trị dự kiến đạt 

được của hành vi, vì thế thuyết này bỏ qua các yếu tố liên quan đến tình cảm hay cảm 

xúc cá nhân (Crites và cộng sự, 1994). Tuy nhiên, nhược điểm lớn nhất của TRA là 

lý thuyết quá cơ bản vì thuyết giải thích tất cả các hành vi nói chung của con người 

(Kim và cộng sự, 2010). 

 

 

 

 

 

Hình 2.2: Mô hình hành động hợp lý TRA 

Nguồn: Fishbein và Ajzen (1975) 

2.1.3.2. Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behaviour - TPB) 

Được giới thiệu lần đầu vào năm 1985, thực chất mô hình TPB (Hình 2.3) là sự 

mở rộng của TRA (Fishbein và Ajzen, 1975; Ajzen và Fishbein, 1980) nhằm khắc 

phục hạn chế của TRA trong việc giải thích các hành vi mà con người thiếu sự kiểm 

soát (Ajzen, 1991). TPB khắc phục nhược điểm này bằng cách xác định thêm những 

yếu tố tác động đến ý định hành vi nhằm dự đoán hành vi thực sự một cách chắc chắn 

hơn (Bray, 2008). 

Tương tự như thuyết TRA, nhân tố trung tâm của TPB vẫn là ý định thực hiện 

hành vi hay ý định hành vi. Ý định hành vi là nhân tố bao quát toàn bộ các động cơ 

thúc đẩy hành vi, thể hiện sự nỗ lực, sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn và có kế hoạch 

rõ ràng để thực hiện hành vi (Ajzen, 1991, trang 181). Ngoài hai yếu tố dự đoán ý 

định hành vi là thái độ đối với hành vi và chuẩn chủ quan, Ajzen (1991) bổ sung thêm 

khái niệm nhận thức kiểm soát hành vi (perceived behavioral control). Nhận thức 

kiểm soát hành vi phản ánh sự dễ dàng hoặc khó khăn khi thực hiện hành vi, hay việc 

thực hiện hành vi có bị cản trở hay hạn chế gì không (Ajzen, 1991, trang 183). Theo 
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thuyết TPB, khi các yếu tố thái độ đối với hành vi, chuẩn chủ quan càng thuận lợi 

cũng như sự nhận thức kiểm soát hành vi càng tích cực thì một cá nhân có ý định thực 

hiện hành vi đó càng mạnh mẽ. Theo nguyên tắc chung, ý định thực hiện hành vi càng 

chắc chắn thì cơ hội hành vi đó được thực hiện càng cao.  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3: Thuyết hành vi dự định 

Nguồn: Ajzen ( 1991) 

Dù được thừa nhận và ứng dụng rộng rãi, các nhà nghiên cứu cho rằng cũng 

như thuyết TRA, TPB còn một số hạn chế nhất định như bỏ qua nhiều yếu tố quan 

trọng tác động đến ý định hành vi, dù nhiều nghiên cứu thực nghiệm cho thấy có 40% 

biến thiên ý định của hành vi có thể được giải thích bằng các nhân tố trong mô hình 

TPB (Ajzen, 1991). Thực tế, khả năng dự đoán hành vi của mô hình TPB phụ thuộc 

vào năng lực của nhà nghiên cứu trong việc xác định và đo lường các yếu tố tiền đề 

hình thành nên thái độ hay ý định hành vi của họ (Solomon và cộng sự, 2013). 

Dù có một số đánh giá về hạn chế của TRA và TPB, tuy nhiên không thể phủ 

nhận hai mô hình này là nền tảng cho rất nhiều các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng 

(Eagly và Chaiken, 1993). Đề tài nghiên cứu của luận án tập trung vào việc xây dựng 

và kiểm định mô hình về tác động của giá trị tiêu dùng, tính đổi mới của người tiêu 

dùng đến ý định chấp nhận và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Vì thế, mô hình TRA 

và TPB được sử dụng làm cơ sở cho nghiên cứu đề xuất mô hình nghiên cứu lý thuyết 

về tác động theo sơ đồ nhận thức - thái độ - hành vi, trong đó giữa giá trị tiêu dùng 

được xem là khái niệm thuộc về nhận thức, tính đổi mới của người tiêu dùng được 

xem là khái niệm thuộc về thái độ, cuối cùng là hành vi bao gồm cả xu hướng hành 
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vi hay ý định hành vi (ý định chấp nhận sản phẩm mới) và hành vi thực sự (hành vi 

chấp nhận sản phẩm mới).  

2.1.3.3. Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) 

Mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Theory - TAM) được 

Davis giới thiệu lần đầu tiên vào năm 1985 trong luận án tiến sĩ của mình dựa trên 

hai lý thuyết nền tảng là TRA và TPB để dự báo hành vi chấp nhận hệ thống công 

nghệ thông tin. Theo giải thích của Davis (1985), các yếu tố để giải thích và dự đoán 

hành vi sử dụng công nghệ thông tin bao gồm: cảm nhận sự hữu ích (perceived 

usefulness - PU), cảm nhận tính dễ sử dụng (perceived ease of use - PEOU) và thái 

độ với việc sử dụng (attitide toward using). Davis (1989) tiếp tục sử dụng TAM để 

giải thích hành vi sử dụng máy tính, kết quả nghiên cứu cho thấy có hai yếu tố ảnh 

hưởng đến việc chấp nhận sử dụng công nghệ, đó là nhận thức sự hữu ích và cảm 

nhận tính dễ sử dụng. Davis (1989) lập luận rằng khuynh hướng lựa chọn sử dụng 

công nghệ mới của một người dựa trên niềm tin rằng công nghệ đó sẽ giúp họ hoàn 

thành công việc tốt hơn, vì thế nhân tố nhận thức sự hữu ích của công nghệ có vai trò 

quan trọng, có ảnh hưởng gián tiếp đến ý định sử dụng thông qua thái độ với việc sử 

dụng, cũng như tác động trực tiếp đến ý định sử dụng. Tuy nhiên, nếu người dùng 

cảm nhận sản phẩm công nghệ có sự hữu ích nhưng mất nhiều thời gian và công sức 

cho việc học cách sử dụng công nghệ đó sẽ làm cản trở hành vi sử dụng, do đó nhân 

tố nhận thức tính dễ sử dụng được đưa vào mô hình và có ảnh hưởng gián tiếp đến ý 

định sử dụng công nghệ thông qua thái độ với việc sử dụng hệ thống.  

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.4: Mô hình chấp nhận công nghệ TAM 

Nguồn: Davis (1989) 
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Mặc dù TAM là một trong những mô hình hành vi có tầm ảnh hưởng nhất, các 

nhà nghiên cứu cũng đặt câu hỏi liệu mô hình có bỏ qua các yếu tố quan trọng khác 

hay không? (Benbasat và Barki, 2007). Nhiều tác giả khác cũng cho rằng mô hình 

TAM đã bão hòa và cần phải nghiên cứu các lý thuyết mới phù hợp hơn (Venkatesh 

và cộng sự, 2007). Tuy nhiên trong các nghiên cứu về hành vi chấp nhận và sử dụng 

các sản phẩm công nghệ, TAM vẫn là mô hình đươc sử dụng nhiều nhất (Venkatesh 

và cộng sự, 2007; Kim và cộng sự, 2010).  

Mô hình TAM và các mô hình phát triển từ TAM (phụ lục 4) được đánh giá là 

thích hợp trong việc dự đoán hành vi chấp nhận công nghệ mới cũng như hành vi sử 

dụng các dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ (Hong và cộng sự, 2016). Tuy nhiên, 

đây cũng là hạn chế lớn nhất khi mô hình chỉ phù hợp trong các nghiên cứu giải thích 

cho hành vi sử dụng công nghệ và bỏ qua các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa 

chọn của người tiêu dùng (Broekhuizen, 2006). Ngoài ra, TAM cũng không giải thích 

được hành vi sử dụng công nghệ phức tạp (Pinpathomrat, 2015) và không đề cập đến 

các yếu tố cá nhân trong hành vi chấp nhận sản phẩm công nghệ mới, bỏ qua vai trò 

của tính đổi mới tiêu dùng (Hong và cộng sự, 2016).  

Đề tài nghiên cứu của luận án tập trung tìm hiểu tác động của giá trị tiêu dùng, 

tính đổi mới của người tiêu dùng đến ý định và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Lý 

thuyết về TAM gợi ý cho nghiên cứu về một số khái niệm nghiên cứu liên quan đến 

các động cơ tiêu dùng liên quan đến các lợi ích một sản phẩm mới có thể mang lại 

cho người tiêu dùng, cũng quá trình chấp nhận một sản phẩm mới qua hai bước ý 

định chấp nhận và hành vi chấp nhận.  

2.1.3.4. Mô hình giá trị - thái độ - hành vi (V-A-B) 

Homer và Kahle (1988) đã đề xuất mô hình mối quan hệ nhân quả giữa giá trị, 

thái độ và hành vi hay còn được gọi là tắt là mô hình được gọi là mô hình V-A-B 

(value - attitude - behaviour). Homer và Kahle (1988) xem đây là mô hình thứ bậc 

nhận thức (cognitive hierarchy model), trong đó lý thuyết được vận hành từ nhận thức 

trừu tượng (abstract cognitions) thể hiện qua giá trị đến bậc nhận thức trung gian là 

thái độ và cuối cùng đến hành vi cụ thể. Mô hình cho thấy giá trị có ảnh hưởng trực 
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tiếp đến hành vi tuy nhiên, điểm nhấn quan trọng của lý thuyết này chính là vai trò 

trung gian của thái độ trong mối quan hệ giữa giá trị và hành vi.  

Khái niệm giá trị trong mô hình V-A-B được hiểu là giá trị cá nhân. Giá trị cá 

nhân được xem như hệ thống giá trị của một người và có thể liên quan đến các tiêu 

chuẩn, nguyên tắc hay quan điểm của họ (Rokeach, 1973; Sánchez-Fernández và 

Iniesta-Bonillo, 2007). Các giá trị này dựa trên nền tảng văn hóa, xã hội và gia đình 

của cá nhân và được sử dụng để ra các quyết định lựa chọn, đánh giá các hành vi và 

hoạt động của các cá nhân khác (Schwartz, 1994). Giá trị được xem xét như biến số 

thuộc về nhận thức xã hội, thể hiện các phản ứng của một cá nhân với các yếu tố 

bên ngoài (Homer và Kahle, 1988). Các giá trị cá nhân thường có tính ổn định hơn 

thái độ của cá nhân và có tác động mạnh mẽ đến hành vi, trong khi thái độ thể hiện 

đánh giá về đối tượng hay hành vi theo hướng tính cực hay tiêu cực (Brosch và 

Sander, 2015). Mô hình V-A-B được Homer và Kahle (1988) phát triển và kiểm 

định trong nghiên cứu về hành vi mua thực phẩm và thuyết này được đề xuất cần 

được kiểm định trong bối cảnh nghiên cứu khác nhau. Theo Batra và cộng sự (2001), 

các nghiên cứu sau này có thể vận dụng mô hình V-A-B nhằm đánh giá chính xác 

tác động giữa giá trị đến thái độ đối với một hành vi, đối tượng cụ thể đang được 

nghiên cứu. Hành vi có thể hiểu là hành vi thực sự hay dự định, yếu tố dự báo hành 

vi trực tiếp nhất chính là ý định tham gia hay ý định thực hiện hành vi (Homer và 

Kahle, 1988). 

Đề tài nghiên cứu của luận án tập trung tìm hiểu tác động giữa giá trị tiêu dùng, 

tính đổi mới bẩm sinh, tính đổi mới theo sản phẩm, ý định chấp nhận sản phẩm mới 

và hành vi chấp nhận sản phẩm mới là phù hợp với lý thuyết mô hình thứ bậc V-A-

B. Giá trị tiêu dùng được coi là cấp độ nhận thức trừu tượng, tổng thể có ảnh hưởng 

đến nhận thức trung gian là thái độ đánh giá về những điều mới, những trải nghiệm 

mới, hành vi mới (tính đổi mới bẩm sinh) và xu hướng đổi mới với sản phẩm cụ thể 

(tính đổi mới theo sản phẩm), từ đó dẫn đến hành vi là ý định chấp nhận sản phẩm 

mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. 

2.2. Các khái niệm nghiên cứu 

2.2.1. Khái niệm giá trị tiêu dùng 



 

45 

 

Lobasenko (2017) cho rằng xu hướng nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng 

hiện đại nên tập trung vào giá trị tiêu dùng. Giá trị tiêu dùng là khái niệm quan trọng 

và được thảo luận cả trong thực tế và học thuật, tuy nhiên do có nhiều khái niệm khác 

nhau nên các nhà nghiên cứu gặp khó khăn trong việc chọn khái niệm phù hợp nhất 

(Chang và Dibb, 2012). Nhiều nghiên cứu trước đây gần như đồng nhất khái niệm 

giá trị tiêu dùng (consumption value) với khái niệm giá trị của người tiêu dùng 

(consumer values) hay giá trị cảm nhận của người tiêu dùng (perceived consumer 

values), vì thế các khái niệm này chưa được phân biệt rõ ràng và được sử dụng thay 

thế nhau như khái niệm đồng nhất (Lobasenko, 2017). Lobasenko (2017) nhận thấy 

rằng dù các nghiên cứu về giá trị tiêu dùng hay giá trị của người tiêu dùng thì đa phần 

các nghiên cứu đều dựa vào lý thuyết chung là mô hình thuyết giá trị tiêu dùng được 

đề xuất bởi Sheth và cộng sự (1991).  

Nhiều học giả khác cũng đề xuất cần có sự phân biệt rõ ràng giữa giá trị của 

người tiêu dùng với giá trị tiêu dùng vì bản chất giá trị của người tiêu dùng liên quan 

đến các giá trị cá nhân (personal values), trong khi giá trị tiêu dùng là khái niệm phức 

tạp hơn. Giá trị tiêu dùng sẽ thay đổi theo thời gian trong khi các giá trị cá nhân tương 

đối ổn định (Chang và Dibb, 2012; Lobasenko, 2017). Việc xem xét giá trị của cá 

nhân (người tiêu dùng) không hữu ích nhiều trong việc đưa ra các chỉ dẫn cho các 

nhà quản trị mà cần xem xét giá trị tiêu dùng dựa trên sự phù hợp với giá trị cá nhân 

của người đó (Sheth và cộng sự, 1991).  

Tiêu dùng (consumption) là một quá trình bao gồm các bước khác nhau từ việc 

tìm kiếm thông tin về sản phẩm dịch vụ cũng như sở hữu và sử dụng sản phẩm dịch 

vụ (Richins, 1997), vì thế giá trị tiêu dùng có thể đạt được trong và sau quá trình mua 

và sử dụng sản phẩm. Theo Lobasenko (2017), hành vi tiêu dùng của một cá nhân 

cũng thể hiện và chứa đựng các giá trị văn hóa của cá nhân bao gồm hệ thống các giá 

trị, niềm tin, các hình thức nghệ thuật ổn định trong xã hội nhằm hợp lý hóa hành vi. 

Như vậy, giá trị văn hóa và giá trị cá nhân thể hiện trong mọi hoạt động của cuộc 

sống hàng ngày và cả trong hoạt động tiêu dùng sản phẩm dịch vụ.  

Thông thường, một người đạt được các giá trị hay mục tiêu cá nhân thông qua 

các hành vi của họ như giao tiếp xã hội, trao đổi, sở hữu và tiêu dùng (Sheth và cộng 
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sự, 1991). Lai (1995) định nghĩa giá trị tiêu dùng là niềm tin mang tính chủ quan của 

người tiêu dùng nhằm đạt được các giá trị cá nhân mong muốn thông qua việc tiêu 

dùng sản phẩm hay dịch vụ. Giá trị tiêu dùng cũng được đánh giá dựa trên các đặc 

điểm thuộc tính của một sản phẩm hay dịch vụ có thể mang lại (Tse và cộng sự, 1988), 

được xem như đánh giá tổng thể của người tiêu dùng về khả năng cung cấp các lợi 

ích của sản nhằm thoả mãn nhu cầu của người tiêu dùng (Trần Minh Đạo, 2018). Giá 

trị tiêu dùng thường liên quan đến lợi ích hay giá trị mà sản phẩm mang lại nên nhà 

nghiên cứu cần hiểu rõ các giá trị tiêu này dưới góc độ của người tiêu dùng cũng như 

xem xét khả năng của doanh nghiệp trong việc tạo dựng và cung cấp các giá trị phù 

hợp (Chang và Dibb, 2012). Như vậy, các quan điểm này đều có sự tương đồng khi 

xem xét giá trị tiêu dùng trong mối quan hệ với giá trị văn hóa, giá trị sản phẩm, giá 

trị cá nhân. Vì thế, Lobasenko (2017) cho rằng giá trị tiêu dùng là sự tổng hòa, giao 

thoa giữa các giá trị khác nhau, bao gồm giá trị văn hóa, giá trị cá nhân và giá trị sản 

phẩm. 

Trong các nghiên cứu liên quan đến giá trị tiêu dùng, khái niệm của Zeithaml 

(1988) được sử dụng nhiều nhất (Rintamäki và cộng sự, 2006; Chen và Hu, 2010). 

Theo quan điểm của Zeithaml (1988), giá trị tiêu dùng được hiểu là toàn bộ đánh giá 

của người tiêu dùng về lợi ích của sản phẩm dựa trên nhận thức của họ về những gì 

nhận được so với những gì phải bỏ ra. Khái niệm của Zeithaml (1988) được nhiều 

nhà nghiên cứu đánh giá là đơn giản, dễ dàng đo lường tuy nhiên, một số tác giả 

(Sheth và cộng sự, 1991; Babin và cộng sự, 1994; Holbrook, 1999; Woodruff, 1997; 

Mathwick và cộng sự, 2001; Sweeney và Soutar, 2001) phê bình khái niệm chỉ tập 

trung vào so sánh chất lượng cảm nhận và giá cả trong khi hành vi tiêu dùng rất phức 

tạp. Việc xem giá trị tiêu dùng như một khái niệm đơn hướng như vậy là quá hạn hẹp 

(Mathwick và cộng sự, 2001), gây khó hiểu (Huber và cộng sự, 2007), quá đơn giản 

(Sánchez-Fernández và cộng sự, 2009), hay chỉ xem xét về giá trị trao đổi hay giá trị 

kinh tế  (Lobasenko, 2017) trong khi giá trị tiêu dùng là khái niệm thể hiện đa khía 

cạnh (multifaceted) (Babin và cộng sự, 1994), năng động (dynamic) (Parasuraman và 

Grewal, 2000) và phức tạp (Lapierre, 2000).  
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Khái niệm giá trị tiêu dùng đơn hướng cũng bỏ qua các khía cạnh giá trị quan 

trọng khác vì thế gây khó khăn trong việc đo lường và cung cấp các chỉ dẫn cho doanh 

nghiệp về cách tạo dựng giá trị trong quá trình phát triển sản phẩm (Chang và Dibb, 

2012; Zauner và cộng sự, 2015). Do vậy, các nghiên cứu đề xuất khái niệm giá trị 

tiêu dùng nên được xem là khái niệm đa hướng, nghĩa là xem xét theo quan điểm “các 

giá trị” tiêu dùng (ví dụ: Hirschman và Holbrook, 1982, Sheth và cộng sự, 1991; 

Babin và cộng sự, 1994;  Holbrook; 1999; Sweeney và Soutar, 2001).  

Bảng 2.2: Một số khái niệm về giá trị tiêu dùng 
Tác giả Khái niệm 

Zeithaml (1988, trang 14) Giá trị tiêu dùng là toàn bộ đánh giá của người tiêu dùng về những 

gì nhận được so với những gì họ phải bỏ ra 

Monroe (1990, trang 4) Giá trị tiêu dùng là sự so sánh giữa chất lượng hay lợi ích từ sản 

phẩm tương ứng với mức phí tổn phải bỏ ra để có được lợi ích 

Dodd và cộng sự (1991) Giá trị tiêu dùng là sự so sánh giữa chất lượng sản phẩm và phí tổn 

cho sản phẩm 

Sheth và cộng sự (1991) Giá trị tiêu dùng là các yếu tố giải thích quyết định lựa chọn của 

người tiêu dùng liên quan đến quan đến sản phẩm dịch. Các giá trị 

tiêu dùng có vai trò khác nhau trong từng tình huống tiêu dùng, và 

hoàn toàn độc lập với nhau 

Woodruff (1997) Sự đánh giá, quan tâm và nhận thức của khách hàng về các đặc tính 

của sản phẩm và các kết quả đạt được thông qua việc sử dụng sản 

phẩm nhằm đạt được các mục tiêu hay mục đích của khách hàng. 

Sweeney và Soutar 

(2001) 

Đánh giá của người tiêu dùng về sản phẩm dựa trên giá trị cá nhân 

mong muốn đạt được 

Doyle (2001) Đánh giá của người tiêu dùng về một sản phẩm hay dịch vụ có thể 

đáp ứng được các lợi ích mà họ tìm kiếm 

Dastan (2008). Giá trị tiêu dùng là nhận thức của người mua thay vì được quyết 

định bởi người bán hay nhà cung cấp  

Kotler và Keller (2012) Các lợi ích hữu hình và vô hình của sản phẩm dịch vụ và chi phí của 

người mua. Là sự đánh giá của người mua dựa trên chất lượng, dịch 

vụ, giá cả 

Chang và Dibb (2012) Giá trị tiêu dùng thường liên quan đến lợi ích hay giá trị mà sản 

phẩm mang lại 

Lobasenko (2017) Phương tiện để cá nhân hoàn thành hay đạt được các mục tiêu cá 

nhân. Giá trị tiêu dùng là sự tổng hòa giữa giá trị văn hóa, giá trị cá 

nhân và giá trị sản phẩm.  

Hubert và cộng sự (2017) Giá trị tiêu dùng sản phẩm mới được hiểu là toàn bộ đánh giá mang 

tính chủ quan của người tiêu dùng về sản phẩm mới 

Trần Minh Đạo (2018) Giá trị tiêu dùng là sự đánh giá tổng thể của người tiêu dùng về khả 

năng cung cấp các lợi ích của sản nhằm thoả mãn nhu cầu của người 

tiêu dùng 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 



 

48 

 

Sheth và cộng sự (1991) cho rằng giá trị tiêu dùng sẽ trả lời cho câu hỏi “Chúng 

ta mua gì và tại sao chúng ta mua” (why we buy - what we buy) vì thế lý thuyết của 

Sheth và cộng sự (1991) giả định các lựa chọn của người tiêu dùng là một hàm số bao 

gồm các giá trị tiêu dùng khác nhau. Như vậy, giá trị tiêu dùng là yếu tố quan trọng 

trong nghiên cứu về hành vi nhằm tìm hiểu các động cơ và nguyên nhân thúc đẩy 

người tiêu dùng ra quyết định mua sắm và sử dụng sản phẩm dịch vụ. 

Mặc dù còn tồn tại nhiều quan điểm khác nhau nhưng các nhà nghiên cứu đạt 

được một số đồng thuận nhất định về khái niệm giá trị tiêu dùng, đó là: giá trị tiêu 

dùng có liên quan đến sự tương tác giữa người tiêu dùng và sản phẩm (Holbrook, 

1996), có liên quan đến lợi ích mà sản phẩm mang lại so với những chi phí khác phải 

bỏ ra (Zeithaml, 1988) và bao gồm cả khía cạnh về lý trí - nhận thức (cognitive) và 

cảm xúc (affective) (Hirschman và Holbrook, 1982; Sánchez-Fernández và Iniesta-

Bonillo, 2007);  mang tính cá nhân, chủ quan và được nhận thức bởi người tiêu dùng 

hơn là được quyết định bởi người bán (Zauner và cộng sự, 2015). Ngoài ra, giá trị 

tiêu dùng được xem xét với đa khía cạnh, đa hướng hơn là đơn hướng (Gallarza và 

cộng sự, 2011), có bản chất năng động và thường xuyên thay đổi (Graf và Maas, 

2008).  

Trong nghiên cứu này, giá trị tiêu dùng được hiểu là toàn bộ đánh giá của cá 

nhân dựa trên các giá trị tiêu dùng nhận được qua việc mua, sở hữu và sử dụng sản 

phẩm mới nhằm thỏa mãn các mục tiêu hay giá trị cá nhân mà người đó mong muốn 

đạt được. Cùng một sản phẩm mới, nhưng người tiêu dùng sẽ có đánh giá khác nhau 

về giá trị tiêu dùng của sản phẩm đó, mỗi cá nhân sẽ coi trọng giá trị này và bỏ qua 

hoặc quan tâm ít hơn tới giá trị tiêu dùng khác. Vì thế giá trị tiêu dùng sản phẩm mới 

sẽ giải thích tại sao một cá nhân chấp nhận sản phẩm mới mà không phải là sản phẩm 

đã tồn tại trước đó. Như vậy, người nghiên cứu đồng thuận với khái niệm giá trị tiêu 

dùng theo quan điểm đa hướng, với các thành phần giá trị tiêu dùng của Sheth và 

cộng sự (1991). Tuy nhiên, thay vì xem giá trị tiêu dùng theo các thành phần riêng 

biệt như các nghiên cứu trước đây, giá trị tiêu dùng được hiểu là đánh giá tổng thể 

của người tiêu dùng dựa trên các thành phần giá trị tiêu dùng của sản phẩm nhằm 

thỏa mãn các mục tiêu cá nhân. 
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2.2.2. Tính đổi mới bẩm sinh 

Tổng quan các nghiên cứu cho thấy có nhiều khái niệm tương đồng với tính đổi 

mới bẩm sinh của người tiêu dùng (consumer’s innate innovativeness) (Midgley và 

Dowling, 1978) như tính đổi mới nói chung (generalized) hay tính đổi mới tự 

nhiên/sẵn có (inherent innovativeness) (Hirschman, 1980), tính đổi mới toàn cầu 

(global innovativeness) (Hirunyawipada và Paswan, 2006). Roehrich (2004) cho rằng 

các khái niệm trên đều thuộc vào khái niệm tính đổi mới liên quan đến đời sống (life 

innovativeness), khái niệm này phản ánh tính đổi mới của một cá nhân về mọi mặt 

của cuộc sống và thuật ngữ phổ biến nhất là tính đổi mới bẩm sinh (innate 

innovativeness). Các học giả đều đồng thuận về việc xem tính đổi mới bẩm sinh là 

một đặc điểm tính cách (Midgley và Dowling, 1978; Im và cộng sự, 2003; Clark và 

Goldsmith, 2006; Chao và cộng sự, 2013), có tính ổn định, bất biến theo thời gian và 

có sự tương đồng ở mọi nền văn hóa cũng như với mọi sản phẩm và dịch vụ (Midgley 

và Dowling, 1978; Hynes và Lo, 2006; Im và cộng sự, 2007; Tellis và cộng sự, 2009) 

nhưng với mỗi cá nhân lại có mức độ đổi mới khác nhau (Hirschman, 1980), trong 

khi một số nhà nghiên cứu cho rằng tính đổi mới có sự khác biệt giữa các nền văn 

hóa (Steenkamp và cộng sự, 1999). 

Tính đổi mới bẩm sinh được xem như mức độ sẵn sàng thay đổi của một cá nhân 

(Hurt và cộng sự, 1977;  Im và cộng sự, 2003); thể hiện mong muốn khát khao tìm 

kiếm sự mới mẻ, sáng tạo và khác biệt của người tiêu dùng (Hirschman, 1980; 

Manning và cộng sự, 1995). Những người có tính đổi mới cũng như  có xu hướng 

khám phá tìm tòi những cách thức mới và độc đáo cho một vấn đề cần giải quyết 

(Ridgway và  Price, 1994, trang 69).  

Một nhóm nghiên cứu khác cũng định nghĩa tính đổi mới bẩm sinh nhưng lại 

xem xét dựa trên phản ứng của người tiêu dùng với các sản phẩm mới. Roehrich 

(2004) gọi nhóm khái niệm này là tính đổi mới liên quan đến chấp nhận sản phẩm 

mới (adoptive innovativeness). Một trong những khái niệm phổ biến nhất trong các 

nghiên cứu là khái niệm của Roger (2003), theo đó, khái niệm tính đổi mới bẩm sinh 

là mức độ một cá nhân chấp nhận sản phẩm mới tương đối sớm hơn so với những 

thành viên khác trong xã hội. Như vậy, tính đổi mới của cá nhân được xem xét dựa 
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trên thời gian chấp nhận sản phẩm mới của cá nhân và những người có tính đổi mới 

cao sẽ chấp nhận sản phẩm mới sớm hơn những người có tính đổi mới thấp hơn.  

Midgley và Dowling (1978, trang 236) định nghĩa tính đổi mới bẩm sinh là khả 

năng chấp nhận sản phẩm mới của một cá nhân nhanh hơn và ra quyết định chấp nhận 

sản phẩm mới độc lập so với các kinh nghiệm được chia sẻ từ người khác. Theo quan 

điểm này, những người có tính đổi mới cao sẽ không quan tâm nhiều đến việc tham 

khảo thông tin từ những người khác, họ chủ động và tự quyết định mua sản phẩm 

mới. Họ thường là người tiên phong hay người chấp nhận sớm nên họ thường là người 

đưa ý kiến (opinion leader) nhiều hơn là người tìm kiếm ý kiến (opinion seekers) hay 

người chấp nhận ý kiến (opinion recipients). Migley và Dowling (1978) cho rằng tính 

đổi mới bẩm sinh là đặc điểm vốn tồn tại trong mỗi cá nhân, nghĩa là cá nhân đó được 

sinh ra đã sở hữu đặc điểm này, trong khi đổi mới thực sự (actualized innovativeness) 

thể hiện hành vi đổi mới thực sự và được xem là kết quả của tính đổi mới bẩm sinh. 

Hai tác giả thừa nhận tính đổi mới là đặc điểm thuộc về tính cách cá nhân và mỗi 

người có mức độ đổi mới khác nhau (Hirschman, 1980).  

Hirschman (1980) khái niệm tính đổi mới bẩm sinh là sự thay đổi hành vi mua 

sắm của một cá nhân theo lịch trình quen thuộc, thường xuyên với các sản phẩm và 

nhãn hiệu cố định sang hành vi mua sắm năng động và mới mẻ hơn. Steenkamp và 

cộng sự (1999, trang 56) khái niệm “tính đổi mới bẩm sinh là xu hướng mua các nhãn 

hiệu hay sản phẩm mới khác biệt so với các lần mua trước”. Tính đổi mới bẩm sinh 

cũng được xem là xu hướng muốn bắt kịp sự thay đổi và thử nghiệm những sản phẩm 

mới hay những hành vi mới (Cotte và Wood, 2004; Tellis và cộng sự, 2009). Nhờ có 

tính đổi mới bẩm sinh của người tiêu dùng mà thị trường thường xuyên thay đổi, nói 

một cách khác chính tính đổi mới bẩm sinh là tác nhân kích thích sự năng động của 

thị trường (Hirschman,1980) và có ảnh hưởng đến chiến lược marketing của doanh 

nghiệp, đặc biệt là trong phát triển sản phẩm mới. 

Roehrich (2004) định nghĩa tính đổi mới của người tiêu dùng là xu hướng chấp 

nhận sản phẩm mới nhanh hơn và thường xuyên hơn. Không những thế, tính đổi mới 

còn phản ánh “hành vi tiêu dùng vì mục đích tìm kiếm sự mới mẻ hay vì muốn trải 

nghiệm những điều mới” (consumption of newness) (Roehrich 2004, trang 671). Tính 
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đổi mới bẩm sinh được khẳng định là tính cách cá nhân và thể hiện ý định mạnh mẽ 

trong việc chấp nhận sản phẩm trong giai đoạn sớm và thường xuyên mua lặp lại sản 

phẩm, thực sự quan tâm đến sản phẩm mới và sẵn sàng mua sản phẩm mới khi nghe 

thông tin về việc sản phẩm mới được giới thiệu, người tiêu dùng có tính đổi mới cũng 

như thường xuyên cập nhật kiến thức hay thông tin mới (Aroean, 2012). 

Bảng 2.3: Bảng tổng hợp khái niệm về tính đổi mới bẩm sinh 
 

Tác giả (năm) Khái niệm 

Rogers và Shoemaker 

(1971); Roger (2003) 

Mức độ một cá nhân chấp nhận sản phẩm mới sớm hơn so với 

những cá nhân khác 

Hurt và cộng sự, 1977 Tính đổi mới bẩm sinh được xem như mức độ sẵn lòng thay đổi 

của một cá nhân 

Midgley và Dowling 

(1978, trang 236) 

Khả năng chấp nhận sản phẩm mới của một cá nhân sớm hơn 

và ra quyết định chấp nhận sản phẩm mới độc lập hơn so với 

người khác.  

Là đặc điểm tính cách mang tính bẩm sinh 

Hirschman (1980) Thể hiện mong muốn, khát khao tìm kiếm sự mới mẻ, sáng tạo 

và khác biệt của cá nhân và ưu tiên các hành vi mua sắm năng 

động và mới mẻ hơn hơn lịch trình mua sắm cố định. Là tác 

nhân kích thích sự năng động của thị trường 

Ridgway và Price, 

(1994) 

Xu hướng khám phá tìm tòi các cách thức độc đáo cho một vấn 

đề cần giải quyết 

Steenkamp và cộng sự 

(1999, trang 56) 

Xu hướng mua các nhãn hiệu hay sản phẩm mới khác biệt so 

với các lần mua trước 

Cotte và Wood (2004, 

trang 79); Tellis và cộng 

sự (2009) 

Xu hướng muốn bắt kịp sự thay đổi và trải nghiệm những sản 

phẩm mới hay những hành vi mới  

Roehrich (2004) Xu hướng chấp nhận sản phẩm mới nhanh hơn và thường xuyên 

hơn vì động cơ trải nghiệm những điều mới mẻ thông qua tiêu 

dùng (consumption of newness) 

Aroean (2012) 

 

Đặc điểm tính cách của cá nhân, thể hiện ý định mua sản phẩm 

mới và mua sản phẩm mới thực sự, quan tâm đến việc mua sản 

phẩm mới khi nghe đến một phiên bản mới, thường xuyên cập 

nhật thông tin về sản phẩm mới.   

Schiffman và Wisenblit 

(2015) 

Thể hiện mức độ sẵn sàng chấp nhận sản phẩm và dịch vụ mới 

ngay khi chúng được giới thiệu ra thị trường 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Trong nghiên cứu này, khái niệm tính đổi mới bẩm sinh được khái niệm và đo 

lường dựa theo quan điểm của Hurt và cộng sự (1977), đây là khái niệm có tính bao 

quát và thể hiện đặc điểm tính cách cá nhân. Theo đó, tính đổi mới bẩm sinh là sự sẵn 

lòng thay đổi, có thái độ và phản ứng tích cực với những cái mới, luôn có nhiều ý 

tưởng và ưa thích những cách làm mới, các trải nghiệm mới để làm cho cuộc sống 
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thêm phong phú và mới mẻ hơn. Khái niệm của Hurt và cộng sự (1977) cũng là khái 

niệm được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong các nghiên cứu trước đây (Chao và 

cộng sự, 2013). 

2.2.3. Tính đổi mới theo sản phẩm 

Các nghiên cứu đa phần xem tính đổi mới là yếu tố thuộc về tính cách cá nhân 

(personality trait) cũng như khẳng định tầm quan trọng của yếu tố này trong dự đoán 

hành vi chấp nhận sản phẩm mới (Li và cộng sự, 2015). Tuy vậy, cũng có quan điểm 

cho rằng cần xem xét thêm vai trò của tính đổi mới bẩm sinh trong dự báo hành vi 

chấp nhận sản phẩm mới với từng nhóm sản phẩm khác nhau vì một người tiêu dùng 

có thể là người đổi mới trong một nhóm sản phẩm này nhưng sẽ không phải là người 

đổi mới trong nhóm sản phẩm khác (Goldsmith và Hofacker, 1991; Hoffmann và 

Soyez, 2010). Người sở hữu tính đổi mới bẩm sinh chưa chắc chắn sẽ đổi mới trong 

một nhóm sản phẩm nào đó vì thế Goldsmith và Hofacker (1991) cho rằng tính đổi 

mới của cá nhân cần được xem xét trong một nhóm sản phẩm cụ thể mà người đó 

quan tâm, được gọi là tính đổi mới theo lĩnh vực (domain specific innovativeness - 

DSI). Tính đổi mới theo lĩnh vực (DSI) thể hiện mức độ sẵn sàng đổi mới của một cá 

nhân trong một lĩnh vực mà họ quan tâm và ưa thích.  

Tính đổi mới theo lĩnh vực cũng được xem là tính đổi mới theo nhóm sản phẩm, 

được hiểu là người tiêu dùng có xu hướng đổi mới trong một nhóm sản phẩm mà họ 

quan tâm. Để đo lường tính đổi mới theo nhóm sản phẩm (DSI), Goldsmith và 

Hofacker (1991) đã phát triển thang đo DSI bao gồm 6 biến thành phần trong đó ba 

biến thể hiện xu hướng đổi mới theo hướng tích cực (positive) và ba biến thể hiện 

khuynh hướng bảo thủ/tiêu cực (negative). Từ thang đo của Goldsmith và Hofacker 

(1991), các nhà nghiên cứu đã tiếp tục đề xuất các thang đo trong từng lĩnh vực khác 

nhau, ví dụ Agawal và Prasad (1998); Agarwal và Karahanna (2000) đã phát triển 

thang đo tính đổi mới cá nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin (personal 

innovativeness in the domain of information technology - PIIT), được định nghĩa như 

sự sẵn sàng thử nghiệm các sản phẩm công nghệ thông tin mới và được đo lường 

bằng 4 biến quan sát. Goldsmith (2001); Goldsmith và Goldsmith (2002) đã phát triển 

thang đo tính đổi mới trong lĩnh vực mua sắm qua mạng internet. Chao và cộng sự 
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(2012) đã kế thừa thang đo DSI để phát triển thang đo tính đổi mới trong nhóm sản 

phẩm điện tử cá nhân gồm 6 biến quan sát. Các nghiên cứu khác sử dụng sử dụng 

thang đo DSI để đo lường tính đổi mới trong lĩnh vực thời trang (Goldsmith và cộng 

sự, 1995, 2005; Zhang và Kim, 2013) hay các sản phẩm công nghệ mới (Jeong và 

cộng sự, 2016; Hong và cộng sự, 2016). Như vậy, thang đo DSI đã được nhiều nhà 

nghiên cứu áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau và được đánh giá là thang đo có độ 

tin cậy cao (Goldsmith và Flynn, 1992; Barrena-Figueroa và Garcia-Lopez-De-

Meneses, 2013, Im và cộng sự, 2007; Chao và cộng sự, 2016). 

Dù được áp dụng phổ biến, có một số phê bình về nhược điểm của thang đo như 

vấn đề về giá trị phân biệt (discriminant), giá trị dự báo (Roehrich, 2004; 

Vandecasteele và Geuens, 2010) cũng như phù hợp để đo lường hành vi đổi mới hơn 

đo lường tính đổi mới (Goldsmith và cộng sự, 1995; Hoffmann và Soyez, 2010). Việc 

sử dụng các biến quan sát về thời gian chấp nhận và sự sở hữu sản phẩm mới trong 

thang đo có thiên hướng đo lường hành vi chấp nhận hơn đặc điểm tính cách như 

quan điểm của Midgley và Dowling (1978). Hartman và cộng sự (2004) chỉ ra rằng 

các thang đo lường tính đổi mới theo lĩnh vực tập trung vào đo lường xu hướng chấp 

nhận sản phẩm như thời gian chấp nhận hay sở hữu sản phẩm là chưa phù hợp trong 

khi đó Van Rijnsoever và Donders (2009) cho rằng hai thang đo DSI và PSI là hai 

cấp độ tính đổi mới về hành vi. Như vậy, thang đo DSI thể hiện sự thiếu nhất quán 

và rõ ràng khi vừa đo lường tính đổi mới của người tiêu dùng, vừa đo lường hành vi 

chấp nhận sản phẩm mới. Bên cạnh đó, việc đo lường tính đổi mới theo lĩnh vực sẽ 

là một thách thức lớn khi lĩnh vực đó quá rộng, bao gồm nhiều sản phẩm khác nhau 

ví dụ như nhóm sản phẩm điện tử tiêu dùng.  

Đề tài nghiên cứu chọn đối tượng khảo sát là người tiêu dùng nhóm sản phẩm 

điện tử cá nhân để thu thập dữ liệu nhằm kiểm định mô hình lý thuyết vì thế khái 

niệm DSI ban đầu được lựa chọn trong nghiên cứu này. Tuy nhiên, kết quả nghiên 

cứu định tính cho thấy người tiêu dùng tại TP.HCM cho rằng họ có thể quan tâm đến 

một lĩnh vực nào đó nhưng thường ưu tiên và quan tâm nhiều nhất đến một hoặc một 

vài sản phẩm nhất định. Xu hướng quan tâm, tìm hiểu và đổi mới với một sản phẩm 

nhất định được xem là tính đổi mới theo sản phẩm cụ thể.  Khái niệm này được đề 
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cập trong nghiên cứu của Van Rijnsoever và Donders (2009) khi xem xét tính đổi 

mới hành vi mới ba mức độ: tính đổi mới theo hạng mục hay lĩnh vực cụ thể (domain-

specific innovativeness), tính đổi mới theo nhóm hay cụm sản phẩm (cluster - specific 

innovativeness) và đổi mới theo sản phẩm cụ thể (product-specific innovativeness -

PSI).  

Nasution và Astuti (2012) cũng cho rằng tính đổi mới của người tiêu dùng nên 

được xem xét với một sản phẩm cụ thể hơn là xem xét theo một lĩnh vực. Thực tế các 

nghiên cứu đo lường tính đổi mới theo lĩnh vực nhưng đo lường hành vi chấp nhận 

lại dựa trên một sản phẩm nhất định hay một vài sản phẩm được lựa chọn, vì thế sẽ 

là điều bất cập khi kết luận tính đổi mới theo lĩnh vực có tác động đến hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới trong cả lĩnh vực đó. Như vậy, khái niệm tính đổi mới theo sản 

phẩm cụ thể được sử dụng trong nghiên cứu này. Theo đó, nghiên cứu chấp nhận sử 

dụng khái niệm tính đổi mới theo sản phẩm cụ thể (PSI) được xem là xu hướng sẵn 

sàng đổi mới với sản phẩm mà cá nhân quan tâm (Van Rijnsoever và Donders, 2009). 

Xét về góc độ thực tế, một cá nhân có thể sở hữu tính đổi mới theo một sản phẩm 

nhất định hay một số sản phẩm nhất định vì sự giới hạn nguồn lực cá nhân cũng như 

sở thích và nhu cầu cá nhân. Quan điểm cho rằng nếu một người có tính đổi mới trong 

lĩnh vực đó sẽ có tính đổi mới với bất cứ sản phẩm nào trong lĩnh vực là không phù 

hợp với thực tế vì đặc điểm tính cách, sở thích và nguồn lực cá nhân (kết quả thảo 

luận nhóm). Vì vậy, nghiên cứu này sẽ dựa trên thang đo DSI để hoàn thiện thang đo 

tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) cho phù hợp với hành vi người tiêu dùng tại một 

thị trường mới như TP.HCM, Việt Nam. 

2.2.4. Ý định chấp nhận sản phẩm mới 

Trong nghiên cứu hành vi người tiêu dùng nói chung, hành vi ý định luôn là tiền 

đề của hành vi thực sự (Fishbein và Ajzen, 2010). Việc xem xét khả năng hành vi 

thực sự có thể thực hiện hay không có thể thông qua việc hỏi mọi người những vấn 

đề như: có ý định tham gia vào hành vi, mong muốn tham gia vào hành vi, đang lên 

kế hoạch tham gia vào hành vi, sẽ cố gắng tham gia vào hành vi, và thực sự liệu họ 

sẵn sàng thực hiện hành vi (Ajzen, 2011). Sự sẵn sàng thực hiện hành vi là một chỉ 

số phản ánh ý định hành vi. Thang đo ý định hành vi được sử dụng phổ biến bởi nhiều 
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nhà nghiên cứu thay thế cho hành vi thực sự bởi vì hành vi mua thực sự là kết quả tất 

yếu của hành vi ý định (Hassan, 2017). 

Có nhiều quan điểm khác nhau về ý định chấp nhận sản phẩm mới. Ý định chấp 

nhận sản phẩm mới thể hiện mức độ cam kết hay khẳng định về thời gian, nỗ lực cũng 

như các nguồn lực tài chính để có thể từng bước sử dụng các tính năng khác nhau của 

sản phẩm (Alexander và cộng sự, 2008; Li và cộng sự, 2015). Quan điểm này tương 

đồng với ý định hành vi của Ajzen (2011) thể hiện việc lập kế hoạch chấp nhận sản 

phẩm mới. Chaudhuri và cộng sự (2010) khái niệm ý định chấp nhận sản phẩm mới 

là xu hướng sẵn lòng thử sản phẩm mới (willing to try), thể hiện hiện mức độ hay thái 

độ sẵn lòng của cá nhân trong các nỗ lực tìm kiếm thông tin về sản phẩm mới cũng 

như tham gia trải nghiệm, dùng thử sản phẩm mới.  

Ý định chấp nhận sản phẩm mới còn được khái niệm là xu hướng mua các sản 

phẩm mới ngay khi nó xuất hiện trên thị trường (Hanzaee và cộng sự, 2011) hay thể 

hiện mong muốn hay xu hướng mua sản phẩm mới trong tương lai gần (Arts và cộng 

sự, 2011; Lee và cộng sự, 2013; Morton và cộng sự, 2016). Các quan điểm này thể 

hiện ý định chấp nhận sản phẩm mới được hiểu như ý định mua sản phẩm mới, vì thế 

nhiều nghiên cứu đo lường ý định chấp nhận sản phẩm mới thông qua ý định mua. 

Ý định chấp nhận thường phản ánh trạng thái tinh thần của một cá nhân trước 

khi thể hiện hành vi mua thực sự cũng như dựa trên thông tin và nhận thức của người 

tiêu dùng có được vào thời điểm đó (Art và cộng sự, 2011). Trong thực tế, các nhà 

quản trị thường sử dụng ý định chấp nhận để đo lường cho hành vi chấp nhận sản 

phẩm mới (Art và cộng sự, 2011) dù cách thức này bị phê bình là không thể hiện 

được hành vi chấp nhận và có sự đồng nhất khái niệm bởi vì từ ý định đến hành vi 

thực sự còn tồn tại một khoảng cách nhất định. Như vậy, các quan điểm về ý định 

chấp nhận sản phẩm mới khá đa dạng nhưng tập trung vào sự cam kết hay xu hướng 

chuẩn bị và sẵn sàng chấp nhận sản phẩm mới thông qua ý định dùng thử hay ý định 

sở hữu (mua) sản phẩm mới vì thế trong đề tài này, ý định chấp nhận sản phẩm mới 

được hiểu là khả năng một người sẽ chấp nhận sản phẩm mới, sự chuẩn bị hay có kế 

hoạch để có thể sở hữu và sử dụng sản phẩm mới khi sản phẩm mới khi sản phẩm 

mới có mặt trên thị trường. 
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Bảng 2.4: Bảng tổng hợp khái niệm ý định chấp nhận sản phẩm mới 
 

Tác giả (năm) Khái niệm 

Ajzen (2011) Kế hoạch thực hiện hành vi chấp nhận sản phẩm mới   

Alexander và cộng sự (2008); 

Li và cộng sự (2015) 

Sự cam kết hay khẳng định về thời gian, nỗ lực cũng như 

các nguồn lực tài chính để để có thể sử dụng các tính năng 

khác nhau của sản phẩm mới 

Chaudhuri và cộng sự (2010) Mức độ sẵn lòng thử sản phẩm mới, thể hiện hiện mức độ 

hay thái độ sẵn lòng của cá nhân trong các nỗ lực tìm kiếm 

thông tin về sản phẩm mới cũng như tham gia trải nghiệm, 

dùng thử sản phẩm mới 

Hanzaee và cộng sự (2011) Ý định mua các sản phẩm mới ngay khi nó xuất hiện trên 

thị trường. 

Arts và cộng sự, (2011); Lee 

và cộng sự (2013); Morton và 

cộng sự (2016) 

Mong muốn hay xu hướng mua sản phẩm mới trong tương 

lai gần 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

2.2.5. Hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

Hành vi chấp nhận sản phẩm mới cũng được cho là tương đồng với việc người 

tiêu dùng quyết định đổi mới, vì thế một số nhà nghiên cứu xem hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới phản ánh hành vi đổi mới của người tiêu dùng và được định nghĩa như 

tính đổi mới thực sự (actualized innovativeness) (Hirschman, 1980) hay hành vi đổi 

mới (innovative behavior) (Im và cộng sự, 2007; Bartels và Reinders, 2011; Kaushik 

và Rahman, 2014). Có nhiều quan điểm khác nhau về hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới. Một quan điểm phổ biến về chấp nhận sản phẩm mới thể hiện việc sở hữu sản 

phẩm mới, nghĩa là là xem hành vi chấp nhận như hành vi mua sản phẩm mới, vì thế 

nhiều nghiên cứu sử dụng ý định mua và hành vi mua thay thế cho hành vi chấp nhận 

(Jamieson và Bass, 1989). Trong giai đoạn thương mại hóa sản phẩm, thành công của 

sản phẩm mới phụ thuộc vào quyết định chấp nhận của người tiêu dùng (Constantiou, 

2009). Constantiou (2009) cũng nhấn mạnh quyết định chấp nhận thể hiện rõ ràng 

nhất và quan trọng nhất thông qua quyết định mua sản phẩm mới, vì thế chấp nhận 

(adopt) đồng nghĩa với quyết định mua (purchase). Đồng thuận với quan điểm này, 

Ozaki và Dodgson (2010) cho rằng chấp nhận (adoption) là hành động liên quan đến 

tiêu dùng sản phẩm, thể hiện quyết định mua sản phẩm hay sử dụng sản phẩm mới 

nào đó. Tuy nhiên, hành vi mua hay quyết định mua không phải luôn thể hiện trong 

các mô hình lý thuyết về chấp nhận sản phẩm mới (Butcher, 2015). Các mô hình về 
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chấp nhận sản phẩm và công nghệ mới thường tập trung vào thuật ngữ “chấp nhận” 

để thay thế cho hành vi mua (Butcher, 2015).  

Chấp nhận sản phẩm hay công nghệ mới được xem như hành vi của cá nhân hay 

tổ chức lần đầu tiên đưa công nghệ mới vào sử dụng (Moore và Benbasat, 1991; 

Kiwanuka, 2015). Hành vi chấp nhận sản phẩm mới cũng được xem như hành vi mua 

sản phẩm mới lần đầu tiên (Steenkamp và Gielens, 2003). Theo các quan điểm này 

chấp nhận sản phẩm mới được xem như hành vi sử dụng hay mua lần đầu tiên. 

Không đồng thuận với việc xem hành vi chấp nhận sản phẩm mới là hành vi 

mua, Robertson (1971) cho rằng quyết định mua sản phẩm mới không phản ánh đầy 

đủ hành vi chấp nhận sản phẩm mới nếu như người tiêu dùng chỉ mua lần đầu tiên 

(thử) và không mua lặp lại vào lần tiếp theo, điều này có thể thấy rõ nhất với những 

sản phẩm thuộc nhóm hàng hóa mua thường xuyên hay hàng tiêu dùng. Quan điểm 

của Robertson (1971) xem hành vi chấp nhận đồng nghĩa với việc tiếp tục mua và sử 

dụng sản phẩm mới. Như vậy, cũng có thể hiểu chấp nhận sản phẩm mới là việc cá 

nhân quyết định trở thành người sử dụng sản phẩm đó một cách thường xuyên (Roger, 

2003; Kotler và Amstrong, 2012). Bên cạnh đó, Straub (2009) cho rằng chấp nhận 

sản phẩm mới liên quan đến quyết định của cá nhân trong việc áp dụng hay tích hợp 

sản phẩm mới vào cuộc sống hay mọi mặt của đời sống cá nhân. Trong các nghiên 

cứu về hành vi chấp nhận công nghệ nói chung, thuật ngữ “chấp nhận” (acceptance) 

thường thể hiện thông qua ý định sử dụng và hành vi sử dụng thực sự (ví dụ: Davis, 

1989; Venkatesh và cộng sự, 2003). Tuy nhiên, việc đo lường chấp nhận sản phẩm 

mới thông qua hành vi sử dụng thể hiện sự thiếu rõ ràng và gây bối rối cho đáp viên 

(Butcher, 2015) bởi họ có thể sử dụng nhưng không mua sản phẩm mới.  

Như vậy, tổng quan các nghiên cứu cho thấy tồn tại nhiều quan điểm khác nhau 

về chấp nhận sản phẩm mới, tuy nhiên trong nghiên cứu này, tác giả đồng thuận với 

khái niệm hành vi chấp nhận sản phẩm mới được thể hiện qua quyết định mua, việc 

sở hữu và sử dụng sản phẩm mới, trong đó hành vi mua sản phẩm mới được xem là 

chỉ báo quan trọng. Với một sản phẩm mới, nhất là những sản phẩm công nghệ cao 

và thuộc nhóm hàng tiêu dùng bền, thước đo đánh giá sự thành công của sản phẩm 

chính là quyết định mua và sở hữu sản phẩm mới. Các nghiên cứu trước đây thường 
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xem xét thời gian mua sản phẩm và số lượng sản phẩm mới đã mua và sở hữu để đo 

lường hành vi chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng (Im và cộng sự, 2007; 

Chao và cộng sự, 2013). 

Bảng 2.5: Bảng tổng hợp khái niệm hành vi chấp nhận sản phẩm mới 
 

Tác giả (năm) Khái niệm 

Robertson (1971); Roger 

(2003); Kotler và Amstrong 

(2012) 

Hành vi chấp nhận đồng nghĩa với việc tiếp tục mua và sử 

dụng sản phẩm mới, trở thành người sử dụng sản phẩm đó 

một cách thường xuyên  

Jamieson và Bass (1989); 

Constantiou (2009); Ozaki và 

Dodgson (2010) 

Hành vi chấp nhận là quyết định mua sản phẩm mới 

Moore và Benbasat (1991); 

Kiwanuka (2015) 

Hành vi sử dụng sản phẩm của cá nhân hay tổ chức vào lần 

đầu tiên 

Steenkamp và Gielens (2003) Hành vi chấp nhận là hành vi mua sản phẩm mới lần đầu 

Straub (2009)  Quyết định của cá nhân trong việc áp dụng hay tích hợp 

sản phẩm mới vào cuộc sống hay mọi mặt của đời sống cá 

nhân 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

2.3. Các khái niệm liên quan khác 

2.3.1. Sản phẩm điện tử cá nhân 

Đối tượng khảo sát của nghiên cứu này là những người mua và sở hữu các sản 

phẩm điện tử cá nhân. Các thiết bị điện tử cá nhân được định nghĩa là các thiết bị điện 

tử nhỏ gọn, dễ dàng mang theo bên người và phục vụ cho nhu cầu của cá nhân. Các 

nhóm sản phẩm điện tử cá nhân là nhóm sản phẩm chịu tác động mạnh mẽ của sự 

thay đổi công nghệ và thường được doanh nghiệp tung sản phẩm mới nhiều hơn so 

với các nhóm sản phẩm khác (Chao và cộng sự, 2013). Trong nhóm sản phẩm điện 

tử cá nhân, nhóm thiết bị di động được xem là phổ biến nhất với các sản phẩm như 

điện thoại thông minh, máy tính bảng và các thiết bị đeo (Yang và cộng sự, 2016) vì 

đề tài luận án chọn người tiêu dùng các sản phẩm này để khảo sát dữ liệu nhằm phục 

vụ cho việc kiểm định mô hình lý thuyết đề xuất. 

2.3.2. Khái niệm sản phẩm mới 

Các nhà nghiên cứu đưa ra nhiều khái niệm khác nhau về sản phẩm mới (new 

products). Nhìn chung, khái niệm và sự phân loại sản phẩm mới về mặt lý thuyết và 

thực tế còn tồn tại nhiều quan điểm khác biệt, thiếu sự nhất quán (Huh và Kim, 2008; 
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Chao và cộng sự, 2012). Ví dụ, Rogers (2003) định nghĩa một sản phẩm mới là một 

ý tưởng, thực tiễn, hoặc đối tượng được nhận thức là mới bởi một cá nhân. Sản phẩm 

mới là những sản phẩm được đưa ra thị trường và được người tiêu dùng nhận thức là 

mới hơn những sản phẩm hiện có (Blackwell và cộng sự, 2006). Đồng thuận với quan 

điểm này, Kotler và Amstrong (2012) cho rằng sản phẩm mới có thể là hàng hóa, dịch 

vụ hay ý tưởng được khách hàng tiềm năng nhận thức là mới. Như vậy, quan điểm 

về sản phẩm mới của các tác giả trên đều xem xét về khía cạnh nhận thức của người 

tiêu dùng. Nhận thức về sản phẩm mới của người tiêu dùng và doanh nghiệp rất khác 

nhau, một sản phẩm có thể là mới với người tiêu dùng nhưng không phải là mới đối 

với doanh nghiệp và ngược lại (Im và cộng sự, 2007). Hirschman (1980) tranh luận 

rằng chính sự khác biệt trong nhận thức về các sản phẩm mới sẽ dẫn đến sự thay đổi 

về bản chất tính đổi mới của người tiêu dùng, từ đó sẽ ảnh hưởng đến việc khái niệm 

và đo lường tính đổi mới của người tiêu dùng. Dù có nhiều cách thức phân loại sản 

phẩm mới, quan điểm về sản phẩm mới phổ biến nhất và được thừa nhận rộng rãi là 

cách phân loại sản phẩm mới theo Booz-Allen và Hamilton (1982, 2005) đề xuất. 

Theo đó, cách thức để xem xét một sản phẩm mới tùy thuộc vào tính mới của sản 

phẩm đó so với thị trường và doanh nghiệp, bao gồm: 

(1) Sản phẩm mới hoàn toàn (new-to-the-world products): Nhóm sản phẩm còn được 

gọi là nhóm sản phẩm mới thực sự (really new products). Những sản phẩm mới 

này tạo ra một thị trường hoàn toànmới mà trước đây chưa từng có. Nhóm sản 

phẩm này chiếm khoảng 10% trong số sản phẩm mới. Các sản phẩm mới thực sự 

đòi hỏi người tiêu dùng phải học hỏi hay làm quen với công nghệ mới. 

(2) Sản phẩm mới với doanh nghiệp (new-to-the-firm products): Nhóm này còn được 

gọi là dòng sản phẩm mới của doanh nghiệp (new product lines). Theo đó, những 

sản phẩm mới cho phép doanh nghiệp xâm nhập một thị trường đã có sẵn lần đầu 

tiên. Nhóm sản phẩm này khoảng 20% trong số sản phẩm mới. 

(3) Sản phẩm được bổ sung vào dòng sản phẩm hiện có (additions to existing product 

lines): Những sản phẩm mới bổ sung thêm vào các chủng loại sản phẩm đã có 

của doanh nghiệp hay chính là các sản phẩm có được do kéo dài dòng sản phẩm 
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của doanh nghiệp. Nhóm sản phẩm này chiếm tỷ trọng 26% trong số các sản 

phẩm mới. 

(4) Những sản phẩm cải tiến (improvements and revisions to existing products):  

Những sản phẩm mới có những tính năng tốt hơn hay giá trị cảm nhận cao hơn 

và thay thế những sản phẩm hiện có. Nhóm sản phẩm này cũng chiếm 26% tổng 

số các sản phẩm mới trên thị trường. 

(5) Sản phẩm được định vị lại (repositioned product): Những sản phẩm hiện có được 

nhắm vào những thị trường hay khúc thị trường mới. Nhóm sản phẩm này chiếm 

7% tổng số sản phẩm mới. 

(6) Sản phẩm giảm chi phí (lower-priced products): Những sản phẩm mới có tính 

năng tương tự nhưng được doanh nghiệp sản xuất với chi phí thấp hơn, dẫn đến 

giá bán giảm, tăng sự cạnh tranh về giá trên thị trường. Nhóm sản phẩm này 

chiếm tỷ trọng 11% trong số sản phẩm mới. 

Bảng 2.6: Các khái niệm về sản phẩm mới trong một số nghiên cứu 

Nguồn Khái niệm Diễn giải 

Ali và cộng sự 

(1995) 

Sản phẩm đổi mới (innovative 

products) 

Là sản phẩm mới với “thế giới” và có thể 

tạo ra một thị trường hoàn toàn mới 

Veryzer (1998); 

Chandy và Tellis 

(2000) 

Sản phẩm mới hoàn toàn (radical 

or discontinuous new products) 

Sản phẩm sở hữu công nghệ mới nhất và 

làm thay đổi đáng kể hành vi của người 

tiêu dùng, có thể tạo ra ngành công 

nghiệp mới.  

O'Connor và 

Veryzer (2001) 

Sản phẩm đổi mới hoàn toàn về 

công nghệ (technology-based 

radical innovation) 

Sản phẩm mới có thể là ra dòng sản 

phẩm mới cho cả doanh nghiệp và thị 

trường 

Im và cộng sự 

(2003, 2007) 
Sản phẩm mới (new products) 

Sản phẩm mới được doanh nghiệp giới 

thiệu ra thị trường 

Alexander và 

cộng sự (2008) 

Sản phẩm thực sự mới (really 

new products) 

Sản phẩm mới do bổ sung 

(incrementally new products) 

Sản phẩm thực sự mới là sản phẩm mới 

với thị trường cung cấp những giải pháp 

mới hoàn toàn cho người tiêu dùng, có 

tính rủi ro cao hơn các sản phẩm bổ sung  

Wang và cộng sự 

(2008) 

Sản phẩm dịch vụ mới hoàn toàn 

(really-new products or services) 
Sản phẩm mới của doanh nghiệp 

Chaudhuri và 

cộng sự, 2010) Sản phẩm mới hoàn toàn  

(radical innovation product) 

Sản phẩm có sự vượt trội về công nghệ 

mới và các lợi ích so với các sản phẩm 

trước đây. Còn được xem là sản phẩm 

thực sự mới (really new products) 

Hur (2012) 
Sản phẩm mới dạng tích hợp 

(convergence products) 

Sản phẩm được tích hợp dựa trên các lợi 

ích và chi phí của nhiều sản phẩm khác 

nhau 
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Nguồn Khái niệm Diễn giải 

Ismail (2012) 
Nhãn hiệu mới (new brands) 

Nhãn hiệu mới thuộc một dòng sản phẩm 

của doanh nghiệp 

Chao và cộng sự 

(2012, 2013) 

Sản phẩm thực sự mới (really 

new products) 

Sản phẩm hoàn toàn mới với doanh 

nghiệp và thị trường 

Cao Thị Thanh 

(2014) 
Sản phẩm mới 

Sản phẩm cải tiến, nhãn hiệu mới của 

doanh nghiệp 

Chao và cộng sự 

(2016) 
Sản phẩm mới (new products) Sản phẩm mới của doanh nghiệp  

Jeong và cộng sự 

(2016) 
Sản phẩm mới (new product) Sản phẩm đổi mới về công nghệ 

Wu và Chang 

(2016) 
Sản phẩm đổi mới (innovative 

products) 

Dòng sản phẩm mới của doanh nghiệp, 

sản phẩm cải tiến và bổ sung các chức 

năng mới 

Al-Jundi và cộng 

sự (2019) 
Sản phẩm mới (new product)  

Sản phẩm được nhận thức là mới với 

người tiêu dùng 

Zhang và cộng 

sự (2020) 
Sản phẩm cải tiến về công nghệ 

Sản phẩm tích hợp công nghệ mới vào 

sản phẩm truyền thống 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Với đặc thù của các sản phẩm công nghệ, các nhà sản xuất chịu nhiều áp lực 

hơn trong quá trình phát triển sản phẩm mới (Shih và Schau, 2011). Do vậy, các nhà 

nghiên cứu đề xuất một sản phẩm mới phải có tính linh động (flexible) hay khả năng 

nâng cấp (upgradeable) (Ülkü và cộng sự, 2012). Khả năng nâng cấp được hiểu là khi 

công nghệ mới sẵn có và một nhà sản xuất muốn giới thiệu sản phẩm mới ra thị 

trường, họ sẽ nâng cấp sản phẩm hiện có để có sản phẩm mới nhưng vẫn duy trì các 

sản phẩm cũ trên thị trường. Các doanh nghiệp thường tung các sản phẩm cải tiến, 

nâng cấp từ các phiên bản trước, các sản phẩm này còn được gọi sản phẩm thế hệ mới 

(new generation) hay sản phẩm mới đa thế hệ (multigenerational) thể hiện các phiên 

bản mới hơn (new version) sản phẩm đang tồn tại (Kim và cộng sự, 2001). Hơn nữa, 

mức độ đổi mới của sản phẩm cũng tùy thuộc vào nhiều yếu tố bên trong và ngoài 

doanh nghiệp như năng lực sản xuất, quy mô doanh nghiệp, văn hóa tổ chức và đặc 

biệt là khả năng chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng (Veryzer, 1998). Xét 

về thực tiễn, rất khó tạo ra các sản phẩm mới hoàn toàn mới bởi vì nhóm sản phẩm 

này được tạo ra đồng nghĩa với sự khởi đầu cho một ngành công nghiệp mới (Veryzer, 

1998). Do đó, nhóm sản phẩm thực sự/hoàn toàn mới chỉ chiếm khoảng 10% các sản 

phẩm mới trên thị trường (Cao Thị Thanh, 2014). Các nhà nghiên cứu đồng thuận 

nhiều nhất với cách phân loại sản phẩm mới bao gồm hai nhóm là sản phẩm thực sự 
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mới (really new products) và sản phẩm bổ sung (incrementally new products) (Garcia 

và Calantone, 2002; Hoeffler, 2003). Các sản phẩm bổ sung thường có sự thay đổi về 

công  nghệ ít hơn và dễ dàng để đánh giá hiệu quả tung sản phẩm mới ngược lại sản 

phẩm mới thực sự thường có sự thay đổi về công nghệ và có tính rủi ro cao hơn cho 

cả doanh nghiệp và người tiêu dùng (Urban và cộng sự, 1996; Veryzer, 2005).  

Trong đề tài này, tác giả sử dụng khái niệm sản phẩm mới theo góc độ sản phẩm 

mới của doanh nghiệp, các sản phẩm này bao gồm sản phẩm mới của doanh nghiệp 

(loại sản phẩm mới) hoặc các nhãn hiệu mới được bổ sung, nâng cấp từ phiên bản sản 

phẩm trước, hay được tái định vị và giảm giá thành sản phẩm; gọi chung là sản phẩm 

bổ sung (Garcia và Calantone, 2002; Hoeffler, 2003). Theo Zhang và cộng sự (2020), 

các sản phẩm bổ sung bao gồm toàn bộ năm nhóm sản phẩm mới cuối cùng theo cách 

phân loại của Booz-Allen và Hamilton (2005).  

2.4. Một số nghiên cứu thực nghiệm liên quan đến đề tài 

2.4.1. Các nghiên cứu về tác động của giá trị tiêu dùng đến hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới 

Các nghiên cứu tìm hiểu về các yếu tố dự đoán hành vi chấp nhận sản phẩm mới  

tính đổi mới thường tập trung vào các yếu tố đặc điểm của sản phẩm mới nhưng chưa 

có nhiều nghiên cứu về các yếu tố liên quan đến giá trị tiêu dùng sản phẩm mới. Trong 

những nỗ lực đầu tiên, Steenkamp và cộng sự (1999) giải thích xu hướng chấp nhận 

các sản phẩm mới và công nghệ mới bị ảnh hưởng bởi các yếu tố giá trị của cá nhân. 

Herrero và cộng sự (2014) đã sử dụng thang đo giá trị và phong cách sống (VALS) 

của Mitchell and McNulty (1981) để đánh giá tác động của giá trị cá nhân đến chấp 

nhận các sản phẩm công nghệ mới bao gồm điện thoại di động, internet và mua sắm 

qua mạng. Các tác giả cho rằng giá trị cá nhân rất quan trọng trong nghiên cứu về 

hành vi tiêu dùng nói chung và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Tuy nhiên, một vấn 

đề đặt ra là các nghiên cứu về giá trị cá nhân thường khó có thể giúp ích cho doanh 

nghiệp trong chỉ dẫn tạo dựng giá trị (Chang và Dibb, 2012). 

Chaudhuri và cộng sự (2010) nhận định rằng các nghiên cứu về giá trị tiêu dùng 

được thực hiện nhiều tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu trong bối cảnh sản phẩm 

mới. Trong nghiên cứu của mình, các tác giả đã xem xét vai trò điều tiết của giá trị 
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thực dụng và giá trị tiêu khiển đến quá trình thay đổi cảm xúc của người tiêu dùng 

với các sản phẩm mới thực sự (radical innovation). Dữ liệu nghiên cứu được thu thập 

thông qua khảo sát 340 học viên sau đại học, kết quả phân tích dữ liệu bằng phương 

pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho thấy những sản phẩm cung cấp 

giá trị tiêu khiển sẽ khiến cho quá trình thay đổi cảm xúc tích cực và lạc quan hơn so 

với các sản phẩm mới cung cấp nhiều hơn về giá trị thực dụng. Một số ít công trình 

khác có đề cập đến ảnh hưởng của giá trị tiêu dùng đến tính đổi mới người tiêu dùng 

như nghiên cứu như Maden và Köker (2013); Kravets và Zhou (2015) cho thấy giá 

trị tiêu khiển (hedonic) có ảnh hưởng tích cực đến tính đổi mới của người tiêu dùng. 

Lý thuyết của Sheth và cộng sự (1991) được lựa chọn và sử dụng phổ biến nhất 

trong các nghiên cứu về tác động của giá trị tiêu dùng đến chấp nhận sản phẩm mới. 

Wu và Chang (2016) đánh giá tác động của năm nhóm giá trị tiêu dùng riêng biệt bao 

gồm giá trị chức năng, giá trị cảm xúc, giá trị tri thức, giá trị xã hội và giá trị theo tình 

huống/ có điều kiện đến thái độ và ý định mua sản phẩm mới (innovative products) 

với sản phẩm đồng hồ thông minh của Apple tại thị trường Đài Loan giữa hai nhóm 

khách hàng là người đã sở hữu Apple và chưa sở hữu sản phẩm nào của Apple. Kết 

quả nghiên cứu định lượng được thực hiện với 760 người tiêu dùng trên 20 tuổi cho 

thấy với nhóm đã và đang sử dụng các sản phẩm của Apple, họ coi trọng giá trị cảm 

xúc hơn giá trị chức năng. Trong khi nhóm người tiêu dùng chưa sở hữu sản phẩm 

nào của Apple thì coi trọng giá trị cảm xúc, giá tri tri thức và giá trị xã hội.   

Nhìn chung, các nghiên cứu về giá trị tiêu dùng sản phẩm mới và tác động của 

giá trị tiêu dùng đến chấp nhận sản phẩm mới còn hạn chế về số lượng. Trong các 

nghiên cứu được thực hiện, các tác giả đã xem xét giá trị tiêu dùng là khái niệm phức 

tạp và đa hướng tuy nhiên các nghiên cứu đều xem xét các thành phần của giá trị tiêu 

dùng là các biến tiền đề có ảnh hưởng trực tiếp đến chấp nhận sản phẩm mới. Như 

vậy, các nghiên cứu thường quan tâm đến vai trò của giá trị tiêu dùng nhưng sử dụng 

các thành phần của giá trị tiêu dùng như các biến độc lập trong mô hình nghiên cứu, 

điều này bỏ qua vai trò của giá trị tiêu dùng tổng thể (overall).  Khi các yếu tố thành 

phần giá trị tiêu dùng được sử dụng để kiểm định mô hình nhưng lại kết luận cho 

nhân tố giá trị tiêu dùng tổng thể là một nghịch lý trong nghiên cứu (Spiteri và Dion, 
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2004). Vì vậy, kết quả nghiên cứu sẽ không thuyết phục khi khẳng định về tác động 

của giá trị tiêu dùng đến các yếu tố kết quả hành vi của người tiêu dùng. 

2.4.2. Các nghiên cứu về tính đổi mới của người tiêu dùng tác động đến hành vi 

chấp nhận sản phẩm mới 

Các nghiên cứu liên quan đến tính đổi mới của người tiêu dùng thường tập trung 

xem xét tính đổi mới của người tiêu dùng là biến tiền đề của hành vi chấp nhận sản 

phẩm mới. Các nghiên cứu sử dụng các thang đo tính đổi mới khác nhau vì thế có 

khác nhau về các kết quả nghiên cứu (Hauser và cộng sự, 2006). Bản chất hành vi 

chấp nhận sản phẩm mới được xem là hành vi đổi mới của người tiêu dùng, vì thế các 

nghiên cứu theo xu hướng đánh giá tác động giữa các cấp độ đổi mới của người tiêu 

dùng còn hạn chế (Bartels và Reinders, 2011). Các nghiên cứu trước đây tập trung 

tìm hiểu vai trò của tính đổi mới của người tiêu dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. 

Một số nghiên cứu nỗ lực tìm hiểu mối quan hệ của các cấp độ đổi mới của người 

tiêu dùng trong bối cảnh sản phẩm mới của doanh nghiệp, trong đó tập trung vào 

nhóm sản phẩm điện tử cá nhân.  

Giữa các cấp độ đổi mới của người tiêu dùng, một số nghiên cứu đã khẳng định 

tính đổi mới bẩm sinh có tác động thuận chiều đến tính đổi mới theo lĩnh vực  (ví dụ 

Goldsmith và cộng sự, 1995; Hirunyawipada và Paswan, 2006; Aydin, 2009; Chao 

và cộng sự, 2013). Aydin (2009) thực hiện khảo sát định lượng với 626 người sử dụng 

điện thoại thông minh nhằm làm rõ mối quan hệ giữa tính đổi mới của cá nhân và các 

đặc điểm khác như xu hướng chấp nhận rủi ro, tính tự trọng cá nhân hay khả năng 

dẫn dắt ý kiến cộng cộng đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính đổi mới được khái 

niệm theo hai mức độ tính đổi mới bẩm sinh và tính đổi mới theo lĩnh vực, theo đó 

tính bẩm sinh có ảnh hưởng tích cực đến tính đổi mới theo lĩnh vực. Một số nghiên 

cứu đã xem xét yếu tố tiền đề là tính đổi mới bẩm sinh đến hành vi chấp nhận sản 

phẩm mới (ví dụ: Im và cộng sự, 2003, 2007; Hirunyawipada và Paswan, 2006; Chao 

và cộng sự, 2012, 2013, 20016). Im và cộng (2003) thực hiện nghiên cứu về tác động 

của tính đổi mới, đặc điểm cá nhân đến hành vi chấp nhận sản phẩm điện tử cá nhân 

mới. Trong nghiên cứu định lượng có sử dụng phương pháp CB-SEM để đánh giá tác 

động của tính đổi mới bẩm sinh đến hành vi chấp nhận mới (đo lường bằng thời gian 
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chấp nhận và số lượng sản phẩm mới được sở hữu). Kết quả nghiên cứu cho thấy, 

tính đổi mới bẩm sinh (thang đo của Kirton, 1976) có tác động đến hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới nhưng ở mức độ không đáng kể. 

Hirunyawipada và Paswan (2006) đã tiến hành nghiên cứu về tác động của tính 

đổi mới và nhận thức rủi ro đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Nghiên cứu định 

lượng sử dụng dữ liệu thu thập được từ 746 sinh viên tại Mỹ về các sản phẩm công 

nghệ cao bao gồm đầu CD, máy nghe nhạc MP3 và thiết bị đeo là tai nghe không dây. 

Kết quả phân tích bằng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho thấy tính đổi mới theo 

lĩnh vực/nhóm sản phẩm (DSI) có vai trò trung gian giữa tính đổi mới nói chung 

(global innovativeness) và chấp nhận sản phẩm mới. Tính đổi mới được đo lường với 

hai thành phần tính đổi mới về nhận thức (cognitive) và đổi mới về cảm giác 

(sensory).  Tính đổi mới về nhận thức có ảnh hưởng đến hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới được đo lường thông qua số sản phẩm mới mà một người sở hữu nhưng tính đổi 

mới về mặt cảm giác chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu tìm kiếm thông tin về sản phẩm mới. 

Im và cộng sự (2007) đã thực hiện nghiên cứu định lượng với 296 người tiêu 

dùng sản phẩm điện tử cá nhân mới. Kết quả cho thấy tính đổi mới bẩm sinh người 

tiêu dùng (được đo lường bằng thang đo KAI) không có tác động đến hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới được đo lường qua số lượng sản phẩm mới được sở hữu và thời 

gian chấp nhận tương đối.  

Chao và cộng sự (2012) nghiên cứu về tác động của tính đổi mới đến hành vi 

chấp nhận các sản phẩm hoàn toàn mới (really new). Kết quả nghiên cứu định lượng 

với 256 người tiêu dùng tại Úc cho thấy tính đổi mới bẩm sinh không có tác động 

trực tiếp đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới, trong khi tính đổi mới theo lĩnh vực 

(DSI) có ảnh hưởng đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới nhưng không đáng kể. DSI 

cũng được chứng minh có vai trò trung gian giữa tính đổi mới bẩm sinh và hành vi 

chấp nhận sản phẩm mới được đo lường thông qua số lượng sản phẩm điện tử mới 

mà cá nhân sở hữu. 

Cacioppo và Richard (1982) cho rằng tính đổi mới bẩm sinh không có ý nghĩa 

dự báo hành vi chấp nhận sản phẩm mới vì tính đổi mới của một cá nhân cần được 

xem xét trong nhóm sản phẩm cụ thể. Nghiên cứu của Nasution và Astuti (2012) đánh 
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giá tác động của tính đổi mới theo lĩnh vực đến hành vi chấp nhận sản phẩm điện tử 

mới của giới trẻ tại Indonesia. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính đổi mới theo lĩnh 

vực có tác động yếu đến chấp nhận sản phẩm mới được đo lường qua thời gian chấp 

nhận và chi tiêu cho sản phẩm mới. Kết quả này khẳng định DSI không phải là yếu 

tố dự báo tốt cho hành vi chấp nhận sản phẩm mới vì các tác giả cho rằng trong khi 

DSI đo lường cho hạng mục sản phẩm (category level), hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới được đo lường với cấp độ sản phẩm (product level).  

Chao và cộng sự (2013) nghiên cứu tác động của tính đổi của người tiêu dùng 

đến hành vi chấp nhận các sản phẩm điện tử tiêu dùng tại ba khu vực Melbourne, 

Thượng Hải và Đài Loan. Kết quả  nghiên cứu cho thấy mối quan hệ tích cực giữa 

tính đổi mới bẩm sinh và tính đổi mới theo lĩnh vực điện tử cá nhân ở cả ba quốc gia 

tuy nhiên nghiên cứu này cũng khẳng định mối quan hệ tích cực giữa tính đổi mới 

theo lĩnh vực và chấp nhận các sản phẩm điện tử mới. Điều này thể hiện người tiêu 

dùng có tính đổi mới trong nhóm sản phẩm họ quan tâm thì có họ khuynh hướng chấp 

nhận sản phẩm mới nhanh chóng và dễ dàng hơn so với các nhóm khác. 

Cao Thị Thanh (2014) nghiên cứu về ảnh hưởng của một số yếu tố văn hóa cá 

nhân đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng khu vực nội thành Hà 

Nội (nghiên cứu nhóm hàng điện tử dùng cho cá nhân). Với bộ dữ liệu khảo sát trên 

524 người tiêu dùng tại nội thành Hà Nội được phân tích với kỹ thuật hồi quy đa biến, 

kết qua cho thấy tính đổi mới của người tiêu dùng (tính đổi mới bẩm sinh) có tác động 

thuận chiều đến hành vi chấp nhận sản phẩm điện tử cá nhân mới (được đo lường qua 

ý định mua sản phẩm mới). 

Nghiên cứu của Chao và cộng sự (2016) tìm hiểu tác động của đổi mới bẩm 

sinh, tính đổi mới theo lĩnh vực phẩm đến tính đổi mới về thông tin với nhóm sản 

phẩm điện tử cá nhân mới tại Úc và Trung Quốc.  Kết quả nghiên cứu cho thấy tính 

đổi mới bẩm sinh và tính đổi mới theo lĩnh vực có mối quan hệ nghịch chiều với tính 

đổi mới về thông tin. Khi tính đổi mới bẩm sinh và tính đổi mới theo lĩnh vực càng 

cao thì người tiêu dùng có xu hướng ít tham khảo các thông tin từ những người đã có 

trải nghiệm sản phẩm trước đó. Trong một nghiên cứu gần đây nhất, Zhang và cộng 

sự (2020) cũng khẳng định tác động của tính đổi mới của người tiêu dùng (thang đo 
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tính đổi mới theo lĩnh vực) đến mức sẵn sàng chi trả cho sản phẩm mới với sản phẩm 

đồ chơi thông minh mới tại thị trường Trung Quốc. 

Như vậy, có thể thấy các đề tài nghiên cứu về tính đổi mới của người tiêu dùng 

được nhiều nghiên cứu thực hiện, các nghiên cứu đã cố gắng làm rõ vai trò của các 

cấp độ/loại đổi mới khác nhau trong việc giải thích hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

của người tiêu dùng cũng như  xem xét mối quan hệ quan hệ giữa các khái niệm/cấp 

độ tính đổi mới của người tiêu dùng. Các khái niệm phổ biến về tính đổi mới bao gồm 

tính đổi mới bẩm sinh, tính đổi mới theo lĩnh vực, đổi mới hành vi được cho là có 

mối liên hệ nhất định và cần được làm rõ hơn trong các nghiên cứu (Chao và cộng 

sự, 2013). Các kết quả thực nghiệm cũng cho thấy sự tác động không rõ ràng giữa 

tính đổi mới bẩm sinh, tính đổi mới theo sản phẩm đến ý định chấp nhận sản phẩm 

mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Đa phần các kết quả nghiên cứu khẳng định 

CII có tác động không đáng kể đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới nhưng có tác 

động gián tiếp đến hành vi chấp nhận qua một số biến trung gian như tính đổi mới 

theo lĩnh vực (Roehrich, 2004; Im và cộng sự, 2007). Vì các kết quả thiếu sự nhất 

quán nên việc khám phá các thang đo mới và xác định thang đo phù hợp nhất để dự 

báo hành vi chấp nhận sản phẩm mới là một hướng nghiên cứu cần thiết (Hauser và 

cộng sự, 2006; Chao và cộng sự, 2012). 

2.4.3. Các nghiên cứu về tác động của giá trị tiêu dùng và tính đổi mới của người 

tiêu dùng đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

Một trong những nghiên cứu sớm nhất kết hợp tìm hiểu vai trò của giá trị tiêu 

dùng, tính đổi mới và chấp nhận sản phẩm mới được thực hiện bởi Hur và cộng sự 

(2012). Trong nghiên cứu này, hành vi chấp nhận sản phẩm mới được đo lường thông 

qua ý định mua sản phẩm mới là robot làm việc nhà. Các giá trị tiêu dùng được đo 

lường theo từng thành phần riêng biệt dựa trên thang đo của Sheth và cộng sự (1991). 

Nghiên cứu định lượng với kỹ thuật phân tích hồi quy đa biến, cỡ mẫu là 506 người 

tiêu dùng người tại thị trường Hàn Quốc có ý định chấp nhận sản phẩm robot giúp 

việc. Kết quả cho thấy các giá trị tiêu dùng bao gồm giá trị chức năng, tri thức và cảm 

xúc có ảnh hưởng tích cực đến ý định mua sản phẩm mới. Nghiên cứu cũng xem xét 

vai trò điều tiết của đặc điểm tính đổi mới trong mối quan hệ giữa các giá trị tiêu dùng 
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và ý định mua sản phẩm mới. Theo đó, những người có tính đổi mới càng cao thì ảnh 

hưởng của giá trị cảm xúc đến ý định mua sẽ cao hơn. 

Hong và cộng sự (2016) đã tìm hiểu về mối quan hệ của tính đổi mới theo lĩnh 

vực giá trị cảm nhận và ý định tiếp tục sử dụng sản phẩm mới là đồng hồ thông minh 

tại Đài Loan. Kết quả phân tích mô hình phương trình cấu trúc với bộ số liệu thu thập 

được từ 276 người tiêu dùng cho thấy tính đổi mới theo lĩnh vực có có tác động tích 

cực đến ý định tiếp tục sử dụng sản phẩm mới thông qua vai trò trung gian là giá trị 

tiêu khiển và giá trị thực dụng. Tính đổi mới theo lĩnh vực cũng có tương quan tích 

cực với giá trị tiêu khiển và giá trị thực dụng. Ngoài ra, giá trị thực dụng và giá trị 

tiêu khiển đều có tác động đến ý định tiếp tục sử dụng sản phẩm mới.  

Một nghiên cứu liên quan khác tìm hiểu các động cơ đổi mới đến ý định mua 

sản phẩm mới. Caricati và Raimondi (2015) kiểm định thang đo tính đổi mới có động 

cơ (motivated consumer innovativeness) và tìm hiểu mối quan hệ giữa các động cơ 

đổi mới với tính đổi mới của người tiêu dùng trong nhóm sản phẩm điện thoại thông 

minh tại Ý. Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua khảo sát 379 người, dữ 

liệu được phân tích với phương pháp CB-SEM cho thấy các động cơ đổi mới bao 

gồm: động cơ chức năng, động cơ xã hội, động cơ nhận thức và động cơ tiêu khiển 

đều tác động thuận chiều đến tính đổi mới theo lĩnh vực (DSI). Các nhóm động cơ 

này cũng có ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm mới và hành vi mua sản phẩm mới 

được đo lường thông qua số lượng sản phẩm mới đã mua. 

Al-Jundi và cộng sự (2019) đã nghiên cứu về tác động của tính đổi mới, giá trị 

cảm nhận, tiến trình học hỏi đến ý định mua sản phẩm mới. Nghiên cứu định lượng 

với bộ dữ liệu từ 438 người tiêu dùng tại Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất 

(UAE), kỹ thuật phân tích là mô hình PLS-SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính 

đổi mới có ảnh hưởng trực tiếp đến ý định mua sản phẩm mới cũng như ảnh hưởng 

gián tiếp thông qua giá trị cảm nhận. Thang đo giá trị cảm nhận là thang đo bậc một 

dạng phản ánh thể hiện các đánh giá của người tiêu dùng cảm nhận về sản phẩm mới. 

Nhìn chung, các nghiên cứu gần đây đã cố gắng làm rõ tác động của của giá trị 

tiêu dùng và tính đổi mới và sự chấp nhận sản phẩm mới. Tuy nhiên, các nghiên cứu 

đo lường giá trị tiêu dùng với các cách thức khác nhau, với các thành phần giá trị 
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riêng biệt hoặc giá trị tiêu dùng tổng thể. Khái niệm giá trị tiêu dùng trong các nghiên 

cứu đa số được đo lường theo mô hình khái niệm bậc nhất là từng thành phần/yếu tố 

giá trị tiêu dùng riêng biệt và xem xét tác động của từng yếu tố giá trị tiêu dùng đến 

biến phụ thuộc liên quan đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Điều này thể hiện 

nghịch lý trong đo lường khái niệm khi giá trị tiêu dùng được xem là toàn bộ đánh 

giá của người tiêu dùng dựa trên các thành phần giá trị (Lin và cộng sự, 2005). Hơn 

nữa, dù có một số nghiên cứu kết hợp kết hợp tìm hiểu mối quan hệ giữa các khái 

niệm niệm giá trị tiêu dùng, tính đổi mới của người tiêu dùng và hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới trong bối cảnh nhóm sản phẩm điện tử, chưa có nghiên cứu nào đánh 

giá tác động đồng thời của giá trị tiêu dùng và các cấp độ tính đổi mới của người tiêu 

dùng đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Vì thế nghiên cứu này xem xét đồng thời 

tác động trực tiếp và gián tiếp của giá trị tiêu dùng và cả hai khái niệm tính đổi mới 

của người tiêu dùng bao gồm tính đổi mới bẩm sinh và tính đổi mới theo sản phẩm 

đến ý định chấp nhận và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. 

2.4.4. Một số nghiên cứu thực nghiệm đo lường chấp nhận sản phẩm mới 

Trong các nghiên cứu về hành vi chấp nhận sản phẩm mới cũng tồn tại nhiều 

cách thức đo lường khác nhau như sở hữu sản phẩm mới (ví dụ: Im và cộng sự, 2003, 

2007; Chao và cộng sự, 2013, 2016), sử dụng sản phẩm mới (usage of new products) 

(Cotte và Wood, 2004), ý định mua sản phẩm mới (ví dụ: Cao Thị Thanh, 2014, Chao 

và cộng sự, 2016), mua sản phẩm mới (purchase of new products (ví dụ: Goldsmith 

và cộng sự, 1995; Robertson và Myers, 1969), dùng thử sản phẩm mới (trial of new 

products) (ví dụ: Feick và Price, 1987; Steenkamp và Gielens, 2003; Chaudhuri, 

2010),  thời gian chấp nhận sản phẩm mới (ví dụ: Im và cộng sự, 2007; Chao và cộng 

sự, 2012) hay tìm kiếm đổi mới thực sự (actualized novelty-seeking (ví dụ: 

Hirschman, 1980), tần suất mua sản phẩm mới (ví dụ: Cao Thị Thanh và Trương Đình 

Chiến, 2014) và sẵn sàng chi trả cho sản phẩm mới (willing to pay) (ví dụ: Zhang và 

cộng sự, 2020).  

Kết quả tổng hợp cho thấy các nghiên cứu về chấp nhận sản phẩm mới còn thiếu 

sự thống nhất trong cách đo lường (Roehrich, 2004). Art và cộng sự (2011) nhận định 

dù có nhiều thang đo khác nhau nhưng có thể tổng hợp theo hai nhóm là ý định chấp 
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nhận (adoption intention) và chấp nhận thực sự (actual adoption) hay hành vi chấp 

nhận (adoption behavior) sản phẩm mới. Các nghiên cứu đo lường ý định chấp nhận 

sản phẩm mới có thể áp dụng các thang đo như mức độ sẵn sàng thử sản phẩm mới, 

ý định mua hay ý định sử dụng sản phẩm mới, mức sẵn lòng chi trả cho sản phẩm 

mới. Mặt khác, nhóm nghiên cứu tiếp cận hành vi chấp nhận sản phẩm mới sử dụng 

các thang đo như hành vi mua sản phẩm mới, số lượng sản phẩm mới đã mua, số tiền 

chi tiêu cho sản phẩm mới hay thời gian chấp nhận sản phẩm mới, trong đó phương 

pháp đo lường phổ biến nhất là dựa trên thời gian chấp nhận sản phẩm mới và số 

lượng sản phẩm mới (Goldsmith và Hofacker, 1991; Chao và cộng sự, 2012, 2013).  

Tổng hợp các nghiên cứu liên quan cho thấy các nghiên cứu trước đây chỉ tập 

trung đo lường riêng rẽ ý định chấp nhận hay hành vi chấp nhận sản phẩm mới, chưa 

có nhiều nghiên cứu tìm hiểu đồng thời mối quan hệ giữa hai khái niệm này, trừ một 

số ít nghiên cứu tìm hiểu tác động của ý định mua đến hành vi mua sản phẩm mới 

mặc dù ý định mua hay hành vi mua mua không phản ánh hết được khái niệm ý định 

chấp nhận và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Bên cạnh đó, dù nghiên cứu về ý định 

chấp nhận hay hành vi chấp nhận sản phẩm mới, các nghiên cứu đều sử dụng thang 

đo ý định mua sản phẩm để đo lường cho hai khái niệm (Jeong và cộng sự, 2016), điều 

này thể hiện sự thiếu nhất quán trong khái niệm và đo lường chấp nhận sản phẩm 

mới. Việc sử dụng thay thế hai khái niệm và xem chúng tương đương nhau trong các 

đề tài nghiên cứu cho thấy hai khái niệm này còn chưa được phân biệt rõ ràng, không 

thể hiện được hai bước trong quá trình chấp nhận sản phẩm mới, không phù hợp với 

các quan điểm lý thuyết của các thuyết hành vi bao gồm TRA, TPB và TAM. Vì thế, 

việc phát triển thang đo ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản 

phẩm mới như hai khái niệm đo lường riêng biệt cũng như đánh giá mối quan hệ giữa 

hai khái niệm này là điều cần thiết trong các nghiên cứu học thuật.  

Phụ lục 5 và phụ lục 6 trình bày chi tiết một số nghiên cứu liên quan đến cách 

thức khái niệm và đo lường ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới. Các thang đo đo lường khái niệm ý định chấp nhận sản phẩm mới và 

hành vi chấp nhận sản phẩm mới trong các đề tài nghiên cứu trước đây được tổng 

hợp ngắn gọn trong bảng 2.7. 
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Bảng 2.7: Các nghiên cứu đo lường chấp nhận sản phẩm mới 

Tác giả 
Sản phẩm mới 

nghiên cứu 

Biến  

phụ thuộc 
Thang đo (số biến quan sát) 

Im và cộng sự 

(2003) 

Sản phẩm công 

nghệ cao 

Hành vi chấp 

nhận mới 

Thời gian chấp nhận sản phẩm mới 

(1) 

Sở hữu sản phẩm mới (1) 

Hirunyawipada và 

Paswan (2006)  

Sản phẩm công 

nghệ cao 

Hành vi chấp 

nhận sản phẩm 

mới  

Số lượng sản phẩm mới sở hữu 

Im và cộng sự 

(2007)  

Sản phẩm điện tử 

cá nhân 

Hành vi chấp 

nhận sản phẩm 

mới  

Thời gian tương đối chấp nhận sản 

phẩm mới (1) 

Sở hữu sản phẩm mới (1) 

Alexander và 

cộng sự (2008) 

Các sản phẩm giải 

trí và truyền thông 

Ý định chấp 

nhận sản phẩm 

mới 

Thái độ với sản phẩm mới (4) 

Wang và cộng sự 

(2008)  
Sản phẩm điện tử 

Hành vi chấp 

nhận sản phẩm 

mới 

Số lượng sản phẩm mới mà một cá 

nhân sở hữu (1) 

Chaudhuri và 

cộng sự (2010, 

2012) 

Thiết bị lái xe hơi 

tự động và xe hơi 

Ý định chấp 

nhận sản phẩm 

mới 

Mức độ sẵn sàng dùng thử sản phẩm 

mới (3) 

Chao và cộng sự 

(2012, 2013)  

Sản phẩm điện tử 

cá nhân 

Hành vi chấp 

nhận sản phẩm 

mới 

Thời gian chấp nhận (1) 

Sở hữu sản phẩm mới (1) 

Nasution và 

Astuti (2012)  

Sản phẩm công 

nghệ cao 

Hành vi chấp 

nhận sản phẩm 

mới  

Thời gian chấp nhận (1) 

Hành vi chi tiêu cho sản phẩm mới 

(1) 

Cao Thị Thanh 

(2014) 

Sản phẩm điện tử 

cá nhân 

Hành vi chấp 

nhận sản phẩm 

mới 

Ý định mua sản phẩm mới (4) 

Cao Thị Thanh và 

Trương Đình 

Chiến (2014) 

Sản phẩm điện tử 

cá nhân 

Hành vi chấp 

nhận sản phẩm 

mới 

Tần suất mua sản phẩm mới (1) 

Chao và cộng sự 

(2016) 

Sản phẩm điện tử 

cá nhân 

Chấp nhận sản 

phẩm mới 

Ý định mua sản phẩm mới (1) 

Tỷ lệ chấp nhận sản phẩm mới (1) 

Số lượng sản phẩm mới sở hữu (1) 

Jeong và cộng sự 

(2016) 
Thiết bị đeo 

Chấp nhận sản 

phẩm mới 
Ý định mua sản phẩm mới (4) 

Wu và Chang 

(2016) 

Đồng hồ thông 

minh của Apple 

(Apple Watch) 

Hành vi mua 

sản phẩm mới 
Ý định mua (5) và hành vi mua (5) 

Al-Jundi và cộng 

sự (2019) 

Sản phẩm mới nói 

chung 

Chấp nhận sản 

phẩm mới 
Ý định mua và sở hữu (6) 

Zhang và cộng sự 

(2020) 

Đồ chơi thông 

minh mới  

Chấp nhận sản 

phẩm mới  
Mức sẵn lòng chi trả (1) 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 
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2.5. Phát triển các giả thuyết nghiên cứu 

2.5.1. Giá trị tiêu dùng và tính đổi mới của người tiêu dùng 

Tính đổi mới của người tiêu dùng được xem là một đặc điểm tính cách tồn tại 

sẵn có với mỗi cá nhân, thể hiện xu hướng phản ứng với những điều mới mẻ cũng 

như với các sản phẩm mới, như vậy tính đổi mới cũng được xem như một nhân tố 

thuộc về nhận thức (cognitive) (Venkatraman và Price, 1990; Goldsmith và cộng sự, 

1998). Tuy nhiên, tính đổi mới của người tiêu dùng cũng được xem như một khái 

niệm thuộc về thái độ (attitude construct) (Hartman và Samra, 2008). Thái độ là cách 

đánh giá hay nhìn nhận một đối tượng, hiện tượng cụ thể với mức độ đồng tình phản 

đối (Eagly và Chaiken, 2007). Eagly và Chaiken (2007) cũng cho rằng cấu trúc thái 

độ bao gồm các thành phần thuộc về nhận thức, cảm xúc và hành vi. Như vậy, tính 

đổi mới của người tiêu dùng được xem như đặc điểm tính cách, thái độ hay nhận thức 

còn là một vấn đề tranh cãi.  

Bản chất mô hình TRA, TPB có thể được hiểu như mô hình nhận thức - thái độ 

- hành vi trong đó thái độ thể hiện xu hướng phản ứng tích cực hay không tích cực 

của cá nhân đối với một người hay một vấn đề nào đó trong môi trường của họ 

(Fishbein và Ajzen, 1975). Các nghiên cứu trước đây thường xem xét một số thành 

phần giá trị tiêu dùng có ảnh hưởng đến tính đổi mới của cá nhân như giá trị tiêu dùng 

tiêu khiển (ví dụ: Maden và Köker, 2013; Kravets và Zhou, 2015); vai trò của nhận 

dạng xã hội (ví dụ: Grewal và cộng sự, 2000; Maden và Köker, 2013) hay sự tự trọng 

cá nhân (ví dụ: Maden và Köker, 2013). Mô hình thứ bậc V-A-B cũng cho thấy giá 

trị là yếu tố ảnh hưởng đến thái độ. Vì thế, dựa theo các lập luận trên, giả thuyết sau 

đây được đề xuất: 

H1: Giá trị tiêu dùng có tác động cùng chiều đến tính đổi mới bẩm sinh 

Caricati và Raimondi (2015) cũng chứng minh các động cơ tiêu dùng sản phẩm 

mới bao gồm động cơ thuộc về chức năng sản phẩm, động cơ xã hội, động cơ nhận 

thức và động cơ tiêu khiển có ảnh hưởng đến tính đổi mới theo lĩnh vực. Theo đó, 

nếu người tiêu dùng có nhận thức đánh giá tích cực về giá trị tiêu dùng sản phẩm mới, 

họ có xu hướng tiên phong trong trải nghiệm và khám phá sản phẩm mới cũng như 

trở thành người có xu hướng đổi mới cao trong nhóm sản phẩm cụ thể mà họ quan 
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tâm nhất. Các sản phẩm mới với đi kèm với những đặc điểm, thuộc tính mới, điều 

này tác động đến tính đổi mới của người tiêu dùng vì bản chất của tính đổi mới bị 

thôi thúc bởi mong muốn khao khát trải nghiệm những điều mới lạ, khác biệt và đa 

dạng (Hurt và cộng sự, 1977; Hirchman, 1980). Mô hình thứ bậc V-A-B hay mô hình 

nhận thức - thái độ - hành vi cũng cho thấy giá trị là yếu tố thuộc về nhận thức, có 

ảnh hưởng tích cực đến thái độ, nghĩa là khi nhận thức về giá trị tiêu dùng với một 

sản phẩm mới càng tích cực thì người tiêu dùng có xu hướng đổi mới với sản phẩm 

mới đó càng cao. Vì thế, giả thuyết H2 được đề xuất như sau: 

H2: Giá trị tiêu dùng có tác động cùng chiều đến tính đổi mới theo sản phẩm 

2.5.2. Tính đổi mới bẩm sinh và tính đổi mới theo sản phẩm 

Khái niệm tính đổi mới bẩm sinh (CII) được nhiều nhà nghiên cứu đồng thuận 

rằng là khuynh hướng sẵn sàng chấp nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống. Từ 

thái độ sẵn sàng với những điều mới, cá nhân sẽ có xu hướng cởi mở và dễ dàng đón 

nhận các sản phẩm mới hơn, nhất là đối với những sản phẩm mới thuộc nhóm sản 

phẩm họ quan tâm, ưa thích. Người có tính cách đổi mới thường ưa thích sự mới lạ, 

tò mò, và cởi mở với những ý tưởng mới và thích sự thay đổi (Hurt và cộng sự, 1977; 

Barrick và Mount, 1991; Costa và McCrae, 1992) do đó những người có tính đổi mới 

bẩm sinh sẽ có xu hướng trở thành người đổi mới trong một lĩnh vực nhất định 

(Goldsmith và cộng sự, 1992; Hirunyawipada và Paswan, 2006).  

Nhiều nghiên cứu đã chứng minh có mối quan hệ tích cực giữa tính đổi mới 

bẩm sinh (CII) và tính đổi mới theo lĩnh vực (DSI). Goldsmith và cộng sự (1995) đã 

kiểm định mối quan hệ giữa tính đổi mới bẩm sinh CII, sử dụng thang đo của Hurt 

(1977) và DSI sử dụng thang đo của Goldsmith và Hofacker (1991) và kết luận có 

mối liên hệ tác động thuận chiều giữa CII và DSI đối với cả sản phẩm thời trang và 

điện tử. Aydin (2009) kết luận có tác động tích cực giữa CII và DSI với sản phẩm 

điện thoại cầm tay. Trong nghiên cứu về hạng mục sản phẩm công nghệ cao, Van 

Rijnsoever và Donders (2009) cũng khẳng định CII có tác động thuận chiều đến DSI. 

Im và cộng sự (2007), Chao và cộng sự (2013) nghiên cứu về mối quan hệ giữa tính 

đổi mới với các sản phẩm điện tử cá nhân đã kết luận những người có tính đổi mới 

bẩm sinh càng cao thì có xu hướng đổi mới theo nhóm sản phẩm càng cao. Kết quả 
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nghiên cứu của Chao và cộng sự (2013) cho thấy mối quan hệ tích cực giữa tính đổi 

mới bẩm sinh và tính đổi mới theo lĩnh vực điện tử cá nhân ở cả ba quốc gia khác 

nhau bao gồm Úc, Trung Quốc và Đài Loan. Điều này có nghĩa là nếu người tiêu 

dùng có tính đổi mới bẩm sinh sẽ có xu hướng đổi mới với tất cả các sản phẩm trong 

một lĩnh vực nhất định. Do vậy, giả thuyết sau được đề xuất: 

H3: Tính đổi mới bẩm sinh có tác động cùng chiều đến tính đổi mới theo sản phẩm 

2.5.3. Tính đổi mới bẩm sinh và ý định chấp nhận sản phẩm mới 

Tính đổi mới bẩm sinh thể hiện xu hướng sẵn sàng chấp nhận, thay đổi và trải 

nghiệm những điều mới mẻ trong cuộc sống (Hurt và cộng sự, 1977). Hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới cũng là một trải nghiệm mới mẻ của người tiêu dùng, khi người 

tiêu dùng mua sản phẩm mới thay vì duy trì hành vi tiêu dùng trước đây (Steenkamp 

và cộng sự, 1999). Tính đổi mới bẩm sinh cũng được định nghĩa là xu hướng chấp 

nhận sản phẩm mới của cá nhân một cách độc lập (Midgley và Dowling, 1978).  Vì 

thế, nếu người tiêu dùng có tính đổi mới bẩm sinh càng cao thì họ có xu hướng sở 

hữu nhiều sản phẩm mới ở nhiều hạng mục sản phẩm khác nhau (Roehrich, Valette-

Florence, and Ferrandi, 2003). 

Nhiều nghiên cứu chứng minh mối quan hệ tích cực giữa CII và ý định chấp nhận 

sản phẩm dịch vụ mới với nhiều lĩnh vực khác nhau (ví dụ: Limayem và cộng sự, 

2000; Jin và Suh, 2005; Okazaki, 2007; Cao Thị Thanh, 2014; Chao và cộng sự, 

2016). Trong nhóm sản phẩm điện tử cá nhân, Cao Thị Thanh (2014); Chao và cộng 

sự (2016) đều khẳng định tính đổi mới bẩm sinh có tác động thuận chiều đến ý định 

mua sản phẩm mới. Kaushik và Rahman (2014) đã tổng hợp các nghiên cứu khác 

nhau và kết luận rằng kết quả nghiên cứu trước đây thường khẳng định tác động tích 

cực và rõ ràng giữa tính đổi mới bẩm sinh và ý định chấp nhận sản phẩm mới. Như 

vậy, dựa vào các lập luận trên, đề tài đặt ra giả thuyết sau đây:  

H4: Tính đổi mới bẩm sinh có tác động cùng chiều đến ý định chấp nhận sản phẩm 

mới 

2.5.4. Tính đổi mới bẩm sinh và hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

Hành vi chấp nhận sản phẩm mới thương được xem là mức độ cao nhất của tính 

đổi mới và là kết quả của tính cách đổi mới khi được thể hiện qua hành vi đổi mới 



 

75 

 

thực sự. Mô hình lý thuyết V-A-B cho rằng thái độ đối với đối tượng/hành vi có tác 

động trực tiếp và tích cực đến hành vi, bao gồm cả hành vi ý định và hành vi thực tế. 

Mối quan hệ nhân quả thể hiện nếu thái độ của người tiêu dùng luôn tích cực với 

những điều mới như sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới thì xu hướng 

hành vi chấp nhận sản phẩm mới cũng như hành vi chấp nhận sản phẩm mới càng 

tích cực. Các nghiên cứu trước đây chứng minh tính đổi mới bẩm sinh có tác động 

tích cực đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới (Im và cộng sự 2003; Steenkamp và 

Gielens 2003; Tellis và cộng sự, 2005). Hirunyawipada và Paswan (2006) cũng khẳng 

định tính đổi mới về mặt nhận thức (cognitive innovativeness) có tác động tích cực 

đến hành vi chấp nhận sản phẩm công nghệ mới.  

Dù các kết quả nghiên cứu trước đây thể hiện mối quan hệ thiếu rõ ràng về tác 

động của tính đổi mới bẩm sinh và hành vi chấp nhận sản phẩm mới, Art và cộng sự 

(2011) nhận thấy tính đổi mới bẩm sinh có tác động đến cả ý định chấp nhận và hành 

vi chấp nhận sản phẩm mới. Tổng hợp các kết quả nghiên cứu trước đây, các nhà 

nghiên cứu cho rằng mối quan hệ giữa tính đổi mới bẩm sinh và hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới còn thiếu rõ ràng, thiếu nhất quán khi có nhiều kết quả khác nhau 

nhưng một số nghiên cứu khẳng định tính đổi mới bẩm sinh là yếu tố có khả năng dự 

đoán hành vi chấp nhận sản phẩm mới (Bartels và Reinders, 2011; Kaushik và 

Rahman, 2014). Do vậy, giả thuyết H5 được phát biểu như sau: 

H5: Tính đổi mới bẩm sinh có tác động cùng chiều đến hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới 

2.5.5. Tính đổi mới theo sản phẩm và ý định chấp nhận sản phẩm mới 

Các nghiên cứu trước đây đa phần khẳng định nhân tố tính đổi mới theo lĩnh 

vực (DSI) là yếu tố dự báo quan trọng đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới với một 

lĩnh vực hay một hạng mục sản phẩm cụ thể (Goldsmith and Flynn, 1992). Các nhà 

nghiên cứu cũng cho rằng một người có xu hướng đổi mới theo một lĩnh vực có nghĩa 

là họ có xu hướng đổi mới với tất cả các loại sản phẩm trong hạng mục sản phẩm đó. 

Các nghiên cứu trước đây cũng tập trung đo lường tác động của tính đổi mới theo 

lĩnh vực đến ý định chấp nhận sản phẩm mới và khẳng định DSI có tác động trực tiếp 
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và cùng chiều đến ý định chấp nhận sản phẩm mới (Bartels và Reinders, 2011; 

Kaushik và Rahman, 2014).  

Tổng hợp nghiên cứu của Kaushik và Rahman (2014) cho thấy các nghiên cứu 

chứng minh DSI có ảnh hưởng tích cực đến ý định chấp nhận sản phẩm mới tập trung 

nhiều nhất trong các nghiên cứu về chấp nhận dịch vụ liên quan đến internet như mua 

sắm qua mạng (ví dụ: Agarwal and Karahanna, 2000; Goldsmith, 2011; Hui và Wan, 

2003; Lafferty và Goldsmith, 2004). Mô hình lý thuyết V-A-B cũng cho thấy mối 

quan hệ nhân quả trong mô hình thứ bậc nhận thức từ thái độ đến hành vi. Nếu xem 

xét tính đổi mới theo sản phẩm là thái độ (A) và xu hướng đổi mới của người tiêu 

dùng với sản phẩm thì điều này đồng nghĩa với việc khi tính đổi mới theo sản phẩm 

có tác động trực tiếp thuận chiều đến ý định chấp nhận sản phẩm (B). Thang đo DSI 

của đo lường thái độ đối với sản phẩm mới và thái độ với hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới trong một lĩnh vực nhất định. Như vậy, đề tài được kỳ vọng về tác động trực tiếp 

của tính đổi mới theo sản phẩm đến ý định chấp nhận sản phẩm mới. Nếu một cá 

nhân sở hữu tính đổi mới theo sản phẩm càng cao thì ý định chấp nhận sản phẩm mới 

càng cao. Do đó, giả thuyết H6 được đề xuất như sau: 

H6: Tính đổi mới theo sản phẩm có tác động cùng chiều đến ý định chấp nhận sản 

phẩm mới 

2.5.6. Tính đổi mới theo sản phẩm và hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

Các nghiên cứu trước đây thường kiểm định tác động của tính đổi mới theo lĩnh 

vực (DSI) đến chấp nhận sản phẩm mới, mối quan hệ này được khẳng định trong 

nhiều nghiên cứu với các lĩnh vực khác nhau. Citrin và cộng sự (2000) khẳng định 

DSI có tác động trong hành vi chấp nhận mua sắm trực tuyến Goldsmith và cộng sự 

(2005) kết luận có sự tác động giữa DSI và chấp nhận sản phẩm mới trong nhóm thời 

trang và sản phẩm điện tử. Các nghiên cứu cũng khẳng định kết quả DSI thường có 

tác động trực tiếp đến hành vi chấp nhận sản phẩm hơn là CII (Grewal và cộng sự, 

2000; Huotilainen và cộng sự, 2006). 

Trong nghiên cứu về hành vi chấp nhận sản phẩm điện tử cá nhân, 

Hirunyawipada và Paswan (2006) chứng minh DSI có ảnh hưởng tích cực đến hành 

vi chấp nhận sản phẩm mới trong nhóm sản phẩm công nghệ cao. Nasution và Astuti 
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(2012) cũng khẳng định tính đổi mới theo lĩnh vực có tác động đến hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới, thể hiện qua thời gian chấp nhận sản phẩm điện tử mới nhanh hơn 

cũng như chi tiêu nhiều hơn cho các sản phẩm mới. Kết quả nghiên cứu của Chao và 

cộng sự (2013) cho thấy mối quan hệ tích cực giữa tính đổi mới theo lĩnh vực và chấp 

nhận các sản phẩm điện tử mới tại Úc, Trung Quốc và Đài Loan. Điều này thể hiện 

người tiêu dùng có tính đổi mới trong nhóm sản phẩm họ quan tâm thì có họ khuynh 

hướng chấp nhận sản phẩm mới nhanh chóng và dễ dàng hơn so với các nhóm khác.  

Người có tính đổi mới cao thường có xu hướng chấp nhận các sản phẩm mới 

sớm hơn trong một số hạng mục sản phẩm (Schiffman và Kanuk, 2004), đặc biệt là 

với nhóm sản phẩm mà họ quan tâm (Goldsmith và Hofacker, 1991). Từ các kết quả 

nghiên cứu trước đây, nếu một người có xu hướng đổi mới với một sản phẩm họ quan 

tâm nhất trong một nhóm sản phẩm cụ thể, thì người đó sẽ có xu hướng chấp nhận 

sản phẩm mới đó cao hơn so với cá nhân khác cũng như so với các sản phẩm khác.  

Đa phần các kết quả nghiên cứu trước đây cho rằng tính đổi mới theo lĩnh vực có tác 

động đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới rõ ràng hơn so với tác động của tính đổi 

mới bẩm sinh (Art và cộng sự, 2011). Do vậy, nếu một có tính đổi mới theo sản phẩm 

càng cao thì hành vi chấp nhận sản phẩm mới sẽ tăng lên. Vì vậy, giả thuyết H7 được 

phát biểu như sau: 

H7: Tính đổi mới theo sản phẩm có tác động cùng chiều đến hành vi chấp nhận sản 

phẩm mới 

2.5.7. Giá trị tiêu dùng và ý định chấp nhận sản phẩm mới 

Một cách khái quát, giá trị tiêu dùng sản phẩm mới là toàn bộ đánh giá của 

người tiêu dùng về lợi ích của sản phẩm trong việc đạt được các mục tiêu cá nhân 

thông qua quá trình tiêu dùng sản phẩm. Thông thường, đánh giá của người tiêu dùng 

cũng dựa trên những gì đạt được (get) và những gì phải bỏ ra (give) (Lin và cộng sự, 

2005) hoặc lợi ích (benefits) và chi phí cảm nhận hay sự hi sinh (perceived sacrifices 

or costs) (Agarwal và Teas, 2001; Zeithaml, 1988). Các sản phẩm hiện có sẽ là đối 

tượng được so sánh với sản phẩm mới khi quyết định hành vi mua sản phẩm mới. 

Các cá nhân phải thấy sự hấp dẫn hay các giá trị nổi bật hơn từ sản phẩm mới từ đó 
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dịch chuyển hành vi từ duy trì nguyên hiện trạng (status quo) sang hành vi mua sản 

phẩm mới (Butcher, 2015). 

Kết quả nghiên cứu của Hur và cộng sự (2012) khẳng định giá trị chức năng, 

giá trị cảm xúc và giá trị tri thức có ảnh hưởng đến ý định chấp nhận sản phẩm công 

nghệ mới. Nghiên cứu của Caricati và Raimondi (2015) tìm hiểu mối quan hệ của các 

động cơ đổi mới và hành vi chấp nhận sản phẩm điện thoại thông minh (smartphone) 

mới tại Ý cho thấy kết quả bốn nhóm động cơ đổi mới liên quan đến các giá trị nhận 

được thuộc về chức năng, xã hội, cảm xúc và nhận thức (cognitive) đều ảnh hưởng 

đến ý định mua. Mô hình giá trị - thái độ - hành vi của Homer và Kahle (1988) cũng 

cho rằng ngoài ảnh hưởng gián tiếp qua biến trung gian là thái độ, giá trị có ảnh hưởng 

trực tiếp đến ý định hành vi. Trong nghiên cứu của mình, Turel và cộng sự (2010) 

khẳng định giá trị cảm nhận của người tiêu dùng là yếu tố thúc đẩy người đó chấp 

nhận một sản phẩm mới, giá trị cảm nhận của người tiêu dùng có ảnh hưởng thuận 

chiều tới ý định chấp nhận sản phẩm cũng như ý định truyền miệng tích cực về sản 

phẩm mới. Giá trị cảm nhận cũng có ảnh hưởng tích cực đến ý định chấp nhận sản 

phẩm mới với các thiết bị đeo (Yang và cộng sự, 2016). Al-Jundi và cộng sự (2019) 

chứng minh giá trị cảm nhận có tác động thuận chiều đến ý định mua sản phẩm mới. 

Do đó, giả thuyết H8 sau đây được đề xuất như sau: 

H8: Giá trị tiêu dùng có tác động cùng chiều đến ý định chấp nhận sản phẩm mới 

2.5.8. Giá trị tiêu dùng và hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

Theo Zeithaml (1988), người tiêu dùng thường có xu hướng dựa trên các giá trị 

(value-driven) nghĩa là các quyết định của người tiêu dùng phụ thuộc vào giá trị cảm 

nhận hay đánh giá tổng thể của khách hàng về sản phẩm. Đánh giá về giá trị tùy thuộc 

vào các cân nhắc và ưu tiên của người tiêu dùng (Yoo và Park, 2016). Thuyết giá trị 

tiêu dùng (Sheth và cộng sự, 1991) tập trung vào các giá trị mà một người nhận được 

khi tiêu dùng sản phẩm, từ đó giải thích lý do người tiêu dùng quyết định mua và sử 

dụng một sản phẩm nào đó, hay cân nhắc lựa chọn giữa sản phẩm này và sản phẩm 

khác, nhãn hiệu này với nhãn hiệu khác.  

Các giá trị tiêu dùng riêng lẻ có mức độ đóng góp khác nhau đến giá trị tổng thể 

(Zauner và cộng sự, 2015). Tương tự, các nghiên cứu khác cũng cho thấy các giá trị 
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về chức năng/thực dụng (functional/utilitarian) và giá trị tiêu khiển (hedonic) có ảnh 

hưởng đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới (Holbrook, 2006; Hur và cộng sự, 2012). 

Giá trị tiêu dùng là khái niệm quan trọng trong marketing, có vai trò là biến tiền đề 

tích cực trong dự đoán hành vi (Lin và cộng sự, 2005; Gallarza và cộng sự, 2011). 

Do vậy, kỳ vọng của nghiên cứu là nếu giá trị tiêu dùng càng cao thì người tiêu dùng 

sẽ chấp nhận sản phẩm mới càng mạnh mẽ. Vì vậy, giả thuyết H9 được đề xuất như 

sau: 

H9: Giá trị tiêu dùng có tác động cùng chiều đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

2.5.9. Ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

Theo lý thuyết hành động hợp lý, ý định là yếu tố tiền đề quan trọng của hành 

vi (Fishbein và Ajzen, 1975) vì thế hành vi ý định được sử dụng phổ biến trong các 

nghiên cứu khoa học và thực tiễn (Art và cộng sự, 2011). Fishbein và Ajzen (1975) 

cho rằng cách thức đơn giản mà hiệu quả nhất trong dự đoán hành vi của cá nhân là 

đo lường ý định thực hiện hành vi của người đó. Hành vi ý định được xem là yếu tố 

dự báo hành vi tương lai bởi vì một cá nhân thường xem xét những yếu tố phù hợp 

của bản thân để quyết định hành vi thực sự. Vì vậy, các nhà marketing thường sử 

dụng các dữ liệu liên quan đến ý định để phân tích hành vi tương lai trong các nghiên 

cứu thị trường hay trong các mô hình dự báo của họ.  

Các nghiên cứu trước đây thường đo lường ý định chấp nhận qua ý định mua và 

hành vi chấp nhận được đo bằng hành vi mua sản phẩm mới (Art và cộng sự, 2011). 

Các doanh nghiệp sử dụng ý định mua của người tiêu dùng để dự báo hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới hay ý định mua lặp lại các sản phẩm hiện có (Jamieson và Bass, 

1989). Theo Alexander và cộng sự (2008), người tiêu dùng thường có ý định mua 

một sản phẩm mới trước khi quyết định mua sản phẩm thực sự.  Mặc dù kết quả 

nghiên cứu của Chao và cộng sự (2016) cho rằng ý định mua và việc sở hữu sản phẩm 

mới không có mối liên hệ với nhau, nhiều nghiên cứu trước đây đã chứng minh mối 

quan hệ tích cực giữa ý định hành vi và hành vi chấp nhận nhận sản phẩm mới. 

Jamieson và Bass (1989) thực hiện nghiên cứu trên 10 sản phẩm mới khác nhau và 

khẳng định có mối quan hệ giữa ý định mua và hành vi mua thực sự sản phẩm mới 

mặc dù mức độc tác động có sự khác biệt giữa các sản phẩm khác nhau.  
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Urban và cộng sự (1996) cũng chỉ ra rằng ý định mua có thể kết hợp với phán 

đoán của nhà quản trị nhằm dự báo doanh số cho sản phẩm thực sự mới đối với các 

sản phẩm xe hơi chạy bằng điện. Morwitz và cộng sự (2007) khẳng định có mối quan 

hệ tích cực giữa ý định mua và hành vi mua thực sự đối với nhóm sản phẩm mới mặc 

dù mức độ tương quan yếu hơn so với nhóm sản phẩm đã tồn tại. Ý định mua có vai 

trò dự báo doanh số sản phẩm mới tốt hơn so với những sản phẩm đã tồn tại trên thị 

trường (Morwitz, 2012). Nghiên cứu của Lee (2005) khám phá ra rằng 75% số người 

khảo sát đã mua sản phẩm là những người thể hiện khả năng và ý định mua trong 

vòng ba đến sáu tháng trước. Alexander và cộng sự (2008); Wu và Chang (2016) kết 

luận rằng có mối quan hệ tích cực giữa ý định mua và hành vi mua các sản phẩm thực 

sự mới. 

Người tiêu dùng thường thể hiện ý định chấp nhận một sản phẩm  bằng các cam 

kết tích cực (Moorman và cộng sự, 1992) và từ đó tăng khả năng chấp nhận sản phẩm 

(Wu và Chang, 2016). Các nghiên cứu thường khẳng định mối quan hệ tích cực giữa 

hành vi ý định và hành vi thực sự, trong đó phải đề cập đến lý thuyết rất phổ biến đó 

là thuyết hành động hợp lý (Fishbein và Ajzen, 1975), thuyết hành vi dự định (Ajzen, 

1991) và mô hình chấp nhận công nghệ TAM (Davis, 1989). Tổng hợp các nghiên 

cứu trước cho kết quả về hệ số tương quan giữa ý định hành vi và hành vi thực sự là 

0,53 (Ajzen, 2011). Hành vi chấp nhận các sản phẩm mới là hành vi có sự cân nhắc, 

có kế hoạch, không thể là hành vi ngẫu hứng hay bốc đồng vì hành vi này được xem 

là hành vi mang nhiều rủi ro và bất trắc với người tiêu dùng. Vì thế, ý định chấp nhận 

sản phẩm mới của người tiêu dùng càng cao thì hành vi chấp nhận sản phẩm mới càng 

tăng lên. Do đó, giả thuyết H10 được đề xuất như sau:  

H10: Ý định chấp nhận sản phẩm mới có mối quan hệ cùng chiều đến hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới.   

2.6. Mô hình nghiên cứu 

Như vậy, từ các cơ sở lý thuyết nền tảng liên quan đến giá trị tiêu dùng, lý thuyết 

về hành vi chấp nhận sản phẩm mới, các lý thuyết liên quan đến tính đổi mới của 

người tiêu dùng và các kết quả nghiên cứu trước đây, mô hình lý thuyết được đề xuất 

với 10 giả thuyết thể hiện mối quan hệ giữa năm khái niệm nghiên cứu chính bao 
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gồm giá trị tiêu dùng, tính đổi mới bẩm sinh, tính đổi mới theo sản phẩm, ý định chấp 

nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Tác động chính được đề 

xuất trong mô hình là tác động của giá trị tiêu dùng (CON_VAL), tính đổi mới bẩm 

sinh (CII) và tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) đến cả ý định chấp nhận sản phẩm 

mới (INTEN) và hành vi chấp nhận sản phẩm mới (ADOP). Bên cạnh đó giá trị tiêu 

dùng được được đề xuất có tác động đến tính đổi mới bẩm sinh và tính đổi mới theo 

sản phẩm. Tính đổi mới bẩm sinh cũng được đề xuất có tác động đến tính đổi mới 

theo sản phẩm. Cuối cùng, nghiên cứu cũng đề xuất giả thuyết về tác động của ý định 

chấp nhận sản phẩm mới đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Các tác động giữa 

các khái niệm nghiên cứu thể hiện trong giả thuyết đều được kỳ vọng mang dấu dương 

(mối quan hệ thuận chiều). Mô hình nghiên cứu thể hiện mối quan hệ giữa các khái 

niệm nghiên cứu được thể hiện qua hình 2.5. 

 

Hình 2.5: Mô hình nghiên cứu lý thuyết  

Nguồn: Tác giả đề xuất 
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TÓM TẮT CHƯƠNG 2 

Nội dung chương 2 đã giới thiệu các khái niệm cơ bản liên quan đến luận án 

bao gồm khái niệm và cách phân loại về sản phẩm mới, các khái niệm nghiên cứu 

bao gồm giá trị tiêu dùng, tính đổi mới bẩm sinh, tính đổi mới theo sản phẩm, ý định 

chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới.  

Trong chương 2, người viết cũng trình bày và tổng hợp các lý thuyết nền bao 

gồm các lý thuyết liên quan đến giá trị tiêu dùng, tính đổi mới của người tiêu dùng 

và các thuyết liên quan đến chấp nhận sản phẩm mới.  Nghiên cứu cũng tổng hợp các 

kết quả nghiên cứu trước đây liên quan đến mối quan hệ giữa các khái niệm giá trị 

tiêu dùng, tính đổi mới của người tiêu dùng và chấp nhận sản phẩm mới. Từ các lý 

thuyết và nghiên cứu liên quan, tác giả lập luận về mối quan hệ giữa các khái niệm 

nghiên cứu từ đó đề xuất các giả thuyết nghiên cứu và mô hình nghiên cứu của luận 

án. Kết quả có 10 giả thuyết được đề xuất trong mô hình nghiên cứu thể hiện mối 

quan hệ của năm khái niệm giá trị tiêu dùng, tính đổi mới bẩm sinh, tính đổi mới theo 

sản phẩm, ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới.  
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CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

3.1. Quy trình nghiên cứu 

Nghiên cứu này dựa theo quy trình của Churchill (1979); Nguyen (2007, trang 

373) để đề xuất các bước nghiên cứu cho phù hợp với mục tiêu đề tài. Quy trình của 

Churchill (1979) vận dụng để phát triển thang đo cho các khái niệm nghiên cứu trong 

maketing và được đánh giá là quy trình phổ biến nhất và thường được các nghiên cứu 

trước sử dụng, tuy nhiên có nhược điểm là phải thực hiện nhiều nghiên cứu khác nhau 

dẫn đến tốn kém thời gian và chi phí. Để khắc phục nhược điểm này, Nguyen (2007) 

tích hợp mô hình SEM vào quy trình của Churchill (1979) để kiểm định giá trị của 

thang đo. Nhìn chung, các nghiên cứu trước đây đều áp dụng ba bước căn bản để phát 

triển thang đo, đó là (1) hình thành thang đo nháp (biến quan sát), (2) đánh giá sơ bộ 

thang đo và (3) đánh giá chính thức thang đo.  

Giai đoạn 1: Tổng quan tài liệu và nghiên cứu định tính 

Sau khi xác định vấn đề và mục tiêu nghiên cứu, người nghiên cứu tiến hành 

lược khảo tài liệu liên quan đến đề tài để đề xuất mô hình nghiên cứu lý thuyết cũng 

như lựa chọn các thang đo định hướng cho nghiên cứu định tính (thang đo lần 1). 

Nghiên cứu định tính được thực hiện nhằm đạt được ba mục tiêu: (1) khám phá các 

khái niệm nghiên cứu liên quan đến đề tài, thang đo các khái niệm cũng như mối quan 

hệ của các khái niệm nghiên cứu theo quan điểm của chuyên gia, (2) là khám phá các 

khái niệm nghiên cứu và mối quan hệ giữa các khái niệm theo quan điểm của người 

tiêu dùng và (3) hiệu chỉnh thang đo cho các khái niệm nghiên cứu do các thang đo 

được kế thừa từ các nghiên cứu của nước ngoài, ngôn ngữ chính là tiếng Anh. 

Để đạt được mục tiêu thứ nhất, người nghiên cứu tiến hành phỏng vấn chuyên 

sâu (thảo luận tay đôi) với các chuyên gia bao gồm những nhà nghiên cứu, giảng dạy 

trong lĩnh vực hành vi người tiêu dùng, marketing; các chuyên viên truyền thông 

marketing trong lĩnh vực hàng điện tử. Để đạt được mục tiêu thứ hai và thứ ba, hai 

buổi thảo luận nhóm sẽ được tiến hành với đối tượng tham gia là người tiêu dùng các 

thiết bị điện tử cá nhân tại TP.HCM, tổng cộng 16 người tham gia. Kết quả sau thảo 

luận nhóm sẽ cung cấp cho nghiên cứu bộ thang đo hoàn thiện hơn (thang đo nháp 

lần 2) nhằm thiết kế bảng câu hỏi cho nghiên cứu định lượng sơ bộ. Sau khi hoàn 
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thành bảng hỏi (sơ bộ), các bảng hỏi cũng được gửi đến hai chuyên gia để đánh giá 

về hình thức trình bày và nội dung, bảng hỏi. Bên cạnh đó, bảng hỏi cũng được khảo 

sát thử với 10 người tiêu dùng để đánh giá sự rõ ràng và dễ hiểu của từng câu hỏi, 

thời lượng hoàn thành bảng hỏi để sẵn sàng cho bước nghiên cứu định lượng sơ bộ. 

Giai đoạn 2: Nghiên cứu định lượng sơ bộ 

Nghiên cứu định lượng sơ bộ sẽ được tiến hành nhằm đánh giá sơ bộ thang đo 

các khái niệm nghiên cứu thông qua độ tin cậy của thang đo, giá trị hội tụ và giá trị 

phân biệt. Dữ liệu được thu thập từ 250 người tiêu dùng các sản phẩm điện tử cá nhân 

tại TP.HCM bằng phương pháp khảo sát trực tiếp. Dữ liệu được phân tích với phần 

mềm SPSS 22.0 nhằm đánh giá độ tin cậy và giá trị thang đo.  

Độ tin cậy của thang đo được đánh giá qua tiêu chí hệ số Cronbach’s Alpha đạt 

trên 0,7 và hệ số tương quan biến - tổng lớn hơn 0,3. Giá trị hội tụ của thang đo được 

đánh giá qua hệ số tải nhân tố (FL) trong phân tích nhân tố khám phá EFA với ngưỡng 

hệ số tải tối thiểu là 0,5 và tỷ lệ phần trăm phương sai tích lũy đạt trên 50% (Gerbing 

và Anderson, 1988). Ngoài ra đối với mỗi biến quan sát, chênh lệch giữa FL tối đa 

và các FL khác (xét trị tuyệt đối) phải đạt từ 0,3 trở lên để đảm bảo giá trị phân biệt.  

Giai đoạn 3: Nghiên cứu định lượng chính thức 

Nghiên cứu định lượng chính thức được tiến hành nhằm kiểm định giả thuyết 

và mô hình nghiên cứu chính thức. Để kiểm định mô hình lý thuyết, nghiên cứu sử 

dụng bộ số liệu khảo sát từ 915 người tiêu dùng các thiết bị điện tử cá nhân tại địa 

bàn TP.HCM với phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Kỹ thuật phân tích dữ liệu là 

phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính dựa trên bình phương tối thiểu từng phần (PLS-

SEM) do trong mô hình nghiên cứu đề xuất đồng thời có sử dụng mô hình đo lường 

dạng kết quả (reflective) và cấu tạo (formative), sử dụng PLS-SEM sẽ phù hợp hơn 

so với CB-SEM (Ledden và cộng sự, 2007). Các bước thực hiện phân tích mô hình 

phương trình cấu trúc bao gồm đánh giá mô hình đo lường và đánh giá mô hình cấu 

trúc để kiểm định các giả thuyết và mô hình nghiên cứu (Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 

2020). Cuối cùng, kết quả nghiên cứu sẽ được thảo luận dựa trên việc so sánh với các 

nghiên cứu trước và phỏng vấn người tiêu dùng để giải thích kết quả từ thực tiễn, từ 

đó đưa ra một số hàm ý quản trị dựa trên kết quả nghiên cứu đạt được.  
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Hình 3.1: Quy trình nghiên cứu do tác giả xây dựng 

Thang đo  

nháp 1 

Nghiên cứu  

tài liệu 

Thảo luận nhóm 1 

(n = 6) 
Thảo luận tay đôi 

(n=8) 

Thang đo nháp 2 
Bảng câu hỏi cho  

khảo sát sơ bộ 

G
ia

i 
đ

o
ạ

n
 1

 

Đánh giá   

mô hình  

đo lường 

Độ tin cậy,  

giá trị phân biệt,  

giá trị hội tụ 
Nghiên cứu định 

lượng chính thức 

(n=915) 

G
ia

i 
đ

o
ạ

n
 3

 Đánh giá vấn đề đa cộng 

tuyến, Hệ số tác động (ß) và 

kiểm định ý nghĩa thống kê, 

Hệ số xác định (R²); Mức độ 

dự báo (Q²); Mức độ tác động 

(f²); Mức độ ảnh hưởng (q2) 

Đánh giá  

mô hình  

cấu trúc 

Thảo luận kết quả  

nghiên cứu 

Kết luận và hàm ý 

quản trị 

Phân tích đa nhóm 

G
ia

i 
đ

o
ạ

n
 2

 

Nghiên cứu  

định lượng  

sơ bộ 

(n=250) 

Đánh giá độ tin 

cậy của thang đo  

Cronbach’s Alpha ≥ 0,7 

Tương quan biến-tổng ≥ 0,3  

Phân tích nhân tố  

khám phá EFA 

Hệ số tải nhân tố ≥ 0,5 

Phương sai trích ≥ 50% 

Thang đo chính thức và bảng câu hỏi 

cho nghiên cứu chính thức 

Thảo luận nhóm 2 

(n = 10) 
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3.2. Nghiên cứu định tính 

3.2.1. Giới thiệu 

Các nghiên cứu định tính có xu hướng cung cấp mô tả chi tiết về đặc điểm cá 

nhân và các hành vi, sự kiện trong môi trường tự nhiên của họ (Weiss, 1994). Trong 

thực tế có những vấn đề, sự kiện khó có thể quan sát được, việc trao đổi/nói chuyện 

với mọi người sẽ là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để khám phá những 

khái niệm, ý nghĩa của "hiện tượng được mô tả" theo bối cảnh và quan điểm của 

người được phỏng vấn (Kvale, 1996). Nghiên cứu định tính được sử dụng cho đề tài 

nhằm hai mục đích sau đây: Thứ nhất, làm rõ khái niệm, thành phần của khái niệm 

giá trị tiêu dùng, tính đổi mới và chấp nhận sản phẩm mới cũng như mối quan hệ giữa 

các khái niệm nghiên cứu. Thứ hai, điều chỉnh về mặt từ ngữ, nội dung, số lượng các 

biến quan sát do đề tài nghiên cứu kế thừa các thang đo trước đây cho bối cảnh nghiên 

cứu mới tại thị trường TP.HCM, Việt Nam. 

3.2.2. Thảo luận tay đôi 

3.2.2.1. Mục đích 

Thảo luận tay đôi là một cuộc thảo luận diễn ra giữa người nghiên cứu và một 

người tham gia nhằm khám phá các hiểu biết, quan điểm của người tham gia về vấn 

đề nghiên cứu. Thảo luận tay đôi cũng được hiểu là một cuộc phỏng vấn tay đôi, 

phỏng vấn sâu hay phỏng vấn cá nhân, thường được thực hiện với hình thức trao đổi 

trực tiếp (face to face) hoặc qua điện thoại (Lý Thị Minh Châu và Trần Mai Đông, 

2020). Trong nghiên cứu này, thảo luận tay đôi được sử dụng nhằm khám phá, làm 

rõ khái niệm và thang đo giá trị tiêu dùng, tính đổi mới và chấp nhận sản phẩm mới 

cũng như mối quan hệ giữa các khái niệm nghiên cứu theo quan điểm của các chuyên 

gia. 

3.2.2.2. Đối tượng tham gia 

Đối tượng được mời tham gia thảo luận tay đôi là các chuyên gia có kinh 

nghiệm, hiểu biết về vấn đề nghiên cứu, bao gồm: 

(1) Các chuyên viên truyền thông/marketing của các doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh sản phẩm điện tử cá nhân. Nhóm đối tượng này có nhiệm vụ truyền 
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thông/marketing sản phẩm mới vì thế có hiểu biết về giá trị tiêu dùng cũng như 

vai trò của những người đổi mới trong truyền thông sản phẩm mới. 

(2) Các nhà nghiên cứu, các giảng viên giảng dạy về hành vi người tiêu dùng, văn 

hóa, tâm lý học, marketing, quản trị sản phẩm mới, phát triển sản phẩm mới. Họ 

là những người nghiên cứu và tìm hiểu thường các vấn đề liên quan đến sản phẩm 

mới, hành vi chấp nhận sản phẩm mới, giá trị tiêu dùng. 

3.2.2.3. Phương pháp chọn mẫu và cỡ mẫu 

Đối tượng tham gia thảo luận được lựa chọn theo cách thức thuận tiện. Theo đó, 

người nghiên cứu lựa chọn và lập danh sách các chuyên gia là những chuyên 

viên/người phụ trách truyền thông/marketing tại các doanh nghiệp kinh doanh sản 

phẩm điện tử cá nhân, chuyên viên nghiên cứu thị trường và các nhà khoa học, sau 

đó chủ động liên hệ để mời họ tham gia phỏng vấn. Cuộc thảo luận/phỏng vấn sẽ 

được tiến hành nếu như chuyên gia đồng ý tham gia.  

Về cỡ mẫu, người nghiên cứu lựa chọn theo nguyên tắc “bão hòa” về thông tin 

(Cormack, 2010), nghĩa là số lượng phỏng vấn sẽ dừng lại khi người nghiên cứu hiểu 

rõ mọi vấn đề nghiên cứu và khi người tham gia thảo luận không đưa thêm vấn đề 

mới. Trong nghiên cứu này, cỡ mẫu được dừng lại là 8 chuyên gia bao gồm 2 chuyên 

viên truyền thông/marketing, 2 chuyên viên nghiên cứu thị trường và 4 nhà khoa học.  

3.2.2.4. Tiến hành thảo luận tay đôi 

Người nghiên cứu chủ động chuẩn bị địa điểm tiến hành thảo luận tạị trường 

Đại học Tài chính - Marketing, quận Tân Bình. Tuy nhiên, do đặc thù nghề nghiệp 

của người tham gia, người nghiên cứu lên cuộc hẹn theo yêu cầu về thời gian và địa 

điểm của các chuyên gia. Về địa điểm, các chuyên gia đều chọn là văn phòng, nơi 

làm việc của họ cho thuận tiện. Thời gian tiến hành thảo luận tay đôi bắt đầu từ tháng 

3 năm 2019 và hoàn thành vào cuối tháng 05 năm 2019. Người nghiên cứu chuẩn bị 

dàn bài thảo luận với các câu hỏi mở để định hướng cuộc thảo luận với chuyên gia, 

thực hiện ghi chép trong quá trình phỏng vấn và tặng quà cho người tham gia sau khi 

hoàn thành thảo luận. Người tham gia cũng được đảm bảo giữ bí mật về thông tin cá 

nhân do sự cạnh tranh cũng như về các nguyên tắc đạo đức của nghiên cứu khoa học.  

3.2.2.5. Kết quả thảo luận tay đôi với chuyên gia 



 

88 

 

Kết quả thảo luận tay đôi với các chuyên gia được tóm tắt như sau: 

Về các khái niệm nghiên cứu và mối quan hệ giữa các khái niệm 

Về khái niệm sản phẩm mới, các chuyên gia đồng tình với việc có quá nhiều 

cách định nghĩa về sản phẩm mới, sản phẩm mới có thể được xem xét dưới góc độ 

của người tiêu dùng và doanh nghiệp và có sự khác biệt. Tuy nhiên, các chuyên gia 

thừa nhận rằng một sản phẩm mới nên được xem xét theo góc độ sản phẩm mới của 

doanh nghiệp sẽ phù hợp hơn vì nếu xét theo quan điểm của người tiêu dùng thì sản 

phẩm mới trên thị trường sẽ khó phân biệt. Bên cạnh đó, các sản phẩm điện tử cá 

nhân phổ biến nhất được các chuyên gia đánh giá là các thiết bị di động phục vụ cho 

các nhu cầu thiết yếu của cá nhân, phổ biến nhất là điện thoại di động, thứ hai là máy 

tính bảng và các thiết bị đeo. Kết quả này giúp người nghiên cứu được củng cố và 

khẳng định lại nhóm sản phẩm mà nghiên cứu sử dụng để vận dụng khảo sát là phù 

hợp. 

Nhìn chung, các khám phá về khái niệm nghiên cứu của đề tài khá tương đồng 

với các cơ sở lý thuyết hiện có. Các nghiên cứu áp dụng phổ biến lý thuyết giá trị tiêu 

dùng tuy nhiên khái niệm và cách đo lường còn nhiều quan điểm khác nhau trong 

nghiên cứu học thuật. Các giá trị tiêu dùng được các chuyên gia liệt kê tương ứng với 

các nhóm giá trị tiêu dùng theo lý thuyết của Sheth và cộng sự (1991), bao gồm năm 

thành phần chính tuy nhiên việc đo lường các thành phần này trực tiếp hay xem là 

các thành phần của thang đo bậc hai đòi hỏi có sự lập luận chắc chắc, tuy nhiên các 

chuyên gia đều đồng tình với việc xem khái niệm giá trị tiêu dùng là khái niệm đa 

hướng bậc cao (bậc hai) và xu hướng các nghiên cứu đều cố gắng tìm ra cách thức đo 

lường phù hợp và đơn giản nhất.  

Về các thành phần giá trị tiêu dùng, theo các chuyên gia việc dựa trên mô hình 

giá trị tiêu dùng của Sheth và cộng sự (1991) theo mô hình nguyên gốc là phù hợp về 

cơ sở lý thuyết, tuy nhiên cần xem xét các mô hình được điều chỉnh để có sự so sánh 

và cân nhắc. Ví dụ mô hình của Sweeney và Soutar (2001) đã lập luận phù hợp và 

phân biệt giá trị kinh tế (tiền tệ/giá cả) và giá trị chức năng, loại bỏ giá trị theo tình 

huống và tri thức nhưng giá trị tri thức lại rất quan trọng trong bối cảnh nghiên cứu 

sản phẩm mới. Các chuyên gia cũng đề xuất thêm thành phần giá trị độc đáo (unique) 
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thể hiện mong muốn về một sản phẩm mới giúp người sở hữu thỏa mãn khát khao thể 

hiện bản thân, thể hiện cá tính và khẳng định sự khác biệt. Vì thế, tổng hợp lại các ý 

kiến của chuyên gia, sáu thành phần đo lường giá trị tiêu dùng đó là giá trị chức năng, 

giá trị kinh tế, giá trị xã hội, giá trị cảm xúc và giá trị tri thức và giá trị độc đáo. 

Về khái niệm tính đổi mới của người tiêu dùng, các chuyên gia đồng thuận về 

vai trò của đặc điểm này trong việc lan tỏa/phổ biến một sản phẩm mới. Theo chuyên 

gia, tính đổi mới của người tiêu dùng thể hiện thái độ và xu hướng trải nghiệm những 

điều mới của như xu hướng đổi mới với một sản phẩm nào đó họ quan tâm, và kết 

quả là họ sẽ thực hiện hành vi liên quan đến sản phẩm mới như tìm hiểu, dùng thử, 

mua và sử dụng sản phẩm mới. Các chuyên gia đồng thuận rằng người tiêu dùng đổi 

mới có vai trò quan trọng trong marketing sản phẩm mới vì nhóm này có xu hướng 

chấp nhận sản phẩm mới nhanh hơn những người khác.  

Về các mối quan hệ giữa các biến trong mô hình đề xuất, các chuyên gia đều 

đồng thuận với các giả thuyết được đưa ra trong mô hình nghiên cứu (10/10 giả 

thuyết). Tuy nhiên, cũng có ý kiến của chuyên gia cũng cho rằng mối quan hệ giữa 

giá trị tiêu dùng và tính đổi mới bẩm sinh là vấn đề còn gây tranh cãi trong học thuật, 

giá trị tiêu dùng là yếu tố thúc đẩy tính đổi mới của cá nhân nhưng tính đổi mới của 

người tiêu dùng cũng có thể tương quan mạnh với giá trị tiêu dùng. Xem xét ý kiến 

chuyên gia và các mô hình lý thuyết trước đây, người nghiên cứu quyết định giữ 

nguyên các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu. Như vậy, mô hình nghiên cứu giữ 

nguyên các giả thuyết nghiên cứu đề xuất ban đầu.  

Về kết quả phát triển thang đo 

Dựa trên các thành phần thang đo giá trị tiêu dùng, gồm năm khái niệm nghiên 

cứu với 21 biến quan sát, các chuyên gia cũng cho rằng các khái niệm đã rõ ràng tuy 

nhiên về nội dung các biến quan sát cần được dịch thuật một cách rõ nghĩa hơn và 

cần xem xét những biến quan sát trùng lặp, đối nghịch vì đây là vấn đề phổ biến của 

các thang đo có nguồn gốc từ các nghiên cứu nước ngoài. Hơn nữa, nhược điểm của 

thang đo giá trị tiêu dùng của Sheth và cộng sự (1991) là có các biến quan sát liên 

quan đến đặc điểm sản phẩm, vì thế cần có điều chỉnh theo hướng giá trị tiêu dùng. 

Các chuyên gia cũng đề xuất làm rõ các thành phần thang đo theo quan điểm của 
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người tiêu dùng vì họ mới chính là người “người trong cuộc”, người trải nghiệm sản 

phẩm mới và là đối tượng sẽ tham gia cung cấp dữ liệu chính cho nghiên cứu. 

Về thang đo tính đổi mới của người tiêu dùng, các chuyên gia cũng cho rằng 

cần phân biệt những người có tính đổi mới nói chung và những người có tính đổi mới 

trong lĩnh vực công nghệ. Những người có tính đổi mới cao sẵn sàng thay đổi nhưng 

họ có thể không quan tâm đến sản phẩm điện tử cá nhân, những người có tính đổi 

mới trong lĩnh vực công nghệ hay sản phẩm công nghệ luôn cập nhật những xu hướng 

công nghệ mới nhất và bàn luận về chúng. Tuy nhiên, nhóm sản phẩm công nghệ rất 

đa dạng về chủng loại vì thế nên rất khó để một người có thể là người đổi mới với tất 

cả các sản phẩm công nghệ, điều đó tùy thuộc vào sở thích, đặc thù công việc và cả 

“túi tiền” của họ. Ý kiến của chuyên gia gợi mở cho người nghiên cứu tiếp cận khái 

niệm tính đổi mới theo sản phẩm chứ không phải tính đổi mới theo lĩnh vực/lĩnh vực 

như khái niệm của Goldsmith và Hofacker (1991). 

Về thang đo ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới, các chuyên gia cũng ủng hộ việc tách biệt hai khái niệm này để đo lường riêng. 

Hành vi chấp nhận sản phẩm mới là khái niệm quan trọng và ý định chấp nhận là 

bước cần phải có trong quá trình chấp nhận sản phẩm mới, vì sản phẩm mới quá đặc 

thù vì vì ý định hành vi và hành vi thực sự có thể tồn tại và được thực hiện khi sản 

phẩm mới còn chưa có mặt trên thị trường. Dựa trên bảng thang đo kế thừa từ các 

nghiên cứu trước, các chuyên gia cũng nhận định rằng có nhiều cách đo lường ý định 

và hành vi chấp nhận, điều quan trọng là phải làm rõ hành vi đó dưới góc độ của 

người tiêu dùng, tuy nhiên hành vi chấp nhận một sản phẩm mới thể hiện rõ nhất qua 

quyết định mua và sử dụng sản phẩm mới. 

Kết quả chi tiết được từ phỏng vấn chuyên gia được trình bày trong phụ lục 11c. 

Kết quả thảo luận tay đôi cùng các chuyên gia đã giúp nghiên cứu hình thành thang 

đo nháp 1, gồm 45 biến quan sát dùng để đo lường cho 10 khái niệm nghiên cứu, sẽ 

được sử dụng để thực hiện thảo luận nhóm ở bước tiếp theo. 

3.2.3. Thảo luận nhóm 

3.2.3.1. Mục đích 
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Thảo luận nhóm là một cuộc thảo luận giữa các đối tượng nghiên cứu dưới sự 

hướng dẫn của nhà nghiên cứu nhằm cung cấp thông tin về một chủ đề cụ thể (Nguyễn 

Đình Thọ, 2014). Kỹ thuật thảo luận nhóm có ưu điểm là có sự tương tác và trao đổi 

giữa các thành viên, vì thế dữ liệu thu thập được qua thảo luận nhóm thường đa dạng 

và phong phú hơn so với phỏng vấn sâu (Rabiee, 2004). Do chủ đề nghiên cứu là 

hành vi chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng cá nhân, được đánh giá là vấn 

đề không quá nhạy cảm, riêng tư nên nghiên cứu này chọn thảo luận nhóm là phù 

hợp. 

Thảo luận nhóm lần 1 được thực hiện vào tháng 06/2019 nhằm khám phá hành 

vi của người tiêu dùng với sản phẩm mới và các khái niệm nghiên cứu trên quan điểm 

của người tiêu dùng vì họ cũng họ cũng là người tiêu dùng sản phẩm mới nên sẽ đánh 

giá được hành vi mua của họ. 

Thảo luận nhóm lần 2 được thực hiện vào tháng 07 năm 2019 nhằm điều chỉnh 

các thang đo thông qua việc thêm/bớt biến quan sát, điều chỉnh từ ngữ và nội dung 

các biến quan sát cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu và đối tượng khảo sát. 

3.2.3.2. Đối tượng tham gia thảo luận nhóm  

Đối tượng tham gia thảo luận nhóm (với cả hai nhóm) là người tiêu dùng các 

thiết bị điện tử cá nhân vì trong các nghiên cứu về nhận thức, thái độ và hành vi của 

người tiêu dùng thì chính người tiêu dùng “sẽ trả lời cho nghiên cứu của mình” 

(Nguyễn Đình Thọ, 2014, trang 299). Các tiêu chí tuyển chọn, yêu cầu và quyền lợi 

của người tham gia thảo luận nhóm là: 

- Người tiêu dùng trên 18 tuổi, là người mua trực tiếp và tự quyết định việc mua 

các sản phẩm điện tử cá nhân một cách độc lập. 

- Người tham gia là người tiêu dùng thông thường, chỉ đơn thuần mua sản phẩm 

phục vụ cho nhu cầu của bản thân. Họ không phải là người làm việc trong các 

doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm điện tử cá nhân. Họ cũng 

không phải là người tham gia chuyên nghiệp vào các hoạt động truyền thông 

cho các nhãn hiệu/ thương hiệu điện tử cá nhân nhằm kiếm tiền từ việc đánh giá 

(review) giới thiệu về sản phẩm như người ảnh hưởng (influencers) hay người 

dẫn dắt ý kiến cộng đồng (key opinion leaders – KOLs) 
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- Người tham gia cũng phải đảm bảo yêu cầu không tham gia một cuộc thảo luận 

tương tự trong 6 tháng gần đây và các thành viên không quen biết nhau từ trước. 

- Người tham gia được yêu cầu và khuyến khích sắp xếp thời gian cá nhân để 

tham gia vào cuộc thảo luận nhóm theo địa điểm và thời gian đã được thống 

nhất, được quyền chia sẻ ý kiến của mình một cách thoải mái, tự nguyện khi 

tham gia thảo luận. Họ có quyền từ chối/bỏ qua việc trả lời một câu hỏi nào đó 

trong khi đang thảo luận cũng như có thể ngừng tham gia thảo luận nhóm khi 

họ muốn. Người tham gia cũng được đảm bảo giữ bí mật về thông tin cá nhân, 

được xem toàn bộ ghi chép về nội dung trả lời của họ cũng như được quyền yêu 

cầu hủy bỏ kết quả liên quan đến ý kiến của họ trong báo cáo cuối cùng. 

- Người tham gia được tặng quà sau khi hoàn thành thảo luận nhóm. 

3.2.3.3. Chuẩn bị thảo luận nhóm 

Để chuẩn bị cho thảo luận nhóm, người nghiên cứu tuyển chọn và gửi thư mời 

đến các thành viên đảm bảo các yêu cầu về độ tuổi, có sở hữu thiết bị điện tử cá nhân 

và không tham gia bất kỳ cuộc thảo luận nào liên quan trong 6 tháng gần đây. Trước 

tiên, người nghiên cứu gửi phiếu khảo sát nhằm gạn lọc và tuyển chọn đối tượng tham 

gia thảo luận nhóm qua các trang web, các cộng đồng trực tuyến về sản phẩm điện 

tử. Sau khi thu được danh sách những người đủ điều kiện và chấp nhận tham gia thảo 

luận nhóm theo thời gian ấn định, người nghiên cứu gửi thư mời đến từng người thông 

qua email cá nhân để yêu cầu xác nhận tham gia.  

Địa điểm diễn ra hai cuộc thảo luận nhóm là phòng họp tại địa chỉ 2C Phổ 

Quang, quận Tân Bình, TP.HCM (Trường Đại học Tài chính - Marketing). Công cụ 

chuẩn bị cho thảo luận nhóm gồm dàn bài thảo luận (phụ lục 12a, 13a), máy ghi âm, 

công cụ ghi chép và tài liệu về thang đo các khái niệm nghiên cứu được in ấn và phát 

cho người tham gia. 

3.2.3.4. Cỡ mẫu cho thảo luận nhóm 

Có nhiều quan điểm về cỡ mẫu trong thảo luận nhóm, trong đó cỡ mẫu tối thiểu 

là 4 người và tối đa là 12 người, tốt nhất là từ 8-10 người (Nguyễn Đình Thọ, 2014). 

Creswell (2009) cũng cho rằng một nhóm thảo luận nên có từ 6 đến 8 thành viên tham 
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gia. Để đảm bảo cỡ mẫu cho thảo luận nhóm, người nghiên cứu đã lựa chọn từ danh 

sách những người đạt yêu cầu tham gia thảo luận và gửi thư mời cho 20 người tham 

gia vào hai cuộc thảo luận.  

Kết quả, thảo luận nhóm lần 1 vào tháng 06/2019 diễn ra với 6 người tham gia, 

thảo luận nhóm lần 2 vào tháng 07/2019 có 10 người tham gia, đảm bảo về yêu cầu 

của cỡ mẫu thảo luận nhóm. 

3.2.3.5. Tiến hành thảo luận nhóm 

Các buổi thảo luận được diễn ra trong phòng họp với sự hỗ trợ của một giảng 

viên Marketing có kinh nghiệm trong tổ chức thảo luận nhóm. Người nghiên cứu sẽ 

thực hiện điều phối nhóm thảo luận (moderator) trong khi người còn lại sẽ cùng tham 

gia quan sát, ghi chép những ý chính của buổi thảo luận và có thể trao đổi thêm với 

người tham gia khi cần thiết. Cuộc thảo luận được hỗ trợ với thiết bị ghi âm và được 

công khai với người tham gia. Người điều phối đặt câu hỏi và tương tác với đối tượng 

tham gia theo nguyên tắc “bão hòa” ý kiến, nghĩa là câu hỏi thảo luận sẽ dừng lại khi 

ghi nhận toàn bộ mọi ý kiến của người tham gia cũng như người điều phối và người 

nghiên cứu hiểu rõ hết ý nghĩa của các câu trả lời từ đáp viên (Nguyễn Đình Thọ, 

2014). 

Để bắt đầu buổi thảo luận nhóm, người điều phối giới thiệu về mục đích, yêu 

cầu của buổi thảo luận nhóm cũng như dành thời gian để người tham gia giới thiệu 

làm quen, tạo không khí thoải mái cho buổi thảo luận. Người điều phối cũng nhấn 

mạnh tinh thần trao đổi thẳng thắn, thoải mái của buổi thảo luận để ghi nhận tất cả 

các ý kiến của người tham gia, không có ý kiến đúng hoặc sai. Các thông tin về người 

tham gia và ý kiến thảo luận của họ cũng được cam kết bảo mật và được mã hóa trong 

báo cáo kết quả nghiên cứu.  

Trong quá trình thảo luận, người điều phối thảo luận nhóm đưa ra các câu hỏi 

theo dàn bài thảo luận nhóm, người tham gia có thể đưa ý kiến theo thứ tự hoặc bất 

kỳ khi nào họ có ý tưởng mới cho câu trả lời, đến khi hết ý kiến của người thảo luận 

thì sẽ chuyển sang câu hỏi khác. Người điều phối có thể linh động chuyển câu hỏi tùy 

theo câu trả lời của các đáp viên nhưng vẫn bám sát nội dung dàn bài thảo luận để 

cuộc thảo luận đi đúng hướng. 
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3.2.3.6. Phân tích dữ liệu thảo luận nhóm 

Sau khi hoàn thành thảo luận nhóm, người nghiên cứu tiến hành gỡ băng ghi 

âm kết hợp với các ghi chép trong buổi thảo luận để tổng hợp và phân loại các ý kiến 

của người tham gia, đối chiếu với những ghi chép trong buổi thảo luận với kết quả 

bản ghi âm. Người nghiên cứu dùng cũng là người trực tiếp điều phối cuộc thảo luận 

nhóm và diễn giải ý nghĩa của dữ liệu thu thập được. Trong nghiên cứu định tính, có 

một điểm đặc biệt là quá trình thu thập dữ liệu và phân tích không tách rời nhau, nghĩa 

là người điều phối chính là nhà nghiên cứu dường như đã hiểu hết ý nghĩa dữ liệu khi 

đang trong quá trình thu thập (Nguyễn Đình Thọ, 2014).  

Ngoài ra, với mục tiêu là làm rõ các khái niệm và hoàn thiện các thang đo, nội 

dung phân tích cũng tổng hợp và ghi nhận những ý kiến về nội dung, cách dùng từ 

ngữ của từng phát biểu được đưa ra, những ý kiến bổ sung chỉnh sửa biến quan sát. 

3.2.3.7. Kết quả thảo luận nhóm 

Kết quả sau hai cuộc thảo luận nhóm được tổng hợp như sau: 

Kết quả thảo luận nhóm lần 1: Trong quá trình thảo luận về các giá trị tiêu dùng, 

ý kiến của những người tham gia cùng trùng khớp với các quan điểm lý thuyết cũng 

như ý kiến của các chuyên gia tham gia thảo luận thay đôi. Giá trị tiêu dùng bao gồm 

6 thành phần giá trị chức năng, giá trị kinh tế, giá trị tri thức, giá trị xã hội, giá trị cảm 

xúc và giá trị độc đáo. Tính đổi mới của người tiêu dùng bao gồm hai cấp độ tính đổi 

mới bẩm sinh và tính đổi mới theo sản phẩm. Người tiêu dùng cũng cho rằng hành vi 

chấp nhận sản phẩm mới không phải là hành vi ngẫu hứng mà là hành vi có kế hoạch. 

Người tiêu dùng sẽ trải qua bước ý định chấp nhận trước khi quyết định chấp nhận 

thực sự. Kết quả thảo luận cũng điều chỉnh lại một số biến quan sát cho dễ hiểu và đề 

xuất thêm cụm từ “sản phẩm mới” để người tiêu dùng dễ hình dung thay vì chỉ để là 

ký hiệu “X”. Kết quả chi tiết được trình bày tại phụ lục 12c. 

Kết quả thảo luận nhóm lần 2: Từ kết quả thảo luận nhóm lần 1, kết quả luận 

nhóm lần 2 nhằm thảo luận về những biến quan sát cần điểu chỉnh, bổ sung các biến 

quan sát, đảm bảo về giá trị nội dung và tính dễ hiểu của thang đo cho thấy bộ thang 

đo cơ bản được hình thành nhằm chuẩn bị cho đánh giá thang đo sơ bộ. Các thang đo 
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bao gồm 10 khái niệm bậc nhất với 45 biến quan sát. Kết quả tóm tắt các thang đo 

được trình bày trong bảng 3.1 và chi tiết được thể hiện trong phụ lục 13. 

Bảng 3.1: Các thang đo được điều chỉnh sau nghiên cứu định tính 
Thang 

đo/thành 

phần 

Ký hiệu Diễn giải biến quan sát 

Giá trị  

chức năng 

FUNC1 Sản phẩm X mới hữu ích cho công việc và cuộc sống của tôi 

FUNC2 Sản phẩm X mới có nhiều ưu việt hơn so với sản phẩm hiện tại 

FUNC3 Sản phẩm X mới thường có thêm nhiều tính năng mới 

FUNC4 Sản phẩm X mới có thiết kế phù hợp hơn 

Giá trị  

cảm xúc 

EMOT1 Sản phẩm X mới mới đem lại cho tôi niềm vui cá nhân 

EMOT2 Sản phẩm X mới khiến cuộc sống của tôi thú vị và sôi động hơn 

EMOT3 Sản phẩm X mới giúp tôi thỏa mãn hơn trong cuộc sống 

Giá trị  

xã hội 

SOC1 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi được mọi người thừa nhận 

SOC2 
Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi cải thiện mối quan hệ với mọi 

người 

SOC3 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi tạo ấn tượng tốt với người khác 

SOC4 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi tự tin hơn 

Giá trị 

 tri thức 

EPIS1 Sản phẩm X mới cho tôi nhiều trải nghiệm mới mẻ 

EPIS3 Sản phẩm X mới giúp tôi tư duy tốt hơn 

EPIS4 Sản phẩm X mới kích thích trí tò mò của tôi  

EPIS4 Sản phẩm X mới giúp tôi cập nhật kiến thức mới về công nghệ  

Giá trị  

kinh tế 

ECO1 Sản phẩm X mới có giá cả phù hợp 

ECO2 Giá sản phẩm X mới thường tương xứng với chất lượng 

ECO3 Sử dụng sản phẩm X mới hỗ trợ tôi đạt được các lợi ích kinh tế 

Giá trị  

độc đáo 

UNIQ1 
Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi trở nên khác biệt hơn so với với 

những người khác 

UNIQ2 
Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi thể hiện cá tính độc đáo của bản 

thân 

UNIQ3 
Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi nổi bật hơn so với những người 

khác 

Giá trị  

tiêu dùng 
CON_VAL Khái niệm bậc hai, được đo qua các khái niệm thành phần 

Tính đổi 

mới bẩm 

sinh 

CII1 Tôi dễ dàng chấp nhận những ý tưởng mới lạ 

CII2 Tôi sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ  

CII3 
Tôi có xu hướng trải nghiệm cách sống mới và những điều tốt hơn 

so với trước đây 

CII4 
Tôi luôn bị thách thức với những vấn đề chưa được giải quyết rõ 

ràng 

CII5 Tôi nhận thấy mình là người có nhiều ý tưởng sáng tạo  

CII6 Mọi người thường hỏi tôi khi cần lời khuyên hay thông tin 
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Thang 

đo/thành 

phần 

Ký hiệu Diễn giải biến quan sát 

Tính đổi 

mới theo 

sản phẩm 

PSI1 
Nếu tôi nghe thông tin về sản phẩm X mới, tôi sẽ xem xét đến việc 

mua nó 

PSI2 Tôi am hiểu về sản phẩm X hơn các sản phẩm điện tử cá nhân khác 

PSI3 
Tôi là một trong những người đầu tiên mua sản phẩm X mới khi nó 

có mặt trên thị trường 

PSI4 
Tôi mua và sở hữu nhiều sản phẩm X mới hơn các sản phẩm điện tử 

cá nhân khác 

PSI5 
Tôi tìm hiểu thông tin về sản phẩm X nhiều hơn so với những sản 

phẩm điện tử cá nhân khác 

PSI6 
Tôi quan tâm đến sản phẩm X hơn những sản phẩm điện tử cá nhân 

khác 

Ý định 

chấp nhận 

sản phẩm 

mới 

INTEN1 Tôi nghĩ mua sản phẩm X mới là lựa chọn đúng đắn 

INTEN2 Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể sở hữu và sử dụng sản phẩm X mới 

INTEN3 Tôi sẵn lòng sử dụng thử sản phẩm X mới khi có cơ hội 

INTEN4 
Nếu tôi cần mua một sản phẩm X, tôi sẽ mua mẫu mới nhất trên thị 

trường 

INTEN5 Tôi sẽ mua ngay sản phẩm X mới khi nó có mặt trên thị trường 

INTEN6 
Tôi sẽ khuyên bạn bè, người thân của mình mua sản phẩm X mới 

nhất khi họ có nhu cầu 

Hành vi 

chấp nhận 

sản phẩm 

mới 

ADOP1 Tôi mua ngay sản phẩm X mới khi nó vừa xuất hiện trên thị trường 

ADOP2 
Tôi mua nhiều sản phẩm X mới hơn các sản phẩm điện tử cá nhân 

khác 

ADOP3 
Tôi chi tiền cho sản phẩm X mới nhiều hơn các sản phẩm điện tử cá 

nhân khác 

ADOP4 Sản phẩm X tôi đang sử dụng là mẫu mới nhất của doanh nghiệp 

ADOP5 Tôi cố gắng tận dụng tối đa các tính năng của sản phẩm X mới 

ADOP6 Tôi dành nhiều thời gian sử dụng sản phẩm X mới 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu định tính 

3.3. Nghiên cứu định lượng sơ bộ 

3.3.1. Mục đích  

Sau khi thực hiện nghiên cứu định tính nhằm phát triển các thang đo cho phù 

hợp với bối cảnh nghiên cứu, các thang đo này được sử dụng trong thiết kế bảng câu 

hỏi khảo sát cho nghiên cứu định lượng sơ bộ. Mục đích của nghiên cứu sơ bộ nhằm 

đánh giá độ tin cậy và giá trị của các thang đo, làm cơ sở thiết kế bảng câu hỏi cho 

nghiên cứu chính thức (Churchill, 1979). Để có được một bảng hỏi tốt, từng câu hỏi 

và toàn bộ bảng hỏi phải được đánh giá kỹ lưỡng và nghiêm ngặt thông qua bước 

nghiên cứu sơ bộ (de Vaus, 2014).  
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3.3.2. Tổ chức thu thập dữ liệu  

3.2.2.1. Thiết kế bảng hỏi sơ bộ 

Sau khi có kết quả thang đo hoàn thiện trong bước nghiên cứu định tính, tác giả 

thiết kế bảng khảo sát cho nghiên cứu định lượng sơ bộ. Bảng hỏi sơ bộ nhằm thu 

thập dữ liệu để phân tích sơ bộ độ tin cậy của thang đo nên kết cấu bảng hỏi tập trung 

vào hai nội dung chính. Nội dung thứ nhất là phần câu hỏi gạn lọc dựa trên tiêu chí 

chọn đối tượng khảo sát, nội dung thứ hai là các phát biểu thể hiện các biến quan sát 

của toàn bộ thang đo trong mô hình nghiên cứu. Bảng hỏi sơ bộ sau khi hoàn thành 

được gửi đến các 2 chuyên gia (1 chuyên viên nghiên cứu thị trường và 1 nhà khoa 

học) để được góp ý. Hai chuyên gia đồng ý với bảng hỏi và đề xuất nên khảo sát thử 

với một số đáp viên để kiểm tra lại về tính dễ hiểu của các phát biểu, các chuyên gia 

cũng góp ý về hình thức trình bày bảng hỏi nên ngắn gọn để tránh cho đáp viên ngại 

trả lời. Từ góp ý của chuyên gia, bảng hỏi sơ bộ được hoàn thiện (phụ lục 14a) và sử 

dụng để thu thập dữ liệu trong tháng 8 năm 2019.  

3.3.3.2. Phương pháp chọn mẫu và cỡ mẫu 

Đối tượng khảo sát được lựa chọn theo phương pháp thuận tiện. Yêu cầu đối 

tượng khảo sát là những người tiêu dùng có độ tuổi 18 trở lên, có mua và sở hữu ít 

nhất một thiết bị điện tử cá nhân mới trong 6 tháng gần nhất tính đến thời điểm khảo 

sát và là người có thể tự quyết định mua sản phẩm mới mới mà không phụ thuộc vào 

người khác. Vì thế, người nghiên cứu quyết định chọn mẫu có chủ đích thông qua 

tiếp cận học viên các lớp học ngoài giờ bao gồm hệ đại học và sau đại học tại các 

trường đại học tại TP.HCM để khảo sát, tập trung tại ba trường đó là Đại học Tài 

chính - Marketing, Đại học Sài Gòn và Đại học Kinh tế TP.HCM.  

Cỡ mẫu trong nghiên cứu định lượng sơ bộ được chọn theo đề xuất của Bollen 

(1989), theo đó cỡ mẫu sẽ gấp 5 lần tổng số biến quan sát có trong mô hình nghiên 

cứu. Kết quả trong mô hình nghiên cứu có tổng số biến quan sát là 45 nên cỡ mẫu tối 

thiểu là 225 (45*5). Nhằm đảm bảo cỡ mẫu tối thiểu, nghiên cứu đã tiếp cận trực tiếp, 

gạn lọc và phát phiếu khảo sát cho 260 người, kết quả kiểm tra kết quả khảo sát giữ 

lại 250 phiếu hợp lệ để phân tích sơ bộ, 10 phiếu bị loại vì có nhiều câu trả lời bị thiếu 

hoặc cho điểm giống nhau trong các phát biểu. 
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3.3.3. Phân tích dữ liệu 

3.3.3.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha 

Tính hệ số Cronbach’s Alpha (Cronbach, 1951) là phương pháp phổ biến được 

sử dụng để đánh giá độ tin cậy của thang đo dựa trên tính nhất quán nội tại (internal 

consistency), tức là xem các biến quan sát trong thang đo có thực sự tương quan hay 

có sự liên kết chặt chẽ với nhau hay không. Tiêu chuẩn đánh giá tính nhất quán nội 

tại của thang đo được đánh giá qua hệ số Cronbach’s Alpha và hệ số tương quan biến-

tổng. Hệ số Cronbach’s Alpha càng lớn thì độ tin cậy nhất quán nội tại càng cao, hệ 

số này được đánh giá là tốt khi đạt giá trị tối thiểu bằng 0,7 (Hair và cộng sự, 2010). 

Ngoài ra, hệ số tương quan giữa biến-tổng (item-to-totals) đạt yêu cầu nếu lớn hơn 

hoặc bằng 0,3 (Nunnally và Bernstein, 1994). 

3.3.3.2. Phân tích nhân tố khám phá 

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là kỹ thuật phân tích đa biến phụ thuộc lẫn 

nhau, nghĩa là không có biến phụ thuộc và biến độc lập mà dựa trên mối tương quan 

giữa các biến (Nguyễn Đình Thọ, 2014, trang 378). Chi tiết về nội dung lý thuyết 

EFA được trình bày ở phụ lục 14b. Các vấn đề liên quan đến EFA được tóm tắt như 

sau: 

Điều kiện thực hiện EFA: Điều kiện về sự phù hợp của dữ liệu và sự liên tương 

quan (intercorrelation) giữa các biến quan sát qua tiêu chuẩn hệ số KMO (Kaiser - 

Meyer - Olkin) và kiểm định Barlett. Hệ số KMO dao động từ 0 đến 1 và khi đạt giá 

trị tối thiểu là 0,5 (0,5 ≤ KMO ≤1) thì thỏa yêu cầu để thực hiện EFA (Tabachnick và 

Fidell, 2001). Kiểm định Bartlett để kiểm định có sự tương quan giữa các biến quan 

sát hay không (Hair và cộng sự, 2010). Kiểm định Bartlett phải có ý nghĩa thống kê 

với mức ý nghĩa Sig < 0,05 (độ tin cậy 95%) thì các biến quan sát có tương quan với 

nhau trong tổng thể (Hoàng Trọng và Chu Mộng Ngọc, 2008).  

Tiêu chí giữ lại nhân tố và biến quan sát: Tiêu chí giữ lại số lượng nhân tố phổ 

biến là dựa vào hệ số điểm dừng Eigenvalues hay còn gọi là tiêu chuẩn theo Kaiser 

(Kaiser’s criteria), theo đó hệ số Eigenvalue phải lớn hơn 1. Tiêu chuẩn thứ hai dựa 

vào tỷ lệ phương sai tích lũy hay tổng phương sai trích (Cumulative percentage of 



 

99 

 

variance - CPV) thể hiện các nhân tố giải thích được bao nhiêu phần trăm của các 

biến đo lường.  

Theo Hair và cộng sự (2010) thì hệ số tải nhân tố (Factor Loadings – FL) là chỉ 

tiêu đảm bảo tính thiết thực của EFA, nếu FL > 0,3 được xem là đạt mức tối thiểu, 

FL > 0,4 được xem là trung bình, FL > 0,5 được xem là có ý nghĩa thực tiễn. Đối với 

đề tài nghiên cứu này, tiêu chuẩn chọn hệ số FL phải lớn hơn 0,5; chênh lệch giữa 

các hệ số tải nhân tố của mỗi biến quan sát của hai nhân tố tối thiểu bằng 0,3 để các 

thang đo đạt giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. 

3.2.4. Kết quả kiểm định thang đo sơ bộ 

3.2.4.1. Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng cách tính hệ số Cronbach’s 

Apha được trình bày chi tiết tại phụ lục 14c, 14d. Các kết quả phân tích với từng 

thang đo được tóm tắt như sau: 

Thang đo giá trị chức năng: Thang đo bao gồm bốn biến quan sát, tuy nhiên 

kết quả lần 1 cho thấy biến quan sát FUNC4 có hệ số tương quan biến tổng là 0,258 

(nhỏ hơn 0,3), vì thế biến quan sát này bị loại khỏi thang đo. Kết quả chạy lần hai cho 

thấy giá trị Cronbach’s Alpha (α) bằng 0,827; hệ số tương quan biến - tổng trong 

khoảng từ 0,626 đến 0,734. Do vậy, thang đo giá trị chức năng được đo lường với 3 

biến quan sát (FUNC1, FUNC2, FUNC3) đạt yêu cầu về độ tin cậy. Biến quan sát bị 

loại có nội dung “Sản phẩm X mới có thiết kế phù hợp hơn”. 

Thang đo giá trị cảm xúc: Thang đo bao gồm ba biến quan sát (EMOT1 đến 

EMOT3). Kết quả kiểm định cho thấy giá trị Cronbach’s Alpha (α) bằng 0,868; hệ số 

tương quan biến - tổng trong khoảng từ 0,708 đến 0,801. Do vậy, thang đo đạt yêu 

cầu về độ tin cậy với ba biến quan sát được giữ lại. 

Thang đo giá trị kinh tế: Thang đo bao gồm ba biến quan sát (ECO1, ECO2, 

ECO3). Kết quả kiểm định cho thấy giá trị Cronbach’s Alpha (α) bằng 0,79; hệ số 

tương quan biến - tổng trong khoảng từ 0,591 đến 0,684. Do vậy, thang đo đạt yêu 

cầu về độ tin cậy với ba biến quan sát được giữ lại. 

Thang đo giá trị xã hội: Thang đo bao gồm bốn biến quan sát (SOC1, SOC2, 

SOC3, SOC4). Kết quả kiểm định cho thấy giá trị Cronbach’s Alpha (α) bằng 0,863; 
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hệ số tương quan biến - tổng trong khoảng từ 0,641 đến 0,824. Do vậy, thang đo đạt 

yêu cầu về độ tin cậy với cả bốn biến quan sát được giữ lại. 

Thang đo giá trị tri thức: Thang đo bao gồm bốn biến quan sát (EPIS1 đến 

EPIS4). Kết quả kiểm định cho thấy biến quan sát EPIS1 có hệ số tương quan biến - 

tổng là 0,299 (dù xấp xỉ bằng 3), vì thế biến quan sát này bị loại khỏi thang đo. Sau 

khi loại bỏ biến EPIS1, giá trị Cronbach’s Alpha (α) là 0,852; hệ số tương quan biến 

- tổng trong khoảng từ 0,709 đến 0,741. Do vậy, thang đo giá trị tri thức được đo 

lường với ba biến quan sát, đạt yêu cầu về độ tin cậy 

Thang đo giá trị độc đáo: Thang đo bao gồm ba biến quan sát (UNIQ1- 

UNIQ3). Kết quả kiểm định cho thấy giá trị Cronbach’s Alpha (α) bằng 0,766; hệ số 

tương quan biến - tổng trong khoảng từ 0,585 đến 0,620. Do vậy, thang đo đạt yêu 

cầu về độ tin cậy. 

Thang đo tính đổi mới bẩm sinh: Thang đo bao gồm sáu biến quan sát (CII1 

- CII6), tuy nhiên kết quả lần 1 cho thấy biến quan sát hai biến quan sát CII4 và CII6 

có hệ số tương quan biến tổng lần lượt là 0,214 và 0,168 (nhỏ hơn 0,3), vì thế hai biến 

quan sát này bị loại khỏi thang đo. Kết quả chạy lần hai cho thấy giá trị Cronbach’s 

Alpha (α) bằng 0,820; hệ số tương quan biến - tổng trong khoảng từ 0,528 đến 0,696. 

Do vậy, thang đo tính đổi mới bẩm sinh cuối cùng được đo lường với 4 biến quan sát 

và đạt yêu cầu về độ tin cậy. 

Thang đo tính đổi mới theo sản phẩm: Thang đo bao gồm sáu biến quan sát 

(PSI1 - PSI6), tuy nhiên kết quả lần 1 cho thấy biến quan sát hai biến quan sát PSI3 

và PSI4 có hệ số tương quan biến tổng lần lượt là 0,127 và 0,267 (nhỏ hơn 0,3), vì 

thế hai biến quan sát này bị loại khỏi thang đo. Kết quả chạy lần hai cho thấy giá trị 

Cronbach’s Alpha (α) bằng 0,851; hệ số tương quan biến - tổng trong khoảng từ 0,613 

đến 0,741. Do vậy, thang đo tính đổi mới theo sản phẩm được đo lường với 4 biến 

quan sát và đạt yêu cầu về độ tin cậy. 

Thang đo ý định chấp nhận sản phẩm mới: Thang đo bao gồm sáu biến quan 

sát (INTEN1 - INTEN6), tuy nhiên kết quả lần 1 cho thấy biến quan sát hai biến quan 

sát INTEN3, INTEN6 có hệ số tương quan biến tổng lần lượt là 0,210 và 0,211 (nhỏ 

hơn 0,3), vì thế hai biến quan sát này bị loại khỏi thang đo. Kết quả chạy lần hai cho 
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thấy giá trị Cronbach’s Alpha (α) bằng 0,883; hệ số tương quan biến - tổng trong 

khoảng từ 0,706 đến 0,767. Do vậy, thang đo tính đổi mới theo sản phẩm được đo 

lường với 4 biến quan sát và đạt yêu cầu về độ tin cậy. 

Thang đo chấp nhận (thực sự) sản phẩm mới: Thang đo bao gồm sáu biến 

quan sát (ADOP1 - ADOP6), tuy nhiên kết quả lần 1 cho thấy biến quan sát hai biến 

quan sát ADOP3, ADOP4 có hệ số tương quan biến tổng lần lượt là 0,273 và 0,202 

(nhỏ hơn 0,3), vì thế hai biến quan sát này bị loại khỏi thang đo. Kết quả chạy lần hai 

cho thấy giá trị Cronbach’s Alpha (α) bằng 0,829; hệ số tương quan biến - tổng trong 

khoảng từ 0,555 đến 0,727. Do vậy, thang đo tính đổi mới theo sản phẩm được đo 

lường với 4 biến quan sát và đạt yêu cầu về độ tin cậy. 

Như vậy, kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo bằng phương pháp tính hệ 

số Cronbach’s Alpha đã loại tổng cộng 10 biến quan sát, còn lại 35 biến quan sát đo 

lường cho 10 khái niệm bậc nhất được đưa vào phân tích nhân tố khám phá (EFA).  

3.2.4.2. Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Kết quả EFA với các thành phần thang đo giá trị tiêu dùng 

Kết quả EFA với các thành phần thang đo giá trị tiêu dùng cho thấy các tiêu 

chuẩn để thực hiện EFA đạt yêu cầu với hệ số KMO bằng 0,786 và giá trị Sig. của 

kiểm định Barlett là 0,000. Kết quả rút được 6 nhân tố tại tiêu chuẩn điểm dừng hệ 

số Eigenvalues bằng 1,168 (lớn hơn 1) tổng phương sai trích được là 74,466%. Các 

hệ số tải của các biến quan sát dao động từ 0,766 đến 0,914 (đều lớn hơn 0,5). Do 

vậy các nhân tố đạt giá trị hội tụ và phân biệt. Các kết quả chi tiết được trình bày tại 

phụ lục 14c,14d. 

Kết quả EFA với các thành phần thang đo với các biến bậc nhất còn lại 

Kết quả EFA với các khái niệm bậc nhất bao gồm tính đổi mới bẩm sinh, tính 

đổi mới theo sản phẩm, ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản 

phẩm mới (phụ lục 14c, 14d) cho thấy các yêu cầu về điều kiện để thực hiện EFA 

thỏa mãn. Hệ số KMO bằng 0,833 và giá trị Sig. của kiểm định Barlett là 0,000. Kết 

quả rút được 4 nhân tố tại tiêu chuẩn điểm dừng hệ số Eigenvalues bằng 1,226 (lớn 

hơn 1) tổng phương sai trích được là 69,222% (trên 50%). Các hệ số tải của các biến 
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quan sát dao động từ 0,659 đến 0,854 (đều lớn hơn 0,5). Do vậy các thang đo đạt giá 

trị hội tụ và phân biệt. Các kết quả chi tiết được trình bày tại phụ lục 14d. 

Như vậy, kết quả kiểm định sơ bộ thang đo cho thấy 10 khái niệm nghiên cứu 

bậc nhất được đo bằng 45 biến quan sát ban đầu chỉ còn lại 35 biến quan sát, được 

mã hóa lại và trình bày trong bảng 3.2.  

Bảng 3.2: Các thang đo được điều chỉnh sau nghiên cứu định lượng sơ bộ 

Thang đo Mã hóa Diễn giải biến quan sát 

Giá trị  

chức năng 

(FUNC) 

FUNC1 Sản phẩm X mới rất hữu ích cho công việc và cuộc sống của tôi 

FUNC2 
Sản phẩm X mới có nhiều ưu việt hơn so với sản phẩm tôi đã dùng 

trước đây 

FUNC3 Sản phẩm X mới thường có thêm nhiều tính năng mới 

Giá trị  

cảm xúc 

(EMOT) 

EMOT1 Sử dụng sản phẩm X mới đem lại cho tôi niềm vui cá nhân 

EMOT2 Sản phẩm X mới khiến cuộc sống của tôi thú vị và sôi động hơn 

EMOT3 Sản phẩm X mới giúp tôi thỏa mãn hơn trong cuộc sống 

Giá trị  

xã hội 

(SOC) 

SOC1 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi được mọi người thừa nhận 

SOC2 
Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi cải thiện mối quan hệ với mọi 

người 

SOC3 Sản phẩm X mới giúp tôi tạo ấn tượng tốt với người khác 

SOC4 Sử dụng sản phẩm X mới giúp tôi tự tin hơn 

Giá trị 

tri thức 

(EPIS) 

EPIS1 Sản phẩm X mới giúp tôi tư duy tốt hơn 

EPIS2 Sản phẩm X mới kích thích trí tò mò của tôi  

EPIS3 Sản phẩm X mới giúp tôi cập nhật kiến thức mới về công nghệ  

Giá trị  

kinh tế 

(ECO) 

ECO1 Sản phẩm X mới có giá cả phù hợp 

ECO2 Giá sản phẩm X mới thường tương xứng với chất lượng 

ECO3 Sử dụng sản phẩm X mới hỗ trợ tôi đạt được các lợi ích kinh tế 

Giá trị  

độc đáo 

(UNIQ) 

UNIQ1 
Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi trở nên khác biệt hơn so với với 

những người khác 

UNIQ2 
Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi thể hiện cá tính độc đáo của bản 

thân 

UNIQ3 
Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi nổi bật hơn so với những người 

khác 

Tính đổi 

mới bẩm 

sinh (CII) 

CII1 Tôi dễ dàng chấp nhận những ý tưởng mới lạ 

CII2 Tôi sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ  

CII3 
Tôi có xu hướng trải nghiệm cách sống mới và những điều tốt hơn 

so với trước đây 

CII4 Tôi nhận thấy mình là người có nhiều ý tưởng sáng tạo  
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Bảng 3.2: Các thang đo được điều chỉnh sau nghiên cứu định lượng sơ bộ (tiếp 

theo) 

Thang đo Mã hóa Diễn giải biến quan sát 

Tính đổi 

mới theo 

sản phẩm 

(PSI) 

PSI1 
Nếu tôi nghe thông tin về sản phẩm X mới, tôi sẽ xem xét đến việc 

mua nó 

PSI2 Tôi am hiểu về sản phẩm X hơn các sản phẩm điện tử cá nhân khác 

PSI3 
Tôi tìm hiểu thông tin về sản phẩm X nhiều hơn so với các  

sản phẩm điện tử cá nhân khác 

PSI4 
Tôi quan tâm đến sản phẩm X hơn những sản phẩm điện tử  

cá nhân khác 

Ý định 

chấp nhận 

sản phẩm 

mới 

(INTEN) 

INTEN1 Tôi nghĩ mua sản phẩm X mới là lựa chọn đúng đắn 

INTEN2 Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể sở hữu và sử dụng sản phẩm X mới 

INTEN3 Nếu tôi cần mua sản phẩm X mới, tôi sẽ mua mẫu mới nhất 

INTEN4 Tôi có ý định mua sản phẩm X mới khi biết thông tin về nó 

Hành vi 

chấp nhận 

sản phẩm 

mới 

(ADOP) 

ADOP1 Tôi mua sản phẩm X mới ngay khi nó có mặt trên thị trường 

ADOP2 
Tôi sở hữu sản phẩm X mới nhiều hơn các sản phẩm điện tử  

cá nhân khác 

ADOP3 Tôi cố gắng tận dụng tối đa các tính năng của sản phẩm X mới 

ADOP4 Tôi dành nhiều thời gian sử dụng sản phẩm X mới  

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

3.4. Nghiên cứu định lượng chính thức 

3.4.1. Mục đích 

Nghiên cứu chính thức được thực hiện nhằm kiểm định mô hình đo lường chính 

thức. Hơn nữa, kết quả nghiên cứu chính của đề tài là đánh giá các giả thuyết và mô 

hình nghiên cứu đề xuất. Việc này đòi hỏi phải thực hiện thông qua bước nghiên cứu 

định lượng với quy mô mẫu lớn hơn. 

3.4.2. Phương pháp chọn mẫu và kích thước mẫu 

Các nhà khoa học thừa nhận rằng việc chọn mẫu theo phương pháp phi xác suất 

(non-probability sampling) thì tính đại diện kém hơn so với chọn mẫu theo xác suất 

nhưng vẫn có giá trị trong nghiên cứu, đặc biệt với trường hợp kiểm định lý thuyết 

khoa học (Nguyễn Đình Thọ, 2014). Về mặt lý thuyết, dữ liệu thu thập được từ việc 

chọn mẫu phi xác suất có thể mang lại kết quả chính xác như trường hợp lấy mẫu 

theo xác suất (Sarstedt và cộng sự, 2017). 
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Trong nghiên cứu này, tổng thể nghiên cứu thuộc nhóm tiềm ẩn, việc xác định 

khung mẫu là việc làm mất nhiều thời gian và chi phí nên khó có thể chọn mẫu theo 

phương pháp xác suất. Việc chọn mẫu phi xác suất, cụ thể là phương pháp chọn mẫu 

theo thuận tiện có chủ giúp cho nghiên cứu này có thể thu thập dữ liệu dễ dàng trong 

điều kiện nghiên cứu hạn chế về thời gian cũng như chi phí nhưng vẫn đảm bảo được 

tính đại diện của dữ liệu nghiên cứu.  

Về cỡ mẫu, trong nghiên cứu chính thức, SEM là kỹ thuật chính để thực hiện 

các phân tích thống kê, kỹ thuật này đòi hỏi kích thước mẫu đủ lớn (Raykov và 

Widaman, 1995; Kline, 2016).  Dù rằng PLS-SEM được cho là phù hợp với các 

nghiên cứu có cỡ mẫu nhỏ nhưng các nhà nghiên cứu cho rằng việc áp dụng kỹ thuật 

phân tích SEM nói chung trên các mẫu nhỏ gần như sẽ có vấn đề (Chu Nguyễn Mộng 

Ngọc, 2020). Tuy nhiên, kích thước mẫu bao nhiêu được gọi là lớn là một câu hỏi 

chưa có lời giải rõ ràng cho các nhà nghiên cứu (Kline, 2016). Một số nguyên tắc 

kinh nghiệm (rules of thumb) chỉ ra rằng kích thước mẫu cần thiết cho nghiên cứu 

định lượng là 200 (Hoe, 2008), trong khi đề xuất của Tabachnick và Fidell (2013) 

cho rằng cỡ mẫu phải đạt là 300 quan sát. Đa phần các nhà nghiên cứu đồng thuận 

rằng việc quyết định cỡ mẫu tương đương với việc xác định năng lực thống kê 

(statistical power) (Kline, 2016), thể hiện ước lượng cỡ mẫu phù hợp cho một phân 

tích nhất định (Cohen, 1992). Bên cạnh đó, Kline (2016) chỉ ra rằng số quan sát trong 

mỗi nhóm cần đạt tối thiểu là 100 quan sát để có thể thực hiện phân tích đa nhóm 

(multi-group).  

Để có thể thực hiện SEM, các nghiên cứu nên chọn cỡ mẫu tối thiểu 500 để đảm 

bảo các yêu cầu thực hiện các phân tích (Hair và cộng sự, 2017). Tuy nhiên với số 

lượng mẫu càng lớn thì đảm bảo độ tin cậy càng cao, nghiên cứu chọn ba sản phẩm 

để đại diện cho nhóm sản phẩm điện tử cá nhân bao gồm thiết bị đeo thông minh, 

máy tính bảng và điện thoại thông minh, vì thế với mỗi loại sản phẩm sẽ khảo sát tối 

thiểu 300 người tiêu dùng sản phẩm đó. Kết hợp với khả năng về thời gian và chi phí 

dành cho nghiên cứu này, cỡ mẫu cho nghiên cứu định lượng cuối cùng là 915 quan 
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sát, được chia đều cho ba nhóm sản phẩm là điện thoại thông minh, máy tính bảng và 

thiết bị đeo. 

3.4.3. Thu thập dữ liệu 

Đối tượng phỏng vấn được lựa chọn theo phương pháp thuận tiện thông qua 

việc tiếp cận đáp viên tại các trung tâm thương mại tại TP.HCM và phỏng vấn trực 

tiếp đáp viên qua bảng câu hỏi chi tiết từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2019. Trong bảng 

hỏi, ngoài một số câu hỏi gạn lọc, các câu hỏi chính tập trung vào các khái niệm 

nghiên cứu được đo lường qua các phát biểu (biến quan sát). Đáp viên được yêu cầu 

đưa ra các mức độ đồng ý với từng phát biểu theo thang đo Likert  5 điểm theo quy 

ước: 1 - hoàn toàn không đồng ý; 2 - đồng ý, 3 - trung lập, 4 - đồng ý và 5 - hoàn toàn 

đồng ý. Việc sử dụng thang đo Likert năm điểm có ưu điểm dễ phân biệt giữa các 

mức độ vì thế đáp viên dễ dàng trả lời hơn, giảm thiếu sự bối rối hay khó chịu của 

đáp viên, giúp gia tăng tỷ lệ phản hồi cũng như nâng cao chất lượng khảo sát (Dawes, 

2008). Bảng hỏi chính thức sau khi hoàn thành được gửi đến các 2 chuyên gia (1 

chuyên viên nghiên cứu thị trường và 1 nhà khoa học), đồng thời tiến hành khảo sát 

thử với 10 người tiêu dùng để kiểm tra lại về nội dung, cấu trúc, độ dài bảng câu hỏi 

trước khi sử dụng vào khảo sát sơ bộ. Kết quả góp ý của chuyên gia cho thấy bảng 

hỏi đã đảm bảo yêu cầu về hình thức trình bày của một bảng hỏi, được thiết kế khá 

ngắn gọn nhưng vẫn đảm bảo các yêu cầu về dữ liệu cần thiết, phần câu hỏi nhân 

khẩu học nên sắp xếp để cuối bảng hỏi. Bảng câu hỏi chính thức được trình bày trong 

phụ lục 15a. 

Phương pháp phỏng vấn trực tiếp được sử dụng trong luận án vì đây là phương 

pháp có độ tin cậy cũng như tỷ lệ phản hồi cao và thu thập nhanh chóng để đáp ứng 

tiến độ của luận án. Đội ngũ phỏng vấn viên được tuyển chọn và đào tạo về cách thức 

tiếp cận đáp viên và kỹ năng phỏng vấn, ghi chép. Đối tượng khảo sát là những người 

tiêu dùng có độ tuổi 18 trở lên, sinh sống thường xuyên tại TP.HCM và có mua và sở 

hữu ít nhất một thiết bị điện tử cá nhân trong 6 tháng tính đến thời điểm khảo sát. Để 

đạt được cỡ mẫu đề ra, phỏng vấn viên đã tiếp cận đáp viên tại các trung tâm thương 

mại và nếu được đáp viên đồng ý tham gia phỏng vấn, vấn viên sẽ đặt câu hỏi gạn lọc 
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để lựa chọn đúng đối tượng khảo sát. Nếu đạt các tiêu chí gạn lọc, đáp viên sẽ tiếp 

tục được phỏng vấn còn nếu không thì người phỏng vấn sẽ ngưng và tiếp tục quy 

trình tiếp cận với đối tượng khác. Kết quả cuối cùng, nghiên cứu đã tiếp cận và khảo 

sát thành công với 960 người tiêu dùng (với 320 người tiêu dùng thiết bị đeo, 320 

người tiêu dùng điện thoại thông minh và 320 người tiêu dùng sản phẩm máy tính 

bảng). Sau khi kiểm tra bảng hỏi thu thập được, 45 bảng hỏi có quá nhiều câu trả lời 

giống nhau bị loại, còn lại 915 bảng hỏi hợp lệ được đưa vào nhập liệu và làm sạch 

thông qua phần mềm SPSS 22.0. 

3.4.4. Kiểm tra sai lệch trong đo lường 

Các khái niệm nghiên cứu trong đề tài được khảo sát với một cách thức duy 

nhất, dẫn đến hiện tượng sai lệch khi sử dụng một phương pháp đo lường, được gọi 

là biến thiên do phương pháp (Common Method Variance - CMV) (Burton-Jones, 

2009). Nghiên cứu này sử dụng kết hợp hai nhóm biện pháp nhằm giảm thiểu CMV. 

Thứ nhất, trong thiết kế nghiên cứu, luận án chú trọng các bước điều chỉnh thang đo 

và thiết kế bảng câu hỏi sao cho bảng câu hỏi cuối cùng rõ ràng, ngắn gọn và dễ hiểu 

nhất. Thứ hai, sau khi dữ liệu được thu thập, nhập liệu và làm sạch, nghiên cứu tiếp 

tục sử dụng công cụ thống kê để kiểm tra sai lệch với phương pháp kiểm định một 

nhân tố của Harman và tính hệ số phóng đại phương sai (VIF) để kiểm tra CMV.  

Phương pháp kiểm định một yếu tố Harman (Harman’s single-factor Test) được 

thực hiện bằng cách xem toàn bộ các biến quan sát trong mô hình nghiên cứu là một 

khái niệm và tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA (Podsakoff và Organ, 1986). 

Nếu khái niệm này giải thích nhỏ hơn 50% biến thiên thì có thể tin rằng hiện tượng 

sai lệch trong đo lường do phương pháp là không tồn tại. Bên cạnh đó, Kock (2015) 

đề xuất một cách thức kiểm tra CMV mới và đơn giản khi phân tích bằng PLS-SEM, 

đó là sử dụng chỉ số VIF (thường được sử dụng để kiểm tra hiện tượng cộng tuyến). 

Theo đó, nếu tất cả các chỉ số VIF trong mô hình đều < 3,3 thì vấn đề CMV gần như 

không tồn tại (Kock, 2015).  

3.4.5. Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu chính thức 

3.4.5.1. Lựa chọn kỹ thuật phân tích dữ liệu  
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Kỹ thuật phân tích dữ liệu được sử dụng trong nghiên cứu chính thức là mô hình 

phương trình cấu trúc (SEM). Về mặt kỹ thuật có hai cách thức để thực hiện SEM 

bao gồm: mô hình phương trình cấu trúc dựa trên hiệp phương sai CB-SEM 

(Covariance - Based SEM) và SEM dựa trên bình phương tối thiểu từng phần PLS-

SEM (Partial least squares SEM).  

Trong nghiên cứu này, kỹ thuật phân tích dữ liệu được sử dụng là phương pháp 

PLS-SEM. Mục tiêu của nghiên cứu là xác định tác động trực tiếp và gián tiếp giữa 

giá trị tiêu dùng, tính đổi mới bẩm sinh, tính đổi mới theo sản phẩm đến ý định chấp 

nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới, dù mô hình nghiên cứu của 

đề tài không có quá nhiều nhân tố nhưng giữa các nhân tố có mối quan hệ phức tạp. 

Bên cạnh đó, mô hình đo lường có đồng thời mô hình kết quả (reflective) và mô hình 

cấu tạo (formative) vì vậy sử dụng PLS-SEM sẽ phù hợp hơn so với CB-SEM 

(Ledden và cộng sự, 2007). Ngoài ra, tiêu chuẩn về dữ liệu phân phối chuẩn dự đoán 

thường khó đạt được do đề tài của luận án áp dụng phương pháp chọn mẫu phi xác 

suất. Việc chuẩn đoán dữ liệu có thể không đạt phân phối bình thường thì nên sử dụng 

PLS-SEM (Hair và cộng sự, 2017). Hơn nữa, Hair và cộng sự (2017) cũng cho rằng 

nếu kích thước mẫu nghiên cứu từ 250 trở lên thì kết quả phân tích bằng PLS-SEM 

và CB-SEM là tương tự nhau. Trong bước nghiên cứu chính thức, cỡ mẫu đạt yêu 

cầu là 915 quan sát vì vậy theo quan điểm trên nếu phân tích bằng CB-SEM hay PLS-

SEM thì kết quả cũng không khác biệt nhiều.  

3.4.5.2. Đánh giá mô hình đo lường 

(1) Với các thang đo khái niệm bậc nhất 

Độ tin cậy của thang đo: Ngoài việc sử dụng hệ số Cronbach’s Alpha, độ tin 

cậy của thang đo còn được đánh giá thông qua hệ số tin cậy tổng hợp (composite 

reliability). Độ tin cậy tổng hợp tốt nhất là lớn hơn 0,7 (Hair và cộng sự, 2014), tuy 

nhiên trong nghiên cứu khám phá thì độ tin cậy tổng hợp có thể thuộc khoảng từ 0,6 

đến 0,7 (Hair và cộng sự, 2017).  

Giá trị hội tụ (convergent validity): Giá trị hội tụ được đánh giá dựa vào hệ số 

tải hệ số tải ngoài (outer loadings) của các biến quan sát. Một thang đo đạt giá trị hội 

tụ khi hệ số tải ngoài của các biến quan sát phải ≥ 0,708 và có ý nghĩa thống kê ở 
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mức ý nghĩa 0,05 (Chin, 1998). Ngoài ra, giá trị hội tụ cũng được đánh giá qua 

phương sai trích (average variance extracted - AVE). Theo Hair và cộng sự (2014), 

hệ số AVE của mỗi khái niệm phải lớn hơn 0,5 thỉ thang đo đạt giá trị hội tụ. 

Giá trị phân biệt (Discriminant validity): Để đạt giá trị phân biệt, tương quan 

giữa hai khái niệm phải nhỏ hơn 0,85 (Hair và cộng sự, 2010; Kline, 2011). Ngoài ra, 

một tiêu chí khác là hệ số square root of AVE phải lớn hơn hệ số tương quan giữa 

các khái niệm (inter-construct correlations) (Fornell và Lacker, 1981). Giá trị phân 

biệt còn được đánh giá qua tiêu chí HTMT (heterotrait - monotrait) < 0,85 (Henseler 

và cộng sự, 2015) 

(2) Với thang đo khái niệm bậc hai 

Nghiên cứu thực hiện thủ tục lặp lại (replication approach) mục hỏi trong thao 

tác khái niệm để phân tích mô hình đo lường và mô hình cấu trúc bằng PLS-SEM 

thang đo khái niệm bậc hai dạng nguyên nhân - kết quả (reflective - formative 

sECOnd-order construct) với mô hình đo lường gồm 6 thành phần khái niệm bậc nhất 

dạng kết quả. Với thang đo dạng bậc hai dạng cấu tạo, có hai vấn đề cần xem xét đó 

là khái niệm thành phần tham gia đóng góp vào chỉ số tổng hợp có ý nghĩa thống kê 

hay không và có xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến giữa các khái niệm thành phần 

không? (Diamantopoulos và cộng sự, 2008; Chin, 2010). Để xem các chỉ báo thành 

phần đóng góp gia trọng (weights) có ý nghĩa thống kê đến khái niệm, nghiên cứu 

dựa trên kết quả boostraps. Kiểm tra vấn đề đa cộng tuyến của các khái niệm thành 

phần thông qua hệ số phóng đại phương sai (VIF) (Diamantopoulos và Winklhofer, 

2001). Các giá trị VIF là nhỏ hơn 3,3 (Roberts và Thatcher, 2009) hoặc nhỏ hơn 5 

(Hair và cộng sự, 2010) thì không có hiện tượng cộng tuyến. 

3.4.5.3. Đánh giá mô hình cấu trúc 

Bước thứ hai trong phân tích PLS-SEM là đánh giá mô hình cấu trúc thông qua 

phương pháp boostraps với kích thước mẫu là 5000 (lấy mẫu có hoàn lại). Hair và 

cộng sự (2017) đề xuất các tiêu chí trong việc đánh giá mô hình cấu trúc bao gồm: 

Đánh giá vấn đề đa cộng tuyến trong mô hình; Đánh giá sự phù hợp của các mối quan 

hệ qua hệ số tác động (ß) và kiểm định ý nghĩa thống kê; đánh giá hệ số xác định sự 

biến thiên của mô hình (R²); xem xét mức độ phù hợp của dữ liệu đối với mô hình lý 
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thuyết  hay mức độ dự báo (Q²); mức độ (cường độ) tác động (f²); đánh giá mức độ 

ảnh hưởng (q2). Các tiêu chí đánh giá cụ thể như sau: 

Đánh giá vấn đề đa cộng tuyến trong mô hình: Tiêu chí đánh giá hiện tượng đa 

cộng tuyến của các biến quan sát bằng cách xem xét các giá trị VIF. Nếu VIF hơn 5 

(Hair và cộng sự, 2010) thì không có hiện tượng cộng tuyến. 

Hệ số xác định sự biến thiên của mô hình (Coefficient of determination - R²): 

Giá trị R2 được định nghĩa là phần trăm sự biến thiên của biến nội sinh được giải thích 

bởi các biến ngoại sinh (Chin, 2010). R2  ở các ngưỡng 0,75; 0,5 và 0,25 tương ứng 

có khả năng dự báo đáng kể, trung bình hoặc yếu (Henseler và cộng sự, 2009; Hair 

và cộng sự, 2011) mặc dù Hair và cộng sự (2011) cho rằng trong các nghiên cứu về 

hành vi, giá trị R² là 0,20 được xem là đáng kể và chấp nhận được.  

Mức độ dự báo của mô hình (Predictive relevance, Stone-Geisser’s Q²): Trong 

mô hình cấu trúc, giá trị Q2 lớn hơn 0 đối với một biến tiềm ẩn nội sinh cho thấy các 

khái niệm ngoại sinh có ý nghĩa dự đoán cho các khái niệm nội sinh (Hair và cộng 

sự, 2017). Kết quả Q2  cung cấp khả năng dự đoán ở ba mức: 0,02 (yếu); 0,15 (trung 

bình) và 0,35 (mạnh) (Garson, 2016).  

Ước lượng hệ số tác động (path coefficient estimates): Hệ số ước lượng hay hệ 

số tác động Beta (ß) cung cấp thông tin về cường độ của mối quan hệ giữa biến ngoại 

sinh và biến nội sinh. Giá trị ß cũng chỉ ra chiều hướng tác động (thuận hay nghịch) 

của biến ngoại sinh đến biến nội sinh (Henseler và cộng sự, 2015) 

Hệ số mức độ tác động f2(f2 effect size): Hệ số này xem xét sự thay đổi của hệ 

số xác định khi một khái niệm ngoại sinh bị loại bỏ khỏi mô hình từ đó đánh giá tác 

động của khái niệm này đến biến nội sinh. Khi f2 ở các mức 0,02; 0,15 và 0,35 thì có 

thể kết luận mức độ tác động tương ứng với yếu, khá và mạnh của biến tiềm ẩn ngoại 

sinh (Henseler và cộng sự, 2015). 

Đánh giá mức độ ảnh hưởng q2 

Hệ số mức độ ảnh hưởng (q2) cho phép đánh giá tác động của biến ngoại sinh 

đến một giá trị Q2 của biến nội sinh. Nếu q2 >0 chứng tỏ biến ngoại sinh có khả năng 

dự đoán thích hợp đến biến nội sinh đang được xem xét. Kết quả đánh giá khả năng 

dự báo q2 ở các ngưỡng giá trị 0,02; 0,15 và 0,35 tương ứng chỉ ra rằng một khái niệm 
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ngoại sinh có khả năng dự báo ở mức nhỏ, trung bình và lớn đối với một khái niệm 

nội sinh cụ thể (Hair và cộng sự, 2017).  

3.4.5.4. Kiểm định vai trò của biến trung gian 

Biến trung gian là một biến mà giải thích mối quan hệ giữa một biến nguyên 

nhân và một biến kết quả hay thể hiện cơ chế trung gian thông qua đó một biến nguyên 

nhân ảnh hưởng một biến kết quả (Baron và Kenny, 1986). Nói cách khác, biến trung 

gian là biến có tham gia giải thích cho mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ 

thuộc (Nguyễn Đình Thọ, 2014). Baron và Kenny (1986) cho rằng để khẳng định một 

khái niệm có đóng vai trò là biến trung gian hay không cần kiểm tra hệ số tương quan 

(hệ số đường dẫn - path coefficients) giữa biến độc lập và biến phụ thuộc khi không 

có biến trung gian và khi có biến trung gian.  

Phương pháp của Baron và Kenny (1986) tuy là phương pháp kiểm định biến 

trung gian được sử dụng phổ biến nhưng thủ tục BC boostrap (bias corrected 

bootstrap) là phương pháp có lực của kiểm định mạnh hơn cũng như phù hợp hơn 

trong trường hợp thiếu chắc chắn về phân phối của tích quan hệ gián tiếp (Hayes, 

2009, dẫn theo Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2020), bên cạnh đó SEM ước tính mọi thứ 

đồng thời thay vì giả định rằng các phương trình là riêng biệt (Zhao và cộng sự, 2010). 

Sau khi thực hiện quá trình ước lượng với thủ tục bootstraps, nếu giá trị hai giới 

hạn của khoảng tin cậy BC bootstrap cùng dấu với nhau (cùng dương hoặc cùng âm) 

thì người phân tích có thể kết luận rằng hiệu ứng gián tiếp là khác 0. Kết luận này có 

nghĩa là biến trung gian có vai trò trong mối quan hệ nhân quả đang xét. Sau đó xem 

xét tiếp hiệu ứng trực tiếp, nếu khác 0 thì vai trò của biến này là trung gian một phần, 

nếu ngược lại thì kết luận vai trò biến trung gian toàn phần (Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 

2020). 

3.4.5.5. Phân tích đa nhóm 

Phương pháp phân tích đa nhóm để so sánh mức độ tác động của các biến độc 

lập đến biến phụ thuộc trong mô hình theo một biến định tính. Xét về lý thuyết, việc 

so sánh các tác động theo nhóm được xem như biến điều tiết dạng phân loại (Henseler 

và cộng sự, 2009). Cách thức phân tích đa nhóm với biến phân loại tùy vào việc biến 

đó có hai biểu hiện hay nhiều biểu hiện mà có các cách thức khác nhau. Phương pháp 
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theo (Henseler, 2007) là cách thức đơn giản và chặt chẽ nhất để tiến hành phân tích 

đa nhóm (Sarstedt và cộng sự, 2011). Các bước tiến hành phân tích đa nhóm với cách 

tiếp cận PLS-SEM như sau: 

(1) Phân loại nhóm thành các biểu hiện hay nhóm phân loại (subsamples) sau đó 

thực hiện phân tích lặp lại với kỹ thuật Boostrapping với từng nhóm. 

(2) Xem xét hệ số đường dẫn, ý nghĩa thống kê của các giả thuyết nghiên cứu với 

từng nhóm 

(3) Kiểm định giả thuyết thuần về sự khác biệt giữa hai nhóm và kết luận: Kỹ 

thuật PLS-MGA (Partial Least Squares Multi-Group Analysis) với phép kiểm 

định phi tham số (non-parametric significance test) sẽ được sử dụng. Nếu p-

value <5%; 10% thì sự khác biệt giữa các nhóm có ý nghĩa thống kê ở mức 

5%; 10% (Henseler và cộng sự, 2016).  
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TÓM TẮT CHƯƠNG 3 

Chương ba đã trình bày chi tiết về các bước thực hiện nghiên cứu, trong đó làm 

rõ hai phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng để đạt được các mục tiêu của 

luận án. Luận án sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính nhằm khám phá khái 

niệm và điều chỉnh thang đo các khái niệm nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu định tính 

giúp nghiên cứu hoàn thiện được bộ thang đo với tổng cộng năm khái niệm nghiên 

cứu, trong đó khái niệm giá trị tiêu dùng là khái niệm bậc hai được đo lường qua 6 

khái niệm bậc 1. Như vậy, tổng số khái niệm bậc nhất trong luận án đạt được sau 

nghiên cứu định tính là 10 khái niệm được đo lường qua 45 biến quan sát. 

Nội dung thiết kế định lượng bao gồm cả nghiên cứu định lượng sơ bộ và chính 

thức. Nghiên cứu định lượng sơ bộ được tiến hành nhằm đánh giá sơ bộ thang đo để 

có thang đo chính thức cho bước tiếp theo, nghiên cứu tiến hành khảo sát trực tiếp 

với 250 đáp viên để có dữ liệu cho đánh giá độ tin cậy và giá trị của thang đo sơ bộ. 

Kỹ thuật phân tích sử dụng trong nghiên cứu sơ bộ là tính hệ số Cronbach’s Alpha và 

phân tích nhân tố khám phá EFA. Kết quả kiểm định thang đo cho thấy 10 khái niệm 

bậc nhất được đo lường với 35 biến quan sát, đảm bảo độ tin cậy và giá trị của thang 

đo để đưa vào thiết kế bảng câu hỏi chính thức. Phần thiết kế nghiên cứu định lượng 

chính thức trình bày chi tiết về mục đích, phương pháp thu thập và xử lý dữ liệu chính 

bao gồm thống kê mô tả, kiểm định mô hình đo lường, phân tích mô hình cấu trúc 

tuyến tính, kiểm định biến trung gian và phân tích đa nhóm 
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CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 
 

4.1. Thông tin chung về mẫu khảo sát 

Kết quả phỏng vấn thu về được 960 phiếu khảo sát, nghiên cứu sàng lọc và 

giữ lại được 915 bảng khảo sát hợp lệ để nhập liệu và phân tích dữ liệu, 45 bảng hỏi 

bị loại do có nhiều câu trả lời gần như giống nhau về điểm số đánh giá về các biến 

quan sát. Các thông tin về đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng tham gia khảo sát 

được tiến hành phân tích thống kê mô tả. Kết quả thống kê mô trên mẫu được so sánh 

với dữ liệu về nhân khẩu của thành phố Hồ Chí Minh để xem xét sự phù hợp và tính 

đại diện của mẫu cho tổng thể nghiên cứu. Các chỉ tiêu phân tích thống kê mô tả là 

tần số và tỷ lệ của các biểu hiện (các nhóm) trong từng biến nhân khẩu học. Kết quả 

thống kê mô tả về đối tượng khảo sát được trình bày trong bảng 4.1. 

Về nhóm sản phẩm mới, trong 915 quan sát hợp lệ được giữ lại bao gồm 305 

phiếu khảo sát người tiêu dùng sản phẩm mới là thiết bị đeo, 305 người dùng sản 

phẩm điện thoại thông minh và 305 người dùng sản phẩm máy tính bảng.  

Về các thông tin nhân khẩu học, tỷ lệ giới tính trong mẫu tương đối đồng đều 

với 52,2% là giới tính nam và 47,8% nữ. So với kết quả tổng điều tra dân số và nhà 

ở năm 2019 thì kết quả này khá tiệm cận với cơ cấu giới tính của thành phố Hồ Chí 

Minh (48,7 % nam; 51,3% nữ).  

Về độ tuổi, từ 18 đến 25 tuổi chiếm 25,6%; từ 26 đến 35 chiếm 39,2%; từ 36 

đến 45 chiếm 27,5% và trên 45 chiếm 7,7%. Kết quả này cho thấy những người sở 

hữu các thiết bị điện tử cá nhân mới thường tập trung vào nhóm người tiêu dùng trẻ 

tuổi.  

Về trình độ học vấn, trung học phổ thông chiếm 13,2%; trung cấp chuyên nghiệp 

- cao đẳng 29,4%; đại học chiếm 38,6% và sau đại học 18,8%. Về nghề nghiệp, đa số 

là viên chức - nhân viên văn phòng chiếm 41,5%; nhóm là học sinh-sinh viên chiếm 

28,2%, buôn bán nhỏ và chủ doanh nghiệp chiếm 17,4%, nhóm nghề khác chiếm 

12,9%. Về thu nhập, có 25,4 % người có thu nhập hàng tháng dưới 5 triệu đồng, nhóm 

có thu nhập từ 5 đến 15 chiếm hơn phân nửa với 51,7%, nhóm thu nhập trên 15 triệu 

chiếm 22,9%.  
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Bảng 4.1: Cơ cấu mẫu theo các đặc điểm nhân khẩu học 
 

Đặc điểm Tần số Tỷ lệ (%) 

Giới tính 

Nam 478 52,2  

Nữ 437 47,8  

Tổng số 915 100,0  

Độ tuổi 

18 đến 25 234 25,6  

26 đến 35 359 39,2  

36 đến 45 252 27,5  

Trên 45 70 7,7  

Tổng số 915 100,0  

Nghề 

nghiệp 

Học sinh - sinh viên 258 28,2  

Viên chức, nhân viên văn phòng 380 41,5  

Buôn bán nhỏ 115 12,6  

Chủ doanh nghiệp 44 4,8  

Khác 118 12,9  

Tổng số 915 100,0  

Học vấn 

Trung học phổ thông 121 13,2  

Cao đẳng - Trung học chuyên 

nghiệp 
269 29,4  

Đại học 353 38,6  

Sau đại học 172 18,8  

Tổng số 915 100,0  

Thu nhập 

Dưới 5 triệu 232 25,4  

Từ 5 -15 triệu 473 51,7  

Từ 15 - 30 triệu 145 15,8  

Trên 30 triệu 65 7,1  

Tổng số 915 100,0  

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

4.2. Kết quả kiểm tra sai lệch trong đo lường 

Kết quả phân tích nhân tố theo phương pháp của Hartman cho thấy tổng phương 

sai trích được cho một nhân tố là 24,501% (nhỏ hơn so với 50%). Như vậy, dữ liệu 

không gặp vấn đề sai lệch do phương pháp đo lường. Kết quả này cũng được khẳng 

định lại dựa trên kết quả hệ số VIF khi phân tích bằng phần mềm PLS-SEM khi hệ 

số VIF của các biến quan sát đều nhỏ hơn 3,3.  
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Bảng 4.2: Bảng kết quả đánh giá sai lệch do phương pháp đo lường 

 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

4.3. Kết quả kiểm định mô hình đo lường  

4.3.1. Đánh giá mô hình đo lường với thang đo giá trị tiêu dùng  

Mô hình đo lường giá trị tiêu dùng (CON_VAL) là thang đo bậc hai dạng cấu 

tạo được hình thành từ 6 thành phần khái niệm tiềm ẩn bậc nhất dạng kết quả, bao 

gồm giá trị kinh tế (ECO), giá trị tri thức (EPIS), giá trị chức năng (FUNC), giá trị 

cảm xúc (EMOT), giá trị xã hội (SOC), giá trị độc đáo (UNIQ).  

Về độ tin cậy và giá trị hội tụ của các thang đo bậc nhất: Theo bảng 4.3, tất cả 

các hệ số tải ngoài của các khái niệm thành phần giá trị tiêu dùng biến động từ 0,759 

đến 0,910 đều cao hơn ngưỡng cho phép là 0,708; hệ số tin cậy tổng hợp (CR) của các 

khái niệm bậc nhất đều lớn hơn 0,7. Từ đó, có thể kết luận các thang đo các khái niệm 

thành phần giá trị tiêu dùng đều đạt độ tin cậy nhất quán nội bộ. Kết quả cũng cho 

thấy các giá trị trung bình phương sai trích AVE của các biến nghiên cứu đều lớn hơn 

0,5. Vì vậy, các thang đo đều đạt yêu cầu về giá trị hội tụ.  

Biến quan sát VIF Biến quan sát VIF Biến quan sát VIF 

FUNC1 1,934 SOC1 1,695 PSI2 2,469 

FUNC2 2,007 SOC2 1,920 PSI3 2,355 

FUNC3 1,510 SOC3 2,193 PSI4 3,002 

ECO1 1,850 SOC4 3,111 INTEN1 1,936 

ECO2 1,504 UNIQ1 1,626 INTEN2 1,997 

ECO3 1,739 UNIQ2 1,758 INTEN3 1,969 

EMOT1 2,707 UNIQ3 1,699 INTEN4 1,480 

EMOT2 2,088 CII1 1,705 ADOP1 2,345 

EMOT3 2,254 CII2 1,686 ADOP2 2,303 

EPIS1 2,044 CII3 1,909 ADOP3 1,995 

EPIS2 2,172 CII4 1,938 
ADOP4  1,966 

EPIS3 2,077 PSI1 2,320 

Kết quả phân tích nhân tố theo phương pháp của Hartman 

Hệ số KMO 
Số Sig của kiểm định 

Bartlett 
Tổng phương sai trích 

0,858 (>0,5) 0,000 (<0,05) 24,501 (<50%) 
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Kết quả bảng 4.3 cho thấy các giá trị VIF của các khái niệm đều nhỏ hơn giá trị 

tiêu chuẩn là nhỏ hơn 5 (Hair và cộng sự, 2010) nên các khái niệm thành phần của 

thang đo giá trị tiêu dùng (bậc hai) không có hiện tượng đa cộng tuyến. 

Bảng 4.3: Bảng hệ số tải ngoài và kết quả độ tin cậy của thang đo 
 

Tiêu chí ECO EPIS FUNC EMOT SOC UNIQ 

Hệ 

số 

tải 

ngoài 

ECO1 0,867           

ECO2 0,798           

ECO3 0,849           

EPIS1   0,866         

EPIS2   0,878         

EPIS3   0,891         

FUNC1     0,861       

FUNC2     0,880       

FUNC3     0,801       

EMOT1       0,915     

EMOT2       0,876     

EMOT3       0,876     

SOC1         0,759   

SOC2         0,837   

SOC3         0,835   

SOC4         0,910   

UNIQ1           0,831 

UNIQ2           0,854 

  UNIQ3           0,842 

Cronbach's Alpha 0,789 0,852 0,804 0,867 0,857 0,796 

Độ tin cậy tổng 

hợp (CR) 
0,877 0,910 0,885 0,919 0,903 0,880 

AVE 0,703 0,771 0,719 0,791 0,701 0,710 

VIF 1,235 1,263 1,394 1,082 1,015 1,250 
 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

Kết quả kiểm tra giá trị phân biệt: Kết quả hệ số Fornell-Larcker được thể hiện 

qua bảng 4.4 cho thấy giá trị căn bậc 2 của AVE của 1 nhân tố (chỉ số in đậm theo 

đường chéo) đều lớn hơn hệ số tương quan lớn nhất của nhân tố đó và các nhân tố 

khác.  
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Bảng 4.4: Hệ số Fornell-Larcker Criterion 
 

Nhân tố ECO EPIS FUNC EMOT UNIQ SOC 

ECO 0,839      

EPIS 0,376 0,878     

FUNC 0,283 0,303 0,848    

EMOT 0,142 -0,034 0,199 0,889   

UNIQ 0,126 0,216 0,436 0,110 0,843  

SOC 0,066 0,008 0,020 0,107 0,006 0,837 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

Theo bảng 4.5, kết quả đã chỉ ra giá trị HTMT cho tất cả các cặp biến nghiên 

cứu trong ma trận đều nhỏ hơn nhiều so với ngưỡng 0,85. Điều này chứng minh các 

thang đo từng khái niệm thành phần giá trị tiêu dùng là ECO, EPIS, FUNC, EMOT, 

SOC, UNIQ đều đạt giá trị phân biệt. 

Bảng 4.5: Tiêu chí Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) 
 

  ECO EPIS FUNC HED IMAGE SOC 

ECO             

EPIS 0,457           

FUNC 0,354 0,363         

EMOT 0,169 0,075 0,235       

UNIQ 0,159 0,259 0,543 0,132     

SOC 0,084 0,031 0,070 0,127 0,033   
 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

Về mức độ đóng góp của các thành phần giá trị tiêu dùng vào chỉ số tổng hợp 

và kiểm định ý nghĩa thống kê: Kết quả trong bảng 4.6 cho thấy trọng số của các khái 

niệm thành phần có ý nghĩa thống kê trong mô hình đo lường giá trị tiêu dùng, ngoại 

trừ nhân tố giá trị xã hội (p=0,074).  Như vậy, thành phần giá trị xã hội không đóng 

góp vào tạo dựng giá trị tiêu dùng tổng thể cho sản phẩm mới, vì thế trong các bước 

tiếp theo sẽ loại bỏ nhân tố giá trị xã hội ra khỏi mô hình đo lường. Thang đo khái 

niệm giá trị tiêu dùng chỉ còn năm thành phần, theo thứ tự đóng góp vào giá trị tiêu 

dùng từ cao xuống thấp như sau: giá trị chức năng (0,391), giá trị tri thức (0,351), giá 

trị độc đáo (0,317), giá trị kinh tế (0,317) và giá trị cảm xúc (0,186). 
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Bảng 4.6:  Hệ số ước lượng của các thành phần thang đo giá trị tiêu dùng 

 Thành phần  Hệ số gốc 
Hệ số 

Boostraps 
 Độ chệch Giá trị T P Values 

ECO -> CON_VAL 0,317 0,314 0,003 16,581 0,000 

EPIS -> CON_VAL 0,351 0,349 -0,002 17,050 0,000 

FUNC -> CON_VAL 0,391 0,389 -0,002 22,451 0,000 

EMOT -> CON_VAL 0,186 0,185 -0,001 6,230 0,000 

UNIQ -> CON_VAL 0,317 0,315 -0,002 15,209 0,000 

SOC -> CON_VAL 0,080 0,083 -0,003 1,789 0,074 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

4.3.2. Đánh giá mô hình đo lường các khái niệm bậc nhất  

Mô hình đo lường các khái niệm bậc nhất bao gồm 4 khái niệm CII, PSI, INTEN 

và ADOP. Bảng 4.7 cho thấy tất cả trị số tin cậy tổng hợp CR đều lớn hơn 0,7. Từ 

đó, ta kết luận các biến nghiên cứu tiềm ẩn đều đạt tính nhất quán nội bộ.  

Bảng 4.7:  Đánh giá tiêu chí hội tụ của thang đo các khái niệm bậc nhất 
 

Tiêu chí CII PSI INTEN ADOP 

Hệ số tải 

ngoài 

CII1 0,792    

CII2 0,825    

CII3 0,835    

CII4 0,812    

PSI1  0,854   

PSI2  0,858   

PSI3  0,866   

PSI4  0,902   

INTEN1   0,815  

INTEN2   0,844  

INTEN3   0,843  

INTEN4   0,741  

ADOP1    0,870 

ADOP2    0,855 

ADOP3    0,833 

ADOP4    0,812 

Cronbach's Alpha 0,835 0,893 0,827 0,864 

Độ tin cậy tổng hợp (CR) 0,889 0,926 0,885 0,907 

AVE 0,667 0,757 0,659 0,710 
 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

Theo bảng 4.7, tất cả các hệ số tải ngoài (outer loadings) của các biến quan sát 
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đều cao hơn ngưỡng cho phép là 0,708. Cùng với đó, các giá trị phương sai trích AVE 

của các biến nghiên cứu đều trên 0,5. Vì vậy, các thang đo đều đạt yêu cầu về giá trị 

hội tụ. 

Kết quả đánh giá giá trị phân biệt của thang đo của bốn khái niệm bậc nhất: 

Theo bảng 4.8 đã chỉ ra giá trị HTMT cho tất cả các cặp biến nghiên cứu trong một 

ma trận thấy đều nhỏ hơn nhiều so với ngưỡng 0,85. Tiêu chuẩn hệ số Fornell-Larcker 

(chỉ số in đậm) cũng đạt yêu cầu, các giá trị đều lớn hơn tương quan giữa các khái 

niệm. Kết quả này chứng minh các khái niệm đạt được giá trị phân biệt.  

Bảng 4.8:  Kết quả về giá trị phân biệt của thang đo  
Hệ số Fornell-Larcker Hệ số HTMT 

 ADOP CII PSI INTEN ADOP CII PSI INTEN 

ADOP 0,843               

CII 0,275 0,816     0,310       

PSI 0,449 0,244 0,870   0,508 0,278     

INTEN 0,495 0,260 0,274 0,812 0,586 0,310 0,318   

     Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

4.3.3. Đánh giá mô hình đo lường toàn bộ khái niệm nghiên cứu 

Bảng 4.9 cho thấy tất cả các giá trị CR đều lớn hơn 0,7; như vậy các biến tiềm 

ẩn đều đạt độ tin cậy nhất quán nội bộ.  

Bảng 4.9:  Đánh giá tiêu chí hội tụ của tất cả các thang đo 

 Thang đo α CR AVE 

Giá trị chức năng (FUNC) 0,804 0,885 0,719 

Giá trị cảm xúc (EMOT) 0,867 0,919 0,791 

Giá trị kinh tế (ECO) 0,789 0,877 0,703 

Giá trị tri thức (EPIS) 0,852 0,910 0,771 

Giá trị độc đáo (UNIQ) 0,796 0,880 0,710 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) 0,835 0,889 0,667 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) 0,893 0,926 0,757 

Ý định chấp nhận (INTEN) 0,827 0,885 0,659 

Hành vi chấp nhận (ADOP) 0,864 0,907 0,710 
 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

Kết quả bảng 4.9 cũng trình bày giá trị phương sai trích AVE của các biến tiềm 

ẩn đều lớn hơn mức 0,5. Các chỉ số hệ số tải ngoài (bảng 4.10) của các biến quan sát 
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đo lường cho các khái niệm đều cao hơn giá trị cho phép là 0,708. Vì vậy, tất cả các 

thang đo đều đạt yêu cầu về giá trị hội tụ. 

Bảng 4.10:  Bảng hệ số tải ngoài toàn bộ khái niệm bậc nhất 

Ký hiệu FUNC ECO EMOT EPIS UNIQ CII PSI INTEN ADOP 

FUNC1 0,862         

FUNC2 0,881         

FUNC3 0,778         

ECO1  0,868        

ECO2  0,796        

ECO3  0,850        

EMOT1   0,917       

EMOT2   0,875       

EMOT3   0,875       

EPIS1    0,865      

EPIS2    0,877      

EPIS3    0,893      

UNIQ1     0,831     

UNIQ2     0,854     

UNIQ3     0,842     

CII1      0,787    

CII2      0,826    

CII3      0,830    

CII4      0,824    

PSI1       0,854   

PSI2       0,859   

PSI3       0,864   

PSI4       0,903   

INTEN1        0,821  

INTEN2        0,844  

INTEN3        0,841  

INTEN4        0,738  

ADOP1         0,868 

ADOP2         0,858 

ADOP3         0,830 

ADOP4         0,814 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

Kết quả kiểm định giá trị phân biệt của các thang đo được trình bày trong bảng 

4.11 và 4.12 cho thấy giá trị HTMT cho tất cả các cặp biến nghiên cứu trong một ma 

trận cho thấy, tất cả các giá trị HTMT đều nhỏ hơn nhiều so với ngưỡng 0,85. Tiêu 

chuẩn hệ số Fornell-Larcker cũng đạt yêu cầu, các giá trị đều lớn hơn tương quan 

giữa các khái niệm. Điều này thể hiện các khái niệm đạt được giá trị phân biệt. 
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Bảng 4.11: Hệ số Fornell-Larcker Criterion 
  ADOP CII PSI ECO EPIS FUNC EMOT UNIQ INTEN 

ADOP 0,843                 

CII 0,273 0,817               

PSI 0,448 0,242 0,870             

ECO 0,343 0,329 0,170 0,839           

EPIS 0,340 0,337 0,100 0,376 0,878         

FUNC 0,539 0,285 0,372 0,283 0,303 0,848       

EMOT 0,314 0,058 0,299 0,143 0,033 0,199 0,889     

UNIQ 0,436 0,210 0,215 0,126 0,217 0,437 0,110 0,843   

INTEN 0,495 0,259 0,274 0,427 0,364 0,453 0,349 0,344 0,812 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

Bảng 4.12: Bảng Hệ số HTMT 
  ADOP CII PSI ECO EPIS FUNC EMOT UNIQ INTEN 

ADOP                   

CII 0,310          

PSI 0,508 0,278         

ECO 0,413 0,401 0,200        

EPIS 0,392 0,389 0,109 0,457       

FUNC 0,642 0,342 0,437 0,354 0,363      

EMOT 0,361 0,084 0,338 0,169 0,075 0,235     

UNIQ 0,527 0,255 0,255 0,159 0,259 0,543 0,132    

INTEN 0,586 0,310 0,318 0,527 0,430 0,557 0,411 0,427   

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

4.4. Đánh giá mô hình cấu trúc 

4.4.1. Kiểm tra đa cộng tuyến 

Kiểm tra vấn đề đa cộng tuyến của toàn bộ biến quan sát trong mô hình dựa theo 

chỉ số VIF của từng biến quan sát. Kết quả hệ số VIF được trình bày trong bảng 4.13 

cho thấy tất cả các chỉ số đều nhỏ hơn 5. Như vậy, các biến quan sát không gặp vấn 

đề cộng tuyến. 
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Bảng 4.13: Bảng Hệ số VIF 

Biến quan sát VIF Biến quan sát VIF Biến quan sát VIF 

ECO1 1,850 EMOT2 2,088 PSI2 2,469 

ECO2 1,504 EMOT3 2,254 PSI3 2,355 

ECO3 1,739 UNIQ1 1,626 PSI4 3,002 

EPIS2 2,044 UNIQ2 1,758 INTEN1 1,936 

EPIS3 2,172 UNIQ3 1,699 INTEN2 1,997 

EPIS4 2,077 CII1 1,705 INTEN3 1,969 

FUNC1 1,934 CII2 1,686 INTEN4 1,480 

FUNC2 2,007 CII3 1,909 ADOP1 2,345 

FUNC3 1,510 CII4 1,938 ADOP2 2,303 

EMOT1 2,707 PSI1 2,320 ADOP3 1,995 

  ADOP4 1,966 

       Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

4.4.2. Đánh giá sự phù hợp của các mối quan hệ trong mô hình 

4.4.2.1. Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc lần 1 

Kết quả kiểm định thể hiện trong bảng 4.14 cho thấy các giả thuyết H4, H5 

không được chấp nhận, điều này cho thấy nhân tố tính đổi mới bẩm sinh (CII) không 

có tác động có ý nghĩa thống kê đến ý định chấp nhận (β = -0,001, p value = 0,973), 

đồng thời CII cũng không tác động có ý nghĩa thống kê đến hành vi chấp nhận sản 

phẩm mới (β = -0,015, p value = 0,533). Các giả thuyết H1, H2, H3, H7, H8, H9, H10 

đều được chấp nhận với mức ý nghĩa 0,01. Riêng giả thuyết H6 có mức ý nghĩa của 

kiểm định p-value = 0,081. Do gần đây cũng có nhiều nghiên cứu chấp nhận mức ý 

nghĩa này trong các nghiên cứu về chấp nhận sản phẩm mới (ví dụ: Hur và cộng sự, 

2012). Hơn nữa, giả thuyết H6 thể hiện mối quan hệ giữa khái niệm tính đổi mới theo 

sản phẩm đến ý định chấp nhận sản phẩm mới, đây là mối quan hệ mới và được kiểm 

định tại một thị trường mới như thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, nghiên cứu chấp 

nhận giả thuyết H6 với mức ý nghĩa thống kê là 0,1 (p-value = 0,081 < 0,10). Như 

vậy, trong bước tiếp theo, tác động giữa CII và INTENT, CII và ADOP sẽ loại bỏ 

khỏi mô hình để thực hiện kiểm định giả thuyết lần 2. 
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Bảng 4.14: Kết quả kiểm định giả thuyết lần 1 
 

Giả 

thuyết 
Mối quan hệ Hệ số gốc 

Hệ số 

Boostraps 

Độ 

chệch 

P 

Values 

H1 
Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) 
0,410 0,410 0,000 0,000 

H2 
Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) 
0,328 0,328 0,000 0,000 

H3 
Tính đổi mới bẩm sinh (CII) → 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) 
0,108 0,109 0,001 0,001 

H4 
Tính đổi mới bẩm sinh (CII) → Ý 

định chấp nhận (INTEN) 
-0,001 -0,001 0,000 0,973 

H5 
Tính đổi mới bẩm sinh (CII) → 

Hành vi chấp nhận (ADOP) 
-0,016 -0,015 0,001 0,533 

H6 
Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) 

→ Ý định chấp nhận (INTEN) 
0,047 0,048 0,001 0,081 

H7 
Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) 

→ Hành vi chấp nhận (ADOP) 
0,236 0,236 0,000 0,000 

H8 
Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → 

Ý định chấp nhận (INTEN) 
0,608 0,608 0,000 0,000 

H9 
Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → 

Hành vi chấp nhận (ADOP) 
0,482 0,482 0,000 0,000 

H10 
Ý định chấp nhận (INTEN) → 

Hành vi chấp nhận (ADOP) 
0,132 0,133 0,001 0,001 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

4.4.2.2. Kết quả ước lượng mô hình cấu trúc lần 2 

Kết quả ước lượng mô hình cấu trúc và kiểm định các giả thuyết trong mô hình 

lần 2 thể hiện trong bảng 4.15 cho thấy các giả thuyết H1, H2, H3, H7, H8, H9, H10 

đều được chấp nhận ở mức ý nghĩa 0,01 và giả thuyết H6 được chấp nhận ở mức ý 

nghĩa 0,1 (p value = 0,082). Dựa vào các hệ số chuẩn hóa cho thấy giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) có ảnh hưởng tích cực đến tính đổi mới bẩm sinh (β = 0,409) và tính 

đổi mới theo sản phẩm (β = 0,328). Tính đổi mới theo sản phẩm PSI có tác động cùng 

chiều đến cả ý định chấp nhận sản phẩm mới (β = 0,048) và hành vi chấp nhận sản 

phẩm mới (β = 0,235). Tính đổi mới bẩm sinh cũng có tác động cùng chiều đến PSI 
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(β = 0,108). Giá trị tiêu dùng có tác động cùng chiều đến cả ý định chấp nhận sản 

phẩm mới (β = 0,607) và hành vi chấp nhận sản phẩm mới (β = 0,476). Như vậy, kết 

quả kiểm định giả thuyết lần 2 cho thấy dù có sự thay đổi về hệ số đường dẫn nhưng 

ý nghĩa về mức độ tác động không thay đổi so với kết quả kiểm định lần 1. 

Bảng 4.15: Kết quả kiểm định giả thuyết lần 2 
 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

 
 

Hình 4.1: Mô hình cấu trúc 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

Giả 

thuyết 
Mối quan hệ 

Hệ số 

gốc 

Hệ số 

Boostraps 

Độ 

chệch 

P 

Values 
Kết luận 

H1 CON_VAL→CII 0,409 0,409 0,000 0,000 Chấp nhận 

H2 CON_VAL→PSI 0,328 0,328 0,000 0,000 Chấp nhận 

H3 CII→PSI 0,108 0,109 0,001 0,001 Chấp nhận 

H6 PSI→INTEN 0,048 0,048 0,000 0,082 Chấp nhận 

H7 PSI → ADOP 0,235 0,235 0,000 0,000 Chấp nhận 

H8 CON_VAL→INTEN 0,607 0,608 0,001 0,000 Chấp nhận 

H9 CON_VAL→ADOP 0,476 0,476 0,000 0,000 Chấp nhận 

H10 INTEN→ADOP 0,133 0,133 0,000 0,001 Chấp nhận 
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Từ bảng 4.16 cho thấy, độ chệch (bias) giữa hệ số ước ượng gốc và hệ số trung 

bình Boostrapping bằng 0 hoặc rất nhỏ, như vậy các ước lượng trong mô hình có thể 

kết luận là đáng tin cậy. Về vai trò đóng góp của các thành phần cấu tạo nên giá trị 

tiêu dùng tiêu dùng tổng thể, giá trị chức năng có đóng góp mạnh nhất (β = 0,402); 

kế đến là giá trị tri thức (β = 0,332); giá trị độc đáo (β = 0,315), giá trị kinh tế (β = 

0,314) và giá trị cảm xúc (β = 0,227). 

Bảng 4.16: Kết quả kiểm định Bootstrapping mô hình giá trị tiêu dùng 

Mối quan hệ đóng góp 
Hệ số 

gốc 

Hệ số 

Boostraps 

Độ 

chệch 

p-

values 

Giá trị chức năng (FUNC) → Giá trị tiêu dùng 0,402 0,401 0,001 0,000 

Giá trị tri thức (EPIS) → Giá trị tiêu dùng 0,332 0,331 0,001 0,000 

Giá trị độc đáo (UNIQ) → Giá trị tiêu dùng 0,315 0,315 0,000 0,000 

Giá trị kinh tế (ECO) → Giá trị tiêu dùng 0,314 0,313 0,001 0,000 

Giá trị cảm xúc (EMOT) →Giá trị tiêu dùng 0,227 0,227 0,000 0,000 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

4.4.3. Đánh giá hệ số xác định (R2) 

Giá trị R2 càng cao cho thấy mức độ dự báo của các biến ngoại sinh đến biến 

nội sinh càng chính xác. Tuy nhiên, giá trị R2 hiệu chỉnh (R2adj) được sử dụng thay 

cho tiêu chuẩn R2 để tránh sai lệch hoặc thổi phồng mức độ dự báo trong nghiên cứu 

này. 

Bảng 4.17: Kết quả hệ số R2 và R2 hiệu chỉnh 
 

Biến nội sinh R2
 R2 

hiệu chỉnh 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) 0,167 0,166 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) 0,148 0,147 

Ý định chấp nhận sản phẩm mới (INTEN) 0,393 0,392 

Hành vi chấp nhận sản phẩm mới (ADOP) 0,478 0,477 

   Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

Theo bảng 4.17, R2 hiệu chỉnh của các biến ngoại sinh đến biến phụ thuộc (hành 

vi chấp nhận sản phẩm mới) là 0,477 thể hiện các nhân tố trong mô hình giải thích 

được 47,7% biến thiên của biến phụ thuộc, trong khi đó hai nhân tố giá trị tiêu dùng 

và tính đổi mới theo sản phẩm có thể giải thích được 39,2% biến thiên của ý định 
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chấp nhận sản phẩm mới. Giá trị R2 = 0,20 được xem là chấp nhận được trong các 

lĩnh vực như hành vi người tiêu dùng (Hair và cộng sự, 2017) vì thế có thể kết luận 

hai nhân tố giá trị tiêu dùng và tính đổi mới theo sản phẩm có thể giải thích ý định 

chấp nhận và hành vi chấp nhận sản phẩm mới ở mức tương đối. Trong một số nghiên 

cứu liên quan, các tác giả cũng chấp nhận giá trị R2 ở mức dưới 50% hoặc dưới 20% 

như nghiên cứu của Hur và cộng sự (2021), Hong và cộng sự (2016). 

4.4.4. Đánh giá hệ số tác động (f2) 

Theo bảng 4.18, giá trị f2 cho thấy giá trị tiêu dùng có vai trò quan trọng trong 

dự báo ý định chấp nhận sản phẩm mới (0,459) và hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

(0,230), trong khi đó tính đổi mới theo sản phẩm có tác động đến hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới (0,009) với mức độ mạnh hơn ý định chấp nhận sản phẩm mới (0,003). 

Bảng 4.18: Bảng hệ số f2 
 

Mối quan hệ Hệ số f2 Mối quan hệ Hệ số f2 

CII → PSI 0,012 CON_VAL -> ADOP 0,245 

CON_VAL → CII 0,200 INTEN -> ADOP 0,021 

CON_VAL → PSI 0,105 PSI -> ADOP 0,091 

CON_VAL → INTEN 0,524 PSI -> INTEN 0,003 

     Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

4.4.5. Đánh giá năng lực dự báo ngoài mẫu (Q2) 

Bảng 4.19 trình bày kết quả hệ số Q2 của các biến tác động đều lớn hơn 0. Theo 

đó, nhân tố giá trị tiêu dùng (CON_VAL) có giá trị Q2 cao nhất (0,262), tiếp theo là 

ý định chấp nhận sản phẩm mới (INTEN) là 0,243; khái niệm PSI và CII lần lượt là 

0,105 và 0,104. Các kết quả cho thấy rằng có sự liên quan dự báo của mô hình đến 

các biến tiềm ẩn nội sinh. 

Bảng 4.19: Các giá trị Q2 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

 NHÂN TỐ SSO SSE Q² (=1 - SSE/SSO) 

CON_VAL 13.725,000 10.134,405 0,262 

CII 3.660,000 3.279,131 0,104 

PSI 3.660,000 3.276,709 0,105 

INTEN 3.660,000 2.767,399 0,244 
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4.4.6. Đánh giá hệ số q2 

Theo kết quả bảng 4.20, hai khái niệm giá trị tiêu dùng (q2=0,125) và tính đổi 

mới theo sản phẩm (q2=0,049) có ý nghĩa dự báo tốt nhất cho chấp nhận sản phẩm 

mới trong khi tính đổi mới bẩm sinh không có vai trò dự báo. Các thành phần giá trị 

tiêu dùng đều có đóng góp vào giá trị tiêu dùng tổng thể với giá trị chức năng có q2 

cao nhất (0,031), tiếp đến là giá trị tri thức (q2=0,024), giá trị độc đáo và giá trị kinh 

tế (q2=0,020), thấp nhất là giá trị cảm xúc (q2=0,007).  

Bảng 4.20: Kết quả hệ số q2 
 

Khái niệm Q2
included (1) Q2

excluded (2) (1) - (2) 1 - Q2
included q2 

CON_VAL 0,320 0,235 0,085 0,68 0,125 

CII 0,320 0,321 0,000 0,68 0,000 

PSI 0,320 0,287 0,033 0,68 0,049 

INTEN 0,320 0,313 0,007 0,68 0,010 

FUNC 0,262 0,239 0,023 0,738 0,031 

EMOT 0,262 0,257 0,005 0,738 0,007 

ECO 0,262 0,247 0,015 0,738 0,020 

EPIS 0,262 0,244 0,018 0,738 0,024 

UNIQ 0,262 0,247 0,015 0,738 0,020 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

4.5. Kiểm tra vai trò của biến trung gian 

Kết quả kiểm định biến trung gian bằng phương pháp BC-boostraps được trình bày 

chi tiết ở phụ lục 15e, trong đó có ba giả thuyết về tác động gián tiếp thể hiện vai trò của 

biến trung gian được chấp nhận. Kết quả trình bày trong bảng 4.21 cho thấy tác động gián 

tiếp của các các nhân tố trong mô hình được thể hiện như sau:  

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) có vai trò trung gian toàn phần giữa tính đổi mới 

bẩm sinh (CII) và hành vi chấp nhận sản phẩm mới (ADOP). Tính đổi mới bẩm sinh 

không tác động trực tiếp đến ADOP nhưng có tác động gián tiếp đến thông qua biến trung 

gian là PSI. 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) có vai trò trung gian một phần giữa giá trị tiêu 

dùng (CON_VAL) và hành vi chấp nhận sản phẩm mới (ADOP). Như vậy, CON_VAL 

vừa là nhân tố tác động trực tiếp đến ADOP, vửa tác động gián tiếp đến ADOP thông qua 
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biến trung gian là PSI, như vậy PSI có vai trò trung gian một phần.  

Ý định chấp nhận sản phẩm mới (INTEN) là biến trung gian một phần giữa 

CON_VAL và ADOP. Như vậy, CON_VAL vừa có tác động trực tiếp đến ADOP, vừa 

có tác động gián tiếp đến ADOP qua biến trung gian là INTEN. 

Bảng 4.21: Kết luận về vai trò trung gian 

Mối quan hệ Ước lượng  P-value Kết luận 

CII → ADOP -0,016 0,534 

Vai trò 

trung gian  

toàn phần 

(hoàn hảo) 

CII → PSI 0,109 0,001 

PSI → ADOP 0,235 0,000 

CII → PSI  → ADOP 0,024 0,002 

CON_VAL → PSI 0,328 0,000 

Vai trò 

trung gian  

một phần 

CON_VAL → ADOP 0,476 0,000 

PSI → ADOP 0,235 0,000 

CON_VAL → PSI → ADOP 0,078 0,000 

CON_VAL → INTEN 0,608 0,000 

Vai trò  

trung gian  

một phần 

CONVAL → ADOP 0,482 0,000 

INTEN → ADOP 0,132 0,001 

CON_VAL → INTEN → ADOP 0,078 0,002 

  Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

4.6. Phân tích đa nhóm  

Kết quả phân tích đa nhóm theo giới tính được trình bày trình bày trong bảng 

4.22, các tác động giữa các cặp khái niệm có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê như 

sau: 

Tác động của giá trị tiêu dùng đến tính đổi mới bẩm sinh (CON_VAL→CII), 

hệ số đường dẫn phân tích trên nhóm giới tính nữ cao hơn nhóm nam; có mức ý nghĩa 

thống kê 0,05. 

Tác động của giá trị tiêu dùng đến tính đổi mới theo sản phẩm (CON_VAL → 

PSI); hệ số đường dẫn phân tích trên nhóm giới tính nữ cao hơn nhóm nam với ý 

nghĩa thống kê 0,1. 
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Tác động của giá trị tiêu dùng đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

(CON_VAL→ADOP), hệ số đường dẫn phân tích trên nhóm giới tính nam cao hơn 

nhóm nữ, ý nghĩa thống kê ở mức 0,1. 

Bảng 4.22: Kết quả phân tích đa nhóm theo giới tính 

 Mối quan hệ  
Hệ số đường dẫn Chênh 

lệch 

P-

value 
Kết luận 

Nam Nữ 

Giá trị chức năng (FUNC) → Giá trị 

tiêu dùng (CON_VAL) 
0,378 0,428 0,050 0,147 Bác bỏ 

Giá trị cảm xúc (EMOT) → Giá trị 

tiêu dùng (CON_VAL) 
0,265 0,246 0,019 0,682 Bác bỏ 

Giá trị kinh tế (ECO) → Giá trị tiêu 

dùng (CON_VAL) 
0,291 0,336 0,045 0,290 Bác bỏ 

Giá trị tri thức (EPIS) → Giá trị tiêu 

dùng (CON_VAL) 
0,303 0,338 0,034 0,398 Bác bỏ 

Giá trị độc đáo (UNIQ) → Giá trị 

tiêu dùng (CON_VAL) 
0,328 0,277 0,051 0,231 Bác bỏ 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) 
0,326 0,496 0,170 0,026 Chấp nhận 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) 
0,292 0,404 0,112 0,086 Chấp nhận 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) → Tính 

đổi mới theo sản phẩm (PSI) 
0,141 0,052 0,089 0,175 Bác bỏ 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) → 

Ý định chấp nhận (INTEN) 
0,027 0,066 0,039 0,474 Bác bỏ 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) → 

Hành vi chấp nhận (ADOP) 
0,218 0,250 0,032 0,570 Bác bỏ 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → 

Hành vi chấp nhận (ADOP) 
0,530 0,405 0,125 0,068 Chấp nhận 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → Ý 

định chấp nhận (INTEN) 
0,636 0,574 0,063 0,252 Bác bỏ 

Ý định chấp nhận (INTEN) → Hành 

vi chấp nhận (ADOP) 
0,114 0,163 0,048 0,539 Bác bỏ 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

Tương tự, với kết quả phân tích đa nhóm với hai nhóm thu nhập cao và trung 

bình-thấp trình bày tại bảng 4.23 cho thấy giữa hai nhóm thu nhập có khác biệt có ý 

nghĩa thống kê (mức ý nghĩa 5%) giữa tác động của giá trị tiêu dùng đến ý định chấp 

nhận sản phẩm mới (CON_VAL → INTEN), tác động của giá trị tiêu dùng đến hành 

vi chấp nhận sản phẩm mới (CON_VAL → ADOP).  

Với nhóm thu nhập cao, tác động của giá trị tiêu dùng đến ý định chấp nhận sản 

phẩm mới (CON_VAL → INTEN) và hành vi chấp nhận sản phẩm mới (CON_VAL 

→ ADOP) đều cao hơn nhóm có thu nhập thấp. Kết quả này cho thấy, nếu người tiêu 
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dùng có thu nhập cao và đánh giá về giá trị tiêu dùng của sản phẩm mới càng tích cực 

thì họ có xu hướng chấp nhận sản phẩm mới cao hơn nhóm có thu nhập thấp. 

Bảng 4.23: Kết quả phân tích đa nhóm theo thu nhập 

Mối quan hệ 

Hệ số đường dẫn 
Chênh 

lệch 

P-

values 
Kết luận Thu nhập 

cao 

Thu nhập 

thấp 

Giá trị chức năng (FUNC) → 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 
0,356 0,416 0,060 0,144 Bác bỏ 

Giá trị cảm xúc (EMOT) → 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 
0,222 0,226 0,004 0,945 Bác bỏ 

Giá trị kinh tế (ECO) → Giá 

trị tiêu dùng (CON_VAL) 
0,341 0,306 0,035 0,471 Bác bỏ 

Giá trị độc đáo (UNIQ) → Giá 

trị tiêu dùng (CON_VAL) 
0,356 0,304 0,052 0,286 Bác bỏ 

Giá trị tri thức (EPIS) → Giá 

trị tiêu dùng (CON_VAL) 
0,321 0,335 0,014 0,777 Bác bỏ 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 

→ Tính đổi mới bẩm sinh 

(CII) 

0,358 0,421 0,063 0,494 Bác bỏ 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 

→ Tính đổi mới theo sản 

phẩm (PSI) 

0,236 0,360 0,124 0,128 Bác bỏ 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) 

→ Tính đổi mới theo sản 

phẩm (PSI) 

0,207 0,084 0,123 1,596 Bác bỏ 

Tính đổi mới theo sản phẩm 

(PSI) → Ý định chấp nhận sản 

phẩm mới (INTEN) 

0,018 0,060 0,042 0,654 Bác bỏ 

Tính đổi mới theo sản phẩm 

(PSI) → Hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới (ADOP) 

0,209 0,249 0,040 0,610 Bác bỏ 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 

→ Ý định chấp nhận sản phẩm 

mới (INTEN) 

0,708 0,577 0,131 0,048 
Chấp 

nhận 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 

→ Hành vi chấp nhận sản 

phẩm mới (ADOP) 

0,620 0,446 0,174 0,029 
Chấp 

nhận 

Ý định chấp nhận sản phấm 

mới (INTEN) → Hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới (ADOP) 

0,022 0,146 0,124 1,320 Bác bỏ 

Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

4.7. Thảo luận kết quả nghiên cứu 

4.7.1. Thảo luận về các thang đo 

4.7.1.1. Thang đo giá trị tiêu dùng 
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Nghiên cứu này khẳng định giá trị tiêu dùng là một khái niệm phức tạp, cơ sở lý 

thuyết và các nghiên cứu thực nghiệm trước đã hỗ trợ việc biện luận và xây dựng khái 

niệm giá trị tiêu dùng là một khái niệm bậc hai với năm thành phần khái niệm bậc 

một. So với các nghiên cứu trước trước đây thường đo lường khái niệm giá trị tiêu 

dùng với các giá trị riêng rẽ dạng bậc nhất (ví dụ Hur và cộng sự, 2012; Wu và Chang, 

2016) thì việc kiểm định thang đo giá trị tiêu dùng là khái niệm bậc hai trong nghiên 

cứu về sản phẩm mới là điểm mới của đề tài. Kết quả kiểm định mô hình đo lường 

khái niệm giá trị tiêu dùng đã cho thấy các thang đo thành phần đạt được độ tin cậy 

và tính giá trị nhất định, như giá trị hội tụ, giá trị phân biệt, tính đơn hướng, giá trị 

nội dung, và giá trị liên hệ lý thuyết, thang đo khái niệm bậc hai cũng đạt yêu cầu về 

giá trị hội tụ, yêu cầu không vi phạm đa cộng tuyến giữa các khái niệm bậc một cũng 

như giá trị liên hệ lý thuyết. Việc đo lường giá trị tiêu dùng là thang đo bậc hai có ưu 

điểm là giúp cho nghiên cứu giảm thiểu được số lượng giả thuyết nghiên cứu trong 

mô hình, nghĩa là giảm độ phức tạp của mô hình, đảm bảo nguyên tắc tối giản trong 

nghiên cứu khoa học nhưng vẫn đạt được mục tiêu của đề tài nghiên cứu. 

Về các thành phần giá trị tiêu dùng, kết quả của đề tài ủng hộ bốn thành phần 

theo Sheth và cộng sự (1991), Sweeney và Soutar (2001), các nghiên cứu của Hur và 

cộng sự (2012); Wu và Chang (2016) đó là giá trị chức năng, giá trị tri thức, giá trị 

kinh tế giá trị cảm xúc, các biến quan sát được điều chỉnh phù hợp với người tiêu 

dùng tại TP.HCM, bên cạnh đó bổ sung thêm thành phần giá trị độc đáo với ba biến 

quan sát. Cũng theo kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu chính thức, thành phần 

giá trị chức năng được đánh giá là có vai trò đóng góp lớn nhất vào giá trị tiêu dùng, 

tiếp theo giá trị tri thức, giá trị độc đáo, giá trị kinh tế và giá trị cảm xúc.  

Thứ nhất, giá trị chức năng phản ánh hiệu quả hay lợi ích mà một thiết bị điện 

tử có thể mang lại, người dùng sẽ đánh giá xem một thiết bị có thể giúp ích gì cho họ 

trong công việc và cuộc sống. Kết quả nghiên cứu định tính cũng cho thấy người mua 

các thiết bị điện tử cá nhân quan tâm đến các thuộc tính hay tính năng sản họ giải 

quyết công việc nhanh và dễ dàng hơn, giúp họ dễ dàng thực hiện các nhiệm vụ. Giá 

trị chức năng là yếu tố thuộc về giá trị thực dụng (Babin và cộng sự, 1994). Giá trị 

chức năng được xem như kết quả người tiêu nhận được từ các lợi ích do sản phẩm 
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hay dịch vụ mang lại (Sheth và cộng sự, 1991), thể hiện qua các tính năng của sản 

phẩm mới.  

Thành phần giá trị đóng góp cao thứ hai trong giá trị tiêu dùng đó là giá trị tri 

thức, như vậy có thể thấy giá trị tri thức có vai trò quan trọng đến giá trị tiêu dùng 

của một sản phẩm mới. Điều này ủng hộ cho quan điểm của Sheth và cộng sự (1991); 

Sweeney và Sourtar (2001) cho rằng giá trị tri thức được xem xét trong bối cảnh sản 

phẩm mới vì những đặc điểm hay tính mới từ sản phẩm mới sẽ mang lại cho người 

tiêu dùng những trải nghiệm mới và kiến thức mới liên quan đến sản phẩm. Với các 

sản phẩm điện tử cá nhân, tính mới của sản phẩm khiến người tiêu dùng phải tìm hiểu 

về cách sử dụng sản phẩm, đây được xem là yếu tố thách thức tư duy của người tiêu 

dùng trong việc chinh phục điều mới mẻ, thỏa mãn trí tò mò của người tiêu dùng với 

các sản phẩm công nghệ và từ đó giúp người sử dụng sản phẩm mới sẽ có thêm các 

kiến thức về công nghệ mới. 

Thành phần giá trị độc đáo thể hiện người tiêu dùng mua và sở hữu sản phẩm 

điện tử cá nhân mới để tạo khác biệt với những người khác (Hirschman, 1980; thể 

hiện sự vượt trội hay hình ảnh cá nhân nổi bật hơn, độc đáo hơn (Tian và McKenzie, 

2001). Những người trẻ tuổi trong nhiều nước Châu Á sử dụng điện thoại thông minh 

như một phụ kiện thời trang để thể hiện hình ảnh khác biệt trong cộng đồng (Lu và 

cộng, 2005). Như vậy, người tiêu dùng tìm kiếm các sản phẩm điện tử cá nhân mới 

giúp mang lại cho họ giá trị độc đáo để tạo khác biệt và thể hiện cá tính nổi trội. Trên 

thị trường các sản phẩm điện tử cá nhân, một số sản phẩm đã truyền tải thông điệp về 

giá trị độc đáo từ sản phẩm mới mang đến cho người tiêu dùng như các sản phẩm của 

Apple được người dùng xem là sản phẩm thể hiện bản thân.  

Thành phần giá trị kinh tế cũng đóng góp vào giá trị tiêu dùng, ủng hộ một phần 

quan điểm của Sheth và cộng sự (1991) và tương đồng với thành phần giá trị kinh tế 

của Sweeney và Soutar (2001). Giá trị kinh tế thể hiện lợi ích từ sản phẩm mới giúp 

cho người sở hữu nó đạt được các lợi ích kinh tế trong ngắn hạn và dài hạn (Sweeney 

và Soutar, 2001) cũng như xem xét về mặt giá cả của sản phẩm tương đương với chất 

lượng sản phẩm hay các lợi ích mà sản phẩm mang lại. Giá trị kinh tế cũng là mục 

tiêu mà những người tiêu dùng thực dụng hướng đến vì họ sẽ quan tâm đến giá cả sản 
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phẩm nhiều hơn (Wakefield và Baker, 1998). Như vậy, với thành phần giá trị kinh tế, 

ngoài những lợi ích về mặt giá cả sản phẩm mới mang lại thì người tiêu dùng cũng 

quan tâm đến việc sản phẩm mới đóng góp vào việc đem lại lợi ích kinh tế khác cho 

người tiêu dùng. 

Cuối cùng, giá trị cảm xúc là thành phần giá trị tiêu dùng có tỷ lệ đóng góp thấp 

nhất đến giá trị tiêu dùng. Giá trị cảm xúc tương đồng với giá trị tiêu khiển (hedonic) 

và người tiêu dùng xem việc sử dụng sản phẩm mới như một trải nghiệm đa giác 

quan, liên quan đến khía cạnh tinh thần và trạng thái của cá nhân như niềm vui, sự 

hứng khởi và cảm giác thỏa mãn (Holbrook và Hirschman, 1982). Khi sở hữu một 

sản phẩm điện tử cá nhân mới, người tiêu dùng thường có cảm giác phấn khích và 

niềm vui khi mua và sử dụng sản phẩm. Holbrook và Hirschman (1982) cho rằng giá 

trị cảm xúc thể hiện trạng thái, niềm vui từ các trải nghiệm tổng hợp của người tiêu 

dùng với sản phẩm. Giá trị cảm xúc từ sản phẩm mới mang lại cho người tiêu dùng 

cảm giác vui vẻ, giảm căng thẳng và áp lực trong cuộc (Babin và cộng sự, 1994). Giá 

trị cảm xúc cũng thể hiện sự thỏa mãn giá trị tinh thần hay niềm vui khi mua và sử 

dụng sản phẩm (Holbrook, 1999). Như vậy, có thể thấy với các sản phẩm điện tử cá 

nhân mới, thông thường các sản phẩm này sẽ sở hữu các tính năng hay công nghệ 

mới, người sở hữu và sử dụng các thiết bị điện tử cá nhân sẽ cảm thấy phấn khích và 

niềm vui khi sử dụng sản phẩm. Trên thực tế, các thiết bị điện tử cá nhân được người 

sử dụng xem như vật “bất ly thân”, là phương tiện giải trí tạo cho họ niềm vui và cảm 

giác tận hưởng cuộc sống.  

4.7.1.2. Thang đó tính đổi mới của người tiêu dùng 

Thang đo tính đổi mới bẩm sinh: Đề tài này kế thừa thang đo của Hurt và cộng 

sự (1977) để điều chỉnh thang đo tính đổi mới bẩm sinh cho thị trường TP.HCM, Việt 

Nam. Kết quả kiểm định chính thức cho thấy thang đo tính đổi mới bẩm sinh được 

đo lường với bốn biến quan sát, thể hiện xu hướng đổi mới của người tiêu dùng trong 

cuộc sống như sự sẵn sàng thay đổi, tìm kiếm những trải nghiệm mới mẻ và tích cực 

cho bản thân cũng như xu hướng sáng tạo. Thang đo sau khi được kiểm định đạt các 

yêu cầu và giá trị nội dung, giá trị hội tụ, giá trị phân biệt cũng như giá trị liên hệ lý 

thuyết. So với các nghiên cứu trước đây, thang đo này là thang đo đơn hướng, có sự 
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tương đồng với thang đo của Goldsmith (2002). Goldsmith (2002) cho rằng một thang 

đo tốt là thang đo ngắn gọn nhưng vẫn bao quát được nội dung bản chất khái niệm 

được đo lường.  

Thang đo tính đổi mới theo sản phẩm: Thang đo tính đổi mới theo sản phẩm 

được phát triển dựa trên sự kế thừa thang đo DSI của Goldsmith và Hofacker (1991). 

Kết quả kiểm định chính thức thang đo cho thấy thang đo tính đổi mới theo sản phẩm 

đạt giá trị nội dung, giá trị phân biệt, giá trị hội tụ và giá trị lý liên hệ lý thuyết. Bốn 

biến quan sát trong thang đo bao gồm 2 biến quan sát kế thừa từ Goldsmith và 

Hofacker (1991) và hai biến quan sát được đề xuất từ kết quả nghiên cứu định tính. 

Đặc điểm của thang đo tính đổi mới theo sản phẩm thể hiện mức độ sẵn sàng đổi mới 

với sản phẩm và được đo lường qua sự quan tâm, xu hướng tìm hiểu về sản phẩm 

mới, sự hiểu biết và sẵn sàng mua sản phẩm mới. Kết quả kiểm định thang đo chính 

thức đã loại bỏ hai biến liên quan đến đo lường hành vi đổi mới trong thang đo gốc 

ban đầu, ủng hộ cho quan điểm của Goldsmith và cộng sự (1995); Hoffmann và Soyez 

(2010) cho rằng thang đo gốc đo lường hành vi chấp nhận sản phẩm mới hơn đặc 

điểm tính cách đổi mới. 

4.7.1.3. Thang đo ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới 

Các nghiên cứu  trước đây về hành vi chấp nhận sản phẩm mới chủ yếu đo lường 

ý định mua hay số sản phẩm mới mà cá nhân sở hữu và kết luận của các nghiên cứu 

này cũng cho thấy các kết quả khác nhau. Trong khi các nghiên cứu trước đây đồng 

nhất hai khái niệm, trong nghiên cứu này, hai thang đo được đánh giá đồng thời là ý 

định chấp nhận đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Thang đo ý định chấp nhận và 

hành vi chấp nhận sản phẩm mới được đo lường thống nhất qua các biến quan sát 

dạng phát biểu tự đánh giá. Các khái niệm đo lường trong mô hình là các khái niệm 

nhận thức, thái độ và hành vi được đo lường thông qua các phát biểu tự báo cáo, do 

đó đạt được các yêu cầu về độ tin cậy và giá trị của thang đo. Đây cũng là điểm mới 

của luận án khẳng định thang đo ý định chấp nhận và hành vi chấp nhận là hai thang 

đo phân biệt với nhau và thể hiện hai bước khác nhau trong quá trình chấp nhận sản 

phẩm mới.  
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4.7.2. Thảo luận về kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Nghiên cứu đề xuất 10 giả thuyết và kết quả kiểm định giả thuyết cho thấy 8 giả 

thuyết được chấp nhận, bao gồm 7 được chấp nhận ở mức ý nghĩa 0,01 bao gồm các 

giả thuyết H1, H2, H3, H7, H8, H9, H10 và riêng giả thuyết H6 được chấp nhận ở 

mức ý nghĩa 0,1. Hai giả thuyết H4, H5 không được chấp nhận trong nghiên cứu này. 

Nội dung tiếp theo thảo luận về các giả thuyết được chấp nhận và bác bỏ. 

4.7.2.1. Thảo luận về các giả thuyết được chấp nhận 

Giả thuyết H1 được chấp nhận cho thấy giá trị tiêu dùng của sản phẩm mới càng 

được đánh giá cao thì người tiêu dùng có xu hướng đổi mới cao hơn. Giá trị tiêu dùng 

có tương quan tích cực đến tính đổi mới bẩm sinh vì những người có xu hướng sẵn 

sàng đổi mới hay tính đổi mới bẩm sinh sẽ có những đặc điểm tính cách khác như tìm 

kiếm trải nghiệm về cảm giác mới và nhu cầu về sự độc nhất (Sheth và cộng sự, 1991; 

Steenkamp và cộng sự, 1999). Người tiêu dùng đổi mới có xu hướng cởi mở với 

những điều mới và sẽ bị kích thích hay thu hút bởi những điều mới lạ xung quanh họ 

(Hartman và Samra, 2008). Maden và Köker (2013) cho rằng các yếu tố thúc đẩy tính 

đổi mới của người tiêu dùng bao gồm giá trị nhận dạng xã hội, tự trọng cá nhân và 

giá trị tiêu dùng tiêu khiển (hedonic). Vì thế nếu giá trị tiêu dùng sản phẩm mới được 

truyền thông, những người có tính đổi mới cao sẽ nhận ra nhanh hơn so với nhóm đối 

tượng khác và từ đó giá trị tiêu dùng trở thành yếu tố thúc đẩy tính đổi mới của người 

tiêu dùng. Như vậy giả thuyết H1 ủng hộ các nghiên cứu trước đây khi xem xét tính 

đổi mới bẩm sinh cũng là yếu tố có thể thay đổi (Hirchman, 1980) và trong trường 

hợp nhóm sản phẩm điện tử cá nhân, tính đổi mới theo sản phẩm chịu tác động bởi 

yếu tố giá trị tiêu dùng mới. 

Giả thuyết H2 được chấp nhận nghĩa là khi giá trị tiêu dùng của một sản phẩm 

mới càng cao thì người tiêu dùng sẽ có xu hướng trở thành người đổi mới với sản 

phẩm đó. Các nhà nghiên cứu xem xét khẳng định vai trò của tính đổi mới theo một 

nhóm sản phẩm hay theo một lĩnh vực cụ thể (Goldsmith và Hofacker, 1991), tuy 

nhiên một cá nhân cũng thường quan tâm đến một hay một vài sản phẩm trong hạng 

mục nhất định (Grewal và cộng sự, 2000). Vì vậy, nghiên cứu này khẳng định tính 

đổi mới theo sản phẩm chịu tác động bởi giá trị tiêu dùng từ sản phẩm mới. Xét trong 
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bối cảnh một lĩnh vực có thể có rất nhiều loại sản phẩm khác nhau như ngành hàng 

điện tử/công nghệ dành cho cá nhân thì việc một cá nhân có xu hướng đổi mới với tất 

cả các sản phẩm công nghệ sẽ là khó khả thi vì mỗi người có sở thích, công việc cũng 

như điều kiện kinh tế nhất định.  

Giả thuyết H3 về tác động của tính đổi mới bẩm sinh đến tính đổi mới theo sản 

phẩm: Kết quả này ủng hộ một phần quan điểm của Goldsmith và cộng sự (1992); 

Roehrich (2004) các nghiên cứu cho rằng những người có tính đổi mới bẩm sinh sẽ 

có xu hướng trở thành người đổi mới trong một lĩnh vực nào đó. Kết quả này cũng 

tương đồng một phần với các kết quả nghiên cứu trước đây như Goldsmith và cộng 

sự (1995) nghiên cứu về các sản phẩm điện tử; Aydin (2009) nghiên cứu với sản 

phẩm điện thoại cầm tay; Hirunyawipada và Paswan (2006) với các sản phẩm công 

nghệ cao; Im và cộng sự (2007), Chao và cộng sự (2013) nghiên cứu với các sản 

phẩm điện tử cá nhân. Các nghiên cứu đều kết luận về tác động của tính đổi mới bẩm 

sinh với tính đổi mới theo lĩnh vực điện tử cá nhân. Điểm mới trong kết quả của đề 

tài này khẳng định tính đổi mới bẩm sinh có ảnh hưởng tích cực đến tính đổi mới theo 

sản phẩm nhất định trong bối cảnh nghiên cứu người tiêu dùng các sản phẩm điện tử 

cá nhân tại thị trường TP.HCM, Việt Nam. 

Giả thuyết H6 được chấp nhận đã khẳng định tính đổi mới theo sản phẩm có 

ảnh hưởng tích cực đến ý định chấp nhận sản phẩm mới dù mức độ tác động không 

đáng kể. Kêt quả này ủng hộ một phần cho các nghiên cứu của Bartels và Reinders 

(2011), Kaushik và Rahman (2014) khẳng định tính đổi mới theo lĩnh vực - DSI có 

ảnh hưởng tích cực đến ý định chấp nhận sản phẩm. Kết quả nghiên cứu cũng ủng hộ 

mô hình lý thuyết V-A-B, TRA, TPB cho thấy mối quan hệ nhân quả trong mô hình 

thứ bậc từ thái độ đến hành vi dự định. Như vậy, kết quả của luận án cho thấy tính 

đổi mới theo sản phẩm có tác động đến ý định chấp nhận sản phẩm mới nhưng ở mức 

độ yếu.  

Giả thuyết H7 được chấp nhận cho thấy tính đổi mới theo sản phẩm có ảnh 

hưởng thuận chiều đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Hệ số ước lượng cũng cho 

thấy tính đổi mới theo sản phẩm có tác động mạnh đến hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới cao hơn tác động đến ý định chấp nhận sản phẩm mới. Kết quả này tương đồng 
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một phần với nhiều kết quả nghiên cứu về mối quan hệ giữa tính đổi mới theo lĩnh 

vực - DSI và hành vi chấp nhận sản phẩm mới như nghiên cứu của Hirunyawipada 

và Paswan (2006); Chao và cộng sự (2013). Tuy nhiên, kết quả cũng thể hiện thang 

đo tính đổi mới theo sản phẩm là thang đo phù hợp cho thị trường TP.HCM, Việt 

Nam. Thang đo đã khắc phục nhược điểm của thang đo DSI khi cho rằng DSI không 

phải là thang đo tốt nhất để dự báo hành vi chấp nhận sản phẩm mới (Nasution và 

Astuti, 2012; Chao và cộng sự, 2012). Kết quả này cho thấy với thị trường TP.HCM, 

thang đo PSI là thang đo phù hợp hơn CII trong để dự đoán hành vi chấp nhận sản 

phẩm mới là các sản phẩm điện tử cá nhân. Nếu người tiêu dùng có tính đổi mới với 

loại sản phẩm điện tử nhất định càng cao họ sẽ chấp nhận sản phẩm mới với sản phẩm 

đó nhanh chóng và dễ dàng hơn so với các sản phẩm khác trong cùng lĩnh vực. 

Giả thuyết H8 và H9 trình bày mối quan hệ giữa giá trị tiêu dùng với ý định 

chấp nhận và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Khác với kết quả nghiên cứu các giá 

trị tiêu dùng riêng rẽ ảnh hưởng đến chấp nhận sản phẩm mới, kết quả nghiên cứu 

chấp nhận giả thuyết H8 và H9 đã ủng hộ mô hình giá trị - thái độ - hành vi của 

Homer và Kahle (1988) cũng như các mô hình nhận thức – thái độ - hành vi (TRA, 

TPB, TAM), các nghiên cứu của Turel và cộng sự (2010), Yang và cộng sự (2016), 

Al-Jundi và cộng sự (2019). Kết quả nghiên cứu cũng khẳng định giá trị tiêu dùng là 

khái niệm quan trọng trong marketing, có vai trò dự đoán các hành vi của người tiêu 

dùng (Gallarza và cộng sự, 2011) bao gồm ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành 

vi chấp nhận sản phẩm mới. 

Giả thuyết H10 đánh giá mối quan hệ giữa ý định chấp nhận sản phẩm mới và 

hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Kết quả này ủng hộ lý thuyết TRA, TPB và TAM 

khi cho rằng ý định hành vi là yếu tố tiền đề quan trọng của hành vi thực sự (Fishbein 

và Ajzen, 1975). Kết quả nghiên cứu cũng tương đồng một phần với các nghiên cứu 

của Jamieson và Bass (1989); Morwitz và cộng sự (2007); Alexander và cộng sự 

(2008); Wu và Chang (2016) khi các nghiên cứu đều kết luận rằng người tiêu dùng 

thường có ý định mua một sản phẩm mới trước khi quyết định mua sản phẩm thực 

sự. Tuy nhiên, kết quả này cũng ngược lại với kết quả của Chao và cộng sự (2016) 

cho rằng ý định mua và việc sở hữu sản phẩm mới không có mối liên hệ với nhau. 
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Như vậy, kết quả nghiên cứu này khẳng định trường hợp chấp nhận các sản phẩm 

mới là hành vi có sự cân nhắc, có kế hoạch. Khi ý định chấp nhận sản phẩm mới của 

người tiêu dùng càng cao thì hành vi chấp nhận sản phẩm mới càng tăng lên. Mối 

quan hệ này chỉ thể hiện một phần trong các nghiên cứu trước do cách thức đo lường 

chấp nhận sản phẩm mới chưa có sự thống nhất. Đề tài của luận án đã dựa trên các 

thuyết hành vi để làm rõ mối quan hệ giữa ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành 

vi chấp nhận sản phẩm mới, đồng thời khẳng định đây là hai khái niệm phân biệt, 

điều này chưa được kiểm chứng và khẳng định trong các nghiên cứu trước đây. 

4.7.2.2. Thảo luận về các giả thuyết bị bác bỏ 

Trong nghiên cứu này chỉ có hai giả thuyết bị bác bỏ, đó là giả thuyết H4 và H5. 

Giả thuyết H4 kiểm định tác động của tính đổi mới bẩm sinh đến ý định chấp nhận 

sản phẩm mới và giả thuyết H5 đánh giá tác động của tính đổi mới bẩm sinh đến hành 

vi chấp nhận sản phẩm mới. Vì vậy, phần này tập trung giải thích vì sao hai giả thuyết 

này bị bác bỏ trong bối cảnh nghiên cứu tại Việt Nam.  

Cơ sở để hình thành giả thuyết nghiên cứu H4 và H5 đó là dựa vào mô hình V-

A-B và một phần kết quả các nghiên cứu trước đây chứng minh mối quan hệ tích cực 

giữa CII và ý định chấp nhận sản phẩm dịch vụ mới (ví dụ: Limayem và cộng sự, 

2000; Jin và Suh, 2005; Okazaki, 2007; Cao Thị Thanh, 2014; Chao và cộng sự, 

2016). Tuy nhiên kết quả kiểm định mối quan hệ giữa tính đổi mới bẩm sinh và ý 

định chấp nhận sản phẩm điện tử cá nhân mới tại thị trường TP.HCM có sự khác biệt 

với các kết quả nghiên cứu trước đây. Kết quả này khẳng định tính đổi mới bẩm sinh 

không phải là yếu tố dự báo cho ý định chấp nhận sản phẩm mới. Bên cạnh đó, kết 

quả ủng hộ một phần quan điểm của Kauskik và Rahman (2014) khi cho rằng tính 

đổi mới bẩm sinh có vai trò tác động không đáng kể đến chấp nhận sản phẩm mới, 

cũng như tính đổi mới bẩm sinh có tác động đến ý định chấp nhận hơn hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới. 

Kết quả kiểm định giả thuyết H5 cho thấy sự tương đồng với các kết quả nghiên 

cứu của Venkatraman và Price (1990); Im và cộng sự (2003, 2007); Chao và cộng sự 

(2012). Các kết quả nghiên cứu này đều kết luận rằng tính đổi mới bẩm sinh không 

có tác động hoặc chỉ tác động rất nhỏ đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới, từ đó 
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khẳng định nhân tố tính đổi mới bẩm sinh không phải là yếu tố thích hợp để giải thích 

hành vi chấp nhận một sản phẩm mới. 

Như vậy, từ kết luận bác bỏ giả thuyết H4 và H5, kết quả của luận án đã khẳng 

định tính đổi mới bẩm sinh không phải là nhân tố quan trọng trong dự báo ý định 

chấp nhận và hành vi chấp nhận sản phẩm mới trong bối cảnh thị trường TP.HCM, 

Việt Nam. Trên thực tế, với một cá nhân ít nhiều sẽ sở hữu tính đổi mới bẩm sinh, 

thể hiện mức độ sẵn sàng thay đổi và khám phá những điều mới, những trải nghiệm 

mới, song mỗi cá nhân lại có đặc điểm riêng như sở thích, đam mê, đặc thù công việc, 

tình hình tài chính cũng như quan điểm và phong cách sống. Kết quả này được tiếp 

tục khẳng định thông qua việc phỏng vấn sâu với người tiêu dùng sau nghiên cứu 

định lượng nhằm hiểu rõ hơn về kết quả nghiên cứu. Kết quả phỏng vấn cho thấy nếu 

một người có thiên hướng cởi mở với những điều mới, trong đó bao gồm cả trải 

nghiệp hay tìm thông tin về sản phẩm mới nhưng chưa chắc họ sẽ có ý định chấp 

nhận sản phẩm mới và chấp nhận thực sự một sản phẩm mới bởi vì họ cho rằng sản 

phẩm mới chưa/không thực sự cần thiết với bản thân, một phần vì họ bị giới hạn về 

yếu tố tài chính cá nhân, nên họ phải cân nhắc sản phẩm phù hợp nhất để mua, sở hữu 

và sử dụng. Kết quả này cũng làm nổi bật hơn vai trò của tính đổi mới theo sản phẩm 

trong giải thích hành vi chấp nhận sản phẩm mới. 

4.7.2.3. Thảo luận về kết quả kiểm định vai trò của biến trung gian 

Luận án đã kiểm định tác động gián tiếp của các nhân tố trong mô hình. Kết quả 

kiểm định cho thấy tính đổi mới theo sản phẩm có vai trò trung gian giữa giá trị tiêu 

dùng và hành vi chấp nhận sản phẩm mới, kết quả này ủng hộ mô hình V-A-B( Homer 

và Kahle, 1988) , theo đó giá trị tiêu dùng không những có ảnh hưởng trực tiếp đến 

hành vi chấp nhận sản phẩm mới mà còn ảnh hưởng gián tiếp qua tính đổi mới theo 

sản phẩm, điều này cũng cho thấy giá trị tiêu dùng là tác nhân kích thích tính đổi mới 

của người tiêu dùng, từ đó thúc đẩy hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Bên cạnh đó, 

tính đổi mới theo sản phẩm có vai trò trung gian toàn phần (hoàn toàn) giữa tính đổi 

mới bẩm sinh và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Kết quả này có ý nghĩa khoa học 

và thực tiễn khi chứng minh vai trò trực tiếp và gián tiếp của nhân tố tính đổi mới 

theo sản phẩm, từ đó khẳng định tính đổi mới theo sản phẩm là yếu tố quan trọng 
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trong dự báo hành vi chấp nhận sản phẩm mới cũng như làm rõ được mối quan hệ 

thứ bậc giữa các khái niệm/cấp độ tính đổi mới của người tiêu dùng, bao gồm tính 

đổi mới bẩm sinh, tính đổi mới theo sản phẩm và đổi mới hành vi (chấp nhận sản 

phẩm mới). Cuối cùng, giá trị tiêu dùng có tác động gián tiếp đến hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới qua biến trung gian là ý định chấp nhận sản phẩm mới. Kết quả này 

ủng hộ các lý thuyết nền tảng bao gồm TRA, TPB và TAM.  

4.7.2.4. Thảo luận về kết quả phân tích đa nhóm của biến giới tính, thu nhập 

Kết quả kiểm định với phương pháp PLS-MGA cho thấy biến giới tính có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê về mối quan hệ giữa các cặp biến: giá trị tiêu dùng và 

tính đổi mới bẩm sinh, giá trị tiêu dùng và tính đổi mới theo sản phẩm, giá trị tiêu 

dùng và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Theo đó, người tiêu dùng là nam có xu 

hướng chấp nhận sản phẩm mới cao hơn so với nữ khi đánh giá cao về giá trị tiêu 

dùng của sản phẩm mới. Tuy nhiên, người tiêu dùng nữ nếu nhận thấy sản phẩm mới 

có giá trị tiêu dùng sẽ có xu hướng đổi mới cao hơn với sản phẩm đó cũng như có 

tương quan cao hơn với tính đổi mới bẩm sinh. 

Tương tự, với kết quả phân tích đa nhóm với hai nhóm thu nhập cao và trung 

bình - thấp cho thấy giữa hai nhóm thu nhập có khác biệt giữa tác động của giá trị 

tiêu dùng đến ý định chấp nhận, giá trị tiêu dùng đến hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới. Theo kết quả nhóm thu nhập cao, tác động của giá trị tiêu dùng đến ý định chấp 

nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới đều cao hơn nhóm có thu 

nhập thấp. Kết quả này cho thấy, nếu người tiêu dùng có thu nhập cao, và đánh giá 

về giá trị tiêu dùng của sản phẩm mới càng tích cực thì họ có xu hướng chấp nhận 

sản phẩm mới hơn nhóm có thu nhập thấp. Các kết quả này ủng hộ cho các nghiên 

cứu trước đây khẳng định những người trẻ tuổi và có thu nhập cao thường có xu 

hướng chấp nhận sản phẩm mới nhanh hơn (Im và cộng sự, 2003; Kim và cộng sự, 

2010).  
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TÓM TẮT CHƯƠNG 4 

Chương 4 đã trình bày kết quả kiểm định thang đo của các khái niệm nghiên 

cứu, kết quả kiểm định các giả thuyết cũng như thảo luận các kết quả nghiên cứu và 

so sánh kết quả này với các nghiên cứu trước đây, từ đó rút ra ý nghĩa của nghiên 

cứu. Kết quả quả phân tích thang đo cho thấy các khái niệm nghiên cứu đạt được độ 

tin cậy và giá trị nhất định. Kết quả kiểm định mối quan hệ giữa các khái niệm nghiên 

cứu trong mô hình khẳng định 8/10 giả thuyết nghiên cứu được chấp nhận. Trong 

chương tiếp theo nghiên cứu sẽ trình bày kết luận, những đóng góp và hàm ý quản trị 

của nghiên cứu, cũng những hạn chế của nghiên cứu này. 



 

142 

 

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

5.1. Kết luận 

Từ các thang đo đạt được trong thảo luận nhóm, với tổng cộng 45 biến quan sát, 

nghiên cứu định lượng sơ bộ với 250 quan sát được tiến hành nhằm kiểm định sơ bộ 

thang đo. Kết quả phân tích thang đo sơ bộ cho thấy 5 thang đo ban đầu với tổng cộng 

10 khái niệm bậc nhất được đo lường với 35 biến quan sát, loại 10 biến quan sát. Kết 

quả sau nghiên cứu định lượng sơ bộ được sử dụng làm cơ sở thiết kế bảng câu hỏi 

cho nghiên cứu chính thức với dữ liệu khảo sát là 915 người tiêu dùng các thiết bị 

điện tử cá nhân tại TP.HCM. Kết quả kiểm định thang đo chính thức giữ lại 9 khái 

niệm bậc nhất với 31 biến quan sát. 

Kết quả nghiên cứu đã khám phá và kiểm định mô hình đo lường khái niệm giá 

trị tiêu dùng sản phẩm mới tại thị trường TP.HCM, Việt Nam.  Kết quả cho thấy thang 

đo giá trị tiêu dùng sản phẩm mới là thang đo bậc hai dạng cấu tạo được đo lường bởi 

năm thành phần trong đó thành phần giá trị chức năng có vai trò đóng góp quan trọng 

nhất vào tạo dựng nên giá trị tiêu dùng, kế đến là giá trị tri thức, giá trị độc đáo, giá 

trị kinh tế và giá trị cảm xúc. Thang đo có các thành phần tương tự thang đo giá trị 

tiêu dùng của Sheth và cộng sự (1991); Sweeney và Soutar (2001). Theo đó, giá trị 

chức năng vẫn là thành phần quan trọng nhất khi thể hiện các lợi ích mà sản phẩm 

mới cung cấp cho người dùng, giá trị tri thức có vai trò quan trọng với một sản phẩm 

mới hơn nhóm sản phẩm hiện có vì “tính mới” của sản phẩm mang lại. Đặc biệt, 

nghiên cứu này đã khám phá thêm thành phần thang đo giá trị độc đáo mà sản phẩm 

mới có thể mang lại cho người tiêu dùng. Người tiêu dùng có xu hướng tìm kiếm 

những sản phẩm giúp mình có thể nổi bật, khác biệt so với đám đông. Giá trị kinh tế 

cũng được người tiêu dùng chú trọng trong đánh giá giá trị tiêu dùng sản phẩm mới 

khi xem xét đến các vấn đề tài chính và chi phí cho sản phẩm mới và thành phần cuối 

cùng là giá trị cảm xúc. Các thang đo tính đổi mới bẩm sinh, tính đổi mới theo sản 

phẩm, ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm mới đều đạt 

yêu cầu về độ tin cậy và giá trị của thang đo. 

Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc cho thấy trong 10 giả thuyết của mô hình 

đề xuất có 8 giả thuyết được chấp nhận, trong đó 7 giả thuyết có ý nghĩa thống kê 1% 
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(p value < 0,01), bao gồm các giả thuyết H1, H2, H3, H7, H8, H9, H10 và 1 giả thuyết 

được chấp nhận ở mức ý nghĩa thống kê 10% (p < 0,1) là giả thuyết H6. Hai giả thuyết 

không được chấp nhận trong nghiên cứu này là giả thuyết H4 và H5. 

Bảng 5.1: Tổng hợp kết quả kiểm định giả thuyết 
 

 Các giả thuyết Kết luận 

H1: Giá trị tiêu dùng sản phẩm mới có tác động cùng chiều 

đến tính đổi mới bẩm sinh 
Chấp nhận 

H2: Giá trị tiêu dùng sản phẩm mới có tác động cùng chiều 

đến tính đổi mới theo sản phẩm 
Chấp nhận 

H3: Tính đổi mới bẩm sinh có tác động cùng chiều đến 

tính đổi mới theo sản phẩm 
Chấp nhận 

H4: Tính đổi mới bẩm sinh có tác động cùng chiều đến ý 

định chấp nhận sản phẩm mới 
Bác bỏ 

H5: Tính đổi mới bẩm sinh có tác động cùng chiều đến 

chấp nhận sản phẩm mới 
Bác bỏ 

H6: Tính đổi mới theo sản phẩm có tác động cùng chiều 

đến ý định chấp nhận sản phẩm mới 
Chấp nhận 

H7: Tính đổi mới theo sản phẩm tác động cùng chiều đến 

hành vi chấp nhận sản phẩm mới 
Chấp nhận 

H8: Giá trị tiêu dùng sản phẩm mới có tác động cùng chiều 

đến ý định chấp nhận sản phẩm mới 
Chấp nhận 

H9: Giá trị tiêu dùng sản phẩm mới có tác động cùng chiều 

đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới 
Chấp nhận 

H10: Ý định chấp nhận sản phẩm mới có tác động cùng 

chiều đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới  
Chấp nhận 

 

Nguồn: Tổng hợp từ kết quả nghiên cứu 

Kết quả phân tích mô hình cấu trúc cho thấy giá trị tiêu dùng có tác động cùng 

chiều đến tính đổi mới của người tiêu dùng với cả hai mức độ đổi mới là tính đổi mới 

bẩm sinh và tính đổi mới theo sản phẩm, giá trị tiêu dùng cũng có tác động cùng chiều 

đến ý định chấp nhận và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Kết quả này cho thấy 

thang đo giá trị tiêu dùng đạt được tiêu chí về giá trị liên hệ lý thuyết. Khi người tiêu 

dùng cảm nhận về giá trị tiêu dùng sản phẩm mới càng cao thì tính đổi mới có xu 

hướng đổi mới càng cao cũng như gia tăng như ý định chấp nhận và hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới. Kết quả kiểm định vai trò trung gian cũng cho thấy tính đổi mới 
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theo sản phẩm có vai trò trung gian một phần giữa giá trị tiêu dùng và hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới. 

Với nhân tố tính đổi mới của người tiêu dùng, tính đổi mới bẩm sinh không có 

tác động có ý nghĩa thống kê đến ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành chấp nhận 

sản phẩm mới. Kết quả này ủng hộ các kết quả nghiên cứu trước đây cho rằng tính 

đổi mới bầm sinh không tác động hoặc tác động không đáng kể đến hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới như nghiên cứu của Im và cộng sự (2007). Kết quả cũng cho thấy 

dù không có tác động trực tiếp nhưng tính đổi mới tác động bẩm sinh lại có tác động 

gián tiếp thông qua biến trung gian là tính đổi mới theo sản phẩm, nghĩa là tính đổi 

mới theo sản phẩm có vai trò trung gian toàn phần. Kết quả ủng hộ một phần các 

nghiên cứu trước đây khẳng định tính đổi mới theo lĩnh vực (DSI) có vai trò trung 

gian giữa tính đổi mới bẩm sinh và chấp nhận sản phẩm mới (ví dụ: Hirunyawipada 

và Paswan, 2006; Chao và cộng sự, 2016). Tuy nhiên, điểm mới của nghiên cứu là 

phát triển và đo lường tính đổi mới theo sản phẩm thay vì sử dụng khái niệm tính đổi 

mới theo lĩnh vực như các nghiên cứu trước đây. Bên cạnh đó, tính đổi mới theo sản 

phẩm cũng có tác động trực tiếp đến ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới, trong đó mối quan hệ giữa tính đổi mới theo sản phẩm và hành 

vi chấp nhận có mức độ cao hơn và rõ ràng hơn. Như vậy, các doanh nghiệp sẽ có cơ 

hội thành công hơn hơn nếu phát hiện và tiếp cận với những người đổi mới đối với 

sản phẩm nhất định chứ không phải là những người đổi mới nói chung hay đổi mới 

theo lĩnh vực.  

5.2. Hàm ý quản trị 

5.2.1. Hàm ý từ kết quả kiểm định tác động của giá trị tiêu dùng 

Hàm ý dựa trên kết quả kiểm định tác động của giá trị tiêu dùng đến tính đổi 

mới bẩm sinh, tính đổi mới theo sản phẩm, ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành 

vi chấp nhận sản phẩm mới. Kết quả kiểm định giả thuyết và hệ số hồi quy chuẩn hóa 

cho thấy giá trị tiêu dùng có tác động thuận chiều đến tính đổi mới bẩm sinh (0,409) 

và tính đổi mới theo sản phẩm (0,328). Giá trị tiêu tiêu dùng cũng có tác động cùng 

chiều đến ý định chấp nhận sản phẩm mới (0,607) và chấp nhận sản phẩm mới 

(0,476). Ngoài ra, giá trị tiêu dùng cũng là yếu tố thúc đẩy tính đổi mới theo sản 
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phẩm, từ đó dẫn đến hành vi chấp nhận sản phẩm. Vì vậy, các doanh nghiệp cần tìm 

cách gia tăng giá trị tiêu dùng sản phẩm mới theo quan điểm của người tiêu dùng. 

Dựa vào các giá trị tiêu dùng mà người tiêu dùng mong muốn, doanh nghiệp có thể 

xem xét khả năng của mình trong việc tạo dựng và truyền thông đến khách hàng mục 

tiêu, tối đa hóa giá trị tiêu dùng của một sản phẩm mới, từ đó gia tăng hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới. 

Để cung cấp/tạo dựng chính xác và gia tăng giá trị tiêu dùng cho sản phẩm mới, 

các doanh nghiệp cần dựa vào các thành phần tạo dựng/đóng góp vào giá trị tiêu dùng. 

Theo kết quả nghiên cứu, thành phần có đóng góp mạnh nhất là giá trị chức năng (β 

= 0,402); kế đến lần lượt là giá trị tri thức (β = 0,332); giá trị độc đáo (β = 0,315) , giá 

trị kinh tế (β = 0,314) và giá trị cảm xúc (β = 0,227). Từ kết quả này, để gia tăng giá 

trị tiêu dùng thì cần tập trung gia tăng các giá trị thành phần theo thứ tự trên. Với từng 

thành phần giá trị tiêu dùng, doanh nghiệp có thể dựa vào trọng số của các biến quan 

sát trong mô hình đo lường (outer weight), thể hiện mức độ đóng góp của biến quan 

sát đối với nhân tố , từ đó các hàm ý được đề xuất cụ thể như sau: 

Về giá trị chức năng, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các sản phẩm điện tử 

cá nhân nên tạo dựng và truyền thông các giá trị ưu việt của sản phẩm mới so với các 

sản phẩm cùng phân khúc hiện có trên thị trường qua tiêu chí như sản phẩm mới có 

nhiều ưu việt hơn so với sản phẩm hiện tại (FUNC2: 0,419); ngoài ra sản phẩm mới 

phải cung cấp cho người tiêu dùng nhiều lợi ích, hỗ trợ cho các hoạt động cuộc sống 

hàng ngày và công việc của họ (FUNC1: 0,390); và cuối cùng là giá trị chức năng sẽ 

đạt được khi sản phẩm mới thể hiện sự đột phá về công nghệ và mang lại cho người 

tiêu dùng thêm nhiều tính năng mới (FUNC3: 0,369). 

Nhằm tạo dựng và truyền thông về giá trị tri thức, doanh nghiệp nên tập trung 

vào các tiêu chí theo thứ tự như giúp người dùng sản phẩm mới có thể “cập nhật kiến 

thức mới về công nghệ” - EPIS3 (0,426) và “kích thích trí tò mò” của người sử dụng 

- EPIS2 (0,357) và giúp người sử dụng sản phẩm mới tư duy tốt hơn - EPIS1 (0,355). 

Với giá trị độc đáo, doanh nghiệp nên tập trung sáng tạo và truyền thông dựa 

vào các tiêu chí “thể hiện cá tính độc đáo của bản thân” - UNIQ2 (0,403); “trở nên 

khác biệt hơn so với với những người khác” - UNIQ3 (0,394) và “nổi bật hơn so với 
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những người khác” - UNIQ1 (0,390). Như vậy, có thể thấy yếu tố tạo khác biệt và 

nổi bật của người sở hữu và sử dụng sản phẩm mới rất quan trọng. 

Về giá trị kinh tế, doanh nghiệp nên chú trọng vào các tiêu chí như định giá sản 

phẩm phù hợp với thu nhập của khách hàng mục tiêu, được người tiêu dùng đánh giá 

là “có giá cả phù hợp” - ECO1 (0,414); giúp cho người sử dụng đạt được các lợi ích 

kinh tế - ECO3 (0,408) và giá phải có sự “tương xứng với chất lượng” - ECO2 

(0,369). Như vậy, có thể thấy người tiêu dùng rất chú trọng đến giá cả sản phẩm mới  

và các lợi ích về mặt kinh tế do sản phẩm mới mang lại.  

Về giá trị cảm xúc, doanh nghiệp nên chú trọng vào khâu truyền thông sản phẩm 

mới với các thông điệp từ sản phẩm mới giúp “đem lại cho tôi niềm vui cá nhân” - 

EMOT1 (0,397), “khiến cuộc sống của tôi thú vị và sôi động hơn” - EMOT2 (0,377); 

và “mang lại sự thỏa mãn hơn trong cuộc sống” - EMOT3 (0,350). Có thể thấy hàm 

ý này giúp doanh nghiệp tập trung vào việc tạo cảm xúc cho người tiêu dùng khi sử 

dụng sản phẩm mới.  

Việc hiểu rõ các giá trị tiêu dùng giúp cho doanh nghiệp có thể tiến gần hơn với 

khách hàng mục tiêu, thu hẹp khoảng cách giữa giá trị mà doanh nghiệp dự định tạo 

dựng, cung cấp cho khách hàng và giá trị tiêu dùng khách hàng kỳ vọng nhận được. 

Tuy nhiên, việc tạo dựng và chuyển giao các giá trị tiêu dùng cho thị trường mục tiêu 

phụ thuộc vào nhiều yếu tố như nguồn lực của doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh. 

Để có thể đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, thì các hoạt động hậu thuẫn có vai 

trò rất quan trọng như đầu tư cho nghiên cứu và phát triển (R&D); công tác nghiên 

cứu thị trường để tìm hiểu nhu cầu, sở thích của người tiêu dùng, chiến lược truyền 

thông sản phẩm mới, các hoạt động kích hoạt thương hiệu. Một số giải pháp được đề 

xuất như sau: 

Thứ nhất, các doanh nghiệp nên chú trọng phát triển và hoàn thiện các tính năng 

cho sản phẩm, thông qua hoạt động R&D và khảo sát nhu cầu về các chức năng, tính 

năng sản phẩm mới để có thể cung cấp cho người sử dụng những giải pháp mới liên 

quan đến công việc và cuộc sống. Nhu cầu của người tiêu dùng thường thay đổi liên 

tục cùng với sự thay đổi của công nghệ, nên doanh nghiệp cần duy trì hoạt động 
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nghiên cứu thị trường để nắm bắt xu hướng và thị hiếu của người tiêu dùng, từ đó 

phát triển sản phẩm mới phù hợp và có cơ sở định vị sản phẩm mới trên thị trường. 

Thứ hai, trong công tác truyền thông sản phẩm mới, doanh nghiệp nên tập trung 

các thông điệp về các điểm nổi bật của sản phẩm so với các sản phẩm hiện có, nhấn 

mạnh sự thách thức bản thân của người tiêu dùng khi trải nghiệm sản phẩm mới. Các 

doanh nghiệp có thể lựa chọn những tính năng độc đáo nhất của sản phẩm để truyền 

thông và tiếp cận với những đối tượng khách hàng luôn tìm kiếm sự khác biệt. Bằng 

các thông điệp tạo điểm nhấn trong truyền thông như sự độc đáo, phá cách, khoe cá 

tính bản thân, bên cạnh đó là truyền thông về phiên bản có giới hạn (limited) của sản 

phẩm mới để tiếp cận với những người tiêu dùng đang tìm kiếm sự độc đáo từ sản 

phẩm mới. Bên cạnh đó, các thông điệp truyền thông cũng hướng đến niềm vui cá 

nhân, sự tận hưởng và sự thỏa mãn với cuộc sống thông qua việc sử dụng các sản 

phẩm điện tử cá nhân mới.  

Thứ ba, doanh nghiệp cần chú trọng khâu định giá sản phẩm cho phù hợp với 

khả năng chi trả của khách hàng mục tiêu, việc thăm dò giá trước khi tung sản phẩm 

là một điều cần thiết. Ngoài ra, các sản phẩm mới hiện tại nên xem xét xu hướng tích 

hợp các tính năng để có thể mang lại lợi ích kinh tế tối ưu cho người sử dụng. 

5.2.2. Hàm ý từ kết quả kiểm định tác động của nhân tố tính đổi mới  

McCarthy và cộng sự (1999) đã khẳng định nhà marketing sẽ có cơ hội thành 

công cao hơn khi tung sản phẩm mới ra thị trường nếu xác định được những người 

đổi mới theo nhóm sản phẩm cụ thể chứ không phải là những người đổi mới nói 

chung. Tuy nhiên, nghiên cứu này cung cấp bằng chứng khoa học về tác động tích 

cực giữa tính đổi mới theo sản phẩm đến ý định chấp nhận và hành vi chấp nhận sản 

phẩm mới. Vì thế, các doanh nghiệp khi muốn giới thiệu một sản phẩm mới ra thị 

trường nên tập trung nỗ lực marketing vào nhóm đối tượng khách hàng có tính đổi 

mới theo sản phẩm mà doanh nghiệp dự định tung ra thị trường hơn là tập trung vào 

nhóm đối tượng có tính đổi mới bẩm sinh. 

Việc nhận dạng ra phân khúc tiềm năng là những người chấp nhận sớm hay tiên 

phong trong chấp nhận một sản phẩm mới rất quan trọng. Các doanh nghiệp có thể 

dựa vào thang đo PSI để xác định được những người có tính đổi mới sản phẩm. Những 
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cá nhân có tính đổi mới theo sản phẩm điện tử cá nhân cụ thể sẽ quan tâm nhiều hơn 

đến sản phẩm hơn các sản phẩm điện tử cá nhân khác - PSI4 (0,305),  cũng vì thế họ 

được xem là một “chuyên gia” về sản phẩm đó, họ có nhiều hiểu biết về sản phẩm 

cũng như các thông tin liên quan đến sản phẩm - PSI3 (0,297), cũng như họ sẵn sàng 

xem xét đến việc mua sản phẩm đó nếu biết thông tin về nó - PSI1 (0,289) và họ cũng 

là người luôn chủ động tìm kiếm, cập nhật thông tin liên quan đến về các sản phẩm 

mới - PSI2 (0,257). Từ những hiểu biết về sản phẩm công nghệ, người đổi mới theo 

sản phẩm có thể xem là một chuyên gia với sản phẩm đó và là người dẫn dắt ý kiến 

cộng đồng (Goldsmith và Newell, 1997) cũng như đưa ra các phản hồi về sản phẩm 

mới cho doanh nghiệp. Để có thể phát hiện và tiếp cận với những người đổi mới theo 

sản phẩm, môt số giải pháp được đề xuất như sau: 

Để có thể phát hiện những người đổi mới, các doanh nghiệp có thể chủ động tạo 

nhiều kênh truyền thông để có thể gia tăng sự tiếp cận, tương tác nhằm phát hiện 

những cá nhân có xu hướng đổi mới với từng sản phẩm cụ thể, ví dụ doanh nghiệp 

có thể phát triển các nhóm, câu lạc bộ, các diễn đàn (forum), các trang mạng xã hội 

hay nói chung là có chiến lược phát triển cộng đồng thương hiệu (brand community), 

bao gồm các thành viên có quan tâm đến sản phẩm của doanh nghiệp. Trên thực tế, 

doanh nghiệp có thể dễ dàng tạo lập các trang mạng xã hội để tương tác với khách 

hàng mục tiêu, thu thập thông tin từ khách hàng cũng như hỗ trợ việc chăm sóc khác 

hàng của doanh nghiệp. Ngoài ra, tham gia vào các nhóm, các diễn đàn hay cộng 

đồng mạng khác cũng là cách để doanh nghiệp tiếp cận được với những người có tính 

đổi mới với từng sản phẩm điện tử cá nhân. Những người có tính đổi mới cao thường 

có kiến thức về sản phẩm nên họ cũng có xu hướng chia sẻ ý kiến hơn là người tìm 

kiếm ý kiến (opinion seekers) vì thế những ý kiến từ những cá nhân này sẽ là nguồn 

ý tưởng phong phú cho các cải tiến sản phẩm mới. 

Sau khi xác định được rõ những người đổi mới theo sản phẩm, trong giai đoạn 

giới thiệu sản phẩm mới, các nhãn hàng có thể chủ động mời những người có tính đổi 

mới cao đối với sản phẩm này tham gia vào các hoạt động truyền thông của doanh 

nghiệp. Ví dụ, doanh nghiệp có thể chủ động mời những đối tượng này tham gia vào 

các buổi lễ ra mắt, giới thiệu sản phẩm, trải nghiệm sản phẩm và đánh giá (review) 
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về sản phẩm mới, tạo những cuộc thi hay tạo những chủ đề thảo luận để thu hút sự 

tranh luận sôi nổi về sản phẩm mới.  

Vì tính đổi mới theo sản phẩm có vai trò trung gian giữa tính đổi mới bẩm sinh 

và hành vi chấp nhận sản phẩm mới, người tiêu dùng có tính đổi mới bẩm sinh có xu 

hướng dễ chấp nhận những điều mới mẻ từ đó họ cũng có xu hướng trở thành những 

người đổi mới với một sản phẩm nào đó trong nhóm sản phẩm mà họ quan tâm. Như 

vậy, tính đổi mới cá nhân có thể phát triển như là một quá trình thứ bậc về nhận thức.  

Những người sở hữu tính đổi mới bẩm sinh thường là người “sẵn sàng trải nghiệm 

những điều mới mẻ” trong cuộc sống - CII2 (0,319), có xu hướng trải nghiệm cách 

sống mới và những điều tốt hơn so với trước đây - CII3 (0,311), họ sẵn sàng chấp 

nhận những ý tưởng mới - CII1 (0,304) và là người có nhiều ý tưởng sáng tạo - CII4 

(0,298). Do đó, doanh nghiệp nên đẩy mạnh các giải pháp truyền thông về sản phẩm 

mới cũng như tạo cơ hội nhiều hơn để sản phẩm mới có thể được xuất hiện, ví dụ 

thông qua hoạt động trưng bày sản phẩm tại cửa hàng hay hoạt động quảng cáo 

thương mại.  

5.2.3. Hàm ý quản trị từ kết quả phân tích đa nhóm với biến số giới tính và thu 

nhập  

Từ kết quả phân tích đa nhóm cho thấy, các nhà marketing nên chú trọng vào 

nhóm nam giới có thu nhập cao để tạo dựng và truyền thông giá trị tiêu dùng sản 

phẩm mới vì nhóm này có xu hướng chấp nhận sản phẩm mới cao hơn nếu nhận thức 

về giá trị tiêu dùng sản phẩm mới cao hơn. Có thể thấy trên thực tế, nam giới thường 

có kiến thức và sự am hiểu hơn về công nghệ và là người sẵn sàng chi tiền cho các 

sản phẩm công nghệ hơn so với nữ giới. Tuy nhiên, cũng cần chú ý đến nhóm nữ giới 

vì đây là nhóm khách hàng tiềm năng khi họ sẵn sàng trở thành người đổi mới khi 

đánh giá về giá trị tiêu dùng tổng quát mà sản phẩm mới mang lại, từ đó dẫn đến hành 

vi chấp nhận sản phẩm mới. 

5.3. Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo 

Mặc dù đã đạt được một số kết quả nhất định, đề tài luận án không tránh khỏi 

những hạn chế. Vì thế, một số định hướng nghiên cứu tiếp theo cũng được đề xuất để 

khắc phục các hạn chế của nghiên cứu này, cụ thể như sau: 
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Thứ nhất, do giới hạn về nguồn lực nghiên cứu, người nghiên cứu chỉ thu thập 

dữ liệu thời điểm, nghĩa là khảo sát một lần duy nhất về ý định chấp nhận và hành vi 

chấp nhận sản phẩm mới (cross-sectional study) trong khi còn nhiều tranh cãi về cách 

đo lường ý định hành vi và hành vi thực sự. Các nghiên cứu tiếp theo có thể xem xét 

đo lường ý định chấp nhận và hành vi chấp nhận sản phẩm mới tại hai thời điểm trước 

và sau khi sản phẩm mới có mặt trên thị trường hay còn gọi là nghiên cứu theo thời 

gian (longitudinal study).  

Thứ hai, nghiên cứu này chỉ thu thập dữ liệu người tiêu dùng tại khu vực nội 

thành TP.HCM, những người trong khu vực nội thành có thể dễ dàng tiếp cận với các 

sản phẩm mới hơn. Vì thế, các nghiên cứu sau này có thể sử dụng bộ thang đo của 

luận án hoặc tiếp tục phát triển thang đo mới và nghiên cứu thêm các quận huyện 

ngoại thành để có thể gia tăng tính đại diện. 

Thứ ba, nghiên cứu chỉ khảo sát hành vi chấp nhận sản phẩm mới nhưng chưa 

đề cập đến việc chấp nhận sản phẩm mới là sản phẩm của thương hiệu mới hay thương 

hiệu người dùng đang/đã từng sở hữu. Hơn nữa, luận án chỉ đánh giá hành vi chấp 

nhận một sản phẩm mới thông qua hai bước ý định chấp nhận và hành vi chấp nhận 

trong khi nhiều quan điểm cho rằng chấp nhận sản phẩm mới là một quá trình phức 

tạp. Các nghiên cứu tiếp theo có thể xem xét cách thức đo lường khác hay bước khác 

trong chấp nhận sản phẩm mới như các bước sau chấp nhận (post-adoption). 

Thứ tư, về thành phần của giá trị tiêu dùng, nghiên cứu này dựa trên lý thuyết 

chủ yếu của Sheth và cộng sự (1991) để phát triển các thành phần giá trị tiêu dùng. 

Các thành phần chỉ tập trung vào các giá trị đến từ sản phẩm mà có thể bỏ qua các 

giá trị liên quan đến hậu mãi và dịch vụ. Các nghiên cứu tiếp theo có thể xem xét các 

thuyết khác hoặc bổ sung thành phần thang đo giá trị tiêu dùng phù hợp khi nghiên 

cứu với nhóm sản phẩm điện tử cá nhân. 

Thứ năm, tính đổi mới của người tiêu dùng cũng là khái niệm phức tạp, các 

nghiên cứu sau có thể tiếp tục theo xu hướng tích hợp các loại/cấp độ tính đổi mới để 

có thể xác định được khái niệm tính đổi mới phù hợp nhất trong dự đoán hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới cũng như xem xét các vai trò khác nhau của các loại/cấp độ tính 

đổi mới của người tiêu dùng, ví dụ như như vai trò điều tiết. 
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PHỤ LỤC 1: Khái niệm về giá trị và giá trị cảm nhận 

(1) Khái niệm giá trị 

Khái niệm “giá trị” được nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác  nhau như tâm lý, xã 

hội học, triết học, kinh tế học và marketing, vì thế giá trị được hiểu theo nhiều cách 

khác nhau. Khái niệm giá trị có nguồn gốc từ ngành khoa học tâm lý xã hội, theo đó, 

giá trị được xem như một niềm tin lâu dài định hướng hành động và được đánh giá 

thông qua các mục tiêu và tình huống cụ thể (Davis, 1989). Giá trị có thể hiện hữu 

với một cá nhân hoặc xã xã hội nào đó nhưng có thể không tồn tại với cá nhân hay 

xã hội khác, được phát triển và sáng tạo trong quá trình phát triển của con người 

(Phạm Minh Hạc, 2012). Giá trị thường được xem xét theo hai cách thức: (1) các 

mục tiêu cá nhân mà một người mong muốn đạt được; và (2) nhóm hành vi mà cá 

nhân xem như phương tiện để đạt được các mục tiêu (Rokeach, 2008). Do đó, các 

giá trị được chia thành hai nhóm giá trị công cụ (instrument value) và giá trị cuối 

cùng (terminal value). Hai nhóm giá trị này bổ sung cho nhau, các giá trị cuối cùng 

đại diện cho trạng thái mong muốn đạt được, trong khi các giá trị công cụ thể hiện 

các loại hành vi để đạt được những giá trị cuối cùng. 

Để hiểu rõ khái niệm liên quan đến giá trị, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng cần 

phải làm rõ khái niệm về giá trị (value) và các giá trị (values). Các nhà nghiên cứu 

không giải thích sự khác biệt giữa hai thuật ngữ (ví dụ: Holbrook, 1999; Ledden và 

cộng sự, 2007) hoặc rất ít các nghiên cứu phân biệt giữa “giá trị” và “các giá trị” mặc 

dù điều này rất cần thiết (Chang và Dibb, 2012). Giá trị được xem như khái niệm “bất 

định” (amorphous concept) (Zeithaml và Bitner, 1996, trang 33), phức tạp vì sự khác 

biệt về nhận thức của người tiêu dùng, nhà nghiên cứu cũng như nhà quản trị (Gallarza 

và Saura, 2006). Các nhà nghiên cứu thường sử dụng hai thuật ngữ “giá trị” và “các 

giá trị” thay thế lẫn nhau (ví dụ: Lai, 1995), do vậy các nghiên cứu dường như đánh 

đồng hai khái niệm là một, từ đó dẫn đến sự mơ hồ và khó hiểu về bản chất và phạm 

vi của hai khái niệm này (Chang và Dibb, 2012). Oliver (1999) đề xuất cách thức 

phân biệt hai khái niệm “giá trị” và “các giá trị” thông qua xem xét mối quan hệ giá 

trị tiêu dùng (consumption value) và giá trị cá nhân (personal values) vì một người 

có thể đạt được các giá trị cá nhân thông qua sở hữu và tiêu dùng sản phẩm (Huber 
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và cộng sự, 2001). Các giá trị cá nhân được xem như các nguyên tắc mà cá nhân hay 

nhóm thừa nhận và mỗi người sẽ quan tâm tới các giá trị khác nhau (Schwartz, 1994). 

Các giá trị dựa trên các mục tiêu mong muốn đạt được, có tầm quan trọng khác nhau 

và có vai trò định hướng nguyên tắc sống của cá nhân hay toàn xã hội, từ đó định 

hướng trong việc đánh giá con người, hành vi và sự kiện. Các giá trị này giúp một cá 

nhân có thể đạt được các mục tiêu bao gồm: đáp ứng lợi ích của toàn xã hội; thúc đẩy 

hành vi, định hướng hành vi và cảm xúc; định hình các tiêu chuẩn để đánh giá và biện 

minh cho hành động; và có thể đạt được thông qua quá trình tham gia nhóm hay quá 

trình tự trải nghiệm học tập của bản thân (Schwartz, 1994). 

Holbrook (1999) phân biệt khái niệm “giá trị” là sự đánh giá hay quyết định 

mang tính ưu tiên, cân nhắc và được xem như đánh giá tổng thể trong khi “các giá 

trị” là các tiêu chuẩn (standards), nguyên tắc (rules), chuẩn mực (norms) làm nền tảng 

định hướng cho các hành vi). Nói cách khác, giá trị là sự đánh giá, xem xét kết hợp 

giữa các lợi ích và sự hi sinh; là kết quả đánh giá từ sự tương tác của người tiêu dùng 

với sản phẩm, dịch vụ (Payne và Holt, 2001). Trái lại, các giá trị thể hiện niềm tin cá 

nhân về những mục tiêu mà người đó mong muốn đạt được, là các tiêu chuẩn mà các 

cá nhân cân nhắc trong các quyết định. Xét về góc độ kinh tế, khái niệm giá trị xem 

xét về tính hữu dụng hay khả năng thỏa mãn người tiêu dùng. Thuyết lợi ích (vị lợi) 

hay thuyết hữu dụng cung cấp nền tảng cho khái niệm giá trị khi cho rằng người tiêu 

dùng xem xét giá trị dựa vào sự khác biệt giữa các lợi ích do sản phẩm mang lại và 

những thuộc tính bất lợi của sản phẩm chính là giá cả sản phẩm.  

(2) Khái niệm giá trị cảm nhận 

Trong nghiên cứu về marketing, khái niệm giá trị cảm nhận (perceived value) 

là một trong những khái niệm phổ biến nhất và được xem là yếu tố quan trọng để 

giải thích hành vi của người tiêu dùng (Sheth và cộng sự, 1991; Zeithaml, 1988). 

Kết quả tổng quan lý thuyết cho thấy có nhiều cách khái niệm khác nhau dựa theo 

bối cảnh nghiên cứu về giá trị cảm nhận. Các khái niệm được sử dụng rất đa dạng 

như giá trị khách hàng (customer value) (ví dụ: Woodruff, 1997; Khalifa, 2014); 

giá trị người tiêu dùng (consumer values) (ví dụ: Lai, 1995; Holbrook, 1999; 

Nwankwo và cộng sự, 2014); giá trị tiêu dùng (consumption value) (ví dụ: Sheth 
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và cộng sự, 1991; Kainth và Verma, 2011; Hur và cộng sự, 2012); giá trị cảm nhận 

của người tiêu dùng - consumer perceived value (Sweeney và Soutar, 2001); giá 

trị cảm nhận của khách hàng - customer perceived value (Lapierre, 2000; Eggert 

và Ulaga, 2002). Như vậy, giá trị cảm nhận có thể được xem xét dưới góc độ của 

tổ chức (doanh nghiệp) hay góc độ cá nhân (người tiêu dùng). Các nghiên cứu cho 

rằng khi các nhà markteing hướng tới đối tượng khách hàng là tổ chức hay doanh 

nghiệp (B2B-business to business) thì cần nghiên cứu giá trị khách hàng (customer 

value), còn với doanh nghiệp hướng tới nhóm khách hàng cá nhân (B2C-business 

to consumer) thì khái niệm giá trị tiêu dùng (consumption value) chính là vấn đề 

nghiên cứu quan trọng với doanh nghiệp (Holbrook, 1999).  

Chang và Dibb (2012) đã tổng hợp các nghiên cứu về giá trị cảm nhận khách hàng 

(customer-perceived value) trong nhiều bối cảnh và lĩnh vực nghiên cứu khác nhau 

như marketing, tâm lý học, kinh tế học và giá trị. Tổng hợp của tác giả trong lĩnh 

vực marketing, lý thuyết giá trị cảm nhận được nghiên cứu theo năm nhóm: khách 

hàng tổ chức - B2B (giá trị cảm nhận đối với khách hàng là tổ chức), khách hàng 

cá nhân - B2C (nghiên cứu giá trị cảm nhận dưới góc độ người tiêu dùng); nghiên 

cứu giá trị trong tiêu dùng dịch vụ, giá trị trong marketing mối quan hệ và e-

marketing (marketing qua phương tiện số). Lobasenko (2017) phân loại ba nhóm 

giá trị cảm nhận, đó là giá trị khách hàng (customer value), giá trị mua sắm 

(shopping value) và giá trị tiêu dùng (consumption value). Theo đó, giá trị khách 

hàng là các giá trị mà khách hàng kỳ vọng khi mua hàng hóa và dịch vụ, giá trị 

mua sắm (shopping value) là các giá trị có được khi khách hàng đang trải nghiệm 

hoạt động mua sắm tại điểm bán và giá trị tiêu dùng là giá trị đạt được thông qua 

việc mua và sử dụng sản phẩm. Dù tồn tại nhiều khái niệm khác nhau, các nghiên 

cứu đều thừa nhận và sử dụng khái niệm của Zeithaml (1988) trong các bối cảnh 

nghiên cứu khác nhau mặc dù khái niệm của Zeithaml (1988) được xem xét về giá 

trị cảm nhận theo quan điểm của người tiêu dùng.  
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PHỤ LỤC 2: Các quan điểm về đo lường giá trị tiêu dùng 

Tùy thuộc vào cách thức khái niệm, các nhà nghiên cứu có cách thức đo lường 

khác nhau về giá trị tiêu dùng. Parasuraman (1997) đã lưu ý rằng vì tính chất đa dạng 

và phức tạp trong khái niệm giá trị tiêu dùng nên việc áp dụng cũng như phát triển 

một thang đo chuẩn cho khái niệm này là một thách thức lớn.  Woodruf (1997) cũng 

đề nghị rằng các nhà nghiên cứu cần tiếp tục phát triển, bổ sung và làm phong phú 

thêm khái niệm giá trị tiêu dùng để hiểu rõ về nhận thức của người tiêu dùng trong 

từng tình huống. Nhiều tác giả cho rằng nghiên cứu về giá trị  tiêu dùng cảm nhận 

vẫn chỉ dừng ở giai đoạn phát triển khái niệm, cần tiếp tục nghiên cứu về cách thức 

đo lường giá trị tiêu dùng trong các bối cảnh khác nhau (Zauner và cộng sự, 2015), 

ví dụ như đo lường giá trị tiêu dùng của sản phẩm mới (Chaudhuri và cộng sự, 2010). 

Kết quả tổng quan tài liệu cho thấy các nghiên cứu đo lường giá trị tiêu dùng 

theo ba hướng khác nhau. Thứ nhất, giá trị tiêu dùng được xem như là giá cả hay chi 

phí khi các nhà triết học trước thế kỷ XVI đánh đồng khái niệm giá trị và giả cả, coi 

chúng là hai khái niệm tương đương (Sewall, 1901, trích trong Babin và cộng sự, 

1994). Cách thức thứ hai xem xét giá trị cảm nhận là sự đánh giá dựa trên các lợi ích 

đạt được và tổn thất phải bỏ ra (Zeithaml, 1988). Ở hai phương pháp này, khái niệm 

và đo lường giá trị tiêu dùng đều theo quan điểm đơn hướng. Cách thức thứ ba mở 

rộng các thành phần giá trị tiêu dùng bao gồm nhiều tiêu chí, các khía cạnh khác nhau 

(Sweeney và Soutar, 2001). Trong trường hợp này, giá trị tiêu dùng được đánh giá 

một cách toàn diện khi người tiêu dùng ước tính giữa chi phí và lợi ích để đưa ra nhận 

xét, đánh giá tổng quan về các khía cạnh của hành vi tiêu dùng. Như vậy, theo quan 

điểm này, giá trị tiêu dùng được xem xét một cách toàn diện về các khía cạnh trong 

suốt quá trình tiêu dùng chứ không đơn giản là xem xét giữa giá trị sản phẩm và giá 

cả. Sánchez-Fernández và Iniesta-Bonillo (2007) cũng khẳng định sự khác biệt lớn 

nhất trong đo lường giá trị tiêu dùng xuất phát từ hai quan điểm khác nhau: một nhóm 

đồng thuận khái niệm giá trị tiêu dùng mang tính đơn hướng và nhóm còn lại xem là 

khái niệm đa hướng hay đa thành phần (multi-dimensional construct). Zauner và cộng 

sự (2015) cho rằng các nghiên cứu qua thời gian có sự dịch chuyển từ khái niệm giá 
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trị tiêu dùng từ đơn hướng sang đa hướng, từ khái niệm bậc thấp đến khái niệm bậc 

cao khi xem xét giá trị tiêu dùng theo từng bối cảnh nghiên cứu. 

Cách thức đo lường giá trị tiêu dùng theo khái niệm đơn hướng đã phát triển 

thang đo lường bậc nhất thông qua các biến quan sát dưới dạng thức tự báo cáo (self-

reported). Như vậy, khái niệm giá trị tiêu dùng là mô hình đo lường bậc thấp (bậc 

nhất) dạng phản ánh (reflective factors) thông qua các chỉ báo (indicators) hay biến 

quan sát (items). Trong nghiên cứu của mình, Zeithaml (1988) đo lường giá trị tiêu 

dùng thể hiện bốn khía cạnh gồm (1) giá thấp, (2) những gì tôi muốn ở một sản phẩm, 

(3) chất lượng tôi nhận được so với mức giá tôi phải trả, và (4) những gì tôi nhận 

được so với những gì tôi bỏ ra. Nhìn chung, ở giai đoạn đầu, giá trị tiêu dùng được 

đo lường với thang đo đơn hướng bậc nhất, các nhà nghiên cứu chấp thuận khái niệm 

giá trị tiêu dùng là nhận thức về giá trị đạt được của người tiêu dùng dựa trên sự so 

sánh về lợi ích và chi phí (ví dụ: Zeithaml, 1988; Dodds và cộng sự, 1991; Graf và 

Maas, 2008), dựa trên khái niệm được-mất, tương đương (trade-off), sự cân nhắc theo 

trực giác (intuitive calculation) hay những gì bỏ ra so với những gì nhận được (give-

versus-get) (Zauner và cộng sự, 2015).). Với thang đo đơn hướng, các nghiên cứu tập 

trung vào khía cạnh kinh tế và nhận thức của người tiêu dùng, một cá nhân sẽ cân 

nhắc các lựa chọn thay thế hay hành động hợp lý nhất để tối đa hóa lợi ích của các 

lựa chọn (Sánchez-Fernández và Iniesta-Bonillo, 2007). Nhiều nghiên cứu đã chấp 

nhận và sử dụng khái niệm và cách thức đo lường này (ví dụ: Chang và Wildt, 1994; 

Sweeney và cộng sự, 1999; Soutar, và Johnson, 1999; Agarwal và Teas, 2001, 2004; 

Truong, 2013). Khi xem giá trị tiêu dùng là khái niệm đơn hướng, các nghiên cứu 

thường xác định các yếu tố tác động chứ không xem xét các thành phần của giá trị 

tiêu dùng (Sánchez-Fernández và Iniesta-Bonillo, 2007). 

Cách đo lường thứ hai xem giá trị tiêu dùng là thang đo đa hướng vì xem khái 

niệm này có tính phức tạp và đa thành phần (ví dụ: Mattson, 1991; Sheth và cộng sự, 

1991; Babin và cộng sự, 1994; Holbrook,1999; Huber và cộng sự, 2000; Sweeney và 

Soutar, 2001). Sweeney và Soutar (2001, trang 201) chỉ ra rằng cần thiết phải xây 

dựng một cách thức đo lường chi tiết và rõ ràng hơn để có thể hiểu rõ cách thức người 

tiêu dùng đánh giá sản phẩm và dịch vụ. Khái niệm đa hướng được đề xuất và đo 
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lường dựa trên giả định rằng các trải nghiệm tiêu dùng liên quan đến không chỉ một 

giá trị, đại diện của các nghiên cứu này bao gồm Sheth và cộng sự (1991); Babin và 

cộng sự (1994); Holbrook (1999), Soutar và Sweeney (2001). Các tác giả nhấn mạnh 

tầm quan trọng của các giá trị về mặt cảm xúc hay tinh thần ngoài giá trị kinh tế và 

nhận thức (Hirschman và Holbrook, 1982). 

Một trong những tác giả tiên phong khác trong việc khái niệm hóa và đo lường 

giá trị tiêu dùng theo quan điểm đa hướng là Sheth và cộng sự (1991), theo đó, giá trị 

tiêu dùng dựa trên năm khía cạnh: giá trị chức năng (functional value), giá trị tri thức 

(epistemic value), giá trị tình huống hay điều kiện (conditional value), giá trị xã hội 

(social value) và giá trị cảm xúc (emotional value). Từ mô hình này, thang đó giá trị 

tiêu dùng cảm nhận (PERVAL) được tiếp tục đề nghị bởi Sweeney và Soutar (2001) 

bao gồm bốn nhóm giá trị: chất lượng (quality), giá cả (price), giá trị xã hội (social 

value) và giá trị cảm xúc (emotional value). Các nghiên cứu tiếp theo cũng dựa trên 

thuyết giá trị tiêu dùng để phát triển các thang đo trong lĩnh vực dịch vụ (Petrick, 

2002), dịch vụ giáo dục (Ledden và cộng sự, 2015). Như vậy, cách tiếp cận khái niệm 

và đo lường giá trị tiêu dùng theo quan điểm đa hướng được thừa nhận và sử dụng 

rộng rãi trong các nghiên cứu (Mathwick và cộng sự, 2001; Sánchez-Fernández và 

cộng sự, 2009). Cách đo lường này đã khắc phục được nhược điểm của khái niệm giá 

trị tiêu dùng truyền thống chỉ xem xét tính kinh tế của các quyết định nhưng bỏ qua 

khía cạnh cảm xúc trong hành vi, từ đó định hướng và mở rộng các nghiên cứu liên 

quan đến yếu tố cảm xúc trong các quyết định tiêu dùng (Sánchez-Fernández và cộng 

sự, 2009). Quan điểm này ủng hộ cho thuyết sơ đồ nhận thức - thái độ - hành vi 

(cognition-affect-behavior paradigm) (Zauner và cộng sự, 2015).  

Sheth và cộng sự (1991, trang 163) cho rằng “các giá trị tiêu dùng hoàn toàn 

độc lập nhau” và cùng tác động vào quyết định lựa chọn sản phẩm dịch vụ của người 

tiêu dùng. Như vậy, thang đo khái niệm giá trị tiêu dùng nên là thang đo dạng cấu tạo 

(formative) (Zauner và cộng sự, 2015). Ngược lại, Sweeney và Soutar (2001) lại 

khẳng định các giá trị tiêu dùng phụ thuộc lẫn nhau, như vậy giá trị tiêu dùng nên 

được xem xét như khái niệm bậc hai dạng phản ánh (second-order reflective model) 

(Zauner và cộng sự, 2015). Tuy nhiên, đa phần các nghiên cứu áp dụng thang đo giá 



 

g 

 

trị tiêu dùng là thang đo đa hướng được đo lường thông qua các khái niệm bậc nhất 

với các biến quan sát theo từng nhóm giá trị khác nhau (Jarvis và cộng sự, 2003). Một 

số ít nghiên cứu chấp nhận thang đo là khái niệm bậc cao là thang đo phản ánh (ví 

dụ: Mathwick và cộng sự, 2001; Baxter và Matear, 2004; Rintamäki và cộng sự, 2006; 

Sánchez-Fernández và cộng sự, 2009) hay thang đo cấu tạo (ví dụ: (Lin và cộng sự, 

2005; Carlos Fandos Roig và cộng sự, 2006; Ledden và cộng sự, 2007; Turel và cộng 

sự, 2010; Assarut và Eiamkanchanalai, 2015). Việc sử dụng thang đo bậc hai với cả 

dạng khái niệm dạng phản ánh (reflective) và cấu tạo (formative) vẫn còn nhiều tranh 

luận trong học thuật (Diamantopoulos và Winklhofer, 2001; Jarvis và cộng sự, 2003). 

Mô hình cấu tạo được đánh giá là rất hữu ích cho mục đích dự báo (Salzberger và 

Koller, 2013) tuy nhiên Baxter (2009) khẳng định hai mô hình đo lường đo có giá trị 

như nhau. Như vậy, có thể thấy việc đo lường giá trị tiêu dùng theo mô hình đo lường 

bậc thấp hay bậc cao cũng tồn tại nhiều quan điểm khác nhau và rất ít các nghiên cứu 

lập luận về cách thức đo lường khái niệm.  

Bảng PL1: Thang đo giá trị tiêu dùng theo quan điểm đa hướng 

Tác giả  Các thành phần  Diễn giải 

Hirschman 

và Holbrook 

(1982) 

Đa giác quan 

(multisensory) 

Các trải nghiệm liên quan đến hương vị, âm 

thanh, cảm nhận xúc giác, hình ảnh trực quan 

Niềm vui (fantasy)  Niềm vui, sự hào hứng khi trải nghiệm sản 

phẩm có được từ các trải nghiệm đa giác quan 

Cảm xúc (emotive) Các trạng thái cảm xúc như vui vẻ, ghen 

tuông, tức giận 

Mattson 

(1991) 

Tính thực tế 

(Practical) 

Liên quan đến chức năng và tính hữu hình của 

sản phẩm  

Cảm xúc (emotional)  Liên quan đến các trải nghiệm trong quá trình 

chuyển giao dịch vụ 

Hợp lý (logical) Sự phù hợp trong trải nghiệm tiêu dùng 

Sheth và 

cộng sự 

(1991); Hur 

và cộng sự 

(2012); Wu 

và Chang 

(2016) 

Chức năng 

(functional) 

Lợi ích nhận được từ chức năng hay tính hữu 

dụng của sản phẩm hay hiệu quả vật chất 

Cảm xúc (emotional) Cảm giác sản phẩm hay dịch vụ mang lại trong 

quá trình tiêu dùng  

Tình huống/hoàn 

cảnh (conditional)  

Giá trị nhận được trong một tình huống nhất 

định 

Xã hội (social) Lợi ích nhận được từ tiêu dùng sản phẩm dịch 

vụ thể hiện sự đồng hành cùng một nhóm 

Tri thức (epistemic) Khả năng sản phẩm thỏa mãn được trí tò mò 

của người tiêu dùng và mong muốn khám phá 

kiến thức thông tin về sản phẩm 
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Tác giả  Các thành phần  Diễn giải 

Babin và 

cộng sự 

(1994) 

Giá trị tiêu khiển 

(hedonic value) 

Niềm vui, lợi ích về mặt tinh thần đạt được khi 

tiêu dùng sản phẩm 

Giá trị thực dụng 

(utilitarian value) 

Lợi ích đạt được liên quan đến sự hợp lý, hoàn 

thành nhiệm vụ hay chú trọng đến hiệu quả 

kinh tế trong tiêu dùng 

de Ruyter và 

cộng sự 

(1997) 

Chức năng 

(functional) 

Lợi ích nhận được tập trung vào thuộc tính và 

chức năng sản phẩm 

Cảm xúc (emotional) Cảm giác nhận được khi trải nghiệm dịch vụ 

Hợp lý (logical) Sự phù hợp của đặc điểm sản phẩm dịch vụ 

như đúng hay sai 

Thỏa mãn (stage 

satisfaction) 

Cảm giác hài lòng sau khi trải nghiệm dịch vụ 

Sweeney và 

Soutar 

(2001) 

Chất lượng/ Hiệu quả 

(quality/performance) 

Lợi ích từ các thuộc tính và chức năng sản 

phẩm 

Giá cả (price/value 

for money) 

Lợi ích kinh tế nhận được do giảm các chi phí 

trong ngắn hạn và dài hạn 

Cảm xúc (emotional) Cảm giác hay cảm xúc có được do sản phẩm 

hay dịch vụ mang lại 

Xã hội (social) Khả năng sản phẩm giúp duy trì và tăng cường 

vị trí xã hội 

Petrick 

(2002) 

Giá trị xã hội 

(societal value) 

Lợi ích hay giá trị của sản phẩm với xã hội 

 

Giá trị trải nghiệm 

(experiential value) 

Giá trị liên quan đế các cảm giác (senses) như 

cảm nhận, ngửi và nhìn ngắm sản phẩm 

Giá trị chức năng 

(functional value 

Xem xét sản phẩm có đáng tin cậy và an toàn 

Giá trị thị trường 

(market value) 

Giá trị sản phẩm trong mối liên hệ với giá 

Sánchez và 

cộng sự 

(2006, trang 

396) 

Chức năng 

(functional) 

Đánh giá về tính hợp lý và lợi ích kinh tế của 

cá nhân 

Cảm xúc (emotional) Cảm giác hay cảm xúc có được do sản phẩm 

hay dịch vụ mang lại 

Xã hội (social) Liên quan đến tác động về mặt xã hội qua việc 

mua sản phẩm dịch vụ 

Rintamäki 

và cộng sự 

(2006) 

Giá trị tiêu khiển 

(hedonic) 

Niềm vui, hứng khởi trong trải nghiệm mua 

sắm 

Giá trị thực dụng 

(utilitarian) 

Tập trung vào yếu tố sự thuận tiên, chất lượng 

và giá cả sản phẩm 

Giá trị xã hội (social) Lợi ích về hình ảnh cá nhân với cộng đồng, thể 

hiện bản thân qua hành vi mua sắm 

 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 
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PHỤ LỤC 3: Các bước chấp nhận sản phẩm mới (new product adoption) 

Trong lý thuyết về marketing và hành vi với sản phẩm mới, thuật ngữ được sử 

dụng nhiều nhất là chấp nhận sản phẩm mới (new product adoption). Các nghiên 

cứu thường sử dụng hai thuật ngữ đều có nghĩa chấp nhận nhưng một khái niệm 

được hiểu là quá trình chấp nhận (adoption) và một khái niệm thể hiện thái độ và 

quyết định sử dụng công nghệ hay sự thừa nhận công nghệ (acceptance). Các nghiên 

cứu cũng sử dụng hai khái niệm này tương đồng nhau và có thể thay thế cho nhau, 

rất ít các nghiên cứu phân biệt hai khái niệm này. Chấp nhận sản phẩm mới (new 

product adoption) được xem là quá trình nhận thức của người người tiêu dùng, bắt 

đầu từ việc biết thông tin về sản phẩm mới và cuối cùng là chấp nhận (adopt) sản 

phẩm mới (Roger, 2003; Im và cộng sự, 2007). Sự chấp nhận (adoption) là sự thừa 

nhận (acceptance) và tiếp tục sử dụng một sản phẩm hay dịch vụ (Howard và Moore, 

1988). Hành vi chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng là mong muốn của các 

nhà marketing trong quá trình phổ biến sản phẩm mới (Goldsmith và cộng sự, 2003). 

Chấp nhận là quá trình quyết định của cá nhân trong việc trở thành người sử dụng 

thường xuyên một sản phẩm (Roger, 2003). Quan điểm chấp nhận sản phẩm mới là 

một quá trình cho rằng chấp nhận sản phẩm mới không phải là một quyết định đơn 

lẻ mà là kết quả của nhiều bước liên quan. Vì thế, các doanh nghiệp cần phải hiểu 

rõ các bước trong quá trình chấp nhận của người tiêu dùng để có các giải pháp 

marketing phù hợp cho từng bước. Theo Roger (2003), quá trình chấp nhận một sản 

phẩm mới của người tiêu dùng trải qua năm bước: nhận biết, thuyết phục, quyết 

định, mua sản phẩm và chấp nhận sản phẩm. Peres và cộng sự (2010) tổng hợp các 

bước trong quá trình chấp nhận sản phẩm mới bao gồm: nhận biết, cân nhắc, thích 

thú, lựa chọn, mua và mua lặp lại.  Kotler và Amstrong (2012) tổng hợp năm giai 

đoạn để mô tả quá trình chấp nhận sản phẩm mới bao gồm năm bước như sau: 

(1) Nhận biết:  Khách hàng tìm hiểu về sản phẩm mới 

(2) Quan tâm:  Khách hàng quan tâm đến sản phẩm và tìm hiểu kỹ hơn về sản 

phẩm 

(3) Đánh giá: Khách hàng xem xét khả năng sản phẩm đó đem lại các lợi ích cho 

bản thân, cũng như khả năng của bản thân mình trong việc sở hữu sản phẩm 
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(4) Dùng thử: Khách hàng trải nghiệm thử sản phẩm. 

(5) Chấp nhận: Khách hàng chấp nhận mua và tiếp tục sử dụng sản phẩm. 

Qua tổng hợp khái niệm về hành vi chấp nhận sản phẩm mới, tác giả nhận thấy 

tồn tại nhiều quan điểm và khái niệm khác nhau, các nhà nghiên cứu chưa có được 

sự thống nhất về khái niệm chấp nhận sản phẩm mới (Huh và Kim, 2008). Tuy nhiên, 

khái niệm chấp nhận sản phẩm mới tập trung vào hai nhóm, nhóm một xem xét chấp 

nhận sản phẩm mới là một quá trình bao gồm các bước khác nhau, quan điểm thứ 

hai cho rằng chấp nhận sản phẩm thể hiện hành vi đổi mới thực sự, phản ánh tính 

đổi mới của người tiêu dùng, thể hiện qua việc chấp nhận một sản phẩm mới. Art và 

cộng sự (2011) cũng thừa nhận sự chấp nhận (adoption) sản phẩm mới là một quá 

trình có nhiều bước khác nhau nhưng hai bước quan trọng nhất là ý định chấp nhận 

và hành vi chấp nhận thực sự 

Bảng PL2: Quá trình chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng 
 

Tác giả (năm) Quá trình Các giai đoạn cụ thể 

Hage và Aiken (1970) 5 giai đoạn Nhận biết, lựa chọn, chấp nhận, 

thực hiện, lặp lại 

Zaltman và cộng sự 

(1973) 

6 giai đoạn Kiến thức, nhận biết, hình 

thành thái độ, quyết định, mua 

lần đầu, mua ổn định 

Ajzen (1991), Fishbein 

và Ajzen, (1975) 

2 giai đoạn Ý định, Hành vi thực sự 

Davis (1989) 2 giai đoạn Ý định sử dụng, Sử dụng thực 

sự 

Grover và Goslar 

(1993), Kim và 

Garrison (2010) 

3 giai đoạn Đánh giá, chấp nhận, tích hợp 

Frambach và 

Schillewaert (2002) 

5 giai đoạn Nhận biết, cân nhắc, dự định 

mua, quyết định chấp nhận, tiếp 

tục sử dụng 

Rogers (2003) 5 giai đoạn Nhận biết, thuyết phục, quyết 

định, thực hiện mua, chấp nhận 

(cam kết dài hạn) 

Peres và cộng sự (2010) 5 giai đoạn Nhận biết, cân nhắc, thích thú, 

lựa chọn, mua và mua lặp lại 

Kotler và Amstrong 

(2012) 

 

5 giai đoạn Nhận biết, quan tâm, đánh giá, 

dùng thử, chấp nhận 

Nguồn: Tổng hợp và bổ sung dựa theo Khan (2017, trang 10) 
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PHỤ LỤC 4: Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) và các mô hình được phát 

triển từ TAM 

Mô hình chấp nhận công nghệ (TAM) được giới thiệu bởi Davis năm 1985 

trong luận án tiến sĩ của mình với nền tảng từ thuyết hành động hợp lý TRA của 

Fishbein và Ajzen (1975) và thuyết hành vi dự định (TPB) của Ajzen (1985). Luận 

án “Ứng dụng mô hình chấp nhận công nghệ trong hệ thống thông tin mới đối với 

người sử dụng cuối cùng: Lý thuyết và kết quả” (A technology acceptance model for 

empirically testing new end-user information systems: Theory và Results) đã phân 

tích các yếu tố động cơ tác động đến việc sử dụng hệ thống thông tin của cá nhân, 

bao gồm: cảm nhận sự hữu ích (Perceived Usefulness - PU), cảm nhận tính dễ sử 

dụng (Perceived Ease of Use - PEOU) và thái độ với việc sử dụng (Attitide toward 

using). Theo giải thích của (Davis, 1985), mô hình TRA phù hợp để giải thích và dự 

đoán hành vi sử dụng công nghệ thông tin nhưng yếu tố chuẩn chủ quan nên bị loại 

bỏ ra khỏi mô hình vì có ảnh hưởng thấp nhất trong TRA, vì thế Davis (1985) chỉ 

xem xét yếu tố thái độ với hành vi để kế thừa trong mô hình TAM. Ngoài ra, tác giả 

cũng bổ sung hai nhân tố PU và PEOU vì cho rằng hai nhân tố này có thể tiên đoán 

chính xác và đầy đủ thái độ đối với hành vi sử dụng hệ thống. Mô hình TAM 

(Davis,1985) thể hiện như sau: 

 

 

 

Hình PL1: Mô hình chấp nhận công nghệ ban đầu (David, 1985) 
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Davis (1989) tiếp tục sử dụng TAM để giải thích hành vi sử dụng máy tính, kết quả 

nghiên cứu cho thấy có hai yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng công nghệ, 

đó là nhận thức sự hữu ích và cảm nhận tính dễ sử dụng. Davis (1989) lập luận rằng 

khuynh hướng lựa chọn sử dụng công nghệ mới của một người dựa trên niềm tin rằng 

công nghệ đó sẽ giúp họ hoàn thành công việc tốt hơn, vì thế nhân tố nhận thức sự 

hữu ích của công nghệ có vai trò quan trọng, có ảnh hưởng gián tiếp đến ý định sử 

dụng thông qua thái độ với việc sử dụng, cũng như tác động trực tiếp đến ý định sử 

dụng. Tuy nhiên, nếu người dùng cảm nhận sản phẩm công nghệ có sự hữu ích nhưng 

mất nhiều thời gian và công sức cho việc học cách sử dụng công nghệ đó sẽ làm cản 

trở hành vi sử dụng, do đó nhân tố nhận thức tính dễ sử dụng được đưa vào mô hình 

và có ảnh hưởng gián tiếp đến ý định sử dụng công nghệ thông qua thái độ với việc 

sử dụng hệ thống. Các biến bên ngoài cũng được cho rằng có ảnh hưởng đến cảm 

nhận sự hữu ích và cảm nhận tính dễ sử dụng. Tuy nhiên, đến năm 1996, Venkatesh 

và Davis lại tiếp tục điều chỉnh mô hình TAM. Trong mô hình này, nhân tố thái độ 

với việc sử dụng bị loại bỏ và hai nhân tố PU và PEOU tác động trực tiếp đến hành 

vi dự định sử dụng.  

 

 

 

 

 

 

Hình PL2: Mô hình chấp nhận công nghệ TAM điều chỉnh lần đầu (Davis, 1989) 

 

 

 

 

 

 

Hình PL3: Mô hình chấp nhận công nghệ TAM (Venkatesh & Davis, 1996) 

Các yếu tố 

bên ngoài 

Nhận thức sự 

hữu ích 

Nhận thức tính 

dễ sử dụng 

Thái độ với 

việc sử dụng 

Ý định  

sử dụng 

Sử dụng 

thực sự 

Nhận thức sự 

hữu ích 

Các yếu tố 

bên ngoài 

Ý định  

hành vi 

Hành vi 

sử dụng 

Nhận thức tính 

dễ sử dụng 
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Từ mô hình chấp nhận công nghệ (TAM), các nghiên cứu tiếp theo tiếp tục kế thừa 

và có các điều chỉnh. Kết quả là có nhiều mô hình liên quan đến chấp nhận công nghệ 

được phát triển. Năm 2000, Venkatesh và Davis mở rộng mô hình TAM và gọi đó là 

mô hình TAM 2, theo đó người dùng hệ thống thông tin sẽ đánh giá sự phù hợp giữa 

mục tiêu và kết quả thực hiện công việc, và đó là các yếu tố tác động đến cảm nhận 

về sự hữu ích của hệ thống. TAM 2 được áp dụng trong cả hai trường hợp sử dụng tự 

nguyện và bắt buộc. TAM 2 được thể hiện qua hình sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình PL4: Mô hình chấp nhận công nghệ 2 - TAM 2 

Nguồn: (Venkatesh và Davis, 2000)  

Đến năm 2003, Venkatesh và cộng sự đã phân tích lại các lý thuyết trước và hợp nhất 

lý thuyết thành mô hình lý thuyết thống nhất chấp nhận và sử dụng công nghệ - 

UTAUT. Mô hình UTAUT được phát triển dựa trên các mô hình lý thuyết khác nhau 

nhưng chủ yếu là TRA của Fishbein & Ajzen (1975; 1980), TPB của Ajen (1985; 

1991), TAM của Davis (1989), được xây dựng với bốn yếu tố chính ảnh hưởng đến 

ý định và hành vi sử dụng công nghệ, bao gồm kỳ vọng hiệu quả, kỳ vọng nỗ lực, ảnh 

hưởng xã hội và điều kiện thuận lợi. 
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Hình PL5: Mô hình thống nhất chấp nhận và sử dụng công nghệ - UTAUT 

Nguồn:  Venkatesh và cộng sự, 2003)  

Nhìn chung, dù có nhiều biến thể khác nhau từ mô hình TAM nguyên gốc, trong các 

nghiên cứu về hành vi chấp nhận và sử dụng các sản phẩm công nghệ, TAM vẫn là 

mô hình đươc sử dụng nhiều nhất (Venkatesh và cộng sự, 2007; Kim và cộng sự, 

2010). Mặc dù TAM là một trong những mô hình hành vi có tầm ảnh hưởng nhất, tuy 

nhiên các nhà nghiên cứu đã đặt câu hỏi liệu mô hình có bỏ qua các yếu tố quan trọng 

khác hay không (Benbasat và Barki, 2007). Nhiều tác giả khác cũng cho rằng mô 

hình TAM đã bão hòa và cần phải nghiên cứu các lý thuyết mới phù hợp hơn 

(Venkatesh và cộng sự, 2007). Venkatesh và Bala (2008) đã kết hợp TAM 2 và mô 

hình các yếu tố ảnh hưởng đến nhận thức tính dễ sử dụng để phát triển mô hình chấp 

nhận công nghệ tích hợp được gọi là TAM 3. Mô hình bao gồm bốn nhân tố ảnh 

hưởng đến nhận thức sự hữu ích và tính dễ sử dụng, đó là sự khác biệt của cá nhân, 

đặc điểm hệ thống, ảnh hưởng xã hội và điểu kiện dễ dàng. Sau đó, Venkatesh, và 

cộng sự (2012) đã bổ sung và hoàn thiện mô hình UTAUT ban đầu thành mô hình 

UTAUT2, được tích hợp thêm các yếu tố động lực thụ hưởng, giá trị giá cả, và thói 
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quen vào mô hình UTAUT gốc. Ngoài ra, mô hình còn có các biến nhân khẩu học 

như tuổi tác, giới tính, kinh nghiệm, và loại bỏ yếu tố tự nguyện sử dụng trong mô 

hình UTAUT ban đầu.  

 

Hình PL6: Mô hình thống nhất chấp nhận và sử dụng công nghệ 2 – UTAUT 2 

Nguồn: Venkatesh và cộng sự, 2012 

Như vậy, mặc dù có nhiều điều chỉnh so với mô TAM nguyên gốc ban đầu, tuy nhiên các 

mô hình liên quan đều  nhằm mục đích dự đoán hành vi chấp nhận công nghệ trong môi 

trường làm việc với các yếu tố tiền đề bao gồm cảm nhận tính hữu ích (perceived usefulness 

- PU) và cảm nhận tính dễ sử dụng (perceived ease of use - PEOU). Ưu điểm của mô hình 

TAM và các mô hình phát triển từ TAM là được sự thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong 

nhiều lĩnh vực khác nhau và thích hợp trong việc dự đoán hành vi chấp nhận một công nghệ 
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mới cũng như hành vi sử dụng các dịch vụ dựa trên nền tảng công nghệ (Hong và cộng sự, 

2006). Tuy nhiên, mô hình cũng thể hiện một số hạn chế đó trong đó hạn chế lớn nhất là chỉ 

phù hợp trong các nghiên cứu giải thích cho hành vi sử dụng công nghệ và bỏ qua các yếu 

tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của người tiêu dùng (Broekhuizen, 2006). Ngoài ra, 

TAM cũng không giải thích được hành vi sử dụng công nghệ phức tạp (Pinpathomrat, 2015) 

và không đề cập đến các yếu tố cá nhân trong hành vi chấp nhận sản phẩm công nghệ mới 

như bỏ qua vai trò của tính đổi mới tiêu dùng (Hong và cộng sự, 2016). 
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PHỤ LỤC 5: Các nghiên cứu đo lường ý định chấp nhận sản phẩm mới  

Các nghiên cứu về ý định chấp nhận sản phẩm mới xem xét dựa vào mức độ 

cam kết hay khẳng định về thời gian, nỗ lực để có thể mua hay từng bước sử dụng 

các tính năng khác nhau của sản phẩm mới và thường thể hiện rõ nhất qua ý định mua 

(Art và cộng sự, 2011). Alexander và cộng sự (2008) đo lường ý định chấp nhận các 

sản phẩm mới bao gồm bốn biến quan sát được hỏi với thang đo Likert 5 điểm. Các 

biến quan sát bao gồm: Tôi cảm nhận được các lợi ích về sản phẩm và dịch vụ này (I 

feel quite certain of the benefits I could expect to get if I bought (adopted) this 

product/service), Tôi chắc chắn về lợi ích nhận được so với chi phí phải bỏ ra khi 

mua và sử dụng sản phẩm (I’m quite sure of what the relevant trade-offs are among 

the costs và benefits of buying và using this product/service), Tôi sẽ thay đổi hành vi 

của mình để đạt được các lợi ích tiềm năng từ sản phẩm (I’ll have to change my 

behavior significantly to attain the potential benefits of this new product/service) và 

Sử dụng sản phẩm dịch vụ mới cho phép tôi làm mọi thứ dễ dàng hơn so với hiện tại 

(Using this new product/service would allow me to do things that I can’t easily do 

now). Cũng nghiên cứu về ý định chấp nhận sản phẩm mới, nhưng Chaudhuri và cộng 

sự (2012) sử dụng khái niệm sự sẵn sàng dùng thử (Willing to try) để đo lường. Khái 

niệm sẵn sàng dùng thử thể hiện mức độ hay khuynh hướng sẵn sàng của người dùng 

trong các nỗ lực tìm kiếm thông tin về sản phẩm mới cũng như tham gia trải nghiệm, 

dùng thử sản phẩm mới được đo lường theo thang đo Likert 7 mức độ với ba biến 

quan sát như sau: Tôi sẽ sẵn sàng dành thời gian để tìm hiểu về sản phẩm xe hơi sử 

dụng nhiên liệu sinh học tốt hơn (I would be willing to spend time to know the 

hydrogen fuel cell car better), Tôi sẵn sàng bỏ công sức để tìm hiểu thêm về xe hơi 

chạy bằng xăng sinh học (I would be willing to spend the effort to know the hydrogen 

fuel cell car better), và Nếu được đề nghị, tôi sẵn sàng lái thử xe hơi chạy bằng công 

nghệ sinh học ngay hôm nay (If asked, I am willing to test-drive the hydrogen fuel 

cell car today).  

Hanzaee và cộng sự (2011) nghiên cứu về ý định chấp nhận sản phẩm mới bao 

gồm bốn biến quan sát thể hiện trạng thái khẩn trương hay việc tốc độ mua sản phẩm 

mới nhanh chóng và sớm hơn những người khác, bao gồm: Tôi sẽ mua ngay sản phẩm 
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mới trong ngày hôm nay nếu có thể; Tôi sẽ mua một sản phẩm mới ngay khi có thể, 

Tôi sẽ thuộc nhóm những người đầu tiên mua sản phẩm mới; Tôi có thể mua ngay 

sản phẩm mới khi nó có mặt trên thị trường. 

Li và cộng sự (2015) đo lường ý định chấp nhận sản phẩm mới qua ba biến quan 

sát thể hiệm cam kết về thời gian và nỗ lực để có thể sở hữu sản phẩm mới, bao gồm 

các biến quan sát: Tôi sẽ chấp nhận sản phẩm mới (I’d love to adopt the new product), 

tôi sẽ sớm chấp nhận sản phẩm mới (I’ll adopt the new product soon) và tôi sẽ nỗ lực 

tích cóp để có thể chấp nhận sản phẩm mới (I can afford to accrue some costs to adopt 

the new product). 

Nghiên cứu của Reinhardt và Gurtner (2015) đã sử dụng hành vi dự định mua 

sản phẩm mới để đo lường ý định chấp nhận sản phẩm mới trong một nhóm sản phẩm 

cụ thể. Với thang đo này, đáp viên được hỏi liệu họ có ý định mua hay sở hữu các sản 

phẩm được đưa ra hay không theo các lựa chọn, sử dụng thang điểm từ 0 đến 4, lần 

lượt là: không có ý định mua (0); có thể mua vào một thời gian nhất định (1); dự định 

mua trong thời gian xa (3);  dự định mua trong tương lai gần (4). 

Nghiên cứu của Jeong và cộng sự (2016) đo lường ý định chấp nhận các sản 

phẩm mới là thiết bị đeo sử dụng thang đo ý định mua bao gồm bốn biến quan sát: 

Tôi dự định mua các thiết bị đeo; Tôi mong muốn mua thiết bị đeo nếu tôi có khả 

năng tài chính; Tôi khao khát được sử dụng thiết bị đeo; Tôi cảm thấy tích cực khi 

mua thiết bị đeo.  

Zhang và cộng sự (2020) nghiên cứu về vai trò điều tiết của tính đổi mới tiêu 

dùng trong mối quan hệ giữa tính đổi mới về sản phẩm và chấp nhận các sản phẩm 

mới là đồ chơi thông minh tại Trung Quốc. Trong nghiên cứu này, tác giả đo lường 

hành vi chấp nhận thông qua mức sẵn lòng chi trả (willing to pay) cho sản phẩm mới.  

Wang và cộng sự (2008) nghiên cứu về thái độ tiêu dùng và hành vi chấp nhận 

sản phẩm điện tử mới đã đo lường chấp nhận sản phẩm mới dựa trên số lượng sản 

phẩm mới mà một cá nhân sở hữu vì cho rằng phương pháp này giảm thiểu các vấn 

đề về trí nhớ của đáp viên, có độ tin cậy và giá trị cao hơn so với các phương pháp 

khác. Nghiên cứu lựa chọn các sản phẩm điện tử cá nhân bao gồm 10 sản phẩm mới 

được đưa vào danh mục lựa chọn và hỏi với thang đo từ 0 đến 10. 
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Chao và cộng sự (2012, 2013) nghiên cứu về hành vi chấp nhận sản phẩm hoàn 

toàn với (really new products) với nhóm sản phẩm điện tử cá nhân cũng sử dụng thời 

gian chấp nhận sản phẩm mới và sở hữu sản phẩm mới để đo lường hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới. Theo cách đo lường này, các tác giả đã lập một danh sách các 

sản phẩm mới trong thời gian nghiên cứu và với mỗi sản phẩm, đáp viên có các lựa 

chọn như: (1) Chưa bao giờ nhìn thấy/biết, (2) không chắc chắn, (3) đã biết/đã nhìn 

thấy nhưng sẽ không mua, (4) có dự định mua, (5) đã mua, (6) đã mua lại cùng nhãn 

hiệu, (7) đã mua lại nhãn hiệu khác. 

Nasution và Astuti (2012) đã nghiên cứu về hành vi chấp nhận thông qua thời 

gian chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chi tiêu cho sản phẩm mới. Theo hai tác giả, 

đo lường thời gian tương đối chấp nhận sản phẩm mới có thể đánh giá được tính đổi 

mới thực sự trong một khoảng thời gian. Tuy nhiên điều kiện để sử dụng thời gian 

chấp nhận là tất cả đáp viên có cơ hội ngang nhau trong quá khứ về khả năng tiếp cận 

với sản phẩm mới. Đánh giá hành vi chi tiêu cũng cung cấp thông tin về chấp nhận 

sản phẩm mới thay vì chỉ hỏi phản ứng của người tiêu dùng về giá. Trong một nghiên 

cứu trước đây, Gatignon và Robertson (1985) cũng cho rằng những người đổi mới 

thưòng chi tiêu nhiều hơn trong nhóm sản phẩm họ quan tâm hơn cũng như là những 

người ít nhạy cảm về giá. 

Cao Thị Thanh (2014) đo lường hành vi chấp nhận sản phẩm mới thông qua ý 

định mua sản phẩm mới. Cao Thị Thanh và Trương Đình Chiến (2014) cũng khảo sát 

số lượng sản phẩm sở hữu trong hai năm để đo lường chấp nhận sản phẩm mới trong 

nhóm sản phẩm điện tử cá nhân tại khu vực nội thành Hà Nội, Việt Nam. Wu và 

Chang (2016) đo lường ý định mua sản phẩm mới và mua thực sự sản phẩm mới dựa 

trên thang đo tự báo cáo (self-reported) khi nghiên cứu về chấp nhận sản phẩm mới 

của Apple tại thị trường Đài Loan.  



 

t 

 

PHỤ LỤC 6: Các nghiên cứu đo lường hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

Kết quả của đặc điểm tính đổi mới cá nhân thể hiện rõ ràng nhất qua hành vi đổi 

mới của họ (Bartels và Reiders, 2011). Hành vi đổi mới (innovative behavior) được 

định nghĩa là mức độ thực tế một cá nhân chấp nhận một điều gì đó mới mẻ (Zhang 

và cộng sự, 2020), các nghiên cứu trước đây cho rằng khái niệm này tương đồng với 

hành vi chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng (Bartels và Reinders, 2011; 

Kaushik và Rahman, 2014). Trong các nghiên cứu về hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới cũng tồn tại nhiều cách thức đo lường khác nhau như sở hữu sản phẩm mới (ví 

dụ: Im và cộng sự, 2003, 2007; Chao và cộng sự, 2013, 2016), sử dụng sản phẩm mới 

(usage of new products) (Cotte và Wood, 2004), ý định mua sản phẩm mới (ví dụ: 

Cao Thị Thanh, 2014, Chao và cộng sự, 2016), mua sản phẩm mới (purchase of new 

products (ví dụ: Goldsmith và cộng sự, 1995; Robertson và Myers, 1969), dùng thử 

sản phẩm mới (trial of new products) (ví dụ: Feick và Price, 1987; Steenkamp và 

Gielens, 2003; Chaudhuri, 2010),  thời gian chấp nhận sản phẩm mới (ví dụ: Im và 

cộng sự, 2007; Chao và cộng sự, 2012) hay tìm kiếm đổi mới thực sự (actualized 

novelty-seeking (ví dụ: Hirschman, 1980), tần suất mua sản phẩm mới (ví dụ: Cao 

Thị Thanh và Trương Đình Chiến, 2014) và sẵn sàng chi trả cho sản phẩm mới 

(willing to pay) (ví dụ: Zhang và cộng sự, 2020).  

Như vậy, các nghiên cứu về chấp nhận sản phẩm mới còn thiếu sự thống nhất 

trong cách đo lường (Roehrich, 2004). Art và cộng sự (2011) nhận định cách thức đo 

lường chấp nhận sản phẩm mới dù có nhiều thang đo khác nhau nhưng có thể tổng 

hợp theo hai nhóm là ý định chấp nhận (adoption intention) và chấp nhận thực sự 

(actual adoption) hay hành vi chấp nhận (adoption behavior). Bên cạnh đó, các thang 

đo khái niệm ý định chấp nhận sản phẩm mới như ý định mua, ý định dùng thử, hay 

mức độ sẵn sàng chi trả vẫn không bao quát được khái niệm này, do đó cần phải phát 

triển một khái niệm và đo lường hoàn thiện hơn (Butcher, 2015).  

Nhiều nghiên cứu tiếp cận hành vi chấp nhận sản phẩm mới thay vì đo lường ý 

định chấp nhận. Hai phương pháp khác được sử dụng để đo lường hành vi đổi mới 

thực sự, bao gồm: thời gian chấp nhận sản phẩm mới và số lượng sản phẩm mới 



 

u 

 

(Goldsmith và Hofacker, 1991), đây là hai phương pháp phổ biến được áp dụng trong 

nhiều nghiên cứu (Chao và cộng sự, 2012, 2013). 

Phương pháp đo lường dựa vào thời gian chấp nhận tương đối: Thời gian 

tương đối thể hiện một cá nhân chấp nhận sản phẩm mới so với các cá nhân khác. 

Phương pháp dựa trên thời gian mua sản phẩm mới được đề xuất để đo lường tính 

khái niệm tính đổi mới của người tiêu dùng vì cho rằng tính đổi mới là việc cá nhân 

chấp nhận một sản phẩm mới nhanh hơn những người khác trong xã hội (Roger, 

2003). Mặc dù thang đo này ban đầu được phát triển nhằm đo lường tính đổi mới 

nhưng lại được nhiều nhà nghiên cứu kế thừa và sử dụng để đo lường chấp nhận sản 

phẩm mới, và xem biến này là biến phụ thuộc theo đề xuất của Migley và Dowling 

(1978). Một số nghiên cứu (Chau và Hui, 1998; Im và cộng sự, 2003; Chao và cộng 

sự, 2012, 2013) đã sử dụng thang đo này để đo lường chấp nhận thực sự sản phẩm 

mới. Tuy nhiên, một số nhà nghiên cứu khác cho rằng thang đo dựa trên thời gian 

mua sản phẩm mới thể hiện một số hạn chế. Việc sử dụng cách thức đo lường này có 

thể gây khó khăn trong việc chọn mẫu do bị giới hạn bởi yếu tố thời gian giới thiệu 

sản phẩm (Hurt và cộng sự, 1977). Migley và Dowling (1978), Golsmith và Hofacker 

(1991) cho rằng phương pháp này có nhược điểm là phụ thuộc vào trí nhớ của người 

tiêu dùng, từ đó dẫn đến các câu trả lời sai lệch hay bịa đặt do đáp viên không thể nhớ 

rõ hành vi trong quá khứ.  

Flynn và Goldsmith (1993) nhận định thang đo này chỉ đánh giá một hiện tượng 

qua quan sát mà không phản ánh được bản chất của khái niệm cũng như thiếu sự đánh 

giá và so sánh giữa các nghiên cứu nên có giá trị và độ tin cậy thấp trong đo lường 

cũng như khó có sự so sánh giữa các nghiên cứu. Cách đo lường này cũng không xem 

xét đến bản chất năng động xã hội liên quan đến việc mua sản phẩm mới, bên cạnh 

đó thiếu khả năng đo lường hay thể hiện hành vi mua (Truong, 2013). Tuy nhiên, dù 

có nhiều phê bình về các hạn chế của thang đo, nhiều nghiên cứu vẫn sử dụng phương 

pháp này trong đo lường chấp nhận sản phẩm mới (Im và cộng sự, 2007; Chao và 

cộng sự, 2012).  

Phương pháp dựa trên số lượng sản phẩm mới đã mua (sở hữu): Phương 

pháp này xem xét số lượng các sản phẩm mà một người đã mua dựa trên danh sách 
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sản phẩm mới trong thời gian tiến hành khảo sát hay còn gọi là phương pháp phân 

tích dữ liệu thời điểm hay phương pháp cắt ngang (cross-sectional) Midgley và 

Dowling (1978). Im và cộng sự (2003) cho rằng những những người sở hữu nhiều 

sản phẩm mới thường là người có thời gian chấp nhận ngắn hơn và mức độ đổi mới 

cao hơn, dẫn đến việc họ sở hữu nhiều sản phẩm mới hơn những người khác. Phương 

pháp này dựa trên thực tế và ít bị phụ thuộc vào trí nhớ của đáp viên (Midgley và 

Dowling, 1978). Thực chất, thang đo này ban đầu cũng nhằm mục đích đo lường tính 

đổi mới bẩm sinh cá nhân tuy nhiên nó cũng gặp vấn đề và sự chỉ trích vì không phản 

ánh được khái niệm tính đổi mới của người tiêu dùng (Fell và cộng sự, 2003) và các 

nghiên cứu sau này lại sử dụng để đo lường chấp nhận sản phẩm mới và được xem 

như biến phụ thuộc trong các nghiên cứu (Nasution và Astuti, 2012).  

Dù được chấp nhận và sử dụng phổ biến, Goldsmith và Hofacker (1991) cũng 

chỉ ra nhược điểm của thang đo này đó là sự khó khăn trong việc chọn ra các sản 

phẩm mới đại diện cho danh mục sản phẩm đang nghiên cứu. Golsmith và Hofacker 

(1991) cho rằng mỗi cá nhân sẽ có mối quan tâm khác nhau về các lĩnh vực, vì thế họ 

có thể là người chấp nhận hay mua một sản phẩm này sớm hơn so với các sản phẩm 

khác. Phương pháp hỏi về số lượng sản phẩm mới cũng dễ bị đáp viên bịa đặt (Bartels 

và Reinders, 2011). Trong nhiều nghiên cứu, hành vi chấp nhận sản phẩm mới được 

đo lường kết hợp cả thời gian chấp nhận và số lượng sản phẩm sở hữu (Im và cộng 

sự, 2003; Chao và cộng sự, 2012). Dù các nghiên cứu áp dụng thang đo này với các 

nhóm sản phẩm khác nhau (ví dụ: Hirschman, 1980; Goldsmith và cộng sự, 1995; Im 

và cộng sự, 2007; Tellis và cộng sự, 2009; Chao và cộng sự, 2013), các kết quả nghiên 

cứu vẫn tồn tại sự thiếu nhất quán. Hirunyawipada và Paswan (2006) khảo sát số 

lượng sản phẩm mới trong danh mục sản phẩm công nghệ cao (high-technology 

products) mà một người sở hữu để đo lường chấp nhận sản phẩm mới. Im và cộng sự 

(2007) cũng khẳng định hành vi đổi mới cũng chính là hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới (new product adoption behavior), trong nghiên cứu về chấp nhận sản phẩm mới 

là các sản phẩm điện tử cá nhân, tác giả đo lường chấp nhận sản phẩm mới dựa vào 

thời gian tương đối chấp nhận sản phẩm mới và sở hữu sản phẩm mới trong thời điểm 

nghiên cứu (cross-sectional ownership).  
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Tổng hợp các nghiên cứu liên quan, dù nghiên cứu về ý định chấp nhận hay 

chấp nhận sản phẩm mới, các nghiên cứu sử dụng thang đo ý định mua sản phẩm mới 

là nhiều nhất. Các nghiên cứu trước đây cũng chỉ tập trung đo lường riêng rẽ ý định 

chấp nhận hay hành vi chấp nhận nhưng chưa có nhiều nghiên cứu tìm hiểu đồng thời 

các mối quan hệ giữa hai khái niệm này, chỉ một số ít nghiên cứu tìm hiểu mối quan 

hệ giữa ý định mua và hành vi mua sản phẩm mới. Các thang đo chấp nhận sản phẩm 

mới cũng còn chưa rõ ràng, thiếu nhất quán, nhiều nghiên cứu đánh đồng khái niệm 

và cách thức đo lường chấp nhận sản phẩm mới như thang đo tính đổi mới của người 

tiêu dung trong khi đây là hai khái niệm riêng biệt. Vì thế, luận án này dựa trên các 

khái niệm và kết quả nghiên cứu trước đây sẽ hoàn thiện thang đo chấp nhận sản 

phẩm mới tại thị trường Việt Nam, bao gồm thang đo ý định chấp nhận mới và thang 

đo hành vi chấp nhận sản phẩm mới cũng như đánh giá mối quan hệ giữa hai khái 

niệm này. 

Bảng PL3: Các nghiên cứu đo lường chấp nhận sản phẩm mới 

Tác giả 
Sản phẩm mới 

nghiên cứu 

Biến phụ 

thuộc 
Thang đo (số biến quan sát) 

Im và cộng sự 

(2003) 

Sản phẩm công 

nghệ cao 

Hành vi chấp 

nhận mới 

Thời gian chấp nhận sản phẩm mới 

(1) 

Sở hữu sản phẩm mới (1) 

Hirunyawipada và 

Paswan (2006)  

Sản phẩm công 

nghệ cao 

Hành vi chấp 

nhận sản phẩm 

mới  

Số lượng sản phẩm mới sở hữu 

Im và cộng sự 

(2007)  

Sản phẩm điện tử 

cá nhân 

Hành vi chấp 

nhận sản phẩm 

mới  

Thời gian tương đối chấp nhận sản 

phẩm mới (1) 

Sở hữu sản phẩm mới (1) 

Alexander và 

cộng sự (2008) 

Các sản phẩm giải 

trí và truyền thông 

Ý định chấp 

nhận sản phẩm 

mới 

Thái độ với sản phẩm mới (4) 

Wang và cộng sự 

(2008)  

Sản phẩm điện tử Hành vi chấp 

nhận sản phẩm 

mới 

Số lượng sản phẩm mới mà một cá 

nhân sở hữu (1) 

Chaudhuri và 

cộng sự (2010, 

2012) 

Thiết bị lái xe hơi 

tự động và xe hơi 

Ý định chấp 

nhận sản phẩm 

mới 

Mức độ sẵn sàng dùng thử sản phẩm 

mới (3) 

Chao và cộng sự 

(2012, 2013)  

Sản phẩm điện tử 

cá nhân cũng sử 

Hành vi chấp 

nhận sản phẩm 

mới 

Thời gian chấp nhận sản phẩm mới 

(1) 

Sở hữu sản phẩm mới (1) 
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Tác giả 
Sản phẩm mới 

nghiên cứu 

Biến phụ 

thuộc 
Thang đo (số biến quan sát) 

Nasution và 

Astuti (2012)  

Sản phẩm công 

nghệ cao 

Hành vi chấp 

nhận sản phẩm 

mới  

Thời gian chấp nhận sản phẩm mới 

(1) 

Hành vi chi tiêu cho sản phẩm mới 

(1) 

Cao Thị Thanh 

(2014) 

Điện tử cá nhân Hành vi chấp 

nhận sản phẩm 

mới 

Ý định mua  

 sản phẩm mới (4) 

Cao Thị Thanh và 

Trương Đình 

Chiến (2014) 

Điện tử cá nhân Hành vi chấp 

nhận sản phẩm 

mới 

Tần suất mua sản phẩm mới (1) 

Chao và cộng sự 

(2016) 

Điện tử cá nhân Chấp nhận sản 

phẩm mới 

Ý định mua sản phẩm mới (1) 

Tỷ lệ chấp nhận sản phẩm mới (1) 

Số lượng sản phẩm mới sở hữu (1) 

Jeong và cộng sự 

(2016) 

Thiết bị đeo Chấp nhận sản 

phẩm mới 

Ý định mua sản phẩm mới (4) 

Wu và Chang 

(2016) 

Đồng hồ thông 

minh của Apple 

(Apple Watch) 

Hành vi mua 

sản phẩm mới 

Ý định mua (5) và hành vi mua thực 

sự (5) 

Al-Jundi và cộng 

sự (2019) 

Sản phẩm mới nói 

chung 

Chấp nhận sản 

phẩm mới 

Ý định mua và sở hữu sản phẩm mới 

(6) 

Zhang và cộng sự 

(2020) 

Đồ chơi thông 

minh cho trẻ em 

Chấp nhận sản 

phẩm mới  

Hành vi chi trả (1) 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 
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PHỤ LỤC 7: Các nghiên cứu về mối quan hệ giữa tính đổi mới của người tiêu 

dùng và chấp nhận sản phẩm mới 

Các nghiên cứu liên quan đến tính đổi mới của người tiêu dùng thường tập trung 

xem xét tính đổi mới là biến tiền đề của hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Các nghiên 

cứu sử dụng các thang đo tính đổi mới khác nhau vì thế có khác nhau về các kết quả 

nghiên cứu (Hauser và cộng sự, 2006). Bản chất hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

được xem là hành vi đổi mới vì thế các nghiên cứu thừa nhận khái niệm này xem như 

một cấp độ đổi mới của người tiêu dùng vì thế các nghiên cứu tìm hiểu mối quan hệ 

giữa các cấp độ tính đổi mới (loại đổi mới của người tiêu dùng) còn hạn chế (Bartels 

và Reinders, 2011). Các nghiên cứu trước đây tập trung tìm hiểu vai trò của tính đổi 

mới của người tiêu dùng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một số nghiên cứu nỗ lực 

tìm hiểu mối quan hệ của các cấp độ đổi mới của người tiêu dùng trong bối cảnh sản 

phẩm mới của doanh nghiệp, trong đó tập trung vào nhóm sản phẩm điện tử cá nhân. 

Im và cộng (2003) thực hiện nghiên cứu về tác động của tính đổi mới, đặc điểm 

cá nhân đến hành vi chấp nhận sản phẩm điện tử cá nhân mới. Nghiên cứu định lượng 

sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính CB-SEM nhằm thời kiểm định vai trò của tính 

đổi mới bẩm sinh được đo lường với thang đo của Kirton (1976) đến hành vi chấp 

nhận mới (đo lường bằng thời gian chấp nhận và số lượng sản phẩm mới được sở 

hữu). Kết quả phân tích cho thấy ngoài các yếu tố cá nhân, tính đổi mới của người 

tiêu dùng tác động đến chấp nhận sản phẩm mới nhưng ở mức độ không đáng kể. 

Hirunyawipada và Paswan (2006) đã tiến hành nghiên cứu về tác động của tính 

đổi mới và nhận thức rủi ro đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới”. Nghiên cứu định 

lượng sử dụng dữ liệu thu thập được từ 746 sinh viên tại Mỹ về các sản phẩm công 

nghệ cao bao gồm đầu CD, máy nghe nhạc MP3 và thiết bị đeo là tai nghe không dây. 

Kết quả phân tích bằng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho thấy tính đổi mới theo 

lĩnh vực DSI có vai trò trung gian giữa tính đổi mới nói chung (global innovativeness) 

và chấp nhận sản phẩm mới. Tính đổi mới được đo lường với hai thành phần tính đổi 

mới về nhận thức (cognitive) và đổi mới về cảm giác (sensory).  Tính đổi mới về 

nhận thức có ảnh hưởng đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới được đo lường thông 
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qua số sản phẩm mới mà một người sở hữu nhưng tính đổi mới về mặt cảm giác chỉ 

ảnh hưởng đến nhu cầu tìm kiếm thông tin về sản phẩm mới. 

Im và cộng sự (2007) đã thực hiện nghiên cứu định lượng với 296 người tiêu 

dùng sản phẩm điện tử cá nhân mới. Kết quả cho thấy tính đổi mới bẩm sinh người 

tiêu dùng (được đo lường bằng thang đo KAI) không ảnh hưởng đến hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới được đo lường qua số lượng sản phẩm mới được sở hữu và thời 

gian chấp nhận tương đối.  

Nghiên cứu của Aydin (2009) thực hiện khảo sát định lượng với 626 người sử 

dụng điện thoại cầm tay nhằm làm rõ mối quan hệ giữa tính đổi mới của cá nhân và 

các đặc điểm khác như xu hướng chấp nhận rủi ro, tính tự trọng cá nhân hay khả năng 

dẫn dắt ý kiến cộng cộng đồng. Kết quả nghiên cứu cho thấy tính đổi mới được khái 

niệm theo hai mức độ tính đổi mới bẩm sinh và tính đổi mới theo lĩnh vực, theo đó 

tính bẩm sinh có ảnh hưởng tích cực đến tính đổi mới theo lĩnh vực cụ thể.  

Chao và cộng sự (2012) nghiên cứu về tác động của tính đổi mới đến hành vi 

chấp nhận các sản phẩm hoàn toàn mới (really new). Kết quả nghiên cứu định lượng 

với 256 người tiêu dùng tại Úc cho thấy tính đổi mới bẩm sinh không có tác động đến 

hành vi chấp nhận sản phẩm mới, trong khi tính đổi mới theo lĩnh vực có ảnh hưởng 

đến hành vi chấp nhận nhưng không đáng kể. Nhóm tác giả từ đó cũng đề xuất rất 

cần các nghiên cứu tiếp theo để làm rõ vai trò của hai nhóm tính đổi mới của người 

tiêu dùng đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới.  

Nghiên cứu của Nasution và Astuti (2012) nghiên cứu về ảnh hưởng của tính 

đổi mới đến hành vi chấp nhận sản phẩm điện tử mới của giới trẻ tại Indonesia. Kết 

quả nghiên cứu cho thấy tính đổi mới theo lĩnh vực có ảnh hưởng với mức độ yếu 

đến chấp nhận sản phẩm mới được đo lường qua thời gian chấp nhận và chi tiêu cho 

sản phẩm mới. Kết quả này khẳng định DSI không phải là yếu tố dự báo tốt cho hành 

vi chấp nhận sản phẩm mới vì các tác giả đo lường khái niệm DSI cho hạng mục sản 

phẩm (category level) còn chấp nhận sản phẩm mới được đo lường với cấp độ sản 

phẩm (product level). Cacioppo và Richard (1982) cho rằng tính đổi mới nói chung 

không có ý nghĩa dự báo hành vi chấp nhận sản phẩm mới vì tính đổi mới cần được 

xem xét trong nhóm sản phẩm cụ thể. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy giá trị dự 
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đoán hành vi chấp nhận sản phẩm mới dựa trên tính đổi mới nói chung (general trait 

innovativeness) khi được kết hợp với DSI. 

Chao và cộng sự (2013) nghiên cứu về tính đổi mới bẩm sinh và chấp nhận các 

sản phẩm điện tử tiêu dùng tại ba khu vực Melbourne, Thượng Hải và Đài Loan. Kết 

quả  nghiên cứu cho thấy mối quan hệ tích cực giữa tính đổi mới bẩm sinh và tính đổi 

mới theo lĩnh vực điện tử cá nhân ở cả ba quốc gia tuy nhiên tính đổi mới bẩm sinh 

có ảnh hưởng nghịch chiều đến sự đổi mới do lan truyền. Nghiên cứu này cũng khẳng 

định mối quan hệ tích cực giữa tính đổi mới theo lĩnh vực và chấp nhận các sản phẩm 

điện tử mới. Điều này thể hiện người tiêu dùng có tính đổi mới trong nhóm sản phẩm 

họ quan tâm thì có họ khuynh hướng chấp nhận sản phẩm mới nhanh chóng và dễ 

dàng hơn so với các nhóm khác. 

Cao Thị Thanh (2014) thực hiện đề tài nghiên cứu về ảnh hưởng của một số yếu 

tố văn hóa cá nhân đến hành vi chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng khu vực 

nội thành Hà Nội (nghiên cứu nhóm hàng điện tử dùng cho cá nhân .Kết quả khảo sát 

trên 524 người tiêu dùng tại nội thành Hà Nội, kỹ thuật hồi quy đa biến được áp dụng 

để đánh giá mức độ tác động của yếu tố văn hóa cá nhân đã khẳng định sự tác động 

của tính đổi mới đến hành vi chấp nhận sản phẩm điện tử mới. Hành vi chấp nhận sản 

phẩm điện tử mới được đo lường qua ý định mua sản phẩm mới. 

Nghiên cứu của Chao và cộng sự (2016) tìm hiểu mối quan hệ tính giữa đổi mới 

bẩm sinh, tính đổi mới theo lĩnh vực và tính đổi mới lan truyền với ý định mua sản 

phẩm điện tử mới tại Úc và Trung Quốc.  Kết quả nghiên cứu cho thấy tính đổi mới 

bẩm sinh và tính đổi mới theo lĩnh vực có mối quan hệ nghịch chiều với tính đổi mới 

gián tiếp. Khi tính đổi mới bẩm sinh và tính đổi mới theo lĩnh vực càng cao thì người 

tiêu dùng có xu hướng ít tham khảo các thông tin từ những người đã có trải nghiệm 

sản phẩm trước đó. Nghiên cứu cũng cho kết quả tính đổi mới lan truyền có mối quan 

hệ cùng chiều đến ý định mua sản phẩm mới. 

Như vậy, có thể thấy các đề tài nghiên cứu về tính đổi mới và mối quan hệ giữa 

các nhóm tính đổi mới là đề tài vẫn được các nghiên cứu tiếp tục tìm hiểu do sự đa 

dạng trong khái niệm cũng như cách thức đo lường, từ đó các kết quả cũng thiếu sự 

nhất quán. Do sự phức tạp về mặt khái niệm, các nghiên cứu tập trung theo hướng 
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tích hợp giữa các loại tính đổi mới của người tiêu dùng. Đa phần các kết quả cho rằng 

tính đổi mới bẩm sinh có ý nghĩa dự báo thấp hơn tính đổi mới theo lĩnh vực đến hành 

vi chấp nhận sản phẩm mới. Tuy nhiên, các cách thức đo lường và kết quả nghiên 

cứu về tính đổi mới cần tiếp tục được nghiên cứu nhất là tại các thị trường mới nổi. 

 

Hình PL7: Sơ đồ hóa các nghiên cứu liên quan đến tính đổi mới 

Nguồn: Kaushik và Rahman (2014) 
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Bảng PL4: Tổng hợp một số nghiên cứu về tính đổi mới 

NĂM TÁC GIẢ TẠP CHÍ 
Các khái niệm 

CII DSI IB 

1991 Foxall and Bhate Technovation  X X X 

1992 
Steenkamp and 

Baumgartner 
Journal of Consumer Research  X  X 

1993 Foxall and Bhate Journal of Economic Psychology X   

1994 Foxall British Journal of Management  X  X 

1994 Ridgway and Price Psychology and Marketing  X  X 

1995 Foxall Technovation  X   

1995 Goldsmith et al. Technovation  X X X 

1995 Manning et al. Journal of Consumer Psychology X  X 

1995 
Steenkamp and 

Baumgartner 

International Journal of Research in 

Marketing   
X  X 

1996 
Baumgartner and 

Steenkamp 

International Journal of Research in 

Marketing 
X  X 

1999 Goldsmith et al. Journal of Product and Brand Management   X X 

2000 Citrin et al. 
International Journal of Research in 

Marketing 
X X  

2001 Goldsmith Internet Research   X X 

2002 
Steenkamp and 

Burgess 

International Journal of Research in 

Marketing 
X  X 

2003 Im et al. Journal of the Academy of  X  X 

2003 
Steenkamp and 

Gielens 
Journal of Consumer Research  X  X 

2004 Cotte and Wood Journal of Consumer Research  X  X 

2004 Hui and Wan The Internet Business Review  X  X 

2004 
Lafferty and 

Goldsmith 
Corporate Reputation Review  X  X 

2004 Roehrich Journal of Business Research  X  X 

2005 Girardi et al. 
European Journal of Innovation 

Management  
X X X 

2005 Lassar et al. 
International Journal of Bank Marketing 

  
X  X 

2005 Vishwanath 
Journal of the American Society for IST 

   
X X X 

2006 
Hirunyawipada and 

Paswan 
Journal of Consumer Marketin X X  
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2006 Huotilainen et al. Food Quality and Preference  X X 

2006 Hauser et al. Marketing Science X X X 

2007 Im et al. 
Journal of the Academy of Marketing 

Science 
X X X 

2007 Ruvio and Shoham Psychology & Marketing  X X 

2007 
Gielens and 

Steenkamp 

International Journal of Research in 

Marketing 
X  X 

2007 Lennon et al. Psychology & Marketing X  X 

2007 Munnukka Marketing Intelligence & Planning  X X 

2008 Marcati et al. Research Policy   X X  

2009 Barcellos et al. Brazilian Administration Review  X X 

2010 Chakrabarti British Food Journal   X  

2011 Karande et al. Academy of Marketing Science    X 

2012 Chao et al. Australasian Marketing Journal  X X X 

2012 Nasution & Astuti Asean Marketing Journal    

2013 Lim and Park 
Journal of International Consumer  

Marketing  
X X X 

2013 Chao et al. 
Asia Pacific Journal of Marketing and 

Logistics 
X X X 

2013 Cheng and Huang Transportation Research  X  X 

2014 Cao Thị Thanh và 

Trương Đình Chiến 
Economics & Development X  X 

2016 Chao et al. Australasian Marketing Journal X X X 

2016 Jeong et al. Telematics and Informatics  X X 

2016 Hong et al. Computers in Human Behavior  X X 

2017 Chang Journal of Technology Management & 

Innovation 
X   

2018 Lyu et al Fashion and textiles X X X 

2020 Zhang et al. Electronic Commerce Research and 

Applications 
 X X 

Nguồn: Tác giả bổ sung từ Bartels và Reiders (2011) 
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PHỤ LỤC 8:  Các nghiên cứu về tác động của giá trị tiêu dùng đến hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới 

Các nghiên cứu tìm hiểu về các yếu tố dự đoán hành vi chấp nhận sản phẩm mới  

tính đổi mới thường tập trung vào các yếu tố đặc điểm của sản phẩm mới nhưng chưa 

có nhiều nghiên cứu về các yếu tố liên quan đến giá trị tiêu dùng sản phẩm mới. Trong 

những nỗ lực đầu tiên, Steenkamp và cộng sự (1999) giải thích xu hướng chấp nhận 

các sản phẩm mới và công nghệ mới bị ảnh hưởng bởi các yếu tố giá trị của cá nhân. 

Herrero và cộng sự (2014) đã sử dụng thang đo giá trị và phong cách sống (VALS) 

của Mitchell and McNulty (1981) để đánh giá tác động của giá trị cá nhân đến chấp 

nhận các sản phẩm công nghệ mới bao gồm điện thoại di động, internet và mua sắm 

qua mạng. Các tác giả cho rằng giá trị cá nhân rất quan trọng trong nghiên cứu về 

hành vi tiêu dùng nói chung và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. Tuy nhiên, một vấn 

đề đặt ra là các nghiên cứu về giá trị cá nhân thường khó có thể giúp ích cho doanh 

nghiệp trong chỉ dẫn tạo dựng giá trị (Chang và Dibb, 2012). 

Chaudhuri và cộng sự (2010) nhận định rằng các nghiên cứu về giá trị tiêu dùng 

được thực hiện nhiều tuy nhiên chưa có nhiều nghiên cứu trong bối cảnh sản phẩm 

mới. Trong nghiên cứu của mình, các tác giả đã xem xét vai trò điều tiết của giá trị 

thực dụng và giá trị tiêu khiển đến quá trình thay đổi cảm xúc của người tiêu dùng 

với các sản phẩm mới thực sự (radical innovation). Dữ liệu nghiên cứu được thu thập 

thông qua khảo sát 340 học viên sau đại học, kết quả phân tích dữ liệu bằng phương 

pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho thấy những sản phẩm cung cấp 

giá trị tiêu khiển sẽ khiến cho quá trình thay đổi cảm xúc tích cực và lạc quan hơn so 

với các sản phẩm mới cung cấp nhiều hơn về giá trị thực dụng. Một số ít công trình 

khác có đề cập đến ảnh hưởng của giá trị tiêu dùng đến tính đổi mới người tiêu dùng 

như nghiên cứu như Maden và Köker (2013); Kravets và Zhou (2015) cho thấy giá 

trị tiêu khiển (hedonic) có ảnh hưởng tích cực đến tính đổi mới của người tiêu dùng. 

Lý thuyết của Sheth và cộng sự (1991) được nhiều nghiên cứu sử dụng là lý 

thuyết nền trong các nghiên cứu về giá trị tiêu dùng sản phẩm mới. Wu và Chang 

(2016) thực hiện nghiên cứu về giá trị cảm nhận về sản phẩm mới đã dựa trên các giá 

trị thành phần bao gồm giá trị chức năng, giá trị cảm xúc, giá trị tri thức, giá trị xã 
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hội và giá trị theo tình huống/ có điều kiện. Nghiên cứu kiểm định các giá trị này có 

tác động đến thái độ và ý định mua sản phẩm đổi mới (innovative products) đồng thời 

kiểm định ảnh hưởng của ý định mua đến hành vi mua sản phẩm mới là đồng hồ 

thông minh của Apple tại thị trường Đài Loan. Kết quả nghiên cứu định lượng được 

thực hiện với 760 người tiêu dùng trên 20 tuổi cho thấy giá trị chức năng không có 

ảnh hưởng đến ý định mua sản phẩm mới với người dùng Apple. Người tiêu dùng 

thường mong đợi một sản phẩm tốt hơn, họ sẽ xem xét về ý định mua sản phẩm mới 

nếu sản phẩm đáp ứng mong đợi của họ về chức năng. Giá trị cảm xúc có ảnh hưởng 

tích cực đến ý định mua sản phẩm mới tuy nhiên có sự khác nhau giữa nhóm đã sử 

dụng một sản phẩm của Apple và nhóm người tiêu dùng chưa sử dụng Apple về giá 

trị này. Theo đó, những người đã từng sở hữu sản phẩm của Apple thì giá trị cảm xúc 

có ảnh hưởng tích cực hơn so với nhóm chưa sở hữu sản phẩm. Với giá trị tri thức, 

chỉ có những người chưa từng mua sản phẩm mới của Apple mới quan tâm đến giá 

trị tri thức do sản phẩm mới của Apple mang lại. Giá trị xã hội có tác động tích cực 

đến ý định mua sản phẩm mới của Apple trong nhóm người chưa sở hữu sản phẩm 

nào của Apple cao hơn nhóm người đã sở hữu một sản phẩm.  

Như vậy, có thể thấy rằng các nghiên cứu về giá trị tiêu dùng sản phẩm mới và 

tác động của giá trị tiêu dùng đến chấp nhận sản phẩm mới còn hạn chế về số lượng. 

Trong các nghiên cứu được thực hiện, các tác giả đã xem xét giá trị tiêu dùng là khái 

niệm phức tạp và đa hướng tuy nhiên các nghiên cứu đều xem xét các thành phần của 

giá trị tiêu dùng là các biến tiền đề có ảnh hưởng trực tiếp đến chấp nhận sản phẩm 

mới. Như vậy, các nghiên cứu thường quan tâm đến vai trò của giá trị tiêu dùng nhưng 

sử dụng các thành phần của giá trị tiêu dùng như các biến độc lập trong mô hình 

nghiên cứu, điều này bỏ qua vai trò của giá trị tiêu dùng tổng thể (overall).  Khi các 

yếu tố thành phần giá trị tiêu dùng được sử dụng để kiểm định mô hình nhưng lại kết 

luận cho nhân tố giá trị tiêu dùng tổng thể là một nghịch lý trong nghiên cứu (Spiteri 

và Dion, 2004). Vì vậy, kết quả nghiên cứu sẽ không thuyết phục khi khẳng định về 

tác động của giá trị tiêu dùng đến các yếu tố kết quả hành vi của người tiêu dùng. 
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PHỤ LỤC 9: Các nghiên cứu về tác động của giá trị tiêu dùng, tính đổi mới của 

người tiêu dùng và chấp nhận sản phẩm mới 

Một trong những nghiên cứu sớm nhất kết hợp tìm hiểu vai trò của giá trị tiêu 

dùng, tính đổi mới và chấp nhận sản phẩm mới được thực hiện bởi Hur và cộng sự 

(2012). Trong nghiên cứu này, hành vi chấp nhận sản phẩm mới được đo lường thông 

qua ý định mua sản phẩm mới là robot làm việc nhà. Các giá trị tiêu dùng được đo 

lường theo từng thành phần riêng biệt dựa trên thang đo của Sheth và cộng sự (1991). 

Nghiên cứu định lượng với kỹ thuật phân tích hồi quy với biến điều tiết được thực 

hiện, cỡ mẫu là 506 người tại thị trường Hàn Quốc có ý định chấp nhận sản phẩm 

robot giúp việc. Kết quả cho thấy các giá trị tiêu dùng bao gồm giá trị chức năng, tri 

thức và cảm xúc có ảnh hưởng tích cực đến ý định mua sản phẩm mới. Nghiên cứu 

cũng xem xét vai trò điều tiết của đặc điểm tính đổi mới trong mối quan hệ giữa các 

giá trị tiêu dùng và ý định mua sản phẩm mới. Theo đó, những người có tính đổi mới 

càng cao thì ảnh hưởng của giá trị cảm xúc đến ý định mua sẽ cao hơn. 

Trong một nghiên cứu mới đây, Hong và cộng sự (2016) đã tìm hiểu về ảnh 

hưởng của tính đổi mới đến giá trị cảm nhận và ý định tiếp tục sử dụng sản phẩm mới 

là đồng hồ thông minh. Kết quả phân tích mô hình phương trình cấu trúc với bộ số 

liệu thu thập được từ 270 người tiêu dùng cho thấy tính đổi mới của người tiêu dùng 

có tác động tích cực đến ý định tiếp tục sử dụng sản phẩm mới thông qua vai trò trung 

gian là giá trị tiêu khiển và giá trị thực dụng. Ngoài ra, cả thành phần của giá trị cảm 

nhận bao gồm giá trị thực dụng và giá trị tiêu khiển đều có tác động đến ý định tiếp 

tục sử dụng sản phẩm mới.  

Một nghiên cứu liên quan khác tìm hiểu các động cơ đổi mới đến ý định mua 

sản phẩm mới, Caricati và Raimondi (2015) kiểm định thang đo tính đổi mới có động 

cơ (motivated consumer innovativeness) và tìm hiểu mối quan hệ giữa các động cơ 

đổi mới với tính đổi mới của người tiêu dùng trong nhóm sản phẩm điện thoại thông 

minh tại Ý. Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua khảo sát 379 người, dữ 

liệu được phân tích với phương pháp CB-SEM cho thấy các động cơ đổi mới dựa 

theo thang đo của Vandecasteele và Geuens (2010) bao gồm: động cơ chức năng, 

động cơ xã hội, động cơ nhận thức và động cơ tiêu khiển đều có mối quan hệ cùng 



 

hh 

 

chiều với tính đổi mới theo lĩnh vực (DSI) cũng như có ảnh hưởng đến ý định mua 

sản phẩm mới và số lượng sản phẩm mới đã mua (hành vi mua thực sự).  

Al-Jundi và cộng sự (2019) đã nghiên cứu về tác động của tính đổi mới, giá trị 

cảm nhận, tiến trình học hỏi đến ý định mua sản phẩm mới. Nghiên cứu định lượng 

với bộ dữ liệu từ 438 người tiêu dùng tại Các tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất 

(UAE), sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính PLS-SEM. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

tính đổi mới có ảnh hưởng trực tiếp đến ý định mua sản phẩm mới cũng như ảnh 

hưởng gián tiếp thông qua giá trị cảm nhận. Thang đo giá trị cảm nhận là thang đo 

bậc một dạng phản ánh thể hiện các đánh giá của người tiêu dùng cảm nhận về sản 

phẩm mới. 

Nhìn chung, các nghiên cứu gần đây đã cố gắng làm rõ tác động của của giá trị 

tiêu dùng và tính đổi mới và sự chấp nhận sản phẩm mới. Tuy nhiên, các nghiên cứu 

đo lường giá trị tiêu dùng với các cách thức khác nhau, với các thành phần giá trị 

riêng biệt hoặc giá trị tiêu dùng toàn bộ. Các thang đo được đo lường với mô hình đo 

lường khái niệm bậc nhất. Điều này thể hiện nghịch lý trong khái niệm và đo lường 

giá trị tiêu dùng khi giá trị tiêu dùng được xem là toàn bộ đánh giá của người tiêu 

dùng về các giá trị do tiêu dùng sản phẩm mới mang lại (Lin và cộng sự, 2005). Hơn 

nữa, ít các nghiên cứu kết hợp đánh giá tác động đồng thời của khái niệm giá trị tiêu 

dùng và tính đổi mới của người tiêu dùng đến ý định chấp nhận và hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới. Vì thế nghiên cứu này xem xét đồng thời tác động trực tiếp và gián 

tiếp của giá trị tiêu dùng và cả hai khái niệm tính đổi mới của người tiêu dùng bao 

gồm tính đổi mới bẩm sinh và tính đổi mới theo sản phẩm đến ý định chấp nhận và 

hành vi chấp nhận sản phẩm mới. 
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PHỤ LỤC 10: Thang đo các khái niệm nghiên cứu (thang đo gốc) 

Bảng PL5: Thang đo giá trị tiêu dùng 

Thang đo Lý 

thuyết 

nền 

Thành phần Biến quan sát (gốc) 

Giá trị cảm 

nhận của người 

tiêu dùng 

(Sweeney và 

Soutar, 2001) 

Sheth và 

cộng sự 

(1991) 

Giá trị chức năng 

thuộc về chất 

lượng (Quality 

value) 

X has consistent quality  

X is well made 

X has an acceptable standard of quality 

X has poor workmanship  

X would not last a long time  

X would perform consistently 

Giá trị chức năng 

thuộc về giá 

(price) 

X is reasonably priced  

X offers value for money  

X is a good product for the price  

X would be economical 

Giá trị xã hội 

(Social value) 

X would help me to feel acceptable  

X would improve the way I am perceived  

X would make a good impression on other 

people 

X would give its owner social approval  

Giá trị cảm xúc 

(Emotional value) 

X is one that I would enjoy  

X would make me want to use it  

X is one that I would feel relaxed about using 

X would make me feel good  

X would give me pleasure  

Giá trị tiêu 

dùng (Hur và 

cộng sự, 2012) 

Sheth và 

cộng sự 

(1991) 

Functional value 

 

X will provide well-balanced service  

X will be easy to use 

X will solve a lot of problems 

Social value 

 

X will help me to make my interpersonal 

relationship closer 

If I use X properly, others will covet my X 

People in this information-oriented world will 

use X well 

Emotional value Using X will excite me 

X will provide me with varied enjoyment 

Using X will be fun 

Epistemic value X will arouse my curiosity for novelty 

X will provide me with a new experience 

X will help me to come across marvelous 

things 

Conditional value  X will help me to do housework efficiently 

X will help me to find information easily 

X will help me to achieve information quickly 
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Bảng PL6: Thang đo tính đổi mới của người tiêu dùng 

Thang đo Biến quan sát (gốc) 

Tính đổi mới bẩm 

sinh CII (Hurt và 

cộng sự, 1977) 

(phiên bản rút gọn) 

1. I am generally cautious about accepting new ideas 

2. I rarely trust new ideas until I can see whether the vast majority of 

people around me accept them 

3. I am aware that I am usually one of the last people in my group to 

accept something new 

4. I am reluctant about adopting new ways of doing things until I see 

them working for people around me 

5. I find it stimulating to be original in my thinking and behaviour 

6. I tend to feel that the old way of living and doing things is the best 

way 

7. I am challenged by ambiguities and unsolved problems 

8. I must see other people using new innovations before I will consider 

them 

9. I am challenged by unanswered questions 

10. I often find myself skeptical of new ideas 

11. I am suspicious of new invention and new way of thinking 

Thang đo đổi mới 

về nhận thức và 

cảm giác 

(Cognitive and 

Sensory 

Innovativeness) 

(Venkatraman và 

Price, 1990),  

 

Cognitive Innovativeness 

1. Finding out the meaning of words I don’t know. 

2. Trying to figure out the meaning of unusual statements. 

3. Thinking about different ways to explain the same thing. 

4. Figuring out the shortest distance from one city to another. 

5. Analyzing my own feelings and reactions. 

6. Discussing unusual ideas. 

7. Thinking about why the world is in the shape it is in. 

8. Figuring out how many bricks it would take to build a fireplace. 

Sensory Innovativeness 

1. Being on a raft in the middle of the Colorado River. 

2. Having a vivid dream with strange colors and sounds. 

3. Riding the rapids in a swift moving stream. 

4. Having a strange new feeling as I awake in the morning. 

5. Steering a sled down a steep hill covered with trees. 

6. Dreaming that I was lying on the beach with the waves running all over 

me. 

7. Walking across a swinging bridge over a deep canyon. 

8. Having vivid and unusual daydreams as I was riding along. 

Thang đo chỉ số tìm 

kiếm sự thay đổi - 

Change Seeking 

Index: CSI 

(Steenkamp và 

Baumgartner 1994) 

 

1. I like to continue doing the same old things rather than trying new 

and different things. 

2. I like to experience novelty and change in my daily routine. 

3. I like a job that offers change, variety, and travel, even if it involves 

some danger. 

4. I am continually seeking new ideas and experiences. 

5. I like continually changing activities. 

6. When things get boring, I like to find some new and unfamiliar 

experience. 

7. I prefer a routine way of life to an unpredictable one full of change 
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Consumer 

Innovativeness 

(Manning và cộng 

sự, 1995) 

CIJM Items - consumer independent judgment-making 

1. Prior to purchasing a new brand, I prefer to consult a friend that has 

experience with the new brand.  

2. When it comes to deciding whether to purchase a new service, I do not 

rely on experienced friends or family members for advice. 

3. I seldom ask a friend about his or her experiences with a new product 

before I buy the new product. 

4. I decide to buy new products and services without relying on the 

opinions of friends who have already tried them. 

5. When I am interested in purchasing a new service, I do not rely on my 

friends or close acquaintances that have already used the new service 

to give me information as to whether I should try it. 

6. I do not rely on experienced friends for information about new products 

prior to making up my mind about whether or not to purchase. 

CNS Items - consumer novelty seeking (CNS) 

1. I often seek out information about new products and brands. 

2. I like to go to places where I will be exposed to information about new 

products and brands. 

3. I like magazines that introduce new brands. 

4. I frequently look for new products and services. 

5. I seek out situations in which I will be exposed to new and different 

sources of product information. 

6. I am continually seeking new product experiences. 

7. When I go shopping, I find myself spending very little time checking 

out new products and brands. 

8. I take advantage of the first available opportunity to find out about new 

and different products 

 

Thang đo tính đổi 

mới (Le Louarn, 

1997) 

1. I am the kind of person who tries every new product at least once 

2. When I hear about a new product, I try to know more about at the first 

occasion 

3. Before trying a new product, I try to learn what friends who possess 

this product think about it  

4. I seek out the opinion of those who have tried new products or brands 

before I try them 

5. I’d rather choose a brand that I usually buy rather than try something I 

am not confident in 

6. I never buy something I don’t know anything about with the risk of 

making a mistake 

Tính đổi mới lĩnh 

vực/ theo hạng mục 

sản phẩm/nhóm sản 

phẩm (Goldsmith 

và Hofacker, 1991) 

1. In general, I am among the first (last) in my circle of friends to buy a 

new______when it appears. 

2. If I heard that a new________was available in the store, I would (not) 

be interested enough to buy it. 

3. Compared to my friends I own a few of (a lot of)______. 

4. In general, I am the last (first) in my circle of friends to know the 

titles/brands of the latest_______. 
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5. I will not buy a new______if I haven’t heard/tried it yet. (I will buy a 

new________if I haven’t heard/tried it yet.) 

6. I (do/do not) like to buy___________ before other people do. 

Tính đổi mới về 

công nghệ 

(Parasuraman 

2000) 

1. Other people come to you for advice on new technologies. 

2. It seems your friends are learning more about the newest technologies 

than you are. (reverse coded) 

3. In general, you are among the first in your circle of friends to acquire 

new technology when itappears. 

4. You can usually figure out new high-tech products and services without 

help from others 

5. You keep up with the latest technological developments in your areas 

of interest. 

6. You enjoy the challenge of figuring out high-tech gadgets. 

Tính đổi mới về 

công nghệ (Bruner 

và cộng sự, 2007) 

1. I get a kick out of buying new high tech items before most other people 

know they exist. 

2. It is cool to be the first to own new high tech products 

3. I get a thrill out of being the first to purchase a high technology item. 

4. Being the first to buy new technological devices is very important to 

me. 

5. I want to own the newest technological products 

Tính đổi mới trong 

nhóm sản phẩm 

điện tử (Chao và 

cộng sự, 2012, 

2013, 2016) 

1. In general, I am among the last in my circle of friends to purchase a 

new electronic product. 

2. If I heard that a new electronic product was available through a local 

store, I would be interested enough to buy it. 

3. Compared to my friends, I do little shopping. 

4. I will consider buying a new product, even if I haven’t heard of it yet. 

5. In general, I am the last in my circle of friends to know the names of 

the latest electronics products on the market. 

6. I know more about new electronic products before other people do. 
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PHỤ LỤC 11: Thảo luận tay đôi và kết quả 

Phụ lục 11a: Dàn bài thảo luận 

Phần giới thiệu: Xin chào Ông/Bà/Anh/Chị/ Thầy/Cô. . . . . . 

Tôi/em tên là Dư Thị Chung, hiện là NCS của trường ĐH Tài chính – Marketing. 

Như đã giới thiệu trong thư mời, hôm nay tôi/em rất cảm ơn Quý chuyên gia đã dành 

thời gian tham gia đóng góp ý kiến cho đề tài nghiên cứu của tôi với chủ đề “Tác 

động của giá trị tiêu dùng, tính đổi mới của người tiêu dùng đến hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới – Nghiên cứu nhóm sản phẩm điện tử cá nhân tại thị trường TP.HCM”. 

Các ý kiến của Chuyên gia (Ông/Bà/Anh/Chị/Thầy/Cô) rất hữu ích cho nghiên cứu 

này. Tôi xin cam kết là mọi ý kiến của Chuyên gia chỉ phục vụ cho nghiên cứu, không 

nhằm mục đích nào khác. Các thông tin liên quan đến cá nhân của Chuyên gia đều 

được cam kết giữ bí mật và không gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín cá nhân của 

Chuyên gia.  

Phần nội dung thảo luận 

Nội dung 1: Khám phá quan điểm của Chuyên gia về sản phẩm mới và cách thức 

phân loại sản phẩm mới 

1. Chuyên gia định nghĩa thế nào là một sản phẩm mới? Theo quan điểm của 

người tiêu dùng thì sản phẩm mới được hiểu như thế nào? Sản phẩm mới được 

phân loại ra sao? Còn gì khác nữa không? 

2. Theo Chuyên gia, vì sao người tiêu dùng mua/ chấp nhận một sản phẩm mới? 

Các yếu tố quyết định đến việc người tiêu dùng chấp nhận/ mua sản phẩm mới 

là gì? Còn yếu tố nào khác? 

Nội dung 2. Khám phá quan điểm của Chuyên gia về khái niệm, vai trò của giá trị 

tiêu dùng và cách thức đo lường giá trị tiêu dùng, các thành phần giá trị tiêu dùng. 

1. Chuyên gia có thể cho biết quan điểm về giá trị tiêu dùng trong các nghiên cứu 

về sản phẩm mới? Giá trị tiêu dùng được định nghĩa như thế nào? Còn gì khác 

nữa không?  

2. Vì sao phải nghiên cứu về giá trị tiêu dùng? Quan điểm của chuyên gia về 

thang đo khái niệm giá trị tiêu dùng? 
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3. Các thành phần giá trị tiêu dùng bao gồm những thành phần nào? Vì sao? Còn 

điều gì khác nữa không? 

4. Xin cho biết quan điểm của chuyên gia về các thang đo/biến quan sát dưới đây 

về các thành phần giá trị tiêu dùng? Chuyên gia có đề xuất gì về thang đo/biến 

quan sát liên quan đến nội dung, từ ngữ, thêm/bớt biến quan sát? Vì sao? Còn 

gì khác nữa không? 

Nội dung 3: Khám phá khái niệm tính đổi mới của người tiêu dùng, vai trò của 

đặc điểm tính đổi mới của người tiêu dùng, phân loại tính đổi mới của người tiêu 

dùng.  

1. Theo chuyên gia, tính đổi mới của người tiêu dùng là gì? Các biểu hiện/tiêu 

chí thể hiện tính đổi mới của ngưởi tiêu dùng là gì? 

2. Nghiên cứu về tính đổi mới của người tiêu dùng nhằm mục đích gì? Có vai trò 

gì trong hoạt động marketing của doanh nghiệp?  

3. Xin cho biết quan điểm của chuyên gia về các thang đo/biến quan sát dưới đây 

liên quan ng đo tính đổi mới bẩm sinh và tính đổi mới theo sản phẩm? Chuyên 

gia có đề xuất gì liên quan thang đo/biến quan sát về nội dung, từ ngữ, thêm/bớt 

biến quan sát? Vì sao? 

Nội dung 4. Khám phá hành vi chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng 

1. Xin chuyên gia cho biết về hành vi chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu 

dùng được hiểu như thế nào? Quá trình chấp nhận sản phẩm mới bao gồm mấy 

bước/giai đoạn. Bước/giai đoạn nào quan trọng nhất? Vì sao? 

2. Chấp nhận sản phẩm mới được đo lường theo phương pháp nào?  

3. Xin cho biết quan điểm của chuyên gia về các thang đo/biến quan sát dưới đây 

về phẩm đến khái niệm ý định chấp nhận và hành vi chấp nhận sản phẩm mới? 

Chuyên gia có đề xuất gì liên quan thang đo/biến quan sát về nội dung, từ ngữ, 

thêm/bớt biến quan sát? Vì sao? 

Nội dung 5. Khám phá mối quan hệ giữa các khái niệm 

Dưới đây là các khái niệm nghiên cứu được sử dụng trong đề tài, xin chuyên gia cho 

biết tác động giữa các yếu tố này, biến nào là biến nguyên nhân, biến nào là biến kết 

quả? Vì sao? 



 

oo 

 

Biến nguyên nhân  Biến kết quả Ý kiến (đồng ý/không đồng 

ý, thuận chiều/ngược chiều 

Giá trị tiêu dùng → Tính đổi mới bẩm sinh  

Giá trị tiêu dùng → Tính đổi mới theo lĩnh vực  

Giá trị tiêu dùng → Ý định chấp nhận SPM  

Giá trị tiêu dùng → Chấp nhận thực sự SPM  

Tính đổi mới bẩm sinh → Giá trị tiêu dùng 

 

Tính đổi mới bẩm sinh → Tính đổi mới theo lĩnh vực  

Tính đổi mới bẩm sinh → Ý định chấp nhận SPM  

Tính đổi mới bẩm sinh → Hành vi chấp nhận SPM  

Tính đổi mới theo lĩnh vực → Giá trị tiêu dùng  

Tính đổi mới theo lĩnh vực → Tính đổi mới bẩm sinh  

Tính đổi mới theo lĩnh vực → Ý định chấp nhận SPM  

Tính đổi mới theo lĩnh vực → Chấp nhận thực sự SPM  

Ý định chấp nhận SPM → Chấp nhận thực sự SPM  

 

 

Phụ lục 11b: Danh sách chuyên gia tham gia thảo luận 

 

STT Mã số Nghề nghiệp/chức vụ Nơi công tác 
Học 

vấn 

Thâm niên 
(năm) 

1 CG1* Giảng viên 
Khoa Toán - Thống kê, 
Trường ĐH Kinh tế TP.HCM 

TS 18 

2 CG2 Giảng viên chính 
Khoa Marketing, Trường ĐH 
Tài chính - Marketing 

TS 16 

3 CG3 Giảng viên chính 
Khoa Maketing, Trường ĐH 
Tài chính - Marketing 

TS 20 

4 CG4 Giảng viên 
Khoa Quản trị kinh doanh 
Trường ĐH Lao động cơ sở 
TPHCM 

TS 14 

5 CG5* 
Phụ trách bộ phận Data 

Input 

Công ty nghiên cứu thị trường 
(người tham gia yêu cầu bảo 
mật) 

Đại học 15 

6 CG6 
Giám đốc khách hàng 

(Account Manager) 

Công ty nghiên cứu thị trường 
(người tham gia yêu cầu bảo 
mật) 

Th.S 12 

7 CG7 Chuyên viên Marketing 
Công ty chuyên về sản xuất 
các thiết bị điện tử (yêu cầu 
bảo mật thông tin) 

Đại học 06 
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8 CG8 PR Branding Manager 
Hệ thống phân phối thiết bị 
điện tử (yêu cầu bảo mật 
thông tin) 

Đại học 08 

*: Chuyên gia tham gia góp ý bảng câu hỏi cho nghiên cứu định lượng sơ bộ và chính thức. 

 

Phụ lục 11c: Kết quả thang đo các khái niệm 

Thang đo giá trị tiêu dùng  

Có nhiều quan điểm về khái niệm và cách thức đo lường như giá trị tiêu vì vậy 

phát triển một thang đo chuẩn cho khái niệm này là một thách thức lớn (Parasuraman, 

1997).  Việc sử dụng mô hình khái niệm bậc cao trong đo lường giá trị tiêu dùng có 

xu hướng phổ biến hơn trong các nghiên cứu các ưu điểm nổi bật hơn so với khái 

niệm bậc thấp (Sánchez-Fernández & Iniesta-Bonillo, 2007).  Podsakoff và cộng sự 

(2006) gợi ý các nhà nghiên cứu nên sử dụng mô hình bậc cao với khái niệm phức 

tạp vì mô hình bậc cao sẽ xem mỗi khía cạnh như một thành phần quan trọng của khái 

niệm mặc dù Ruiz và cộng sự (2008) cho rằng việc lựa chọn mô hình đo lường bậc 

cao tùy thuộc vào nhà nghiên cứu, bởi vì cả hai dạng thang đo (bậc thấp hay bậc cao) 

đều đại diện cho các khái niệm lý thuyết.  

Giá trị tiêu dùng là một khái niệm trừu tượng và khá phức tạp vì thế khái niệm 

nên được xem xét như một khái niệm bậc cao (higher-order concept) (Lin và cộng sự 

, 2005; Podsakoff và cộng sự, 2006). Ưu điểm của việc sử dụng khái niệm bậc cao, 

được đo lường qua các thành phần sẽ đảm bảo tính tối giản (parsimony) trong nghiên 

cứu khoa học (Law và cộng sự, 1998). Lin và cộng sự (2005) đề xuất thang đo giá trị 

tiêu dùng nên được xem xét là khái niệm đa hướng bậc cao dạng cấu tạo (high-order 

multidimensional formative construct) nhằm khắc phục các nghịch lý về đo lường 

trong các nghiên cứu trước đây. Mục đích của việc xác định mô hình đo lường dạng 

cấu tạo là  xác định các chỉ báo (indicators) thể hiện mức độ đóng góp của chúng vào 

chỉ số tổng hợp (synthetic index) thông qua các trọng số (weights) (Chu Nguyễn 

Mộng Ngọc, 2020). 

Đề tài nghiên cứu của luận án dựa trên các hướng dẫn về cách thức lựa chọn mô 

hình đo lường theo Diamantopoulos và Winklhofer ( 2001); Jarvis và cộng sự (2003), 

đề xuất của Lin và cộng sự (2005) để lựa chọn mô hình đo lường bậc hai cho khái 
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niệm giá trị tiêu dùng. Theo lý thuyết, các giá trị tiêu dùng được xem là độc lập với 

nhau và không nhất thiết cùng thay đổi (Sheth và cộng sự, 1991), các giá trị tiêu dùng 

thành phần cũng có vai trò đóng góp khác nhau đến giá trị tiêu dùng tổng thể (Zauner 

và cộng sự, 2015), vì thế thang đo này không thể đo lường theo mô hình đo lường 

dạng phản ánh hay kết quả (Jarvis và cộng sự, 2003, Turel và cộng sự, 2010).  

Khái niệm giá trị tiêu dùng trong đề tài được xem là một biến tiềm ẩn bậc hai 

dạng cấu tạo (second order formative latent variable), được đo lường qua 5 thành 

phần là 5 biến tiềm ẩn dạng phản ánh (reflective latent variables). Các thành phần giá 

trị tiêu dùng được kế thừa từ thang đo của Sheth và cộng sự (1991); Sweeney và 

Soutar (2001). Các thành phần này cũng được sử dụng trong các nghiên cứu của Hur 

và cộng sự (2012); Wu và Chang (2016) khi nghiên cứu về giá trị tiêu dùng sản phẩm 

mới. Các thành phần giá trị tiêu dùng (thang đo gốc) được dịch thuật từ tiếng Anh 

sang tiếng Việt.  

Bảng PL7: Các thành phần giá trị tiêu dùng đề xuất ban đầu 

Khái 

niệm 
Biến quan sát gốc Tạm dịch 

Giá trị 

chức 

năng 

X has consistent quality X có chất lượng ổn định 

X is well made X được chế tạo tốt 

X has an acceptable standard of 

quality 
X đạt được tiêu chuẩn chất lượng 

X has poor workmanship X có độ tinh xảo kém 

X would perform consistently X sẽ hoạt động ổn định 

Giá trị 

cảm 

xúc 

X is one that I would enjoy X giúp tôi tận hưởng 

X would make me want to use it X khiến tôi muốn sử dụng 

X is one that I would feel relaxed 

about using 
Tôi cảm thấy thư giãn khi sử dụng X 

X would make me feel good X sẽ giúp tôi cảm thấy tốt hơn 

X would give me pleasure X sẽ mang lại cho tôi niềm vui 

Giá trị 

kinh tế 

X is reasonably priced X có giá hợp lý 

X offers value for money X có giá trị tương xứng đồng tiền 

X is a good product for the price X là sản phẩm tốt so với giá cả 

X would be economical X có tính kinh tế 

X would help me to feel acceptable X giúp tôi cảm thấy được chấp nhận 
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Khái 

niệm 
Biến quan sát gốc Tạm dịch 

Giá trị 

xã hội 

X would improve the way I am 

perceived 

X cải thiện cách thức tôi được chấp 

nhận 

X would make a good impression on 

other people 

X sẽ giúp tôi tạo ấn tượng tốt với người 

khác 

X would give its owner social 

approval 

X mang đến sự thừa nhận xã hội cho 

người sở hữu nó 

Giá trị 

tri thức 

X would arouse my curiosity for 

novelty 

X kích thích trí tò mò của tôi vê những 

điều mới mẻ 

X would provide me with a new 

experience 

X sẽ mang đến cho tôi một trải nghiệm 

mới 

X would satisfy a desire for new 

knowledge 

X giúp tôi thỏa mãn khát khao về các 

kiến thức mới 
 

Nguồn: Tham khảo từ Sheth và cộng sự (1991); Sweeney và Soutar (2001) 

Các chuyên gia đã xem xét nội dung của toàn bộ thang đo, ý nghĩa của từng 

phát biểu. Các chuyên gia cho rằng việc chọn lý thuyết và thang đo là phù hợp tuy 

nhiên trong các thành phần thang đo chưa có sự thống nhất khi có thành phần tập 

trung vào đặc điểm sản phẩm (ví dụ thang đo giá trị chức năng), có thành phần tập 

trung vào giá trị tiêu dùng. Vì thế, những biến quan sát liên quan đến đặc điểm sản 

phẩm nên được điều chỉnh thành giá trị người tiêu dùng nhận được từ các đặc điểm 

sản phẩm. Người tiêu dùng quan tâm đến việc sản phẩm giúp cho họ điều gì, mang 

lại lợi ích gì hơn là quan tâm đến sản phẩm có đặc điểm gì. Tuy nhiên, cũng có ý kiến 

cho rằng, người tiêu dùng cảm nhận giá trị chức năng dựa trên đặc điểm sản phẩm 

mới sở hữu. 

Thang đo giá trị chức năng được điều chỉnh thành bốn biến quan sát: FUNC1, 

FUNC2, FUNC3, FUNC4 thể hiện những lợi ích nhận được về mặt chức năng sản 

phẩm 

Thang đo giá trị cảm xúc có nhiều biến quan sát trùng lặp về nghĩa khi dịch sang 

tiếng Việt, sự đồng nghĩa về “niềm vui”, “thư giãn”, “cảm thấy tốt hơn” có thể gộp 

chung là “niềm vui cá nhân”, nên gộp thành 2 biến quan sát là EMOT1, EMOT2. 

Chuyên gia cũng đề xuất thêm 1 biến quan sát mới là EMOT3: X giúp tôi thỏa mãn 

hơn trong cuộc sống. 
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Thang đo giá trị xã hội là sự thừa nhận của mọi người xung quanh hay giúp cải 

thiện mối quan hệ với mọi người vì thế đo lường qua ba biến quan sát là SOC1, SOC2, 

SOC3, bổ sung thêm biến quan sát SOC4: X giúp tôi tự tin hơn 

Thang đo giá trị tri thức bao gồm các biến quan sát thể hiện sự tò mò khám phá 

kiến thức mới, trải nghiệm mới. Chuyên gia thống nhất bốn biến quan sát được điều 

chỉnh là EPIS1, EPIS2, EPIS3, EPIS4. 

Thang đo giá trị kinh tế ngoài vấn đề liên quan đến giá cả là ECO1, ECO2, các 

chuyên gia đồng thuận bổ sung thêm biến ECO3: X hỗ trợ tôi đạt được các lợi ích 

kinh tế vì cho rằng các sản phẩm mới hiện nay có thể giúp ích nhiều cho người sử 

dụng trong việc cải thiện vấn đề kinh tế hàng ngày của họ. 

Các chuyên gia cũng bổ sung thêm thành phần giá trị độc đáo bao gồm ba biến 

quan sát: UNIQ1, UNIQ2, UNIQ3 thể hiện mong muốn tạo sự khác biệt và phá cách 

của bản thân người tiêu dùng. 

Bảng PL8: Thang đo giá trị tiêu dùng sau thảo luận chuyên gia 

Thang 

đo 

Ký 

hiệu 

Diễn giải biến quan sát Nguồn 

Giá trị  

chức 

năng 

FUNC1 X hữu ích cho công việc và cuộc sống của tôi Ý kiến chuyên gia 

FUNC2 X có nhiều ưu việt hơn so với sản phẩm hiện 

tại 

FUNC3 X thường có thêm nhiều tính năng mới 

FUNC4 X có thiết kế phù hợp hơn 

Giá trị  

cảm 

xúc 

EMO1 X đem lại cho tôi niềm vui cá nhân Sweeney & Soutar 

(2001); Hur & 

cộng sự (2012) 
EMO2 X khiến cuộc sống của tôi thú vị và sôi động 

hơn 

EMO3 X giúp tôi thỏa mãn hơn trong cuộc sống Ý kiến chuyên gia 

Giá trị  

xã hội 

SOC1 X giúp tôi được mọi người thừa nhận Sheth & cộng sự 

(1991); Sweeney 

& Soutar 

(2001); Hur & 

cộng sự (2012) 

SOC2 X giúp tôi cải thiện mối quan hệ với mọi 

người 

SOC3 X giúp tôi tạo ấn tượng tốt với người khác 

SOC4 X giúp tôi tự tin hơn Ý kiến chuyên gia 

Giá trị 

 tri 

thức 

EPIS1 X cho tôi nhiều trải nghiệm mới mẻ  Sheth và cộng sự 

(1991); Hur & 

cộng sự (2012) 
EPIS2 X giúp tôi tư duy tốt hơn 

EPIS3 X kích thích trí tò mò của tôi  

EPIS4 X giúp tôi cập nhật kiến thức mới về công 

nghệ  

Giá trị 

kinh tế 

ECO1 X có giá cả phù hợp Sweeney & Soutar 

(2001) ECO2 Giá của X tương xứng với chất lượng 
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ECO3 X hỗ trợ tôi đạt được các lợi ích kinh tế 

Giá trị 

độc 

đáo 

UNIQ1 X giúp tôi trở nên khác biệt hơn so với với 

những người khác 

Ý kiến chuyên gia 

UNIQ2 X giúp tôi thể hiện cá tính độc đáo của bản 

thân 

Ý kiến chuyên gia 

UNIQ3 X giúp tôi nổi bật hơn so với những người 

khác (người không sở hữu X) 

Ý kiến chuyên gia 

 

Thang đo tính đổi mới bẩm sinh 

Trong nghiên cứu này, tác giả sử dụng khái niệm và đo lường tính đổi mới bẩm 

sinh theo Hurt và cộng sự (1997), thang đo này được áp dụng phổ biến trong các 

nghiên cứu liên quan đến chấp nhận sản phẩm mới (Chao và cộng sự, 2012, 2013). 

Thang đo gốc của Hurt và cộng sự (1977) bao gồm 20 biến quan sát. Đặc điểm của 

thang đo này có các phát biểu ở dạng biến ngược, điều này có thể gây khó khăn cho 

người trả lời bảng hỏi, vì thế Goldsmith (2002) sử dụng phiên bản ngắn gọn hơn 

nhưng vẫn đảm bảo tính bao quát của thang đo với 4 biến quan sát, Clark và 

Goldsmith (2006) sử dụng 8 biến quan sát từ thang đo.  

Trong nghiên cứu của Chao và cộng sự (2012), phiên bản thang đo thu gọn của 

Hurt và cộng sự (1977) với 11 biến quan sát, thang đo được sử dụng cho nghiên cứu 

là thang đo đơn hướng, sau khi thực hiện phân tích EFA, thang đo khái niệm tính đổi 

mới bẩm sinh là thang đo đa hướng bậc hai dạng kết quả - kết quả.  

Người thực hiện đề tài sử dụng khái niệm theo quan điểm của Hurt và cộng sự 

(1977), theo đó tính đổi mới bẩm sinh là đặc điểm tính cách cá nhân thể hiện khuynh 

hướng sẵn sàng thay đổi và chấp nhận những điều mới mẻ. Thang đo này được kế 

thừa và áp dụng trong nhiều nghiên cứu khác nhau đã chứng minh được các yêu cầu 

về giá trị và độ tin cậy, bao quát được nội dung của khái niệm tính đổi mới bẩm sinh. 

Tuy nhiên, theo ý kiến chuyên gia, thang đo thể hiện một số hạn chế như có quá nhiều 

biến quan sát trùng lắp nhau về nội dung khiến cho thang đo dài hơn và sẽ gây khó 

chịu, nhàm chán, thậm chí khó hiểu, gây bối rối cho đáp viên khi trả lời khảo sát. Thứ 

hai, thang đo sử dụng quá nhiều biến nghịch (reversed items). Đây cũng là vấn đề 

được nhiều nhà nghiên cứu trước đây đề cập đến, việc sử dụng biến nghịch trong 

thang đo cần phải được cân nhắc kỹ càng và đó là việc làm lợi bất cập hại, nên tránh 
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sử dụng (Schiesheim và cộng sự, 1991) (dẫn theo Nguyễn Đình Thọ, 2014, trang 

309). MacKenzie (2003) cũng lưu ý rằng khi phát triển các thang đo cần đảm bảo các 

tiêu chí như: toàn bộ các khía cạnh chính của khái niệm phải được thể hiện, các biến 

quan sát không bị trùng lặp với nhau trong khái niệm đó hoặc tương đồng với biến 

quan sát của khái niệm khác và các nội dung được diễn đạt dễ hiểu.  

Các chuyên gia đã đưa ý kiến về 20 biến quan sát trong thang đo gốc, được tác giả 

dịch thuật với sự hỗ trợ của hai giảng viên ngoại ngữ và được sử dụng để định hướng 

thảo luận nhóm.  

Bảng PL9: Thang đo tính đổi mới bẩm sinh sử dụng cho thảo luận nhóm 

Ký 

hiệu 

Biến quan sát gốc Biến quan sát (tạm dịch) 

CII1 My peers often ask me for advice or 

information. 

Bạn bè thường hỏi tôi khi cần lời khuyên hay 

thông tin 

CII2 I enjoy trying new ideas. Tôi thích thử những ý tưởng/ những điều mới 

CII3 I seek out new ways to do things. Tôi tìm cách thức mới để giải quyết mọi việc 

CII4 I’m generally cautious about 

accepting new ideas (R) 

Tôi luôn thận trọng trong việc chấp nhận các ý 

tưởng mới 

CII5 I frequently improvise methods for 

solving a problem when an answer 

is not apparent. 

Tôi thường tìm kiếm các phương pháp giải quyết 

vấn đề khi câu trả lời chưa rõ ràng 

CII6 I am suspicious of new inventions 

and new ways of thinking (R) 

Tôi nghi ngờ các phát minh mới và cách nghĩ mới 

CII7 I rarely trust new ideas until I can 

see whether the vast majority of 

people around me accept them (R) 

Tôi hiếm khi tin vào các ý tưởng mới cho đến khi 

phần lớn những người xung quanh chấp nhận 

chúng 

CII8 I feel that I am an influential 

member of my peer group. 

Tôi thấy mình là người có ảnh hưởng trong nhóm 

CII9 I consider myself to be creative and 

original in my thinking and 

behavior 

Tôi nhận thấy mình sáng tạo và khác biệt trong tư 

duy và hành động 

CII10 I am aware that I am usually one of 

the last people in my group to accept 

something new (R) 

Tôi thuộc nhóm những người cuối cùng chấp 

nhận một điều gì đó mới mẻ 

CII11 I am an inventive kind of person. Tôi thuộc kiểu người có óc sáng tạo 

CII12 I enjoy taking part in the leadership 

responsibilities of the group I 

belong to 

Tôi thích tham gia vào trách nhiệm lãnh đạo nhóm 

tôi đang hoạt động 

CII13 I am reluctant about adopting new 

ways of doing things until I see them 

working for people around me (R) 

Tôi hiếm khi tin vào các ý tưởng mới cho đến khi 

phần lớn những người xung quanh chấp nhận 

chúng 
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CII14 I find it stimulating to be original in 

my thinking and behavior. 

Tôi thấy phấn khích khi mình khác biệt trong suy 

nghĩ và hành động 

CII15 I tend to feel that the old way of 

living and doing things is the best 

way (R) 

Tôi cảm thấy cứ sống và làm mọi việc theo thói 

quen cũ là tốt nhất  

CII16 I am challenged by ambiguities and 

unsolved problems. 

Tôi luôn bị thách thức với các vấn đề không rõ 

ràng, chưa được giải quyết  

CII17 I must see other people using new 

innovations before I will consider 

them (R) 

Tôi phải xem những người khác sử dụng những 

sản phẩm mới trước khi xem xét chúng 

CII18 I am receptive to new ideas. Tôi dễ chấp nhận các ý tưởng mới 

CII19 I am challenged by unanswered 

questions 

Tôi luôn bị thách thức với các câu hỏi chưa có lời 

giải 

CII20 I often find myself skeptical of new 

ideas (R) 

Tôi thấy bản thân luôn cẩn trọng với các ý tưởng 

mới 

Ghi chú: R: Biến nghịch (reserved) 

Nguồn: Dịch từ Hurt và cộng sự (1977) 

Từ kết quả phỏng vấn,  các chuyên gia đã giúp nghiên cứu gom các biến có nội 

dung tương đồng nhau nhằm rút gọn thang đo nhưng vẫn đảm bảo về giá trị nội dung 

của thang đo. Bên cạnh đó các chuyên gia cũng đề xuất điều chỉnh từ ngữ cho dễ hiểu 

và phù hợp với văn phong tiếng Việt. Cụ thể, các biến quan sát trong thang đo được 

điều chỉnh như sau: 

Các biến quan sát CII1, CII8 và CII12 thể hiện sự ảnh hưởng của của cá nhân với 

người khác được đề xuất điều chỉnh thành một biến quan sát “Mọi người thường hỏi 

tôi khi cần lời khuyên hay thông tin” 

Các biến quan sát CII4, CII6, CII7, CII10, CII13, CII18, CII20 thể hiện mức độ 

sẵn sàng chấp nhận hay hoài nghi với các ý tưởng mới, tư duy mới vì thế các biến 

này chỉ cần một biến quan sát để đo lường nội dung này, kết quả các biến được rút 

gọn thành một biến quan sát theo chiều hướng thuận là “Tôi dễ dàng chấp nhận những 

ý tưởng mới”. 

Hai biến quan sát CII2, CII17 thể hiện xu hướng thử những điều mới hay thực 

hiện những hành vi mới, vì thế biến đo lường được rút gọn còn 1 biến quan sát, người 

tham gia thảo luận nhóm cũng đề nghị sửa từ “thử nghiệm” thành “trải nghiệm”. Kết 

quả biến đo lường có được là “Tôi sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ”. 
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Các biến quan sát CII3, CII5, CII15 thể hiện xu hướng trải nghiệm cuộc sống 

theo hướng mới và tích cực vì thế được rút gọn và điều chỉnh thành biến quan sát 

“Tôi có xu hướng trải nghiệm cách sống mới và những điều tốt hơn so với trước đây” 

Các biến quan sát CII16, CII19 thể hiện xu hướng thích được sự thách thức và 

giải quyết các vấn đề còn thiếu rõ ràng vì thế nội dung này có thể được đo lường với 

một biến quan sát “Tôi luôn bị thách thức với những vấn đề chưa được giải quyết rõ 

ràng”. 

Các biến quan sát CII9, CII11, CII14 thể hiện đặc điểm sáng tạo và khác biệt của 

cá nhân nên có thể đo lường với một biến quan sát “Tôi nhận thấy mình là người có 

nhiều ý tưởng sáng tạo”. Kết quả các biến quan sát được điều chỉnh và rút ngắn còn 

6 biến quan sát nhưng vẫn bao quát được toàn bộ thang đo khái niệm tính đổi mới 

bẩm sinh. 

Bảng PL10: Thang đo tính đổi mới bẩm sinh được điều chỉnh và rút gọn 

Ký 

hiệu 

Biến quan sát Biến được điều chỉnh  

CII1 Bạn bè thường hỏi tôi khi cần lời khuyên hay thông tin Mọi người thường hỏi tôi khi 

cần lời khuyên hay thông tin 
CII8 Tôi thấy mình là người có ảnh hưởng trong nhóm 

CII12 Tôi thích tham gia với vai trò lãnh đạo nhóm tôi đang 

hoạt động 

CII4 Tôi luôn thận trọng trong việc chấp nhận các ý tưởng 

mới 

Tôi dễ dàng chấp nhận 

những ý tưởng mới 

CII6 Tôi nghi ngờ các phát minh mới và cách nghĩ mới 

CII7 Tôi hiếm khi tin vào các ý tưởng mới cho đến khi phần 

lớn những người xung quanh chấp nhận chúng 

CII10 Tôi thuộc nhóm những người cuối cùng chấp nhận một 

điều gì đó mới mẻ 

CII13 Tôi hiếm khi tin vào các ý tưởng mới cho đến khi phần 

lớn những người xung quanh chấp nhận chúng 

CII18 Tôi dễ dàng chấp nhận các ý tưởng mới 

CII20 Tôi thấy bản thân luôn cẩn trọng với các ý tưởng mới 

CII2 Tôi thích thử nghiệm những điều mới Tôi sẵn sàng trải nghiệm 

những điều mới CII17 Tôi phải xem những người khác sử dụng những sản 

phẩm mới trước khi xem xét chúng 

CII3 Tôi tìm cách thức mới cho mọi việc Tôi có xu hướng trải nghiệm 

cách sống mới và những điều 

tốt hơn so với trước đây 
CII5 Tôi thường tìm kiếm các phương pháp giải quyết vấn đề 

khi câu trả lời chưa rõ ràng 
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CII15 Tôi cảm thấy cứ sống và làm mọi việc theo thói quen cũ 

là tốt nhất  

CII16 Tôi luôn bị thách thức với các vấn đề không rõ ràng, 

chưa được giải quyết  

Tôi luôn bị thách thức với 

những vấn đề chưa được giải 

quyết rõ ràng CII19 Tôi luôn bị thách thức với các câu hỏi chưa có lời giải 

CII9 Tôi nhận thấy mình sáng tạo và khác biệt trong tư duy 

và hành động 

Tôi nhận thấy mình là người 

có nhiều ý tưởng sáng tạo 

CII11 Tôi thuộc kiểu người có óc sáng tạo 

CII14 Tôi thấy phấn khích khi mình khác biệt trong suy nghĩ 

và hành động 

Nguồn: Kết quả thảo luận với chuyên gia 

Như vậy, các chuyên gia đã thống nhất rút gọn thang đo khái niệm tính đổi mới 

bẩm sinh được đo lường bằng 6 biến quan sát, các biến này bao quát nội dung của 

của thang đo gốc ban đầu chủ yếu thể hiện xu hướng chấp nhận và trải nghiệm những 

điều mới mẻ hơn trong cuộc sống để làm cho cuộc sống phong phú hơn, tích cực hơn. 

Bên cạnh đó tính đổi mới cũng thể hiện một cá nhân luôn mong muốn sự thách thức 

với các vấn đề mới cũng như là người có ảnh hưởng đến người khác về mặt thông tin 

hay ý kiến. Thang đo này sẽ được tiếp tục sử dụng để định hướng cho thảo luận nhóm 

lần 1. 

Bảng PL11: Thang đo tính đổi mới bẩm sinh được mã hóa lại 

Mã hóa Biến quan sát 

CII1 Tôi dễ dàng chấp nhận những ý tưởng mới lạ 

CII2 Tôi sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ  

CII3 Tôi có xu hướng trải nghiệm cách sống mới và những điều tốt hơn 

so với trước đây 

CII4 Tôi luôn bị thách thức với những vấn đề chưa được giải quyết rõ 

ràng 

CII5 Tôi nhận thấy mình là người có nhiều ý tưởng sáng tạo  

CII6 Mọi người thường hỏi tôi khi cần lời khuyên hay thông tin 

Nguồn: Điều chỉnh từ thang đo của Hurt và cộng sự (1977) 

 

Thang đo tính đổi mới theo sản phẩm 

Goldsmith và Hofacker (1991) đã đưa ra khái niệm và phát triển thang đo tính 

đổi mới theo lĩnh vực bao gồm 6 biến quan sát trong đó ba biến thể hiện xu hướng 

đổi mới theo hướng tích cực (positive) và ba biến thể hiện khuynh hướng bảo thủ 
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(negative). Thang đo này đã được nhiều nhà nghiên cứu sử dụng trong các lĩnh vực 

khác nhau và được đánh giá là thang đo có độ tin cậy (Goldsmith và Flynn, 1992; 

Barrena-Figueroa và Garcia-Lopez-De-Meneses, 2013, Im và cộng sự, 2007; Chao 

và cộng sự, 2016). Tuy nhiên, việc sử dụng các biến quan sát liên quan đến thời gian 

chấp nhận và sự sở hữu sản phẩm trong thang đo này thiên về hành vi chấp nhận hơn 

là đặc điểm tính cách như quan điểm của Midgley và Dowling (1978). Hartman và 

cộng sự (2004) chỉ ra rằng các thang đo lường tính đổi mới theo lĩnh vực tập trung 

vào đo lường xu hướng chấp nhận sản phẩm như thời gian chấp nhận hay sở hữu sản 

phẩm là chưa phù hợp trong khi đó Van Rijnsoever và Donders (2009) xem thang đo 

DSI và PSI đều thuộc nhóm tính đổi mới về hành vi.  

Dù có một số phê bình về nhược điểm của thang đo DSI như có vấn đề về sự 

phân biệt (discriminant), giá trị dự báo (Roehrich, 2004; Vandecasteele và Geuens, 

2010) cũng như phù hợp để đo lường hành vi đổi mới hơn đo lường tính đổi mới 

(Goldsmith và cộng sự, 1995; Hoffmann và Soyez, 2010), DSI vẫn được sử dụng phổ 

biến trong các nghiên cứu. Từ thang đo của Goldsmith và Hofacker (1991), các nhà 

nghiên cứu đã tiếp tục đề xuất các thang đo trong từng lĩnh vực khác nhau như mua 

sắm qua mạng (Agawal và Prasad ,1998; Agarwal và Karahanna, 2000), nhóm sản 

phẩm điện tử, công nghệ (Chao và cộng sự, 2013, 2016; Jeong và cộng sự, 2016; 

Hong và cộng sự, 2016), lĩnh vực thời trang (Goldsmith và cộng sự, 1995, 2005; 

Zhang và Kim, 2013). Ví dụ, Agarwal và Prasad (1998) đã phát triển thang đo tính 

đổi mới cá nhân trong lĩnh vực công nghệ thông tin, được định nghĩa như sự sẵn sàng 

thử các sản phẩm công nghệ thông tin mới và được đo lường bằng bốn biến quan sát. 

Goldsmith (2001); Goldsmith và Goldsmith (2002) đã phát triển thang đo tính đổi 

mới trong lĩnh vực mua sắm qua mạng internet với bốn biến quan sát. Hong và cộng 

sự (2016) sử dụng thang đo DSI trong nghiên cứu về các thiết bị đeo với 4 biến quan 

sát. Chao và cộng sự (2016) sử dụng với 6 biến quan sát trong thang đo DSI trong 

nghiên cứu hành vi chấp nhận thiết bị điện tử tiêu dùng hoàn toàn mới tại thị trường 

Đài Loan, Trung Quốc và Úc.   

Như vậy, dù thang đo DSI thể hiện sự thiếu nhất quán và rõ ràng khi vừa đo 

lường tính đổi mới của người tiêu dùng, vừa đo lường hành vi chấp nhận sản phẩm 
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mới. Bên cạnh đó, việc đo lường tính đổi mới theo lĩnh vực sẽ là một thách thức lớn 

khi lĩnh vực đó quá rộng, bao gồm nhiều sản phẩm khác nhau ví dụ như nhóm sản 

phẩm điện tử cá nhân. Tuy vậy, các nghiên cứu đa phần áp dụng thang đo tính đổi 

mới theo lĩnh vực dựa trên thang đo gốc của Goldsmith và Hofacker (1991), Vì vậy, 

tác giả quyết định chọn thang đo của Goldsmith và Hofacker (1991), được điều chỉnh 

từ Chao và cộng sự (2016) để áp dụng cho nghiên cứu. 

Bảng PL11: Thang đo tính đổi mới theo sản phẩm 

Ký 

hiệu 

Biến quan sát (gốc) Biến quan sát (tạm dịch) 

PSI1 I will consider buying a new electronic 

product, even if I haven’t heard of it yet 

Tôi sẽ xem xét mua một sản phẩm 

điện tử cá nhân mới thậm chí tôi 

chưa từng nghe về nó  

PSI2 If I heard that a new electronic product was 

available through a local store, I would be 

interested enough to buy it. 

Nếu tôi nghe có một sản phẩm điện 

tử mới trong cửa hàng, tôi đủ quan 

tâm để mua nó 

PSI3 In general, I am the first/last in my circle 

of friends to know the names of the latest 

electronics products on the market. 

Trong nhóm bạn của tôi, tôi là người 

đầu tiên/cuối cùng biết về các nhãn 

hiệu sản phẩm điện tử mới nhất trên 

thị trường  

PSI4 I know more about new electronic 

products before other people do. 

Tôi biết nhiều hơn về các các sản 

phẩm điện tử cá nhân mới hơn so 

với những người khác 

PSI5 In general, I am among the last/first in my 

circle of friends to purchase a new 

electronic product. 

Tôi là người cuối cùng/đầu tiên 

trong nhóm bạn của tôi mua sản 

phẩm điện tử cá nhân mới 

PSI6 Compared to my friends I own a few of (a 

lot of) new electronic product. 

So với những người bạn của tôi, tôi 

sở hữu ít/nhiều sản phẩm điện tử cá 

nhân mới hơn 

Nguồn: Tham khảo từ Goldsmith và Hofacker (1991); Chao và cộng sự (2016) 

Được dịch thuật kết hợp từ thang đo gốc của Goldsmith và Hofacker (1991) và 

điều chỉnh bởi Chao và cộng sự (2016), tuy nhiên đặc điểm của thang đo tính đổi mới 

theo lĩnh vực hay nhóm sản phẩm PSI cũng tồn tại các biến có nội dung trùng lặp và 

sử dụng biến ngược gây khó hiểu và bối rối cho người đọc. Sau khi thảo luận, các 

chuyên gia đề xuất nên thống nhất thang đo theo một chiều thuận cũng như có một 

số điều chỉnh như sau:  

Biến PSI1 và PSI2 cùng thể hiện xu hướng mua một sản phẩm mới khi lần đầu 

nghe hoặc biết về sản phẩm mới vì thế nên gộp thành 1 biến quan sát và điều chỉnh 

từ ngữ cho dễ hiểu hơn, kết quả là biến quan sát đạt được là “Nếu tôi nghe thông tin 
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về sản phẩm điện tử X mới, tôi sẽ xem xét đến việc mua nó”.  

Biến PSI3 và PSI4 thể hiện mức độ hiểu biết hay sở hữu các thông tin về sản 

phẩm mới có thể chỉ cần sử dụng 1 biến đo lường “Tôi am hiểu về sản phẩm điện tử 

X hơn các sản phẩm điện tử khác”. Như vậy, ngoài việc rút gọn hai biến quan sát này 

chỉ còn 1 biến quan sát, thì ý nghĩa của phát biểu cũng có điều chỉnh khi thay đổi ý 

nghĩa so sánh hiểu biết của bản thân với người khác thành so sánh hiểu biết về sản 

phẩm điện tử cá nhân cụ thể (X) với những sản phẩm điện tử cá nhân khác.  

Với biến quan sát PSI5 “Tôi là người đầu tiên trong nhóm bạn của tôi mua sản 

phẩm điện tử cá nhân mới” được đề nghị sửa thành “Tôi là một trong những người 

đầu tiên mua sản phẩm điện tử cá nhân mới khi nó có mặt trên thị trường”.  

Biến quan sát PSI6 “So với những người bạn của tôi, tôi sở hữu nhiều sản phẩm 

điện tử cá nhân mới hơn” được điều chỉnh về mặt từ ngữ, người tham gia đề nghị thay 

từ “sở hữu” bằng từ “mua và sở hữu” vì lý do nếu một người sở hữu nhiều sản phẩm 

có thể chưa chắc đã là người mua nó, họ có thể được tặng hoặc cho. Cũng trong phát 

biểu này, cụm từ “những người bạn của tôi” được điều chỉnh là so với các sản phẩm 

khác trong nhóm sản phẩm điện tử cá nhân. Vì vậy, kết quả biến quan sát PSI6 được 

điều chỉnh thành “Tôi mua và sở hữu (loại sản phẩm điện tử cá nhân) X nhiều hơn so 

với những sản phẩm điện tử cá nhân khác”. 

Bảng PL12: Thang đo tính đổi mới theo sản phẩm sau phỏng vấn chuyên gia  

Mã hóa Biến quan sát Nguồn 

PSI1 Nếu tôi nghe thông về X, tôi sẽ xem xét đến việc mua nó Goldsmith và 

Hofacker 

(1991); Chao 

và cộng sự 

(2016) 

PSI2 Tôi am hiểu về X hơn các sản phẩm điện tử cá  nhân khác 

PSI3 Tôi là một trong những người đầu tiên mua X khi nó có mặt 

trên thị trường 

PSI4 Tôi mua và sở hữu X nhiều hơn những sản phẩm điện tử cá 

nhân khác 

PSI5 Tôi tìm hiểu thông tin về X nhiều hơn so với những sản phẩm 

điện tử cá nhân khác 
Ý kiến 

chuyên gia 

PSI6 Tôi quan tâm đến X hơn những sản phẩm điện tử cá  nhân 

khác 
Ý kiến 

chuyên gia 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả 

Ý định chấp nhận sản phẩm mới 
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Các nghiên cứu trước đây thường sử dụng đa dạng các thang đo ý định chấp nhận sản 

phẩm mới nhưng đa phần đo lường ý định chấp nhận sản phẩm mới là ý định mua 

(Art và cộng sự, 2011). Nghiên cứu này kế thừa các thang đo trước đây để hoàn thiện 

thang đo ý định chấp nhận sản phẩm mới theo quy trình của Churchil (1979). Ý định 

chấp nhận được xem xét dựa vào thái độ với sản phẩm mới, thể hiện mức độ cam kết 

và khẳng định về các nỗ lực của cá nhân để có thể sở hữu và sử dụng sản phẩm mới 

ngay khi chúng có mặt trên thị trường, ý định giới thiệu về sản phẩm mới.  

Bảng PL13: Các biến quan sát đo lường ý định chấp nhận sản phẩm mới 

Thứ 

tự 

Biến quan sát (gốc) Biến quan sát (tạm dịch) Nguồn 

1 I feel quite certain of the benefits 

I could expect to get if I bought 

(adopted) this product/service 

Tôi cảm nhận chắc chắc các lợi ích 

có thể nhận được khi mua (chấp 

nhận) sản phẩm và dịch vụ này 

Alexander và 

cộng sự (2008) 

2 I feel positive about purchasing 

wearable devices 

Tôi thấy việc mua thiết bị đeo là 

hành động đúng đắn 

Jeong và cộng sự 

(2016) 

2 I’ll have to change my behavior 

significantly to attain the potential 

benefits of this new 

product/service 

Tôi sẽ thay đổi hành vi của mình để 

đạt được các lợi ích tiềm năng từ sản 

phẩm/dịch vụ mới 

Alexander và 

cộng sự (2008) 

3 I would be willing to spend the 

effort to know the hydrogen fuel 

cell car better (new car) 

Tôi sẵn sàng bỏ công sức để tìm 

hiểu thêm về xe hơi mới chạy bằng 

xăng sinh học 

Chaudhuri và 

cộng sự (2010), 

4 I would be willing to spend time 

to know the hydrogen fuel cell car 

better (new car) 

 

Tôi sẽ sẵn sàng dành thời gian để 

tìm hiểu về sản phẩm xe hơi mới sử 

dụng nhiên liệu sinh học tốt hơn 

Chaudhuri và 

cộng sự (2010), 

5 I can afford to accrue some costs 

to adopt the new product 

Tôi sẽ nỗ lực tích cóp để có thể chấp 

nhận sản phẩm mới  

Li và cộng sự 

(2015) 

6 If asked, I am willing to test-drive 

the hydrogen fuel cell car today 

Nếu được đề nghị, tôi sẵn sàng lái 

thử xe hơi chạy bằng công nghệ sinh 

học ngay hôm nay 

Chaudhuri và 

cộng sự (2010) 

7 I mostly tend to purchase the 

latest new products. 

Tôi luôn có xu hướng mua các sản 

phẩm mới nhất 

Al-Jundi và cộng 

sự (2019) 

8 I tend to buy new products earlier 

than my peers. 

Tôi có xu hướng mua sản phẩm mới 

sớm hơn những người xung quanh 

Al-Jundi và cộng 

sự (2019) 

9 I’ll adopt the new product soon. Tôi sẽ chấp nhận sớm sản phẩm mới Li và cộng sự 

(2015) 

10 I will probably purchase one of 

new products soon after they are 

on the market 

Tôi sẽ có thể mua ngay sản phẩm 

mới khi chúng có mặt trên thị 

trường 

Hanzaee và cộng 

sự (2011) 

11 I am ready to recommend new 

Apple watch to my good friends 

Tôi sẵn lòng giới thiệu đồng hồ 

thông minh mới của Apple cho 

Wu và Chang 

(2016) 
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những người bạn của tôi 

12  I will strongly recommend others 

to use smartwatch 

Tôi sẽ tích cực đề nghị những người 

khác sử dụng đồng hồ thông minh 

Jeong và cộng sự 

(2016) 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ các nghiên cứu được trích dẫn 

Thang đo ý định chấp nhận sản phẩm mới được kế thừa từ các nghiên cứu trước đây 

và được các chuyên gia đồng thuận với khía cạnh thái độ tích cực về sản phẩm mới, 

các nỗ lực của bản thân người tiêu dùng để có thể mua và sử dụng sản phẩm mới, xu 

hướng dùng thử và trải nghiệm sản phẩm mới cũng như ý định mua sớm các sản phẩm 

mới nhất trên thị trường. Kết quả là từ 12 biến quan sát được tổng hợp từ các nghiên 

cứu trước đây, các chuyên gia đã rút gọn và điều chỉnh còn 6 biến quan sát nhưng 

vẫn thể hiện được giá trị nội dung của thang đo ý định chấp nhận sản phẩm mới.  

Bảng PL14: Thang đo ý định chấp nhận sản phẩm mới được điều chỉnh 
 

Thứ 

tự 

Biến quan sát tham khảo Biến quan sát điều 

chỉnh 

Nguồn 

1 Tôi cảm nhận chắc chắc các lợi ích 

có thể nhận được khi mua (chấp 

nhận) sản phẩm và dịch vụ này Tôi nghĩ việc mua X 

là lựa chọn đúng đắn 

Alexander và cộng 

sự (2008) 

2 Tôi thấy việc mua thiết bị đeo là 

hành động đúng đắn 

Jeong và cộng sự 

(2016) 

3 Tôi sẽ thay đổi hành vi của mình để 

đạt được các lợi ích tiềm năng từ 

sản phẩm/dịch vụ mới 

Tôi sẽ nỗ lực hết 

mình để có thể sở 

hữu và sử dụng X 

Alexander và cộng 

sự (2008) 

4 Tôi sẵn sàng bỏ công sức để tìm 

hiểu thêm về xe hơi chạy bằng xăng 

sinh học 

Chaudhuri và cộng 

sự (2010) 

5 Tôi sẽ sẵn sàng dành thời gian để 

tìm hiểu về sản phẩm xe hơi sử 

dụng nhiên liệu sinh học tốt hơn 

Chaudhuri và cộng 

sự (2010) 

6 Tôi sẽ nỗ lực tích cóp để có thể 

chấp nhận sản phẩm mới  

Li và cộng sự 

(2015) 

7 Nếu được đề nghị, tôi sẵn sàng lái 

thử xe hơi chạy bằng công nghệ 

sinh học ngay hôm nay 

Tôi sẵn lòng sử dụng 

thử X khi có cơ hội 

Chaudhuri và cộng 

sự (2010) 

8 Tôi luôn có xu hướng mua các sản 

phẩm mới nhất 

Nếu tôi cần mua X, 

tôi sẽ mua mẫu mới 

nhất 

Al-Jundi và cộng sự 

(2019) 

9 Tôi có xu hướng mua sản phẩm 

mới sớm hơn những người xung 

quanh 

Tôi chắc chắn sẽ 

mua ngay X khi nó 

Al-Jundi và cộng sự 

(2019) 



 

ddd 

 

Thứ 

tự 

Biến quan sát tham khảo Biến quan sát điều 

chỉnh 

Nguồn 

10 Tôi sẽ chấp nhận sớm sản phẩm 

mới 

có mặt trên thị 

trường 

Li và cộng sự 

(2015) 

11 Tôi sẽ có thể mua ngay sản phẩm 

mới khi chúng có mặt trên thị 

trường 

Hanzaee và cộng sự 

(2011) 

12 Tôi sẵn lòng giới thiệu đồng hồ 

thông minh Apple cho những người 

bạn của tôi 
Tôi sẽ khuyên bạn 

bè, người thân của 

mình mua X khi họ 

có nhu cầu 

Wu và Chang 

(2016) 

13 Tôi sẽ tích cực đề nghị những 

người khác sử dụng đồng hồ thông 

minh 

Jeong và cộng sự 

(2016) 

Nguồn: Tổng hợp theo ý kiến chuyên gia  

 Thang đo hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

Các nghiên cứu trước đây sử dụng các thang đo khác nhau để đo lường hành vi 

chấp nhận sản phẩm mới tuy nhiên hai phương pháp phổ biến nhất là phương pháp 

dựa trên thời gian chấp nhận mới và số lượng sản phẩm mới mà người tiêu dùng sở 

hữu (Im và cộng sự, 2007; Chao và cộng sự, 2013).  Đề tài nghiên cứu tổng hợp các 

cách thức đo lường phổ biến nhất để kế thừa các biến quan sát nhằm hoàn thiện thang 

đo chấp nhận sản phẩm mới về các khía cạnh thái độ và hành vi. Hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới được xem là việc cá nhân mua và sử dụng sản phẩm mới cũng như tận 

dụng tối đa các lợi ích từ sản phẩm mới vào đời sống cá nhân, như vậy các nghiên 

cứu đo lường dựa vào tốc độ mua sản phẩm mới và số lượng sản phẩm mới chưa phản 

ánh hết được hành vi chấp nhận. Thời gian chấp nhận tương đối cụ thể là bao nhiêu 

thời gian hay số lượng sản phẩm mới sở hữu là bao nhiêu thì các nghiên cứu chưa đề 

cập đến cũng như các nghiên cứu cũng chưa thống nhất về thang đo này. Vì thế, luận 

án kế thừa các khái niệm và thang đo trước đây để phát triển thang đo hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới, đo lường qua các biến quan sát dạng tự phát biểu (self - reported). 

Bảng Pl15: Các biến quan sát đo lường chấp nhận sản phẩm mới 

Thứ tự Biến quan sát 

(gốc) 

Biến quan sát (tạm 

dịch) 

Nguồn 

1 The relative time of 

adoption 

Thời gian tương đối chấp 

nhận sản phẩm mới 

Im và cộng sự (2007); Chao 

và cộng sự (2012, 2013); 
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Thứ tự Biến quan sát 

(gốc) 

Biến quan sát (tạm 

dịch) 

Nguồn 

2 Ownership of new 

product/ 

How many new 

products do you 

own? 

Sở hữu sản phẩm mới/ 

Bạn sở hữu bao nhiêu sản 

phẩm mới 

Im và cộng sự (2007), Wang 

và cộng sự (2008); Chao và 

cộng sự (2012, 2013); Cao 

Thị Thanh (2014) Al-Jundi 

và cộng sự (2019) 

3 I generally have a 

larger number of 

new products than 

my peers) 

Tôi sở hữu nhiều sản 

phẩm mới hơn những 

người bạn của tôi 

 

Al-Jundi và cộng sự (2019) 

4 Relative spending 

behavior 

Chi tiêu cho sản phẩm 

mới 

Nasution và Astuti (2012) 

5 How much are you 

willing to pay for 

new product? 

 

Số tiền sẵn lòng trả  Zhang và cộng sự (2020) 

Nguồn: Tổng hợp của tác giả từ các nghiên cứu được trích dẫn 

Thang đo hành vi chấp nhận sản phẩm mới được phát triển dựa trên các thang 

đo kế thừa từ các nghiên cứu trước đây và bổ sung thêm các phát biểu mới từ các 

chuyên gia. Cụ thể, ba biến quan sát thể hiện thời gian chấp nhận sản phẩm mới, số 

lượng sản phẩm mới sở hữu và mức chi tiêu cho sản phẩm mới. Đây là các biến quan 

sát phổ biến trong các nghiên cứu trước đây và được nhiều nghiên cứu sử dụng như 

Im và cộng sự (2007), Chao và cộng sự (2012). Bên cạnh đó, mức chi tiêu và mức độ 

sẵn lòng chi trả cho sản phẩm mới cũng được người tiêu dùng đồng thuận vì xu hướng 

chấp nhận sản phẩm mới đồng nghĩa với việc sẵn lòng chuẩn bị về tài chính và có 

khả năng chi trả cao hơn cho sản phẩm mới. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đề nghị 

ba biến quan sát mới thể hiện hành vi sở hữu sản phẩm mới nhất, điều này có nghĩa 

là một người chấp nhận sản phẩm mới thường luôn tìm kiếm những sản phẩm mới 

nhất trên thị trường, thứ hai nếu người tiêu dùng chấp nhận sản phẩm mới thì mức độ 

sử dụng sản phẩm mới phải cao và cuối cùng là việc tận dụng tối đa các tính năng 

của sản phẩm mới vào công việc và cuộc sống.  

Bảng PL16: Thang đo hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

Mã hóa Biến quan sát Nguồn tham khảo 

ADOP1 
Tôi mua ngay X ngay khi nó vừa xuất 

hiện trên thị trường 
Im và cộng sự (2007), Chao và cộng sự (2013) 
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ADOP2 

Tôi mua và sở hữu X nhiều những sản 

phẩm điện tử cá nhân khác 

 

Hirunyawipada và Paswan (2006), Im và cộng 

sự (2007), Wang và cộng sự (2008); Chao và 

cộng sự (2012, 2013); Cao Thị Thanh (2014), 

Al-Jundi và cộng sự (2019) 

ADOP3 Tôi chi khá nhiều tiền để mua X 
Nasution và Astuti (2012); Zhang và cộng sự 

(2020) 

ADOP4 
Nhãn hiệu tôi đang sử dụng là mẫu mới 

nhất  
Ý kiến chuyên gia  

ADOP5 
Tôi cố gắng tận dụng tối đa các tính 

năng của X 

Ý kiến chuyên gia  

ADOP6 Tôi dành nhiều thời gian sử dụng X  Ý kiến chuyên gia  

Nguồn: Tổng hợp kết quả  

PHỤ LỤC 12: Thảo luận nhóm lần 1  

Phụ luc 12a: Dàn bài thảo luận nhóm (lần 1) 

Chào anh chị, Tôi là Dư Thị Chung, đến từ trường Đại học Tài chính – Marketing. 

Trước tiên, tôi xin cảm ơn anh chị vì đã dành thời gian tham dự buổi thảo luận nhóm 

ngày hôm nay. Hiện tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu liên quan đến hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng trong nhóm sản phẩm điện tử cá nhân.  

Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu hành vi chấp nhận sản phẩm mới của người 

tiêu dùng tại TP.HCM. Vì thế, buổi thảo luận nhóm ngày hôm nay nhằm ghi nhận 

các ý kiến đóng góp của anh chị về chủ đề này. Chúng tôi sẽ ghi nhận tất cả các ý 

kiến của anh chị, không có ý kiến nào sai hay đúng mà tất cả đều hữu ích cho nghiên 

cứu của chúng tôi. Thời gian dự kiến cho buổi thảo luận tối đa là 120 phút (trong đó 

có 10 phút giải lao).  

(Dành 5 phút để người tham gia giới thiệu tên, làm quen, tạo không khí thoải mái) 

NỘI DUNG THẢO LUẬN 

Nội dung 1.  Khám phá quan điểm của người tiêu dùng 

Quan điểm về sản phẩm mới  

Theo anh chị, thế nào là một sản phẩm điện tử cá nhân mới? Anh/chị đánh giá một 

sản phẩm mới dựa trên tiêu chí nào? Còn gì khác nữa không?  

Anh chị có thể kể tên một số sản phẩm điện tử cá nhân. Anh/chị có quan tâm đến các 

sản phẩm mới trong nhóm sản phẩm điện tử cá nhân không? Anh chị quan tâm loại 

sản phẩm điện tử cá nhân nào nhất? 

Giá trị tiêu dùng sản phẩm mới 

Anh chị nghĩ sản phẩm ĐTCN mới sẽ mang lại cho người sở hữu và sử dụng nó 

những giá trị hay lợi ích gì? Còn gì khác nữa không?  

Tính đổi mới của người tiêu dùng 
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Theo anh chị, khi nhắc đến tính “đổi mới của cá nhân” anh chị nghĩ đến điều gì? Một 

cá nhân có tính đổi mới đặc điểm như thế nào (thể hiện thái độ, suy nghĩ hay hành 

động như thế nào).  

Anh/chị có phải là người sẵn sàng đổi mới không? Theo anh chị, tính đổi mới của 

một người có thể thay đổi hay là đặc điểm bất biến/cố định. Vì sao?  

Anh/chị có là người đổi mới với một sản phẩm nào đó hay không? Vì sao? Anh/chị 

có là người đổi mới trong lĩnh vực/nhóm sản phẩm điện tử cá nhân không? Vì sao 

Chấp nhận sản phẩm mới 

Theo anh/ chị chấp nhận một sản phẩm mới là gì? Khi nhắc đến “chấp nhận sản phẩm 

mới” anh chị nghĩ đến điều gì? Cá nhân anh chị chấp nhận sản phẩm mới được thể 

hiện qua thái độ, suy nghĩ, hành vi như thế nào? Còn điều gì khác nữa không?  

Anh chị cho biết điều gì thể hiện rõ nhất việc một cá nhân chấp nhận sản phẩm mới? 

Anh/chị có thể cho biết quá trình anh/chị chấp nhận một sản phẩm mới (các bước) 

Nội dung 2: Điều chỉnh thang đo.  

Dưới đây là những phát biểu thể hiện nội dung/tiêu chí đánh giá của từng yếu tố/khái 

niệm nghiên cứu. Xin vui lòng góp ý nội dung của các tiêu chí sau đây với từng thang 

đo:  

Người điều phối đọc từng thang đo và thảo luận với từng thang đo của một khái niệm 

nghiên cứu. Sau khi hoàn thiện các thang đo của một khái niệm với bắt đầu với các 

thang đo của khái niệm khác. 

Kết thúc: Cảm ơn các anh chị đã tham gia (tặng quà cho người tham gia) 

 

Phụ lục 12b: Danh sách tham gia thảo luận nhóm lần 1 

STT Họ tên  
Giới 

tính 
Tuổi Nghề nghiệp 

Tham gia 

thảo luận 

lần 

1 Phạm Văn Bản Nam 29 Tài xế 1 

2 Nguyễn Đức Đạt Nam 34 Nhân viên 1 

6 Nguyễn Thị Nga Nữ 32 Buôn bán nhỏ 1 

12 Phạm Quốc Thái Nam 36 

Phụ trách  

kinh doanh 1 

13 Nguyễn Tiến Dũng Nam 40 Kinh doanh 1 

15 Nguyễn Thị Minh Hằng Nữ 29 Điều dưỡng 1 

 

Phụ lục 12c:  Kết quả thảo luận nhóm lần 1 

(1) Khám phá về giá trị tiêu dùng 

Với câu hỏi cảm nhận về những gì mà sản phẩm điện tử cá nhân mới mang lại 

cho bạn khi sở hữu và sử dụng, đa phần người tham gia cho rằng họ mua sản phẩm 

mới vì nó có những tính năng mới, thiết kế mới và hỗ trợ cho mục đích cá nhân của 
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họ như công việc, vui chơi, giải trí. Một số ý kiến cho rằng tính kinh tế của sản phẩm 

mới là rất quan trọng vì nó liên quan đến giá cả hay chi phí. Có ý kiến cũng cho rằng 

sử dụng sản phẩm mới được mọi người tôn trọng hơn, chú ý hơn từ đó giúp họ giúp 

họ tự tin hơn trong giao tiếp. Sản phẩm mới cũng giúp người sử dụng vui vẻ hơn và 

kích thích trí tò mò của họ khi khám phá những tính năng mới từ sản phẩm. 

Với tôi, một sản phẩm mới thì tôi quan tâm nhất là các tính năng sản phẩm, chủ 

yếu tôi quan tâm đến sản phẩm đó giúp ích gì cho công việc của tôi, đem lại hiệu quả 

công việc cho tôi.  

Sản phẩm mới phải có tính năng ưu việt hơn hẳn để tôi thấy đáng bỏ tiền mua 

nó, ví dụ khả năng chống nước của một số điện thoại, “pin trâu” hơn 

Theo tôi, sản phẩm mới có thể giúp một người tự tin hơn khi gặp gỡ với bạn bè, 

đồng nghiệp, đối tác.  

…cảm giác thiếu tự tin nếu sài chiếc điện thoại đời cũ, kiểu như không dám rút 

điện thoại của mình ra trước mặt người khác. 

Một sản phẩm mới với công nghệ mới, thiết kế mới giúp tôi thể hiện “cái tôi” hay 

cá tính của mình 

Sản phẩm mới cho tôi những trải nghiệm mới, tôi thích trải nghiệm những gì mới 

ví dụ thiết kế mới, nhất là màn hình smartphone chẳng hạn.  

Sản phẩm điện tử mới sẽ mang lại lợi ích về kinh tế cho tôi nhờ các tính năng 

mới 

Chắc chắc mọi người sẽ luôn cảm thấy phấn khích khi sử dụng các sản phẩm mới 

Để có thể sử dụng và trải nghiệm sản phẩm mới, bạn phải mày mò, tìm hiểu công 

nghệ mới. Kết quả là bạn sẽ am hiểu công nghệ hơn 

…nhưng nếu sản phẩm mới ra mà ai cũng mua được thì chẳng còn đáng mua 

nữa”. 

Qua kết quả thảo luận nhóm lần 1 cho thấy các ý kiến của người tiêu dùng về 

giá trị sản phẩm mới thuộc vào 5 thành phần: giá trị chức năng, giá trị cảm xúc, giá 

trị xã hội, giá trị kinh tế và giá trị tri thức. Giá trị xã hội còn thể hiện một cá nhân sẽ 

tạo ấn tượng mạnh hơn với người khác khi họ khác biệt, nổi bật và thể hiện cá tính 

hay “gu” của cá nhân. Tuy nhiên, ý kiến này trái ngược với các biến quan sát giá trị 
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xã hội thể hiện vai trò của sản phẩm mới trong việc gắn kết và dễ dàng được thừa 

nhận trong cộng đồng hay nhóm mà cá nhân tham gia. Quan điểm này tương đồng 

với ý kiến của các chuyên gia trong thảo luận tay đôi cho rằng việc mua sản phẩm 

mới còn thể hiện “cái tôi” cá nhân của người sở hữu, thể hiện sự nổi bật, khác biệt so 

với những người xung quanh. Đối chiếu với các lý thuyết trước đây, có một số khái 

niệm liên quan như “mong muốn về sản phẩm độc đáo” (desire of unique consumers 

products) (Harris và Lynn, 1996); nhu cầu về sự độc đáo của người tiêu dùng 

(Consumers' Need for Uniqueness Scale) (Tian và McKenzie, 2011). Các nghiên cứu 

trước đây chỉ ra rằng những yếu tố thuộc ảnh hưởng xã hội có thể tác động khác nhau 

đến hành vi cá nhân do sự khác biệt về tính cách (McGuire 1968). Trong khi một số 

cá nhân có xu hướng đồng nhất hay bắt chước những hành vi của người khác hoặc 

tuân theo các chuẩn mực xã hội, hành động theo đám đông (conformity) (Goldsmith 

và cộng sự, 2007), có những cá nhân lại muốn khác biệt, nổi bật và đi ngược với số 

đông để khẳng định cái tôi của bản thân (Tian và cộng sự, 2001). Các nghiên cứu 

thực nghiệm cũng cho thấy mối quan hệ tích cực giữa xu hướng tìm kiếm sự độc đáo 

với tính đổi mới của người tiêu dùng (Lynn và Harris, 1997; Goldsmith và cộng sự, 

2007; Chao và cộng sự, 2013). Như vậy, khám phá về giá trị độc đáo trong thảo luận 

nhóm lần 1 trùng khớp với quan điểm của các chuyên gia trong phỏng vấn tay đôi. 

(2) Khám phá về tính cách đổi mới của người tiêu dùng 

Quan điểm về tính đổi mới bẩm sinh, các đáp viên đều đồng thuận đó là một 

đặc điểm thuộc về tính cách cá nhân, người có tính đổi mới là người năng động, thích 

sự thay đổi, không thích làm theo thói quen, cởi mở và có thiên hướng sáng tạo. 3/6 

người tham gia tự đánh giá họ là người có xu hướng đổi mới cao, họ sẵn sàng tham 

gia vào những trải nghiệm mới như đi du lịch đến một vùng đất mới, hay thử một 

món ăn mới trước giờ chưa từng ăn; 2/6 người tự đánh giá họ có tính đổi mới thấp do 

họ ngại những gì mới mẻ vì họ cảm thấy không chắc chắc, an toàn nhưng họ vẫn có 

thể xem xét đến việc thay đổi nếu thấy lợi ích thực sự của sự thay đổi; 1/6 người cho 

rằng mình không phải là người đổi mới, họ thích làm những việc theo thói quen hơn 

và thích sự ổn định, với họ chỉ nên thay đổi khi điều đó thực sự cần thiết và khi thấy 
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được bằng chứng tích cực từ sự thay đổi. Dưới đây là một số phát biểu của người 

tham gia thảo luận: 

“Người có tính đổi mới có thể dễ dàng chấp nhận những điều mới hơn trong đó 

có những sản phẩm mới, dịch vụ mới” 

“Người đổi mới là người tiên phong trong hành động, đương nhiên họ tư duy 

khá thoáng” 

“Người có tính cách đổi mới luôn sẵn sàng thay đổi và thích làm những điều 

khác người”. 

“Tôi nghĩ ai cũng có tính đổi mới, quan trọng là mức độ nhiều hay ít mà thôi 

“Tôi thích sự ổn định và an toàn, nên tôi có thể không thích thay đổi cho lắm, 

nhưng nếu có một sản phẩm mới tôi vẫn có thể thử” 

Kết quả thảo luận cũng cho thấy, người tham gia có ý niệm về tính đổi mới theo 

lĩnh vực cụ thể, thể hiện một người nào đó có xu hướng đổi mới trong lĩnh vực hay 

sản phẩm họ quan tâm, ưa thích. Một số ý kiến nguyên văn của người tham gia như 

sau: 

“Tôi không là người sẵn sàng đổi mới với tất cả mọi thứ nhưng nếu đó là sản 

phẩm tôi thích thì tôi có thể tìm hiểu về nó và mua nó”. 

“Một người có thể thích làm việc này hơn việc kia, thích cái này hơn cái khác 

nên tôi nghĩ để đánh giá về tính cách đổi mới còn tùy xem họ quan tâm đến vấn đề 

gì” 

“Tôi đam mê sản phẩm công nghệ hơn những sản phẩm khác nên sẽ tìm hiểu 

về nó nhiều hơn” 

…Có quá nhiều sản phẩm công nghệ nhưng đôi khi phải lựa chọn một sản phẩm 

thích nhất, ví dụ bạn thích chụp hình thì bạn sẽ quan tâm đến thiết bị chụp hình thôi. 

“…Có đam mê nhưng không phải ai cũng đủ khả năng để theo đuổi mọi thứ”.  

Như vậy, về khái niệm tính đổi mới theo lĩnh vực, người tham gia đồng ý với 

việc một cá nhân sẽ có xu hướng đổi mới với một sản phẩm cụ thể trong một lĩnh vực 

cụ thể. Như vậy, người thích đổi mới trong lĩnh vực (nhóm sản phẩm) đó sẽ có xu 

hướng tìm hiểu về các sản phẩm mới trong nhóm nhiều hơn. Tuy nhiên, không phải 

người tiêu dùng đều quan tâm tới tất cả các sản phẩm mới dù trong cũng một lĩnh vực 
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(domain) như nhóm sản phẩm điện tử cá nhân, mỗi người họ sẽ có quan tâm và đam 

mê khác nhau với các sản phẩm nhất định vì họ bị giới hạn bởi các nguồn lực cá nhân. 

Chỉ những người có đam mê, yêu thích với những sản phẩm này thì họ mới quan tâm 

đến việc các sản phẩm mới được giới thiệu. Quan điểm này trùng khớp với khái niệm 

tính đổi mới theo lĩnh vực (DSI), tuy nhiên có một điểm mới là trong cùng một lĩnh 

vực/nhóm sản phẩm, mỗi người có quan tâm riêng đến từng sản phẩm cụ thể. Với sản 

phẩm điện tử cá nhân được chọn nghiên cứu thuộc nhóm các thiết bị di động, 6/6 

người cho rằng điện thoại thông minh là sản phẩm phổ biến nhất và cũng nhận được 

nhiều sự quan tâm nhất, sau đó là nhóm thiết bị điện tử đeo, thứ ba là nhóm máy tính 

bảng. Một số các sản phẩm khác như thiết bị âm thanh (dàn âm thanh), máy tính xách 

tay, máy ảnh.  

Nhìn chung, cá nhân có thể quan tâm khác nhau về từng sản phẩm riêng biệt 

trong một nhóm sản phẩm hay danh mục sản phẩm. Đối chiếu với các nghiên cứu 

trước đây, Nasution và Astuti (2012) từng đề xuất tính đổi mới nên được tìm hiểu với 

một loại sản phẩm cụ thể hơn là tính đổi mới theo nhóm sản phẩm. Vì thế, luận án 

nhận thấy đây là cơ hội để phát hiện thang đo mới, chỉ tập trung vào tính đổi mới theo 

một sản phẩm cụ thể (product-specific innovativeness). Khái niệm này từng được đề 

cập trong nghiên cứu của Van Rijnsoever và Donders (2009) khi xem xét tính đổi 

mới hành vi mới ba mức độ: tính đổi mới theo hạng mục hay lĩnh vực cụ thể (domain-

specific innovativeness), tính đổi mới theo nhóm hay cụm sản phẩm (cluster - specific 

innovativeness) và đổi mới theo sản phẩm cụ thể (PSI). Một số ý kiến của người tham 

gia như sau: 

“Đối với tôi, do là người đam mê smartphone và công nghệ mới, nên tôi sẽ mua 

điện thoại mẫu mới nhất, công nghệ mới nhất”  

“Một người phải có đam mê với sản phẩm đó họ mới bị thu hút và tìm hiểu về 

sản phẩm mới nhiều hơn” 

“Một cá nhân thường quan tâm đến một sản phẩm hoặc một số sản phẩm vì sở 

thích cá nhân và không phải ai cũng đủ tiền để mua mọi sản phẩm”.  

(3) Khám phá hành vi chấp nhận sản phẩm mới 
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Với câu hỏi thảo luận: bạn quan điểm như thế nào là chấp nhận sản phẩm mới. 

Các đáp viên đều đồng tình với việc chấp nhận nghĩa là thừa nhận sản phẩm mới vì 

cảm thấy nó có ích, sẵn sàng dùng thử và mua sản phẩm mới và sẵn sàng chi trả cho 

sản phẩm mới. Như vậy chấp nhận sản phẩm mới được hiểu theo đáp viên bao gồm 

cả hành vi dự định và chấp nhận thực sự, được thể hiện qua cả thái độ và hành vi. 

Một số quan điểm được trình bày như sau: 

“Chấp nhận sản phẩm mới đơn giản là tôi thừa nhận sự tồn tại của nó,…và tôi 

có thế không cần mua nó  

“Chấp nhận là phải mua và sử dụng sản phẩm mới” 

“Chấp nhận sản là chấp nhận mức giá mà nhà sản xuất đưa ra” 

“Chấp nhận là sẵn sàng thử sản phẩm mới, trải nghiệm sản phẩm dịch vụ mới”. 

Người tham gia cũng đồng ý với quan điểm, việc chấp nhận sản phẩm mới 

thường là bước sau hành vi ý định. Với một sản phẩm mới, thông thường một người 

sẽ hình thành ý định chấp nhận sản phẩm mới trước khi chấp nhận chúng vì sản phẩm 

mới thường không có sẵn trên thị trường. Bên cạnh đó, hành vi mua sản phẩm mới 

nhất là đối với sản phẩm công nghệ cao thường là hành vi mua có cân nhắc lựa chọn 

hơn là hành vi mua ngẫu hứng. 

“…tính toán chi tiêu để có thể mua sản phẩm mới, ví dụ bạn phải lên kế hoạch 

tiết kiệm hay trả góp nếu mua tín dụng. 

“Thường khi sản phẩm mới được giới thiệu trước là sắp có mặt trên thị trường, 

tôi sẽ chuẩn bị để mua nó ngay khi nó được bán, thậm chí đặt hàng trước” 

“…không thể muốn mua là mua ngay được, sản phẩm chưa có để mua hay bản 

thân chưa có đủ tiền mua” 

Nhìn chung, các khám phá về khái niệm nghiên cứu của luận án khá tương đồng 

với các cơ sở lý thuyết hiện có. Các giá trị tiêu dùng về sản phẩm mới theo quan điểm 

của người tiêu dùng tại TP. HCM tương ứng với các nhóm giá trị tiêu dùng theo lý 

thuyết của Sheth và cộng sự (1991); Sweeney và Sourtar (2001). Thành viên nhóm 

thảo luận nhóm cũng đồng ý với các ý kiến liên quan đến giá trị tạo khác biệt, khẳng 

định bản thân khi mua sản phẩm mới, thống nhất là giá trị độc nhất/độc đáo của bản 

thân. Tính đổi mới bẩm sinh thể hiện thái độ và xu hướng trải nghiệm những điều 
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mới, còn tính đổi mới theo sản phẩm là xu hướng đổi mới với một sản phẩm nào đó 

họ quan tâm. Chấp nhận sản phẩm mới thể hiện qua hai giai đoạn ý định chấp nhận 

và hành vi chấp nhận.  

Về các mối quan hệ giữa các biến trong mô hình đề xuất, kết quả cũng khẳng 

định tác động của khái niệm giá trị tiêu dùng, tính đổi mới bẩm sinh, tính đổi mới 

theo sản phẩm đến ý định chấp nhận sản phẩm mới và hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới (chấp nhận thực sự).  

 

Phụ lục 12d: Kết quả điều chỉnh thang đo sau thảo luận nhóm lần 1 

Nhóm thảo luận cũng đưa ý kiến về từng biến quan sát của mỗi thang đo, các ý kiến 

thống nhất điều chỉnh và bổ sung thêm một số từ ngữ cho phát biểu rõ ràng hơn. Ví 

dụ nên trình bày rõ phát biểu “Sản phẩm điện tử cá nhân (X) mới hữu ích cho công 

việc và cuộc sống của tôi” Thay vì phát biểu “X hữu ích cho cho việc và cuộc sống 

của tôi” để cho đầy đủ về văn phong tiếng việt, không bị “cộc” quá, ngắn quá nhưng 

cũng không quá dài dòng. Kết quả thảo luận nhóm được thống nhất về các biến quan 

sát như sau: 

Bảng PL 17: Ý kiến về thang đo thành phần giá trị tiêu dùng 

Thang 

đo 
Diễn giải biến quan sát 

Đồng ý Không đồng ý 

Giá trị  

chức 

năng 

Sản phẩm X mới hữu ích cho công việc và 

cuộc sống của tôi 
6/6 0/6 

Sản phẩm X mới có nhiều ưu việt hơn so với 

sản phẩm hiện tại 
6/6 0/6 

Sản phẩm X mới thường có thêm nhiều tính 

năng mới 
6/6 0/6 

Sản phẩm X mới có thiết kế phù hợp hơn 5/6 

1/6 (Thiết kế phù 

hợp thì tùy thuộc 

vào quan điểm 

của mỗi người 

nên khó có thể 

nhận xét) 

Giá trị  

cảm xúc 

Sản phẩm X mới mới đem lại cho tôi niềm 

vui cá nhân 
6/6 0/6 

Sản phẩm X mới khiến cuộc sống của tôi thú 

vị và sôi động hơn 
6/6 0/6 

Sản phẩm X mới giúp tôi thỏa mãn hơn trong 

cuộc sống 

6/6 (cảm 

giác hài lòng 
0/6 
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Thang 

đo 
Diễn giải biến quan sát 

Đồng ý Không đồng ý 

với cuộc 

sống) 

Giá trị  

xã hội 

Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi được mọi 

người thừa nhận 
5/6 

1/6 (không chắc 

chắn) 

Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi cải thiện 

mối quan hệ với mọi người 
5/6 

1/6 (không chắc 

chắn) 

Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi tạo ấn tượng 

tốt với người khác 
6/6 0/6 

Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi tự tin hơn 

6/6 (có thể 

thiếu tự nếu 

dùng sản 

phẩm “cùi 

bắp”, cũ 

0/6 

Giá trị 

 tri 

thức 

Sản phẩm X mới cho tôi nhiều trải nghiệm 

mới mẻ 
6/6 0/6 

Sản phẩm X mới giúp tôi tư duy tốt hơn 6/6 0/6 

Sản phẩm X mới kích thích trí tò mò của tôi 6/6 0/6 

Sản phẩm X mới giúp tôi cập nhật kiến thức 

mới về công nghệ 
6/6 0/6 

Giá trị 

kinh tế 

Sản phẩm X mới có giá cả phù hợp 6/6 0/6 

Giá sản phẩm X mới thường tương xứng với 

chất lượng 
6/6 0/6 

Sử dụng sản phẩm X mới hỗ trợ tôi đạt được 

các lợi ích kinh tế 

6/6 (Thiết bị 

được xem là 

công cụ kiếm 

tiền như hỗ 

trợ hoạt động 

kinh doanh) 

0/6 

Giá trị 

độc 

đáo 

Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi trở nên khác 

biệt hơn so với với những người khác 
6/6 0/6 

Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi thể hiện cá 

tính độc đáo của bản thân 
6/6 0/6 

Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi nổi bật hơn 

so với những người khác 
6/6 0/6 

 

Bảng PL18: Ý kiến về thang đo Tính đổi mới bẩm sinh 

Mã 

hóa 
Biến quan sát Đồng ý Không đồng ý 

CII1 Tôi dễ dàng chấp nhận những ý tưởng mới lạ 6/6 0/6 

CII2 Tôi sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ  6/6 0/6 

CII3 
Tôi có xu hướng trải nghiệm cách sống mới 

và những điều tốt hơn so với trước đây 
6/6 0/6 

CII4 
Tôi luôn bị thách thức với những vấn đề chưa 

được giải quyết rõ ràng 
6/6 0/6 
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CII5 
Tôi nhận thấy mình là người có nhiều ý tưởng 

sáng tạo  
6/6 0/6 

CII6 
Mọi người thường hỏi tôi khi cần lời khuyên 

hay thông tin 
6/6 0/6 

 

Bảng PL18: Ý kiến về thang đo Tính đổi mới theo sản phẩm 

Mã 

hóa 
Biến quan sát Đồng ý Không đồng ý 

PSI1 
Nếu tôi nghe thông tin về sản phẩm X mới, 

tôi sẽ xem xét đến việc mua nó 6/6 0/6 

PSI2 
Tôi am hiểu về sản phẩm X hơn các sản 

phẩm điện tử cá nhân khác 6/6 0/6 

PSI3 

Tôi là một trong những người đầu tiên mua 

sản phẩm X mới khi nó có mặt trên thị 

trường 

6/6 0/6 

PSI4 
Tôi mua và sở hữu nhiều sản phẩm X mới 

hơn các sản phẩm điện tử cá nhân khác 6/6 0/6 

PSI5 

Tôi tìm hiểu thông tin về sản phẩm X nhiều 

hơn so với những sản phẩm điện tử cá nhân 

khác 

6/6 0/6 

PSI6 
Tôi quan tâm đến sản phẩm X hơn những sản 

phẩm điện tử cá nhân khác 6/6 0/6 

 

Bảng PL19: Ý kiến về thang đo ý định chấp nhận sản phẩm mới 

Mã hóa Biến quan sát điều chỉnh Đồng ý 
Không 

đồng ý 

INTEN1 
Tôi nghĩ mua sản phẩm X mới là lựa chọn 

đúng đắn 
6/6 0/6 

INTEN2 
Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể sở hữu và sử 

dụng sản phẩm X mới 
6/6 0/6 

INTEN3 
Tôi sẵn lòng sử dụng thử sản phẩm X mới 

khi có cơ hội 
6/6 0/6 

INTEN4 
Nếu tôi cần mua một sản phẩm X, tôi sẽ mua 

mẫu mới nhất trên thị trường 
6/6 0/6 

INTEN5 
Tôi sẽ mua ngay sản phẩm X mới khi nó có 

mặt trên thị trường 
6/6 0/6 

INTEN6 
Tôi sẽ khuyên bạn bè, người thân của mình 

mua sản phẩm X mới nhất khi họ có nhu cầu 6/6 0/6 

 

Bảng PL20: Ý kiến về thang đo hành vi chấp nhận sản phẩm mới 

Mã hóa Biến quan sát Đồng ý Không đồng ý 
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ADOP1 
Tôi mua ngay sản phẩm X mới khi nó vừa 

xuất hiện trên thị trường 
6/6 0/6 

ADOP2 
Tôi mua nhiều sản phẩm X mới hơn các 

sản phẩm điện tử cá nhân khác 
6/6 0/6 

ADOP3 
Tôi chi tiền cho sản phẩm X mới nhiều hơn 

các sản phẩm điện tử cá nhân khác 
6/6 0/6 

ADOP4 
Sản phẩm X tôi đang sử dụng là mẫu mới 

nhất của doanh nghiệp 
6/6 0/6 

ADOP5 
Tôi cố gắng tận dụng tối đa các tính năng 

của sản phẩm X mới 
6/6 0/6 

ADOP6 
Tôi dành nhiều thời gian sử dụng sản phẩm 

X mới 
6/6 0/6 

 

 

PHỤ LỤC 13:  Thảo luận nhóm (lần 2) 

Phụ lục 13a: Dàn bài thảo luận lần 2 

A. MỞ ĐẦU, LÀM QUEN, GIỚI THIỆU 

Chào anh chị, Tôi là Dư Thị Chung, đến từ trường Đại học Tài chính – Marketing. 

Trước tiên, tôi xin cảm ơn anh chị vì đã dành thời gian tham dự buổi thảo luận nhóm 

ngày hôm nay. Hiện tôi đang thực hiện đề tài nghiên cứu liên quan đến hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng trong nhóm sản phẩm điện tử cá nhân.  

Mục đích của nghiên cứu nhằm tìm hiểu hành vi chấp nhận sản phẩm mới của người 

tiêu dùng tại TP.HCM. Vì thế, buổi thảo luận nhóm ngày hôm nay nhằm ghi nhận 

các ý kiến đóng góp của anh chị về chủ đề này. Chúng tôi sẽ ghi nhận tất cả các ý 

kiến của anh chị, không có ý kiến nào sai hay đúng mà tất cả đều hữu ích cho nghiên 

cứu của chúng tôi. Thời gian dự kiến cho buổi thảo luận tối đa là 90 phút (trong đó 

có 10 phút giải lao).  

(Dành 5 phút để người tham gia giới thiệu tên, làm quen, tạo không khí thoải mái) 

 

B. NỘI DUNG THẢO LUẬN 

(Moderator): Giới thiệu về 3 vấn đề tập trung thảo luận là: giá trị tiêu dùng của sản 

phẩm mới, tính đổi mới của người tiêu dùng và hành vi chấp nhận sản phẩm mới. 

Nội dung 1: Điều chỉnh thang đo  

(Moderator) Giới thiệu về các thang đo và các phát biểu (biến quan sát) thể hiện 

thang đo. Sau đó đọc từng phát biểu và hỏi người tham gia về sự cần thiết của các 

phát biểu/biến quan sát, sự dễ hiểu của từng phát biểu và cần giữ lại, bỏ đi, thêm vào 

biến quan sát nào. Phát bảng thang đo cho người tham gia dễ theo dõi, kèm viết. 

Với các phát biếu của từng thang đo, tôi sẽ đọc lên và xin anh chị cho biết anh/chị có 

hiểu ý nghĩa phát biểu đó hay không? Phát biểu đó có thể hiện được nội dung của 
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thang đo hay không? Ngoài các biến quan sát/phát biểu trên, anh chị có đề xuất thêm 

phát biểu/ý kiến nào khác không? 

Nội dung 2. Tổng kết các thang đo và thống nhất 

(Moderator) Bây giờ tôi sẽ tổng hợp lại toàn bộ các thang đo đã thảo luận, tôi sẽ đọc 

lại từng phát biểu/biến quan sát. Xin anh/chị cho biểu quyết về từng thang đo. 

Kết thúc: Cảm ơn các anh chị đã tham gia (tặng quà cho người tham gia) 
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Phụ lục 13b: Danh sách tham gia thảo luận nhóm lần 2 

Bảng PL20: Danh sách tham gia thảo luận nhóm lần 2 

STT Họ tên 
Giới 

tính 
Tuổi Nghề nghiệp Lần 

1 L. T. Ngà Nữ 24 Nhân viên 2 

2 N. D. Tân  Nam 24 Nhân viên 2 

3 K. M. Nhật Nam 24 Nhân viên 2 

4 N. M. Phương Nữ 27 Giáo viên 2 

5 N.V. T. Trang Nữ 18 Sinh viên 2 

6 N. Đ. Quỳnh Hoa Nữ 18 Sinh viên 2 

7 T.Q. Vinh Nữ 28 Nhân viên 2 

8 N. Đ. Tâm Nam 28 Nhân viên IT 2 

9 N. T. Nam Nam 27 Giáo viên 2 

10 B. L. Anh Tuấn Nam 31 Nhân viên KD 2 

 

Phụ lục 13c: Kết quả điều chỉnh thang đo sau thảo luận nhóm lần 2 

Bảng PL21: Ý kiến điều chỉnh thang đo thành phần giá trị tiêu dùng 

Thang 

đo 
Diễn giải biến quan sát Đồng ý Không đồng ý 

Giá trị 

chức năng 

Sản phẩm X mới hữu ích cho công 

việc và cuộc sống của tôi 
10/10 0/10 

Sản phẩm X mới có nhiều ưu việt hơn 

so với sản phẩm hiện tại 
10/10 0/10 

Sản phẩm X mới thường có thêm nhiều 

tính năng mới 
10/10 0/10 

Sản phẩm X mới có thiết kế phù hợp 

hơn 
10/10 0/10 

Giá trị  

cảm xúc 

Sản phẩm X mới mới đem lại cho tôi 

niềm vui cá nhân 
10/10 0/10 

Sản phẩm X mới khiến cuộc sống của 

tôi thú vị và sôi động hơn 
10/10 0/10 

Sản phẩm X mới giúp tôi thỏa mãn 

hơn trong cuộc sống 
10/10 0/10 

Giá trị  

xã hội 

Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi được 

mọi người thừa nhận 
10/10 0/10 

Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi cải 

thiện mối quan hệ với mọi người 
10/10 0/10 

Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi tạo ấn 

tượng tốt với người khác 
10/10 0/10 
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Thang 

đo 
Diễn giải biến quan sát Đồng ý Không đồng ý 

Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi tự tin 

hơn 
10/10 0/10 

Giá trị 

 tri thức 

Sản phẩm X mới cho tôi nhiều trải 

nghiệm mới mẻ 
10/10 0/10 

Sản phẩm X mới giúp tôi tư duy tốt hơn 10/10 0/10 

Sản phẩm X mới kích thích trí tò mò của 

tôi  
10/10 0/10 

Sản phẩm X mới giúp tôi cập nhật kiến 

thức mới về công nghệ  
10/10 0/10 

Giá trị 

kinh tế 

Sản phẩm X mới có giá cả phù hợp 10/10 0/10 

Giá sản phẩm X mới thường tương 

xứng với chất lượng 
10/10 0/10 

Sử dụng sản phẩm X mới hỗ trợ tôi đạt 

được các lợi ích kinh tế 

10/10 (phương 

tiện kiếm tiền, hỗ 

trợ công việc) 

0/10 

Giá trị 

độc đáo 

Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi trở nên 

khác biệt hơn so với với những người 

khác 

10/10 0/10 

Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi thể 

hiện cá tính độc đáo của bản thân 
10/10 0/10 

Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi nổi bật 

hơn so với những người khác 
10/10 0/10 

 

Bảng PL22: Ý kiến điều chỉnh thang đo tính đổi mới bẩm sinh 

Mã hóa Biến quan sát Đồng ý Không đồng ý 

CII1 
Tôi dễ dàng chấp nhận những ý tưởng 

mới lạ 
10/10 0/10 

CII2 
Tôi sẵn sàng trải nghiệm những điều 

mới mẻ  
10/10 0/10 

CII3 

Tôi có xu hướng trải nghiệm cách 

sống mới và những điều tốt hơn so với 

trước đây 

10/10 0/10 

CII4 
Tôi luôn bị thách thức với những vấn 

đề chưa được giải quyết rõ ràng 

10/10 (có liên quan 

đến yếu tố thử 

thách bản thân, 

người đổi mới 

thường thích rủi ro 

và thách thức 

0/10 

CII5 
Tôi nhận thấy mình là người có nhiều 

ý tưởng sáng tạo  
10/10 0/10 

CII6 
Mọi người thường hỏi tôi khi cần lời 

khuyên hay thông tin 
9/10 

1/10 (Người đổi 

mới có thể 

không thích chia 
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sẻ hoặc họ 

không thể biết về 

mọi thứ 

 

Bảng PL23: Ý kiến điều chỉnh thang đo tính đổi mới theo sản phẩm 

Mã hóa Biến quan sát Đồng ý Không đồng ý 

PSI1 

Nếu tôi nghe thông tin về sản phẩm X mới, tôi 

sẽ xem xét đến việc mua nó 10/10 0/10 

PSI2 

Tôi am hiểu về sản phẩm X hơn các sản phẩm 

điện tử cá nhân khác 10/10 0/10 

PSI3 

Tôi là một trong những người đầu tiên mua sản 

phẩm X mới khi nó có mặt trên thị trường 10/10 0/10 

PSI4 

Tôi mua và sở hữu nhiều sản phẩm X mới hơn 

các sản phẩm điện tử cá nhân khác 10/10 0/10 

PSI5 

Tôi tìm hiểu thông tin về sản phẩm X nhiều hơn 

so với những sản phẩm điện tử cá nhân khác 10/10 0/10 

PSI6 

Tôi quan tâm đến sản phẩm X hơn những sản 

phẩm điện tử cá nhân khác 10/10 0/10 

 

Bảng PL24: Ý kiến điều chỉnh thang đo ý định chấp nhận sản phẩm mới 

Mã 

hóa 
Biến quan sát điều chỉnh Đồng ý 

Không 

đồng ý 

INTEN1 
Tôi nghĩ mua sản phẩm X mới là lựa chọn 

đúng đắn 
10/10 0/10 

INTEN2 
Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể sở hữu và sử 

dụng sản phẩm X mới 
10/10 0/10 

INTEN3 
Tôi sẵn lòng sử dụng thử sản phẩm X mới khi 

có cơ hội 
10/10 0/10 

INTEN4 
Nếu tôi cần mua một sản phẩm X, tôi sẽ mua 

mẫu mới nhất trên thị trường 
10/10 0/10 
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INTEN5 
Tôi sẽ mua ngay sản phẩm X mới khi nó có 

mặt trên thị trường 
10/10 0/10 

INTEN6 
Tôi sẽ khuyên bạn bè, người thân của mình 

mua sản phẩm X mới nhất khi họ có nhu cầu 
10/10 0/10 

 

Bảng PL25: Ý kiến điều chỉnh thang chấp nhận sản phẩm mới 

Mã hóa Biến quan sát Đồng ý 
Không 

đồng ý 

ADOP1 
Tôi mua ngay sản phẩm X mới khi nó vừa xuất 

hiện trên thị trường 
10/10 0/10 

ADOP2 
Tôi mua nhiều sản phẩm X mới hơn các sản 

phẩm điện tử cá nhân khác 
10/10 0/10 

ADOP3 
Tôi chi tiền cho sản phẩm X mới nhiều hơn các 

sản phẩm điện tử cá nhân khác 
10/10 0/10 

ADOP4 
Sản phẩm X tôi đang sử dụng là mẫu mới nhất 

của doanh nghiệp 
10/10 0/10 

ADOP5 
Tôi cố gắng tận dụng tối đa các tính năng của 

sản phẩm X mới 
10/10 0/10 

ADOP6 
Tôi dành nhiều thời gian sử dụng sản phẩm X 

mới 
10/10 0/10 

 

Phụ lục 13d: Mẫu giấy mời tham gia thảo luận nhóm 

Kính gửi: Anh/Chị/Em…… 

Nhóm nghiên cứu đến từ trường Đại học Tài chính - Marketing trân trọng mời 

Anh/Chị đến tham dự buổi thảo luận nhóm về chủ đề “Hành vi chấp nhận sản phẩm 

mới của người tiêu dùng với nhóm sản phẩm điện tử cá nhân”.  

Thời gian:     14g (chiều Chủ nhật) ngày …../……./2019 

Địa điểm:  Phòng B.304, Lầu 3, Trường ĐH Tài chính-Marketing, số 2C  

Phổ Quang, quận Tân Bình, TP.HCM 

Chúng tôi rất mong Anh/Chị/Em………………. sắp xếp tham dự để có những ý kiến 

đóng góp cho nghiên cứu. Sau khi thảo luận chúng tôi sẽ gởi đến Anh/Chị/Em một 

phần quà để cảm ơn sự tham gia của Anh/Chị/Em. 

Rất hân hạnh được đón tiếp.  

        THAY MẶT NHÓM 

 Hotline: 0918 23 23 13 (Mrs Chung)                                     Dư Thị Chung 
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PHỤ LỤC 14: Nghiên cứu định lượng sơ bộ và kết quả 

Phụ lục 14a: Bảng khảo sát (sơ bộ) 

STT:…… 

Chào Anh/Chị. 

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện thực hiện đề tài nghiên cứu liên quan đến hành vi 

chấp nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng đối với các mặt hàng điện tử cá nhân tại TP. 

HCM. Rất mong Quý Anh /Chị dành chút thời gian để chia sẻ các quan điểm cá nhân với 

các phát biểu được nêu trong bảng khảo sát. Chúng tôi xin cam đoan mọi câu trả lời của anh 

(chị) chỉ phục vụ cho mục đích nghiên cứu, không nhằm mục đích khác. Xin chân thành cảm 

ơn sự hợp tác của anh (chị) 

Phần 1.  

S1.  Anh (chị) đang sở hữu những sản phẩm nào dưới đây? (có thể chọn NHIỀU đáp 

án) 

□1 Điện thoại thông minh (Tiếp tục khảo sát)                             

□2 Thiết bị đeo  (đồng hồ thông minh, vòng tay thông minh…) (Tiếp tục khảo sát) 

□3 Máy tính bảng (Tiếp tục khảo sát) 

□4 Không sở hữu sản phẩm nào kể trên (Ngưng) 

S2. Phát biểu nào sau đây đúng nhất với anh (chị)? (chỉ chọn MỘT đáp án đúng nhất) 

□1 Tôi là người quyết định khi mua sản phẩm điện tử cá nhân cho bản thân (Tiếp tục khảo 

sát))                 

□2 Tôi không có quyền quyết định khi mua các sản phẩm điện tử cá nhân cho bản thân 

(Ngưng) 

S3. Trong 6 tháng trở lại đây, anh chị có mua sản phẩm điện tử mới nào phục vụ cho 

nhu cầu cá nhân của anh/chị hay không (chỉ chọn 1 sản phẩm mà anh/chị mua gần đây 

nhất). 

(Sản phẩm mới là sản phẩm được doanh nghiệp tung/giới thiệu/có mặt trên thị trường 

vào năm 2018, 2019) 

□1  Điện thoại thông minh (Tiếp tục khảo sát) 

□2 Thiết bị đeo thông minh (Tiếp tục khảo sát)     

□3  Máy tính bảng   (Tiếp tục khảo sát)      

□4  Không mua sản phẩm nào kể trên (Ngưng) 
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Phần 2.  

Anh (Chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình về các phát biểu dưới đây, thể hiện 

quan điểm cá nhân  anh chị về các vấn đề trong cuộc sống cũng như ý kiến của anh (chị)  về 

các sản phẩm điện tử cá nhân mới. Ký hiệu X sản phẩm phẩm điện tử cá nhân mà anh chị 

quan tâm nhất. Các mức độ đồng ý được quy ước như sau:  

1 2 3 4 5 

Hoàn toàn không 

đồng ý 

Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn 

đồng ý 

 
T

T 
Các phát biểu Mức độ đồng ý 

1 Sản phẩm X mới hữu ích cho công việc và cuộc sống của tôi 1 2 3 4 5 

2 Sản phẩm X mới có nhiều ưu việt hơn so với sản phẩm hiện tại 1 2 3 4 5 

3 Sản phẩm X mới thường có thêm nhiều tính năng mới 1 2 3 4 5 

4 Sản phẩm X mới có thiết kế phù hợp hơn 1 2 3 4 5 

5 Sản phẩm X mới mới đem lại cho tôi niềm vui cá nhân 1 2 3 4 5 

6 Sản phẩm X mới khiến cuộc sống của tôi thú vị và sôi động hơn 1 2 3 4 5 

7 Sản phẩm X mới giúp tôi thỏa mãn hơn trong cuộc sống 1 2 3 4 5 

8 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi được mọi người thừa nhận 1 2 3 4 5 

9 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi cải thiện mối quan hệ với mọi người 1 2 3 4 5 

10 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi tạo ấn tượng tốt với người khác 1 2 3 4 5 

11 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi tự tin hơn 1 2 3 4 5 

12 Sản phẩm X mới cho tôi nhiều trải nghiệm mới mẻ 1 2 3 4 5 

13 Sản phẩm X mới giúp tôi tư duy tốt hơn 1 2 3 4 5 

14 Sản phẩm X mới kích thích trí tò mò của tôi  1 2 3 4 5 

15 Sản phẩm X mới giúp tôi cập nhật kiến thức mới về công nghệ  1 2 3 4 5 

16 Sản phẩm X mới có giá cả phù hợp 1 2 3 4 5 

17 Giá sản phẩm X mới thường tương xứng với chất lượng 1 2 3 4 5 

18 Sử dụng sản phẩm X mới hỗ trợ tôi đạt được các lợi ích kinh tế 1 2 3 4 5 

19 
Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi trở nên khác biệt hơn so với với những 

người khác 
1 2 3 4 5 

20 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi thể hiện cá tính độc đáo của bản thân 1 2 3 4 5 

21 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi nổi bật hơn so với những người khác 1 2 3 4 5 

22 Tôi dễ dàng chấp nhận những ý tưởng mới lạ 1 2 3 4 5 

23 Tôi sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ  1 2 3 4 5 

24 
Tôi có xu hướng trải nghiệm cách sống mới và những điều tốt hơn so với 

trước đây 
1 2 3 4 5 

25 Tôi luôn bị thách thức với những vấn đề chưa được giải quyết rõ ràng 1 2 3 4 5 

26 Tôi nhận thấy mình là người có nhiều ý tưởng sáng tạo  1 2 3 4 5 
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27 Mọi người thường hỏi tôi khi cần lời khuyên hay thông tin 1 2 3 4 5 

28 Nếu tôi nghe thông tin về sản phẩm X mới, tôi sẽ xem xét đến việc mua nó 1 2 3 4 5 

29 Tôi am hiểu về sản phẩm X hơn các sản phẩm điện tử cá nhân khác 1 2 3 4 5 

30 
Tôi là một trong những người đầu tiên mua sản phẩm X mới khi nó có mặt 

trên thị trường 
1 2 3 4 5 

31 
Tôi mua và sở hữu nhiều sản phẩm X mới hơn các sản phẩm điện tử cá 

nhân khác 
1 2 3 4 5 

32 
Tôi tìm hiểu thông tin về sản phẩm X nhiều hơn so với những sản phẩm 

điện tử cá nhân khác 
1 2 3 4 5 

33 Tôi quan tâm đến sản phẩm X hơn những sản phẩm điện tử cá nhân khác 1 2 3 4 5 

34 Tôi nghĩ mua sản phẩm X mới là lựa chọn đúng đắn 1 2 3 4 5 

35 Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể sở hữu và sử dụng sản phẩm X mới 1 2 3 4 5 

36 Tôi sẵn lòng sử dụng thử sản phẩm X mới khi có cơ hội 1 2 3 4 5 

37 Nếu tôi cần mua một sản phẩm X, tôi sẽ mua mẫu mới nhất trên thị trường 1 2 3 4 5 

38 Tôi sẽ mua ngay sản phẩm X mới khi nó có mặt trên thị trường 1 2 3 4 5 

39 
Tôi sẽ khuyên bạn bè, người thân của mình mua sản phẩm X mới nhất khi 

họ có nhu cầu 
1 2 3 4 5 

40 Tôi mua ngay sản phẩm X mới khi nó vừa xuất hiện trên thị trường 1 2 3 4 5 

41 Tôi mua nhiều sản phẩm X mới hơn các sản phẩm điện tử cá nhân khác 1 2 3 4 5 

42 
Tôi chi tiền cho sản phẩm X mới nhiều hơn các sản phẩm điện tử cá nhân 

khác 
1 2 3 4 5 

43 Sản phẩm X tôi đang sử dụng là mẫu mới nhất của doanh nghiệp 1 2 3 4 5 

44 Tôi cố gắng tận dụng tối đa các tính năng của sản phẩm X mới 1 2 3 4 5 

45 Tôi dành nhiều thời gian sử dụng sản phẩm X mới 1 2 3 4 5 

Chân thành cảm ơn sự nhiệt tình hợp tác của Anh/Chị 
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Phụ lục 14b: Kỹ thuật phân tích dữ liệu trong định lượng sơ bộ 

(1) Đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha 

Tính hệ số Cronbach’s Alpha (Cronbach, 1951) là phương pháp được sử dụng 

để đánh giá độ tin cậy của thang đo dựa trên tính nhất quán nội tại (internal 

consistency), tức là xem các biến quan sát trong thang đo có thực sự tương quan hay 

có sự liên kết chặt chẽ với nhau hay không. Hệ số Cronbach’s Alpha càng lớn thì độ 

tin cậy nhất quán nội tại càng cao. Sử dụng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s 

Alpha trước khi phân tích nhân tố khám phá EFA còn giúp nghiên cứu loại bỏ các 

biến quan sát không phù hợp (biến “rác”) vì nó có thể tạo ra các nhân tố giả (Nguyễn 

Đình Thọ, 2014).  

Tiêu chuẩn đánh giá tính nhất quán nội tại của thang đo được đánh giá qua hệ 

số Cronbach’s Alpha và hệ số tương quan biến-tổng. Hệ số Cronbach’s Alpha được 

cho là tốt khi tối thiểu bằng 0,7 (Hair và cộng sự, 2010). Tuy nhiên với khái niệm 

nghiên cứu là mới hoặc khái niệm được nghiên cứu trong các bối cảnh mới thì có thể 

chấp nhận hệ số Cronbach’s Alpha thấp hơn 0,7 (Fornell và Larcker, 1981) nhưng 

phải tối thiểu bằng 0,6 (Hair và cộng sự, 2010). Bên cạnh đó, cần lưu ý hệ số 

Cronbach’s Alpha cao hơn 0,9 vì có khả năng có biến bị thừa hay trùng lặp 

(redundancy) (Tavakol và Dennick, 2011). Ngoài ra, hệ số tương quan giữa biến-tổng 

(item-to-totals) đạt yêu cầu nếu lớn hơn hoặc bằng 0,3 (Nunnally và Bernstein, 1994) 

và là tốt nhất dao động trong khoảng từ 0,4 đến 0,75. 

(2) Phân tích nhân tố khám phá 

❖ Khái niệm 

Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là kỹ thuật phân tích đa biến phụ thuộc lẫn 

nhau, nghĩa là không có biến phụ thuộc và biến độc lập mà dựa trên mối tương quan 

giữa các biến với nhau (Nguyễn Đình Thọ, 2014, trang 378). Mục đích của phương 

pháp EFA nhằm rút gọn tập biến thành một tập nhỏ hơn là các biến đại diện cho mỗi 

nhóm nhân tố mà không làm mất đi ý nghĩa giải thích và thông tin của nhóm nhân tố 

đó (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Thông thường, EFA được sử 

dụng để đánh giá thang đo trong các nghiên cứu sơ bộ dựa trên hai giá trị quan trọng 

của thang đo là giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. Giá trị hội tụ nói lên mức độ hội tụ 
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của một thang đo sử dụng để đo lường một khái niệm sau nhiều lần (lặp lại). Giá trị 

phân biệt nói lên hai thang đo đo lường hai khái niệm khác nhau phải khác biệt nhau 

(Nguyễn Đình Thọ, 2014).  

❖ Yêu cầu để thực hiện EFA 

Điều kiện để có thể thực hiện EFA dựa trên giả thuyết về sự phù hợp của dữ 

liệu và sự liên tương quan (intercorrelation) giữa các biến quan sát. Tiêu chuẩn hệ số 

KMO (Kaiser - Meyer - Olkin) và kiểm định Barlett được sử dụng để xem xét sự phù 

hợp của việc phân tích EFA. KMO là chỉ số dùng để đánh giá mức độ phù hợp của 

dữ liệu mẫu (sampling adequacy) (Kaiser, 1970). Hệ số KMO dao động từ 0 đến 1 và 

khi đạt giá trị tối thiểu là 0,5 (0,5 ≤ KMO ≤1) thì thỏa yêu cầu để thực hiện EFA 

(Tabachnick và Fidell, 2001), trong khi Netemeyer và cộng sự (2003) cho rằng yêu 

cầu hệ số KMO phải đạt từ 0,6 trở lên.  

Kiểm định Bartlett để kiểm định có sự tương quan giữa các biến quan sát hay 

không (Hair và cộng sự, 2010), nghĩa là ma trận tương quan có phải là ma trận đơn 

vị. Kiểm định Bartlett phải có ý nghĩa thống kê với mức ý nghĩa Sig < 0,05 (độ tin 

cậy 95%) thì các biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể (Hoàng Trọng 

và Chu Mộng Ngọc, 2008). Nguyễn Đình Thọ (2014) nhận định rằng nếu nhìn vào 

kết quả trọng số nhân tố (hệ số tải nhân tố) và tổng phương sai trích đạt yêu cầu thì 

kiểm định Barlett và KMO chắc chắn sẽ đạt yêu cầu. Tuy vậy, trong nghiên cứu này, 

tiêu chuẩn KMO và kiểm định Barlett vẫn được tiến hành để khẳng định sự chắc chắn 

về sự phù hợp của EFA. 

❖ Chọn lựa phép trích (Extraction) và phép xoay (Rotation) nhân tố  

Có một số phép trích nhân tố tuy nhiên hai phương pháp principal components 

analysis (PCA) và principal axis factoring (PAF) được sử dụng phổ biến nhất trong 

các nghiên cứu (Tabachnick và Fidell, 2001). PCA được ưu tiên sử dụng trong trường 

hợp nhà nghiên cứu muốn rút gọn một tập biến hay tóm tắt dữ liệu ( Netemeyer và 

cộng sự, 2003; Costello và Osborne, 2005). Tuy nhiên, phép trích PAF và phép xoay 

không vuông góc (ví dụ Promax) phản ánh cấu trúc dữ liệu được chính xác hơn so 

với phép trích PCA sử dụng phép xoay vuông góc (ví dụ Varimax) (Gerbing và 

Anderson, 1988). Vì vậy, để đánh giá thang đo, phép trích PAF thường được sử dụng 
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nhiều hơn đặc biệt trong các nghiên cứu có phân tích SEM (Nguyễn Đình Thọ, 2014). 

Trong nghiên cứu này, bước nghiên cứu sơ bộ sẽ sử dụng phép trích PCA với phép 

xoay Varimax nhằm rút gọn tập hợp biến quan sát.  

❖ Tiêu chuẩn giữ lại nhân tố 

Trong phân tích EFA, nhà nghiên cứu quan tâm đến số lượng nhân tố được giữ 

lại và các nghiên cứu thường sử dụng kết hợp nhiều tiêu chí khác nhau để xác định 

số lượng nhân tố được giữ lại. Tiêu chí phổ biến là dựa vào hệ số điểm dừng 

Eigenvalues hay còn gọi là tiêu chuẩn theo Kaiser (Kaiser’s criteria), theo đó hệ số 

Eigenvalue phải lớn hơn 1. Tại điểm dừng đó, chúng ta rút được số lượng nhân tố 

phù hợp. Những khái niệm có Eigenvalues < 1 sẽ không tóm lược được thông tin tốt 

hơn biến gốc (Gerbing & Anderson, 1988). Tiêu chuẩn thứ hai dựa vào tỷ lệ phương 

sai tích lũy hay tổng phương sai trích (Cumulative percentage of variance - CPV) thể 

hiện các nhân tố giải thích được bao nhiêu phần trăm của các biến đo lường. Trong 

nghiên cứu này, các nhân được giữ lại tại Eigenvalues ≥ 1 và CPV ≥ 50%. 

❖ Tiêu chuẩn hệ số tải nhân tố (Factor Loadings) 

Theo Hair và cộng sự (2010) thì hệ số tải nhân tố (FL) là chỉ tiêu đảm bảo tính 

thiết thực của EFA. Nguyên tắc là hệ số tải nhân tố của các biến đo lường cho nhân 

tố phải cao và với nhân tố không được đo lường bởi các biến quan sát đó phải thấp. 

Theo Hair và cộng sự (2010), FL > 0,3 được xem là đạt mức tối thiểu, FL > 0,4 được 

xem là trung bình, FL > 0,5 được xem là có ý nghĩa thực tiễn. Tuy nhiên, tiêu chuẩn 

hệ số này cũng tùy vào cỡ mẫu, nếu cỡ mẫu là 50 thì yêu câu về FL phải lớn hơn 0,75; 

nếu cỡ mẫu lớn hơn 100 thì FL lớn hơn 0.5 (Hair và cộng sự, 2010). Bên cạnh đó, 

yêu cầu về chênh lệch giữa các hệ số tải nhân tố của mỗi biến quan sát của hai nhân 

tố tối thiểu bằng 0,3 (Jabnoun và Al-Tamimi, 2003) hoặc có thể chấp nhận giá trị 

chênh lệch tối thiểu là 0,2 (Netemeyer và cộng sự, 2003). Đối với đề tài nghiên cứu 

này chọn hệ số Factor Loading lớn hơn 0,5; chênh lệch giữa các hệ số tải nhân tố của 

mỗi biến quan sát của hai nhân tố tối thiểu bằng 0,3 để các thang đo đạt giá trị hội tụ 

và giá trị phân biệt. 

❖ Lựa chọn cách thức tiến hành EFA 
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Theo Nguyễn Đình Thọ (2014), EFA thường được sử dụng để đánh giá thang 

đo trong nghiên cứu sơ bộ và thực hiện đánh giá lại (nhưng không bắt buộc) trong 

nghiên cứu chính thức. Trong nghiên cứu có nhiều thang đo với cấu trúc khác nhau 

cũng như có vai trò khác nhau thì chiến lược để đánh giá thang đo được thực hiện 

như thế nào là vấn đề cần được xem xét. Vì EFA là kỹ thuật phân tích đa biến phụ 

thuộc lẫn nhau, nên việc tiến hành EFA riêng rẽ cho từng thang đo thì kết quả hầu 

như không có giá trị (Nguyễn Đình Thọ (2014). Tác giả đã đề xuất hai cách thức để 

tiến hành EFA, thứ nhất dùng EFA cho từng khái niệm đa hướng (nếu có trong mô 

hình) bằng cách xem xét các thành phần của nó và dùng EFA cho tất cả các khái 

niệm đơn hướng. Tuy nhiên cách thức này này không hoàn chỉnh vì không xem xét 

được sự kết hợp giữa thang đo đơn hướng và đa hướng. Vì vậy, chỉ nên dùng để đánh 

giá sơ bộ và sau đó, tiếp tục đánh giá khi có mẫu lớn hơn (Nguyễn Đình Thọ, 2014). 

Cách thức EFA thứ hai là đánh giá từng cặp, nghĩa là đánh giá từng cặp khái niệm 

với nhau. Phương pháp này hoàn chỉnh hơn, tuy nhiên tốn nhiều thời gian hơn nếu 

có nhiều khái niệm nghiên cứu trong mô hình (Nguyễn Đình Thọ, 2014). Ngoài ra, 

nếu dùng EFA để đánh giá thang đo thì không nên xử lý riêng rẽ giữa biến độc lập 

và phụ thuộc vì như vậy không thể đánh giá được giá trị hội tụ và giá trị phân biệt 

của các biến phụ thuộc và biến độc lập. Trong nghiên cứu này, có tổng cộng 1 khái 

niệm đa hướng và 4 khái niệm đơn hướng vì thế tác giả thực hiện EFA lần 1 với tất 

cả các khái niệm đơn hướng của thang đó giá trị tiêu dùng và EFA lần 2 với các khái 

niệm bậc nhất còn lại. Kết quả yêu cầu hệ số KMO trên 0,5 và kiểm định Barlett có 

ý nghĩa với độ tin cậy 95% (Sig < 0,05). Nghiên cứu sử dụng phép trích Principal 

Component và phép xoay Varimax để trích được nhiều phương sai nhất, chấp nhận 

số lượng nhân tố rút trích được tại hệ số điểm dừng Eigenvalues ≥ 1 và tiêu chuẩn 

CPV ≥ 50%. Yêu cầu về FL lớn hơn 0,5 và chênh lệch giữa các hệ số tải nhân tố của 

mỗi biến quan sát của hai nhân tố (nếu có) tối thiểu bằng 0,3.  
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Phụ lục 14c: Kết quả kiểm định thang đo từ phần mềm SPSS 22.0 

(1) Độ tin cậy của thang đo qua phương pháp của Cronbach 

 

Thang đo giá trị cảm xúc (EMOT) 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.868 3 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

EMOT1 5.5640 6.801 .801 .763 

EMOT2 5.5880 7.464 .708 .849 

EMOT3 5.5680 7.154 .735 .825 
 

 

Thang đo giá trị chức năng (FUNC) lần 1 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.731 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

FUNC1 10.5040 8.339 .690 .571 

FUNC2 10.2720 8.416 .710 .564 

FUNC3 10.5840 9.160 .505 .680 

FUNC4 11.0840 10.439 .258 .827 

 

Thang đo giá trị chức năng (FUNC) lần 1 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.827 3 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

FUNC1 7.4400 5.018 .698 .747 

FUNC2 7.2080 5.025 .734 .714 

FUNC3 7.5200 5.078 .626 .822 
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Thang đo giá trị kinh tế (ECO) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.796 3 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

ECO1 7.5240 3.632 .684 .674 

ECO2 7.7640 3.755 .591 .778 

ECO3 7.6080 4.022 .651 .715 

 

Thang đo giá trị xã hội (SOC) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.863 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

SOC1 11.11 3.979 .691 .835 

SOC2 11.38 3.563 .641 .862 

SOC3 11.13 3.992 .720 .825 

SOC4 11.20 3.339 .824 .776 

 

Thang đo giá trị tri thức (EPIS) lần 1 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.768 4 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

EPIS1 10.7440 11.468 .299 .852 

EPIS2 10.8040 9.395 .609 .690 

EPIS3 10.6520 8.718 .751 .610 

EPIS4 10.5080 9.624 .673 .661 
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Thang đo giá trị tri thức (EPIS) lần 2 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.768 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

EPIS1 10.7440 11.468 .299 .852 

EPIS2 10.8040 9.395 .609 .690 

EPIS3 10.6520 8.718 .751 .610 

EPIS4 10.5080 9.624 .673 .661 

 

Thang đo giá trị độc đáo (UNIQ) 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.766 3 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

UNIQ1 7.8480 4.137 .585 .700 

UNIQ2 7.7800 3.795 .620 .661 

UNIQ3 7.8840 4.127 .590 .695 

 

Thang đo tính đổi mới bẩm sinh (CII) lần 1 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.714 6 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

CII1 17.5320 16.555 .667 .602 

CII2 17.5760 16.928 .674 .604 

CII3 17.4520 17.180 .592 .627 

CII4 17.2360 21.771 .214 .737 

CII5 17.4240 19.024 .440 .677 

CII6 17.9800 21.265 .168 .763 
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Thang đo tính đổi mới bẩm sinh (CII) lần 2 

 

Thang đo tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) lần 1 

 

Thang đo tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) lần 2 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.820 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

CII1 10.6680 10.110 .696 .748 

CII2 10.7120 10.599 .676 .759 

CII3 10.5880 10.195 .676 .758 

CII5 10.5600 11.565 .528 .824 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.742 6 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

PSI1 17.9680 17.405 .713 .640 

PSI2 17.9560 17.239 .710 .639 

PSI3 17.8800 23.343 .127 .792 

PSI4 18.2720 21.050 .261 .769 

PSI5 18.0840 18.246 .554 .684 

PSI6 17.7400 18.161 .599 .672 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.851 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

PSI1 10.9600 10.697 .733 .792 

PSI2 10.9480 10.491 .741 .788 

PSI5 11.0760 10.994 .613 .844 

PSI6 10.7320 10.840 .678 .815 
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Thang đo ý định chấp nhận sản phẩm mới lần 1 

 

Thang đo ý định chấp nhận sản phẩm mới lần 2 

  

Thang đo hành vi chấp nhận sản phẩm mới (ADOP) lần 1 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.776 6 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

INTEN1 17.5720 18.888 .721 .689 

INTEN2 17.4960 19.183 .713 .693 

INTEN3 17.3320 25.074 .210 .811 

INTEN4 17.4320 20.118 .629 .716 

INTEN5 17.4840 19.038 .734 .687 

INTEN6 18.0640 24.261 .211 .821 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.883 4 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

INTEN1 10.8160 11.556 .767 .841 

INTEN2 10.7400 11.840 .752 .847 

INTEN4 10.6760 12.276 .706 .864 

INTEN5 10.7280 11.861 .755 .846 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.741 6 

Item-Total Statistics 

 

Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

ADOP1 17.7560 18.338 .639 .655 

ADOP2 17.7400 18.836 .678 .649 

ADOP3 18.1600 21.814 .273 .765 

ADOP4 17.5760 23.611 .202 .773 

ADOP5 17.7680 19.793 .505 .696 

ADOP6 17.7000 18.604 .634 .658 
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Thang đo hành vi chấp nhận sản phẩm mới (ADOP) lần 2 

 

(2) Kết quả phân tích EFA từ phần mềm SPSS 22.0 

 
Thang đo giá trị tiêu dùng 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .786 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 2194.164 

df 171 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Comp-

onent 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4.549 23.940 23.940 4.549 23.940 23.940 2.899 15.257 15.257 

2 2.911 15.322 39.262 2.911 15.322 39.262 2.406 12.662 27.919 

3 2.430 12.791 52.054 2.430 12.791 52.054 2.345 12.341 40.259 

4 1.809 9.521 61.575 1.809 9.521 61.575 2.247 11.826 52.086 

5 1.283 6.753 68.328 1.283 6.753 68.328 2.179 11.470 63.556 

6 1.168 6.149 74.477 1.168 6.149 74.477 2.075 10.921 74.477 

 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

 

 

 

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 

ADOP1 10.8120 10.515 .674 .777 

ADOP2 10.7960 11.167 .680 .775 

ADOP5 10.8240 11.455 .555 .830 

ADOP6 10.7560 10.354 .724 .753 
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Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 5 6 

SOC4 .914 .042 .003 -.009 .027 .018 

SOC3 .849 .046 .028 -.050 .006 .001 

SOC1 .829 .010 -.050 .027 .069 .038 

SOC2 .787 .009 .043 .066 -.045 -.018 

EMOT1 -.068 .913 .006 .074 .070 .082 

EMOT3 .111 .881 -.001 .006 .054 .085 

EMOT2 .061 .841 -.080 .211 .041 -.010 

EPIS3 .013 -.054 .858 .156 .169 .026 

EPIS2 .025 -.053 .847 .069 .159 .122 

EPIS4 -.015 .031 .826 .177 .184 .132 

FUNC1 -.036 .088 .088 .831 .145 .200 

FUNC2 .018 .177 .093 .814 .195 .222 

FUNC3 .056 .053 .251 .776 .088 .124 

ECO1 .018 .125 .176 .153 .828 .027 

ECO3 -.018 .071 .156 .094 .819 .126 

ECO2 .051 -.021 .157 .128 .792 .001 

UNIQ1 -.031 .089 .171 .027 .090 .815 

UNIQ2 .008 -.011 .009 .235 .116 .808 

UNIQ3 .063 .080 .089 .260 -.059 .766 

 

Kết quả EFA với các thang đo còn lại (CII, PSI, INTEN, ADOP) 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .833 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 1985.705 

df 120 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Compo-

nent 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4.438 27.739 27.739 4.438 27.739 27.739 2.952 18.451 18.451 

2 4.048 25.298 53.036 4.048 25.298 53.036 2.790 17.436 35.887 

3 1.364 8.525 61.561 1.364 8.525 61.561 2.703 16.897 52.784 

4 1.226 7.661 69.222 1.226 7.661 69.222 2.630 16.439 69.222 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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Rotated Component Matrixa 

 
Component 

1 2 3 4 

INTEN2 .833 -.031 .237 .008 

INTEN1 .832 -.018 .264 -.010 

INTEN5 .813 .075 .289 -.011 

INTEN4 .805 .045 .218 -.007 

PSI2 .078 .829 -.082 .237 

PSI6 -.030 .817 .092 .169 

PSI1 .031 .795 .017 .316 

PSI5 -.002 .762 .005 .161 

ADOP1 .198 -.048 .816 -.018 

ADOP6 .268 .027 .812 .001 

ADOP2 .230 .042 .805 .055 

ADOP5 .285 .016 .659 -.020 

CII1 -.037 .132 .097 .854 

CII2 -.021 .225 .047 .806 

CII3 -.002 .323 -.009 .757 

CII5 .034 .188 -.109 .681 
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Phụ lục 14d: Tổng hợp kết quả kiểm định sơ bộ thang đo  

Với các thang đo thành phần giá trị tiêu dùng 

Nhân tố Biến  

quan sát 

Hệ số tương 

quan biến-tổng 

Hệ số tải 

nhân tố 

Cronbach’s 

Alpha 

Biến quan 

sát bị loại 

Giá trị  

chức năng 

(FUNC) 

 

FUNC1 0.698 0.831 

0.827 FUNC4 
FUNC2 0.734 0.814 

FUNC3 0.626 0.776 

Giá trị cảm 

xúc (EMOT) 

 

EMOT1 0.801 0.913 

0.868 Không có EMOT2 0.708 0.841 

EMOT3 0.735 0.881 

Giá trị kinh tế 

(ECO) 

 

ECO1 0.684 0.828 

0.796 Không có ECO2 0.591 0.792 

ECO3 0.651 0.819 

Giá trị xã hội 

(SOC) 

 

SOC1 0.691 0.829 
 

 

0.863 

Không có 
SOC2 0.641 0.787 

SOC3 0.720 0.849 

SOC4 0.824 0.914 

Giá trị tri 

thức (EPIS) 

EPIS2 0.709 0.847 

0.852 EPIS1 EPIS3 0.741 0.858 

EPIS4 0.720 0.826 

Giá trị  

độc đáo 

(UNIQ) 

UNIQ1 0.585 0.815 

0.766 Không có UNIQ2 0.620 0.808 

UNIQ3 0.590 0.766 

Tiêu chuẩn phân tích EFA 

Hệ số KMO 
Giá trị Sig. của 

Bartlett’s Test 
Hệ số Eigenvalues 

Tổng phương  

sai trích 

Kết luận 

0.786 0.000 1.168 74.477 Đạt yêu cầu 
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Các thang đo CII, PSI, INTEN, ADOP 

Nhân tố 

 

Biến  

quan sát 

Tương quan 

biến-tổng 

Hệ số tải 

nhân tố 

Cronbach’s 

Alpha 

Biến quan sát 

bị loại 

Tính đổi mới 

bẩm sinh 

(CII) 

 

CII1 0.696 0.854 

0.820 CII4, CII6 CII2 0.676 0.806 

CII3 0.676 0.757 

CII5 0.528 0.681 

Tính đổi mới 

theo sản 

phẩm (PSI) 

PSI1 0.733 0.795 

0.851 PSI3, PSI4 
PSI2 0.741 0.829 

PSI5 0.613 0.762 

PSI6 0.678 0.817 

Ý định chấp 

nhận sản 

phẩm mới 

(INTEN) 

INTEN1 0.767 0.832 

0.883 
INTEN3,  

INTEN6 

INTEN2 0.752 0.833 

INTEN4 0.706 0.805 

INTEN5 0.755 0.813 

Hành vi chấp 

nhận sản 

phẩm mới 

(ADOP) 

ADOP1 0.674 0.816 

0.829 
ADOP3, 

ADOP4 

ADOP2 0.680 0.805 

ADOP5 0.555 0.659 

ADOP6 0.724 0.812 

Tiêu chuẩn phân tích EFA 

Hệ số KMO 
Giá trị Sig. của 

Bartlett’s Test 
Hệ số Eigenvalues 

Tổng phương sai 

trích 
Kết luận 

0.833 0.000 1.226 69.222 % Đạt yêu cầu 
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Phụ lục 14e: Thang đo được sử dụng trong nghiên cứu chính thức 

Thang 

đo 
Mã hóa Diễn giải biến quan sát 

Giá trị  

chức 

năng 

FUNC1 
Sản phẩm X mới hữu ích cho công việc và cuộc sống của tôi 

FUNC2 
Sản phẩm X mới có nhiều ưu việt hơn so với sản phẩm hiện 

tại 

FUNC3 
Sản phẩm X mới thường có thêm nhiều tính năng mới 

Giá trị 

cảm xúc 

EMO1 Sản phẩm X mới mới đem lại cho tôi niềm vui cá nhân 

EMO2 
Sản phẩm X mới khiến cuộc sống của tôi thú vị và sôi động 

hơn 

EMO3 Sản phẩm X mới giúp tôi thỏa mãn hơn trong cuộc sống 

Giá trị  

xã hội 

SOC1 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi được mọi người thừa nhận 

SOC2 
Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi cải thiện mối quan hệ với 

mọi người 

SOC3 
Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi tạo ấn tượng tốt với người 

khác 

SOC4 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi tự tin hơn 

Giá trị 

tri thức 

EPIS1 Sản phẩm X mới giúp tôi tư duy tốt hơn 

EPIS2 Sản phẩm X mới kích thích trí tò mò của tôi  

EPIS3 Sản phẩm X mới giúp tôi cập nhật kiến thức mới về công nghệ  

Giá trị 

kinh tế 

ECO1 Sản phẩm X mới có giá cả phù hợp 

ECO2 Giá sản phẩm X mới thường tương xứng với chất lượng 

ECO3 
Sử dụng sản phẩm X mới hỗ trợ tôi đạt được các lợi ích kinh 

tế 

Giá trị  

độc đáo 

UNIQ1 
Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi trở nên khác biệt hơn so với 

với những người khác 

UNIQ2 
Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi thể hiện cá tính độc đáo của 

bản thân 

UNIQ3 
Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi nổi bật hơn so với những 

người khác 

Tính đổi 

mới bẩm 

sinh 

CII1 Tôi dễ dàng chấp nhận những ý tưởng mới lạ 

CII2 Tôi sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ  

CII3 Tôi có xu hướng trải nghiệm cách sống mới và những điều tốt 

hơn so với trước đây 

CII4 Tôi nhận thấy mình là người có nhiều ý tưởng sáng tạo  
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Thang 

đo 
Mã hóa Diễn giải biến quan sát 

Tính đổi 

mới theo 

sản 

phẩm 

PSI1 Nếu tôi nghe thông tin về sản phẩm X mới, tôi sẽ xem xét đến 

việc mua nó 

PSI2 Tôi am hiểu về sản phẩm X hơn các sản phẩm điện tử cá nhân 

khác 

PSI3 Tôi tìm hiểu thông tin về sản phẩm X nhiều hơn so với những 

sản phẩm điện tử cá nhân khác 

PSI4 Tôi quan tâm đến sản phẩm X hơn những sản phẩm điện tử cá 

nhân khác 

Ý định 

chấp 

nhận sản 

phẩm 

mới 

INTEN1 Tôi nghĩ mua sản phẩm X mới là lựa chọn đúng đắn 

INTEN2 Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể sở hữu và sử dụng sản phẩm 

X mới 

INTEN3 Nếu tôi cần mua một sản phẩm X, tôi sẽ mua mẫu mới nhất 

trên thị trường 

INTEN4 
Tôi sẽ mua ngay sản phẩm X mới khi nó có mặt trên thị trường 

Hành vi 

chấp 

nhận sản 

phẩm 

mới 

ADOP1 Tôi mua ngay sản phẩm X mới khi nó vừa xuất hiện trên thị 

trường 

ADOP2 Tôi mua nhiều sản phẩm X mới hơn các sản phẩm điện tử cá 

nhân khác 

ADOP3 
Tôi cố gắng tận dụng tối đa các tính năng của sản phẩm X mới 

ADOP4 Tôi dành nhiều thời gian sử dụng sản phẩm X mới 
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PHỤ LỤC 15: Nghiên cứu định lượng chính thức và kết quả 

Phụ lục 15a: Bảng hỏi chính thức 

STT:…… 

Chào Anh/Chị. 

Hiện nay, chúng tôi đang thực hiện thực hiện đề tài nghiên cứu liên quan đến hành vi chấp 

nhận sản phẩm mới của người tiêu dùng đối với các mặt hàng điện tử cá nhân tại TP. HCM. Rất 

mong Quý Anh /Chị dành chút thời gian để chia sẻ các quan điểm cá nhân với các phát biểu được 

nêu trong bảng khảo sát. Chúng tôi xin cam đoan mọi câu trả lời của anh (chị) chỉ phục vụ cho mục 

đích nghiên cứu, không nhằm mục đích khác. Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của anh (chị). 

 

Phần 1.  

S1.  Anh (chị) có thường xuyên cư trú/sinh sống hoặc làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh (từ 

6 tháng trở lên)? 

□1 Có (Tiếp tục khảo sát)                             

□2 Không (Ngưng) 

S2. Anh (chị) đang sở hữu những sản phẩm nào dưới đây? (có thể chọn NHIỀU đáp án) 

□1 Điện thoại thông minh (Tiếp tục khảo sát)                             

□2 Thiết bị đeo thông minh (đồng hồ thông minh, vòng tay thông minh…) (Tiếp tục khảo sát) 

□3 Máy tính bảng (Tiếp tục khảo sát) 

□4 Không sở hữu sản phẩm nào kể trên (Ngưng) 

S3. Phát biểu nào sau đây đúng nhất với anh (chị)? (chỉ chọn MỘT đáp án đúng nhất) 

□1 Tôi là người quyết định mua sản phẩm điện tử cá nhân cho bản thân (Tiếp tục khảo sát))                

□2 Tôi không có quyền/không phải là người quyết định mua các sản phẩm điện tử cá nhân (Ngưng) 

S4. Độ tuổi của anh/chị thuộc khoảng nào? 

□1 Từ 18 tuổi trở lên (Tiếp tục khảo sát)                             

□2 Dưới 18 tuổi (Ngưng) 

 

Phỏng vấn viên: Sản phẩm mới chúng tôi/em đang nghiên cứu là sản phẩm được doanh nghiệp 

tung/giới thiệu/có mặt trên thị trường vào năm 2018, 2019) 

S5. Trong 6 tháng trở lại đây, anh chị có mua sản phẩm điện tử cá nhân mới nào phục vụ cho 

nhu cầu cá nhân của anh/chị hay không (chỉ chọn 1 sản phẩm mà anh/chị mua gần đây nhất). 

□1  Điện thoại thông minh (Tiếp tục khảo sát) 

□2 Thiết bị đeo thông minh (Tiếp tục khảo sát)     

□3  Máy tính bảng   (Tiếp tục khảo sát)      

□4  Không mua sản phẩm nào kể trên (Ngưng) 
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Phần 2.  

Anh (Chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý của mình về các phát biểu dưới đây, thể hiện quan 

điểm cá nhân  anh chị về các vấn đề trong cuộc sống cũng như ý kiến của anh (chị) về loại sản 

phẩm điện tử mới mà anh chọn trong câu hỏi trên (S5) 

Ký hiệu X là loại sản phẩm điện tử cá nhân anh/chị đã chọn ở câu S5.  

Các mức độ đồng ý được quy ước như sau: 

Ghi chú: Phỏng vấn viên thay X là loại thiết bị điện tử cá nhân mà đáp viên đã trả lời ở câu S5 để 

phỏng vấn. Ví dụ Sản phẩm (X-điện thoại thông minh ) mới  

1 2 3 4 5 

Hoàn toàn không 

đồng ý 

Không đồng ý Trung lập Đồng ý Hoàn toàn  

đồng ý 

 

TT Các phát biểu Mức độ đồng ý 

1 Sản phẩm X mới hữu ích cho công việc và cuộc sống của tôi 1 2 3 4 5 

2 Sản phẩm X mới có nhiều ưu việt hơn so với sản phẩm hiện tại 1 2 3 4 5 

3 Sản phẩm X mới thường có thêm nhiều tính năng mới 1 2 3 4 5 

4 Sản phẩm X mới mới đem lại cho tôi niềm vui cá nhân 1 2 3 4 5 

5 Sản phẩm X mới khiến cuộc sống của tôi thú vị và sôi động hơn 1 2 3 4 5 

6 Sản phẩm X mới giúp tôi thỏa mãn hơn trong cuộc sống 1 2 3 4 5 

7 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi được mọi người thừa nhận 1 2 3 4 5 

8 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi cải thiện mối quan hệ với mọi người 1 2 3 4 5 

9 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi tạo ấn tượng tốt với người khác 1 2 3 4 5 

10 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi tự tin hơn 1 2 3 4 5 

11 Sản phẩm X mới giúp tôi tư duy tốt hơn 1 2 3 4 5 

12 Sản phẩm X mới kích thích trí tò mò của tôi  1 2 3 4 5 

13 Sản phẩm X mới giúp tôi cập nhật kiến thức mới về công nghệ  1 2 3 4 5 

14 Sản phẩm X mới có giá cả phù hợp 1 2 3 4 5 

15 Giá sản phẩm X mới thường tương xứng với chất lượng 1 2 3 4 5 

16 Sử dụng sản phẩm X mới hỗ trợ tôi đạt được các lợi ích kinh tế 1 2 3 4 5 

17 
Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi trở nên khác biệt hơn so với những 

người khác 
1 2 3 4 5 

18 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi thể hiện cá tính độc đáo của bản thân 1 2 3 4 5 

19 Sở hữu sản phẩm X mới giúp tôi nổi bật hơn so với những người khác 1 2 3 4 5 

20 Tôi dễ dàng chấp nhận những ý tưởng mới lạ 1 2 3 4 5 

21 Tôi sẵn sàng trải nghiệm những điều mới mẻ  1 2 3 4 5 

22 
Tôi có xu hướng trải nghiệm cách sống mới và những điều tốt hơn so 

với trước đây 
1 2 3 4 5 

23 Tôi nhận thấy mình là người có nhiều ý tưởng sáng tạo  1 2 3 4 5 
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24 
Nếu tôi nghe thông tin về sản phẩm X mới, tôi sẽ xem xét đến việc 

mua nó 
1 2 3 4 5 

25 Tôi am hiểu về sản phẩm X hơn các sản phẩm điện tử cá nhân khác 1 2 3 4 5 

26 
Tôi tìm hiểu thông tin về sản phẩm X nhiều hơn so với những sản 

phẩm điện tử cá nhân khác 
1 2 3 4 5 

27 Tôi quan tâm đến sản phẩm X hơn những sản phẩm điện tử cá nhân khác 1 2 3 4 5 

28 Tôi nghĩ mua sản phẩm X mới là lựa chọn đúng đắn 1 2 3 4 5 

29 Tôi sẽ nỗ lực hết mình để có thể sở hữu và sử dụng sản phẩm X mới 1 2 3 4 5 

30 Nếu tôi cần mua một sản phẩm X, tôi sẽ mua mẫu mới nhất trên thị trường 1 2 3 4 5 

31 Tôi sẽ mua ngay sản phẩm X mới khi nó có mặt trên thị trường 1 2 3 4 5 

32 Tôi mua ngay sản phẩm X mới khi nó vừa xuất hiện trên thị trường 1 2 3 4 5 

33 
Tôi mua nhiều sản phẩm X mới hơn các sản phẩm điện tử cá nhân 

khác 
1 2 3 4 5 

34 Tôi cố gắng tận dụng tối đa các tính năng của sản phẩm X mới 1 2 3 4 5 

35 Tôi dành nhiều thời gian sử dụng sản phẩm X mới 1 2 3 4 5 

 

Phần 3. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Xin anh (chị) vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân sau đây? 

1. Giới tính:  □1 Nam      □2  Nữ  □3 Khác 

2. Độ tuổi:  □1 18-25 □2 26-35 □3 36-45  □4 Trên 45 

3. Trình độ học vấn: □1 THPT   □2 Cao đẳng-Trung cấp   □3 Đại học  

□4 Sau đại học   □ Khác (xin ghi rõ):_________________ 

4. Nghề nghiệp của anh (chị): □1 Học sinh-sinh viên  □2 Viên chức/Nhân viên văn phòng 

 □3 Buôn bán nhỏ  □4 Chủ doanh nghiệp  

□ Khác (xin ghi rõ):_______________________ 

5. Thu nhập trung bình hàng tháng của anh (chị) (tất cả mọi nguồn thu nhập): 

□1 Dưới 5 triệu đồng  □2 Từ 5-15 triệu đồng      □3 15-30 triệu đồng  □4 Trên 30 triệu  

 

Chân thành cảm ơn sự nhiệt tình hợp tác của Anh/Chị, 

Chúc Anh/Chị luôn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống! 
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Phụ lục 15b: Kết quả Thống kê mô tả về mẫu 

 

 Count Column N % 

Giới tính Nam 478 52.2% 

Nữ 437 47.8% 

Tổng số 915 100.0% 

Độ tuổi 18 đến 25 234 25.6% 

26 đến 35 359 39.2% 

36 đến 45 252 27.5% 

Trên 45 70 7.7% 

Tổng số 915 100.0% 

Nghề 

nghiệp 

Học sinh - sinh viên 258 28.2% 

Viên chức, nhân viên văn phòng 380 41.5% 

Buôn bán nhỏ 115 12.6% 

Chủ doanh nghiệp 44 4.8% 

Khác 118 12.9% 

Tổng số 915 100.0% 

Học vấn Trung học phổ thông 121 13.2% 

Cao đẳng – TH chuyên nghiệp 269 29.4% 

Đại học 353 38.6% 

Sau đại học 172 18.8% 

Tổng số 915 100.0% 

Thu nhập Dưới 5 triệu 232 25.4% 

Từ 5 -15 triệu 473 51.7% 

Từ 15 - 30 triệu 145 15.8% 

Trên 30 triệu 65 7.1% 

Tổng số 915 100.0% 

 

Phụ lục 15c: Mô hình đo lường  

Hệ số Outer Loadings 

  Giá trị 

chức 

năng 

(FUNC) 

Giá trị 

cảm xúc 

(EMOT) 

Giá trị 

kinh tế 

(ECO) 

Giá trị 

tri thức 

(EPIS) 

Giá trị 

độc đáo 

(UNIQ) 

Hành vi 

chấp 

nhận 

(ADOP) 

Tính 

đổi mới 

bẩm 

sinh 

(CII) 

Tính 

đổi mới 

theo sản 

phẩm 

(PSI) 

Ý định 

chấp 

nhận 

(INTEN) 

ADOP1           0.868       

ADOP2           0.858       

ADOP3           0.830       

ADOP4           0.814       

CII1             0.787     

CII2             0.826     
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CII3             0.830     

CII4             0.824     

ECO1     0.868             

ECO2     0.796             

ECO3     0.850             

EMOT1   0.917               

EMOT2   0.875               

EMOT3   0.875               

EPIS1       0.865           

EPIS2       0.877           

EPIS3       0.893           

FUNC1 0.862                 

FUNC2 0.881                 

FUNC3 0.798                 

INTEN1                 0.821 

INTEN2                 0.844 

INTEN3                 0.841 

INTEN4                 0.738 

PSI1               0.854   

PSI2               0.858   

PSI3               0.864   

PSI4               0.903   

UNIQ1         0.831         

UNIQ2         0.854         

UNIQ3         0.842         

 

Construct Reliability and Validity 

 

  Cronbach's 

Alpha 

rho_A Composite 

Reliability 

Average Variance 

Extracted (AVE) 

Giá trị chức năng (FUNC) 0.804 0.809 0.885 0.719 

Giá trị cảm xúc (EMOT) 0.867 0.871 0.919 0.790 

Giá trị kinh tế (ECO) 0.789 0.793 0.877 0.703 

Giá trị tri thức (EPIS) 0.852 0.862 0.910 0.771 

Giá trị độc đáo (UNIQ) 0.796 0.796 0.880 0.710 

Hành vi chấp nhận (ADOP) 0.864 0.866 0.907 0.710 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) 0.835 0.844 0.889 0.667 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) 0.893 0.896 0.926 0.757 

Ý định chấp nhận (INTEN) 0.827 0.830 0.885 0.659 
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Discriminant Validity - Fornell-Larcker Criterion 

  Giá trị 

chức năng 

(FUNC) 

Giá trị 

cảm xúc 

(EMOT) 

Giá trị 

kinh 

tế 

(ECO) 

Giá trị 

tri 

thức 

(EPIS) 

Giá trị 

xã hội 

(SOC) 

Giá trị 

độc đáo 

(UNIQ) 

Hành vi 

chấp 

nhận 

(ADOP) 

Tính 

đổi 

mới 

bẩm 

sinh 

(CII) 

Tính 

đổi 

mới 

theo 

sản 

phẩm 

(PSI) 

Ý định 

chấp 

nhận 

(INTEN) 

Giá trị chức 

năng (FUNC) 

0.848                   

Giá trị cảm xúc 

(EMOT) 

0.199 0.889                 

Giá trị kinh tế 

(ECO) 

0.283 0.142 0.839               

Giá trị tri thức 

(EPIS) 

0.303 -0.034 0.376 0.878             

Giá trị xã hội 

(SOC) 

0.020 0.107 0.066 0.007 0.837           

Giá trị độc đáo 

(UNIQ) 

0.437 0.110 0.126 0.216 0.006 0.843         

Hành vi chấp 

nhận (ADOP) 

0.538 0.314 0.343 0.340 0.019 0.436 0.843       

Tính đổi mới 

bẩm sinh (CII) 

0.285 0.058 0.329 0.337 0.007 0.210 0.273 0.817     

Tính đổi mới 

theo sản phẩm 

(PSI) 

0.372 0.299 0.170 0.099 0.082 0.215 0.448 0.242 0.870   

Ý định chấp 

nhận (INTEN) 

0.453 0.348 0.428 0.364 0.015 0.344 0.495 0.260 0.273 0.812 

 

Discriminant Validity - Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT) 

  

Giá trị 

chức 

năng 

(FUNC) 

Giá trị 

cảm xúc 

(EMOT) 

Giá trị 

kinh tế 

(ECO) 

Giá trị 

tri 

thức 

(EPIS) 

Giá trị 

xã hội 

(SOC) 

Giá trị 

độc đáo 

(UNIQ) 

Hành vi 

chấp 

nhận 

(ADOP) 

Tính 

đổi 

mới 

bẩm 

sinh 

(CII) 

Tính 

đổi 

mới 

theo 

sản 

phẩm 

(PSI) 

Ý định 

chấp 

nhận 

(INTEN) 

Giá trị chức 

năng (FUNC) 
          

Giá trị cảm 

xúc (EMOT) 
0.235          

Giá trị kinh 

tế (ECO) 
0.354 0.169         

Giá trị tri 

thức (EPIS) 
0.363 0.075 0.457        

Giá trị xã hội 

(SOC) 
0.070 0.127 0.084 0.031       

Giá trị độc 

đáo (UNIQ) 
0.543 0.132 0.159 0.259 0.033      

Hành vi chấp 

nhận 

(ADOP) 

0.642 0.361 0.413 0.392 0.060 0.527     
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Tính đổi mới 

bẩm sinh 

(CII) 

0.342 0.084 0.401 0.389 0.045 0.255 0.310    

Tính đổi mới 

theo sản 

phẩm (PSI) 

0.437 0.338 0.200 0.109 0.103 0.255 0.508 0.278   

Ý định chấp 

nhận 

(INTEN) 

0.557 0.411 0.527 0.430 0.062 0.427 0.586 0.310 0.318  

 

Mô hình đo lường cuối cùng 
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Phụ lục 15d: Kết quả phân tích mô hình cấu trúc 

Kết quả Boostrap lần 1 

  Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

Giá trị chức năng (FUNC) -> Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.402 0.401 0.017 23.808 0.000 

Giá trị cảm xúc (EMOT) -> Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.227 0.226 0.023 9.735 0.000 

Giá trị kinh tế (ECO) -> Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.314 0.313 0.020 15.983 0.000 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Hành vi chấp 

nhận (ADOP) 

0.482 0.482 0.037 13.182 0.000 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Tính đổi mới 

bẩm sinh (CII) 

0.410 0.410 0.038 10.921 0.000 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Tính đổi mới 

theo sản phẩm (PSI) 

0.328 0.328 0.033 10.012 0.000 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Ý định chấp 

nhận (INTEN) 

0.608 0.608 0.029 21.169 0.000 

Giá trị tri thức (EPIS) -> Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.332 0.331 0.019 17.187 0.000 

Giá trị độc đáo (UNIQ) -> Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.315 0.314 0.020 15.676 0.000 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) -> Hành vi chấp 

nhận (ADOP) 

-0.016 -0.015 0.026 0.623 0.533 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) -> Tính đổi mới 

theo sản phẩm (PSI) 

0.108 0.109 0.032 3.326 0.001 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) -> Ý định chấp 

nhận (INTEN) 

-0.001 -0.001 0.027 0.034 0.973 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) -> Hành vi 

chấp nhận (ADOP) 

0.236 0.236 0.029 8.296 0.000 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) -> Ý định 

chấp nhận (INTEN) 

0.047 0.048 0.027 1.744 0.081 

Ý định chấp nhận (INTEN) -> Hành vi chấp 

nhận (ADOP) 

0.132 0.133 0.040 3.333 0.001 

 

Confidence Intervals 

  Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean 

(M) 

2.5% 97.5% 

Giá trị chức năng (FUNC) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.402 0.401 0.369 0.437 

Giá trị cảm xúc (EMOT) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.227 0.226 0.179 0.271 

Giá trị kinh tế (ECO) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.314 0.313 0.273 0.350 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Hành vi chấp nhận (ADOP) 0.482 0.482 0.411 0.554 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Tính đổi mới bẩm sinh (CII) 0.410 0.410 0.334 0.481 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Tính đổi mới theo sản phẩm 

(PSI) 

0.328 0.328 0.262 0.392 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Ý định chấp nhận (INTEN) 0.608 0.608 0.550 0.662 

Giá trị tri thức (EPIS) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.332 0.331 0.292 0.368 

Giá trị độc đáo (UNIQ) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.315 0.314 0.275 0.354 
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Tính đổi mới bẩm sinh (CII) -> Hành vi chấp nhận (ADOP) -0.016 -0.015 -0.065 0.037 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) -> Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) 0.108 0.109 0.043 0.172 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) -> Ý định chấp nhận (INTEN) -0.001 -0.001 -0.055 0.053 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) -> Hành vi chấp nhận (ADOP) 0.236 0.236 0.177 0.292 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) -> Ý định chấp nhận (INTEN) 0.047 0.048 -0.006 0.102 

Ý định chấp nhận (INTEN) -> Hành vi chấp nhận (ADOP) 0.132 0.133 0.055 0.213 

 

Confidence Intervals Bias Corrected 

  Original 

Sample (O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Bias 2.5% 97.5% 

Giá trị chức năng (FUNC) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.402 0.401 -0.001 0.371 0.439 

Giá trị cảm xúc (EMOT) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.227 0.226 -0.001 0.179 0.271 

Giá trị kinh tế (ECO) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.314 0.313 -0.001 0.275 0.351 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Hành vi chấp nhận 

(ADOP) 

0.482 0.482 0.000 0.411 0.553 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Tính đổi mới bẩm sinh 

(CII) 

0.410 0.410 0.000 0.333 0.480 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Tính đổi mới theo sản 

phẩm (PSI) 

0.328 0.328 0.000 0.262 0.392 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Ý định chấp nhận 

(INTEN) 

0.608 0.608 0.000 0.550 0.661 

Giá trị tri thức (EPIS) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.332 0.331 -0.001 0.295 0.370 

Giá trị độc đáo (UNIQ) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.315 0.314 0.000 0.276 0.356 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) -> Hành vi chấp nhận (ADOP) -0.016 -0.015 0.001 -0.066 0.035 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) -> Tính đổi mới theo sản phẩm 

(PSI) 

0.108 0.109 0.001 0.041 0.169 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) -> Ý định chấp nhận (INTEN) -0.001 -0.001 0.000 -0.054 0.054 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) -> Hành vi chấp nhận 

(ADOP) 

0.236 0.236 0.000 0.179 0.292 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) -> Ý định chấp nhận 

(INTEN) 

0.047 0.048 0.001 -0.007 0.101 

Ý định chấp nhận (INTEN) -> Hành vi chấp nhận (ADOP) 0.132 0.133 0.001 0.054 0.212 

 

Kết quả Boostrap lần 2 

  Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

Giá trị chức năng (FUNC) -> Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.402 0.401 0.017 23.774 0.000 

Giá trị cảm xúc (EMOT) -> Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.227 0.226 0.023 9.828 0.000 

Giá trị kinh tế (ECO) -> Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.314 0.313 0.020 15.775 0.000 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Hành vi chấp 

nhận (ADOP) 

0.476 0.476 0.034 14.168 0.000 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Tính đổi mới bẩm 

sinh (CII) 

0.409 0.409 0.038 10.835 0.000 



 

xxxx 

 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Tính đổi mới theo 

sản phẩm (PSI) 

0.328 0.328 0.033 10.035 0.000 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Ý định chấp nhận 

(INTEN) 

0.607 0.608 0.028 21.987 0.000 

Giá trị tri thức (EPIS) -> Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.332 0.331 0.019 17.416 0.000 

Giá trị độc đáo (UNIQ) -> Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.315 0.314 0.020 15.927 0.000 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) -> Tính đổi mới theo 

sản phẩm (PSI) 

0.109 0.109 0.032 3.353 0.001 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) -> Hành vi chấp 

nhận (ADOP) 

0.235 0.235 0.028 8.417 0.000 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) -> Ý định chấp 

nhận (INTEN) 

0.048 0.048 0.027 1.738 0.082 

Ý định chấp nhận (INTEN) -> Hành vi chấp nhận 

(ADOP) 

0.133 0.133 0.040 3.350 0.001 

 

Confidence Intervals 

  Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

2.5% 97.5% 

Giá trị chức năng (FUNC) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.402 0.401 0.371 0.437 

Giá trị cảm xúc (EMOT) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.227 0.226 0.182 0.271 

Giá trị kinh tế (ECO) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.314 0.313 0.273 0.351 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Hành vi chấp nhận (ADOP) 0.476 0.476 0.409 0.543 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Tính đổi mới bẩm sinh (CII) 0.409 0.409 0.334 0.481 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) 0.328 0.328 0.264 0.392 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Ý định chấp nhận (INTEN) 0.607 0.608 0.552 0.660 

Giá trị tri thức (EPIS) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.332 0.331 0.292 0.368 

Giá trị độc đáo (UNIQ) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.315 0.314 0.275 0.353 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) -> Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) 0.109 0.109 0.045 0.172 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) -> Hành vi chấp nhận (ADOP) 0.235 0.235 0.179 0.290 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) -> Ý định chấp nhận (INTEN) 0.048 0.048 -0.006 0.102 

Ý định chấp nhận (INTEN) -> Hành vi chấp nhận (ADOP) 0.133 0.133 0.054 0.210 

 

Confidence Intervals Bias Corrected 

  Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Bias 2.5% 97.5% 

Giá trị chức năng (FUNC) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.402 0.401 -0.001 0.373 0.439 

Giá trị cảm xúc (EMOT) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.227 0.226 -0.001 0.183 0.273 

Giá trị kinh tế (ECO) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.314 0.313 -0.001 0.274 0.352 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Hành vi chấp nhận 

(ADOP) 

0.476 0.476 0.000 0.408 0.541 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Tính đổi mới bẩm sinh 

(CII) 

0.409 0.409 0.001 0.332 0.478 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Tính đổi mới theo sản 

phẩm (PSI) 

0.328 0.328 0.000 0.263 0.392 



 

yyyy 

 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Ý định chấp nhận (INTEN) 0.607 0.608 0.001 0.548 0.657 

Giá trị tri thức (EPIS) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.332 0.331 -0.001 0.293 0.369 

Giá trị độc đáo (UNIQ) -> Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.315 0.314 -0.001 0.277 0.355 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) -> Tính đổi mới theo sản phẩm 

(PSI) 

0.109 0.109 0.000 0.044 0.172 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) -> Hành vi chấp nhận 

(ADOP) 

0.235 0.235 0.000 0.179 0.289 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) -> Ý định chấp nhận 

(INTEN) 

0.048 0.048 0.000 -0.006 0.102 

Ý định chấp nhận (INTEN) -> Hành vi chấp nhận (ADOP) 0.133 0.133 0.000 0.055 0.210 

 

Mô hình cấu trúc cuối cùng 

 

 

 

Các tiêu chí đánh giá sự phù hợp của mô hình 

Hệ số R2 

Khái niệm R Square R Square Adjusted 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 1.000 1.000 

Hành vi chấp nhận (ADOP) 0.478 0.477 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) 0.167 0.166 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) 0.148 0.147 



 

zzzz 

 

Ý định chấp nhận (INTEN) 0.393 0.392 

 

Hệ số f2 

  
FUNC EMOT ECO EPIS UNIQ ADOP CII PSI INTEN 

Giá trị chức 

năng (FUNC) 
         

Giá trị cảm 

xúc (EMOT) 
         

Giá trị kinh tế 

(ECO) 
         

Giá trị tiêu 

dùng 

(CON_VAL) 

     0.245 0.200 0.105 0.524 

Giá trị tri 

thức (EPIS) 
         

Giá trị độc 

đáo (UNIQ) 
         

Hành vi chấp 

nhận (ADOP) 
         

Tính đổi mới 

bẩm sinh 

(CII) 

       0.012  

Tính đổi mới 

theo sản 

phẩm (PSI) 

     0.091   0.003 

Ý định chấp 

nhận 

(INTEN) 

     0.021    

 

Hệ số Q2 

 

Khái niệm SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) 

CON_VAL 13.725,000 10.134,405 0,262 

CII 3.660,000 3.279,131 0,104 

PSI 3.660,000 3.276,709 0,105 

INTEN 3.660,000 2.767,399 0,244 

ADOP 3.660,000 2.489,170 0,320 



 

aaaaa 

 

 

Hệ số q2 

Khái niệm Q2
included (1) Q2

excluded (2) (1) - (2) 1 - Q2
included q2 

CON_VAL 0,320 0,235 0,085 0,68 0,125 

CII 0,320 0,321 0,000 0,68 0,000 

PSI 0,320 0,287 0,033 0,68 0,049 

INTEN 0,320 0,313 0,007 0,68 0,010 

FUNC 0,262 0,239 0,023 0,738 0,031 

EMOT 0,262 0,257 0,005 0,738 0,007 

ECO 0,262 0,247 0,015 0,738 0,020 

EPIS 0,262 0,244 0,018 0,738 0,024 

UNIQ 0,262 0,247 0,015 0,738 0,020 

 

Phụ lục 15e: Kiểm định vai trò biến trung gian 

Specific Indirect Effects 

Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) -> 

Hành vi chấp nhận (ADOP) 

0.078 0.078 0.012 6.662 0.000 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) -> Tính 

đổi mới theo sản phẩm (PSI) -> Hành 

vi chấp nhận (ADOP) 

0.024 0.024 0.008 3.033 0.002 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> Ý 

định chấp nhận (INTEN) -> Hành vi 

chấp nhận (ADOP) 

0.078 0.078 0.025 3.150 0.002 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) -> 

Ý định chấp nhận (INTEN) -> Hành 

vi chấp nhận (ADOP) 

0.004 0.004 0.004 1.167 0.243 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) -> 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) -> 

Ý định chấp nhận (INTEN) 

0.012 0.012 0.010 1.238 0.216 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) -> Tính 

đổi mới theo sản phẩm (PSI) -> Ý 

định chấp nhận (INTEN) 

0.004 0.004 0.003 1.095 0.273 
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Phụ lục 15f: Phân tích đa nhóm 

Theo giới tính: 

Hệ số đường dẫn  

 Mối quan hệ  
Nam Nữ 

Hệ số tác động p-value Hệ số tác động p-value 

Giá trị chức năng (FUNC) → 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 
0,378 0,000 0,428 0,000 

Giá trị cảm xúc (EMOT) → Giá 

trị tiêu dùng (CON_VAL) 
0,265 0,000 0,246 0,000 

Giá trị kinh tế (ECO) → Giá trị 

tiêu dùng (CON_VAL) 
0,291 0,000 0,336 0,000 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 

→ Hành vi chấp nhận (ADOP) 
0,530 0,000 0,405 0,000 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 

→ Tính đổi mới bẩm sinh (CII) 
0,326 0,000 0,496 0,000 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 

→ Tính đổi mới theo sản phẩm 

(PSI) 

0,292 0,000 0,404 0,000 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 

→ Ý định chấp nhận (INTEN) 
0,636 0,000 0,574 0,000 

Giá trị tri thức (EPIS) → Giá trị 

tiêu dùng (CON_VAL) 
0,303 0,000 0,338 0,000 

Giá trị độc đáo (UNIQ) → Giá 

trị tiêu dùng (CON_VAL) 
0,328 0,000 0,277 0,000 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) → 

Tính đổi mới theo sản phẩm 

(PSI) 

0,141 0,002 0,052 0,254 

Tính đổi mới theo sản phẩm 

(PSI) → Hành vi chấp nhận 

(ADOP) 

0,218 0,000 0,250 0,000 

Tính đổi mới theo sản phẩm 

(PSI) → Ý định chấp nhận 

(INTEN) 

0,027 0,433 0,066 0,112 

Ý định chấp nhận sản phẩm mới 

(INTEN) → Hành vi chấp nhận 

sản phẩm mới (ADOP) 

0,114 0,044 0,163 0,003 

Kết  quả kiểm định 

Mối quan hệ Chênh lệch hệ số tác 

động của 2 nhóm 

p-value 

Giá trị chức năng (FUNC) → Giá trị tiêu 

dùng (CON_VAL) 

0,050 0,147 

Giá trị cảm xúc (EMOT) → Giá trị tiêu 

dùng (CON_VAL) 

0,018 0,682 

Giá trị kinh tế (ECO) → Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0,045 0,290 



 

ccccc 

 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → Hành 

vi chấp nhận (ADOP) 

0,124 0,068 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → Tính 

đổi mới bẩm sinh (CII) 

0,170 0,026 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → Tính 

đổi mới theo sản phẩm (PSI) 

0,112 0,086 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → Ý định 

chấp nhận (INTEN) 

0,063 0,252 

Giá trị tri thức (EPIS) → Giá trị tiêu 

dùng (CON_VAL) 

0,034 0,398 

Giá trị độc đáo (UNIQ) -> Giá trị tiêu 

dùng (CON_VAL) 

0,051 0,231 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) → Tính đổi 

mới theo sản phẩm (PSI) 

0,089 0,175 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) → 

Hành vi chấp nhận (ADOP) 

0,032 0,570 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) → Ý 

định chấp nhận (INTEN) 

0,039 0,474 

Ý định chấp nhận (INTEN) → Hành vi 

chấp nhận (ADOP) 

0,048 0,539 

 Nguồn: Kết quả xử lý từ phần mềm SmartPLS 

 

Theo thu nhập : 

Hệ số đường dẫn 

Mối quan hệ 

Thu nhập cao Thu nhập thấp 

Hệ số  

tác động 
p-value 

Hệ số  

tác động 
p-value 

Giá trị chức năng (FUNC) → Giá 

trị tiêu dùng (CON_VAL) 
0,356 0,000 0,416 0,000 

Giá trị cảm xúc (EMOT) → Giá trị 

tiêu dùng (CON_VAL) 
0,222 0,000 0,226 0,000 

Giá trị kinh tế (ECO) → Giá trị tiêu 

dùng (CON_VAL) 
0,341 0,000 0,306 0,000 

Giá trị độc đáo (UNIQ) → Giá trị 

tiêu dùng (CON_VAL) 
0,356 0,000 0,304 0,000 

Giá trị tri thức (EPIS) → Giá trị 

tiêu dùng (CON_VAL) 
0,321 0,000 0,335 0,000 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → 

Hành vi chấp nhận (ADOP) 
0,620 0,000 0,446 0,000 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) 
0,358 0,000 0,421 0,000 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) 
0,236 0,004 0,360 0,000 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → 

Ý định chấp nhận (INTEN) 
0,708 0,000 0,577 0,000 



 

ddddd 

 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) → 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) 
0,207 0,002 0,084 0,024 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) 

→ Hành vi chấp nhận (ADOP) 
0,209 0,000 0,249 0,000 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) 

→ Ý định chấp nhận (INTEN) 
0,018 0,719 0,060 0,061 

Ý định chấp nhận (INTEN) → 

Hành vi chấp nhận (ADOP) 
0,022 0,801 0,146 0,001 

 Nguồn: Kết quả xử lý từ phần mềm SmartPLS 

 

Kết quả kiểm định  

Mối quan hệ 
Chênh lệch hệ số tác động 

của 2 nhóm 
p-value 

Giá trị chức năng (FUNC) → Giá trị tiêu 

dùng (CON_VAL) 
0,060 0,144 

Giá trị cảm xúc (EMOT) → Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 
0,004 0,945 

Giá trị kinh tế (ECO) → Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 
0,035 0,471 

Giá trị độc đáo (UNIQ) → Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 
0,052 0,286 

Giá trị tri thức (EPIS) → Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 
0,014 0,777 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → Hành vi 

chấp nhận (ADOP) 
0,174 0,029 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → Tính đổi 

mới bẩm sinh (CII) 
0,063 0,494 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → Tính đổi 

mới theo sản phẩm (PSI) 
0,124 0,128 

Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) → Ý định 

chấp nhận (INTEN) 
0,131 0,048 

Tính đổi mới bẩm sinh (CII) → Tính đổi mới 

theo sản phẩm (PSI) 
0,123 1,596 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) → Hành vi 

chấp nhận (ADOP) 
0,040 0,610 

Tính đổi mới theo sản phẩm (PSI) → Ý định 

chấp nhận (INTEN) 
0,042 0,654 

Ý định chấp nhận (INTEN) → Hành vi chấp 

nhận (ADOP) 
0,124 1,320 



 

eeeee 

 

 

Phụ lục 15g: Bảng Hệ số outer loadings  

 Biến quan sát <- Nhân tố Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

ADOP1 <- Hành vi chấp nhận (ADOP) 0.309 0.309 0.007 42.710 0.000 

ADOP2 <- Hành vi chấp nhận (ADOP) 0.296 0.297 0.008 39.098 0.000 

ADOP3 <- Hành vi chấp nhận (ADOP) 0.303 0.303 0.008 37.851 0.000 

ADOP4 <- Hành vi chấp nhận (ADOP) 0.277 0.277 0.008 32.858 0.000 

CII1 <- Tính đổi mới bẩm sinh (CII) 0.265 0.265 0.017 15.424 0.000 

CII2 <- Tính đổi mới bẩm sinh (CII) 0.339 0.340 0.020 17.081 0.000 

CII3 <- Tính đổi mới bẩm sinh (CII) 0.319 0.319 0.018 17.682 0.000 

CII4 <- Tính đổi mới bẩm sinh (CII) 0.299 0.298 0.016 18.506 0.000 

ECO1 <- Giá trị kinh tế (ECO) 0.414 0.414 0.012 33.853 0.000 

ECO1 <- Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.132 0.132 0.008 15.587 0.000 

ECO2 <- Giá trị kinh tế (ECO) 0.369 0.368 0.014 27.122 0.000 

ECO2 <- Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.115 0.115 0.009 12.666 0.000 

ECO3 <- Giá trị kinh tế (ECO) 0.408 0.409 0.013 30.536 0.000 

ECO3 <- Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.127 0.127 0.008 16.210 0.000 

EMOT1 <- Giá trị cảm xúc (EMOT) 0.397 0.397 0.016 24.107 0.000 

EMOT1 <- Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.092 0.092 0.009 10.244 0.000 

EMOT2 <- Giá trị cảm xúc (EMOT) 0.377 0.377 0.022 16.895 0.000 

EMOT2 <- Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.084 0.083 0.010 8.571 0.000 

EMOT3 <- Giá trị cảm xúc (EMOT) 0.350 0.350 0.019 18.510 0.000 

EMOT3 <- Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.079 0.079 0.009 8.506 0.000 

EPIS1 <- Giá trị tri thức (EPIS) 0.355 0.355 0.010 35.650 0.000 

EPIS1 <- Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.115 0.115 0.008 14.497 0.000 

EPIS2 <- Giá trị tri thức (EPIS) 0.357 0.357 0.010 35.450 0.000 

EPIS2 <- Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.118 0.117 0.008 13.941 0.000 

EPIS3 <- Giá trị tri thức (EPIS) 0.426 0.426 0.012 34.778 0.000 

EPIS3 <- Giá trị tiêu dùng (CON_VAL) 0.145 0.145 0.008 19.005 0.000 

FUNC1 <- Giá trị chức năng (FUNC) 0.390 0.391 0.009 44.153 0.000 

FUNC1 <- Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.159 0.159 0.007 21.553 0.000 

FUNC2 <- Giá trị chức năng (FUNC) 0.419 0.419 0.010 43.379 0.000 

FUNC2 <- Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.169 0.169 0.008 22.000 0.000 

FUNC3 <- Giá trị chức năng (FUNC) 0.369 0.369 0.009 42.610 0.000 

FUNC3 <- Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.145 0.144 0.007 21.280 0.000 

INTEN1 <- Ý định chấp nhận (INTEN) 0.304 0.304 0.010 29.429 0.000 

INTEN2 <- Ý định chấp nhận (INTEN) 0.319 0.319 0.010 31.586 0.000 



 

fffff 

 

 Biến quan sát <- Nhân tố Original 

Sample 

(O) 

Sample 

Mean (M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 

P 

Values 

INTEN3 <- Ý định chấp nhận (INTEN) 0.311 0.311 0.011 28.632 0.000 

INTEN4 <- Ý định chấp nhận (INTEN) 0.298 0.298 0.012 24.780 0.000 

PSI1 <- Tính đổi mới theo sản phẩm 

(PSI) 

0.289 0.290 0.012 24.403 0.000 

PSI2 <- Tính đổi mới theo sản phẩm 

(PSI) 

0.257 0.257 0.011 22.415 0.000 

PSI3 <- Tính đổi mới theo sản phẩm 

(PSI) 

0.297 0.297 0.011 26.188 0.000 

PSI4 <- Tính đổi mới theo sản phẩm 

(PSI) 

0.305 0.305 0.011 28.982 0.000 

UNIQ1 <- Giá trị độc đáo (UNIQ) 0.390 0.390 0.012 31.790 0.000 

UNIQ1 <- Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.121 0.120 0.008 14.568 0.000 

UNIQ2 <- Giá trị độc đáo (UNIQ) 0.403 0.403 0.013 30.136 0.000 

UNIQ2 <- Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.127 0.126 0.008 15.733 0.000 

UNIQ3 <- Giá trị độc đáo (UNIQ) 0.394 0.394 0.012 32.204 0.000 

UNIQ3 <- Giá trị tiêu dùng 

(CON_VAL) 

0.126 0.126 0.009 14.380 0.000 

 

 


