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TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 
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CHƯƠNG 1: 

TỔNG QUAN ĐỀ TÀI 

1.1.  Lí do chọn đề tài 

Thành phố Hồ Chí Minh là một thành phố nhộn nhịp và tấp nập, với những nét 

ẩm thực độc đáo và thú vị. Một trong những nét độc đáo mà quen thuộc của người dân 

là thưởng thức những ly cà phê trước khi bắt đầu một ngày mới, khi tán gẫu cùng bạn 

bè và ly cà phê dần trở thành một phần trong cuộc sống nơi đây. Ở thành phố Hồ Chí 

Minh, có thể chọn mua một ly cà phê ở rất nhiều nơi, trong những quán cà phê sang 

trọng, những quán cóc hay trên vỉa hè. Một ly cà phê luôn là lựa chọn của nhiều người 

khi cần tỉnh táo, sáng tạo, tập trung để học tập và làm việc vì trong cà phê có chất caf-

fein giúp đầu óc minh mẫn, giảm stress.  

Việt Nam là quốc gia đứng thứ 2 thế giới về xuất khẩu cà phê, trong đó đứng đầu 

về xuất khẩu cà phê Robusta. Tuy nhiên, Việt Nam chủ yếu xuất khẩu thô (95%) chỉ 

5% phục vụ cho sản phẩm tiêu dùng trong nước. Vậy thị trường nội địa có đang đủ cà 

phê để tiêu thụ? Và một thực tế gần đây gây xôn xao đó là thực trạng cà phê bẩn tràn 

lan trên thị trường làm mất niềm tin của người tiêu dùng trong nước. Cà phê bẩn là loại 

cà phê bằng đậu nành, bắp rang cháy pha trộn với hàng chục loại phụ gia, hương liệu 

hóa học để thành loại bột cà phê. Các chất độc khi rang cháy bắp rang, đậu nành không 

những không giúp tỉnh táo và tập trung mà nghiêm trọng hơn là gây ra những ảnh 

hưởng xấu tới sức khỏe người tiêu dùng. Đời sống ngày càng nâng cao, người tiêu 

dùng càng quan tâm hơn đến vấn đề sức khỏe và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, 

đặc biệt là giới trẻ. Theo thống kê, mỗi năm Việt Nam có khoảng 250- 500 vụ ngộ độc 

thực phẩm,nguyên nhân gây ngộ độc chủ yếu là do thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật( 33-

49%), thực phẩm bị ô nhiễm hóa chất(11-27%) và một số nguyên nhân khác, nghiêm 

trọng hơn là số lượng ngừoi mắc bệnh ung thư tại Việt Nam xếp vào loại cao trên thế 
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giới.  Điều đó cho thấy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đang ở mức báo động và nhu 

cầu về thực phẩm, đồ uống sạch đang trở nên cấp bách và cần thiết.  

Trước thực trạng đó, các phương tiện truyền thông, báo đài cũng đã lên tiếng và 

người tiêu dùng tại đã ý thức hơn về việc sử dụng cà phê sạch. Những ly cà phê đen 

đặc sánh, đắng nghét và có mùi thơm mạnh mẽ vì được làm từ đậu nành rang cháy đã 

không còn được ưa chuộng thay vào đó là những ly cà phê nguyên chất được rang xay 

tại chỗ, an toàn cho sức khỏe. Đặc biệt với bộ phận giới trẻ, những người đón đầu các 

thông tin và dễ dàng tiếp nhận xu hướng mới. Với mục đích đóng góp thêm một báo 

cáo phân tích hành vi tiêu dùng cà phê nguyên chất, cung cấp cho các nhà cung ứng cà 

phê cái nhìn đầy đủ, sâu sắc hơn về nhu cầu sử dụng cà phê sạch, thấu hiểu được khách 

hàng hơn. Do đó, tác giả chọn đề tài” Nghiên Cứu Hành Vi Tiêu Dùng Cà Phê 

Nguyên Chất Của Giới Trẻ Tại Thành Phố Hồ Chí Minh” 

1.2.  Mục tiêu nghiên cứu: 

1.2.1.  Mục tiêu chung: 

Nghiên cứu và phân tích hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ tại 

TP.HCM, từ đó đóng góp một số giải pháp cho các doanh nghiệp phân phối cà phê 

nguyên chất tại TP.HCM. 

1.2.2.  Mục tiêu cụ thể: 

Giải thích cơ sở lý thuyết hành vi người tiêu dùng. Tìm hiểu về tổng quan thị 

trường cà phê nguyên chất tại Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói 

riêng. 

Khám phá nhu cầu và thói quen sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ tại 

TP.HCM, chỉ ra thực trạng trong ngành cà phê tại TP.HCM. 
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Phân tích những ảnh hưởng về chất lượng sản phẩm, giá cả, phân phối và xúc tiến 

thương mại đối với hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ tại TP.HCM. 

Từ đó, đưa ra giải pháp để đóng góp cho các doanh nghiệp phân phối cà phê 

nguyên chất nhằm tác động vào hành vi sử dụng cà phê của giới trẻ tại TP.HCM. 

1.3.  Phương pháp nghiên cứu: 

1.3.1.  Nghiên cứu sơ bộ: 

Phỏng vấn (n=10): phỏng vấn cá nhân bằng dàn bài thảo luận tay đôi đã thảo luận 

tay đôi nhằm khám phá các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi của giới trẻ sử dụng cà phê 

nguyên chất tại TP.HCM. Kết quả phỏng vấn sẽ dùng cho việc xây dựng bảng câu hỏi 

và mô hình nghiên cứu. 

Nghiên cứu định lượng (n=50): sau khi xây dựng bảng câu hỏi, tiến hành khảo sát 

trực tiếp (n=50) để kiểm tra tính hợp lý của bảng câu hỏi. Từ đó, điều chỉnh bảng câu 

hỏi lại cho hợp lý. 

1.3.2.  Nghiên cứu chính thức: 

Nhóm tiến hành khảo sát chính thức (n=200) 

Phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện nhằm mục đích thu thập các 

thông tin định lượng về yếu tố tác động đến hành vi của giới trẻ tiêu dùng cà phê 

nguyên chất tại TP.HCM. Kết quả thu được sẽ là cơ sở dữ liệu nhằm kiểm định mô 

hình nghiên cứu và các giả thuyết nghiên cứu, kiểm định có hay không có sự khác biệt 

về cường độ tác động của các yếu tố đến hành vi tiêu dùng cà phê nguyên chất của giới 

trẻ tại TP.HCM theo các đặc điểm nhân khẩu học của mẫu nghiên cứu. 

Các giai đoạn thu thập dữ liệu trong nghiên cứu sẽ được triển khai chi tiết như 

sau: 
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Thu thập dữ liệu nghiên cứu bằng bảng câu hỏi và kỹ thuật phỏng vấn người tiêu 

dùng có độ tuổi từ 18-30 tại địa bàn TP.HCM. Kích thước mẫu n=200, được chọn theo 

phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên, không trùng lặp ở các khu vực trong địa bàn 

TP.HCM. 

Đánh giá sơ bộ độ tin cậy và giá trị của thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s 

alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) bằng phần 

mềm xử lý SPSS 18, qua đó loại bỏ các biến quan sát không đạt độ tin cậy, giá trị hội 

tụ và phân biệt; đồng thời tái cấu trúc các biến quan sát còn lại vào các yếu tố (thành 

phần đo lường) phù hợp, đặt cơ sở cho việc hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu và các giả 

thuyết nghiên cứu, các nội dung phân tích tiếp theo. 

Phân tích hồi qui đa biến nhằm kiểm định mô hình nghiên cứu, các giả thuyết 

nghiên cứu và đo lường cường độ tác động của các yếu tố. 

Kiểm định T-Tests; ANOVA; KRUSKAL - WALLIS, Chi-square nhằm kiểm 

định có hay không sự khác biệt trong hành vi của người tiêu dùng cà phê nguyên chất 

từ 18-30 tuổi tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (dựa theo các đặc điểm nhân khẩu học 

của người tiêu dùng như: giới tính, nghề nghiệp, thu nhập, vùng miền). 

1.4.  Phạm vi và đối tượng nghiên cứu 

1.4.1. Phạm vi nghiên cứu: 

Không gian: thành phố Hồ Chí Minh là một trung tâm thương mại lớn của cả 

nước với dân số đông, nhân khẩu học đa dạng. Hơn nữa, thành phố Hồ Chí Minh cũng 

là nơi tiêu thụ cà phê lớn. Do đó, khảo sát trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ đảm 

bảo được tính đại diện của mẫu nghiên cứu. 

Thời gian: từ 22/02/2016 đến 08/05/2016. 
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1.4.2. Đối tượng nghiên cứu: 

Hành vi tiêu dùng của nhóm khách hàng có độ tuổi từ 18 – 30 tuổi tại Thành phố 

Hồ Chí Minh.  

1.5.  Những đóng góp mới của đề tài 

Một: Nghiên cứu đề xuất một mô hình lý thuyết và thang đo các yếu tố chính tác 

động đến hành vi của người tiêu dùng cà phê nguyên chất tại TP.HCM cũng như cung 

cấp một số kết quả kiểm định khách quan để làm sáng tỏ các giả thuyết từ mô hình. 

Qua đó, bài nghiên cứu sẽ là cơ sở cho các nghiên cứu về hành vi của người tiêu dùng 

sản phẩm này. 

Hai: Kết quả nghiên cứu gợi mở những yếu tố chính tác động đến hành vi tiêu 

dùng cà phê nguyên chất của giới trẻ tại TP.HCM, từ đó có thể giúp giới trẻ có được 

quan niệm đúng đắn hon về cà phê sạch và thói quen dùng cà phê nguyên chất nói 

riêng và thực phẩm nói chung, sao cho vừa đảm bảo yếu tố kinh tế lẫn an toàn.  

Ba: Kết quả nghiên cứu hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất cà phê nguyên chẩt 

nhận biết được nhu cầu thị trường cũng như thị hiếu khách hàng, các yếu tố quan trọng 

ảnh hướng đến quá trình ra quyết định tiêu dùng sản phẩm cà phê nguyên chất của bộ 

phận giới trẻ hiện nay. Ngoài ra, tác giả còn đề xuất một số giải pháp mang tính chiến 

lược đặc thù ngành trong sản xuất và tiêu thụ. Từ đó, doanh nghiệp có cơ sở hình thành 

và phát triển những chiến lược thị trường phù hợp với nhóm khách hàng tiềm năng. 

1.6.  Kết cấu đề tài 

Đề tài gồm 5 chương: 

Chương 1: Tổng quan về đề tài. Trong chương này sẽ trình bày tổng quan về đề 

tài như: lý do lựa chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu,phạm vi đối tượng nghiên cứu và 

phương pháp nghiên cứu, bố cục đề tài 
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Chương 2: Cơ sở khoa học và mô hình nghiên cứu. Nội dung chương sẽ trình bày 

tổng quan về thị trường cà phê tại thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, các yếu tố ảnh 

hưởng đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ, giới thiệu các mô hình 

nghiên cứu trước đây liên quan đến đề tài hành vi sử dụng cà phê nguyên chất và từ đó 

đề xuất mô hình nghiên cứu. 

Chương 3: Thiết kế nghiên cứu. Nội dung chương này trình bày quy trình nghiên 

cứu, xây dựng các thang đo, các phương pháp để kiểm định thang đo và kiểm định mô 

hình. 

Chương 4: Phân tích kết quả nghiên cứu. Nội dung chương này mô tả mẫu 

nghiên cứu và kết quả nghiên cứu về các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng cà 

phê nguyên chất của giới trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Chương 5: Kết luận và đề xuất giải pháp. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đã được 

trình bày, chương này sẽ đưa ra các giải pháp và kiến nghị nâng cao mức độ nhận thức 

về cà phê nguyên chất từ đó sẽ tiêu thụ cà phê nguyên chất cuả giới trẻ thành phố Hồ 

Chí Minh. 
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CHƯƠNG 2: 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

2.1. Cở sở lý thuyết của đề tài 

2.1.1. Khái quát hành vi người tiêu dùng  

2.1.1.1. Khái niệm hành vi người tiêu dùng 

Hành vi người tiêu dùng: là những phản ứng mà các cá nhân biểu lộ trong quá 

trình ra quyết định mua hàng hóa, dịch vụ. 

Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng với mục đích nhận biết đặc điểm cá nhân, 

nhu cầu, sở thích, thói quen mua sắm, nhận biết cụ thể khách hàng là ai, muốn mua gì, 

tại sao mua, mua như thế nào, mua ở đâu, mua khi nào, mức độ mua ra sao để xây 

dựng chiến lược marketing phù hợp, thúc đẩy người tiêu dùng mua sắm sản phẩm, dịch 

vụ. 

2.1.1.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng 

Theo Philip Kotler, thì các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi của người tiêu dùng 

như sau: 

 Yếu tố văn hóa  

Các yếu tố văn hóa có tác động rộng rãi và sâu xa nhất đến hành vi của người tiêu 

dùng. Khi nghiên cứu cần tập trung vào 3 vấn đề sau: 

 Nền văn hóa 

Văn hóa là một hệ thống những giá trị, niềm tin, truyền thống và chuẩn mực, hành 

vi được hình thành, phát triển, thừa kế qua nhiều thế hệ. Văn hóa được hấp thụ ngay 

trong gia đình, trường lớp, môi trường làm việc, bạn bè và trong xã hội… 
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Văn hóa là nguyên nhân cơ bản, đầu tiên dẫn dắt hành vi của con người nói chung 

và hành vi tiêu dùng nói riêng. Cách ăn, mặc, giao tiếp, sự cảm nhận giá trị của hàng 

hóa, thể hiện bản thân qua tiêu dùng… đều bị chi phối bởi văn hóa. 

 Tiểu văn hóa/ Nhánh văn hóa 

Nhánh văn hóa là những bộ phận nhỏ hơn trong nền văn hóa. Nếu nền văn hóa là 

được ví như một mạch chung, thì nhánh văn hóa lại tạo ra sự đa dạng cho mạch chung 

đó. Nói cách khác, nhánh văn hóa là những yếu tố đa dạng thường gặp trong một nền 

văn hóa hay những bộ phận nhỏ hơn của văn hóa. 

Nhánh văn hóa được hình thành do những khác biệt về nơi cư trú, dân tộc, tín 

ngưỡng, nghề nghiệp, học vấn… của một cộng đồng có cùng nền văn hóa à giữa các 

nhánh văn hóa luôn tồn tại sự khác biệt: sự khác biệt giữa các nhánh văn hóa trong 

cùng một nền văn hóa. 

Mỗi nhánh văn hóa có thể là một đoạn thị trường: do bản chất chúng đều có 1 số 

điểm chung nhất định. 

 Tầng lớp xã hội 

Tầng lớp xã hội là những giai tầng tương đối đồng nhất và bền vững trong một xã 

hội, được sắp xếp theo trật tự tôn ti, và các thành viên trong những thứ bậc ấy đều cùng 

chia sẽ những giá trị, mối quan tâm và cách ứng xử giống nhau. 

Tầng lớp xã hội không chỉ dựa vào một yếu tố duy nhất như thu nhập, mà cả sự 

kết hợp của nghề nghiệp, thu nhập, học vấn, của cải, và những yếu tố khác nữa. Trong 

cuộc đời, người ta vẫn có thể vươn lên một tầng lớp xã hội cao hơn, hoặc rơi xuống 

một tầng lớp thấp hơn. 
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 Yếu tố xã hội 

  Nhóm tham khảo: 

Nhóm tham khảo là những nhóm có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp đến thái độ, 

suy nghĩ, và cách nhìn nhận của một cá nhân khi hình thành thái độ và quan điểm. 

Những nhóm tham khảo điển hình: 

  Nhóm sơ cấp: Bao gồm: gia đình, bạn bè, láng giềng, đồng nghiệp… 

Đặc điểm ảnh hưởng của nhóm sơ cấp tới người tiêu dùng: 

+ Mang tính trực tiếp, thường xuyên. 

+ Là tác nhân hình thành thói quen/ nếp sống của người tiêu dùng. 

Mức độ ảnh hưởng của nhóm này tới người tiêu dùng phụ thuộc lớn vào môi 

trường văn hóa của họ. 

  Nhóm thứ cấp: các tổ chức mang tính hiệp hội hoặc pháp lý: tổ chức tôn giáo, 

hiệp hội ngành nghề, công đoàn, đoàn thể, câu lạc bộ: bơi lội, cây cảnh, hiệp hội người 

tiêu dùng… 

Ảnh hưởng của nhóm tới hành vi của các thành viên có thể trực tiếp hoặc gián 

tiếp, không mang tính thường xuyên. 

Đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng một phong cách, quan điểm, thậm 

chí có thể gây áp lực thúc ép… 

Mức độ ảnh hưởng của nhóm tới người tiêu dùng phụ thuộc rất lớn vào sự đồng 

thuận về mục đích, mối quan tâm, quan điểm, tuổi tác, văn hóa… giữa các thành viên. 

  Nhóm ngưỡng mộ, nhóm tẩy chay: 

Là những nhóm thường tạo ra hiệu ứng “xu thế”, “trào lưu”. 
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Mức độ ảnh hưởng của nhóm phụ thuộc nhiều vào sự đồng thuận hay đối nghịch 

về quan điểm, mục đích, giới tính, lối sống và văn hóa của các thành viên. 

Nhóm ngưỡng mộ là nhóm mà người tiêu dùng muốn tham gia, hòa đồng. 

Nhóm tẩy chay là nhóm người tiêu dùng không chấp nhận hành vi của một nhóm 

người tiêu dùng nào đó, họ sẽ không có hành vi tiêu dùng giống với nhóm mà họ tẩy 

chay. 

  Gia đình: 

Là nhóm xã hội mà các thành viên có mối liên hệ nhất định được xã hội và pháp 

luật chấp nhận, cùng chung sống lâu dài và ổn định. 

Một số kiểu gia đình: 

Gia đình nhiều thế hệ chung sống: ông bà, cha mẹ, con cái, cháu chắt… 

Gia đình hạt nhân: gồm 1 cặp vợ chồng và những đứa con; đây là kiểu gia đình 

đang dần trở thành loại gia đình chính trong xã hội (Việt nam chiếm trên 75%). 

Gia đình phi truyền thống: gia đình chỉ có bố hoặc mẹ với con cái; gia đình của 

người sống độc thân. 

  Ảnh hưởng của đặc điểm hộ gia đình tới hành vi người tiêu dùng: 

Gia đình là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ nhất tới: nhân cách (lối sống, 

đạo đức, tình cảm, tâm lý); mối quan tâm, quan điểm; thái độ, cách cư xử… của con 

người, không chỉ với quyết định mua hiện tại mà còn tác động tới các hoạt động mua 

trong tương lai do truyền thống, văn hóa gia đình đã ngấm vào con người của người 

tiêu dùng trong một thời gian dài và thường xuyên. 

Gia đình được coi là một đơn vị kinh tế do kinh tế gia đình quyết định sức mua 

của người tiêu dùng và của toàn xã hội: trong gia đình thông thường chỉ có 1 số cá thể 
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có thu nhập và phải chịu chi phí cho cả những người không có thu nhập, những người 

này thậm chí lại là người chiếm mức chi tiêu lớn nhất: con cái chưa tới tuổi đi làm hoặc 

thất nghiệp, ông bà già… 

Đặc điểm của các kiểu tổ chức gia đình sẽ trực tiếp liên quan tới: các kiểu chi 

tiêu; cơ cấu, khối lượng và cách tổ chức mua sắm sản phẩm, dịch vụ. 

  Vai trò và địa vị xã hội: 

Mỗi một cá nhân tham gia vào nhiều nhóm khác nhau, tương ứng với nhóm họ sẽ 

có những vai trò và địa vị khác nhau và vì vậy với nhu cầu tiêu dùng cho mỗi nhóm 

khác nhau họ sẽ có những hành vi mua khác nhau, mặc dù ta không phủ nhận rằng các 

vai trò và địa vị có sự tác động lẫn nhau. 

Vai trò: bao hàm những hoạt động mà cá nhân phải thực hiện để hòa nhập vào 

nhóm xã hội mà họ tham gia. Mỗi vai trò kèm theo một địa vị, phản ánh sự kính trọng 

của xã hội giành cho vai trò đó. Theo Philip Kotler: vai trò là một tập hợp các hành 

động mà những người xung quanh chờ đợi ở người đó. 

 Địa vị: Mỗi một vai trò có một địa vị nhất định, nó phản ánh mức độ 

đánh giá tốt về nó của xã hội. 

 Quan hệ vai trò, địa vị và hành vi người tiêu dùng: 

Thể hiện vai trò và địa vị xã hội là nhu cầu của bản thân. Trong khi đó, cá nhân 

thường thể hiện vai trò và địa vị xã hội thông qua hành vi mua; qua đó khẳng định 

được địa vị và vai trò của mình trong xã hội và các nhà marketing phải cố gắng biến 

sản phẩm, hình ảnh quảng cáo thành các biểu tượng về địa vị mà người tiêu dùng - 

khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp mong đợi. 

Xác định được vai trò, địa vị xã hội của khách hàng mục tiêu và dự báo được họ 

cần mua những sản phẩm như thế nào, mua ra sao, mua khi nào, ở đâu; xây dựng 
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chương trình marketing - mix và định vị cần nhấn mạnh biểu tượng về địa vị xã hội của 

tập khách hàng mục tiêu. 

 Yếu tố cá nhân 

 Tuổi tác và vòng đời 

Với mỗi lứa tuổi, ở mỗi giai đoạn của cuộc sống, sức mua, thị hiếu, tính chất tiêu 

dùng các chủng loại sản phẩm/dịch vụ là khác nhau; nói cách khác hành vi mua, đặc 

điểm tiêu dùng tại mỗi lứa tuổi khác nhau là khác nhau. Doanh nghiệp có thể dựa vào 

tiêu chí tuổi tác này để xác định thị trường mục tiêu và xây dựng các chương trình 

marketing theo các nhóm tuổi và các giai đoạn của chu kỳ sống gia đình. 

 Nghề nghiệp 

Dựa vào tính cách, thói quen, sở thích và những điều kiện mà mỗi người tiêu 

dùng sẽ chọn cho mình một nghề nghiệp, tuy nhiên, trong quá trình làm việc, chịu tác 

động của đặc thù công việc và môi trường làm việc và sẽ ảnh hưởng ngược lại tới tính 

cách, đặc điểm của người tiêu dùng ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng của người tiêu 

dùng; Mặt khác, nghề nghiệp còn ảnh hưởng tới mức thu nhập của người tiêu dùng ảnh 

hưởng tới sức mua của người tiêu dùng. 

 Điều kiện kinh tế 

Điều kiện kinh tế quyết định tới sức mua của người tiêu dùng, sức mua của người 

tiêu dùng phụ thuộc vào khả năng tài chính và giá cả hàng hóa. 

Khả năng tài chính của người tiêu dùng phụ thuộc vào tình hình kinh tế vĩ mô, thu 

nhập cá nhân, tiền tiết kiệm, khả năng đi vay, quan điểm chi tiêu, lứa tuổi đang ở giai 

đoạn nào trong chu kỳ đời sống. 

Sự biến đổi của thu nhập cá nhân không hoàn toàn là yếu tố quyết định tới hành vi 

tiêu dùng của người tiêu dùng (có những sản phẩm/dịch vụ mặc dù thu nhập khả dụng 

biến đổi nhưng hành vi tiêu dùng đối với sản phẩm/dịch vụ đó vẫn không thay đổi). 
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Thu nhập cá nhân chỉ được coi là tiêu chí để phân khúc thị trường trong một nền 

kinh tế ổn định. 

 Nhân cách và sự tự quan niệm về bản thân 

Nhân cách là những đặc tính tâm lý nổi bật, đặc thù tạo ra thế ứng xử (những 

phản ứng đáp lại) có tính ổn định và nhất quán đối với môi trường xung quanh của mỗi 

con người. Nhân cách thường được mô tả bằng những đặc tính vốn có của cá thể: tính 

tự tin, thận trọng, tự lập, khiêm nhường, hiếu thắng, ngăn nắp, dễ dãi, năng động, bảo 

thủ, cởi mở. 

Quan điểm về bản thân (sự tự niệm): là hình ảnh trí tuệ của một cá nhân về chính 

bản thân họ, liên quan tới nhân cách của con người và ý thức của họ về bản thân nhà 

marketing phải xây dựng lên những sản phẩm, dịch vụ chứa đựng hình ảnh bản thân 

khách hàng. 

 Yếu tố tâm lý 

 Động cơ (sự thôi thúc) 

Động cơ là nhu cầu đã trở nên bức thiết buộc con người phải hành động để thỏa 

mãn nó. Động cơ là động lực gây sức ép, thúc đẩy con người hành động để thỏa mãn 

một nhu cầu hay ước muốn nào đó về vật chất hoặc tinh thần hoặc cả hai. 

Với học thuyết nhu cầu đã đặt ra, Maslow đi vào giải thích tại sao những con 

người ở những hoàn cảnh khác nhau, với những đặc điểm khác nhau lại có nhu cầu 

khác nhau. Tại sao người này làm việc cả ngày chỉ để kiếm tiền, còn người kia cũng 

làm việc cả ngày nhưng không phải để kiếm tiền mà chỉ là để thể hiện bản thân… 

Tháp nhu cầu của Maslow bao gồm năm mức: Nhu cầu sinh lý, Nhu cầu an toàn, 

Nhu cầu xã hội, Nhu cầu được tôn trọng, Nhu cầu tự khẳng định/ tự hoàn thiện, năm 

mức nhu cầu này được sắp xếp theo mức độ từ cấp thiết ít nhất tới cấp thiết nhiều nhất. 
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Con người sẽ cố gắng thỏa mãn nhu cầu trước hết là những nhu cầu cấp thiết nhất tới 

nhu cầu cấp thiết ít nhất. 

 Nhận thức 

Nhận thức là một quá trình thông qua đó cá thể tuyển chọn, tổ chức và giải thích 

thông tin đến để tạo ra một bức tranh có ý nghĩa về thế giới xung quanh. 

Con người có thể có phản ứng khác nhau đối với cùng một tác nhân kích thích do 

nhận thức có sự chọn lọc, bóp méo có chọn lọc và ghi nhớ có chọn lọc.  

Mọi nỗ lực của marketing cần phải tạo ra những hình ảnh, thông điệp một cách tốt 

nhất tới được khách hàng mục tiêu và đảm bảo những thông điệp được truyền đi có thể 

tới đúng địa chỉ cần nhận và địa chỉ nhận thông điệp giải mã/nhận thức thông điệp 

đúng với mục đích của người truyền thông điệp; và trên hết sự truyền tin của doanh 

nghiệp phải để lại được hình ảnh tốt đẹp trong tâm chí người tiêu dùng. 

  Sự hiểu biết (kinh nghiệm) 

Là trình độ hiểu biết về cuộc sống của con người. Là sự tích lỹ vốn sống của con 

người thông qua sự trải nghiệm (sự học hỏi và từng trải trong cuộc sống). 

 Niềm tin và quan điểm 

Niềm tin: là những nhận định chứa đựng những ý nghĩa cụ thể về sự vật hoặc hiện 

tượng mà mỗi con người có được. Niềm tin gây ảnh hưởng quan trọng tới hoạt động 

định vị hình ảnh sản phẩm/dịch vụ trong tâm trí khách hàng, nếu làm khách hàng mất 

niềm tin, doanh nghiệp sẽ mất đi rất nhiều thứ: công sức xây dựng niềm tin trước đó, 

sự giảm sút về doanh số, hình ảnh công ty bị ảnh hưởng…. 

Quan điểm: là tập hợp những đánh giá, cảm xúc và khuynh hướng hành vi có tính 

nhất quán về những gì diễn ra trong cuộc sống của mỗi con người. Quan điểm tạo cho 

mỗi người một tâm thế liên quan đến tình cảm và tư duy về khách thể, những cảm giác: 
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Nhận biết 
nhu cầu 

Tìm kiếm 
thông tin 

Đánh giá 
các lựa 
chọn 

Quyết định 
mua 

Hành vi 
sau khi 

mua 

thích, không thích, gần gũi hoặc xa lánh… cách đánh giá, biểu lộ những phản ứng của 

con người, chịu ảnh hưởng quan trọng của quan điểm. 

2.1.1.3. Quá trình ra quyết định mua của người tiêu dùng  

Để dẫn tới hành động mua hàng, theo Philip Koter người tiêu dùng trải qua 5 giai 

đoạn:  

 

 

Hình 2. 1: Mô hình ra quyết định mua 

 

 Giai đoạn 1: Nhận biết nhu cầu/Ý thức vấn đề 

Bắt đầu từ khi người tiêu dùng cảm thấy có sự khác biệt giữa tình trạng thực tế và 

tình trạng mong muốn, hình thành lên nhu cầu. 

Nguyên nhân của sự hình thành nhu cầu này đó là do người tiêu dùng chịu những 

tác nhân kích thích từ bên trong hoặc từ bên ngoài. 

Các doanh nghiệp cần phải chú ý tìm hiểu: những hoàn cảnh làm nhu cầu nảy 

sinh, đó là những nhu cầu gì, cái gì làm nhu cầu xuất hiện, nhu cầu đó hướng tới hàng 

hóa/dịch vụ nào để thỏa mãn; mặt khác, doanh nghiệp cũng cần phải tìm kiếm các kích 

thích marketing phù hợp có khả năng có thể gợi mở, khêu gợi nhu cầu, thúc đẩy nhu 

cầu trở thành động lực (ham muốn). 

 Giai đoạn 2: Tìm kiếm thông tin 

Ngay khi nhu cầu đã xuất hiện, một phản ứng thường trực người tiêu dùng đó là 

đi tìm hiểu thêm thông tin phục vụ cho việc thỏa mãn nhu cầu. Mục đích tìm kiếm 

thêm thông tin đó là: hiểu rõ hơn về sản phẩm/thương hiệu, hoạt động cung ứng của 
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các doanh nghiệp liên quan tới các phương án lựa chọn của khách và giảm rủi ro trong 

mua sắm, tiêu dùng. 

Mức độ tìm kiếm thông tin như thế nào đối với từng nhu cầu của từng người khác 

nhau là khác nhau: có thể là chỉ chú ý hơn tới các thông tin liên quan tới nhu cầu, hay 

tham khảo, tìm kiếm thông tin một cách nhanh chóng theo nhiều cách và nhiều nguồn 

khác nhau. 

Các nguồn thông tin: Tùy từng tính chất hàng hóa dịch vụ khách hàng có thể chọn 

một hoặc một vài nguồn thông tin trước khi đưa ra quyết định mua hoặc không mua 

hàng: từ cá nhân (bạn bè, hàng xóm, đồng nghiệp, người quen…); thông tin thương 

mại (quảng cáo, thông qua người bán hàng, bao bì, triển lãm); thông tin phổ thông 

(phương tiện thông tin đại chúng, các tổ chức nghiên cứu….), kinh ngiệm thực tế 

(dùng thử, sờ vào, nghiên cứu…). 

 Giai đoạn 3: Đánh giá các phương án 

Sau khi tìm kiếm đầy đủ thông tin về các sản phẩm/ dịch vụ của các doanh nghiệp 

có khả năng làm thỏa mãn nhu cầu của bản thân, người tiêu dùng sẽ hình thành được 

một tập hợp các nhãn hiệu, mỗi nhãn hiệu có những đặc trưng điển hình khác nhau. 

Khách hàng đánh giá các phương án để chọn ra phương án mà người tiêu dùng cho là 

tối ưu nhất, phù hợp với họ nhất.  Đây được coi là quá trình sắp xếp các “giá trị” của 

các tiêu chí đánh giá về sản phẩm, dịch vụ của khách hàng. 

 Giai đoạn 4: Quyết định mua hàng 

Sau khi đánh giá các phương án, khách hàng đã hình thành lên một danh sách xếp 

hạng các phương án, hình thành ý định mua. Tuy nhiên từ chỗ có ý định mua đến chỗ 

quyết định mua khách hàng còn chịu ảnh hưởng bởi một số tác động khác có thể làm 

thay đổi ý định của khách hàng: thái độ của những người có khả năng tác động đến 

quyết định của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ khách hàng định mua, ảnh hưởng 
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của những tác động khách quan (yếu tố ngoài dự kiến): đột nhiên khách hàng bị tai 

nạn, bị mất ví tiền (không còn tiền để mua)… 

 Giai đoạn 5: Đánh giá sau khi mua 

Hành vi sau mua là tập hợp các cảm xúc, thái độ, quan điểm và hành động của 

người tiêu dùng khi họ tiêu dùng sản phẩm của doanh nghiệp.  

Đánh giá sau khi mua liên quan trực tiếp tới mức độ hài lòng của khách hàng sau 

khi sử dụng sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp: hài lòng hay không hài lòng.  

Sau khi mua và sử dụng sản phẩm/dịch vụ, khách hàng sẽ thỏa mãn hoặc không 

thỏa mãn với sản phẩm phuc thuộc vào mức độ chênh lệnh giữa kỳ vọng của khách 

hàng trước khi mua sản phẩm so với chất lượng thực sự của hàng hóa/dịch vụ đem lại 

khi sử dụng. 

Nếu hài lòng: Khả năng họ sử dụng lại, mua lại sản phẩm của doanh nghiệp là cao 

và họ sẽ trở thành kênh truyền thông hữu ích nhất của doanh nghiệp; 

Nếu không hài lòng: Khả năng họ quay lại sử dụng dịch vụ/hàng hóa của doanh 

nghiệp là thấp và nguy hại hơn là họ sẽ đi nói với các đối tượng khác. 

2.2.  Mô hình nghiên cứu  

2.2.1. Các mô hình nghiên cứu hành vi người tiêu dùng  

2.2.1.1. Mô hình hành động hợp lý (Theory Of Reasoned Action – 

TRA)  

Thuyết hành động hợp lý - TRA (Fishbein, M. & Ajzen 1975) thể hiện sự phối 

hợp của các thành phần của thái độ trong một cấu trúc được thiết kế để dự đoán và giải 

tích tốt hơn về hành vi người tiêu dùng trong xã hội dựa trên hai Khái niệm cơ bản đó: 

(1) Thái độ của người tiêu dùng đối với việc thực hiện hành vi  
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(2) Các chuẩn mực chủ quan của người tiêu dùng  

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 2: Thuyết hành động hợp lý TRA 

 

2.2.1.2. Mô hình về lý thuyết tín hiệu 

Erdem và Swait (1998) xem xét tính không hoàn hảo và bất cân xứng thông tin 

của thị trường ảnh dưởng đến thái độ và hành vi của người tiêu dùng như thế nào, dẫn 

đến sự tiếp cận thích hợp về phương diện nhận thức và phương diện tín hiệu đối với 

hành vi người tiêu dùng, cũng như nhấn mạnh vai trò của sự tín nhiệm (credibility) và 

tính minh bạch (clearity) trong việc giải thích chất lượng cảm nhận và rủi ro cảm nhận 

của con người. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 3: Mô hình lý thuyết tín hiệu 
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2.2.1.3. Mô hình về xu hướng tiêu dùng 

Dựa trên mô hình của Zeithaml (1998) giả định giá và thương hiệu là hai yếu tố 

quan trọng của chất lượng cảm nhận và có tác động tích cực đến xu hướng tiêu dùng. 

Dodds, Monroe, Grewal năm 1991 đã xây dựng mô hình kiểm định các quan hệ trực 

tiếp và gián tiếp giữa các tính hiệu ngoại sinh (giá, thương hiệu, tên cửa hiệu) lên việc 

đánh giá sản phẩm của người mua về các nhân tố liên quan đến nhận thức và có tác 

động đến xu hướng tiêu dùng. Nhiên cứu cho thấy vài trò quan trọng của giá trị mà 

người tiêu dùng cảm nhận. Giá trị này có thể thúc đẩy hay cản trở việc tiêu dùng một 

thương hiệu nào đó, bởi vì giá trị này là kết quả của chất lượng nhận được và chi phí 

phải bỏ ra của người tiêu dùng.  

 

 

Hình 2. 4: Mô hình xu hướng tiêu dùng 
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2.2.2. Các nghiên cứu trước đó về hành vi người tiêu dùng 

2.2.2.1. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng rau an 

toàn tại thành phố Cần Thơ 

Bài nghiên cứu của 2 tác giả Nguyễn Văn Thuận và Võ Thành Danh năm 2011 

cho thấy 5 yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng ra an toàn tai tp Cần Thơ là: uy tính 

nhà phân phối, chất lượng rau (tươi, đẹp, sạch) và chủng loại rau, thuận tiện mua sắm, 

giá cả hợp lý, thái độ phục vụ tốt. 

 

 

Hình 2. 5: Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng rau an toàn tại thành 

phố Cần Thơ  

(Nguồn: www.more.edu.vn) 
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2.2.2.2. Nghiên cứu “Hành vi tiêu dùng sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi 

tại thành phố Cần Thơ” 

Theo 2 tác giả Lê Thị Thu Trang và Trần Nguyễn Toàn Trung, 2014 – Các yếu tố 

ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sữa bột cho bé dưới 6 tháng tuổi tại tp Cần Thơ bao 

gồm bao bì và thương hiệu, chiêu thị, công dụng, giá cả và chất lượng, nhóm ảnh 

hưởng, tiện lợi. 

 

Hình 2. 6: Hành vi tiêu dùng sữa bột cho trẻ em dưới 6 tuổi tại thành phố Cần Thơ 

(Nguồn: www.more.edu.vn) 

2.2.2.3. Nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng cà 

phê nguyên chất trên thị trường TP. HCM” 

Theo tác giả Trần Quang Hoàng Oanh đã chỉ ra 4 yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu 

sử dụng cà phê nguyên chất của trên thị trường TP. HCM bao gồm: Yếu tố thương hiệu 

và sản phẩm, ý thức bảo vệ sức khỏe, yếu tố cá nhân và yếu tố ảnh hưởng xã hội. 

Quyết định lựa chọn sữa bột cho bé 

Bao bì và thương hiệu 

Chiêu thị 

Công dụng 

Giá cả và chất lượng 

Nhóm ảnh hưởng 

Tiện lợi 
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Hình 2. 7: Mô hình các yếu tố ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng cà phê nguyên chất tại 

TP. HCM  

(Nguồn: luanvan.net) 

2.2.2.4. Mô hình đề xuất 

Từ các cơ sở lý thuyết và các mô hình nghiên cứu về các yếu tố tác động đến 

hành vi, quyết định mua hàng và cảm nhận của khách hàng về sản phẩm/dịch vụ đã 

nêu trên nhóm đề xuất một số yếu tố tác động đến hành vi tiêu dùng cà phê nguyên 

chất tại các nhà hàng cà phê nguyên chất của giới trẻ bao gồm: 

 Yếu tố thương hiệu và sản phẩm (H1) 

  Yếu tố giá cả cảm nhận (H2) 

  Yếu tố cá nhân (H3) 

  Mật độ phân phối (H4) 

  Yếu tố chiêu thị (H5) 

  Ý thức về sức khỏe khi sử dụng (H6) 
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Ý thức bảo vệ sức khỏe 

Sản phẩm, thương hiệu 

Yếu tố cá nhân 

Ảnh hưởng xã hội 
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Hình 2. 8: Mô hình nhóm tác giả đề xuất 

 

Nhân khẩu học (nghề nghiệp, 

thu nhập, giới tính) 
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Xác định mục tiêu 

nghiên cứu 

Cơ sở lý thuyết 

Định tính (phỏng vấn trực tiếp, n=20) 

Định lượng sơ bộ (khảo sát sơ bộ n=50) 

Cronbach alpha và EFA 

Loại các biến có hệ số tương quan biến  - tổng nhỏ 

Kiểm tra hệ số alpha 

Loại các biến có trọng số EFA nhỏ  

Cronbach alpha và EFA 

Loại các biến có hệ số tương quan biến  - tổng nhỏ 

Định lượng chính thức (phỏng vấn trực tiếp, n=300) 

Phân tích kết quả khảo sát 

 

Thang đo nháp  

Thang đo 

chính thức 

Đề xuất giải pháp thúc đẩy quá trình sử dụng cà phê 

nguyên chất của giới trẻ 

 

CHƯƠNG 3:  

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

3.1.  Quy trình nghiên cứu  

Nhóm nghiên cứu thực hiện bài nghiên cứu theo quy trình được thể hiện trong hình: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1: Qui trình nghiên cứu 
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3.2.  Xây dựng thang đo 

3.2.1.  Xác định các thang đo 

Từ mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên 

chất của giới trẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó:  

- Thương hiệu và sản phẩm được thể hiện qua cà phê có nguồn gốc rõ ràng, là sản 

phẩm của doanh nghiệp có danh tiếng, đa dạng về thương hiệu, sản phẩm có đầy 

đủ chứng nhận đảm bảo chất lượng, có bao bì đẹp, bắt mắt và hương thơm tự 

nhiên. 

- Giả cả của sản phẩm được cảm nhận qua: giá thành sản phẩm cà phê nguyên 

chất cao, giá cả phù hợp với chất lượng và quy trình sản xuất đạt chuẩn. 

- Yếu tố cá nhân được thể hiện qua việc bản thân là người yêu thích cà phê, yêu 

thích vẻ đẹp tự nhiên của cà phê nguyên chất và thích hương vị tự nhiên nguyên 

chất của cà phê. 

- Mật độ phân phối của cà phê nguyên chất thể hiện qua việc sản phẩm được bán 

ở nhiều nơi, dễ dàng tìm thấy khi có nhu cầu, được bán trực tiếp tại các cửa 

hàng cà phê rang xay tại chỗ. 

- Yếu tố chiêu thị được thể hiện qua việc cà phê nguyên chất đang được quảng 

cáo thường xuyên hơn và với nội dung hấp dẫn, khiến người xem có thể tin 

tưởng hơn khi sử dụng. Ngoài ra, nó còn thể hiện qua việc doanh nghiệp kinh 

doanh cà phê nguyên chất có áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, 

đầu tư vào các bài viết trên mạng xã hội và đào tạo nhân viên giỏi để có những 

tác động tích cực nhất từ nhân viên bán hàng. 

- Ý thức về sức khỏe khi sử dụng cà phê nguyên chất được thể hiện qua việc cà 

phê phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nguyên chất tự nhiên, đảm bảo 

hương vị và không có trộn lẫn các tạp chất gây hại khác. Ngoài ra, sử dụng cà 
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phê nguyên chất còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe, giúp tinh thần minh mẫn, 

tỉnh táo, giúp kích thích tư duy sáng tạo trong học tập và công việc. 

 Các giả thuyết nghiên cứu 

 H1: Thương hiệu và sản phẩm có tác động đến hành vi sử dụng cà phê 

nguyên chất của giới trẻ 

 H2: Giá cả có tác động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ 

 H3: Yếu tố cá nhân có tác động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của 

giới  

 H4: Mật độ phân phối cà phê nguyên chất có tác động đến hành vi sử dụng 

cà phê của giới trẻ 

 H5: Đầu tư cho chiêu thị có tác động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên 

chất của giới trẻ 

 H6: Ý thức về sức khỏe có tác động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất 

của giới trẻ 

 H7: Có sự khác biệt về đánh giá của khách hàng đối với các yếu tố có tác 

động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất theo các đặc điểm cá nhân của 

giới trẻ 

3.2.2. Xác định các biến quan sát 

Thang đó nháp được phát triển dựa trên mô hình các yếu tố chính tác động đến 

hành vi tiêu dùng cà phê nguyên chất của giới trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả 

là thang đó nháp các yếu tố chính tác động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất 

được phát triển dưới hình thức thang đó Likert năm bậc từ 1 – 5 (1 – hoàn toàn không 

đồng ý và 5 – hoàn toàn đồng ý 

Nhóm nghiên cứu đề xuất  06 thang đo ảnh hưởng đến hành vì sử dụng sản phẩm 

cà phê nguyên chất của giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh, ở mỗi thang đo có một số biến 

quan sát nhất định được trình bày trong bảng sau: 
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TH Thương hiệu, sản phẩm (TH) 

TH1 Loại cà phê nguyên chất có nguồn gốc rõ ràng 

TH2 Cà phê nguyên chất của doanh nghiệp có danh tiếng 

TH3 Cà phê nguyên chất có đầy đủ chứng nhận đảm bảo chất lượng 

TH4 Loại cà phê nguyên chất có bao bì đẹp 

TH5 Loại cà phê nguyên chất có hương vị và hương thơm tự nhiên 

TH6 Loại cà phê nguyên chất có giá thành phù hợp 

GC Giá cả (GC) 

GC1 Giá thành của cà phê nguyên chất cao 

GC2 
Giá cà phê nguyên chất cao vì quy trình sản xuất đạt chuẩn và có chất 

lượng 

GC3 
Tôi vẫn sẽ mua cà phê nguyên chất mặc dù giá cao hơn so với cà phê 

bình thường 

CN Yếu tố cá nhân (CN) 

CN1 Thể hiện là người hiểu biết về cà phê khi sử dụng cà phê nguyên chất 

CN2 Là người yêu thích cà phê 

CN3 Thích hương vị tự nhiên của cà phê nguyên chất 

CN4 Tôi cảm thấy thích vẻ đẹp nguyên chất của cà phê 

PP Mật độ phân phối (PP) 

PP1 Tôi chọn mua cà phê nguyên chất vì nó được bán ở nhiều nơi 

PP2 Tôi chọn mua cà phê nguyên chất vì dễ dàng tìm thấy khi có nhu cầu 

PP3 
Tôi cảm thấy thích sử dụng cà phê nguyên chất tại quán cà phê rang 

xay tại chỗ 

CT Yếu tố chiêu thị (CT) 

CT1 Cà phê nguyên chất đang có nhiều quảng cáo khiến tôi tin tưởng hơn 

CT2 Đang có những quảng cáo thu hút 

CT3 Có nhiều chương trình khuyến mãi 

CT4 Có những bài viết hay trên báo điện tử và mạng xã hội 

SK Ý thức về sức khỏe (SK) 

SK1 Sử dụng cà phê nguyên chất có chứa nhiều chất chống oxi hóa và tốt 
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cho hệ tim mạch của tôi 

SK2 Sử dụng cà phê nguyên chất giúp tôi kích thích sự sáng tạo 

SK3 
Sử dụng cà phê nguyên chất giúp tôi có tinh thần thoải mái và sáng 

suốt 

SK4 Cà phê nguyên chất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm 

SK5 Sử dụng cà phê nguyên chất vì nó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe 

HV Nhóm Hành Vi (HV) 

HV1 
Tôi sẽ sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) cà phê thường xuyên hơn nếu 

biết đó là cà phê nguyên chất 

HV2 
Tôi sẽ sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) cà phê nguyên chất nếu dễ 

dàng tìm thấy khi có nhu cầu 

HV3 
Tôi sẽ sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) cà phê nguyên chất nếu có 

chương trình khuyến mãi hấp dẫn 

HV4 
Tôi sẽ sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) cà phê nguyên chất mặc dù giá 

cao hơn so với cà phê thường 

HV5 
Tôi sẽ sử dụng (hoặc tiếp tục sử dụng) cà phê nguyên chất vì lợi ích 

sức khỏe nó mang lại 

HV6 
Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè/người thân/đồng nghiệp sử dụng cà phê 

nguyên chất 

Bảng 3. 1: Các biến quan sát 

3.2.3. Xây dựng thang đo 

Các thang đo được xây dựng và phát triển từ cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên 

cứu.  Trước khi hình thành thang đo chính thức cho mục tiêu nghiên cứu, các cuộc 

phỏng vấn sâu đã được thực hiện để hiểu rõ nội dung các khái niệm và ý nghĩa từ ngữ. 

Các biến quan sát trong bảng câu hỏi sử dụng thang đo Likert 5 điểm với lựa chọn số 1 

có nghĩa là “rất không đồng ý”, số 2 có nghĩa là “không đồng ý”, số  3 có nghĩa là 

“không ý kiến”, số 4 có nghĩa là “đồng ý”, số 5 có nghĩa là “rất đồng ý”. Sử dụng thang 

đo này trong nghiên cứu kinh tế xã hội vì các vấn đề kinh tế xã hội đều mang tính đa 

khía cạnh. 
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Y = 5n +  50 

3.3.  Xác định số mẫu khảo sát 

Có nhiều phương pháp chọn mẫu khảo sát như áp dụng phương pháp của các điều 

tra đã có, hỏi ý kiến các chuyên gia, những người có kinh nghiệm trong lĩnh vực khảo 

sát thị trường hoặc áp dụng những công thức tính mẫu đã có sẵn. Ở bài nghiên cứu 

Những yếu tố tác động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ tại thành 

phố Hồ Chí Minh, nhóm nghiên cứu quyết định sử dụng phương pháp áp dụng công 

thức tính toán số mẫu sẵn có như sau: 

 

 

Trong đó:  

 Y: Số mẫu tối thiểu cần khảo sát 

 n: Số biến quan sát  

Sau quá trình thảo luận nhóm và phỏng vấn chuyên gia về lĩnh vực kinh doanh cà 

phê nguyên chất tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, nhóm đã đề xuất 07 thang đo ảnh 

hưởng đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ, ở mỗi thang đo có một số 

biến quan sát cụ thể được trình bày ở bảng sau: 

STT THANG ĐO SỐ BIẾN QUAN SÁT 

1 Thương hiệu, sản phẩm 6 

2 Giá cả cảm nhận 3 

3 Yếu tố cá nhân 4 

4 Mật độ phân phối 4 

5 Yếu tố chiêu thị 5 

6 Ý thức về sức khỏe 6 

7 Hành vi người tiêu dùng 6 

Tổng cộng 34 

Bảng 3. 2: Các thang đo 
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 Tổng số biến quan sát nhóm đề xuất là 34 biến, như vậy, áp dụng công thức 

phía trên ta có Y = 34 x 5 + 50 = 220. 

 Vậy số mẫu khảo sát tối thiểu nhóm nghiên cứu thực hiện là 220 mẫu. 

3.4.  Phương pháp nghiên cứu 

3.4.1. Nghiên cứu sơ bộ định tính 

Bắt đầu quá trình nghiên cứu định tính, nhóm nghiên cứu thực hiện tìm kiếm và 

sàn lọc dữ liệu sơ cấp bằng các phương pháp sau: 

 Phương pháp quan sát (observation): 

+ Quan sát trực tiếp: quan sát hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ tại 

các nhà hàng cà phê nguyên chất tại thành phố Hồ Chí Minh. 

 Phương pháp phỏng vấn cá nhân trực tiếp (personal interview) 

+ Phỏng vấn cá nhân online và phỏng vấn cá nhân trực tiếp. Tiến hành phỏng vấn 

online qua các phương tiện giao tiếp trực tuyến để thu thập dữ liệu. 

3.4.2. Nghiên cứu định lượng 

Khảo sát bằng bảng câu hỏi gồm khảo sát online và khảo sát trực tiếp. 

Đối tượng khảo sát: khách hàng là giới trẻ có dộ tuổi từ 18 đến 30 có sử dụng cà 

phê nguyên chất tại các quán cà phê take away, quán cà phê rang xay tại chỗ và phổ 

biến tại thành phố Hồ Chí Minh như Milano, Viva Star Coffee, The Coffee Bean & 

Tea Leaf, Urban Station, The Coffee House,… 
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CHƯƠNG 4 

PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Trong thời gian nghiên cứu, tổng cộng có 300 bảng câu hỏi điều tra được phân 

phát bằng nhiều hình thức phát trực tiếp cho người các đối tượng khảo sát tại thành phố 

Hồ Chí Minh tại các trường đại học lớn như Đại Học Tài Chính – Marketing, trường 

Đại học Tôn Đức Thắng,… và một số khu vực khác trong thành phố như các quán cà 

phê, các điểm phân phối cà phê…Kết quả khảo sát thu được 250 bảng khảo sát. Bên 

cạnh đó, nhóm nghiên cứu sử dụng bảng câu hỏi thiết kế trên Internet, thông qua mạng 

xã hội facebook, gửi qua email, mẫu thu được từ khảo sát online là 100 bảng. Kết thúc 

điều tra, sau khi tiến hành kiểm tra và loại bỏ những bảng câu hỏi bị lỗi do đáp viên 

điền thiếu thông tin, đáp viên đọc sai câu hỏi dẫn đến trả lời sai. Ngoài ra, đối tượng 

nghiên cứu của đề tài chỉ là những bạn trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 30 có sử dụng cà phê 

nguyên chất trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, một số đối tượng chưa sử 

dụng cà phê nguyên chất, có độ tuổi dưới 18 hoặc trên 30 và đang sinh sống ở khu vực 

khác thành phố Hồ Chí Minh sẽ bị loại khỏi phạm vi phân tích. Số lượng phiếu điều tra 

trực tiếp và khảo sát online phù hợp được đưa vào thống kê phân tích là 322 phiếu, đạt 

tỷ lệ gần 92%. 

4.1.  Tổng quan trị trường cà phê tại Việt Nam 

4.1.1. Tổng quan thị trường cà phê tại Việt Nam và TP.HCM 

Cà phê là một loại thức uống màu đen có chứa chất caffein và được sử dụng rộng 

rãi trên toàn thế giới, được sản xuất từ những hạt cà phê được rang lên rồi xay thành 

bột. Cà phê được sử dụng lần đầu tiên vào thế kỉ thứ 9, khi nó được khám phá ra từ 

vùng cao nguyên Ethiopia. Từ đó, nó lan ra Ai Cập và Yemen và tới thế kỉ thứ 15 thì 

đến Armenia, Persia, Thổ Nhĩ Kỳ và phía bắc Châu Phi. Từ thế giới Hồi giáo, cà phê 

đến Ý, sau đó là phần còn lại của Châu Âu, Indonesia và Mĩ. Ngày nay, cà phê là một 

trong những thức uống thông dụng toàn cầu. 
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Không giống như các loại đồ uống khác, chức năng chính của cà phê không phải 

là giải khát, mặc dù người dân Mỹ uống nó như thức uống giải khát. Nhiều người uống 

nó với mục đích tạo cảm giác hưng phấn. Theo một nghiên cứu được công bố vào 

tháng 8 năm 2005 của nhà hoá học Mỹ Joe Vinson thuộc Đại học Scranton thì cà phê là 

một nguồn quan trọng cung cấp các chất chống ôxi hóa (antioxidant) cho cơ thể, vai trò 

mà trước đây người ta chỉ thấy ở hoa quả và rau xanh. Những chất này cũng gián tiếp 

làm giảm nguy cơ bị ung thư ở người. 

Xuất xứ của hạt cà phê được kể theo một truyền thuyết đã được ghi lại trên giấy 

vào năm 1671, những người chăn dê ở Kaffa (thuộc Ethiopia ngày nay) phát hiện ra 

một số con dê trong đàn sau khi ăn một cành cây có hoa trắng và quả màu đỏ đã chạy 

nhảy không mệt mỏi cho đến tận đêm khuya. Họ bèn đem chuyện này kể với các thầy 

tu tại một tu viện gần đó. Khi một người chăn dê trong số đó ăn thử loại quả màu đỏ đó 

anh ta đã xác nhận công hiệu của nó. Sau đó các thầy tu đã đi xem xét lại khu vực ăn 

cỏ của bầy dê và phát hiện ra một loại cây có lá xanh thẫm và quả giống như quả anh 

đào. Họ uống nước ép ra từ loại quả đó và tỉnh táo cầu nguyện chuyện trò cho đến tận 

đêm khuya. Như vậy có thể coi rằng nhờ chính đàn dê này con người đã biết được cây 

cà phê. 

Cách thức pha chế cà phê truyền thống của người Ethiopia có lẽ là cách thức cổ 

xưa nhất. Hạt cà phê được cho vào một cái chảo sắt to và rang lên, sau đó được nghiền 

vụn ra hoặc cho vào cối giã. Chỗ hạt giã vụn đó được trộn với đường trong một cái 

bình gọi là jebena (một loại bình cổ thon có quai), nấu lên và đổ ra bát.  

Đồn điền cà phê đầu tiên được lập ở Việt Nam là do người Pháp khởi sự ở gần Kẻ 

Sở, Bắc Kỳ vào năm 1888. Giống cà phê arabica (tức cà phê chè) được trồng ở ven 

sông. Sau việc canh tác cà phê lan xuống vùng Phủ Lý, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ 

An, Kon Tum và Di Linh. Năm 1937-1938 tổng cộng trên lãnh thổ Việt Nam có 
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13.000 ha cà phê, cung ứng 1.500 tấn. Hiện tại,Việt Nam có 3 loại cà phê chính, đó là 

Arabica, Robusta và Kopi Luwak. 

Theo nhà văn, nhà Nam bộ Sơn Nam, năm 1864, Sài Gòn xuất hiện 2 quán cà phê 

đầu tiên do người Pháp làm chủ là Lyonnais (trên đường Lý Tử Trọng ngày nay) và 

Café de Pari (nằm trên đường Đồng Khởi ngày nay).Đến nay, tại thành phố Hồ Chí 

Minh, các quán cà phê từ sang trọng đẳng cấp đến những quán bình dân, vỉa hè mọc 

lên ở khắp nơi, đáp ứng nhu cầu thưởng thức cà phê của người tiêu dùng.  

Trong nhiều năm gần đây, Việt Nam đã trở thành nước xuất khẩu cà phê đứng thế 

hai thế giới chỉ sau Brazil, và đứng đầu về xuất khẩu cà phê Robusta. Không chỉ đem 

về nhiều ngoại tệ cho đất nước, cây cà phê đang ngày càng giữ vị trí quan trọng trong 

nền kinh tế của nước ta. 

Tuy nhiên Việt Nam chủ yếu xuất khẩu thô (95%) và chỉ 5% là để phục vụ nhu 

cầu trong nước. Trong khi thị trường nội địa có nhu cầu khá lớn nhưng lại không được 

đáp ứng, tình trạng cà phê trộn lẫn tạp chất làm xôn xao dư luận gần đây đã làm mất 

niềm tin vào người tiêu dùng.  

4.1.2. Tìm hiểu về cà phê nguyên chất  

Uống cà phê là một nét văn hóa trong ẩm thực không chỉ của Việt Nam mà trên 

toàn thế giới. Dường như tận hưởng tách cà phê hàng ngày đã ăn sâu vào thói quen của 

mỗi người, từ cụ già đến những cô cậu thanh niên. Các quán cà phê mọc lên san sát 

nhau với muôn hình vạn trạng, từ những quán cóc vỉa hè đến những quán cà phê sang 

trọng. Điều đó đã thúc đẩy ngành kinh doanh cà phê phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. 

4.1.2.1. Cà phê nguyên chất là gì? 

 Cà phê nguyên chất là cà phê được chế biến từ nguyên liệu 100% hạt cà phê 

nguyên chất không pha trộn bất kì các loại tạp chất nào như bắp, đậu nành, đậu đen.. và 
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các chất hóa học tạo hương liệu, tạo màu. Hạt cà phê sạch được ủ, rang và chế biến 

cùng với bơ hoặc rượu vang ở nhiệt độ áp suất phù hợp để giữ được vị đậm đà, sâu 

lắng, thức dậy khẩu vị của người sành cà phê. Cà phê nguyên chất được rang xay cẩn 

thận để có thể có hương vị cũng như chất lượng ngon nhất. Tùy thuộc vào khả năng, 

cảm nhận và kinh nghiệm của từng người rang, mà cà phê sẽ có mùi và hương vị khác 

nhau( đặc biệt không dùng thêm phụ liệu, chỉ rang đơn thuần). 

Tuy nhiên, một số doanh nghiệp, cá nhân vì lợi nhuận trước mắt đã chế biến cà 

phê trộn với đậu nành, bắp rang cháy rồi bán với mức giá rẻ. Những quán cà phê, 

người tiêu dùng chưa nhận biết được cà phê nguyên chất và cà phê bẩn, vì muốn giá rẻ 

nên đã chọn mua những loại cà phê lẫn tạp chất, ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều đó thật 

đáng buồn khi Việt Nam là nước xuất khẩu nhất nhì về cà phê. 

4.1.2.2. Phân loại cà phê nguyên chất 

Việt Nam có những giống cà phê ngon, hàng năm nước ta xuất khẩu trên một 

triệu tấn cà phê, phục vụ cho việc thưởng thức cà phê của nhiều người trên thế  giới. 

Trong đó, Mo-Ka là một giống cà phê thơm ngon tuyệt vời, được xếp hạng hàng 

đầu.  Ở nước ta Mo-Ka chất lượng cao trồng được ở vùng Đà-lạt, Lâm-đồng với độ cao 

từ 1300-1500m. Yếu tố thổ nhưỡng và khí hậu cao nguyên như vậy tạo nên hương vị 

và danh tiếng của giống cà-phê Mo-Ka độc đáo này.Trước hết cà phê có hai giống 

chính khác nhau là Robusta và Arabica. Rubusta, như cái tên nó thể hiện, rất là robust, 

tức là mạnh, là nhiều cafeine, là mất ngủ nhiều. Arabica thì trái lại, ít độc hại hơn, 

nhưng có nhiều hương thơm (aroma). Nghệ thuật sản xuất cà phê bắt đầu từ việc lựa 

chọn hạt cà phê, và pha một tỷ lệ thích hợp giữa hai giống cà phê này. 

 Arabica 

Là loại cà phê hạt hơi dài, được trồng ở độ cao trên 600m, khí hậu mát mẻ, được 

trồng chủ yếu ở Braxin, và chiếm tới 2/3 lượng cà phê hiện nay trên thế giới. 
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Cách chế biến mới là điểm tạo ra sự khác biệt giữa Arabica va Robusta. Quả Ara-

bica được thu hoạch, rồi lên men (ngâm nước cho nở...) rồi rửa sạch rồi sấy. Chính vì 

thế, vị của Arabica hơi chua, và đây cũng được coi là 1 đặc điểm cảm quan của loại cà 

phê này. Vì thế, nói đến "hậu vị" của cà phê là có thật, nhưng không phải là vị chua, 

mà phải chuyển từ chua sang đắng (kiểu socola, sau khi nuốt mới là cà phê ngon). 

Người ta thường ví vị chua đó giống như khi mình ăn chanh, sẽ thấy rất chua, nhưng 

lập tức thấy được vị đắng của vỏ. Cách cảm nhận vị chua của cà phê cũng như vậy. 

 Robusta 

Hạt nhỏ hơn arabica, và được sấy trực tiếp, không phải lên men, vị đắng chiếm 

chủ yếu, vị mạnh mẽ hơn. Được trồng ở độ cao dưới 600m, khí hậu nhiệt đới, vì thế có 

mặt ở nhiều nước hơn (VN chỉ trồng loại này). Việt nam là cường quốc xuất khẩu cà 

phê đứng hàng thứ hai trên thế giới (sau Brazin) và phần lớn là robusta, tổng lượng 

chiếm 1/3 lượng cà phê tiêu thụ trên toàn thế giới.  

 Culi 

Là những hạt cà phê no tròn. Đặc biệt là trong một trái chỉ có duy nhất một hạt. 

Vị đắng gắt, hương thơm say đắm, hàm lượng cafein cao, nuớc màu đen sánh đó là 

những gì mà cà phê Culi mang đến. Đó là quá trình kết hợp tinh túy của sự duy nhất. 

 Cherry 

Cherry hay còn gọi là cà phê mít gồm có 2 giống chính là Liberica và Exelsa. 

Loại này không được phổ biến lắm, nhưng đây là loại có khả năng chống chịu sâu bệnh 

rất tốt và năng suất rất cao. Được trồng ở những vùng đất khô đầy gió và nắng của 

vùng cao nguyên. 

Cherry mang một đặc điểm và hương vị rất khác lạ của một loài cây trưởng thành 

dưới nắng và gió của Cao Nguyên. Hạt cà phê vàng, sáng bóng rất đẹp. Khi pha tạo ra 
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mùi thơm thoang thoảng, đặc biệt là vị chua của cherry tạo ra một cảm giác thật sảng 

khoái. Cherry rất thích hợp với sở thích của phái nữ với sự hòa quyện giữa mùi và vị 

tạo ra một cảm giác dân dã, cao sang quý phái hòa quyện nhau thât sâu sắc. 

 Moka 

Moka là một loài cà phê thuộc chi Arabica, được người Pháp di thực từ những 

năm 30 của thế kỉ trước, trồng ở Đà Lạt Lâm đồng. Trong các họ, giống cà phê này khó 

trồng nhất, đòi hỏi công chăm sóc rất kỹ, dể bị sâu bệnh, cần có điều kiện môi trường 

lẫn kỹ thuận chăm bón đặc thù, nhưng năng xuất lại rất ít. Cây cà phê Moka  chỉ có thể 

sinh truởng và phát triển ở độ cao từ 1500m nên không trồng được ở Buôn Mê Thuộc 

là thủ phủ của cà phê Việt nam. Hằng năm nước ta xuất khẩu trên một triệu tấn cà phê 

hầu như phần lớn là cà phê Robusta trồng ở Buôn Mê Thuột  và một số tỉnh khác. Cho 

nên, ở Việt Nam, Moka là cà phê quí hiếm, luôn có giá cao hơn các loại cà phê khác. 

Có thể thấy, không có nhiều người giữa chúng ta có dịp thưởng Moka nguyên chất, dù 

trên thế giới tiêu thụ đến 80%  cà phê Arabica, Moka. Càng lên cao, cộng thêm với 

điều kiện thổ nhưỡng, canh tác phù hợp thì  hương vị và chất lượng của Moka càng 

tuyệt vời. Ở Việt Nam, cà phê Moka trồng ở tỉnh Lâm Đồng với độ cao từ trên 1000m, 

nhưng chỉ ở vùng Cầu Đất thuộc Thành phố Đà Lạt với độ cao 1600m là cà phê Moka 

thơm ngon nhất. Có thể nói Moka là hoàng hậu trong vương quốc cà phê, hạt moka lớn 

và đẹp hơn nhiều so với giống khác, hương thơm của nó rất đặc biệt, rất sang trọng, 

ngây ngất, vị hơi chua một cách thanh thoát, dành cho người sành điệu. Một khi đã vui 

hưởng được hương vị đích thực của Moka rồi, người ta sẽ luôn nhớ đến nó hơn bất kỳ 

loại cà phê nào. Moka thơm quí phái và có vị đặc trưng là khẩu vị lựa chọn hàng đầu 

của các nước Châu Âu và Mỹ. 

4.1.2.3. Cách nhận biết cà phê nguyên chất 

Do người tiêu dùng vẫn chưa phân biệt được cà phê nguyên chất với cà phê bẩn 

lẫn tạp chất nên cà phê bẩn vẫn tràn lan trên thị trường. Mỗi người tiêu dùng thông 
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minh nên biết cách phân biết cà phê nguyên chất và cà phê lẫn tạp chất thông qua một 

số cách sau: 

 Cách phân biệt cà phê nguyên chất ở dạng hạt: 

Hạt cà phê nguyên chất sau khi rang sờ vào sẽ không thấy nhờn và dính, mùi 

thơm tự nhiên, dịu nhẹ. 

Nếu trong quá trình rang có sử dụng phụ gia thì hạt cà phê pha tạp sau khi rang sờ 

vào sẽ thấy có độ nhờn, dính (dấu hiệu của bơ, dầu ăn…), mùi nồng có lẫn mùi bơ... 

 Cách phân biệt cà phê nguyên chất dạng bột: 

Bột cà phê nguyên chất rất nhẹ, có độ xốp mịn, tơi và rời. Bột cà phê nguyên chất 

có khối lượng riêng thấp, nên có khuynh hướng nổi lên trên khi cho vào nước, còn bột 

của các hạt ngũ cốc khác sẽ chìm xuống nhanh hơn.  

Khi rang đến nhiệt độ và thời gian thích hợp bột cà phê có màu nâu đậm (nếu hạt 

cà phê rang chưa đến nhiệt độ và thời gian nổ lần 1 thì bột có màu vàng sáng vị chua, 

và mùi nồng).  

Hạt bắp rang để độn vào cà phê thường có màu đen đậm. Cho nên trong nghề 

làm cà phê người ta đơn giản gọi bắp rang là màu. 

Hạt đậu nành rang và xay ra bột có màu nâu đậm đục, ngã vàng đục, hoàn toàn 

không giống màu nâu đậm của bột cà phê. Nếu bạn nhìn thấy bột trong 1 bịch chứa có 

màu nâu đậm ngả vàng, thể tích nhỏ, nhưng cầm nặng tay là tỷ lệ đậu nhiều trong cà 

phê. 

 Cách nhận biết cà phê nguyên chất khi đã được pha: 

Khi chế nước sôi 100 độ C vào phin chứa cà phê nguyên chất, lập tức bột cà phê 

sẽ nở phồng lên, sủi bọt mạnh, thậm chí tràn ra cả ngoài phin.  
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Bột cà phê có tạp chất khi gặp nước nóng: khi chế nước sôi vào mà thấy bột ấy 

không nở phồng lên, mà bẹp xuống, lịm xuống và bốc mùi thơm lan tỏa ra nồng nặc thì 

bạn biết chắc rằng trong phin có rất ít cà phê. Vì bột bắp, bột đậu rang khi gặp nước sôi 

trở nên dẻo, dính bệt và xẹp xuống. 

 Nhận biết dựa vào đặc trưng nước cà phê: 

Màu nước nâu cà phê: Ly cà phê nguyên chất và lành mạnh luôn có màu nâu từ 

cánh gián đến nâu đậm, khi cho đá vào sẽ có màu nâu hổ phách, một màu nâu trong 

trẻo rất quyến rũ.  

Để ra ánh nắng, nhìn ly cà phê đá có màu nâu sáng lung linh.  

Màu nước đen khi có tạp chất: Trái ngược với màu nâu đặc trưng của cà phê thì 

khi có tạp chất, tùy vào lượng tạp chất sẽ ít hay nhiều mà màu sắc cũng sẽ có sự thay 

đổi tương đương. Với ly cà phê có màu đen thui đen thùi, màu đen đục thì đây phần 

lớn là màu của hạt đậu, hạt bắp rang. 

 Nhận biết dựa vào độ sánh của ly cà phê: 

Khi pha, nước của ly cà phê nguyên chất có độ sánh hầu như không đáng kể. Trái 

với nước của bột bắp rang hay bột đậu rang, vốn chứa rất nhiều tinh bột, nên rất rất 

sánh, rất đặc kẹo, thậm chí là sánh dẻo.  

Một số người tiêu dùng còn nhầm lẫn và cho rằng ly cà phê ngon thì nước trong 

ly cà phê phải kẹo kẹo, bám trên thành ly và viên đá trong ly cà phê phải có màu nâu 

do nước cà phê song sánh, dẽo kẹo bám lấy đá. Nhưng điều đó chính là bằng chứng 

cho thấy trong ly cà phê ấy chỉ có rất ít cà phê mà toàn đậu nành rang. Đậu nành rang 

chứa nhiều tinh bột hiển nhiên là rất “ôm đá”. Cà phê đích thật không sánh dẽo và 

không “ôm đá”. 
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 Mùi thơm đặc trưng của ly cà phê nguyên chất: 

Nhiều loại cà phê bột đã được tẩm hương liệu. Hương thơm đích thực và nguyên 

thủy của cà phê không nồng nặc. Nếu quen với mùi cà phê nguyên chất bạn sẽ phát 

hiện ra mùi hóa chất tuy giả khá giống mùi cà phê nhưng vẫn là giả tạo, vẫn mang 

hương vị gay gắt, tuy mạnh mẽ, dai dẳng nhưng thô thiển và gây cảm giác nặng nề, 

không giống như mùi thanh cao của chính hạt cà phê đích thực. 

Bọt từ ly cà phê không "thật": Nếu bọt mỏng tanh, có óng ánh màu cầu vồng, 

đánh lên đầy cả ly và rất lâu tan nhìn ly cà phê có vẻ khá đẹp thì chắc chắn đấy là bọt 

nhân tạo. Bọt cà phê tiêu biểu khá đồng đều về kích cỡ, đục hơn và trông "dày" hơn, 

nhưng mau xẹp xuống. 

4.2.  Thông tin về mẫu nghiên cứu 

Cấu trúc của mẫu điều tra được chia và thống kê theo các tiêu chí như giới tính, 

nghề nghiệp, độ tuổi, thu nhập cá nhân. 

Các đặc điểm cá nhân của khách hàng Tần số Tần suất (%) 

Giới tính 

Nam 225 69.9 

Nữ 97 30.1 

Cộng 322 100 

Độ tuổi 

TỪ 18 ĐẾN DƯỚI 22 tuổi 203 63.0 

TỪ 22 ĐẾN DƯỚI 25 tuổi 78 24.2 

TỪ 25 ĐẾN DƯỚI 30 tuổi 41 12.7 

Cộng 322 100 

Nghề nghiệp 

Sinh viên 201 62.4 

Nhân viên văn phòng 87 27.0 

Công nhân 8 2.5 

Kinh doanh 8 2.5 

Khác 18 5.6 

Cộng 322 100 

Thu nhập DƯỚI 1,5 triệu đồng 23 7.1 
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30.1% 

69.9% 

Giới tính của mẫu nghiên cứu 

Nữ 

Nam

TỪ 1,5 triệu đồng ĐẾN DƯỚI 3,0 triệu đồng 76 23.6 

TỪ 3,0 triệu đồng ĐẾN DƯỚI 5,0 triệu đồng 125 38.8 

TRÊN 5,0 triệu đồng 98 30.4 

  Cộng 322 100 

 

Bảng 4. 1: Thông tin về mẫu nghiên cứu các đặc điểm cá nhân của khách hàng 

(Nguồn: Kết quả thu được từ phân tích dữ liệu nghiên cứu) 

 

Trong 322 người tham gia khảo sát hợp lệ được đưa vào bộ dữ liệu sơ cấp, kết 

quả về khảo sát giới tính: theo kết quả khảo sát, mẫu nghiên cứu có số lượng khách 

hàng nam chiếm tỉ lệ 69.9%; số lượng khách hàng nữ là 30.1%. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 1: Biểu đồ thể hiện giới tính của mẫu nghiên cứu 

(Nguồn: Kết quả thu được từ phân tích dữ liệu nghiên cứu) 
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63.0% 

24.3% 

12.7% 

Độ tuổi của mẫu nghiên cứu 

TỪ 18 ĐẾN DƯỚI 22 tuổi TỪ 22 ĐẾN DƯỚI 25 tuổi 

TỪ 25 ĐẾN DƯỚI 30 tuổi 

Kết quả khảo sát về tuổi: số lượng khách hàng nhóm tuổi từ 18 đến 22 chiếm 

63%, từ 22 đến dưới 25 tuổi chiếm 24.2%, từ 25 đến dưới 30 tuổi chiếm 12.7%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 2: Biểu đồ thể hiện độ tuổi của mẫu nghiên cứu 

(Nguồn: Kết quả thu được từ phân tích dữ liệu nghiên cứu) 
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62.4% 

2.5% 
2.5% 

5.6% 

Nghề nghiệp của mẫu nghiên cứu 

Sinh viên Công nhân Kinh Doanh Khác

Theo nghề nghiệp, số lượng khách hàng được phỏng vấn tập trung nhiều hơn ở 

nhóm nghề nghiệp  sinh viên (62.4%), số còn lại được phân bố cho ba nhóm nghề 

nghiệp nhân viên văn phòng(27%); công nhân (2.5%); kinh doanh (2.5%)và khối 

ngành nghề khác (5.6%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 3: Nghề nghiệp của mẫu nghiên cứu 

(Nguồn: Kết quả thu được từ phân tích dữ liệu nghiên cứu) 
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Theo thu nhập, số lượng khách hàng thuộc nhóm có thu nhập hàng tháng dưới 1.5 

triệu đồng chiếm 7.1%; từ 1.5 - dưới 3 triệu đồng chiếm 23.6%; từ 3 triệu – dưới 5 

triệu đồng chiếm tỉ lệ cao nhất là 38.8%; nhóm khách hàng có thu nhập trên 5 triệu 

đồng là 30.4%. 

 

Hình 4. 4: Thu nhập của mẫu nghiên cứu  

(Nguồn: Kết quả thu được từ phân tích dữ liệu nghiên cứu) 

 

Dựa vào bảng 4.2 ta có thể thấy rằng, mức độ sử dụng cà phê nguyên chất dưới 3 

lần chủ yêu là nhóm khách hàng có thu nhập từ 1.5 đến dưới 3 triệu đồng(33.7%). Mức 

độ sử dụng cà phê từ 3 đến 5 lần một tuần chủ yếu là nhóm khách hàng có thu nhập từ 

3 đến dưới 5 triệu đồng(45.9%) và sử dung từ 6 đến 8 lần và trên 8 lần chủ yếu là 

nhóm khách hàng có thu nhập trên 5 triệu đồng. 

  

7.2% 

23.6% 

38.8% 

30.4% 

Thu nhập 

DƯỚI 1,5 triệu đồng 

TỪ 1,5 triệu đồng ĐẾN DƯỚI 3,0 triệu đồng 

TỪ 3,0 triệu đồng ĐẾN DƯỚI 5,0 triệu đồng 

TRÊN 5,0 triệu đồng 
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Thu Nhập 

DƯỚI 

1,5 triệu 

đồng 

TỪ 1,5 

triệu đồng 

ĐẾN 

DƯỚI 3,0 

triệu đồng 

TRÊN 5,0 

triệu đồng 

TỪ 3,0 

triệu đồng 

ĐẾN 

DƯỚI 5,0 

triệu đồng 

Mức độ sử 

dụng cà phê 

trong 1 tuần 

DƯỚI 3 lần 12.6% 33.7% 32.6% 21.1% 

TỪ 3 ĐẾN 5 lần 4.7% 20.6% 45.9% 28.8% 

TỪ 6 ĐẾN 8 lần 6.4% 17.0% 31.9% 44.7% 

TRÊN 8 lần 0.0% 10.0% 10.0% 80.0% 

 

Bảng 4. 2: Bảng kết hợp mức độ sử dụng cà phê trong 1 tuần và thu nhập của mẫu 

nghiên cứu  

(Nguồn: Kết quả thu được từ phân tích dữ liệu nghiên cứu) 

Dựa vào kết quả điều tra xã hội học về hành vi khách hàng sử dụng cà phê nguyên 

chất đặc biệt là giới trẻ ở TP. HCM, nhóm nghiên cứu cho rằng, cơ cấu mẫu theo giới 

tính, nhóm tuổi, nghề nghiệp và thu nhập như vậy là phù hợp với thực tế. Như vậy, 

kích thước và cơ cấu mẫu đạt yêu cầu đã được xác định trong phần thiết kế mẫu nghiên 

cứu ở chương 3, đồng thời phù hợp các nhóm khách hàng sử dụng cà phê nguyên chất 

trên thực tế tại thị trường TP. HCM ở thời điểm hiện nay. 

4.3.  Đánh giá sơ bộ các thang đo 

4.3.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo (chỉ số Cronbach’s Alpha) 

Hệ số Cronbach’s Alpha là một hệ số kiểm định thống kê về mức độ tin cậy và 

tương quan trong giữa các biến quan sát trong thang đo. Như đã đề cập ở phần phương 

pháp nghiên cứu, việc kiểm định hệ số tin cậy của thang đo đóng một vai trò rất qua 

trọng tới tính chính xác và phù hợp của kết quả nghiên cứu. Nó cho biết sự chặt chẽ và 

thống nhất trong các câu trả lời nhằm đảm bảo người được hỏi đã hiểu cùng một khái 

niệm. Hơn thế nữa, trong nghiên cứu này, tác giả đã sử dụng và tham khảo nhiều thang 
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đo của các nghiên cứu trước cũng như phát triển một số thang đo mới. Vì thế, kiểm 

định hệ số tin cậy của thang đo là rất cần thiết. 

Biến quan sát 

Trung bình thang 

đo nếu loại biến 

(Scale Mean if 

Item Deleted) 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

(Scale Vari-

ance if Item 

Deleted) 

Hệ số tương 

quan biến 

tổng 

Cronbach’ 

alpha 

(Corrected 

Item-Total 

Correlation) 

nếu loại biến 

này 

(Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted) 

Thang đo Thương hiệu, sản phẩm (TH): Alpha = 0.787 

TH1 13.58 11.072 0.638 0.724 

TH2 13.67 11.132 0.727 0.711 

TH3 13.55 11.090 0.784 0.703 

TH4 13.05 11.919 0.574 0.752 

TH5 13.13 13.784 0.404 0.788 

TH6 16.75 17.667 0.251 0.826 

Thang đo Giá cả cảm nhận (GC): Alpha = 0.712 

GC1 7.27 2.042 0.622 0.498 

GC2 7.37 2.602 0.531 0.624 

GC3 7.30 2.645 0.451 0.715 

Thang đo Yếu tố cá nhân (CN): Alpha = 0.741 

CN1 10.93 6.356 0.674 0.595 

CN2 10.33 7.749 0.498 0.701 

CN3 10.21 6.969 0.580 0.654 

CN4 10.68 7.675 0.399 0.759 

Thang đo Mật độ phân phối (PP): Alpha = 0.726 

PP1 7.89 2.037 0.668 0.484 

PP2 7.85 2.457 0.474 0.726 

PP3 7.88 2.453 0.512 0.681 
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Thang đo Yếu tố chiêu thị (CT): Alpha = 0.859 

CT1 9.63 7.655 0.680 0.831 

CT2 9.70 7.688 0.765 0.796 

CT3 9.48 7.696 0.763 0.796 

CT4 8.82 8.050 0.618 0.856 

Thang đo Ý thức về sức khỏe (SK): Alpha = 0.835 

SK1 14.27 11.713 0.605 0.812 

SK2 14.34 10.859 0.786 0.756 

SK3 14.42 12.077 0.685 0.788 

SK4 13.76 12.617 0.601 0.811 

SK5 13.98 13.302 0.511 0.833 

Thang đo Hành vi sử dụng cà phê nguyên chất (HV): Alpha = 0.781 

HV1 17.85 7.380 0.529 0.748 

HV2 18.11 8.110 0.394 0.779 

HV3 17.84 7.882 0.439 0.769 

HV4 17.79 6.932 0.659 0.714 

HV5 17.43 7.262 0.597 0.731 

HV6 17.85 7.380 0.529 0.748 

Bảng 4. 3: Hệ số đánh giá thang đo (Cronbach's Alpha)  

(Nguồn: Kết quả thu được từ phân tích dữ liệu nghiên cứu) 

Kết quả đánh giá Cronbach alpha được thể hiện trên bảng 4.3  cho thấy các thang 

đo đều có hệ số Alpha đạt yêu cầu > 0.6. Tuy nhiên, biến TH6 của thang đo Yếu tố 

thương hiệu, sản phẩm cà phê nguyên chất (TH) có tương quan biến tổng bằng 0.251 

không đạt yêu cầu (> 0.3) và nếu loại biến này, hệ số alpha tăng từ 0.787 lên 0.826. Kết 

quả chạy lại sau khi loại biến TH6 của thang đo Yếu tố Thương hiệu, sản phẩm cà phê 

nguyên chất (TH) như sau: 

Thang đo Thương hiệu, sản phẩm (TH): Alpha = 0.826 
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TH1 
13.58 11.072 0.638 0.787 

TH2 
13.67 11.132 0.727 0.760 

TH3 
13.55 11.090 0.784 0.745 

TH4 
13.05 11.919 0.574 0.805 

TH5 
13.13 13.784 0.404 0.846 

Bảng 4. 4: Kiểm định độ tin cậy của thang đo Thương hiệu, sản phẩm  

(Nguồn: Kết quả thu được từ phân tích dữ liệu nghiên cứu) 

4.3.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Mục tiêu của phần này là xác định xem nhân tố nào trong các nhân tố được giả 

định ở mô hình nghiên cứu đề xuất có tác động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên 

chất của giới trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Sau khi phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, các thang đo được đánh giá 

tiếp theo bằng phương pháp phân tích yếu tố EFA. Kết quả EFA của các thang đo được 

trình bày trong bảng 4.5: 

Biến quan sát 
Các nhân tố 

1 2 3 4 5 6 7 

TH3 .872 
      

TH2 .817 
      

TH4 .719 
      

TH1 .715 
      

TH5 .623 
      

SK2 
 

.746 
     

SK3 
 

.743 
     

SK5 
 

.741 
     

SK4 
 

.665 
     

SK1 
 

.561 
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CT3 
  

.860 
    

CT2 
  

.838 
    

CT4 
  

.600 
    

CT1 
  

.572 
    

CN3 
   

.792 
   

CN1 
   

.724 
   

CN2 
   

.537 
   

CN4 
   

.512 
   

PP1 
    

.857 
  

PP3 
    

.743 
  

PP2 
    

.675 
  

G1 
     

.802 
 

G3 
     

.684 
 

G2 
     

.625 
 

TH6 
      

.779 

Eigenvalues 7.111 2.686 2.243 1.668 1.332 1.156 1.015 

Phương sai 

trích 
28.443 39.187 48.158 54.828 60.156 64.778 68.840 

Sig, 
      

.000 

KMO 
      

.824 

Bảng 4. 5: Ma trận các nhân tố trong kết quả xoay nhân tố EFA lần 1  

(Nguồn: Kết quả thu được từ phân tích dữ liệu nghiên cứu) 

Chỉ số KMO=0.824 (>50%) với giá trị Sig = 0.000 (<0,.05) chứng tỏ dữ liệu 

nghiên cứu phù hợp để phân tích ma trận EFA. 

25 biến quan sát được trích thành 7 nhân tố tại Eigenvalues = 1.015 và phương sai 

trích đạt 68.84% (>50%), vì thế phương sai trích đạt yêu cầu.  

Tuy nhiên, quá trình phân tích EFA lần này đã trích thành 7 nhóm tác động đến 

hành vi sử dụng cà phê nguyên chất, trong đó nhóm Thương hiêu, sản phẩm được trích 

thành 2 nhóm khác nhau. Để đảm bảo các nhóm đủ độ tin cậy, nhóm nghiên cứu đã 
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tham khảo một số bài nghiên cứu nước ngoài và trong nước và thống nhất chạy hệ số 

Cronbach’s Alpha sau khi tách nhóm có đủ độ tin cậy với nghiên cứu hay không. Kết 

quả chạy Cronbach’s Alpha cho từng nhóm như sau: 

Biến quan sát 

Trung bình thang 

đo nếu loại biến 

(Scale Mean if 

Item Deleted) 

Phương sai 

thang đo nếu 

loại biến 

(Scale Vari-

ance if Item 

Deleted) 

Hệ số tương 

quan biến 

tổng 

Cronbach’ 

alpha 

(Corrected 

Item-Total 

Correlation) 

nếu loại biến 

này 

(Cronbach’s 

Alpha if Item 

Deleted) 

Thang đo Thương hiệu, sản phẩm (TH): Alpha = 0.826 

TH3 13.55 11.090 0.784 0.745 

TH2 13.67 11.132 0.727 0.760 

TH4 13.05 11.919 0.574 0.805 

TH1 13.58 11.072 0.638 0.787 

TH5 13.13 13.784 0.404 0.846 

Thang đo Giá cả cảm nhận (GC): Alpha = 0.712 

GC1 7.27 2.042 0.622 0.498 

GC3 7.30 2.645 0.451 0.715 

GC2 7.37 2.602 0.531 0.624 

Thang đo Yếu tố cá nhân (CN): Alpha = 0.741 

CN3 10.21 6.969 0.580 0.654 

CN1 10.93 6.356 0.674 0.595 

CN2 10.33 7.749 0.498 0.701 

CN4 10.68 7.675 0.399 0.759 

Thang đo Mật độ phân phối (PP): Alpha = 0.726 

PP1 7.89 2.037 0.668 0.484 

PP3 7.88 2.453 0.512 0.681 

PP2 7.85 2.457 0.474 0.726 
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Thang đo Yếu tố chiêu thị (CT): Alpha = 0.859 

CT3 9.48 7.696 0.763 0.796 

CT2 9.70 7.688 0.765 0.796 

CT4 8.82 8.050 0.618 0.856 

CT1 9.63 7.655 0.680 0.831 

Thang đo Ý thức về sức khỏe (SK): Alpha = 0.835 

SK2 14.34 10.859 0.786 0.756 

SK3 14.42 12.077 0.685 0.788 

SK5 13.98 13.302 0.511 0.833 

SK4 13.76 12.617 0.601 0.811 

SK1 14.27 11.713 0.605 0.812 

Bảng 4. 6: Kết quả đánh giá độ tin cậy của thang đo lần 2  

(Nguồn: Kết quả thu được từ phân tích dữ liệu nghiên cứu) 

Như vậy, căn cứ vào điều kiện để chấp nhận thang đo khi phân tích Cronbach’s 

Alpha có thể thấy, kết quả trên cho thấy thang đo nhóm yếu tố Thương hiệu, sản phẩm 

(TH6): loại cà phê nguyên chất có giá thành phù hợp đã không còn phù hợp với mô 

hình, vì vậy nhóm nghiên cứu loại thang đo TH6 ra khỏi mô hình các nhân tố tác động 

đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh. 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA 

Sau khi phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha lần 2, các thang đo được đánh 

giá tiếp theo bằng phương pháp phân tích yếu tố EFA. Kết quả EFA của các thang đo 

được trình bày trong Bảng  4.7: 

Biến quan sát 

Các nhân tố 

1 2 3 4 5 6 

SK2 .803 
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SK3 .753 
     

SK5 .691 
     

SK4 .661 
     

SK1 .656 
     

TH3 
 

.875 
    

TH2 
 

.839 
    

TH1 
 

.758 
    

TH4 
 

.708 
    

TH5 
 

.580 
    

CT3 
  

.856 
   

CT2 
  

.831 
   

CT4 
  

.607 
   

CT1 
  

.560 
   

PP1 
   

.860 
  

PP3 
   

.740 
  

PP2 
   

.684 
  

CN3 
    

0.7887 
 

CN1 
    

.720 
 

CN2 
    

.535 
 

CN4 
    

.512 
 

G1 
     

.801 

G3 
     

.689 

G2 
     

.625 

Eigenvalues 7.074 2.622 2.198 1.666 1.328 1.146 

Phương sai trích 29.476 40.401 49.559 56.499 62.031 66.808 

Sig, 
     

.000 

KMO 
     

0.824 

Bảng 4. 7: Ma trận các nhân tố trong kết quả xoay nhân tố EFA lần 2  

(Nguồn: Kết quả thu được từ phân tích dữ liệu nghiên cứu) 
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Sau khi loại biến TH6 kết quả EFA lần 2 được trích vào 6 nhân tố giảm đi 1 nhân 

tố so với EFA lần 1 tại Eigenvalues = 1.146 và phương sai trích = 66.808%, đồng thời 

kiểm tra lại các thang đo đều có hệ số Cronbach’s Alpha đạt yêu cầu (bảng 4.7). Vì 

vậy, nhóm tác giả xin dừng EFA tại đây và sử dụng các thang đo này đưa vào phân tích 

hồi quy ở bước tiếp theo. 

Kết quả phân tích cho thấy, khác với mô hình nghiên cứu đã đề xuất ở chương 2, 

thủ tục phân tích nhân tố chỉ trích 6 nhân tố đảm bảo có ý nghĩa từ 7 nhân tố ban đầu. 

Sáu nhóm nhân tố trích được sau khi tiến hành xoay các nhân tố sẽ được đặt tên lại như 

nhau: (1) Ý thức về sức khỏe, (2) Cảm nhận giá trị thương hiệu và sản phẩm mang lại, 

(3) Chương trình chiêu thị, (4) Mật độ phân phối, (5) Cảm nhận từ cá nhân, (6) Giá cả 

cảm nhận. 

STT  Tên nhân tố trích được 
Số lượng biến 

quan sát 

1 TH Thương hiệu, sản phẩm (TH) 5 

 TH1 Loại cà phê nguyên chất có nguồn gốc rõ ràng  

 TH2 
Cà phê nguyên chất của doanh nghiệp có danh 

tiếng 
 

 TH3 
Cà phê nguyên chất có đầy đủ chứng nhận đảm bảo 

chất lượng 
 

 TH4 Loại cà phê nguyên chất có bao bì đẹp  

 TH5 
Loại cà phê nguyên chất có hương vị và hương 

thơm tự nhiên 
 

2 GC Giá cả (GC) 3 

 GC1 Giá thành của cà phê nguyên chất cao  

 GC2 
Giá cà phê nguyên chất cao vì quy trình sản xuất 

đạt chuẩn và có chất lượng 
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 GC3 
Tôi vẫn sẽ mua cà phê nguyên chất mặc dù giá cao 

hơn so với cà phê bình thường 
 

3 CN Yếu tố cá nhân (CN) 4 

 CN1 
Thể hiện là người hiểu biết về cà phê khi sử dụng 

cà phê nguyên chất 
 

 CN2 Là người yêu thích cà phê  

 CN3 Thích hương vị tự nhiên của cà phê nguyên chất  

 CN4 Tôi cảm thấy thích vẻ đẹp nguyên chất của cà phê  

4 PP Mật độ phân phối (PP) 3 

 PP1 
Tôi chọn mua cà phê nguyên chất vì nó được bán ở 

nhiều nơi 
 

 PP2 
Tôi chọn mua cà phê nguyên chất vì dễ dàng tìm 

thấy khi có nhu cầu 
 

 PP3 
Tôi cảm thấy thích sử dụng cà phê nguyên chất tại 

quán cà phê rang xay tại chỗ 
 

5 CT Yếu tố chiêu thị (CT) 4 

 CT1 
Cà phê nguyên chất đang có nhiều quảng cáo khiến 

tôi tin tưởng hơn 
 

 CT2 Đang có những quảng cáo thu hút  

 CT3 Có nhiều chương trình khuyến mãi  

 CT4 
Có những bài viết hay trên báo điện tử và mạng xã 

hội 
 

6 SK Ý thức về sức khỏe (SK) 5 

 SK1 
Sử dụng cà phê nguyên chất có chứa nhiều chất 

chống oxi hóa và tốt cho hệ tim mạch của tôi 
 

 SK2 
Sử dụng cà phê nguyên chất giúp tôi kích thích sự 

sáng tạo 
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 SK3 
Sử dụng cà phê nguyên chất giúp tôi có tinh thần 

thoải mái và sáng suốt 
 

 SK4 
Cà phê nguyên chất đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm 
 

 SK5 
Sử dụng cà phê nguyên chất vì nó mang lại nhiều 

lợi ích cho sức khỏe 
 

Bảng 4. 8: Tổng hợp các yếu tố sau phân tích EFA  

(Nguồn: Kết quả thu được từ phân tích dữ liệu nghiên cứu) 

Kiểm định EFA cho thang đo hành vi tiêu dùng cà phê nguyên chất của giới trẻ tại 

thành phố Hồ Chí Minh. 

Biến 

quan sát 

Hệ số tải 

nhân tố 
KMO 

Phương sai 

trích 

Cronbach 

alpha 
Eigenvalues 

HV1 0.717 

0.800 100.00 0.781 

2.890 

HV2 0.692 .907 

HV3 0.544 .731 

HV4 0.609 .608 

HV5 0.808 .492 

HV6 0.76 .371 

Bảng 4. 9: Kết quả EFA thang đo hành vi tiêu dùng cà phê nguyên chất  

(Nguồn: Kết quả thu được từ phân tích dữ liệu nghiên cứu) 

Kết quả EFA thang đo hành vi tiêu dùng cà phê nguyên chất của giới trẻ thành 

phố Hồ Chí Minh cho thấy: 

Chỉ số KMO = 0.8 với giá trị Sig. = 0.000 chứng tỏ dữ liệu nghiên cứu phù hợp 

để phân tích EFA. 

Đồng thời, 6 biến quan sát đo lường hành vi tiêu dùng cà phê nguyên chất được 

trích vào cùng một nhân tố tại Eigenvalues = 2.890 và phương sai trích 100% (Bảng 

4.9). Vì thế, kết quả trên có thể kết luận thang đo hành vi tiêu dùng cà phê nguyên chất 

đạt yêu cầu và được đưa vào phân tích hồi quy ở bước tiếp theo.  
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Nhân khẩu học (nghề nghiệp, 

thu nhập, giới tính) 

 

Hình 4. 5: Mô hình nghiên cứu điều chỉnh sau phân tích EFA 
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Giả thuyết 

H1: Thương hiệu và sản phẩm có tác động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên 

chất của giới trẻ 

H2: Giá cả có tác động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ 

H3: Yếu tố cá nhân có tác động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của 

giới 

H4: Mật độ phân phối cà phê nguyên chất có tác động đến hành vi sử dụng cà 

phê của giới trẻ 

H5: Đầu tư cho chiêu thị có tác động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất 

của giới trẻ 

H6: Ý thức về sức khỏe có tác động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất 

của giới trẻ 

H7: Có sự khác biệt về đánh giá của khách hàng đối với các yếu tố có tác động 

đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất theo các đặc điểm cá nhân của giới trẻ 

 

Bảng 4. 10: Giả thuyết nghiên cứu điều chỉnh 

4.4.  Phân tích hồi quy 

Trong mô hình nghiên cứu đã điều chỉnh sau khi phân tích nhân tố EFA (hình 

4.5), biến phụ thuộc Hành vi chịu sự tác động của 6 biến độc lập, vì vậy để ước lượng 

mô hình nghiên cưu sự ảnh hưởng của các nhân tố đến hành vi sử dụng cà phê nguyên 

chất của giới trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh, đề tài sử dụng phương trình hồi quy tuyên 

tính bội, phương trình có dạng: 

HV = βo + β1TH + β2GC + β3CN + β4PP + β5CT +β6SK 

Trong đó: 

HV: Hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ 

TH: Thương hiệu, sản phẩm cà phê nguyên chất 
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GC: Gía cả cà phê nguyên chất 

CN: Yếu tố cá nhân 

PP: Yếu tố phân phối cà phê nguyên chất 

CT: Yếu tố chiêu thị 

SK: Yếu tố sức khỏe 

4.4.1. Kiểm định hệ số tương quan 

Để thực hiện bước kiểm tra hệ số tương quan, nhóm nghiên cứu tiến hành tính giá 

trị trung bình cho các thang đo đã điều chỉnh. 

Các thang đo được đánh giá đạt yêu cầu được đưa vào phân tích tương quan Pear-

son (vì các biến được đo bằng thang đo khoảng) và phân tích hồi quy để kiểm định các 

giả thuyết. Phân tích tương quan được thực hiện giữa biến phụ thuộc và các biến độc 

lập nhằm khẳng định có mối quan hệ tuyến tính giữa biến phụ thuộc và các biến độc 

lập, khi đó việc sử dụng phân tích hồi quy tuyến tính là phù hợp. Phân tích tương quan 

còn giúp cho việc phát hiện những mối tương quan chặt chẽ giữa các biến độc lập, vì 

những tương quan như vậy sẽ gây ra hiện tượng đa cộng tuyến, ảnh hưởng lớn đến kết 

quả hồi quy. 

Kết quả kiểm tra hệ tương quan giữa các biến độc lập với nhau và giữa biến độc 

lập và biến phụ thuộc bằng phương pháp Spearman’s. Dưới đây là bảng ma trận hệ số 

tương quan giữa các khái niệm nghiên cứu. 

 

 
HVx THx GCx CNx PPx CTx SKx 

HVx 
Pearson 

Correlation 
1 .403 .521 .717 .523 .680 .726 

Sig. (2-

tailed)  
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

N 322 322 322 322 322 322 322 
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THx 
Pearson 

Correlation 
.403 1 .119 .271 .200 .210 .294 

Sig. (2-

tailed) 
.000 

 
.033 .000 .000 .000 .000 

N 322 322 322 322 322 322 322 

GCx 
Pearson 

Correlation 
.521 .119 1 .280 .341 .383 .329 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .033 

 
.000 .000 .000 .000 

N 322 322 322 322 322 322 322 

CNx 
Pearson 

Correlation 
.717 .271 .280 1 .377 .579 .522 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 

 
.000 .000 .000 

N 322 322 322 322 322 322 322 

PPx 

Pearson 

Correlation 
.523 .200 .341 .377 1 .205 .317 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 

 
.000 .000 

N 322 322 322 322 322 322 322 

CTx Pearson 

Correlation 
.680 .210 .383 .579 .205 1 .579 

Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 

 
.000 

N 322 322 322 322 322 322 322 

SKx 
Pearson 

Correlation 
.726 .294 .329 .522 .317 .579 1 
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Sig. (2-

tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 

 

N 322 322 322 322 322 322 322 

          

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

Bảng 4. 11: Ma trận hệ số tương quan giữa các khái niệm nghiên cứu  

(Nguồn: Kết quả thu được từ phân tích dữ liệu nghiên cứu) 

 

Bảng 4.10 cho thấy các yếu tố chính tác động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên 

chất của giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong đó tương 

quan giữa các biến phụ thuộc dao động từ 0.403 đến 0.726; tương quan giữa các biến 

độc lập dao động từ 0.119 đến 0.579. 

Điêu này chứng tỏ các biến độc lập có nhiều khả năng giải thích cho biến phụ 

thuộc. đồng thời các biến độ lập đạt giá trị phân biệt. 

4.4.2. Xây dựng mô hình hồi quy 

Mô hình hồi quy được thực hiện bằng cách sử dụng lệnh hồi qui trong phần mềm 

SPSS và phương pháp Enter để đưa các biến vào phương trình hồi qui cùng một lượt. 

Để đánh giá sự phù hợp của mô hình tuyến tính. ta sử hệ số R.R2 (Với  0 < R2 

<=1. R2 điều chỉnh và sai số chuẩn. Phương trình hồi quy được ước lượng dựa trên số 

liệu thu thập được thông qua kết quả điều tra 322 phần tử mẫu. 
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Kết quả tóm tắt mô hình hồi quy 

R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

0.889 0.808 0.805 0.2356571090 

Bảng 4. 12: Tóm tắt mô hình hồi quy  

(Nguồn: Kết quả thu được từ phân tích dữ liệu nghiên cứu) 

Kết quả tóm tắt mô hình hồi qui được thể hiện trên bảng 4.11 cho thấy. trị số R2 = 

0.808> R
2
 điều chỉnh = 0.805. Chứng tỏ. mô hình hồi qui được xây dựng gồm các biến 

độc lập: thương hiệu. giá cả. chiêu thị. cá nhân. phân phối. sức khỏe giải thích được 

80.8% biến thiên của biến phụ thuộc là Hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của giới 

trẻ thành phố Hồ Chí Minh. 

 Kiểm định độ phù hợp của mô hình 

Đặt giả thuyết Ho: Tập hợp các biến độc lập không có mối liên hệ với biến phụ 

thuộc: 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 73.813 6 12.302 221.523 .000 

Residual 17.493 315 .056     

Total 91.306 321       

 

Bảng 4. 13: Kết quả kiểm định độ phù hợp của mô hình hồi quy  

(Nguồn: Kết quả thu được từ phân tích dữ liệu nghiên cứu) 

Kết quả phân tích ANOVA thể hiện trên bảng 4.12 có thấy giá trị kiểm định F 

(=221.523) có ý nghĩa thống kê (Sig. = 0.000 < 0.05).  
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Suy ra giả thuyêt Ho bị bác bỏ. Kết luận mô hình hồi quy gồm 6 biến được đưa 

vào mô hình hồi quy là phù hợp với dũ liệu nghiên cứu và có thể suy rộng ra cho tổng 

thể Thương hiệu sản phẩm(TH). Gía cả cảm nhận(GC). Yếu tố cá nhân(CN). Yếu tố 

phân phối(PP). chương trình chiêu thị(CT). Yếu tố sức khỏe(SK) được đưa vào mô 

hình hồi quy là phù hợp với dữ liệu nghiên cứu và có thể suy rộng ra cho tổng thể. 

 Các thông số thống kê của mô hình hồi quy 

  
Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Sta-

tistics 

B 

Std. 

Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 0.568 0.095 
 

5.995 0.000 
  

Thương hiệu 0.086 0.017 0.136 50185 0.000 0.888 1.126 

Gía cả 0.134 0.020 0.183 6.552 0.000 0.776 1.289 

Cá nhân 0.175 0.021 0.282 8.550 0.000 0.559 1.789 

Phân phối 0.142 0.021 0.190 6.732 0.000 0.768 1.303 

Chiêu thị 0.121 0.020 0.206 6.045 0.000 0.522 1.917 

Sức khỏe 0.187 0.020 0.298 9.175 0.000 0.575 1.739 
 

Bảng 4. 14: Các thông số thống kê của mô hình  

(Nguồn: Kết quả thu được từ phân tích dữ liệu nghiên cứu) 

Kết quả phân tích của bảng 4.13 cho thấy. trong 6 nhân tố ảnh hưởng đến hành vi 

sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh. nhân tố có mức ảnh 

hưởng lớn nhất là “Yếu tố sức khỏe” (Sức khỏe) với Beta = 0.298. tiếp theo là “Yếu tố 

cá nhân” (Cá nhân) có Beta = 0.282. ““Chương trình chiêu thị” có Beta = 0.206. . “Yếu 

tố phân phối” với Beta = 0.190. “Giá cả cà phê nguyên chất” (GC) có hệ số Beta = 

0.183 “Thương hiệu. sản phẩm” có Beta = 0.136. Như vậy mô hình hồi quy biểu thị 

các yếu tố chính tác động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ tại thành 

phố Hồ Chí Minh được xác định như sau: 
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HV= 0.568+ 0.136TH + 0.183 GC + 0.282CN + 0.190PP + 0.206 CT + 

0.298SK 

Trong 6 yếu tố đưa vào mô hình đều có tương quan thuận với hành vi tiêu dùng cà 

phê nguyên chất. Trong đó. nhân tố “yếu tố sức khỏe” là yếu tố có ảnh hưởng mạnh 

nhất. Cụ thể: Khi người tiêu dùng đánh giá nhân tố “yếu tố sức khỏe” tăng thêm 1 đơn 

vị thì điểm hành vi tiêu dùng sẽ tăng thêm 0.298 đơn vị (tương ứng với hệ số tương 

quan chưa được chuẩn hóa là 0.298). Khi người tiêu dùng đánh giá nhân tố “yếu tố cá 

nhân” tăng thêm 1 đơn vị thì điểm hành vi tiêu dùng sẽ tăng thêm 0.282 đơn vị (tương 

ứng với hệ số tương quan chưa được chuẩn hóa là 0.282). Khi người tiêu dùng đánh giá 

nhân tố “chương trình chiêu thị” tăng thêm 1 đơn vị thì điểm hành vi tiêu dùng sẽ tăng 

thêm 0.206 đơn vị (tương ứng với hệ số tương quan chưa được chuẩn hóa là 0.206). 

Khi người tiêu dùng đánh giá nhân tố “phân phối” tăng thêm 1 đơn vị thì điểm hành vi 

tiêu dùng sẽ tăng thêm 0.190 đơn vị (tương ứng với hệ số tương quan chưa được chuẩn 

hóa là 0.190). Khi người tiêu dùng đánh giá nhân tố “giá cả cảm nhận” tăng thêm 1 

đơn vị thì điểm hành vi tiêu dùng sẽ tăng thêm 0.183 đơn vị (tương ứng với hệ số 

tương quan chưa được chuẩn hóa là 0.183). Khi người tiêu dùng đánh giá nhân tố 

“thương hiệu. sản phẩm” tăng thêm 1 đơn vị thì điểm hành vi tiêu dùng sẽ tăng thêm 

0.136 đơn vị (tương ứng với hệ số tương quan chưa được chuẩn hóa là 0.136. 

Trên bảng 4.13 cho thấy các hệ số 𝛽 đều mang dấu (+) điều đó chứng minh các 

biến TH. GC. CT. CN. PP.SK  đều có tác động cùng chiều tới hành vi tiêu dùng cà phê 

nguyên chất  chứng minh được rằng những giả thiết về mô hình đặt ra ở chương 3 là 

đúng. 

Như vậy. với kết quả này thì các giả thuyết nghiên cứu được đề xuất ở chương 2  

và được hiệu chỉnh ở chương 3. dựa vào phương trình hồi quy có thể đưa ra các giả 

thuyết mới cho mô hình như sau 
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H1: Cảm nhận về thương hiệu. sản phẩm của cà phê nguyên chất ảnh hưởng cùng 

chiều đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ 

H2: Giá cả cà phê nguyên chất ảnh hưởng cùng chiều đến hành vi sử dụng cà phê 

nguyên chất của giới trẻ. 

H3: Yếu tố cá nhân ảnh hưởng cùng chiều đến hành vi sử dụng cà phê nguyên 

chất của giới trẻ 

H4: Yếu tố phân phối ảnh hưởng cùng chiều đến hành vi sử dụng cà phê nguyên 

chất của giới trẻ 

H5: Chương trình chiêu thị ảnh hưởng cùng chiều đến hành vi sử dụng cà phê 

nguyên chất của giới trẻ 

H6: Yếu tố sức khỏe ảnh hưởng cùng chiều đến hành vi sử dụng cà phê nguyên 

chất của giới trẻ 

4.4.3. Kiểm ta sự vi phạm các giả định của mô hình hồi quy 

 Kết quả trên bảng 4.13 cho thấy giá trị độ chấp nhận của các biến độc lập (Tol-

erance) đều lớn hơn > 0.5 (nhỏ nhất là 0.522); độ phóng đại phương sai (VIF) đều nhỏ 

hơn 2 (lớn nhất là 1.917). Vì thế, cho chúng ta khẳng định không xảy ra hiện tượng đa 

cộng tuyến. 
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4.5.  Kiểm định khác biệt về sự đánh giá của khách hàng đối với các yếu tố tác 

động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ thành phố Hồ Chí 

Minh 

4.5.1. Kiểm định sự khác biệt của các yếu tố tác động theo giới tính của 

khách hàng 

Công cụ sử dụng là phép kiểm định Independent - Sample T-Test; phương thức 

thực hiện là kiểm định có hay không sự khác biệt về giá trị trung bình của hai tổng thể 

- mẫu độc lập là hai nhóm khách hàng nam và nữ. Kết quả thể hiện cho thấy, đối với: 

nhân viên phục vụ: Sig của kiểm định Levene = 0.203 > 0.05 và Sig của kiểm định t ở 

phần Equal variances assumed = 0.261 > 0.05: đối với sự thuận tiện: Sig của kiểm định 

Levene = 0.370 > 0.05 và Sig của kiểm định t ở phần Equal variances assumed = 0.401 

> 0.05; đối với chương trình chiêu thị: Sig của kiểm định Levene = 0.039 < 0.05 và Sig 

của kiểm định t ở phần Equal variances not assumed = 0.297 > 0.05; đối với giá cả: Sig 

của kiểm định Levene = 0.724 > 0.05 và Sig của kiểm định t ở phần Equal variances 

assumed = 0.572 > 0.05; đối với yếu tố thương hiệu: Sig của kiểm định Levene = 0.061 

> 0.05 và Sig của kiểm định t ở phần Equal variances assumed = 0.563 > 0.05; đối với 

yếu tố chất lượng Sig của kiểm định Levene = 0.451 > 0.05 và Sig của kiểm định t ở 

phần Equal variances assumed = 0.000 < 0.05. Điều này cũng cho phép chúng ta kết 

luận không có sự khác nhau giữa nhóm khách hàng nam và nhóm khách hàng nữ 

trong việc đánh giá tác động của chất lượng sản phẩm, sự thuận tiện, nhân chiêu thị, 

giá cả và thương hiệu; và chỉ có sự khác nhau giữa nhóm khách hàng nam và nhóm 

khách hàng nữ trong việc đánh giá tác động của chất lượng đến hành vi tiêu dùng cà 

phê nguyên chất của giới trẻ TP.HCM. Cụ thể là nhóm khách hàng nam xem trọng tác 

động của yếu tố chất lượng của sản phẩm hơn so với nhóm khách hàng nữ.  

 

Levene's Test for 

Equality of Vari-

ances t-test for Equality of Means 
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F Sig. t df Sig. (2-tailed) 

THx 

Equal variances 

assumed 
.114 .736 .367 320 .714 

Equal variances 

not assumed   
.375 191.938 .708 

GCx 

Equal variances 

assumed 
2.113 .147 .723 320 .470 

Equal variances 

not assumed   
.682 160.875 .496 

CNx 

Equal variances 

assumed 
.003 .959 .077 320 .939 

Equal variances 

not assumed   
.078 184.452 .938 

PPx 

Equal variances 

assumed 
.865 .353 -.375 320 .708 

Equal variances 

not assumed   
-.382 190.244 .703 

CTx 

Equal variances 

assumed 
2.114 .147 .654 320 .513 

Equal variances 

not assumed   
.686 203.826 .493 

SKx 

Equal variances 

assumed 
1.999 .158 .650 320 .516 

Equal variances 

not assumed   
.679 201.939 .498 

 

4.5.2. Theo độ tuổi 

Công cụ sử dụng là phân tích phương sai (ANOVA); phương thức thực hiện là 

kiểm định có hay không sự khác biệt về giá trị trung bình của bốn tổng thể - mẫu độc 

lập được phân loại theo độ tuổi của nhóm đối tượng khảo sát là: từ 18 đến 22 tuổi, 22 

dến 25 tuổi và 25 dến 30 tuổi. Với Sig của Leneve của yếu tố thương hiệu giá cả, cá 
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nhân, phân phối, chiêu thị, sức khỏe lần lượt là: 0.332, 1.754, 0.616, 0.776, 0.448, 

3.769 > 0.05 có thể nói phương sai của sự đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố 

thương hiệu giá cả, cá nhân, phân phối, chiêu thị, sức khỏe của 3 nhóm tuổi không 

khác nhau như vậy cố thể sử dụng kết quả phân tích ANOVA 

 

 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Thương hiệu .332 2 319 .718 

Gía cả 1.754 2 319 .175 

Cá nhân .616 2 319 .541 

Phân phối .776 2 319 .461 

Chiêu thị .448 2 319 .639 

Sức khỏe 3.769 2 319 .024 

 

Kết quả phân tích ANOVA cho thấy. đối với cá nhân giá trị Sig = 0.177 > 0.05; 

đối với sức khỏe giá trị Sig = 0.218 > 0.05. yếu tố phân phối có giá rị sig=0.60> 0.05 

chứng tỏ không có sự khác biệt giữa các nhóm khách hàng theo độ tuổi trong việc đánh 

giá tác động của yếu tố cá nhân và yêu tố phân phối. yêu tố sức khỏe đến hành vi tiêu 

dùng cà phê nguyên chất của giới trẻ TPHCM. Mặt khác đối với thương hiệu sản phẩm 

Sig = 0.001 < 0.05; đối với giá cả giá trị Sig = 0.034 < 0.05. đối với chiêu thị giá trị 

sig=0.018 chứng tỏ có sự khác biệt giữa các nhóm khách hàng theo độ tuổi trong việc 

đánh giá tác động cuẩ yếu tố thương hiệu. giá cả. chiêu thị đến hành vi tiêu dùng cà 

phê nguyên chất của giới trẻ TPHCM.  

Cụ thể. chúng ta có thể thấy theo bảng Descriptives bên dưới mức độ quan trọng 

của thương hiệu. sản phẩm và giá cả được đánh giá cao trong nhóm tuổi từ 25 đến 30 
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tuổi ( Với giá trị trung bình lần lượt là 3.590244 với yếu tố thương hiệu. 3.9187 với 

yêu tố giá cả) 

Còn mức độ quan trọng của yếu tố chiêu thị được đánh giá cao trong nhóm tuổi từ 

22 đến dưới 25 tuổi( với giá trị trung bình cao nhất là 3.3718). 

 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Thương 

hiệu 

Between Groups 9.355 2 4.678 6.861 .001 

Within Groups 217.490 319 .682 
  

Total 226.845 321 
   

Gía cả 

Between Groups 3.588 2 1.794 3.430 .034 

Within Groups 166.822 319 .523 
  

Total 170.410 321 
   

Cá nhân 

Between Groups 2.552 2 1.276 1.744 .177 

Within Groups 233.399 319 .732 
  

Total 235.950 321 
   

Phân phối 

Between Groups 2.852 2 1.426 2.831 .060 

Within Groups 160.642 319 .504 
  

Total 163.494 321 
   

Chiêu thị 

Between Groups 6.595 2 3.297 4.075 .018 

Within Groups 258.154 319 .809 
  

Total 264.748 321 
   

Sức khỏe 

Between Groups 2.215 2 1.108 1.529 .218 

Within Groups 231.167 319 .725 
  

Total 233.382 321 
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Descriptives 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

THx 

TỪ 18-22 tuổi 203 3.218719 .8177755 .0573966 

TỪ 22 -25 tuổi 78 3.561538 .8552710 .0968404 

TỪ 25 -30 tuổi 41 3.590244 .8074048 .1260954 

Total 322 3.349068 .8406434 .0468472 

GCx 

TỪ 18-22 tuổi 203 3.5961 .70277 .04932 

TỪ 22 -25 tuổi 78 3.6752 .79677 .09022 

TỪ 25 -30 tuổi 41 3.9187 .67404 .10527 

Total 322 3.6563 .72861 .04060 

CTx 

TỪ 18-22 tuổi 203 3.0333 .87657 .06152 

TỪ 22 -25 tuổi 78 3.3718 .90430 .10239 

TỪ 25 -30 tuổi 41 3.1890 .99966 .15612 

Total 322 3.1351 .90816 .05061 

 

4.5.3. Theo nghề nghiệp: 

Cũng tương tự như độ tuổi của khách hàng. kết quả phân tích phương sai 

(ANOVA) cho năm nhóm khách hàng theo nghề nghiệp là: nhóm sinh viên. nhân viên 

văn phòng. công nhân. kinh doanh và nghề nghiệp khác. Với Sig của Leneve của 

thương hiệu sản phẩm. giá cả cảm nhận. yếu tố cá nhân. phân phối. chương trình chiêu 

thị. yếu tố sức khỏe lần lượt là: 0.111. 0.537. 0.119. 0.645. 0.582. 0.887> 0.05 có thể 

nói phương sai của sự đánh giá tầm quan trọng của các yếu thương hiệu sản phẩm. giá 

cả cảm nhận. yếu tố cá nhân. phân phối. chương trình chiêu thị. yếu tố sức khỏe của 

năm nhóm nghề nghiệp không khác nhau như vậy cố thể sử dụng kết quả phân tích 

ANOVA. 
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Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Thương hiệu 1.893 4 317 .111 

Gía cả .782 4 317 .537 

Cá nhân 1.848 4 317 .119 

Phân phối .625 4 317 .645 

Chiêu thị .715 4 317 .582 

Sức khỏe .286 4 317 .887 

 

Kết quả phân tích ANOVA cho thấy. đối với giá cả giá trị Sig = 0.300 > 0.05. yếu 

tố cá nhân giá trị sig=0.180> 0.05. yếu tố phân phối giá trị sig=0.817>0.05 chứng tỏ 

không có sự khác biệt giữa các nhóm khách hàng theo nghề nghiệp trong việc đánh giá 

tác động của giá cả và cá nhân đến hành vi tiêu dùng cà phê nguyên chất của giới trẻ 

TPHCM. Mặt khác đối với sự thuận tiện giá trị Sig = 0.004 < 0.05. dối với chiêu thị giá 

trị Sig = 0.025 < 0.05. đối với thương hiệu sản phẩm giá trị Sig = 0.006 < 0.05; đối với 

chiêu thị giá trị Sig = 0.018<0.05 và đối với sức khỏe giá trị Sig = 0.020 < 0.05 chứng 

tỏ có sự khác biệt giữa các nhóm khách hàng theo nghề nghiệp trong việc đánh giá tác 

động của thương hiệu sản phẩm. chương trình chiêu thị. yếu tố sức khỏe đến hành vi 

tiêu dùng cà phê nguyên chất của giới trẻ TPHCM. 

ANOVA 

 

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Chất 

lượng 

Between Groups 10.074 4 2.519 3.683 .006 

Within Groups 216.771 317 .684 
  

Total 226.845 321 
   

Giá cả 
Between Groups 2.593 4 .648 1.224 .300 

Within Groups 167.817 317 .529 
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Total 170.410 321 
   

Cá nhân 

Between Groups 4.602 4 1.150 1.576 .180 

Within Groups 231.349 317 .730 
  

Total 235.950 321 
   

Phân 

phối 

Between Groups .796 4 .199 .388 .817 

Within Groups 162.698 317 .513 
  

Total 163.494 321 
   

Chiêu 

thị 

Between Groups 9.691 4 2.423 3.011 .018 

Within Groups 255.058 317 .805 
  

Total 264.748 321 
   

Sức 

khỏe 

Between Groups 8.394 4 2.098 2.957 .020 

Within Groups 224.989 317 .710 
  

Total 233.382 321 
   

 

Descriptives 

 
N Mean 

Std. Devia-

tion 
Std. Error 

THx Sinh viên 201 3.262687 .8259847 .0582605 

Nhân viên văn phòng 87 3.487356 .8932310 .0957644 

Công nhân 8 3.450000 .6907553 .2442189 

Kinh Doanh 8 2.800000 .6676184 .2360387 

Khác 18 3.844444 .5554248 .1309149 

Total 322 3.349068 .8406434 .0468472 

CTx Sinh viên 201 3.0784 .91639 .06464 

Nhân viên văn phòng 87 3.2874 .88391 .09476 

Công nhân 8 3.0625 .93303 .32987 

Kinh Doanh 8 2.3125 .63738 .22535 

Khác 18 3.4306 .80351 .18939 

Total 322 3.1351 .90816 .05061 
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SKx Sinh viên 201 3.502488 .8424036 .0594186 

Nhân viên văn phòng 87 3.694253 .8478915 .0909035 

Công nhân 8 3.500000 .7329003 .2591194 

Kinh Doanh 8 2.675000 .9003967 .3183383 

Khác 18 3.588889 .8330588 .1963538 

Total 322 3.538509 .8526712 .0475175 

 

Cụ thể. chúng ta có thể thấy theo bảng Descriptives phía trên. Đối với yếu tố 

thương hiệu. sản phẩm được đánh giá cao bởi nhóm nghề khác và nhân viên văn 

phòng. Đối với yếu tố chiêu thị được đánh giá cao bởi nhóm nghề khác và nhân viên 

văn phòng. Đối với yếu tố sức khỏe được đánh giá cao bởi nhóm nghề nhân viên văn 

phòng. 

4.5.4. Theo thu nhập 

Kết quả phân tích phương sai (ANOVA) cho bốn nhóm khách hàng theo thu nhập 

là: dưới 1.5 triệu. 1.5 đến 3 triệu. 3 đến 5 triệu và trên 5 triệu. Với Sig của Leneve của 

yếu tố thương hiệu sản phẩm. giá cả cảm nhận. yếu tố cá nhân. phân phối. chương trình 

chiêu thị. yếu tố sức khỏe lần lượt là: 0.276. 0.107. 0.336. 0.321. 0.158 và 0.634 > 0.05 

có thể nói phương sai của sự đánh giá tầm quan trọng của các yếu tố thương hiệu sản 

phẩm. giá cả cảm nhận. yếu tố cá nhân. phân phối. chương trình chiêu thị. yếu tố sức 

khỏe của bốn nhóm theo thu nhập không khác nhau như vậy cố thể sử dụng kết quả 

phân tích ANOVA 

 

Levene Sta-

tistic 
df1 df2 Sig. 

Thương hiệu 1.297 3 318 .276 

Gía cả 2.049 3 318 .107 

Cá nhân 1.132 3 318 .336 
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Phân phối 1.170 3 318 .321 

Chiêu thị 1.745 3 318 .158 

Sức khỏe .558 3 318 .643 

 

Kết quả phân tích ANOVA cho thấy. đối với thương hiệu giá trị Sig = 0.362 > 

0.05. đối với yếu tố giá cả giá trị Sig = 0.149 > 0.05. đối với yếu tố cá nhân giá trị Sig 

= 0.828 > 0.05. với yếu tố chiêu thị giá trị sig=0.394> 0.05 và yếu tố sức khỏe giá trị 

sig= 0.410>0.05 chứng tỏ không có sự khác biệt giữa các nhóm khách hàng theo thu 

nhập trong việc đánh giá tác động của thương hiệu. giá cả. cá nhân. chiêu thị. sức khỏe 

đến hành vi tiêu dùng cà phê nguyên chất của giới trẻ TPHCM. Mặt khác đối với sự 

phân phối giá trị Sig = 0.004 < 0.05 chứng tỏ có sự khác biệt giữa các nhóm khách 

hàng theo nghề nghiệp trong việc đánh giá tác động của phân phôi hành vi tiêu dùng cà 

phê nguyên chất của giới trẻ TPHCM.  

Cụ thể. chúng ta có thể thấy theo bảng Descriptives bên dưới mức độ quan trọng 

của yếu tố phân phối được đánh giá cao trong hai nhóm thu nhập: trên 5 triệu. 1.5 đến 

3 triệu. 
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CHƯƠNG 5 

GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ 

5.1.   Giải pháp cho từng yếu tố tác động 

Nhìn chung, kết quả nghiên cứu đã đạt được mục tiêu đề ra là xác định các yếu tố 

tác động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh. 

Cụ thể hơn, kết quả phân tích cho thấy, trong 6 nhân tố ảnh hưởng đến hành vi sử dụng 

cà phê nguyên chất của giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh, nhân tố có mức ảnh hưởng lớn 

nhất là “Thương hiệu sản phẩm”, tiếp theo là “Gía cả cảm nhận”, “Yếu tố cá nhân”, 

“Yếu tố phân phối”, “Chương trình chiêu thị”,”Yếu tố sức khỏe” và mô hình hồi quy 

biểu thị các yếu tố chính tác động đến hành vi sử dụng cà phê nguyên chất của giới trẻ 

tại thành phố Hồ Chí Minh được xác định như sau: 

HV= 0.568+ 0.136TH + 0.183 GC + 0.282CN + 0.190PP + 0.206 CT + 0.298SK 

Thông qua kết quả, nhóm nghiên cứu xin đưa ra một số giải pháp cho từng yếu tố 

đối với các cửa hàng cà phê nguyên chất tại địa bàn thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

5.1.1. Sản phẩm 

Khi tiêu dùng, người tiêu dùng khá quan tâm đến chất lượng sản phẩm, vì vậy, cà 

phê nguyên chất nên lấy chất lượng làm cốt lõi. Chất lượng cà phê nguyên chấtđược 

đánh giá dựa trên thương hiệu, hương vị, màu sắc, vị đậm đà, độ sánh. Đặc biệt là giới 

trẻ, những thế hệ đón nhận tri thức và dễ dàng tiếp nhận cái mới. Họ là những người 

hiểu biết về cà phê và quan tâm đến chất lượng sản phẩm khi sử dụng. Gần đây, xu 

hướng sử dụng cà phê sạch hay cà phê nguyên chất trở nên phổ biến hơn, vì nhu cầu 

của mọi người đang dần hướng tới thực phẩm sạch không pha những hóa chất độc hại 

ảnh hưởng đến sức khỏe. 
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Trên thị trường hiện nay đang tồn tại những sản phẩm mang mác cà phê nguyên 

chất nhưng chưa có kiểm nghiệm và không qua quy trình sản xuất khép kín, khiến 

người tiêu dùng không ít hoang mang, đồng thời cũng là mối nguy hại đối với danh 

tiếng công ty, nhà sản xuất cà phê nguyên chất. Vì vậy, cần xây dựng kiến thức và 

niềm tin về cà phê nguyên chất , các cơ sở, nhà sản xuất, điểm phân phối cà phê 

nguyên chất  nên có tên tuổi và thương hiệu rõ ràng. 

Vậy nên cà phê nguyên chất phải thực sự chiếm được lòng tin của khách hàng 

bằng cách sản phẩm phải có được các chứng chỉ chứng nhận cà phê nguyên chất mang 

đẳng cấp quốc tế như UTZ .Tuy nhiên việc đạt được các chứng nhận đó rất khó khăn vì 

hiện nay điều kiện canh tác ở Việt Nam rất khó lấy các chứng nhận đó vì phần lớn cà 

phê đều do họ gia đình canh tác nhỏ lẻ không đảm bảo. Muốn có ly cà phê ngon, trước 

tiên đó phải là cà phê sạch. Muốn có một ly cà phê chất lượng thì nguồn nguyên liệu 

phải đạt chuẩn , nên các doanh nghiệp và nhà nước cần có những biện pháp để dồng bộ 

hóa chất lượng cà phê, khuyến khích và hỗ trợ khoa học kĩ thuật cũng như công nghệ 

đề người trồng cà phê có thế nâng cao chất lượng cà phê. Bên cạnh đó cần phải nâng 

cao nhận thức của người tiêu dùng về kiến thức cà phê nguyên chất. 

Những quán cà phê nguyên chất cần tập trung hơn để nâng cao chất lượng sản 

phẩm, phù hợp với khẩu vị của người Việt Nam. Ở Việt Nam, thực đơn đồ uống ở các 

quán cà phê khá đơn giản với cà phê đá và cà phê sữa không như các nước khác trên 

thế giới. Hiện nay giới trẻ luôn muốn tiếp nhận những cái mới từ nền văn hóa nước 

ngoài, các bạn trẻ thích vô Starbuck, Highland vì đảm bảo là cà phê nguyên chất với 

các loại cà phê đa dạng, không gian phù hợp dù giá có cao hơn những quán cà phê 

khác. Với lợi thế là nước xuất khẩu cà phê với những loại cà phê ngon và nguồn 

nguyên liệu có sẵn, nhưng thực trạng cà phê bẩn vẫn tràn lan trên thị trường, chứng tỏ 

các doanh nghiệp sản xuất cà phê vẫn chưa khai thác tối đa được thị trường nội địa đầy 

tiềm năng.  
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Ngoài ra, các loại cà phê nguyên chất cũng nên thiết kế bao bì đẹp mắt và thân 

thiện hơn với mội trường để tạo được tình cảm của người tiêu dùng.  

5.1.2. Giá cả 

Theo nghiên cứu thì thấy giá cả có ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng cà phê 

nguyên chất của người tiêu dùng dù không nhiều. Người tiêu dùng thường chấp 

nhận mức giá cao để có thể sử dụng sản phẩm chất lượng. Tuy nhiên trên thị trường 

có nhiều sản phẩm mang mác cà phê nguyên chất nhưng thực chất chỉ là đậu nành 

rang cháy với mức giá rẻ, chỉ khoảng 50 ngàn đồng một kg. Giá cà phê robusta thô 

khoảng 40 nghìn/kg, trung bình 1,3kg cà phê thô cho ra được 1kg thành phẩm. 

Cộng với chi phí sản xuất và các chi phí khác thì lấy đâu ra giá chỉ 50 đến 60 nghìn 

một kg cà phê bột bán ở khắp nơi trên thị trường như hiện nay. Chưa kể là các nhà 

sản xuất còn "cho không" các "phụ kiện" đi kèm như ô dù, ly chén, bảng hiệu...Vì 

muốn giá rẻ nên người tiêu dùng hay các quán cà phê sẵn sàng mua dù không biết 

cà phê đó có sạch hay không, có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe không? Vì nhu cầu sử 

dụng loại cà phê có mùi thơm đậm đặc, sánh mịn, nhiều bọt vẫn còn nhiều nên vẫn 

còn cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất cà phê bẩn. 

Tuy nhiên để người tiêu dùng sử dụng nhiều hơn các loại cà phê sạch, cà phê 

có nguồn gốc rõ rang thì các doanh nghiệp cần có những biện pháp để giảm chi phí 

sản xuất, giảm giá thành sản phẩm. 

Hiện nay cà phê nguyên chất được sử dụng khá phổ biến vì để có một ly cà phê 

nguyên chất bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 12.000 đến 15.000 ngàn đống là có một ly cà 

phê rang xay tại chỗ. Với mức giá phù hợp và rẻ nên phù hợp với giới trẻ. 
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5.1.3. Phân phối 

Trước tình hình cà phê bẩn tràn lan trên thị trường, nhận thức được nhu cầu sử 

dụng cà phê nguyên chất của người tiêu dùng lớn nên các quán cà phê rang xay tại chỗ 

mọc lên như nấm tại Sài Gòn phải kể đến những thương hiệu Milano,  

Những quán cà phê rang xay tại chỗ mới đầu được yêu thích bởi giá rẻ và chất 

lượng và dễ dàng có thể tìm được một quán cà phê rang xay tại chỗ, cà phê nguyên 

chất khi có nhu cầu. Những xe cà phê mang đi vào buổi sáng cũng phát triển mạnh với 

độ phủ sóng rộng khắp. 

Tuy nhiên vẫn có nhiều quán cà phê vỉa hè hoặc cả những quán cà phê lớn sang 

trọng vẫn sử dụng loại cà phê bẩn có thể vì lợi nhuận hoặc vì sở thích và thói quen sử 

dụng cà phê của người Việt Nam là cà phê phải sánh, phải đen và nhiều bọt mới 

ngon.Vẫn còn nhiều phân khúc thị trường còn bỏ ngỏ nên các doanh nghiệp sản xuất cà 

phê nguyên chất nên tập trung và thâm nhập vô thị trường. 

5.1.4. Chiến lược chiêu thị 

Chiêu thị là một hoạt động không thể thiếu để đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ của cà 

phê nguyên chất  trên thị trường. Hiện tại các doanh nghiệp k để đẩy mạnh sản phẩn 

vào kênh, vừa kéo khách hàng vừa kích thích nhu câu sử dúng sản phẩm của khách 

hàng. 

5.1.4.1. Quảng cáo 

Quảng cáo là công cụ nhanh nhất để đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng vì 

thế các doanh nghiệp nên đầu tư và lĩnh vực này. 

 Mục đích: tạo sự nhận biết đồng thời nhấn mạnh giá trị của cà phê 

nguyên chất đối với sức khỏe và sự an toàn của người tiêu dùng. 
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 Phương thức: 

Truyền hình: Thông qua kênh truyền hình với mức độ phủ sóng cao trên thành 

phố là HTV7. 

Giai đoạn đầu: tạo sự nhận biết, giới thiệu về cà phê nguyên chất  đối với những 

ai chưa từng biết nhằm kích thích sự tò mò của khách hàng về cà phê nguyên chất . Và 

đồng thời củng cố niềm tin với những khách hàng đã biết và đang sử dụng cà phê 

nguyên chất . 

 Nội dung:  

Giai đoạn 1: Đưa ra một TVC ngắn gọn và lập đi lập lại cụm từ Cà phê nguyên 

chất   

Giai đoạn 2: Nối tiếp sau một thời gian diễn ra đoạn quảng cáo giai đoạn đầu: 

Đoạn quảng cáo sẽ quay lại toàn bộ quá trình sản xuất cà phê nguyên chất  đến lúc tới 

tay người tiêu dùng trong clip 1 phút và nhấn mạnh giá trị của cà phê nguyên chất : 

sạch, an toàn và giá trị của cà phê nguyên chất . Sau đó, đưa đoạn quảng cáo lên inter-

net để tốc độ lan truyền nhanh và có thể tiếp cận được nhiều đối tượng hơn: youtube, 

facebook: thông qua số lượng lượt like, chia sẻ và bình luận của người dùng. 

Thông qua các bài báo mạng và báo giấy, tạp chí gia đình, sức khỏe như Tiếp thị 

và Gia đình, Sức khỏe và Đời sống, Doanh nhân Sài Gòn...Sẽ có một bài viết về sức 

khỏe liên quan đến an toàn thực phẩm và xu hướng lựa chọn thực phẩm trong tương 

lai; từ đó sẽ đưa ra lời khuyên và giới thiệu về cà phê nguyên chất cũng như liệt kê một 

số các cửa hàng đang bán để người dùng dễ dàng tìm mua. 

Lập ra một forum diễn đàn mạng về cà phê nguyên chất : tạo câu hỏi mà người 

tiêu dùng thường thắc mắc về thực phẩm cũng như cà phê nguyên chất  để người dùng 

cùng bàn luận, trao đổi, đồng thời có thể thu thập những ý kiến đóng góp từ họ mà 

không khiến họ cảm thấy bị xâm phạm quyền riêng tư.…Những trang này cần có ad-

min để giải đáp kịp thời (nên là một cố vấn hay chuyên gia có uy tín: bác sĩ, chuyên gia 

dinh dưỡng, hay kĩ sư nông nghiệp…) 
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Internet có 3 kênh truyền thông cần tập trung: SEO, mạng xã hội, diễn đàn. 

Đối với mạng xã hội: tạo lập một trang thông tin nhằm cung cấp thông tin về 

những sản phẩm mới nhất, ngoài ra đây cũng là kênh nghiên cứu thị trường khá tốt, 

hầu hết người tiêu dùng trong độ tuổi mục tiêu đều sở hữu tài khoản mạng xã hội là 

một lợi thế.  

Đối với SEO, doanh nghiệp cần mua các từ khóa liên quan cũng như vị trí quảng 

cáo hàng đầu để hỗ trợ cho kênh phân phối online.  

Đối với các diễn đàn, chúng ngày càng trở nên nhóm tham khảo đầy tiềm năng: 

đây là kênh trao đổi các thông tin chuyên sâu, đa số người tiêu dùng khá đồng nhất và 

thường có mức độ tin tưởng các kiến thức được chia sẻ khá cao, tác động lớn đến quyết 

định mua, do đó cần bố trí các nhân viên chăm sóc khách hàng trở thành các thành viên 

tích cực trên các diễn đàn này để thu thập thông tin phản hồi, định hướng bài viết cho 

website cũng như giải đáp thắc mắc kịp thời. 

5.1.4.2.   Khuyến mại 

 Mục đích: song song với quảng cáo, việc khuyến mãi sẽ thúc đẩy viêc 

mua sản phẩm cà phê nguyên chất  nhanh hơn, đồng thời tạo sự gắn bó lâu dài với sản 

phẩm cửa hàng 

 Phương thức: đối với khách hàng, lập ra một forum tạo câu hỏi mà 

người tiêu dùng thắc mắc để khách hàng cùng bàn luận những thắc mắc về cà phê 

nguyên chất , cũng như thu thập, đóng góp ý kiến,…và có admin để giải đáp (nên là 

những chuyên gia chẳng hạn như bác sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, kĩ sư nông nghiệp,…) 

5.1.4.3.  PR 

 Mục đích: tạo ấn tượng tốt trong lòng khách hàng, báo chí, nhà nước,…  

 Nội dung: cung cấp minh bạch về thông tin, quy trình, công nghệ sản 

xuất cho báo chí, báo cáo hoạt động kinh doanh, giải đáp những thắc mắc của người 

tiêu dùng và tạo dựng một hình ảnh thương hiệu đẹp. 
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 Phương thức: Tài trợ cho chương trình nông nghiệp, giới thiệu mô hình 

sản xuất kinh doanh cho người dân làm quen và giới thiệu ưu điểm để mô hình ngày 

càng nhân rộng cùng việc trò chuyện với các kĩ sư nông nghiệp. 

Kết hợp một chương trình thực tế ăn khách, xây dựng trò chơi liên quan đến quy 

trình sản xuất cà phê nguyên chất để người xem chứng kiến và hiểu rõ hơn về quy trình 

này. 

Tổ chức các buổi hội thảo, phân biệt cà phê nguyên miễn phí và mời các chuyên 

gia có uy tín đến tham dự. 

5.1.5. Yếu tố sức khỏe 

Khi người tiêu dùng sử dụng cà phê, họ không chỉ muốn tỉnh táo hơn, mà còn 

mong muốn nhiều lơi ích sức khỏe khác. Đặc biệt khi lựa chọn cà phê nguyên chất, 

người tiêu dùng kì vọng và mong muốn nhiều hơn về yếu tố sức khỏe mà cà phê mang 

lại. Tuy nhiên vẫn có nhiều người chưa biết hết đươc những lợi ích mà cà phê mang lại. 

Vì thế cần đẩy mạnh tuyên truyền thông tin cho mọi người hiểu rõ cà phê nguyên chất 

không gây hại cho sức khỏe. Tổ chức cà phê quốc tế đã hợp tác với nhiều viện nghiên 

cứu và trường đại học có danh tiếng và làm rõ mối quan hệ giữa sức khỏe và cà 

phê.Tuy ngươi ta có nhắc tới tác dụng độc hại của acrylamide và furan là những chất 

gây ung thư cho loài gặm nhấm nhưng hàm lượng chất này không đáng kể. Các kết quả 

nghiên cứu khoa học cho thấy nhiều hữu ích của cà phê đối với sức khỏe con người, 

đặc biệt tác dụng chống lão hóa. 

Bên cạnh đó, cần có những chương trình để nâng cao độ hiểu biết của người tiêu 

dùng về cà phê nguyên chất, có thế phân biệt được giữa cà phê nguyên chất và cà phê 

bẩn lẫn tạp chất và thay đối thói quen sở thích dùng những ly cà phê phải đen, sánh, 

nhiều bọt từ những hạt đậu nành rang cháy. 

5.1.6. Đối với doanh nghiệp 

Phải sớm xây dựng chương trình hoàn chỉnh cho việc khuyến khích tiêu dùng cà 

phê trên thị trường trong nước. Đây là một vấn đề được giới kinh doanh và sản xuất cà 
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phê trên thế giới quan tâm. Sau Brazil, Colombia cũng ra chương trình xúc tiến tiêu 

dùng trong nước mình. Tiếp đó Ấn Độ cũng đang có những chuẩn bị tích cực chính 

phủ cần có chính sách chủ động cho ngành cà phê, cải thiện năng lực tài chính cho do-

anh nghiệp thông qua cơ chế vay vốn từ ngân hàng, tổ chức lại ngành hàng cà phê từ 

sản xuất, chế biến, xuất khẩu.. để nâng cao năng lực cho ngành cà phê Việt Nam. 

Xây dựng, liên kết những hiệp hội như: hiệp hội sản xuất, hiệp hội những người 

buôn bán nhỏ, hiệp hội các công ty kinh doanh và hiệp hội người tiêu dùng. Hiện 

chúng ta chỉ có mô hình hiệp hội kinh doanh cà phê, còn các nhân tố khác vẫn rời rạc 

và ở quy mô nhỏ. Do vậy, cần tạo ra hiệp hội mới như hiệp hội sản xuất với mục đích 

kết nối quyền lợi của nông dân trồng cà phê, hay những hiệp hội buôn bán nhỏ, hiệp 

hội người tiêu dùng với vai trò góp phần tạo ra kênh phân phối hợp lí, tiếp cận và phản 

hồi thông tin và phản ưng thị trường một cách nhanh chóng và chính xác. 

Thành lập ủy ban điều phối ngành hàng cà phê nhằm đề xuất và hoạch định chính 

sách chiến lược ngành, gồm chính sách dự trữ, cung cấp và phổ biến thông tin thị 

trường, cải tiến các thế chế tổ chức ngành hàng. Đặc biệt lưu ý là chiến lược xúc  tiến 

thương mại. Thông qua dự án nghiên cứu nông nghiệp, marketing và dự báo mùa vụ. 

Thông qua giải pháp cân đối cung cầu cho xuất khẩu và tiêu thụ trong nước. 

5.2.  Các mặt hạn chế của đề tài 

Do những hạn chế về thời gian, kinh phí và cả kinh nghiệm nghiên cứu nên đề tài 

nghiên cứu còn nhiều hạn chế ở một số điểm sau: 

- Hạn chế 1: Do hạn chế về mặt thời gian nên nghiên cứu này mới chỉ tập trung 

vào khảo sát người tiêu dùng là giới trẻ có độ tuổi từ 18 đến 30, về mặt địa lý mới chỉ 

khảo sát người tiêu dùng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Do đó kết quả nghiên 

cứu phần nào đó chưa thể đại diện hết cho toàn bộ người tiêu dùng Việt Nam. Vì vậy, 

cần một nghiên cứu ở quy mô lớn hơn nhằm đánh giá một cách tổng quát hơn hành vi 

của người tiêu dùng đối với cà phê nguyên chất. 
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- Hạn chế 2: Nghiên cứu sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Tuy nhiên 

kích thước mẫu chưa lớn và tiêu chí chia tỷ lệ theo các yếu tố nhân khẩu học về giới 

tính, độ tuổi, nghề nghiệp, thu nhập chưa đồng đều và còn nhiều hạn chế. Điều này làm 

cho nghiên cứu chưa thể thu được những kết quả nghiên cứu chính xác nhất 

- Hạn chế 3: Trong các nhiên cứu mở rộng tiếp theo, việc xây dựng và chuẩn hóa 

thang đo phù hợp với người tiêu dùng Việt Nam là yêu cầu quan trọng. 

Từ những hạn chế của nghiên cứu này, việc mở rộng phạm vi ra các tỉnh thành 

phố khác hay cả nước sẽ là hướng có thể tiếp tục triển khai nhằm đưa ra các giải pháp 

mang tính rộng rãi hơn. 
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PHỤ LỤC 1: BẢNG KHẢO SÁT 

 

Xin chào anh/chị, 

Chúng tôi là nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học, hiện tại là nhóm sinh viên năm 3 

khoa Marketing, trường Đại học Tài chính - Marketing. Đây là bảng khảo sát nhằm 

giúp chúng tôi có kết quả định lượng, hỗ trợ cho việc hoàn thành bài nghiên cứu với đề 

tài "BẢNG KHẢO SÁT NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG 

CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT CỦA GIỚI TRẺ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (18 ĐẾN 30 

TUỔI)". Những thông tin trong bài khảo sát này chỉ được dùng cho mục đích nghiên 

cứu, không dùng cho bất cứ mục đích nào khác. 

Kết quả khảo sát này có giá trị rất lớn với bài nghiên cứu của chúng tôi, rất mong các 

anh/chị sẽ dành thời gian để hoàn thành bảng khảo sát này. Chân thành cảm ơn! 

Tên đáp viên: .................................................. 

Số điện thoại: .................................................. 

Tên phỏng vấn 

viên:……………………… 

Ngày phỏng vấn: 

…………………………. 

Kiểm tra viên: 

……………………………. 

Kết luận: 

…………………………………. 

Câu 1:Anh/chị đã từng sử dụng Cà Phê Nguyên Chất bao giờ chưa? 

 Chưa từng  

BẢNG KHẢO SÁT NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 

ĐẾN HÀNH VI TIÊU DÙNG CÀ PHÊ NGUYÊN 

CHẤT CỦA GIỚI TRẺ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH (18 

ĐẾN 30 TUỔI) 
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 Đã từng 

Nếu chưa từng sử dụng Cà Phê Nguyên Chất, xin anh/chị dừng khảo sát tại đây. 

Nếu đãtừng sử dụng Cà Phê Nguyên Chất, xin anh/chị tiếp tục phần khảo sát với 

câu số 2! 

Câu 2:Anh/chị đang sinh sống và làm việc tại đâu? 

 Tại TP. HCM 

 Ngoài TP. HCM 

Nếu anh/chị đang sinh sống ngoài khu vực TP. HCM, xin anh/chị dừng khảo sát tại 

đây. Nếu anh/chị đang sinh sống tại khu vực TP. HCM, xin anh/chị tiếp tục phần 

khảo sát với câu số3! 

Câu 3:Độ tuổi của anh/chị ? 

 DƯỚI 18 tuổi  

 TỪ 18 ĐẾN DƯỚI 22 tuổi  

 TỪ 22 ĐẾN DƯỚI 25 tuổi  

 TỪ 25 ĐẾN DƯỚI 30 tuổi  

 TRÊN 30 tuổi 

Nếu thuộc độ tuổi dưới 18 hoặc trên 30 tuổi, xin anh/chị dừng khảo sát tại đây. Nếu 

nằm trong độ tuổi còn lại, xin anh/chịbắt đầu phần khảo sát dưới đây! 

 

1. Cà phê nguyên chất là loại cà phê ? 

 Có hương thơm nhẹ, không quá đậm đà  

 Nước cà phê có màu nâu nhẹ, không phải màu đen sánh  

 Nước cà phê có độ sánh rất ít  

 Hương vị cà phê đắng nhẹ và có vị chua nhẹ  
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 Khác:....................................................................................................................... 

2. Bạn thường uống cà phê bao nhiêu lần 1 tuần? 

 DƯỚI 3 lần 

 TỪ 3 ĐẾN 5 lần 

 TỪ 6 ĐẾN 8 lần 

 TRÊN 8 lần 

3. Hãy sắp xếp từ 1 => 6 mức độ quan tâm của anh/chị đối với các yếu tố dưới 

đây khi sử dụng Cà phê nguyên chất (Thấp nhất - 1,…, cao nhất - 6)  

4. Bạn thường uống cà phê ở đâu? 

 Các điểm bán cà phê bệt, vỉa hè 

 Những quán cà phê sang trọng 

 Cà phê take-away 

 Tự pha uống tại nhà 

 Khác........................................................................................................................ 

 1 2 3 4 5 6 

Cá nhân (yêu thích cà phê, muốn sử dụng,..)       

Yếu tố chiêu thị (chương trình quảng cáo, 

khuyến mãi hấp dẫn,..) 
      

Mật độ phân phối (rộng khắp, dễ tìm thấy 

khi có nhu cầu,..) 
      

Thương hiệu, sản phẩm (sản phẩm nguyên 

chất, hương vị đảm bảo,..) 
      

Giá cả sản phẩm (mắc/rẻ, phù hợp với túi 

tiền,..) 
      

Yếu tố sức khỏe (lợi ích sức khỏe mang lại, 

những tác hại khi sử dụng cà phê,..) 
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5. Bạn thường uống cà phê lúc nào trong ngày nhất? 

 Buổi sang 

 Buổi trưa 

 Buổi tối 

 Lúc làm việc 

 Bất cứ lúc nào (cảm thấy thích thì đi) 

6. Bạn thường uống cà phê với ai? 

 Bạn bè, đồng nghiệp 

 Một mình 

 Người yêu  

 Gia đình, người thân 

 Khác............................................................................................................. 

HÃY ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐỒNG Ý CỦA ANH/CHỊ THEO 

THANG ĐO TỪ 1 ĐẾN 5, NHỮNG YẾU TỐ DƯỚI ĐÂY VỀ 

VIỆC SỬ DỤNG CÀ PHÊ NGUYÊN CHẤT 

(1) Rất không đồng ý; (2) Không đồng ý; 

(3) Không ý kiến; (4) Đồng ý; (5) Rất đồng ý 

 1 2 3 4 5 

Yếu tố thương hiệu,  

sản phẩm 

Loại cà phê nguyên chất có nguồn 

gốc rõ ràng 
     

Cà phê nguyên chất của doanh 

nghiệp có danh tiếng 
     

Cà phê nguyên chất có đầy đủ 

chứng nhận đảm bảo chất lượng 
     

Loại cà phê nguyên chất có giá 

thành phù hợp 
     

Loại cà phê nguyên chất có bao bì      
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đẹp 

Loại cà phê nguyên chất có hương 

vị và hương thơm tự nhiên 
     

Giá cả cảm nhận 

Giá thành của cà phê nguyên chất 

cao 
     

Giá cà phê nguyên chất cao vì quy 

trình sản xuất đạt chuẩn và có chất 

lượng 

     

Tôi vẫn sẽ mua cà phê nguyên 

chất mặc dù giá cao hơn so với cà 

phê bình thường 

     

Yếu tố cá nhân 

Thể hiện là người hiểu biết về cà 

phê khi sử dụng cà phê nguyên 

chất 

     

Là người yêu thích cà phê      

Thích hương vị tự nhiên của cà 

phê nguyên chất      

Tôi cảm thấy thích vẻ đẹp nguyên 

chất của cà phê      

Mật độ phân phố 

Tôi chọn mua cà phê nguyên chất 

vì nó được bán ở nhiều nơi 
     

Tôi chọn mua cà phê nguyên chất 

vì dễ dàng tìm thấy khi có nhu cầu 
     

Tôi cảm thấy thích sử dụng cà phê 

nguyên chất tại quán cà phê rang 

xay tại chỗ 

     

Yếu tố chiêu thị 

Cà phê nguyên chất đang có nhiều 

quảng cáo khiến tôi tin tưởng hơn 
     

Đang có những quảng cáo thu hút      

Có nhiều chương trình khuyến mãi      

Có những bài viết hay trên báo 

điện tử và mạng xã hội 
     

Ý thức về sức khỏe 
Sử dụng cà phê nguyên chất có 

chứa nhiều chất chống oxi hóa và 
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tốt cho hệ tim mạch của tôi 

Sử dụng cà phê nguyên chất giúp 

tôi kích thích sự sáng tạo 
     

Sử dụng cà phê nguyên chất giúp 

tôi có tinh thần thoải mái và sáng 

suốt 

     

Cà phê nguyên chất đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm 
     

Sử dụng cà phê nguyên chất vì nó 

mang lại nhiều lợi ích cho sức 

khỏe 

     

Hành vi tiêu dùng cà 

phê nguyên chất 

Tôi sẽ sử dụng (hoặc tiếp tục sử 

dụng) cà phê thường xuyên hơn 

nếu biết đó là cà phê nguyên chất 

     

Tôi sẽ sử dụng (hoặc tiếp tục sử 

dụng) cà phê nguyên chất nếu dễ 

dàng tìm thấy khi có nhu cầu 

     

Tôi sẽ sử dụng (hoặc tiếp tục sử 

dụng) cà phê nguyên chất nếu có 

chương trình khuyến mãi hấp dẫn 

     

Tôi sẽ sử dụng (hoặc tiếp tục sử 

dụng) cà phê nguyên chất mặc dù 

giá cao hơn so với cà phê thường 

     

Tôi sẽ sử dụng (hoặc tiếp tục sử 

dụng) cà phê nguyên chất vì lợi 

ích sức khỏe nó mang lại 

     

Tôi sẽ giới thiệu cho bạn bè/người 

thân/đồng nghiệp sử dụng cà phê 

nguyên chất 

     

 

THÔNG TIN CÁ NHÂ N 

1. Giới tính của anh/chị? 
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 Nam 

 Nữ 

2. Mức thu nhập của anh/chị? 

 DƯỚI 1,5 triệu đồng 

 TỪ 1,5 triệu đồng ĐẾN DƯỚI 3,0 triệu đồng 

 TỪ 3,0 triệu đồng ĐẾN DƯỚI 5,0 triệu đồng 

 TRÊN 5,0 triệu đồng  

3. Nghề nghiệp của anh/chị ? 

 Học sinh 

 Sinh viên 

 Nhân viên văn phòng 

 Công nhân 

 Khác:....................................................................................................................... 

Cảm ơn anh/chị đã giúp chúng tôi thực hiện câu hỏi trên, những ý kiến của bạn sẽ là 

tài liệu quý báu để chúng tôi thực hiện bài nghiên cứu của mình. 

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! 
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PHỤ LỤC 2: KIỂM ĐỊNH HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA 

Reliability Statistics 

   Cronbach

's Alpha N of Items 

   .787 6 

   Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

TH1 17.22 14.305 .651 .724 

TH2 17.31 14.556 .711 .711 

TH3 17.19 14.588 .753 .703 

TH4 16.69 15.572 .548 .752 

TH5 16.77 17.673 .377 .788 

TH6 16.75 17.667 .251 .826 

 

Reliability Statistics 

   Cronbach's 

Alpha N of Items 

   .712 3 

   Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

G1 7.27 2.042 .622 .498 

G2 7.37 2.602 .531 .624 

G3 7.30 2.645 .451 .715 

 

Reliability Statistics 

   Cronbach's 

Alpha N of Items 

   .741 4 
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Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

CN1 10.93 6.356 .674 .595 

CN2 10.33 7.749 .498 .701 

CN3 10.21 6.969 .580 .654 

CN4 10.68 7.675 .399 .759 

 

Reliability Statistics 

   Cronbach's 

Alpha N of Items 

   .726 3 

   Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

PP1 7.89 2.037 .668 .484 

PP2 7.85 2.457 .474 .726 

PP3 7.88 2.453 .512 .681 

 

Reliability Statistics 

   Cronbach's 

Alpha N of Items 

   .859 4 

   Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

CT1 9.63 7.655 .680 .831 

CT2 9.70 7.688 .765 .796 

CT3 9.48 7.696 .763 .796 

CT4 8.82 8.050 .618 .856 
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Reliability Statistics 

   Cronbach's 

Alpha N of Items 

   .835 5 

   Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

SK1 14.27 11.713 .605 .812 

SK2 14.34 10.859 .786 .756 

SK3 14.42 12.077 .685 .788 

SK4 13.76 12.617 .601 .811 

SK5 13.98 13.302 .511 .833 

 

Reliability Statistics 

   Cronbach's 

Alpha N of Items 

   .781 6 

   Item-Total Statistics 

  
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

HV1 17.83 6.971 .560 .741 

HV2 17.85 7.380 .529 .748 

HV3 18.11 8.110 .394 .779 

HV4 17.84 7.882 .439 .769 

HV5 17.79 6.932 .659 .714 

HV6 17.43 7.262 .597 .731 

 


