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CHƢƠNG 1 

MỞ ĐẦU 

 

1.1. Tính cấp thiết của đề tài 

Trong những năm qua, Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. 

Việc thực thi các cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), thực hiện 

các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) và là thành viên của Cộng đồng Kinh tế 

ASEAN (AEC) đã mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc 

tham gia kinh doanh trên thị trường toàn cầu. Đồng thời, các tập đoàn bán lẻ trên 

thế giới cũng có cơ hội tham gia kinh doanh trên thị trường Việt Nam.  

Trong xu hướng hội nhập quốc tế, tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp 

ngày càng gay gắt, đặc biệt là việc xuất hiện của các doanh nghiệp bán lẻ nước 

ngoài đã làm cho nền kinh tế Việt Nam đang từng bước chuyển mình, phát triển 

cả về chiều rộng và chiều sâu. Để cạnh tranh có hiệu quả trên thị trường, ngoài 

việc các doanh nghiệp Việt Nam cần đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao 

động, giảm chi phí và coi trọng công tác tiếp thị xúc tiến thương mại,…thì một 

yếu tố quan trong nữa là doanh nghiệp xem xét những nhân tố hình thành nên giá 

trị thương hiệu, gia tăng sự tin tưởng của khách hàng đối với thương hiệu của 

mình. Trên thực tế, thương hiệu nói chung và giá trị thương hiệu nói riêng không 

những đóng vai trò đặc định phẩm cấp hàng hóa, doanh nghiệp, là nhân tố để 

doanh nghiệp khẳng định vị trí của mình mà thương hiệu còn là tài sản vô hình 

vô giá, là niềm tự hào của cả dân tộc, là biểu tượng về tiềm lực và sức mạnh của 

doanh nghiệp nói riêng và của nền kinh tế quốc gia nói chung. Cùng với sự phát 

triển của nền kinh tế đất nước, nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng nhanh (Phụ 

lục 4), ngoài việc mua hàng để thỏa mãn những nhu cầu thiết yếu, khách hàng 

còn rất quan tâm đến giá trị thương hiệu của doanh nghiệp nhằm gia tăng mức độ 

tin tưởng của họ khi tiêu dùng. 

Việt Nam là một quốc gia có dân số đông, trẻ, thu nhập ngày càng tăng, tốc 

độ đô thị hóa nhanh và từng bước xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi đã 

mở ra cơ hội kinh doanh tăng trưởng rất nhanh cho mọi doanh nghiệp trong đó có 
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doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ. Điều này đã và đang tạo sự cạnh 

tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường. Kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ là một 

trong những lĩnh vực khá mới mẻ đối với các doanh nghiệp Việt Nam. Do đặc 

điểm kinh tế của nước ta, giá trị thương hiệu của hầu hết các doanh nghiệp bán lẻ 

trên thị trường chưa có tính cạnh tranh hoặc còn thấp so với các tập đoàn bán lẻ 

uy tín trên thế giới. 

Việt Nam có khoảng 93 triệu người, đứng thứ 13 trên thế giới; độ tuổi từ 15-

64 chiếm tỷ lệ 71%; gần 30% dân số tập trung ở các thành phố (Phụ lục 2, Phụ 

lục 3). Thành phố Hồ Chí Minh là một trong hai thị trường bán lẻ lớn nhất của 

Việt Nam, có sự cạnh tranh rất lớn trong lĩnh vực bán lẻ giữa các doanh nghiệp 

trong và ngoài nước. Thêm vào đó, xu hướng tiêu dùng hiện nay đã có sự thay 

đổi về chủng loại sản phẩm, giá cả, phương thức phục vụ, phương thức thanh 

toán, an toàn vệ sinh, truyền thông,… Đây là những vấn đề mà hầu hết các doanh 

nghiệp nước ta gặp khó khăn so với các tập đoàn bán lẻ trên thế giới. Để khắc 

phục hạn chế trên, vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam là cần 

thiết phải tìm ra được những nhân tố cấu thành nên giá trị thương hiệu các doanh 

nghiệp bán lẻ, góp phần tạo nên ấn tượng mạnh trong tâm trí người tiêu dùng và 

từ đó, làm cơ sở để các doanh nghiệp bán lẻ có chiến lược xây dựng thương hiệu 

và nâng cao giá trị thương hiệu góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh 

vực kinh doanh bán lẻ trên thị trường.  

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm tiêu thụ và bán lẻ lớn nhất cả nước, có 

tổng mức bán lẻ luôn chiếm khoảng 25% tổng mức bán lẻ của cả nước (Phụ lục 

6). Do vậy, thị trường này có sức hút mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp bán lẻ 

trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, sự hấp dẫn này cũng tạo ra sự cạnh tranh lớn 

giữa các doanh nghiệp bán lẻ đòi hỏi các doanh nghiệp bán lẻ phải chú trọng xây 

dựng và nâng cao giá trị thương hiệu của mình. 

Trên thế giới, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp và các nhân tố ảnh hưởng 

đến giá trị thương hiệu của doanh nghiệp đã được nghiên cứu sâu rộng cả về mặt 

lý thuyết và thực nghiệm. Tuy nhiên, do những đặc thù về điều kiện của mỗi 

ngành, mỗi lĩnh vực mà kết quả nghiên cứu còn những điểm tương đồng và khác 
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biệt. Ở Việt Nam trong thời gian qua cũng đã có một số công trình nghiên cứu về 

giá trị thương hiệu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chưa có công trình nghiên cứu 

nào nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh 

nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Hơn nữa, việc nghiên cứu về mặt định 

lượng về các nhân tố tác động đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ 

chưa được đầy đủ và thuyết phục. 

Xuất phát từ những lý do trên, tác giả chọn đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng 

đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ 

Chí Minh” làm đề tài nghiên cứu của mình.   

1.2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Mục tiêu tổng quát của đề tài này là nghiên cứu “Các nhân tố ảnh hưởng đến 

giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM”. Việc xác 

định và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng này sẽ giúp cho việc đề xuất các hàm ý 

giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn 

TP.HCM trong thời gian tới. Để có thể đạt được mục tiêu tổng quát này, đề tài 

này đặt ra các mục tiêu nghiên cứu cụ thể như sau: 

- Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp 

bán lẻ. 

- Xây dựng và kiểm định thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương 

hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM thông qua sự đánh giá của 

khách hàng. 

- Đo lường mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương 

hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM.  

- Đề xuất các hàm ý giải pháp liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng nhằm 

nâng cao giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM trong 

thời gian tới.  

1.2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 

Để thực hiện được các mục tiêu trên, đề tài này thực hiện các nhiệm vụ 

nghiên cứu sau: 
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- Giới thiệu các mô hình lý thuyết nền tảng về thương hiệu và giá trị thương 

hiệu các doanh nghiệp bán lẻ. 

- Xây dựng mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh 

nghiệp bán lẻ.  

- Tiến hành điều tra, khảo sát người tiêu dùng tại TP.HCM để kiểm chứng 

mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán 

lẻ trên địa bàn TP.HCM.  

- Đề xuất các hàm ý giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu các doanh 

nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới.  

- Đóng góp ý kiến cho các cơ quan quản lý Nhà nước và Hiệp hội các nhà 

bán lẻ Việt Nam để nâng cao giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa 

bàn TP.HCM trong thời gian tới.  

1.3. Vấn đề và câu hỏi nghiên cứu 

1.3.1. Vấn đề nghiên cứu 

Thương hiệu là một trong những tài sản vô hình có giá trị nhất của doanh 

nghiệp. Nâng cao giá trị thương hiệu đã nổi lên như một ưu tiên quản lý hàng đầu 

trong thập kỷ qua. Do tính chất cạnh tranh đặc thù của mình, nâng cao giá trị 

thương hiệu đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực bán lẻ. Mặc dù nâng cao giá trị 

thương hiệu nhận được rất nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu hàn lâm 

cũng như các nhà quản lý (Keller, 1993; Aaker, 1991; Aaker, 1996; Yoo và 

Donthu, 2001; Lassar và cộng sự, 1995; Baalbaki và Guzman, 2016; 

Christodoulides và cộng sự, 2015) nhưng lĩnh vực nghiên cứu này vẫn còn thiếu 

sót ở hai khía cạnh. Thứ nhất, các nhà quản lý bán lẻ phải đối mặt với những 

thách thức hàng ngày của việc tăng hiệu suất của các sản phẩm, dịch vụ của họ 

và có vẻ như đã dành hàng triệu USD vào các công tác tiếp thị và kích cầu mà 

không biết liệu các khoản đầu tư này có thực sự mang lại hiệu quả cho việc nâng 

cao giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ của mình hay không. Họ thiếu một 

mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến việc nâng cao giá trị thương hiệu doanh 

nghiệp bán lẻ từ quan điểm nhận thức của người tiêu dùng về việc đánh giá các 

nhân tố như liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận, sự hài lòng, lòng trung 
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thành (Keller, 1993; Yoo và Donthu, 2001). Như vậy, các nhà quản lý bán lẻ 

thường sử dụng trực giác của họ trong việc ra quyết định thay vì đánh giá từ phía 

khách hàng. Thứ hai, trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, 

người tiêu dùng có nhiều lựa chọn từ nhiều sản phẩm khác nhau cùng thỏa mãn 

nhu cầu của họ thì việc nâng cao giá trị thương hiệu càng trở nên quan trọng. 

Thương hiệu được xem như là một tín hiệu giúp khách hàng so sánh, nhận biết 

chất lượng sản phẩm và từ đó, có thể tiết kiệm thời gian, công sức trong việc 

quyết định mua (Keller, 2013).  

Trước đây, chất lượng sản phẩm hay quyết định mua của khách hàng được 

xem là thang đo kết quả hoạt động của doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong môi 

trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, khi chất lượng sản phẩm 

gần như không có gì khác nhau ở các thương hiệu thì sự thành công của doanh 

nghiệp được đánh giá dựa trên thái độ đối với thương hiệu và sự gắn kết bản thân 

khách hàng với thương hiệu (Mitchell và Olson, 1988; Dolbec và Chebat, 2013; 

Escalas và Bettman, 2003; Park và cộng sự, 2010). Thái độ đối với thương hiệu 

và sự gắn kết bản thân với thương hiệu là hai nhân tố quan trọng phản ánh khía 

cạnh kết nối thương hiệu trong nghiên cứu về giá trị thương hiệu các doanh 

nghiệp bán lẻ. Ngoài ra, sự tin cậy thương hiệu (Erdem và Swait, 1998) và trách 

nhiệm xã hội của thương hiệu (Eisingerich và Rubera, 2010) tạo nên dấu ấn quan 

trọng của một thương hiệu bán lẻ mạnh và bền vững. Dấu ấn thương hiệu thông 

qua sự tin cậy thương hiệu và trách nhiệm xã hội của thương hiệu là hai nhân tố 

quan trọng được khách hàng sử dụng như các công cụ biểu tượng trong quá trình 

phát triển suy nghĩ, ra quyết định và qua đó, nó ảnh hưởng đến giá trị thương 

hiệu. Hai khía cạnh quan trọng về kết nối thương hiệu và dấu ấn thương hiệu đã 

bị bỏ qua trong nghiên cứu trước về giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ. 

Dựa trên việc khảo cứu chi tiết các tài liệu khoa học về giá trị thương hiệu, các lý 

thuyết về giá trị thương hiệu, lý thuyết sự nhận diện xã hội và lý thuyết tín hiệu, 

nghiên cứu này giải quyết những hạn chế nêu trên và phát triển một mô hình các 

nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ.  
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1.3.2. Câu hỏi nghiên cứu 

Dựa trên mục tiêu nghiên cứu và vấn đề nghiên cứu đã xác định trên đây, đề 

tài này trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau: 

- Người tiêu dùng đánh giá thế nào về giá trị thương hiệu các doanh nghiệp 

bán lẻ trên địa bàn TP.HCM? 

- Các nhân tố nào ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ? 

- Mức độ ảnh hưởng của các nhân tố được xác định trên đến giá trị thương 

hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM? 

- Làm thế nào để nâng cao giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên 

địa bàn TP.HCM? 

1.4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

1.4.1. Đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là “Các nhân tố ảnh hưởng và mức độ 

ảnh hưởng của các nhân tố đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên 

địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” từ khía cạnh người tiêu dùng. 

1.4.2. Phạm vi nghiên cứu 

- Phạm vi không gian: Nghiên cứu tập trung vào khách hàng cá nhân của một 

số doanh nghiệp bán lẻ lớn của ngành hàng tiêu dùng trên địa bàn TP.HCM.  

- Phạm vi thời gian: Các thông tin sơ cấp của đề tài được thu thập thông qua 

bảng câu hỏi khảo sát khách hàng tiêu dùng cá nhân của một số doanh nghiệp 

bán lẻ lớn trên địa bàn TP.HCM từ tháng 8/2016 đến hết tháng 03/2017. 

1.5. Tình hình nghiên cứu về giá trị thƣơng hiệu các doanh nghiệp bán lẻ 

1.5.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giới 

Qua khảo cứu các tài liệu cho thấy giá trị thương hiệu là khái niệm cốt lõi 

trong quản trị thương hiệu (Keller và Lehmann, 2006). Người tiêu dùng phát 

triển tình cảm và các liên tưởng với thương hiệu và trở thành trung thành với 

thương hiệu vì các giá trị mà thương hiệu mang lại cho mình (Barwise, 1993). 

Thương hiệu trở thành tài sản quan trọng và có giá trị cho các doanh nghiệp. Vì 

thế làm thế nào để nâng cao giá trị thương hiệu trở nên vô cùng quan trọng đối 

với cả học giả và nhà quản lý.  
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Bảng 1.1: Tổng hợp một số định nghĩa về giá trị thƣơng hiệu trên thế giới 

Tác giả Định nghĩa 

Aaker 

(1991) 

Giá trị thương hiệu là một tập hợp các tài sản có và tài sản nợ, liên 

quan đến thương hiệu của một sản phẩm/dịch vụ, nó tạo ra giá trị 

cho doanh nghiệp và/hoặc cho các khách hàng của doanh nghiệp 

đó. Năm thành phần của giá trị thương hiệu, bao gồm Lòng trung 

thành, Nhận biết thương hiệu, Chất lượng cảm nhận, Liên tưởng 

thương hiệu và Các yếu tố giá trị thương hiệu khác. 

Keller 

(1993) 

Giá trị thương hiệu chính là kiến thức của khách hàng về thương 

hiệu đó. Kiến thức khách hàng này bao gồm hai phần chính, bao 

gồm Nhận biết thương hiệu và Ấn tượng thương hiệu. 

Lassar và 

cộng sự 

(1995) 

Giá trị thương hiệu gồm 5 thành phần, bao gồm Chất lượng cảm 

nhận, Giá trị cảm nhận, Ấn tượng thương hiệu, Lòng tin về thương 

hiệu của khách hàng và Cảm tưởng khách hàng về thương hiệu. 

Keller 

(1998) 

Giá trị thương hiệu dựa trên khách hàng là sự ảnh hưởng phân biệt 

mà kiến thức thương hiệu tạo ra trên phản ứng của khách hàng với 

việc marketing thương hiệu.  

Tybour và  

Calkins 

(2007) 

Giá trị thương hiệu xuất hiện khi người tiêu dùng có mức độ nhận 

biết và quen thuộc với thương hiệu cao và có những liên tưởng 

thương hiệu mạnh mẽ, có lợi và độc nhất trong tâm trí.  

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Như trình bày trong tóm tắt trên đây, có sự đồng thuận đối với định nghĩa 

giá trị thương hiệu như là những giá trị gia tăng được thêm vào sản phẩm và dịch 

vụ nhờ có thương hiệu. Tuy nhiên, vẫn có nhiều sự khác biệt và chưa thống nhất. 

Điều này cho thấy rằng giá trị thương hiệu là một khái niệm phức tạp. Sự khác 

biệt này là do đặc trưng của từng quốc gia, vùng miền địa lý và ngay cả giữa sản 

phẩm hữu hình và dịch vụ hoặc giữa các sản phẩm ở các ngành hàng khác nhau.  

Hầu như các mô hình trên đều dựa trên hai mô hình cơ bản về giá trị thương 

hiệu của Aaker (1991) và Keller (1993). Một trong những định nghĩa đầu tiên và 
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được sử dụng rộng rãi nhất của giá trị thương hiệu là từ Aaker (1991), người đã 

định nghĩa nó như là một tập hợp các tài sản và trách nhiệm liên quan tới một 

thương hiệu, tên và biểu tượng của nó, cộng thêm hoặc trừ đi từ giá trị cung cấp 

bởi một sản phẩm hoặc dịch vụ cho một doanh nghiệp và/hoặc khách hàng của 

doanh nghiệp đó. Định nghĩa này cho thấy khách hàng và doanh nghiệp là hai đối 

tượng nhận được giá trị thương hiệu và dựa trên đó hai nhánh nghiên cứu đã 

được phát triển, bao gồm Giá trị thương hiệu dựa trên người tiêu dùng và Giá trị 

thương hiệu dựa vào chủ sở hữu thương hiệu, đó là doanh nghiệp.  

Giá trị thương hiệu dựa trên người tiêu dùng dựa trên ý tưởng rằng sức 

mạnh của một thương hiệu nằm trong tâm trí của người tiêu dùng (Leone và cộng 

sự, 2006). Keller (1993, tr.8) dựa trên tâm lý học nhận thức để xác định giá trị 

thương hiệu của người tiêu dùng dựa trên là hiệu ứng khác biệt của kiến thức 

thương hiệu phát sinh từ phản ứng của người tiêu dùng đến với các hoạt động 

tiếp thị của thương hiệu. Sự phát triển của thương hiệu dựa trên nhận thức và 

phản ứng từ người tiêu dùng. Tương tự như Aaker (1991), Keller (1993) đã 

không phát triển thang đo cho giá trị thương hiệu.  

Mô hình giá trị thương hiệu của Aaker (1991) dựa trên nhận thức về giá trị 

thương hiệu của người tiêu dùng được sử dụng phổ biến nhất trong nghiên cứu 

thực nghiệm. Aaker (1991, 1996) xác định giá trị thương hiệu dựa trên nhận diện 

thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận và lòng trung thành 

thương hiệu. Nhận diện thương hiệu được định nghĩa là khả năng của một người 

mua tiềm năng để nhận ra hoặc nhớ rằng thương hiệu là một thành viên của một 

chủng loại sản phẩm nhất định (Aaker, 1991, tr.61). 

Giá trị thương hiệu gồm 5 thành tố chính, bao gồm Nhận biết thương hiệu, 

Chất lượng cảm nhận, Liên tưởng thương hiệu, Lòng trung thành thương hiệu và 

Các yếu tố giá trị thương hiệu khác. Việc tạo dựng được những giá trị này là cả 

một quá trình, đòi hỏi nhiều sự đầu tư và quyết tâm của cả doanh nghiệp. 
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Sơ đồ 1.1: Mô hình giá trị thƣơng hiệu của Aaker 

Nguồn: Aaker, 1991 

Nhận biết thương hiệu là khả năng mà một khách hàng tiềm năng có thể nhận 

biết hoặc gợi nhớ đến một thương hiệu. Người mua thường lựa chọn thương hiệu 

mà mình đã biết bởi vì họ cảm thấy được an toàn và thoải mái hơn. Một thương 

hiệu được nhiều người biết đến sẽ đáng tin cậy hơn và chất lượng thường được 

đánh giá tốt hơn. Sự nhận biết thương hiệu sẽ rất quan trọng đối với các mặt hàng 

tiêu dùng khi mà mỗi khi mua hàng hóa thì người ta thường hoạch định thương 

hiệu từ trước. Trong trường hợp này thì những thương hiệu không được biết đến 

sẽ không có cơ hội được chọn lựa. Thuộc tính này có thể được đo lường bằng 

những chỉ tiêu như nhắc đến ngay lần đầu tiên khi nói đến chủng loại sản phẩm, 

nhận biết không nhắc nhở, nhận biết có nhắc nhớ và không nhận biết. 

Lòng trung thành 

thương hiệu 

Chất lượng 

cảm nhận 

Mang lại giá trị cho khách hàng: 

- Tăng cường diễn giải/xử lý 

thông tin 

- Gia tăng sự tin tưởng vào  

quyết định mua 

- Tăng mức độ hài  lòng  khi  

sử dụng 

Mang lại giá trị cho doanh nghiệp: 

- Nâng cao hiệu quả của các 

chương trình marketing 

- Lòng trung thành của khách hàng 

với thương hiệu 

- Giá cả/Lợi nhuận 

-  Phát triển thương hiệu 

- Đòn bẩy trong kênh phân phối 

- Lợi thế cạnh tranh  

 
GIÁ TRỊ 

THƢƠNG HIỆU 

Liên tưởng 

thương hiệu 
Nhận biết 

thương hiệu 

Một số giá trị  

thương hiệu khác 
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Chất lượng cảm nhận vượt trội là sự chênh lệch giữa tổng giá trị người tiêu 

dùng nhận được và những giá trị mà họ mong đợi ở một sản phẩm khi quyết định 

mua tại một mức chi phí nào đó. Một thương hiệu thường đi kèm theo một cảm 

nhận tổng thể của khách hàng về chất lượng sản phẩm. Chất lượng cảm nhận sẽ 

ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua sắm và sự trung thành của khách hàng, 

đặc biệt là trong trường hợp người mua không có thời gian hoặc không thể 

nghiên cứu kỹ lưỡng các tính năng sản phẩm trước khi mua. Chất lượng cảm 

nhận còn hỗ trợ cho việc xác định một chính sách giá cao. Vì thế, nó sẽ tạo ra lợi 

nhuận nhiều hơn để tái đầu tư vào giá trị thương hiệu. 

Liên tưởng thương hiệu là sự liên tưởng của khách hàng đến một hay vài 

điểm đặc trưng đối với một thương hiệu nào đó khi thương hiệu này được nhắc 

đến. Giá trị tiềm ẩn đằng sau cái tên của thương hiệu đó chính là những liên 

tưởng riêng có gắn liền với thương hiệu đó. Hình ảnh thương hiệu được xây dựng 

dựa trên các liên tưởng thương hiệu. Nếu một thương hiệu được định vị trên 

những liên tưởng đặc thù cho một chủng loại sản phẩm hay một ngành công 

nghiệp thì đối thủ cạnh tranh sẽ rất khó khăn trong việc tấn công hoặc sẽ tạo ra 

được một rào cản vững chắc cho những đối thủ cạnh tranh mới. 

Lòng trung thành thương hiệu là cam kết tiếp tục mua các sản phẩm hoặc 

dịch vụ được lặp đi lặp lại với cùng một thương hiệu được ưa thích bất chấp 

những nỗ lực tiếp thị từ các thương hiệu khác có khả năng gây ra hành vi chuyển 

đổi (Oliver, 1999). 

Một số giá trị thương hiệu khác chẳng hạn như sự bảo hộ của luật pháp hay 

là mối quan hệ với kênh phân phối. Việc bảo hộ của luật pháp để tránh hiện 

tượng một đối thủ cạnh tranh sử dụng tên tuổi hay kiểu dáng hoàn toàn giống sản 

phẩm của công ty. Mối quan hệ của kênh phân phối sẽ giúp cho sản phẩm chiếm 

được những vị trí tốt trên vị trí trưng bày. Những thương hiệu thành công luôn nhờ 

vào một hệ thống phân phối tốt. Mọi thương hiệu phải nỗ lực để được mọi người 

nhìn thấy và ghi nhận. Vì vậy, nếu không có một hệ thống phân phối tốt thì các 

thương hiệu sẽ gần như trở nên vô hình và không thể được khách hàng biết đến. 
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Liên tưởng thương hiệu là bất cứ điều gì liên quan trong bộ nhớ của khách 

hàng về một thương hiệu (Aaker, 1991, tr.109). Chất lượng cảm nhận là phán 

đoán của người tiêu dùng về chất lượng tổng thể của một sản phẩm, dịch vụ 

(Zeithaml, 1988, tr.3). Lòng trung thành thương hiệu là sự gắn bó của khách 

hàng đối với một thương hiệu (Aaker, 1991, tr.39). Mặc dù không đưa ra các 

thang đo cụ thể nhưng mô hình của Aaker (1991) đã được áp dụng rộng rãi trong 

nhiều nghiên cứu thực nghiệm sau này (Washburn và Plank, 2002; Yoo và 

Donthu, 2001).  

Tương tự như Aaker (1991), Keller (1993) đã đề xuất mô hình giá trị 

thương hiệu với hai yếu tố chính là nhận diện thương hiệu và liên tưởng thương 

hiệu. Keller (1993) cho rằng giá trị thương hiệu theo đánh giá của khách hàng 

chính là hiệu ứng khác biệt mà kiến thức của khách hàng về một thương hiệu có 

được từ phản ứng của họ đối với các hoạt động tiếp thị cho thương hiệu đó. Theo 

quan điểm này, kiến thức về thương hiệu không phải là các sự kiện về thương 

hiệu đó mà đó là tất cả những suy nghĩ, cảm xúc, nhận thức, hình ảnh, trải 

nghiệm và những thứ khác đã liên kết với thương hiệu và hiện hữu trong tâm trí 

của khách hàng. Tất cả các loại thông tin này về thương hiệu có thể được nghĩ về 

như là một tập hợp các mối liên tưởng kết nối với thương hiệu trong bộ nhớ của 

khách hàng.  

 

 

 

Sơ đồ 1. 2: Mô hình giá trị thƣơng hiệu của Keller 

Nguồn: Keller, 1993 

Hai thành phần đặc biệt quan trọng của kiến thức thương hiệu là liên tưởng 

thương hiệu và hình ảnh thương hiệu. Liên tưởng thương hiệu liên quan đến độ 

mạnh của nút thắt về thương hiệu nằm trong bộ nhớ phản ánh khả năng của 

khách hàng để nhớ lại hoặc nhận biết thương hiệu trong các điều kiện khác nhau. 

Hình ảnh thương hiệu được định nghĩa là nhận thức và sự ưa thích của khách 

hàng đối với một thương hiệu.  

Hình ảnh thương hiệu 

Liên tưởng thương hiệu 
Kiến thức thương hiệu = Giá trị thương hiệu 
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Giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ dựa trên cảm nhận của khách hàng 

có liên quan đến liên tưởng, liên kết trong tâm trí người tiêu dùng khi họ nhớ về 

các yếu tố tích cực làm họ hài lòng trong quá khứ, những trải nghiệm mua hàng 

tốt đẹp liên quan tới doanh nghiệp bán lẻ. Những trải nghiệm đó ảnh hưởng đến 

hành vi tiêu dùng tương lai và có khả năng ảnh hưởng đến sức mua của họ đối 

với các đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp bán lẻ đó (Ailawadi và Keller, 

2004). Rõ ràng, giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ chính là thước đo giá trị 

các doanh nghiệp bán lẻ. Sự phát triển của các doanh nghiệp bán lẻ cũng như 

những thương hiệu là một xu hướng quan trọng trong ngành bán lẻ (Grewal và 

cộng sự, 2004).  

Bảng 1.2: Tổng hợp một số định nghĩa về giá trị doanh nghiệp bán lẻ 

Tác giả Định nghĩa 

Arnett và 

cộng sự 

(2003) 

Giá trị doanh nghiệp bán lẻ được định nghĩa như là một tập hợp các 

tài sản nợ và có của thương hiệu, nó là cái tên, biểu tượng, là những 

gì thêm vào hoặc trừ ra khỏi giá trị cảm nhận của thương hiệu cửa 

hàng dưới cái nhìn của người tiêu dùng. Giá trị của cửa hàng bán lẻ 

giống như là giá trị thương hiệu tuy nhiên tập trung vào doanh nghiệp 

bán lẻ, thương hiệu nhà cung cấp không được đề cập. 

Ailawadi 

và Keller 

(2004) 

Thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ khác thương hiệu sản phẩm. 

Thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ quan trọng hơn thương hiệu sản 

phẩm và giá trị thương hiệu doanh nghiệp bản lẻ cũng khác giá trị 

thương hiệu của sản phẩm. Giá trị doanh nghiệp bán lẻ chỉ được ghi 

nhận thông qua trải nghiệm của khách hàng. Nâng cao giá trị thương 

hiệu doanh nghiệp bán lẻ là rất quan trọng trong việc phát triển nhận 

thức của khách hàng về chất lượng cảm nhận, sự lựa chọn cũng như 

lòng trung thành của khách hàng đối với doanh nghiệp bán lẻ. 
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Tác giả Định nghĩa 

Baldauf 

và cộng 

sự  (2003, 

2009) 

Để phân tích giá trị doanh nghiệp bán lẻ chúng ta sẽ phân tích hai 

điểm theo hai góc nhìn khác nhau, bao gồm (1) Quản trị bán lẻ dưới 

cái nhìn của nhà quản lý và (2) Retailer Equity Indexes dưới cái nhìn 

của người tiêu dùng. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Khái niệm giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ theo cách tương tự như 

giá trị thương hiệu sản phẩm. Keller (1998) đề cập đến việc giá trị doanh nghiệp 

bán lẻ thực sự là một hình thức của giá trị thương hiệu. Kết quả là, cấu trúc các 

giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ là song song với khái niệm giá trị thương 

hiệu. Các thành phần chính của vốn chủ sở hữu doanh nghiệp bán lẻ theo Aaker 

(1991) là tên nhận biết doanh nghiệp bán lẻ, liên tưởng bán lẻ, trung thành với 

doanh nghiệp bán lẻ và chất lượng cảm nhận dịch vụ tại cửa hàng. Hartman và 

Spiro (2005) xác định giá trị doanh nghiệp bán lẻ là hiệu ứng khác biệt của kiến 

thức về cửa hàng bán lẻ dựa trên phản ứng của khách hàng với các hoạt động tiếp 

thị của cửa hàng. Phản ứng khách hàng cũng bao gồm ý định mua (Jinfeng và 

Zhilong, 2009). Pappu và Quester (2006) định nghĩa là giá trị doanh nghiệp bán 

lẻ dưới cái nhìn của người tiêu dùng được phản ánh thông qua các khía cạnh như 

nhận biết về doanh nghiệp bán lẻ, liên tưởng doanh nghiệp bán lẻ, chất lượng 

cảm nhận về dịch vụ bán lẻ và lòng trung thành với doanh nghiệp bán lẻ.  

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.3: Mô hình giá trị doanh nghiệp bán lẻ của Pappu và Quester 

Nguồn: Pappu và Quester,2006 

Dựa trên hai mô hình gốc của Aaker (1991) và Keller (1993), có rất nhiều 

mô hình nghiên cứu khác đã được phát triển tương tự như mô hình của Papu và 

Quester (2006) đã trình bày ở trên. Nhìn chung, có hai phương pháp tiếp cận 

Nhận biết về doanh nghiệp bán lẻ 

Liên tưởng doanh nghiệp bán lẻ 

Chất lượng cảm nhận về dịch vụ  

Lòng trung thành  

Giá trị doanh nghiệp bán lẻ 
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chính khi nghiên cứu về giá trị thương hiệu, bao gồm (1) Phương pháp tiếp cận 

gián tiếp và (2) Phương pháp tiếp cận trực tiếp.  

Phương pháp tiếp cận gián tiếp sẽ đánh giá tiềm năng giá trị thương hiệu của 

khách hàng bằng cách xác định và theo dõi các cấu trúc kiến thức thương hiệu 

của khách hàng. Phương pháp tiếp cận trực tiếp sẽ đo lường giá trị thương hiệu 

một cách trực tiếp hơn bằng cách đánh giá tác động thực tế của kiến thức thương 

hiệu trên phản ứng của khách hàng đối với hoạt động tiếp thị của thương hiệu, 

các yếu tố khác nhau của các chương trình tiếp thị. Trong nghiên cứu này, tác giả 

tổng hợp các mô hình về giá trị thương hiệu thành bốn nhóm chính, bao gồm (1) 

Mô hình tác động trực tiếp, (2) Mô hình truyền thống, (3) Mô hình chất lượng và 

(4) Mô hình nghiên cứu.  

Mô hình tác động trực tiếp: Mô hình tác động này đề xuất liên tưởng thương 

hiệu, chất lượng cảm nhận, sự hài lòng và lòng trung thành là các yếu tố tác động 

trực tiếp đến giá trị thương hiệu. Các nghiên cứu trước đây đã cho thấy các yếu tố 

này có tác động đến giá trị thương hiệu. Cronin và cộng sự (2000) đã cho rằng 

các cấu trúc mô hình thường có thể phụ thuộc vào bản chất của nghiên cứu. Vì 

vậy, mô hình tác động trực tiếp cho phép tác động trực tiếp một chiều của các 

yếu tố đến giá trị thương hiệu. Các nghiên cứu trước đây đã có những bằng 

chứng thực nghiệm về tác động trực tiếp đến giá trị thương hiệu như liên tưởng 

thương hiệu (Aaker, 1996b; Pappu và Quester, 2006; Ye và Van Raaij, 2004), 

chất lượng cảm nhận (Aaker, 1996b; Netemeyer và cộng sự, 2004; Pappu và 

Quester, 2006), sự hài lòng thương hiệu (Berthon và cộng sự, 2001; Tax và cộng 

sự, 1998) và lòng trung thành thương hiệu (Chaudhuri, 2001; Chaudhuri và 

Holbrook, 2001; Sullivan, 1992; Yoo và cộng sự, 2000). 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.4: Mô hình tác động trực tiếp 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Mô hình truyền thống: Mô hình này cơ bản dựa theo mô hình của Aaker 

(1991, 1996) là mô hình giá trị thương hiệu nhưng cũng kết hợp các phạm vi 

nghiên cứu khác vào sự phát triển của mô hình. Các nghiên cứu trước cho thấy 

rằng sự hài lòng sẽ dẫn đến lòng trung thành thương hiệu. Caruana (2002) đã lập 

luận rằng sự hài lòng là một yếu tố quyết định quan trọng của lòng trung thành 

thương hiệu. Do đó, sự hài lòng sẽ ảnh hưởng một cách gián tiếp đến giá trị thương 

hiệu thông qua lòng trung thành thương hiệu. Lý do cho việc đưa lòng trung thành 

thương hiệu vào như là một thành phần của giá trị thương hiệu dựa trên xuất phát 

từ tầm quan trọng của sự hài lòng của khách hàng trong việc phát triển một thương 

hiệu (Aaker, 1991). Các nghiên cứu thực nghiệm sau đó hỗ trợ thêm cho câu trả lời 

lòng trung thành như là một hệ quả quan trọng đến từ sự hài lòng của người tiêu 

dùng (Bloemer và Kasper, 1995; Rust và Zahorik, 1993). 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.5: Mô hình truyền thống 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Để hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa sự thỏa mãn và lòng trung thành 

thương hiệu, Gustafsson và cộng sự (2005) nghiên cứu ảnh hưởng của sự hài 

lòng và cam kết đối với lòng trung thành. Sự khác biệt giữa các thành phần thái 

độ và hành vi của lòng trung thành rất hữu ích trong việc tìm hiểu mối liên hệ 

giữa sự hài lòng và lòng trung thành. Sự hài lòng với các thương hiệu ưa thích là 

một yếu tố quyết định quan trọng của lòng trung thành thái độ (Bloemer và 

Kasper, 1995). Dựa trên quan điểm phản ứng cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến thái độ 

(Weiss và Cropanzano, 1996), các nghiên cứu trước đây đã cho thấy sự hài lòng 

là một tiền thân của lòng trung thành thương hiệu thái độ và có một mối quan hệ 

tích cực giữa hai (Bennett, 2001; Bennett và cộng sự, 2005; Jones và Suh, 2000). 

Lòng trung thành 
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Tuy nhiên, Jones và Sasser (1995) lập luận rằng sự hài lòng không nhất thiết phải 

dẫn đến lòng trung thành thương hiệu hành vi. Các nghiên cứu trước đây cũng 

chỉ ra rằng sự tin tưởng và yêu thích thương hiệu có thể dẫn đến cả hai lòng trung 

thành thái độ và lòng trung thành hành vi (Chaudhuri và Holbrook, 2001). Tương 

tự như vậy, Bloemer và Kasper (1995) cho thấy mối quan hệ giữa sự thỏa mãn 

khách hàng và lòng trung thành thương hiệu quả thực phụ thuộc vào loại sự hài 

lòng, bao gồm sự hài lòng biểu hiện và sự hài lòng tổng thể. Tác động thuận 

chiều của sự hài lòng biểu hiện về lòng trung thành thương hiệu lớn hơn tác động 

thuận chiều của sự hài lòng tổng thể. Mặc dù sự hài lòng biểu hiện đóng một ý 

nghĩa quan trọng trong việc nâng cao lòng trung thành thương hiệu nhưng ảnh 

hưởng của sự hài lòng tổng thể về lòng trung thành thương hiệu không nên đánh 

giá thấp. Hơn nữa, Olsen và Johnson (2003) đã chứng minh rằng sự hài lòng biểu 

hiện và sự hài lòng tổng thể có sự bổ sung cho nhau. 

Mô hình chất lượng: Mô hình này cũng dựa trên mô hình giá trị thương hiệu 

của Aaker (1991) nhưng có sự khác biệt giữa sự hài lòng và chất lượng cảm 

nhận. Brady và Robertson (2001, tr.55) đã chỉ ra rằng các cuộc tranh luận phụ 

thuộc vào việc các nhà quản lý nên tập trung vào cung cấp các dịch vụ chất lượng 

và các thành phần khác nhau của nó (Rust và Oliver, 1994) như một phương tiện 

để tạo ra khuynh hướng hành vi thuận lợi hay là phục vụ tốt hơn để nhấn mạnh 

tầm quan trọng của việc đánh giá sự hài lòng tình cảm hơn. Gần đây, Pappu và 

Quester (2006) cho thấy rằng người tiêu dùng xếp hạng sự hài lòng cao hơn thì có 

nhận thức cao hơn về chất lượng so với những người tiêu dùng xếp hạng sự hài 

lòng thấp hơn. Dựa trên những phát hiện này, họ kết luận rằng sự hài lòng của 

khách hàng là một tiền thân của nhận thức chất lượng cảm nhận. 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.6: Mô hình chất lƣợng 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Mô hình nghiên cứu: Mô hình này cho rằng chất lượng là yếu tố ảnh hưởng 

đến sự hài lòng và yếu tố này sẽ ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu. Các nghiên 

cứu trước đây cũng cho thấy bằng chứng thực nghiệm hỗ trợ cho giả thiết chất 

lượng cảm nhận sẽ tác động thuận chiều đến sự hài lòng của khách hàng. Cronin 

và Taylor (1992) đánh giá một số mô hình và kết luận rằng chất lượng cảm nhận 

dẫn đến sự hài lòng. Tương tự, Lee và Back (2008) đã tìm thấy bằng chứng thực 

nghiệm hỗ trợ mối quan hệ này. Liên kết này cũng đã được chứng minh bằng kết 

quả thực nghiệm trong nhiều nghiên cứu khác về chất lượng (Brady và 

Robertson, 2001; Fornell, 1992; Parasuraman và cộng sự, 1985, 1988; Tse và 

Wilton, 1988). Mô hình này giúp dự đoán giá trị thương hiệu vì lý thuyết hành vi 

người tiêu dùng cho thấy nhận thức (đánh giá về chất lượng dịch vụ) ảnh hưởng 

đến cảm xúc (đánh giá sự hài lòng về các dịch vụ) (Brady và Robertson, 2001). 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.7: Mô hình nghiên cứu 

 Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Một mối liên kết quan trọng khác trong mô hình nghiên cứu liên quan đến 

tác động thuận chiều của sự hài lòng đến giá trị thương hiệu. Trong khi cách tiếp 

cận truyền thống chủ yếu tập trung vào ba yếu tố như liên tưởng thương hiệu, 

chất lượng cảm nhận và lòng trung thành. Mô hình nghiên cứu nhấn mạnh vai trò 

của sự hài lòng. Vai trò quan trọng của sự hài lòng trong nâng cao giá trị thương 

hiệu đã được thảo luận trước đây trong nghiên cứu của Agarwal và Rao (1996).  

Một lợi thế của việc xem giá trị thương hiệu là một kết quả của sự hài lòng là 

khi người tiêu dùng tích cực suy nghĩ về tầm quan trọng của sự hài lòng về sản 

phẩm hoặc dịch vụ, họ sẵn lòng làm nhiều hơn nữa để tiếp tục mua và sử dụng 

tiếp tục thương hiệu có chất lượng cao mà họ ưa thích (Keller, 1993; Sloot và 
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cộng sự, 2005). Thực tế cho thấy có rất ít nghiên cứu trước đây khám phá mối 

quan hệ này. Một số nghiên cứu trong lĩnh vực bán lẻ cho thấy tăng sự hài lòng 

góp phần nâng cao giá trị thương hiệu (Pappu và Quester, 2006; Prasad và Dev, 

2000). Thật vậy, giá trị thương hiệu trở thành tiêu chí đánh giá quan trọng khi 

khách hàng đang ở giai đoạn lặp lại việc mua sắm trong chu kỳ mua, sử dụng và 

mua lại. 

Nghiên cứu của Hong-Bumm Kim và Woo Gon Kim (2004) về “Mối quan 

hệ giữa giá trị thương hiệu và kết quả tài chính của các công ty trong ngành công 

nghiệp khách sạn”. Mục tiêu của nghiên cứu nhằm kiểm tra mối quan hệ có thể 

có giữa giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng và kết quả tài chính của các công 

ty trong ngành công nghiệp khách sạn. Các tác giả kết hợp mô hình đánh giá giá 

trị thương hiệu của Aaker và Keller, xây dựng mô hình giá trị thương hiệu bao  

gồm (1) Nhận biết thương hiệu, (2) Ấn tượng thương hiệu, (3) Chất lượng cảm 

nhận và (4) Lòng  trung  thành  thương hiệu. Tác giả sử dụng phương pháp hồi 

quy tuyến tính để tìm mối quan hệ giữa giá trị thương hiệu và tài chính của công 

ty với biến phụ thuộc là doanh thu của công ty, các biến độc lập là bốn yếu tố 

cấu thành nên giá trị thương hiệu nêu trên. Kết quả phân tích hồi quy cho thấy 

giá trị thương hiệu có mối quan hệ cùng chiều (+) với tài chính công ty trong cả 

lĩnh vực nhà hàng và khách sạn. Nghiên cứu này có ý nghĩa quan trọng đối với 

các nhà quản lý khách sạn, giúp họ nhận thấy được tầm quan trọng của giá trị 

thương hiệu và từ đó, có thể xây dựng chiến lược thương hiệu trong hoạt động 

kinh doanh của mình. 

Nghiên cứu của Behnam Ghorbanifard và cộng sự (2013) về “Vai trò của giá 

trị thương hiệu đối với sự phát triển ngành công nghiệp du lịch” đã thực hiện 

cuộc điều tra thực nghiệm để tìm ra sự ảnh hưởng của 4 yếu tố, bao gồm nhận 

biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, liên tưởng thương hiệu và lòng trung 

thành thương hiệu đối với sự phát triển ngành công nghiệp du lịch. Nghiên cứu 

được thực hiện tại thành phố Karaj ở Iran bằng cách khảo sát những du khách 

đến thăm nước này trong năm 2014. Kết quả phân tích tương quan cho thấy cả 

bốn yếu tố đều có tác động cùng chiều (+) đến ngành công nghiệp du lịch. Trong 
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đó, nhận biết thương hiệu có sự tác động mạnh nhất, kế đến là lòng trung thành 

thương hiệu và cảm nhận chất lượng. 

Riêng đối với lĩnh vực ngân hàng, dựa trên mô hình giá trị thương hiệu của 

Aaker, nghiên cứu của Maryam Nadernezhad và Younos Vakilalroaia (2013) về 

“Đo lường giá trị thương hiệu trong ngành ngân hàng: Nghiên cứu trường hợp 

của Ngân hàng Mellat” đã đưa ra mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến 

giá trị thương hiệu trong ngành ngân hàng mà cụ thể là Ngân hàng Mellat của 

Iran. Các yếu  tố đề xuất trong mô hình bao gồm lòng trung thành thương hiệu, 

nhận biết thương hiệu, khả năng tương thích thương hiệu và chất lượng cảm 

nhận. Nghiên cứu được tiến hành với mẫu điều tra là 196 khách hàng sử dụng các 

sản phẩm, dịch vụ của các chi nhánh khác nhau của Ngân hàng Mellat nằm ở 

Mazandaran, Iran. Kết quả nghiên cứu kết luận rằng ba yếu tố bao gồm lòng 

trung thành thương hiệu, nhận biết thương hiệu và khả năng tương thích thương 

hiệu đều có tác động cùng chiều (+) đến giá trị thương hiệu của ngân hàng. 

Riêng yếu tố chất lượng cảm nhận không tác động trực tiếp đến đến giá trị 

thương hiệu. 

Kayaman và Arasli (2007) đã tiến hành nghiên cứu về giá trị thương hiệu của 

ngành khách sạn dựa vào đánh giá của khách hàng. Hai tác giả đã thực hiện 

nghiên cứu này bằng cách khảo sát những du khách nước ngoài đã ở những 

khách sạn năm sao tại phía bắc Cyprus. Mục tiêu của nghiên cứu này là đi vào 

phân tích mối quan hệ của 4 yếu tố, bao gồm chất lượng cảm nhận, lòng trung 

thành thương hiệu, hình ảnh thương hiệu và sự nhận biết thương hiệu và sự tác 

động của 4 yếu tố đó đến giá trị thương hiệu của ngành khách sạn. Nghiên cứu sử 

dụng hệ số tin cậy CA, phân tích nhân tố EFA và phương pháp hồi quy tuyến 

tính để kiểm định mô hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu trong mô 

hình. 

Kết quả phân tích tương quan của 4 thành phần đối với giá trị thương hiệu 

của ngành khách sạn cho thấy 3 nhân tố, bao gồm chất lượng cảm nhận, lòng 

trung thành thương hiệu và hình ảnh thương hiệu có tương quan mạnh nhất với 

giá trị thương hiệu trong khi nhân tố nhận biết thương hiệu có tương quan yếu 
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với giá trị thương hiệu. Mặc dù yếu tố nhận biết thương hiệu được xem là yếu tố 

quyết định đến giá trị thương hiệu nhưng kết quả nghiên cứu này kết luận rằng nó 

không phải là yếu tố quan trọng hình thành nên giá trị thương hiệu của ngành 

khách sạn. Hai tác giả có một phát hiện quan trọng là có mối quan hệ tích cực và 

có ý nghĩa giữa hai yếu tố: lòng trung thành thương hiệu và hình ảnh thương hiệu 

và qua đó, để duy trì lòng trung thành thương hiệu thì phải xây dựng và duy trì 

một hình ảnh thương hiệu trong cảm nhận của khách hàng đối với ngành khách 

sạn và ngược lại. Kết quả nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng đối với các nhà quản 

lý khách sạn trọng việc xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu 

và từ đó, xây dựng chiến lược thương hiệu trong hoạt động kinh doanh của mình. 

Đề tài nghiên cứu “Đo lường giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng: bằng 

chứng thực nghiệm từ thị trường quần áo thể thao ở Trung Quốc” của hai tác giả 

Tong và Fawley (2009) đã xây dựng và kiểm định mô hình lý thuyết về mối quan 

hệ giữa 4 yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu, bao gồm chất lượng cảm nhận, 

nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, lòng trung thành thương hiệu với 

toàn bộ giá trị thương hiệu của ngành quần áo thể thao. Mục đích của nghiên cứu 

này là kiểm định mô hình giá trị thương hiệu của Aaker ở thị trường tiêu thụ 

quần áo thể thao của Trung Quốc. Nghiên cứu được tiến hành với mẫu điều tra từ 

304 khách hàng ở hai thành phố lớn của Trung Quốc là Bắc Kinh và Thượng Hải. 

Kết quả mô hình nghiên cứu kết luận rằng hai yếu tố liên tưởng thương hiệu và 

lòng trung thành thương hiệu ảnh hưởng tích cực đến giá trị thương hiệu. Yếu tố 

lòng trung thành thương hiệu có tác động mạnh nhất, có vai trò quan trọng trong 

việc nâng cao giá trị thương hiệu trong thị trường quần áo thể thao Trung Quốc; 

sự liên tưởng mạnh thúc đẩy hành vi và cảm nghĩ của khách hàng đến thương 

hiệu đó. Trong khi đó chất lượng cảm nhận và nhận biết thương hiệu không tác 

động và không có mối quan hệ trực tiếp với giá trị thương hiệu, điều này có 

nghĩa là sản phẩm có chất lượng cao hay chỉ một mình tên thương hiệu không là 

sự đảm đảm cho một thương hiệu thành công đối với ngành quần áo thể thao. Tuy 

nhiên, kết quả kiểm định chỉ ra rằng có mối tương quan thuận giữa các yếu tố cấu 

thành giá trị thương hiệu: sự tương quan giữa chất lượng cảm nhận và liên tưởng 
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thương hiệu với lòng trung thành thương hiệu; nhận biết thương hiệu và liên 

tưởng thương hiệu với lòng trung thành thương hiệu. Vì vậy, chất lượng cảm 

nhận và sự nhận biết thương hiệu cũng ảnh hưởng gián tiếp đến giá trị thương 

hiệu thông qua tác động đến  hai yếu tố: lòng trung thành và sự liên tưởng thương 

hiệu. Tong và Fawley (2009) kiến nghị các nhà quản trị thương hiệu hay các nhà 

quản trị marketing cần ưu tiên và phân bổ nguồn lực hợp lý vào những yếu tố 

quan trọng ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu. 

Atilgan và cộng sự (2009) đã sử dụng bốn nhân tố: chất lượng cảm nhận, 

lòng trung thành thương hiệu, liên tưởng thương hiệu và niềm tin thương hiệu để 

đo lường giá trị thương hiệu của hai thương hiệu toàn cầu: McDonald’s và Coca-

cola ở ba quốc gia khác nhau cả về văn hoá lẫn kinh tế: Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Nga. 

Nhóm tác giả đã đưa một nhân tố mới đó là niềm tin thương hiệu và loại trừ nhân 

tố nhận biết thương hiệu ra khỏi mô hình đo lường giá trị thương hiệu. Kết quả 

nghiên cứu cho thấy cả bốn nhân tố đều phù hợp để xác định giá trị thương hiệu 

cho những thương hiệu toàn cầu, kết luận này cũng phù hợp với các mô hình 

nghiên cứu trước đây. 

Đề tài nghiên cứu này đã tổng hợp các nghiên cứu hàn lâm về nâng cao giá 

trị thương hiệu trong ngành bán lẻ như đã trình ở phần trên và rút ra được những 

kết luận như sau:  

Trước hết, thương hiệu là một trong những tài sản vô hình có giá trị nhất của 

công ty. Nâng cao giá trị thương hiệu đã nổi lên như một ưu tiên quản lý hàng 

đầu trong thập kỷ qua. Do tính chất cạnh tranh đặc thù của mình, nâng cao giá trị 

thương hiệu đặc biệt quan trọng trong ngành công nghiệp bán lẻ để gây ảnh 

hưởng đến nhận thức của khách hàng và sau đó là lựa chọn mua và lòng trung 

thành. Thứ hai, trải nghiệm mua sắm và sử dụng dịch vụ có được khi một người 

tiêu dùng tương tác với môi trường hữu hình của một cửa hàng cùng với hệ thống 

nhân viên cũng như các chính sách và thực tiễn kinh doanh của cửa hàng đó 

(Brakus, Schmitt và Zarantonello, 2009). Những trải nghiệm này đóng một vai 

trò quan trọng trong việc quản lý thương hiệu bán lẻ vì thương hiệu của cửa hàng 

về bản chất thường nhiều đa giác quan hơn so với các thương hiệu sản phẩm và 
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có thể dựa vào trải nghiệm phong phú của người tiêu dùng để tác động đến ngân 

sách của họ (Ailawadi và Keller, 2004). Mặc dù trải nghiệm thương hiệu cửa 

hàng đã và đang được chú ý đặc biệt (Ailawadi và Keller, 2004; Baker, 

Parasuraman và Voss, 2002; Borghini và cộng sự, 2009; Grewal và cộng sự, 

2003; Kaltcheva và Weitz, 2006; Mattila và Wirtz, 2001; Puccinelli và cộng sự, 

2009; Wakefield và Baker, 1998; Moller và Herm, 2013), lĩnh vực nghiên cứu 

này vẫn còn hai khoảng trống nghiên cứu quan trọng. Thứ nhất, các nhà quản lý 

bán lẻ phải đối mặt với những thách thức hàng ngày của việc tăng hiệu suất của 

các sản phẩm và dịch vụ của họ và có vẻ như đã dành hàng triệu USD vào việc 

thúc đẩy trải nghiệm mua sắm và sử dụng dịch vụ cho người mua hàng mà không 

biết liệu các khoản đầu tư này có đem lại lợi nhuận hợp lý hay không. Họ thiếu 

một mô hình liên kết trải nghiệm thương hiệu của cửa hàng thông qua những 

hành động cụ thể của người tiêu dùng và hiệu suất khách hàng trung tâm (ví dụ 

như lòng trung thành thương hiệu, ngân sách và doanh thu của mỗi người tiêu 

dùng) khi tương tác với các thương hiệu cửa hàng (Brakus, Schmitt và 

Zarantonello 2009). Như vậy, các nhà quản lý bán lẻ thường sử dụng trực giác 

của họ trong việc ra quyết định.  

Thứ hai, trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt như hiện nay, người 

tiêu dùng có nhiều lựa chọn từ nhiều sản phẩm khác nhau cùng thỏa mãn nhu cầu 

của họ thì thương hiệu càng trở nên quan trọng. Thương hiệu được xem như là 

một tín hiệu giúp khách hàng so sánh, nhận biết chất lượng sản phẩm, từ đó có 

thể tiết kiệm thời gian, công sức trong việc quyết định mua (Keller, 2013). Trước 

đây, chất lượng sản phẩm hay quyết định mua của khách hàng được xem là thang 

đo kết quả hoạt động của doanh nghiệp, tuy nhiên trong môi trường kinh doanh 

cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, khi chất lượng sản phẩm gần như không có gì 

khác nhau ở các thương hiệu thì sự thành công của doanh nghiệp được đánh giá 

dựa trên sự tin cậy thương hiệu (Erdem và Swait, 1998), độ tin cậy càng cao thì 

sự gắn kết bản thân của khách hàng với thương hiệu càng cao (Escalas và 

Bettman, 2003; Park và cộng sự, 2010). Thương hiệu nên được sử dụng như các 

công cụ biểu tượng mà khách hàng sử dụng trong quá trình phát triển suy nghĩ, ra 
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quyết định, qua đó tạo ra sự gắn kết bản thân với thương hiệu và lòng trung thành 

thương hiệu. Hai khía cạnh quan trọng này tuy nhiên đã bị bỏ qua trong nghiên 

cứu trước về trải nghiệm thương hiệu và lòng trung thành thương hiệu. 

1.5.2. Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam 

Đề tài thực hiện việc khảo cứu sâu rộng các nghiên cứu tại Việt Nam về giá 

thương hiệu nói chung và giá trị thương hiệu trong ngành bán lẻ nói riêng. Nhìn 

chung, có rất ít nghiên cứu về lĩnh vực này. Mặc dù ngành bán lẻ tại Việt Nam 

đang có tốc độ phát triển rất cao, tuy nhiên tính đến thời điểm hiện nay những 

nghiên cứu hàn lâm về giá trị thương hiệu trong lĩnh vực bán lẻ là rất hiếm hoi. 

Tương tự như kết quả khảo cứu từ các nghiên cứu hàn lâm trên thế giới, các nhà 

quản lý bán lẻ ở Việt Nam cũng phải đối mặt với những thách thức hàng ngày 

của việc tăng hiệu suất của các sản phẩm và dịch vụ của họ và không biết liệu các 

khoản đầu tư tiếp thị có đem lại lợi nhuận hợp lý hay không. Họ thiếu một mô 

hình liên kết trải nghiệm thương hiệu của cửa hàng thông qua những hành động 

cụ thể của người tiêu dùng và hiệu suất khách hàng trung tâm. Hơn nữa, các 

nghiên cứu hàn lâm tại Việt Nam cho đến lúc này chưa đề cập đến tầm quan 

trọng của sự tin cậy thương hiệu và sự gắn kết bản thân của khách hàng với 

thương hiệu. 

Một nghiên cứu về giá trị thương hiệu cho ngành xuất khẩu hoa quả do nhóm 

tác giả Mai Lưu Huy và cộng sự (2016) thực hiện. Thanh long Bình Thuận là một 

thương hiệu quốc gia trong nhiều năm gần đây. Nghiên cứu các nhân tố tác động 

giá trị Thanh long Bình Thuận được thực hiện để giúp chính phủ và địa phương 

có cơ sở khoa học để đưa ra chiến lược phát triển trong dài hạn. Nhóm tác giả 

thực hiện nghiên cứu dựa trên 299 quan sát và thực hiện bằng phương pháp hồi 

qui bội. Kết quả cho thấy các nhân tố nhận biết thương hiệu, lòng ham muốn 

thương hiệu, chất lượng cảm nhận và lòng trung thành thương hiệu đều có mức 

độ ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu Thanh long Bình Thuận. Kết quả nghiên 

cứu đã cho thấy rằng hiện nay cảm nhận giá trị thương hiệu của Thanh long Bình 

Thuận hiện không cao (đạt giá trị trung bình từ 3,32 đến 3,47). Điều đó đặt ra 

một vấn đề không nhỏ cho các cấp quản lý trong việc xây dựng chiến lược nhằm 
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nâng cao giá trị thương hiệu của sản phẩm địa phương. Nghiên cứu cũng đã 

chứng minh thành phần chất lượng cảm nhận là yếu tố có tác động mạnh đến 

thương hiệu Thanh long Bình Thuận. Tuy nhiên, cảm nhận của người tiêu dùng 

đối với chất lượng Thanh long Bình Thuận hiện nay đang ở mức cao (giá trị 

trung bình đạt từ 3,86 đến 4,09) nên việc xây dựng các chiến lược giúp nâng cao 

chất lượng cảm nhận trong trường hợp nâng cao giá trị thương hiệu Thanh long 

Bình Thuận có thể không đạt được hiệu quả như mong đợi. Không như thành 

phần chất lượng cảm nhận, nhân tố nhận biết thương hiệu đối với sản phẩn 

Thanh long Bình Thuận lại đang ở mức rất thấp. Kết quả khảo sát đã chỉ ra rằng 

người tiêu dùng vẫn chưa biết và chưa phân biệt được Thanh long Bình Thuận 

với các sản phẩm tương tự. Tương tự như nhân tố chất lượng cảm nhận, nhân tố 

lòng ham muốn thương hiệu và lòng trung thành thương hiệu hiện nay được đánh 

giá ở mức khá cao (tất cả các câu hỏi đều đạt độ đồng thuận trên mức trung 

bình). Do đó, việc phát triển chiến lược nhằm nâng cao giá trị thương hiệu thông 

qua hai nhân tố này có thể khó đạt hiệu quả. Mặt khác, hai nhân tố này lại ít có 

tác động đến nhân tố giá trị thương hiệu. 

Trong nghiên cứu về ảnh hưởng của giá trị thương hiệu đến hành vi mua sắm 

của người tiêu dùng trong thị trường điện thoại di động Việt Nam, các tác giả 

Nguyễn Trường Sơn và Trần Trung Vinh (2008) đã dựa trên các dữ liệu thu thập 

được bằng việc khảo sát thực tế trên một mẫu điều tra có tính đại diện cao và dựa 

trên các mô hình lý thuyết về giá trị thương hiệu để lượng hóa sự tác động của 

các yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu đến hành vi người tiêu dùng trên thị 

trường điện thoại di động hiện nay ở Việt Nam. Sự lượng hóa này được xác định 

cho từng cặp nhân tố cũng như cho tổng thể giá trị thương hiệu tác động đến 

hành vi người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu giúp cho các hãng kinh doanh điện 

thoại di động thấy được vị trí khác nhau của các nhân tố cấu thành giá trị thương 

hiệu và từ đó, có căn cứ vững chắc hơn trong việc xây dựng các chính sách phát 

triển thương hiệu, chính sách bán hàng và hoạch định chiến lược kinh doanh. 

Một nghiên cứu khác về giá trị thương hiệu trong ngành nước giải khát được 

Lê Đăng Lăng (2014) thực hiện với 10 thương hiệu nước giải khát ở Việt Nam. 
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Kết quả phát hiện các thành phần giá trị thương hiệu, bao gồm nhận biết thương 

hiệu, liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận, trung thành thương hiệu. 

Nhận biết ảnh hưởng tích cực đến chất lượng cảm nhận còn chất lượng ảnh 

hưởng tích cực đến trung thành thương hiệu cao hơn tác động của liên tưởng 

thương hiệu. Kết quả này có những khác biệt có ý nghĩa khi bổ sung biến đo 

lường mới trong thang đo các thành phần giá trị thương hiệu và hàm ý rằng các 

doanh nghiệp nước giải khát cần đẩy mạnh quảng bá thương hiệu để tăng nhận 

biết, liên tưởng thương hiệu nhằm tăng chất lượng cảm nhận, trung thành thương 

hiệu và từ đó, tăng giá trị thương hiệu để tạo lợi thế cạnh tranh. Nghiên cứu này 

khẳng định mô hình giá trị thương hiệu trong ngành nước giải khát gồm các 

thành phần như nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm 

nhận và trung thành thương hiệu. Trong đó, chất lượng cảm nhận được đo lường 

bởi các biến mô tả cảm nhận về hương vị sản phẩm có được thông qua sự trải 

nghiệm sản phẩm, khác với sự cảm nhận chung chung như các biến đo lường ban 

đầu trong cơ sở lý thuyết. Thang đo các thành phần đạt tính đơn hướng, giá trị 

hội tụ, giá trị phân biệt và độ tin cậy với một số điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp 

lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt trung thành thương hiệu có thêm biến mô tả những 

thuộc tính đủ thuyết phục khách hàng là nguồn gốc tạo sự trung thành thương 

hiệu. Những thuộc tính này bao gồm nhóm thuộc tính thể hiện lợi ích chức năng 

và lợi ích cảm tính. Kết quả này có khác biệt so với nghiên cứu của một số tác 

giả khi thay đổi các biến đo lường chất lượng cảm nhận và đồng thời, có những 

điều chỉnh và bổ sung biến cho các thành phần còn lại. Điều này là phù hợp và có 

ý nghĩa làm tăng sự hiểu biết về mô hình giá trị thương hiệu. Bên cạnh đó, 

nghiên cứu này cũng phát hiện nhận biết thương hiệu có ảnh hưởng tích cực đến 

chất lượng cảm nhận. Chất lượng cảm nhận có ảnh hưởng tích cực đến lòng trung 

thành thương hiệu cao hơn tác động của liên tưởng thương hiệu. 

Trong bối cảnh ngành bán lẻ Việt Nam hiện nay thì việc nhận diện và đo 

lường được giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng cho các siêu thị là việc làm 

hết sức cần thiết. Tuy nhiên, tại Việt Nam tính đến thời điểm hiện nay vẫn chưa 

có một nghiên cứu hàn lâm nào về giá trị thương hiệu trong lĩnh vực siêu thị bán 
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lẻ. Một nghiên cứu hiếm hoi trong lĩnh vực này ở trong nước được thực hiện bởi 

tác giả Hoàng Thị Anh Thư (2015) nhằm xây một thang đo lường về giá trị 

thương hiệu dựa vào khách hàng cho các siêu thị bán lẻ. Tuy nhiên, đây chỉ là 

nghiên cứu ban đầu và còn hạn chế ở một số khía cạnh. Trước hết, đây là nghiên 

cứu định tính ở quy mô nhỏ là các siêu thị ở Huế, một thành phố nhỏ không đại 

diện cho cả ngành bán lẻ như ở các thành phố lớn khác như TP.HCM. Thứ hai, 

nghiên cứu định lượng là cần thiết để từ đó đánh giá mức độ tác động của các 

thành phần đến giá trị thương hiệu tổng thể. Thứ ba, các yếu ảnh hưởng đến giá 

trị thương hiệu bán lẻ chưa được nghiên cứu. 

Nghiên cứu của Hoàng Trọng và cộng sự (2010) về Phát triển sự đo lường tài 

sản thương hiệu trong thị trường dịch vụ dựa trên các nghiên cứu về giá trị 

thương hiệu của Aaker (1991, 1996), Keller (1993) và Yoo, Donthu (1997, 2001) 

đã phát triển thang đo các yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu trong ngành 

dịch vụ mà cụ thể là ngân hàng. Kết quả nghiên cứu đã xác nhận cả bốn yếu tố 

gồm nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, hình ảnh thương hiệu và lòng 

trung thành thương hiệu đều đóng góp tích cực, tác động cùng chiều (+) vào giá 

trị thương hiệu dịch vụ ngân hàng. Nghiên cứu còn xem xét mối quan hệ giữa giá 

trị thương hiệu và kết quả tài chính của ngân hàng với kết luận giá trị thương 

hiệu tốt sẽ dẫn đến kết quả tài chính tốt và kết quả tài chính tốt phản ánh giá trị 

thương hiệu tốt.  

Nghiên cứu của Nguyễn Trường Sơn và Trần Trung Vinh (2011) về Đo 

lường giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng: Điều tra thực tế tại thị trường ô tô 

Việt Nam. Đề tài lượng hóa sự tác động của các yếu tố cấu thành giá trị thương 

hiệu đến toàn bộ giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng cũng như lượng hóa mối 

quan hệ và tác động lẫn nhau giữa các yếu tố đó đối với các thương hiệu ô tô tại 

Việt Nam. Mô hình nghiên cứu có năm khái niệm, trong đó có bốn khái niệm độc 

lập, bao gồm chất lượng cảm nhận, nhận biết thương hiệu, liên tưởng thương 

hiệu và trung thành thương hiệu. Toàn bộ giá trị thương hiệu là khái niệm phụ 

thuộc. Kết quả yếu tố nhận biết thương hiệu bị loại ra khỏi mô hình do không có 

ý nghĩa thống kê.  
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Mô hình đo lường giá trị thương hiệu của Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn 

Thị Mai Trang (2002) trên cơ sở các mô hình đo lường giá trị thương hiệu của 

các tác giả trên thế giới đã xây dựng mô hình đo lường giá trị thương hiệu tại thị 

trường tiêu dùng Việt Nam và hiệu ứng của thái độ người tiêu dùng đối với các 

chương trình quảng cáo, khuyến mãi với các thành phần của giá trị thương hiệu. 

Giá trị thương hiệu của hai tác giả gồm các thành phần nhận biết thương hiệu, 

lòng ham muốn thương hiệu, chất lượng cảm nhận và lòng trung thành thương 

hiệu. Kết quả nghiên cứu mô hình cho thấy lòng ham muốn và chất lượng cảm 

nhận có mối quan hệ với lòng trung thành thương hiệu. Chất lượng cảm nhận của 

người tiêu dùng vừa là nguyên nhân tạo nên lòng trung thành thương hiệu, vừa là 

nguyên nhân tạo nên lòng ham muốn thương hiệu. Tóm lại, các nghiên cứu về 

các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu trên thế giới và ở Việt Nam có thể 

được tóm tắt qua bảng 1.3. 

Bảng 1.3: Các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu 

Tác giả Các nhân tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu 

 

Aaker (1991) 

- Nhận biết thương hiệu  

- Liên tưởng thương hiệu  

- Chất lượng cảm nhận  

- Lòng trung thành thương hiệu  

- Một số giá trị thương hiệu khác  

Keller (1993) 
- Nhận biết thương hiệu   

- Ấn tượng thương hiệu   

Hong-bumm Kim, 

Woo Gon Kim 

(2004) 

- Nhận biết thương hiệu  

- Chất lượng cảm nhận  

- Ấn tượng thương hiệu  

- Lòng trung thành thương hiệu  

Behnam và 

Ghorbanifard 

(2013) 

- Nhận biết thương hiệu  

- Chất lượng cảm nhận  

- Liên tưởng thương hiệu  

- Lòng trung thành thương hiệu  
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Tác giả Các nhân tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu 

Maryam 

Nadernezhad và 

Younos 

Vakilalroaia 

(2013) 

- Nhận biết thương hiệu  

- Chất lượng cảm nhận 

- Khả năng tương thích thương hiệu  

- Lòng trung thành thương hiệu  

Hoàng Trọng và 

cộng sự (2010) 

- Nhận biết thương hiệu  

- Chất lượng cảm nhận  

- Hình ảnh thương hiệu  

- Lòng trung thành thương hiệu  

Nguyễn Trường 

Sơn và Trần Trung 

Vinh (2011) 

- Nhận biết thương hiệu 

- Chất lượng cảm nhận  

- Liên tưởng thương hiệu  

- Lòng trung thành thương hiệu  

Nguyễn Đình Thọ  

và Nguyễn Thị 

Mai Trang (2002) 

- Nhận biết thương hiệu 

- Chất lượng cảm nhận 

- Lòng ham muốn thương hiệu  

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Như đã phân tích trước đây, có rất ít nghiên cứu về giá trị thương hiệu các 

doanh nghiệp bán lẻ. Đây chính là một trong những lý do để đề tài này nghiên 

cứu đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh 

nghiệp bán lẻ. 

1.6. Phƣơng pháp và dữ liệu nghiên cứu 

1.6.1. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên 

cứu định lượng.   

Phương pháp nghiên cứu định tính: Đề tài sử dụng các phương pháp tổng hợp, 

diễn dịch nhằm xây dựng mô hình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị 

thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ, sử dụng phương pháp thống kê mô tả nhằm 

phân tích thực trạng các nhân tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng của các nhân tố 

đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. 
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Đề tài cũng sử dụng phương pháp chuyên gia để đánh giá mức độ chính xác 

về nội dung của các câu hỏi nghiên cứu và định nghĩa của biến khái niệm trong 

mô hình nghiên cứu đề xuất. Phương pháp chuyên gia là phương pháp điều tra 

qua đánh giá của các chuyên gia về vấn đề, một sự kiện khoa học nào đó. Thực 

chất đây là phương pháp sử dụng trí tuệ, khai thác ý kiến đánh giá của các 

chuyên gia có trình độ cao để xem xét, nhận định một vấn đề, một sự kiện khoa 

học để tìm ra giải pháp tối ưu cho vấn đề, sự kiện đó. Phương pháp chuyên gia 

rất cần thiết cho người nghiên cứu không chỉ trong quá trình nghiên cứu mà còn 

cả trong quá trình nghiệm thu, đánh giá kết quả, hoặc thậm chí cả trong quá trình 

đề xuất giả thuyết nghiên cứu, lựa chọn phương pháp nghiên cứu, củng cố các 

luận cứ. Để sử dụng có hiệu quả phương pháp chuyên gia, đề tài quan tâm đến 

việc lựa chọn đúng chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm về lĩnh vực nghiên cứu, 

trung thực, khách quan trong nhận định, đánh giá. 

Phương pháp nghiên cứu định lượng: Đề tài này được thực hiện cơ bản trên 

cơ sở nghiên cứu định lượng, tác giả thực hiện từ việc xây dựng các khái niệm, 

các thang đo của khái niệm, xây dựng và kiểm định thang đo bằng cách phân tích 

nhân tố khám phá (EFA), nhân tố khẳng định (CFA) và kiểm định các giả thuyết 

bằng mô hình cấu trúc tuyến tình (SEM). 

1.6.2. Dữ liệu nghiên cứu 

Dữ liệu được sử dụng trong đề tài nghiên cứu này bao gồm hai nguồn chính, 

đó là dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp.  

Dữ liệu thứ cấp được thu thập thông qua tham khảo và tiếp thu ý kiến của 

các nhà khoa học trong các buổi bảo vệ chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn. 

Ngoài ra, tác giả cũng tìm kiếm và tổng hợp những thông tin, quan điểm, hệ 

thống lý thuyết, dữ liệu liên quan đến thương hiệu, giá trị thương hiệu từ các 

nguồn đáng tin cậy, từ các tạp chí uy tín trong danh mục ISI/SCOPUS hay những 

tạp chí nằm trong danh mục các tạp chí chuyên ngành được hội đồng chức danh 

giáo sư nhà nước công nhận. Để đảm bảo tính khoa học cao, tác giả sử dụng 

phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh và đối chiếu để lựa chọn những thông 

tin có tính khoa học cao nhất trước khi đưa vào nghiên cứu này. 
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Dữ liệu sơ cấp được tác giả thu thập qua bảng câu hỏi khảo sát, vốn là một 

cơ chế thu thập dữ liệu sơ cấp hiệu quả khi các nhà nghiên cứu biết chính xác 

những gì cần thực hiện và làm thế nào để đo lường các biến trong nghiên cứu 

(Cavana và cộng sự, 2001). Sử dụng bảng câu hỏi khảo sát cũng giúp hỗ trợ kiểm 

định mẫu có kích thước lớn với chi phí tương đối thấp, tăng khả năng nhân rộng 

kết quả, phân biệt được sai khác nhỏ, tạo thuận lợi cho việc quản lý các câu hỏi 

và câu trả lời, việc áp dụng phân tích thống kê tiên tiến và khai thác các yếu tố và 

các mối quan hệ không trực tiếp đo lường được (Aaker và cộng sự, 2004; Cavana 

và cộng sự, 2001). Không những thế, khảo sát bằng bảng hỏi đã và đang được coi 

là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất trong việc thu thập dữ liệu nghiên 

cứu thị trường. 

1.7. Những đóng góp của đề tài 

Với những nội dung như trình bày trên, đề tài này có một số đóng góp về mặt 

lý luận và thực tiễn sau: 

Thứ nhất, đề tài đã tổng quan khá đầy đủ và toàn diện các nghiên cứu trong 

và ngoài nước về các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh 

nghiệp bán lẻ. 

Thứ hai, đề tài đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về giá trị thương hiệu 

và các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ. Cụ 

thể, đề tài đã hệ thống và làm rõ được các khái niệm, thành phần, phân loại, chức 

năng của thương hiệu và giá trị thương hiệu. Đề tài đã làm rõ được các đặc điểm, 

vai trò của doanh nghiệp bán lẻ. Đề tài đã cơ bản tổng hợp và luận giải các nhân 

tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ dựa trên các mô 

hình lý thuyết nền tảng, bao gồm 3 nhóm yếu tố: Đánh giá thương hiệu, Kết nối 

thương hiệu và Dấu ấn thương hiệu. Trên cơ sở đó, đề tài đã đưa được mô hình 

ước lượng, kiểm định các giả thuyết hợp lý cho thực tế ở TP.HCM. Đề tài còn 

tổng hợp kinh nghiệm thực tiễn về nâng cao giá trị thương hiệu các doanh nghiệp 

bán lẻ của một số nước trên thế giới và rút ra bài học cho các doanh nghiệp bán 

lẻ trên địa bàn TP.HCM. 
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Thứ ba, dựa trên nguồn số liệu thứ cấp từ trong và ngoài nước, đề tài đã phân 

tích khá toàn diện thực trạng giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa 

bàn TP.HCM. Đề tài đã ước lượng và kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến giá 

trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Trên cơ sở đó, đề 

tài đã rút ra một số nhận xét về các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các 

doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. 

Thứ tư, đề tài đóng góp vào cơ sở lý luận về thương hiệu, giá trị thương hiệu 

các doanh nghiệp bán lẻ. Nó có thể được sử dụng làm tình huống giảng dạy cho 

chuyên ngành marketing hay Quản trị kinh doanh. Các sinh viên đang theo học 

hệ đại học hay cao học chuyên ngành marketing hay Quản trị kinh doanh có thể 

tham khảo để củng cố kiến thức về marketing nói chung và thương hiệu nói 

riêng, làm định hướng phát triển đề tài nghiên cứu.  

Thứ năm, đề tài này có thể làm tài liệu tham khảo về phương pháp nghiên 

cứu khoa học cho các học viên đang theo học đại học hay cao học chuyên ngành 

marketing, Quản trị kinh doanh hay các ngành khoa học xã hội nói chung. 

Thứ sáu, đề tài đã đưa ra một số định hướng và đề xuất giải pháp nhằm nâng 

cao giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM.    

1.8. Kết cấu của đề tài 

Ngoài trang Bìa, Lời cam đoan, Lời cảm ơn, Mục lục, Danh mục các từ viết 

tắt, ký hiệu, Danh mục bảng, Danh mục biểu đồ, Danh mục sơ đồ, Danh mục tài 

liệu tham khảo và Phụ lục, nội dung của đề tài này bao gồm 05 chương, cụ thể 

như sau: 

Chương 1: Mở đầu 

Chương 2: Cơ sở lý thuyết  

Chương 3: Thiết kế nghiên cứu 

Chương 4: Kết quả nghiên cứu 

Chương 5: Hàm ý giải pháp  

Tóm lại, chương này đã trình bày tổng quan về các vấn đề liên quan đến đề 

tài nghiên cứu, bao gồm tính cấp thiết của đề tài, mục tiêu và nhiệm vụ nghiên 

cứu, vấn đề và câu hỏi nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương 
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pháp nghiên cứu và dữ liệu nghiên cứu cũng như những đóng góp của nghiên 

cứu. Từ những nội dung trên, có thể thấy rằng đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến 

giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh” vừa có ý nghĩa về mặt khoa học và vừa có ý nghĩa về mặt thực tiễn. Điều 

này làm cơ sở cho các bước nghiên cứu tiếp theo. Đó là đi sâu nghiên cứu về cơ 

sở lý thuyết, phương pháp nghiên cứu cũng như thu thập dữ liệu để cho ra kết 

quả nghiên cứu và đưa ra các hàm ý giải pháp. 
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CHƢƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

 

2.1. Cơ sở lý thuyết về thƣơng hiệu 

2.1.1. Định nghĩa thƣơng hiệu 

Cho đến nay, nhiều học giả và tổ chức trên thế giới đã đưa ra nhiều định 

nghĩa khác nhau về thương hiệu. Cụ thể như sau: 

Theo Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ thì thương hiệu là một cái tên, thuật ngữ, 

ký hiệu, biểu tượng, kiểu dáng hay sự phối hợp của các yếu tố đó nhằm mục đích 

nhận dạng hàng hóa và dịch vụ của một nhà sản xuất hay một nhóm các nhà sản 

xuất và phân biệt chúng với các thương hiệu của đối thủ cạnh tranh.  

Với định nghĩa thương hiệu này thì thương hiệu đơn giản được xem là thành 

phần của sản phẩm, bao gồm các yếu tố vật lý hữu hình dùng để phân biệt sản 

phẩm của mình với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, trong điều 

kiện cạnh tranh gay gắt như hiện nay, khái niệm thương hiệu này chưa phản ánh 

đúng vai trò của thương hiệu. Thương hiệu không chỉ là cái tên hay biểu tượng 

mà còn là những thuộc tính làm khác biệt sản phẩm của doanh nghiệp với sản 

phẩm của các đối thủ cạnh tranh hiện có trên thị trường. Sự khác biệt này có thể 

là hữu hình liên quan đến tính năng của sản phẩm hay vô hình như biểu tượng, 

cảm xúc được thể hiện qua thương hiệu (Keller, 2013). Như vậy, với khái niệm 

này thì thương hiệu bao trùm sản phẩm trong khi sản phẩm thỏa mãn nhu cầu hay 

mong muốn của người tiêu dùng ở những giá trị về chức năng thì thương hiệu có 

thể cung cấp giá trị cho người tiêu dùng ở cả hai mặt chức năng và cảm xúc. 

Trong đó, các thuộc tính vô hình thuộc về hình ảnh, cảm xúc, biểu tượng được 

xem là các yếu tố duy nhất tạo nên sự khác biệt giữa các thương hiệu trong cùng 

chủng loại sản phẩm (Keller, 2013). Sản phẩm là những gì được sản xuất trong 

nhà máy, thương hiệu là những gì người tiêu dùng mua. Sản phẩm có thể bị bắt 

chước bởi các đối thủ cạnh tranh nhưng thương hiệu là tài sản riêng của mỗi 

doanh nghiệp. Sản phẩm có thể nhanh chóng bị lạc hậu nhưng thương hiệu nếu 

thành công sẽ không bao giờ bị lạc hậu (Aaker, 1991). Như vậy, thương hiệu 
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được xem là tài sản vô hình quý giá nhất của mỗi doanh nghiệp, nó không chỉ tạo 

nên sự khác biệt bền vững cho sản phẩm mà còn là công cụ quyết định sự lựa 

chọn của người tiêu dùng (Aaker, 1991, 1996; Keller, 1993, 2013). Thương hiệu 

biểu thị cho sự cảm nhận và cảm xúc của người tiêu dùng về sản phẩm và tính 

năng lợi ích của nó cho nên giá trị thật của một thương hiệu là khả năng nắm bắt 

được sự ưa thích và lòng trung thành của người tiêu dùng. Một cách tối ưu nhất, 

thương hiệu thể hiện cho việc giữ lời hứa và xây dựng lòng trung thành của 

khách hàng bằng sự tin tưởng và từ đó, nó giúp doanh nghiệp duy trì các mối 

quan hệ với người tiêu dùng trung thành (Kotler và Armstrong, 2012; Reichheld, 

2001, 2006). 

Đối với sản phẩm là dịch vụ, thương hiệu càng đóng vai trò quan trọng cho 

sự thành công của các doanh nghiệp bởi vì thương hiệu được xem như là người 

đại diện khi doanh nghiệp chào bán những thứ không phải là vải để sờ, không 

phải là quần để thử, không phải là dưa hấu hay táo để kiểm tra hay không phải là 

xe ô tô để chạy thử (Berry, 2000, tr.128). Khi đó, thương hiệu giúp người tiêu 

dùng giảm đi sự lo lắng về những rủi ro có thể gặp phải cũng như gia tăng sự tin 

tưởng của người tiêu dùng trong việc mua các dịch vụ vô hình vốn dĩ rất khó cho 

người tiêu dùng trong việc đánh giá chất lượng trước khi mua (Zeithaml và cộng 

sự, 2013). Điều này cũng phù hợp với lý thuyết kinh tế thông tin (Nelson, 1970), 

theo đó cho rằng khả năng đánh giá chất lượng sản phẩm của người tiêu dùng 

khác nhau ở các chủng loại sản phẩm khác nhau. Ví dụ, người tiêu dùng có thể 

dễ dàng kiểm tra chất lượng thực phẩm trước khi mua nhưng họ cần có niềm tin 

vào các doanh nghiệp cung cấp. Khi đó, thương hiệu được xem như là một tín 

hiệu giúp người tiêu dùng giảm đi sự rủi ro và điều này hình thành nên giá trị của 

thương hiệu từ quan điểm kinh tế thông tin (Erdem và Swait, 1998). Vì sự cảm 

nhận về rủi ro là khác nhau ở các chủng loại sản phẩm khác nhau nên các điều 

kiện để nâng cao giá trị thương hiệu cũng khác nhau (Fischer và cộng sự, 2010). 

Định nghĩa thương hiệu ngày nay đã làm thay đổi cách nhìn về kinh doanh 

và marketing trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, thương hiệu đang được giới 

chuyên môn nắm bắt và ứng dụng trước tiên trong lĩnh vực kinh doanh sản phẩm 
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tiêu dùng. Sau đây là bảng tổng hợp các định nghĩa của các tổ chức, cá nhân và 

những trích dẫn của các nhà làm thương hiệu uy tín nhất trong marketing sẽ giúp 

ta hiểu rõ hơn về thương hiệu. 

Bảng 2.1: Tổng hợp một số định nghĩa về thƣơng hiệu 

Quan 

niệm 
Tác giả Định nghĩa 

Cổ điển 
Bennett 

(1995) 

Thương hiệu là một cái tên, biểu tượng, ký hiệu, kiểu 

dáng hoặc sự phối hợp tất cả các yếu tố này để có thể 

nhận biết hàng hoá hoặc dịch vụ của một người bán 

cũng như phân biệt nó với hàng hoá hay dịch vụ của 

những người bán khác. Nếu dùng cho doanh nghiệp thì 

thương hiệu được đề cập đến như là nhãn hiệu hàng hoá. 

Hiện đại 

Philip Kotler 

(1995) 

Thương hiệu có thể hiểu như tên gọi, thuật ngữ, biểu 

tượng, hình vẽ hay sự phối hợp giữa chúng để xác nhận 

sản phẩm của người bán và để phân biệt với sản phẩm 

của đối thủ. 

David Aaker 

(1995) 

Thương hiệu là sự gợi nhớ tới hình ảnh, cảm xúc, suy 

nghĩ lý tính và nét văn hóa riêng, khác biệt khi nói đến 

một công ty hoặc một sản phẩm nào đó. 

Al Ries 

(2000) 

Thương hiệu là những ý tưởng hay khái niệm còn tồn tại 

trong tâm trí của khách hàng tiềm năng. 

Trích 

dẫn 

Heidi Cohen 
Thương hiệu là thông điệp tiếp thị tốc ký tạo ra trái 

phiếu tình cảm với người tiêu dùng. 

Charlene Li 

và Josh 

Bernoff 

Thương hiệu của bạn là bất cứ điều gì khách hàng của 

bạn nói về nó. 
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Neil 

Feinstein 

Thương hiệu là mối quan hệ tình cảm giữa người tiêu 

dùng và các sản phẩm, bạn phải thấu hiểu người tiêu 

dùng và xây dựng các cảm nhận tích cực về thương 

hiệu. Khi các mối quan hệ sâu sắc hơn, thương hiệu sẽ 

tồn tại lâu hơn. 

Jeffrey 

Harmon 

Chú ý là một nguồn tài nguyên khan hiếm. Thương hiệu 

là những nhà tiếp thị có kinh nghiệm tạo ra để giành 

chiến thắng trong cuộc chiến giành sự chú ý của người 

tiêu dùng. 

Sergio 

Zyman 

Một thương hiệu thực chất là là một tập hợp những kinh 

nghiệm của khách hàng với các sản phẩm hoặc dịch vụ. 

Ze Frank 

Thương hiệu là dư vị cảm xúc đến sau một kinh nghiệm 

(trải nghiệm sử dụng) với một sản phẩm, dịch vụ (thậm 

chí là một sản phẩm cũ) của một doanh nghiệp. 

Marketer 

Việt Nam 

Thương hiệu là một bài thơ, là một lời hứa trong tình 

yêu. Lời hứa ấy giúp tình yêu thêm gắn kết, làm người 

yêu của bạn có cảm giác an toàn. Khi lời hứa đó đủ sức 

ảnh hưởng, tình yêu đó đủ lớn thì bao nhiêu họ cũng bỏ. 

Gregory 

(2001) 

Thương hiệu là tổng hợp của tất cả những gì được biết 

đến, suy nghĩ tới, cảm giác và cảm nhận được về một 

doanh nghiệp, dịch vụ hoặc sản phẩm. 

Myers 

(2003) 

Có sự khác biệt cơ bản giữa một sản phẩm và một 

thương hiệu mặc dù hầu hết người tiêu dùng sử dụng 

chúng thay thế lẫn nhau. Một sản phẩm là một cái gì đó 

có xu hướng thỏa mãn các lợi ích chức năng trong khi 

một thương hiệu sẽ mang lại nhiều hơn thế. 
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Martensen 

và Gronholdt 

(2004) 

Một thương hiệu không phải là một sự vật, một sản 

phẩm, một doanh nghiệp hoặc một tổ chức. Một thương 

hiệu không tồn tại trong thế giới vật chất, đó là một khái 

niệm tinh thần. 

Kankins 

(2005) 

Thương hiệu là một tập hợp những liên tưởng trong tâm 

trí của người tiêu dùng đến một sản phẩm hay dịch vụ 

nào đó. Những liên tưởng này hình thành trong tâm 

tưởng của người tiêu dùng thông qua những trải nghiệm 

của họ với thương hiệu đó hoặc thông qua các kênh 

truyền thông, lời truyền miệng,… 

Jeff Bezos, 

Giám đốc 

điều hành 

của 

Amazon.com 

Thương hiệu là những gì mọi người nói về bạn khi bạn 

không có ở đó. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Như vậy, thương hiệu là tài sản vô hình và có giá trị của doanh nghiệp. Nó là 

tổng hợp của rất nhiều yếu tố, những thành quả mà doanh nghiệp tạo dựng được 

trong suốt quá trình hoạt động của mình. Chính sự nổi tiếng của thương hiệu như 

là một đảm bảo cho lợi nhuận tiềm năng của doanh nghiệp.  

2.1.2. Thành phần và chức năng của thƣơng hiệu 

Thương hiệu bao gồm hai thành phần cơ bản, đó là thành phần chức năng và 

thành phần cảm xúc (Aaker, 1991). Thành phần chức năng bao gồm các yếu tố 

có mục đích cung cấp lợi ích chức năng sử dụng cho khách hàng, bao gồm các 

thuộc tính như công dụng, đặc trưng và chất lượng sản phẩm. Thành phần cảm 

xúc bao gồm các yếu tố giá trị mang tính biểu tượng nhằm tạo cho khách hàng 

những lợi ích về tâm lý. 

Thương hiệu có một số chức năng như sau: 

Một là phân khúc thị trường. Thông qua nghiên cứu thị trường, các doanh 
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nghiệp phân khúc thị trường theo nhiều tiêu chí khác nhau như địa lý, giới tính, 

thu nhập,…và dựa trên những lợi ích của mình, doanh nghiệp sẽ chọn những tiêu 

chí phân khúc phù hợp để xây dựng thương hiệu đặc thù, giúp người tiêu dùng dễ 

nhận biết và phân biệt sản phẩm của doanh nghiệp và phân biệt với hàng hóa và 

dịch vụ của các doanh nghiệp khác. 

Hai là tạo nên sự khác biệt trong suốt quá trình phát triển của sản phẩm. 

Nhằm tạo lòng trung thành của người tiêu dùng đối với sản phẩm và dịch vụ 

cũng như giảm chi phí trong sản xuất, đầu tư và tiếp cận người tiêu dùng, doanh 

nghiệp sẽ nhất quán những đặc trưng riêng cho thương hiệu trong suốt quá trình 

phát triển sản phẩm mới. Đồng thời, tính nhất quán đóng vai trò như một tấm lá 

chắn, bảo hộ doanh nghiệp trước sự bắt chước từ đối thủ cạnh tranh dưới dạng 

bảo hộ sở hữu trí tuệ. 

Ba là đưa sản phẩm khắc sâu vào tâm trí người tiêu dùng. Mục tiêu của 

thương hiệu là nhằm đưa sản phẩm, dịch vụ khắc sâu vào tâm trí người tiêu dùng, 

giúp họ nhớ, nhận diện và trung thành với sản phẩm, dịch vụ một cách lâu dài. 

Do vậy, việc thiết kế, xây dựng thương hiệu sao cho người tiêu dùng dễ nhận 

diện và khó quên là quan trọng nhất.  

Bốn là tạo nên định hướng và ý nghĩa cho sản phẩm. Chiến lược thương hiệu 

đòi hỏi sự nhất quán lâu dài. Mỗi sản phẩm và thương hiệu của cdoanh nghiệp 

đều hỗ trợ qua lại nhau trong suốt quá trình xây dựng và phát triển thương hiệu. 

Thương hiệu chứa đựng trong nó những thông tin về sản phẩm. Một thương hiệu 

lớn phải truyền tải được nội dung, phương hướng chiến lược, những cam kết và 

tạo được danh tiếng trên mọi thị trường.  

Năm là cam kết giữa nhà sản xuất với người tiêu dùng. Trên thị trường hiện 

nay, doanh nghiệp nào có chiến lược thương hiệu với cam kết rõ ràng và thực 

hiện đúng như những gì đã cam kết, đem đến cho người tiêu dùng sự thỏa mãn 

khi tiêu dùng sản phẩm thì chắc chắn doanh nghiệp đó sẽ nhận được những cảm 

nhận tốt đẹp và sự trung thành từ phía người tiêu dùng. 

2.1.3. Phân loại thƣơng hiệu 

Phân tích tổng hợp các loại thương hiệu là hết sức quan trọng để hiểu rõ về 
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thương hiệu bán lẻ và giá trị của thương hiệu bán lẻ trong đề tài này. Phân loại 

thương hiệu là một công việc quan trọng để nâng cao giá trị thương hiệu. Mỗi 

loại thương hiệu khác nhau sẽ có những đặc tính riêng nên cách thức nâng cao 

giá trị thương hiệu cho từng loại thương hiệu có thể rất khác nhau. Có rất nhiều 

cách phân loại thương hiệu, chẳng hạn như thương hiệu hàng hoá, thương hiệu 

sản phẩm, thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu dịch vụ, thương hiệu chính, 

thương hiệu phụ, thương hiệu bổ sung. Thương hiệu có thể được phân chia thành 

nhiều loại khác nhau tùy theo tiêu chí và góc nhìn khác nhau, chẳng hạn như ở 

góc độ doanh nghiệp thì có thể phân loại thành thương hiệu doanh nghiệp và 

thương hiệu sản phẩm hay ở một góc độ khác giữa nhà sản xuất và nhà phân phối 

thì có thể phân loại thành thương hiệu riêng hay nhãn hàng riêng. Nhìn chung, có 

hai cách phân loại thương hiệu phổ biến như sau:  

Một là, thương hiệu cá biệt, thương hiệu gia đình, thương hiệu tập thể và 

thương hiệu quốc gia. 

Hai là, thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu sản phẩm, thương hiệu cá 

nhân, thương hiệu chứng nhận và thương hiệu riêng. 

2.1.4. Đánh giá thƣơng hiệu 

Theo lý thuyết về đánh giá thương hiệu, Paul Temporal (2012) đưa ra 12 tiêu 

chí mà tất cả thương hiệu mạnh hàng đầu của thế giới đều thỏa mãn. Các tiêu chí 

này là cơ sở của đánh giá thương hiệu, cụ thể như sau: 

Một là, có một tầm nhìn thương hiệu. Tầm nhìn thương hiệu, xét về bản chất 

cũng giống như tầm nhìn một doanh nghiệp. Tầm nhìn thương hiệu doanh nghiệp 

giúp định hướng cho chiến lược, xác lập nên những chuẩn mực giá trị cho con 

người bên trong doanh nghiệp và con người bên ngoài tức người tiêu dùng thông 

qua thực thể trao đổi là thương hiệu sản phẩm. Tầm nhìn thương hiệu được triển 

khai dưới nhiều hình thức khác nhau từ thông điệp tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị tư 

tưởng hay đạo đức, trách nhiệm xã hội hay cụ thể hơn như một bài hát tập thể 

chung của doanh nghiệp, một khẩu hiệu hành động, những buổi sinh hoạt tập thể, 

các hoạt động xã hội, những buổi nói chuyện chân tình của lãnh đạo doanh 

nghiệp. Tất cả đều góp phần xây dựng và thông đạt tầm nhìn thương hiệu hay 
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tầm nhìn doanh nghiệp đến với hai nhóm đối tượng bên trong và bên ngoài doanh 

nghiệp. Điều quan trọng khi đánh giá không chỉ là nội dung tầm nhìn mà là sự 

lan tỏa của tầm nhìn đến toàn thể mọi thành viên và hệ thống quản trị. 

Hai là, có cơ sở vốn tình cảm hay năng lực của lòng tin. Đây là một khái 

niệm mới do chính Paul Temporal đưa ra. Vốn tình cảm được hiểu ở đây là 

nguồn vốn có được sự đồng tâm hiệp lực của cả tập thể mọi thành viên và cổ 

đông của doanh nghiệp, kể cả những đối tác thân cận nhất. Bên cạnh đó, nó còn 

là vốn tình cảm của những đối tượng bên ngoài, chính là người tiêu dùng hay 

người sử dụng cuối cùng. Vốn tình cảm của của người tiêu dùng thể hiện thông 

qua trải nghiệm của người tiêu dùng đối với thương hiệu và sản phẩm.  

Ba là, có chiến lược đa dạng hóa hay định vị đa dạng. Trước xu thế xã hội 

nói chung và thị trường nói riêng đang thay đổi nhanh chóng, marketing xác lập 

chiến lược đa dạng hóa hay sẵn sàng ứng phó với những thay đổi. Như vậy, khả 

năng ứng phó linh hoạt trong các tình huống thị trường hay trong những môi 

trường kinh doanh khác nhau cũng là một thước đo của sức khỏe một thương 

hiệu mạnh. Các phương pháp lượng hóa trong quản trị nói chung và quản trị 

thương hiệu nói riêng đều đưa ra những tiêu chí mới về khả năng linh hoạt của hệ 

thống quản trị, tư duy mở và tính chủ động. Đa dạng hóa dưới góc độ marketing 

được thể hiện có phương pháp chứ không phải là những quyết định mang tính 

chất suy đoán hay cảm tính.  

Bốn là, luôn bám sát tầm nhìn và giá trị doanh nghiệp. Ứng xử của thương 

hiệu thường thông qua hai cách, bao gồm thông qua lợi ích sản phẩm bằng trải 

nghiệm và thông qua truyền thông thương hiệu. Đây là sự cam kết của doanh 

nghiệp đối với công chúng và khách hàng mục tiêu của mình. Sản phẩm, chất 

lượng và hình ảnh của thương hiệu phải luôn góp phần gia cố thêm sự bền vững 

của thương hiệu doanh nghiệp. Sự bền vững của thương hiệu doanh nghiệp và 

tầm nhìn doanh nghiệp sẽ tạo ra động lực thúc đẩy mọi thành viên hành động vì 

lợi ích của khách hàng và lợi ích chung của thương hiệu, bao hàm lợi ích cá nhân 

của từng thành viên.  
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Năm là, luôn gần gũi và liên đới với khách hàng, kết hợp sự hài hòa và cân 

bằng với trạng thái cách tân. Thương hiệu thành công luôn gắn bó rất gần gũi và 

có trách nhiệm với khách hàng và với cả cộng đồng. Việc thể hiện mình là một 

thành viên gần gũi và có trách nhiệm cũng được cụ thể hóa bằng hành động cụ 

thể chứ không chỉ qua truyền thông, những hình ảnh đẹp hay những lời sáo rỗng. 

Thương hiệu mạnh gắn với mối quan tâm của cộng đồng, là người dẫn đầu, là 

người có trách nhiệm.  

Sáu là, không bị bó buộc trong một kiến trúc thương hiệu cứng nhắc. Một 

kiến trúc thương hiệu cứng nhắc trong thực tế lại trở nên dễ bị thương tổn bởi 

một cấu trúc cứng nhắc bộc lộ rõ chiến lược không thay đổi và hạn chế năng lực 

sáng tạo của thương hiệu và của sản phẩm. Nó làm triệt tiêu yếu tố bất ngờ và 

khả năng làm khác biệt hóa. Một kiến trúc thương hiệu không chỉ thể hiện qua 

tên thương hiệu mà còn thể hiện ở tư tưởng bất biến đổi trong việc xác lập các 

thương hiệu con và ngay cả việc hình thành thông điệp, tính cách và các yếu tố 

nhận diện.  

Bảy là, sử dụng truyền thông đa kênh với một năng lực tài chính tương xứng. 

Truyền thông đa kênh hay truyền thông tích hợp là những động thái tất yếu mà 

một thương hiệu sẽ thể hiện. Việc đa dạng hóa truyền thông sẽ giúp thương hiệu 

lan tỏa với một phổ rộng của nhóm đối tượng công chúng kể cả nhóm mục tiêu, 

nhóm tiềm năng và nhóm tác động. Năng lực tài chính đồng thời cũng vừa là 

thước đo của thành công. Vì vậy, một thương hiệu mạnh là thương hiệu có năng 

lực tài chính dồi dào cũng là điều tất yếu. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là khả 

năng linh hoạt và sáng tạo trong việc vận dụng những kênh truyền thông và 

phương thức khai thác truyền thông nhằm tối đa hóa năng lực tiếp cận của 

thương hiệu với công chúng mục tiêu của mình. Một thương hiệu mạnh luôn đặt 

bài toán tài chính cho cả mục tiêu thương hiệu. 

Tám là, luôn hướng đến chất lượng cao nhất với giá trị tương xứng với mong 

đợi của khách hàng. Thực ra, chất lượng không chỉ tương xứng với mong đợi của 

khách hàng mà đôi khi còn vượt quá sự mong đợi và gây bất ngờ. Chất lượng ổn 

định là điều kiện tối thiểu. Chất lượng không ngừng cải tiến, cộng với những yếu 
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tố bất ngờ về những lợi ích mà khách hàng được hưởng tạo ra không chỉ là sự 

thỏa mãn mà còn là sự ngưỡng mộ, sự hãnh diện và sự trung thành. Lợi ích của 

một thương hiệu hoàn toàn không chỉ là những lợi ích vật chất hay lợi ích lý tính 

có thể đo lường dễ dàng.  

Chín là, được khách hàng đánh giá cao về mức giá cần thiết phải trả. Một 

thương hiệu thành công đạt được mức premiumness (mức giá trị cộng thêm do 

chính thương hiệu tạo ra) cao hơn các đối thủ cùng nhóm. Tuy nhiên, chúng ta 

đừng hiểu lầm giữa khái niệm premiumness và sự nhất thiết phải tăng giá bán. 

Đây là hai khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Chính sự sẵn sàng chọn lựa một 

thương hiệu sẽ tạo ra một số lượng khách hàng lớn hơn. Vì thế, lợi nhuận sẽ cao 

hơn các đối thủ càng nhiều chứ không phải chính sự tăng giá sẽ mang lại lợi 

nhuận.  

Mười là, luôn giữ lời hứa, luôn cung cấp trải nghiệm thương hiệu tuyệt vời. 

Việc thể hiện ứng xử có văn hóa và chuẩn mực là tiêu chuẩn không thể thiếu của 

một thương hiệu mạnh. Thương hiệu mạnh luôn giữ lời hứa và đồng thời phải 

biết cách xin lỗi. Một thương hiệu mạnh cung cấp trải nhiệm tiêu dùng tuyệt vời 

và hơn thế, nó còn thể hiện mình là chỗ dựa tinh thần, sự tin cậy, sự chia sẻ và 

còn nhiều giá trị tinh thần khác nữa. Một thương hiệu là tổng hòa giữa sản phẩm 

(thông qua một tập các lợi ích), hệ thống nhận diện (logo, tên thương hiệu, thông 

điệp) và hình ảnh, tính cách thương hiệu là những phương cách giao tiếp và thỏa 

mãn nhu cầu của khách hàng. 

Mười một là, thương hiệu luôn được giám sát quản trị hiệu quả bởi các giám 

đốc thương hiệu có năng lực và bằng một hệ thống quản trị thương hiệu. Theo 

mô hình marketing “7P”, thương hiệu thành công không chỉ có các giải pháp 

đúng (tức 4P) mà còn được quản trị bởi những con người có năng lực. Con người 

và tính chuyên nghiệp là hai yếu tố bổ sung cho một mô hình marketing thành 

công. Hệ thống quản trị thành công là hệ thống lấy quản trị thương hiệu làm 

trọng tâm, các chức năng quản trị thương hiệu nói riêng và marketing nói chung 

được đặt ở vị trí trung tâm và phối hợp hài hòa với các chức năng khác một các 

hiệu quả.  
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Mười hai là, giá trị thương hiệu tăng đều mỗi năm. Giá trị thương hiệu tăng 

đều mỗi năm hoặc luôn giữ vị trí hàng đầu là kết quả cuối cùng mà thương hiệu 

mang lại cho doanh nghiệp và các cổ đông. Giá trị thương hiệu thường tỉ lệ thuận 

với số lượng khách hàng mà nó chinh phục được và mức độ tình cảm mà nó 

chiếm lĩnh trong số khách hàng đó.  

2.1.5. Phân biệt thƣơng hiệu và nhãn hiệu 

Theo định nghĩa tại Khoản 16, Điều 4, Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2009 thì 

nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá 

nhân khác nhau. Hiện nay, nhãn hiệu chiếm lĩnh một vị trí quan trọng trong 

thương mại. Nhãn hiệu có thể được mua bán hoặc có thể cho thuê quyền sử dụng. 

Nhãn hiệu có thể được bảo hộ trong nước hoặc quốc tế. 

Theo Điều 785, Bộ Luật Dân sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 

thì nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ 

cùng loại của các cơ sở sản xuất kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hóa có 

thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một 

hoặc nhiều màu sắc. 

Theo Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ (2001) thì nhãn hiệu hàng hóa là 

những dấu hiệu của doanh nghiệp dùng để phân biệt với hàng hóa cùng loại của 

doanh nghiệp khác. 

Theo Philip Kotler (2005) thì nhãn hiệu sản phẩm là tên, thuật ngữ, dấu hiệu, 

biểu tượng, hình vẽ hay sự phối hợp giữa chúng, có công dụng dùng để xác nhận 

hàng hóa hay dịch vụ của một người bán hay một nhóm người bán và phân biệt 

chúng với các hàng hóa, dịch vụ của các đối thủ cạnh tranh. 

Nhãn hiệu đã được sử dụng từ thời xa xưa khi các nhà sản xuất muốn phân 

biệt hàng hóa của mình. Thuật ngữ nhãn hiệu “brand” xuất phát từ người Aixơlen 

cổ đại với nghĩa là đốt cháy “to burn”. Sự tự hào về hàng hóa do chính mình sản 

xuất không phải là lý do chính để sử dụng nhãn hiệu. Thật ra, các nhà sản xuất 

muốn khách hàng nhận biết được nhà sản xuất với hy vọng rằng khách hàng sẽ 

mua lại trong những lần sau hay giới thiệu với người khác. Ban đầu thì người ta 

đóng dấu nhãn hiệu cho các loại gia súc, về sau thì các nhà sản xuất gốm, da thú 



44 

 

 

và tơ lụa cũng sử dụng phương pháp này để phân biệt các sản phẩm của họ với 

nhà sản xuất khác. 

Một dấu hiệu có khả năng đăng ký nhãn hiệu phải đáp ứng được các tiêu 

chuẩn do các Cơ quan nhãn hiệu quốc gia đặt ra và các tiêu chuẩn quốc tế. Có hai 

tiêu chí chính để xem xét, bao gồm (1) Nhãn hiệu phải độc đáo và/hoặc có khả 

năng phân biệt các sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp này với các sản 

phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp khác, (2) Nhãn hiệu không mô tả sản phẩm/dịch 

vụ có thể gây hiểu lầm hoặc vi phạm các trật tự xã hội và đạo đức xã hội. 

Thương hiệu theo định nghĩa của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới là một dấu 

hiệu (hữu hình và vô hình) đặc biệt để nhận biết một sản phẩm hàng hoá hay một 

dịch vụ nào đó được sản xuất hay được cung cấp bởi một cá nhân hay một tổ 

chức. Thương hiệu là khái niệm trong người tiêu dùng về sản phẩm với dấu hiệu 

của nhà sản xuất gắn lên mặt, lên bao bì hàng hoá nhằm khẳng định chất lượng 

và xuất xứ sản phẩm. Thương hiệu thường gắn liền với quyền sở hữu của nhà sản 

xuất và thường được uỷ quyền cho người đại diện thương mại chính thức. 

Hiện nay, ở Việt Nam chưa có định nghĩa về thương hiệu mà chỉ đưa ra định 

nghĩa về nhãn hiệu và do đó, chỉ có nhãn hiệu mới là đối tượng được bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Trong khi đó, theo hệ thống luật Anh - Mỹ, 

thương hiệu có thể được bảo hộ và người chủ sở hữu thương hiệu đã đăng kí sẽ 

có quyền kiện bất cứ ai xâm phạm đến thương hiệu của mình. Một nhà sản xuất 

thường được đặc trưng bởi một thương hiệu nhưng có thể có nhiều nhãn hiệu 

hàng hóa khác nhau. Thuật ngữ thương hiệu đôi khi cũng được sử dụng để đề cập 

tới bất cứ đặc tính khác biệt nào của hàng hóa đã được xác nhận, đặc biệt là các 

tính chất đặc trưng của sản phẩm được nhiều người biết tới. Quyền bảo hộ 

thương hiệu chỉ thực sự có được khi đã sử dụng và đăng kí thương hiệu đó cho 

một dòng sản phẩm hoặc dịch vụ nhất định. Quyền sở hữu đối với thương hiệu có 

thể sẽ bị loại bỏ hoặc không tiếp tục được bảo hộ nữa nếu nó không tiếp tục được 

sử dụng. Vì thế, chủ thương hiệu phải sử dụng thương hiệu của mình nếu muốn 

duy trì quyền này. Thực tế, thương hiệu và nhãn hiệu có những điểm khác nhau 

như sau:  
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Sự khác biệt đầu tiên là trên phương diện pháp lý, Luật Sở hữu Trí tuệ Việt 

Nam chưa có định nghĩa về thương hiệu mà chỉ đưa ra định nghĩa về nhãn hiệu 

và do đó, chỉ có nhãn hiệu mới là đối tượng được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại 

Việt Nam. Một doanh nghiệp cạnh tranh chỉ có thể “nhái” được nhãn hiệu. Vì chỉ 

có nhãn hiệu là đối tượng của Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam nên  nhãn hiệu được 

các cơ quan quản lý Nhà nước công nhận và bảo hộ còn thương hiệu là kết quả 

phấn đấu lâu dài của doanh nghiệp và người tiêu dùng chính là người công nhận. 

Thứ hai, nói đến thương hiệu là nói đến hình tượng về hàng hóa trong tâm trí 

người tiêu dùng còn nhãn hiệu lại có thể là từ ngữ, hình ảnh, biểu tượng…giúp 

người tiêu dùng nhận diện bên ngoài của hàng hóa. 

Thứ ba, thương hiệu tồn tại lâu hơn nhãn hiệu. Có những thương hiệu nổi 

tiếng mãi theo thời gian nhưng nhãn hiệu thì thay đổi theo những yếu tố tác động 

bên ngoài nhất định như thị hiếu người tiêu dùng,...  

Ngoài ra, thương hiệu và nhãn hiệu còn khác nhau ở một số khía cạnh như 

thương hiệu là có giá trị và có thể định lượng được bằng tiền, một thương hiệu 

mạnh sẽ mang lại cho doanh nghiệp cơ hội thu được một mức giá cao hơn từ 

người tiêu dùng so với sản phẩm cùng loại, thương hiệu mạnh giúp cắt giảm chi 

phí hay thương hiệu mạnh sẽ cũng cố tính bền vững cho doanh nghiệp.  

Tóm lại, nói một cách dễ hiểu, nhãn hiệu (phần xác) là một sự thể hiện của 

thương hiệu (phần hồn). Doanh nghiệp chỉ có một thương hiệu nhưng có thể có 

nhiều nhãn hiệu.  

2.2. Cơ sở lý thuyết về doanh nghiệp bán lẻ 

2.2.1. Khái quát về doanh nghiệp bán lẻ 

Theo Philip Kotler (2005) thì bán lẻ là mọi hoạt động nhằm bán hàng hóa hay 

dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng để họ sử dụng cho cá nhân, 

không mang tính thương mại. Theo định nghĩa này thì bất kỳ một tổ chức nào 

làm công việc này cũng là một tổ chức bán lẻ, bất kể hàng hóa hay dịch vụ đó 

được bán như thế nào (bán trực tiếp, qua bưu điện, qua điện thoại hay qua máy 

bán hàng tự động) và ở đâu (trong cửa hàng, trong chợ, trên đường phố hay tại 

nhà người tiêu dùng). 
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Trong thương mại, doanh nghiệp bán lẻ mua hàng hoá với số lượng lớn từ nhà 

sản xuất hoặc nhà nhập khẩu, trực tiếp hoặc qua nhà bán buôn và sau đó bán lại 

từng mặt hàng hoặc lượng nhỏ hàng hoá tới người tiêu dùng cuối cùng. Doanh 

nghiệp bán lẻ nằm ở mắt xích cuối cùng nối nhà sản xuất với người tiêu dùng. Các 

nhà sản xuất coi bán lẻ là một khâu quan trọng trong chiến thuật phân phối. 

Như vậy, bán lẻ là các hoạt động phân phối, hàng hoá dịch vụ trực tiếp cho 

người tiêu dùng cuối cùng nhằm nhu cầu sử dụng cá nhân, phi thương mại. Tất 

cả các hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ trực tiếp cho người tiêu dùng cuối cùng 

để họ sử dụng vào mục đích cá nhân không mang tính thương mại đều được coi 

là bán lẻ. 

Bán lẻ bao gồm việc bán hàng hóa từ một địa điểm cố định như khu bách hóa 

tổng hợp hoặc Ki ốt hoặc qua đường bưu điện. Bán lẻ có thể còn bao gồm cả dịch 

vụ hỗ trợ như phân phối. Người mua hàng có thể là cá nhân hoặc doanh nghiệp. 

Trong thương mại, người bán lẻ mua hàng hóa và sản phẩm với khối lượng lớn 

từ nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu hoặc thông qua người bán buôn và sau đó, 

bán ra với khối lượng nhỏ hơn cho người tiêu dùng cuối cùng. Người bán lẻ nằm 

ở đoạn cuối của chuỗi cung cấp.  

Có nhiều tiêu chí phân loại của hàng bán lẻ, chẳng hạn như phân theo mức 

độ phục vụ, phân theo giá bán, phân theo tính chất của gian hàng, phân theo mô 

hình kinh doanh. Trong đó, phân theo mô hình kinh doanh thì có cửa hàng bán lẻ 

chuyên doanh, cửa hàng tạp hóa, cửa hàng tiện ích, chợ, siêu thị, trung tâm 

thương mại. 

Hệ thống bán lẻ là tập hợp có tổ chức các thành phần với những mối liên hệ 

về cấu trúc và chức năng xác định nhằm thực hiện những mục tiêu xác định là 

đưa hàng hóa đến tay người tiêu dùng cuối cùng nhằm phục vụ cho mục đích tiêu 

dùng cá nhân và hộ gia đình. Trong hệ thống bán lẻ bao gồm các nhân tố như 

người sản xuất, người tiêu dùng cuối cùng, hệ thống trung gian, hệ thống kho 

tàng, bến bãi, cửa hàng, phương tiện vận chuyển, hệ thống thông tin thị trường, 

các dịch vụ mua và bán (thanh toán, hợp đồng,...) và các hoạt động hỗ trợ quảng 

bá khác. Trong đó, kênh phân phối hàng hóa có thể hiểu như là một tập hợp các 
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doanh nghiệp, cá nhân độc lập và phụ thuộc lẫn nhau tham gia vào quá trình đưa 

hàng hoá từ người sản xuất đến người tiêu dùng. Cấu trúc kênh phân phối của hệ 

thống bán lẻ chịu ảnh hưởng của các yếu tố cơ bản như chiều dài của kênh phân 

phối bán lẻ, chiều rộng của kênh phân phối bán lẻ và các loại trung gian ở mỗi 

cấp độ của hệ thống phân phối bán lẻ. 

Doanh nghiệp bán lẻ là doanh nghiệp bán hàng hoá ra công chúng với số 

lượng tương đối nhỏ để sử dụng hoặc tiêu dùng thay vì bán lại. 

2.2.2. Các đặc điểm của doanh nghiệp bán lẻ 

Mục đích của đề tài nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến 

giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp bán lẻ. Vì vậy, doanh nghiệp bán lẻ là 

trọng tâm nghiên cứu của đề tài này cần được khảo sát chi tiết. Hoạt động bán lẻ 

có rất nhiều chức năng bao gồm các chức năng cơ bản như chức năng mua và 

bán, chức năng thông tin, chức năng vận tải, chức năng phân loại và tiêu chuẩn 

hoá các loại hàng hoá, chức năng lưu kho, bảo quản sản phẩm, chức năng chia sẻ 

rủi ro, chức năng cung cấp tài chính.  

Hình thức tổ chức bán lẻ được phân chia ra thành hai loại là loại hình tổ chức 

bán lẻ truyền thống (gọi chung là bán lẻ truyền thống) và loại hình tổ chức bán 

bán lẻ hiện đại (gọi chung là bán lẻ hiện đại).  

Hình thức bán lẻ truyền thống là phương thức bán lẻ trong đó chủ yếu sử 

dụng phương thức bán hàng thủ công, trực tiếp. Việc thực hiện mua bán đòi hỏi 

người bán và người mua phải trực tiếp gặp gỡ, trao đổi và thỏa thuận về tên hàng, 

số lượng, chất lượng, giá cả và các điều kiện mua hàng khác. Hình thức này đòi 

hỏi người bán hàng phải thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến việc bán 

hàng từ khâu chào khách hàng, giới thiệu sản phẩm, đóng gói, nhận tiền và tiễn 

khách. Hình thức bán lẻ truyền thống bao gồm chợ, các cửa hàng bán lẻ truyền 

thống và buôn bán hàng rong.  

Hình thức bán lẻ hiện đại là hình thức bán hàng theo phương thức tự phục vụ 

hoặc kết hợp chọn lấy hàng trên giá trưng bày cho khách hàng và để khách hàng 

tự lựa chọn hàng trên giá trưng bày để ngõ với sự hỗ trợ của nhân viên bán hàng. 

Phương thức bán lẻ hiện đại này đòi hỏi có sử dụng các phương tiện khoa học kỹ 
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thuật hiện đại vào việc quản lý và tổ chức hoạt động kinh doanh. Như vậy, theo 

hình thức bán hàng này, người mua hàng thường tự mình thực hiện toàn bộ công 

đoạn lựa chọn và mua hàng mà không cần có sự giúp đỡ và hỗ trợ từ phía người 

bán hàng. 

2.2.3. Vai trò của hoạt động bán lẻ 

Khi hoạt động bán lẻ phát triển tốt, lành mạnh thì nhờ đó sản xuất tăng, phục 

vụ được nhu cầu của người tiêu dùng và góp phần thúc đẩy tăng trưởng của nền 

kinh tế. 

Hoạt động bán lẻ có vai trò điều tiết hàng hóa. Nó điều tiết hàng hóa từ nơi 

sản xuất tới người tiêu dùng. Nó điều tiết hàng hóa ở tất cả các vùng miền từ 

thành phố, nông thôn, vùng sâu, vùng xa bất kể nơi đâu có nhu cầu. Hoạt động 

bán lẻ phát triển nó đảm bảo cung cấp hàng hóa công bằng cho mọi người dân 

trên khắp các vùng trên cả nước. Do vậy, hoạt động bán lẻ cũng có vai trò góp 

phần vào việc giảm khoảng cách giàu nghèo giữa các khu vực. 

Cơ cấu thương mại có những biến đổi sâu sắc khi mà hoạt động bán lẻ phát 

triển. Khi đó thị trường ngày càng lành mạnh, cạnh tranh hiệu quả hơn. Sự phát 

triển của hoạt động bán lẻ cũng tăng cường khả năng tự điều tiết, ít chịu ảnh 

hưởng của nhà nước và thị trường hơn. Khi hoạt động bán lẻ phát triển tức là 

hàng hóa phong phú và với nhiều nhà phân phối cộng với các quy định cạnh 

tranh lành mạnh thì chắc chắn người tiêu dùng sẽ nhận được hàng hóa tốt nhất 

với giá cả hợp lý nhất. 

Trong nền sản xuất hàng hóa kinh tế thị trường có xuất hiện mâu thuẫn cơ 

bản giữa một nền sản xuất hàng hóa lớn và nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. 

Sở dĩ có mâu thuẫn đó là do vô số người tiêu dùng khác nhau lại có những nhu 

cầu, sở thích khác nhau. Khi xã hội ngày càng phát triển thì sự đa dạng của nhu 

cầu ngày càng tăng. Trong khi đó, các doanh nghiệp phải tăng quy mô sản xuất 

để tối đa hóa lợi nhuận. Hoạt động bán lẻ có vai trò giải quyết được mâu thuẫn cơ 

bản đó. 
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2.3. Cơ sở lý thuyết về giá trị thƣơng hiệu 

2.3.1. Định nghĩa giá trị thƣơng hiệu 

Giá trị thương hiệu là nội dung cốt lõi trong quản trị thương hiệu (Keller và 

Lehmann, 2006). Người tiêu dùng phát triển tình cảm và các liên tưởng với 

thương hiệu và trở thành trung thành với thương hiệu vì các giá trị mà thương 

hiệu mang lại cho mình (Barwise, 1993). Nếu như thương hiệu được coi là phần 

nổi của tảng băng thì phần chìm nằm bên dưới tảng băng, phần mà quyết định 

đến sự tồn vong của doanh nghiệp đó chính là giá trị thương hiệu.  

Về mặt cơ bản, thông qua giá trị thương hiệu, các nhà làm marketing có thể 

đưa ra những chiến lược khác nhau tác động tới sự duy trì và phát triển một 

thương hiệu cho doanh nghiệp, Peter Doyle (2014) cũng đã nhận định khi một 

doanh nghiệp tạo ra một thương hiệu, nó có thể tạo ra sự ưa thích của khách hàng 

và thiết lập một bức tường phòng thủ chống lại đối thủ cạnh tranh. Mặc dù từ 

năm 1980, thuật ngữ giá trị thương hiệu đã xuất hiện nhưng vẫn chưa có một 

quan điểm nào thống nhất về nội dung cũng như cách đo lường giá trị thương 

hiệu. Vì vậy, khi xem xét các nghiên cứu hiện tại về giá trị thương hiệu thì tồn tại 

rất nhiều quan điểm dưới nhiều góc độ khác nhau như tài chính, người tiêu dùng 

và nhân viên.  

Giá trị thương hiệu theo quan điểm đánh giá dưới góc độ tài chính cũng được 

định nghĩa theo nhiều cách khác nhau. 

Bảng 2.2: Tổng hợp một số định nghĩa về giá trị thƣơng hiệu theo quan điểm 

đánh giá dƣới góc độ tài chính 

Tác giả Định nghĩa 

J.Walker Smith 

thuộc Yakelovic 

ClancySchudman 

Giá trị thương hiệu là trị giá có thể đo lường được về 

mặt tài chính của công việc kinh doanh một sản phẩm 

hay dịch vụ thông qua các hoạt động và chương trình 

kinh doanh thành công. 

John Brodsky 

thuộc tập đoàn 

Giá trị thương hiệu là sự hiệu quả về mặt doanh thu và 

lợi nhuận mà doanh nghiệp thu được từ kết quả của 
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Tác giả Định nghĩa 

NPD Group những nỗ lực marketing trong những năm trước đó so 

với thương hiệu cạnh tranh. 

Peter Farquhar  

 (1989) 

Giá trị thương hiệu là phần giá trị tăng thêm cho doanh 

nghiệp và khách hàng của sản phẩm được gắn thương 

hiệu đó. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Như vậy, ở góc độ tài chính, giá trị thương hiệu là tổng giá trị tăng thêm của 

thương hiệu khi nó được bán hoặc được tính đến trong bảng cân đối kế toán. 

Giá trị thương hiệu theo quan điểm đánh giá dưới góc độ người tiêu dùng 

được phân thành 2 loại, bao gồm (1) Đánh giá giá trị thương hiệu dựa vào lý 

thuyết tín hiệu, bắt nguồn từ học thuyết kinh tế thông tin dựa trên điều kiện thông 

tin thị trường là nguồn thông tin không hoàn hảo và bất cân xứng và (2) Đánh giá 

giá trị thương hiệu dựa vào lý thuyết tâm lý học nhận thức xuất phát từ thái độ 

của người tiêu dùng.  

Bảng 2.3: Tổng hợp một số định nghĩa về giá trị thƣơng hiệu theo quan điểm 

dựa vào ngƣời tiêu dùng 

Tác giả Định nghĩa 

Leuthesser 

(1988) 

Giá trị thương hiệu là tập hợp những liên tưởng, hành vi 

của khách hàng và các thành viên trong kênh đối với 

thương hiệu nhằm cho phép thương hiệu tạo ra được giá trị 

lớn nhất cũng như lợi nhuận lớn nhất thông qua những lợi 

thế mạnh, bền vững và khác biệt so với đối thủ cạnh tranh. 

Aaker (1991) 

Giá trị thương hiệu là tập hợp giá trị mà khách hàng liên kết 

với thương hiệu phản ánh các khía cạnh của nhận thức 

thương hiệu, liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận, 

lòng trung thành thương hiệu và các giá trị tài sản khác. 

Keller (1993) 
Giá trị thương hiệu là hiệu ứng khác biệt của kiến thức 

thương hiệu lên phản ứng của khách hàng đối với hoạt động 
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Tác giả Định nghĩa 

marketing thương hiệu. 

Kamakura và 

Russell 

(1993); Lassar 

và cộng sự  

(1995) 

Giá trị thương hiệu dựa vào khách hàng hình thành khi 

khách hàng quen thuộc với thương hiệu và nắm giữ những 

liên tưởng thuận lợi, mạnh và duy nhất trong bộ nhớ của 

mình. 

Aaker (1996) 

Giá trị thương hiệu là lòng trung thành, cảm nhận chất 

lượng, cảm nhận giá trị thương hiệu, cá tính thương hiệu, 

nhận thức của khách hàng đối với tổ chức, cảm nhận khác 

biệt, nhận thức thương hiệu, định vị thị trường, giá và mức 

độ phân phối. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Như vậy, giá trị thương hiệu được đánh giá theo quan điểm dựa vào người 

tiêu dùng là toàn bộ giá trị tăng thêm mà doanh nghiệp đó có được dựa trên phản 

ứng của khách hàng dẫn đến hành vi tiêu dùng sản phẩm hoặc dịch vụ của 

thương hiệu đó. 

Giá trị thương hiệu theo quan điểm đánh giá dưới góc độ nhân viên thì cho 

rằng giá trị thương hiệu là toàn bộ giá trị tăng thêm mà doanh nghiệp có được 

dựa trên sự thỏa mãn của nhân viên dẫn đến hành vi ứng xử tích cực của nhân 

viên trong việc truyền tải những giá trị của doanh nghiệp đến khách hàng và giới 

hữu quan khác cũng như là sự gắn bó của họ đối với tổ chức. 

Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về giá trị thương hiệu mà điển hình là 

những quan điểm đã được trình bày trên đây nhưng nhìn chung, hầu hết các cuộc 

nghiên cứu đều đánh giá và phân tích giá trị thương hiệu dưới góc độ người tiêu 

dùng. Xét về góc độ của ngành marketing ứng dụng thì việc đánh giá giá trị 

thương hiệu dựa vào người tiêu dùng sẽ giúp cho nhà quản trị nhận ra được gốc 

rễ của vấn đề để nâng cao giá trị thương hiệu một cách hiệu quả hơn. Cả hai 

phương pháp đánh giá dựa vào lý thuyết tín hiệu và dựa vào tâm lý học nhận 

thức đều có ưu điểm và nhược điểm riêng. Tuy nhiên, để đo lường giá trị thương 
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hiệu các doanh nghiệp bán lẻ, nghiên cứu này đi theo hướng thứ hai (dựa vào lý 

thuyết tâm lý học nhận thức) để thực hiện việc đo lường các thành phần của giá 

trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ. Phương hướng này được nhận định là 

phổ biến và phù hợp để áp dụng cho những nước có nền kinh tế đang phát triển 

như Việt Nam. Điểm chung trong các khái niệm này là có đề cập đến một hoặc 

một vài thành phần giá trị thương hệu mà Aaker đã nhắc đến. Vì vậy, tác giả sẽ 

chọn khái niệm giá trị thương hiệu theo quan điểm Aaker (1991) làm cơ sở 

nghiên cứu cho các thành phần của giá trị thương hiệu. 

Như vậy, giá trị thương hiệu là tập hợp các giá trị gắn liền với tên hoặc 

biểu tượng của thương hiệu mà những giá trị này sẽ được cộng vào sản phẩm 

hay dịch vụ nhằm gia tăng giá trị đối với những người liên quan. 

2.3.2. Cách tính giá trị thƣơng hiệu 

Giá trị của thương hiệu là một trong những mối quan tâm hàng đầu của 

doanh nghiệp. Do vậy, cách tính giá trị thương hiệu có ảnh hưởng rất lớn đến 

việc xác định giá trị của thương hiệu. Tùy thuộc vào hướng tiếp cận khác nhau 

mà các nhà nghiên cứu đề xuất nhiều cách tính khác nhau về giá trị thương hiệu. 

Theo Hiệp hội Marketing Việt Nam (2015), có năm phương pháp phổ biến được 

sử dụng để xác định giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ và có thể áp 

dụng theo từng trường hợp cụ thể như sau: 

Một là, dựa vào khả năng bán giá cao hơn bình thường. Khi khách hàng cảm 

thấy an tâm, tin tưởng vào uy tín và chất lượng của thương hiệu nào đó, họ sẵn 

sàng trả giá cao hơn bình thường. Đó chính là khả năng giá trị cộng thêm của 

thương hiệu mang lại cho một sản phẩm.  

Hai là, khả năng bán hàng dễ dàng hơn bình thường. Có những loại sản phẩm 

không phù hợp để định giá theo phương pháp dựa vào khả năng bán giá cao hơn 

bình thường vì giá bán ra khá tương đương.  

Ba là, dựa vào chi phí để xây dựng thương hiệu. Dựa vào chi phí để xây 

dựng một thương hiệu tương tự, có thể so sánh được.  
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Bốn là, dựa vào giá cổ phiếu thị trường chứng khoán. Với doanh nghiệp đã 

tham gia thị trường chứng khoán, có thể định giá thương hiệu qua giá trị cổ 

phiếu.  

Năm là, khả năng tạo lợi nhuận nhiều hơn bình thường. Đây có lẽ là phương 

pháp tốt nhất để đánh giá thương hiệu. Trong đó, thu nhập tương lai thương hiệu 

có thể mang lại được ước tính rồi trừ bớt. Cách thứ nhất là dựa vào kế hoạch dài 

hạn, cụ thể là lấy con số lợi nhuận dự tính và trừ giảm đi. Cách thứ hai được áp 

dụng khi không muốn tính hoặc tính không được lợi nhuận trong tương lai mà 

thương hiệu có thể mang lại.  

2.3.3. Giá trị thƣơng hiệu doanh nghiệp bán lẻ 

Thương hiệu bán lẻ đề cập đến thương hiệu của doanh nghiệp bán lẻ, khác 

với thương hiệu của nhà xuất được bán trong cửa hàng hoặc siêu thị bán lẻ. 

Trong nhiều thập kỷ qua, nghiên cứu về vốn giá trị thương hiệu doanh nghiệp 

bán lẻ (Farquhar, 1989) đã phát triển. Trong những nghiên cứu này, nhiều nghiên 

cứu đã khảo sát về giá trị thương hiệu tạo ra cho các nhà sản xuất và cuối cùng là 

cho người tiêu dùng (Keller và Lehmann, 2006). Tuy nhiên, có một thực tế là 

một số lượng lớn các sản phẩm không được bán trực tiếp cho người tiêu dùng 

nhưng được phân phối gián tiếp thông qua các doanh nghiệp bán lẻ. Các doanh 

nghiệp bán lẻ lớn ở nước ngoài như Aldi, Tesco hay Wal-Mart hoặc Coopmart và 

Metro ở Việt Nam thường có nhiều quyền lực hơn nhà cung cấp của họ và quyết 

định của họ mang theo một sản phẩm hay không có thể ảnh hưởng đáng kể tới sự 

thành công của nhà sản xuất. Nếu các doanh nghiệp bán lẻ tin rằng một thương 

hiệu cụ thể không làm tăng doanh số, lợi nhuận và sự phát triển của họ, họ sẽ loại 

bỏ nó khỏi các kệ hàng của mình (Sloot và Verhoef, 2008). Mặt khác, nếu doanh 

nghiệp bán lẻ nhận thức rằng thương hiệu mang lại giá trị cho họ, họ có thể cung 

cấp không gian kệ thích hợp hoặc sẵn sàng hợp tác với các hoạt động tiếp thị của 

nhà sản xuất (ví dụ, trưng bày trong cửa hàng, hợp tác quảng cáo,…). Đối với các 

doanh nghiệp bán lẻ, việc lựa chọn đúng thương hiệu và hoặc sản phẩm là điều 

quan trọng đối với sự thành công của họ, phần lớn doanh thu và lợi nhuận của 
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hầu hết các doanh nghiệp bán lẻ được tạo ra từ việc bán các nhãn hiệu sản xuất 

(Ailawadi và Keller, 2004). 

Ở chiều ngược lại, giá trị thương hiệu của chính doanh nghiệp bán lẻ cũng vô 

cùng quan trọng trong việc thu hút người tiêu dùng và các nhà sản xuất. Giá trị 

thương hiệu của doanh nghiệp bán lẻ đề cập đến đánh giá toàn diện của người 

tiêu dùng về các khía cạnh khác nhau của thương hiệu của doanh nghiệp bán lẻ là 

những thương hiệu mạnh, hấp dẫn và độc đáo (Hartman và Spiro, 2005; Keller, 

1993) có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ và hành vi 

người tiêu dùng (Grewal và cộng sự, 2009). Sau thực tiễn lâu năm về thương 

hiệu của các nhà sản xuất, các doanh nghiệp bán lẻ ngày càng tìm kiếm các chiến 

lược để quản lý giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ của họ vì việc sở hữu 

thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ mạnh có tầm quan trọng vô cùng (ví dụ, khi thu 

hút người tiêu dùng hoặc tuyển dụng nhân viên). Target và Walmart xem xét 

thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ của họ là một yếu tố quan trọng trong chiến 

lược kinh doanh của họ và họ tiếp tục đầu tư vào các cửa hàng bán lẻ. Trong các 

lĩnh vực khác, Best Buy hay Kingfisher cũng tập trung vào các thương hiệu 

doanh nghiệp bán lẻ của họ và xem chúng như là nguồn tài nguyên có giá trị bởi 

vì các liên tưởng về thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ tích hợp trong bộ nhớ của 

người tiêu dùng, đặc biệt là các thuộc tính ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu 

doanh nghiệp bán lẻ (ví dụ, chủng loại, giá cả) có thể thay đổi giữa các ngành 

bán lẻ. 

Sự nổi lên của doanh nghiệp bán lẻ như một thương hiệu là một trong những 

xu hướng quan trọng nhất trong lĩnh vực bán lẻ (Grewal và cộng sự, 2004). Các 

thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ hoàn toàn khác với thương hiệu sản phẩm. Các 

thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ thường có nhiều tính chất giác cảm hơn các 

thương hiệu sản phẩm và có thể dựa vào kinh nghiệm của người tiêu dùng phong 

phú để tác động đến cổ phần của họ. Nâng cao giá trị thương hiệu doanh nghiệp 

bán lẻ thành công là rất quan trọng trong việc giúp ảnh hưởng đến nhận thức của 

người tiêu dùng và ảnh hưởng đến sự lựa chọn và sự trung thành của họ. Giá trị 

thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ dựa trên khách hàng liên quan đến một lối tắt 
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trong tâm trí của người tiêu dùng nhớ lại những yếu tố tích cực nổi bật nhất về sự 

hài lòng với những trải nghiệm mua sắm và mua sắm trong quá khứ và do đó, 

ảnh hưởng đến sự trung thành và mua tiếp trong tương lai và giảm thiểu ảnh 

hưởng tiềm ẩn của các nỗ lực của đối thủ cạnh tranh (Ailawadi và Keller, 2004). 

Trong hầu hết các ngành công nghiệp tiêu dùng, hình ảnh và giá trị thương hiệu 

doanh nghiệp bán lẻ cũng phụ thuộc vào các thương hiệu nhà sản xuất mà họ 

mang theo và giá trị của những thương hiệu đó. Các doanh nghiệp bán lẻ sử dụng 

thương hiệu nhà sản xuất để tạo ra sự quan tâm, sự bảo trợ và lòng trung thành 

của người tiêu dùng trong một cửa hàng (Ailawadi và Keller, 2004). 

Phần giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ được xác định bởi Arnett và 

cộng sự (2003) như là một tập hợp các tài sản thương hiệu và trách nhiệm liên 

quan đến một thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ (ví dụ Wal-Mart), tên và biểu 

tượng của nó, bổ sung hoặc loại trừ từ giá trị nhận thức của thương hiệu doanh 

nghiệp bán lẻ của người tiêu dùng (cả thực tế lẫn tiềm năng). Giá trị của doanh 

nghiệp bán lẻ như một thương hiệu là trọng tâm của định nghĩa này. Có hai cách 

tiếp cận có thể sử dụng để xác định giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ. Thứ 

nhất là phân tích giá trị của thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ từ quan điểm của 

các nhà quản lý bán lẻ (Baldauf, 2003, 2009). Thứ hai là phân tích lấy người tiêu 

dùng làm trung tâm, bao gồm cả việc phát triển các chỉ số giá trị thương hiệu của 

doanh nghiệp bán lẻ. Nghiên cứu hiện tại ủng hộ cho Jara (2009), người chỉ ra 

rằng thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ có thể được các nhà tiếp thị sử dụng để tối 

đa hoá giá trị tiềm năng của thương hiệu, đặc biệt quan tâm là khả năng cộng 

hưởng tiềm ẩn có thể được tạo ra bởi sự tương tác giữa thương hiệu và doanh 

nghiệp bán lẻ. 

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng các doanh nghiệp bán lẻ và nhà sản xuất 

có thể tạo ra sự cộng hưởng bằng cách hợp tác với nhau (Anderson và Narus, 

1990). Brodie và cộng sự (2002) đã cố gắng đưa ra sự hợp tác này bằng cách sử 

dụng thuật ngữ thị trường giá trị thương hiệu. Tuy nhiên, thị trường giá trị 

thương hiệu thiếu quan điểm của người tiêu dùng vì nó định hướng tài chính. Các 

nhà nghiên cứu khác đã mô tả cách thức xây dựng và quản lý giá trị thương hiệu 
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giữa các nhà sản xuất và các nhà bán lẻ nhưng những nỗ lực này đã được thực 

hiện trong bối cảnh doanh nghiệp và doanh nghiệp hơn là doanh nghiệp và người 

tiêu dùng. Tuy nhiên, nghiên cứu như vậy có thể hỗ trợ các nhà sản xuất và các 

doanh nghiệp bán lẻ xem xét mức độ liên minh giá trị thương hiệu của họ. Yoo 

và cộng sự (2000) kết hợp các yếu tố của kênh và hình ảnh lưu trữ vào việc đo 

lường giá trị thương hiệu như tiền đề của các khía cạnh thương hiệu của Aaker 

(1991). 

Chất lượng của một thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ cho thấy nhận thức của 

người tiêu dùng về chất lượng tổng thể hoặc tính ưu việt của một doanh nghiệp 

bán lẻ liên quan đến mục đích sử dụng của nó so với các thương hiệu doanh 

nghiệp bán lẻ khác. Trong bối cảnh này, khách hàng là những người có trải 

nghiệm về thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ và do đó, họ có thể đưa ra các tuyên 

bố chính xác về chất lượng (đúng) của một thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ cụ 

thể so với các thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ khác trên thị trường. Sự trung 

thành của khách hàng với thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ là cam kết sâu sắc 

trong việc tái mua nhất quán trong tương lai, bất chấp những ảnh hưởng về tình 

huống và các nỗ lực tiếp thị có tiềm năng gây ra hành vi chuyển đổi (Oliver, 

1997). Nhận thức của khách hàng về thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ là rất quan 

trọng đối với việc nâng cao giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ. 

2.3.4. Các đặc điểm của giá trị thƣơng hiệu doanh nghiệp bán lẻ 

Trọng tâm của đề tài nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh hưởng đến 

giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp bán lẻ. Do đó, đề tài cũng tập trung vào 

việc phân tích làm rõ các đặc điểm của giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ. 

Giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ dựa trên người tiêu dùng đại diện cho 

kiến thức và hiểu biết về doanh nghiệp bán lẻ tích hợp trong bộ nhớ của người 

tiêu dùng. Kiến thức và mối liên hệ của họ với một doanh nghiệp bán lẻ như một 

thương hiệu mạnh, hấp dẫn và độc đáo (Hartman và Spiro, 2005). Giá trị thương 

hiệu doanh nghiệp bán lẻ là một biến khái niệm (tương tự như biến khái niệm các 

thương hiệu của nhà sản xuất) bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tiếp thị hỗn hợp và do 

đó, ảnh hưởng đến lòng trung thành của người tiêu dùng. Các đặc điểm của giá 
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trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ gồm có các đặc điểm về chủng loại, giá cả, 

cách trưng bày, truyền thông tiếp thị và dịch vụ. Các đặc điểm này rất quan trọng 

đối với cả các doanh nghiệp bán lẻ trong rất nhiều lĩnh vực bán lẻ. Nhiều học giả 

cho rằng các đặc điểm trên của giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ là tín hiệu 

vững chắc cho thấy rằng người tiêu dùng cảm nhận được những kích thích cụ thể 

như những gợi ý thông tin để hình thành quan điểm của họ về một thương hiệu 

bán lẻ cụ thể (Jinfeng và Zhilong, 2009). Đặc biệt trong điều kiện không chắc 

chắn, người tiêu dùng sẽ tìm kiếm thêm thông tin trước khi đưa ra quyết định để 

giảm thiểu thiệt hại, ví dụ, trong khi các doanh nghiệp bán lẻ cung cấp cho người 

tiêu dùng thông tin bằng cách sử dụng các tín hiệu ảnh hưởng đến thái độ của 

người tiêu dùng và do đó, ảnh hưởng đến quyết định mua sắm của họ (ví dụ, lòng 

trung thành). Người tiêu dùng, đặc biệt là người tiêu dùng trung thành có thông 

tin về một doanh nghiệp bán lẻ có được qua trải nghiệm và được lưu giữ trong bộ 

nhớ như một mạng lưới các liên tưởng thương hiệu phụ thuộc lẫn nhau 

(Krishnan, 1996). Các học giả có xu hướng coi giá trị thương hiệu doanh nghiệp 

bán lẻ là một nút thương hiệu trong bộ nhớ của người tiêu dùng được liên kết với 

các liên tưởng thương hiệu khác nhau và các nút khác nhau. Sức mạnh và số liên 

kết giữa các nút này có thể được giải thích bởi mức độ kích hoạt đến từ các đặc 

điểm giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ hoặc các hoạt động truyền thông 

tiếp thị (Anderson, 1983).  

Tác động của giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ có thể sẽ khác nhau 

giữa các ngành bán lẻ. Động cơ mua sắm của người tiêu dùng trong các lĩnh vực 

bán lẻ (ví dụ, động cơ thực dụng và chủ nghĩa hưởng thụ) và tần suất mua khác 

nhau (ví dụ, hai lần một tuần so với mỗi tháng thứ hai trung bình trong bán lẻ 

hàng tạp hóa so với thời trang) có thể ảnh hưởng đến việc sử dụng các chương 

trình tiếp thị kích cầu trong các tình huống quyết định mua sắm. Lý thuyết mục 

tiêu mua sắm cho rằng mục tiêu mua sắm sẽ tác động đến sự nổi trội và tầm quan 

trọng của các đặc điểm giá trị thương hiệu đối với cá nhân người mua sắm. Mục 

tiêu mua sắm sẽ thúc đẩy người tiêu dùng tìm kiếm thông tin có liên quan và tạo 

nên một mạng thông tin bao gồm các đường dẫn thích hợp để giúp người mua đạt 
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được các mục tiêu cụ thể. Ví dụ, hầu hết người mua hàng tạp hóa chủ yếu đáp 

ứng mục tiêu của mình bằng cách dựa vào thông tin về chức năng như phân loại, 

giá và họ có thể đánh giá các thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ. Trong mạng 

thông tin kết hợp được tổ chức theo mục đích, người tiêu dùng chủ yếu tiếp cận 

những đặc điểm giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ liên quan đến mục tiêu 

mua sắm của họ. 

Interbrand, một công ty tư vấn thương hiệu hàng đầu đã chỉ ra rằng một 

thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ có giá trị cao sẽ có những đặc điểm bên trong 

và bên ngoài sau đây. Bốn yếu tố bên trong bao gồm sự minh bạch, cam kết, sự 

bảo vệ, sự đáp ứng thị trường. Sáu tố bên ngoài bao gồm tính xác thực, sự tương 

thích, sự khác biệt, sự nhất quán, sự hiện diện và mức độ hiểu biết cho thấy tác 

động thay đổi mà thương hiệu mang lại.  

2.3.5. Những lợi ích của giá trị thƣơng hiệu 

Lợi ích của giá trị thương hiệu cao là những lợi ích mà doanh nghiệp có được 

khi sở hữu thương hiệu này. Giá trị thương hiệu cao thường mang lại cho doanh 

nghiệp một số lợi ích như sau: 

Một là, gia tăng số lượng khách hàng. Khách hàng là người rất quan trọng, là 

yếu tố quyết định sự tồn tại của một doanh nghiệp. Một sản phẩm có thương hiệu 

có nghĩa là sản phẩm đó đã nhận được rất nhiều sự tin tưởng từ đại đa số khách 

hàng trong phân khúc mà sản phẩm hướng tới. Vì thế, theo tâm lý đám đông thì 

những khách hàng mới gia nhập vào phân khúc thị trường của sản phẩm đó sẽ có 

xu hướng lựa chọn những sản phẩm và dịch vụ đã có thương hiệu bởi vì những 

sản phẩm này đã được đại đa số người tiêu dùng tin tưởng vào chất lượng và uy 

tín của sản phẩm cũng như của doanh nghiệp trên thị trường. 

Hai là, duy trì được lượng khách hàng trung thành. Sự trung thành thương 

hiệu sẽ giúp doanh nghiệp duy trì được những khách hàng cũ trong một khoảng 

thời gian tương đối dài. Khi khách hàng lựa chọn mua một sản phẩm, khách hàng 

thường có xu hướng so sánh giá cả sản phẩm, chất lượng sản phẩm và chế độ hậu 

mãi giữa các doanh nghiệp với nhau. Một khi khách hàng đã chọn sản phẩm của 

doanh nghiệp, khách hàng tin tưởng là sản phẩm của doanh nghiệp là sản phẩm 
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vượt trội theo mong muốn của khách hàng. Do đó, khách hàng có xu hướng trung 

thành với doanh nghiệp hơn là tìm kiếm sản phẩm của nhà cung cấp mới. 

Ba là, giá trị thương hiệu có thể giúp doanh nghiệp đưa ra chính sách giá cao. 

Giá trị thương hiệu sẽ giúp cho doanh nghiệp thiết lập một chính sách giá cao và 

ít lệ thuộc hơn vào các chương trình khuyến mãi. Điều này có thể giúp doanh 

nghiệp tăng doanh thu và lợi nhuận. 

Bốn là, mở rộng kênh phân phối. Giá trị thương hiệu cao có thể giúp doanh 

nghiệp mở rộng và tận dụng tối đa kênh phân phối. Một thương hiệu mạnh sẽ hỗ 

trợ trong việc có được một vị trí tốt trong trưng bày sản phẩm. Ngoài ra, giá trị 

thương hiệu mạnh còn giúp doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận với nhà phân phối 

trong các chương trình tiếp thị cũng như là xúc tiến bán hàng của doanh nghiệp. 

Năm là, mở rộng thương hiệu. Giá trị thương hiệu cao còn tạo nền tảng cho 

sự phát triển lâu dài cho doanh nghiệp thông qua việc mở rộng thương hiệu. Một 

thương hiệu mạnh sẽ tạo điều kiện cho việc mở rộng thương hiệu mà không tốn 

kém nhiều chi phí. 

Sáu là, giá trị thương hiệu cao sẽ giúp doanh nghiệp tạo ràn cản đối với các 

đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn. Các doanh nghiệp tiềm ẩn muốn gia nhập vào thị 

trường thì phải tốn kém rất nhiều chi phí trong việc tìm kiếm khách hàng, đặc 

biệt là trong trường hợp khách hàng đã có sự trung thành với một thương hiệu đã 

có trên thị trường.  

2.4. Kinh nghiệm nâng cao giá trị thƣơng hiệu doanh nghiệp bán lẻ của một 

số doanh nghiệp bán lẻ trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các doanh 

nghiệp bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

2.4.1 Kinh nghiệm nâng cao giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ của một 

số doanh nghiệp bán lẻ trên thế giới 

Theo Interbrand (2014) thì các doanh nghiệp bán lẻ đã có những thay đổi đáng 

kể trong những năm gần đây. Nhân khẩu học đang chuyển dịch, hành vi đang 

thay đổi và ưu tiên chi tiêu của người tiêu dùng cũng thay đổi.  

Tại Bắc Mỹ, Amazon tiếp tục tăng trưởng không ngừng trở thành cửa hàng 

mọi thứ. Các nhà phân tích dự đoán Amazon sẽ sớm chiếm nhiều hơn 85% sản 
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phẩm được bán ở thị trường bán lẻ. Amazon có giá tốt hơn và sự đa dạng về 

phương thức giao hàng và phương thức thanh toán. Điện thoại di động trở nên 

hết sức quan trọng đối với mọi thương hiệu; các chương trình bán hàng đa kênh 

thực tế đã dẫn đến sự gia tăng trong việc kết nối các cửa hàng với khách hàng. 

Phòng khám sức khoẻ bên trong các cửa hàng bán lẻ đã tăng gấp đôi trong sáu 

năm qua mà dẫn đầu là chuỗi các cửa hàng tiện lợi mà trong một động thái để 

tăng cường hình ảnh của nó như là một doanh nghiệp lĩnh vực y tế, sẽ loại bỏ 

thuốc lá từ các chuỗi cửa hàng trong năm nay. Nhiều thương hiệu gia tăng hoạt 

động xuyên biên giới. Tuy nhiên, vẫn còn đó nhiều thách thức và rủi ro. Các 

doanh nghiệp bán lẻ điện tử đang phải đối mặt với sự gia tăng áp lực do khách 

hàng đến xem sản phẩm trực tiếp tại của hàng nhưng cuối cùng lại quyết định 

mua hàng qua mạng và sự dư thừa của quá nhiều doanh nghiệp bán lẻ. 

Bán lẻ trực tuyến đang nhanh chóng chiếm thị phần nhiều loại hình bán lẻ. 

Là một trong những khu vực tiêu thụ cao nhất trên thế giới, tính bền vững phải là 

một ưu tiên. Bài học cho tất cả thương hiệu bán lẻ là trong khi doanh thu thương 

mại điện tử tiếp tục tăng 10 phần trăm mỗi năm, câu hỏi về vai trò của các cửa 

hàng thực tế dường như để được phần lớn giải quyết. Các cửa hàng bây giờ là 

một trải nghiệm thương hiệu thúc đẩy doanh thu trên tất cả các kênh. Gần như tất 

cả các thương hiệu bán lẻ ở Bắc Mỹ cung cấp giá cạnh tranh, sự thuận tiện và lựa 

chọn thanh toán, kinh nghiệm mua sắm dễ chịu, các sự kiện có ý nghĩa và có liên 

quan và chứng minh rằng họ hiểu được sự phức tạp và đầy thử thách trong mối 

quan hệ giữa analog và kỹ thuật số, bán lẻ và người mua sắm. 

Tại Châu  u, xu hướng đang nổi lên là thương mại điện tử chiếm khoảng 5 

phần trăm doanh thu bán lẻ; các nhà bán lẻ truyền thống như Zara, John Lewis, 

Carrefour,…đang bắt kịp với các đối thủ bán lẻ kỹ thuật số. Định dạng siêu thị có 

ổ đĩa thông qua trở thành một trong những vũ khí bí mật cho thực phẩm bán lẻ để 

bảo vệ doanh nghiệp của họ và xây dựng trên sức mạnh của thương hiệu của họ; 

Walmart đang sao chép định dạng này ở Hoa Kỳ với Walmart To Go. Thách thức 

và rủi ro là các thương hiệu phải sẵn sàng đầu tư lợi thế của cuộc cách mạng về 

chuỗi các cửa hàng tiện lợi và làm việc nhiều hơn để đảm bảo sự hội tụ lợi ích 
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người tiêu dùng và tăng sự hài lòng trực tuyến. Các doanh nghiệp bán lẻ phải kết 

nối thương hiệu của họ với nhu cầu của khách hàng và theo đuổi tăng trưởng bền 

vững. Bài học cho tất cả thương hiệu là kỹ thuật số phải được sử dụng một cách 

chiến lược để mang đến một trải nghiệm hấp dẫn trong cửa hàng với một chiến 

lược kỹ thuật số đa chiều (truy cập liền mạch và giao dịch ngay). 

Các doanh nghiệp bán lẻ phải sử dụng dữ liệu để đạt được sự hiểu biết của 

người mua sắm và tạo ra một cuộc hành trình mua sắm không ma sát, đưa thương 

hiệu của họ vào nền tảng của cuộc hành trình đó để đạt được sự tham gia, phản 

hồi, tính xác thực, và sự liên quan. Tại Châu Á Thái Bình Dương, là thị trường 

chiếm khoảng một nửa diện tích của thế giới, dân số và chứng kiến nhanh đô thị 

hóa, tăng trưởng thu nhập với Trung Quốc đã vượt qua Mỹ như là thị trường bán 

lẻ lớn nhất vào năm 2016. Bán lẻ trực tuyến cung cấp cho các doanh nghiệp bán 

lẻ truyền thống cơ hội để mở rộng nhanh hơn; đổi mới là bắt buộc ở khắp mọi 

nơi. Trung Quốc có mạng trực tuyến lớn nhất thế giới là nơi dân số đông nhất và 

sôi động nhất với thương mại điện tử. Thách thức và rủi ro là sự thích nghi với sở 

thích văn hoá đa dạng và ngôn ngữ cũng như các rào cản pháp lý. Kế đó là gia 

tăng mối đe dọa cạnh tranh từ doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến. Bài học cho tất cả 

các thương hiệu bán lẻ là các dịch vụ trực tuyến và ngoại tuyến cần phải làm việc 

trong sự hòa hợp. Các doanh nghiệp bán lẻ phải đổi mới. Sử dụng dữ liệu back-

end để biết khách hàng và đạt được lợi thế cạnh tranh.  

Với sự phát triển công nghệ, kinh nghiệm mua sắm giờ đây không còn bị giới 

hạn bởi trí tưởng tượng của con người. Từ mạng truyền thông xã hội đến không 

gian xã hội, từ kỹ thuật số điểm tiếp xúc tới trung tâm mua sắm nghệ thuật thông 

minh các doanh nghiệp bán lẻ đang đưa thương hiệu của họ đến cuộc sống bằng 

cách kết nối với cuộc sống của khách hàng và xu hướng kết nối mạng xã hội của 

họ. Ngôn ngữ của thương hiệu bán lẻ ngày nay là sự kết hợp nghệ thuật, thiết kế, 

thương mại, công nghệ kỹ thuật số và tâm lý người tiêu dùng. Đó là một điều rất 

cụ thể kết hợp thực tế, thẩm mỹ, các yếu tố công nghệ cao. Các yếu tố này phát 

triển liên tục để đáp lại sự thay đổi của các doanh nghiệp bán lẻ trong một phạm 

vi phức tạp hơn kỳ vọng của người tiêu dùng. Ngày nay, người tiêu dùng có một 
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loạt các lựa chọn cân nhắc khi thực hiện việc mua hàng. Vì vậy, nó là tối quan 

trọng cho thương hiệu để thể hiện bản chất đích thực của họ và cung cấp cho 

khách hàng một trải nghiệm đáng nhớ. 

Trong một khoảng thời gian ngắn đáng kể, trang web xã hội và công nghệ di 

động đã biến đổi cách người tiêu dùng sống, làm việc, vui chơi và mua sắm. 

Công nghệ cao, nền tảng kết nối, thương hiệu bán lẻ đang đổi mới liên tục, trong 

đó các thương hiệu bán lẻ đang sử dụng kỹ thuật số để biến đổi kinh nghiệm mua 

sắm. Khi việc sử dụng internet đã rất phát triển, người tiêu dùng bắt đầu áp dụng 

công nghệ di động, các doanh nghiệp bán lẻ cần phát triển trải nghiệm mua sắm 

sẵn sàng cho điện thoại di động. Mặc dù nhiều doanh nghiệp bán lẻ vẫn đang tìm 

kiếm cách tốt nhất để tích hợp kỹ thuật số vào một kinh nghiệm thương hiệu toàn 

diện, những người khác đã sử dụng các kênh kỹ thuật số để đáp ứng nhu cầu của 

khách hàng, giành tình cảm của khách hàng, xây dựng lòng trung thành và tạo ra 

giá trị thương hiệu. Để đáp ứng nhanh chóng phát triển kỳ vọng của người tiêu 

dùng các thương hiệu bán lẻ phát triển khái niệm mua sắm ở khắp mọi nơi và đó 

là chính là mua sắm di động. Xây dựng sự hiện diện số không còn là một "thêm" 

- đó là bắt buộc phải làm. Các hành vi tiêu dùng đang thay đổi nhanh và các 

doanh nghiệp bán lẻ phải đi trước để thay đổi. Theo báo cáo của Accenture, 73% 

người tiêu dùng nghiên cứu hoặc mua trực tuyến nhiều hơn họ đã làm cách đây 5 

năm, với phương tiện truyền thông xã hội một phần quan trọng trong tiến trình 

mua sắm. 68 phần trăm nói rằng điều quan trọng đối với họ để có thể mua những 

gì họ muốn, khi họ muốn nó.  63% muốn tùy biến sản phẩm hoặc dịch vụ với các 

thông số chính xác của chúng. 51% nói họ xem xét tác động môi trường của một 

sản phẩm trước khi mua. 73% giám đốc điều hành doanh nghiệp đã nhận ra một 

sự thay đổi đánh dấu hành vi tiêu dùng trong ba năm nhưng 74% thừa nhận họ đã 

không hiểu hết những thay đổi đó và 80% tin rằng công ty của họ đã không tận 

dụng đầy đủ xu hướng hiện tại và cơ hội. 

Thị trường tiêu dùng Châu Á vẫn ở mức cao và phân khúc mạnh. Kênh bán 

lẻ truyền thống và địa phương chiếm ưu thế ở nhiều thị trường. Có thị trường như 

Singapore, nơi FairPrice chiếm hơn 50% thị phần trong các loại tạp hóa; ở các thị 
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trường khác chẳng hạn như Ấn Độ, nơi thương hiệu bán lẻ hiện đại vẫn còn bị 

thu hẹp bởi các nhà bán lẻ địa phương truyền thống. Mặc dù có những thách thức 

trong bối cảnh phân khúc mạnh này, một số thương hiệu bán lẻ Châu Á năm nay 

có giá trị nhất những thương hiệu đang tích cực mở rộng bên ngoài khu vực của 

họ. Việc xây dựng và phát triển các thương hiệu hàng đầu của Nhật Bản như 

Uniqlo và FamilyMart là nhìn xa hơn khách hàng trong nước của họ dựa vào các 

thị trường trẻ, năng động hơn ở Trung Quốc và Đông Nam Á để thúc đẩy tăng 

trưởng trong tương lai. Trong khi đó, các thương hiệu như đồ trang sức Trung 

Quốc Chow Tai Fook đang tìm kiếm sự mở rộng đó ở các thành phố trong nước 

thứ ba và thứ tư mang đến các nguồn thu nhập mới. SM, thương hiệu bán lẻ hàng 

đầu tại Philippines cũng thấy tiềm năng to lớn để mở rộng dấu chân của mình ở 

những thị trường mới. Sự gia tăng của điện thoại thông minh vẫn tiếp tục để cách 

mạng hóa các doanh nghiệp bán lẻ. Việc chấp nhận truyền thông xã hội đến khá 

sớm và sự sẵn có của băng thông rộng di động tốc độ nhanh hơn ở Châu Á đã tạo 

điều kiện cho sự lây lan nhanh chóng thông tin, sở thích ảnh hưởng và trong 

nhiều trường hợp, thúc đẩy nhu cầu lớn hơn. Hơn nữa, bằng cách hạ thấp các rào 

cản đối với nhập cảnh và loại bỏ nhu cầu về vật chất sự hiện diện ở các khu vực 

xa xôi hoặc kém phát triển, bán lẻ trực tuyến là cung cấp cho các doanh nghiệp 

bán lẻ truyền thống cơ hội để mở rộng nhanh hơn. Điều này, tất nhiên, cũng làm 

tăng tính cạnh tranh. 

Một số thương hiệu bán lẻ nổi tiếng trên thế giới: 

Thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ Aldi: Aldi là một thương hiệu bán lẻ thành 

công của Đức. Bí quyết thành công trong việc nâng cao giá trị thương hiệu doanh 

nghiệp bán lẻ của Aldi là giá rẻ nhưng chất lượng, thậm chí chất lượng tốt hơn 

các thương hiệu bán lẻ hàng đầu khác. Với chiến lược nâng cao giá trị thương 

hiệu này, lợi nhuận của Aldi tăng gần 32% so với năm trước. Aldi vừa mở cửa 

hàng thứ 500 ở Anh và hứa hẹn thêm 50 cửa hàng nữa. Điều quan trọng là sảm 

phẩm của Aldi nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ khách hàng.  

Theo các nghiên cứu gần đây của Nielsen, không có gì ngạc nhiên khi gần 

1/3 hộ gia đình ghé thăm Aldi ít nhất mỗi tháng một lần và trong số đó, một trong 
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năm khách hàng hiện nay là tầng lớp trung lưu hoặc tầng lớp thượng lưu tăng 

1,8% so với năm trước. Đó là một dấu hiệu cho thấy thương hiệu bán lẻ giá rẻ 

của Đức này đã thành công như thế nào. Đó là một sự tiến hóa thông minh, bắt 

đầu với sự chuyển dịch có tính chiến lược của Aldi vào các khu vực giàu có hơn 

như Winchester, Hampshire và Knutsford, Cheshire. Nó cũng bắt đầu bán những 

sản phẩm thông minh hơn, từ đuôi tôm hùm và bánh Parma cho đến sôcôla Bỉ. 

Aldi cũng có những phát triển khác để thu hút những người mua sắm của 

Waitrose và Sainsbury trung thành bao gồm tuyên bố tự hào rằng 45% hàng hoá 

của họ được sản xuất tại Anh bởi những người cung cấp thương hiệu hàng đầu. 

Tuy nhiên, giám đốc điều hành Tập đoàn Roman Heini đã đặt thành công của 

việc xây dựng thương hiệu Aldi trên yếu tố quan trọng nhất, đó là chi phí. Aldi 

quản lý để đạt được điều này bằng cách cắt giảm chi phí thông qua chiến lược 

gần như tất cả các hàng hoá đều mang nhãn hiệu của chính mình. Điều này có 

nghĩa là họ không phải chia lợi nhuận với các nhà sản xuất thương hiệu. Nếu trải 

nghiệm các thương hiệu của Aldi, chúng ta sẽ ngạc nhiên các thương hiệu có chất 

lượng tương tự như những thương hiệu chúng ta biết và yêu thích, nhưng chỉ 

bằng một phần giá. Đó là một thủ thuật thông minh. Để cắt giảm chi phí, Aldi 

bán ít hàng hơn hầu hết các siêu thị. Doanh thu hàng năm của tập đoàn là 50 tỷ 

bảng Anh tại 17 quốc gia hoạt động. 

Thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ Woolworths: Wolworths là một trong 

những thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu của  c. Thị trường bán lẻ của 

 c ngày càng trở nên cạnh tranh với các đối thủ cạnh tranh chính là Franklins, 

Coles Myer và Woolworths. Gần đây là sự góp mặt của Aldi, một thương hiệu 

bán lẻ của Đức cũng đang trên đường phát triển. Tuy nhiên, Woolworths đã phát 

triển thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ của mình một cách mạnh mẽ và bền vững 

trong những năm qua. Chính sách kiên định của Woolworths về sản phẩm tốt 

nhất, giá tốt nhất, dịch vụ tố nhất đã tạo một thương hiệu bán lẻ dẫn đầu nước 

 c. Woolworths đi tiên phong trong việc cung cấp rất nhiều chủng loại hàng hóa 

phong phú và đa dạng với một phạm vi rộng về giá cả, chất lượng hàng hoá tốt 

đến khắp mọi miền của nước  c. Woolworths cũng là một thương hiệu tuyển 



65 

 

 

dụng ưa thích của người  c. Các điều khoản và điều kiện làm việc của nhân viên 

Woolworths bao gồm tiền lương, tiền hưu bổng, chương trình đào tạo và lộ trình 

nghề nghiệp của Woolworths đã đáp ứng và vượt qua các tiêu chuẩn ngành. 

Woolworths là một nhà tuyển dụng nhân sự hàng đầu và là niềm tự hào của 

người  c. 

Thập niên 1990, từ những ngày đầu tiên, Woolworths đã là một thương hiệu 

doanh nghiệp bán lẻ xúc tác cho sự phát triển của các nhà sản xuất ở  c và các 

nhà cung cấp. Có thể nói, bằng cách xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng làm nên 

thương hiệu hàng đầu, siêu thị Woolworths mang đến sự tăng trưởng tất cả các 

bên có liên quan. Những thành tựu đáng tự hào nhất của công ty bao gồm đầu tư 

20 triệu USD/năm cho nhân viên đào tạo và thực tế là hầu hết các nhà quản lý 

của Woolworths đã làm việc theo cách của họ từ nền tảng cơ sở, và đạt được sự 

hiểu biết thấu đáo về việc chăm sóc khách hàng. Mới đây, thương hiệu bán lẻ  

Woolworths đã nằm trong danh sách 20 nhà bán lẻ tốt nhất tên thế giới. 

Woolworths cũng là thương hiệu tiên phong trong mua sắm Internetvới 

HomeShop ở NSW và ACT, nơi khách hàng có thể đặt hàng trực tuyến từ 

khoảng 22.000 các sản phẩm. 

Khái niệm bán lẻ Woolworths bắt đầu thống trị ngành bán lẻ ở  c, và 

Woolworths đã tạo ra nhãn hiệu riêng (private lable). Woolwooths đi tiên phong 

trong việc cung cấp một phạm vi giá cả thấp, hàng hoá chất lượng cho nông thôn 

Australia, đáng kể nhất ở Alice Springs và Darwin. Với lợi thế về quy mô và giá, 

Woolworths nhanh chóng trở thành thương hiệu bán lẻ trái cây và rau tươi hàng 

đầu. Woolworths sau đó tập trung phát triển thương hiệu thông qua tăng cường 

tính giải trí và trải nghiệm mua sắm mới. Hiện tại, Woolworths có 627 siêu thị. 

Các chuỗi Big W đang cho thấy sự tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ với ba cửa 

hàng mới gần đây đã đưa hệ thống lên con số 90. Những đổi mới gần đây bao 

gồm việc Woolworths phổ biến EzyBanking. Với phần thưởng và không có phí, 

chương trình phát triển thương hiệu này hiện đã có 498.000 tài khoản, ngày càng 

làm tăng lưu lượng truy cập trong cửa hàng. Woolworths Petrol Plus được giảm 

giá xăng hiện nay có 174 cửa hàng và đang tiếp tục phát triển. Bộ phận mua sắm 
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trực tuyến đã mua 100 phần trăm của Greengrocer.com, và doanh số bán rượu 

mạnh đã dẫn đến việc phân phối rượu bây giờ kinh doanh dưới bốn thương hiệu 

khác nhau Woolworths cũngxây dựng thêm thương hiệu mới trong lĩnh vực 

truyền thông nhưng liên quan đến ẩm thực và phong cách sống. 

Woolworths đã trở thành nhà bán lẻ lớn đầu tiên đưa mua sắm tạp hóa 

Internet đến Sydney và Canberra. HomeShop có tiềm năng to lớn. Plus Petrol 

cung cấp nhiên liệu với chi phí thấp hơn các công ty dầu quốc tế lớn cùng với sự 

tiện lợi và giảm giá của khách hàng. Xăng xăng Woolworths chứa MTBE, sản 

xuất ra lượng khí thải gây hại ít hơn so với xăng khác bán ở  c. 

Quảng cáo và khuyến mãi luôn là một phần quan trọng trong nâng cao giá trị 

thương hiệu của Woolworths. Woolworths thực sự rất thành công trong việc 

nâng cao giá trị thương hiệu và hiện trở thành doanh nghiệp bán lẻ lớn nhất nước 

 c. Woolworths thành công với chiến lược The Fresh Food People và 60 giây 

quảng cáo truyền hình. Với Chiến dịch đưa thực phẩm đến cuộc sống, 

Woolworths đã củng cố thông điệp Thực Phẩm Tươi Sống. Woolworths được 

xếp hạng là một trong 10 người mua phương tiện truyền thông hàng đầu tại  c, 

sử dụng nhiều phương tiện truyền thông khác nhau để tiếp cận thị trường mục 

tiêu rộng lớn.  

Tổng kết các giá trị cốt lõi của Woolworths là tuyên bố đầy ý nghĩa sản phẩm 

tốt nhất với giá tốt nhất với dịch vụ tốt nhất. Để đạt được điều này, Woolworths 

tin rằng con người là cốt lõi của sự thành công của doanh nghiệp cũng như tầm 

quan trọng của kinh nghiệm mua sắm thực phẩm. The Way Woolworths được đặt 

ra để thể hiện sự kiêu hãnh của nhân viên trong công việc và làm việc một cách 

thông minh. Trong một năm, nhân viên đã tiết kiệm được khoảng 70 triệu đô la 

cho mỗi đợt của Dự án Làm mới. Giá thấp mỗi ngày của Woolworths vẫn là 

trọng tâm của giá trị cốt lõi của thương hiệu là sự lựa chọn đầu tiên đối với người 

 c vì dịch vụ tốt hơn, con người thân thiện, phạm vi lớn hơn và giá cả không thể 

bị cạnh tranh. 
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2.4.2. Bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Từ những phân tích kinh nghiệm nâng cao giá trị thương hiệu của một số 

doanh nghiệp bán lẻ trên thế giới, tác giả rút ra một số bài học kinh nghiệm cho 

các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM như sau: 

Các thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM cần nhận ra rằng 

hầu hết các nhà đầu tư cửa hàng bán lẻ thường kinh doanh khá hiệu quả ở cửa 

hàng đầu tiên. Từ tạp hóa, thời trang, dược phẩm đến café, bán phở... đều kinh 

doanh có lãi. Nhưng khi nhà đầu tư mở đến các cửa hàng khác trong chuỗi thì mô 

hình quản lý thương hiệu này bắt đầu tỏ ra không hiệu quả, doanh số những cửa 

hàng mới mở thường nhỏ hơn rất nhiều so với các cửa hàng đầu tiên. Với số 

lượng cửa hàng tăng lên, tổng doanh thu tăng lên, các chủ cửa hàng dễ dàng hơn 

trong việc đàm phán với nhà cung cấp về số lượng và giá cả hàng hóa. Tuy 

nhiên, khi họ mua rẻ được một chút thì các nhà đầu tư bắt đầu rơi tình trạng 

không kiểm soát được chính cửa hàng do mình mở ra. Vậy vấn đề ở đâu? Nó 

không nằm ở khả năng buôn bán của các chủ cửa hàng mà ở kỹ năng quản trị cửa 

hàng của các nhà đầu tư, quản lí chuỗi cửa hàng bán lẻ. Tại Việt Nam, 90% số 

điểm bán lẻ là các cửa hàng của hộ gia đình và được mở la liệt khắp nơi, hầu hết 

ở tình trạng tự phát, thiếu chiến lược, kế hoạch bài bản ngay từ đầu thì việc rơi 

vào hoàn cảnh càng lớn, càng khổ khi cửa hàng càng phát triển, các chủ cửa hàng 

càng mất sự kiểm soát cũng là điều dễ hiểu. 

Trong kinh doanh bán lẻ, ít người quan tâm đến việc quản lý dữ liệu khách 

hàng, ít người quan tâm đến các chương trình chăm sóc và tri ân khách hàng, một 

phần vì thói quen cố hữu từ xưa, phần khác là do các nhà bán lẻ không biết thu 

thập và quản lý dữ liệu khách hàng như thế nào cho hợp lý và dễ dàng, đặc biệt là 

quản lý số lượng khách hàng lớn của cả chuỗi cửa hàng. Hầu hết các doanh 

nghiệp bán lẻ đều cho rằng khách hàng là thượng đế. Song thượng đế vào cửa 

hàng của chúng ta rồi về như thế nào, họ hành xử ra sao khi lựa chọn hàng hóa, 

yếu tố nào quyết định họ lựa chọn cửa hàng của chúng ta chứ không phải cửa 

hàng bên cạnh thì hầu như các quản lý cửa hàng và chủ cửa hàng không nắm 



68 

 

 

được rõ hoặc chỉ là phán đoán cá nhân. Họ tới cửa hàng của chúng ta, họ có hài 

lòng với nhân viên của cửa hàng không, họ có hài lòng về giá cả không, họ có hài 

lòng về sản phẩm không? Khi khách hàng mang sản phẩm về sử dụng, họ có hài 

lòng với sản phẩm đấy không. Nếu họ không hài lòng thì mình có cách nào để 

biết không? Khi không trả lời được các câu hỏi trên thì thực sự chúng ta không 

thể gọi là bán lẻ được mà phải gọi là nơi khách hàng đến mua. Chính vì vậy, 

khâu chăm sóc khách hàng sau bán hàng rất quan trọng. Dựa trên số liệu trên 

phần mềm nhà quản lý có thể dễ dàng kiểm soát doanh số từng khách hàng, 

thông tin, tình trạng của từng khách hàng. Trên thực tế khi phát triển thành mô 

hình chuỗi, thì lựa chọn công cụ quản lý phù hợp sẽ quyết định đến sự thành 

công của chuỗi cửa hàng đó. 

Cũng với lý do xa cách về địa lý giữa các cửa hàng và không phải lúc nào 

cũng có mặt tại tất cả mọi cửa hàng để quản lý nhân viên bán hàng của mình, nên 

nhiều nhà bán lẻ từ lâu đã phó mặc cửa hàng cho sự trung thực và đạo đức của 

nhân viên. Vì thế, không ít cửa hàng bán lẻ đã chịu thất thoát lớn khi đối mặt với 

sự không trung thực của nhân viên bán hàng.Với phần mềm quản lý bán hàng, 

các chủ cửa hàng có thể dễ dàng quản lý được hiệu quả bán hàng của nhân viên, 

giám sát được mọi hoạt động liên quan đến bán hàng của nhân viên mà không 

cần tốn thời gian cho việc quan sát. Với mọi tác nghiệp của nhân viên, các số liệu 

sẽ được thay đổi ngay trên phần mềm giúp quản lý dễ dàng biết được nhân viên 

nào đang làm gì, kiểm soát được hóa đơn từng nhân viên tạo ra, qua đó có thể 

nâng cao được ý thức và trách nhiệm của từng nhân viên bán hàng. 

2.5. Các nhân tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu các doanh nghiệp bán lẻ  

2.5.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Giá trị thương hiệu là một khái niệm quan trọng lĩnh vực nghiên cứu 

marketing và thực hành. Thuật ngữ này được đưa vào sử dụng trong thời 

gian cuối những năm 1980 và tầm quan trọng của khái niệm, đo lường và 

nâng cao giá trị thương hiệu đã nhanh chóng được thừa nhận trong học thuật 

và thực tiễn. Tuy nhiên, các tài liệu về lĩnh vực này còn thiếu nghiên cứu về 

giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ dựa trên nhận thức của người 

tiêu dùng. 
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Các nhà quản lý bán lẻ phải đối mặt với những thách thức hàng ngày của 

việc tăng hiệu suất của các sản phẩm và dịch vụ của họ và có vẻ như đã dành 

hàng triệu USD vào việc thúc đẩy trải nghiệm mua sắm và sử dụng dịch vụ cho 

người mua hàng mà không biết liệu các khoản đầu tư này có đem lại lợi nhuận 

hợp lý hay không. Họ thiếu một mô hình liên kết trải nghiệm thương hiệu của 

cửa hàng thông qua những hành động cụ thể của người tiêu dùng và hiệu suất 

khách hàng trung tâm (ví dụ như lòng trung thành thương hiệu, ngân sách và 

doanh thu của mỗi người tiêu dùng) khi tương tác với các thương hiệu cửa hàng 

(Brakus và cộng sự,  2009). Như vậy, các nhà quản lý bán lẻ thường sử dụng trực 

giác của họ trong việc ra quyết định. Hơn nữa, trong điều kiện thị trường cạnh 

tranh gay gắt như hiện nay, người tiêu dùng có nhiều lựa chọn từ nhiều sản phẩm 

khác nhau cùng thỏa mãn nhu cầu của họ thì thương hiệu càng trở nên quan 

trọng. Thương hiệu được xem như là một tín hiệu giúp khách hàng so sánh, nhận 

biết chất lượng sản phẩm, từ đó có thể tiết kiệm thời gian, công sức trong việc 

quyết định mua (Keller, 2013). Trước đây thì chất lượng sản phẩm hay quyết 

định mua của khách hàng được xem là thang đo kết quả hoạt động của doanh 

nghiệp, tuy nhiên trong môi trường kinh doanh cạnh tranh khốc liệt như hiện nay, 

khi chất lượng sản phẩm gần như không có gì khác nhau ở các thương hiệu thì sự 

thành công của doanh nghiệp được đánh giá dựa trên sự tin cậy thương hiệu 

(Erdem và Swait, 1998),  độ tin cậy càng cao thì và sự gắn kết bản thân của 

khách hàng với thương hiệu (Escalas và Bettman, 2003; Park và cộng sự, 2010). 

Thương hiệu nên được sử dụng như các công cụ biểu tượng mà khách hàng sử 

dụng trong quá trình phát triển suy nghĩ, ra quyết định, qua đó tạo ra sự gắn kết 

bản thân với thương hiệu và lòng trung thành thương hiệu. Hai khía cạnh quan 

trọng này tuy nhiên đã bị bỏ qua trong nghiên cứu trước về trải nghiệm thương 

hiệu và lòng trung thành thương hiệu. 

Dựa trên lý thuyết về tín hiệu thương hiệu và lý thuyết sự nhận diện xã hội, 

nghiên cứu này giải quyết những hạn chế nêu trên và phát triển một mô hình 

nghiên cứu và đồng thời, xác nhận vấn đề trong bối cảnh thị trường bán lẻ tại 

Việt Nam. 
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Dựa trên các nghiên cứu về các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu ở 

các lĩnh vực cũng như ở các quốc gia khác nhau, có thể thấy mô hình của Aaker 

(1991) đã được nhiều nhà nghiên cứu trên thế giới và trong nước chấp nhận, sử 

dụng phổ biến trong việc xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến giá trị 

thương hiệu dựa vào khách hàng. Hầu hết các nghiên cứu đều kiểm định được 

rằng các nhân tố trong mô hình của Aaker có tác động đến giá trị thương hiệu, 

điều đó cho thấy mô hình Aaker có mức độ biểu thị giá trị thương hiệu cao, dễ 

hiểu và dễ thực hiện. Tuy nhiên, do tính đặc trưng riêng của từng vùng, miền, 

quốc gia cũng như sự khác biệt trong từng lĩnh vực kinh doanh sản phẩm hữu 

hình hay vô hình mà mô hình của Aaker được các tác giả điều chỉnh cho phù 

hợp, tiêu biểu như Yoo và Donthu (2001) trong nghiên cứu của mình đã loại bỏ 

nhân tố tài sản thương hiệu khác trong mô hình giá trị thương hiệu của Aaker vì 

nó không tương thích trong quá trình đo lường giá trị thương hiệu hay nghiên 

cứu của Behnam Ghorbanifard và cộng sự (2013) cũng chỉ sử dụng bốn trong 

năm yếu tố trong mô hình của Aaker để nghiên cứu vai trò của giá trị thương 

hiệu đối với ngành công nghiệp du lịch.  

Kết nối thương hiệu và dấu ấn thương hiệu là hai nhóm yếu tố ngày càng trở 

nên hết sức quan trọng trong việc nâng cao giá trị thương hiệu, đặc biệt trong lĩnh 

vựa bán lẻ. Kết nối thương hiệu bao gồm hai yếu tố thái độ với thương hiệu và sự 

gắn kết bản thân với thương hiệu. Dấu ấn thương hiệu bao gồm hai yếu tố sự tin 

cậy thương hiệu và trách nhiệm xã hội của thương hiệu. Cả hai nhóm yếu tố này 

đều chưa được đưa vào nghiên cứu trong lý thuyết giá trị thương hiệu bán lẻ. 

Thái độ đối với thương hiệu là những xu hướng tâm lý để đánh giá một thương 

hiệu ở mức độ thích hoặc không thích. Thái độ đối với thương hiệu hay quảng 

cáo là những khái niệm quan trọng trong lý thuyết về hành vi người tiêu dùng 

(MacKenzie, Lutz, and Belch, 1986; Mitchell and Olson, 1981). Thái độ với 

thương hiệu thể hiện sự kết nối giữa người tiêu dùng và thương hiệu đó. Dựa trên 

cơ sở tham khảo các mô hình nghiên cứu về giá trị thương hiệu, tác giả đề xuất 

mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ 

như sau: 
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Sơ đồ 2.1: Các nhân tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu các doanh nghiệp 

bán lẻ 

Nguồn: Tác giả đề xuất 

Dựa trên việc khảo cứu chi tiết các tài liệu khoa học về thương hiệu, các lý 

thuyết về giá trị thương hiệu, lý thuyết sự nhận diện xã hội và lý thuyết tín hiệu, 

đề tài này phát triển một mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu 

các doanh nghiệp bán lẻ được thể hiện qua sơ đồ 2.1. Các nhân tố này bao gồm 

liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận, sự hài lòng, lòng trung thành, thái 

độ với thương hiệu, sự gắn kết bản thân với thương hiệu, sự tin cậy thương hiệu, 
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Thái độ đối với thương hiệu 

Sự gắn kết bản thân với 
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Sự tin cậy thương hiệu 

Trách nhiệm xã hội của 

thương hiệu 

Giá trị thương hiệu  

các doanh nghiệp bán lẻ 
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trách nhiệm xã hội của thương hiệu đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán 

lẻ. Bốn yếu tố đầu tiên phản ánh khía cạnh đánh giá thương hiệu, hai yếu tố kế 

tiếp phản ánh khía cạnh kết nối thương hiệu, hai yếu tố cuối cùng phản ánh khía 

cạnh dấu ấn thương hiệu. 

Hàm hồi quy của mô hình nghiên cứu được mô tả như sau:  

Giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ = β0 + β1*Liên tưởng thương 

hiệu + β2*Chất lượng cảm nhận + β3*Sự hài lòng + β4*Lòng trung thành + 

β5*Thái độ đối với thương hiệu + β6*Sự gắn kết bản thân với thương hiệu + 

β7*Sự tin cậy + β8*Trách nhiệm xã hội của thương hiệu + ε 

Trong đó: 

Liên tưởng thương hiệu là một khái niệm trọng tâm trong việc đánh giá 

thương hiệu. Trong nghiên cứu tiên phong của mình, Keller (1993) mô tả liên 

tưởng thương hiệu như mức độ trừu tượng nhất và cao nhất trong đánh giá giá trị 

thương hiệu. Liên tưởng thương hiệu có liên quan chặt chẽ đến kiến thức thương 

hiệu bao gồm nhận thức (nhớ lại và công nhận) và hình ảnh liên quan đến thương 

hiệu được ghi nhận, sắp xếp và tổ chức trong bộ nhớ của khách hàng. Cả hai 

nhận thức (nhớ lại và công nhận) và hình ảnh liên quan đến thương hiệu được tổ 

chức sắp xếp và lưu trữ trong bộ nhớ của khách hàng. Trong nghiên cứu này, 

nhận thức về thương hiệu được kết hợp vào liên tưởng thương hiệu (Aaker, 1996; 

Yoo và cộng sự, 2000). Nhận thức về thương hiệu, sự quen thuộc và hình ảnh 

thương hiệu tất cả đều được xem là các yếu tố liên quan đến liên tưởng thương 

hiệu. Có nhiều liên tưởng liên kết khác nhau trong việc phong phú hóa cho hình 

ảnh thương hiệu, có thể là thông số nào đó của sản phẩm, là mức giá mà thương 

hiệu này áp dụng so với giá của đối thủ cạnh tranh cũng có thể là cách thức sử 

dụng sản phẩm, dịch vụ mang thương hiệu. Điều đáng chú ý là mối tương quan 

giữa các ấn tượng liên kết với hình ảnh thương hiệu. Trước hết, các ấn tượng chỉ 

có thể liên kết vào ký ức khi chúng đã được khắc họa ở mức độ nhất định. Điều 

này cần chú ý trong hoạt động truyền thông, hạn chế việc thay đổi liên tục thông 

điệp truyền thông khiến các thông điệp xuất hiện hỗn độn và nhất thời, ấn tượng 

liên kết với thương hiệu không thể định hình, hình ảnh thương hiệu trở nên mờ 
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nhạt và vô nghĩa. Những người tiêu dùng có nhiều kinh nghiệm với một thương 

hiệu sẽ có cấu trúc kiến thức về thương hiệu sâu sắc hơn trong nhiều khía cạnh 

(Alba và Hutchinson, 1987). 

Chất lượng cảm nhận là sự khác biệt về sự mong đợi của khách hàng về chất 

lượng phục vụ và chất lượng thực sự của dịch vụ đó (Parasuraman và cộng sự, 

1994). Định nghĩa phổ biến nhất của chất lượng là sự tích hợp kinh nghiệm của 

người tiêu dùng sử dụng dịch vụ và nhận thức của họ về các doanh nghiệp cung cấp 

dịch vụ. Do đó, khái niệm định nghĩa chất lượng thương hiệu là nhận thức của khách 

hàng khi đánh giá kinh nghiệm tổng thể của mình về một thương hiệu doanh nghiệp 

bán lẻ.  

Sự hài lòng của khách hàng là một yếu tố quan trọng trong việc nâng cao giá 

trị thương hiệu. Khảo cứu lý thuyết cho thấy có rất ít nghiên cứu đề cập đến vai 

trò của sự hài lòng trong việc nâng cao giá trị thương hiệu. Một trong rất ít 

nghiên cứu đã chỉ ra rằng giá trị thương hiệu thay đổi khi có sự thay đổi về sự hài 

lòng của khách hàng (Pappu và Quester, 2006). Hơn nữa, một thương hiệu doanh 

nghiệp bán lẻ mạnh sẽ là một lời hứa đảm bảo về sự hài lòng khách hàng trong 

tương lai (Berry, 2000). Điều đó có nghĩa là các khả năng để xây dựng một 

thương hiệu mạnh trở nên rõ ràng hơn khi chúng ta xem xét vai trò của sự hài 

lòng. Luận điểm này được Prasad and Dev (2000) hỗ trợ khi cho rằng bước đầu 

tiên trong việc xây dựng và quản lý thành công thương hiệu bắt đầu với việc 

đánh giá sự hài lòng của khách hàng. Sự hài lòng có thể đo lường thông qua mức 

độ hài lòng của khách hàng với những trải nghiệm mua sắm và khi quyết định 

mua sắm tại cửa hàng bán lẻ. 

Lòng trung thành thương hiệu được định nghĩa là một cam kết tiếp tục mua 

các sản phẩm hoặc dịch vụ được lặp đi lặp lại với cùng một thương hiệu được ưa 

thích bất chấp những nỗ lực tiếp thị từ các thương hiệu khác có khả năng gây ra 

hành vi chuyển đổi (Oliver, 1999). Định nghĩa này nhấn mạnh cả hai quan điểm 

hành vi và thái độ. Trong đó, lòng trung thành thương hiệu được coi là một trong 

những yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến sự lựa chọn của người tiêu dùng 

(Baldinger và Rubinson, 1996). Dick và Basu (1994) cho rằng lòng trung thành 
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là kết quả của các quá trình tâm lý có các biểu hiện hành vi cho nên có sự hiện 

diện của cả hai yếu tố thái độ và hành vi trong lòng trung thành. Lòng trung 

thành có thể được đo lường thông qua ba biến quan sát là sự lựa chọn đầu tiên 

của khách hàng khi muốn mua sản phẩm, khách hàng đánh giá mình là khách 

hàng trung thành và khách hàng sẽ không mua sản phẩm tại các cửa hàng khác 

nếu sản phẩm đó hiện có bán ở cửa hàng bán lẻ quen thuộc. 

Gần đây, dựa trên các nghiên cứu trong lý thuyết về xử lý thông tin trong tâm 

lý học, một sự phân biệt đã được rút ra giữa thái độ tiềm ẩn và và thái độ rõ ràng. 

Cơ sở của thái độ tiềm ẩn được quan sát trong quá trình liên kết đó được kích hoạt 

một cách tự động không cần hoặc cần rất ít nỗ lực nhận thức. Đối với một nhãn 

hiệu, đó có thể là kết quả của một quá trình phản xạ có điều kiện, ví dụ, bằng cách 

ghép nối hình ảnh cảm giác với các thương hiệu (Grossman và Till, 1998). Thái độ 

rõ ràng, ngược lại, là những đánh giá thích hoặc không thích có được thông qua 

một hệ thống phản xạ, đánh giá và suy luận có cân nhắc suy nghĩ.  

Sự gắn kết bản thân với thương hiệu được định nghĩa là mức độ mà cá nhân 

kết hợp thương hiệu vào bản thân họ và sự kết nối này được hình thành khi người 

tiêu dùng cảm nhận được thương hiệu có những đặc tính mạnh và được ưa thích 

(Escalas và Bettman, 2003, 2009). Sự gắn kết bản thân với thương hiệu có thể 

được giải thích dựa trên lý thuyết về sự nhận diện xã hội và do đó, nó được hiểu 

tương tự như nhận diện thương hiệu. Theo lý thuyết sự nhận diện xã hội, khái 

niệm bản thân bao gồm sự nhận diện cá nhân (đại diện cho các đặc điểm cá nhân 

riêng biệt) và sự nhận diện xã hội, bao gồm các đặc điểm nổi bật của nhóm (Mael 

và Ashforth, 1992; Tajfel và Turner, 1985). Theo lý thuyết, để nâng cao tính tự 

trọng và xác định vị trí trong xã hội, các cá nhân thường xếp họ vào những nhóm 

có những đặc điểm tương đồng với mình (Tajfel và Turner, 1985), họ tìm kiếm 

các thành viên có đặc điểm khác biệt, hấp dẫn và uy tín để nâng cao sự đánh giá 

bản thân. Do đó, sự nhận diện là sự nhận thức về sự hợp nhất hay thuộc về một 

nhóm xã hội và trải nghiệm sự thành công hay thất bại của nhóm giống như của 

mình (Ashforth và Mael, 1989). Các nhà nghiên cứu cho rằng sự nhận diện với 

một thực thể nào đó được hình thành khi thực thể đó thỏa mãn nhu cầu xác định 
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bản thân của cá nhân như sự phân loại, sự khác biệt bản thân và sự đề cao bản 

thân (Ashforth và Mael, 1989; Scott và Lane, 2000). Khi sự nhận diện với nhóm 

được hình thành, các cá nhân sẽ có những hành vi ủng hộ nhóm đó. Theo Elliott 

và Wattanasuwan (1998), thương hiệu được xem là yếu tố quan trọng tạo nên sự 

nhận diện của cá nhân. Khi thương hiệu phản ánh những đặc tính được xem là 

trọng tâm đối với sự nhận diện của cá nhân, sự nhận diện cá nhân với thương 

hiệu sẽ được hình thành để thỏa mãn sự định nghĩa bản thân và tuyên truyền sự 

định nghĩa đó với những người khác (Underwood và cộng sự, 2001). Khi cá nhân 

nhận diện sự tương hợp với một thương hiệu nào đó, mối quan hệ tâm lý giữa cá 

nhân và thương hiệu được hình thành, họ cảm thấy vui thích và hành động một 

cách theo bản năng vì lợi ích của thương hiệu (Kuenzel và Halliday, 2008; 

Underwood và cộng sự, 2001). Lý thuyết giữa quan hệ người tiêu dùng và 

thương hiệu cho thấy người tiêu dùng có khả năng nắm giữ cấu trúc kiến thức 

đặc biệt ổn định (tức là bản ngã). Khả năng này giúp sắp xếp những luồng thông 

tin liên quan, giúp họ khẳng định bản thân trong môi trường của họ và dẫn đến 

thái độ và hành vi khác biệt đối với thương hiệu (Schmitt, 2012; Sprott, Czellar 

và Spangenberg, 2009). Thật vậy, người tiêu dùng sử dụng các hình ảnh nhận 

thức của một thương hiệu mà họ trải nghiệm để thể hiện và biểu lộ bản ngã của 

họ (Swaminathan và cộng sự, 2007; Chaplin và John, 2005; Eckhardt và 

Houston, 2002; Escalas và Bettman, 2005). Bhattacharya và Sen (2003, tr.76) đã 

mô tả mối liên hệ giữa bản thân người tiêu dùng và các tổ chức như “chất nền 

tâm lý” cơ bản cho các loại mối quan hệ sâu sắc, gắn bó và có ý nghĩa mà các 

nhà tiếp thị đang ngày càng tìm kiếm để xây dựng với người tiêu dùng của họ. 

Thương hiệu được xem như là tín hiệu định vị cho sản phẩm (Wernerfelt, 

1988). Khi thương hiệu được dùng như là một tín hiệu để xác định vị trí sản 

phẩm thì đặc tính quan trọng nhất của thương hiệu đó là độ tin cậy của thương 

hiệu. Độ tin cậy của thương hiệu được xem là một dấu hiệu tạo dựng niềm tin 

cho khách hàng cao hơn các yếu tố marketing khác vì độ tin cậy của thương hiệu 

được hình thành từ một quá trình bao gồm các hoạt động marketing trong quá 
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khứ của doanh nghiệp. Do đó, độ tin cậy của thương hiệu còn được hiểu là danh 

tiếng trong lý thuyết kinh tế thông tin.  

Độ tin cậy được hiểu một cách khái quát là sự tin tưởng vào những ý định 

của một chủ thể tại một thời gian nào đó và bao gồm hai thành phần, đó là: sự tin 

tưởng và khả năng chuyên môn. Độ tin cậy của thương hiệu được hiểu là niềm 

tin của khách hàng vào những thông tin của sản phẩm mang tên thương hiệu đó. 

Theo đó, khách hàng cảm nhận thương hiệu có khả năng và sự tin tưởng để sẵn 

sàng tiếp tục cung cấp những gì đã hứa. Cả hai yếu tố khả năng và sự tin tưởng 

của thương hiệu phản ánh sự ảnh hưởng tích lũy của các hoạt động marketing từ 

quá khứ đến hiện tại của doanh nghiệp. Do đó, một thương hiệu được xem có độ 

tin cậy cao hơn các thương hiệu khác khi nó có các chiến lược marketing mix 

nhất quán theo thời gian và có sự đầu tư cao cho thương hiệu. Sự nhất quán ở đây 

được hiểu đó là sự hòa hợp của các yếu tố trong marketing mix và sự ổn định của 

các chiến lược marketing mix và chất lượng của sản phẩm theo thời gian 

(Roberts và Urban, 1988). Sự đầu tư thương hiệu được hiểu như là nguồn lực của 

doanh nghiệp dành cho thương hiệu nhằm đảm bảo với khách hàng rằng thương 

hiệu luôn giữ lời hứa và thể hiện sự cam kết lâu dài của thương hiệu (Klein và 

Leffer, 1981). Hơn nữa, sự rõ ràng về thông tin sản phẩm được xem là yếu tố tạo 

nên độ tin cậy cho thương hiệu (Erdem và Swait, 1998).  

Trong khi các nghiên cứu trước đây nghiên cứu sự ảnh hưởng của độ tin cậy 

thương hiệu đến những lợi ích của sản phẩm thì Erdem và Swait (2004) dựa trên lý 

thuyết tín hiệu đã nghiên cứu mối quan hệ giữa độ tin cậy thương hiệu và sự xem 

xét, lựa chọn sản phẩm của khách hàng trong các chủng loại sản phẩm khác nhau 

về mức độ không chắc chắn về đặc tính của sản phẩm, mức độ rủi ro trong quá 

trình tiêu thụ sản phẩm và chi phí tìm kiếm thông tin. Kết quả nghiên cứu cho thấy 

độ tin cậy của thương hiệu ảnh hưởng tích cực đến sự xem xét và lựa chọn sản 

phẩm của khách hàng. Tuy nhiên, độ tin cậy của thương hiệu ảnh hưởng mạnh đến 

việc thương hiệu được chọn nằm trong tập hợp các thương hiệu xem xét hơn là ảnh 

hưởng đến sự lựa chọn thương hiệu của khách hàng và sự tin tưởng thương hiệu 

ảnh hưởng mạnh hơn khả năng chuyên môn của thương hiệu đến sự xem xét và 
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lựa chọn sản phẩm của khách hàng. Mặt khác, đối với những sản phẩm đơn giản 

như nước ép trái cây thì sự cảm nhận rủi ro hay chi phí thông tin không ảnh hưởng 

đến sự lựa chọn sản phẩm của người tiêu dùng. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu cho 

thấy độ tin cậy của thương hiệu ảnh hưởng đến sự lựa chọn của khách hàng thông 

qua sự cảm nhận rủi ro, chi phí thông tin và chất lượng cảm nhận ở hầu hết các 

chủng loại sản phẩm, ngay cả các chủng loại sản phẩm có mức độ không chắc 

chắn thấp. Một nghiên cứu khác của Mohart và cộng sự (2015) về tính xác thực 

của thương hiệu, trong đó độ tin cậy của thương hiệu được xem là một trong 

những yếu tố đo lường tính xác thực của thương hiệu. Độ tin cậy của thương hiệu 

ngoài việc biểu thị bằng sự cảm nhận của người tiêu dùng về khả năng và sự sẵn 

sàng cung cấp những gì đã hứa thì thương hiệu có độ tin cậy còn được thể hiện qua 

sự minh bạch và chân thật của thương hiệu đối với người tiêu dùng. 

Trách nhiệm xã hội đề cập đến một tập hợp các hoạt động được liên quan 

đến nghĩa vụ xã hội của một tổ chức và các cá nhân liên quan đến tổ chức ấy 

(Sen và Bhattacharya, 2001). Càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp ở nhiều 

quốc gia đầu tư một số tiền đáng kể trong các sáng kiến về trách nhiệm xã hội 

của doanh nghiệp (Drumwright, 1996; Lichtenstein và cộng sự, 2004). Ý tưởng 

đằng sau các sáng kiến về trách nhiệm xã hội này là để tạo ra giá trị cho thương 

hiệu của doanh nghiệp bằng cách gián tiếp tạo ra giá trị cho các nhóm lợi ích 

khác, chẳng hạn như cho nhân viên, cho chính phủ và cho cộng đồng, ở nơi mà 

doanh nghiệp này hoạt động.  

Biến kết quả là giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ có thể được đo lường 

thông qua các biến quan sát, cụ thể là đánh giá của khách hàng về kết quả kinh 

doanh của doanh nghiệp bán lẻ; mức độ sẵn sàng mua sắm của khách hàng dành 

cho doanh nghiệp bán lẻ; cảm nhận về ý nghĩa của của khách hàng khi mua sắm 

tại doanh nghiệp bán lẻ; mức độ yêu thích của khách hàng khi mua sắm tại doanh 

nghiệp bán lẻ; đánh giá của khách hàng về sự mạnh yếu của thương hiệu doanh 

nghiệp bán lẻ, sự hấp dẫn lôi cuốn, sự độc đáo và sự được ưa thích của khách 

hàng về doanh nghiệp bán lẻ. 

β0 đến β8 là các tham số, là hệ số hồi quy từng phần. 
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ε: là sai số ngẫu nhiên. 

2.5.2. Giả thuyết nghiên cứu 

Giá trị thương hiệu là nội dung cốt lõi trong quản trị thương hiệu (Keller và 

Lehmann, 2006). Người tiêu dùng phát triển tình cảm, các liên tưởng với thương 

hiệu và trở thành trung thành với thương hiệu vì các giá trị mà thương hiệu mang 

lại cho mình (Barwise, 1993). Dựa trên việc khảo cứu các tài liệu khoa học về giá 

trị thương hiệu, các lý thuyết về giá trị thương hiệu, lý thuyết sự nhận diện xã hội 

và lý thuyết tín hiệu, nghiên cứu này phát triển một mô hình các nhân tố ảnh 

hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ được thể hiện qua sơ đồ 

2.1. Từ những cơ sở lý thuyết trên, tác giả đưa ra một số giả thuyết như sau: 

Mối quan hệ giữa liên tưởng thương hiệu và giá trị thương hiệu: Liên tưởng 

thương hiệu là bất cứ điều gì liên kết trong bộ nhớ khách hàng về một thương 

hiệu (Aaker, 1991). Khách hàng sẽ liên tưởng đến ngay một hay một vài đặc 

điểm của một thương hiệu nào đó khi thương hiệu này được nhắc đến. Những lợi 

ích của liên tưởng thương hiệu là bao gồm hỗ trợ quá trình thu thập/lấy lại thông 

tin, đưa ra lý do lựa chọn thương hiệu, tạo ra thái độ hay cảm xúc tích cực và 

cung cấp cho việc mở rộng thương hiệu. Vì vậy, giả thuyết H1 được phát biểu 

như sau:  i n t  ng th  ng hi u tác đ ng t ch c c đ n giá tr  th  ng hi u các 

 oanh nghi p  án     

Mối quan hệ giữa chất lượng cảm nhận và giá trị thương hiệu: Chất lượng 

cảm nhận có liên quan mật thiết đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp (Aaker, 1996) và là động lực then chốt trong việc nâng cao giá trị thương 

hiệu. Trong nghiên cứu của mình, Netemeyer và cộng sự (2004) đã chỉ ra rằng 

chất lượng cảm nhận là yếu tố cốt lõi trong việc nâng cao giá trị thương hiệu. 

Chất lượng cao dễ thuyết phục khách hàng trong việc lựa chọn thương hiệu và 

thậm chí sẵn lòng trả giá cao hơn cho thương hiệu có chất lượng. Chất lượng có 

thể được đánh giá thông qua cảm nhận và sự tin cậy của khách hàng về chất 

lượng của doanh nghiệp bán lẻ. Vì vậy, giả thuyết H2 được phát biểu như sau: 

Chất   ợng cảm nhận tác đ ng t ch c c đ n giá tr  th  ng hi u các  oanh 

nghi p  án     
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Mối quan hệ giữa sự hài lòng và giá trị thương hiệu: Sự hài lòng của khách 

hàng là một yếu tố quan trọng khác trong việc nâng cao giá trị thương hiệu. Điều 

đó có nghĩa là để nâng cao giá trị thương hiệu, chúng ta phải xem xét vai trò của 

sự hài lòng. Luận điểm này được Prasad and Dev (2000) hỗ trợ khi cho rằng 

bước đầu tiên trong việc xây dựng và quản lý thành công thương hiệu bắt đầu với 

việc đánh giá sự hài lòng của khách hàng. Sự hài lòng có thể đo lường thông qua 

mức độ hài lòng của khách hàng với những trải nghiệm mua sắm và khi quyết 

định mua sắm tại cửa hàng bán lẻ. Vì vậy, giả thuyết H3 được phát biểu như sau: 

   hài   ng tác đ ng t ch c c đ n giá tr  th  ng hi u các  oanh nghi p  án     

Mối quan hệ giữa lòng trung thành thương hiệu và giá trị thương hiệu: Lòng 

trung thành của thương hiệu đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của 

thương hiệu. Khách hàng sẽ trả giá cao hơn để có được thương hiệu, doanh 

nghiệp tốn ít phí hơn để phục vụ và nó mang lại nhiều khách hàng cho doanh 

nghiệp. Thương hiệu nào tạo được lòng trung thành của người tiêu dùng càng cao 

thì lợi nhuận đem lại cho công ty càng cao, nghĩa là, thương hiệu này có giá trị 

cao (Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang, 2008, tr.16). Vì vậy, giả 

thuyết H4 được phát biểu như sau:   ng trung thành th  ng hi u tác đ ng t ch 

c c đ n giá tr  th  ng hi u các  oanh nghi p  án     

Mối quan hệ giữa thái đối độ với thương hiệu và giá trị thương hiệu: Thái độ 

đối với thương hiệu là những xu hướng tâm lý để đánh giá một thương hiệu ở 

mức độ thích hoặc không thích. Thái độ đối với thương hiệu hay quảng cáo là 

những khái niệm quan trọng trong lý thuyết về hành vi người tiêu dùng 

(MacKenzie và cộng sự, 1986; Mitchell và Olson, 1981). Thái độ đối với thương 

hiệu thể hiện sự kết nối giữa người tiêu dùng và thương hiệu đó. Thái độ đối với 

thương hiệu được đánh giá thông qua cảm nhận và sự yêu thích của khách hàng 

đối với thương hiệu cũng như những lợi ích mà cửa hàng bán lẻ mang lại cho 

khách hàng. Vì vậy, giả thuyết H5 được phát biểu như sau: Thái đ  đối v i 

th  ng hi u tác đ ng t ch c c đ n giá tr  th  ng hi u các  oanh nghi p  án     

Mối quan hệ giữa sự gắn kết bản thân với thương hiệu và giá trị thương hiệu: 

Theo Park và cộng sự (2010), sự gắn kết bản thân với thương hiệu là một thành 
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phần quan trọng thể hiện sự gắn kết về mặt nhận thức lẫn cảm xúc giữa cá nhân 

và thương hiệu (Chaplin và John, 2005; Escalas, 2004; Escalas và Bettman, 

2003). Khi thương hiệu được xem là một phần của bản thân, người tiêu dùng có 

cảm giác hợp nhất với thương hiệu và sự kết nối về nhận thức giữa thương hiệu 

và cá nhân được hình thành. Từ sự kết nối về nhận thức sẽ tạo nên sự gắn kết về 

mặt cảm xúc (Mikulincer và Shaver, 2007; Thomson và cộng sự, 2005) bao gồm 

cảm giác buồn hay lo lắng khi phải tách rời với thương hiệu; cảm giác sung 

sướng và thoải mái khi có sự gần gũi giữa cá nhân với thương hiệu; cảm giác tự 

hào khi thương hiệu song hành với cá nhân. Người tiêu dùng sẽ gắn kết với 

thương hiệu khi thương hiệu phản ánh họ là ai hay vì thương hiệu có ý nghĩa về 

mục đích, sự quan tâm cá nhân và các điều trong cuộc sống (Mittal, 2006). Vì 

vậy, giả thuyết H6 được phát biểu như sau:    g n k t  ản th n v i th  ng hi u 

tác đ ng t ch c c đ n giá tr  th  ng hi u các  oanh nghi p  án     

Mối quan hệ giữa sự tin cậy thương hiệu và giá trị thương hiệu: Yếu tố chính 

để so sánh các thương hiệu với nhau chính là dấu ấn thương hiệu, là căn cứ để 

khách hàng ra quyết định tiêu dùng, được đo lường dựa vào sự cảm nhận của 

khách hàng đối với thuộc tính của thương hiệu. Giá trị đích thực của thương hiệu 

xuất phát từ người tiêu dùng. Nếu họ có cảm nhận tốt thì thương hiệu mới có giá 

trị cao. Vì vậy, giả thuyết H7 được phát biểu như sau:    tin cậ  th  ng hi u tác 

đ ng t ch c c đ n giá tr  th  ng hi u các  oanh nghi p  án     

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội của thương hiệu và giá trị thương hiệu: 

Trách nhiệm xã hội được xem là một thành phần quan trọng của giá trị thương 

hiệu (Rust và cộng sự, 2000). Người tiêu dùng không chỉ quan tâm đến các yếu 

tố giá cả, chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà còn xem bản thân mình là một phần 

quan trọng của các nhóm cộng đồng. Người tiêu dùng sẽ trở nên gắn kết hơn với 

những thương hiệu được xem là có trách nhiệm xã hội. Trách nhiệm xã hội được 

xem xét trên cơ sở đánh giá của khách hàng về trách nhiệm xã hội của thương 

hiệu, những lợi ích và đóng góp mà thương hiệu mang lại cho xã hội. Vì vậy, giả 

thuyết H8 được phát biểu như sau: Trách nhi m x  h i c a th  ng hi u tác đ ng 

t ch c c đ n giá tr  th  ng hi u các  oanh nghi p  án     
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Tóm lại, chương này đã hệ thống hóa các cơ sở lý thuyết liên quan đến đề tài 

nghiên cứu, bao gồm cơ sở lý thuyết về thương hiệu, cơ sở lý thuyết về giá trị 

thương hiệu và cơ sở lý thuyết về các doanh nghiệp bán lẻ. Bên cạnh đó, tác giả 

cũng đã đề xuất mô hình các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các 

doanh nghiệp bán lẻ cùng với các giả thuyết nghiên cứu. 
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CHƢƠNG 3 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Thiết kế nghiên cứu 

Đề tài này được thực hiện qua ba giai đoạn: (1) Nghiên cứu sơ bộ, (2) 

Nghiên cứu thử nghiệm và (3) Nghiên cứu chính thức.  

Nghiên cứu sơ bộ được thực hiện thông qua phương pháp định tính nhằm 

mục tiêu khám phá, điều chỉnh, bổ sung các quan sát dành để đo lường các khái 

niệm, nội dung nghiên cứu. Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá, tổng hợp kết quả 

của các công trình nghiên cứu có liên quan trước đây, tác giả xây dựng mô hình 

nghiên cứu. Như đã trình bày ở trên, tác giả đã sử dụng phương pháp chuyên gia 

để đánh giá mức độ chính xác về nội dung của các câu hỏi nghiên cứu và định 

nghĩa của biến khái niệm trong mô hình nghiên cứu đề xuất. Phương pháp 

chuyên gia là phương pháp điều tra qua đánh giá của các chuyên gia về vấn đề, 

một sự kiện khoa học nào đó. Để sử dụng có hiệu quả phương pháp chuyên gia, 

đề tài quan tâm đến việc lựa chọn đúng chuyên gia có năng lực, kinh nghiệm về 

lĩnh vực nghiên cứu, trung thực, khách quan trong nhận định, đánh giá.  

Tác giả tiếp thu ý kiến của các nhà nghiên cứu, các nhà khoa học và thực 

hiện các cuộc phỏng vấn chuyên gia để xác định, điều chỉnh, giới hạn phạm vi 

nghiên cứu và kiểm định, điều chỉnh, bổ sung các biến quan sát để dùng đo lường 

các nhân tố được chọn khảo sát, thời gian từ tháng 6/2016 đến tháng 3/2017.  

Trong đề tài này, tác giả sử dụng phương pháp thảo luận nhóm tập trung (sau 

đây gọi là nhóm) để điều chỉnh, bổ sung các biến quan sát giúp thang đo phù hợp 

hơn với thực tiễn của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Nhóm thảo 

luận gồm 10 khách hàng hiện đang sống, làm việc tại TP.HCM và có nhiều kinh 

nghiệm mua sắm ở các doanh nghiệp bán lẻ. Đây là những khách hàng nữ có độ 

tuổi từ 30 đến 40 và thu nhập trên 4 triệu đồng/tháng. Tác giả lần lượt thực hiện 2 

cuộc thảo luận nhóm với 10 khách hàng này, nội dung cụ thể như sau: 

Trong cuộc thảo luận nhóm lần một, tác giả đã đưa ra các câu hỏi mở để làm 

rõ những vấn đề: Tại sao lại lựa chọn thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ X để mua 
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sắm các mặt hàng tiêu dùng? Khi đến thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ X để mua 

sắm hàng tiêu dùng thì quan tâm nhiều tới những yếu tố nào? Khi nhắc đến 

thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ X thì nghĩ đến điều gì? Niềm tin với thương 

hiệu doanh nghiệp bán lẻ X có phải là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến 

việc lựa chọn siêu thị nào để đi mua sắm hay không? Kết quả là cả nhóm thảo 

luận đều đồng ý về bốn thành phần cấu thành nên giá trị thương hiệu của siêu thị 

đã được tác giả chắt lọc cẩn thận từ quá trình nghiên cứu tài liệu (Nhận biết 

thương hiệu, Liên tưởng thương hiệu, Chất lượng cảm nhận, Lòng trung thành 

thương hiệu). 

Với cuộc thảo luận nhóm lần hai, tác giả lần lượt giới thiệu các phát biểu liên 

quan đến chín khái niệm nghiên cứu đã được xác định trong cuộc thảo luận nhóm 

lần 1. Kết quả thảo luận sau đó được tác giả nhập vào máy tính và phân nhóm. 

Nội dung thu được như sau: 

Về thang đo Liên tưởng thương hiệu: Hầu hết nhóm đều cho rằng các phát 

biểu trong thang đo gốc của Yoo và Donthu (2001) là tương đối phù hợp với bối 

cảnh các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Khi được hỏi là Anh/Chị 

nghĩ đến điều gì khi nghe nhắc đến Co.opMart hay Big C thì đến 9/10 thành viên 

đều nghĩ rằng đây là hai siêu thị có uy tín cao ở Việt Nam. Trong khi đó, 6/10 

thành viên thì nghĩ đến nơi có mọi mặt hàng tiêu dùng mà họ cần và là nơi mang 

lại nhiều tiện ích cho việc mua sắm. Ngoài ra, 4/10 thành viên cho biết họ nghĩ 

đến một trong những địa điểm vui chơi giải trí hấp dẫn. 2/10 thành viên thì nghĩ 

đến siêu thị có nhiều chương trình chăm sóc khách hàng tốt như tặng thẻ khách 

hàng thân thiệt, giao hàng tận nhà, mở các tuyến xe buýt. 

Về thang đo Chất lượng cảm nhận: Cả 10 thành viên của nhóm đều đồng ý 

rằng chất lượng sẽ có tác động rất lớn đế đánh giá của người tiêu dùng về giá trị 

thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ. Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới phẳng như 

hiện nay thì chất lượng còn thể hiện ở gốc độ chăm sóc khách hàng chứ không 

đơn thuần chỉ là chất lượng của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp 

bán lẻ. 2/10 thành viên cho rằng chất lượng cảm nhận được đánh giá bởi cảm 

giác là chủ yếu. 
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Về thang đo Sự hài lòng thương hiệu: Cả 10 thành viên cho rằng sự hài 

lòng thương hiệu là thước đo sự thành công của thương hiệu. Để người tiêu dùng 

hài lòng thì đòi hỏi cả một quá trình, thời gian lâu dài. Tổng giá trị mà người tiêu 

dùng nhận được càng lớn hơn tổng chi phí mà họ bỏ ra thì họ càng hài lòng. Tuy 

nhiên, 4/10 thành viên cho rằng để đo lường sự hài lòng thương hiệu là rất khó vì 

đa phần người tiêu dùng ít khi thể hiện ra bên ngoài. 

Về thang đo Lòng trung thành thương hiệu: 4/10 thành viên đề nghị nên 

làm rõ hơn cách diễn đạt ở hai phát biểu gốc của Yoo và Donthu (2001) là hầu 

hết các sản phẩm tôi mua sắm là tại siêu thị X và siêu thị X là lựa chọn đầu tiên 

khi tôi có nhu cầu đi mua sắm. Ngoài ra, cả 10 thành viên đều đồng ý về việc sử 

dụng phát biểu tôi sẽ nói những điều tốt đẹp về siêu thị X với mọi người xung 

quanh để thay cho câu tôi sẽ giới thiệu siêu thị X cho người thân, bạn bè khi họ 

có nhu cầu mua sắm thì phù hợp hơn với tình hình thực tiễn của các siêu thị ở 

TP. Hồ Chí Minh. 

Về thang đo Thái độ đối với thương hiệu: Cả 10 thành viên trong nhóm đều 

đồng ý rằng việc đo lường thái độ đối với thương hiệu là khá khó khăn vì thái độ 

của con người đôi lúc phụ thuộc vào cảm giác hay trạng thái tinh thần của họ. 

Thái độ của người tiêu dùng có thể thay đổi từ tiêu cực đến tích cực, từ không tốt 

đến tốt,..  

Về thang đo Trách nhiệm xã hội: Cả 10 thành viên đều đồng ý rằng trách 

nhiệm xã hội của thương hiệu rất khó xác định được. Một doanh nghiệp có thể 

làm trách nhiệm xã hội của thương hiệu của mình qua nhiều hình thức khác nhau 

tùy thuộc vào quy mô, ngành nghề và ngân sách của họ. 2/10 thành viên đồng ý 

rằng trách nhiệm xã hội của thương hiệu thể hiện ở việc là thương hiệu doanh 

nghiệp bán lẻ X mang lại nhiều lợi ích cho xã hội, cộng đồng. 

Về thang đo Sự tin cậy thương hiệu: Cả 10 thành viên của nhóm đều nhất 

trí các vấn đề sau: hầu hết mọi người ở TP.HCM đều biết đến các siêu thị 

Co.opMart, Big C, Metro,…Việc nhớ được các sản phẩm đã mua ở siêu thị là 

khó khăn. Ngoài ra, 08/10 thành viên cho rằng các yếu tố giúp họ nhận ra 

Co.opMart, Big C hay các siêu thị khác chủ yếu là ở slogan, màu sắc đặc trưng 

của siêu thị. 
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Về thang đo Sự gắn kết bản thân với thương hiệu: 9/10 thành viên trong 

nhóm đồng ý rằng sự gắn kết bản thân với thương hiệu đòi hỏi có quá trình trải 

nghiệm. Khi có sự trải nghiệm thì người tiêu dùng cảm thấy cá nhân của họ được 

gắn kết với thương hiệu ấy, là một phần của thương hiệu ấy. 3/10 thành viên lại 

cho rằng việc gắn kết bản thân với thương hiệu sẽ làm phát sinh thêm chi phí thời 

gian cho họ. 

Về thang đo Giá trị thương hiệu: Tất cả nhóm đều quan tâm đến vấn đề giá 

trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ ở các khía cạnh như liên tưởng thương 

hiệu, chất lượng thương hiệu, sự hài lòng thương hiệu,… Bên cạnh đó, 6/10 

thành viên cho biết sự hài lòng thương hiệu và chất lượng thương hiệu là rất quan 

trọng. 2/10 thành viên thì nói rằng sự gắn kết bản than với thương hiệu sẽ làm 

tăng sự hài lòng thương hiệu. 3/10 thành viên cho rằng lòng trung thành thương 

hiệu là qua trọng nhất khi nói về giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ. 

Bảng 3.1: Thang đo lƣờng các biến quan sát cho các doanh nghiệp bán lẻ 

kinh doanh hàng tiêu dùng tại TP.HCM 

TT 
Thành 

phần  
Biến quan sát Nguồn 

1 

Liên tưởng 

thương 

hiệu (BA) 

Tôi biết về thương hiệu bán lẻ X. 

Yoo và 

Donthu 

(2001) 

Tôi có thể nhận ra thương hiệu bán lẻ X giữa 

các thương hiệu bán lẻ cạnh tranh khác.  

X là thương hiệu bán lẻ tôi rất quen thuộc. 

Tôi dễ dàng liên tưởng đến thương hiệu bán lẻ 

X. 

Tôi có thể nhanh chóng nhớ lại các biểu tượng 

hay logo của thương hiệu bán lẻ X. 

Một số đặc điểm nhận dạng thương hiệu bán lẻ 

X đến với tôi rất nhanh. 

2 

Chất lượng 

cảm nhận 

(PQ) 

Thương hiệu bán lẻ X có chất lượng cao. Yoo và 

Donthu 

(2001) 

Mức độ tin cậy vào chất lượng của thương hiệu 

bán lẻ X là rất cao. 
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TT 
Thành 

phần  
Biến quan sát Nguồn 

Chất lượng thực sự của thương hiệu bán lẻ X là 

rất cao. 

3 

Sự hài 

lòng 

thương 

hiệu 

(SAT) 

Nhìn chung, tôi hài lòng với những trải nghiệm 

mua sắm tại thương hiệu bán lẻ X. Ha và 

Muthaly 

(2010) 
Tôi hài lòng với quyết định mua sắm tại thương 

hiệu bán lẻ X. 

4 

Lòng trung 

thành 

thương 

hiệu 

(LOY) 

Thương hiệu bán lẻ X này sẽ là sự lựa chọn đầu 

tiên của tôi. 

Yoo và 

Donthu 

(2001) 

Tôi tự xem mình là khách hàng trung thành với 

thương hiệu bán lẻ X này. 

Tôi sẽ không mua sắm tại các thương hiệu bán 

lẻ khác nếu các dịch vụ và hàng hóa muốn mua 

có sẵn tại thương hiệu bán lẻ X. 

5 

Thái độ 

với thương 

hiệu 

(ATT) 

Thái độ đối với thương hiệu bán lẻ X từ tiêu cực 

đến tích cực. 
Dolbec và 

Chebat 

(2013) 

Thái độ đối với thương hiệu bán lẻ X là không 

tốt đến rất tốt. 

Mức độ mang đến lợi ích từ rất ít đến rất nhiều. 

Mức độ yêu thích đối với thương hiệu bán lẻ X. 

6 

Trách 

nhiệm xã 

hội 

(BSOC) 

Tôi xem thương hiệu bán lẻ X là một thương 

hiệu có trách nhiệm với xã hội. 
Eisingerich 

và Rubera 

(2010) 

Thương hiệu bán lẻ X mang đến nhiều lợi ích 

cho xã hội hơn các thương hiệu khác. 

Thương hiệu bán lẻ X đóng góp rất nhiều cho 

xã hội. 

7 

Sự tin cậy 

thương 

hiệu 

Thương hiệu bán lẻ X nhắc tôi về một ai đó có 

năng lực và biết rõ những gì mình đang làm. 

Erdem và 

Swait 

(2004) Thương hiệu bán lẻ X có khả năng thực hiện lời 
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TT 
Thành 

phần  
Biến quan sát Nguồn 

(BER) hứa của mình. 

Thương hiệu bán lẻ X làm được điều mình đã 

hứa hẹn. 

Những tuyên bố về sản phẩm và dịch vụ của 

thương hiệu bán lẻ X là đáng tin cậy. 

Theo thời gian, kinh nghiệm của tôi với thương 

hiệu bán lẻ X đã cho tôi mong đợi nó giữ lời 

hứa của mình, không hơn không kém. 

Thương hiệu bán lẻ X là một cái tên bạn có thể 

tin tưởng. 

Thương hiệu bán lẻ X không bao giờ hứa những 

điều nó không làm được. 

8 

Sự gắn kết 

bản thân 

với thương 

hiệu 

(BSEL) 

Thương hiệu bán lẻ X là một phần của tôi cho biết 

tôi là ai. Park và 

cộng sự 

(2010) 
Tôi cảm thấy cá nhân mình kết nối với thương 

hiệu bán lẻ X. 

9 

Giá trị 

thương 

hiệu (BE) 

Đánh giá của khách hàng về kết quả kinh doanh 

của thương hiệu bán lẻ X. 

Yoo và 

cộng sự  

(2000), 

Verhoef và 

cộng sự 

(2007) 

Thậm chí nếu một thương hiệu bán lẻ khác cũng 

có những dịch vụ và hàng hóa tương tự như 

thương hiệu bán lẻ X này, tôi vẫn muốn mua 

sắm tại thương hiệu bán lẻ X. 

Việc mua sắm tại thương hiệu bán lẻ X có ý 

nghĩa hơn thay vì mua sắm tại các thương hiệu 

bán lẻ khác, thậm chí các thương hiệu bán lẻ 

này không khác nhau mấy. 

Nếu có một thương hiệu bán lẻ khác cũng tốt 

như thương hiệu bán lẻ X, tôi vẫn thích mua 
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TT 
Thành 

phần  
Biến quan sát Nguồn 

sắm với thương hiệu bán lẻ X. 

Nếu một thương hiệu bán lẻ khác cũng không 

khác mấy với thương hiệu bán lẻ X, việc mua 

sắm tại thương hiệu bán lẻ X vẫn là lựa chọn 

sáng suốt hơn. 

Thương hiệu bán lẻ X là một thương hiệu mạnh. 

Thương hiệu bán lẻ X là một thương hiệu hấp 

dẫn lôi cuốn. 

Thương hiệu bán lẻ X là một thương hiệu độc 

đáo. 

Thương hiệu bán lẻ X là một thương hiệu được 

ưa thích. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Nghiên cứu thử nghiệm được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định 

lượng thông qua bảng hỏi nhằm mục tiêu thử nghiệm nội dung bảng hỏi, cách 

chọn và quy mô, cỡ mẫu, phương pháp điều tra. Nghiên cứu này giúp đạt hiệu 

quả cao hơn và giảm thiểu những sai xót trong quá trình điều tra. Nghiên cứu 

chính thức được thực hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng thông qua 

bảng câu hỏi với quy mô mẫu dự kiến là 2.500 mẫu. Bảng câu hỏi sau khi được 

thu thập sẽ được phân tích bằng phương pháp phân tích khám phá nhân tố (EFA), 

nhân tố khẳng định (CFA) và kiểm định các giả thuyết bằng mô hình cấu trúc 

tuyến tính (SEM), thời gian từ tháng 8/2016 đến tháng 3/2017. 

3.2. Quy trình thực hiện nghiên cứu 

Việc xác định các biến ẩn và xây dựng các mối liên kết giữa các biến này và 

lý do tại sao mối quan hệ như vậy tồn tại là điều rất quan trọng trong việc xây 

dựng mô hình lý thuyết. Sau khi mô hình lý thuyết đã được xây dựng, bước kế 

tiếp là xây dựng thiết kế nghiên cứu giúp cho việc thu thập dữ liệu để kiểm định 

các kết nối và giả thuyết trong mô hình nghiên cứu đề xuất. 
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Thiết kế nghiên cứu là một kế hoạch chi tiết hướng dẫn việc thực hiện triển 

khai thực nghiệm các nghiên cứu (Aaker và cộng sự, 2004; Hair và cộng sự, 

2003; Malhotra, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 3.1: Quy trình nghiên cứu 

Nguồn: Tác giả đề xuất 

3.3. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu đóng vai trò quan trọng trong việc thiết kế nghiên 

cứu đối với việc xác định thông tin sẽ được thu thập bằng cách nào. Thông 

thường, nghiên cứu khoa học trong marketing tập trung vào một trong hai 

phương pháp nổi bật, đó là phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp 

nghiên cứu định lượng (Cavana và cộng sự, 2001).  

Nghiên cứu định lượng yêu cầu phải khách quan và giả suy, bắt đầu với giả 

thuyết lý thuyết và nỗ lực cung cấp bằng chứng cũng cố hoặc chống lại giả thuyết 

được xác định trước. Ngược lại, nghiên cứu định tính là chủ quan và quy nạp, bắt 

đầu với các quan sát và nỗ lực tìm kiếm các mô hình và quy trình phù hợp (Cavana 

và cộng sự, 2001). Đề tài này nhằm mục đích xác định mô hình các nhân tố ảnh 

hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ với một tập hợp các giả 

Cơ sở lý thuyết 

và các nghiên 

cứu có liên quan 

Mô hình  

và các giả thuyết  

Tham khảo 

chuyên gia 

Thang đo chính thức Điều tra thử 

Xây dựng bảng 

hỏi thử 

Thu thập dữ liệu Xử lý, phân tích dữ liệu 

- Kiểm định độ tin cậy 

- Phân tích nhân tố 

- Phân tích hồi quy 

- Kiểm định giả thuyết 

- Kiểm định phân tích nhóm 

đa lượng 

 

Kết quả, hàm ý giải pháp 

Bảng hỏi chính thức 
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thuyết được xác định trước. Do đó, phương pháp định lượng sẽ được áp dụng. Hơn 

nữa, có hai phương pháp phân biệt dựa theo nghiên cứu định lượng, bao gồm 

phương pháp mô tả và phương pháp quan hệ nhân quả (Aaker và cộng sự, 2008). 

Phương pháp đầu tiên có đặc trưng nằm ở việc xây dựng trước các giả thuyết cụ 

thể, trong khi đó, phương pháp theo sau nỗ lực tìm ra nguyên nhân của mối quan 

hệ được xác định trước. Trong đó, các biến độc lập được thao tác trong một môi 

trường được kiểm soát tương đối chặt chẽ. Vì nghiên cứu này xác định mối quan 

hệ mới giữa các hệ cấu trúc và bao gồm cả việc xây dựng nên các giả thuyết, 

phương pháp nghiên cứu mô tả đã được lựa chọn để giải thích nghiên cứu này. 

Nghiên cứu này nhấn mạnh vào việc sử dụng những câu hỏi được chuẩn hóa và 

các phản ứng tùy chọn được xác định trước trong bảng câu hỏi dùng cho số lượng 

lớn người được hỏi. Tác giả sử dụng một loạt các phương pháp định lượng bao 

gồm cả việc phát triển hệ cấu trúc, đo lường quy mô, thiết kế bảng hỏi, thu thập 

mẫu và các kỹ thuật phân tích dữ liệu thống kê. Độ tin cậy dữ liệu và vấn đề hiệu 

lực cũng là mối quan tâm hàng đầu trong thiết kế nghiên cứu. 

3.4. Mẫu nghiên cứu 

3.4.1. Tổng mẫu 

Tổng mẫu là danh sách tất cả các yếu tố trong tổng thể mà từ đó mẫu được 

chọn ra (Cavana và cộng sự, 2001). Việc xác định tổng mẫu bao gồm việc lựa 

chọn bối cảnh thực nghiệm, tổng mẫu và những người trả lời bảng hỏi chủ chốt. 

Mô hình được đề xuất sẽ được kiểm định trong bối cảnh bán lẻ. Lựa chọn các 

doanh nghiệp bán lẻ là phù hợp cho mục tiêu nghiên cứu của nghiên cứu này bởi 

vì thương hiệu ngành các doanh nghiệp bán lẻ về bản chất thường cung cấp nhiều 

đa giác quan hơn các thương hiệu sản phẩm và đồng thời, các cấu trúc trọng tâm 

trong mô hình đề xuất đều có liên quan. Tổng mẫu bao gồm người tiêu dùng của 

các thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ lớn ngành hàng tiêu dùng tại TP.HCM.  

3.4.2. Kích cỡ mẫu 

Để áp dụng phân tích nhân tố thì cỡ mẫu phải đủ lớn, thông thường thì số 

quan sát ít nhất phải bằng 4 hay 5 lần số biến trong phân tích nhân tố (Hoàng 

Trọng, 1999). Theo nghiên cứu của Hair và cộng sự (1998), cỡ mẫu (n) phải bằng 
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5 lần số biến quan sát (m) hay theo Tabacknick và Fidell (1996), cỡ mẫu n = 50 + 

8*m, trong đó, n là cỡ mẫu; m là số lượng nhân tố độc lập. 

Một trong những điểm quan trọng hàng đầu trong đề tài nghiên cứu này đó là 

yêu cầu phải có đủ số lượng người trả lời bởi nó sử dụng các mô hình phương 

trình cấu trúc (SEM) làm kỹ thuật phân tích dữ liệu sơ cấp. Hair và cộng sự 

(1998, tr.604) lập luận rằng kích thước mẫu đóng vai trò quan trọng trong việc 

ước lượng và giải thích kết quả của SEM. Kích thước mẫu gồm 200 người đã 

được khuyến cáo trong các tài liệu của SEM như một tiêu chuẩn làm việc 

(Bollen, 1989; Hair và cộng sự, 1998; Hulland và cộng sự, 1996). Trường hợp cỡ 

mẫu lớn và không biết tổng thể thì cỡ mẫu n được tính như sau: 

 

 

Trong đó: 

n là cỡ mẫu 

z giá trị phân phối tương ứng với độ tin cậy lựa chọn (nếu độ tin cậy 95% thì 

giá trị z là 1,96…) 

p là ước tính tỷ lệ % của tổng thể 

q = 1-p (thường tỷ lệ p và q được ước tính 50%/50% đó là khả năng lớn nhất 

có thể xảy ra của tổng thể) 

e = sai số cho phép (±3%, ±4%, ±5%...) 

Trong đề tài này, với độ tin cậy là 95% với giá trị z tương ứng là 1,96, sai số 

cho phép là nằm trong khoảng ±5%. Giả định p*q lớn nhất có thể xảy ra là 

0,5*0,5 thì cỡ mẫu sẽ được tính là: 

 

 

Từ những lý thuyết trên, tác giả dự kiến kích thước mẫu như sau: 
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Bảng 3.2: Danh sách địa điểm và cỡ mẫu dự kiến 

TT Doanh nghiệp bán lẻ Cỡ mẫu dự kiến 

1 Big G 427 

2 Coopmart 516 

3 Lotte 350 

4 Satra 448 

5 VinMart 350 

6 Metro 409 

 Tổng 2.500 

Nguồn: Tác giả đề xuất 

Như vậy, với cỡ mẫu dự kiến như trên, có thể kết luận cỡ mẫu đủ lớn để chạy 

mô hình, phù hợp với mục tiêu nghiên cứu của đề tài. 

3.4.3. Phƣơng pháp chọn mẫu 

Để thực hiện nghiên cứu này, phương pháp chọn mẫu xác suất được sử dụng. 

Ưu điểm của phương pháp này là sự thuận tiện, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, 

chi phí thấp và độ khách quan cao. Đề tài nghiên cứu này là một nghiên cứu 

khám phá, thăm dò nhằm tìm hiểu sâu một vấn đề, theo đó bảng hỏi khảo sát sẽ 

được gửi đến đối tượng khảo sát một cách ngẫu nhiên. 

3.5. Phƣơng pháp thu thập dữ liệu 

Để định hướng và góp ý cho đề tài, tác giả tham khảo và tiếp thu ý kiến của 

các nhà khoa học trong các buổi bảo vệ chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn. Tuy 

nhiên, các dữ liệu sơ cấp trong đề tài này được tập hợp phần lớn thông qua 

nghiên cứu định lượng mà cụ thể là thông qua bảng câu hỏi khảo sát được cấu 

trúc sẵn để hỏi khách hàng tại các cửa hàng, siêu thị ngành hàng tiêu dùng của 

các doanh nghiệp bán lẻ lớn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh. 

Dữ liệu thứ cấp trong nghiên cứu này bao gồm những thông tin, quan điểm, 

hệ thống lý thuyết và dữ liệu liên quan đến thương hiệu, giá trị thương hiệu và 

các doanh nghiệp bán lẻ. Đây là lĩnh vực nghiên cứu tương đối mới ở Việt Nam 

nên đa phần dữ liệu thứ cấp được đưa vào nghiên cứu này là lấy từ các tạp chí uy 

tín trong danh mục ISI/SCOPUS hay những tạp chí nằm trong danh mục các tạp 



93 

 

 

chí chuyên ngành được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận. Để đảm 

bảo tính khoa học cao, tác giả sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh 

và đối chiếu để lựa chọn những thông tin có tính khoa học cao nhất trước khi đưa 

vào đề tài này. 

Việc lựa chọn một phương pháp thu thập dữ liệu là điểm mấu chốt trong quá 

trình thiết kế nghiên cứu (Aaker và cộng sự, 2004). Bảng câu hỏi là một cách thu 

thập dữ liệu hiệu quả khi các nhà nghiên cứu biết chính xác những gì cần thực 

hiện và làm thế nào để đo lường các biến trong nghiên cứu (Cavana và cộng sự, 

2001). Cụ thể, phương pháp này có thể áp dụng được trong nghiên cứu, trong đó 

có các mục tiêu đòi hỏi phải có thiết kế mô tả phù hợp. Sử dụng bảng câu hỏi 

khảo sát cũng giúp hỗ trợ kiểm định mẫu có kích thước lớn với chi phí tương đối 

thấp, tăng khả năng nhân rộng kết quả, phân biệt được sai lệch nhỏ, tạo thuận lợi 

cho việc quản lý các câu hỏi và câu trả lời, việc áp dụng phân tích thống kê tiên 

tiến, khai thác các yếu tố và các mối quan hệ không trực tiếp đo lường được 

(Aaker và cộng sự, 2004; Cavana và cộng sự, 2001). Không những thế, khảo sát 

bằng bảng câu hỏi đã và đang được coi là phương pháp được sử dụng rộng rãi 

nhất trong việc thu thập dữ liệu nghiên cứu thị trường, cụ thể trong tài liệu 

marketing chiến lược. 

Trả lời bảng câu hỏi là người tiêu dùng tại một số doanh nghiệp bán lẻ lớn 

ngành hàng tiêu dùng lớn tại TP.HCM. Dữ liệu được thu thập thông qua một quá 

trình lấy mẫu thuận tiện sử dụng kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp tại cửa hàng bán lẻ 

và siêu thị. Kỹ thuật lấy mẫu thuận tiện (còn được gọi là lấy mẫu ngẫu nhiên 

hoặc lấy mẫu cơ hội) là một kỹ thuật lấy mẫu phi xác suất liên quan đến mẫu 

được rút ra từ một phần của tổng mẫu thuận tiện đối với người nghiên cứu. Kỹ 

thuật này được lựa chọn vì tính sẵn có và sự tiện lợi mà người nghiên cứu có 

được dựa trên các mối quan hệ mà họ có thể dễ dàng tiếp cận đối tượng trả lời 

bảng câu hỏi. Để tăng tính đại diện của mẫu, nghiên cứu này sẽ tiến hành các 

cuộc khảo sát vào các thời điểm khác nhau trong ngày và vài lần mỗi tuần. Trong 

đề tài này, người thực hiện điều tra xin thực hiện cuộc phỏng vấn đối với các 

khách hàng tại các siêu thị bán lẻ đã liệt kê trong Bảng 3.2. Nếu người được 
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phỏng vấn không đồng ý thì họ chuyển sang đối tượng khác. Lấy mẫu thuận tiện 

thường được dùng trong nghiên cứu khám phá để xác định ý nghĩa thực tiễn của 

vấn đề nghiên cứu hoặc để kiểm tra trước bảng câu hỏi nhằm hoàn chỉnh bảng 

hoặc khi muốn ước lượng sơ bộ về vấn đề đang quan tâm mà không muốn mất 

nhiều thời gian và chi phí. 

3.6. Xây dựng và mã hóa thang đo 

3.6.1. Xây dựng thang đo 

Xây dựng thang đo cho các biến của mô hình là một công cụ quan trọng 

trong việc xây dựng cầu nối giữa lý thuyết và kiểm định lý thuyết (Anderson và 

Gerbing, 1988). Dựa trên nghiên cứu của Churchill (1979), các bước sau đây 

được xem xét, bao gồm xác định cấu trúc và lĩnh vực, tự đánh giá tính hợp lệ về 

nội dung của các định nghĩa, tạo các tiểu mục, định dạng và quy mô nghiên cứu, 

khảo sát dự thảo bảng câu hỏi, các khảo sát trước và sau kiểm định.  

Trong nghiên cứu này, thang đo được sử dụng là thang đo Likert, một chuỗi 

các phát biểu liên quan đến thái độ trong câu hỏi được nêu ra và người trả lời sẽ 

chọn một trong các trả lời đó, bao gồm các phát biểu đánh giá về thuộc tính của 

đối tượng nghiên cứu và các câu trả lời gồm 7 cấp độ từ “hoàn toàn không đồng 

ý” đến “hoàn toàn đồng ý” để người trả lời lựa chọn. 

Các biến cần đo trong nghiên cứu là những biến cấu trúc không ở dạng định 

lượng. Do vậy, để quan sát chúng cần tiến hành lượng hóa, thang đo được xem 

như biểu thị hiện tượng hay thuộc tính của sự vật theo dạng điểm đo lường. Việc 

lựa chọn thang đo tùy thuộc vào thuộc tính cần đo, độ chính xác của phép đo và 

phương pháp phân tích được sử dụng. Tuy nhiên, thông tin khi sử dụng cho 

nghiên cứu này cũng không thể tránh khỏi một số sai lệch nhất định. Các nguyên 

nhân dẫn đến các sai lệch có thể kể ra là sai lệch do cách thu thập thông tin, sai 

lệch do người trả lời bảng câu hỏi, sai lệch do nguyên nhân phỏng vấn, sai lệch 

do nhập liệu,… Việc đo đạt khó tránh khỏi một số sai lệch do những nguyên 

nhân chủ quan và khách quan như trạng thái nhất thời của đối tượng trả lời bảng 

câu hỏi, yếu tố tình hướng lúc đo, công cụ đo, cách thức đo,…Tuy nhiên, mức độ 

sai lệch trong quá trình nghiên cứu được giảm tối đa bằng cách lường trước 
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những sai sót có thể và có những biện pháp kiểm soát chủ động. Ví dụ, đối tượng 

trả lời bảng hỏi có thể chất hay tinh thần khác thường thì sẽ được ghi nhận để 

loại trừ trong số các bảng trả lời. Chọn đối tưởng trả lời là những người đúng với 

yêu cầu của nghiên cứu. 

Trong nghiên cứu định lượng, đối tượng nghiên cứu chủ yếu là về các hiện 

tượng kinh tế, xã hội. Do đối tượng nghiên cứu về hiện tượng kinh tế, xã hội rất 

phức tạp nên việc đánh giá đòi hỏi phải có những thang đo chuẩn xác với độ tin 

cậy nhất định. Thang đo Likert là thang đo được sử dụng một cách phổ biến nhất 

trong nghiên cứu định lượng. Thang đo Likert được phát triển và giới thiệu bởi 

Rennis Likert vào năm 1932. Thang đo này được gọi là thang đo Likert 5 mức độ 

hay đọc nhanh là Likert 5. Ngoài ra, người ta cũng có thể dùng các thang đo 

Likert 3 và Likert 7 mức độ. Bên cạnh đó, người nghiên cứu có thể thay thế từ  

“chấp nhận”, “có thiện ý”, “tuyệt vời” bằng từ “đồng ý”. Mức độ thì vẫn được 

chia nhỏ như nhau tùy theo thang đó Likert là 3 hay 5 hay 7 mức độ. Các nghiên 

cứu đã chỉ ra rằng người được hỏi gặp khó khăn để xác định quan điểm của họ 

trên một thang đo lớn hơn bảy. Điều này có nghĩa rằng nếu cung cấp hơn 7 lựa 

chọn phản hồi, mọi người có thể sẽ bắt đầu chọn một câu trả lời một cách ngẫu 

nhiên mà có thể làm cho dữ liệu trở nên vô nghĩa. Tác giả đề xuất thang đo 7 cấp 

độ. Đề tài sử dụng thang đo Likert 7 cấp độ để đánh giá mức độ đồng ý đối với 

mỗi biến quan sát như sau: 

1 2 3 4 5 6 7 

Hoàn 

toàn  

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Hơi 

không 

đồng ý 

Phân vân, 

không 

biết có 

đồng ý 

hay 

không 

Hơi  

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn 

toàn  

đồng ý 

 

Bên cạnh việc dùng thang đo Likert 7 mức độ để đo các biến chính của mô 

hình, tác giả còn sử dụng thang đo tỷ lệ để đo lường tuổi tác và thu nhập. Sử 
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dụng thang đo định danh để đo lường các biến nghề nghiệp, giới tính và trình độ 

học vấn. 

3.6.2. Mã hóa thang đo 

Để đảm bảo tính bảo mật và khách quan trong nghiên cứu, các biến đo lường 

được mã hóa thành các ký hiệu, cụ thể như sau: 

Bảng 3.3: Mã hóa các biến của thang đo 

TT 
Thành 

phần 

Mã 

hóa 
Biến quan sát 

1 

Liên tưởng 

thương hiệu 

(BA) 

BA1 Tôi biết về thương hiệu bán lẻ X. 

BA2 
Tôi có thể nhận ra thương hiệu bán lẻ X giữa các 

thương hiệu bán lẻ cạnh tranh khác.  

BA3 X là thương hiệu bán lẻ tôi rất quen thuộc. 

BA4 
Tôi dễ dàng liên tưởng đến thương hiệu bán lẻ 

X. 

BA5 
Tôi có thể nhanh chóng nhớ lại các biểu tượng 

hay logo của thương hiệu bán lẻ X. 

BA6 
Một số đặc điểm nhận dạng thương hiệu bán lẻ 

X đến với tôi rất nhanh. 

2 

Chất lượng 

cảm nhận 

(PQ) 

PQ1 Thương hiệu bán lẻ X có chất lượng cao. 

PQ2 
Mức độ tin cậy vào chất lượng của thương hiệu 

bán lẻ X là rất cao. 

PQ3 
Chất lượng thực sự của thương hiệu bán lẻ X là 

rất cao. 

3 

Sự hài lòng 

thương hiệu 

(SAT) 

SAT1 
Nhìn chung, tôi hài lòng với những trải nghiệm 

mua sắm tại thương hiệu bán lẻ X. 

SAT2 
Tôi hài lòng với quyết định mua sắm tại thương 

hiệu bán lẻ X. 

4 
Lòng trung 

thành 
LOY1 

Thương hiệu bán lẻ X này sẽ là sự lựa chọn đầu 

tiên của tôi. 



97 

 

 

TT 
Thành 

phần 

Mã 

hóa 
Biến quan sát 

thương hiệu 

(LOY) 
LOY2 

Tôi tự xem mình là khách hàng trung thành với 

thương hiệu bán lẻ X này. 

LOY3 

Tôi sẽ không mua sắm tại các thương hiệu bán lẻ 

khác nếu các dịch vụ và hàng hóa muốn mua có 

sẵn tại thương hiệu bán lẻ X. 

5 

Thái độ với 

thương hiệu  

(ATT) 

ATT1 
Thái độ đối với thương hiệu bán lẻ X từ tiêu cực 

đến tích cực. 

ATT2 
Thái độ đối với thương hiệu bán lẻ X là không 

tốt đến rất tốt. 

ATT3 Mức độ mang đến lợi ích từ rất ít đến rất nhiều. 

ATT4 Mức độ yêu thích đối với thương hiệu bán lẻ X. 

6 

Trách nhiệm 

xã hội 

(BSOC) 

BSOC1 
Tôi xem thương hiệu bán lẻ X là một thương 

hiệu có trách nhiệm với xã hội. 

BSOC2 
Thương hiệu bán lẻ X mang đến nhiều lợi ích 

cho xã hội hơn các thương hiệu khác. 

BSOC3 
Thương hiệu bán lẻ X đóng góp rất nhiều cho xã 

hội. 

7 

Sự tin cậy 

thương hiệu 

(BER) 

BER1 
Thương hiệu bán lẻ X nhắc tôi về một ai đó có 

năng lực và biết rõ những gì mình đang làm. 

BER2 
Thương hiệu bán lẻ X có khả năng thực hiện lời 

hứa của mình. 

BER3 
Thương hiệu bán lẻ X làm được điều mình đã 

hứa hẹn. 

BER4 
Những tuyên bố về sản phẩm và dịch vụ của 

thương hiệu bán lẻ X là đáng tin cậy. 

BER5 
Theo thời gian, kinh nghiệm của tôi với thương 

hiệu bán lẻ X đã cho tôi mong đợi nó giữ lời hứa 
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TT 
Thành 

phần 

Mã 

hóa 
Biến quan sát 

của mình, không hơn không kém. 

BER6 
Thương hiệu bán lẻ X là một cái tên bạn có thể 

tin tưởng. 

BER7 
Thương hiệu bán lẻ X không bao giờ hứa những 

điều nó không làm được. 

8 

Sự gắn kết 

bản thân với 

thương hiệu 

(BSEL) 

BSEL1 
Thương hiệu bán lẻ X là một phần của tôi cho 

biết tôi là ai. 

BSEL2 
Tôi cảm thấy cá nhân mình kết nối với thương 

hiệu bán lẻ X. 

9 

Giá trị 

thương hiệu 

(BE) 

BE1 
Đánh giá của khách hàng về kết quả kinh doanh 

của thương hiệu bán lẻ X. 

BE2 

Thậm chí nếu một thương hiệu bán lẻ khác cũng 

có những dịch vụ và hàng hóa tương tự như 

thương hiệu bán lẻ X, tôi vẫn muốn mua sắm tại 

thương hiệu bán lẻ X này. 

BE3 

Việc mua sắm tại thương hiệu bán lẻ X có ý 

nghĩa hơn thay vì mua sắm tại các thương hiệu 

bán lẻ khác, thậm chí các thương hiệu bán lẻ này 

không khác nhau mấy. 

BE4 

Nếu có một thương hiệu bán lẻ khác cũng tốt 

như thương hiệu bán lẻ X, tôi vẫn thích mua sắm 

với thương hiệu bán lẻ X. 

BE5 

Nếu một thương hiệu bán lẻ khác cũng không 

khác mấy với thương hiệu bán lẻ X, việc mua 

sắm tại thương hiệu bán lẻ X vẫn là lựa chọn 

sáng suốt hơn. 

BE6 Thương hiệu bán lẻ X là một thương hiệu mạnh. 
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TT 
Thành 

phần 

Mã 

hóa 
Biến quan sát 

BE7 
Thương hiệu bán lẻ X là một thương hiệu hấp 

dẫn lôi cuốn. 

BE8 
Thương hiệu bán lẻ X là một thương hiệu độc 

đáo. 

BE9 
Thương hiệu bán lẻ X là một thương hiệu được 

ưa thích. 

Nguồn: Tác giả đề xuất 

3.7.  Xây dựng bảng câu hỏi 

Để có được bảng câu hỏi hoàn chỉnh để thực hiện khảo sát, trước tiên tác giả 

đã dựa trên các thang đo và các biến quan sát được đề xuất ở trên để xây dựng 

bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi được khảo sát thử nghiệm và điều chỉnh trước khi 

tiến hành thu thập dữ liệu chính thức. Cụ thể, bảng câu hỏi đầu tiên bằng tiếng 

Anh được chuẩn bị và bảng câu hỏi này được dịch sang tiếng Việt một cách độc 

lập, sử dụng phương pháp dịch ngược và xuôi (Brislin, 1970). Sau đó, tác giả 

thảo luận và đi đến sự thống nhất về cách dùng từ ngữ cho chính xác và khả năng 

đọc hiểu bảng câu hỏi được dịch. 

Để giảm thiểu thời gian, công sức cho người trả lời, bảng câu hỏi được thiết 

kế đảm bảo thời gian trả lời trong vòng 15 phút. Hơn nữa, các câu hỏi được trả 

lời dựa trên những câu trả lời cho sẵn nên giảm thiểu sự nỗ lực về thể chất cũng 

như tinh thần của người trả lời để hoàn tất bảng câu hỏi.  

Trước khi tiến hành thu thập dữ liệu, bốn nhà học thuật có kinh nghiệm về 

nghiên cứu thị trường và thiết kế bảng câu hỏi được mời xem lại bảng câu hỏi và 

cho phản hồi về cách dùng từ, sự rõ ràng về thang đo lường cũng như cấu trúc 

chung của bảng câu hỏi. Bảng câu hỏi được mở đầu bằng lời giới thiệu, sự hướng 

dẫn trả lời và các câu hỏi được sắp xếp theo một trình tự hợp lý. Các câu hỏi liên 

quan đến các khái niệm nghiên cứu được hỏi trước và các câu hỏi về nhân khẩu 

học được xếp cuối cùng của bảng câu hỏi. Ngoài ra, để giảm thiểu sự mơ hồ và 
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không khách quan của người trả lời, sự hướng dẫn trả lời được đảm bảo rõ ràng 

(không mơ hồ), đơn giản và dễ hiểu. 

Phương pháp nghiên cứu nhóm tập trung được thực hiện để thấu hiểu sự cảm 

nhận, đánh giá của khách hành về các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu 

các doanh nghiệp bán lẻ như liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận, sự hài 

lòng, lòng trung thành, thái độ đối với thương hiệu, sự gắn kết bản thân với 

thương hiệu, sự tin cậy thương hiệu, trách nhiệm xã hội của thương hiệu. Khách 

hàng của các siêu thị được mời tham gia phỏng vấn. Số lượng thành viên trong 

nhóm phỏng vấn từ 7-10 người. Nhóm khách hàng phỏng vấn được chọn theo 

phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Nội dung bản câu hỏi thảo luận gồm các yếu 

tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ như liên tưởng 

thương hiệu, chất lượng cảm nhận, sự hài lòng, lòng trung thành, thái độ đối với 

thương hiệu, sự gắn kết bản thân với thương hiệu, sự tin cậy thương hiệu, trách 

nhiệm xã hội của thương hiệu. 

Thời gian phỏng vấn kéo dài trung bình từ 60 phút đến 90 phút. Địa điểm 

phỏng vấn tại cửa hàng bán lẻ hay siêu thị. Bắt đầu cuộc phỏng vấn, người 

nghiên cứu giới thiệu bản thân, trình bày rõ mục đích của buổi phỏng vấn, khẳng 

định rõ không có câu trả lời đúng/sai và sự trả lời không ảnh hưởng đến cá nhân 

của người trả lời. Kế tiếp là phần giới thiệu bản thân của các thành viên với mục 

đích tạo ra sự thân thiện giữa người nghiên cứu và các thành viên và giữa các 

thành viên trong nhóm để kích thích họ tham gia trả lời. Sau đó, các câu hỏi được 

nêu ra, từng thành viên tham gia trả lời và có sự đồng ý hay không đồng ý về một 

vấn đề nào đó giữa các thành viên. Người nghiên cứu vừa lắng nghe vừa thực 

hiện ghi chép lại những ý kiến của các thành viên. 

Kết thúc buổi phỏng vấn, tác giả biên soạn lại các ý kiến của các thành viên 

và lưu trữ thành tập tin trên máy tính. Bên cạnh việc phỏng vấn nhóm các khách 

hàng, tác giả cũng đã thực hiện phỏng vấn với một số chuyên gia và giáo sư về 

giá trị thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. 

Một mẫu kiểm định thử nghiệm sẽ được tiến hành trước khi tung ra các câu 

hỏi khảo sát cuối cùng để đảm bảo khả năng đọc hiểu câu hỏi (Churchill, 1979). 
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Các tính chất tâm lý của phép đo cũng sẽ được kiểm tra. Những giả định như 

phân phối chuẩn, không có đa cộng tuyến, lỗi ngẫu nhiên và độc lập cũng sẽ 

được kiểm định. Dựa trên các kết quả thu được, các câu hỏi khảo sát sẽ được tinh 

chỉnh hơn nữa. 

Kết cấu chi tiết bảng câu hỏi được thể hiện dưới dạng phiếu khảo sát (Phụ 

lục 1) gồm có 3 phần chính như sau: 

Phần 1: Giới thiệu về phiếu khảo sát và hướng dẫn trả lời 

Phần 2: Các câu hỏi chính của nghiên cứu, là các câu hỏi định lượng, sử 

dụng thang đo Likert 7 mức độ khảo sát về mức độ đồng ý cho từng biến quan 

sát của nghiên cứu. 

Phần 3: Các câu hỏi xoay quanh thông tin cá nhân của người được khảo sát 

để tác giả có thể thống kê và mô tả mẫu điều tra. 

3.8. Thu thập và xử lý dữ liệu 

3.8.1.Thu thập dữ liệu 

Dữ liệu được thu thập trực tiếp tại các cửa hàng bán lẻ, siêu thị bằng các 

phiếu khảo sát đã được chuẩn bị trước bằng phương pháp lấy mẫu thuận tiện. 

Việc thu thập dữ liệu được thực hiện trình tự theo các bước cụ thể như sau: 

Bước 1: Quan sát khách hàng để sàng lọc đối tượng trả lời phù hợp 

Bước 2: Tiếp cận khách hàng thông qua những câu chào hỏi xã giao 

Bước 3: Mời tham gia trả lời phiếu khảo sát. Nếu khách hàng đồng ý thì đi 

tiếp qua bước 4. Nếu khách hàng không đồng ý thì cám ơn và kết thúc 

Bước 4: Thực hiện khảo sát theo bảng câu hỏi 

Bước 5: Cám ơn quý khách hàng đã tham gia trả lời phiếu khảo sát 

Bước 6: Kết thúc việc thu thập dữ liệu qua phiếu khảo sát 

Quy trình này được lặp đi lặp lại tương tự cho các đối tượng được khảo sát. 

Ngoài ra, tùy thuộc vào thái độ của người trả lời, tác giả sẽ có sự điều chỉnh một 

số nội dung cho phù hợp với buổi khảo sát. 

3.8.2. Xử lý dữ liệu 

Các dữ liệu được thu thập dưới dạng dữ liệu sơ cấp thông qua phiếu khảo sát. 

Trước tiên, tác giả kiểm tra và loại bỏ các bảng câu hỏi không hợp lệ. Sau đó, các 
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dữ liệu sơ cấp này được nhập vào Excel để lưu giữ, tiếp theo là chuyển dữ liệu 

sang phần mềm SPSS 24.0 nhằm thống kê mô tả và đồng thời, sử dụng phần 

mềm SMARTPLS 3.0 để đánh giá thang đo và xác định mức độ quan trọng của 

các nhân tố cũng như kiểm định các giả thuyết đặt ra. 

- Thống kê mô tả bằng SPSS:  

+ Thống kê mô tả đặc điểm mẫu nghiên cứu (về giới tính, trình độ học vấn, 

tuổi, số năm kinh nghiệm, vị trí việc làm, nơi công tác).  

+ Thống kê mô tả cho các biến quan sát của từng nhân tố. 

- Kiểm tra độ tin cậy của thang đo: Hệ số Cronbach’s Alpha ≥ 0,6, hệ số 

tương quan biến tổng > 0,3 (Hafiz và Shaari, 2013). 

- Phân tích nhân tố khám phá (EFA):  

+ Sử dụng phương sai trích để đánh giá thang đo: Thang đo được chấp nhận 

khi phương sai trích > 50% và Eigenvalue >1 (Hair và cộng sự, 2006). Hệ số tải 

nhân tố (Factor loading) ≥ 0,5 (Hair và cộng sự, 2006). 

- Đánh giá mô hình đo lường: đánh giá độ tin cậy của thang đó được thực 

hiện thông qua thuật toán PLS (PLS Algorithms) trong SMARTPLS, bao gồm 3 

giá trị: độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. 

+ Đánh giá độ tin cậy tổng hợp đo lường độ tin cậy của tập hợp các biến 

quan sát đo lường một khái niệm (nhân tố) và hệ số độ tin cậy CA đo lường tính 

kiên định nội tại xuyên suốt tập hợp các biến quan sát của các câu trả lời. Độ tin 

cậy tổng hợp có ý nghĩa khi có giá trị lớn hơn 0,7 và độ tin cậy CA từ 0,6 trở lên. 

+ Đánh giá giá trị hội tụ của thang đo: Thang đo đạt được giá trị hội tụ khi 

các trọng số chuẩn hoá (Outer loading) của thang đo đều cao (>0,5) và có ý nghĩa 

thống kê (p <0,05) (Henseler và cộng sự, 2009) và tổng phương sai trích phản 

ánh lượng biến thiên chung của các biến quan sát được giải thích bởi biến tiềm 

ẩn (Henseler và cộng sự, 2009) có ý nghĩa khi có giá trị trên 0,5. 

+ Đánh giá giá trị phân biệt: Theo Henseler và cộng sự (2009), giá trị phân 

biệt là mức độ phân biệt một khái niệm của một biến tiềm ẩn cụ thể từ khái niệm 

của những biến tiềm ẩn khác. Có hai cách dùng để đánh giá như sau:  
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• Hệ số tải chéo phải có trọng số hệ số tải của đại diện biến tiềm ẩn phải 

có giá trị cao hơn so với những cái khác.  

• Vùng điều kiện của Fornell và Larcker (1981) so sánh căn bậc hai của 

AVE của mỗi khái niệm với tương quan (Pearson) giữa khái niệm hay 

biến tiềm ẩn. Căn bậc hai của AVE nên cao hơn tương quan những khái 

niệm khác.  

+ Dò tìm đa cộng tuyến: Hệ số phóng đại phương sai (Variance Inflation 

Factor-VIF) khi VIF vượt quá 10 (Henseler và cộng sự, 2009), đó là dấu hiệu đa 

cộng tuyến. 

- Đánh giá mô hình cấu trúc: để kiểm tra có mối quan hệ giữa các khái niệm, 

sự tác động, cường độ của các biến độc lập lên biến phụ thuộc thông quan biến 

trung gian. Tiêu chuẩn đánh giá như sau: 

+ Đo lường hệ số tổng thể xác định (R-square value), là một chỉ số để đo 

lường mức độ phù hợp với mô hình cùa dữ liệu (khả năng giải thích của mô 

hình). Henseler và cộng sự (2009) mô tả các giá trị R-square của 0,67, 0,33 và 

0,19 trong các mô hình con đường PLS là mạnh, trung bình và yếu tương ứng.  

+ Hệ số Path Coefficient (trọng số tác động) của mô hình cấu trúc PLS: mức 

độ tác động của các khái niệm với nhau, có thể được hiểu là hệ số beta chuẩn của 

hồi quy least squares, cung cấp một xác nhận thực nghiệm một phần của mối 

quan hệ về mặt lý thuyết giả định giữa các biến tiềm ẩn. Hệ số này mang dấu (+) 

là tác động cùng chiều, mang dấu (–) là tác động ngược chiều.  

+ Giá trị T-value: Nếu giá trị T-value > 1,96 thì kiểm định có ý nghĩa thống 

kê ở mức 5%. 

- Kiểm định ước lượng Bootstrap: Bootstrap không tham số (Davison và 

Hinkley, 2003; Henseler và cộng sự, 2009) thủ tục có thể được sử dụng trong 

PLS con đường lấy mẫu để cung cấp khoảng tin cậy cho tất cả các ước lượng 

tham số, xây dựng cơ sở để suy luận thống kê. Mẫu Bootstrap được tạo ra bằng 

cách vẽ một cách ngẫu nhiên các trường hợp có thay thế từ các mẫu ban đầu. 

PLS ước lượng mô hình đường dẫn cho mỗi mẫu Bootstrap. Các hệ số mô hình 

con đường được tạo thành một phân phối bootstrap có thể được xem như là một 

xấp xỉ của sự phân bố lấy mẫu. 
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3.9. Sự sai biệt phƣơng pháp chung 

Sự sai biệt của phương pháp chung (Common Method Variance - CMV) là 

sai số đo lường hệ thống có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của các yếu tố dự 

báo đến kết quả (Podsakoff và cộng sự, 2003). Khi thu thập dữ liệu từ một nguồn 

duy nhất (một người trả lời cho một bảng khảo sát), sự phiến diện của phương 

pháp chung có thể làm cho các mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ 

thuộc dễ có thể tương quan với nhau (Podsakoff và cộng sự, 2003). Các sai số 

này sẽ được giảm thiểu thông qua việc chuẩn bị bảng câu hỏi khảo sát một cách 

cẩn thận được trình bày ở trên. Thêm vào đó, tác giả đã thực hiện thu thập dữ liệu 

đối với các biến độc lập và phụ thuộc vào hai thời điểm khác nhau, tạo ra sự tách 

rời về đo lường và giảm thiểu nguy cơ về CMV. Ngoài ra, các biện pháp thống 

kê (kỹ thuật “biến đánh dấu” - Marker Variable Technique) cũng được sử dụng 

để kiểm tra sai biệt phương pháp chung. 

3.10. Kỹ thuật phân tích dữ liệu 

Lựa chọn phương pháp và kỹ thuật để phân tích dữ liệu phụ thuộc vào việc 

các dữ liệu thu thập được là định lượng hay định tính (Hussey và Hussey, 1997). 

Đây là nghiên cứu dựa trên định lượng. Do đó, việc sử dụng câu hỏi khảo sát và 

phương pháp phân tích định lượng như vậy là phù hợp để phân tích dữ liệu thu 

thập được. Các dữ liệu sẽ được nhập và phân tích sơ bộ ban đầu để bao trùm 

thông tin của mẫu và thống kê mô tả của tất cả các chỉ số (các hạng mục). Hiệp 

phương sai dựa trên kỹ thuật SEM. Đề tài sử dụng SmartPLS 3.0 để phân tích dữ 

liệu. SEM là một phương pháp phổ biến được sử dụng trong các tài liệu tiếp thị 

(Baumgartner và Steenkamp, 2006) cho phép các nhà nghiên cứu đo lường lỗi 

một cách rõ ràng và đồng thời, kết hợp cả hai biến quan sát và không quan sát 

được (tiềm ẩn) vào trong phân tích (Grace và Bollen, 2008). Kiểm định các mô 

hình đo lường và cấu trúc mô hình riêng biệt là một kỹ thuật thường được sử 

dụng (Baumgartner và Homburg, 1996). Điều này là do sự hiện diện của thông số 

sai lệch, tình hình bình thường trong thực tế và phương pháp một bước, trong đó, 

việc đo lường và cấu trúc tiểu mô hình được ước lượng đồng thời sẽ bị sai lệch 

đáng kể (Anderson và Gerbing, 1988, tr.418). Để tránh phân tích sai lệch như 
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vậy, nghiên cứu này sẽ áp dụng phương pháp nghiên cứu hai bước. Đầu tiên, mô 

hình đo lường sẽ được ước lượng.  

Phương pháp phân tích nhân tố khẳng định CFA được sử dụng để kiểm định 

mô hình thang đo lý thuyết có phù hợp với dữ liệu thực tế (Hair và cộng sự, 

2010). Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, kết hợp phân tích nhân tố khẳng định 

và phân tích hồi qui đa biến được sử dụng vì phương pháp này cho phép trình 

bày các biến tiềm ẩn trong mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau và có thể tính được 

sai số đo lường. Đề tài này kiểm định mô hình một nhân tố để đảm bảo mô hình 

đo lường phù hợp với dữ liệu trước khi tích hợp tất cả các biến trong một mô 

hình đo lường chung. Các tiêu chuẩn đánh giá trong CFA, bao gồm (1) Một số 

chỉ số đo lường mức độ phù hợp của mô hình, (2) Giá trị hội tụ, (3) Giá trị phân 

biệt, (4) Đánh giá độ tin cậy của thang đo.  

Để đo lường mức độ phù hợp của mô hình, đề tài này sử dụng các chỉ số: 

chi-square điều chỉnh theo bậc tự do (CMIN/df), chỉ số thích hợp so sánh CFI 

(comparative fit index) (Bentler, 1990), chỉ số GFI (Goodness of fit index) 

(Joreskog, 1984), chỉ số RMSEA (Root Mean Square Error Approximation) 

(Steiger và Lind, 1980). Một mô hình được gọi là phù hợp khi CMIN/df ≤ 2 hoặc 

≤ 3, GFI, CFI ≥ 0,9 (Bentler và Bonett, 1980), RMSEA ≤ 0,08 (Steiger, 1990). 

Giá trị hội tụ: Thang đo đạt được giá trị hội tụ khi các trọng số chuẩn hóa của 

thang đo phải lớn hơn 0,5 và có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) (Gerbring và 

Anderson, 1988).  

Giá trị phân biệt: Thang đo đạt được giá trị phân biệt khi hệ số tương quan 

giữa các khái niệm trong mô hình thang đo khác so với giá trị 1 và có ý nghĩa 

thống kê. Độ tin cậy của thang đo được đánh giá thông qua 2 hệ số: hệ số tin cậy 

tổng hợp (Joreskog, 1971) và tổng phương sai trích (Fornell và Larcker, 1981). 

Các chỉ số này phải đạt yêu cầu từ 0,5 trở lên. 

Để kiểm tra kết quả nghiên cứu, kỹ thuật phân tích so sánh định tính fuzzy-

set (fsQCA) được thực hiện. FsQCA được sử dụng như là một phương pháp thay 

thế kỹ thuật phân tích hồi qui truyền thống, nó được giới thiệu đầu tiên bởi Ragin 

(1987). FsQCA được dựa trên cách tiếp cận lý thuyết sử dụng thuật toán Boolean 
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để nghiên cứu cấu hình của các điều kiện nguyên nhân liên quan đến kết quả. 

Khác với các phương pháp phân tích SEM, hồi qui bội hay ANOVA kiểm tra sự 

tác động trực tiếp và gián tiếp của các biến độc lập một cách riêng rẽ đến các 

biến kết quả, fsQCA xác định sự kết hợp của các điều kiện nguyên nhân dẫn đến 

kết quả trong thực tế trong khi nó vẫn duy trì tính nguyên vẹn của các trường hợp 

riêng rẻ trong việc phân tích dữ liệu. 

Tóm lại, chương này đã trình bày chi tiết về phương pháp nghiên cứu, bao 

gồm thiết kế nghiên cứu, quy trình thực hiện nghiên cứu, phương pháp nghiên 

cứu, mẫu nghiên cứu, phương pháp thu thập dữ liệu, xây dựng và mã hóa thang 

đo, xây dựng bảng câu hỏi, thu thập và xử lý dữ liệu, sự sai biệt phương pháp 

chung và kỹ thuật phân tích dữ liệu. Nghiên cứu này được thực hiện qua ba bước 

(1) Nghiên cứu sơ bộ, (2) Nghiên cứu thử nghiệm và (3) Nghiên cứu chính thức. 

Ban đầu, dựa vào các nghiên cứu trước được trình bày trong Chương 2, tác giả 

điều chỉnh, bổ sung và xây dựng thang đo dự kiến với các biến quan sát, cụ thể là 

sử dụng thang đo Likert 7 mức độ đối với các câu hỏi chính liên quan đến các 

nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn 

TP.HCM, sử dụng thang đo tỷ lệ và thang đo định danh với các biến kiểm soát 

như giới tính, tuổi, thu nhập, trình độ học vấn và nghề nghiệp của đối tượng khảo 

sát. Hơn nữa, chương này cũng trình bày về phương pháp phân tích dữ liệu trong 

nghiên cứu định lượng. Dựa trên các phương pháp nghiên cứu được trình bày 

trong Chương 3, tác giả đã tiến hành khảo sát thực tế và kết quả nghiên cứu chi 

tiết được trình bày trong Chương 4. 
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CHƢƠNG 4 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

4.1. Tổng quan về thị trƣờng bán lẻ  

4.1.1. Khái quát thị trƣờng bán lẻ Việt Nam 

Số doanh nghiệp bán lẻ tăng tương đối nhanh qua các năm, đặc biệt từ năm 

2014 đến 2016. Tính đến cuối năm 2016, số doanh nghiệp bán lẻ thực tế đang 

hoạt động kinh doanh trên phạm vi cả nước là 16.313 doanh nghiệp, tăng 2.912 

doanh nghiệp so với năm 2015 và 5.271 doanh nghiệp so với năm 2014, đặc 

biệt tăng gấp hơn hai lần so với năm 2010. Đây là các con số rất đáng mừng thể 

hiện tốc độ tăng nhanh của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam. 

Bảng 4.1: Số lƣợng doanh nghiệp bán lẻ của Việt Nam (2010 – 2016) 

Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Số doanh nghiệp 

bán lẻ 
15.056 16.980 17.910 18.768 22.084 26.802 32.626 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Sự gia tăng nhanh chóng về số lượng doanh nghiệp bán lẻ trên thị trường 

Việt Nam thể hiện rõ qua tốc độ phát triển của các doanh nghiệp qua các năm, 

số doanh nghiệp bán lẻ năm 2016 tăng 216,7% so với năm 2010. 

Bảng 4.2: Tốc độ phát triển của các doanh nghiệp bán lẻ (2010 – 2016) 

Năm 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 2015/2014 2016/2015 

Tốc độ phát 

triển (%) 
112,78 105,48 104,79 117,67 121,36 122,62 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Cùng với số doanh nghiệp bán lẻ tăng nhanh, các yếu tố sản xuất kinh 

doanh như lao động, nguồn vốn, tài sản và kết quả kinh doanh (doanh thu), nộp 

ngân sách cũng tăng đáng kể. 

Số lao động trong các doanh nghiệp bán lẻ tăng lên nhanh chóng. Trong 

năm 2010, lao động bình quân trong các doanh nghiệp bán lẻ chỉ là 161.420 

người, đến năm 2012 đã tăng lên 176.780 người (tăng 15.360 người lao động). 
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Chỉ một năm sau đó đến năm 2013 con số này là 182.754 người lao động và đạt 

199.430 lao động vào năm 2014. Giữa năm 2014 và 2016 là bước tăng đáng kể 

khi tổng số lao động trong các doanh nghiệp bán lẻ là 289.298 lao động. Như 

vậy, tổng số lao động năm 2016 gấp 1,79 lần năm 2010 và tăng trung bình 

10,47%/năm kể từ năm 2010 đến 2016 (6 năm tăng 127.878 người lao động). 

Bảng 4.3: Số lƣợng lao động trong các doanh nghiệp bán lẻ (2010 – 2016) 

Năm 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Số 

người 

lao động 

161.420 164.802 176.780 182.754 199.430 234.970 289.298 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Nguồn vốn của các doanh nghiệp bán lẻ tăng lên nhanh chóng từ năm 2013 

đến năm 2016: năm 2016 là 96.706 tỷ đồng, tăng 2,85 lần so với năm 2013. Tốc 

độ tăng vốn bình quân các năm là 43,57%. Đây là con số tăng trưởng rất đáng 

mừng. Tuy nhiên, xuất phát điểm vốn của các doanh nghiệp thấp nên dù tăng với 

tốc độ lớn thì nguồn vốn vẫn là điểm yếu của các doanh nghiệp bán lẻ. Trong 

tương lai, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam cần có những biện pháp để khai 

thác nguồn vốn cho doanh nghiệp. 

Thông qua các số liệu về số lượng các doanh nghiệp bán lẻ; tốc độ phát triển 

của các doanh nghiệp; vốn và lao động có thể thấy tốc độ tăng trưởng của các 

doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam trong những năm gần đây là rất cao. Sự tăng 

trưởng đó mang lại những kết quả quan trọng cho nền kinh tế như giải quyết việc 

làm, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống người lao động. 

Theo số liệu tổng quan, năm 2015 thị trường bán lẻ Việt Nam đạt tổng doanh 

số gần 1.920.000 tỷ đồng, trong đó bán lẻ hiện đại chiếm hơn 32%, tốc độ tăng 

trưởng đạt hơn 13%/năm (Phụ lục 5). Cả nước hiện có 700 siêu thị, 130 trung 

tâm thương mại và gần 1.000 cửa hàng tiện ích. Cũng trong năm 2015, bán lẻ 

hiện đại tiếp tục bùng nổ, nhiều doanh nghiệp mới xuất hiện hoặc mở rộng quy 

mô thông qua các thương vụ mua bán và sáp nhập. Việt Nam luôn được đánh giá 
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là thị trường bán lẻ đầy tiềm năng, với cơ cấu dân số trẻ dưới 40 tuổi chiếm 

khoảng 60%.  

Về tương quan của khối nội và ngoại trên thị trường theo doanh thu năm 

2015, doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài hiện chiếm lĩnh hơn 51% thị phần bán lẻ 

hiện đại trên cả nước. Riêng tại TP.HCM, nơi tập trung khá nhiều doanh nghiệp 

bán lẻ trong nước, thị phần bán lẻ nội khối chiếm khoảng 59%, 41% còn lại là 

của các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài. Với nguồn lực lớn mạnh, theo dự báo 

trong 5 năm tới, nếu các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam không cải tiến và liên 

kết, thị phần sẽ bị thu hẹp và mất dần vào tay các tập đoàn bán lẻ đa quốc gia. Cụ 

thể, doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Việt Nam là Liên hiệp Hợp tác xã thương mại 

TP.HCM (Saigon Co.op) cho biết trong định hướng phát triển sẽ có 3 mảng công 

việc liên quan đến hàng hóa và logistics, hoạt động vận hành và phát triển mạng 

lưới, mảng nguồn lực. Theo đó, Saigon Co.op cũng kiên quyết giữ vững và cải 

tiến hoạt động các điểm bán hàng hiện hữu, xây dựng thêm các mô hình kinh 

doanh mới, phù hợp với nhiều phân khúc mới vào năm 2018. Dự kiến trong 2 

năm tới, Saigon Co.op sẽ mở thêm 10 siêu thị Co.opmart lớn ở các đô thị và 20 

siêu thị vừa và nhỏ. Đến năm 2020 sẽ có 130 siêu thị Co.opmart, có từ 8 đến 10 

đại siêu thị Co.opXtra và từ 3 đến 5 trung tâm thương mại Sense City. Đối với 

mạng lưới cửa hàng Co.opFood, dự kiến sẽ phát triển thêm từ 30 đến 50 cửa 

hàng, thực hiện liên kết và nhượng quyền với các cửa hàng tạp hóa truyền thống 

với từ 60 đến 80 điểm bán mỗi năm. Mặt khác, trong giai đoạn 2017 - 2020, 

Saigon Co.op dự kiến phát triển từ 30 đến 50 cửa hàng tiện lợi tập trung tại các 

khu vực dân cư đông đúc tại TP.HCM và các tỉnh, thành khác nhằm phủ kín 

mạng lưới.  

Tương tự, với Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (Satra) cũng thực hiện 

mục tiêu chiến lược năm 2017 - 2020 xây dựng 11 siêu thị Satramart, 5 trung tâm 

thương mại Central Mall và 200 cửa hàng tiện lợi Satrafoods. Kế hoạch doanh 

thu về bán lẻ giai đoạn 2017 - 2020 đạt hơn 31,5 ngàn tỷ đồng, đạt tốc độ tăng 

trưởng từ 20% - 30%/năm.  Trên thực tế, hiện có nhiều doanh nghiệp bán lẻ nước 

ngoài vào Việt Nam và họ đã mạnh dạn vạch ra chiến lược phát triển như Lotte 



110 

 

 

sẽ đạt 50 siêu thị vào năm 2020, Aeon xác định Việt Nam là thị trường chủ lực 

thứ 2 sau Malaysia,... Không chỉ đầu tư trên mặt đất, các doanh nghiệp bán lẻ có 

vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng đang nhắm đến việc đầu tư các trung tâm 

thương mại bên dưới mặt đất để chi phối thị phần. Vì vậy, doanh nghiệp bán lẻ 

trong nước phải tính toán đầy đủ và toàn diện để thực hiện đúng và trúng nhiều 

vấn đề, đồng thời cần có bước đi dài hơi để tránh bị tụt hậu. Saigon Co.op tính 

việc vươn đến tầm của doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu trong khu vực vào năm 

2025 hay Satra cũng có mục tiêu rõ ràng đến 2025. Khi đó, các doanh nghiệp bán 

lẻ trong nước phải xây dựng được các trung tâm thương mại lớn, chứ không chỉ 

đơn thuần là siêu thị.  

Với tình hình hiện nay đã đặt những vấn đề rất thực tế cho doanh nghiệp bán 

lẻ Việt Nam là phải không ngừng vươn lên để cạnh tranh và chiếm lĩnh.  

Đối với các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam hiện nay có 4 điểm yếu lớn nhất 

là vốn, hậu cần, tính chuyên nghiệp và các dịch vụ hậu mãi. 

Vốn là điểm yếu lớn nhất của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam. Số liệu của tổng cục thống 

kê cho thấy đến hết năm 2016, cả nước có 32.626 doanh nghiệp bán lẻ với số vốn là 98.706 tỷ đồng. 

Xét riêng từng doanh nghiệp, số vốn của mỗi doanh nghiệp rất nhỏ (năm 2016, 

bình quân mỗi doanh nghiệp có số vốn là 5,92 tỷ đồng).  

Bảng 4.4: Quy mô vốn của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam 

Vốn (tỷ đồng) Số doanh nghiệp Tỉ lệ (%) 

< 0,5 4.525 13,87 

0,5-1 8.030 24,61 

1-5 18.306 56.12 

5-10 918 2.8 

10-50 654 2 

50-200 154 0,47 

200-500 24 0,07 

>500 14 0,04 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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Như vậy, có thể thấy đại đa số các doanh nghiệp bán lẻ đang hoạt động trong 

tình trạng không đủ vốn cần thiết. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu 

quả kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp. Với mỗi 

một siêu thị diện tích khoảng hơn 1.000 m2 và hàng chục nghìn sản phẩm các 

loại vốn đầu tư của một siêu thị có thể lên tới hàng chục tỉ đồng. Đặc biệt, việc 

đầu tư các thiết bị chuyên dùng nhất là hệ thống bảo quản giữ tươi các loại thực 

phẩm để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đòi hỏi một lượng chi phí rất lớn. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng cần tiền thuê mặt bằng nâng cấp cải tiến trang 

trí siêu thị. 

Hơn nữa, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam gặp khó khăn trong việc tiếp 

cận các nguồn vốn trong khi vốn tồn đọng còn nhiều trong các nguồn và trong 

dân. Các doanh nghiệp nhà nước được ưu đãi hơn về vốn trước hết là được cấp 

vốn từ ngân sách, cấp đất xây dựng cơ sở kinh doanh.... Còn các doanh nghiệp tư 

nhân chủ yếu dựa vào vốn tự có của cá nhân. Với khả năng tiếp cận nguồn vốn 

hạn chế, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam có tình trạng phổ biến là chiếm dụng 

vốn lẫn nhau, làm lây nhiễm rủi ro giữa các doanh nghiệp. 

Kinh doanh bán lẻ hiện đại đòi hỏi một hệ thống hậu cần chuyên nghiệp. Tập 

đoàn bán lẻ Cash & Carry (Metro) đã chi gần 40-50 triệu Euro trang bị hệ thống 

cung ứng hàng (kho lạnh, xe chuyên dụng, thiết bị kiểm tra, bảo quản hàng 

hóa,...) theo chuẩn của Metro toàn cầu và chi gần 1,6 triệu Euro cho công tác 

huấn luyện. Trong khi đó, ở các siêu thị của Việt Nam, việc điều phối các xe giao 

hàng đúng loại, đúng nơi và đúng thời điểm vẫn còn được điều hành, quản lý khá 

đơn giản. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh mà còn làm 

gia tăng chi phí lao động cũng như quản lý. 

Kinh doanh bán lẻ hiện đại đòi hỏi nhà quản lý có những công cụ hỗ trợ để 

đưa ra các quyết định. Đối với một hệ thống siêu thị, bộ phận mua hàng đóng vai 

trò khá quan trọng. Chuyên viên mua hàng chuyên nghiệp có thể thực hiện với 

nhà cung cấp trên tất cả mọi phương diện từ giá cả, số lượng, thời gian giao nhận 

hàng, các chương trình tiếp thị, khuyến mãi, quy cách bao bì, đóng gói và thậm 

chí, họ có thể tư vấn lại cho nhà cung cấp nên sản xuất hàng như thế nào, tiếp thị, 
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quảng bá ra sao... Tuy nhiên, ở khâu này, dường như các chuyên viên mua hàng 

của các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam còn tỏ ra yếu kém. Bên cạnh đó, các 

doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam còn tỏ ra lúng túng trong việc áp dụng công nghệ 

thông tin. Chỉ có 60-70% doanh nghiệp áp dụng công nghệ thông tin vào quá 

trình quản lý. Chỉ có 20% các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam có các trang web 

với nội dung nghèo nàn. 

Một điểm yếu nữa đối với các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam đó chính là 

chất lượng dịch vụ và các giá trị gia tăng đi kèm. Chất lượng dịch vụ tại các siêu 

thị trong nước kém xa các siêu thị nước ngoài đặc biệt là Big C và Metro. Nếu 

đến siêu thị Big C hay Metro khách hàng không phải lo tới việc trông xe, giữ mũ 

bảo hiểm trong khi gửi xe vào siêu thị Coopmart mất 4.000 đồng/chiếc. Tại Big 

C còn có các khu vui chơi dành cho trẻ em, nơi nghỉ ngơi cho khách hàng. Big C 

hay Metro có cũng dịch vụ chuyển hàng tận nơi trong bán kính 15 km, dịch vụ 

sửa quần áo tại siêu thị nếu khách hàng mặc có nhu cầu,... Điều này chưa thấy 

xuất hiện tại các siêu thị trong nước. Hơn nữa, nhân viên tại nhiều siêu thị Việt 

Nam chưa làm hài lòng được khách hàng.  

Các dịch vụ hậu mãi tuy nhỏ nhưng lại đem lại sự thỏa mãn lớn cho khách 

hàng. Dịch vụ và chất lượng dịch vụ là yếu tố để giữ chân khách hàng và hấp dẫn 

thêm những khách hàng mới. Một khách hàng dị ứng với một cửa hàng bán lẻ 

hoặc doanh nghiệp bán lẻ sẽ kéo theo nhiều người khác dị ứng theo. Vì vậy, để 

mất một khách hàng không phải chỉ là mất một mà là mất mười, hậu quả sẽ 

không thể lường được nhưng đây lại chính là điểm yếu của các doanh nghiệp bán 

lẻ Việt Nam. 

Theo thống kê của Bộ Công thương, hiện trên cả nước có hơn 700 siêu thị, 

132 trung tâm thương mại, chưa kể đến số lượng hàng trăm cửa hàng tiện lợi có 

thương hiệu khác. Tổng doanh thu bán lẻ năm 2014 đạt con số 100 tỉ USD và dự 

báo tăng lên 140 tỉ USD vào năm 2020. Đến năm 2020, theo quy hoạch cả nước 

sẽ có khoảng 1.200-1.500 siêu thị, 180 trung tâm thương mại, 157 trung tâm mua 

sắm. Trong vài năm gần đây, các tập đoàn lớn nước ngoài như Lotte, Central, 

Aeon,…đẩy mạnh chiến lược thâm nhập và mở rộng thị trường bán lẻ tại Việt 
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Nam cho thấy tiềm năng cũng như cuộc đua giành thị phần của thị trường bán lẻ 

Việt Nam. Việc kết thúc đàm phán và ký các hiệp định như Hiệp định thương 

mại với EU, hình thành cộng đồng AEC, cam kết mở cửa thị trường dịch vụ, đầu 

tư, phân phối là nguyên nhân khiến các doanh nghiệp lớn nước ngoài đẩy mạnh 

đầu tư vào thị trường bán lẻ Việt Nam.  

Hiện tại, Việt Nam có 8 phân khúc chủ yếu có sự góp mặt của các nhà bán lẻ 

lớn gồm Đại siêu thị/Trung tâm phân phối, trung tâm thương mại, trung tâm mua 

sắm phức hợp, siêu thị, siêu thị mini/cửa hàng tiện lợi/cửa hàng chuyên dụng, 

siêu thị điện máy, bán lẻ trực tuyến và bán hàng qua truyền hình. Với đặc điểm 

về vốn, kinh nghiệm, các doanh nghiệp bán lẻ sẽ lựa chọn phân khúc riêng như 

Metro hay cố gắng hiện diện ở tất cả các phân khúc như Sài Gòn Co.op.  

Dân số trẻ, tỷ lệ người dân đến các trung tâm thương mại ngày càng nhiều 

khiến Việt Nam là mảnh đất nhiều tiềm năng với ngành bán lẻ. Theo dữ liệu của 

Bộ Công thương, thị phần bán lẻ hiện đại ở Việt Nam mới chiếm khoảng 25% 

tổng mức bán lẻ, trong đó, có hơn 20 doanh nghiệp nước ngoài đang kinh doanh 

tại Việt Nam.  

4.1.2. Khái quát thị trƣờng bán lẻ Thành phố Hồ Chí Minh 

Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là một thị trường bán lẻ đầy hấp dẫn, 

đang ngày càng thu hút sự quan tâm của nhiều siêu thị cũng như các doanh 

nghiệp bán lẻ nước ngoài. Theo số liệu thống kê từ Sở thống kê TP.HCM, có thể 

thấy từ năm 2005 đến nay doanh thu của toàn thị trường bán lẻ TP.HCM đã tăng 

hơn 20% mỗi năm. Mặc dù trong hai năm 2011, 2012 doanh thu bán lẻ toàn 

thành phố có tăng chậm hơn so với giai đoạn trước nhưng cũng ở mức độ xấp xỉ 

20%/năm. Tuy nhiên, cũng có thể thấy rằng thị trường bán lẻ tại TP.HCM vẫn 

còn khá nhỏ so với thị trường bán lẻ tại các thành phố có thể so sánh trong khu 

vực. Với vị trí thuận lợi, tốc độ tăng trưởng kinh tế luôn vượt mức hai con số với 

số lượng dân cư trên 10 triệu dân và thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả 

nước thì thị trường bán lẻ TP.HCM có rất nhiều tiềm năng phát triển. 

Trong khoảng thời gian 2005-2015, tổng mức bán lẻ hàng hóa của TP.HCM 

luôn chiếm khoảng 24-27% thị trường bán lẻ Việt Nam. Có thể nói rằng 
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TP.HCM hiện nay là trung tâm tiêu thụ, lưu chuyển hàng hóa lớn nhất cả nước. 

Vì vậy, nó có sức hút mạnh mẽ đối với các doanh nghiệp bán lẻ trong nước và 

ngoài nước. Các doanh nghiệp bán lẻ trong nước có thương hiệu nổi tiếng có mặt 

tại thị trường này có thể kể đến là Saigon Coop, Citimart, Vinatext, 

Maximart…Những tập đoàn bán lẻ lớn của nước ngoài như Metro Cash & Carry 

(Đức), Bourbon (Pháp), Parson (Malaysia), Zen Plaza (Nhật Bản), Diamond 

Plaza (Hàn Quốc), Lotte mart (Hàn Quốc), Shop & Go và Circle K (Mỹ), Family 

mart (Nhật Bản),…cũng đã có mặt tại TP.HCM và đang không ngừng mở rộng 

hoạt động của mình. Sự hấp dẫn của thị trường bán lẻ TP.HCM trong điều kiện 

mở của thị trường dịch vụ phân phối của Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo ra sự tham gia 

của nhiều doanh nghiệp phân phối bán lẻ có thương hiệu quốc tế. Các kênh bán 

lẻ hiện đại như siêu thị, đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi đều sẽ phát triển nhanh 

trong thời gian tới. 

Bảng 4.5: Tổng mức bán lẻ hàng hóa của TP.HCM và cả nƣớc (2010-2016) 

Năm 

TP. Hồ Chí Minh Cả nước Tỷ trọng 

của TP. 

HCM so 

với cả 

nước (%) 

Doanh số 

(tỷ đồng) 

So với năm 

trước (%) 

Doanh số 

(tỷ đồng) 

So với năm 

trước (%) 

2010 88.114  373.879,4  23,57 

2011 117.356 133,19 463.144,1 123,9 25,34 

2012 156.418 133,29 574.814,4 124,1 27,21 

2013 197.871 126,50 781.957,1 136 25,3 

2014 238.455 120,51 953.012,9 121,9 25,02 

2015 303.988 127,48 1.229.266 129 24,73 

2016 441.284 145,16 1.578.200 124,1 27,96 

 Nguồn: Tác giả tổng hợp 

4.1.3. Các đặc điểm của thị trƣờng bán lẻ Thành phố Hồ Chí Minh 

Một là, đa dạng nhiều hình thức kinh doanh bán lẻ. Hệ thống phân phối bán 

lẻ tại thị trường bán lẻ TP.HCM được tổ chức đa dạng, bao gồm cả các phương 
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thức kinh doanh truyền thống và phương thức kinh doanh hiện đại, cụ thể như hệ 

thống siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng bách hóa nhỏ, cửa hàng tiện lợi, 

cửa hàng chuyên doanh, chợ,… 

Hai là, các kênh phân phối hiện đại tập trung nhiều tại các quận nội thành 

nhưng đang có xu hướng phát triển ra các khu vực ngoại vi (Phụ lục 7). Việc tập 

trung quá dày đặc các trung tâm thương mại cao đến vài chục tầng, bao gồm cá 

các siêu thị ở bên trong tòa nhà, ngay khu vực trung tâm các quận nội thành đã 

khiến cho tình hình giao thông trở nên khó kiểm soát. Một phần vì khu vực trung 

tâm vốn đã dày đặc các cửa hàng chuyên doanh, hàng ngày thu hút một lượng 

lớn khách hàng đến mua sắm nay lại xây dựng thêm nhiều trung tâm thương mại 

và hệ thống siêu thị ngay tại các khu vực đông đức này. Trừ một vài siêu thị có 

vốn đầu tư nước ngoài có bãi đậu xe hơi riêng cho khách hàng, còn lại đa số các 

siêu thị thì xe hơi của khách, xe chở hàng đều nằm ngày dưới lòng đường giao 

thông chính, chỗ để xe máy chật chọi hay quá xa chỗ bán hàng gây phiền hà và 

mệt mỏi cho khách hàng. 

Bảng 4.6: Phân bố của các doanh nghiệp bán lẻ chủ lực tại TP.HCM  

(năm 2016) 

TT Quận/Huyện Siêu thị Chợ 
Trung tâm 

thƣơng mại 

1 Quận 1 14 11 13 

2 Quận 2 10 9 0 

3 Quận 3 5 4 0 

4 Quận 4 7 4 0 

5 Quận 5 7 13 5 

6 Quận 6 6 10 2 

7 Quận 7 11 7 3 

8 Quận 8 4 15 1 

9 Quận 9 7 14 1 

10 Quận 10 8 7 1 
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TT Quận/Huyện Siêu thị Chợ 
Trung tâm 

thƣơng mại 

11 Quận 11 5 7 2 

12 Quận 12 6 13 0 

13 Quận Bình Tân 3 12 0 

14 Quận Bình Thạnh 10 8 0 

15 Quận Gò Vấp 3 7 0 

16 Quận Phú Nhuận 4 4 0 

17 Quận Tân Bình 6 14 6 

18 Quận Tân Phú 8 6 1 

19 Quận Thủ Đức 8 14 0 

20 Quận Bình Chánh 5 13 0 

21 Quận Cần Giờ 1 13 0 

22 Quận Củ Chi 0 16 0 

23 Quận Hóc Môn 3 14 0 

24 Quận Nhà Bè 0 10 0 

 Tổng cộng 142 246 34 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Ba là, tỷ trọng tham gia của doanh nghiệp bán lẻ trong nước lớn nhưng quy 

mô nhỏ, manh mún, phân tán. Tỷ trọng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

vào doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng đều qua các năm. Tuy nhiên, tỷ 

trọng này vẫn cón hạn chế ở mức 3% doanh thu của thị trường Việt Nam và chưa 

tới 5% của thị trường TP.HCM. Một trong những nguyên nhân dẫn đến hiện 

tượng này là giá thuê mặt bằng khá cao làm cho các nhà bán lẻ nước ngoài dè dặt 

trong đầu tư hay rút khỏi thị trường Việt Nam nói chung và thị trường TP.HCM 

rói riêng. Hơn nữa, tình hình lạm phát tăng cao cộng với mức thu nhập không 

còn ổn định nên người dân có khuynh hướng tiết kiệm nhiều hơn, ít mua sắm 

hơn. Thống kê hoạt động bán lẻ trên địa bàn TP.HCM cho thấy điểm mạnh của 

các nhà bán lẻ nước ngoài hiện nay là hầu hết các điểm phân phối của họ có quy 
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mô lớn, được đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật hiện đại, hệ thống máy tính, hệ thống 

kho lạnh, xe chuyên dụng, thiết bị kiểm tra, bảo quản hàng hóa theo tiêu chuẩn, 

hệ thống cung cấp hàng hóa đa dạng, kỹ thuật kinh doanh hiện đại với các 

chương trình khuyến mãi, bán hàng độc đáo, hệ thống quản lý bán hàng tốt, giảm 

được mất mất và hàng tồn kho,…Trong khi đó, các doanh nghiệp bán lẻ 

TP.HCM thường có quy mô không lớn, thiếu mặt bằng kinh doanh, vốn ít, cơ sở 

hạ tầng không hiện đại, chất lượng dịch vụ chưa cao, nguồn cung cấp hàng hóa 

không ổn định, thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao,…dù số lượng nhiều nhưng 

số lượng thương hiệu bán lẻ tưởng đối mạnh của TP.HCM còn rất ít, phong cách 

bán lẻ tiểu thương, thiếu chuyên nghiệp còn phổ biến, việc ứng dụng công nghệ 

thông tin và thương mại điện tử còn khá hạn chế. 

Bảng 4.7: Cơ cấu thành phần kinh tế trong tổng mức bán lẻ hàng hóa  

và tiêu dùng dịch vụ của Việt Nam (1995-2016) 

Năm 
Tổng số 

(%) 

Khu vực kinh tế trong nước (%) 
Khu vực có vốn đầu 

tư nước ngoài (%) 

Tổng số Nhà nước 
Ngoài nhà 

nước 
 

1995 100 99,5 22,6 76,9 0,5 

2000 100 98,4 17,8 80,6 1,6 

2005 100 96,2 12,9 83,3 3,8 

2012 100 96,3 12,6 83,6 3,7 

2013 100 96,3 10,7 85,6 3,7 

2014 100 97,2 11,4 85,8 2,8 

2015 100 97,4 9,7 87,7 2,6 

2015 100 97 10,6 86,4 3 

2016 100 97,2 10,9 86,3 2,8 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Bốn là, nguồn cung mặt bằng bán lẻ hiện đại tại các trung tâm thương mại 

dồi đào với ưu thế đang thuộc về các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài. Trong giai 

đoạn 2013-2016, nguồn cung mặt bằng bán lẻ tại thị trường TP.HCM đã không 
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ngừng tăng lên. Tuy nhiên, nếu so với tốc độ đô thị hóa thì diện tích sàn trung 

tâm thương mại và bán lẻ hiện nay vẫn còn quá ít. Hơn nữa, thói quen mua sắm ở 

trung tâm Sài Gòn xưa vẫn ít phổ biến trong người tiêu dùng TP.HCM nên khu 

vực trung tâm vẫn thu hút được nhiều đối tượng tới tham quan, mua sắm. Do 

nguồn cung chưa đáp ứng nhu cầu nên giá cả mặt bằng bán lẻ tại TP.HCM hiện 

nay vẫn ở mức cao so với các nước trong khu vực. 

Bảng 4.8: Diện tích sàn thƣơng mại xây mới tại TP.HCM (2013-2016) 

TT Tên công trình Địa điểm 2013 2014 2015 2016 

1 
Bitexco Financial 

Tower 
Quận 1 11.090    

2 Saigon Pearl 
Quận Bình 

Thạnh 
80.00    

3 Thiên Sơn Plaza Quận 7 10.000    

4 The vista Quận 2 14.000    

5 The Crescent Quận 7  70.000   

6 Flemington Quận 11  7.500   

7 Saigon M&C Quận 1  23.000   

8 Time Square Quận 1   4.000  

9 Royal Garden Quận 7   22.000  

10 Sunrise City Quận 7   95.000  

11 Thảo Điền Pearl Quận 2   12.800  

12 Era Town Quận 7   50.000  

13 Belleza Quận 7   20.000  

14 Eden A Quận 1    30.851 

15 
Tầng hầm công 

viên Lê Văn Tám 
Quận 1    30.904 

16 SJC Tower Quận 1    8.292 

17 
Tân Phong 

Shopping Complex 
Quận 7    70.000 
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TT Tên công trình Địa điểm 2013 2014 2015 2016 

18 
Berjaya Financial 

Tower 
Quận 10    186.464 

19 Platinum Plaza 
Quận Bình 

Chánh 
   140.000 

20 Tổng cộng  43.090 100.500 133.800 532.511 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Năm là, xu hướng gia tăng việc tạo nhãn hàng riêng của các dpanh nghiệp 

bán lẻ. Ở thị trường bán lẻ tại TP.HCM, sự phát triển của nhãn hàng riêng không 

nằm ngoài xu hướng toàn cầu. Hàng nhãn riêng là những mặt hàng có giá rẻ hơn 

20% so với hàng có nhãn hiệu cùng loại và rất hấp dẫn đối với người tiêu dùng 

thu nhập thấp. Về lý thuyết, việc các doanh nghiệp bán lẻ đang phát triển các 

nhãn hàng riêng sẽ đem lại lợi ích cho cả nhà sản xuất, doanh nghiệp bán lẻ và 

người tiêu dùng. Việc phát triển nhãn hàng riêng không phải là hành động tấn 

công nhà sản xuất mà là hoạt động tương hỗ nhau, bổ sung lựa chọn cho người 

tiêu dùng. Nhiệm vụ của doanh nghiệp bán lẻ là đáp ứng nhu cầu lựa chọn của 

người tiêu dùng và nhãn hàng riêng được hình thành từ mục tiêu này. Doanh 

nghiệp bán lẻ phải đáp ứng các nhu cầu dựa trên kết quả nghiên cứu thị trường, 

đảm bảo sự hài hòa của các nhãn hiệu trong cùng một ngành hàng để các mặt 

hàng này bổ sung thay vì cạnh tranh nhau. Sản phẩm của nhà sản xuất sẽ tồn tại 

song song với sản phẩm độc quyền của nhà phân phối nhưng chiến lược và mục 

tiêu khác nhau. Việc các nhà sản xuất liên kết với doanh nghiệp bán lẻ phát triển 

sản phẩm độc quyền giúp nhà sản xuất tối ưu hóa công suất máy móc thiết bị 

nhằm giảm chi phí sản xuất mà không phải trở thành đơn vị gia công cho đối thủ 

trong ngành. Nếu sản xuất cho doanh nghiệp bán lẻ, hàng hóa chỉ được bán trong 

hệ thống siêu thị. Đây là phân khúc hẹp, nhà sản xuất không phải lo mất thị phần. 

Hơn nữa, nhà sản xuất có liên kết với hệ thống bàn lẻ trong việc tạo nhãn hàng 

riêng sẽ được ưu tiên về vị trí, cách trưng bày, quầy kệ,…trong siêu thị. Xét về 

quyền lợi, đây là mối quan hệ tương hỗ lẫn nhau. Như vậy, các nhà sản xuất phải 

chấp nhận nhãn hàng riêng như một xu hướng tất yếu. Ngoài việc liên tục nâng 
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cao chất lượng sản phẩm để hấp dẫn người tiêu dùng, tạo sản phẩm riêng biệt để 

cạnh tranh thì nhà sản xuất cần đẩy mạnh đầu tư tiếp thị, mở rộng kênh bán hàng, 

nhất là kênh bán hàng truyền thống bởi vì đây là kênh mà nhãn hàng riêng khó 

tiếp cận.  

Sáu là, các doanh nghiệp bán lẻ tăng cường sử dụng kênh thương mại điện 

tử. Từ năm 2009 đến nay, việc mua bán hàng qua mạng được rất nhiều người tiêu 

dùng quan tâm và sử dụng. Đây cũng là lý do dễ hiểu bởi tại thành phố lớn như 

TP.HCM thì tỷ lệ nhân viên trên máy tính trong doanh nghiệp là 4.3 và là nơi có 

số người sử dụng Internet cao nhất cả nước. Tại TP.HCM, 100% doanh nghiệp 

có máy tính kết nối Internet, 88% có sử dụng đường truyền băng thông rộng 

ADSL, 12% sử dụng đường truyền riêng, 57% doanh nghiệp có website riêng và 

trong đó, 100% website nhằm mục đích giới thiệu về doanh nghiệp, 95% các 

website dùng để quảng bá hình hành, sản phẩm của doanh nghiệp, 20% các 

website của doanh nghiệp cho phép khách hàng đặt hàng trực tuyến và 3% các 

website có cung cấp dịch vụ thanh toán trực tiếp. 

Bảng 4.9: Tỷ lệ các doanh nghiệp có website theo từng lĩnh vực tại TP.HCM 

(năm 2016) 

TT Lĩnh vực 
Có website 

(%) 

Sẽ có website 

(%) 

1 Tài chính 64 30 

2 Công nghệ thông tin, thương mại điện tử 63 16 

3 Dịch vụ 45 25 

4 Sản xuất, công nghiệp, năng lượng 39 22 

5 Thương mại, bán buôn, bán lẻ 36 20 

6 Nông, lâm, thủy sản 32 21 

7 Xây dựng, vận tải 27 21 

8 Khác 42 9 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Bảy là, thiếu hụt về nguồn nhân lực chất lượng cao. Tại TP.HCM, bán lẻ là 

một trong mười ngành có nhu cầu cao về nguồn nhân lực và nguồn cung lao 
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động cũng duy trì ở mức cao. Theo thống kê, trên địa bàn TP.HCM số người 

đăng ký chính thức trong ngành thương mại, bán lẻ là trên 600 ngàn người (con 

số này còn cao hơn nhiều vì không thể thống kế số người bán ở chợ cóc, bán 

hàng rong hay những điểm kinh doanh không đăng ký). Tuy nhiên, chỉ có 4%-

5% nhân sự được đào tạo bài bản, số này chủ yếu làm việc tại các cơ sở có hình 

thức kinh doanh hiện đại như siêu thị, các trung tâm thương mại, chuỗi các cửa 

hàng tiện lợi và còn hơn 50% nhân sự chủ yếu hoạt động tại các chợ truyên thống 

hay chợ cóc hay các cửa hàng tạp hóa mà họ chưa được đào tạo qua các trường 

đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp hay ngoại ngữ. Sự thiếu và yếu kém về 

nguồn nhân lực đã ảnh hưởng không nhỏ đến văn hóa bán hàng. Ngoài ra, do hầu 

hết các tiểu thương tại các chợ chưa qua đào tạo kỹ năng hay đạo đức bán hàng 

nên nhiều người vẫn sử dụng các hóa chất độc hại để bảo quản thực phẩm, bán 

hàng chất lượng kém,… 

Bảng 4.10: Các nhóm ngành có nhu cầu tuyển dụng cao nhất hiện nay 

TT Ngành thu hút nhiều lao động 
Số chỗ  

việc làm 

Tỷ trọng 

(%) 

1 Marketing, Nhân viên kinh doanh, Bán hàng 42.406 16,31 

2 Dệt may, Giày da, Nhựa, Bao bì 37.700 14,5 

3 Dịch vụ, Phục vụ, Du lịch, Nhà hàng/Khách sạn 30.524 11,7 

4 Điện tử, Viễn thông, Công nghệ, Thông tin 21.840 8,4 

5 Cơ khí, Luyện kim, Điện 20.202 7,8 

6 
Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Bảo hiểm, 

Chứng khoán 
19.630 7,6 

7 
Giao thông vận tải, Thủy lợi, Kho bãi, Vật tư, 

Xuất nhập khẩu 
14.482 5,6 

8 Xây dựng, Kiến trúc, Mộc, Mỹ nghệ 11.778 4,5 

9 Hóa, Hóa chất, Dược, Công nghệ sinh học 8.970 3,5 

10 
Quản lý điều hành, Nhân sự, Hành chính, Văn 

phòng 
8.710 3,4 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 
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4.1.4. Đánh giá thị trƣờng bán lẻ Thành phố Hồ Chí Minh 

Mặc dù đã có những sự phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây như qua 

phân tích trên, các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM vẫn còn một số tồn 

tại, cụ thể như sau: 

Xét về nguồn gốc vốn của các doanh nghiệp bán lẻ: Theo kết quả điều tra 

khảo sát 100 doanh nghiệp trên khắp cả nước được thực hiện trong năm 2016, 

hiện có đến 78% doanh nghiệp 100% vốn tư nhân trong nước, tiếp đến là 15% 

doanh nghiệp có vốn Nhà nước, 5% doanh nghiệp có đầu tư nước ngoài và 2% là 

doanh nghiệp có nguồn gốc vốn khác. 

Xét về quy mô lao động, các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam thuộc nhóm 

ngành sử dụng nhiều lao động. Mặc dù thế nhưng theo số liệu thống kê cho thấy 

có đến 30% doanh nghiệp sử dụng lao động dưới 10 người, 37% doanh nghiệp sử 

dụng từ 10 đến 50 lao động, 14% doanh nghiệp sử dụng từ 50 đến 200 lao động, 

7% doanh nghiệp sử dụng từ 200 đến 400 lao động, 2% doanh nghiệp sử dụng từ 

400 đến 700 lao động và 10% doanh nghiệp sử dụng trên 700 lao động. 

Xét về mô hình kinh doanh thì đại đo số các doanh nghiệp sử dụng các mộ 

hình kinh doanh truyền thống tại Việt Nam như cửa hàng chuyên doanh và cửa 

hàng tạp hóa. Theo số liệu thống kê, hiện có đến 42% doanh nghiệp sử dụng mô 

hình cửa hàng chuyên doanh, tiếp đến 12% doanh nghiệp sử dụng mô hình cửa 

hàng tiện lợi, tiếp đến là 10% doanh nghiệp chọn mô hình kinh doanh là cửa 

hàng tạp hóa và 10% là siêu thị tổng hợp, 8% doanh nghiệp chọn mô hình kinh 

doanh là trung tâm mua sắm và khoảng 35% doanh nghiệp chọn các mô hình 

kinh doanh khác. 

Xét về chủng loại sản phẩm thì các loại hàng hóa sản phẩm chủ yếu thường 

được phân phối tại các cửa hàng bán lẻ bao gồm thực phẩm, điện máy, đồ gia 

dụng tiêu dùng. Theo số liệu thống kê, hiện có đến 30,84% sản phẩm được phân 

phối tại các các hàng bán lẻ là thực phẩm, bao gồm nông sản, lương thực, phụ gia 

thực phẩm,… tiếp đến có 19,63% là sản phẩm điện máy, đồ gia dụng và hàng 

tiêu dùng. Các sản phẩm hóa mỹ phẩm và các sản phẩm thời trang, các sản phẩm 

dệt chiếm tỷ trọng tương đương nhau là khoảng 14,2%. Tiếp đến là các thiết bị 
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văn phòng, văn phòng phẩm, chiếm 9,35%, tiếp đến có khoảng 7,48% là thiết bị 

công nghệ và phần còn lại là các chủng loại sản phẩm khác. 

Xét về số lượng điểm bán lẻ thì ngành bán lẻ Việt Nam đang có xu hướng tổ 

chức bán lẻ theo chuỗi với quy mô đang dần được cải thiện. Cụ thể, có 44% 

doanh nghiệp chỉ có duy nhất 1 điểm bán lẻ, 16% doanh nghiệp có từ 2 đến 3 cửa 

hàng bán lẻ, 7% doanh nghiệp có 4 đến 5 cửa hàng bán lẻ, 10% doanh nghiệp có 

6 đến 7 cửa hàng bán lẻ, 3% doanh nghiệp có từ 8 đến 10 điểm bán lẻ, 7% doanh 

nghiệp có từ 11 đến 15 điểm bán lẻ, 5% doanh nghiệp có từ 16 đến 25 cửa hàng 

bán lẻ và có 8% có trên 25 cửa hàng bán lẻ. 

Một số khó khăn của các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM hiện nay 

cụ thể như sau: 

Một là, thị trường bán lẻ TP.HCM phát triển chưa bền vững. Mặc dù thị 

trường bán lẻ TP.HCM được đánh giá là có nhiều tiềm năng phát triển nhưng 

trên thực tế các doanh nghiệp bán lẻ có vốn đầu tư nước ngoài đang dần chiếm 

ưu thế trong cạnh tranh với doanh nghiệp trong nước. Các doanh nghiệp trong 

nước tuy tăng nhanh về số lượng nhưng lại chưa có định hướng phát triển lâu dài 

và bền vững. Các doanh nghiệp bán lẻ phát triển manh mún, không đồng bộ, 

chưa có chiến lược dài hạn, hoạt động chưa chuyên nghiệp, quản lý thì lại thiếu 

kinh nghiệm. Điều này đã khiến một số doanh nghiệp không đạt được mức lợi 

nhuận như mong muốn. Sự phát triển của thị trường bán lẻ TP.HCM chỉ có thể 

gọi là nhanh nếu xét về mặt tốc độ. Xét về quy mô, vai trò thúc đẩy nền kinh tế 

chung thì sự đóng góp của thị trường bán lẻ không bằng xuất khẩu. Thậm chí có 

thể khẳng định là vai trò đóng góp vào tăng trưởng GDP của thị trường bán lẻ có 

xu hướng giảm sút nhanh so với xuất khẩu. Đứng dưới góc độ khác, ta có thể 

thấy, thị trường bán lẻ TP.HCM tuy có sự phát triển nhanh nhưng lại rất thất 

thường, không ổn định. Thêm vào đó, các doanh nghiệp bán lẻ TP.HCM chưa hề 

chú trọng tới các biện pháp cạnh tranh nên khi hội nhập thị trường thế giới, các 

doanh nghiệp bán lẻ TP.HCM gặp nhiều khó khăn và lúng túng. Như phân tích ở 

phần trên, mô hình kinh doanh chủ yếu của các doanh nghiệp bán lẻ TP.HCM là 

mô hình truyền thống, mô hình bán lẻ hiện đại chỉ mới được các doanh nghiệp 
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bán lẻ tiếp cận trong vài năm gần đây. Trong khi đó, các nền kinh tế trên thế giới, 

hoạt động bán lẻ đã phát triển trước chúng ta từ rất lâu. Hệ thống bán lẻ của các 

doanh nghiệp nước ngoài phân phối đến tận người tiêu dùng nông thôn, miền núi, 

tức là phân phối rộng khắp. Thế nhưng, hệ thống bán lẻ của chúng ta chỉ mới tập 

trung chủ yếu ở các thành phố lớn, trung tâm, nơi có điều kiện giao thông thuận 

lợi. Hiện nay, có hơn 74% dân số Việt Nam tập trung ở nông thôn mà các doanh 

nghiệp bán lẻ vẫn chưa tiếp cận được. 

Theo các chuyên gia trong ngành bán lẻ cho rằng, lợi thế của doanh nghiệp 

bán lẻ TP.HCM so với các doanh nghiệp nước ngoài là hiểu được tâm lý của 

người tiêu dùng. Tuy nhiên, doanh nghiệp bán lẻ TP.HCM phần lớn là các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa. Do đó, các doanh nghiệp bán lẻ cũng gặp nhiều khó khăn 

trong việc đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng (Phạm Nguyễn Phương Nam, 

2016). 

Hai là, thị trường bán lẻ TP.HCM thiếu mặt bằng kinh doanh. Để đưa sản 

phẩm tới tận tay người tiêu dùng, các doanh nghiệp phải thông qua hệ thống 

riêng của mình. Vì vậy, vấn đề mặt bằng, địa điểm cũng rất quan trọng và là ưu 

tiên số một của doanh nghiệp bán lẻ. Ngoài vốn, chiến lược kinh doanh, hiệu quả 

công tác quản trị, một mặt bằng kinh doanh rộng rãi, ở khu vực đông dân cư đã 

và đang được nhiều doanh nghiệp bán lẻ nhắm tới. Thế nhưng, việc tìm được vị 

trí kinh doanh phù hợp lại vô cùng khó khăn.  

Ba là, ngành bán lẻ đang thiếu nguồn nhân lực. Nguồn nhân lực luôn là yếu 

tố quan trọng, quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp đó trên 

thương trường. Đây cũng là vấn đề quan trọng đối với ngành bán lẻ TP.HCM. 

Cũng giống như những ngành nghề khác, ngành bán lẻ cũng đang rất thiếu hụt 

nguồn nhân lực chất lượng cao. Nhân lực của ngành chỉ có khoảng 4% đến 5% là 

được đào tạo bài bản, phần lớn còn lại thì chưa đáp ứng được yêu cầu của ngành. 

Nguyên nhân chủ yếu là chưa được đào tạo bài bản nên hoạt động thiếu chuyên 

nghiệp trên thị trường bán lẻ như hạn chế về kỹ năng bán hàng và sự am hiểu về 

hàng hóa. Ngoại ra, khả năng sử dụng ngoại ngữ hạn chế và chậm thay đổi tư duy 

với môi trường mới cũng là một rào cản lớn đối với nhân lực của ngành bán lẻ. 
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Quản lý cấp cao và cấp trung còn hạn chế về khả năng phân tích số liệu và dự 

báo thị trường và đồng thời, nguồn cung của nguồn nhân lực cũng chưa ổn định. 

Do hạn chế về vốn và kinh nghiệm nên các doanh nghiệp bán lẻ cũng chưa thực 

sự chú trọng tới công tác đào tạo nguồn nhân lực trong ngành. 

Ngoài những khó khăn như vừa nêu trên, các doanh nghiệp bán lẻ TP.HCM 

còn đối mặt với nhiều khó khăn khác như hậu cần cho hệ thống phân phối như 

kho bãi, công tác bảo quản kho, xe chuyên dùng,… thiếu đồng bộ, chưa đặt 

chuẩn so với các quốc gia trong khu vực và quốc tế. Việc tổ chức cung ứng hàng 

hóa chủ yếu là có gì bán nấy, chưa có chiến lược về ổn định nguồn hàng để tiêu 

thụ. Bên cạnh đó, công tác kiểm soát chất lượng tại các doanh nghiệp bán lẻ chưa 

đạt yêu cầu và đồng thời, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý cũng 

còn nhiều hạn chế. Ngoài ra, các hạn chế về hạ tầng, đặc biệt là đường xá và giao 

thông phần nào cũng đã hạn chế sự phát triển của thị trường bán lẻ TP.HCM. 

 

Biểu đồ 4.1: Đánh giá của doanh nghiệp về triển vọng phát triển của các mô 

hình bán lẻ trong 3-5 năm tới 

Nguồn: Đinh Th  Mỹ  oan, 2016 

Theo như trình bày ở các phần trên, thời gian vừa qua có sự gia tăng đột biến 

về số lượng các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài gia nhập vào thị trường 

TP.HCM thông qua các thương vụ mua bán và sáp nhập, hoặc thành lập các cơ 

sở bán lẻ mới của các doanh nghiệp FDI. Nhiều ý kiến cho rằng, việc gia nhập 
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này sẽ tạo nhiều áp lực cho các doanh nghiệp bán lẻ TP.HCM. Do các doanh 

nghiệp bán lẻ TP.HCM còn nhiều hạn chế nên có khả năng các doanh nghiệp bán 

lẻ này sẽ bị thôn tính. Việc gia nhập này đã có những tác động tích cực đối với 

các doanh nghiệp bán lẻ TP.HCM trong nhiều khía cạnh. Cụ thể, kết quả khảo sát 

cho thấy có 24% cho rằng việc gia nhập của các doanh nghiệp FDI tác động tích 

cực đến các doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam, 7% doanh nghiệp cho rằng ảnh 

hưởng rất tích tực và 25% doanh nghiệp cho rằng họ không bị ảnh hưởng gì. 

Trong khi đó, 36% doanh nghiệp cho rằng việc gia nhập này bình thường vựa 

ảnh hưởng tích cực vừa tiêu cực. Chỉ có một số ít doanh nghiệp (khoảng 8%) cho 

rằng việc gia nhập của các doanh nghiệp FDI có tác động tiêu cực đến các doanh 

nghiệp bán lẻ TP.HCM. 

Bảng 4.11: Đánh giá tác động của FDI trong từng khía cạnh cụ thể 

TT Chỉ tiêu 
Mức độ 

đồng ý (%) 

1 FDI khiến thị trường sôi động lên 78,31 

2 Học hỏi được cách quản trị của FDI 89,16 

3 Tuyển được nhân sự được đào tạo bởi FDI 53,73 

4 FDI sẽ thuê hết các địa điểm đẹp 68,25 

5 FDI thu hút nhân lực tốt của các doanh nghiệp nội địa 93,65 

6 FDI thu hút khách hàng của doanh nghiệp nội địa 94,03 

Nguồn: Đinh Th  Mỹ  oan, 2016 

Xét về năng lực cạnh tranh thì khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nội 

địa cũng sẽ không thua kém so với các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực bán lẻ 

TP.HCM. 

Thành phố Hồ Chí Minh mới chỉ có một số đơn vị có phương thức kinh 

doanh và phân phối tương đối chuyên nghiệp như Satra với 40 doanh nghiệp trực 

thuộc, Chuỗi siêu thị Citimax, Fivimart, Hệ thống MaxiMart, CoopMart,... Thực 

tế cho thấy các doanh nghiệp bán lẻ trong nước còn chưa nhiều, thiếu tính chuyên 

nghiệp và vốn ít; hệ thống hậu cần như kho bãi, xe chuyên dùng, nguồn hàng rời 

rạc, thiếu đồng bộ và chưa đạt chuẩn; hạ tầng giao thông kém,... Hầu hết các nhà 
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phân phối bán lẻ đều ở quy mô nhỏ, yếu về năng lực, hạn chế về mặt hàng phục 

vụ, nguồn nhân lực chưa được đào tạo cơ bản,... Vì thế, việc mở thị trường bán lẻ 

cho các doanh nghiệp nước ngoài với trình độ văn minh thương mại cao là một 

thách thức rất lớn để tồn tại và phát triển. Bên cạnh đó, Chính phủ hầu như chưa 

phát huy được vai trò của mình trong việc định hướng cũng như giúp đỡ các 

doanh nghiệp bán lẻ trong nước. Điển hình là việc cấp giấy phép hoạt động cho 

các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài. Nhìn lại, ta sẽ thấy hầu hết những siêu thị, 

trung tâm thương mại nước ngoài đều chọn được những vị trí đẹp nhất, gần vị trí 

trung tâm, nơi tập trung dân cư, giao thông thuận tiện, mặt bằng rộng.  

Khó khăn chung đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh bán lẻ tại TP.HCM 

đó là năng lực cạnh tranh của từng doanh nghiệp yếu vì đại bộ phận các doanh 

nghiệp có quy mô nhỏ, trình độ quản lý lạc hậu, phương thức kinh doanh chưa 

tiên tiến, cơ sở hạ tầng kinh doanh chưa hiện đại, chiến lược kinh doanh chưa 

được quan tâm đúng mức.  

Các doanh nghiệp bán lẻ tại TP.HCM còn thiếu kinh nghiệm trong đào tạo, 

tổ chức cung ứng, tính liên kết giữa các doanh nghiệp yếu như liên kết dọc giữa 

nhà sản xuất - nhà bán buôn - nhà bán lẻ; liên kết ngang giữa nhà bán buôn với 

nhà bán buôn, nhà bán lẻ với nhà bán lẻ; liên kết giữa nhà phân phối với các nhà 

cung ứng dịch vụ ngân hàng… 

Doanh nghiệp bán lẻ TP.HCM trong những năm qua tăng trưởng đáng khích 

lệ. Cụ thể, từ hình thức bán lẻ truyền thống đã bắt nhịp hình thức bán lẻ hiện đại 

thông qua các siêu thị, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm, các chuỗi cửa 

hàng mang tính chuyên ngành như may mặc, điện máy, nội thất... Trong những 

hình thức như vậy thì các doanh nghiệp bán lẻ TP.HCM cũng cần nỗ lực phấn 

đấu hết sức để làm sao học tập những điểm mạnh, ưu điểm của hệ thống phân 

phối của các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài. 

Với những đặc điểm của doanh nghiệp bán lẻ tại TP.HCM, trong thời kỳ hội 

nhập với rất nhiều doanh nhân trẻ, năng động, được đào tạo bài bản và với một 

quyết tâm cùng với sự khéo léo. Đặc biệt đối với doanh nghiệp bán lẻ có lợi thế 

là hiểu biết về văn hóa, lịch sử, truyền thống cũng như tập quán mua sắm, tiêu 
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dùng của người Việt Nam cùng sự linh hoạt của các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

trong lĩnh vực này. Mặc dù gặp nhiều khó khăn và thách thức rất lớn nhưng 

doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM từng bước khẳng định được vị trí của 

mình. 

Một câu hỏi được đặt ra là tại sao các nhà sản xuất trong nước và nước ngoài 

lại phải tìm đến các nhà phân phối và bán lẻ nước ngoài như Diethlem, Metro, 

Big C, Lotte,…thay vì các đối tác trong nước. Câu trả lời đó chính là chất lượng 

và hiệu quả phân phối. Các doanh nghiệp này đã thực hiện chuyên nghiệp và hữu 

hiệu các chức năng cơ bản và quan trọng của kênh phân phối đó là nghiên cứu, 

chiêu thị, tiếp xúc, làm thích ứng, đàm phán, kho vận, đầu tư và chấp nhận rủi ro. 

Ngoài ra, các nhà phân phối và bán lẻ này sở hữu 3 chữ E rất quan trọng đó là sự 

thông thạo (Expertise), vốn (Equity) và kinh nghiệm toàn cầu (Experience) trong 

lĩnh vực phân phối và bán lẻ. Các nhà phân phối và bán lẻ Việt Nam chỉ phân 

phối và bán lẻ trong lãnh thổ Việt Nam và do vậy, thiếu sự thông thạo về các mô 

hình phân phối và bán lẻ đã và đang áp dụng trên thế giới. Cùng với sự thiếu 

thông thạo là sự thiếu hiểu biết về thông tin của các nhà phân phối và bán lẻ nước 

ngoài. So với các đồng nghiệp nước ngoài, các nhà phân phối và bán lẻ tại 

TP.HCM không có tiềm lực tài chính đủ mạnh vì chỉ tham gia phân phối và bán 

lẻ tại thị trường TP.HCM. Mặc khác, họ lại hoạt động độc lập và thiếu sự liên kết 

và do vậy, không huy động được nguồn tài chính đủ mạnh để cạnh tranh. Cuối 

cùng, đó là thiếu kinh nghiệm trong quản lý phân phối và bán lẻ cũng như trình 

độ nhân lực phục vụ cho ngành phân phối và bán lẻ còn yếu kém. 

Nhìn bề ngoài, có thể nhận thấy sự bùng nổ của các nhà phân phối và bán lẻ 

tại TP.HCM với sự gia tăng với tốc độ chóng mặt về số lượng các cửa hiệu của 

CoopMart, Vinatex, Hapro, G7, Citimart,… nhằm chiếm lĩnh những mặt bằng tốt 

chuẩn bị đón đầu với làn sóng của các nhà phân phối và bán lẻ nước ngoài, tuy 

nhiên, sẽ là chưa đủ và không hiệu quả nếu các doanh nghiệp này không hoàn 

thiện thực chất các yếu tố 3E kể trên. Nếu không nhìn vào tên, có lẽ chẳng ai 

nhận ra sự khác biệt giữa các siêu thị Co.op Mart, Big C hoặc Citimart,…Tuy 

nhiên, những hệ thống này cũng chưa cho thấy lý do để thuyết phục khách hàng 



129 

 

 

đến với họ mà không phải là những siêu thị khác. Dường như những siêu thị bán 

lẻ tại TP.HCM chỉ đơn thuần tạo nên nơi mua sắm có gắn máy lạnh, nhiều hàng 

hoá,… phải xếp hàng khi thanh toán, thấp hơn một chút nữa là các cửa hàng tiện 

dụng. Tại TP.HCM, các hệ thống như Shop & Go, Fresh Mart (Thái Lan), G7 

Mart,… Ngoài ra, tại thị trường TP.HCM tồn tại những mô hình bán lẻ theo kiểu 

chuyên biệt như Nguyễn Kim, Best Caring, Viễn Thông A,… Đây có thể là một 

xu hướng khả dĩ để đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt bởi chính độ chuyên 

biệt đã xác định rõ nhóm khách hàng. Chẳng hạn, tới Nguyễn Kim nghĩa là khách 

hàng muốn mua hàng điện máy gia dụng. Sự chuyên biệt hoá sẽ góp phần hình 

thành chân dung khách hàng mục tiêu. Tuy nhiên, dường như sự khác biệt giữa 

các đối thủ cùng phân khúc này cũng thật sự chưa rõ ràng. Một loại hình nữa là 

trung tâm thương mại. Với những tên tuổi như Diamond Plaza, Zen Plaza, 

Parkson,… tập trung vào nhóm khách hàng cao cấp ở những đô thị lớn. Chính 

nhóm này sẽ cạnh tranh quyết liệt với nhau để tồn tại. Đây là nhóm có đội quản 

lý chuyên nghiệp, chất lượng, dịch vụ và thương hiệu lớn. Bản thân nhóm này 

cũng có nhiều chiêu thức marketing để thu hút khách hàng mục tiêu của mình. 

Trong khi đó, Metro Cash & Carry có thể được xem là mô hình cung cấp sỉ 

những mặt hàng thiết yếu khác biệt nhất hiện nay ở TP.HCM. Metro làm 

marketing bài bản, chuẩn mực. Họ xác định nhóm khách hàng của mình rất rõ 

ràng bằng cách xác lập 90.000 hội viên. Đây là nhóm khách hàng có thu nhập 

trung bình cao. Quan trọng là Metro kết hợp với nhà cung cấp để có mức giá rẻ 

nhất có thể. Đó là lý do mà Metro dường như không có đối thủ tại TP.HCM. 

Tóm lại, các danh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM ít nhiều cũng đã có sự 

chuẩn bị về công tác marketing. Tuy nhiên, những chuẩn bị của họ dường như 

chưa đủ mà chỉ cần nhìn vào cách định vị khách hàng cũng có thể nhận thấy 

nhiều nỗi lo. Điểm yếu của các doanh nghiệp phân phối ở Việt Nam là tính 

chuyên nghiệp chưa cao do chỉ có khoảng 4%-5% nhân lực được đào tạo chuyên 

ngành. 60%-70% doanh nghiệp phân phối chưa sử dụng công nghệ thông tin vào 

lĩnh vực quản lý và khoảng 20% đơn vị mới xây dựng website với nội dung đơn 

giản, ít được cập nhật. Đa phần doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài có tính chuyên 
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nghiệp rất cao, sử dụng công nghệ hiện đại, có tiềm lực về tài chính mạnh, có hệ 

thống hỗ trợ tốt,...  

4.2. Thực trạng giá trị thƣơng hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn 

Thành phố Hồ Chí Minh 

Việt Nam đã mở cửa hoàn toàn thị trường bán lẻ kể từ 11/1/2015. Cục diện 

thị trường bán lẻ Việt Nam đang thay đổi cả về chất và lượng. Dự kiến đến năm 

2020, giá trị toàn thị trường bán lẻ ở Việt Nam sẽ đạt ngưỡng 180 tỷ USD. Báo 

cáo của Công ty Brand Finance cho thấy, tổng giá trị của Top 50 thương hiệu 

hàng đầu Việt Nam được ghi nhận đạt 7,26 tỷ USD. Hầu hết các thương hiệu lớn 

trong danh sách này thể hiện các doanh nghiệp Việt Nam đã bắt kịp với xu thế 

toàn cầu về đầu tư vào giá trị vô hình trong doanh nghiệp là giá trị thương hiệu. 

Trong danh sách 50 thương hiệu giá trị lớn nhất Việt Nam năm 2015 vừa được 

công ty tư vấn định giá thương hiệu Brand Finance của Anh công bố vừa qua, 

thegioididong.com là thương hiệu bán lẻ được định giá cao nhất bên cạnh các 

thương hiệu lớn khác như Vinamilk, Viettel Telecom, Masan Consumer, FPT 

Corp, Vietcombank. Theo tính toán của Brand Finance, thương hiệu 

thegioididong.com được định giá 102 triệu USD so với giá trị của công ty là 341 

triệu USD, tương đương 30% giá trị của công ty, trong khi hầu hết các thương 

hiệu khác chỉ có giá trị tương đương trên dưới 25% giá trị của công ty. Tổng giá 

trị của 50 thương hiệu hàng đầu Việt Nam được định giá khoảng 5,5 tỷ USD. Các 

phương pháp định giá do công ty tư vấn tài chính độc lập Brand Finance thực 

hiện dựa trên tiêu chí gồm: khả năng làm tăng giá trị sản phẩm của một thương 

hiệu, mức độ ảnh hưởng đối với quyết định mua của khách hàng, chi phí để xây 

dựng thương hiệu thành công, giá trị mua bán trên thị trường chứng khoán, khả 

năng tạo ra lợi nhuận của thương hiệu. Các con số giá trị thương hiệu không chỉ 

được tính toán từ giá trị quá khứ mà còn dựa trên cơ hội và tiềm năng phát triển, 

độ nhận biết của người tiêu dùng. Thegioididong.com hiện đang là chuỗi bán lẻ 

di động lớn nhất và có tốc độ phát triển, mở rộng nhanh nhất tại Việt Nam. Vừa 

qua, chuỗi này đã công bố vượt mốc 500 cửa hàng trên toàn quốc. Theo báo cáo 

tài chính 9 tháng do Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Di động công bố vừa qua, 
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doanh thu từ chuỗi thegioididong.com đạt 14,678 tỷ đồng trong tổng số 17,506 tỷ 

đồng doanh thu của cả công ty, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2014. Bên cạnh 

thương hiệu thegioididong.com, Công ty cổ phần đầu tư Thế giới Di động hiện 

đang tăng tốc phát triển chuỗi bán lẻ điện máy với tên Dienmayxanh.com và hiện 

đã vượt mốc 50 siêu thị trên toàn quốc. Thế giới Di động cũng vừa khai trương 

chuỗi siêu thị mini Bách hóa xanh với 3 cửa hàng đầu tiên tại TP.HCM. Đây là 

lần đầu tiên các thương hiệu Việt Nam được Brand Finance đưa vào danh sách 

các thương hiệu được định giá hàng năm. Theo các chuyên gia, việc định giá 

thương hiệu sẽ giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao nhận thức cũng như 

quản lý thương hiệu khi ra sân chơi quốc tế. Thương hiệu VinCommerce (bán lẻ) 

mới ra mắt cuối năm 2015 đã ngay lập tức lọt Top 20. Vingroup chỉ cho thấy 

tham vọng trở thành nhà bán lẻ số 1 Việt Nam từ cuối tháng 10/2014. Mặc dù là 

“tay ngang” nhưng nhanh chóng, họ đã mua lại hàng loạt chuỗi bán lẻ như Ocean 

Mart, MaxiMark, Vinatexmart và Apphanam để phát triển những siêu thị và cửa 

hàng tiện lợi của riêng mình. 

Hệ thống siêu thị Co.op Mart đang kinh doanh khoảng 300 mặt hàng hơn 

1.500 mã hàng với nhãn riêng. Tập trung vào nhóm hàng thực phẩm, gạo, bún, 

các loại gia vị, nước ngọt, thực phẩm đông lạnh, may mặc. Giá cả thường thấp 

hơn sản phẩm cùng loại 5%-30% tùy từng loại hàng. Lợi thế của nhãn hàng riêng 

là giá cả khá rẻ, không phải tốn kém chi phí sản xuất nên tiết kiệm được tối đa 

chi phí, do đó giá thành rẻ mà chất lượng vẫn đảm bảo. Giám đốc đối ngoại hệ 

thống Big C cho biết hiện nhãn hàng riêng chiếm khoảng 5% trong tổng số hàng 

hóa kinh doanh tại siêu thị với khoảng 1.000 mặt hàng. Lý giải việc giá thành 

thấp hơn sản phẩm cùng loại là nhờ việc phân phối cũng thuận tiện và không tốn 

chi phí quảng cáo, marketing. 

Giống như các sản phẩm của sản xuất, việc xây dựng một thương hiệu bán lẻ 

bắt đầu với việc xác định chính xác về nhóm khách hàng mục tiêu, nhận thức về 

nhu cầu và kỳ vọng của họ. Tiếp theo, nhà bán lẻ phải quyết định nên đề xuất 

những lợi ích nào để thương hiệu của mình có được vị trí đáng chú ý trên thị 

trường. Sau đó, những nỗ lực quảng cáo và marketing của nhà bán lẻ phải nhằm 
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tạo ra xung quanh thương hiệu một hình ảnh không chỉ phù hợp với những lợi ích 

này, mà còn hứa hẹn mang đến sự thỏa mãn và thích thú khác biệt và vượt trội so 

với các thương hiệu cạnh tranh khác trên thị trường. Về cơ bản, những lý thuyết 

này luôn đúng cho mục tiêu phát triển thương hiệu của các đối tượng, ngay cả 

đối với thương hiệu con người, tuy nhiên do những khác biệt giữa sản phẩm của 

sản xuất và sản phẩm của thương mại bán lẻ nên cần có những thay đổi và thích 

nghi phù hợp.  

Là các tổ chức có chức năng phân phối hàng hóa, giúp cho các doanh nghiệp 

sản xuất tiêu thụ sản phẩm, hoạt động kinh doanh bán lẻ luôn gắn liền với các sản 

phẩm và thương hiệu của nhà sản xuất. Tuy nhiên, khác với sản phẩm của sản 

xuất, sản phẩm mà nhà bán lẻ mang lại cho khách hàng là các dịch vụ đi kèm với 

hàng hóa. Các dịch vụ vô hình này bao gồm sự đa dạng về cơ cấu chủng loại mặt 

hàng, sự thuận tiện của địa điểm bán hàng và thời gian phục vụ, sự phong phú 

của các lợi ích mà khách hàng được thụ hưởng khi đi mua hàng như lựa chọn, 

chăm sóc, tư vấn, bảo hành, vận chuyển… và do các dịch vụ này hầu hết đều 

được cung ứng trực tiếp tại cửa hàng nên các tiện nghi, thiết bị hỗ trợ trong quá 

trình phục vụ, kỹ năng, trình độ và thái độ phục vụ của nhân viên bán hàng, bầu 

không khí cửa hàng và hệ thống trưng bày hàng hóa cũng ảnh hưởng rất lớn đến 

cảm nhận chất lượng dịch vụ mà doanh nghiệp bán lẻ cung cấp cho khách hàng. 

Như vậy, sản phẩm hay các lợi ích mà doanh nghiệp bán lẻ cung cấp và tạo ra sự 

hài lòng cho người tiêu dùng thực chất là các dịch vụ kể trên. Đây cũng chính là 

các nhân tố tạo ra năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp bán lẻ và chúng tồn tại 

đồng thời, đan xen kết hợp với nhau và cấu thành nên giá trị thương hiệu của 

doanh nghiệp bán lẻ. Do đó, đây cũng chính là các nhân tố có thể xem xét trong 

quá trình nâng cao giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ.  
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4.3. Kết quả khảo sát các nhân tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu các 

doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Dựa trên các phương pháp nghiên cứu, các bước thu thập thông tin và xử lý 

dữ liệu đã nêu ở Chương 3, tác giả đã thực hiện thu thập thông tin thông qua các 

phiếu khảo sát. Kết quả nghiên cứu cụ thể như sau:  

Tổng mẫu dự kiến là 2.500, số mẫu thực tế thu thập được 2.450, số mẫu hợp 

lệ, đủ điều kiện đưa vào nghiên cứu là 2.397 mẫu (96%). Chi tiết mẫu khảo sát 

tương ứng với từng địa điểm khảo sát được trình bày trong Bảng 4.9. Với tổng 

quy mô mẫu (số mẫu hợp lệ) là 2.397 khách hàng. Trong đó, Big C chiếm 427 

khách hàng, Co.opmart với 416 khách hàng, Lotte 348 khách hàng, Satra với 448 

khách hàng, VinMart với 349 khách hàng và Metro với 409 khách hàng. 

Bảng 4.12: Số mẫu tại các điểm khảo sát 

TT Doanh nghiệp bán lẻ Mẫu thực tế Mẫu dự kiến Tỷ lệ (%) 

1 Big C 427 427 100 

2 Co.opmart 416 516 81 

3 Lotte 348 350 99 

4 Satra 448 448 100 

5 VinMart 349 350 99 

6 METRO 409 409 100 

 Tổng cộng 2.397 2.500 96 

Nguồn: Tác giả điều tra và phân tích 

4.3.1. Phân tích đặc điểm mẫu 

Phân tích tổng quát: 

Kết quả mẫu nghiên cứu bao gồm 2.397 khách hàng của các siêu thị hàng 

tiêu dùng, có độ tuổi từ 18 đến 68 (mean= 25,84 tuổi, SD = 7,49), trong đó, có 

44% là nam và 56% là nữ. Hầu hết họ có trình độ học vấn là đại học (65,1%), 

17,1% cao đẳng, 11,4%, trung học và 6,4% sau đại học. Xét về thu nhập, 26% có 

thu nhập ít hơn 3 triệu đồng/tháng, 32% có thu nhập từ 3 triệu đến 5 triệu, 24% 

có thu nhập từ 5 triệu đến 10 triệu, 11% có thu nhập từ 10 triệu đến 15 triệu, 4% 

có thu nhập từ 15 triệu đến 20 triệu và 3% có thu nhập trên 20 triệu.  
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Bảng 4.13: Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu (N=2.397) 

Các đặc điểm Tần số % 

Tuổi: Mean = 25,84, SD=7,49   

Giới tính Nam 1.044 44 

 Nữ 1.353 56 

Giáo dục Trung học 274 11,4 

 Cao đẳng 409 17,1 

 Đại học 561 65,1 

 Sau đại học 153 6,4 

Thu nhập (đồng) < 3.000.000 630 26 

 3.000.001 – 5.000.000 763 32 

 5.000.001 – 10.000.000 577 24 

 10.000.001 – 15.000.000 255 11 

 15.000.001 – 20.000.000 102 4 

 > 20,000,000 70 3 

Nguồn: Tác giả điều tra và phân tích 

Bảng 4.13 tóm tắt đặc điểm nhân khẩu học của mẫu như sau: 

Đối với tuổi tác: trung bình mẫu là 25.8, tuổi nhỏ nhất là 18 và lớn nhất là 68.  

Đối với giới tính: 44% khách hàng là nam giới, trong khi đó khách hàng nữ 

chiếm 56%.  

Đối với trình độ học vấn: 11,4% khách hàng có trình độ học vấn trung học, 

17,1% có trình độ cao đẳng, 65,1% có trình độ đại học và 6,4% có trình độ sau 

đại học.  

Đối với thu nhập: 26% khách hàng có thu nhập ít hơn 3 triệu đồng một 

tháng, 32% có thu nhập trong khoảng 3 triệu đến 5 triệu, 24% trong khoảng 5 

triệu đến 10 triệu, 11% trong khoảng 10 triệu và 15 triệu, 4% từ 15 triệu đến 20 

triệu và cuối cùng 3% có thu nhập trên 20 triệu. 
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Bảng 4.14: Thống kê mô tả chung về đặc điểm mẫu 

Chỉ tiêu Mẫu 
Giá trị 

nhỏ nhất 

Giá trị 

lớn nhất 

Trung 

bình 

mẫu 

Std. 

Deviation 

Giới tính 2.397 1,00 2,00 1,5484 0,48828 

Tuổi tác 2.397 18,00 68,00 25,8391 7,48864 

Nghề nghiệp 2.397 1,00 9,00 3,1010 2,28569 

Trình độ học vấn 2.397 1,00 4,00 2,2908 0,88115 

Thu nhập 2.397 1,00 6,00 2,4351 1,26120 

Tổng mẫu 2.397     

 

Nguồn: Tác giả điều tra và phân tích 

Bảng 4.14 trình bày thông kê mô tả chung về đặc điểm mẫu. Đối với tuổi tác, 

trung bình mẫu là 25,8; tuổi nhỏ nhất là 18 và lớn nhất là 68. Đối với các biến 

phân loại như giới tính, nghề nghiệp, trình độ học vấn và thu nhập, tác giả sẽ 

trình bày mô tả thống cụ thể trong các Bảng 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 và 4.19. 

Sự sai biệt của phương pháp chung có thể ảnh hưởng đến kết quả nghiên cứu 

bởi vì dữ liệu được thu thập qua phương pháp khảo sát. Các biện pháp nhằm 

khắc phục sai số đo lường hệ thống đã được áp dụng, bao gồm các biện pháp 

kiểm soát trong quá trình thực hiện khảo sát và các kỹ thuật xử lý thống kê 

(Podsakoff và cộng sự, 2003). Trong quá trình thực hiện, tác giả cố gắng làm an 

tâm người được phỏng vấn rằng không có câu trả lời đúng hoặc câu trả lời sai và 

rằng họ nên trả lời những câu hỏi một cách chân thật. Tác giả cũng chú ý về từ 

ngữ trong bảng hỏi và thực hiện thu thập dữ liệu đối với biến độc lập và phụ 

thuộc vào hai thời điểm khác nhau. Bên cạnh đó, các biện pháp thống kê đã được 

áp dụng để đánh giá và giảm thiểu sai số. Cụ thể, tác giả đã sử dụng kỹ thuật biến 

đánh dấu của Lindell và Whitney (2001); Malhotra và cộng sự (2006). Biến giới 

tính đã được chọn làm biến đánh dấu để kiểm soát sự sai số. Sự thay đổi trung 

bình trong mối tương quan giữa các khái niệm nghiên cứu (rU – rA) sau khi loại ra 

sự ảnh hưởng của rM là rất nhỏ, điều này cho thấy không có sai số. 

http://aum.sagepub.com/content/early/2016/04/16/0312896215611189.full#ref-74
http://aum.sagepub.com/content/early/2016/04/16/0312896215611189.full#ref-55
http://aum.sagepub.com/content/early/2016/04/16/0312896215611189.full#ref-57
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Phân tích chi tiết đặc điểm mẫu: 

Bảng 4.15 trình bày thống kê mô tả giới tính. 43,6% khách hàng là nam giới, 

trong khi đó khách hàng nữ chiếm 56,4%. 

Bảng 4.15: Thống kê mô tả biến giới tính 

 Mẫu % % tích lũy 

Giá trị 

Nam 1.044 43,6 43,6 

Nữ 1.353 56,4 100,0 

Total 2.397 100,0  

Nguồn: Tác giả điều tra và phân tích 

Bảng 4.16: Thống kê mô tả biến độ tuổi 

 N Range Minimum Maximum Mean 

Std. 

Deviation Variance 

Age 2.397 50,00 18,00 68,00 25,8391 7,48864 56,080 

Valid N 

(listwise) 

2.397 
      

(Nguồn: K t quả nghi n cứu c a tác giả) 

Bảng 4.16 trình bày thông kê mô tả độ tuổi. Tuổi trung bình của khách hàng 

là 25,8 tuổi, trong đó, nhỏ nhất là 18 và cao tuổi nhất là 68. 

Bảng 4.17: Thống kê mô tả biến nghề nghiệp 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Sinh vien 1.029 42,9 42,9 42,9 

Chua co viec lam 89 3,7 3,7 46,6 

Buon ban 240 10,0 10,0 56,7 

Nhan vien 512 21,4 21,4 78,0 

Ky thuat vien 158 6,6 6,6 84,6 

Tu kinh doanh 155 6,5 6,5 91,1 

Chuyen vien 81 3,4 3,4 94,5 

Huu tri 26 1,1 1,1 95,5 

Khac 107 4,5 4,5 100,0 

Total 2.397 100,0 100,0  

Nguồn: Tác giả điều tra và phân tích 
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 Bảng 4.17 trình bày thông kê mô tả biến nghề nghiệp. 42,9% khách hàng là 

sinh viên, 3,7% chưa có việc làm, 10% làm công việc buôn bán, 21,4% là nhân 

viên, 6,6% là kỹ thuật viên, 6,5% tự kinh doanh, 3,4% là chuyên viên, 1,1% là 

hưu trí và 4,5% làm các công việc khác. 

Bảng 4.18: Thống kê mô tả biến trình độ học vấn 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Trung hoc 274 11,4 11,4 11,4 

Dai hoc 1.561 65,1 65,1 76,6 

Sau Dai Hoc 153 6,4 6,4 82,9 

Cao Dang 409 17,1 17,1 100,0 

Total 2.397 100,0 100,0  

Nguồn: Tác giả điều tra và phân tích 

 Bảng 4.18 trình bày thông kê mô tả biến trình độ học vấn. 11,4% khách 

hàng có trình độ học vấn trung học, 17,1% có trình độ cao đẳng, 65,1% có trình 

độ đại học và 6,4% có trình độ sau đại học. 

Bảng 4.19: Thống kê mô tả biến thu nhập 

 Frequency Percent 

Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Duoi 3 trieu 630 26,3 26,3 26,3 

Tu 3 trieu den duoi 5 trieu 763 31,8 31,8 58,1 

Tu 5 trieu den duoi 10 trieu 577 24,1 24,1 82,2 

Tu 10 trieu den duoi 15 trieu 255 10,6 10,6 92,8 

Tu 15 trieu den duoi 20 trieu 102 4,3 4,3 97,1 

Tren 20 trieu 70 2,9 2,9 100,0 

Total 2.397 100,0 100,0  

Nguồn: Tác giả điều tra và phân tích 

 Bảng 4.19 trình bày thông kê mô tả biến thu nhập. 26,3% khách hàng có thu 

nhập ít hơn 3 triệu đồng một tháng, 31,8% có thu nhập trong khoảng 3 triệu đến 5 

triệu, 24,1% trong khoảng 5 triệu đến 10 triệu, 10,6% trong khoảng 10 triệu và 15 

triệu, 4,3% từ 15 triệu đến 20 triệu và cuối cùng 2,9% có thu nhập trên 20 triệu. 
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4.3.2. Kiểm định độ tin cậy  

4.3.2.1. Giá trị hội t   

Việc đánh giá giá trị hội tụ của các biến tiềm ẩn dựa trên các chỉ số hệ số tải 

nhân tố bên ngoài (outer loading) và phương sai trích AVE. Nếu hệ số tải nhân tố 

bên ngoài của một biến > 0,7 thì được tính là lý tưởng, khoảng giữa 0,4 đến 0,7 

nên được xem xét trước khi xóa (Henseler và cộng sự, 2009). Theo Fornell và 

Larcker (1981), giá trị của tổng phương sai trích AVE phải bằng hoặc trên 0,5 thì 

đạt yêu cầu, nghĩa là biến tiềm ẩn có thể giải thích được hơn một nửa phương sai 

của nó với trung bình. Nếu AVE nhỏ hơn 0,5 thì nhân tố hoặc biến tiềm ẩn đó 

thường bị xem xét loại bỏ ra khỏi mô hình nghiên cứu.  

Việc đánh giá độ tin cậy của thang đo được thực hiện thông qua 2 chỉ số tiêu 

biểu, đó là chỉ số CA và CR. CR và CA chỉ ra các biến trong thang đo có hội tụ 

vào một cấu trúc tiềm ẩn duy nhất. Thông thường, để kiểm định độ tin cậy của 

CA nếu kết quả đạt trên 0,7 thì sẽ chấp nhận kết quả. Kết quả phân tích cho thấy 

tất cả các nhân tố trên đều thỏa mãn điều kiện trên 0,7. Tuy nhiên, so với CA, CR 

được coi là một biện pháp tốt hơn về tính đồng nhất của độ tin cậy vì nó sử dụng 

các tải trọng tiêu chuẩn của các biến quan sát Fornell và Larcker (1981). Trong 

đó, CR đạt ở mức trên 0,7 là đạt yêu cầu. Ở kết quả nghiên cứu này, tất cả nhân 

tố đều đạt yêu cầu như đã trình bày trong Bảng 4.20.  

Bảng 4.20: Phân tích giá trị hội tụ 

Chỉ tiêu AVE CR CA 

Liên tưởng thương hiệu 0,61 0,90 0,87 

Chất lượng cảm nhận 0,72 0,88 0,80 

Sự hài long 0,75 0,85 0,66 

Lòng trung thành 0,77 0,91 0,85 

Thái độ đối với thương hiệu 0,58 0,85 0,76 

Sự gắn kết bản thân với thương hiệu 0,74 0,85 0,65 

Sự tin cậy thương hiệu 0,55 0,90 0,86 

Trách nhiệm xã hội 0,69 0,87 0,78 

Giá trị thương hiệu 0,51 0,90 0,88 

Nguồn: Tác giả điều tra và phân tích 
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Bảng 4.21: Bảng tính chi tiết chỉ số AVE 

Chỉ tiêu Original 

Sample 

(O) 

Trung 

bình mẫu 

(M) 

Độ 

lệch 

chuẩn 

T 

Statistics 

P 

Value 

Liên tưởng thương hiệu 0,61 0,61 0,02 35,53 0,00 

Chất lượng cảm nhận 0,72 0,73 0,05 15,43 0,00 

Sự hài long 0,75 0,75 0,05 16,29 0,00 

Lòng trung thành 0,77 0,77 0,03 23,24 0,00 

Thái độ đối với thương hiệu 0,58 0,63 0,07 8,27 0,00 

Sự gắn kết bản thân với 

thương hiệu 

0,74 0,76 0,06 11,78 0,00 

Trách nhiệm xã hội 0,69 0,70 0,04 16,36 0,00 

Sự tin cậy thương hiệu 0,55 0,57 0,04 15,50 0,00 

Giá trị thương hiệu 0,51 0,52 0,02 24,58 0,00 

Nguồn: Tác giả điều tra và phân tích 

Bảng 4.21 trình bày các giá trị phương sai trích trung bình của các biến liên 

tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận, sự hài lòng, lòng trung thành thương 

hiệu, thái độ đối với thương hiệu, sự gắn kết bản thân với thương hiệu, sự tin cậy 

thương hiệu, trách nhiệm xã hội của thương hiệu và giá trị thương hiệu. Giá trị 

AVE nhỏ nhất là 0,51, lớn nhất là 0,77 đều lớn hơn giá trị yêu cầu là 0,5. 

Bảng 4.22: Bảng tính chi tiết chỉ số CR 

Chỉ tiêu Original 

Sample 

(O) 

Trung 

bình mẫu 

(M) 

Độ lệch 

chuẩn 

T 

Statistics 

P 

Value 

Liên tưởng thương hiệu 0,90 0,90 0,01 137,90 0,00 

Chất lượng cảm nhận 0,88 0,89 0,02 36,71 0,00 

Sự hài lòng 0,85 0,86 0,03 28,26 0,00 

Lòng trung thành 0,91 0,91 0,02 58,02 0,00 

Thái độ đối với thương hiệu 0,85 0,87 0,04 23,90 0,00 

Sự gắn kết bản thân với 

thương hiệu 

0,85 0,86 0,04 21,24 0,00 



140 

 

 

Chỉ tiêu Original 

Sample 

(O) 

Trung 

bình mẫu 

(M) 

Độ lệch 

chuẩn 

T 

Statistics 

P 

Value 

Sự tin cậy thương hiệu 0,90 0,90 0,01 67,14 0,00 

Trách nhiệm xã hội 0,87 0,87 0,02 38,43 0,00 

Giá trị thương hiệu 0,90 0,90 0,01 120,28 0,00 

Nguồn:Tác giả điều tra và phân tích 

Bảng 4.22 trình bày chỉ số CR của các biến khái niệm liên tưởng thương 

hiệu, chất lượng cảm nhận, sự hài lòng, lòng trung thành thương hiệu, thái độ đối 

với thương hiệu, sự gắn kết bản thân với thương hiệu, sự tin cậy thương hiệu, 

trách nhiệm xã hội của thương hiệu và giá trị thương hiệu. CR là chỉ số ước tính 

mức độ sai biệt chung mà các biến quan sát của một biến khái niệm cùng chia sẻ 

trong tương quan giữa từng biến quan sát này với biến khái niệm. Chỉ số CR nhỏ 

nhất là 0,85 và lớn nhất là 0,91. 

Bảng 4.23: Bảng tính chi tiết chỉ số CA 

Chỉ tiêu 

Original 

Sample 

(O) 

Trung 

bình 

mẫu 

(M) 

Độ 

lệch 

chuẩn 

T 

Statistics 

P 

Value 

Liên tưởng thương hiệu 0,87 0,87 0,01 88,31 0,00 

Chất lượng cảm nhận 0,80 0,81 0,04 18,21 0,00 

Sự hài long 0,66 0,67 0,07 8,91 0,00 

Lòng trung thành 0,85 0,85 0,03 29,96 0,00 

Thái độ đối với thương hiệu 0,76 0,79 0,06 12,37 0,00 

Sự gắn kết bản thân với thương hiệu 0,65 0,69 0,10 6,26 0,00 

Sự tin cậy thương hiệu 0,86 0,87 0,02 44,35 0,00 

Trách nhiệm xã hội 0,78 0,78 0,04 18,32 0,00 

Giá trị thương hiệu 0,88 0,88 0,01 82,90 0,00 

Nguồn: Tác giả điều tra và phân tích 
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Bảng 4.23 trình bày chỉ số CA của các biến khái niệm liên tưởng thương 

hiệu, chất lượng cảm nhận, sự hài lòng, lòng trung thành thương hiệu, thái độ đối 

với thương hiệu, sự gắn kết bản thân với thương hiệu, sự tin cậy thương hiệu, 

trách nhiệm xã hội của thương hiệu và giá trị thương hiệu. Chỉ số CA nhỏ nhất là 

0,65 và lớn nhất là 0,88. 

Bảng 4.24: Hệ số tƣơng quan giữa các biến 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Liên tưởng thương hiệu 0,78                 

Thái độ đối với thương hiệu 0,52 0,76               

Sự tin cậy thương hiệu 0,49 0,53 0,74             

Giá trị thương hiệu 0,64 0,62 0,60 0,71           

Lòng trung thành thương hiệu 0,58 0,50 0,51 0,69 0,88         

Chất lượng cảm nhận 0,68 0,52 0,49 0,60 0,50 0,85       

Sự hài lòng 0,63 0,50 0,49 0,58 0,53 0,65 0,86     

Sự gắn kết bản thân với thương hiệu 0,28 0,32 0,55 0,45 0,43 0,24 0,26 0,86   

Trách nhiệm xã hội của thương hiệu 0,47 0,48 0,60 0,55 0,48 0,44 0,41 0,37 0,83 

 

Nguồn: Tác giả điều tra và phân tích 

Bảng 4.24 trình bày hệ số tương quan giữ các biến liên tưởng thương hiệu, 

chất lượng cảm nhận, sự hài lòng, lòng trung thành thương hiệu, thái độ đối với 

thương hiệu, sự gắn kết bản thân với thương hiệu, sự tin cậy thương hiệu, trách 

nhiệm xã hội của thương hiệu và giá trị thương hiệu. Các hệ số này nằm trong 

khoảng 0,24 và 0,69. Các giá trị nằm trên đường chéo là giá trị căn bậc hai của 

phương sai trích trung bình của các biến khái niệm (biến ảo). Các giá trị này nằm 

trong khoảng 0,71 và 0,88. 

4.3.2.2. Giá trị phân biệt 

Theo Henselser và cộng sự (2009), giá trị phân biệt là mức độ phân biệt một 

khái niệm của một biến tiềm ẩn cụ thể từ khái niệm của những biến tiềm ẩn khác. 

Bảng 4.24 cho thấy giá trị căn bậc 2 của phương sai trích trung bình của mỗi khái 

niệm đều lớn hơn các hệ số tương quan giữa các biến tương ứng. Như vậy, các 
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khái niệm trong nghiên cứu đạt được giá trị phân biệt (Fornell và Larcker, 1981). 

Mặt khác, hệ số phóng đại phương sai VIF nhỏ hơn 10 nên không có sự đa cộng 

tuyến giữa các biến (Hair và cộng sự, 1992). Vùng điều kiện của Fornell và 

Larcker (1981), một khái niệm được đánh giá là đạt giá trị phân biệt khi giá trị AVE 

của khái niệm đó lớn hơn bình phương hệ số tương quan của khái niệm đó với các 

khái niệm còn lại trong mô hình. 

Theo kết quả vùng điều kiện của Fornell và Larcker từ bảng 4.24, tất cả các 

căn bậc hai của AVE đều có hệ số cao hơn 0,5 (từ 0,71 đến 0,88) đạt yêu cầu. 

Trong từng nhân tố, căn bậc hai của AVE đều có giá trị cao hơn hệ số tương 

quan của các nhân tố khác trong cùng một cột. Do đó, các nhân tố đều đạt giá 

trị phân biệt. 

4.3.3. Phân tích các nhân tố   

Mô hình thang đo được kiểm tra bằng phương pháp phân tích nhân tố EFA 

và kết quả được trình bày chi tiết ở bảng sau: 

Bảng 4. 25: Kết quả kiểm định thang đo 

  Mã hóa Loadings STD T Statistics P Values 

Liên tƣởng thƣơng hiệu BA 
    

Tôi biết về thương hiệu bán lẻ 

X. 
BA1 0,64 0,02 31,75 0,00 

Tôi có thể nhận ra thương 

hiệu bán lẻ X giữa các thương 

hiệu bán lẻ cạnh tranh khác. 

BA2 0,77 0,01 59,60 0,00 

X là thương hiệu bán lẻ tôi rất 

quen thuộc. 
BA3 0,86 0,01 123,42 0,00 

Tôi dễ dàng liên tưởng đến 

thương hiệu bán lẻ X trong 

tâm trí của mình. 

BA4 0,84 0,01 111,57 0,00 

Tôi có thể nhanh chóng nhớ 

lại các biểu tượng hay logo 

của thương hiệu bán lẻ X. 

BA5 0,72 0,07 10,94 0,00 
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  Mã hóa Loadings STD T Statistics P Values 

Một số đặc điểm nhận dạng 

thương hiệu bán lẻ X đến với 

tôi rất nhanh. 

BA6 0,82 0,01 84,65 0,00 

Chất lƣợng cảm nhận PQ 
    

Thương hiệu bán lẻ X có chất 

lượng cao. 
PQ1 0,87 0,01 117,26 0,00 

Mức độ tin cậy vào chất 

lượng của thương hiệu bán lẻ 

X là rất cao. 

PQ2 0,89 0,01 162,75 0,00 

Chất lượng thực sự của 

thương hiệu bán lẻ X là rất 

cao. 

PQ3 0,77 0,09 8,28 0,00 

Sự hài lòng SAT     

Nhìn chung, tôi hài lòng với 

những trải nghiệm mua sắm 

tại thương hiệu bán lẻ X. 

SAT1 0,90 0,01 142,85 0,00 

Tôi hài lòng với quyết định 

mua sắm tại thương hiệu bán 

lẻ  X. 

SAT2 0,83 0,06 14,82 0,00 

Lòng trung thành LOY         

Thương hiệu bán lẻ X này sẽ 

là sự lựa chọn đầu tiên của tôi. 
LOY1 0,88 0,01 149,92 0,00 

Tôi tự xem mình là khách 

hàng trung thành với thương 

hiệu bán lẻ X này. 

LOY2 0,91 0,01 146,89 0,00 

Tôi sẽ không mua sắm tại các 

thương hiệu bán lẻ khác nếu 

các dịch vụ và hàng hóa muốn 

mua có sẵn tại thương hiệu 

bán lẻ X. 

LOY3 0,84 0,05 15,45 0,00 
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  Mã hóa Loadings STD T Statistics P Values 

Thái độ đối với thƣơng hiệu ATT     

Rất tích cực ATT1 0,86 0,01 125,14 0,00 

Là thương hiệu rất tốt  ATT2 0,67 0,14 4,94 0,00 

Mang đến rất nhiều lợi ích  ATT3 0,67 0,14 4,68 0,00 

Rất yêu thích  ATT4 0,83 0,01 73,15 0,00 

Sự gắn kết bản thân với 

thƣơng hiệu 
BSEL     

Thương hiệu bán lẻ X là một 

phần của tôi cho biết tôi là ai. 
BSEL1 0,84 0,06 13,96 0,00 

Tôi cảm thấy cá nhân mình 

kết nối với thương hiệu bán lẻ 

X. 

BSEL2 0,88 0,05 19,24 0,00 

Sự tin cậy thƣơng hiệu BER     

Thương hiệu bán lẻ X nhắc 

tôi về một ai đó có năng lực 

và biết rõ những gì mình đang 

làm. 

BER1 0,75 0,01 57,54 0,00 

Thương hiệu bán lẻ X có khả 

năng thực hiện lời hứa của 

mình. 

BER2 0,68 0,10 6,66 0,00 

Thương hiệu bán lẻ X làm 

được điều mình đã hứa hẹn. 
BER3 0,83 0,01 94,50 0,00 

Những tuyên bố về sản phẩm 

và dịch vụ của thương hiệu 

bán lẻ X là đáng tin cậy. 

BER4 0,69 0,10 6,60 0,00 

Theo thời gian, kinh nghiệm 

của tôi với thương hiệu bán lẻ 

X đã cho tôi mong đợi nó giữ 

lời hứa của mình, không hơn 

không kém. 

BER5 0,79 0,01 69,13 0,00 
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  Mã hóa Loadings STD T Statistics P Values 

Thương hiệu bán lẻ X là một 

cái tên bạn có thể tin tưởng. 
BER6 0,67 0,10 6,92 0,00 

Thương hiệu bán lẻ X không 

bao giờ hứa những điều nó 

không làm được. 

BER7 0,77 0,01 59,55 0,00 

Trách nhiệm xã hội BSOC     

Tôi xem thương hiệu bán lẻ X 

là một thương hiệu có trách 

nhiệm với xã hội. 

BSOC1 0,88 0,01 130,77 0,00 

Thương hiệu bán lẻ X mang 

đến nhiều lợi ích cho xã hội 

hơn các thương hiệu khác. 

BSOC2 0,72 0,09 8,29 0,00 

Thương hiệu bán lẻ X đóng 

góp rất nhiều cho xã hội.  
BSOC3 0,88 0,01 131,89 0,00 

Giá trị thƣơng hiệu BE     

Tôi cho rằng thương hiệu bán 

lẻ X mà tôi đang đánh giá sẽ 

có kết quả kinh doanh tốt. 

BE1 0,65 0,01 45,63 0,00 

Thậm chí nếu một thương hiệu 

bán lẻ khác cũng có những 

dịch vụ và hàng hóa tương tự 

như thương hiệu bán lẻ X này, 

tôi vẫn muốn mua sắm tại 

thương hiệu bán lẻ X này. 

BE2 0,81 0,01 74,86 0,00 

Việc mua sắm tại thương hiệu 

bán lẻ X có ý nghĩa hơn thay 

vì mua sắm tại các thương 

hiệu bán lẻ khác, thậm chí các 

thương hiệu bán lẻ này không 

khác nhau mấy. 

BE3 0,67 0,09 7,33 0,00 
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  Mã hóa Loadings STD T Statistics P Values 

Nếu có một thương hiệu bán 

lẻ khác cũng tốt như thương 

hiệu bán lẻ X, tôi vẫn thích 

mua sắm với thương hiệu bán 

lẻ X. 

BE4 0,77 0,01 61,57 0,00 

Nếu một thương hiệu bán lẻ 

khác cũng không khác mấy 

với thương hiệu bán lẻ X, việc 

mua sắm tại thương hiệu bán 

lẻ X vẫn là lựa chọn sáng suốt 

hơn. 

BE5 0,77 0,01 60,96 0,00 

Thương hiệu bán lẻ X là một 

thương hiệu mạnh. 
BE6 0,69 0,02 41,17 0,00 

Thương hiệu bán lẻ X là một 

thương hiệu hấp dẫn lôi cuốn. 
BE7 0,79 0,01 73,99 0,00 

Thương hiệu bán lẻ X là một 

thương hiệu độc đáo. 
BE8 0,69 0,06 11,99 0,00 

Thương hiệu bán lẻ X là một 

thương hiệu được ưa thích. 
BE9 0,54 0,09 5,99 0,00 

Nguồn: Tác giả điều tra và ph n t ch 

Bảng 4.25 trình bày kết quả kiểm định thang đo và phân tích nhân tố EFA. 

Kết quả cho thấy, đối với biến ảo thái đ  đối v i th  ng hi u, cả 4 biến quan sát 

đều có hệ số tương quan với thái đ  đối v i th  ng hi u ở mức chấp nhận (>0,5), 

cụ thể là rất t ch c c (λ=0,86),  à th  ng hi u rất tốt (λ=0,67), mang đ n nhiều 

 ợi  ch (λ=0,67) và rất   u th ch (λ=0,83). 

Đối với biến ảo  i n t  ng th  ng hi u, cả 6 biến quan sát đều có hệ số 

tương quan với  i n t  ng th  ng hi u ở mức chấp nhận (>0,5), cụ thể là t i  i t 

về th  ng hi u  án      (λ=0,64), t i c  th  nhận ra th  ng hi u  án      gi a 

các th  ng hi u  án    c nh tranh khác (λ=0,77),    à th  ng hi u  án    t i rất 

quen thu c (λ=0,86), t i     àng  i n t  ng đ n th  ng hi u  án      trong t m 



147 

 

 

tr  c a m nh (λ=0,84), t i c  th  nhanh ch ng nh    i các  i u t ợng ha   ogo 

c a th  ng hi u  án    X (λ=0,72) và m t số đ c đi m nhận   ng th  ng hi u 

 án      đ n v i t i rất nhanh (λ=0,82). 

Đối với biến ảo s  tin cậ  th  ng hi u, cả 7 biến quan sát đều có hệ số 

tương quan với s  tin cậ  th  ng hi u ở mức chấp nhận (>0,5), cụ thể là th  ng 

hi u  án    X . .    c  n ng   c . . . (λ=0,75), th  ng hi u  án      c  khả n ng. . . 

(λ=0,68), thương hiệu bán lẻ X làm được hiều mình đã hứa hẹn (λ=0,83), . . . c a 

th  ng hi u  án       à đáng tin cậ  . . . (λ=0,69), . . . kinh nghi m c a t i v i 

th  ng hi u  án    X . . . (λ=0,79), th  ng hi u  án            c  th  tin t  ng 

(λ=0,67) và th  ng hi u  án    X không  ao giờ hứa nh ng điều n  kh ng  àm 

đ ợc (λ=0,77) . 

Đối với biến ảo s  g n k t  ản th n v i th  ng hi u, cả 2 biến quan sát đều 

có hệ số tương quan với s  g n k t  ản th n v i th  ng hi u ở mức chấp nhận 

(>0,5), cụ thể là th  ng hi u  án       à m t ph n c a t i cho  i t t i  à ai 

(λ=0,84) và t i cảm thấ  cá nh n m nh k t nối v i th  ng hi u  án    X (λ=0,88). 

Đối với biến ảo trách nhi m x  h i, cả 3 biến quan sát đều có hệ số tương 

quan với trách nhi m x  h i ở mức chấp nhận (>0,5), cụ thể là t i xem th  ng 

hi u  án       à m t th  ng hi u c  trách nhi m v i x  h i (λ=0,88), th  ng hi u 

bán      mang đ n nhiều  ợi  ch cho x  h i h n các th  ng hi u khác (λ=0,72) 

và th  ng hi u  án      đ ng g p rất nhiều cho x  h i (λ=0,88). 

 Đối với biến ảo   ng trung thành, cả 3 biến quan sát đều có hệ số tương 

quan với   ng trung thành ở mức chấp nhận (>0,5), cụ thể là th  ng hi u  án    

  nà  s   à s    a ch n đ u ti n c a t i (λ=0,88), t i t  xem m nh  à khách hàng 

trung thành v i th  ng hi u  án      nà  (λ=0,91) và t i s  kh ng mua s m t i 

các th  ng hi u  án    khác n u các   ch v  và hàng h a muốn mua c  s n t i 

th  ng hi u  án      (λ=0,84). 

Đối với biến ảo chất   ợng th  ng hi u, cả 3 biến quan sát đều có hệ số 

tương quan với chất   ợng th  ng hi u ở mức chấp nhận (>0,5), cụ thể là th  ng 

hi u  án      c  chất   ợng cao (λ=0,87), mức đ  tin cậ  vào chất   ợng c a 
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th  ng hi u  án       à rất cao (λ=0,89) và chất   ợng th c s  c a th  ng hi u 

 án       à rất cao (λ=0,77). 

Đối với biến ảo s  hài   ng, cả 2 biến quan sát đều có hệ số tương quan với 

s  hài   ng ở mức chấp nhận (>0,5), cụ thể là nh n chung, t i hài   ng v i nh ng 

trải nghi m mua s m t i th  ng hi u  án      (λ=0,90) và t i hài   ng v i qu  t 

đ nh mua s m t i th  ng hi u  án      (λ=0,83). 

Đối với biến ảo giá tr  th  ng hi u  án   , cả chín biến quan sát đều có hệ 

số tương quan với giá tr  th  ng hi u  án    ở mức chấp nhận (>0,5), cụ thể là 

t i cho r ng th  ng hi u  án      mà t i đang đánh giá s  c  k t quả kinh  oanh 

tốt (λ=0,65), . . . t i v n muốn mua s m t i th  ng hi u  án      nà  (λ=0,81), . . 

. vi c mua s m t i th  ng hi u  án      c    ngh a h n . . . (λ=0,67), . . .  t i v n 

th ch mua s m v i th  ng hi u  án    X (λ=0,77), . . . vi c mua s m t i th  ng 

hi u  án      v n  à   a ch n sáng suốt h n (λ=0,77), th  ng hi u  án       à 

m t th  ng hi u m nh (λ=0,69), th  ng hi u  án       à m t th  ng hi u hấp 

  n   i cuốn (λ=0,79),    à m t th  ng hi u đ c đáo (λ=0,69) và    à m t 

th  ng hi u đ ợc  a th ch (λ=0,54). Dưới đây là mô hình kết quả được lấy từ dữ 

liệu PLS output: 

 

Sơ đồ 4.1: Mô hình kết quả đƣợc lấy từ dữ liệu PLS output 

Nguồn: Tác giả điều tra và phân tích 



149 

 

 

Bảng 4.26: Hệ số tƣơng quan các biến trong mô hình 

Biến Loadings STD T Statistics P Values 

Liên tưởng thương hiệu 0,148 0,02 6,24 0,00 

Chất lượng cảm nhận 0,096 0,02 4,24 0,00 

Sự hài lòng  0,075 0,02 3,38 0,00 

Lòng trung thành với thương hiệu 0,299 0,03 11,36 0,00 

Thái độ đối với thương hiệu 0,177 0,02 9,06 0,00 

Trách nhiệm xã hội của thương hiệu 0,085 0,02 4,32 0,00 

Sự tin cậy thương hiệu 0,096 0,03 3,67 0,00 

Sự gắn kết bản thân với thương 

hiệu 
0,099 0,02 4,48 0,00 

(Nguồn: K t quả nghiên cứu c a tác giả) 

Trong mô hình trên, biến phụ thuộc là giá trị thương hiệu các doanh nghiệp 

bán lẻ. Biến độc lập là các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu bao gồm liên 

tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận, sự hài lòng, lòng trung thành thương 

hiệu, thái độ đối với thương hiệu, sự gắn kết bản thân với thương hiệu, sự tin cậy 

thương hiệu và trách nhiệm xã hội của thương hiệu. Các biến kiểm soát bao gồm 

tuổi, giới tính, trình độ học vấn, nghề nghiệp và thu nhập. 

4.3.4. Phân tích hồi quy 

Sau khi chạy dữ liệu, hàm hồi quy của mô hình nghiên cứu được mô tả như 

sau: BE = β0+ 0,148*BA + 0,096*PQ + 0,075*SAT + 0,299*LOY + 0,177*ATT 

+ 0,099*BSEL + 0,096*BER + 0,085*BSOC + ε 

Kết quả R được dùng để đánh giá các phần của phương sai của các biến nội 

sinh được giải thích bởi các mô hình cấu trúc như sau: 

  R-square STDEV T Statistics P Values 

Giá trị thương hiệu  

các doanh nghiệp bán lẻ  
0,66 0,01 46,82 0,00 

 

Kết quả này có ý nghĩa là có ý nghĩa là 66% biến thiên của giá trị thương 

hiệu bán lẻ phụ thuộc vào đánh giá thương hiệu (Liên tưởng thương hiệu, Chất 
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lượng cảm nhận, Sự hài lòng, Lòng trung thành thương hiệu), kết nối thương 

hiệu (Thái độ đối với thương hiệu, Sự gắn kết bản thân với thương hiệu) và dấu 

ấn thương hiệu (Sự tin cậy thương hiệu, Trách nhiệm xã hội của thương hiệu). 

4.3.5. Kiểm định giả thuyết 

Sau khi thực hiện phân tích mô hình bên ngoài, mô hình bên trong (mô hình 

cấu trúc) được phân tích để ước lượng cụ thể mối quan hệ giữa các biến tiềm ẩn. 

Giá trị hệ số đường dẫn (Path coefficient) cho biến tiềm ẩn nội sinh và phân tích 

R-square được sử dụng. Điều quan trọng cần lưu ý là mức độ ý nghĩa ở mức 5% 

(p values<0,05). Đánh giá kết quả nghiên cứu được thực hiện thông qua phân tích 

Bootstrap phi tham số (kiểm định Bootstrap). Việc lấy mẫu lại (Resampling) là 

chiến lược phù hợp để kiểm định mô hình trong thực tiễn. Bootstrap là kỹ thuật 

lấy mẫu lại bằng phương pháp thay thế. Bootstrap được sử dụng trong PLS để 

cung cấp khoảng tin cậy cho tất cả các ước lượng tham số, xây dựng cơ sở để suy 

luận thống kê. Bootstrap đối xử với các mẫu được quan sát như thể nó đại diện 

cho dân số. PLS ước lượng mô hình đường dẫn cho mỗi mẫu Bootstrap. Các hệ 

số mô hình con đường được tạo thành một phân phối Bootstrap có thể được xem 

như là một xấp xỉ của sự phân bố lấy mẫu. Kết quả PLS cho tất cả các mẫu 

bootstrap cung cấp các giá trị trung bình và sai số chuẩn cho mỗi hệ số mô hình 

con đường. Thông tin của T-test thể hiện cho ý nghĩa thống kê của mối quan hệ 

của mô hình đường dẫn.  

Bảng 4. 27: Kết quả kiểm định giả thuyết 

Giả thuyết 

Hệ số  

đƣờng 

dẫn (β) 

Sai số 

 tiêu 

chuẩn 

Thống kê  

T-test 

P 

Values 
Kết quả 

H1 0,148 0,02 6,24 0,00 Chấp nhận 

H2 0,096 0,02 4,24 0,00 Chấp nhận 

H3 0,075 0,02 3,38 0,00 Chấp nhận 

H4 0,299 0,03 11,36 0,00 Chấp nhận 

H5 0,177 0,02 9,06 0,00 Chấp nhận 
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Giả thuyết 

Hệ số  

đƣờng 

dẫn (β) 

Sai số 

 tiêu 

chuẩn 

Thống kê  

T-test 

P 

Values 
Kết quả 

H6 0,085 0,02 4,48 0,00 Chấp nhận 

H7 0,096 0,03 3,67 0,00 Chấp nhận 

H8 0,099 0,02 4,32 0,00 Chấp nhận 

Tuổi 0,05 0,01 3,69 0,00  

Giới tính 0,01 0,01 0,61 0,54  

Trình độ học vấn 0,01 0,01 0,99 0,32  

Nghề nghiệp -0,03 0,02 1,89 0,06  

Thu nhập -0,03 0,01 1,91 0,06  

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

Bảng 4.27 trình bày kết quả kiểm định giả thuyết gồm có 4 cột.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 4. 2: Mô hình kết quả đƣợc lấy từ PLS Bootstrap output 

Nguồn: Tác giả điều tra và phân tích 

Cột thứ nhất liệt kê tất cả tám giả thuyết trình bày trong mô hình lý thuyết. 

Cột thứ hai là hệ số đường dẫn (bêta) cho thấy độ lớn của mối tương quan giữa 

các biến độc lập là các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh 
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nghiệp bán lẻ (liên tưởng thương hiệu, chất lượng thương hiệu, sự hài lòng, lòng 

trung thành, thái độ thương hiệu, sự tin cậy thương hiệu và trách nhiệm xã hội) 

và giá trị thương hiệu. Cột thứ ba là sai số tiêu chuẩn của hệ số đường dẫn. Cột 

thứ tư và thứ năm là kết quả thống kê T-test và P-values. Cột cuối cùng là kết quả 

kiểm định giả thuyết (chấp nhận hoặc không chấp nhận). 

Giả thuyết H1: Liên tưởng thương hiệu tác động tích cực đến giá trị thương 

hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Theo bảng 4.27, liên tưởng 

thương hiệu tác động tích cực đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ 

trên địa bàn TP.HCM (β=.148, p<.01). Vì thế, giả thuyết H1 được chấp nhận. 

Giả thuyết H2: Chất lượng cảm nhận tác động tích cực đến giá trị thương 

hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Theo bảng 4.27, chất lượng 

thương hiệu tác động tích cực đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ 

trên địa bàn TP.HCM (β=.096, p<.01). Vì thế, giả thuyết H2 được chấp nhận. 

Giả thuyết H3: Sự hài lòng tác động tích cực đến giá trị thương hiệu các 

doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Theo bảng 4.27, sự hài lòng thương 

hiệu tác động tích cực đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa 

bàn TP.HCM (β=.075, p<.01). Vì thế, giả thuyết H3 được chấp nhận. 

Giả thuyết H4: Lòng trung thành thương hiệu tác động tích cực đến giá trị 

thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Theo bảng 4.27, lòng 

trung thành thương hiệu tác động tích cực đến giá trị thương hiệu các doanh 

nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM (β=.299, p<.01). Vì thế, giả thuyết H4 được 

chấp nhận. 

Giả thuyết H5: Thái độ đối với thương hiệu tác động tích cực đến giá trị 

thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Theo bảng 4.27, thái 

độ với thương hiệu tác động tích cực đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán 

lẻ trên địa bàn TP.HCM (β=.177, p<.01). Vì thế, giả thuyết H5 được chấp nhận. 

Giả thuyết H6: Sự gắn kết bản thân với thương hiệu tác động tích cực đến giá 

trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Theo bảng 4.27, 

sự gắn kết bản thân với thương hiệu tác động tích cực đến giá trị thương hiệu các 
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doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM (β=.085, p<.01). Vì thế, giả thuyết H6 

được chấp nhận. 

Giả thuyết H7: Sự tin cậy thương hiệu tác động tích cực đến giá trị thương 

hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Theo bảng 4.27, sự tin cậy 

thương hiệu tác động tích cực đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ 

trên địa bàn TP.HCM (β=.096, p<.01). Vì thế, giả thuyết H7 được chấp nhận. 

Giả thuyết H8: Trách nhiệm xã hội của thương hiệu tác động tích cực đến 

giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Theo bảng 

4.27, trách nhiệm xã hội sự tác động tích cực đến giá trị thương hiệu các doanh 

nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM (β=.099, p<.01). Vì thế, giả thuyết H8 được 

chấp nhận. 

4.3.6. Kiểm định phân tích nhóm đa lƣợng 

Sau khi kiểm định các giả thuyết, chương này tiếp tục thực hiện kiểm định so 

sánh hệ số đường dẫn (bêta) giữa các siêu thị Big C, Co.opmart, Lotte, Satra, 

VinMart và Metro. Tác giả sử dụng phân tích nhóm đa lượng (multigroup 

analysis) để kiểm tra xem liệu các nhóm dữ liệu được xác định trước có sự khác 

biệt đáng kể trong các ước tính tham số cụ thể theo nhóm của chúng (ví dụ: hệ số 

đường dẫn). SmartPLS cung cấp kết quả dựa trên kết quả bootstrapping từ mỗi 

nhóm. Sarstedt và cộng sự (2011) đề xuất PLS-MGA (PLS multi-group analysis) 

như là công cụ kiểm định ý nghĩa phi tham số cho sự khác biệt của các kết quả 

nhóm cụ thể được xây dựng dựa trên các kết quả bootstrapping PLS-SEM. Kết 

quả là khác biệt đáng kể ở mức xác suất lỗi 5% nếu giá trị p nhỏ hơn 0,05 hoặc 

lớn hơn 0,95 đối với một sự khác biệt cụ thể của hệ số đường dẫn nhóm cụ thể 

(Phụ lục 9). Tác giả thực hiện PLS-MGA cho mô hình lý thuyết cho từng nhóm 

siêu thị cụ thể. 
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Sơ đồ 4.3: Mô hình kết quả cho Siêu thị Big C 

Nguồn: Tác giả điều tra và ph n t ch 

 

Sơ đồ 4.4: Mô hình kết quả cho Siêu thị Co.opmart 

Nguồn: Tác giả điều tra và ph n t ch 
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Sơ đồ 4. 5: Mô hình kết quả cho Siêu thị Lotte 

Nguồn: Tác giả điều tra và ph n t ch 

 

Sơ đồ 4. 6: Mô hình kết quả cho Siêu thị Satra 

Nguồn: Tác giả điều tra và ph n t ch 
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Sơ đồ 4. 7: Mô hình kết quả cho Siêu thị VinMart 

Nguồn: Tác giả điều tra và ph n t ch 

 

Sơ đồ 4. 8: Mô hình kết quả cho Siêu thị Metro 

Nguồn: Tác giả điều tra và phân tích 
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 Liên tưởng thương hiệu tác động đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp 

bán lẻ. Kết quả cho thấy không có sự khác biệt về hệ số đường dẫn của mối quan 

hệ giữa liên tưởng thương hiệu và giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ 

cho cả 6 siêu thị Big C, Co.opmart, Lotte, Satra, VinMart và Metro. 

Chất lượng cảm nhận tác động đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán 

lẻ. Kết quả cho thấy có sự khác biệt duy nhất về hệ số đường dẫn của mối quan 

hệ giữa chất lượng thương hiệu và giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ 

giữa Co.opmart và Satra ( β=0.104; p-value=0.042). Ngoài ra, không có sự khác 

biệt về mối tương quan này giữa các siêu thị còn lại. 

Sự hài lòng thương hiệu tác động đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp 

bán lẻ. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về hệ số đường dẫn của mối quan hệ 

giữa sự hài lòng thương hiệu và giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ giữa 

Big C và Satra ( β=0.106; p-value=0.969) và giữa Lotte và Satra ( β=0.129; p-

value=0.970). 

Lòng trung thành thương hiệu tác động đến giá trị thương hiệu các doanh 

nghiệp bán lẻ. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về hệ số đường dẫn của mối quan 

hệ giữa lòng trung thành thương hiệu và giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán 

lẻ giữa Big C và Lotte ( β=0.127; p-value=0.041) và giữa Big C và Metro 

( β=0.133; p-value=0.025). 

Thái độ đối với thương hiệu tác động đến giá trị thương hiệu các doanh 

nghiệp bán lẻ. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về hệ số đường dẫn của mối quan 

hệ giữa thái độ với thương hiệu và giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ 

giữa Big C và Co.opmart ( β=0.092; p-value=0.046), và giữa Co.opmart và 

Metro ( β=0.123; p-value=0.983). 

Sự gắn kết bản thân với thương hiệu tác động đến giá trị thương hiệu các 

doanh nghiệp bán lẻ. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về hệ số đường dẫn của 

mối quan hệ giữa sự gắn kết bản thân với thương hiệu và giá trị thương hiệu các 

doanh nghiệp bán lẻ giữa Big C và Co.opmart ( β=0.186; p-value=0.999), giữa 

Co.opmart và Lotte ( β=0.248; p-value=0.000), giữa Co.opmart và Metro 

( β=0.238; p-value=0.000) và giữa Co.opmart và VinMart ( β=0.214; p-

value=0.002). 
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Sự tin cậy thương hiệu tác động đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp 

bán lẻ. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về hệ số đường dẫn của mối quan hệ 

giữa sự tin cậy thương hiệu và giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ giữa 

Big C và Co.opmart ( β=0.161; p-value=0.019). Ngoài ra, không có sự khác biệt 

về mối tương quan này giữa các siêu thị còn lại. 

Trách nhiệm xã hội tác động đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán 

lẻ. Kết quả cho thấy có sự khác biệt về hệ số đường dẫn của mối quan hệ giữa 

trách nhiệm xã hội và giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ giữa Big C và 

Co.opmart ( β=0.117; p-value=0.021), giữa Co.opmart và Lotte ( β=0.196; p-

value=0.998), giữa Co.opmart và Metro ( β=0.315; p-value=1.000), giữa 

Co.opmart và Satra ( β=0.137; p-value=0.999), giữa Co.opmart và VinMart 

( β=0.161; p-value=0.980), giữa Lotte và Metro ( β=0.119; p-value=0.962), 

giữa Metro và Satra ( β=0.178; p-value=0.000) và giữa Metro và VinMart 

( β=0.154; p-value=0.025). 

4.4. Một số đánh giá về các nhân tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng hiệu các 

doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Từ những phân tích và tính toán trên, tác giả có thể đi đến kết luận về các nhân 

tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn 

TP.HCM bao gồm 8 nhân tố chính sau: (1) Sự liên tưởng thương hiệu, (2) Chất 

lượng cảm nhận, (3) Sự hài lòng của khách hàng, (4) Lòng trung thành của khách 

hàng đối với thương hiệu, (5) Thái độ của khách hàng đối với thương hiệu, (6) Sự 

gắn kết của bản thân khách hàng với thương hiệu, (7) Sự tin cậy của khách hàng 

đối với thương hiệu và (8) Trách nhiệm xã hội của thương hiệu.  

Trong các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ 

vừa nêu trên thì nhân tố lòng trung thành của khách hàng đối với thương hiệu là 

nhân tố ảnh hưởng lớn nhất (0,299), nhân tố thứ 2 ảnh hưởng đến giá trị thương 

hiệu các doanh nghiệp bán lẻ là thái độ của khách hàng (0,177), tiếp đến là nhân 

tố liên tưởng thương hiệu (0,148). Nhân tố tiếp theo ảnh hưởng đến giá trị thương 

hiệu các doanh nghiệp bán lẻ là sự gắn kết của bản thân khách hàng với thương 

hiệu (0,099), tiếp đến là hai nhân tố là chất lượng cảm nhận và sự tin cậy của 
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thương hiệu, hai nhân tố này có mức độ tác động là như nhau (0,096). Hai nhân 

tố trách nhiệm xã hội của thương hiệu (0,085) và sự hài lòng của khách hàng đối 

với thương hiệu (0,075) là hai nhân tố có ảnh hưởng nhỏ nhất. Sau đây, tác giả sẽ 

đi sâu phân tích từng nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh 

nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. 

Đầu tiên là nhân tố lòng trung thành của khách hàng. Như tác giả đã trình bày 

trong các phần trên, lòng trung thành của khách hàng là nhân tố có ảnh hưởng lớn 

nhất đến giá trị thương hiệu trên địa bàn TP.HCM và nhân tố này có thể được đánh 

giá thông qua ba yếu tố. Đó là sự lựa chọn thương hiệu đầu tiên của khách hàng khi 

khách hàng muốn mua sản phẩm, khách hàng tự xem mình là khách hàng trung 

thành đối với thương hiệu và khách hàng sẽ không mua sắm tại các thương hiệu bán 

lẻ hay siêu thị khác nếu các sản phẩm và dịch vụ đó có bán ở thương hiệu bán lẻ X. 

Trong 3 yếu tố trên, yếu tố khách hàng tự xem mình là khách hàng trung thành với 

thương hiệu bán lẻ X là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất (0,91), tiếp đến là sự lựa chọn 

đầu tiên của khách hàng (0,88) và nhân tố còn lại có mức độ ảnh hưởng là 0,84. 

Thứ hai là thái độ của khách hàng đối với thương hiệu. Thái độ của khách 

hàng đối với thương hiệu được thể hiện qua mức độ đánh giá của khách hàng về 

các khía cạnh như thái độ tích cực, đánh giá của khách hàng về thương hiệu tốt, 

những lợi ích mà thương hiệu mang lại cho khách hàng, cũng như là sự yêu thích 

của khách hàng dành cho thương hiệu đó. Trong đó, đánh giá về sự tích cực và 

sự yêu thích của khách hàng là hai nhân tố có ảnh hưởng lớn nhất, mức độ ảnh 

hưởng lần lượt là 0,86 và 0,83. Tiếp đến, hai yếu tố còn lại (thái độ của khách 

hàng cho rằng thương hiệu là thương hiệu tốt và lợi ích thương hiệu mang đến 

cho khách hàng) có mức độ ảnh hưởng là như nhau với hệ số là 0,67. 

Thứ ba là liên tưởng thương hiệu. Nhân tố này cũng có thể được xem là một 

trong những nhân tố có ảnh hưởng lớn đến giá trị thương hiệu trên địa bàn 

TP.HCM. Trong các nhân tố ảnh hưởng đến liên tưởng thương hiện thì yếu tố 

quen thuộc là yếu tố có ảnh hưởng lớn nhất (0,86). Tiếp đến là sự dễ dàng liên 

tưởng đến thương hiệu bán lẻ trong tâm trí của khách hàng (0,84) và một số đặc 

điểm nhân dạng của thương hiệu (0,82). Tiếp đến là yếu tố liên quan đến nhận 
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diện thương hiệu (0,77), nhanh chóng nhớ lại các biểu tượng hay logo của 

thương hiệu (0,72) và cuối cùng là mức độ biết của khách hàng về giá trị thương 

hiệu trên địa bàn TP.HCM (0,64). 

Thứ tư là sự gắn kết của bản thân khách hàng với thương hiệu. Sự gắn kết của 

bản thân khách hàng với thương hiệu cũng có ảnh hưởng lớn đến giá trị thương 

hiệu trên địa bàn TP.HCM. Nhân tố này được đo lường qua hai biến quan sát là 

khách hàng xem thương hiệu bán lẻ là một phần của khách hàng và khách hàng tự 

cảm thấy cá nhân mình kết nối với thương hiệu bán lẻ. Mức độ tác động của hai 

yếu tố này đến sự gắn kết với thương hiệu bán lẻ là gần như nhau. 

Thứ năm là chất lượng cảm nhận. Chất lượng cảm nhận được đánh giá qua ba 

tiêu chí. Trong đó, tiêu chí khách hàng đánh giá thương hiệu bán lẻ có chất lượng 

cao và đánh giá của khách hàng về mức độ tin cậy vào chất lượng của thương hiệu 

bán lẻ là có ảnh hưởng lớn nhất, hệ số tương ứng là 0,87 và 0,89. Cuối cùng là 

đánh giá về chất lượng thực sự của thương hiệu bán lẻ với hệ số là 0,77. 

Thứ sáu là sự tin cậy thương hiệu. Trong các nhân tố ảnh hưởng đến sự tin 

cậy của thương hiệu thì nhân tố khách hàng tin tưởng thương hiệu sẽ cung cấp 

những gì mà nó hứa hẹn là có ảnh hưởng lớn nhất (0,83). Tiếp đến là mức độ tin 

cậy của khách hàng về việc thương hiệu đã cho khách hàng mong đợi, thương 

hiệu bán lẻ X không bao giờ hứa những điều nó không làm được. Kế đến là 

thương hiệu bán lẻ X đã nhắn khách hàng về một ai đó có năng lực và biết rõ 

những gì khách hàng đang làm. Các nhân tố sự tin cậy của khách hàng về việc 

thương hiệu bán lẻ X có khả năng cung cấp những gì mà nó đã hứa hẹn và đánh 

giá của khách hàng về sự tin cậy của các tuyên bố về sản phẩm và dịch vụ của 

thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ là có ảnh hưởng thấp nhất (0,68 và 0,69). 

Thứ bảy là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Trong các nhân tố ảnh 

hưởng đến trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, nhân tố đánh giá thương hiệu có 

trách nhiệm với xã hội và có nhiều đóng góp cho xã hội có ảnh hưởng lớn như 

nhau (0,88). Sau đó là những lợi ích mà thương hiệu bán lẻ mang đến cho xã hội. 

Cuối cùng là sự hài lòng của khách hàng đối với thương hiệu. Sự hài lòng của 

khách hàng đối với thương hiệu bán lẻ được đánh giá qua hai tiêu chí, là mức độ 
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hài lòng với những trải nghiệm mua sắm tại thương hiệu bán lẻ X và hài lòng với 

quyết định mua sắm thương hiệu bán lẻ X. Trong đó, yếu tố hài lòng với quyết 

định mua sắm tại thương hiệu bán lẻ X có ảnh hưởng lớn hơn yếu tố còn lại. 

Tóm lại, chương này đã trình bày kết quả phân tích số liệu thu thập được từ 

khảo sát. Trong đó, thống kê mô tả, kiểm định CA, phân tích nhân tố khám phá 

được thực hiện thông qua phần mềm SPSS phiên bản 24.0. Phân tích dữ liệu 

được thực hiện thông qua phần mềm phân tích PLS là SmartPLS. Kết quả chấp 

nhận các giả thuyết nghiên cứu ở mức ý nghĩa 5%, mô hình nguyên cứu được giữ 

nguyên. Sau khi phân tích mô hình cấu trúc, nghiên cứu cho thấy liên tưởng 

thương hiệu, chất lượng cảm nhận, sự hài lòng, lòng trung thành, thái độ, sự gắn 

kết bản thân với thương hiệu, sự tin cậy thương hiệu và trách nhiệm xã hội của 

thương hiệu tác động tích cực đến giá trị thương hiệu trên địa bàn TP.HCM. 

Đồng thời, trong Chương 4, tác giả cũng đưa ra một số nhận định và đánh giá về 

kết quả nghiên cứu, làm tiền đề cho những hàm ý giải pháp đề xuất và kiến nghị 

ở Chương 5. 
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CHƢƠNG 5 

HÀM Ý GIẢI PHÁP 

 

5.1. Cơ sở đề xuất 

5.1.1. Định hƣớng phát triển các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Việt Nam cam kết mở cửa dịch vụ ở 110 phân ngành dịch vụ trong tổng số 

155 phân ngành dịch vụ khi tham gia Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). 

Về mức độ mở cửa, lộ trình mở cửa áp dụng cho các nhà bán lẻ nước ngoài 

so với nhiều phân ngành khác là khá ngắn. Cụ thể, Việt Nam cam kết cho phép 

các nhà đầu tư nước ngoài được hoạt động phân phối tại việt Nam sau thời điểm 

Việt Nam gia nhập WTO vào ngày 11/01/2007 dưới hình thức bắt buộc là liên 

doanh với đối tác Việt Nam (phần vốn nước ngoài trong liên doanh bị giới hạn 

không quá 49%) và từ ngày 01/01/2008 được phép hoạt động dưới hình thức liên 

doanh nhưng không bị giới hạn về tỷ lệ vốn nước ngoài trong liên doanh và được 

phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong lĩnh vực bán lẻ kể từ 

sau ngày 01/01/2009.  

Cam kết mở cửa chủ yếu và được nhắc tới nhiều nhất trong lĩnh vực phân 

phối cho tới thời điểm này là các cam kết gia nhập WTO năm 2007 với bốn điểm 

nổi bật thể hiện rõ cách tiếp cận mở của Việt Nam trong lĩnh vực này. 

Thứ nhất, từ góc độ các phân ngành cam kết, Việt Nam đã cam kết mở cửa 

cho phép nhà cung cấp nước ngoài tiếp cận thị trường Việt Nam ở hầu hết các 

phân ngành trong ngành dịch vụ phân phối của WTO, bao gồm cả đại lý hoa 

hồng, bán buôn, bán lẻ, bán hàng đa cấp, nhượng quyền thương mại. Đây quả 

thực là một cam kết mở và mạnh nếu biết rằng nguyên tắc đàm phán mở cửa dịch 

vụ trong WTO là “chọn - cho”, các nước được phép chọn một số lĩnh vực dịch vụ 

để mở cho nước ngoài, còn các lĩnh vực khác không cam kết thì không bị ràng 

buộc gì, muốn mở cửa tới đâu, lúc nào... thì tùy. Bản thân Việt Nam ta cũng khá 

e dè trong mở cửa dịch vụ, với chỉ các cam kết ở 110 phân ngành dịch vụ trong 

tổng số 155 phân ngành dịch vụ trong WTO. 
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Thứ hai, về mức độ mở cửa, lộ trình mở cửa áp dụng cho các doanh nghiệp 

bán lẻ nước ngoài so với nhiều phân ngành khác là khá ngắn. Cụ thể, Việt Nam 

cam kết cho phép các nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện hoạt động phân phối 

tại Việt Nam sau thời điểm Việt Nam gia nhập WTO ngày 11/01/2007 dưới hình 

thức bắt buộc là liên doanh với đối tác Việt Nam (phần vốn nước ngoài trong liên 

doanh bị giới hạn không quá 49%), từ ngày 01/01/2008 được phép hoạt động 

dưới hình thức liên doanh nhưng không bị hạn chế về tỷ lệ vốn nước ngoài trong 

liên doanh và được phép thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài trong lĩnh 

vực bán lẻ kể từ sau ngày 01/01/2009. 

Chỉ chưa đầy ba năm sau thời điểm gia nhập WTO, Việt Nam đã mở cửa 

hoàn toàn thị trường bán lẻ. Lộ trình này là khá ngắn so với lộ trình năm năm của 

các dịch vụ chuyển phát, chứng khoán, vận tải... và còn ngắn hơn nữa so với rất 

nhiều ngành dịch vụ mà Việt Nam thậm chí không có cam kết gì về thời điểm mở 

cửa hoàn toàn như các dịch vụ viễn thông cơ bản, dịch vụ nghe nhìn, phim ảnh, 

du lịch,... Trên thực tế, không phải tới tận năm 2009 Việt Nam mới mở cửa thị 

trường bán lẻ cho nhà cung cấp nước ngoài. Thậm chí, cam kết WTO còn là đóng 

hơn so với trước đó khi mà Việt Nam đã cấp phép đơn lẻ (xét cho từng trường 

hợp) cho những tập đoàn bán lẻ lớn trên thế giới vào thị trường Việt Nam từ rất 

lâu trước khi gia nhập WTO (chẳng hạn như casino của Pháp vào Việt Nam với 

thương hiệu Big C năm 1998 dưới hình thức liên doanh, Metro Cash & Carry của 

Đức vào Việt Nam năm 2002 dưới hình thức 100% vốn nước ngoài). 

Thứ ba, về phạm vi hoạt động, một điều kiện mà Việt Nam đã đưa ra trong 

cam kết mở cửa trong WTO là các nhà bán lẻ nước ngoài chỉ được phép cung cấp 

dịch vụ bán lẻ thông qua việc lập cơ sở bán lẻ (cửa hàng, siêu thị...) và chỉ được 

tự động mở một địa điểm bán lẻ mà không cần phải đáp ứng điều kiện gì, việc 

thành lập các cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở thứ nhất phải được cơ quan có thẩm quyền 

cho phép trên cơ sở phân tích nhu cầu kinh tế (Economic Need Test hay ENT). 

ENT thực chất là một loại rào cản kỹ thuật trong lĩnh vực bán lẻ mà các nước đã 

phải chấp thuận để đánh đổi lấy việc Việt Nam mở cửa hoàn toàn thị trường bán 

lẻ của mình. ENT được thiết kế như một công cụ cho phép Việt Nam kiểm soát 
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được số lượng cơ sở bán lẻ của một doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài tại Việt 

Nam và giới hạn số lượng này tùy thuộc vào nhu cầu kinh tế trong những bối 

cảnh cụ thể. Tất nhiên, Việt Nam không được sử dụng ENT một cách tùy tiện 

nhưng nếu biết cách sử dụng hiệu quả, ENT được coi như một “chốt chặn” quan 

trọng của Việt Nam trong kiểm soát các nhà phân phối nước ngoài tại thị trường 

của mình, đặc biệt trong bối cảnh đã mở cửa hoàn toàn.  

Thứ tư, từ góc độ phạm vi loại sản phẩm mà nhà cung cấp nước ngoài được 

phép phân phối, trong WTO, Việt Nam cam kết mở cửa các dịch vụ phân phối 

đối với tất cả các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và các sản phẩm nhập khẩu 

hợp pháp vào Việt Nam kể từ ngày 11/1/2007, trừ với một số mặt hàng được liệt 

kê (xi măng, giấy, phân bón...) đã được mở dần tới năm 2010. Tuy nhiên, Việt 

Nam loại bỏ hoàn toàn bảy nhóm sản phẩm khỏi danh mục cam kết cho phép nhà 

đầu tư nước ngoài được phân phối tại Việt Nam (bao gồm thuốc lá và xì gà; sách, 

báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình; kim loại quý và đá quý; dược phẩm; thuốc 

nổ; dầu thô và dầu đã qua chế biến; gạo, đường mía và đường củ cải). 

Song song với WTO, Việt Nam còn thực hiện đồng thời các cam kết trong 

khuôn khổ các hiệp định thương mại tự do (FTA) khu vực và song phương khác 

(như AFTA với các nước ASEAN, các FTAs giữa ASEAN và Trung Quốc, Hàn 

Quốc, Ấn Độ,  c - New Zealand, FTA Việt Nam - Nhật Bản và gần đây nhất là 

FTA Việt Nam - Chile). Mặc dù vậy, các FTA này có nội dung chủ yếu là về 

thương mại hàng hóa (loại bỏ thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu), phần về 

dịch vụ hầu như không có gì mới so với WTO. Vì vậy, lĩnh vực bán lẻ không bị 

ảnh hưởng từ các FTA này. Đây là thực tế cả với việc thành lập Cộng đồng kinh 

tế ASEAN năm 2015. 

Cuối cùng, Việt Nam hiện đã và đang đàm phán 6 FTA trong đó có những 

FTA với các đối tác đặc biệt mạnh về bán lẻ như Hoa Kỳ, Canada (trong TPP) 

hay EU (trong FTA Việt Nam - EU). Mặc dù vậy, như đã đề cập ở trên, cam kết 

mở cửa thị trường bán lẻ của Việt Nam trong WTO đã rất rộng, gần như mở hoàn 

toàn. Do đó, dù các FTAs đang đàm phán này được dự báo là có mức độ tự do 

hóa rất mạnh trong dịch vụ (thậm chí trong TPP, phương pháp đàm phán cho mở 
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cửa dịch vụ còn là “chọn - bỏ” - mở hết, không hạn chế, trừ các lĩnh vực được 

liệt kê, với các điều kiện cụ thể được liệt kê) thì cam kết mở cửa thị trường bán lẻ 

có lẽ cũng sẽ không thay đổi gì nhiều so với hiện nay. 

Tóm lại, Việt Nam đã cam kết mở cửa gần như hoàn toàn thị trường bán lẻ 

Việt Nam cho các nhà cung cấp nước ngoài. 

Mục tiêu đến năm 2025 - 2030, Thành phố Hồ Chí Minh phải phát triển 

được hệ thống phân phối đa dạng, trở thành trung tâm mua sắm chủ lực trong 

khu vực Đông Nam Á. Trước cơ hội và thách thức trong lĩnh vực bán lẻ như 

hiện nay, các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM có một số định hướng 

phát triển như sau: 

Một là, đa dạng hóa các kênh bán lẻ và người tiêu dùng. Ngày nay, người 

tiêu dùng có thể tương tác với doanh nghiệp bán lẻ thông qua nhiều kênh khác 

nhau, ví dụ như các cửa hàng trực tiếp, website của doanh nghiệp và các trang 

web chuyên mua bán, mạng xã hội, thiết bị di động. Điều này đã có sự phát triển 

trong những năm vừa qua và định hướng sẽ phát triển rất mạnh trong thời gian 

tới. Các doanh nghiệp bán lẻ sẽ tập trung vào việc phát triển sâu các kênh để 

người tiêu dùng có thể mua sắm thông qua nhiều hình thức khác nhau. Xây dựng 

hình thức nhận diện cho người tiêu dùng với doanh nghiệp bán lẻ chắc chắn sẽ 

không được bỏ qua. Các doanh nghiệp bán lẻ trong những năm tới sẽ tìm rất 

nhiều phương pháp dựa trên nền tảng công nghệ để tạo ra sự khác biệt với người 

tiêu dùng. 

Hai là, trải nghiệm nội dung phong phú. Nội dung cung cấp về sản phẩm phải 

thực sự phong phú, trải nghiệm và sâu sắc sẽ mang lại doanh thu tốt hơn nhiều. 

Điều này giúp cho người tiêu dùng càng cảm nhận được sản phẩm, nhìn thấy 

được nó như là một sản phẩm thực sự. Việc chia sẻ kinh nghiệm của các khách 

hàng đang sử dụng sản phẩm với những khách hàng tiềm năng luôn được các 

doanh nghiệp bán lẻ quan tâm. Nội dung trải nghiệm về mua hàng càng phong 

phú thì sẽ mang lại giá trị rất lớn cho doanh nghiệp bán lẻ. Các doanh nghiệp bán 

lẻ nhận ra rằng người tiêu dùng luôn mong muốn thông báo cho họ biết về sự có 

mặt của mình tại các cửa hàng hoặc bất kỳ kênh bán lẻ nào của doanh nghiệp và 
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họ cố gắng làm thế nào để đơn giản nhất thỏa mãn nhu cầu này cho khách hàng 

để có được sự quyết định mua của khách hàng. 

Ba là, phát triển công nghệ. Để phân tích và tìm hiểu khách hàng thì không 

thể thiếu yếu tố công nghệ trong phát triển các doanh nghiệp bán lẻ. Ngoài ra, 

công nghệ còn được vận dụng để mang lại cho các nhà lãnh đạo xu thế mới về 

hành vi tiêu dùng của khách hàng, đánh giá bản chất của nó và từ đó, đưa ra các 

quyết định và hướng đi đúng đắn. 

Bốn là, ứng dụng marketing số trong hoạt động marketing của doanh nghiệp 

bán lẻ. 

5.1.2. Định hƣớng nâng cao giá trị thƣơng hiệu các doanh nghiệp bán lẻ 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Không giống như những sản phẩm hay dịch vụ thông thường, bản thân điểm 

bán lẻ chính là nơi quảng bá thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ một cách hiệu quả 

nhất. Do đó, định hướng nâng cao giá trị thương hiệu sẽ tập trung đầu tư vào một 

hệ thống nhận diện thương hiệu như logo, màu sắc, cách thức và vật liệu trang 

trí. Những hình ảnh này cũng định hướng gắn liền với cách trưng bày hàng hóa 

bên trong. Ngoài ra, khuyến mãi cũng là chiêu thức không thể thiếu, đặc biệt là 

các tác nghiệp giảm giá theo mùa nhằm thu hút khách hàng đến cửa hàng bán lẻ. 

Hầu hết các thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ thành công đều có quy mô lớn 

với mạng lưới bán lẻ rộng khắp. Việc hình thành mạng lưới không chỉ hữu ích 

trong công tác định vị và quảng bá thương hiệu mà còn giúp thương hiệu có sức 

mạnh về quy mô. 

Một khi đã tạo dựng được thương hiệu đủ mạnh, doanh nghiệp bán lẻ hoàn 

toàn có thể dùng chính thương hiệu của mình để mở rộng sang cung ứng các sản 

phẩm. Người tiêu dùng khi đó sẽ hoàn toàn yêu tâm với các sản phẩm mang 

thương hiệu riêng của doanh nghiệp bán lẻ mà mình tin tưởng. Tại Việt Nam, 

hiện nay thương hiệu Coop Mart và Big C đang thực hiện chiến lược này rất tốt. 

5.1.3. Mục tiêu đề xuất giải pháp 

Theo cam kết gia nhập WTO, từ tháng 01/2015, thị trường bán lẻ Việt Nam 

sẽ được mở cửa hoàn toàn, các doanh nghiệp bán lẻ nước ngoài đã không ngừng 



167 

 

 

đổ bộ vào Việt Nam. Việc tự do hóa ngành bán lẻ khiến Việt Nam trở thành một 

thị trường cực kỳ hấp dẫn. Theo báo cáo về “Mức độ sôi động của các thị trường 

bán lẻ khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2014” do CBRE công bố, Việt Nam 

là một trong những thị trường bán lẻ tiềm năng được đánh giá cao vào bậc nhất 

khu vực do cơ cấu dân số trẻ và sức mua ngày càng được cải thiện. Với cơ cấu 

dân số trẻ, tỷ lệ người dân đến các trung tâm thương mại ngày càng nhiều, thị 

trường bán lẻ Việt Nam đã đạt gần 100 tỉ đô la Mỹ vào năm 2016. Điều này 

khiến Việt Nam là mảnh đất nhiều tiềm năng cho các doanh nghiệp bán lẻ. Sự 

quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường bán lẻ Việt Nam cũng là điều 

dễ hiểu. Gần đây, hàng loạt thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ nổi tiếng dồn dập 

xuất hiện trên thị trường Việt Nam với những thương hiệu nổi tiếng như Aeon 

Mall, Auchan… làm cho sự cạnh tranh trên thị trường bán lẻ ngày càng có nhiều 

diễn biến mới. Cuộc đua giành thị phần của các hệ thống bán lẻ tại Việt Nam 

đang trở nên vô cùng gay gắt, các doanh nghiệp liên tục mở rộng mạng lưới kinh 

doanh, nâng cấp tính tiện ích cũng như chất lượng dịch vụ cho khách hàng. Sự 

cạnh tranh khốc liệt đó cũng chính là động lực để các doanh nghiệp bán lẻ ngày 

càng nỗ lực để hoàn thiện mình hơn. Chính vì vậy, các doanh nghiệp bán lẻ Việt 

Nam cần phải xây dựng cho mình các giải pháp chiến lược phù hợp, trong đó, 

việc nâng cao giá trị thương hiệu là một trong những vấn đề về mặt chiến lược 

đang được quan tâm hàng đầu hiện nay. 

5.1.4. Cơ sở đề xuất giải pháp 

Trong khi phân khúc bán lẻ cao cấp dự kiến sẽ không cất cánh theo cấp số 

nhân trong lĩnh vực bán lẻ của Việt Nam trong ngắn hạn. Do thu nhập tương đối 

thấp của đa số người tiêu dùng, sự tập trung của người tiêu dùng về chất lượng và 

an toàn được cho là sẽ rất quan trọng. Sau những vấn đề về thực phẩm năm 2007 

đã thu hút sự chú ý của quốc gia vào một loạt các loại thực phẩm bị ô nhiễm, bao 

gồm mì gạo chứa formaldehyde, thuốc trừ sâu bị cấm trong các loại rau và trái 

cây và sữa đậu nành độc hại, người tiêu dùng đã trở nên ngày càng quan ngại về 

sức khỏe và an toàn thực phẩm và đặc biệt là cho sức khỏe trẻ em. Điều này đã 

dẫn đến một số thuận lợi cho hàng hóa nước ngoài do người tiêu dùng trên địa 
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bàn TP.HCM có xu hướng đánh giá cảm nhận sản phẩm trong nước có chất 

lượng thấp hơn. Với số lượng người lao động trung lưu hiện nay chiếm khoảng 

25%, các doanh nghiệp bán lẻ tại TP.HCM cũng nên tập trung vào nhóm này vốn 

có tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn khi các khoản chi phí tiêu thụ 

bình quân đầu người tiếp tục tăng và người tiêu dùng tìm tới sản phẩm mà có thể 

đại diện cho tình trạng kinh tế ngày càng được cải thiện của nhóm này. Các hình 

thức bán lẻ hiện đại như trung tâm mua sắm, siêu thị và đại siêu thị sẽ đóng một 

vai trò quan trọng trong tăng trưởng của ngành bán lẻ trong tương lai của 

TP.HCM với quy mô cần thiết để hỗ trợ một thị trường hơn 90 triệu người tiêu 

dùng. Đặc biệt, sự tăng trưởng nhanh chóng của các khu dân cư đô thị là khả 

năng dẫn đến nhu cầu lớn hơn cho các trung tâm thương mại quy mô lớn. Hiện 

nay, các kênh bán lẻ hiện đại chiếm khoảng 20% doanh thu cho thấy cho một cơ 

hội thị trường tiềm ẩn cho các nhà đầu tư. Với sự tự do hóa khu vực sắp tới theo 

cam kết WTO, thị trường bán lẻ của Việt Nam có thể sẽ chứng kiến sự cạnh tranh 

gia tăng. Các nhà bán lẻ trong nước sẽ có thể giữ lại lợi thế là người đến trước và 

sự quen thuộc trong tâm trí của người tiêu hoặc các thương hiệu bán lẻ nước 

ngoài có thể tận dụng kinh nghiệm và mạng lưới rộng lớn của họ để xây dựng 

quy mô cạnh tranh. 

Các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM cũng cần quan tâm sử dụng 

công nghệ và phương tiện truyền thông hiện đại để kết nối và nâng cao giá trị 

thương hiệu. Lắng nghe khách hàng nói gì về thương hiệu của mình là vô cùng 

quan trọng. Đối với các thương hiệu dẫn đầu, một trong những nhiệm vụ lớn nhất 

của truyền thông là phải xây dựng được cảm nhận và định vị thương hiệu sâu sắc 

đối với khách hàng mục tiêu, tạo liên kết mạnh mẽ hình ảnh thương hiệu đến các 

thuộc tính cảm xúc và lý tính. Thách thức của các thương hiệu nhóm là làm sao 

liên kết các giá trị của từng sản phẩm, tạo nên giá trị mới lớn hơn và ý nghĩa hơn 

cho khách hàng. Các thương hiệu bán lẻ cần đề ra mục tiêu rõ ràng, nhắm vào 

cảm xúc và hướng đến lợi ích của người tiêu dùng, kết hợp việc sử dụng sản 

phẩm để hình thành những thói quen tích cực hơn. Các thương hiệu bán lẻ cần 

khắc sâu trong tâm trí khách hàng về giá trị cốt lõi của thương hiệu của mình. 



169 

 

 

Các nhà tiếp thị cần tận dụng các công cụ truyền thông xã hội để tìm kiếm thấu 

hiểu mới của khách hàng mục tiêu và từ đó, sáng tạo tốt bối cảnh và nội dung 

truyền thông. Họ nên nắm bắt và có những cải tiến phù hợp theo xu hướng mới. 

Chẳng hạn như nhìn ra cơ hội qua các khủng hoảng về chất thải, an toàn vệ sinh 

thực phẩm gia tăng liên tiếp trong 2 năm gần đây và sự thay đổi quan niệm của 

gia đình và người dùng Việt Nam về thực phẩm. Một xu hướng mới đang nổi lên 

rất mạnh mẽ đó là thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, từ vùng miền, chất lượng và 

có tính truyền thống cao. Đây là thông tin mà các thương hiệu bán lẻ nên áp dụng 

vào quá trình truyền thông, tiếp thị. Chăm sóc và quản trị tốt các kênh xã hội của 

nhãn hàng để truyền thông, gia tăng tương tác với khách hàng và tạo được hiệu 

ứng truyền thông tích cực. Trên các kênh truyền thông này, doanh nghiệp bán lẻ 

có thể xây dựng các nội dung vừa lôi cuốn người đọc vừa liên kết hình ảnh 

thương hiệu với các thuộc tính cảm xúc và lý tính. Sử dụng các nhân vật hư cấu 

với những nội dung mang đến độ phủ lớn, nội dung có liên quan đến sản phẩm, 

thương hiệu và khả năng tác động, thay đổi ý kiến của người đọc. 

Các doanh nghiệp bán lẻ cần tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng thể hiện 

các hành vi đam mê thương hiệu, mong muốn sử dụng thương hiệu, đầu tư nguồn 

lực vào thương hiệu và có cơ hội tương tác thường xuyên với nó. Để làm được 

điều đó cần thiết phải sử dụng các tiến bộ về thiết kế và kỹ thuật in bao bì để tạo 

ra các cảm giác ham muốn. Nhà quản lý cần xây dựng các công cụ trao quyền 

hấp dẫn và hữu ích để khách hàng thấy cần thiết phải đầu tư nguồn lực (cả thời 

gian và tiền bạc) vào việc tương tác thường xuyên với các thương hiệu và tự 

mình cá nhân hóa việc sử dụng, trải nghiệm cá nhân và thậm chí cá nhân hóa 

những tính năng để tạo ra những sản phẩm phục vụ cho riêng mình. Đối với các 

doanh nghiệp bán lẻ, việc nâng cao giá trị thương hiệu cần nhắm vào việc tạo ra 

sự kết nối giữa cá nhân và thương hiệu. Đó chính là việc xây dựng một thương 

hiệu có năng lực giúp cho khách hàng thể hiện cái tôi cá nhân hiện tại và cái tôi 

cá nhân kỳ vọng. Cao hơn nữa là năng lực của thương hiệu để kết nối với các giá 

trị và ý nghĩa cuộc sống nằm ở mức độ vô thức. Tình yêu dành cho một thương 

hiệu doanh nghiệp bán lẻ gắn kết với các giá trị trừu tượng ở bên trong chứ 
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không phải là lợi ích bên ngoài. Như vậy, tình yêu dành cho một thương hiệu 

nằm ở việc kết nối thành công với bản sắc cá nhân của người tiêu dùng và đem 

lại một cuộc sống ý nghĩa bằng cách kết nối với một số khía cạnh quan trọng của 

cuộc sống. 

Các doanh nghiệp bán lẻ cần giúp khách hàng tạo kết nối cảm xúc tích cực 

với thương hiệu. Đó là cảm giác của sự kết nối và cảm giác của sự lựa chọn đúng 

đắn. Điều này có thể đạt được bằng cách cho thấy cảm giác xác thực của thương 

hiệu đến từ nguồn gốc và lịch sử của nó, tầm nhìn của người sáng lập và văn hóa 

doanh nghiệp mang đến cho khách hàng cảm giác thân tộc đối với thương hiệu. 

Cảm giác quan hệ kết nối có thể được xây dựng thông qua việc tạo ra các cộng 

động thương hiệu như Harley Davidson hay các cộng đồng thương hiệu trên 

Facebook. 

Dựa trên kết quả phân tích thực trạng giá trị thương hiệu các doanh nghiệp 

bán lẻ trên địa bàn TP.HCM, kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến giá 

trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM và định hướng 

nâng cao giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM, đề 

tài đề xuất một số hàm ý giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu các doanh 

nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM trong thời gian tới. 

5.2. Các hàm ý giải pháp liên quan đến các nhân tố ảnh hƣởng nhằm nâng 

cao giá trị thƣơng hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn Thành phố 

Hồ Chí Minh 

5.2.1. Các hàm ý giải pháp liên quan đến nhóm nhân tố đánh giá thương 

hiệu 

Mục tiêu giải pháp: Nâng cao kiến thức về thương hiệu của khách hàng, nâng 

cao nhận thức của khách hàng về chất lượng thương hiệu và từ đó, nâng cao sự 

hài lòng và lòng trung thành của khách hàng đối với các doanh nghiệp bán lẻ trên 

địa bàn TP.HCM. 

Nội dung giải pháp cụ thể cho từng nhân tố như sau: 

Về liên tưởng thương hiệu: Các thương hiệu bán lẻ cần xây dựng các 

chương trình truyền thông hiệu quả nhằm nâng cao kiến thức thương hiệu của 
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khách hàng bao gồm nhận thức (nhớ lại và công nhận) và hình ảnh liên quan đến 

thương hiệu được ghi nhận, sắp xếp và tổ chức trong bộ nhớ của khách hàng. Các 

chương trình cần phải tập trung nỗ lực một cách sáng tạo về sự quen thuộc và 

hình ảnh của thương hiệu. Cụ thể, việc phong phú hóa hình ảnh của thương hiệu 

qua các phương thức phi truyền thống cần được quan tâm triển khai. Bất cứ điểm 

kết nối tiếp xúc thương hiệu nào cũng cần được khai thác. Đặc biệt, các doanh 

nghiệp bán lẻ cần tập trung nhấn mạnh những thông số quan trọng nào đó của sản 

phẩm hoặc tạo ra các trang thông tin giới thiệu và chia sẻ cách thức sử dụng dịch 

vụ và các sản phẩm của thương hiệu. Thông điệp nhất quán là quan trọng. Các 

trải nghiệm cảm quan cũng rất quan trọng trong việc xây dựng liên tưởng thương 

hiệu tích cực. Những người tiêu dùng có nhiều kinh nghiệm với một thương hiệu 

sẽ có cấu trúc kiến thức về thương hiệu sâu sắc hơn trong nhiều khía cạnh. 

Các doanh nghiệp bán lẻ phải tập trung nguồn lực của mình để nâng cao 

nhân tố liên tưởng thương hiệu của khách hàng vì nhân tố này có ảnh hưởng rất 

lớn đến quyết định mua hàng khách hàng. Khách hàng có sự liên tưởng mạnh đến 

thương hiệu bán lẻ sẽ giúp tạo ra chỗ đứng của thương hiệu so với đối thủ cạnh 

tranh, tạo ra giá trị và sự khác biệt cho thương hiệu bán lẻ trong tâm trí của khách 

hàng. 

Sự liên tưởng thương hiệu tốt khi thương hiệu đó để lại ấn tượng tốt đẹp 

trong tâm trí khách hàng. Để đạt được điều này đòi hỏi các yếu tố về chất lượng 

dịch vụ cần được đáp ứng và làm hài lòng khách hàng, khiến khách hàng nghĩ 

ngay đến những khía cạnh tốt đẹp khi nhắc đến thương hiệu đó. Một số biện pháp 

cần thực hiện để nâng cao hình ảnh thương hiệu bán lẻ như sau: 

Để tạo dựng hình ảnh tốt đẹp cũng như đưa thêm thông tin của doanh nghiệp 

bán lẻ vào trong tâm thức khách hàng, trong thời gian tới các doanh nghiệp bán lẻ 

cần tiếp tục duy trì và tăng hiệu quả các hoạt động như là mạnh thường quân 

trong hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn, từ thiện, vì người nghèo…; tài trợ các sự kiện 

thể thao, ca nhạc, trao các suất học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo,…Các 

doanh nghiệp bán lẻ cần lên ngân sách chi tiết mang tính thường niên cho các 

hoạt động này và xem chúng là một hoạt động nâng cao giá trị hương hiệu. Bên 
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cạnh việc nâng cao chất lượng dịch vụ, các doanh nghiệp bán lẻ cũng cần có 

những chương trình khuyến mãi thực sự hấp dẫn để có thể giữ chân những khách 

hàng quan tâm nhiều. Các doanh nghiệp bán lẻ cũng cần xây dựng chính sách giá 

cả phải có tính cạnh tranh trên cơ sở bù đắp được chi phí và phù hợp với thị 

trường. 

Một trong những vấn đề các doanh nghiệp bán lẻ thường quan tâm trong việc 

tạo dựng hình ảnh thương hiệu đó là màu sắc đồng phục của nhân viên. Làm thế 

nào để khi khách hàng bước vào cổng cửa hàng hay siêu thị hay gặp bất kỳ một 

nhân viên của doanh nghiệp bán lẻ nào ở bất kỳ nơi nào, họ luôn hiểu rằng họ 

đang đứng ở trong siêu thị hay cửa hàng bán lẻ ấy và họ liên tưởng và nghĩ ngay 

đến thương hiệu của doanh nghiệp bán lẻ đó. Việc tạo sự liên tưởng tốt đối với 

thương hiệu bán lẻ nơi khách hàng sẽ tạo ra giá trị khác biệt giữa doanh nghiệp 

bán lẻ này và các đối thủ cạnh tranh khác. Đây cũng là yếu tố tác động mạnh đến 

giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ. Do đó, để nâng cao sự liên tưởng 

thương hiệu đối với khách hàng, các doanh nghiệp bán lẻ cần thực hiện các giải 

pháp sau đây: 

Hiện tại, hệ thống mạng lưới kênh phân phối của các doanh nghiệp bán lẻ rộng 

khắp trên cả nước. Để mạng lưới kênh phân phối hoạt động hiệu quả cần phát 

triển mạng lưới kênh phân phối ở khu vực nông thôn và các khu công nghiệp, 

khu đô thị mới. Bên cạnh đó, cần mở rộng mạng lưới kênh phân phối ra nước 

ngoài, trước tiên là thành lập các văn phòng đại diện ở nước ngoài và sau đó, tiến 

hành mở kênh phân phối tại các nước có giao thương thường xuyên với Việt 

Nam hay nước có nhiều kiều bào Việt Nam sinh sống. 

Phần lớn các kênh phân phối của các doanh nghiệp bán lẻ đều tập trung tại 

những vị trí thuận lợi như mặt tiền các tuyến đường lớn, gần chợ, trung tâm 

thương mại,… Tuy nhiên, chỉ có một số các chi nhánh lớn mới có bãi giữ xe rộng 

rãi, để được xe hơi cho khách hàng đến giao dịch. Vì vậy, trong tương lai nếu các 

doanh nghiệp bán lẻ mở thêm các kênh phân phối thì nên chọn những địa điểm có 

không gian đủ rộng, đặc biệt là có nơi để xe hơi cho khách hàng. 

Đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, tổ chức nghiên cứu thực tế nhu cầu của 
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thị trường về sản phẩm và dịch vụ. Tổ chức phân tích đánh giá để từ đó, nghiên 

cứu ra những sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thiết thực, mang tính đột phá nhằm 

nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp bán lẻ.  

Đẩy mạnh các dịch vụ bán hàng qua mạng nhằm tăng cường tính nhanh chóng 

và thuận tiện của các giao dịch. Thiết lập đường dây nóng để phục vụ khách hàng 

nhanh chóng và mọi lúc mọi nơi. 

Tăng cường tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ mới cho 

khách hàng và đồng thời, lắng nghe ý kiến đóng góp dựa trên nhu cầu phát sinh 

của khách hàng làm cơ sở để nghiên cứu các sản phẩm mới. Công tác này sẽ giúp 

các doanh nghiệp bán lẻ nắm rõ nhu cầu của khách hàng và từ đó, có những định 

hướng phát triển cụ thể. 

Về chất lượng cảm nhận: Kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng các nhà 

quản lý bán lẻ không thể chỉ dựa vào chất lượng sản phẩm để duy trì và phát triển 

công việc kinh doanh của mình. Nhận thức về chất lượng thương hiệu và dịch vụ 

từ việc gặp gỡ tiếp xúc với nhân viên là rất quan trọng để quyết định mua hàng. 

Chất lượng thương hiệu và dịch vụ có đóng góp quan trọng đối với chất lượng 

sản phẩm và giá trị nhận thức và do đó, gián tiếp ảnh hưởng đến quyết định mua 

của người khách hàng. Kiến thức của nhân viên bán hàng về thương hiệu và dịch 

vụ là rất quan trọng và có ảnh hưởng đến nhận thức về chất lượng thương hiệu và 

các giá trị gắn liền với thương hiệu đó. Thực tế cho thấy thường khách hàng sẽ 

gặp khó khăn trong việc đánh giá chất lượng sản phẩm. Điều này làm nổi bật tầm 

quan trọng của thông tin về chất lượng sản phẩm. Vì vậy, những lời khuyên của 

các nhân viên bán hàng là rất quan trọng có tác động đến quyết định mua của 

khách hàng và chất lượng của thương hiệu. 

Về sự hài lòng: Sự hài lòng của khách hàng xảy ra khi các dịch vụ và trải 

nghiệm khách hàng có được đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của họ. Nếu mong 

đợi của các giá trị và dịch vụ khách hàng không được đáp ứng, khách hàng sẽ 

không hài lòng. Chỉ những khách hàng rất hài lòng mới có thể trung thành dài 

hạn. Những khách hàng rất hài lòng sẽ trung thành lâu hơn với thương hiệu bán 

lẻ, sẵn lòng mua các sản phẩm mới và nâng cấp những sản phẩm hiện có từ 
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thương hiệu bán lẻ. Khách hàng rất hài lòng sẽ sẵn lòng truyền miệng những điều 

tốt đẹp và tích cực về thương hiệu. Họ cũng ít chú ý đến các thương hiệu cạnh 

tranh khác. Thậm chí, những khách hàng rất hài lòng còn cung cấp các ý tưởng 

sáng tạo cho nhà bán lẻ. Do đó, các thương hiệu bán lẻ nên quan tâm chăm sóc 

khách hàng hài lòng hiện tại. Các doanh nghiệp bán lẻ cần phải dành nhiều thời 

gian liên tục học hỏi và tìm hiểu về khách hàng của mình. Lưu trữ và khai thác 

cơ sở dữ liệu về khách hàng là vô cùng quan trọng nhằm giúp cho các doanh 

nghiệp bán lẻ phải đầu tư vào việc liên tục cải thiện trải nghiệm mua sắm của 

khách hàng. 

Các doanh nghiệp bán lẻ nên tập trung cải thiện về cảm nhận chất lượng của 

khách hàng về thương hiệu bán lẻ của mình vì yếu tố này ảnh hưởng đến quyết 

định sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của họ. Hơn nữa, chất lượng cảm nhận 

có thể giúp các doanh nghiệp bán lẻ bán sản phẩm với giá cao cũng như dễ dàng 

đưa ra các dòng sản phẩm, dịch vụ mới vào thị trường. Cũng cần lưu ý là chất 

lượng ở đây là chất lượng cảm nhận của khách hàng về thương hiệu doanh nghiệp 

bán lẻ chứ không chỉ là cảm nhận về chất lượng của sản phẩm, dịch vụ. Nhiều 

trường hợp, chất lượng sản phẩm của nhiều thương hiệu ngang bằng hay cao hơn 

chất lượng sản phẩm cạnh tranh nhưng khách hàng không cảm nhận được nó thì 

không thể tạo nên giá trị thương hiệu. Qua kết quả phân tích ở Chương 4 có thể 

đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng cảm nhận của khách hàng đối 

với các doanh nghiệp bán lẻ như sau: 

Thứ nhất, nâng cao chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp bán lẻ sẽ quyết định 

tới niềm tin của khách hàng vào doanh nghiệp ấy. Nếu chất lượng dịch vụ khách 

hàng tốt, khách hàng sẽ tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của doanh nghiệp bán lẻ 

ấy. Khi đã chiếm được sự tin tưởng và yêu mến của khách hàng điều đó cũng 

đồng nghĩa với việc doanh nghiệp bán lẻ đã làm gia tăng giá trị thương hiệu của 

mình. Trong đó: 

- Các doanh nghiệp bán lẻ cần xây dựng chiến lược nghiên cứu phát triển sản 

phẩm, dịch vụ cụ thể để có kế hoạch và lộ trình cụ thể cho công tác nghiên cứu 

phát triển sản phẩm, dịch vụ. 
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- Tăng cường công tác đào tạo, trang bị cho cán bộ chuyên môn có được kiến 

thức về hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm dịch vụ. 

- Tăng cường công tác tiếp thị, quảng cáo theo hướng quảng bá thương hiệu 

gắn liền với các dòng sản phẩm cụ thể. Nghiên cứu những đặc thù kinh tế vùng 

miền để có những sản phẩm, dịch vụ đặc trưng cho từng vùng miền. 

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống công nghệ bao gồm hệ thống phần mềm, phần 

cứng, coi trọng đào tạo nguồn nhân lực nhằm tiếp cận các chuẩn mực của hệ 

thống bán lẻ hiện đại. 

Thứ hai là không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ nhân viên 

bán hàng, một số giải pháp đề xuất như sau: 

- Nâng cao nhận thức của đội ngũ nhân viên bán hàng về tầm quan trọng của 

thương hiệu doanh nghiệp bán lẻ, giúp họ hiểu giá trị thương hiệu không chỉ là 

logo, slogan, chiến dịch quảng bá,…mà nó còn được tạo nên từ những lời hướng 

dẫn tận tình của những người bán hàng, từ sự tận tình phục vụ của những nhân 

viên thu ngân, từ thái độ nhã nhặn, lịch sự của nhân viên bảo vệ cho đến sự chăm 

chỉ của những người lao công. Tất cả những điều đó mới tạo ra một giá trị thương 

hiệu thực sự bền vững và có giá trị. Điều đó sẽ giúp cho nhân viên của doanh 

nghiệp bán lẻ ý thức rõ rệt được vai trò của mình trong việc xây dựng, phát huy và 

bảo vệ hình ảnh của doanh nghiệp bán lẻ, góp phần cải thiện đáng kể tác phong 

phục vụ, cung cách làm việc, kỹ năng giao tiếp khách hàng của nhân viên và từ đó, 

cải thiện chất lượng phục vụ và đem lại sự hài lòng cho khách hàng hơn nữa. 

- Để nâng cao thái độ, tác phong phục vụ của nhân viên bán hàng, một mặt 

các doanh nghiệp bán lẻ chú trọng đào tạo nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp khách 

hàng cho nhân viên, đặt ra những quy tắc chung, những mẫu hành xử chuẩn như 

xây dựng bộ quy tắc ứng xử chuẩn cho nhân viên trong từng tình huống. Mặt 

khác, các nhà quản trị cần tạo điều kiện để nhân viên bán hàng luôn được thoải 

mái tâm lý, vui vẻ và phát huy khả năng sáng tạo.  

- Đối với đội ngũ nhân viên trực tiếp bán hàng, hỗ trợ cho khách hàng, cần 

đảm bảo tư vấn rõ ràng, chính xác và đầy đủ các quy định của doanh nghiệp bán 

lẻ để khách hàng nắm rõ. 
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- Cần có quy trình đào tạo thống nhất cho nhân viên về kỹ năng nghiệp vụ và 

kỹ năng giao tiếp khách hàng để đảm bảo tính chuyên nghiệp. Các doanh nghiệp 

bán lẻ cũng nên tổ chức các cuộc sát hạch định kỳ về kỹ năng nghiệp vụ của nhân 

viên, đặc biệt là nhân viên bán hàng để đảm bảo chất lượng của dịch vụ luôn ổn 

định và được đảm bảo. 

Thứ ba là xây dựng được hệ thống thông tin phản hồi từ khách hàng về chất 

lượng sản phẩm dịch vụ; phong cách, thái độ giao dịch của nhân viên,…Đây là 

một kênh thông tin cực kỳ hữu hiệu để các doanh nghiệp bán lẻ thu nhận ý kiến 

khách hàng, đánh giá chất lượng hoạt động, nhanh chóng kịp thời thấy được 

những thiết sót và khắc phục kịp thời. Thêm nữa, các doanh nghiệp bán lẻ cũng 

có thể căn cứ vào những thông tin này để tìm ra những ý tưởng phát triển sản 

phẩm mới hoặc đổi mới sản phẩm cũ. 

Có thể đặt hòm thư góp ý hoặc lập địa chỉ email tại các nơi bán hàng để đảm 

bảo mọi khách hàng đều có thể đóng góp ý kiến cũng như phản ánh vấn đề. Điều 

này đòi hỏi các doanh nghiệp bán lẻ cần phải thường xuyên cập nhật mail cũng 

như thư góp ý và xử lý thông tin khiếu nại, thắc mắc một cách nhanh chóng, ghi 

nhận sự đóng góp của khách hàng để nâng cao giá trị thương hiệu hơn nữa trong 

tâm trí khách hàng. 

Về lòng trung thành thương hiệu: Lòng trung thành và sự tin tưởng của 

khách hàng là những yếu tố quan trọng đối với các doanh nghiệp bán lẻ. Trong 

bối cảnh ngày nay với sự phát triển của mua sắm trực tuyến, sự gia tăng khả năng 

cạnh tranh làm cho việc thu hút và giữ chân khách hàng trung thành với thương 

hiệu ngày càng trở nên khó khăn. Các thương hiệu bán lẻ trước hết cần phải nỗ 

lực để xây dựng những yếu tố khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Kế đến là 

làm thế nào khách hàng nhận thức và cảm nhận được những yếu tố này thông qua 

những trải nghiệm nhận thức và cảm quan. Các nhà bán lẻ cũng có thể sử dụng 

chính sách giá như là một chiến lược cơ bản để tạo ra lòng trung thành với 

thương hiệu riêng của mình. Chất lượng và sự đa dạng về sản phẩm, chính sách 

giá và trải nghiệm mua sắm đều quan trọng như nhau trong việc xây dựng và 

nuôi dưỡng lòng trung thành của khách hàng đối với các thương hiệu bán lẻ. 
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Chất lượng, sự đa dạng về chủng loại sản phẩm và sự tiện lợi sẵn có là yếu tố 

quan trọng sống còn đầu tiên mà các thương hiệu bán lẻ cần phải lưu ý quan tâm. 

Ngoài ra, các nhà bán lẻ phải khuyến khích có một chính sách giá phù hợp mà 

không trải qua sự tăng giá đột ngột và cung cấp một tỷ lệ giá, chất lượng đạt yêu 

cầu hoặc tốt hơn so với các đối thủ cạnh tranh. 

Kết quả của nghiên cứu này cho thấy nhân tố lòng trung thành thương hiệu 

có ảnh hưởng lớn đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn 

TP. HCM. Như vậy, lòng trung thành thương hiệu của khách hàng đóng vai trò 

then chốt nhằm nâng cao giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn 

TP. HCM. 

Để nâng cao giá trị thương hiệu là một điều không dễ dàng, đòi hỏi sự nỗ lực 

của tất cả các bộ phận, các nhân viên của các doanh nghiệp bán lẻ làm sao để mọi 

khách hàng đều cảm thấy thực sự hài lòng và muốn cam kết gắn bó lâu dài với 

thương hiệu. Trên thực tế cho thấy chất lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến việc hình thành những liên tưởng tốt đẹp về thương hiệu cũng như 

quyết định đến lòng trung thành của khách hàng.  

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bán lẻ còn phải giữ gìn được mối quan hệ 

mật thiết đối với khách hàng, tạo sự gắn bó về mặt tình cảm giữa thương hiệu 

bán lẻ và khách hàng. Xây dựng được mối quan hệ mật thiết với khách hàng sẽ 

giúp các doanh nghiệp bán lẻ duy trì được lòng trung thành của khách hàng với 

thương hiệu của mình. Muốn vậy, các doanh nghiệp bán lẻ phải xây dựng được 

chính sách chăm sóc phù hợp với từng đối tượng khách hàng nhằm làm thỏa mãn 

tối đa nhu cầu của khách hàng, tạo sự gắn bó về  mặt tình cảm giữa khách hàng 

và doanh nghiệp, doanh nghiệp bán lẻ cần thực hiện các biện pháp sau: 

- Tăng cường giáo dục để tất cả cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống nhận 

thức được tầm quan trọng của việc chăm sóc khách hàng, coi khách hàng như 

bản thân mình, như người nuôi sống doanh nghiệp. 

- Tăng cường tính chuyên nghiệp trong giao tiếp với khách hàng, thực hiện 

phương châm “cung ứng dịch vụ với nụ cười thân thiện”. 

- Tổ chức các hội nghị khách hàng là dịp để lắng nghe những ý kiến phản hồi 
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của khách hàng đang sử dụng dịch vụ, hàng hóa, sản phẩm của doanh nghiệp 

mình, tìm hiểu và khơi thông những nhu cầu mới, bày tỏ lòng cảm ơn của doanh 

nghiệp đối với khách hàng, tuyên dương những khách hàng lớn bằng phần 

thưởng, quà tặng vì đã có doanh số sử dụng dịch vụ cao, tạo dịp dùng bữa thân 

mật giữa doanh nghiệp với khách hàng, tổ chức giải trí, rút thăm may mắn, 

chương trình văn nghệ và nhân dịp giới thiệu các sản phẩm mới, công nghệ mới. 

- Tăng cường công tác chăm sóc khách hàng thông qua các hình thức hậu 

mãi như tặng quà cho khách hàng nhân dịp các ngày lễ lớn trong năm, ngày cưới, 

ngày sinh nhật, kỷ niệm ngày thành lập doanh nghiệp,… 

Ngoài ra, chìa khóa để giữ vững và gia tăng thị phần của mình, các doanh 

nghiệp bán lẻ không chỉ tìm cách thu hút khách hàng mới mà còn phải giữ chân 

khách hàng cũ. Lòng trung thành thương hiệu là một trong những yếu tố quan 

trọng giúp các doanh nghiệp bán lẻ gia tăng lợi nhuận và thị phần. Đối với một 

số khách hàng đã gắn bó lâu dài, các doanh nghiệp bán lẻ cần có những chế độ 

ưu đãi đặc biệt như gửi tin nhắn hay thiệp chúc mừng sinh nhật, thường xuyên 

liên lạc hỏi thăm tình hình sử dụng dịch vụ của họ để họ cảm thấy được quan tâm 

và từ đó, sẽ yêu quý thương hiệu và sẵn sàng giới thiệu cho người khác. 

- Sự thỏa mãn không phải lúc nào cũng dẫn đến lòng trung thành, tuy nhiên, 

nó là tiền đề quan trọng dẫn đến lòng trung thành của khách hàng. Thực tế cho 

thấy chất lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng tác động đến sự thỏa mãn cũng như 

đóng vai trò quyết định đến lòng trung thành của khách hàng. Chính vì vậy, để 

nâng cao lòng trung thành của khách hàng, cần thiết phải ưu tiên nâng cao chất 

lượng dịch vụ của các doanh nghiệp bán lẻ. Yếu tố này liên quan đến việc phát 

triển nguồn nhân lực, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo các kỹ năng, nâng 

cao năng lực cạnh tranh của nhân viên nhằm thỏa mãn những yêu cầu về dịch vụ 

của khách hàng. 

- Rèn luyện cho nhân viên ý thức bảo mật các thông tin của khách hàng, kể cả 

những thông tin cơ bản bằng cách đưa ra các công văn ghi rõ qui định về vấn đề 

bảo mật này. Những nhân viên vi phạm sẽ được ghi nhận một lỗi nghiệp vụ trong 

quá trình công tác. Việc bảo mật thông tin khách hàng sẽ khiến khách hàng cảm 
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thấy tin tưởng và an tâm khi mua sắm tại doanh nghiệp của mình. 

- Có chính sách khen thưởng và ghi nhận các nỗ lực đóng góp của nhân viên 

đối với việc thỏa mãn nhu cầu khách hàng. Việc này sẽ tạo cho nhân viên có động 

lực để làm việc nhiệt tình và hăng say hơn, phục vụ tốt hơn các nhu cầu của khách 

hàng khi đến mua sắm tại đơn vị của mình. 

- Quan tâm đến các chính sách đãi ngộ, quyền lợi của nhân viên để họ hài lòng 

làm việc và giúp cho khách hàng hài lòng với dịch vụ của doanh nghiệp bán lẻ, góp 

phần nuôi dưỡng tinh thần làm việc hăng say và ý thức nâng cao trình độ của nhân 

viên. 

- Xây dựng tác phong làm việc nhiệt tình, chuyên nghiệp, tin cậy và luôn thân 

thiện với khách hàng. Nhân viên mặc đúng đồng phục quy định, tiếp khách niềm nở 

nhiệt tình với thái độ ân cần nhất tạo cảm giác thoải mái, gần gũi khi giao dịch đối 

với khách hàng. 

- Trang bị đầy đủ các cơ sở vật chất cần thiết. Việc nâng cấp cơ sở vật chất giúp 

cho khách hàng nhận thấy sự vững mạnh về tài chính, sự an toàn và thoái mái trong 

giao dịch và đồng thời, giúp cho nhân viên có thể thực hiện giao dịch một cách 

nhanh nhất. 

- Xây dựng hệ thống lưu giữ thông tin khách hàng nhằm phục vụ cho việc đánh 

giá khách hàng, liên hệ với khách hàng dễ dàng nhất và là cơ sở cho việc chăm sóc 

khách hàng nhân các ngày đặc biệt như sinh nhật, mùng 8/3,… 

- Thu hút khách hàng mới bằng cách có chính sách thưởng và cộng điểm ngay 

khi khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm, dịch vụ nhằm gia tăng doanh số bán 

hàng, với tiêu chí “Sử dụng càng nhiều, tích lũy càng cao”, cung cấp các gói ưu đãi 

dành cho các khách hàng mới, khuyến khích khách hàng cũ giới thiệu khách hàng 

mới thông qua chương trình “Tri ân các khách hàng”. Định kỳ cuối chương trình 

đánh giá kết quả đạt được để từ đó có thể điều chỉnh và xây dựng các chương trình 

sau một cách hợp lý. 

5.2.2. Các hàm ý giải pháp liên quan đến nhóm nhân tố kết nối thương hiệu 

Mục tiêu giải pháp: Mang lại những trải nghiệm thương hiệu tuyệt vời cho 

khách hàng nhằm làm tăng sức hấp dẫn của thương hiệu, tăng cường sự gắn kết 



180 

 

 

của bản thân khách hàng với các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM.  

Nội dung giải pháp cụ thể cho từng nhân tố ảnh hưởng như sau: 

Về thái độ đối với thương hiệu: Kết quả của nghiên cứu này cho thấy thái độ 

đối với thương hiệu có tác động tích cực đến giá trị thương hiệu. Vì thế, các 

thương hiệu bán lẻ cần phải đảm bảo rằng khách hàng hiện tại và tiềm năng có 

thái độ tích cực đối với thương hiệu của mình. Để làm được điều này, trước tiên 

các thương hiệu bán lẻ cần phải mang lại những trải nghiệm thương hiệu tuyệt 

vời cho những khách hàng này. Trải nghiệm thương hiệu tích cực sẽ kích thích 

các giác quan của người tiêu dùng thông qua những cảm xúc, nhận thức và trải 

nghiệm của cơ thể. Khi các kích thích tiến dần đến một trải nghiệm cảm thấy tốt, 

người tiêu dùng sẽ có thái độ tích cực đến thương hiệu. Các trải nghiệm thương 

hiệu mang đến những cảm xúc, suy nghĩ, cảm giác và hành vi làm gia tăng sức 

hấp dẫn của thương hiệu. Các thương hiệu bán lẻ cần thiết kế các trải nghiệm 

mua sắm phù hợp với bản sắc thương hiệu của mình. 

Về sự gắn kết bản thân với thương hiệu: Các doanh nghiệp bán lẻ nên tập 

trung xây dựng và truyền tải các câu chuyện về thương hiệu của mình. Những 

câu chuyện này sẽ kết nối khách hàng và sức lan tỏa của những câu chuyện sẽ tạo 

ra sự cộng hưởng thương hiệu với khách hàng và từ đó, tạo ra tranh lợi thế cho 

thương hiệu. Xây dựng năng lực kể chuyện thương hiệu thậm chí trở thành giá trị 

cốt lõi cho các công ty quốc tế, làm tăng mức độ độc đáo khó bắt chước so với 

các các thương hiệu đối thủ cạnh tranh. Về mặt lý thuyết, những câu chuyện cung 

cấp một cách hiệu quả để giao tiếp với khách hàng chiến lược bởi vì nội dung 

chuyển tải dưới dạng câu chuyện có xu hướng nhận được nhiều tình cảm hơn so 

với những cách thức nâng cao thương hiệu khác. Các thương hiệu bán lẻ cần xây 

dựng những câu chuyện tạo ra các kết nối tình cảm với người nhận, có liên quan 

đến sự hiểu biết của người nhận và làm gia tăng tri thức của họ. Sức hút của câu 

chuyện sẽ làm cho người nhận tự nguyện chia sẽ câu chuyện về thương hiệu cho 

bạn bè, đồng nghiệp và những người khác kết nối với họ trong các cộng đồng 

mạng xã hội. 
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5.2.3. Các hàm ý giải pháp liên quan đến nhóm nhân tố dấu ấn thương hiệu 

Mục tiêu giải pháp: Nâng cao độ tin cậy của thương hiệu các doanh nghiệp 

bán lẻ trên địa bàn TP.HCM trong lòng khách hàng và đồng thời, gia tăng sự gắn 

kết giữa thương hiệu bán lẻ và khách hàng thông qua trách nhiệm xã hội. 

Nội dung giải pháp cụ thể cho từng nhân tố ảnh hưởng cụ thể như sau: 

Về sự tin cậy của thương hiệu: Kết quả nghiên cứu của Erdem và Swait 

(2004) dựa trên lý thuyết tín hiệu cho thấy độ tin cậy của thương hiệu được xem 

như là một tín hiệu ảnh hưởng tích cực đến sự xem xét và lựa chọn sản phẩm của 

người tiêu dùng thông qua sự cảm nhận về chất lượng sản phẩm tốt của họ. Như 

vậy, một thương hiệu được xem là tin cậy có nghĩa là sản phẩm mang tên thương 

hiệu đó có chất lượng tốt, thỏa mãn sự mong đợi của người tiêu dùng. Điều này 

phù hợp với Frazier và Lassar (1996) cho rằng sự tin cậy của thương hiệu có 

điểm chung với chất lượng thương hiệu là phản ánh mức độ thương hiệu hoạt 

động đúng theo những mong đợi của người tiêu dùng. Kết quả nghiên cứu cho 

thấy yếu tố chất lượng được cảm nhận bởi người dân thành phố ảnh hưởng tích 

cực đến sự kết nối của người dân với thành phố đó. Một nghiên cứu khác của 

Badrinarayama và Laverie (2011) cũng cho thấy chất lượng thương hiệu của nhà 

sản xuất ảnh hưởng tích cực đến sự nhận diện thương hiệu của nhà bán lẻ với 

thương hiệu của nhà sản xuất. Trong đó, sự nhận diện thương hiệu được đo lường 

như sự kết nối thương hiệu, đó là sự cảm nhận hợp nhất với thương hiệu và xem 

sự thành công hay thất bại của thương hiệu như chính là của mình. Ngoài ra, 

danh tiếng của nhà sản xuất cũng ảnh hưởng tích cực đến sự nhận diện thương 

hiệu của các nhà bán lẻ. Theo Herbig và Milewicz (1995), độ tin cậy của thương 

hiệu còn được hiểu là danh tiếng trong lý thuyết kinh tế thông tin, chúng là kết 

quả của một quá trình hoạt động của doanh nghiệp, thể hiện ở các chiến lược 

marketing mix tích hợp và nhất quán theo thời gian. 

Về trách nhiệm xã hội của thương hiệu: Kết quả của đề tài về tác động tích 

cực của trách nhiệm xã hội của thương hiệu đến giá trị thương hiệu mang đến sự 

khích lệ cho các doanh nghiệp đang và sẽ thực hiện các chương trình trách nhiệm 

xã hội. Kết quả nghiện cứu cho thấy một cách rõ ràng rằng người tiêu dùng có 
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những phản ứng tích cực đến các chương trình trách nhiệm xã hội của thương 

hiệu. Do đó, các thương hiệu bán lẻ cần đưa vào trong các thông điệp truyền 

thông của mình các nội dung liên quan đến trách nhiệm xã hội. Điều này sẽ giúp 

cho thương hiệu nhận được thái độ tích cực từ khách hàng hơn là các thông điệp 

truyền thông thiếu vắng nội dung có liên quan đến trách nhiệm xã hội. 

Như vậy, xây dựng trách nhiệm xã hội của thương hiệu được xem như là việc 

mua bảo hiểm cho thương hiệu của mình bởi vì ngay cả các thương hiệu hàng 

đầu cũng luôn có thương hiệu hàng đầu khác thay thế. Vậy thì sự khác biệt ở đây 

là trách nhiệm xã hội làm tăng sự liên kết thương hiệu với người tiêu dùng, giảm 

rủi ro bị bị tổn thương của thương hiệu trong quản lý nội bộ. 

5.3. Các kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao giá trị thƣơng hiệu các doanh 

nghiệp bán lẻ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Để có thể nâng cao giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn 

TP.HCM, bên cạnh các hàm ý giải pháp đề xuất từ góc độ các nhân tố ảnh hưởng 

đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ như trên, các cơ quan Nhà nước 

và Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cũng đóng góp phần rất quan trọng. Do đó, 

dưới góc độ của nghiên cứu này, đề tài xin đưa ra một số kiến nghị, cụ thể như 

sau: 

5.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước 

Hệ thống bán lẻ thường được ví như mạch máu giúp các thương hiệu lưu 

thông trên thị trường, là điểm trung chuyển giữa doanh nghiệp sản xuất và người 

tiêu dùng. Hệ thống bán lẻ giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm ra thị trường một 

cách thuận tiện hơn. Hệ thống bán lẻ giúp người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm có 

chất lượng hơn. Kênh bán lẻ ngoài chức năng không chỉ là một kênh phát triển 

thương mại mà còn là một trong những kênh truyền dẫn hiệu quả thương hiệu 

quốc gia ra toàn cầu. Sự đổ bộ của một doanh nghiệp lớn trong ngành bán lẻ đến 

một quốc gia khác sẽ kéo theo một loạt hàng hóa, thương hiệu đến với người tiêu 

dùng bản địa. Đây là lợi ích về văn hóa, kinh tế và xã hội rất lớn. 

Trong thời hiện đại, hệ thống bán lẻ đang ngày càng thể hiện uy quyền của 

mình. Việc quyết định bày bán mặt hàng nào của hệ thống bán lẻ khiến các 
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thương hiệu ngày càng phải phụ thuộc nhiều hơn vào nhà kinh doanh bán lẻ. 

Việc ưu tiên bày sản phẩm nào ở vị trí đắc địa hơn trong cửa hàng của mình 

khiến hệ thống bán lẻ hoàn toàn có thể nâng cao doanh số một nhãn hàng (đồng 

thời có thể hạ thấp một nhãn hàng đối thủ). Một số nhà bán lẻ còn sản xuất ra 

thương hiệu của riêng mình, cạnh tranh trực tiếp với nhà cung cấp sản xuất cùng 

mặt hàng. Có thể thấy, sự thành bại của rất nhiều thương hiệu bị tác động khá 

nhiều bởi hệ thống bán lẻ. Sự cạnh tranh với ưu thế vượt trội nghiêng về nhà bán 

lẻ này khiến nhiều nhà cung cấp phải chấp nhận làm gia công cho nhà bán lẻ. Đó 

là lý do nhiều thương hiệu lớn muốn xây dựng hệ thống bán lẻ của riêng mình 

nhằm phụ thuộc ít hơn vào nhà bán lẻ.  

Sau khi Metro rơi vào tay Berli Jucker Plc, nhiều người đã cảnh báo về một 

cuộc đổ bộ của hàng Thái Lan vào thị trường tiêu dung Việt Nam. Xa hơn, còn 

có cả lo ngại nữa về việc thương hiệu Việt Nam sẽ dần bị lép vế khi các chuỗi 

bán lẻ nước ngoài đang ngày càng áp đảo các chuỗi bán lẻ Việt Nam. Đây là một 

mối lo ngại có thật bởi vì nhà bán lẻ có toàn quyền lựa chọn thương hiệu trưng 

bày trong không gian của mình. Dĩ nhiên, sự ưu ái dành cho những sản phẩm đến 

từ quốc gia của công ty mẹ là điều dễ hiểu. Chúng ta có thể quy định một tỷ lệ 

phần trăm bắt buộc những nhãn hàng thương hiệu Việt trên một chuỗi bán lẻ bất 

kỳ nhằm bảo vệ thương hiệu Việt. Tuy nhiên, đó không phải là giải pháp căn bản. 

Để không bị lép vế trên thị trường nội địa, quan trọng nhất, Việt Nam phải có 

được những chuỗi bán lẻ thương hiệu Việt đủ mạnh để có thể tồn tại và cạnh 

tranh bên cạnh các doanh nghiệp bán lẻ quốc tế.  

Các doanh nghiệp ra đời sau với quy mô nhỏ hơn vẫn phát triển được bởi họ 

biết tập trung vào sức mạnh cốt lõi của mình. Trên thực tế, nhiều thương hiệu lớn 

đã từng thất bại khi mở rộng, bị những thương hiệu bản địa đánh bật khỏi thị 

trường. Chúng ta đã chứng kiến sự gục ngã của hai doan nghiệp bán lẻ lớn hàng 

đầu thế giới là Wal-Mart và Carrefour tại thị trường Hàn Quốc do sự khác biệt về 

thói quen mua sắm của người dân bản địa. Tại Đức, Wal-Mart với Slogan “Giá rẻ 

mỗi ngày” (Everyday Low Price) đã không thể cạnh tranh với Công ty Metro của 

người bản địa. Nói vậy để chúng ta thấy rằng doanh nghiệp lớn có sức mạnh 
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riêng của họ, doanh nghiệp bản địa cũng có sức mạnh riêng của doanh nghiệp 

bản địa. Điều quan trọng là doanh nghiệp bán lẻ phải biết phát huy sức mạnh nội 

tại của mình. Sau đây là một số kiến nghị đề xuất:  

Thứ nhất là tận dụng tri thức bản địa. Nếu đối đầu trực diện với các doanh 

nghiệp bán lẻ thế giới, doanh nghiệp bán lẻ Việt Nam không có nhiều cơ hội 

chiến thắng. Họ có kinh nghiệm lâu đời hơn về mặt quản trị, họ hùng mạnh hơn 

về mặt tài chính. Tuy nhiên, không phải lúc nào các doanh nghiệp lớn cũng là 

người thắng cuộc. Điểm mạnh của doanh nghiệp Việt Nam là sự am hiểu thói 

quen tiêu dùng của người dân bản địa. Đó là sức mạnh đứng trên vùng nguyên 

liệu để có thể tạo nên những sản phẩm cạnh tranh với chất lượng tốt. Phát huy 

một cách tối đa những điểm mạnh đó như K-mart và Lotte đã làm tại Hàn Quốc 

như Fairprice đã làm tại Singapore như Metro đã làm tại Đức,… các doanh 

nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể tồn tại và phát triển trước sức ép cạnh tranh 

của các doanh nghiệp toàn cầu. 

Thứ hai là khơi dậy tinh thần người Việt Nam dùng hàng Việt Nam. Lòng tự 

hào dân tộc và tinh thần cổ vũ đối với doanh nghiệp Việt Nam là điều mà thế hệ 

trước đã làm được. Khơi dậy được tinh thần đó là khơi dậy được cảm tình của 

người dân với thương hiệu Việt. Tuy nhiên, chiến lược này chỉ phát huy được khi 

thương hiệu Việt có thể tạo nên những sản phẩm tương đương về mặt chất lượng 

với mức giá rẻ hơn hoặc mức giá tương đương nhưng có chất lượng cao hơn 

những thương hiệu ngoại. 

Thứ ba là khả năng quản trị gọn và phản ứng nhanh. Doanh nghiệp Việt Nam 

với quy mô nhỏ hơn nên quy trình ra quyết định sẽ nhanh hơn và từ đó, sẽ phản 

ứng tốt hơn với những biến đổi của thị trường so với những doanh nghiệp bán lẻ 

nước ngoài. Trên tất cả, những lợi thế trên chỉ phát huy được dựa trên nền tảng là 

sản phẩm và dịch vụ phải tương đương so với thương hiệu ngoại. 

5.3.2. Kiến nghị đối với Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam 

Thời gian gần đây, lĩnh vực kinh doanh phân phối và bán lẻ luôn được Chính 

phủ, nhà đầu tư và giới truyền thông dành cho sự quan tâm đặc biệt đến nỗi dù 

bạn có kinh doanh trong lĩnh vực này hay không cũng phải tự hỏi có gì mới. 
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Ngành bán lẻ Việt Nam không non trẻ nhưng chưa trưởng thành ở Việt Nam, 

doanh nghiệp nào ngay khi ra đời cũng quan tâm đến kênh phân phối và kênh 

bán lẻ. Có khác chăng là làn sóng thâm nhập thị trường của các doanh nghiệp bán 

lẻ quốc tế như Carrefour, Tesco,... với các dự án đầu tư mô hình bán lẻ hiện đại 

đã làm cho ngành phân phối bán lẻ Việt Nam bỗng trở nên nháo nhào. Chính phủ 

cũng đã đưa ra định hướng ưu tiên cho kênh phân phối và bán lẻ. Thật ra, việc 

thâm nhập thị trường bán lẻ Việt Nam của các doanh nghiệp bán lẻ đã bắt đầu từ 

hơn 10 năm nay dưới các mô hình khác nhau. Trong đó, có mô hình tồn tại, có 

mô hình đã chết ngay từ giai đoạn nghiên cứu luận chứng khả thi và xin giấy 

phép đầu tư. Các dự án không triển khai được vì nhiều lý do, trong đó, nổi bật hai 

nguyên nhân chính. Thứ nhất là thị trường chưa sẵn sàng, đối tượng người tiêu 

dùng cho mô hình bán lẻ hiện đại chưa đủ lớn. Thứ hai là chính sách hạn chế đầu 

tư nước ngoài vào lĩnh vực bán lẻ. Mặc dù vậy, các tập đoàn bán lẻ vẫn không 

ngừng quan sát và nghiên cứu các dự án thâm nhập thị trường. Họ kiên nhẫn chờ 

thời điểm thích hợp để chính thức bước chân vào sân chơi tiềm năng với những 

đặc điểm hấp dẫn như dân số đông, mức tăng trưởng kinh tế ổn định. Khi gia 

nhập WTO, Việt Nam buộc phải mở cửa lĩnh vực bán lẻ và chuyện các dự án đầu 

tư bán lẻ hiện đại đổ vào đây là chuyện tất nhiên. Vấn đề là cảm giác chưa sẵn 

sàng của cả nhà quản lý lẫn người bán lẻ trong nước trước các doanh nghiệp bán 

lẻ nước ngoài hùng mạnh, có quy mô toàn cầu dễ dẫn đến sự lúng túng cũng như 

các phản ứng đầu tư sai. Xem ra cũng là chuyện khó tránh của các doanh nghiệp 

bán lẻ Việt Nam vốn không còn non trẻ nhưng lại chưa trưởng thành. Điều quan 

trọng là doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ cần nắm bắt tốt các mô hình bán lẻ trên 

thế giới và định hướng đúng hình thức đầu tư sao cho phù hợp với đặc trưng của 

thị trường nội địa. Đây là lợi thế cạnh tranh duy nhất. Các doanh nghiệp bán lẻ 

quốc tế dù có phung phí tiền bạc cho công tác nghiên cứu thị trường thì cũng 

không ai hiểu sân nhà bằng chính doanh nghiệp trong nước. Những điển cứu về 

các mô hình bán lẻ đã chết hay thành công ngay tại thị trường Việt Nam trước 

đây dù ở quy mô nào cũng là những bài học sát thực nhất cho các doanh nghiệp 

đang có dự định thâm nhập lĩnh vực này. 
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Đặc điểm thị trường địa phương sẽ là yếu tố quyết định thành công cho mô 

hình bán lẻ. Chắc hẳn nhiều người vẫn còn nhớ sự xuất hiện rồi nhanh chóng 

biến mất của các cửa hàng tiện lợi Masan, Daily. Mô hình các cửa hàng tiện lợi 

vốn rất phổ biến trên thế giới đã không thích hợp với thị trường Việt Nam vào 

thời điểm đó. Nhà đầu tư đã lựa chọn mô hình bán lẻ cao cấp cho một thị trường 

tiêu dùng thấp. Cửa hàng tiện lợi được xem là cao nhất trong các mô hình bán lẻ 

vì giá bán ở đây cao, người tiêu dùng phải trả thêm cho yếu tố tiện lợi. Tiện lợi ở 

đây nên được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm địa điểm, sản phẩm bày bán, cách 

thức phục vụ,... Ở Việt Nam vẫn có phân khúc tiêu dùng cao cấp như thế nhưng 

vào thời điểm đó lại chưa đủ lớn. Yếu tố văn hóa và hành vi tiêu dùng địa 

phương vẫn chưa được phân tích cặn kẽ. Phần lớn người tiêu dùng Việt Nam đi 

xe gắn máy nên việc tấp xe lên lề đường để ghé vào các cửa hiệu tạp hóa là hết 

sức thuận tiện. Vậy tại sao họ phải trả giá cao hơn cho các cửa hàng tiện lợi như 

đã kể trên? Thời gian hoàn vốn cũng là một yếu tố cần xem xét. Người Việt Nam 

vốn quá quen với văn hóa chợ và cửa hàng tạp hóa. Vì thế, để người tiêu dùng có 

thể thay đổi hành vi mua sắm ở các cửa hàng bán lẻ hiện đại, họ cần thời gian 

thích nghi. Yếu tố này thường dễ làm các nhà đầu tư nản lòng. 

Các nghiên cứu và phân tích cho thấy trong các mô hình bán lẻ hiện đại, các 

mô hình giá thấp như siêu thi, đại siêu thị,…dường như thích hợp với hiện trạng 

tiêu dùng của Việt Nam hơn các mô hình giá cao như cửa hàng chuyên dụng, cửa 

hàng tiện lời. Giá thấp ở đây được hiểu là so sánh giữa các mô hình bán lẻ hiện 

đại chứ không phải với các mô hình truyền thống như chợ, cửa hàng tạp hóa. Sự 

tồn tại và phát triển của hệ thống Saigon Co.op, Maximark, Metro,... có thể ủng 

hộ thêm lập luận này. Các mô hình bán lẻ hiện đại giá cao cần được phát triển 

chọn lọc và chấp nhận thách thức cùng thời gian. Các doanh nghiệp bán lẻ Việt 

Nam đang có ý định thâm nhập ngành bán lẻ nên cẩn thận với mô hình cửa hàng 

tiện lợi và chọn lựa thật kỹ trước khi đưa ra quyết định chiến lược này. 

Điều quan trọng trong công tác quảng bá thương hiệu bán lẻ là phải thông tin 

đúng về hiệu quả mô hình bán lẻ và các đặc điểm của dịch vụ. Song song đó là 

việc nhanh chóng tạo nên thương hiệu hàng đầu trong loại mô hình bán lẻ mà 
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doanh nghiệp đã chọn. Không giống như những dịch vụ hay sản phẩm khác, bản 

thân điểm bán lẻ chính là nơi quảng bá thương hiệu bán lẻ hiệu quả nhất. Việc 

đầu tư vào một hệ thống nhận diện thương hiệu bán lẻ, bao gồm logo, màu sắc, 

cách thức và vật liệu trang trí là rất quan trọng vì không chỉ đóng vai trò như 

quảng cáo ngoài trời mà còn gắn liền ngay với hình ảnh cửa hiệu. Hình ảnh này 

cũng gắn liền với cách trưng bày hàng hóa bên trong, vốn là những công cụ 

quảng bá kinh điển của cửa hàng bán lẻ. 

Các hình thức khuyến mãi là chiêu thức không thể thiếu, đặc biệt là các tác 

nghiệp giảm giá theo mùa, thu hút khách đến bằng những mặt hàng đại hạ giá. 

Hầu hết các thương hiệu bán lẻ thành công đều có quy mô lớn với mạng lưới bán 

lẻ rộng khắp. Hoạch định mạng lưới bán lẻ là công tác chiến lược của ngành kinh 

doanh này. Việc hình thành mạng lưới không chỉ hữu ích trong công tác định vị 

và quảng bá thương hiệu mà còn giúp thương hiệu có sức mạnh quy mô. 

Thông thường, nhà sản xuất hoạch định kênh phân phối, bán lẻ cho các sản 

phẩm. Họ quyết định các thương hiệu của mình bán ở đâu, chính sách lợi nhuận 

bán lẻ như thế nào. Tuy nhiên, một khi nhà bán lẻ đã đủ mạnh về quy mô và 

mạng lưới thì người bán lẻ lại là người quyết định. Các nhà kinh doanh bán lẻ vì 

thế rất hiểu lợi thế quy mô. Nó giúp họ tạo áp lực lên nhà cung ứng nhờ sản 

lượng bán lẻ khổng lồ, gia tăng lợi nhuận và lợi thế cạnh tranh. Trong khi đó, các 

nhà bán lẻ đơn độc chắc chắn sẽ tìm cách liên kết hoặc phá sản một khi các đại 

gia tăng áp lực. 

5.4. Những hạn chế của đề tài và gợi ý hƣớng nghiên cứu tiếp theo 

Mặc dù đề tài nghiên cứu đã có những đóng góp thiết thực về mặt lý thuyết 

và thực tiễn nhưng đề tài nghiên cứu này cũng có những hạn chế nhất định, giúp 

mở ra những hướng nghiên cứu mới trong tương lai. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, phương pháp lấy mẫu thuận tiện đã giới hạn tính đại diện của kết 

quả nghiên cứu. Các nghiên cứu tiếp theo nên thực hiện phương pháp lấy mẫu 

theo xác suất để kiểm tra sự chắc chắn của kết quả. Việc lấy mẫu theo sự thuận 

tiện có lẽ đã dẫn đến tính tương quan trong dữ liệu và điều này đã giới hạn hiệu 

lực của các hướng quan hệ nhân quả được đề xuất. 
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Thứ hai, đề tài này chỉ tập trung nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp 

đến giá trị thương hiệu chưa so sánh độ lớn tương đối của các mối quan hệ này 

với nhau. Các nghiên cứu trong tương lai có thể khai thác khía cạnh này.  

Thứ ba, các yếu tố trung gian hoặc điều tiết chưa được đề cập đến trong 

nghiên cứu này. Do đó, các nghiên cứu tiếp theo cần tìm ra các yếu tố trung gian 

và điều tiết có thể tác động đến những mối tương quan trong mô hình nghiên cứu 

hiện tại. 

Thứ tư, đề tài này chưa đề cập đến việc nâng cao giá trị thương hiệu xét từ 

gốc độ các bên có liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp bán lẻ. Vì vậy, 

các nghiên cứu tiếp theo có thể tiếp tục nghiên cứu từ gốc độ này. 

Tóm lại, chương này đã trình bày một số cơ sở cũng như định hướng để đưa 

ra các kiến nghị và hàm ý giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu các doanh 

nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, đề tài này đã đề cập đến các hàm ý 

giải pháp liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng như liên tưởng thương hiệu, chất 

lượng cảm nhận, sự hài lòng, lòng trung thành, thái độ, sự gắn kết bản thân với 

thương hiệu, sự tin cậy thương hiệu và trách nhiệm xã hội của thương hiệu cũng 

như tác động của những nhân tố này đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp 

bán lẻ nhằm nâng cao giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn 

TP.HCM. Bên cạnh đó, tác giả cũng đã đề xuất một số kiến nghị với Nhà nước 

và Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam để nâng cao giá trị thương hiệu các doanh 

nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Cuối cùng, tác giả cũng nêu lên một số hạn 

chế của đề tài và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo trong tương lai. 
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KẾT LUẬN 

 

Đề tài nghiên cứu này có những đóng góp thiết thực như sau:  

Trước tiên, đề tài góp phần khẳng định sự cần thiết của nâng cao giá trị 

thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Từ đây, đề tài gợi 

mở ra một hướng nâng cao giá trị thương hiệu các doanh nghiệp trong lĩnh vực 

bán lẻ nói chung, đó là nâng cao giá trị thương hiệu dựa trên các nhân tố như liên 

tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận, sự hài lòng, lòng trung thành, thái độ 

đối với thương hiệu, sự gắn kết bản thân với thương hiệu, sự tin cậy thương hiệu, 

trách nhiệm xã hội của thương hiệu, phản ánh ba khía cạnh đánh giá, kết nối và 

dấu ấn thương hiệu.  

Thứ hai, đề tài đóng góp vào cơ sở lý luận về giá trị thương hiệu các doanh 

nghiệp bán lẻ. Nó có thể được sử dụng làm tình huống giảng dạy cho các giảng 

viên chuyên ngành marketing hay quản trị kinh doanh. Các sinh viên đang theo 

học hệ đại học hay cao học chuyên ngành marketing hay quản trị kinh doanh có 

thể tham khảo để củng cố kiến thức về marketing nói chung và thương hiệu nói 

riêng, làm định hướng phát triển đề tài nghiên cứu. Đề tài này có thể làm tài liệu 

tham khảo về phương pháp nghiên cứu khoa học cho các học viên đang theo học 

đại học hay cao học chuyên ngành marketing, quản trị kinh doanh hay các ngành 

khoa học xã hội nói chung.  

Đề tài này đề cập đến cơ sở lý thuyết nền tảng về thương hiệu bao gồm khái 

niệm thương hiệu, các thành phần thương hiệu, chức năng thương hiệu, phân loại 

thương hiệu, phân biệt thương hiệu và nhãn hiệu và đánh giá thương hiệu. Đề tài 

trình bày cơ sở lý thuyết về giá trị thương hiệu cũng như đề cập đến cơ sở lý 

thuyết về doanh nghiệp bán lẻ. Đề tài cũng trình bày tình hình nghiên cứu về giá 

trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trong và ngoài nước và đề xuất mô hình 

các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ cùng với 

các giả thuyết. 

Phương pháp nghiên cứu được thực hiện qua 3 bước: nghiên cứu sơ bộ, 

nghiên cứu thử nghiệm và nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu sơ bộ được thực 
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hiện với phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu chính thức được thực 

hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng. Ban đầu, dựa vào các nghiên cứu 

trước được trình bày trong Chương 2, tác giả điều chỉnh, bổ sung và xây dựng 

thang đo với các biến quan sát sử dụng thang đo Likert 7 mức độ. Đề tài cũng 

trình bày chi tiết về phương pháp phân tích dữ liệu trong nghiên cứu định lượng. 

Đề tài đã trình bày kết quả phân tích số liệu thu thập được từ khảo sát ý kiến 

người tiêu dùng tại một số doanh nghiệp bán lẻ lớn ngành hàng tiêu dùng trên địa 

bàn TP.HCM. Trong đó thống kê mô tả, kiểm định Cronbach’s Alpha, phân tích 

nhân tố khám phá được thực hiện thông qua phần mềm SPSS phiên bản 24.0. 

Phân tích dữ liệu được thực hiện thông qua phần mềm phân tích PLS là 

SmartPLS. Kết quả chấp nhận các giả thuyết nghiên cứu ở mức ý nghĩa 5%, mô 

hình nguyên cứu được giữ nguyên. Sau khi phân tích mô hình cấu trúc, nghiên 

cứu cho thấy liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm nhận, sự hài lòng, lòng 

trung thành, thái độ, sự gắn kết bản thân với thương hiệu, sự tin cậy thương hiệu 

và trách nhiệm xã hội của thương hiệu tác động tích cực đến giá trị thương hiệu 

các doanh nghiệp bán lẻ. 

Dựa trên những kết quả chính của nghiên cứu, tác giả đưa ra một số kiến 

nghị và các hàm ý giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu các doanh nghiệp 

bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Cụ thể, nghiên cứu đề cập đến các hàm ý giải pháp 

liên quan đến các nhân tố ảnh hưởng như liên tưởng thương hiệu, chất lượng cảm 

nhận, sự hài lòng, lòng trung thành, thái độ, sự gắn kết bản thân với thương hiệu, 

sự tin cậy thương hiệu và trách nhiệm xã hội của thương hiệu và tác động của 

những nhân tố này đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ nhằm nâng 

cao giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM. Cuối 

cùng, đề tài đã nêu lên những hạn chế và gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo trong 

tương lai. 
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PHỤ LỤC 1 

  

Phiếu khảo sát  

“Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” 
 

Kính gửi Quý Anh/Chị! 
 

Nhằm xác định và đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu 

các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM và từ đó, đề xuất một số hàm ý 

giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn 

TP.HCM. Tác giả đã xây dựng phiếu khảo sát và rất mong Quý Anh/Chị dành 

chút thời gian để trả lời các câu hỏi dưới đây. Những ý kiến của Quý Anh/Chị sẽ 

là những thông tin quý báu để tác giả đề xuất hàm ý giải pháp nhằm nâng cao giá 

trị thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP.HCM trong thời gian sắp 

tới. Tất cả thông tin Quý Anh/Chị cung cấp chỉ sử dụng cho đề tài nghiên cứu và 

được bảo mật tuyệt đối. Phiếu khảo sát này gồm 03 phần: Phần 1 (Hướng dẫn trả 

lời), Phần 2 (Bảng câu hỏi) và Phần 3 (Thông tin cá nhân). Tác giả rất mong nhận 

được sự hợp tác quý báu của Quý Anh/Chị. 

 

Phần 1: Hƣớng dẫn trả lời 

Quý Anh/Chị khoanh tròn vào các số tương ứng với mức độ: 

1 2 3 4 5 6 7 

Hoàn toàn  

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Hơi 

không 

đồng ý 

Phân vân, 

không biết 

có đồng ý 

hay không 

Hơi 

đồng ý 
Đồng ý 

Hoàn toàn  

đồng ý 

Phần 2: Các câu hỏi liên quan đến các nhân tố ảnh hƣởng đến giá trị thƣơng 

hiệu các doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh  

(Qu  Anh/Ch  vui   ng khoanh tr n vào   đ ợc ch n) 

TT Mã hóa                        Câu hỏi Mức độ đồng ý 

Liên tƣởng thƣơng hiệu 

1 BA1 Tôi biết về thương hiệu bán lẻ X. 1 2 3 4 5 6 7 

2 BA2 

Tôi có thể nhận ra thương hiệu bán lẻ 

X giữa các thương hiệu bán lẻ cạnh 

tranh khác. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 BA3 
X là thương hiệu bán lẻ tôi rất quen 

thuộc. 
1 2 3 4 5 6 7 

4 BA4 
Tôi dễ dàng liên tưởng đến thương 

hiệu bán lẻ X trong tâm trí của mình. 
1 2 3 4 5 6 7 

5 BA5 

Tôi có thể nhanh chóng nhớ lại các 

biểu tượng hay logo của thương hiệu 

bán lẻ X. 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 

6 BA6 
Một số đặc điểm nhận dạng thương 

hiệu bán lẻ X đến với tôi rất nhanh. 
1 2 3 4 5 6 7 

Chất lƣợng cảm nhận 

7 PQ1 
Thương hiệu bán lẻ X có chất lượng 

cao. 
1 2 3 4 5 6 7 

8 PQ2 
Mức độ tin cậy vào chất lượng của 

thương hiệu bán lẻ X là rất cao. 
1 2 3 4 5 6 7 

9 PQ3 
Chất lượng thực sự của thương hiệu 

bán lẻ X là rất cao. 
1 2 3 4 5 6 7 

Sự hài long 

10 SAT1 

Nhìn chung, tôi hài lòng với những 

trải nghiệm mua sắm tại thương hiệu 

bán lẻ X. 

1 2 3 4 5 6 7 

11 SAT2 
Tôi hài lòng với quyết định mua sắm 

tại thương hiệu bán lẻ X. 
1 2 3 4 5 6 7 

Lòng trung thành thƣơng hiệu 

12 LOY1 
Thương hiệu bán lẻ X sẽ là sự lựa 

chọn đầu tiên của tôi. 
1 2 3 4 5 6 7 

13 LOY2 
Tôi tự xem mình là khách hàng trung 

thành với thương hiệu bán lẻ X. 
1 2 3 4 5 6 7 

14 LOY3 

Tôi sẽ không mua sắm tại các thương 

hiệu bán lẻ khác nếu các dịch vụ và 

hàng hóa muốn mua có sẵn tại thương 

hiệu bán lẻ X. 

1 2 3 4 5 6 7 

Thái độ đối với thƣơng hiệu 

15 ATT1 
Thái độ của tôi đối với thương hiệu 

bán lẻ X là rất tiêu cực. 
1 2 3 4 5 6 7 

16 ATT2 
Thái độ của tôi đối với thương hiệu 

bán lẻ X là rất không tốt. 
1 2 3 4 5 6 7 

17 ATT3 
Thái độ của tôi đối với thương hiệu 

bán lẻ X là mang đến rất ít lợi ích. 
1 2 3 4 5 6 7 

18 ATT4 
Thái độ của tôi đối với thương hiệu 

bán lẻ X là rất không yêu thích. 
1 2 3 4 5 6 7 

Trách nhiệm xã hội 

19 BSOC1 

Tôi xem thương hiệu bán lẻ X là một 

thương hiệu có trách nhiệm với xã 

hội. 

1 2 3 4 5 6 7 

20 BSOC2 
Thương hiệu bán lẻ X mang đến 

nhiều lợi ích cho xã hội hơn các 
1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 

thương hiệu khác. 

21 BSOC3 
Thương hiệu bán lẻ X đóng góp rất 

nhiều cho xã hội.  
1 2 3 4 5 6 7 

Sự tin cậy 

22 BER1 

Thương hiệu bán lẻ X nhắc tôi về một 

ai đó có năng lực và biết rõ những gì 

mình đang làm. 

1 2 3 4 5 6 7 

23 BER2 
Thương hiệu bán lẻ X có khả năng 

thực hiện lời hứa của mình. 
1 2 3 4 5 6 7 

24 BER3 
Thương hiệu bán lẻ X làm được điều 

mình đã hứa hẹn. 
1 2 3 4 5 6 7 

25 BER4 

Những tuyên bố về sản phẩm và dịch 

vụ của thương hiệu bán lẻ X là đáng 

tin cậy. 

1 2 3 4 5 6 7 

26 BER5 

Theo thời gian, kinh nghiệm của tôi 

với thương hiệu bán lẻ X đã cho tôi 

mong đợi nó giữ lời hứa của mình, 

không hơn không kém. 

1 2 3 4 5 6 7 

27 BER6 
Thương hiệu bán lẻ X là một cái tên 

tôi có thể tin tưởng. 
1 2 3 4 5 6 7 

28 BER7 
Thương hiệu bán lẻ X không bao giờ 

hứa những điều nó không làm được. 
1 2 3 4 5 6 7 

Sự gắn kết bản thân với thƣơng hiệu 

29 BSEL1 
Thương hiệu bán lẻ X là một phần 

của tôi cho biết tôi là ai. 
1 2 3 4 5 6 7 

30 BSEL2 
Tôi cảm thấy cá nhân mình kết nối 

với thương hiệu bán lẻ X. 
1 2 3 4 5 6 7 

Giá trị thƣơng hiệu 

31 BE1 

Tôi cho rằng thương hiệu bán lẻ X mà 

tôi đang đánh giá sẽ có kết quả kinh 

doanh tốt. 

1 2 3 4 5 6 7 

32 BE2 

Thậm chí nếu một thương hiệu bán lẻ 

khác cũng có những dịch vụ và hàng 

hóa tương tự như thương hiệu bán lẻ 

X, tôi vẫn muốn mua sắm tại thương 

hiệu bán lẻ X. 

1 2 3 4 5 6 7 

33 BE3 

Việc mua sắm tại thương hiệu bán lẻ 

X có ý nghĩa hơn thay vì mua sắm tại 

các thương hiệu bán lẻ khác, thậm chí 

các thương hiệu bán lẻ này không 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

 

khác nhau mấy. 

34 BE4 

Nếu có một thương hiệu bán lẻ khác 

cũng tốt như thương hiệu bán lẻ X, tôi 

vẫn thích mua sắm với thương hiệu 

bán lẻ X. 

1 2 3 4 5 6 7 

35 BE5 

Nếu một thương hiệu bán lẻ khác 

cũng không khác mấy với thương 

hiệu bán lẻ X, việc mua sắm tại 

thương hiệu bán lẻ X vẫn là lựa chọn 

sáng suốt hơn. 

1 2 3 4 5 6 7 

36 BE6 
Thương hiệu bán lẻ X là một thương 

hiệu mạnh. 
1 2 3 4 5 6 7 

37 BE7 
Thương hiệu bán lẻ X là một thương 

hiệu hấp dẫn lôi cuốn. 
1 2 3 4 5 6 7 

38 BE8 
Thương hiệu bán lẻ X là một thương 

hiệu độc đáo. 
1 2 3 4 5 6 7 

39 BE9 
Thương hiệu bán lẻ X là một thương 

hiệu được ưa thích. 
1 2 3 4 5 6 7 

Phần 3: Thông tin cá nhân 

1. Giới tính của Anh/Chị:   ữ 

2. Tuổi của Anh/Chị: ………..tuổi 

3. Trình độ học vấn của Anh/Chị:  

Trung cấp ẳng ại họ ại học   Khác 

4. Nghệ nghiệp của Anh/Chị: 

  ệc làm   

Nhân viên  Kỹ thuật viên  ự kinh doanh 

Chuyên viên     

5. Thu nhập bình quân/tháng của Anh/Chị:  

Dưới 3 triệu đồng     

ừ 3 triệu đến dưới 5 triệu đồng 

Từ 5 triệu đồng đến dưới 10 triệu đồng 

Từ 10 triệu đến dưới 15 triệu đồng 

Từ 15 triệu đồng đến dưới 20 triệu đồng 

Trên 20 triệu đồng 

TRÂN TRỌNG CÁM ƠN SỰ HỢP TÁC QUÝ BÁU CỦA QUÝ ANH/CHỊ! 



 

 

 

PHỤ LỤC 2 

Dân số và cơ cấu dân số theo độ tuổi của Việt Nam 
ĐVT: triệu người 

TT Chỉ tiêu 2012 2013 2014 2015 2016 
2017 

dự báo 

1 Dân số 88,8 89,7 90,6 91,4 92,3 93,2 

2 Dân số từ 0 – 14 tuổi 22,9 22,2 22,6 22,4 22,2 22,0 

3 Dân số từ 15 – 64 tuổi 70,6 70,7 70,8 70,8 70,8 70,7 

4 Dân số từ 65 tuổi trở lên 6,5 6,6 6,7 6,8 7,0 7,2 

(Nguồn: Economist Intelligence Unit) 

PHỤ LỤC 3 

Phân bổ dân số ở Việt Nam (2011 – 2016) 

ĐVT: tri u ng ời 

TT Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Dân số thành thị 24 25 26 27 29 29 

2 Dân số nông thôn 62 60 61 61 60 61 

(Nguồn: Tổng c c thống k  Vi t Nam, 2016) 

PHỤ LỤC 4 

Tổng thu nhập cá nhân và tổng chi tiêu hộ gia đình của Việt Nam  

(2008-2017) 

 
 (Nguồn: Economist Inte  igence Unit, 2016) 

PHỤ LỤC 5 

Doanh số bán lẻ của Việt Nam (2009-2017) 

ĐVT: tỷ USD 

Chỉ tiêu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2017 

(dự 

kiến) 

Doanh số 

bán lẻ của 

Việt Nam 

43,0 46,0 53,9 60,5 66,5 75,6 85,4 96,9 109 

Tăng trưởng 

(%) 
 6,98 17,17 12,24 9,91 13,68 12,96 13,46 12,48 

(Nguồn: Economist Inte  igence Unit, 2016) 

 
 



 

 

 

PHỤ LỤC 6 

Doanh số bán lẻ tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh 
ĐVT: tỷ USD 

TT Địa điểm 
Doanh số bán lẻ qua các năm 

2011 2012 2013 2014 2015 

1 Hà Nội 8,3 10,0 12,4 14,7 16,5 

2 TP.Hồ Chí Minh 16,3 19,7 22,0 26,0 28,0 

(Nguồn: Tổng c c thống k , 2016) 
 

PHỤ LỤC 7 

Các doanh nghiệp bán lẻ lớn tại TP. Hồ Chí Minh 

TT 

Doanh 

nghiệp 

bán lẻ 

Quốc gia Loại hình Tên cửa hàng Địa điểm 

Năm 

hoạt 

động 

1 
AEON 

Mall 
Nhật Bản 

Trung tâm 

thương mại 
AEON Mall Tân Phú Tân Phú 2015 

2 Big C Pháp Siêu thị 

Big C An Lạc Bình Tân 2007 

Big C Miền Đông Quận 10 2002 

Big C Hoàng Văn 

Thụ 

Phú 

Nhuận 
2008 

Big C Gò Vấp Gò Vấp 2008 

Big C Phú Thạnh Tân Phú 2013 

Big C Trường Chinh Tân Phú 2014 

3 
Co.op 

mart 
Việt Nam Siêu thị 

Tổng cộng 24 siêu thị rải đều khắp TP. Hồ 

Chí Minh hoạt động từ năm 1996 đến nay. 

4 Lotte Hàn Quốc 
Trung tâm 

mua sắm 

Lotte Mart Quận 7 2010 

Lotte Phú Thọ Quận 11 2012 

5 

Metro 

Cash & 

Carry 

Thái Lan Wholesale 

Metro Bình Phú Quận 6 2002 

Metro Hiệp Phú Quận 12 2002 

Metro An Phú Quận 2 2006 

6 Parkson Malaysia 
Department 

Store 

Parkson SG Tourist  Quận 1 2005 

Parkson Hùng 

Vương Plaza 
Quận 5 2007 

Parkson CT Plaza Tân Bình 2008 

Parkson Flemington Quận 11 2010 

Parkson Paragon Quận 7 2011 

7 Vincom Việt Nam 
Trung tâm 

mua sắm 

Vincom B Quận 1 2010 

Vincom A Quận 1 2013 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHỤ LỤC 8 

Latent Variable Correlations   
Latent Variable Correlations 

            

               
  Age Association Attitude Credit Education Equity Gender Income Loyalty Occupation Quality Satisfaction SelfCon Social 

Age 1.000                           

Association 0.082 1.000                         

Attitude 0.091 0.520 1.000                       

Credit 0.084 0.487 0.532 1.000                     

Education 0.004 0.034 0.005 -0.004 1.000                   

Equity 0.117 0.639 0.615 0.605 0.033 1.000                 

Gender -0.156 0.060 0.024 0.004 -0.041 0.022 1.000               

Income 0.452 0.107 0.127 0.140 0.042 0.105 -0.089 1.000             

Loyalty 0.121 0.575 0.505 0.510 0.031 0.694 -0.002 0.128 1.000           

Occupation 0.612 0.019 0.087 0.083 0.050 0.073 -0.104 0.585 0.138 1.000         

Quality 0.059 0.677 0.517 0.494 0.010 0.596 0.046 0.086 0.504 0.012 1.000       

Satisfaction 0.046 0.627 0.497 0.490 0.024 0.583 0.047 0.099 0.526 0.014 0.655 1.000     

SelfCon 0.036 0.285 0.320 0.551 0.060 0.453 -0.024 0.086 0.428 0.060 0.244 0.259 1.000   

Social 0.117 0.472 0.483 0.603 0.010 0.552 0.019 0.123 0.481 0.120 0.438 0.405 0.373 1.000 

               

               
Latent Variable Covariances 

            

               
  Age Association Attitude Credit Education Equity Gender Income Loyalty Occupation Quality Satisfaction SelfCon Social 

Age 1.000                           

Association 0.082 1.000                         

Attitude 0.091 0.520 1.000                       

Credit 0.084 0.487 0.532 1.000                     

Education 0.004 0.034 0.005 -0.004 1.000                   

Equity 0.117 0.639 0.615 0.605 0.033 1.000                 

Gender -0.156 0.060 0.024 0.004 -0.041 0.022 1.000               

Income 0.452 0.107 0.127 0.140 0.042 0.105 -0.089 1.000             

Loyalty 0.121 0.575 0.505 0.510 0.031 0.694 -0.002 0.128 1.000           

Occupation 0.612 0.019 0.087 0.083 0.050 0.073 -0.104 0.585 0.138 1.000         

Quality 0.059 0.677 0.517 0.494 0.010 0.596 0.046 0.086 0.504 0.012 1.000       

Satisfaction 0.046 0.627 0.497 0.490 0.024 0.583 0.047 0.099 0.526 0.014 0.655 1.000     

SelfCon 0.036 0.285 0.320 0.551 0.060 0.453 -0.024 0.086 0.428 0.060 0.244 0.259 1.000   

Social 0.117 0.472 0.483 0.603 0.010 0.552 0.019 0.123 0.481 0.120 0.438 0.405 0.373 1.000 

                

 

 

 

 

 



 

 

 

Outer Loadings 

     

 

Original 

Sample (O) 

Sample Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

ATT1 <- Attitude 0.859 0.863 0.007 125.139 0.000 

ATT2 <- Attitude 0.673 0.724 0.136 4.936 0.000 

ATT3 <- Attitude 0.673 0.709 0.144 4.679 0.000 

ATT4 <- Attitude 0.828 0.837 0.011 73.153 0.000 

BA1 <- Association 0.636 0.636 0.020 31.748 0.000 

BA2 <- Association 0.770 0.769 0.013 59.604 0.000 

BA3 <- Association 0.860 0.860 0.007 123.416 0.000 

BA4 <- Association 0.838 0.838 0.008 111.567 0.000 

BA5 <- Association 0.725 0.735 0.066 10.940 0.000 

BA6 <- Association 0.817 0.819 0.010 84.652 0.000 

BE1 <- Equity 0.648 0.647 0.014 45.627 0.000 

BE2 <- Equity 0.809 0.810 0.011 74.857 0.000 

BE3 <- Equity 0.673 0.690 0.092 7.333 0.000 

BE4 <- Equity 0.769 0.770 0.012 61.570 0.000 

BE5 <- Equity 0.773 0.773 0.013 60.963 0.000 

BE6 <- Equity 0.690 0.690 0.017 41.171 0.000 

BE7 <- Equity 0.787 0.787 0.011 73.995 0.000 

BE8 <- Equity 0.693 0.698 0.058 11.986 0.000 

BE9 <- Equity 0.537 0.554 0.090 5.992 0.000 

BER1 <- Credit 0.751 0.751 0.013 57.543 0.000 

BER2 <- Credit 0.684 0.714 0.103 6.655 0.000 

BSEL1 <- SelfCon 0.842 0.860 0.060 13.957 0.000 

BSEL2 <- SelfCon 0.876 0.885 0.046 19.236 0.000 

BSOC1 <- Social 0.879 0.880 0.007 130.774 0.000 

BSOC2 <- Social 0.723 0.739 0.087 8.294 0.000 

BSOC3 <- Social 0.880 0.881 0.007 131.886 0.000 

BTR1 <- Credit 0.835 0.839 0.009 94.500 0.000 

BTR2 <- Credit 0.686 0.711 0.104 6.603 0.000 

BTR3 <- Credit 0.792 0.793 0.011 69.133 0.000 

BTR4 <- Credit 0.670 0.687 0.097 6.920 0.000 

BTR5 <- Credit 0.766 0.769 0.013 59.546 0.000 

D1 <- Gender 1.000 1.000 0.000     

D2 <- Age 1.000 1.000 0.000     

D3 <- Occupation 1.000 1.000 0.000     

D4 <- Education 1.000 1.000 0.000     

D5 <- Income 1.000 1.000 0.000     

LOY1 <- Loyalty 0.882 0.884 0.006 149.923 0.000 

LOY2 <- Loyalty 0.907 0.909 0.006 146.893 0.000 

LOY3 <- Loyalty 0.836 0.840 0.054 15.454 0.000 

PQ1 <- Quality 0.873 0.874 0.007 117.259 0.000 

PQ2 <- Quality 0.891 0.894 0.005 162.755 0.000 



 

 

 

PQ3 <- Quality 0.770 0.781 0.093 8.282 0.000 

SAT1 <- Satisfaction 0.899 0.903 0.006 142.847 0.000 

SAT2 <- Satisfaction 0.827 0.830 0.056 14.819 0.000 

      

      Confidence Intervals 

     

      
  

Original 

Sample (O) 

Sample Mean 

(M) 
2.5% 97.5% 

 ATT1 <- Attitude 0.859 0.863 0.849 0.876 

 ATT2 <- Attitude 0.673 0.724 0.504 0.892 

 ATT3 <- Attitude 0.673 0.709 0.469 0.894 

 ATT4 <- Attitude 0.828 0.837 0.817 0.858 

 BA1 <- Association 0.636 0.636 0.599 0.675 

 BA2 <- Association 0.770 0.769 0.740 0.791 

 BA3 <- Association 0.860 0.860 0.846 0.872 

 BA4 <- Association 0.838 0.838 0.823 0.852 

 BA5 <- Association 0.725 0.735 0.597 0.815 

 BA6 <- Association 0.817 0.819 0.801 0.837 

 BE1 <- Equity 0.648 0.647 0.619 0.674 

 BE2 <- Equity 0.809 0.810 0.788 0.830 

 BE3 <- Equity 0.673 0.690 0.530 0.815 

 BE4 <- Equity 0.769 0.770 0.745 0.793 

 BE5 <- Equity 0.773 0.773 0.747 0.797 

 BE6 <- Equity 0.690 0.690 0.656 0.720 

 BE7 <- Equity 0.787 0.787 0.767 0.808 

 BE8 <- Equity 0.693 0.698 0.574 0.772 

 BE9 <- Equity 0.537 0.554 0.391 0.718 

 BER1 <- Credit 0.751 0.751 0.723 0.775 

 BER2 <- Credit 0.684 0.714 0.523 0.842 

 BSEL1 <- SelfCon 0.842 0.860 0.743 0.941 

 BSEL2 <- SelfCon 0.876 0.885 0.791 0.943 

 BSOC1 <- Social 0.879 0.880 0.867 0.893 

 BSOC2 <- Social 0.723 0.739 0.593 0.892 

 BSOC3 <- Social 0.880 0.881 0.868 0.894 

 BTR1 <- Credit 0.835 0.839 0.820 0.854 

 BTR2 <- Credit 0.686 0.711 0.524 0.842 

 BTR3 <- Credit 0.792 0.793 0.771 0.814 

 BTR4 <- Credit 0.670 0.687 0.516 0.819 

 BTR5 <- Credit 0.766 0.769 0.743 0.792 

 D1 <- Gender 1.000 1.000 1.000 1.000 

 D2 <- Age 1.000 1.000 1.000 1.000 

 D3 <- Occupation 1.000 1.000 1.000 1.000 

 D4 <- Education 1.000 1.000 1.000 1.000 

 D5 <- Income 1.000 1.000 1.000 1.000 

 



 

 

 

LOY1 <- Loyalty 0.882 0.884 0.872 0.895 

 LOY2 <- Loyalty 0.907 0.909 0.897 0.920 

 LOY3 <- Loyalty 0.836 0.840 0.732 0.907 

 PQ1 <- Quality 0.873 0.874 0.860 0.889 

 PQ2 <- Quality 0.891 0.894 0.883 0.904 

 PQ3 <- Quality 0.770 0.781 0.603 0.899 

 SAT1 <- Satisfaction 0.899 0.903 0.892 0.917 

 SAT2 <- Satisfaction 0.827 0.830 0.713 0.923 

 

      

      Confidence Intervals Bias Corrected 

    

      

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample Mean 

(M) 
Bias 2.5% 97.5% 

ATT1 <- Attitude 0.859 0.863 0.004 0.842 0.868 

ATT2 <- Attitude 0.673 0.724 0.050 0.486 0.891 

ATT3 <- Attitude 0.673 0.709 0.035 0.469 0.894 

ATT4 <- Attitude 0.828 0.837 0.009 0.806 0.844 

BA1 <- Association 0.636 0.636 -0.001 0.601 0.677 

BA2 <- Association 0.770 0.769 -0.001 0.742 0.793 

BA3 <- Association 0.860 0.860 0.000 0.847 0.873 

BA4 <- Association 0.838 0.838 0.000 0.823 0.852 

BA5 <- Association 0.725 0.735 0.010 0.576 0.812 

BA6 <- Association 0.817 0.819 0.002 0.794 0.834 

BE1 <- Equity 0.648 0.647 -0.001 0.621 0.675 

BE2 <- Equity 0.809 0.810 0.001 0.786 0.830 

BE3 <- Equity 0.673 0.690 0.017 0.528 0.814 

BE4 <- Equity 0.769 0.770 0.001 0.744 0.792 

BE5 <- Equity 0.773 0.773 0.000 0.748 0.797 

BE6 <- Equity 0.690 0.690 0.000 0.655 0.720 

BE7 <- Equity 0.787 0.787 0.001 0.762 0.805 

BE8 <- Equity 0.693 0.698 0.005 0.557 0.768 

BE9 <- Equity 0.537 0.554 0.016 0.373 0.714 

BER1 <- Credit 0.751 0.751 -0.001 0.723 0.774 

BER2 <- Credit 0.684 0.714 0.029 0.504 0.840 

BSEL1 <- SelfCon 0.842 0.860 0.018 0.683 0.931 

BSEL2 <- SelfCon 0.876 0.885 0.010 0.771 0.940 

BSOC1 <- Social 0.879 0.880 0.001 0.862 0.890 

BSOC2 <- Social 0.723 0.739 0.016 0.585 0.889 

BSOC3 <- Social 0.880 0.881 0.001 0.864 0.891 

BTR1 <- Credit 0.835 0.839 0.004 0.811 0.848 

BTR2 <- Credit 0.686 0.711 0.026 0.500 0.838 

BTR3 <- Credit 0.792 0.793 0.001 0.769 0.813 

BTR4 <- Credit 0.670 0.687 0.018 0.497 0.817 



 

 

 

BTR5 <- Credit 0.766 0.769 0.002 0.740 0.789 

D1 <- Gender 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 

D2 <- Age 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 

D3 <- Occupation 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 

D4 <- Education 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 

D5 <- Income 1.000 1.000 0.000 1.000 1.000 

LOY1 <- Loyalty 0.882 0.884 0.002 0.869 0.893 

LOY2 <- Loyalty 0.907 0.909 0.002 0.894 0.918 

LOY3 <- Loyalty 0.836 0.840 0.004 0.703 0.906 

PQ1 <- Quality 0.873 0.874 0.002 0.856 0.885 

PQ2 <- Quality 0.891 0.894 0.003 0.870 0.898 

PQ3 <- Quality 0.770 0.781 0.011 0.568 0.898 

SAT1 <- Satisfaction 0.899 0.903 0.004 0.888 0.908 

SAT2 <- Satisfaction 0.827 0.830 0.003 0.692 0.921 

      

      Path Coefficients 

     Mean, STDEV, T-Values, P-Values 

    

      

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample Mean 

(M) 

Standard 

Deviation 

(STDEV) 

T Statistics 

(|O/STDEV|) 
P Values 

Age -> Equity 0.054 0.054 0.015 3.689 0.000 

Association -> Equity 0.144 0.144 0.023 6.245 0.000 

Attitude -> Equity 0.178 0.182 0.020 9.062 0.000 

Credit -> Equity 0.099 0.094 0.027 3.666 0.000 

Education -> Equity 0.011 0.011 0.011 0.986 0.325 

Gender -> Equity 0.006 0.006 0.010 0.610 0.542 

Income -> Equity -0.026 -0.025 0.014 1.907 0.057 

Loyalty -> Equity 0.301 0.295 0.027 11.356 0.000 

Occupation -> Equity -0.031 -0.032 0.017 1.887 0.060 

Quality -> Equity 0.095 0.092 0.022 4.239 0.000 

Satisfaction -> Equity 0.076 0.078 0.022 3.383 0.001 

SelfCon -> Equity 0.100 0.108 0.022 4.476 0.000 

Social -> Equity 0.084 0.082 0.020 4.317 0.000 

      

      Confidence Intervals 

     

      

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample Mean 

(M) 
2.5% 97.5% 

 Age -> Equity 0.054 0.054 0.027 0.081 

 Association -> Equity 0.144 0.144 0.097 0.187 

 Attitude -> Equity 0.178 0.182 0.141 0.222 

 Credit -> Equity 0.099 0.094 0.043 0.148 

 



 

 

 

Education -> Equity 0.011 0.011 -0.012 0.033 

 Gender -> Equity 0.006 0.006 -0.012 0.025 

 Income -> Equity -0.026 -0.025 -0.051 0.000 

 Loyalty -> Equity 0.301 0.295 0.245 0.349 

 Occupation -> Equity -0.031 -0.032 -0.062 -0.001 

 Quality -> Equity 0.095 0.092 0.046 0.139 

 Satisfaction -> Equity 0.076 0.078 0.036 0.123 

 SelfCon -> Equity 0.100 0.108 0.069 0.156 

 Social -> Equity 0.084 0.082 0.045 0.117 

 

      

      Confidence Intervals Bias Corrected 

    

      

  

Original 

Sample 

(O) 

Sample Mean 

(M) 
Bias 2.5% 97.5% 

Age -> Equity 0.054 0.054 0.000 0.026 0.080 

Association -> Equity 0.144 0.144 0.000 0.097 0.187 

Attitude -> Equity 0.178 0.182 0.003 0.130 0.213 

Credit -> Equity 0.099 0.094 -0.005 0.051 0.156 

Education -> Equity 0.011 0.011 0.000 -0.009 0.034 

Gender -> Equity 0.006 0.006 0.000 -0.012 0.026 

Income -> Equity -0.026 -0.025 0.001 -0.055 -0.001 

Loyalty -> Equity 0.301 0.295 -0.006 0.256 0.362 

Occupation -> Equity -0.031 -0.032 -0.001 -0.062 0.000 

Quality -> Equity 0.095 0.092 -0.003 0.051 0.141 

Satisfaction -> Equity 0.076 0.078 0.002 0.036 0.123 

SelfCon -> Equity 0.100 0.108 0.008 0.061 0.138 

Social -> Equity 0.084 0.082 -0.003 0.048 0.119 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

PHỤ LỤC 9 

Bảng tổng hợp kết quả xử lý phân tích kiểm định nhóm đa lƣợng 
PLS-MGA - Partial Least Squares Multi-group Analysis

Path coeficient difference p-value of path coefficient difference

Big C vs Co.op Big C vs Lotte Big C vs Metro Big C vs Satra Big C vs Co.op Big C vs Lotte Big C vs Metro Big C vs Satra

Association -> Equity 0.019 0.070 0.022 0.003 0.379 0.832 0.389 0.519

Attitude -> Equity 0.092 0.003 0.031 0.023 0.046 0.480 0.700 0.333

Credit -> Equity 0.161 0.020 0.123 0.081 0.019 0.409 0.057 0.117

Loyalty -> Equity 0.009 0.127 0.133 0.031 0.447 0.041 0.025 0.321

Quality -> Equity 0.144 0.066 0.060 0.040 0.987 0.814 0.809 0.730

Satisfaction -> Equity 0.037 0.023 0.033 0.106 0.713 0.361 0.302 0.969

SelfCon -> Equity 0.186 0.062 0.052 0.061 0.999 0.166 0.225 0.133

Social -> Equity 0.117 0.080 0.199 0.020 0.021 0.894 1.000 0.649

Path coeficient difference p-value of path coefficient difference

Big C vs VinMart Co.op vs Lotte Co.op vs Metro Co.op vs Satra Big C vs VinMart Co.op vs Lotte Co.op vs Metro Co.op vs Satra

Association -> Equity 0.014 0.089 0.002 0.023 0.441 0.900 0.498 0.630

Attitude -> Equity 0.007 0.089 0.123 0.069 0.463 0.929 0.983 0.901

Credit -> Equity 0.041 0.140 0.038 0.080 0.311 0.947 0.691 0.891

Loyalty -> Equity 0.115 0.118 0.124 0.022 0.126 0.080 0.059 0.406

Quality -> Equity 0.023 0.078 0.084 0.104 0.412 0.133 0.098 0.042

Satisfaction -> Equity 0.014 0.060 0.070 0.069 0.563 0.210 0.164 0.863

SelfCon -> Equity 0.027 0.248 0.238 0.247 0.352 0.000 0.000

Social -> Equity 0.044 0.196 0.315 0.137 0.719 0.998 1.000 0.994

Path coeficient difference p-value of path coefficient difference

Co.op vs VinMart  Lotte vs Metro Lotte vs Satra Lotte vs VinMart Co.op vs VinMart  Lotte vs Metro Lotte vs Satra Lotte vs VinMart

Association -> Equity 0.005 0.092 0.067 0.084 0.515 0.116 0.193 0.214

Attitude -> Equity 0.086 0.034 0.020 0.004 0.869 0.702 0.367 0.479

Credit -> Equity 0.120 0.103 0.060 0.021 0.927 0.116 0.212 0.409

Loyalty -> Equity 0.106 0.006 0.096 0.012 0.166 0.479 0.904 0.544

Quality -> Equity 0.167 0.006 0.026 0.089 0.059 0.463 0.347 0.218

Satisfaction -> Equity 0.024 0.010 0.129 0.037 0.383 0.451 0.970 0.664

SelfCon -> Equity 0.214 0.010 0.001 0.034 0.002 0.553 0.509 0.674

Social -> Equity 0.161 0.119 0.059 0.036 0.980 0.962 0.157 0.332

Path coeficient difference p-value of path coefficient difference

Metro vs Satra Metro vs VinMart Satra vs VinMart Metro vs Satra Metro vs VinMart Satra vs VinMart

Association -> Equity 0.025 0.008 0.017 0.622 0.522 0.430

Attitude -> Equity 0.054 0.037 0.017 0.173 0.313 0.587

Credit -> Equity 0.042 0.082 0.040 0.740 0.838 0.704

Loyalty -> Equity 0.102 0.018 0.084 0.930 0.563 0.201

Quality -> Equity 0.020 0.083 0.063 0.373 0.227 0.283

Satisfaction -> Equity 0.139 0.046 0.093 0.986 0.710 0.112

SelfCon -> Equity 0.009 0.024 0.033 0.449 0.619 0.686

Social -> Equity 0.178 0.154 0.024 0.000 0.025 0.628  
 

 

 


