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MỞ ĐẦU 

1. Tín   ấp thiết củ  đề tài 

Với sự bùng nổ của thông tin, sự ra đời và phát triển của Internet đã thay 

đổi phƣơng pháp tìm kiếm thông tin về sản phẩm của ngƣời tiêu dùng. 

Internet là một mạng máy tính trên toàn thế giới cho phép thực hiện giao tiếp 

giữa hàng triệu ngƣời sử dụng và truy cập vào các nguồn tài nguyên khác 

nhau, mọi ngƣời có thể đƣa ra kinh nghiệm cá nhân, suy nghĩ, ý kiến của họ 

và dễ dàng tiếp cận với các cộng đồng trên toàn cầu. Internet đã cung cấp một 

phƣơng pháp tốt hơn cho ngƣời tiêu dùng để thu thập thông tin sản phẩm và 

tƣ vấn liên quan đến tiêu dùng từ ngƣời tiêu dùng khác bằng truyền miệng 

điện tử (eWOM – Electronic word-of-mouth). Ngƣời tiêu dùng có thể gửi ý 

kiến, nhận xét và đánh giá sản phẩm trên weblog, diễn đàn thảo luận, các 

trang web đánh giá, các trang web mạng lƣới xã hội, các trang mạng xã hội 

(vd: Facebook, Twitter,…), điều này đã dẫn đến việc tạo ra một cộng đồng 

truyền miệng trực tuyến đa dạng. Một cuộc khảo sát của DoubleClick vào 

năm 2010 cũng phát hiện ra rằng đối với nhiều loại sản phẩm, chẳng hạn nhƣ 

thiết bị điện tử, các sản phẩm gia đình và cá nhân, các trang web đánh giá sản 

phẩm ảnh hƣởng đến quyết định mua hàng của khách hàng cao hơn tất cả các 

phƣơng tiện truyền thông khác. Bên cạnh đó, do đặc thù riêng biệt của truyền 

thông Internet, truyền miệng điện tử (eWOM) xứng đáng nhận đƣợc sự quan 

tâm của các nhà nghiên cứu marketing và các nhà quản lý. 

Sữa là một thực phẩm chứa nhiều dinh dƣỡng cần thiết cho con ngƣời, 

đặc biệt là trẻ nhỏ. Hiện nay, trên thị trƣờng có rất nhiều loại sữa với các 

thƣơng hiệu khác nhau, đƣợc sản xuất trong nƣớc hoặc đƣợc nhập khẩu từ 

nƣớc ngoài. Theo báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu thị trƣờng Kantar 

Worldpanel Việt Nam, thị trƣờng sữa Việt Nam đang ở mức tăng trƣởng rất 
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nóng, với tốc độ bình quân khoảng 20%/năm và trung bình mỗi năm có hơn 

10 nhãn hiệu sữa mới du nhập vào thị trƣờng. Điều này cho thấy thị trƣờng 

sữa tại Việt Nam đang ngày càng tăng trƣởng và đa dạng hơn. Đứng trong 

một thị trƣờng nhƣ vậy, ngƣời tiêu dùng nếu muốn mua đƣợc một sản phẩm 

chất lƣợng và phù hợp thì phải tìm hiểu thật kĩ thông tin sản phẩm từ các 

nguồn khác nhau trƣớc khi quyết định mua hàng. Ngƣời tiêu dùng thƣờng tìm 

kiếm thông tin và quyết định mua sữa dựa vào thông tin từ ngƣời thân và bạn 

bè, tƣ vấn tại điểm bán hoặc thông qua các diễn đàn. Trong đó hình thức tìm 

kiếm thông tin qua Internet đƣợc rất nhiều ngƣời tiêu dùng sử dụng và đang 

ngày càng phổ biến. Bên cạnh đó, ngƣời tiêu dùng có khuynh hƣớng trở nên 

chủ động hơn trong chia sẻ thông tin thƣơng mại và tin tƣởng vào những 

thông tin do ngƣời tiêu dùng khác đƣa ra hơn là những thông tin do ngƣời bán 

hoặc ngƣời tiếp thị đƣa ra. Do đó, tìm hiểu tác động của eWOM đến quyết 

định chọn mua sữa có thể giúp các nhà quản lý trong việc đƣa sản phẩm đến 

tay ngƣời tiêu dùng. 

Từ thực tiễn trên, tác giả thực hiện đề tài “N   ên  ứu sự tá  độn   ủ  

truyền m ện  đ ện tử (EWOM) đến quyết địn  mu  sữ   ủ  n  ờ  t êu 

 ùn  tạ  Đà Nẵn ”. 

2. Mụ  t êu n hiên  ứu 

-  Tìm hiểu về eWOM, phân biệt giữa WOM và eWOM. 

- Nghiên cứu tác động của eWOM đến quyết định mua hàng thông 

qua các biến số: sự tin cậy của nguồn tin eWOM, sự tin cậy của thông tin 

eWOM, sự quan tâm của ngƣời tiêu dùng, kiến thức trải nghiệm của ngƣời 

tiêu dùng, sự chấp nhận eWOM. 

-  Hiệu lực hóa thang đo các yếu tố về eWOM ảnh hƣởng đến quyết định 

mua sữa cho phù hợp với bối cảnh Việt Nam. 
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-  Đƣa ra các kiến nghị sử dụng eWOM để phát triển kênh thông tin qua 

Internet nhằm phát triển sản phẩm sữa tại Việt Nam. 

3  Câu  ỏ  n   ên  ứu 

-  Thông tin eWOM có tác động đến quyết định mua sữa của ngƣời tiêu 

dùng hay không? 

-  EWOM có tác động nhƣ thế nào đến quyết định mua sữa của ngƣời 

tiêu dùng? 

-  Những biến số: sự tin cậy của nguồn tin eWOM, sự tin cậy của thông 

tin eWOM, sự quan tâm của ngƣời tiêu dùng, kiến thức trải nghiệm của ngƣời 

tiêu dùng có ảnh hƣởng đến sự chấp nhận eWOM của ngƣời tiêu dùng hay 

không? 

-  Sự tác động của eWOM đến quyết định mua sữa của những ngƣời tiêu 

dùng có độ tuổi, thu nhập, nghề nghiệp khác nhau thì có khác nhau hay 

không? 

4  Đố  t ợn  và p ạm v  n   ên  ứu 

- Đối tƣợng nghiên cứu: những yếu tố liên quan đến eWOM tác động 

đến quyết định mua sữa của ngƣời tiêu dùng. 

-  Phạm vi nghiên cứu: 

+ Về nội dung: tập trung vào các yếu tố của eWOM tác động đến quyết 

định mua sữa của ngƣời tiêu dùng và mức độ tác động của các yếu tố đó. 

+  Về không gian: nghiên cứu ngƣời tiêu dùng trong phạm vi thành phố 

Đà Nẵng. 

+ Về thời gian: thời gian thực hiện nghiên cứu từ tháng 5/2015 đến tháng 

11/2015. 

5  P  ơn  p áp n   ên  ứu 

Nghiên cứu này sử dụng kết hợp cả phƣơng pháp định tính và phƣơng 

pháp định lƣợng. 
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+ Nghiên cứu định tính: đƣợc tiến hành trong giai đoạn đầu nhằm xác 

định mô hình và các biến số đo lƣờng cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu. 

+ Nghiên cứu định lƣợng: đƣợc thực hiện dựa trên nguồn thông tin có 

đƣợc từ việc khảo sát bằng bảng câu hỏi để giải quyết các mục tiêu nghiên 

cứu của đề tài. 

6  Ý n  ĩ    o   ọ  và ý n  ĩ  t ự  t ễn  ủ  đề tà  

 Ý n  ĩ    o   ọc 

Xác định sự tác động của eWOM đến quyết định mua sữa của ngƣời tiêu 

dùng thông qua các biến số về ngƣời tiêu dùng, nguồn thông tin eWOM 

(ngƣời gửi), thông điệp eWOM. 

 Ý nghĩa thực tiễn 

- Giúp các doanh nghiệp nắm bắt đƣợc những nhân tố quan trọng của 

eWOM tác động đến quyết định mua sữa của ngƣời tiêu dùng, từ đó phát triển 

eWOM nhƣ là một công cụ marketing một cách hiệu quả, đặc biệt là đối với 

các nhãn hiệu sữa mới, nhãn hiệu sữa nội. 

- Những kinh nghiệm rút ra trong quá trình nghiên cứu là cơ sở cho việc 

hoàn thiện các hoạt động nghiên cứu về sự tác động của eWOM đến quyết 

định mua của ngƣời tiêu dùng trong những nghiên cứu sau. 

7  Cấu trú   ủ  luận văn 

 Chƣơng 1: Cơ sở lý luận về truyền miệng điện tử (eWOM) 

 Chƣơng 2: Mô hình và thiết kế nghiên cứu 

 Chƣơng 3: Kết quả nghiên cứu 

 Chƣơng 4: Hàm ý chính sách 

8  Tổn  qu n tà  l ệu 

Các tài liệu tham khảo chính bao gồm: 

- Nghiên cứu của Cheung, Lee và Rabjohn (2008) về tác động của truyền 

miệng điện tử đến hành vi mua của ngƣời tiêu dùng thông qua sự chấp nhận 
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các thông tin trực tuyến để đƣa ra các quyết định mua. Tác giả đã xây dựng 

mô hình với hai yếu tố chính tác động tới việc chấp nhận thông tin trong 

eWOM làm cơ sở để ra quyết định mua đó là nguồn thông tin đáng tin cậy và 

chất lƣợng của thông tin đó. Trong đó nhân tố “chất lƣợng của thông tin” có 4 

chỉ báo chính là Độ chính xác, Tính kịp thời, Sự phù hợp và Sự toàn diện.  

- Nghiên cứu của Fan và Miao (2012) về sự tác động của truyền miệng 

điện tử (eWOM) đến quyết định mua các sản phẩm điện tử của ngƣời tiêu 

dùng. Tác giả sử dụng phần mềm SPSS 12.0 để xử lý và phân tích dữ liệu thu 

đƣợc từ bảng câu hỏi khảo sát. Các nhóm nhân tố đều có hệ số tin cậy 

Cronbach Alpha cao (từ 0,9127 đến 0,9797) và có ảnh hƣởng đến quyết định 

mua. Cụ thể, kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu dùng, sự quan tâm của 

ngƣời tiêu dùng, mối quan hệ có tác động đến sự tin cậy của eWOM đƣợc 

cảm nhận, sự tin cậy của eWOM đƣợc cảm nhận tác động thuận chiều đến sự 

chấp nhận eWOM; sự chấp nhận eWOM có tác động thuận chiều đến quyết 

định mua của ngƣời tiêu dùng và nó giải thích đƣợc 43,9% sự biến đổi trong 

quyết định mua của ngƣời tiêu dùng. 

- Nghiên cứu của Mina Seraj (2011) về sự tác động của eWOM đến hành 

vi mua của ngƣời tiêu dùng. Tác giả xem xét sự tác động của eWOM lên 

quyết định mua hàng phụ thuộc vào ba yếu tố chính: đặc điểm của ngƣời tiêu 

dùng, đặc điểm nội dung và đặc tính của sản phẩm. Ngoài 3 biến số chính tác 

động đến sự ảnh hƣởng của eWOM đến quyết định mua hàng thì còn có 3 yếu 

tố điều tiết các biến số chính, đó là chiến lƣợc của công ty, môi trƣờng 

eWOM và sự quá tải thông tin. 

- Nghiên cứu của Chang, Lee, Huang (2010) về sự tác động của eWOM 

đến quyết định mua các sản phẩm chăm sóc cơ thể của ngƣời tiêu dùng. Kết 

quả, tác giả đã chứng minh đƣợc rằng: 
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+  Sự tin cậy của thông điệp có ảnh hƣởng tích cực đến sự tác động của 

eWOM. 

+  Thông tin từ kiến thức trải nghiệm của ngƣời gửi có ảnh hƣởng tích 

cực đến sự tác động của eWOM. 

+  Phạm vi tìm kiếm thông tin của ngƣời nhận có ảnh hƣởng tích cực đến 

sự tin cậy vào thông tin của anh/cô ấy. 

- Jermy Leeuwis (2009) đƣa ra mô hình nghiên cứu về sự tác động của 

eWOM đến ý định mua các sản phẩm về âm nhạc của ngƣời tiêu dùng. Tác 

giả đã đƣa ra và kiểm định các giả thuyết nguồn thông tin eWOM và thông tin 

eWOM tác động đến ý định mua của ngƣời nhận. Ngoài ra, các yếu tố động 

cơ xử lý thông tin, cơ hội xử lý thông tin, khả năng xử lý thông tin có tác 

động đến mức độ trao đổi thông tin qua eWOM. 

- Sha Zhenquan, Xie Xueyin (2007) đƣa ra mô hình những yếu tố của 

eWOM tác động đến quyết định mua hàng của ngƣời tiêu dùng nhƣ sau: sự 

quan tâm, rủi ro cảm nhận và trách nhiệm xã hội của ngƣời tiêu dùng tác động 

đến việc tìm kiếm eWOM một cách tích cực; sự quan tâm, rủi ro cảm nhận và 

việc tìm kiếm eWOM một cách tích cực tác động đến quyết định mua hàng 

của ngƣời tiêu dùng. Tác động sử dụng phần mềm SPSS 17.0 và AMOS 17.0 

để xử lý dữ liệu thu đƣợc từ 192 bảng câu hỏi. Hệ số tin cậy Cronbach Alpha 

của các nhóm nhân tố đều cao (lớn hơn 0.7) và tác giả đã chứng minh mô 

hình phù hợp để sử dụng đo lƣờng sự tác động của eWOM đến quyết định 

mua của ngƣời tiêu dùng. 

- Luận văn của Lê Thị Hà Tiên, trƣờng Đại học Cần Thơ, nội dung 

“Truyền miệng điện tử - ảnh hưởng của Truyền miệng điện tử lên hình ảnh 

điểm đến và độ dài thời gian ở lại của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam” 

(2013). Luận văn này đánh giá mức độ tích cực của Truyền miệng điện tử lên 

hình ảnh điểm đến và thời gian ở lại của khách du lịch quốc tế đến Việt Nam 
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và chỉ ra rằng eWOM có ảnh hƣởng tích cực và ý nghĩa lên hình ảnh điểm 

đến (65%), eWOM ảnh hƣởng tích cực và ý nghĩa lên thái độ du khách đối 

với điểm đến (60%) và eWOM có ảnh hƣởng tích cực và ý nghĩa lên dự định 

du lịch của du khách (70%). 

-  Luận văn của Huỳnh Thị Nhƣ Ngọc, trƣờng Đại học Kinh tế Đà Nẵng, 

nội dung “ ghiên cứu t c động của truyền miệng điện tử  E     đến quyết 

định lựa ch n m  ph m của n  gi i” (2014). Luận văn đã chỉ ra rằng Các 

nhân tố “Sự tin cậy nguồn tin eWOM” (TCNT), “Sự tin cậy thông tin 

eWOM” (TCTT), “Kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu dùng” (KTTN) đều 

tác động thuận chiều đến “Sự chấp nhận eWOM” (SCN) và chúng giải thích 

đƣợc 70.7% sự biến thiên của SCN. Trong đó TCTT tác động mạnh nhất, 

mạnh nhì là TCNT và cuối cùng là KTTN. “Sự chấp nhận eWOM” tác động 

thuận chiều đến “Quyết định mua của ngƣời tiêu dùng” và giải thích đƣợc 

60.9% sự biến thiên của quyết định mua mỹ phẩm của ngƣời tiêu dùng dựa 

vào eWOM.  
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CHƯ NG 1 

C  SỞ LÝ LUẬN VỀ T C ĐỘNG CỦA TRUYỀN MIỆNG ĐIỆN 

TỬ (EWOM) ĐẾN HÀNH VI MUA CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG 

1.1. TRUYỀN MIỆNG ĐIỆN TỬ. 

1.1.1. Địn  n  ĩ  truyền miệng (Word-of-mouth) 

Năm 1967, Johan Arndt là ngƣời tiên phong trong nghiên cứu về truyền 

miệng (WOM) đã đƣa ra định nghĩa WOM nhƣ sau: “Truyền thông trực tiếp 

bằng lời nói giữa một ngƣời nhận và một ngƣời truyền tin liên quan tới một 

nhãn hiệu, sản phẩm hoặc một dịch vụ nào đó và ngƣời nhận nhận thức rằng 

những thông điệp của ngƣời gửi có tính chất phi thƣơng mại”. 

Truyền miệng truyền thống có các đặc điểm sau: 

- Truyền thông giữa cá nhân với nhau 

- Nội dung thƣơng mại (nói về sản phẩm hoặc dịch vụ) 

- Ngƣời truyền tin không có mục đích thƣơng mại 

Đầu tiên, truyền miệng (WOM) truyền thống là truyền thống giữa các cá 

nhân, trong trƣờng hợp này nó nằm ngoài thông tin đại chúng (nhƣ quảng 

cáo) và các kênh cá nhân khác. Thứ hai, nội dung truyền thông WOM là có 

tính thƣơng mại từ góc độ marketing. Do đó, trọng tâm của truyền thông là 

trên các thực thể, sản phẩm, thƣơng hiệu và ngƣời tiếp thị thƣơng mại – hoặc 

thậm chí là quảng cáo của họ. Thứ ba, mặc dù nội dung của truyền thông 

WOM có tính chất thƣơng mại, nhƣng những ngƣời truyền tải thông điệp 

không bị thúc đẩy thƣơng mại – hoặc ít nhất là họ đƣợc coi là không vì mục 

đích thƣơng mại. 

Hiệp hội marketing truyền miệng (WOMMA) định nghĩa truyền miệng 

“là hành động một ngƣời tiêu dùng thiết lập và/hoặc truyền bá các thông tin 

liên quan đến marketing cho một ngƣời tiêu dùng khác”. Truyền miệng đƣợc 
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xem nhƣ một dạng của truyền thông marketing phi chính thức của doanh 

nghiệp khi sử dụng khách hàng nhƣ là một ngƣời phát ngôn và truyền các 

thông điệp marketing (Westbrook, 1987). [16] 

Theo lý thuyết truyền thông truyền thống, có bốn yếu tố quan trọng trong 

giao tiếp xã hội, bao gồm ngƣời truyền tin (ngƣời gửi), nhân tố kích thích (tin 

nhắn), ngƣời nhận, và sự phản ứng/sự phản hồi (Hovland, 1948). 

Ngƣời tiêu dùng thƣờng tin rằng độ tin cậy của WOM cao hơn so với 

quảng cáo thƣơng mại và WOM đã đƣợc chứng minh là một phƣơng pháp 

hữu ích để có đƣợc thông tin hữu ích cho các quyết định mua hàng (Henricks 

1998; Silverman 1997). WOM có hiệu lực thuyết phục vì các lý do sau đây 

[8]: 

(1) Các thông tin đƣợc cung cấp bởi WOM đƣợc coi là đáng tin cậy hơn 

so với thông tin đƣợc cung cấp thƣơng mại vì hầu hết WOM là từ ngƣời thân, 

bạn bè và các bên thứ ba mà chúng ta tin tƣởng hơn, 

(2) WOM là một hình thức thông tin liên lạc hai chiều, không phải là 

tuyên truyền một chiều, 

(3) WOM cung cấp cho khách hàng tiềm năng những kinh nghiệm của 

ngƣời sử dụng để giảm nguy cơ mua hàng và sự không chắc chắn, 

(4) Thông tin từ WOM là trực tiếp và ngay lập tức có thể đáp ứng yêu 

cầu, nó có thể cung cấp thông tin đầy đủ và phù hợp. 

Sức mạnh của ảnh hƣởng cá nhân thông qua truyền thông truyền miệng 

(WOM) đã đƣợc công nhận trong các tài liệu về hành vi mua hàng của ngƣời 

tiêu dùng (Arndt, 1967; King và Summers, 1970; Herr, Kardes và Kim, 

1991). Sự ảnh hƣởng của ngƣời tiêu dùng thông qua truyền thông bằng miệng 

tiếp tục phát triển với sự ra đời của Internet và biến thể thành truyền miệng 

điện tử (eWOM). 
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1.1.2. Địn  n  ĩ  truyền miện  đ ện tử (Electronic Word-of-mouth). 

Định nghĩa của Hennig – Thurau (2004): “Bất kỳ tuyên bố (lời phát 

biểu) tích cực hay tiêu cực của những khách hàng tiềm năng, khách hàng hiện 

tại hay khách hàng cũ về một sản phẩm hoặc công ty, đƣợc cung cấp cho mọi 

ngƣời và tổ chức thông qua Internet”. Nói một cách đơn giản, eWOM là 

truyền miệng thông qua Internet. Truyền miệng điện tử bao gồm 5 yếu tố 

chính: 

 Lời tuyên bố (phát biểu): tích cực, tiêu cực hoặc trung lập 

 Ngƣời truyền tin (ngƣời gửi): ngƣời tạo nên lời tuyên bố, đó có thể là 

khách hàng cũ, khách hàng hiện tại hay khách hàng tiềm năng 

 Đối tƣợng: sản phẩm, dịch vụ hoặc/và công ty 

 Ngƣời nhận: ngƣời tiêu dùng, ngƣời đọc, tổ chức,.. 

 Môi trƣờng: Internet, đặc biệt là các phƣơng tiện truyền thông xã hội 

Lời tuyên bố, ngƣời truyền tin và đối tƣợng về cơ bản giống nhƣ trong 

truyền miệng truyền thống nhƣng bản chất của ngƣời nhận và môi trƣờng đã 

thay đổi do kết quả của Internet và truyền thông xã hội. Ngƣời nhận trong 

eWOM không phải là một ngƣời duy nhất – nó bao gồm vô số ngƣời và tổ 

chức. Quá trình truyền tải một thông điệp là bắt nguồn từ lời nói từ miệng, 

truyền thông từ ngƣời này sang ngƣời khác đến hình thức điện tử và bằng văn 

bản, trong nhiều trƣờng hợp truyền thông từ ngƣời này sang ngƣời khác 

không quen biết. Ngoài ra, toàn bộ môi trƣờng đã thay đổi từ bối cảnh mặt đối 

mặt sang Internet và phƣơng tiện truyền thông xã hội rộng lớn. 

1.1.3. Đă  đ ểm của eWOM. 

- Truyền thông eWOM có khả năng mở rộng và tốc độ lan truyền cao 

(Hung và Li,2007). 
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- Hầu hết các thông tin trên internet đƣợc trình bày/hiển thị dƣới dạng 

văn bản, đƣợc lƣu trữ và luôn có sẵn trong khoảng thời gian dài không xác 

định (Park và Lee, 2009; Hung và LY, 2007). 

- Truyền thông eWOM có thể dễ dàng đo lƣờng hơn WOM thông qua 

các định dạng trình bày, số lƣợng và sự ổn định (Lee, Park và Hen, 2008; 

Park và Kim, 2008) 

- Thông điệp eWOM có thể đƣợc xem và đọc bởi bất cứ ai, bất cứ lúc 

nào và bất cứ nơi nào nếu có thể truy cập vào Internet (Chen và Xie,2008). 

- Nguồn gốc của thông điệp eWOM là từ một ngƣời tiêu dùng thƣờng 

không rõ, rất khó để xác định mức độ chất lƣợng thông tin và độ tin cậy của 

các thông tin đƣợc đăng (Chatterjee, 2001). 

- Mối quan hệ giữa ngƣời truyền đạt và ngƣời nhận trong quá trình 

eWOM đƣơc coi là yếu bởi vì bất cứ ai cũng có thể đăng các thông điệp và 

bất cứ ai cũng có thể nhận đƣợc những thông điệp đó (Chatterjee, 2001). 

- EWOM đƣợc công nhận là một nguồn tiếp thị hiệu quả và kinh tế và 

còn là một nguồn hữu ích và có ảnh hƣởng đối với ngƣời tiêu dùng khi họ cần 

thông tin về các sản phẩm (Dellarocas, 2003). 

Bảng 1.1. So sánh WOM và EWOM 

Đặc tính WOM eWOM 

Hình thức 

Giao tiếp bằng lời nói trực 

tiếp, mặt đối mặt 

Đƣợc truyền đi thông qua 

Internet với các hình thức nhƣ 

diễn đàn, mail, các cộng đồng 

trực tuyến, trang web đánh giá… 

Giới hạn 

Truyền thông WOM đƣợc giới 

hạn trong mạng xã hội địa 

phƣơng (Brown & Reingen, 

1987) 

Các thông điệp eWOM có thể 

đƣợc xem và đọc bởi bất cứ ai, 

bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào 

có thể truy cập và Internet 

(Cheng & Xie, 2008). 
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Đặc tính WOM eWOM 

Nguồn 

thông tin 

và độ tin 

cậy 

Thông tin đi qua WOM đƣợc 

thu thập thông qua những 

ngƣời xung quanh nhƣ thành 

viên gia đình hoặc bạn bè 

(Ratchford, Talukdar & Lee, 

2001), do đó ngƣời nhận dễ 

dàng xác nhận đƣợc độ tin cậy 

của thông tin. 

Thông tin đƣợc truyền thông qua 

các thông điệp eWOM thwongf 

đƣợc lấy từ những ngƣời tiêu 

dùng không gần gũi và không 

quen biết nhau (Ratchford et al.). 

Do đó, ngƣời nhận khó xác định 

độ tin cậy của thông điệp hơn và 

thƣờng dựa vào độ tin cậy của 

trang Web mà thông tin đƣợc 

đăng tải. 

Sự kiểm 

soát 

Phƣơng tiện truyền thông của 

WOM là thông qua giao tiếp 

trực tiếp của ngƣời tiêu dùng 

và không có kiểm soát sự lây 

lan của thông tin hoặc tin nhắn 

(Park, 2007) 

Ngƣời bán hàng trực tuyến có 

thể có một số kiểm soát nhƣ nơi 

để xác định vị trí các thông điệp 

trên trang web, hoặc những 

thông điệp đánh giá nào đƣợc 

đăng trên mặt trƣớc của trang 

web để có đƣợc sự chú ý của 

ngƣời tiêu dùng (Park, 2007). 

Đo lƣờng 

Khó đo lƣờng Truyền thông eWOM có thể dễ 

dàng đo lƣờng hơn WOM truyền 

thống do các định dạng trình 

bày, số lƣợng và sự ổn định của 

truyền thông eWOM (Lee, Park 

và Hen, 2008; Park và Kim, 

2008). 
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1.1.4. Độn   ơ t  m     vào eWOM 

Henig – Thurau (2004) đã phát triển mô hình 8 động cơ thúc đẩy ngƣời 

tiêu dùng tham gia vào eWOM; sự hƣớng ngoại, lợi ích xã hội, sự thúc đẩy 

kinh tế, tìm kiếm sự tƣ vấn, sự quan tâm đến ngƣời tiêu dùng khác, giúp đỡ 

các công ty và sự trút bỏ cảm xúc tiêu cực. 

Sự hướng ngoại đề cập đến nhu cầu của ngƣời tiêu dùng chia sẻ kinh 

nghiệm tiêu dùng của họ để nâng cao hình ảnh của mình nhƣ là ngƣời mua 

sắm thông minh. 

Lợi ích xã hội xuất hiện khi một ngƣời tiêu dùng truyền đi một thông 

điệp eWOM cho mục đích gắn bó và hội nhập xã hội. 

Sự thúc đẩy kinh tế liên quan tới động lực xảy ra khi một ngƣời tiêu 

dùng truyền đi một thông điệp eWOM cho các mục đích tài chính (ví dự nhƣ 

phần thƣởng khi cung cấp các thông tin hữu ích, từ lƣợt bình chọn của ngƣời 

đọc eWOM,…) 

Tìm kiếm sự tư vấn liên quan đến việc đạt đƣợc các kỹ năng cần thiết để 

hiểu rõ hơn, sử dụng, vận hành, sửa đổi và sữa chữa một sản phẩm. 

Sự quan tâm đến người tiêu dùng khác đề cập đến sự giúp đỡ chân 

thành của một ngƣời tiêu dùng cung cấp thông tin để hỗ trợ những ngƣời khác 

đƣa ra quyết định mua hàng tốt hơn. 

Giúp đỡ công ty đề cập đến mong muốn giúp đỡ các công ty vì một kinh 

nghiệm tiêu thụ sản phẩm mà ngƣời tiêu dùng đặc biệt hài lòng. 

Sự trút bỏ cảm xúc tiêu cực liên quan đến kinh nghiệm tiêu thụ không 

hài lòng, kết quả là thúc đẩy việc giảm nhẹ tâm trạng thất vọng và sự lo lắng 

bằng các hình thức của WOM tiêu cực. 

1.1.5. Các hình thức của eWOM 

Ngƣời tiêu dùng thƣờng trao đổi, chia sẻ những trải nghiệm, sự hiểu biết, 

đƣa ra các đánh giá và bình luận của mình bằng cách đăng các thông tin dạng 
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văn bản, hình ảnh, các đoạn video lên các trang web đánh giá sản phẩm, 

forum, blog, các dịch vụ thƣ điện tử và tin nhắn nhanh (Forums, Hotmail, 

Yahoo mail, Yahoo messenger, MSN messenger, Gmail,…), các mạng xã hội 

và dịch vụ lƣu trữ  và chia sẻ trực tuyến (Facebook, Youtube, Google+…). 

 Facebook là một website mạng xã hội truy cập miễn phí do công ty 

Facebook.Inc điều hành. Ngƣời dùng có thể tham gia các mạng lƣới đƣợc tổ 

chức theo thành phố, nơi làm việc, trƣờng học và khu vực để liên kết và giao 

tiếp với ngƣời khác. Website hiện có hơn 500 triệu thành viên tích cực trên 

khắp thế giới. Với con số này, Facebook là mạng xã hội phổ biến nhất. 

Thành viên đã đăng ký có thể tạo hồ sơ với các hình ảnh, danh sách sở 

thích cá nhân, thông tin liên lạc, và những thông tin cá nhân khác. Ngƣời 

dùng có thể trao đổi với bạn bè và những ngƣời khác thông qua tin nhắn cá 

nhân hoặc cộng đồng và tính năng chat của Facebook. Họ cũng có thể tạo và 

gia nhập nhóm ƣa thích hay “trang yêu thích”, một số trang đƣợc duy trì bởi 

các tổ chức và có banner quảng cáo. Facebook cho phép ngƣời dùng lựa chọn 

cài đặt bảo mật của riêng mình và lựa chọn những ngƣời có thể nhìn thấy 

phần cụ thể của tiểu sử của họ. Website là miễn phí đăng nhập, và nó phát 

sinh lợi nhuận từ quảng cáo. Ngƣời dùng có thể kiểm soát những ai nhìn thấy 

các thông tin mà họ đã chia sẻ, cũng nhƣ những ngƣời có thể tìm thấy chúng 

trong tìm kiếm, thông qua các thiết lập bảo mật của họ. Facebook có một số 

tính năng mà ngƣời dùng có thể tƣơng tác. Chúng bao gồm Wall, một không 

gian trên trang hồ sơ của mỗi thành viên cho phép bạn bè họ đăng các tin 

nhắn cho thành viên để xem, Pokes (cú hích), cho phép ngƣời dùng gửi một 

“cái hích” ảo với nhau (một thông báo cho thành viên là họ đã bị chọc); Hình 

ảnh, nơi ngƣời dùng có thể upload album và hình ảnh; và Trạng thái, cho 

phép thành viên thông báo cho bạn bè họ đang ở đâu và làm gì. Tùy thuộc vào 

cài đặt riêng tƣ, bất cứ ai có thể xem hồ sơ của ngƣời dùng cũng có thể xem 
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tính năng Wall của ngƣời dùng đó. Một trong những ứng dụng phổ biến nhất 

trên facebook là ứng dụng Hình ảnh (photos), nơi thành viên có thể upload 

album và hình ảnh. Facebook cho phép ngƣời dùng tải lên không giới hạn số 

lƣợng hình ảnh. Các thiết lập bảo mật có thể đƣợc đặt cho các album cá nhân, 

ứng dụng hình ảnh là khả năng “tag”, hay đánh nhãn một thành viên trong 

một bức ảnh. Ví dụ, nếu một bức ảnh có một ngƣời bạn của thành viên, sau đó 

thành viên này có thể “tag” ngƣời bạn trong bức ảnh. Điều này sẽ gửi một 

thông báo cho ngƣời bạn rằng họ đã đƣợc gắn thẻ, và cung cấp cho họ một 

liên kết để xem bức ảnh. 

Hiện nay Facebook  đƣợc xem là trang mạng xã hội lớn nhất thế giới và 

tiếp cận đƣợc với số lƣợng lớn ngƣời trên thế giới, đặc biệt là giới trẻ. Với 

Facebook bạn có thể dễ dàng nói chuyện với bạn bè, truyền thông tin hay chia 

sẻ cảm xúc. Có thể nói Facebook đã tích hợp đầy đủ tất cả các tính năng của 

các  mạng xã hội từ trƣớc tới nay. Facebook là môi trƣờng chia sẻ thông tin dễ 

dàng và thuận tiện nhất, tiếp cận đƣợc với mọi ngƣời và tổ chức, đây đƣợc 

xem là hình thức eWOM phổ biến nhất hiện nay. 

 T   đ ện tử, hay email (electronic mail) là một hệ thống chuyển 

nhận thƣ từ qua các mạng máy tính. 

Email là một phƣơng tiện thông tin rất nhanh. Một mẫu thông tin (thƣ từ) 

có thể đƣợc gửi đi ở dạng mã hóa hay dạng thông thƣờng và đƣợc chuyển qua 

các mạng máy tính đặc biệt là mạng Internet. Nó có thể chuyển mẫu thông tin 

từ một máy tính nguồn tới một hay rất nhiều máy nhận trong cùng lúc. Ngày 

nay, email chẳng những có thể truyền gửi đƣợc chữ, nó còn có thể truyền 

đƣợc các dạng thông tin khác nhƣ hình ảnh, âm thanh, phim và đặc biệt các 

phần mềm thƣ điện tử kiểu mới còn có thể hiển thị các email dạng sống động 

tƣơng thích với kiểu tệp HTML. Các dịch vụ thƣ điện tử có thể đƣợc cung 

ứng miễn phí hay có lệ phí tùy theo nhu cầu và mục đích của ngƣời dùng. 
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Ngày nay, email thƣờng đƣợc cung cấp kèm với các phƣơng tiện Internet khi 

ngƣời tiêu dùng ký hợp đồng với các dịch vụ Internet một cách miễn phí. 

Đặc điểm của thƣ điện tử: 

Thay vì viết thƣ bằng giấy mực và bút thì ngƣời ta chỉ cần gõ chữ từ bàn 

phím của máy tính và biết dùng một phần mềm thƣ điện tử (email program). 

Khi gửi thƣ  điện tử, chỉ có các tín hiệu điện mã hóa nội dung bức thƣ 

điện tử đƣợc truyền đi đến máy nhận. Do đó, chỉ có nội dung hay cách trình 

bày lá thƣ điện tử là đƣợc bảo toàn. 

Vận tốc truyền thƣ điện tử chỉ vài giây đến vài phút và chi phí rất nhỏ. 

Dùng thƣ điện tử thì bất kỳ lúc nào cũng có thể mở phần mềm thƣ điện 

tử ra đọc. Đồng thời, vì mỗi ngƣời dùng thƣ đều phải nhập mật khẩu vào máy 

nên thƣ điện tử sẽ khó bị ngƣời khác đọc lén. Nhƣng ngƣợc lại, ngƣời khác có 

thể xâm nhập vào hệ thống thƣ điện tử của cá nhân nếu nhƣ các mật mã hay 

các hệ thống an toàn phần mềm bị bẻ gãy. 

Khối lƣợng gửi và nhận thƣ điện tử có thể nhiều hơn thƣ bƣu điện rất 

nhiều lần. Đối với các dịch vụ thƣ điện tử mới thì dung lƣợng có thể lên đến 

hàng Gbyte (nhƣ dịch vụ của gmail, hay nhiều hơn. Số thƣ có thể dự trữ trong 

dung lƣợng này tƣơng đƣơng với vài bộ từ điển bách khoa. 

Hệ thống thƣ điện tử thƣờng phải đƣơng đầu với nhiều vấn nạn nhƣ virus 

máy tính, các thƣ nhũng lạm (spam email), các thƣ quảng cáo (advertisement 

mail) và các thƣ khiêu dụ tình dục (pornography mail), đặc biệt là cho trẻ em, 

thì lại rất nhiều. Đối với các loại thƣ độc hại (malicious mail) này ngƣời dùng 

cần phải cài đặt thêm các tiện ích hay chức năng lọc (sẵn có trong phần mềm 

hay phải mua thêm) để giảm trừ. Tuy nhiên, một điều chắc chắn là không có 

công cụ phần mềm nào là tuyệt hảo. 

Trong hệ thống thƣ điện tử, thì hộp thƣ tƣơng đƣơng với phần dữ liệu 

chứa nội dung các email cộng với địa chỉ của ngƣời chủ thƣ điện tử. Mỗi 
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ngƣời có thể có một hay nhiều địa chỉ email (và phải đƣợc đăng ký qua một 

hệ thống nào đó). Mỗi hộp thƣ sẽ có một địa chỉ phân biệt không bao giờ 

trùng với địa chỉ email khác. 

Nhƣ vậy có thể hoàn toàn không nhầm lẫn khi dùng danh từ hộp thƣ điện 

tử hay hòm thƣ điện tử (email account) để chỉ một phần mềm email đã đƣợc 

đăng kí dùng để nhận và gửi email cho một cá nhân. 

 Blog, gọi tắt của weblog là một dạng nhật ký trực tuyến, bùng nổ từ 

cuối thập niên 1990. Các blogger (ngƣời viết blog), có thể là cá nhân hoặc 

nhóm, đƣa thông tin lên mạng với mọi chủ đề, thông thƣờng có liên quan tới 

kinh nghiệm hoặc ý kiến cá nhân, chủ yếu cung cấp thông tin đề cập tới 

những chủ đề chọn lọc, không giống nhƣ các báo truyền thống. Đƣợc phần 

mềm hỗ trơ, dễ sử dụng, blog phổ biến rất nhanh và ai cũng có thể dễ dàng 

tạo ra một blog cho mình. 

Một trang blog có chứa các siêu liên kết, hình ảnh và liên kết (tới các 

trang chứa phim và âm nhạc). Văn bản blog dùng phong cách thảo luận. Một 

blog thƣờng chỉ liên quan đến một chủ đề yêu thích. Vào tháng 11 năm 2006, 

trình tìm kiếm blog Technorati đã theo dõi hơn 57 triệu blog. 

Blog hiện nay phát triển từ nhật ký trực tuyến, nơi mọi ngƣời ghi lại một 

phần của cuộc sống riêng tƣ. Hầu hết những ngƣời viết tự gọi mình là ngƣời 

viết nhật ký hoặc nhà báo. 

Có rất nhiều loại blog, khác nhau từ nội dung bài đến cách truyền tải. 

Bằng phƣơng tiện truyền đạt: Một blog có video đƣợc gọi là vlog, blog 

gồm các link gọi là linklog. Một trang gồm những bản phác thảo đƣợc gọi là 

sketchblog hoặc một trang gồm có ảnh đƣợc gọi là photoblog. Những blog có 

bài viết ngắn và gồm nhiều dạng tranh ảnh, video đa dạng đƣợc gọi là 

tumbelog. 
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Bằng phƣơng tiện sáng tác: Blog đƣợc viết bằng phƣơng tiện di động ví 

dụ nhƣ điện thoại di động hoặc PDA đƣợc gọi là moblog. 

Thể loại: một số blog tập trung vào một vấn đề cụ thể, ví dụ nhƣ blog 

truyện, blog chính trị, blog du lịch, blog thời trang, blog dự án, hoặc blog 

pháp luật (tên tiếng anh là blawg). Một blog không có mục đích chính đáng 

mà chỉ dành để spam gọi là Splog. Một Splog (Site hoặc website log) là một 

phần của một website kinh doanh, đƣợc hợp nhất trong cả cấu trúc website 

bình thƣờng, nhƣng đƣợc viết bởi các phần mềm viết blog. 

Tính hợp pháp của ngƣời xuất bản: một blog phần lớn đƣợc dung cho 

mục đích cá nhân, hoặc đƣợc dùng cho mục đích kinh doanh. Blog công ty, 

có thể đƣợc dùng đối nội để hỗ trợ truyền đạt và văn hóa riêng của tập đoàn 

hoặc dùng đối ngoại để tiếp thị, tạo dựng thƣơng hiệu hoặc PR. 

 Youtube là một trang web chia sẻ video nơi ngƣời dùng có thể tải lên, 

xem và chia sẻ các video clip. Youtube sử dụng công nghệ Adobe Flash để 

hiển thị nhiều nội dung video khác nhau, bao gồm những đoạn phim, đoạn 

chƣơng trình TV và video nhạc, cũng nhƣ những phim nghiệp dƣ nhƣ 

videoblogging và những đoạn video gốc chƣa qua xử lý. Ngƣời dùng không 

đăng ký vẫn có thể xem đƣợc hầu hết video ở trang, còn ngƣời đăng ký đƣợc 

phép tải lên số lƣợng video vô hạn. 

 Diễn đàn trực tuyến,   y đ ợc gọi là forum, là nơi để cho ngƣời 

dùng Internet trao đổi thảo luận và tán gẫu nhau. 

Phƣơng thức thƣờng đƣợc dùng trong diễn đàn trực tuyến là ngƣời đầu 

tiên gửi lên một chủ đề (topic, thread) trong một đề mục (category, forum) và 

sau đó những ngƣời tiếp theo sẽ viết những bài góp ý, thảo luận lên để trao 

đổi xung quanh chủ đề đó. Khi nội dung thảo luận vƣợt quá một trang màn 

hình máy tính thì nó sẽ đƣợc tách ra từng trang. Các bài viết sau sẽ ở các trang 

đƣợc tự động tăng dần thêm sau. Các bài viết đầu tiên luôn luôn ở trang một. 
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Hiện nay có rất nhiều diễn đàn đƣợc lập ra để trao đổi thông tin và chia 

sẻ các kinh nghiệm nhƣ vozforums.com (Diễn đàn thảo luận về tất cả các lĩnh 

vực công nghệ thông tin), lamchame.com (Diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm và 

kiến thức chăm sóc và nuôi dạy con cái), webtretho.com (Diễn đàn phụ nữ 

Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm hay và thiết thực liên quan đến chăm sóc gia 

đình và con cái, làm đẹp, thời trang, tâm sự chuyện gia đình...)….Các diễn 

đàn có ƣu điểm là ngƣời đọc có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin mình cần và 

nhận đƣợc những những thông tin hữu ích từ những ngƣời có cùng mối quan 

tâm tới vấn đề đó. Nếu nhƣ với Facebook, thông tin eWOM có thể bị nhiễu do 

có quá nhiều ngƣời với nhiều ý kiến khác nhau trong đó có những ngƣời chỉ 

là hùa theo đám đông hay không có thông tin chính xác mà chỉ tham gia để 

câu view, câu like,… thì với diễn đàn, ngƣời tiêu dùng có thể nhận đƣợc 

nhiều thông tin xác thực và hữu ích hơn, bởi khi tham gia một diễn đàn, 

những ngƣời tham gia sẽ cùng có một mối quan tâm về một vấn đề. Nhƣ vậy, 

nếu nhƣ Facebook đƣợc xem là hình thức eWOM lớn nhất thì diễn đàn có thể 

xem là hình thức eWOM chất lƣợng nhất. 

1.2. CÁC YẾU TỐ CỦA EWOM T C ĐỘNG ĐẾN HÀNH VI NGƯỜI 

TIÊU DÙNG 

1.2.1. Các yếu tố l ên qu n đến n  ời gửi (nguồn thông tin) 

Nguồn thông tin eWOM đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động 

ra quyết định của ngƣời tiêu dùng. Kiến thức trải nghiệm của ngƣời gửi càng 

cao thì thông tin càng đƣợc ngƣời nhận quan tâm và ảnh hƣởng càng lớn đến 

ngƣời nhận (Bansal và Voyer, 2011). Tuy nhiên, trong một môi trƣờng trực 

tuyến, nơi mà các tín hiệu xã hội nhƣ giới tính, tuổi tác, địa vị xã hội, trình độ 

học vấn ít đƣợc xác định cụ thể, rất khó để xác định sự tin cậy về kiến thức 

trải nghiệm của ngƣời gửi. Brown & Lee (2007) phát hiện ra rằng trong môi 

trƣờng trực tuyến, sự tin cậy nằm gần với môi trƣờng ẩn nhƣng mang một số 
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thuộc tính độc đáo do tính chất của môi trƣờng và ngƣời tiêu dùng dƣờng nhƣ 

đánh giá độ tin cậy của thông tin eWOM trực tuyến trong mối quan hệ với 

trang web, cũng nhƣ cá nhân ngƣời cung cấp thông tin. 

Thông tin đƣợc đăng tải bởi ngƣời tiêu dùng là đáng tin cậy hơn so với 

thông tin đƣợc đƣa ra bởi các nhà tiếp thị (Dellarocas, 2003). Hơn nữa, Sen và 

Lerman, (2007) giải thích rằng những thông điệp đánh giá do ngƣời tạo ra có 

ảnh hƣởng nhiều hơn bởi vì ngƣời tiêu dùng thƣờng tin tƣởng những ngƣời 

tiêu dùng ngang hàng với họ hơn so với ngƣời quảng cáo hay ngƣời tiếp thị. 

Kết quả là, ngƣời tiêu dùng dựa trên những đánh giá do ngƣời tiêu dùng khác 

tạo ra, trong khi chỉ một vài năm trƣớc đây ngƣời tiêu dùng trực tuyến thƣờng 

chỉ đơn giản là thực hiện các quyết định mua hàng dựa trên thông tin do các 

nhà tiếp thị tạo ra nhƣ quảng cáo hoặc tƣ vấn chuyên nghiệp từ nền tảng trực 

tuyến. Ngoài ra Chen và Xie (2008) cũng lƣu ý rằng ngƣời tiêu dùng trực 

tuyến bây giờ cố gắng để tìm các thông điệp đánh giá sản phẩm thích hợp 

nhất với hoàn cảnh của họ. 

1.2.2. Các yếu tố l ên qu n đến t ôn  đ ệp 

Mazzarol (2007) cho rằng một thông điệp eWOM bao gồm các yếu tố 

nhận thức và tình cảm là hiệu quả nhất khi nó rõ ràng, cung cấp nhiều thông 

tin, phong phú về nội dung và có sức phân tán mạnh mẽ. Các yếu tố nhận thức 

của một thông điệp WOM đƣợc phản ánh thông qua độ tin cậy, chi tiết và sự 

rõ ràng của thông tin nhƣ đánh giá hiệu suất sản phẩm và chất lƣợng dịch vụ; 

trong khi các yếu tố tình cảm đƣợc thể hiện qua sự phong phú của truyền 

thông và sức mạnh của sự phân phối, bao gồm việc sử dụng các ngôn ngữ 

sống động và những từ miêu tả. Cả hai khía cạnh nhận thức và tình cảm của 

một thông điệp WOM có thể xác định hiệu quả của nó: Mazzarol et al. (2007) 

cho rằng một tin nhắn eWOM hiệu quả nhất khi nó rõ ràng, cung cấp nhiều 

thông tin, phong  phú về nội dung, và có sức phân tán mạnh mẽ. 
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Ngoài ra, còn có thế xem xét tác động của eWOM đến ngƣời tiêu dùng 

thông qua chiều hƣớng (tích cực, trung lập, tiêu cực), chất lƣợng và số lƣợng 

eWOM. 

Chất l ợng của eWOM. Chất lƣợng của thông tin đã là một yếu tố quan 

trọng mà mọi ngƣời sử dụng để đánh giá thông tin đƣợc truyền đến, chất 

lƣợng eWOM sẽ ảnh hƣởng trực tiếp đến thái độ của ngƣời nhận, đặc biệt là 

trong môi trƣờng trực tuyến. Nếu eWOM đƣợc cảm nhận là có sức lập luận 

mạnh mẽ, ngƣời nhận sẽ phát triển một thái độ tích cực đối với các thông tin 

và tin rằng đó là đáng tin cậy. Park và các cộng sự (2007) giải thích rằng 

thông điệp chất lƣợng cao – trong đó bao gồm các thông tin cụ thể, khách 

quan và hợp lý – tăng ý định mua sản phẩm, trong khi thông điệp chất lƣợng 

thấp – mơ hồ, chủ quan và cảm xúc – giảm ý định mua sản phẩm. Họ cũng 

cho rằng có mối quan hệ tích cực giữa số lƣợng tin nhắn đƣợc đăng trực tuyến 

về sản phẩm và ý định mua hàng. 

Số l ợng eWOM. Khi ngƣời tiêu dùng tìm kiếm các đánh giá trực tuyến, 

số lƣợng eWOM làm cho các đánh giá dễ quan sát hơn (Cheung & Thadani, 

2010), đó là khối lƣợng eWOM đại diện cho sự phổ biến của một sản phẩm. 

Đọc càng nhiều đánh giá của những ngƣời khác có thể làm giảm sự lo lắng 

của ngƣời tiêu dùng khi đƣa ra quyết định mua hàng vì ngƣời tiêu dùng cho 

rằng nhiều ngƣời khác cũng đã mua sản phẩm (Chatterjee, 2001). Một số 

nghiên cứu thực nghiệm (Park và cộng sự, 2007; Sher và Lê, 2009) cung cấp 

bằng chứng cho thấy số lƣợng eWOM ảnh hƣởng tích cực đến độ tin cậy 

ngƣời tiêu dùng nhận thức đƣợc về eWOM. 

Tính chất của eWOM. Tính chất của WOM có thể tích cực, trung lập 

hay tiêu cực. Nhiều nghiên cứu trƣớc đây đã chỉ ra rằng WOM tiêu cực gây 

ảnh hƣởng mạnh hơn rất nhiều so với WOM tích cực. EWOM tiêu cực đã 

đƣợc ghi nhận là lan truyền nhanh hơn so với eWOM tích cực, nó tạo ra “một 
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hiện tƣợng đáng sợ cho những ngƣời tiếp thị mà không thể đáp ứng 100% sự 

hài lòng của khách hàng và nó nhƣ một con dao hai lƣỡi trong các cuộc thảo 

luận không chính thức của ngƣời tiêu dùng, có thể tạo ra hoặc phá vỡ một sản 

phẩm”. Mizerski (1982) cho thấy rằng khi một ngƣời đƣa ra một ý kiến về 

một sản phẩm, những ý kiến tiêu cực có thể đáng tin cậy và khái quát hơn 

những ý kiến tích cực. Luôn luôn có vấn đề với độ tin cậy và tính khái quát 

của cả eWOM tiêu cực và eWOM tích cực. Ngƣời tiêu dùng có thể nghi ngờ 

những thông tin nhận đƣợc do sự thiếu kiến thức cá nhân về động cơ của 

ngƣời lạ và các lợi ích thƣơng mại của các trang web mà thông tin đƣợc đăng 

lên. Có những công ty sử dụng các trang web và các diễn đàn bằng cách trả 

tiền cho những ngƣời nào đó để lan truyền những ý kiến xấu hay tốt về một 

sản phẩm cụ thể. Vài nghiên cứu cho thấy eWOM tích cực có nhiều khả năng 

xảy ra hơn eWOM tiêu cực (Rossiter và Percy, 1997; Chevalier và Mayzlin, 

2003). Tuy nhiên, ảnh hƣởng của eWOM tiêu cực đối với việc ra quyết định 

của ngƣời tiêu dùng là lớn hơn ảnh hƣởng của eWOM tích cực (Holmes và 

Lett, 1977; Mizerski, 1982; Herr và cộng sự, 1991). Nguyên nhân là vì có rất 

nhiều thông tin tích cực do các nhà tiếp thị tạo ra đã khiến ngƣời tiêu dùng 

cảnh giác với bất kì thông tin nào đƣợc cung cấp (Blackwell et al, 2001). 

1.2.3. Các yếu tố l ên qu n đến n  ời nhận eWOM (n  ờ  đọc) 

Nghiên cứu về lý thuyết tiếp thị chỉ ra rằng eWOM đóng một vai trò 

quan trọng trong quá trình ra quyết định, trong đó ngƣời ra quyết định tiếp 

nhận thông tin với mục đích làm giảm sự không chắc chắn và tổng hợp thông 

tin để đƣa ra quyết định (Olshavsky và Granbois, 1979). Tác động của 

eWOM đƣợc thể hiện qua hành vi của những ngƣời nhận đƣợc nó. Cảm xúc 

và động lực của một cá nhân trong sự lựa chọn trƣớc khi tiếp xúc với eWOM 

càng mạnh mẽ, thì càng có nhiều cảm xúc sẽ đƣợc kiểm soát trong những lời 

kiến nghị và sử dụng eWOM. Do đó, cảm xúc và động lực cá nhân trong việc 
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ra quyết định đóng một vai trò quan trọng trong việc xác định có bao nhiêu 

eWOM đƣợc nhận và eWOM ảnh hƣởng nhƣ thế nào trong việc đánh giá sản 

phẩm và quyết định mua hàng. 

Các yếu tố kiến thức trải nghiệm, sự quan tâm của ngƣời tiêu dùng, cảm 

xúc và động lực của cá nhân trong việc ra quyết định có ảnh hƣởng mạnh mẽ 

đến tác động của eWOM đến hành vi mua của họ.  

Trong số các yếu tố của ngƣời tiêu dùng, kiến thức trải nghiệm nên đƣợc 

xem là yếu tố quan trọng để đánh giá các thông điệp vì các nhà nghiên cứu 

(Petty, Brinal và Priester, 2009) đã lập luận rằng mức độ kiến thức trải 

nghiệm đƣợc xác định bởi trình độ hiểu biết dẫn đến các kỹ năng diễn giải các 

thông điệp khác nhau. Maheswaran và Sternthal (1990) cũng cho rằng các 

chuyên gia có khả năng xử lý các thông điệp một cách chi tiết khi tiếp xúc với 

quảng cáo nhƣng chỉ bao gồm các thông tin về thuộc tính. Ngƣợc lại, những 

ngƣời tiêu dùng xử lý các chi tiết với thông tin có lợi khi tiếp xúc với quảng 

cáo. Wood (1982) đã chỉ ra rằng ngƣời tiêu dùng có kiến thức trải nghiệm cao 

sẽ có rủi ro trong nhận thức tƣơng đối thấp, do đó không dễ bị tác động bởi 

thông tin bên ngoài, và họ dễ dàng công kích lại những thông tin đó hơn so 

với những ngƣời có hiểu biết thấp hơn. 

Sự quan tâm là một trong những yếu tố xác định hành vi mua sắm một 

cách chính xác (Dichter, 1969; Zaichkowsky, 1986; Doh và Hwang, 2009). 

Zaichkowsky (1986) lập luận rằng sự quan tâm đến các sản phẩm và quyết 

định mua hàng sẽ ảnh hƣởng đến mức độ quan trọng của sản phẩm đƣợc bán, 

số lƣợng tìm kiếm thông tin, và thời gian dành cho việc ra quyết định. Laurent 

và Kapferer (1985) đã chỉ ra rằng sự quan tâm bao gồm bốn loại: giá trị 

hƣởng thụ, giá trị biểu tƣợng, sự quan tâm, và rủi ro đƣợc nhận thức. Rossiter 

et al.(1991) định nghĩa sự quan tâm phụ thuộc vào rủi ro mua hàng đƣợc cảm 

nhận bởi ngƣời tiêu dùng; ngƣời tiêu dùng với mức độ quan tâm cao có rủi ro 
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đƣợc nhận thức cao và ngƣời tiêu dùng có mức độ quan tâm thấp có mức độ 

rủi ro đƣợc nhận thức thấp. Khi ngƣời tiêu dùng đánh giá các thuộc tính sản 

phẩm, họ bị thu hút vào sản phẩm và thấy băn khoăn về sự không chắc chắn 

khi mua sản phẩm, có nghĩa là họ có nhận thức về rủi ro (Chaudhuri, 2000), 

Zaichkowsky (1985), Roberson (1976) và Brooker (1981) đều cho rằng ngƣời 

tiêu dùng với một mức độ quan tâm cao đến sản phẩm sẽ tích cực tìm kiếm 

thông tin  liên quan đến sản phẩm và đánh giá tất cả các lựa chọn thay thế, 

trong khi ngƣời tiêu dùng với mức độ quan tâm thấp thì sẽ không làm nhƣ 

vậy.Vì vậy, khi mức độ quan tâm sản phẩm khác nhau, nhận thức về mức độ 

rủi ro khi mua một sản phẩm sẽ khác nhau (Zaichkowsky,1985). Tóm lai, sự 

quan tâm đến sản phẩm đề cập đến tầm quan trọng của sản phẩm có ảnh 

hƣởng tới hành vi mua của một cá nhân. Thu thập thông tin sản phẩm làm 

giảm rủi ro đƣợc nhận thức. Wangenheim và Bayon (2004) chỉ ra rằng khi 

ngƣời tiêu dùng nhận thức đƣợc rủi ro xã hội hoặc tâm lý cao của việc mua 

hàng, họ sẽ tìm kiếm thông tin đáng tin cậy để chuẩn đoán hoặc tham khảo 

nhiều hơn, chẳng hạn nhƣ thông tin WOM/eWOM, từ một nguồn mà họ cho 

là đáng tin cậy. Ngƣời tiêu dùng tìm kiếm thông tin eWOM đáng tin cậy từ 

các trang Web phổ biến. 

Ngoài ra, có những yếu tố khác mà sẽ làm trung gian ảnh hƣởng của 

eWOM, chẳng hạn nhƣ yếu tố nhân khẩu học của ngƣời nhận, mức độ phụ 

thuộc vào Internet, khuynh hƣớng tin tƣởng của ngƣời nhận cũng làm trung 

gian tác động của eWOM. Những ngƣời nhận với sự khác nhau về kinh 

nghiệm, cá tính, và nền văn hóa sẽ khác nhau trong khuynh hƣớng tin tƣởng 

của họ. 

1.2.4. Các yếu tố l ên qu n đến trang Web 

Theo Bronner và De Hong (2010), những trang web có giao diện đáng 

tin cậy, đƣợc thiết kế tốt và có hình ảnh hiệu quả sẽ thu hút ngƣời tiêu dùng ở 
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lại trên trang web và tiếp tục sử dụng nó. Về mặt kỹ thuật, trang web phải 

tƣơng thích với mọi kích cỡ của phƣơng tiện truy cập. Mặt khác, cấu trức của 

trang web cũng phải đơn giản và thân thiện hơn, hạn chế tối đa nhu cầu định 

dạng lại kích cỡ, tránh những thao tác phiền toái khi nhập liệu, điều chỉnh góc 

nhìn hoặc di chuyển trên thiết bị, 

Các yếu tố thuộc về trang web có tác động đến ngƣời tiêu dùng bao gồm 

từ khóa, liên kết ngoài, liên kết trong trang, mạng xã hội, URL, meta data, tốc 

độ tải trang, chất lƣợng nội dung. 

Từ khóa: Từ khóa quan trọng bởi vì nó giúp spider (con bọ tìm kiếm 

thông tin) của các trang tìm kiếm thông tin (ví dụ nhƣ Google) biết nội dung 

của trang web nói về điều gì. Từ khóa sử dụng trong tiêu đề (tiile) phải phù 

hợp với nội dung bài viết và cụm từ tìm kiếm. Từ khóa cũng cần có trong nội 

dung bài viết, tuy nhiên chỉ sử dụng hạn chế, không đặt quá nhiều từ khóa 

trong đó khiến nội dung mất đi tính tự nhiên. 

Liên kết ngoài (External Link): Liên kết là một trong những yếu tố 

quan trọng mà mỗi giá trị web phải quan tâm. Có đƣợc những liên kết từ các 

trang web có moztrusst, mozrank cao sẽ giúp nâng cao thứ hạng trang web 

trên bảng xếp hạng công cụ tìm kiếm. Trang web cũng cần có những liên kết 

đến các trang có chất lƣợng khác. 

Liên kết trong trang (Internal Link): Internal Link là liên kết qua lại 

giữa các nội dung bên trong trang web. Nếu nội dung trang web có những 

điểm tƣơng đồng với nhau có thể tăng lƣợng truy cập đến các bài viết ngay cả 

khi các bài viết đó không đƣợc nhiều ngƣời tìm kiếm. 

Mạng xã hội ( Social) : Internet đã và đang len lỏi khắp mọi nơi trên thế 

giới và mạng xã hội giữ một vai trò rất quan trọng trong việc phổ biến thƣơng 

hiệu cho trang web. Hãy cố gắng có đƣợc thật nhiều like, share hoặc bất kỳ 

hình thức bầu chọn ủng hộ từ những ngƣời đọc trên trang web. 
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URL ( viết tắt của Uniform Resource Locator, đƣợc dùng để tham chiếu 

tới tài nguyên trên Internet, nói cách khác đó là tên đƣờng link dẫn tới một địa 

chỉ nào đó ): Cấu trúc URL phải rõ ràng, và không nên có các ký hiệu, số, và 

có các ký tự vô nghĩa. Vậy nên các quản trị trang web cần xử lý thiết lập URL 

sao cho thân thiện với ngƣời dùng. 

Meta data: Các thẻ meta description, title, meta keywords… sẽ giúp 

ngƣời đọc biết đƣợc loại nội dung trong liên kết mà họ sắp truy cập. Ngoài ra 

những thẻ meta này cũng giúp cho Google Spider biết đƣợc trang web đó 

mang nội dung gì và hƣớng ngƣời dùng đến với website của họ dựa trên các 

truy vấn tìm kiếm mà ngƣời dùng đang tìm kiếm. 

Tố  độ tải trang: Quản trị web phải cố gắng tối ƣu trang web, xử lý các 

lỗi không đáng có, cải thiện tốc độ tải trang, ngƣời đọc sẽ cảm thấy khó chịu 

và có ấn tƣợng không tốt nếu tốc độ tải trang kém. 

Chất l ợng nội dung: Nội dung là dành cho ngƣời đọc, không phải dành 

cho các spider của bộ máy tìm kiếm. Việc viết lại hay đạo văn hoặc viết một 

nội dung không có chất lƣợng có thể gây ảnh hƣởng xấu đến trang web. Nội 

dung đăng trên trang web không nên chỉ là những đoạn text nhàm chán, cần 

bổ sung thêm nhiều text, video, hình ảnh để làm tăng sự phong phú và thu hút 

đƣợc nhiều ngƣời đọc. 

1.2.5. Các yếu tố l ên qu n đến doanh nghiệp 

Ảnh hƣởng của truyền thông eWOM đối với công ty chủ yếu là eWOM 

ảnh hƣởng đến thái độ và hành vi của ngƣời tiêu dùng nhƣ thế nào, do đó ảnh 

hƣởng đến doanh thu của công ty. 

Các nghiên cứu trƣớc đây đã chứng minh mối liên quan giữa eWOM và 

doanh thu bán sản phẩm và chủ yếu là giải thích sự kết hợp này thông qua các 

tác động nhận thức hoặc các tác động thuyết phục. Tác động nhận thức cho 

thấy những đánh giá hƣớng tới nhận thức hoặc tính dễ tiếp cận của sản phẩm 
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và do đó đặt nó trong việc thiết lập các lựa chọn của ngƣời tiêu dùng. Sự gia 

tăng về khối lƣợng eWOM nâng cao nhận thức về sản phẩm, và kết quả là 

doanh số bán sản phẩm cao hơn. Ngƣợc lại, tác động của sức thuyết phục định 

hƣớng đánh giá của ngƣời tiêu dùng đối với sản phẩm và cuối cùng là ảnh 

hƣởng đến quyết định mua hàng của họ. Chevalier & Mayzlin nghiên cứu ảnh 

hƣởng của những đánh giá của ngƣời tiêu dùng về doanh số bán sách tại 

Amazon.com và BarnesandNoble. Com cho thấy rằng sự cải thiện trong đánh 

giá của một cuốn sách dẫn đến sự gia tăng trong doanh số bán hàng tại trang 

web đó, và tác động của đánh giá 1-sao (tiêu cực) lớn hơn so với tác động của 

đánh giá 5-sao (tích cực). Truyền miệng (tích cực hay tiêu cực) có ảnh hƣởng 

(tích cực hoặc tiêu cực) đến hành vi mua của khách hàng, qua đó ảnh hƣởng 

đến doanh số bán của doanh nghiệp. 

EWOM là một công cụ đáng tin cậy, chi phí thấp và hiệu quả để tiến 

hành các chiến dịch tiếp thị. Các nhà tiếp thị cần nỗ lực hết sức để cung cấp 

sản phẩm sáng tạo, thiết kế các kênh thông tin tối ƣu và theo dõi hiệu quả của 

việc tiếp thị eWOM. 

1.3. MỘT SỐ MÔ HÌNH KHẢO CỨU VỀ EWOM 

1.3.1. Mô hình nghiên cứu tá  động củ  eWOM đến hành vi mua 

hàng qua sự nhận thức tín nhiệm củ  n  ời tiêu dùng (Fan, Miao, Fang 

và Lin, 2013) 

Bốn tác giả đã đƣa ra mô hình những yếu tố tác động tới sự cảm nhận tin 

cậy của eWOM từ đó tác động đến quyết định mua hàng của ngƣời tiêu dùng 

nhƣ sau: 
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Hình 1.1. Mô hình eWOM của Fan, Miao, Fang và Lin (2013) 

 Nguồn t ôn  t n đán  t n  ậy 

Wathen và Burkell (2002) chỉ ra rằng độ tin cậy của nguồn thông tin là 

một yếu tố quan trọng trong việc hỗ trợ ngƣời tiêu dùng để đánh giá thông tin 

trực tuyến. Việc đầu tiên của một ngƣời tiêu dùng trực tuyến  để đánh giá mức 

độ tin cậy của các nguồn thông tin là dựa trên đặc điểm bên ngoài của nó. Nếu 

một website trình bày một giao diện đáng tin cậy, thiết kế tốt, và có hiệu quả 

hình ảnh, nó có thể thu hút ngƣời tiêu dùng vào trang web và tìm kiếm các 

thông tin trong đó. Khía cạnh thứ hai liên quan đến việc đánh giá các nguồn 

liên quan đến các nội dung tin nhắn, vì uy tín của nguồn là khá phù hợp với 

niềm tin và chuyên môn. Khía cạnh thứ ba của quá trình này bao gồm đánh 

giá sự tƣơng tác của các trình bày thông điệp và nội dung với tình trạng nhận 

thức của ngƣời tiêu dùng. Điều này đƣợc xác định từ kinh nghiệm của ngƣời 

tiêu dùng và sự thừa nhận. 

Trong một môi trƣờng trực tuyến, ngƣời tiêu dùng ít khi chạm vào sản 

phẩm hoặc tiếp xúc với ngƣời gửi eWOM. Nguồn thông tin đáng tin cậy là 

một yếu tố dự báo quan trọng trong giai đoạn đầu khi một ngƣời tiêu dùng tìm 

Nguồn thông tin 

đáng tin cậy 

Số lƣợng eWOM 

Chất lƣợng 

eWOM  

Sự cảm nhận tin 

cậy đối với 

eWOM 

Quyết định mua  
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kiếm thông tin về sản phẩm định mua, và nó góp phần vào nhận thức độ tin 

cậy của thông điệp trên trang web (Dabholkar, 2006;. Dou et al, 2012). Sự 

nhận thức tín nhiệm của ngƣời tiêu dùng của eWOM đƣợc định nghĩa là mức 

độ mà ta cảm nhận một đánh giá hoặc nhận xét là đáng tin cậy, phản ánh sự 

thật, hoặc đi từ thực tế (Cheung et al., 2009). Awad và Ragowsky (2008) cho 

rằng sự tín nhiệm đƣợc coi là một yếu tố quyết định trong quá trình ra quyết 

định của ngƣời tiêu dùng, và làm giảm sự không chắc chắn trong cả tƣơng tác 

xã hội và kinh doanh. 

 Số l ợng eWOM 

Khi một ngƣời tiêu dùng tìm kiếm các đánh giá trực tuyến, số lƣợng 

eWOM làm cho các ý kiến đa dạng hơn (Cheung & Thadani, 2010); khối 

lƣợng eWOM đại diện cho sự phổ biến của một sản phẩm. Đọc nhiều đánh 

giá bởi những ngƣời khác có thể làm giảm sự lo lắng của ngƣời tiêu dùng khi 

quyết định mua vì ngƣời tiêu dùng tin rằng nhiều ngƣời khác cũng đã mua các 

sản phẩm này (Chatterjee, 2001). Một số nghiên cứu thực nghiệm (Park et al, 

2007;. Sher & Lee 2009) cung cấp bằng chứng rằng số lƣợng eWOM tích cực 

ảnh hƣởng đến độ tin cậy nhận thức của ngƣời tiêu dùng của eWOM. 

 Chất l ợng eWOM 

Chất lƣợng của eWOM là một yếu tố quan trọng thƣờng đƣợc thảo luận 

cùng với số lƣợng eWOM. Khi eWOM trên trang web giành sự chú ý của 

ngƣời tiêu dùng, ngƣời tiêu dùng cân nhắc xem các đánh giá này liệu có đáng 

đọc. Từ lâu chất lƣợng thông tin đã đƣợc chứng minh nhƣ một dự báo đáng 

kể của sự thành công của một hệ thống thông tin (DeLone & McLean, 1992). 

Ngƣời tiêu dùng quan tâm về tính đúng đắn và tính hữu dụng của eWOM, và 

chất lƣợng nội dung tốt làm tăng sự sẵn sàng của họ để tin tƣởng eWOM 

(Awad & Ragowsky, 2008). Park, Lee, và Ham (2007) chỉ ra rằng chất lƣợng 

cao và số lƣợng eWOM tăng cƣờng tính thuyết phục. 
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1.3.2. Mô hình nghiên cứu ảnh   ởng củ  eWOM đến hành vi mua 

hàng (Fan và Miao, 2012) 

Fan và Miao đƣa ra mô hình những yếu tố của eWOM tác động đến 

quyết định mua hành của ngƣời tiêu dùng nhƣ sau : 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.2. Mô hình eWOM của Fan và Miao (2012) 

 Sự tin cậy 

Sự tin cậy xác định những gì mọi ngƣời mong đợi từ một tình huống. Sự 

tin cậy cũng làm giảm sự không chắc chắn trong cả tƣơng tác xã hội và kinh 

doanh. Tuy nhiên, trong cộng đồng ảo, khách hàng không thể chạm vào sản 

phẩm hoặc gặp gỡ ngƣời gửi eWOM để xây dựng niềm tin. Kết quả là, khi 

khách hàng đọc thông tin, đánh giá, khuyến cáo về sản phẩm, họ phải phụ 

thuộc vào sự hiểu biết và sự quan tâm để xác định sự tin cậy của eWOM. Sự 

tin cậy eWOM là mức độ mà khách hàng cảm nhận đƣợc rằng những thông 

tin, đánh giá, hoặc khuyến cáo về sản phẩm có thật, đúng, hoặc đáng tin cậy.  
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 Mối quan hệ (Rapport) giữ  n  ời gử  và n  ời nhận 

Khách hàng tin tƣởng eWOM hơn nếu nó là từ ngƣời thân hoặc bạn bè, 

những ngƣời mà có sức mạnh liên kết cao. Tuy nhiên, trong cộng đồng trực 

tuyến, thông tin eWOM đôi khi đến từ những ngƣời lạ, không có mối quan hệ 

với nhau, nhƣng vẫn đƣợc ngƣời tiêu dùng tin tƣởng.  

Mối quan hệ là các cấp độ nhận thức giống nhau giữa ngƣời nhận 

eWOM và ngƣời gửi. Mối quan hệ là một mối ràng buộc tình cảm mà một 

ngƣời cảm nhận hƣớng về ngƣời khác, xuất phát từ việc thích chia sẻ, sở thích 

và lối sống. Mối quan hệ ảnh hƣởng đến truyền thông giữa các cá nhân và 

niềm tin của khách hàng. 

 Sự chấp nhận 

Chấp nhận eWOM dựa trên chuẩn mực xã hội hoặc những ý kiến trong 

cộng đồng ảo. Ngƣời đọc thiết lập sự tin cậy eWOM trong quá trình đánh giá. 

Nếu ngƣời đọc cho rằng một đánh giá hay ý kiến là đáng tin cậy, họ sẽ tự tin 

hơn để chấp nhận eWOM và sử dụng eWOM để đƣa ra quyết định mua. 

Trong nghiên cứu này tác giả sử dụng phần mềm SPSS 12.0 để xử lý và 

phân tích dữ liệu thu đƣợc từ bảng câu hỏi khảo sát. Các nhóm nhân tố đều có 

hệ số tin cậy Cronbach Alpha cao (từ 0,9127 đến 0,9797) và có ảnh hƣởng 

đến quyết định mua. Cụ thể, kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu dùng, mối 

quan hệ của ngƣời gửi và ngƣời nhận có tác động đến cảm nhận sự tin cậy của 

eWOM; sự cảm nhận tin cậy của eWOM tác động thuận chiều đến sự chấp 

nhận eWOM; sự chấp nhận eWOM có tác động thuận chiều đến quyết định 

mua của ngƣời tiêu dùng và nó giải thích đƣợc 43.9% sự biến đổi trong quyết 

định mua của ngƣời tiêu dùng. 

1.3.3. Mô hình nghiên cứu ản    ởng củ  eWOM đến hành vi mua 

hàng (Mina Seraj, 2011) 

Mina Seraj (2011) đƣa ra mô hình những yếu tố của eWOM tác động đến 

quyết định mua hàng của ngƣời tiêu dùng nhƣ sau: 
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Hình 1.3. Mô hình eWOM của Mina Seraj (2011) 

Kết quả nghiên cứu là có 3 biến số tác động đến sự ảnh hƣởng của 

eWOM đến quyết định mua hàng là đặc tính của ngƣời tiêu dùng, đặc tính nội 

dung của thông điệp eWOM và đặc tính của sản phẩm. Ngoài 3 biến số chính 

tác động đến sự ảnh hƣởng của eWOM đến quyết định mua hàng của ngƣời 

tiêu dùng thì còn có 3 yếu tố điều tiết các biến số chính, đó là chiến lƣợc của 

công ty, môi trƣờng eWOM và sự quá tải thông tin. 

 Cá  đặc tính củ  n  ời tiêu dùng 

Đặc tính của ngƣời tiêu dùng là tập hợp của các biến phức tạp nhất liên 

quan đến những tác động của eWOM lên quyết định mua hàng, những đặc 

điểm đó bao gồm: kinh nghiệm và kiến thức đã có, khả năng sử dụng Internet, 

sự quan tâm tới sản phẩm, nhận thức về rủi ro, thiên hƣớng sự nhầm lẫn, văn 

hóa, giới tính. 
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 Cá  đặc tính về nội dung 

Các đặc điểm nội dung chính đƣợc thảo luận trong nghiên cứu này là 

định dạng của tin nhắn, sự rõ ràng và tin cậy của nội dung, số lƣợng thông tin, 

nội dung thông điệp theo hƣớng tích cực hay tiêu cực (Asugman năm 1998; 

Doh và Hwang, 2007). 

 Cá  đặc tính của sản phẩm 

Yếu tố thứ ba để xác định những ảnh hƣởng của eWOM là các đặc tính 

của sản phẩm. Loại sản phẩm và sự phổ biến của sản phẩm là những yếu tố 

chính đƣợc xem xét đánh giá tác động eWOM. Lam (2009) cho rằng các loại 

sản phẩm ảnh hƣởng đến tần số và cƣờng độ liên quan với WOM. Theo Zhu 

và Zhang (2010), sản phẩm phổ biến nhận đƣợc nhiều đánh giá và số lƣợng 

nhận xét về một sản phẩm tạo ra một cách nhìn tổng thể đáng tin cậy hơn từ 

các đánh giá trực tuyến.  

1.3.4. Mô hình về sự tá  động củ  eWOM đến hành vi mua hàng 

(Chang, Lee, Huang, 2010) 

Nghiên cứu của Chang, Lee, Huang (2010) về sự tác động của eWOM đến 

quyết định mua các sản phẩm chăm sóc cơ thể của ngƣời tiêu dùng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Mô hình eWOM của Chang, Lee, Huang (2010) 
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 Sự tin cậy của thông tin 

WOM truyền thống là hình thức giao tiếp mặt đối mặt giữa các bên quen 

biết với nhau, và sự tin cậy có thể đƣợc xây dựng dễ dàng hơn dựa vào sự 

quen biết, do đó, các thông tin đƣợc truyền đạt có nhiều khả năng đƣợc sử 

dụng trong việc ra quyết định mua (Doney và Cannon năm 1997; Cermark 

năm 1994; Holdford năm 2004; Miller và Baseheart năm 1969; Niininen, 

Buhalis năm 2007).  

 Kiến thức trải nghiệm củ  n  ời gửi 

Bloch và Richins (1986) phát hiện ra rằng ngƣời tiêu dùng có trình độ cao 

có thể đánh giá nhanh chóng và chính xác do kiến thức và kinh nghiệm của họ 

về sản phẩm phong phú, điều này làm cho các nguồn thông tin đƣợc tìm kiếm 

tăng  bởi những ngƣời tiêu dùng không quen thuộc với các sản phẩm/dịch vụ. 

 Kinh nghiệm củ  n  ời gửi thông tin 

Theo Bickart và Schindler (2001), lý do tại sao các diễn đàn internet có 

thể thu hút ngƣời tiêu dùng tìm kiếm thông tin sản phẩm và ảnh hƣởng đến 

hành vi mua hàng của ngƣời tiêu dùng hơn so với các trang web của công ty 

là bởi vì ngƣời tiêu dùng tin rằng thông tin thu đƣợc từ các diễn đàn internet 

là đáng tin cậy hơn là từ trang web của các công ty, họ cho rằng hầu hết 

những ngƣời đăng bài có kinh nghiệm về các sản phẩm/dịch vụ, do đó những 

ngƣời tìm kiếm và ngƣời nhận thông tin sẽ không cảm thấy đó là những thông 

tin ngụy tạo. Mặc dù eWOM chủ yếu là bằng văn bản, hiệu ứng kinh nghiệm 

cá nhân của nó chắc chắn đóng một vai trò quan trọng trong việc thuyết phục 

khách hàng nhƣ trong WOM truyền thống. 

  



35 

 

 

1.3.5. Mô hình nghiên cứu sự tá  động của eWOM lên hành vi mua 

hàng (Jermy Leeuwis, 2009) 

Jermy Leeuwis (2009) đƣa ra mô hình nghiên cứu về sự tác động của 

eWOM đến ý định mua hàng của ngƣời nhận eWOM, cụ thể là nghiên cứu 

các nhân tố ảnh hƣởng đến sự tác động của eWOM đến quyết định mua các 

sản phẩm về âm nhạc của ngƣời tiêu dùng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Mô hình eWOM củ  Jermy Leeuw s năm 2009 

Các giả thuyết nguồn thông tin eWOM và thông tin eWOM tác động 

thuận chiều đến ý định mua của ngƣời nhận. Ngoài ra, các yếu tố động cơ xử 

lý thông tin, cơ hội xử lý thông tin, khả năng xử lý thông tin có tác động đến 

mức độ trao đổi thông tin qua eWOM. 

1.3.6. Mô hình nghiên cứu sự tá  động củ  eWOM đến hành vi mua 

hàng (Zhenquan và Xueyin, 2007) 

Zhenquan và Xueyin (2007) đƣa ra mô hình những yếu tố của eWOM tác 

động đến quyết định mua hàng của ngƣời tiêu dùng sau: 
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Hình 1.6. Mô hình eWOM của Zhenquan và Xueyin (2007) 

Tác giả sử dụng phần mềm SPSS 17.0 và AMOS 17.0 để xử lý dữa liệu 

thu đƣợc từ 192 bảng câu hỏi. Hệ số tin cậy Cronbabach Alpha của các nhóm 

nhân tố đều cao hơn (lớn hơn 0.7) và tác giả đã chứng minh mô hình phù hợp 

để sử dụng đo lƣờng sự tác động của eWOM đến quyết định mua của ngƣời 

tiêu dùng. 

 Tìm kiếm eWOM một cách tích cực 

Tìm kiếm eWOM một cách tích cực đƣợc hiểu là quá trình tìm kiếm 

mạnh mẽ và cuối cùng đạt đƣợc một thông điệp. Liên quan đến quá trình tích 

cực tìm kiếm eWOM là sự tiếp xúc có chọn lọc đến thông điệp eWOM, kết 

quả là ngƣời tiêu dùng dễ thiên về các thông điệp eWOM hơn. Do đó, một 

thông điệp đƣợc tích cực tìm kiếm sẽ có một tác động lớn đến sự ảnh hƣởng 

của eWOM đến quyết định mua hàng của ngƣời tiêu dùng hơn là một tin nhắn 

eWOM đƣợc ngƣời tiêu dùng tiếp nhận thụ động và không tích cực tìm kiếm. 
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 Sự qu n tâm đến sản phẩm 

Sự quan tâm đến sản phẩm có nghĩa là mức độ nhận thức của ngƣời tiêu 

dùng về tầm quan trọng và sự phù hợp của sản phẩm dựa trên mong muốn và 

giá trị riêng của họ (Zaichkowsky, 1985). Khi mức độ quan tâm cao hơn, 

ngƣời tiêu dùng có xu hƣớng tìm kiếm thông tin sản phẩm và phân tích các 

thông tin thu đƣợc một cách nghiêm túc hơn. Ngƣời tiêu dùng mua sản phẩm 

với một mức độ quan tâm cao hơn thƣờng sẽ dành thêm thời gian và năng 

lƣợng để tìm kiếm thông tin truyền miệng trực tuyến. Và eWOM có thể có 

nhiều ảnh hƣởng quan trọng đến quyết định mua hàng của ngƣời tiêu dùng 

khi ngƣời tiêu dùng mua sản phẩm với một mức độ quan tâm cao hơn. 
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CHƯ NG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.1. MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

2.1.1. Mô hình nghiên cứu 

Dựa vào các nghiên cứu đã có về eWOM, có thể khẳng định eWOM có 

tác động tới quyết định mua hàng của ngƣời tiêu dùng. Từ đó, tác giả đề xuất 

mô hình nghiên cứu sự tác động của eWOM đến quyết định mua sữa của 

ngƣời tiêu dùng nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.1. Mô hình nghiên cứu sự tá  động củ  eWOM đến quyết định 

mua củ  n  ời tiêu dùng 

Tác giả dựa vào mô hình nghiên cứu về ảnh hƣởng của eWOM đến hành 

vi mua hàng của Fan và Miao năm 2012 và mô hình nghiên cứu về ảnh hƣởng 
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eWOM đến hành vi mua hàng thông qua cảm nhận sự tin cậy để đề xuất mô 

hình cho đề tài nghiên cứu sự tác động của eWOM đến quyết định mua sữa 

của ngƣời tiêu dùng, vì trong hai mô hình này các nhân tố của eWOM bao 

gồm các yếu tố về nguồn thông tin, ngƣời nhận, thông tin eWOM đƣợc trình 

bày rõ ràng và độ tin cậy của thang đo cao (hệ số Cronbach Alpha của các 

nhóm nhân tố dao động trong khoảng 0,9127 và 0,9797).  

a. Biến độc lập 

a1. Sự tin cậy của nguồn tin eWOM. 

Trong môi trƣờng trực tuyến, ngƣời tiêu dùng có thể đánh giá sự tin cậy 

của nguồn thông qua đánh giá độ tin cậy của các phƣơng tiện truyền thông và 

mối quan hệ với ngƣời gửi. Bên cạnh đó, kiến thức trải nghiệm của ngƣời gửi 

cũng tác động tích cực đến sự quan tâm và chấp nhận của ngƣời nhận về các 

thông tin eWOM (Bansal và Voyer, 2011). 

 Thang đo đối với nhân tố “Sự tin cậy của nguồn tin eWOM”: 

Gồm 9 chỉ báo 

- Quan hệ gần gũi hoặc quen biết với ngƣời gửi 

- Không quen biết với ngƣời gửi 

- Ngƣời gửi hiểu biết nhiều về sản phẩm 

- Ngƣời gửi đã có kinh nghiệm tiêu dùng sản phẩm 

- Giao diện trrang web đẹp, bắt mắt 

- Thông tin trên trang web đƣợc hiển thị rõ ràng, dễ tìm thấy 

- Trang web đƣợc nhiều ngƣời biết đến 

- Thông tin của ngƣời có cùng sở thích và thói quen dũng sữa 

- Thông tin của những ngƣời có cùng sở thích, thói quen và những trải 

nghiệm tiêu dùng sữa với nhau. 

a2. Chất lượng eWOM. 

Chất lƣợng eWOM mà ngƣời tiêu dùng cảm nhận đƣợc định nghĩa là 
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mức độ mà họ cảm nhận về một đề nghị hoặc đánh giá là hữu hiệu, đáng tin 

cậy, chính xác hoặc có thật (Cheung, 2009). 

 Thang đo đối với nhân tố “Chất lƣợng của thông tin eWOM”: 

Gồm 8 chỉ báo 

- Thông tin trung thực 

- Thông tin rõ ràng, chính xác 

- Thông tin đề cập đến những điều hữu ích 

- Thông tin đƣợc cung cấp từ những kinh nghiệm có thật của ngƣời gửi 

- Thông tin mang tính khách quan của ngƣời gửi 

- Thông tin tích cực/ tiêu cực 

- Thông tin đƣợc đƣa ra với mục đích tốt 

- Số sao đánh giá/ sự đồng ý của ngƣời tiêu dùng khác đối với thông 

tin. 

a3. Số lượng eWOM 

Số lƣợng eWOM đƣợc định nghĩa là số lƣợng đánh giá hoặc nhận xét về 

một sản phẩm trên tất cả các trang web (Fang, 2013). 

 Thang đo đối với nhân tố “Số lƣợng eWOM”: 

Gồm 3 chỉ báo 

- Có nhiều đánh giá, nhận xét về sản phẩm trong cùng một trang web 

- Sản phẩm đƣợc đánh giá bởi nhiều trang web khác nhau. 

- Các đánh giá thu hút đƣợc nhiều ngƣời tham gia bình luận 

a4. Kiến thức trải nghiệm của người tiêu dùng 

Theo Petty (1983) kiến thức trải nghiệm có liên quan đến khả năng xử lý 

thông tin. Park và Kim (2008) nhận thấy rằng ngƣời tiêu dùng có kiến thức 

trải nghiệm cao có thể đánh giá thông tin theo kinh nghiệm và kiến thức. 

 Thang đo đối với nhân tố “Kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu 

dùng” gồm 6 chỉ báo 
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- Kiến thức về sữa 

- Kinh nghiệm tiêu dùng sữa 

- Biết nhiều trang web nổi tiếng 

- Kinh nghiệm tìm kiếm thông tin 

- Khả năng phân biệt và chọn lọc những thông tin hữu ích 

- Đƣa ra quyết định mua chủ yếu dựa vào hiểu biết của bản thân hơn là 

những thông tin do ngƣời tiêu dùng khác đƣa ra. 

a5. Sự chấp nhận eWOM. 

Sự chấp nhận eWOM là một hành động tâm lý tác động đến ngƣời tiêu 

dùng trực tuyến thông qua các quy phạm xã hội hoặc các đánh giá/bình luận 

trong môi trƣờng trực tuyến (Fan và Miao, 2012). 

 Thang đo đối với nhân tố “Sự chấp nhận eWOM”: gồm 4 chỉ báo 

- Cung cấp nhiều ý kiến/ quan điểm khác nhau 

- Thông tin giúp nâng cao kiến thức về sữa 

- Sử dụng thông tin để đƣa ra sự lựa chọn nhãn hiệu sữa thích hợp 

- Thật sự giúp ích trong việc ra quyết định mua. 

b. Biến phụ thuộc. 

Theo nhƣ mô hình đề xuất về sự tác động của eWOM đến quyết định 

mua của ngƣời tiêu dùng, biến phụ thuộc là “Quyết định mua của ngƣời tiêu 

dùng” với thang đo “Quyết định mua sản phẩm thích hợp dƣa vào những 

thông tin tìm đƣợc thông qua Internet”. 

2.1.2. Giả thuyết nghiên cứu 

 Giả thuyết H1: Sự tin cậy của nguồn tin eWOM càng cao thì sự chấp 

nhận eWOM của ngƣời tiêu dùng càng cao. 

 Giả thuyết H2: Sự tin cậy của thông tin eWOM càng cao thì sự chấp 

nhận eWOM của ngƣời tiêu dùng càng cao. 
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 Giả thuyết H3: Số lƣợng eWOM càng lớn thì sự chấp nhận eWOM 

của ngƣời tiêu dùng càng cao. 

 Giả thuyết H4: Kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu dùng càng cao 

thì sự chấp nhận eWOM của ngƣời tiêu dùng càng cao. 

 Giả thuyết H5: Sự chấp nhận eWOM càng cao thì sự tác động của 

eWOM đến quyết định mua của ngƣời tiêu dùng càng cao. 
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Hình 2.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu sự tá  động củ  eWOM đến 

quyết định mua sữa 

 Nhóm giả thuyết H6, H7, H8 về yếu tố nhân khẩu học: 

Giả thuyết H6: Không có sự khác biệt trong sự tác động của eWOM đến 

quyết định mua của những ngƣời tiêu dùng có giới tính khác nhau. 

Giả thuyết H7: Không có sự khác biệt trong sự tác động của eWOM đến 

quyết định mua của những ngƣời tiêu dùng có độ tuổi khác nhau. 
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Giả thuyết H8: Không có sự khác biệt trong sự tác động của eWOM đến 

quyết định mua của những ngƣời tiêu dùng có nghề nghiệp khác nhau. 

Giả thuyết H9: Không có sự khác biệt trong sự tác động của eWOM đến 

quyết định mua của những ngƣời tiêu dùng có thu nhập khác nhau. 

2.1.3. Quy trình nghiên cứu 

Sau khi đề xuất mô hình và thang đo cho từng nhân tố, tác giả sử dụng 

phƣơng pháp nghiên cứu định tính đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp thảo 

luận nhóm gồm 8 ngƣời tiêu dùng sữa có sử dụng Internet để tìm hiểu thông 

tin về hành vi mua sữa của ngƣời tiêu dùng. Mục đích của bƣớc nghiên cứu 

này là chỉnh sửa và bổ sung cho phù hợp với suy nghĩ và ngôn ngữ của đối 

tƣợng nghiên cứu. 

Tiếp theo, tác giả thực hiện tiền kiểm định thang đo, thiết kế bảng câu 

hỏi dựa vào các nhân tố ban đầu và điều tra 30 ngƣời tiêu dùng sữa, sử dụng 

phần mềm SPSS 18.0 đánh giá sơ bộ thang đo bằng hệ số Cronbach Alpha và 

phân tích nhân tố khám phá EFA. Mục đích của bƣớc này là kiểm định lại mô 

hình lý thuyết đã đặt ra, loại bỏ những thang đo không phù hợp. 

Nghiên cứu chính thức đƣợc thực hiện bằng phƣơng pháp nghiên cứu 

định lƣợng. Nghiên cứu định lƣợng này đƣợc thực hiện thông qua bảng câu 

hỏi chi tiết nhằm đánh giá các thang đo và kiểm định lại mô hình lý thuyết đã 

đặt ra. Nghiên cứu này đƣợc thực hiện thông qua phỏng vấn trực tiếp và bảng 

câu hỏi trực tuyến 200 ngƣời tiêu dùng sữa. 

Các bảng câu hỏi đƣợc nhập liệu và xử lý trên phần mềm SPSS. Sau khi 

thu thập dữ liệu, bƣớc đầu tiên, tác giả kiểm định thang đo bằng hệ số tin cậy 

Cronbach Alpha để loại các biến không phù hợp trƣớc. Kế đến, tác giả tiến 

hành kiểm định thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA. Sau đó tác 

giả tiến hành kiểm định mô hình hồi quy tuyến tính để thấy đƣợc mối quan hệ 
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giữa các thành phần của eWOM tác động đến quyết định mua sữa của ngƣời 

tiêu dùng. 

Sau cùng tác giả sử dụng phân tích Oneway-Anova để kiểm định có sự 

khác biệt hay không của một số yếu tố đến mức độ tác động của eWOM đến 

quyết định mua sữa của ngƣời tiêu dùng. Kết quả thu đƣợc sau những phân 

tích này sẽ là căn cứ nhận diện để đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm sữa 

bằng cách sử dụng eWOM nhƣ là một công cụ Marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2.3. Quy trình nghiên cứu 

2.2  PHƯ NG PH P CHỌN MẪU 

Theo Bollen (1989) thì kích thƣớc mẫu tối thiểu là 5 mẫu cho 1 tham số 

cần ƣớc lƣợng. Với số biến sử dụng trong nghiên cứu bày là 30 câu nên kích 

thƣớc mẫu dự kiến đề ra là n=200.  

Đề tài sử dụng phƣơng pháp lấy mẫu phi ngẫu nhiên, lẫy mẫu thuận tiện. 

Đối tƣợng nghiên cứu: Ngƣời tiêu dùng sữa tại thành phố Đà Nẵng 

Cơ sở lý luận 

Tiền kiểm định 

thang đo 

Điều chỉnh 

Phân tích nhân tố 

khám phá EFA 

Phân tích mô hình 

hồi quy bội 4 biến 

Đề xuất, kiến nghị 

Thang đo 1 

Bảng câu hỏi 

Thang đo 2 

Phƣơng pháp thảo 

luận nhóm 

Điều chỉnh 

Nghiên cứu định 

lƣợng (N=200) 

Kiểm tra hệ số tin 

cậy Cronbach 

Alpha 

Phân tích mô hình 

hồi quy bội 1 biến 

Phân tích ANOVA 
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2.3  TIỀN KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 

Thực hiện điều tra 50 ngƣời tiêu dùng sữa với các nhân tố sau: 

Bảng 2.1. T  n  đo sự tá  động củ  eWOM đến quyết định mua sữa của 

n  ời tiêu dùng 

Nhóm Biến quan sát 

Sự tin cậy của 

nguồn tin 

eWOM 

(gồm 9 chỉ báo) 

- Quan hệ gần gũi hoặc quen biết với ngƣời gửi 

- Không quen biết với ngƣời gửi 

- Ngƣời gửi hiểu biết nhiều về sản phẩm 

- Ngƣời gửi đã có kinh nghiệm tiêu dùng sản phẩm 

- Trang web uy tín, đáng tin cậy 

- Thông tin trên trang web đƣợc hiển thị rõ ràng, dễ tìm thấy 

- Trang web đƣợc nhiều ngƣời biết đến 

- Thông tin của những ngƣời có cùng sở thích, thói quen và 

những trải nghiệm tiêu dùng sữa với nhau. 

- Thông tin của ngƣời có cùng sở thích và thói quen dùng sữa 

Chất lƣợng 

eWOM (gồm 8 

chỉ báo) 

- Thông tin trung thực 

- Thông tin rõ ràng, chính xác 

- Thông tin đề cập đến những điều hữu ích 

- Thông tin đƣợc cung cấp từ những kinh nghiệm có thật 

của ngƣời gửi 

- Thông tin mang tính khách quan của ngƣời gửi 

- Thông tin tích cực/ tiêu cực 

- Thông tin đƣợc đƣa ra với mục đích tốt 

- Số sao đánh giá/ sự đồng ý của ngƣời tiêu dùng khác đối 

với thông tin. 
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Số lƣợng eWOM 

(gồm 3 chỉ báo) 

- Có nhiều đánh giá, nhận xét về sản phẩm trong cùng một 

trang web 

- Sản phẩm đƣợc đánh giá bởi nhiều trang web khác nhau. 

- Các đánh giá thu hút đƣợc nhiều ngƣời tham gia bình luận 

Kiến thức trải 

nghiệm của 

ngƣời tiêu dùng 

(gồm 6 chỉ báo) 

- Kiến thức về sữa 

- Kinh nghiệm tiêu dùng sữa 

- Biết nhiều trang web nổi tiếng 

- Kinh nghiệm tìm kiếm thông tin 

- Khả năng phân biệt và chọn lọc những thông tin hữu ích 

- Đƣa ra quyết định mua chủ yếu dựa vào hiểu biết của bản 

thân hơn là những thông tin do ngƣời tiêu dùng khác đƣa ra. 

Sự chấp nhận 

eWOM (gồm 4 

chỉ báo) 

- Cung cấp nhiều ý kiến/ quan điểm khác nhau 

- Thông tin giúp nâng cao kiến thức về sữa 

- Sử dụng thông tin để đƣa ra sự lựa chọn nhãn hiệu sữa 

thích hợp 

- Thật sự giúp ích trong việc ra quyết định mua. 

2.3 1  P ân tí   n ân tố (EFA) 

Phƣơng pháp đƣợc chọn để phân tích nhân tố là phƣơng pháp principal 

components với việc khai báo số lƣợng các nhân tố là 5 để tiện cho việc 

nghiên cứu. Có 30 chỉ báo thuộc 5 nhân tố đƣợc sử dụng để tiến hành phân 

tích nhân tố. Sau khi tiến hành các khai báo cần thiết và chạy phân tích nhân 

tố, kết quả chi tiết đƣợc cho ở phụ lục. Có thể mô tả kết quả phân tích nhƣ sau 

(Phụ lục 2.1): 

Hệ số KMO bằng 0.512 (lớn hơn 0.5) và Sig < 0.05 nên có thể kết luận 

thang đo đƣợc chấp nhận. 

Bảng Total Variance Explained cho biết, 5 yếu tố giá trị này đƣợc trích 

trên một thang đo có phƣơng sai giải thích đạt 79.9%. 
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Bảng Rotated Component Matrix tách bạch các nhóm tiêu thức khác 

nhau một cách rõ rệt, những tiêu thức giống nhau sẽ hội tụ về một nhóm. 

Trong bảng này, các tiêu thức đều có tải nhân tố lớn hơn 0.5 nên đƣợc giữ lại. 

Sau khi phân tích nhân tố thì ta có đƣợc 5 nhóm nhân tố với 30 chỉ số 

thích hợp đƣợc sử dụng để phân tích Cronbach Alpha. 

2.3 2  K ểm tr   ệ số t n  ậy Cronb    Alp   

Hệ số Cronbach Alpha của các nhóm nhân tố đều lớn hơn 0.6 và hệ số 

tƣơng quan biến tổng của các chỉ báo đều lớn hơn 0.3 (phụ lục 2.2). Vì vậy có 

thể kết luận thang đo của các nhóm nhân tố đủ tin cậy. 

Bảng 2.2. Hệ số Cronbach Alpha của các nhóm nhân tố 

Nhóm nhân tố Cronbach Alpha 

Sự tin cậy của nguồn tin eWOM 0.628 

Chất lƣợng eWOM 0.731 

Số lƣợng eWOM 0.632 

Kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu dùng 0.708 

Sự chấp nhận eWOM 0.782 

2.4  XÂY DỰNG  ẢNG CÂU HỎI 

 Bảng câu hỏ  đ ợc thiết kế gồm 2 phần 

Phần 1: Thông tin cá nhân của đáp viên, bao gồm giới tính, tuổi tác, 

thu nhập, nghề nghiệp và đƣợc xây dựng theo thang đo biểu danh. 

- Giới tính: Nội dung thang đo đƣợc trình bày: 

1 – Nam      2 – Nữ  

- Độ tuổi: Nội dung thang đo đƣợc trình bày: 

1 – Dƣới 18 tuổi      2 – Từ 18 đến 45 tuổi 

3 – Trên 45 tuổi 

- Nghề nghiệp: Nội dung thang đo đƣợc trình bày: 

1 – Học sinh/Sinh viên    2 – Nhân viên văn phòng 
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3 – Nội trợ      4 – Buôn bán/kinh doanh 

5 – Khác  

- Thu nhập trong 1 tháng: Nội dung thang đo đƣợc trình bày: 

1 – Dƣới 5 triệu      2 – Từ 5 triệu đến 10 triệu 

3 – Từ 10 triệu đến 20 triệu  4 – Từ 20 triệu trở lên 

Phần 2: Câu hỏi khảo sát. Phần này có 35 câu hỏi, trong đó có 30 câu 

hỏi tƣơng ứng với 30 biến quan sát. Thang đo Likert đƣợc vận dụng để đo 

lƣờng mức độ đồng ý của ngƣời tiêu dùng từ các phát biểu trong bảng câu 

hỏi, cụ thể với 1 là “Hoàn toàn không đồng ý” và 5 là “Hoàn toàn đồng ý”. 

Đối với câu hỏi “Quyết định mua sản phẩm của ngƣời tiêu dùng dựa 

trên những thông tin tìm đƣợc thông qua Internet”, sử dụng thang đo Likert để 

đo lƣờng mức độ sẵn sàng mua của ngƣời tiêu dùng với 1 là “Chắc chắn 

không mua” và 5 là “Chắc chắn mua”. 

Các câu hỏi còn lại để thu thập thông tin về loại sữa, lựa chọn các 

nguồn thông tin về sữa, thời gian truy cập Internet của ngƣời tiêu dùng. 

 Mã hóa thang đo: Thang đo sự tác động của eWOM đến quyết định 

mua sữa của ngƣời tiêu dùng đƣợc mã hóa trong bảng ở phụ lục. 

2.5  C C PHƯ NG PH P PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 

 Phân tích thống kê mô tả 

Lập bảng tần suất về số lƣợng và các đặc điểm về nhân khẩu học của 

ngƣời tiêu dùng sữa sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin về sữa. 

 Phân tích hệ số tin cậy Cronbach Alpha 

Phƣơng pháp này cho phép ngƣời phân tích loại bỏ các biến không phù 

hợp và hạn chế các biến rác trong quá trình nghiên cứu và đánh giá độ tin cậy 

của thang đo bằng hệ số thông qua hệ số Cronbach Alpha. Những biến có hệ 

số tƣơng quan biến tổng (item-total correlation) nhỏ hơn 0.3 sẽ bị loại. Thang 

đo có hệ số Cronbach Alpha từ 0.6 trở lên là có thể sử dụng đƣợc trong 
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trƣờng hợp khái niệm đang nghiên cứu mới (Nunnally, 1978; Peterson, 1994; 

Slater, 1995). Thông thƣờng, thang đo có Cronbach Alpha từ 0.7 đến 0.8 là sử 

dụng đƣợc. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng khi thang đo có độ tin cậy từ 0.8 

trở lên đến gần 1 là thang đo lƣờng tốt. 
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CHƯ NG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1.  MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA 

3.1.1. Thu thập dữ liệu 

Dữ liệu sơ cấp đƣợc thu thập theo phƣơng pháp chọn mẫu phi ngẫu 

nhiên thông qua phỏng vấn bảng câu hỏi. Tác giả phát ra 230 bảng câu hỏi, để 

loại trừ các bảng câu hỏi không hợp lệ thì còn lại đúng kích thƣớc mẫu là 200.  

3.1.2. Mô tả mẫu khảo sát 

 Về giới tính: 

Có 127 đáp viên có giới tính Nữ (chiếm tỷ lệ 63.5%), có 73 đáp viên có 

giới tính Nam (chiếm tỷ lệ 36.5%). 

 

Hình 3.1. Giới tính củ  n  ời tiêu dùng 

 Về độ tuổi: có 56 đáp viên trong độ tuổi từ 18 đến 24 tuổi (chiếm tỉ lệ 

22.4%), có 138 đáp viên từ 25 đến 34 tuổi (chiếm tỉ lệ 55.2%), 43 đáp viên có 

độ tuổi từ 35 đến 45 tuổi (chiếm tỉ lệ 17.2%) và có 13 đáp viên trên 45 tuổi 

(chiếm tỉ lệ 5.2%). 

63% 

37% 

Giới tính 

Nữ Nam
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Hình 3.2. Độ tuổi củ  n  ời tiêu dùng 

 Về nghề nghiệp: có 33 đáp viên là học sinh/sinh viên (chiếm tỉ lệ 

13.2%), có 98 đáp viên là nhân viên văn phòng (chiếm tỉ lệ 39.2%), có 11 đáp 

viên là nội trợ (chiếm tỉ lệ 4.4%) và có 32 đáp viên làm kinh doanh/buôn bán 

(chiếm tỉ lệ 12.8%) và có 60 đáp viên có nghề nghiệp khác (chiếm tỉ lệ 24%). 

 

Hình 3.3. Nghề nghiệp củ  n  ời tiêu dùng 

 Về thu nhập: có 79 đáp viên có thu nhập trung bình dƣới 5 triệu đồng 

(chiếm tỉ lệ 31.6%), 129 đáp viên có mức thu nhập từ 5 triệu đến 10 triệu 

đồng (chiếm tỉ lệ 51.6%), có 37 đáp viên có mức thu nhập từ trên 10 triệu đến 

20 triệu đồng (chiếm tỉ lệ 14.8%) và có 5 đáp viên thu nhập trên 20 triệu đồng 

(chiếm tỉ lệ 2%). 

Độ tuổi của người tiêu dùng 
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Hình 3.4. Thu nhập củ  n  ời tiêu dùng 

3.1.3. Phân tích thống kê mô tả 

 Loại sữa n  ời tiêu dùng hay dùng trong 6 tháng gần đây: 

Nhìn chung phần lớn ngƣời tiêu dùng sử dụng các nhãn hiệu sữa phổ 

biến nhƣ Vinamilk (60%), THtruemilk (35%), …… Một số sản phẩm nƣớc 

ngoài nhƣ Abbott, Mead Johnson,….do tính đặc thù của sản phẩm (sản phẩm 

dành cho trẻ em, bà bầu,…) và giá thành nên ít ngƣời tiêu dùng hơn. 

 

Hình 3.5. Nhãn hiệu sữa sử dụng trong 6 tháng gần đây 
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 Các nguồn t ôn  t n n  ời tiêu dùng sử dụng khi tìm hiểu thông 

tin về các sản phẩm sữa: 

Khi cần thông tin về các sản phẩm sữa ngƣời tiêu dùng thƣờng sử dụng 

nhiều kênh thông tin khác nhau, trong đó kênh thông tin đƣợc sử dụng nhiều 

nhất là Internet (82%), tiếp đến là thông tin từ ngƣời thân và bạn bè (66%), 

các thông tin từ nhân viên bán hàng và Tivi, báo chí cũng đƣợc ngƣời tiêu 

dùng sử dụng nhiều, chiếm tỉ lệ lần lƣợt là 41% và 22%; kênh thông tin ít 

đƣợc ngƣời tiêu dùng sử dụng nhất là Catalogue, chiếm tỉ lệ 17%. 

 

Hình 3.6. Các nguồn thông tin sử dụng 

 Thời gian truy cập Internet trung bình mỗi ngày: 

Thời gian truy cập Internet của đa số ngƣời tiêu dùng khá nhiều, những 

ngƣời có thời gian truy cập Internet từ 4 đến 5 tiếng mỗi ngày chiếm tỉ lệ 22% 

và từ 2 đến 3 tiếng mỗi ngày chiếm 55%. 
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Hình 3.7. Thời gian truy cập Internet trung bình mỗi ngày 

 Hình thức nhận thông tin về sản phẩm thông qua Internet: 

Các hình thức nhận thông tin về các sản phẩm sữa thông qua Internet 

tiêu biểu là các trang web về sức khỏe hay các trang web về gia đình, trẻ 

em,…ngoài ra còn có các mạng xã hội nhƣ Facebook, Youtube,….Trong đó tỉ 

lệ ngƣời tiêu dùng tìm kiếm thông tin từ các trang web là cao nhất, chiếm 

82%, xếp thứ hai là tìm kiếm thông qua Facebook chiếm 58%, tỉ lệ ngƣời tiêu 

dùng xem thông tin trên Email chiếm 16%. 

 

Hình 3.8. Hình thức nhận thông tin qua Internet 
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3.2.  KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 

3.2.1. Kiểm tra hệ số tin cậy Cronbach Alpha 

- Nhóm nhân tố “Sự tin cậy của nguồn tin eWOM” có 9 chỉ báo, hệ số 

Cronbach Alpha là 0.792 (lớn hơn 0.6). Tuy nhiên, hệ số tƣơng quan biến 

tổng của chỉ báo TRUST4 (Thông tin trên trang web đƣợc hiển thị rõ ràng, dễ 

tìm thấy) là -0.215 và TRUST9 (Thông tin của những ngƣời có cùng sở thích, 

thói quen và những trải nghiệm tiêu dùng sữa với nhau) là 0.259, nhỏ hơn 0.3. 

Bên cạnh đó, việc loại bỏ 2 chỉ báo này cũng làm cho hệ số Cronbach Alpha 

tăng lên, nên chúng sẽ bị loại ra khỏi nhóm. Sau khi loại bỏ 2 chỉ báo này, 

tiến hành phân tích lại Cronbach Alpha ta có kết quả là hệ số Cronbach Alpha 

bằng 0.875 (lớn hơn 0.6) và các hệ số tƣơng quan biến tổng đều thỏa mãn lớn 

hơn 0.3, do đó sẽ đƣợc sử dụng để phân tích nhân tố (phụ lục 4.1). 

- Nhóm nhân tố “Chất lƣợng eWOM” có 8 chỉ báo, hệ số Cronbach 

Alpha là 0.672 (lớn hơn 0.6). Tuy nhiên, hệ số tƣơng quan biến tổng của chỉ 

báo Thông tin tích cực/ tiêu cực (QUA) là 0.081 nhỏ hơn 0.3. Bên cạnh đó, 

việc loại bỏ chỉ báo này cũng làm cho hệ số Cronbach Alpha tăng lên, nên 

chúng sẽ bị loại ra khỏi nhóm. Sau khi loại bỏ 2 chỉ báo này, tiến hành phân 

tích lại Cronbach Alpha ta có kết quả là hệ số Cronbach Alpha bằng 0.706 

(lớn hơn 0.6) và các hệ số tƣơng quan biến tổng đều thỏa mãn lớn hơn 0.3, do 

đó sẽ đƣợc sử dụng để phân tích nhân tố (phụ lục 4.2). 

- Nhóm nhân tố “Số lƣợng eWOM” có 3 chỉ báo, hệ số Cronbach Alpha 

là 0.757 (lớn hơn 0.6). Các hệ số tƣơng quan biến tổng đều thỏa mãn lớn hơn 

0.3, do đó sẽ đƣợc sử dụng để phân tích nhân tố (phụ lục 4.3). 

- Nhóm nhân tố “Kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu dùng” có 6 chỉ 

báo, hệ số Cronbach Alpha là 0.661 (lớn hơn 0.6). Tuy nhiên, hệ số tƣơng 

quan biến tổng của chỉ báo Khả năng phân biệt và chọn lọc thông tin hữu ích 

(EXP5) là 0.290 và Đƣa ra quyết định mua chủ yếu dựa vào hiểu biết của bản thân 
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(EXP6) là 0.170, nhỏ hơn 0.3. Bên cạnh đó, việc loại bỏ 2 chỉ báo này cũng 

làm cho hệ số Cronbach Alpha tăng lên, nên chúng sẽ bị loại ra khỏi nhóm. 

Sau khi loại bỏ 2 chỉ báo này, tiến hành phân tích lại Cronbach Alpha ta có 

kết quả là hệ số Cronbach Alpha bằng 0.721 (lớn hơn 0.6) và các hệ số tƣơng 

quan biến tổng đều thỏa mãn lớn hơn 0.3, do đó sẽ đƣợc sử dụng để phân tích 

nhân tố (phụ lục 4.4). 

- Nhóm nhân tố “Sự chấp nhận eWOM” có 4 chỉ báo, hệ số Cronbach 

Alpha là 0.832 (lớn hơn 0.6). Các hệ số tƣơng quan biến tổng đều thỏa mãn 

lớn hơn 0.3, do đó sẽ đƣợc sử dụng để phân tích nhân tố (phụ lục 4.5). 

Bảng 3.1. Kết quả phân tích hệ số tin cậy Cronbach Alpha 

Nhóm nhân tố Cronbach Alpha 

Sự tin cậy của nguồn tin eWOM 0.792 

Chất lƣợng eWOM 0.672 

Số lƣợng eWOM 0.757 

Kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu dùng 0.661 

Sự chấp nhận eWOM 0.832 

 

3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Sau khi kiểm tra hệ số tin cậy Cronbach Alpha, sẽ có 25 chỉ báo trong 5 

nhóm (loại 5 chỉ báo không phù hợp) sẽ đƣợc sử dụng để tiến hành phân tích 

nhân tố. Phƣơng pháp đƣợc chọn để phân tích nhân tố là phƣơng pháp 

principal components với việc khai báo số lƣợng các nhân tố là 5 để tiện cho 

việc nghiên cứu. Sau khi tiến hành các khai báo cần thiết và chạy phân tích 

nhân tố, kết quả chi tiết đƣợc cho ở phụ lục 5.  Có thể mô tả kết quả phân tích 

nhƣ sau: 
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Hệ số KMO bằng 0.801 (lớn hơn 0.5) và Sig < 0.05 nên có thể kết luận 

giữa các tiêu thức có mối quan hệ nhất định, tức là có tiêu thức chính (tiêu 

thức mẹ). 

Bảng Total Variance Explained (Phụ lục 5) cho biết, 5 yếu tố giá trị 

này đƣợc trích rút trên một thang đo có phƣơng sai giải thích đạt 59.725% 

Bảng Rotated Componet Matrix tách bạch các nhóm tiêu thức khác 

nhau một cách rõ rệt, những tiêu thức giống nhau sẽ hội tụ về một nhóm. 

Trong bảng này, các tiêu thức có hệ số tải nhân tố lớn hơn hoặc bằng 0.5 sẽ 

đƣợc giữ lại, các tiêu thức có hệ số tải bé hơn 0.5 sẽ bị loại bỏ. Nhƣ vậy, sẽ có 

25 tiêu thức đƣợc chia làm 5 nhóm. 
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Bảng 3.2. Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 

TRUST1 .722     

TRUST2 .715     

TRUST3 .704     

TRUST5 .810     

TRUST6 .694     

TRUST7 .749     

TRUST8 .762     

QUA1  .879    

QUA2  .809    

QUA3  .845    

QUA5  .704    

QUA6  .703    

QUA7  .693    

QUA8  .643    

SL1   .736   

SL2   .745   

SL3   .801   

EXP1    .805  

EXP2    .733  

EXP3    .642  

EXP4    .655  

ADP1     .729 

ADP2     .639 

ADP3     .706 

ADP4     .800 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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Sau khi phân tích nhân tố EFA có 25 chỉ báo đƣợc phân chia trong 5 

nhóm nhƣ sau: 

- Nhóm nhân tố “Sự tin cậy của nguồn tin eWOM” (TRUST) gồm 7 chỉ 

báo: TRUST1, TRUST2, TRUST3, TRUST5, TRUST6, TRUST7, TRUST8. 

- Nhóm nhân tố “Chất lƣợng eWOM” (QUA) gồm 7 chỉ báo: QUA1, 

QUA2, QUA3, QUA5, QUA6, QUA7, QUA8. 

- Nhóm nhân tố “Số lƣợng eWOM” (SL) gồm 3 chỉ báo: SL1, SL2, 

SL3. 

- Nhóm nhân tố “Kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu dùng” (EXP) 

gồm 4 chỉ báo: EXP1, EXP2, EXP3, EXP4. 

- Nhóm nhân tố “Sự chấp nhận eWOM” (ADP) gồm 4 chỉ báo: ADP1, 

ADP2, ADP3, ADP4. 

3.3. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

3.3.1. Kiểm định sự t ơn  qu n   ữa các biến độc lập và biến phụ 

thuộc 

Để phân tích sự ảnh hƣởng của các biến số “Sự tin cậy của nguồn tin 

eWOM” (TRUST), “Chất lƣợng eWOM” (QUA), “Số lƣợng eWOM” (SL), 

“Kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu dùng” (EXP) đối với biến số “Sự chấp 

nhận eWOM” (ADP) và sự ảnh hƣởng của biến số “Sự chấp nhận eWOM” 

(ADP)  tới biến phụ thuộc “Quyết định mua” (QD), hệ số tƣơng quan Pearson 

(r) đƣợc sử dụng. Theo Hair (2003), hệ số tƣơng quan có giá trị từ -1 (mối 

quan hệ phủ định hoàn toàn giữa hai biến số) đến +1 (mối quan hệ thuận tuyệt 

đối giữa hai biến số). 

  



60 

 

Giá trị hệ số r thể hiện độ lớn của sự ảnh hƣởng nhƣ sau: 

 r <0.1 Không đáng kể 

0.1 ≤  r ≤   0.3 Tƣơng quan ở mức thấp 

0.3 ≤  r ≤  0.5 Tƣơng quan ở mức trung bình 

0.5 ≤  r ≤   0.7 Tƣơng quan khá chặt chẽ 

0.7 ≤ r ≤  0.9  Tƣơng quan chặt chẽ 

0.9 ≤  r Tƣơng quan rất chặt chẽ 

 

Sau khi chạy dữ liệu bằng phần mềm SPSS 20.0, ta có kết quả nhƣ sau: 
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Bảng 3.3. Sự t ơn  qu n   ữa các biến độc lập với biến phụ thuộc 

trong mô hình nghiên cứu 

Correlations 

 TRUST QUA SL EXP ADP QD 

TRUST 

Pearson 

Correlation 
1 .133

*
 .288

**
 .313

**
 .408

**
 .786

**
 

Sig. (1-tailed)  .030 .000 .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 

QUA 

Pearson 

Correlation 
.133

*
 1 .174

**
 .235

**
 .378

**
 .206

**
 

Sig. (1-tailed) .030  .007 .000 .000 .002 

N 200 200 200 200 200 200 

SL 

Pearson 

Correlation 
.288

**
 .174

**
 1 .414

**
 .435

**
 .302

**
 

Sig. (1-tailed) .000 .007  .000 .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 

EXP 

Pearson 

Correlation 
.313

**
 .235

**
 .414

**
 1 .650

**
 .253

**
 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 

N 200 200 200 200 200 200 

ADP 

Pearson 

Correlation 
.408

**
 .378

**
 .435

**
 .650

**
 1 .373

**
 

Sig. (1-tailed) .000 .000 .000 .000  .000 

N 200 200 200 200 200 200 

QD 

Pearson 

Correlation 
.786

**
 .206

**
 .302

**
 .253

**
 .373

**
 1 

Sig. (1-tailed) .000 .002 .000 .000 .000  

N 200 200 200 200 200 200 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed). 
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Qua kết quả phân tích mối quan hệ tƣơng quan giữa các biến độc lập với 

biến phụ thuộc trong mô hình, ta thấy các biến độc lập trong mô hình nghiên 

cứu có quan hệ tƣơng quan khá chặt chẽ và đa số là ở mức độ trung bình, 4 

biến TRUST, QUA, SL, EXP có mối quan hệ cùng hƣớng với biến ADP (hệ 

số tƣơng quan nhỏ nhất là 0.3 ) và biến ADP có tƣơng quan thuận chiều với 

biến phụ thuộc Quyết định mua (QD). Sƣ tƣơng quan khá chặt chẽ giữa các 

biến độc lập và biến phụ thuộc nên ta có thể kết luận sơ bộ rằng các biến độc 

lập này có thể đƣa vào mô hình hồi quy bội để giải thích cho biến phụ thuộc 

(Quyết định mua). 

3.3.2. Kiểm định sự phù hợp của mô hình nghiên cứu thực tế bằng 

phân tích hồi quy bội 

Do mô hình nghiên cứu có hai biến phụ thuộc đó là “Sự chấp nhận 

eWOM” (ADP) và “Quyết định mua” (QD) nên tác giả tiến hành phân tích 

hồi quy hai lần. 

 Mô hình hồi quy 1: 

Phân tích hồi quy bội đƣợc thực hiện với 4 biến độc lập bao gồm (1) Sự 

tin cậy của nguồn tin eWOM, (2) Chất lƣợng eWOM, (3) Số lƣợng eWOM, 

(4) Kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu dùng và 1 biến phụ thuộc là Sự chấp 

nhận eWOM. Ta có phƣơng trình hồi quy tuyến tính nhƣ sau: 

ADPi = β0 + β 1TRUSTi + β 2 QUAi + β 3 SLi + β 4 EXPi + ei 

Trong đó:  

ADP : Sự chấp nhận eWOM 

TRUST : Sự tin cậy của nguồn tin eWOM 

QUA : Chất lƣợng eWOM 

SL : Số lƣợng eWOM 

EXP : Kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu dùng 
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Kết quả phân tích hồi quy với phần mềm SPSS (phiên bản 20.0) với 

phƣơng pháp hồi quy Enter ta có kết quả sau: 

Bảng 3.4. Bản  đán    á độ phù hợp của mô hình theo R2 và  

Durbin – Watson 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .830
a
 .633 .523 .62964 1.808 

a. Predictors: (Constant), TRUST, QUA, SL, EXP 

b. Dependent Variable: ADP 

 

Từ bảng trên, ta thấy hệ số R
2
 = 0.633 nghĩa là mô hình hồi quy tuyến 

tính bội vừa đƣợc xây dựng phù hợp với tập dữ liệu là 63.3% hay nói cách 

khác là với tập dữ liệu thu thập đƣợc thì khoảng 63.3%  của biến số Sự chấp 

nhận eWOM có thể đƣợc giải thích bởi 4 biến độc lập là (1) Sự tin cậy của 

nguồn tin eWOM, (2) Chất lƣợng eWOM, (3) Số lƣợng eWOM, (4) Kiến 

thức trải nghiệm của ngƣời tiêu dùng. (Bảng 3.4). 

Bên cạnh đó, kết quả kiểm định Durbin – Watson có d = 1.808, với 4 

biến độc lập và 200 quan sát sẽ có dL = 1.643   và dU= 1.704. Nhƣ vậy, dU< d 

< 4 - dU (Miền chấp nhận giả thuyết không có tƣơng quan chuỗi bậc nhất). Do 

đó, ta có thể kết luận là không có tƣơng quan chuỗi bậc nhất trong mô hình 

nghiên cứu hay mô hình không có hiện tƣợng tự tƣơng quan. 

Hệ số R
2
 trong bảng 3.4 mới chỉ cho biết sự phù hợp của mô hình hồi 

quy với tập dữ liệu mà chƣa thể cho biết mô hình hồi quy vừa xây dựng có 

phù hợp với tổng thể mà ta nghiên cứu hay không. Do đó, để xem xét sự phù 

hợp của mô hình hồi quy vừa xây dựng với tổng thể nghiên cứu ta sử dụng 

kiểm định F. 
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Bảng 3.5. Kết quả phân tích ANOVA 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 88.203 4 22.051 55.622 .000
b
 

Residual 77.306 195 .396   

Total 165.510 199    

a. Dependent Variable: ADP 

b. Predictors: (Constant), TRUST, QUA, SL, EXP 

 

Đại lƣợng thống kê F trong bảng phân tích phƣơng sai (ANOVA) đƣợc 

dùng để kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy với tổng thể. Ta thấy 

trong kết quả kiểm định này trong bảng 3.5 có mức ý nghĩa Sig. = 0.000 < 

0.01 (α = 0.01) nên cho thấy mô hình hồi quy bội vừa xây dựng là phù hợp 

với tổng thể nghiên cứu và có thể đƣợc sử dụng. 

Tiếp tục kiểm tra việc có hay không sự vi phạm các giả định trong mô 

hình hồi quy bội về hiện tƣợng đa cộng tuyến giữa các biến độc lập trong mô 

hình nghiên cứu. Ta có các kết quả sau: 

Bảng 3.6. Kết quả hồ  quy t eo p  ơn  p áp Enter 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -.770 .277  -2.780 .006   

QUA .273 .064 .215 4.240 .000 .935 1.069 

SL .122 .046 .144 2.634 .009 .796 1.256 

EXP .183 .066 .482 8.610 .000 .766 1.306 

TRUST .568 .052 .187 3.555 .000 .870 1.150 

a. Dependent Variable: ADP 

Trong bảng kiểm định hệ số hồi quy, các hệ số hồi quy của biến 

(TRUST) Sự tin cậy của nguồn tin eWOM, (QUA) Chất lƣợng eWOM, (SL) 
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Số lƣợng eWOM, (EXP) Kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu dùng đều 

mang dấu dƣơng thể hiện các yếu tố này trong mô hình hồi quy có ảnh hƣởng 

thuận đến sự chấp nhận eWOM. Ngoài ra, giá trị Sig của các nhân tố đều nhỏ 

hơn 0.05 nên tất các các biến đều có ý nghĩa thống kê. 

Căn cứ vào bảng 3.6, ta thấy hệ số phóng đại phƣơng sai VIF (Variance 

inflation factor – VIF) đều nhỏ hơn 5. Điều này cho thấy các biến độc lập 

trong mô hình nghiên cứu không có quan hệ chặt chẽ với nhau nên không xảy 

ra hiện tƣợng đa cộng tuyến. Do đó, mối quan hệ giữa các biến độc lập không 

ảnh hƣởng đến kết quả giải thích của mô hình hồi quy. 

 Mô hình hồi quy 2: 

Đây là mô hình hồi quy xem xét mối quan hệ giữa Sự chấp nhận eWOM và 

Quyết định mua của ngƣời tiêu dùng. Ta có phƣơng trình hồi quy tuyến tính 

nhƣ sau: 

QDi = β0 + β 1ADPi + ei 

Trong đó:  

QD : Quyết định mua 

ADP : Sự chấp nhận eWOM 

Kết quả phân tích hồi quy với phần mềm SPSS (phiên bản 20.0) với 

phƣơng pháp hồi quy Enter ta có kết quả sau: 

Bảng 3.7. Bản  đán    á độ phù hợp của mô hình theo R2 và  

Durbin – Watson 

Model Summary
b
 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .673
a
 .539 .435 1.240 2.099 

a. Predictors: (Constant), ADP 

b. Dependent Variable: QD 
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Từ bảng trên, ta thấy hệ số R
2
 = 0.539 nghĩa là mô hình hồi quy tuyến 

tính bội vừa đƣợc xây dựng phù hợp với tập dữ liệu là 53.9% hay nói cách 

khác là với tập dữ liệu thu thập đƣợc thì khoảng 53.9%  của biến số Quyết 

định mua có thể đƣợc giải thích bởi biến Sự chấp nhận eWOM (ADP). 

Tiến hành tiếp tục kiểm định F, phân tích ANOVA, phân tích Coefficients, ta 

có các kết quả sau: 

Bảng 3.8. Kết quả phân tích ANOVA 

ANOVA
a
 

Model Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 49.219 1 49.219 31.988 .000
b
 

Residual 304.656 198 1.539   

Total 353.875 199    

a. Dependent Variable: QD 

b. Predictors: (Constant), ADP 

 

Đại lƣợng thống kê F trong bảng phân tích phƣơng sai (ANOVA) đƣợc 

dùng để kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy với tổng thể. Ta thấy 

trong kết quả kiểm định này trong bảng 3.8 có mức ý nghĩa Sig. = 0.000 < 

0.01 (α = 0.01) nên cho thấy mô hình hồi quy bội vừa xây dựng là phù hợp 

với tổng thể nghiên cứu và có thể đƣợc sử dụng. 

Từ bảng 3.9, có thể thấy Sự chấp nhận eWOM tác động thuận chiều tới 

Quyết định mua hàng của ngƣời tiêu dùng và giải thích đƣợc đƣợc 54.5% 

Quyết định mua. 
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Bảng 3.9. Kết quả hồ  quy t eo p  ơn  p áp Enter 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 
(Constant) 1.714 .298  5.753 .000   

ADP .545 .096 .373 5.656 .000 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: QD 

3.3.3. Kiểm định giả thuyết 

-  Giả thuyết H1: Sự tin cậy của nguồn tin eWOM càng cao thì sự chấp 

nhận eWOM của ngƣời tiêu dùng càng cao. Để có đƣợc điều này, ta xây dựng 

cặp giả thuyết sau: H0: β 1 ≤ 0; H1: β 1 > 0 

Giả thuyết này có t = 3.555, có Sig. = 0.000 < 0.05 nên H1 đƣợc chấp 

nhận. Giả thuyết này đƣợc chấp nhận. 

- Giả thuyết H2: Chất lƣợng thông tin eWOM càng cao thì sự chấp nhận 

eWOM của ngƣời tiêu dùng càng cao. Để có đƣợc điều này, ta xây dựng cặp 

giả thuyết sau: H0: β 2 ≤ 0; H1: β 2 > 0 

Giả thuyết này có t = 4.240, có Sig. = 0.000 < 0.05 nên H1 đƣợc chấp 

nhận. Giả thuyết này đƣợc chấp nhận. 

- Giả thuyết H3: Số lƣợng eWOM càng nhiều thì sự chấp nhận eWOM 

của ngƣời tiêu dùng càng cao. Để có đƣợc điều này, ta xây dựng cặp giả 

thuyết sau: H0: β3 ≥ 0; H1: β 3 < 0 

Giả thuyết này có t = 2.634, có Sig. = 0.009 < 0.05 nên H1 đƣợc chấp 

nhận. Giả thuyết này đƣợc chấp nhận. 



68 

 

- Giả thuyết H4: Kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu dùng càng cao thì 

sự chấp nhận eWOM của ngƣời tiêu dùng càng cao. Để có đƣợc điều này, ta 

xây dựng cặp giả thuyết sau: H0: β 4 ≤ 0; H1: β 4 > 0 

Giả thuyết này có t =8.160, có Sig. = 0.000 < 0.05 nên H1 đƣợc chấp 

nhận. Giả thuyết này đƣợc chấp nhận. 

- Giả thuyết H5: Sự chấp nhận eWOM càng cao thì sự tác động của 

eWOM đến quyết định mua của ngƣời tiêu dùng càng cao. Để có đƣợc điều 

này, ta xây dựng cặp giả thuyết sau: H0: β 4 ≤ 0; H1: β 4 > 0 

Giả thuyết này có t =5.656, có Sig. = 0.000 < 0.05 nên H1 đƣợc chấp 

nhận. Giả thuyết này đƣợc chấp nhận. 

Bảng 3.10. Bảng tổng kết kiểm định giả thuyết 

Giả 

thuyết 
Phát biểu Chấp nhận 

H1 
Sự tin cậy của nguồn tin eWOM có quan hệ thuận 

chiều với Sự chấp nhận eWOM . 
Có 

H2 
Chất lƣợng thông tin eWOM có quan hệ thuận 

chiều với Sự chấp nhận eWOM. 
Có 

H3 
Số lƣợng thông tin eWOM có quan hệ thuận chiều 

với Sự chấp nhận eWOM. 
Có 

H4 
Kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu dùng có quan 

hệ thuận chiều với Sự chấp nhận eWOM. 
Có 

H5 
Sự chấp nhận eWOM có quan hệ thuận chiều với 

Quyết định mua của ngƣời tiêu dùng. 
Có 
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3.4. SỰ T C ĐỘNG CỦA EWOM ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA CỦA 

NHỮNG NGƯỜI TIÊU DÙNG CÓ C C ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU 

HỌC KHÁC NHAU 

3.4.1. Sự tá  động củ  eWOM đến quyết định mua của nhữn  n  ời 

tiêu dùng có giới tính khác nhau 

Giả thuyết H6: Không có sự khác biệt trong sự tác động của eWOM đến 

quyết định mua của những ngƣời tiêu dùng có giới tính khác nhau. 

Test of Homogeneity of Variances 

QD 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.559 1 198 .061 

 

Vì Sig. = 0.061 > 0.5 nên có thể khẳng định phƣơng sai các nhóm bằng nhau, 

thỏa mãn điều kiện phân tích ANOVA. 

Bảng 3.11.Kết quả phân tích ANOVA nhân tố giới tính 

ANOVA 

QD 

 Sum of 

Squares 

df Mean Square F Sig. 

Between Groups 106.112 1 106.112 84.800 .000 

Within Groups 247.763 198 1.251   

Total 353.875 199    
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Bảng 3.12. Descriptives 

Descriptives 

QD 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Min Max 

Lower Bound Upper Bound 

Nữ 118 3.93 1.115 .103 3.73 4.14 1 5 

Nam 82 2.45 1.124 .124 2.20 2.70 1 5 

Total 200 3.33 1.334 .034 3.14 3.51 1 5 

Trong bảng 3.10  ta thấy tiêu chuẩn kiểm định F = 84.8 và P-value = 

0.00 < 0.05 nên ta bác bỏ giả thuyết H6, có nghĩa là có sự khác biệt trong sự 

tác động của eWOM đến quyết định mua của những ngƣời tiêu dùng có giới 

tính khác nhau. 

Từ bảng  Descriptives có thể thấy mức ý nghĩa của những ngƣời tiêu dùng nữ 

cao hơn ngƣời tiêu dùng nam, do đó, giới tính nữ có sự tác động của eWOM 

đến quyết định mua lớn hơn. 

3.4.2. Sự tá  động củ  eWOM đến quyết định mua của nhữn  n  ời 

t êu  ùn   ó độ tuổi khác nhau 

Giả thuyết H7: Không có sự khác biệt trong sự tác động của eWOM đến 

quyết định mua của những ngƣời tiêu dùng có độ tuổi khác nhau 

Test of Homogeneity of Variances 

QD 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.377 2 197 .687 

 

Vì Sig. = 0.687 > 0.5 nên có thể khẳng định phƣơng sai các nhóm bằng 

nhau, thỏa mãn điều kiện phân tích ANOVA. 
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Bảng 3.13. Kết quả phân tích ANOVA nhân tố độ tuổi 

ANOVA 

QD 

 Sum of Squares df Mean 

Square 

F Sig

. 

Between Groups 139.119 2 69.559 63.808 .000 

Within Groups 214.756 197 1.090   

Total 353.875 199    

Trong bảng 3.12 ta thấy tiêu chuẩn kiểm định F = 63.808 và P-value = 

0.00 < 0.05 , nên ta bác bỏ giả thuyết H7, có nghĩa là có sự khác biệt trong sự 

tác động của eWOM đến quyết định mua của những ngƣời tiêu dùng có độ 

tuổi khác nhau. 

Bảng 3.14. Descriptives 

Descriptives 

QD 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval for 

Mean 

Mini

mum 

Maxi

mum 

Lower Bound Upper Bound 

< 18 tuổi 73 3.88 1.013 .119 3.64 4.11 1 5 

18 - 45 tuổi 64 3.91 1.123 .140 3.63 4.19 1 5 

> 45 tuổi 63 2.10 .995 .125 1.84 2.35 1 5 

Total 200 3.33 1.334 .094 3.14 3.51 1 5 

Từ bảng  3.13 có thể thấy mức ý nghĩa của những ngƣời tiêu dùng dƣới 

18 tuổi và từ 18 – 45 tuổi lần lƣợt là 3.88 và 3.91, cao hơn mức ý nghĩa trung 

bình và lớn hơn nhiều so với mức ý nghĩa của ngƣời tiêu dùng trên 45 tuổi 

(2.10), do đó có thể kết luận sự tác động của eWOM đến quyết định mua của 

những ngƣời có độ tuổi trẻ lớn hơn những ngƣời lớn tuổi. 
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3.4.3. Sự tá  động củ  eWOM đến quyết định mua của nhữn  n  ời 

tiêu dùng có nghề nghiệp khác nhau 

Giả thuyết H8: Không có sự khác biệt trong sự tác động của eWOM đến 

quyết định mua của những ngƣời tiêu dùng có nghề nghiệp khác nhau 

Test of Homogeneity of Variances 

QD 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

3.562 4 195 .008 

Sig. = 0.008 < 0.5 nên có thể khẳng phƣơng sai các nhóm bằng nhau, 

thỏa mãn điều kiện phân tích ANOVA. 

Bảng 3.15. Kết quả phân tích ANOVA nhân tố nghề nghiệp 

ANOVA 

QD 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 168.005 4 42.001 44.064 .000 

Within Groups 185.870 195 .953   

Total 353.875 199    

Trong bảng 3.14 ta thấy tiêu chuẩn kiểm định F = 44.064 và P-value = 

0.00 < 0.05 nên ta bác bỏ giả thuyết H8, có nghĩa là có sự khác biệt trong sự 

tác động của eWOM đến quyết định mua của những ngƣời tiêu dùng có nghề 

nghiệp khác nhau. 

Bên cạnh đó mức ý nghĩa của những ngƣời tiêu dùng là Cán bộ nhà nƣớc 

và Nhân viên văn phòng lần lƣợt là 4.21 và 4.14,  cao hơn mức ý nghĩa của 

các ngƣời tiêu dùng còn lại. 
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Bảng 3.16. Descriptives 

Descriptives 

QD 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence 

Interval for Mean 

Mini

mum 

Maxi

mum 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Sinh viên 30 2.33 1.093 .200 1.93 2.74 1 4 

Cán bộ, công chức 

nhà nƣớc 
62 4.21 .813 .103 4.00 4.42 1 5 

Nhân viên văn phòng 44 4.14 .930 .140 3.85 4.42 1 5 

Buôn bán/ kinh 

doanh 
37 2.57 1.168 .192 2.18 2.96 1 5 

Khác 27 2.11 .974 .187 1.73 2.50 1 5 

Total 200 3.33 1.334 .094 3.14 3.51 1 5 

3.4.4. Sự tác động củ  eWOM đến quyết định mua của nhữn  n  ời 

tiêu dùng có thu nhập khác nhau 

Giả thuyết H9: Không có sự khác biệt trong sự tác động của eWOM đến 

quyết định mua của những ngƣời tiêu dùng có thu nhập khác nhau. 

Test of Homogeneity of Variances 

QD 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.633 3 196 .183 

Sig. = 0.183 > 0.5 nên có thể khẳng phƣơng sai các nhóm bằng nhau, 

thỏa mãn điều kiện phân tích ANOVA. 
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Bảng 3.17. Kết quả phân tích ANOVA nhân tố thu nhập 

ANOVA 

QD 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.935 3 .978 .546 .651 

Within Groups 350.940 196 1.791   

Total 353.875 199    

Trong bảng 3.16 ta thấy tiêu chuẩn kiểm định F = 0.546 và P-value = 

0.651 > 0.05, chƣa có đủ cơ sở để bác bỏ giả thuyết H9, có nghĩa là không có 

sự khác biệt trong sự tác động của eWOM đến quyết định mua của những 

ngƣời tiêu dùng có thu nhập khác nhau. 
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CHƯ NG 4 

HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.1. KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA NGHIÊN CỨU 

Dựa vào các nghiên cứu đã có về sự tác động của eWOM đến hành vi 

mua của ngƣời tiêu dùng và kết quả nghiên cứu định tính thì sự chấp nhận 

eWOM của ngƣời tiêu dùng tác động đến quyết định mua sữa và có 4 nhân tố 

tác động đến sự chấp nhận eWOM, đó là “Sự tin cậy của nguồn tin eWOM”, 

chất lƣợng eWOM, số lƣợng eWOM và kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu 

dùng. 

Sau khi tiến hành nghiên cứu định lƣợng với mẫu là 200 và thực hiện 

xử lý và phân tích dữ liệu bằng phần mềm SPSS, kết quả nhƣ sau: 

- Cả 4 nhân tố trong mô hình giả thuyết đều tác động đến sự chấp nhận 

eWOM của ngƣời tiêu dùng, trong đó nhân tố sự tin cậy của thông tin eWOM 

tác động mạnh nhất đến sự chấp nhận eWOM, tiếp theo là nhân tố chất lƣợng 

eWOM, số lƣợng eWOM và cuối cùng là kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu 

dùng. 

- Sự chấp nhận eWOM cũng tác động thuận chiều đến quyết định mua 

của ngƣời tiêu dùng, giải thích đƣợc 54.5% sự biến động trong quyết định 

mua sữa của ngƣời tiêu dùng. 

- Có sự khác biệt trong sự tác động của eWOM đến quyết định mua của 

những ngƣời tiêu dùng có giới tính, độ tuổi và nghề nghiệp khác nhau. 

- Tỉ lệ ngƣời tiêu dùng sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin về sữa 

khá cao (82%). Ngƣời tiêu dùng thƣờng tìm kiếm thông tin về các sản phẩm 

sữa thông qua các trang web nhƣ webtretho.com, lamchame.com, 

eva.vn,….hay thông qua các mạng lƣới xã hội nhƣ facebook. 
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4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

Hiện nay, trên thị trƣờng có rất nhiều loại sữa với các thƣơng hiệu khác 

nhau, đƣợc sản xuất trong nƣớc hoặc đƣợc nhập khẩu từ nƣớc ngoài. Theo 

báo cáo mới nhất của công ty nghiên cứu thị trƣờng Kantar Worldpanel Việt 

Nam, thị trƣờng sữa Việt Nam đang ở mức tăng trƣởng rất nóng, với tốc độ 

bình quân khoảng 20%/năm và trung bình mỗi năm có hơn 10 nhãn hiệu sữa 

mới du nhập vào thị trƣờng. Điều này cho thấy thị trƣờng sữa tại Việt Nam 

đang ngày càng tăng trƣởng và đa dạng hơn.  

Để đứng vững trong một thị trƣờng nhƣ vậy, các doanh nghiệp sữa Việt 

Nam nên tạo dựng các chiến lƣợc tiếp thị sản phẩm thông qua Internet để phát 

triển sản phẩm của mình. Hiện nay ngƣời tiêu dùng đã thay đổi cách thức tiếp 

nhận thông tin, có khuynh hƣớng từ chối tiếp nhận các thông tin đƣợc coi nhƣ 

thƣơng mại và họ có khuynh hƣớng trở nên chủ động hơn trong chia sẻ thông 

tin thƣơng mại. Với Internet, ngƣời tiêu dùng có thể trở thành một tác nhân 

truyền thông, họ có thể tạo ra các thông điệp quảng cáo sản phẩm, truyền bá 

rộng rãi thông điệp cá nhân của mình trên Internet, thực hiện các đánh giá 

công khai về sản phẩm cũng nhƣ công bố các phàn nàn hay nhận xét về sản 

phẩm, thƣơng hiệu. 

Sau khi nghiên cứu định lƣợng, dựa vào kết quả kiểm định giả thuyết tác 

giả có một số kiến nghị cụ thể để sử dụng eWOM nhƣ một công cụ marketing 

nhƣ sau: 

 Thiết lập và làm tăn  độ tin cậy của nguồn thông tin eWOM 

Các công ty nên tạo ra một trang web về sản phẩm sữa riêng cho thƣơng 

hiệu của mình, liên kết với các trang web về gia đình, trẻ em, các trang web 

sức khỏe nhƣ webtretho.com, lamchame.com, eva.vn,….và các mạng lƣới xã 

hội nhƣ facebook để đăng tải thông tin về sản phẩm của công ty phải thƣờng 

xuyên. 
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Bên cạnh đó nên tạo ra các chuyên mục về sức khỏe, tác dụng của sữa 

đối với sức khỏe, ….với nhiều thông tin bổ ích để làm tăng tính tiện dụng và 

chuyên nghiệp của trang web, điều này sẽ làm tăng thiện cảm của ngƣời tiêu 

dùng đối với trang web và nhãn hiệu sữa của công ty. 

Các công ty nên có các chính sách ƣu đãi đối với khách hàng của mình 

và mời họ làm cộng tác viên để họ có thể thƣờng xuyên vào các trang web, 

các mạng xã hội, đƣa ra những bình luận, những chia sẻ thật của họ về các sản 

phẩm sữa họ đã từng sử dụng.  

Công ty có thể kết hợp gửi email cho những khách hàng thân thuộc hoặc 

thành viên tham gia vào trang web của mình khi có sản phẩm mới hoặc thông 

tin về giảm giá, khuyến mãi và nhờ họ gửi email đó đến bạn bè và những 

ngƣời quen biết. 

Các công ty cũng cần chú ý đến hình thức và cách trang trí của trang 

web, giao diện trang web nên bắt mắt, trang nhã và các thông tin, các chuyên 

mục nên đƣợc hiển thị rõ ràng, dễ tìm thấy để những ngƣời truy cập không 

cảm thấy bất tiện hoặc trang web khó sử dụng. 

 Kiểm soát và làm tăn  độ tin cậy của thông tin eWOM 

Để làm tăng sự tin cậy của thông tin eWOM thì đầu tiên ngƣời đọc phải 

cảm nhận đƣợc rằng những thông tin do ngƣời khác đƣa ra với mục đích tốt là 

chia sẻ kinh nghiệm với ngƣời khác. Thông tin cần phải đƣợc trình bày rõ 

ràng, nội dung đề cập đến những điều hữu ích nhƣ công dụng của sản phẩm, 

giá cả, những ƣu điểm và hạn chế khi dùng sản phẩm. 

- Công ty không nên xóa bỏ những thông tin tiêu cực mà chỉ giữ lại 

những thông tin có lợi cho nhãn hiệu của mình, đối với những kiến nghị, phàn 

nàn của ngƣời tiêu dùng doanh nghiệp nên đƣa ra những lời giải thích cụ thể 

và rõ ràng, tìm cách khắc phục và xoa dịu những ngƣời tiêu dùng đó, khi đó 

ngƣời tiêu dùng sẽ cảm nhận đƣợc rằng công ty quan tâm đến cảm nhận thật 
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của họ và những ngƣời tiêu dùng khác sẽ đánh giá tốt về sự tích cực và trung 

thực của thông tin eWOM cũng nhƣ đối với nhãn hiệu sữa của doanh nghiệp. 

- Mỗi chủ đề thảo luận trên các trang web nên có từ khóa dễ tìm để 

ngƣời đọc cảm thấy thuận tiện khi tìm kiếm thông tin và có cảm giác thông 

tin đó đáng tin cậy. 

4.3. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU 

Đề tài có một số hạn chế nhất định sau đây: 

- Kích thƣớc mẫu đƣợc chọn để nghiên cứu vẫn còn nhỏ so với tổng thể 

nghiên cứu. Điều này cũng có thể ảnh hƣởng không tốt đến độ tin cậy của kết 

quả nghiên cứu. 

- Có thể còn nhiều yếu tố tác động đến quyết định mua của ngƣời tiêu 

dùng mà trong nghiên cứu này chƣa bàn đến, để giải thích rõ hơn ý định mua. 

4 4  HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

Trong tƣơng lai, nếu có điều kiện phát triển nghiên cứu này thì cần chú ý 

đến một số vấn đề sau: 

- Gia tăng kích thƣớc mẫu khảo sát theo hƣớng gia tăng tỷ lệ mẫu khảo 

sát so với tổng thể. 

- Đƣa thêm một số nhân tố khác mà đƣợc cho là có ảnh hƣởng đến mức 

độ tác động của truyền miệng điện tử (eWOM) đến quyết định mua Sữa của 

ngƣời tiêu dùng vào mô hình nghiên cứu đề nghị trong quá trình nghiên cứu. 
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KẾT LUẬN 

Đề tài nghiên cứu đã trình bày tổng quát cơ sở về truyền miệng điện tử 

eWOM và sự tác động của eWOM đến hành vi mua của ngƣời tiêu dùng. Tác 

giả dựa vào cơ sở lý luận và các nghiên cứu đã có về sự tác động của eWOM 

đến hành vi mua của ngƣời tiêu dùng để đề xuất mô hình nghiên cứu cho đề 

tài và tiến hành nghiên cứu định lƣợng. 

Kết quả nghiên cứu định lƣợng cho thấy sự chấp nhận eWOM tác động 

tích cực đến quyết định mua mỹ phẩm của ngƣời tiêu dùng và 4 nhân tố sự tin 

cậy của nguồn tin eWOM, chất lƣợng eWOM, số lƣợng eWOM và kiến thức 

trải nghiệm của ngƣời tiêu dùng tác động tích cực đến sự chấp nhận eWOM 

của ngƣời tiêu dùng. Từ kết quả này tác giả đƣa ra một số giải pháp và hàm ý 

chính sách để có thể tác động tích cực đến quyết định mua sữa của ngƣời tiêu 

dùng thông qua việc làm tăng sự chấp nhận eWOM của ngƣời tiêu dùng. Qua 

đó các nhãn hiệu sữa trong nƣớc có thể sử dụng eWOM nhƣ một công cụ 

marketing hiệu quả về công dụng cũng nhƣ kinh tế để đƣa sản phẩm của mình 

đến gần với ngƣời tiêu dùng. 

Mặc dù đã có nhiều cố gắng nhƣng do hạn chế về thời gian và kiến thức 

của bản thân tác giả, việc chọn mẫu trong nghiên cứu đƣợc tiến hành theo 

phƣơng pháp chọn mẫu thuận tiện nên luận văn khó tránh khỏi thiếu sót, khả 

năng tổng quát hóa sẽ không cao và mẫu nghiên cứu chƣa thể khái quát đƣợc 

toàn bộ những tính chất của tổng thể nghiên cứu. Kính mong nhận đƣợc sự 

đóng góp ý kiến của Quý Thầy, Cô để đề tài có thể hoàn thiện hơn. 
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1:  ẢNG KHẢO S T 

Xin chào Anh/Chị! 

Tôi là học viên cao học ngành Quản trị kinh doanh của Đại học Đà nẵng. Tôi 

đang làm luận văn tốt nghiệp với đề tài “Nghiên cứu tác động của truyền miệng 

điện tử đến quyết định mua sữa của ngƣời tiêu dùng”. Xin Anh/Chị dành ít thời gian 

để hoàn thành bảng khảo sát này, sự giúp đỡ của Anh/Chị sẽ giúp tôi rất nhiều trong 

việc thực hiện tốt đề tài nghiên cứu này. Tôi xin cam đoan toàn bộ thông tin chỉ 

phục vụ cho mục đích nghiên cứu và đƣợc giữ bí mật. Xin chân thành cảm ơn sự 

hợp tác của Anh/Chị! 

 

PHẦN 1: THÔNG TIN Đ P VIÊN 

Xin Anh/Chị vui lòng cho biết vài thông tin cá nhân: 

1. Giới tính:  Nam Nữ  

2. Độ tuổi:   Dƣới 18 tổi  Từ 18 đến 45 tuổi 

                     Trên 45 tuổi 

3. Nghề nghiệp :  Học sinh/ sinh viên    Nhân viên văn phòng 

                      Nội trợ   Buôn bán/kinh doanh    Khác 

4. Mức thu nhập:        Dƣới 5 triệu   5-10 triệu 

  10-20 triệu   >20 triệu 

  



 

 

PHẦN 2: CÂU HỎI KHẢO SÁT. 

Truyền miệng điện tử (eWOM) liên quan tới việc ngƣời tiêu dùng đƣa ra những 

nhận định , đánh giá, đóng góp ý kiến về sản phẩm, dịch vụ hay công ty nào đó 

thông qua Internet (email, forum, Facebook…). 

Câu 1: Trong 6 tháng gần đây, Anh/Chị có mua bất kỳ 1 sản phẩm sữa của thƣơng 

hiệu nào dƣới đây không? 

    Vinamilk  THtruemilk   Nestle   Abbott 

    Friesland Campina     VietNam Nutrition Food   Mead Johnson 

    Meiji  Khác…………… 

Câu 2: Khi mua sữa, Anh/Chị thƣờng tìm kiếm thông tin bằng các hình thức nào 

dƣới đây? 

   Internet Tivi, báo chí   Nhân viên tại cửa hàng 

  Ngƣời thân, bạn bè Catalogue   Khác…………………. 

Câu 3: Thời gian truy cập Internet trung bình mỗi ngày của Anh/Chị là bao nhiêu? 

   Dƣới 1 tiếng 2-3 tiếng  4-5 tiếng  Trên 5 tiếng 

Câu 4: Anh/Chị thƣờng nhận/có đƣợc thông tin về sữa qua Internet bằng hình thức 

nào dƣới đây? 

   Email Facebook   Youtube (các đoạn clip) 

   Các trang web khác (vui lòng cho biết tên)…………………………………….. 

 Anh/Chị hãy vui lòng đánh giá những nhận định sau về eWOM theo thang 

điểm 5, với 1 là hoàn toàn không đồng ý và 5 là hoàn toàn đồng ý. 

STT Nhận định 1 2 3 4 5 

1 Anh/Chị tin tƣởng vào những thông tin do những 

ngƣời có quan hệ gần gũi hoặc quen biết cung cấp 

     

2 Anh/Chị tin vào những thông tin của những ngƣời 

mà Anh/Chị không quen biết 

     

3 Anh/Chị cho rằng ngƣời gửi thông tin hiểu biết 

nhiều về sản phẩm 

     



 

 

4 Anh/Chị cho rằng ngƣời gửi thông tin đã có kinh 

nghiệm tiêu dùng sản phẩm 

     

5 Anh/Chị tìm kiếm thông tin trên những trang web 

có giao diện đẹp, bắt mắt 

     

6 Anh/Chị tin tƣởng vào những thông tin trên trang 

web đƣợc hiển thị rõ ràng, dễ tìm thấy 

     

7 Anh/Chị tìm kiếm thông tin trên những trang web 

đƣợc nhiều ngƣời biết đến 

     

8 Anh/Chị bị thu hút vào thông tin của ngƣời có 

cùng mục đích và sở thích dùng sữa với bạn (ví 

dụ sữa ăn kiêng, sữa cho trẻ nhỏ,…) 

     

9 Anh/Chị bị thu hút vào thông tin của những ngƣời 

có cùng sở thích, thói quen và những trải nghiệm 

tiêu dùng sữa với nhau 

     

10 Anh/Chị cho rằng thông tin Anh/Chị nhận đƣợc 

hoặc tìm thấy là trung thực 

     

11 Thông tin Anh/Chị nhận đƣợc hoặc tìm thấy đƣợc 

trình bày rõ ràng 

     

12 Thông tin Anh/Chị nhận đƣợc hoặc tìm thấy đề 

cập đến những điều hữu ích 

     

13 Anh/Chị cho rằng thông tin đƣợc cung cấp từ 

những kinh nghiệm có thật của ngƣời gửi 

     

14 Anh/Chị cho rằng thông tin mang tính khách quan 

của ngƣời gửi 

     

15 Anh/Chị tin vào những thông tin tích cực hơn 

những thông tin tiêu cực 

     

16 Anh/Chị cho rằng thông tin đƣợc đƣa ra với mục 

đích tốt-chia sẻ kinh nghiệm với ngƣời khác 

     



 

 

17 Anh/Chị dựa vào số sao đánh giá/sự đồng ý của 

những ngƣời tiêu dùng khác đối với thông tin để 

tin rằng thông tin đó là hữu ích/chính xác 

     

18 Sản phẩm đƣợc đánh giá ở nhiều trang web khác 

nhau thì thông tin thu đƣợc càng đáng tin cậy 

     

19 Trong cùng một trang web, số đánh giá cho một sản 

phẩm càng lớn thì càng thong tin càng đáng tin cậy 

     

20 Anh/Chị cho rằng những chủ đề có nhiều ngƣời 

tham gia bình luận thì đáng tin cậy 

     

21 Anh/Chị đã có nhiều kiến thức về sữa      

22 Anh/Chị có nhiều kinh nghiệm tiêu dùng sữa      

23 Anh/Chị biết nhiều trang web nói về sữa đƣợc 

nhiều ngƣời biết đến 

     

24 Anh/Chị có nhiều kinh nghiệm tìm kiếm thông tin      

25 Anh/Chị có khả năng phân biệt và chọn lọc 

những thông tin hữu ích 

     

26 Anh/Chị đƣa ra quyết định mua chủ yếu dựa vào 

hiểu biết của bản thân hơn là những thông tin do 

ngƣời tiêu dùng khác đƣa ra 

     

27 Thông tin eWOM cung cấp cho Anh/Chị nhiều ý 

kiến/ quan điểm khác nhau 

     

28 Thông tin eWOM giúp Anh/Chị nâng cao kiến 

thức về sữa 

     

29 Anh/Chị sử dụng thông tin eWOM để đƣa ra sự 

lựa chọn nhãn hiệu sữa thích hợp 

     

30 Thông tin eWOM thật sự giúp ích cho Anh/Chị 

trong việc ra quyết định mua sữa 

     



 

 

 Sau khi tìm hiểu thông tin về các loại sữa thông qua Internet Anh/Chị sẽ 

quyết định mua sản phẩm thích hợp dựa vào thông tin tìm đƣợc, Anh/Chị hãy đánh 

giá nhận định của mình theo thang điểm 5 

 1 2 3 4 5  

Chắc chắn không mua      Chắc chắn mua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2: TIỀN KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 

Phục lục 2.1: Kết quả phân tích nhân tố EFA 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.412 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 694.775 

df 435 

Sig. .000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 

TRUST1 .766     

TRUST2 .688     

TRUST3 .551     

TRUST4 .607     

TRUST5 .736     

TRUST6 .366     

TRUST7 .637     

TRUST8 .660     

TRUST9 .575     

QUA1  .566    

QUA2  .612    

QUA3  .503    

QUA4  .681    

QUA5  .627    

QUA6  .537    

QUA7  .657    

QUA8  .665    

SL1   .535   

SL2   .624   

SL3   .727   

EXP1    .892  

EXP2    .537  

EXP3    .536  

EXP4    .658  

EXP5    .690  

EXP6    .588  

ADP1     .675 

ADP2     .788 

ADP3     .661 

ADP4     .770 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 13 iterations. 

 

 





Phục lục 2.2: Phân tích hệ số tin cậy Cronbach Alpha 

  

Trung bình 

thang đo 

nếu loại 

biến 

Phương sai 

thang đo 

nếu loại 

biến 

Tương 

quan biến 

tổng 

Cronbach 

Alpha nếu 

loại biến 

Nhóm nhân tố "Sự tin cậy của nguồn tin eWOM": Alpha = 0.628 

Quan hệ gần gũi hoặc 

quen biết với người gửi 
30.54 12.335 .625 .527 

Không quen biết với 

người gửi 
30.72 12.491 .689 .553 

Người gửi hiểu biết nhiều 

về sản phẩm 
31.00 13.673 .807 .581 

Người gửi đã có kinh 

nghiệm tiêu dùng sản 

phẩm 

32.66 19.617 .492 .767 

Trang web uy tín, đáng tin 

cậy 
30.58 11.881 .601 .522 

Thông tin trên trang web 

được hiển thị rõ ràng, dễ 

tìm thấy 

30.82 14.926 .805 .621 

Trang web được nhiều 

người biết đến 
30.76 12.717 .545 .564 

Thông tin của những 

người có cùng sở thích, 

thói quen và những trải 

nghiệm tiêu dùng sữa với 

nhau. 

30.82 12.273 .591 .531 

Thông tin của người có 

cùng sở thích và thói quen 

dùng sữa 

31.14 12.694 .745 .430 

Nhóm nhân tố "Chất lượng eWOM": Alpha = 0.731 

Thông tin trung thực 25.90 11.276 .845 .447 



Thông tin rõ ràng, chính 

xác 
25.66 12.066 .513 .504 

Thông tin đề cập đến 

những điều hữu ích 
25.88 9.496 .691 .300 

Thông tin được cung cấp 

từ những kinh nghiệm có 

thật của người gửi 

26.42 8.942 .597 .301 

Thông tin mang tính 

khách quan của người gửi 
26.10 8.500 .858 .305 

Thông tin tích cực/ tiêu 

cực 
26.26 10.033 .605 .390 

Thông tin được đưa ra với 

mục đích tốt 
26.20 10.163 .726 .427 

Số sao đánh giá/ sự đồng 

ý của người tiêu dùng 

khác đối với thông tin. 

26.46 9.641 .598 .456 

Nhóm nhân tố "Số lượng eWOM": Alpha = 0.632 

Có nhiều đánh giá, nhận 

xét về sản phẩm trong 

cùng một trang web 

7.14 3.674 .879 .619 

Sản phẩm được đánh giá 

bởi nhiều trang web khác 

nhau. 

7.20 4.082 .531 .540 

Các đánh giá thu hút được 

nhiều người tham gia bình 

luận 

7.10 3.480 .511 .420 

Nhóm nhân tố "Kiến thức trải nghiệm của người tiêu dùng": Alpha = 0.708 

Kiến thức về sữa 18.62 3.996 .518 .152 

Kinh nghiệm tiêu dùng 

sữa 
18.80 4.000 .698 .214 

Biết nhiều trang web nổi 

tiếng 
19.08 4.565 .565 .267 

Kinh nghiệm tìm kiếm 

thông tin 
20.74 7.829 .466 .720 



Khả năng phân biệt và 

chọn lọc những thông tin 

hữu ích 

18.66 3.658 .518 .116 

Đưa ra quyết định mua 

chủ yếu dựa vào hiệu biết 

của bản thân hơn là những 

thông tin do người tiêu 

dùng khác đưa ra. 

18.90 5.235 .787 .371 

Nhóm nhân tố "Sự chấp nhận eWOM": Alpha = 0.782 

Cung cấp nhiều ý kiến/ 

quan điểm khác nhau 
11.38 3.016 .568 .398 

Thông tin giúp nâng cao 

kiến thức về sữa 
11.40 2.735 .698 .424 

Sử dụng thông tin để đưa 

ra sự lựa chọn nhãn hiệu 

sữa thích hợp 

11.48 2.091 .641 .261 

Thật sự giúp ích trong 

việc ra quyết định mua. 
11.10 4.827 .701 .702 

 

  



Phụ lục 2.3: Mã hóa thang đo 

STT Mã hóa Diễn giải 

1 GT Giới tính 

2 DT Độ tuổi 

3 NN Nghề nghiệp 

4 TN Thu nhập 

5 QD Quyết định mua của người tiêu dùng 

Nhân tố Sự tin cậy của nguồn tin eWOM 

1 TRUST1 Quan hệ gần gũi hoặc quen biết với người gửi 

2 TRUST2 Không quen biết với người gửi 

3 TRUST3 Người gửi hiểu biết nhiều về sản phẩm 

4 TRUST4 Người gửi đã có kinh nghiệm tiêu dùng sản phẩm 

5 TRUST5 Trang web uy tín, đáng tin cậy 

6 TRUST6 Thông tin trên trang web được hiển thị rõ ràng, dễ tìm thấy 

7 TRUST7 Trang web được nhiều người biết đến 

8 TRUST8 
Thông tin của những người có cùng sở thích, thói quen và 

những trải nghiệm tiêu dùng sữa với nhau. 

9 TRUST9 Thông tin của người có cùng sở thích và thói quen dùng sữa 

Nhân tố Chất lượng eWOM 

1 QUA1 Thông tin trung thực 

2 QUA2 Thông tin rõ ràng, chính xác 

3 QUA3 Thông tin đề cập đến những điều hữu ích 

4 QUA4 
Thông tin được cung cấp từ những kinh nghiệm có thật của 

người gửi 

5 QUA5 Thông tin mang tính khách quan của người gửi 

6 QUA6 Thông tin tích cực/ tiêu cực 

7 QUA7 Thông tin được đưa ra với mục đích tốt 

8 QUA8 
Số sao đánh giá/ sự đồng ý của người tiêu dùng khác đối với 

thông tin. 

Nhân tố Số lượng eWOM 

1 SL1 
Có nhiều đánh giá, nhận xét về sản phẩm trong cùng một trang 

web 

2 SL2 Sản phẩm được đánh giá bởi nhiều trang web khác nhau. 



3 SL3 Các đánh giá thu hút được nhiều người tham gia bình luận 

Nhân tố Kiến thức trải nghiệm của người tiêu dùng 

1 EXP1 Kiến thức về sữa 

2 EXP2 Kinh nghiệm tiêu dùng sữa 

3 EXP3 Biết nhiều trang web nổi tiếng 

4 EXP4 Kinh nghiệm tìm kiếm thông tin 

5 EXP5 Khả năng phân biệt và chọn lọc những thông tin hữu ích 

6 EXP6 
Đưa ra quyết định mua chủ yếu dựa vào hiệu biết của bản thân 

hơn là những thông tin do người tiêu dùng khác đưa ra. 

Nhân tố Sự chấp nhận eWOM 

1 ADP1 Cung cấp nhiều ý kiến/ quan điểm khác nhau 

2 ADP2 Thông tin giúp nâng cao kiến thức về sữa 

3 ADP3 
Sử dụng thông tin để đưa ra sự lựa chọn nhãn hiệu sữa thích 

hợp 

4 ADP4 Thật sự giúp ích trong việc ra quyết định mua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC 3: PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ 

Phụ lục 3.1: Thông tin nhân khẩu học của mẫu: 

GIOITINH 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Nữ 127 63.5 63.5 63.5 

Nam 73 36.5 36.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 

DOTUOI 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

< 18 tuổi 69 34.5 34.5 34.5 

18 - 45 tuổi 81 40.5 40.5 75.0 

> 45 tuổi 50 25.0 25.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 

 

 



 

 

 

NGHENGHIEP 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

Sinh viên 34 17.0 17.0 17.0 

Cán bộ, công chức nhà 

nƣớc 
67 33.5 33.5 50.5 

Nhân viên văn phòng 42 21.0 21.0 71.5 

Buôn bán/ kinh doanh 50 25.0 25.0 96.5 

Khác 7 3.5 3.5 100.0 

Total 200 100.0 100.0  

 

THUNHAP 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

<5 triệu 46 23.0 23.0 23.0 

5 - <10 triệu 84 42.0 42.0 65.0 

10 - <20 

triệu 
46 23.0 23.0 88.0 

>=20 triệu 24 12.0 12.0 100.0 

Total 200 100.0 100.0  



 

 

PHỤ LỤC 4: KIỂM ĐỊNH THANG ĐO  ẰNG HỆ SỐ TIN CẬY 

CRONBACH ALPHA 

Phụ lục 4.1: Nhóm nhân tố “Sự tin cậy của nguồn tin eWOM” 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.792 9 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

TRUST1 26.73 34.190 .694 .739 

TRUST2 26.78 34.638 .674 .743 

TRUST3 26.74 37.520 .583 .759 

TRUST4 27.20 49.123 -.215 .855 

TRUST5 26.42 35.611 .687 .744 

TRUST6 26.31 38.760 .529 .767 

TRUST7 26.61 35.929 .611 .753 

TRUST8 26.61 35.988 .653 .748 

TRUST9 27.06 40.619 .259 .804 

 



 

 

- Kiểm định thang đo của nhóm nhân tố “Sự tin cậy của nguồn tin eWOM” 

sau khi loại 2 chỉ báo TRUST4 (Giao diện trang web đẹp, bắt mắt) và TRUST9 

(Thông tin của những ngƣời có cùng sở thích, thói quen và những trải nghiệm tiêu 

dùng sữa với nhau). 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.875 7 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

TRUST1 20.87 30.053 .703 .851 

TRUST2 20.92 30.406 .688 .853 

TRUST3 20.88 33.087 .600 .864 

TRUST5 20.56 31.112 .721 .849 

TRUST6 20.46 34.029 .568 .868 

TRUST7 20.75 31.344 .646 .859 

TRUST8 20.76 31.673 .668 .856 

 



 

 

Phụ lục 4.2: Nhóm nhân tố “Chất lƣợng eWOM” 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.672 8 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

QUA3 23.14 22.650 .465 .625 

QUA4 23.82 25.184 .081 .706 

QUA5 23.61 21.215 .399 .632 

QUA6 23.60 21.889 .372 .639 

QUA7 23.73 20.449 .460 .615 

QUA8 23.82 21.877 .329 .651 

QUA1 23.17 21.636 .456 .620 

QUA2 22.94 21.880 .392 .634 

 

- Kiểm định thang đo của nhóm nhân tố “Chất lƣợng eWOM” sau khi loại chỉ 

báo QUA4 (Thông tin đƣợc cung cấp từ những kinh nghiệm có thật của ngƣời gửi). 

 



 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.706 7 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach'

s Alpha if 

Item 

Deleted 

QUA3 20.13 20.532 .456 .668 

QUA5 20.60 18.936 .413 .674 

QUA6 20.59 19.710 .373 .683 

QUA7 20.72 18.484 .446 .664 

QUA8 20.81 19.361 .362 .688 

QUA1 20.16 19.227 .486 .656 

QUA2 19.93 19.617 .402 .676 

 

  



 

 

Phụ lục 4.3: Nhóm nhân tố “Số lƣợng eWOM” 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.757 3 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

SL1 6.22 5.044 .583 .680 

SL2 6.20 5.447 .577 .687 

SL3 6.07 5.157 .601 .658 

 

Phụ lục 4.4: Nhóm nhân tố “Kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu dùng” 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.661 6 

 

 



 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

EXP1 16.02 11.703 .542 .571 

EXP2 16.25 10.942 .557 .556 

EXP3 16.51 11.688 .447 .598 

EXP4 15.99 12.251 .402 .615 

EXP5 16.31 11.831 .290 .665 

EXP6 15.61 13.728 .170 .690 

 

- Kiểm định thang đo của nhóm nhân tố “Kiến thức trải nghiệm của ngƣời tiêu 

dùng” sau khi loại bỏ biến EXP5 (Khả năng phân biệt và chọn lọc thông tin hữu 

ích) và EXP6 (Đƣa ra quyết định mua chủ yếu dựa vào hiểu biết của bản thân) 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.721 4 

 

 

 



 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

EXP1 9.26 6.010 .556 .635 

EXP2 9.49 5.246 .617 .590 

EXP3 9.75 6.028 .439 .702 

EXP4 9.23 6.258 .437 .700 

 

Phụ lục 4.5: Nhóm nhân tố “Sự chấp nhận eWOM” 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.832 4 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean 

if Item 

Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ADP1 9.06 7.212 .837 .707 

ADP2 8.83 7.438 .680 .780 

ADP3 9.02 6.728 .802 .717 

ADP4 8.53 10.240 .361 .897 

 



 

 

PHỤ LỤC 5: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.801 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 3005.776 

df 300 

Sig. .000 



 

 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

1 2 3 4 5 

TRUST1 .722     

TRUST2 .715     

TRUST3 .704     

TRUST5 .810     

TRUST6 .694     

TRUST7 .749     

TRUST8 .762     

QUA1  .879    

QUA2  .809    

QUA3  .845    

QUA5  .704    

QUA6  .703    

QUA7  .693    

QUA8  .643    

SL1   .736   

SL2   .745   

SL3   .801   

EXP1    .805  

EXP2    .733  

EXP3    .642  

EXP4    .655  

ADP1     .729 

ADP2     .639 

ADP3     .706 

ADP4     .800 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 6 iterations. 




