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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Thành phố Đà Nẵng có diện tích tự nhiên 1285.4 km
2
, bao gồm 6 quận 

nội thành, 1 huyện ngoại thành và 1 huyện đảo. Đà nẵng là một trong những 

thành phố lớn, là trung tâm kinh tế -xã hội, văn hóa và khoa học của khu vực 

miền Trung. Ngoài ra, Đà Nẵng còn là một thành phố có tiềm năng về du lịch 

với sự phát triển khá năng động so với khu vực cũng như so với cả nước. 

Theo số liệu từ tổng cục thống kê, tổng dân số trung bình của thành phố 

khoảng 1007.4 nghìn người (2014), cùng với dòng người nhập cư từ các vùng 

lân cận, các nơi khác và số lượng khách du lịch đến thành phố vẫn tiếp tục 

tăng nhanh trong quá trình đô thị hóa. Do đó, theo xu hướng dân số và kinh tế 

tăng trưởng sẽ dẫn đến gia tăng về nhu cầu đi lại, trong trường hợp không có 

lựa chọn nào hợp lý cho phương thức đi lại sẽ dẫn đến sự phát triển mạnh mẽ 

về phương tiện cá nhân. Trong khi đó, tổng quỹ đất dành cho giao thông tại 

thành phố Đà Nẵng chỉ đạt 9.27% diện tích đất đô thị mà tốc độ tăng trưởng 

xe của Đà Nẵng trong những năm gần đây rất cao. Năm 2011, Đà Nẵng có 

36.455 xe ô tô và 582.536 xe mô tô, trong khi tốc độ tăng trưởng ô tô bình 

quân là 12.3%/năm, còn tốc độ tăng trưởng mô tô bình quân là 10.5%/năm, 

ước tính sau 5 năm thì số lượng phương tiện tăng gần xấp xỉ 2 lần. Theo 

thống kê của UB an toàn giao thong thành phố, nhu cầu đi lại (dân cư > 6 

tuổi) ở Đà Nẵng khoảng hơn 2,1 triệu chuyến/ngày; số chuyến đi bình 

quân/ngày là 2,62 chuyến. Đặc biệt, thời gian đi lại tích cực (từ 6 giờ đến 21 

giờ hằng ngày), nhất là vào thời gian cao điểm, chiều lưu lượng vượt trội; xe 

máy chiếm trên 80% tổng số phương tiện trong dòng giao thông. Như vậy 

trong tương lai điều kiện cơ sở phát triển hạ tầng giao thông sẽ không theo kịp 

sự gia tăng số lượng phương tiện và dẫn đến những tác động tiêu cực đối với 

đời sống người dân trên thành phố về mặt ô nhiễm, tiếng ồn, ùn tắc giao 
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thông, gia tăng chi phí xây dựng đường xá, bãi đỗ xe và đặc biệt là tai nạn 

giao thông.  

Để giải quyết vấn đề trên, nếu chúng ta sử dụng giải pháp xây dựng và 

mở rộng đường xá nhằm giảm ùn tắc chỉ có giá trị ngắn hạn. Theo thời gian 

nhu cầu giao thông sẽ gia tăng, phương tiện tham gia giao thông gia tăng sẽ 

làm tăng các chi phí kèm theo như chi phí do ùn tắc làm giảm vận tốc lưu 

thông, chi phí cho bãi đỗ xe, chi phí nhiên liệu, chi phí do ô nhiễm môi 

trường. Vậy chúng ta nên chuyển hướng từ di chuyển bằng phương tiện cá 

nhân sang di chuyển bằng phương tiện xe buýt sẽ mang lại hiệu quả hơn vì sẽ 

giảm thiểu nhu cầu sử dụng đất và nhu cầu sử dụng phương tiện. 

Đứng trước tình hình trên và nhằm mục đích hạn chế phương tiện cá 

nhân, chống ùn tắc giao thông, thành phố Đà Nẵng đang triển khai thêm 05 

tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố bao gồm tuyến số 5 (Nguyễn 

Tất Thành–Xuân Diệu), tuyến số 7 (Xuân Diệu –Metro–Phạm Hùng), tuyến 

số 8 (Thọ Quang –Phạm Hùng), tuyến số 11 (Xuân Diệu –Siêu thị Lotte), 

tuyến số 12 (Thọ Quang – Sân bay Trường Sa) và hệ thống xe buýt nhanh 

(BRT) bao gồm 4 tuyến, trong đó có 1 tuyến BRT chính (tuyến BRT-1) từ 

Khu Công nghiệp Hòa Khánh – đường số 5 (phía Bắc hồ Bàu Tràm) → khu 

vực trường Cao Đẳng Việt Hàn trên đường Trần Đại Nghĩa và 03 tuyến phụ 

trợ có tiêu chuẩn dịch vụ BRT (ký hiệu lần lượt là R1, R2, và R3) gồm Tuyến 

số 1 (R1): Từ Công viên 29/3 → Hội An, Tuyến số 2 (R2): Từ Công viên 

29/3 → Sơn Trà, Tuyến số 3 (R3): Từ Sân bay → Bà Nà 

Nhưng trước bối cảnh người dân thành phố Đà Nẵng chưa thật sự mặn 

mà với việc sử dụng phương tiện công cộng nói chung và dịch vụ xe buýt nói 

riêng thì chúng ta phải làm sao? Hay nói cách khác là nhân tố nào đã ảnh 

hưởng đến hành vi của người dân Đà Nẵng trong việc lựa chọn phương tiện 

xe buýt.  Đó chính là lý do tác giả quyết định chọn đề tài: “Nghiên cứu các 
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nhân tố ản    ởn  đến ý định sử dụng dịch vụ xe buýt củ  n   i dân 

thành phố Đà  ẵn .” 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

- Hệ thống hóa lý thuyết về ý định mua và sử dụng dịch vụ 

- Xây dựng mô hình, thang đo để đo lường các yếu tố ảnh hưởng đến ý 

định sử dụng dịch vụ xe buýt của người dân thành phố Đà Nẵng 

- Đánh giá, đo lường và chỉ ra các nhân tố tác động đến việc sử dụng 

dịch vụ xe buýt của người dân thành phố Đà Nẵng. 

- Đưa ra các gợi ý chính sách nhằm khuyến khích người dân thành phố 

Đà Nẵng sử dụng dịch vụ xe buýt. 

3. Phạm vi và đối tƣợng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của luận văn là các nhân tố ảnh hưởng đến ý định 

sử dụng dịch vụ xe buýt của người dân Đà Nẵng. 

Phạm vi nghiên cứu là các cá nhân sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.  

4. Phƣơng pháp nghiên cứu. 

Đề tài được thực hiện với sự kết hợp một số phương pháp: 

- Sử dụng phương pháp tổng hợp và phân tích để thực hiện một số công 

việc như: 

Nghiên cứu tổng hợp các lý thuyết liên quan đến ý định sử dụng dịch vụ 

và các phương pháp đo lường, đánh giá.  

Tiến hành phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ, 

từ đó xác định các công cụ đánh giá thích hợp và lựa chọn thang đo. 

- Sử dụng phương pháp nghiên cứu marketing để thực hiện các công việc 

như sau: 

Phỏng vấn, trao đổi, tiếp thu ý kiến góp ý từ các chuyên gia, các nhân 

viên quản lý và các nhân viên trên các tuyến xe buýt. 
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Xác định đúng, đầy đủ các thông tin cần thu thập, xây dựng nội dung và 

cấu trúc bảng câu hỏi phù hợp và thuận lợi cho công việc thu thập ý kiến của 

người dân. 

Thực hiện điều tra, khảo sát đúng đối tượng, thu thập thông tin một cách 

khách quan trong điều kiện hạn chế về kinh phí và thời gian. 

- Sử dụng phương pháp thống kê để tổng hợp, đánh giá, phân tích và 

kiểm định mô hình nghiên cứu với sự hỗ trợ của phần mềm xử lý dữ liệu 

thống kê SPSS 16.0. 

- Sử dụng phép biện chứng để đề xuất các giải pháp, các hàm ý nhằm 

khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ xe buýt. 

5.  Bố cục đề tài: gồm 4 chương 

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về ý định sử dụng dịch vụ 

Chương 2: Thiết kế nghiên cứu. 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu và bình luận 

Chương 4: Hàm ý chính sách 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

- Nhóm tác giả: Subeh Chowdhury and Avishai (Avi) Ceder 

(Corresponding author) (2013) “Nghiên cứu tâm lý về ý định sử dụng phương 

tiện công cộng trên các tuyến đường”. Nghiên cứu đã khám phá ra những yếu 

tố nhận thức có ảnh hưởng đến việc sử dụng phương tiện trong quá trình di 

chuyển. Các lý thuyết hành vi hoạch định (TPB) đã được sử dụng để điều tra 

vai trò của nhận thức kiểm soát hành vi (PBC) trong ý định sử dụng phương 

tiện công cộng. PBC được đo lường dựa trên các yếu tố cấu thành: niềm tin về 

sự tự chủ và những yếu tố ngoài tầm kiểm soát của cá nhân. Ảnh hưởng của 

đặc điểm chuyến đi, nhân khẩu học đối với ý định sử dụng. Cuộc khảo sát 

được thực hiện tại hai trung tâm giao thông chính ở Auckland, New 

Zealand. Nhìn chung, các phân tích đã chứng minh rằng mô hình TPB có khả 
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năng giải thích ý định sử dụng phương tiện công cộng trên các tuyến 

đường. Mô hình đã xác định yếu tố giới tính, tần suất sử dụng phượng tiện 

công cộng và các tuyến đường di chuyển hiện tại được coi là có tác dụng đối 

với dự định.  

- Nhóm tác giả: Rattanaporn KAEWKLUENGKLOM, Wichuda 

SATIENNAM, Sittha JAENSIRISAK, Thaned SATIENNAM (2015), “Áp 

dụng Lý thuyết về hành vi có kế hoạch (TPB) để dự đoán ý định sử dụng Bus 

Rapid Transit (BRT )”. Bài viết sử dụng các yếu tố tâm lý theo lý thuyết về 

hành vi  (TPB) để kiểm tra những ý định của người dân sử dụng BRT tại 

thành phố Khon Kaen, Thái Lan. Nghiên cứu đã khảo sát 298 mẫu dựa trên 

cấu trúc của mô hình TPB. Các kết quả cho thấy các yếu tố trong mô hình 

TPB chiếm một phần quan trọng trong ý định sử dụng BRT. Ý định sử dụng 

BRT được xác định dựa trên yếu tố chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát 

hành vi. Hơn nữa, việc phân tích các yếu tố kiểm soát cho thấy niềm tin về 

"tiêu chuẩn của dịch vụ", "tắc nghẽn giao thông", và "khả năng tiếp cận tới 

các trạm" đóng vai trò mạnh mẽ trong nhận thức  kiểm soát hành vi và ý định 

sử dụng BRT.  

- Nhóm tác giả:  Borith LONG, Kasem CHOOCHARUKUL, Takashi 

NAKATSUJI (2010), “Các yếu tố tâm lý ảnh hưởng tới ý định sử dụng “Sky 

Train” trong tương lai”. Dựa trên lý thuyết về hành vi có kế hoạch (TPB), ý 

định sử dụng phương tiện giao thông đường sắt đô thị trong tương lai để đi lại 

ở thành phố Phnom Penh, thủ đô của Campuchia. Nghiên cứu này là một ứng 

dụng của lý thuyết hành vi hoạch định để điều tra các yếu tố tâm lý nhằm giải 

thích tính khả thi trong việc sử dụng đường sắt đô thị trong tương lai. Một tập 

hợp các câu hỏi khảo sát được tiến hành dựa trên mô hình TPB, cụ thể là: 

chuẩn chủ quan, thái độ và kiểm soát hành vi. Bảng câu hỏi được sử dụng để 

phỏng vấn những hành khách tiềm năng, những người đi xe máy, người đi du 
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lịch dọc theo Kampuchea Krom và Russian Boulevards, một đường tàu trong 

tương lai sẽ liên kết các chợ ở khu vực trung tâm đến sân bay. Các kết quả 

cho thấy thái độ, chuẩn chủ quan và kiểm soát hành vi ảnh hưởng đáng kể ý 

định hành vi hướng tới việc sử dụng Sky Train trong tương lai. 

- Nhóm tác giả: Chih-Hsuan Huang, Wei-Che Hsu, Kai-I Huang, Sue-

Ming Hsu and Yi-Chun Huang (2015), “Việc mở rộng của Lý thuyết về hành 

vi kế hoạch để dự đoán việc sử dụng giao thông công cộng”. Nghiên cứu 

nhằm phát triển một mô hình dự báo của hành vi tiêu dùng trong việc tổng 

hợp các lý thuyết về hành vi kế hoạch và sự tự quyết định của người tiêu 

dùng. Sự ảnh hưởng của tự quyết định về mối quan hệ giữa các thành phần 

chuẩn mực và ý định hành vi đã được điều tra, trong đó đại diện cho sự kết 

hợp các học thuyết về hành vi có kế hoạch (TPB) và lý thuyết tự xác định 

(SDT), để cung cấp một sự hiểu biết toàn diện về tác động bên trong và bên 

ngoài dựa trên động lực về ý định hành vi. Tổng cộng có 520 bảng câu hỏi 

hợp lệ cộng đã được sử dụng để phân tích thống kê. Kết quả cho thấy thái độ, 

nhận thức kiểm soát hành vi và các chỉ tiêu cá nhân là chỉ số quan trọng để dự 

đoán việc sử dụng các phương tiện giao thông công cộng tương ứng Những 

phát hiện này cũng nhấn mạnh rằng ý thức môi trường của người tiêu dùng rất 

cao được dự đoán đáng kể bởi các chuẩn mực cá nhân. 

- Tác giả: Đặng Thị Ngọc Dung (2012), “Nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến ý định sử dụng hệ thống tàu điện ngầm Metro tại TP.HCM”. 

Nghiên cứu này dựa trên mô hình kết hợp TPB-TAM và các yếu tố khác. 

Nghiên cứu đã khảo sát gần 300 người dân sống ở TP.HCM, trong đó có 225 

người có hiểu biết về Metro và dựa trên kết quả hồi quy cho thấy 4 nhóm yếu 

tố Nhận thức sự hữu ích của Metro, Sự hấp dẫn của phương tiện cá nhân, 

Chuẩn chủ quan và Nhận thức về môi trường đều ảnh hưởng đến ý định sử 

dụng Metro. Trong đó, tác động mạnh nhất đến ý định là nhân tố Nhận thức 
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sự hữu ích của Metro, tiếp theo là Nhận thức về môi trường, Chuẩn chủ quan 

và cuối cùng là sự hấp dẫn của phương tiện cá nhân. 

Tóm lại, trên cơ sở lý thuyết và các nhân tố ảnh hưởng của các nghiên 

cứu trước, từ việc kế thừa và chọn lọc những nhân tố đặc trưng, phổ biến của 

các nghiên cứu đi trước, tác giả xây dựng mô hình riêng bao gồm các nhân tố 

cơ bản tác động đến ý định sử dụng dịch vụ. Tiếp theo, tác giả phỏng vấn các 

chuyên gia, các cá nhân và các quản lý trong lĩnh vực xe buýt để hiệu chỉnh 

và bổ sung. Sử dụng thang đo điểm Liker 5 bậc để đo lường và dùng SPSS 

16.0 để xử lý dữ liệu, kiểm định và đưa ra kết quả đánh giá các nhân tố ảnh 

hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ xe buýt của người dân sống trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 
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CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

1.1. KHÁI NIỆM VỀ DỊCH VỤ VÀ Ý ĐỊNH SỬ DỤNG  DỊCH VỤ 

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của dịch vụ 

a. Khái niệm dịch vụ 

Trong kinh tế học, dịch vụ được hiểu là những thứ tương tự như hàng 

hóa nhưng là phi vật chất. 

Philip Kotler cho rằng:  “Dịch vụ là mọi hành động và kết quả mà một 

bên có thể cung cấp cho bên kia và chủ yếu là vô hình và không dẫn đến 

quyền sở hữu một cái gì đó. Sản phẩm của nó có thể có hay không gắn liền 

với một sản phẩm vật chất”. 

Valarie A Zeithaml và Mary J Bitmer (2000) thì cho rằng “ dịch vụ là 

những hành vi, quá trình và cách thức thực hiện một công việc nào đó nhằm 

tạo giá trị sử dụng cho khách hàng làm thỏa mãn nhu cầu và mong đợi của 

khách hàng”. 

Như vậy có thể thấy dịch vụ là hoạt động sáng tạo của con người, là hoạt 

động có tính đặc thù riêng của con người trong xã hội phát triển, có sự cạnh 

tranh cao, có yếu tố bùng phát về công nghệ, minh bạch về pháp luật, minh 

bạch chính sách của chính quyền. 

b. Đặc đ ểm của dịch vụ 

Theo Ghobadian, Speller & Jones (1993); Groth & Dye (1994); Zeithaml 

et al. (1990) thì: Dịch vụ có những đặc điểm khác biệt so với những sản phẩm 

khác như sau: 

- Vô hình: đây là đặc điểm cơ bản của dịch vụ. Với đặc điểm này thi 

cho thấy dịch vụ là vô hình, không tồn tại dưới dạng vật thể. Tuy vậy, sản 

phẩm dịch vụ vẫn mang nặng tính vật chất. Tính không hiện hữu của dịch vụ 
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gây nhiều khó khăn cho quản lý hoạt động sản xuất cung cấp dịch vụ, khó 

khăn hơn cho marketing dịch vụ và khó khăn hơn cho việc nhận biết dịch vụ. 

- Không đồng nhât: sản phẩm dịch vụ không tiêu chuẩn hóa được. 

Trước hết đo hoạt động cung ứng, các nhân viên cung cấp không thể tạo ra 

được các dịch vụ như nhau trong những thời gian làm việc khác nhau. Hơn 

nữa, khách hàng tiêu dùng là người quyết định chất lượng dịch vụ dựa vào 

những cảm nhận của họ trong những thời gian khác nhau, sự cảm nhận cũng 

khác nhau, những khách hàng khác nhau có sự cảm nhận khác nhau. Sản 

phẩm dịch vụ có giá trị khi thỏa mãn nhu cầu riêng biệt của khách hàng. Do 

vậy trong  cung cấp dịch vụ thường thực hiện cá nhân hóa, thoát ly khỏi quy 

chế, điều đó càng làm tăng thêm mức độ khác biệt. Dịch vụ vô hình ở đầu ra 

nên không thể đo lường và quy chuẩn được. 

- Không thể tách rời: sản phẩm dịch vụ gắn liền với hoạt động cung cấp 

dịch vụ. Các sản phẩm dịch vụ có thể là không đồng nhất mang tính hệ thống, 

đều từ cấu trúc của dịch vụ cơ bản phát triển thành. Quá trình sản xuất gắn 

liền với tiêu dùng dịch vụ. Người tiêu dùng cũng tham gia hoạt động sản xuất 

cung cấp dịch vụ cho mình. Nói cách khác, sự gắn lienf của hai quá trình này 

làm cho dịch vụ trở nên hoàn tất. 

- Không thể cất trữ: dịch vụ không thể cất trữ, lưu kho rồi đem bán như 

hàng hóa khác. Chúng ta có thể ưu tiên thực hiện dịch vụ theo thứ tự trước 

sau nhưng không thể đem cất dịch vụ rồi sau đó đem ra sử dụng vì dịch vụ 

thực hiện xong là hết, không thể để dành cho việc “tái sử dụng” hay “phục 

hồi” lại. Chính vì vậy, dịch vụ là sản phẩm được sử dụng khi tạo thành và kết 

thúc ngay sau đó. 
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1.1.2. Khái niệm về hành vi và ý định mua (sử dụng) dịch vụ. 

a. Khái niệm hành vi mua (sử dụng) dịch vụ. 

Theo Philip Kotler hành vi tiêu dùng là những hành vi cụ thể của một cá 

nhân khi thực hiện các quyết định mua sắm, sử dụng và vứt bỏ sản phẩm hay 

dịch vụ. Hay nói cách khác, hành vi tiêu dùng bao gồm những suy nghĩ và 

cảm nhận mà con ngƣời có đƣợc và những hành động mà họ thực hiện trong 

quá trình tiêu dùng 

b. Khái niệm về ý định mua (sử dụng) dịch vụ. 

Theo  khái niệm của Ajzen, I.(1991, tr.181) thì ý định được xem là: “bao 

gồm các yếu tố động cơ có ảnh hưởng đến hành vi của mỗi cá nhân; các yếu 

tố này cho thấy mức độ sẵn sàng hoặc nỗ lực mà mỗi cá nhân sẽ bỏ ra để thực 

hiện hành vi”.  Davis và cộng sự (1989) cũng nhìn nhận ý định sử dụng của 

người tiêu dùng liên quan đến mong muốn và nhu cầu của khách hàng trong 

việc lựa chọn các sản phẩm, dịch vụ liên quan, nhà cung cấp, địa điểm mua 

hàng… Các khách hàng sẽ có ý định khác nhau tùy vào đặc điểm của mỗi 

khách hàng, yêu cầu, mục đích… 

Như vậy, ý định sử dụng sản phẩm/dịch vụ là xác suất chủ quan của một 

người cảm nhận về sản phẩm, dịch vụ để từ đó có thể đưa ra quyết định họ có 

thể hoặc không thể thực hiện một số hành vi nhất định đối với sản phẩm/dịch 

vụ trong tương lai. 

1.2. CÁC MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ. 

1.2.1. Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action – TRA) 

Thuyết hành động hợp lý TRA (Theory of Reasoned Action) được xây 

dựng bởi Martin Fishbein và Icek Ajzen từ năm 1975 và được xem là học 

thuyết tiên phong trong lĩnh vực nghiên cứu tâm lý xã hội (Eagly & Chaiken, 

1993; Olson & Zanna, 1993; Sheppard, Hartwick & Warshaw,1988, trích 

trong Mark, C. & Christopher J.A., 1998, tr.1430).  
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TRA gần như là một xuất phát điểm của các lý thuyết về thái độ, góp 

phần trong việc nghiên cứu thái độ và hành vi, nói lên rằng hành vi sử dụng 

của người tiêu dùng là dựa trên lý lẽ. TRA cho thấy dự định hành vi là yếu tố 

dự đoán tốt nhất về hành động tiêu dùng. 

Hai yếu tố chính ảnh hưởng đến ý định là thái độ cá nhân và chuẩn chủ 

quan. Trong đó, thái độ của một cá nhân được đo lường bằng niềm tin và sự 

đánh giá đối với kết quả của hành vi đó. Ajzen (1991, tr.188) định nghĩa 

chuẩn chủ quan (Subjective Noms) là nhận thức cả những người ảnh hưởng sẽ 

nghĩ rằng cá nhân đó nên thực hiện hay không thực hiện hành vi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 1: Hình Thuyết  àn  động hợp lý (TRA) 

Nguồn: Davis, Bagozzi và Warshaw, 1989, trích trong  Chutter M.Y., 2009, tr.3 

Hạn chế của mô hình TRA: hạn chế lớn nhất của thuyết này là hành vi 

quyết định của một cá nhân đặt dưới sự kiểm soát của ý định. Như vậy, 

Thuyết này chỉ áp dụng đối với những trường hợp có ý thức nghĩ ra trước để 

biển hiện hành vi. Ý định lại chịu sự tác động của thái độ và mối quan hệ xã 

hội. Điều này đã cho thấy, để có được hành vi cá nhân thì yêu cầu sản phẩm, 

Niềm tin đối với những thuộc 

tính của sản phẩm 

Đo lường niềm tin đối với những 

thuộc tính của sản phẩm 

Thái độ 

Chuẩn chủ 

quan 

Ý định 

Niềm tin về những ảnh hưởng sẽ 

nghĩ rằng tôi nên thực hiện hay 

không thực hiện hành vi 

Sự thúc đẩy làm theo ý muốn của 

những người ảnh hưởng 
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dịch vụ được sử dụng phải tạo ra niềm tin đối với người sử dụng và các mối 

quan hệ cá nhân khác. Quyết định không hợp lý, hành động theo thói quen 

hoặc hành vi được coi là không ý thức và không thể được giải thích bởi lý 

thuyết này (Ajzen, 1985). 

1.2.2. Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behaviour – TPB) 

Thuyết hành vi dự định TPB (Theory of Planned Behaviour) của Ajzen 

là sự phát triển và cải tiến của Thuyết hành động hợp lý. Theo Ajzen (1991), 

sự ra đời của Thuyết hành vi dự định TPB xuất phát từ giới hạn của hành vi 

mà con người có ít sự kiểm soát. Theo Thuyết TPB thì ý định không chỉ bị tác 

động bởi hai yếu tố là thái độ và chuẩn chủ quan mà còn bởi nhân tố thứ ba – 

nhận thức kiểm soát hành vi (Perceived Behavioral Control). Nhận thức kiểm 

soát hành vi phản ánh việc dễ dàng hay khó khăn khi thực hiện hành vi và 

việc thực hiện hành vi đó có bị kiểm soát hay hạn chế hay không (Ajzen, 

1991, tr.183). Học thuyết TPB được mô hình hóa ở hình 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1. 2: Thuyết hành vi dự định (TPB) 

Nguồn: Ajzen, I., The theory of planned behaviour, 1991, tr.182 

Thuyết hành vi dự định TPB được xem như tối ưu hơn thuyết hành động 

hợp lý TRA trong việc dự đoán và giải thích hành vi của người tiêu dùng 

trong cùng một nội dung và hoàn cảnh nghiên cứu.  

 

Thái độ 

Chuẩn chủ quan 

Nhận thức kiểm 

soát hành vi 

Ý định hành vi 
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Hạn chế của mô hình TPB: 

- TPB như là một sự thay thế cho giới hạn kiểm soát ý chí của TRA và 

cho thấy rằng hành vi là có chủ ý và có kế hoạch. Tuy nhiên TPB dựa trên 

niềm tin rằng mọi người đều có suy nghĩ hợp lý và đưa ra những quyết định 

hợp lý dựa trên thông tin sẵn có, vì thế động cơ vô thức không được đưa vào 

xem xét trong mô hình TPB. Nghĩa là, TPB chưa khắc phục được hết hạn chế 

của TRA (Godin Kok, 1996). TPB đánh giá dựa trên những kỳ vọng, khi một 

trong số các kỳ vọng thay đổi thì sẽ dẫn đến sự thay đổi về hành vi 

- Thực tế các yếu tố để xác định ý định thì không giới hạn thái độ, ảnh 

hưởng xã hội và kiểm soát hành vi (Ajzen 1991). Vì thế, nhiều nghiên cứu 

thực nghiệm cho thấy rằng chỉ có 40% biến thiên ý định của hành vi có thể 

được giải thích bằng TPB (Ajzen 1991, Werner). Nghĩa là, có thể mở rộng 

các yếu tố khác cũng ảnh hưởng đến ý định của hành vi. 

1.2.3. Mô hình chấp nhận công nghệ (Technology Acceptance Model – TAM) 

Mô hình TAM được xây dựng bởi Fred Davis và Richard 

Bagozzi(Bagozzi, 1992; Davis, 1989), dựa trên sự phát triển từ thuyết TRA và 

TPB, đi sâu hơn vào giải thích hành vi chấp nhận và sử dụng công nghệ của 

người tiêu dùng. 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 3: Mô hình chấp nhận công nghệ TAM 

Nguồn: Fred D. Davis, 1989 

Nhận thức 

tính hữu dụng 

Nhận thức tính 

dễ sử dụng 

Biến 

bên ngoài 

Thái độ Dự định 

hành vi 

Sử dụng 

thực sự 
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Ở đây xuất hiện thêm hai nhâ tố tác động trực tiếp đến thái độ người tiêu 

dùng là Nhận thức tính hữu dụng và nhận thức tính dễ sử dụng. Nhận thức 

tính hữu dụng (PU) được định nghĩa như là “mức độ mà người tin rằng bằng 

cách sử dụng một hệ thống cụ thể nào đó sẽ nâng cao hiệu suất công việc của 

mình” (Fred Davis). Nhận thức tính dễ sử dụng (PEU) tức là mức độ mà 

người tiêu dùng tin rằng hệ thống đó không hề khó sử dụng và có thể đạt được 

nhiều lợi ích trên cả sự mong đợi. Nhân tố Biến bên ngoài góp một phần quan 

trọng trong việc giải thích hành vi chấp nhận sử dụng của người tiêu dùng, tác 

động trực tiếp đến nhân tố ích lợi cảm nhận và sự dễ sử dụng cảm nhận. TAM 

là một trong những công cụ hữu ích trong việc giải thích ý định chấp nhận 

một sản phẩm mới. Theo Legris và cộng sự (2003, trích trong Teo, T., Su 

Luan, W., & Sinh, C.C., 2008, tr. 266), mô hình TAM đã dự đoán thành công 

khoảng 40% việc sử dụng một hệ thống mới. 

Tuy nhiên mô hình TAM ít được sử dụng phổ biến hơn mô hình TRA và 

TPB, vì chủ yếu áp dụng cho việc kiểm tra hành vi của người tiêu dùng trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên theo Legris và cộng sự (2003), mô 

hình TAM đã sự đoán thành công 40% việc sử dụng một hệ thống mới. Mô 

hình TAM được mô phỏng vào TRA, được công nhận rộng rãi là một mô hình 

tin cậy và căn bản trong việc lựa chọn mô hình hóa việc chấp nhận một hệ 

thống công nghệ của người sử dụng. 

Hạn chế mô hình TAM: 

- Thực tế tính dễ dàng sử dụng (PEU) liên quan đến việc kiểm soát 

hành vi bên trong như kỹ năng và sức mạnh ý chí. Tuy nhiên, TAM chưa thể 

hiện được sự liên quan đến việc kiểm soát hành vi bên ngoài như thời gian, cơ 

hội và hợp tác của người khác (Mathieson, 1991). 

- Thực tế văn hóa có ảnh hưởng đến quá trình đưa ra quyết định sử 

dụng của người tiêu dùng. Tuy nhiên, mô hình TAM chưa giải thích được sự 
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tham gia của các yếu tố văn hóa, xã hội cần thiết liên quan đến ý định sử dụng 

(Mathieson, 1991). 

- Trong mô hình TPB là một mô hình mở linh hoạt bổ sung các biến 

cần thiết (Ajzen, 1991) so với khả năng áp dụng TAM còn hạn chế và thiếu 

linh hoạt trong các lĩnh vực khác nhau ngoài công nghệ thông tin. Chính vì 

vậy, Davis (1989) thừa nhận mô hình của ông cần “tiếp tục nghiên cứu về tính 

tổng quát hóa bằng các phát hiện mới” 

1.2.4. Mô hình kết hợp TPB và TAM 

Từ những hạn chế của mô hình TPB và mô hình TAM, Taylor và Todd 

(1995) đã đề xuất việc kết hợp hai mô hình TAM và TPB bằng việc bổ sung 

vào mô hình TAM hai yếu tố chính là chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát 

hành vi để khắc phục những hạn chế của từng mô hình trong việc giải thích ý 

định hành vi của người tiêu dùng. Taylor và Todd cho rằng việc tăng thêm 

các yếu tố cho TAM (kết hợp với thuyết hành vi dự định TPB) thì sẽ cung cấp 

một mô hình thích hợp cho việc sử dụng sản phẩm công nghệ thông tin. Mô 

hình này lợi thế hơn mô hình TAM và TPB ở chổ nó xác định niềm tin cụ thể 

ảnh hưởng đến việc sử dụng hệ thống công nghệ mới, làm tăng khả năng giải 

tích ý định hành vi và sự hiểu biết của sự kiện hành vi. Mô hình đã được kiểm 

chứng thực tế trong nghiên cứu của Chen, C.F. và Chao, W.H. (2010) về ý 

định sử dụng hệ thống KMRT ở thành phố Kaohsiung, Đài Loan 
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Hình 1. 4:Mô hình kết hợp TPB và TAM của Chen, C.F. & Chao, W.H. (2010) 

(Nguồn: Chen, C.F. và Chao, W.H, 2010, tr.4) 

 

1.2.5. Một số mô hình nghiên cứu về ý định sử dụng dịch vụ 

a. Các yếu tố tâm lý ản    ởng t   ý định sử dụng Sky Train trong 

t ơn  l  .  

Nghiên cứu này do nhóm bao gồm các tác giả là: Borith LONG, Kasem 

CHOOCHARUKUL, Takashi NAKATSUJI tiến hành năm 2010. Mục đích 

của nghiên cứu là điều tra các yếu tố tâm lý  nhằm giải thích các khả năng để 

đưa phương tiện giao thông đường sắt vận hành trong tương lai. Nó sẽ rất hữu 

ích để chúng ta hiểu được hành vi đi lại của người dân ở thành phố Phnom 

Penh. Mô hình tác giả đưa ra đó là: 
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Hình 1. 5: Mô hình TPB của Borith LONG cùng cộng sự (2010) 

Từ kết quả phân tích trong mô hình cho thấy ý định hành vi sử dụng giao 

thông đường sắt trong tương lai bị ảnh hưởng đáng kể bởi thái độ, chuẩn chủ 

quan và nhận thức kiểm soát hành vi. Nghiên cứu đã chứng minh yếu tố nhận 

thức kiểm soát hành vi là yếu tố có sự ảnh hưởng cao nhất đối với ý định hành 

vi của người dân 

b. Các yếu tố tâm lý củ  ý địn  để sử dụng xe buýt tại thành phố Hồ 

Chí Minh. 

Nghiên cứu này do nhóm tác giả gồm: Satoshi Fujii and Hong Tan Van 

tiến hành năm 2009. Nghiên cứu nhằm kiểm tra sự ảnh hưởng của yếu tố tâm 

lý người sử dụng xe gắn máy đối với ý định để sử dụng xe buýt của họ tại TP. 

HCM. Mô hình dựa trên bốn yếu tố bao gồm: cảm nhận về chất lượng dịch vụ 

xe buýt, ấn tượng tiêu cực, nhận thức vấn đề và nghĩa vụ đạo đức.  
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Hình 1. 6: Mô hình nghiên cứu của Satoshi Fujii and Hong Tan Van (2009) 

Với việc thực hiện mô hình cho ra kết quả hệ số nhận thức chất lượng 

p<0,001, đã giải thích một phần của giả thuyết rằng ý định sử dụng xe buýt sẽ 

tăng với chất lượng cảm nhận của dịch vụ xe buýt. Bên cạnh đó, kết quả phân 

tích còn cho thấy các yếu tố nhận thức vấn đề và trách nhiệm đạo đức cũng có 

ảnh hưởng quan trong đối với ý định sử dụng xe buýt. Ngoài ra, với chỉ số 

t=2.84 đã cho ta thấy độ tuổi đã tác động tích cực trong ý định hành vi sử 

dụng xe buýt. Trong khi đó, giới tính lại có tác động tiêu cực và đáng kể về ý 

định hành vi (t = -2,59). Điều này có nghĩa rằng phụ nữ có nhiều khả năng để 

có ý định sử dụng xe buýt hơn nam giới.  

c. Nghiên cứu các yếu tố ản    ởn  đến ý định sử dụng hệ thống tàu 

đ ện ngầm Metro tại TP.HCM.  

Nghiên cứu do tác giả: Đặng Thị Ngọc Dung thực hiện năm 2012. 

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên sự kết hợp giữa mô hình TPB và mô hình 

TAM cùng các yếu tố khác bao gồm 05 nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử 

dụng Metro như: Nhận thức sự hữu ích của Metro, sự hấp dẫn của PTCN, 

nhận thức kiểm soát hành vi, chuẩn chủ quan và nhận thức về môi trường với 

21 biến quan sát để từ đó đưa ra những giải pháp giúp khuyến khích người 

dân sử dụng khi Metro chính thức đi vào hoạt động. 

Chất lƣợng dịch vụ xe buýt 

Ấn tƣợng tiêu cực 

Nhận thức vấn đề 

Nghĩa vụ đạo đức 

Ý định hành vi của 

việc sử dụng xe 

buýt 
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Hình 1. 7: Mô hình nghiên cứu củ  Đặng Thị Ng c Dung (2012) 

Kết quả phân tích hồi quy đa biến đã xác định: ý định sử dụng Metro 

chịu sự ảnh hương bởi 4 nhân tố, xếp theo thứ tự từ mạnh đến yếu dần, đó là: 

Nhận thức sự hữu ích của Metro; nhận thức về môi trường; chuẩn chủ quan và 

sự hấp dẫn của PTCN.  

Tóm lại, lĩnh vực nghiên cứu  đến ý định sử dụng dịch vụ xe buýt đã 

được các nhà nghiên cứu thực hiện từ khá sớm, các mô hình nghiên cứu phổ 

biến vẫn là mô hình TPB, TAM, một số nghiên cứu có đưa thêm những nhân 

tố khác vào mô hình. Dưới đây là tóm tắt một số công trình nghiên cứu về ý 

định sử dụng dich vụ xe buýt. 
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Bảng1.1: Tổng hợp các nghiên cứu về các yếu tố ản    ởn  đến ý định sử dụng. 

Nội dung nghiên cứu 

Mô 

hình cơ 

sở 

Yếu tố 

ảnh hƣởng 

Kết quả nghiên cứu 

Các yếu tố tâm lý ảnh 

hưởng tới ý định sử 

dụng Sky Train trong 

tương lai (Borith 

LONG, Kasem 

CHOOCHARUKUL, 

Takashi NAKATSUJI 

;2010) 

TPB Thái độ, 

chuẩn chủ 

quan và nhận 

thức kiểm 

soát hành vi 

Từ kết quả nghiên cứu của tác 

giả ở thành phố Phnom Penh, 

Campuchia cho thấy thái độ, 

chuẩn chủ quan và kiểm soát 

hành vi có ảnh hưởng đáng kể 

đến ý định hành vi hướng tới 

việc sử dụng hệ thống “Sky 

Train” trong tương lai. 

Các yếu tố tâm lý 

của ý định để sử 

dụng xe buýt tại 

thành phố Hồ Chí 

Minh (Satoshi Fujii 

and Hong Tan Van, 

2009) 

 

TPB và 

các yếu 

tố khác 

Chất lượng 

dịch vụ xe 

buýt, ấn 

tượng tiêu 

cực, nhận 

thức vấn đề, 

nghĩa vụ đạo 

đức 

Nghiên cứu này tìm hiểu ý 

định hành vi sử dụng xe buýt 

trong khi xem xét các yếu tố 

chất lượng dịch vụ xe buýt, ấn 

tượng tiêu cực, nhận thức vấn 

đề, nghĩa vụ đạo đức của 

người dân tại thành phố Hồ 

Chí Minh (TP HCM), Việt 

Nam. Kết quả hồi quy về ý 

định trên bốn yếu tố cho thấy 

rằng quyết định về ý định sử 

dụng xe buýt tại TPHCM chịu 

ảnh hưởng bởi hai yếu tố 

nghĩa vụ đạo đức và nhận 

thức về chất lượng.   
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Nội dung nghiên cứu 

Mô 

hình cơ 

sở 

Yếu tố 

ảnh hƣởng 

Kết quả nghiên cứu 

Nghiên cứu các yếu tố 

ảnh hưởng đến ý định 

sử dụng hệ thống tàu 

điện ngầm Metro tại 

TP.HCM (Đặng Thị 

Ngọc Dung,2012) 

TPB, 

TAM và 

các yếu 

tố khác 

Nhận thức sự 

hữu ích của 

Metro, sự hấp 

dẫn của 

PTCN, chuẩn 

chủ quan, 

nhận thức 

kiểm soát 

hành vi, nhận 

thức về môi 

trường 

Trong các yếu tố được phân 

tích trong nghiên cứu đối với 

người dân tại TP.HCM thì yếu 

tố có sự ảnh hưởng mạnh nhất 

đối với ý định hành vi đó là 

nhận thức sự hữu ích của 

Metro 
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CHƢƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.1. GIỚI THIỆU VỀ DỊCH VỤ XE BUÝT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH 

PHỐ ĐÀ NẴNG. 

2.1.1. Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt  

a. Dịch vụ vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) 

VTHKCC là một hoạt động, trong đó sự vận chuyển được cung cấp cho 

hành khách để thu tiền cước bằng những phương tiện vận tải không phải của 

họ, hay VTHKCC là tập hợp các phương thức vận tải phục vụ đám đông có 

nhu cầu đi lại trong đô thị. Tóm lại, có hai khái niệm về VTHKCC 

Thứ nhất: VTHKCC là loại hình vận tải phục vụ chung cho xã hội mang 

tính công cộng trong đô thị, theo quan niệm này thì VTHKCC bao gồm cả hệ 

thống taxi, xích lô, xe máy chở người. 

Thứ hai: VTHKCC là loại hình vận chuyển trong đô thị có thể đáp ứng 

khối lượng lớn nhu cầu đi lại của mọi tầng lớp dân cư một cách thường 

xuyên, liên tục theo thời gian xác định, theo hướng và theo tuyến cố định 

trong từng thời kỳ. 

Hiện nay các nước trên thế giới đều sử dụng phổ biến khái niệm thứ hai, 

theo thông lệ quốc tế thì VTHKCC cũng được hiểu theo quan niệm thứ hai. 

Do đó, trong luận văn sử dụng theo quan niệm thứ hai. 

b. P  ơn  t ện vận tải hành khách công cộng. 

Khi đô thị phát triển đến một mức độ nào đó, dân số đông, lưu lượng 

hành khách đi lại trên đường lớn, việc sử dụng phương tiện đi lại cá nhận trở 

nên quá tải, không thích hợp, mật độ hành khách lớn, đô thị trở nên chật chội, 

dông đúc, ùn tắc thường xảy ra, việc đưa phương tiện vận tải hành khách công 

cộng vào phục vụ hành khách trở nên rất cần thiết. Tùy thuộc vào trình độ 

phát triển cũng như khả năng về kỹ thuật, tài chính mà đô thị có thể lựa chọn 
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sử dụng các loại phương tiện vận tải như: ô tô buýt, tàu điện bánh hơi, tàu 

điện bánh sắt, tàu điện ngầm, tàu điện chạy trên cao… Trong các loại phương 

tiện trên, xe buýt vẫn là loại phương tiện thông dụng nhất, đóng vai trò quan 

trọng trong việc vận chuyển hành khách ở những vùng đang phát triển của đô 

thị, những khu vực trung tâm, đặc biệt những đo thị cổ 

c. Dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt  

Vận tải khách công cộng bằng xe buýt là hoạt động vận tải khách bằng ô 

tô theo tuyến cố định có các điểm dừng đón, trả khách và xe chạy theo biểu 

đồ vận hành 

Vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đóng vai trò chủ yếu trong 

vận chuyển hành khách ở những vùng đang phát triển của đô thị, những vùng 

này việc xây dựng các loại hình vận tải hiện đại ở giai đoạn đầu sẽ không hợp 

lý về kinh tế, vận tải ô tô buýt hoạt động rất hiệu quả trên các hành trình trong 

vùng trung tâm, đặc biệt ở các thành phố có đường hẹp, ngắn và quanh co. 

 Ưu điểm 

- Tính cơ động cao, không phụ thuộc vào mạng lưới tuyến dây dẫn hau 

đường ray, không bị cản trở và dễ hòa nhập hệ thống giao thông đường bộ 

trong thành phố 

- Khai thác, điều hành đơn giản, có thể thay đổi và điều chỉnh nhanh 

chóng chuyến và lượt hoặc thay xe mà không ảnh hưởng đến hoạt động của 

tuyến 

- Hoạt động có hiệu quả với dòng hành khách có công suất nhỏ và trung 

bình. Đối với các tuyến có sự biến động lớn về nhu cầu đi lại về không gian 

và thời gian thì có thể giải quyết thông qua việc chọn xe và bố trì biểu đồ 

chạy xe cho thích hợp. 

- Vận tải xe buýt có thể cho phép phân chia nhu cầu đi lại trên tuyến để 

điều tiết mật độ đi lại nói chung trong đô thị. 
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- Vốn đầu tu tương đối thấp so với các loại hình vận tải hành khách 

công cộng khác hiện đại, cho phép tận dụng mạng lưới đường hiện tại của đô 

thị, chi phí vận hành thấp 

 Nhược điểm 

- Năng lực vận chuyển không cao, tốc độ khai thác thấp. 

- Khả năng vượt tải thấp, nhất là giờ cao điểm 

- Động cơ đốt trong thường gây ô nhiểm môi trường, không kinh tế đo 

hao phí nhiên liệu nhiều. 

Căn cứ vào vị trí của các tuyến ô tô buýt người ta chia ra: 

- Tuyến xe buýt nội thành: là những tuyến có điểm đầu và điểm cuối nằm 

trong phạm vi thành phố, các tuyến này có chiều này tương quan với diện tích 

đô thị. 

- Tuyến ngoại ô còn gọi là tuyến kế cận: Gồm những tuyến chỉ có điểm 

đầu hoặc điểm cuối nằm trong nội thành, còn điểm còn lại nằm ngoài phạm vi 

của thành phố, các tuyến này có chiều dài tương đối lớn, từ 20 đến 50km. 

- Ngoại tuyến nội và ngoại ô, vận tải ô tô buýt còn có các tuyến nội tỉnh, 

liên tỉnh và quốc tế, chiều dài tuyến có thể lớn hơn 100km. 

Căn cứ vào công dụng của tuyến, ô tô buýt được chia thành: tuyến chủ 

yếu, tuyến đường bổ sung, tuyến hỗ trợ. 

Căn cứ vào  sức chứa và kích thước, ô tô buýt được chia thành: ô tô buýt 

có sức chứa đặc biệt nhỏ (10-12 chỗ;chiều dài 5,5m); xe buýt cỡ nhỏ (45-48 

chỗ; 7,5m), xe buýt cỡ trung bình (60-65 chỗ; chiều dài 9,5m), xe buýt cỡ lớn 

(70-80 chỗ; chiều dài 11m) 

Loại hình vận tải công cộng bằng xe buýt vẫn là loại hình quan trọng 

trong lĩnh vực vận tải hành khách công cộng, loại hình xe buýt có những đặc 

điểm sau: 

- Điểm đầu, điểm cuối tuyến xe buýt không bắt buộc là các bến xe. 
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- Trên lộ trình tuyến có các điểm quy định cho xe buýt dừng đón, trả 

khách. 

- Xe buýt bắt buộc phải dừng lại ở tất cả các điểm quy định dừng trên lộ 

trình tuyến để đón, trả khách. 

- Ngoài vé lượt bán cho khách đi một lần trên một tuyến, có bán vé tháng 

để khách đi thường xuyên trong tháng trên một hoặc nhiều tuyến xe buýt. 

- Hành khách đi xe buýt chỉ được mang theo hành lý xách tay theo quy 

định tại điểm b khoản 1 Điều 18 của Quy định này. 

2.1.2. Giới thiệu về hệ thống xe buýt trên  địa bàn thành phố đà nẵng   

Dịch vụ xe buýt ở Đà Nẵng đã có từ lâu, tuy nhiên đến giai đoạn 2008 – 

2015 nó mới thực sự được Thành phố quan tâm phát triển, Sở GTVT cũng đã 

tổ chức thí điểm tuyến xe Buýt trợ giúp hành khách đi xe lăn (Đà Nẵng - Hội 

An) để phục vụ người khuyết tật. Nhờ đó, đã từng bước hình thành thói quen 

đi lại bằng xe Buýt của người nhân dân Thành phố.  

Về tình hình vận chuyển hành khách hiện tại, kể từ năm 2011 đến năm 

2015, nhìn chung mạng lưới xe buýt không thay đổi nhiều. Mạng lưới tuyến 

buýt bao gồm 6 tuyến (tính cho đến nay), trong đó 5/6 tuyến buýt mang chức 

năng như các tuyến buýt kế cận kết nối từ trung tâm thành phố Đà nẵng tới 

năm thị xã, thị trấn tỉnh Quảng Nam. Nếu như năm 2011 toàn thành phố có 05 

tuyến xe Buýt (01 tuyến nội đô, 04 tuyến lân cận) với 91 đầu xe thì năm 2015 

Thành phố tăng thêm 1 tuyến nâng tổng số lượng đầu xe lên thành 114 (gấp 

1,25 lần). Tương ứng với đó, tổng cự ly vận tải cũng được tăng lên (từ 206 

km lên thành 273 km). Sản lượng hành khách từ 3,417 triệu HK/năm (2011) 

tăng lên hơn 4,314 triệu HK/năm (2015), con số này còn kém xa rất nhiều so 

với mục tiêu đặt ra trong “Nghiên cứu chiến lược phát triển liên kết Thành 

phố Đà Nẵng và vùng lân cận” là đến năm 2015 xe buýt phải đảm nhận 15% 

nhu cầu đi lại tương đương với 381,7 triệu HK/năm. Tuy nhiên, nếu so sánh 
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với các năm trước thì với cùng một mạng lưới tuyến, trong 5 năm kể từ năm 

2011, sản lượng năm 2015 đã tăng gấp 1,26 lần so với năm 2011.  Cần lưu ý 

rằng hoạt động dịch vụ xe buýt không được trợ giá bởi chính quyền địa 

phương, do đó con số gia tăng mạnh mẽ này cho thấy nhu cầu của nhân dân đi 

xe buýt ngày càng cao, nếu phát triển bền vững dịch vụ VTHKCC bằng xe 

buýt sẽ góp phần giảm thiểu lượng mô tô xe máy hoạt động trên địa bàn thành 

phố. 

Bảng 2. 1: Tình hình VTHKCC bằng xe Buýt      đoạn 2011 - 2015 

STT Chỉ tiêu Đơn vị 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Mạng lưới tuyến Tuyến 5 5 5 6 6 

2 Đoàn phương tiện Xe 91 98 102 114 114 

3 Tổng cự ly Km 206 206 206 273 273 

4 Khả năng cung ứng Lượt (10
3
) 132,68 143,08 148,92 166,44 166,44 

5 Sản lượng hành khách 10
6 

HK   3,417   3,622 3,839   4,069 4,314 

 

Nguồn: Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng Đà Nẵng 

Hầu hết các tuyến xe buýt đều họat động trong khoảng thời gian 12h (từ 

5h30 sáng tới 17h30 chiều), khoảng thời gian chờ từ 15 - 30 phút. Giãn cách 

giữa các chuyến xe buýt là từ 20 đến 30 phút, giãn cách cao nhất là 10 phút 

trong giờ cao điểm. Tuy nhiên, giữa giãn cách và độ chính xác không có mối 

liên hệ với nhau, nói cách khác độ chính xác của xe buýt hiện không được ưu 

tiên, từng tuyến buýt không có thời gian biểu cụ thể. 
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Bảng 2. 2: Đặ  đ ểm hoạt động của các tuyến xe buýt 

STT Tên tuyến 

Số 

hiệu 

tuyến 

Chiều 

dài 

tuyến 

(km) 

Số xe 

hoạt 

động 

Thời 

gian 

hoạt 

động 

Giãn 

cách 

(phút) 

1 B.xe Đà Nẵng – B.xe 

Hội An 
1 32 16 

5:30-

17:30 
20 

2 KCN Hòa Khánh – 

Chợ Hàn 
2 20 15 

5:30-

18:00 
10-15 

3 B.xe Đà Nẵng – Ái 

Nghĩa 
3 35 9 

5:30-

17:00 
30 

4 Đà Nẵng – Tam Kỳ 
4 70 35 

5:00-

17:30 
20 

5 B.xe Đà Nẵng – B.xe 

Mỹ Sơn 
6 55 16 

5:15-

16:45 
30 

6 Đại Chánh (Quảng 

Nam) - Thọ Quang 
9 59 14 

5:15-

16:30 
20-30 

Nguồn: Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và vận tải công cộng Đà Nẵng 

Một đặc điểm quan trọng khiến cho VTHKCC bằng xe buýt không thu 

hút người dân sử dụng là sự thiếu đa dạng trong cung ứng dịch vụ, các tuyến 

buýt chỉ hoạt động trong khoảng thời gian từ 5h30 – 18h, không có buýt 

nhanh và tuyến buýt chạy ban đêm, không có tuyến chuyên phục vụ cho 

nhóm đối tượng là học sinh – sinh viên và lao động khu công nghiệp. Điều 

này là do hiện nay các doanh nghiệp xe buýt ở Đà nẵng hoạt động chưa có trợ 

giá, chính vì vậy họ quan tâm đến lợi ích kinh tế nhiều hơn lợi ích xã hội. Các 

tuyến xe buýt chạy muộn có thể vắng khách và công ty xe buýt sẽ bị lỗ. 

Phân tích thị phần VTHKCC bằng xe Buýt phân bố không đồng đều ở 

từng khu vực, cụ thể các khu vực trung tâm tỷ lệ đi lại bằng xe Buýt là 2,1 - 
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6,0% ở các khu vực ngoại thành tỷ lệ giảm xuống 0,1 - 0,8%. Trong khi đó xe 

máy và xe đạp là phương thức vận tải chủ yếu ở Đà Nẵng, lần lượt chiếm 

77% và 22% tổng số chuyến đi (không tính đi bộ).   

 

Hình 2. 1: Hiện trạng mạn  l  i tuyến buýt tạ  Đà  ẵng 

Về khả năng kết nối, có thể nói mạng lưới VTHKCC bằng xe buýt về cơ 

bản chưa thực sự đầy đủ, tuyến mới chỉ hình thành và kết nối giữa khu vực 

trung tâm thành phố với tỉnh liền kề. Mạng lưới tuyến mới chỉ đơn giản tổ 

chức theo hình thức “tuyến trục chính”, hoàn toàn thiếu sự kết nối giữa “tuyến 

trục chính – tuyến nhánh” nghĩa là hành khách nằm ngoài phạm vi của tuyến 

trục chính hầu như không thể tiếp cận với dịch vụ buýt.  

Nhược điểm của các phương án tuyến hiện tại 

- Hệ số trùng tuyến cao: Thông thường khi thiết kế mạng lưới tuyến, trên 

những hành lang có nhu cầu giao thông cao, cần phải bố trí nhiều phương tiện 

hoạt động để thoả mãn nhu cầu đi lại của hành khách trên các hành lang đó có 
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thể sử dụng giải pháp tăng tần suất chạy xe, việc tăng tần suất chạy xe này có 

thể làm thoả mãn nhu cầu đi lại trên hành lang có nhu cầu cao, tuy nhiên 

những hành lang khác trên cùng tuyến buýt có thể có nhu cầu thấp hơn nhiều 

do đó làm giảm hiệu quả hoạt động của VTHKCC. Để giải quyết vấn đề này, 

có thể đề xuất giải pháp cho một số tuyến buýt chạy trùng nhau trên những 

hành lang có nhu cầu giao thông cao. 

- Đối với Thành phố Đà Nẵng, nhu cầu giao thông hiện nay chưa cao, 

hơn nữa dịch vụ VTHKCC bằng xe buýt đang trong giai đoạn xây dựng dịch 

vụ ban đầu, do đó cần hạn chế tới mức tối đa việc trùng tuyến. Các tuyến 

trong mạng lưới cần thiết kế để đảm bảo mức độ tiếp cận là rộng nhất, nhưng 

vẫn đảm bảo tính dễ trung chuyển và tiết kiệm cho Thành phố và các công ty 

vận tải. 

- Hệ thống điểm trung chuyển và vị trí điểm trung chuyển không hợp lý: 

Hiện trạng mạng lưới buýt hiện nay cho thấy các điểm trung chuyển chính tập 

trung vào bến xe Đà Nẵng, khu vực Điện Biên Phủ - Lý Thái Tổ, đầu cầu 

Trần Thị Lý, và ngã tư Nguyễn Hữu Thọ-CMT8. Các vị trí điểm trung chuyển 

không hợp lý dẫn đến làm tăng cự ly đi lại, tăng thời gian trung chuyển, do đó 

giảm chất lượng dịch vụ VTHKCC. 

Đối với các trạm dừng, hầu hết các điểm dừng hầu như không phát huy 

hiệu quả, người dân và lái xe buýt không có thói quen dừng đỗ đúng điểm 

dừng. Ngoài ra, các điểm dừng đều không cung cấp thông tin về lộ trình tuyến 

và giãn cách chạy xe. Giãn cách trung bình giữa các điểm dừng xấp xỉ khoảng 

900m, đây là khoảng cách bất hợp lý và không thuận tiện để người dân có thể 

tiếp cận dịch vụ xe buýt. Điều tra xã hội học cho thấy quãng đường đi bộ hợp 

lý để tiếp cận dịch vụ VTHKCC của người dân Châu Á nói chung là từ 300-

500m, do đó với khoảng cách gần 1 km thì khả năng tiếp cận của người dân 

sẽ gặp nhiều khó khăn. Đây cũng có thể là lý do khiến cho hành khách sử 
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dụng xe buýt ở Đà Nẵng không có thói quen đừng chờ xe buýt tại các điểm 

dừng 

Về hệ thống vé: Do điều kiện đặc thù các đơn vị VTHKCC tại Đà Nẵng 

không được chính quyền trợ giá nên cơ cấu vé sử dụng hiện tại chủ yếu là vé 

lượt, vé chặng (cự ly vận tải khoảng từ 10 – 20km) và vé tuyến (tính cho toàn 

tuyến). Cơ cấu vé tháng chưa xuất hiện và cũng rất khó xuất hiện tại Đà Nẵng 

trong điều kiện kinh doanh hiện nay. Về hình thức vé, hiện đang sử dụng chủ 

yếu là vé giấy, thậm chí còn có những tuyến thu tiền trực tiếp không cần qua 

vé, hình thức thẻ Smart Card chưa được áp dụng.  

Về hiện trạng đoàn phiên tiên: để phát triển hệ thống vận tải thì phương 

tiện là một yếu tố quan trọng. Hiện nay, khoảng 50% phương tiện được đầu tư 

mới (sản xuất từ năm 2009 trở lại). Việc thay thế dần các phương tiện cũ và 

không đảm bảo các điều kiện về kỹ thuật nhằm đảm bảo an toàn giao thông là 

một bước đi đúng đắn và phù hợp nhằm thu hút người dân sử dụng xe buýt 

làm phương tiện đi lại.Thống kê phương tiện theo trọng tải cho thấy số lượng 

xe có trọng tải dưới 30 chỗ chiếm khoảng 18% và có xu hướng giảm dần do 

sắp khấu hao hết (sản xuất từ năm 2005 trở về trước). Các loại xe có sức chứa 

lớn có sự phát triển về số lượng và được đầu tư đổi mới, đặc biệt là nhóm xe 

có trọng tải trên 40 ghế (chiếm khoảng 63.7%). Phân theo thành phần kinh tế, 

công ty cổ phần sở hữu nhiều phương tiện nhất (khoảng 57.14%), tiếp theo là 

khối hợp tác xã (chiếm tỷ lệ khoảng 39.56%) và cuối cùng là nhóm công ty 

TNHH (chiếm khoảng 3.3%). Việc đa dạng hóa sở hữu phương tiện có ưu 

điểm là tạo sự cạnh tranh trong cải thiện chất lượng phương tiện nhưng nhược 

điểm là không đồng nhất về chất lượng phục vụ. Một số đơn vị hiện nay chạy 

theo lợi nhuận mà không chú trọng đến hình ảnh VTHKCC bằng xe buýt. 

Mới đây, để chấn chỉnh hoạt động xe buýt, Sở GTVT Đà Nẵng đã ra công văn 

số 381/SGTVT-QLVT&PT quy định phương tiện buýt phải có đầy đủ thông 
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tin niêm yết trên xe gồm: tên tuyến, giá cước, số hiệu tuyến, lộ trình trên 

tuyến trước, sau và hai bên thành xe, nội quy hành khách đi xe buýt, phương 

tiện không được tháo bỏ ghế, không chở quá số người theo quy định, xe phải 

sạch sẽ, đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện   

Về công tác quản lý nhà nước đối với VTHKCC bằng xe Buýt tại Đà 

Nẵng hiện nay đều do Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Sở Kế 

hoạch – Đầu tư tham mưu cho UBND thành phố cấp phép cho các doanh 

nghiệp, HTX hoạt động. Cho đến nay, có 09 doanh nghiệp vận tải tham gia 

hoạt động buýt bao gồm ba thành phần kinh tế như sau: 

- 03 Công ty cổ phần 

- 01 công ty TNHH 

- 05 Hợp tác xã vận tải xe buýt 

Các doanh nghiệp, HTX tự kinh doanh, vận hành theo quy chế chung, 

hàng năm có báo cáo về Sở Giao thông vận tải để xin chủ trương, kế hoạch 

trong năm kế tiếp. 

2.1.3. Hệ thống xe buýt nhanh (BRT) 

Tuyến xe buýt nhanh BRT Đà Nẵng là hợp phần trong khuôn khổ “Dự 

án phát triển bền vững của thành phố” do Ngân hàng Thế giới tài trợ, kinh phí 

hơn 50 triệu đô la Mỹ. Dự án gồm 1 tuyến chính dài 25 km, điểm đầu tại Khu 

Công nghiệp Hòa Khánh, quận Liên Chiểu và điểm cuối là Trường Cao đẳng 

Hữu nghị Việt Hàn, quận Ngũ Hành Sơn. Ngoài ra, còn 3 tuyến kết nối dài 

hơn 75 km từ Sân bay Quốc tế Đà Nẵng đi Hội An, từ Công viên 29/3 → Sơn 

Trà và Sân bay Quốc tế Đà Nẵng đi Bà Nà. Theo đó, sẽ có 2 ga lớn ở đầu và 

cuối tuyến chính cùng 180 trạm dừng đỗ trên toàn tuyến. hiện dự án xe buýt 

nhanh BRT đang hoàn thành hồ sơ thiết kế và chuẩn bị đấu thầu để triển khai 

trong năm nay. Mục tiêu của hệ thống xe buýt nhanh nhằm tăng cường năng 
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lực  của hệ thống giao thông vận tải đến 15-20% trong năm 2020 và 25-35% 

trong năm 2030. 

 

Hình 2. 2: Mạn  l  i tuyến buýt nhanh dự kiến tạ  Đà  ẵng 

Xe buýt nhanh (BRT) là một hệ thống vận tải công cộng lưu lượng lớn 

dựa trên xe buýt. Một hệ thống BRT thực sự nói chung được thiết kế, các dịch 

vụ và cơ sở hạ tầng chuyên biệt để cải thiện chất lượng hệ thống và loai bỏ 

những nguyên nhân thường xuyên khiến xe chậm trễ. Thỉnh thoảng được 

miêu tả như một hệ thống "tàu điện ngầm trên mặt đất", BRT có mục tiêu 

tổng hợp khả năng chuyên chở và tốc độ của một hệ thống đường sắt 

nhẹ hay tàu điện ngầm với khả năng linh hoạt, chi phí và sự đơn giản của một 

hệ thống xe buýt.  

Để được gọi là BRT, những chiếc xe buýt phải hoạt động trên phần lớn 

chặng đường của chúng trong một tuyến đường dành riêng, để tránh tắc nghẽn 

giao thông. Ngoài ra, một hệ thống BRT hầu hết sẽ có các đặc điểm sau: 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%E1%BB%8Bch_v%E1%BB%A5_v%E1%BA%ADn_t%E1%BA%A3i_c%C3%B4ng_c%E1%BB%99ng_b%E1%BA%B1ng_xe_bu%C3%BDt&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=D%E1%BB%8Bch_v%E1%BB%A5_v%E1%BA%ADn_t%E1%BA%A3i_c%C3%B4ng_c%E1%BB%99ng_b%E1%BA%B1ng_xe_bu%C3%BDt&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_s%E1%BA%AFt_nh%E1%BA%B9&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%C6%B0%E1%BB%9Dng_s%E1%BA%AFt_nh%E1%BA%B9&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0u_%C4%91i%E1%BB%87n_ng%E1%BA%A7m
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%C3%A0n_xe_bu%C3%BDt&action=edit&redlink=1
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 Một làn xe buýt thẳng ở giữa đường: Đường đi ở giữa hay hành lang 

dành riêng cho xe buýt giúp chúng tránh xa khỏi sự đông đúc bên cạnh, nơi xe 

hơi, xe tải đang đỗ, dừng hay quay đầu. 

 Ưu tiên tại nút giao: Cấm các phương tiện giao thông rẽ qua làn xe buýt 

làm giảm bớt khá nhiều sự chậm trễ cho xe buýt. Ngoài ra, quyền ưu tiên cho 

xe buýt cũng thường được áp dụng tại các giao cắt có đèn tín hiệu để giảm 

thời gian chờ bằng cách kéo dài thời gian đèn xanh hay giảm thời gian đèn đỏ 

ở hướng cần thiết so với thông thường. Tuy nhiên, việc cấm rẽ là biện pháp 

quan trọng nhất giúp xe buýt đi qua các điểm giao cắt – quan trọng hơn cả 

việc ưu tiên qua đèn giao thông. 

 Các điểm dừng với điểm thu phí ngoài xe: Bán vé tại ga, thay vì trên xe 

buýt, giúp hạn chế sự chậm trễ do hành khách phải chờ đợi để trả tiền trên xe.  

 Sàn điểm dừng ngang với sàn xe: Điểm dừng đồng mức với sàn xe để 

hành khách lên xuống dễ dàng và nhanh chóng, kể cả với người dùng xe lăn, 

người tàn tật, và xe đẩy trẻ em giảm thiểu thời gian chờ. Các điểm đỗ và các 

sàn xe có cốt cao khiến xe khó dừng bên ngoài các điểm đỗ dành riêng, cũng 

như khiến các xe buýt thông thường khó dừng tại điểm dừng đó, làm các điểm 

dừng BRT tách biệt hoàn toàn với những điểm dừng xe buýt khác. Trái ngược 

với giao thông dùng đường sắt, cũng có nguy cơ cao về sự nguy hiểm do 

khoảng cách giữa xe buýt và điểm dừng. Một biến thể ngày càng phố biến 

khác là các xe buýt sàn thấp không có bậc và cửa, cho phép lên xuống dễ 

dàng và có các điểm dừng tương tích với các loại xe buýt khác.  

 Các tuyến đường dành riêng: Các làn đường dành riêng xe cho buýt 

giúp nó di chuyển nhanh hơn và đảm bảo không chậm trễ do tắc đường. Làn 

đường riêng có thể là làn trên cao, làn thấp hay qua hầm, có thể sử dụng các 

đường sắt cũ. Những làn đường dành riêng cho xe buýt cũng có thể được lập 

ra trong những trung tâm thành phố. 

https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Quy%E1%BB%81n_%C6%B0u_ti%C3%AAn_cho_xe_bu%C3%BDt&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Quy%E1%BB%81n_%C6%B0u_ti%C3%AAn_cho_xe_bu%C3%BDt&action=edit&redlink=1
https://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Xe_bu%C3%BDt_s%C3%A0n_th%E1%BA%A5p&action=edit&redlink=1
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2.2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU 

Quy trình nghiên cứu được thực hiện theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 3: Sơ đồ quy trình nghiên cứu 

2.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 

2.3.1. Cơ sở xây dựng mô hình nghiên cứu. 

Trong chương 1 tác giả đã đưa ra cơ sở lý thuyết về ý định sử dụng dịch 

vụ xe buýt bao gồm: lý thuyết về ý định sử dụng dịch vụ, lý thuyết về tiến 

trình mua của người tiêu dùng, lý thuyết về vận tải hành khách bằng phương 

tiện xe buýt và các mô hình lý thuyết liên quan như TRA, TPB, TAM và mô 

Mục tiêu nghiên cứu 

Cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu trước 

Đề xuất mô hình nghiên cứu và thang 

đo sơ bộ 

Nghiên cứu sơ bộ 

Nghiên cứu chính thức 

Đánh giá thang đo 

Kiểm định mô hình 

Kết luận và kiến nghị 

Mô hình và thang đo 

hiệu chỉnh 

Mô hình và thang đo 

phù hợp 
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hình kết hợp TPB-TAM. Cùng với các kết quả nghiên cứu, bài báo nghiên 

cứu về ý định sử dụng phương tiện công cộng trong nước và trên thế giới, qua 

đó cho thấy, hầu hết các nghiên cứu chủ yếu dựa trên nền tảng của mô hình về 

hành vi có kế hoạch (TPB) và mô hình chấp nhận công nghệ (TAM).  

Nghiên cứu này dựa trên cơ sở thừa kế các kết quả nghiên cứu của các 

công trình nghiên cứu trước và bổ sung, vận dụng sao cho phù hợp với tình 

hình thực tiễn trên địa bàn Tp. Đà Nẵng. Mục đích chính trong nghiên cứu là 

tìm ra những yếu tố quyết định, quan trọng ảnh hưởng đến ý định hành vi sử 

dụng dịch vụ xe buýt của người dân sống trên địa bàn Tp. Đà Nẵng.  

2.3.2. Đề xuất mô hình nghiên cứu. 

Trên cơ sở nền tảng 02 học thuyết TPB và TAM có ý nghĩa trong việc 

giải thích ý định của mỗi cá nhân. Trong “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng 

đến ý định sử dụng dịch vụ xe buýt của người dân thành phố Đà Nẵng”, tác 

giả chọn mô hình kết hợp TPB-TAM làm cơ sở nền tảng.  

 

Hình 2. 4: Mô hình kết hợp TPB&TAM của Chen, C.F. & Chao, W.H. (2010) 

(Nguồn: Chen, C.F. và Chao, W.H, 2010, tr.4) 
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Tuy nhiên, trong quá trình tìm hiểu dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm 

của mô hình TAM thì cấu trúc “Thái độ” đã được loại bỏ ra khỏi mô hình 

TAM nguyên thủy vì nó không đóng vai trò trung gian đầy đủ cho sự tác động 

của nhân tố Nhận thức sự hữu ích lên ý định hành vi (Venkatesh, 1999, trích 

trong Jyoti D.M., 2009, tr.393). Cùng với đó, trong nghiên cứu về ý định sử 

dụng một hệ thông mới, (Davis, Bagozzi và Warshaw, 1989, trích trong 

Chutter, MY, 2007, tr.10) đã chứng minh rằng PU và PEU có ảnh hưởng trực 

tiếp đến ý định sử dụng. Trên cơ sở đó, tác giả cho rằng hai nhân tố PU và 

PEU sẽ tác động trực tiếp lên ý định hành vi, đồng thời nhân tố Nhận thức 

kiểm soát hành vi đã bao hàm nhân tố “dễ sử dụng”, vì thế tác giả đưa nhân tố 

PEU vào trong mô hình. 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 2. 5: Mô hình kết hợp TPB và TAM của nghiên cứu 

Bên cạnh các yếu tố Nhận thức sự hữu ích, Chuẩn chủ quan, Nhận thức 

kiểm soát hành vi, cùng với các nhân tố đã đưa ra trong các nghiên cứu trước, 

tác giả muốn đưa thêm một số nhân tố vào mô hình trên như: Nhận thức cá 

nhân, Sự hấp dẫn của phương tiện cá nhân (PTCN), Chất lượng dịch vụ xe 

buýt và Nhân tố nhân khẩu học. 

 

 

 

Nhận thức sự hữu ích 

Chuẩn chủ quan 

Nhận thức kiểm soát 

 hành vi 

Ý định hành vi 
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Hình 2. 6: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Trên cơ sở mô hình nghiên cứu đã đề xuất ở hình 2.3, nghiên cứu tiếp 

tục tiến hành xây dựng các thang đo cho từng nhóm các nhân tố ảnh hưởng đế 

ý định sử dụng xe buýt 

 Biến độc lập 

a. Nhận thức sự hữu ích của xe buýt 

Nghiên cứu của A.H.M. Mehbub Anwar (Nghiên cứu nghịch lý giữa lựa 

chọn giao thông công cộng và xe cá nhân trong hoạch định chính sách, 2009) 

đưa ra các ưu điểm phương tiên công cộng như chi phí thấp (1), giảm bớt áp 

lực (2), không cần phải lái xe (3), có thể thư giãn (4), có thể nghỉ ngơi hoặc 

đọc sách (5), giảm tai nạn giao thông (6), giảm ôn nhiểm môi trường (7) và có 

thể nói chuyện với người khác trên xe buýt (7).  

Dựa vào mô hình của Đặng Thị Ngọc Dung (2012) cho hệ thống tàu xe 

điện điện ngầm Metro ở thành phố Hồ Chí Minh, Chị đã đo lường ý định của 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 
+ 

Nhận thức sự hữu ích của 

xe buýt 

Sự hấp dẫn của PTCN 

Nhận thức cá nhân 

Chất lượng dịch vụ xe buýt 

Nhân tố nhân khẩu học 

Chuẩn chủ quan 

Nhận thức kiểm soát hành 

vi 

Ý định sử dụng dịch vụ xe 

buýt 
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người dân sử dụng hệ thống vận tải này bằng các yếu tố như: thuận tiện (1), 

an toàn (2), thoải mái (3), chi phí sử dụng thấp (4), tiết kiệm thời gian (5), tự 

chủ về mặt thời gian (6). 

Từ các nghiên cứu trên, áp dụng cho đối tượng là người dân Tp. Đà 

Nẵng, thang đo tính hữu dụng của phương tiện xe buýt được tác giả trình bày 

ở bảng 2.1. 

Bảng 2.3. T  n  đo sơ bộ nhận thức sự hữu ích của BRT 

Mã  Thang đo Thang đo gốc Tác giả 

A1 
Tôi nghĩ sử dụng BRT là 

thuận tiện 

Tôi nghĩ sử dụng Metro 

thuận tiện 

Đặng Thi Ngọc 

Dung (2012) 

A2 
Tôi nghĩ sử dụng BRT là 

an toàn 

Tôi nghĩ sử dụng Metro an 

toàn 

Đặng Thi Ngọc 

Dung (2012) 

A3 

Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ 

giảm rủi ro tai nạn giao 

thông 

Travel time on bus lanes 

 

A. H. M. 

Mehbub A., 

2009 

A4 
Tôi nghĩ chi phí sử dụng 

BRT thấp 

Tôi nghĩ chi phí sử dụng 

Metro thấp 

Đặng Thi Ngọc 

Dung (2012) 

A5 

Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ 

giảm ô nhiểm môi trường 

Less pollution 

 

 

A. H. M. 

Mehbub A., 

2009 

 

Xét về sự ảnh hưởng, tính hữu dụng của phương tiện BRT càng cao thì 

sẽ càng thúc đẩy người dân thành phố hướng đến sử dụng BRT làm phương 

tiện đi lại. Điều này cũng được kiểm định trong nghiên cứu của A.H.M. 

Mehbub Anwar (2009); Đặng Thị Ngọc Dung (2012).  
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b. Sự hấp d n của PTCN 

Các ưu điểm của PTCN chính là rào cản ảnh hưởng đến ý định sử dụng 

dịch vụ xe buýt của người dân Đà Nẵng. Theo A. H. M. Mehbub A., 2009 đưa 

ra các ưu điểm của PTCN thể hiện ở các phương diện: tự do/không phụ thuộc 

(1), có thể đi bất cứ nơi nào (2), thuận tiện (3), nhanh chóng (4), linh hoạt (5), 

cảm thấy thoải mái(6), tự chủ về thời gian (7), an toàn (8), có không gian 

riêng (9) và có thể nghe nhạc (10).  

Ngoài ra, Chen, C.F., & Chao, W.H. (trích trong Đặng Thị Ngọc Dung, 

2012) còn nghiên cứu bổ sung thêm vào mô hình của Beirao và Cabral (2007) 

nhân tố thói quen sử dụng phương tiện cá nhân của người dân ở thành phố 

Kaohsiung, Đài Loan – một thành phố có tỷ lệ sử dụng xe máy chiếm 65% và xe 

hơi chiếm 19% (Chen, C.F., & Chao, trích Đặng Thị Ngọc Dung, 2012). Trong 

khi đó, tác giả nhận thấy tỷ lệ người dân sử dụng PTCN ở thành phố Đà Nẵng 

cũng còn rất cao. Vì vậy tác giả đề xuất nhân tố Thói quen vào mô hình. 

Từ các nghiên cứu trên, thang đo cho sự hấp dẫn của phương tiên cá 

nhân được tác giả tổng hợp ở bảng 2.2. 

Bảng 2. 4. T  n  đo sơ bộ sự hấp d n của PTCN 

Mã  Thang đo Thang đo gốc Tác giả 

B1 

Tôi nghĩ sử dụng PTCN 

thuận tiện hơn BRT 

Convenience  A. H. M. 

Mehbub A., 

2009 

B2 

Tôi có thể đi mọi nơi trong 

thành phố Đà Nẵng bằng 

PTCN 

Freedom/ 

independence 

A. H. M. 

Mehbub A., 

2009 

B3 

Tôi nghĩ khi di chuyển bằng 

PTCN sẽ nhanh hơn BRT 

Rapidity A. H. M. 

Mehbub A., 

2009 
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B4 

Tôi nghĩ sẽ tự chủ về thời 

gian hơn nếu tôi sử dụng 

PTCN 

Know what I can 

expect 

A. H. M. 

Mehbub A., 

2009 

B5 

Tôi đã quen với việc sử 

dụng PTCN hàng ngày 

Tôi đã quen với việc 

sử dụng PTCN hàng 

ngày 

Đặng Thi Ngọc 

Dung (2012) 

Xét về sự ảnh hưởng, phương tiện cá nhân là sản phẩm thay thế đối với 

BRT, cũng là rào cản ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ BRT. Điều này 

cũng được kiểm định trong nghiên cứu của A. H. M. Mehbub A., 2009; Chen, 

C.F. & Chao, W.H. (trich Đặng Thị Ngọc Dung, 2012).  

d. Nhận thức cá nhân 

Nhận thức cá nhân nhằm đo lường nhận thức của mỗi cá nhân đối với 

cộng đồng, xã hội trong việc sử dụng phương tiện xe buýt làm phương tiện đi 

lại. Nhận thức cá nhân thể hiện cái cốt lõi của người tiêu dùng. Ý thức, trách 

nhiệm của cá nhân để thực hiện một hành vi nhất định sẽ ảnh hưởng sâu sắc 

đến ý định hành động của người tiêu dùng. Ví dụ như Steg và Vlek (1997, 

trích trong Heath, Y. & Gifford, R., 2002, tr. 2159) nghiên cứu mối quan hệ 

giữa nhận thức về các tác hại do xe hơi gây ra và việc sử dụng xe hơi của 

người dân Hà Lan. Kết quả khảo sát cho thấy chủ phương tiện xe hơi với nhận 

thức về môi trường cao hơn thì sử dụng xe hơi ít thường xuyên hơn.  

Ngoài yếu tố môi trường ra, với số lượng phương tiện cá nhân lưu thông 

ngày càng đông trên địa bàn Đà Nẵng thì theo tác giả nhận thức cá nhân sẽ 

phần nào tác động đến ý định sử dụng phương tiện cá nhân sang phương tiện 

xe buýt để giảm tỷ lệ giao thông và nguy cơ tắc nghẽn giao thông. Do đó, 

thang đo nhân thức cá nhân được tác giả tổng hợp trong bảng 2.3. 
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Bảng 2. 5. T  n  đo sơ bộ nhận thức cá nhân 

Mã  Thang đo Thang đo gốc Tác giả 

C1 

Tôi cảm thấy việc sử dụng 

phương tiện BRT là trách 

nhiệm của bản thân tôi đối 

với môi trường 

I feel a strong personal 

obligation to use public 

transport 

Chih-Hsuan 

Huang cùng 

cộng sự, 

2015 

C2 

Việc sử dụng phương tiện 

BRT sẽ làm giảm tai nạn 

giao thông và ô nhiểm môi 

trường 

 Đề xuất của 

tác giả 

C3 

Tôi sẵn sàng sử dụng 

thường xuyên phương tiện 

BRT 

I am willing to use public 

transport on a regular 

basis 

Chih-Hsuan 

Huang cùng 

cộng sự 2015 

Xét về sự tác động, nghiên cứu này giả định rằng người dân có nhận thức 

càng cao thì ý định sử dụng BRT sẽ càng nhiều.  

e. Chuẩn chủ quan 

Chuẩn chủ quan là một nhân tố ảnh hưởng đến ý định chọn loại phương 

tiện giao thông nào để sử dụng đã được khẳng định trong nhiều nghiên cứu, 

chẳng hạn Borith, L., Kasem, C., Takashi, N., (2010) các yếu tố tâm lý ảnh 

hưởng tới ý định sử dụng Sky Train trong tương lai; Heath, Y. & Gifford, R. 

(2002) về ý định sử dụng chương trình xe buýt dành cho sinh viên các trường 

đại học. Hầu hết các nghiên cứu đều đưa ra hai nhóm đối tượng đó là gia đình 

và bạn bè. Nhưng đối với nghiên cứu ý định sử dụng dịch vụ xe buýt của đối 

tượng hành khách là người dân Đà Nẵng, tác giả cho rằng các yếu tố thuộc về 

chuẩn chủ quan bao gồm: những người thân trong gia đinh (ông, bà, cha, mẹ, 

anh, chị, em…), bạn bè, cộng đồng. 
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Những yếu tố trên sẽ tác động đến nỗ lực sử dụng phương tiên xe buýt 

và điều này đã được Heath, Y. & Gifford, R. (2002) và Borith, L., Kasem, C., 

Takashi, N., (2010) kiểm định trong các nghiên cứu. Thang đo cho nhóm yếu 

tố chuẩn chủ quan được trình bày trong bảng 2.4. 

Bảng 2. 6. T  n  đo sơ bộ chuẩn chủ quan 

Mã  Thang đo Thang đo gốc Tác giả 

D1 

Hầu hết những người quan 

trọng xung quanh tôi đều 

ủng hộ tôi sử dụng BRT 

Most people who are 

important to me would 

support me in using the 

bus to 

Heath, Y. & 

Gifford, R., 

2002 

D2 

Hầu hết bạn bè của tôi sẽ 

sử dụng BRT trong tương 

lai 

Most of my friends will 

use future urban rail transit 

Borith, L., 

Kasem, C., 

Takashi, N., 

2010 

 

f. Chất l ợng dịch vụ BRT 

Chất lượng dịch vụ là một yếu tố quan trọng cho sự tồn tại và phát triển 

của bất cứ lĩnh vực dịch vụ nào. Trong nghiên cứu về các yếu tố tâm lý của ý 

định sử dụng xe buýt tại thành phố Hồ Chí Minh, Satoshi Fujii và Hong Tan 

Van (2009) đã do lường nhân tố chất lượng dịch vụ xe buýt này bao gồm các 

yếu tố: sự thoải mái (1), sự thuận tiện (2), tốc độ (3), sự đúng giờ (4), an toàn 

(5), nhân viên (6), thời gian chuyến đi (7), chi phí (8) và chất lượng tổng thể 

(9).  Áp dụng cho nghiên cứu này, tác giả đã nhận thấy sẽ sử dụng một số 

biến nói trên để phù hợp với đề tài nhằm đo lường chất lượng dịch vụ xe buýt  

đối với ý định sử dụng dịch vụ xe buýt của người dân thành phố Đà Nẵng và 

được trình bày ở bảng 2.5. 
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Bảng 2. 7. T  n  đo sơ bộ chất l ợng dịch vụ 

Mã  Thang đo Thang đo gốc Tác giả 

E1 
Việc sử dụng dịch vụ BRT là 

thật sự thoải mái 

Comfort Satoshi Fujii và Hong 

Tan Van, 2009 

E2 
Chi phí sử dụng dịch vụ BRT 

là thấp hơn so với PTCN 

Money-cost Satoshi Fujii và Hong 

Tan Van, 2009 

E3 
Các tuyến BRT đón trả khách 

rất đúng giờ. 

Punctuality Satoshi Fujii và Hong 

Tan Van, 2009 

E4 
Nhân viên phục vụ rất lịch sự. Courtesy Satoshi Fujii và Hong 

Tan Van, 2009 

 

Về mặt sự tác động thì chất lượng dịch vụ BRT càng cao thì càng thúc 

đẩy ý định sử dụng phương tiện BRT, điều này cũng đã được khẳng định 

trong nghiên cứu của Satoshi Fujii và Hong Tan Van (2009).  

g. Nhận thức kiểm soát hành vi 

Nhận thức kiểm soát hành vi được xác định như nhận thức của một người 

trong việc thực hiện hành vi có dể dàng hay khó khăn. Theo Rattanaporn, K,. 

Wichuda, S,. Sittha, J,. Thaned S, (2015) trong nghiên cứu Áp dụng Lý thuyết về 

hành vi có kế hoạch (TPB) để dự đoán ý định sử dụng Bus Rapid Transit (BRT) 

đã đưa ra hai nhân tố chính là niềm tin về sự tự chủ (tôi tin tưởng nếu tôi muốn 

thì tôi sẽ chọn BRT) và khả năng kiểm soát của cá nhân (đối với tôi việc thực 

hiện các chuyến đi bởi BRT là dễ (khó khăn); ý định sử dụng BRT là hoàn toàn 

phụ thuộc vào tôi; tôi có quyền tự do chọn lựa BRT).  

Theo Borith, L., Kasem, C., Takashi, N., (2010)  trong Nghiên cứu tâm 

lý về ý định sử dụng phương tiện công cộng trên các tuyến đường thì nhận 

thức kiểm soát hành vi được đo bằng nhân tố: nó rất dễ dàng cho tôi để sử 

dụng đường sắt đô thị trong tương lai (1), Tôi tin tưởng rằng tôi có thể sử 
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dụng đường sắt đô thị trong tương lai (2), việc sử dụng chuyển đường sắt 

trong tương lai là hoàn toàn tùy thuộc vào tôi (3)," quyết định sử dụng đường 

sắt đô thị trong tương lai là dưới sự kiểm soát của tôi (4)," tôi có thể sử dụng 

đường sắt đô thị trong tương lai nếu tôi muốn (5). 

Từ các nghiên cứu trên, thang đo Nhận thức kiểm soát hành vi sẽ bao 

gồm các yếu tố trong bảng 2.6. 

Bảng 2. 8. T  n  đo sơ bộ nhận thức kiểm soát hành vi 

Mã  Thang đo Thang đo gốc Tác giả 

F1 

Đối với tôi, việc thực hiện 

các chuyến đi bằng phương 

tiên BRT là dễ dàng   

For me, to take the BRT 

would be easy–difficult 

Rattanaporn, K,. 

Wichuda, S,. 

Sittha, J,. Thaned 

S, (2015) 

F2 

Việc sử dụng phương tiện 

BRT là hoàn toàn do tôi 

quyết định 

Whether or not I intend 

to take BRT is 

completely up to me 

Whether I use future 

urban rail transit is 

completely up to me 

Rattanaporn, K,. 

Wichuda, S,. 

Sittha, J,. Thaned 

S, 2015 

Borith, L., Kasem, 

C., Takashi, N., 

2010 

F3 

Tôi sẽ sử dụng phương tiện 

BRT trong tương lai nếu tôi 

muốn 

I could use future urban 

rail transit if I want to 

Borith, L., Kasem, 

C., Takashi, N., 

2010 

 

 Về mặt ảnh hưởng, nhận thức kiểm soát hành vi càng cao thì ý định sử 

dụng phương tiện BRT sẽ càng cao.  
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h. Nhân tố nhân khẩu h c 

Theo tác giả, hẩu hết các nghiên cứu về ý định lựa chọn phượng tiện giao 

thông đều được sử dụng để tìm hiều sự ảnh hưởng của nhóm các nhân tố đặc 

điểm nhân khẩu hoặc đến ý định lựa chọn phương tiện. Các đặc điểm trong 

Nhân khẩu học như tuổi tác, giới tính và thành phần gia đình tác động có ý 

nghĩa đến lựa chọn loại phương tiện (Buehler, 2011). Ví dụ, nữ giới và những 

người trẻ tuổi thường có xác suất lái xe thấp hơn, những người độc thân 

thường có khả năng đi xe buýt hoặc đi bộ cao hơn (Driscoll và cộng sự, 

2013). Bên cạnh đó, các đặc điểm kinh tế -xã hội của cá nhân cũng tác động 

đến quyết định lựa chọn phương tiện. Su và cộng sư (2013) và Dieleman Dijst 

và Burghouwt (2002) cho rằng những người trong gia đình có thu nhập cao 

thường có xu hướng sở hữu và sử dụng phương tiện cá nhân nhiều hơn những 

người trong gia đình có thu nhập thấp và do đó ít có xu hướng đi bộ hay sử 

dụng dịch vụ phương tiện giao thông công cộng. Buehler (2011) cũng khẳng 

định rằng yếu tố nghề nghiệp và trình độ giáo dục có tác động đến việc một cá 

nhân sẽ lựa chọn ô tô hay phương tiện công cộng để đi làm. 

Vì vậy, trong nghiên cứu này, tác giả đề xuất các đặc điểm nhân khẩu 

học có ảnh hưởng đến ý định chọn BRT làm phương tiện đi lại của người dân 

thành phố Đà Nẵng với giả thuyết H7 

 Biến phụ thuộc 

Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt: ý định sử dụng đề cập đến ý định của 

người dùng sẽ tiếp tục sử dụng hay sẽ sử dụng dịch vụ. Borith, L., Kasem, C. 

& Takashi, N., (2010) đo lường ý định sử dụng bằng nhiều câu nhận định 

khẳng định tính nhất quán và độ tin cậy của biến phụ thuộc này. 
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Bảng 2. 9. T  n  đo sơ bộ ý định sử dụng dịch vụ xe buýt 

Mã  Thang đo Thang đo gốc Tác giả 

G1 

Tôi có ý định sử dụng 

dịch vụ BRT 

Tôi có ý định sử 

dụng Metro 

I plan to use future 

urban rail transit 

Đặng Thi Ngọc Dung 

(2012) 

Borith, L., Kasem, C., 

Takashi, N., 2010 

G2 

Tôi có kế hoạt sử dụng 

dịch vụ BRT trong 

tương lai 

I plan to use future 

urban rail transit 

Borith, L., Kasem, C., 

Takashi, N., 2010 

G3 

Tôi sẽ cố gắng để sử 

dụng phương tiện BRT 

I will make an 

effort to use BRT 

Rattanaporn, K,. 

Wichuda, S,. Sittha, J,. 

Thaned S, 2015 

G4 

Tôi sẽ sử dụng dịch vụ 

BRT 

I will use public 

transport 

Huang C., Hsu W., 

Huang K., Hsu S., 

Huang Y. 2013 

 

2.3.3. Lựa chọn thang đo và xây dựng bảng câu hỏi điều tra 

a. Lựa ch n t  n  đo 

Thang đo được sử dụng trong nghiên cứu là thang đó likert với 5 mức độ 

phổ biến như sau: (5) hoàn toàn đồng ý, (4) đồng ý, (3) bình thường, (2) 

không đồng ý, (1) hoàn toàn không đồng ý. Việc sử dụng thang đo này trong 

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

khía cạnh. 

b. Xây dựng bảng câu hỏ  đ ều tra 

Việc xây dựng Bảng hỏi điều tra được thực hiện qua 2 bước. 

- Bước 1, dựa trên cơ sở lý thuyết và tổng hợp từ các mô hình nghiên, tác 

giả dự thảo bảng câu hỏi sơ bộ được dịch sang tiếng Việt từ những bảng câu 
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hỏi đã được sử dụng trong các nghiên cứu công bố trước đó. Vì vậy, trong quá 

trình khảo sát sơ bộ, các cuộc phỏng vấn sâu đã được thực hiện nhằm khẳng 

định các đối tượng phỏng vấn hiểu rõ được nội dụng các khái niệm và ý nghĩa 

của từ (xem Bảng câu hỏi sơ bộ tại phụ lục 3)  

-  Bước 2, trên cơ sở bản câu hỏi sơ bộ và ý kiến đóng góp của các cá 

nhân tham gia khảo sát để điều chỉnh bảng câu hỏi thành bảng câu hỏi để tiến 

hành điều tra sơ bộ (xem Bảng câu hỏi sau khi chỉnh sửa tại phụ lục 5) 

2.3.4. Kế hoạch chọn mẫu 

a. P  ơn  p áp    n m u nghiên cứu 

Mặc dù phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên thuận tiện có những nhược 

điểm là không thể xác định sai số mẫu, sự khác biệt của tham số mẫu và tổng 

thể, tuy nhiên do sự giới hạn về thời gian, điều kiện tài chính nên tác giả lựa 

chọn phương pháp chọn mẫu này cho nghiên cứu của mình. 

b. Xá  địn   í   t   c m u 

Sau quá trình nghiên cứu sơ bộ thang đo chính thức có 23 biến quan sát 

và theo Hair & cộng sự (1998), để có thể phân tích khám phá nhân tố cần thu 

thập dữ liệu với kích thước mẫu là ít nhất 5 mẫu trên 1 biến quan sát. Trong 

nghiên cứu này, tổng số biến quan sát là 23 biến, như vậy, theo Hair cùng 

cộng sự thì số mẫu tối thiểu của nghiên cứu này cần phải đạt được là: 

23*5=115 nhưng để an toàn tác giả lấy 150 mẫu (150>115). 

c. Thu thập dữ liệu 

Việc thu thập dữ liệu được thực hiện thông qua phỏng vấn bằng câu hỏi 

tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Việc khảo sát được tiến 

hành bằng phương pháp phát bảng câu hỏi trực tiếp, đồng thời, bảng câu hỏi 

còn được thiết kế trên trang web Google docs và được gửi qua email, phát 

bảng câu hỏi đã được in sẵn đến người được khảo sát và nhận lại kết quả sau 

khi hoàn tất, các thông tin sẽ được ghi vào cơ sở dữ liệu.  
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Địa điểm điều tra: Thành phố Đà Nẵng. 

Thời gian điều tra: từ 3/2016 – 5/2016. 

2.4. TIẾN HÀNH NGHIÊN CỨU 

2.4.1. Nghiên cứu sơ bộ. 

Sau khi bảng câu hỏi sơ bộ được thiết kế xong sẽ được sử dụng để 

nghiên cứu sơ bộ với cỡ mẫu nhỏ (N=15). Trong quá trình khảo sát sơ bộ, tác 

giả đã sử dụng kỹ thuật thảo luận tay đôi và ngẫu nhiên một số người dân 

sống trên địa bàn Đà Nẵng. 

Mục của việc nghiên cứu sơ bộ nhằm tổng hợp và đúc kết những ý kiến 

đóng góp của những người được khảo sát và thông qua đó kiểm tra mức độ rõ 

ràng của bảng câu hỏi. 

a. Kết quả p ân tí   độ tin cậy 

Kết quả phân tích độ tin cậy cho thấy, tất cả các biến đều có hệ số Cronbach’s 

Alpha lớn hơn 0.6. Vì vậy, ta có thể chấp nhận các nhân tố để tiếp tục đưa vào 

nghiên cứu chính thức. 

Bảng 2. 10: Kết quả p ân tí   độ tin cậy 

Nhóm yếu tố Cronbach’s Alpha 

Sự hữu ích của BRT 0.848 

Sự hấp dẫn của PTCN 0.839 

Nhận thức cá nhân 0.723 

Chuẩn chủ quan 0.908 

Chất lượng dịch vụ BRT 0.850 

Nhận thức kiểm soát hành vi 0.842 
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b. Nộ   un   óp ý đối v i các nhóm nhân tố. 

Nhìn chung các đối tượng được phỏng vấn đều đồng ý với các nhóm nhân 

tố tố tác động đến ý định sử dụng dịch vụ BRT. Tuy nhiêu, vẫn có một số ý kiến 

góp ý cho bảng câu hỏi và tác giả sẽ sửa lại theo những góp ý này, cụ thể như 

sau: 

- Việc đưa mũi tên từ 1: hoàn toàn không đồng ý đến 5: hoàn toàn đồng ý 

khiến nhiều người còn mơ hồ, không hiểu 2,3,4 là sẽ như thế nào. Vì vậy, tác giả 

sẽ trình bày rõ ra cho mọi người biết. 

- Đối với thang đo A5, một số ý kiến cho rằng nhóm nhân tố nhận thức cá 

nhân đã thể hiện rồi, nên tác giả sẽ thay đổi thang đo A5: “tôi nghĩ sử dụng BRT 

sẽ giảm ô nhiểm môi trường” thành “tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giúp tôi tiết kiệm 

thời gian”. 

- Đối với thang đo G1 và G4, nhiều ý kiến cũng cho rằng “tôi có ý định sử 

dụng” và “tôi sẽ sử dụng” về mặt ý nghĩa cũng tương tự nhau nên tác giả quyết 

định loại bỏ thang đo G4. 

- Cuối cùng, có ý kiến nên đưa thêm phần đóng góp ý kiến vào cuối cùng 

để người phỏng vấn có thể nêu lên ý kiến của bản thân. 

(Chi tiết kết quả khảo sát sơ bộ được trình bày ở Phụ lục 3 và 4) 

Bản câu hỏi chính thức sau khi hiệu chỉnh được thể hiện ở phụ lục 5 

2.4.2. Nghiên cứu chính thức 

Mục đích của nghiên cứu này nhằm kiểm định lại mô hình và được thực 

hiện bằng phương pháp nghiên cứu định lượng với kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp 

những người dân sống trên địa bàn thành phố Đà Nẵng thông qua bảng câu hỏi 

để thu thập thông tin.  

Bảng câu hỏi chính thức sử dụng trong nghiên cứu gồm các phần: 

Phần mở đầu: giới thiệu cho người được khảo sát về mục đích của cuộc 

khảo sát. 
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Phần gạn lọc: đưa ra những câu hỏi tần suất sử dụng dịch vụ để xác định và 

gan lọc đối tượng được khảo sát. 

Phần câu hỏi chính: ghi nhận đánh giá của các đối tượng nghiên cứu về các 

biến quan sát nhằm đo lường các khái niệm trong mô hình nghiên cứu. Đây là 

phần chính của bảng câu hỏi khảo sát mức độ cảm nhận của đối tượng nghiên 

cứu đối với các yếu tố: sự hữu ích của BRT, sự hấp dẫn của phương tiện cá 

nhân, nhận thức cá nhân, chuẩn chủ quan, chất lượng dịch vụ BRT, nhận thức 

kiểm soát hành vi, ý định sử dụng dịch vụ xe buýt.  

Phần thu thập thông tin cá nhân: ghi nhận các thông tin liên quan đến đối 

tượng nghiên cứu bao gồm: độ tuổi, giới tính, thu nhập, ngành nghề, trình độ học 

vấn. Thông tin này đáp ứng cho mục đích mô tả nhóm khách hàng. 

(Chi tiết bảng câu hỏi chính thức được trình bày ở Phụ lục 5) 

Các dữ liệu được thu thập được sẽ được nhập liệu và xử lý bằng phần mềm 

SPSS 16.0, quá trình thực hiện xử lý và phân tích dữ liệu gồm các bước: 

a. Kiểm địn  và đán    á t  n  đo. 

Điều kiện để một thang đo có giá trị khi thang đo đó có đủ độ tin cậy, nghĩa 

là cho cùng một kết quả khi tiến hành đo lặp đi lặp lại. Độ tin cậy của thang đo 

được đánh giá bằng phương pháp nhất quán nội tại thông qua các hệ số 

Cronbach’s Alpha và hệ số tương qua biến-tổng, để nhằm loại bỏ những biến 

quan sát khồn đạt yêu cầu ra khỏi thang đo. 

- Phân tích hệ số Cronbach’s Alpha: 

Thang đo được kiểm định bằng công cụ Cronbach’s Alpha, với hệ số này 

sẽ giúp loại những biến quan sát không đạt yêu cầu hay có thang đo chưa đạt yêu 

cầu trong quá trình nghiên cứu vì các biến này có thể tạo ra các nhân tố giả. 

Phân tích Cronbach’s Alpha thực chất là phép kiểm đinhm mức độ tương 

quan lẫn nhau của các biến quan sát trong thang đo thông qua việc đánh giá sự 

tương quan giữa bản thân các biến quan sát và tương quan điểm số trong từng 
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biến quan sát với điểm số toàn bộ các biến quan sát. Hệ số Cronbach’s Alpha 

càng lớn thì độ tin cậy nhất quán nội tại càng cao. Thông thường những thang đó 

có hệ số Cronbach’s Alpha >=0.6 là sử dụng được, thang đo có hệ số Cronbach’s 

Alpha trong khoảng 0.7-0.9 được xem là thang đo tốt. Hệ số Cronbach’s Alpha 

chỉ cho biết các đo lường có liên kết với nhau hay không, nhưng không biết cần 

phải loại bỏ hoặc giữ lại biến quan sát nào. Vấn đề này chỉ được giải quyết khi 

tính toán và phân tích hệ số tương quan biến-tổng. 

- Hệ số tương quan biến-tổng (item-total correlation) 

Hệ số tương quan biến tổng là hệ số tương quan của một biến với điểm 

trung bình của các biến khác trong cùng một thang đo. Do đó, hệ số này càng 

cao thì sự tương quan giữa biến với các biến khác trong nhóm càng cao. Các 

biến quan sát có hệ số tương quan biến-tổng nhỏ hơn 0.3 bị xem như là các biến 

rác và bị loại bỏ khỏi mô hình đo có tương quan kém với các biến khác trong mô 

hình. 

b. Phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) 

Sau khi đánh giá độ tin cậy của thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha và 

loại đi các biến không đảm bảo độ tin cậy sẽ thực hiện việc phân tích nhân tố 

khám phá (EFA). Phân tích nhân tố khám phá (EFA) là kỹ thuật được sử dụng 

để thu nhỏ các tham số ước lượng theo từng nhóm biến. Phương pháp này rất 

hữu ích trong việc xác định các tập hợp biến cần thiết cho vấn đề nghiên cứu và 

được sử dụng để tìm mối quan hệ giữa các biến với nhau. Phân tích nhân tố 

khám phá (EFA) được thực hiện thông qua đánh giá các chỉ tiêu sau để đảm bảo 

ý nghĩa thống kê. 

- Kiểm định trị số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). 

Trị số KMO là chỉ số dùng để xem xét sự thích hợp của các phân tích nhân 

tố, trị số KMO có giá trị trong khoảng từ 0.5 đến 1.0 thì phân tích nhân tố là 
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thích hợp với dữ liệu, còn trong trường hợp nhỏ hơn 0.5 thì phân tích nhân tố có 

khả năng không thích hợp với các dữ liệu 

- Đánh giá hệ số tải nhân tố (Factor loading-FL) 

Hệ số tải nhân tố là chỉ tiêu để đảm bảo mức ý nghĩa thiết thực của phân 

tích khám phá EFA, nó phụ thuộc vào kích thước mẫu quan sát và mục đích 

nghiên cứu. Nếu Factor loading > 0.3 là đạt mức tối thiểu với kích thước mẫu 

bằng hoặc lớn hơn 350, nếu Factor loading > 0.4 là quan trọng và Factor loading 

> 0.5 là có ý nghĩa thực tiễn. khi kích thước mẫu khoảng 100 thì nên chọn Factor 

loading > 0.55, còn nếu kích thước mẫu bằng 50 thì nên chọn Factor loading > 

0.75. Do đó, để thang đo đạt giá trị hội tụ thì hệ số tương quan đơn giữa các biến 

và nhân tố (Factor loading) phải lớn hơn hoặc bằng 0.5 trong một nhân tố đối với 

cỡ mẫu nhỏ hơn 350. 

- Đánh giá giá trị Eigenvalue 

Đánh giá hệ số Eigenvalue là một trong những cách để xác định số lượng 

nhân tố, đại lượng Eigenvalue đại diện cho lượng biến thiên được giải thích bởi 

mỗi nhân tố. Theo tiêu chuẩn Kaiser chỉ những nhân tố có Eigenvalue lớn hơn 1 

thì mới được giữ lại trong mô hình, những nhân tố có Eigenvalue nhỏ hơn 1 sẽ bị 

loại bỏ vì không có tác dụng tóm tắt thông tin tốt hơn một biến gốc (Garson, 

2003). 

- Kiểm định Bartlett’s xem xét giả thuyết Ho 

Ta sử dụng kiểm định Bartlett để kiểm tra giả thuyết Ho: độ tương quan 

giữa các biến quan sát bằng không trong tổng thể hay nói cách khách là các biến 

không có tương quan với nhau trong tổng thể. Điều này cũng chính là nhằm mục 

đích xem xét việc phân tích nhân tố là có thích hợp hay không. Nếu kiểm định 

này có ý nghĩa trong thống kê (Sig ≤ 0.05) thì ta có khả năng bác bỏ giả thuyết 

và chấp nhận các biến quan sát trong phân tích nhân tố có tương quan với nhau 

trong tổng thể, điều này đồng nghĩa là phân tích nhân tố là thích hợp. 
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- Đánh giá phương sai trích: phương sai trích hay là phần trăm biến thiên 

(cummulative) của dữ liệu được giải thích bởi các nhân tố. Tiêu chuẩn đối với 

phương sai trích đạt yêu cầu là tổng phương sai trích phải lớn hơn hoặc bằng 

50% trở lên (Hải và cộng sự, 21998). Giá trị tổng phương sai có ý nghĩa cho biết 

tổng số phần trăm biến thiên của dữ liệu được giải thích bởi các nhân tố. 

c. Phân tích hồ  quy đ  b ến 

Sau khi hoàn tất việc phân tích đánh giá độ tin cậy thang đo (kiểm đinh 

Cronbach’s Alpha) và kiểm định giá trị khái niệm thang đo (phân tích nhân tố 

khám phá EFA), các biến không đảm bảo giá trị hội tụ tiếp tục bị loại khỏi mô 

hình cho đến khi các tham số được nhóm theo các nhóm biến. Việc xác định mối 

quan hệ giữa các nhóm biến này cũng như xác định mối quan hệ giữa các nhóm 

biến độc lập (nhân tố thành phần) và nhóm biến phụ thuộc (ý định sử dụng dịch 

vụ) trong mô hình nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp phân tích hồi 

quy bội. Giá trị của biến mới trong mô hình nghiên cứu là giá trị trung bình của 

các biến quan sát thành phần biến đó. Tuy nhiên, trước khi tiến hành phân tích 

hồi quy, một phân tích quan trọng cần được thực hiện đầu tiên đó là phân tích 

tương quan nhằm kiểm định mối tương quan tuyến tính giữa các biến trong mô 

hình. 

- Phân tích hệ số tương quan. 

Kiểm định mối tương quan tuyến tính giữa các biến trong mô hình, đó là 

giữa các biến phụ thuộc với từng biến độc lập và giữa các biến độc lập với nhau. 

Sử dụng hệ số tương quan Pearson để lượng hóa mức độ chặt chẽ của mối liên 

hệ tuyến tính giữa hai biến định lượng. Giá trị tuyệt đối của hệ số Pearson càng 

gần đến 1 thì hai biến này có mối tương quan tuyến tính càng chặt. [2] 

Giá trị hệ số r thể hiện độ lớn của sự ảnh hưởng như sau: 

* /r/ < ± 0.20: Không có sự tác động 

* ± 0.20 ≤ /r/ ≤ ± 0.40: Tương quan yếu 
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* ± 0.41 ≤ /r/ ≤ ± 0.80: Tương quan mạnh 

* ± 0.81 ≤ /r/ ≤ ± 1: Tương quan càng chặt (Hair, 2003). 

- Phân tích hồi quy đa biến  

Việc xác định mối quan hệ giữa các nhóm biến này cũng như xác định mối 

quan hệ giữa các nhóm biến độc lập và nhóm biến phụ thuộc trong mô hình 

nghiên cứu được thực hiện bằng phương pháp phân tích hồi quy bội. Giá trị của 

các biến mới trong mô hình nghiên cứu là giá trị trung bình của các biến quan sát 

thành phần của biến đó, giá trị của các thành phần được phần mềm SPSS 16.0 

tính một cách tự động từ giá trị trung bình có trọng số của các biến quan sát đã 

được chuẩn hóa. Tuy nhiên, trước khi biến tiến hành phân tích hồi quy, một phân 

tích quan trọng cần được thực hiện đầu tiên là phân tích tương quan nhằm kiểm 

định mối tương qua tuyến tính giữa các biến trong mô hình. 

Nghiên cứu thực hiện hồi quy đa biến theo phương pháp Enter, đó là tất cả 

các biến được đưa vào một lần và xem xét các kết quả thống kê liên quan đến 

các biến đưuọc đưa vào trong mô hình. 

Kiểm định các giả thuyết: Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy đa 

biến dựa vào hệ số R và R
2
 hiệu chỉnh. Kiểm định giả thuyết về ý nghĩa của hệ 

số hồi quy. Kiểm đinh giả định về hiện tượng đa công tuyến thông qua giá trị của 

dung sai (Tolerance) hoặc  hệ số phóng đại phương sai VIF. Xác định mức độ 

ảnh hưởng của các nhân tố, nhân tố nào có hệ số hồi quy lớn hơn thì có thể nhận 

xét rằng nhân tố đó có mức độ ảnh hưởng cao hơn các nhân tố khác trong mô 

hình nghiên cứu. 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÌNH LUẬN 

3.1.  MÔ TẢ MẪU. 

 Cuộc khảo sát được thực hiện với 200 bảng câu hỏi trực tiếp và việc phát bảng 

câu hỏi trực tiếp được thực hiện ngẫu nhiên tại công viên 29/3 vào thứ 7 và chủ nhật 

hàng tuần. Đồng thời, bảng câu hỏi được thiết kế trên trang web Google Dos tại địa 

chỉ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhgz6N9ntVTkINLYTlRIlAHWgWa

KkYGESZ1m9TWMr2azSx9A/viewform?usp=send_form  cũng được gửi đi thông 

qua email. Sau khi thu về, loại đi các phiếu trả lời không đạt yêu cầu và làm sạch dữ 

liệu, mẫu nghiên cứu còn lại đưa vào phân tích là 213 (188 mẫu trực tiếp và 25 mẫu 

trên web) với một số đặc điểm chính được trình bày chi tiết ở phục lục  như sau:  

3.1.1. Thống kê mô tả và tần số về đặc trƣng của cá nhân đƣợc khảo sát 

- Gi i tính : có 98 người là nam (45,5%) và 115 người là nữ (54,5 %).  

- Độ tuổi: có 8 người trong độ tuổi dưới 18 tuổi, chiếm 3,8%; 63 người 

trong độ tuổi từ 18-22, chiếm 29,6%; 49 người trong độ tuổi 22-30, chiếm 

23%; 31 người trong độ tuổi 30-40, chiếm 14,6%; 49 người trong độ tuổi 40-

50, chiếm 22,9%; số người trên 50 chỉ có 13 người, chiếm tỷ lệ thấp nhất chỉ 

6,1%.  

- Tình trạng hôn nhân: độc thân chiếm 37,6%, đã kết hôn chưa có con 

20,2% và đã kết hôn có con nhỏ chiếm 42,2. 

- Trìn  độ h c vấn: đa phần các đáp viên đều có trình độ cao đẳng và đại 

học với 151 người, chiếm tỷ lệ 70,9%; 37 người có trình độ phổ thông trung 

học, chiếm 17,4% và 25 người sau đại học, chiếm 11,7%. 

- Thu nhập: 76,1% những người trong mẫu có thu nhập dưới 5 triệu, thu 

nhập từ 5 – 10 triệu chiếm 20,7%, thu nhập từ 10-15 triệu chiếm 3,2%. 
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- Nghề nghiệp: đa phần là công nhân chiếm 46%, nhân viên văn phòng 

chiếm 26,8%, đến học sinh/sinh viên 24,4% và doanh nhân/nhà quản lý chiếm 

6,6%. 

Bảng 3. 1: Thống kê mô tả và tần số về đặ  tr n   ủ   á n ân đ ợc khảo sát 

ĐẶC ĐIỂM 
Mẫu n=213 

Tần số Tỷ lệ % % Tích lũy 

Giới tính    

Nam 98 45,5% 45,5 

Nữ 115 54,5% 100 

Tuổi    

Dưới 18 tuổi 8 3,8% 3,8 

Từ 18 đến 22 tuổi 63 29,6% 33,4 

Từ 22 đến 30 tuổi 49 23,0% 56,4 

Từ 30 đến 40 tuổi 31 14,6% 71 

Từ 40 đến 50 tuổi 49 22,9% 93,9 

Trên 50 tuổi 13 6,1% 100 

Hôn nhân    

Chưa có gia đình 80 37,6 37,6 

Đã có gia đình và chưa có con 43 20,2 57,8 

Đã có gia đình và có con 90 42,2 100 

Trình độ học vấn    

<=12 37 17,4 17,4 

Đại học/Cao đẳng 151 70,9 88,3 

Sau đại học 25 11,7 100 
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Thu nhập    

Dưới 5tr/tháng 162 76,1 76,1 

Từ 5-10tr/tháng 44 20,7 96,8 

Từ 10-15tr/tháng 7 3,2 100 

Từ 15tr trở lên 0 0  

Nghề nghiệp    

Học sinh/Sinh viên 52 24,4 24,4 

Công nhân 58 27,2 51,6 

Nhân viên văn phòng 57 26,8 78,4 

Doanh nhân/Nhà quản lý 14 6,6 85 

Nghỉ hưu 12 5,6 90,6 

Khác 20 9,4 100 

3.1.2. Thống kê mô tả và tần số về đặc trƣng có liên quan đến phƣơng tiện 

giao thông. 

- Kết quả khảo sát về phương tiện thường xuyên sử dụng trong 6 tháng 

qua cho thấy, có 13 người sử dụng xe buyt chiếm 6,1%; có 6 người sử dụng 

xe đạp chiếm 2,8%, sử dụng xe máy có 183 người chiếm 85,9%, còn lại là 11 

người sử dụng xe hơi chiếm 5,2%. 

- Kết quả khảo sát khoảng cách trung bình di chuyển trong ngày cho 

thấy, đa phần là từ 3,5-7km chiếm 44,1%, từ 7-15km chiếm 28,6%, dưới 

3,5km chiếm 22,1% và khoảng cách từ 15km trở lên chiếm 5,2%. 
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Bảng 3. 2: Thống kê mô tả và tần số về đặ  tr n   ó l ên qu n đến p  ơn  

tiện giao thông. 

ĐẶC ĐIỂM 

Mẫu n=213 

Tần số 
Tỷ lệ 

% 

Tích lũy 

% 

Khoảng cách trung bình di chuyển trong ngày    

Dưới 3,5km/ngày 47 22,1 22,1 

Từ 3,5-7km/ngày 94 44,1 66,2 

Từ 7-15km/ngày 61 28,6 94,8 

Từ 15km/ngày trở lên 11 5,2 100 

Phƣơng tiện thƣờng xuyên    

Đi bộ 0 0 0 

Xe buýt 13 6,1 6,1 

Xe đạp 6 2,8 8,9 

Xe máy 183 85,9 94,8 

Xe hơi 11 5,2 100 

3.2. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO. 

3.2.1. Phân tích Cronbach’s Alpha 

a. Kiểm địn  Cronb   ’s Alp     o  á  b ến 

Bảng 3. 3  Cronb   ’s  lp    ủa các khái niệm nghiên cứu 

Biến quan 

sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phƣơng sai 

thang đo nếu 

loại biến 

Tƣơng quan 

biến tổng thể 

hiệu chỉnh 

Alpha nếu loại 

biến 

Nhận thức sự hữu ích của BRT, alpha = 0,790 

A1 14.69 7.232 .781 .679 

A2 14.30 8.190 .645 .730 

A3 14.34 7.924 .577 .749 
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A4 14.60 9.053 .411 .798 

A5  14.75 8.105 .471 .788 

Sự hấp dẫn của PTCN, alpha = 0,789 

B1  17.21 4.533 .529 .761 

B2 17.03 4.183 .590 .741 

B3 17.19 4.269 .595 .740 

B4 17.14 4.452 .618 .735 

B5 17.10 4.363 .511 .769 

Nhận thức cá nhân, alpha = 0,820 

C1 7.62 2.500 .730 .705 

C2 7.30 2.539 .674 .754 

C3 7.86 2.150 .641 .805 

Chuẩn chủ quan, alpha = 0,753 

D1 3.21 .599 .581 .
a
 

D2 3.24 .591 .581 .
a
 

Chất lƣợng dịch vụ BRT, alpha = 0,787 

E1 9.71 4.104 .564 .750 

E2 9.73 4.010 .570 .747 

E3 9.73 3.442 .661 .700 

E4 9.77 4.015 .588 .738 

Nhận thức kiểm soát hành vi, alpha = 0,792 

F1 7.41 2.309 .635 .730 

F2 6.83 2.669 .673 .675 

F3 6.82 3.043 .615 .743 

Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt, alpha= 0.853 

G1 6.83 2.613 .733 .785 

G2 6.95 2.389 .753 .768 

G3 6.78 2.906 .693 .825 

Kết quả phân tích độ tin cậy cho thấy tất cả các nhóm yếu tố đều có hệ 

số đạt yêu cầu về độ tin cậy  (Cronback’s Alpha > 0,6) và được tiếp tục đưa 
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vào phân tích nhân tố khám phá (EFA) để kiểm định giá trị hội tụ và giá trị 

phân biệt. 

3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

a. Phân tích nhân tố (EFA) cho biến độc lập. 

 Kiểm định hệ số Factor loading 

Hệ số tải nhân tố Factor Loading >= 0.55 cỡ mẫu khoảng 100 -> 350, 

nghiên cứu này sử dụng kích thước mẫu điều tra 213 cá nhân. 

Lần 1 có 22 biến quan sát được đưa vào phân tích theo tiêu chuẩn 

Eigenvalue lớn hơn 1 thì có 5 nhân tố được rút ra. Hệ số KMO = 0,872 (>0,5) 

được trình bày ở phụ lục 7. Vì biến quan sát A1 và D1 cùng một lúc tải lên cả 

2 nhân tố chênh lệch nhau không nhiều.  Để đảm bảo "giá trị phân biệt" nên 

biến quan sát A1, D1 bị loại bỏ. 

Bảng 3. 4: Kiểm định hệ số Factor loading 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 5 

Tôi cảm thấy việc sử dụng phương tiện BRT là trách 

nhiệm của bản thân tôi đối với môi trường C1 
.828     

Tôi sẵn sàng sử dụng thường xuyên phương tiện 

BRT C3 
.768     

Việc sử dụng phương tiện BRT sẽ làm giảm tai nạn 

giao thông và ô nhiểm môi trường C2 
.695     

Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giúp tôi tiết kiệm thời gian 

A5 
.587     

Hầu hết những người quan trọng xung quanh tôi đều 

ủng hộ tôi sử dụng BRT D1 
.550 .502    

Tôi nghĩ sử dụng BRT là an toàn A2 .542     
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Hầu hết bạn bè của tôi sẽ sử dụng BRT trong tương 

lai D2 
.523     

 Nhân viên phục vụ có lịch sự hay không? E4  .741    

Các tuyến BRT đón trả khách có đúng giờ hay 

không? E3 
 .722    

Theo bạn, việc sử dụng dịch vụ BRT có thoải mái 

hay không? E1 
 .706    

Các tuyến BRT có thuận tiện cho bạn đi lại không? 

E2 
 .681    

Tôi nghĩ sẽ tự chủ về thời gian hơn nếu tôi sử dụng 

PTCN B4 
  .755   

Tôi có thể đi mọi nơi trong thành phố Đà Nẵng bằng 

PTCN B2 
  .740   

Tôi nghĩ khi di chuyển bằng PTCN sẽ nhanh hơn 

BRT B3 
  .737   

Tôi đã quen với việc sử dụng PTCN hàng ngày B5   .704   

Tôi nghĩ sử dụng PTCN thuận tiện hơn BRT B1   .698   

Tôi sẽ sử dụng phương tiện BRT trong tương lai nếu 

tôi muốn F3 
   .839  

Việc sử dụng phương tiện BRT là hoàn toàn do tôi 

quyết định F2 
   .788  

Đối với tôi, việc thực hiện các chuyến đi bằng 

phương tiên BRT là dễ dàng F1 
   .666  

Tôi nghĩ chi phí sử dụng BRT thấp A4     .796 

Tôi nghĩ sử dụng BRT là thuận tiện A1 .573    .598 

Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giảm rủi ro tai nạn giao 

thông A3 
    .529 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

  

a. Rotation converged in 6 iterations. 
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Lần 2, 20 biến quan sát được đưa vào phân tích (loại bỏ biến A1, D1), có 

5 nhân tố được rút ra. Tuy nhiên, biến D2 có ý nghĩa khác với các biến quan 

sát còn lại trong nhóm nên loại bỏ biến quan sát ra khỏi mô hình nghiên cứu. 

Kết quả cuối cùng cho các biến độc lập của ma trận xoay nhân tố trên 

cho thấy, hệ số tải nhân tố của các biến quan sát đều thỏa điều kiện khi phân 

tích nhân tố là hệ số Factor Loading >= 0,55 và số nhân tố tạo ra khi phân tích 

nhân tố là 5 nhân tố.  

Bảng 3.5: Kiểm định hệ số Factor loading 

Rotated Component Matrix
a
 

 Component 

 1 2 3 4 5 

Tôi cảm thấy việc sử dụng phương tiện BRT là 

trách nhiệm của bản thân tôi đối với môi trường C1 
.831     

Tôi sẵn sàng sử dụng thường xuyên phương tiện 

BRT C3 
.769     

Việc sử dụng phương tiện BRT sẽ làm giảm tai nạn 

giao thông và ô nhiểm môi trường C2 
.694     

Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giúp tôi tiết kiệm thời gian 

A5 
.581     

Tôi nghĩ sử dụng BRT là an toàn A2 .557     

Tôi nghĩ sẽ tự chủ về thời gian hơn nếu tôi sử dụng 

PTCN B4 
 .761    

Tôi nghĩ khi di chuyển bằng PTCN sẽ nhanh hơn 

BRT B3 
 .744    

Tôi có thể đi mọi nơi trong thành phố Đà Nẵng 

bằng PTCN B2 
 .735    

Tôi đã quen với việc sử dụng PTCN hàng ngày B5  .702    
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Tôi nghĩ sử dụng PTCN thuận tiện hơn BRT B1  .696    

Các tuyến BRT đón trả khách có đúng giờ hay 

không? E3 
  .736   

 Nhân viên phục vụ có lịch sự hay không? E4   .734   

Theo bạn, việc sử dụng dịch vụ BRT có thoải mái 

hay không? E1 
  .709   

Các tuyến BRT có thuận tiện cho bạn đi lại không? 

E2 
  .701   

Tôi sẽ sử dụng phương tiện BRT trong tương lai 

nếu tôi muốn F3 
   .844  

Việc sử dụng phương tiện BRT là hoàn toàn do tôi 

quyết định F2 
   .791  

Đối với tôi, việc thực hiện các chuyến đi bằng 

phương tiên BRT là dễ dàng F1 
   .657  

Tôi nghĩ chi phí sử dụng BRT thấp A4     .794 

Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giảm rủi ro tai nạn giao 

thông A3 
    .577 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

  

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 Kiểm định phƣơng sai trích của các yếu tố (% Cumulative 

variance) 

Trong bảng tổng phương sai trích (Total Variance Explained) ở phụ lục 

7, tiêu chuẩn chấp nhận phương sai trích > 50%. Tổng phương sai trích (Total 

Variance Explained) ở dòng Component số 5 và cột Cumulative % có giá trị 

phương sai cộng dồn của các yếu tố là 63,544% > 50% đáp ứng tiêu chuẩn.  

Kết luận: 63,881% thay đổi của các nhân tố được giải thích bởi các biến 

quan sát (thành phần của Factor). 
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 Kiểm định tích thích hợp của mô hình phân tích nhân tố EFA 

(Kaiser-Meyer-Olkin) 

Bảng 3. 6: Kiểm địn  KMO t  n  đo  á  n ân tố ản    ởn  đến ý định 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .841 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1612.444 

df 171 

Sig. .000 

Thước đo KMO có giá trị = 0,841 thỏa điều kiện 0,5 ≤ KMO ≤ 1  

Kết luận: phân tích nhân tố là phù hợp với dữ liệu thực tế 

 Kiểm định tính tƣơng quan giữa các biến quan sát (Bartlett's Test) 

Bảng 3. 7: Kiểm định tín  t ơn  qu n   ữa các biến quan sát 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .841 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1612.444 

df 171 

Sig. .000 

Kiểm định giả thuyết H0: hệ số tương quan bằng không. 

Kết quả kiểm định Bartlett's Test có giá trị Sig. = 0,000 < 0,05  

Kết luận: các biến quan sát có tương quan với nhau  

Bảng 3. 8: Kết quả phân tích nhân tố và đặt tên 

Rotated Component Matrixa 

 

Nhận 

thức 

cá 

nhân 

Sự hấp 

dân 

của 

PTCN 

Chất 

lượng 

dịch 

vụ 

BRT 

Nhận 

thức 

kiểm 

soát 

hành 

vi 

Sự 

hữu 

ich 

của 

BRT 
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Rotated Component Matrixa 

 

Nhận 

thức 

cá 

nhân 

Sự hấp 

dân 

của 

PTCN 

Chất 

lượng 

dịch 

vụ 

BRT 

Nhận 

thức 

kiểm 

soát 

hành 

vi 

Sự 

hữu 

ich 

của 

BRT 

 

Tôi cảm thấy việc sử dụng phương tiện 

BRT là trách nhiệm của bản thân tôi đối 

với môi trường C1 

.831     

Tôi sẵn sàng sử dụng thường xuyên 

phương tiện BRT C3 
.769     

Việc sử dụng phương tiện BRT sẽ làm 

giảm tai nạn giao thông và ô nhiểm môi 

trường C2 

.694     

Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giúp tôi tiết 

kiệm thời gian A5 
.581     

Tôi nghĩ sử dụng BRT là an toàn A2 .557     

Tôi nghĩ sẽ tự chủ về thời gian hơn nếu 

tôi sử dụng PTCN B4 
 .761    

Tôi nghĩ khi di chuyển bằng PTCN sẽ 

nhanh hơn BRT B3 
 .744    

Tôi có thể đi mọi nơi trong thành phố 

Đà Nẵng bằng PTCN B2 

Tôi đã quen với việc sử dụng PTCN 

hàng ngày B5 

Tôi nghĩ sử dụng PTCN thuận tiện hơn 

BRT B1 

 

.735 

.702 

.696 

   

Các tuyến BRT đón trả khách có đúng 

giờ hay không? E3 
  .736   

 Nhân viên phục vụ có lịch sự hay 

không? E4 
  .734   

Theo bạn, việc sử dụng dịch vụ BRT có 

thoải mái hay không? E1 
  .709   

Các tuyến BRT có thuận tiện cho bạn đi 

lại không? E2 
  .701   
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Rotated Component Matrixa 

 

Nhận 

thức 

cá 

nhân 

Sự hấp 

dân 

của 

PTCN 

Chất 

lượng 

dịch 

vụ 

BRT 

Nhận 

thức 

kiểm 

soát 

hành 

vi 

Sự 

hữu 

ich 

của 

BRT 

 

Tôi sẽ sử dụng phương tiện BRT trong 

tương lai nếu tôi muốn F3 
   .844  

Việc sử dụng phương tiện BRT là hoàn 

toàn do tôi quyết định F2 
   .791  

Đối với tôi, việc thực hiện các chuyến 

đi bằng phương tiên BRT là dễ dàng F1 
   .657  

Tôi nghĩ chi phí sử dụng BRT thấp A4     .794 

Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giảm rủi ro tai 

nạn giao thông A3 
    .577 

Eigenvalues 6.054 2.394 1.360 1.152 1.114 

Độ biến thiên được giải thích 

(Variance explained (%)) 
31.861 12.600 7.160 6.062 5.862 

Độ biến thiên được giải thích tích lũy 

(Cumulative variance explained (%)) 
31.861 44.461 51.621 57.683 63.544 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

  

a. Rotation converged in 5 iterations.    

Cuối cùng, phân tích nhân tố EFA cho thang đo của các biến độc lập tạo 

thành 5 nhân tố độc lập đảm bảo yêu cầu phân tích bao gồm các nhân tố sau: 

 NTCN: C1, C2, C3, A2, A5 tên là: Nhận thức cá nhân 

 PTCN: B1, B2, B3, B4, B4 tên là: Sự hấp dẫn của phương tiện cá nhân 

 CLDV: E1, E2, E3, E4 tên là: Chất lượng  dịch vụ 

 KSHV: F1, F2, F3 tên là: Nhận thức kiểm soát hành vi 

 SHI: A3, A4: Sự hữu ích của BRT 

b. Phân tích nhân tố (EFA) cho biến phụ thuộc. 
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 Kiểm định tích thích hợp của mô hình phân tích nhân tố EFA 

(Kaiser-Meyer-Olkin) 

Bảng 3.9: Kiểm địn  KMO t  n  đo cho biến phụ thuộc 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .727 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 281.197 

df 3 

Sig. .000 

Thước đo KMO có giá trị = 0,727 thỏa điều kiện 0,5 ≤ KMO ≤ 1  

Kết luận: phân tích nhân tố là phù hợp với dữ liệu thực tế. 

 Kiểm định tính tƣơng quan giữa các biến quan sát (Bartlett's 

Test) 

Sử dụng kiểm định Bartlett (Bartlett's Test) trong bảng 3.4 

Kiểm định giả thuyết H0: hệ tương quan bằng không 

Kết quả kiểm định Bartlett's Test có giá trị Sig. = 0,000 < 0,05  

Kết luận: các biến quan sát có tương quan với nhau  

 Kiểm định phƣơng sai trích của các yếu tố (% Cumulative 

variance) 

Trong bảng tổng phương sai trích (Total Variance Explained) ở phụ lục 

7, tiêu chuẩn chấp nhận phương sai trích > 50%.  

Trong bảng kết quả phân tích trên cho thấy, tổng phương sai trích (Total 

Variance Explained) ở dòng Component số 1 và cột Cumulative % có giá trị 

phương sai cộng dồn của các yếu tố là 77,384% > 50% đáp ứng tiêu chuẩn. 

 Kiểm định hệ số Factor loading 

Hệ số tải nhân tố Factor Loading >=0.55 cỡ mẫu khoảng 100 -> 350, 

nghiên cứu này sử dụng kích thước mẫu điều tra 213 doanh nghiệp. 



68 

Kết quả phân tích EFA đươc trình bày ở phụ lục 7 cho các biến phụ 

thuộc cho thấy, hệ số tải nhân tố của các biến quan sát đều thỏa điều kiện khi 

phân tích nhân tố là hệ số Factor Loading >=0,55 và số nhân tố tạo ra khi 

phân tích nhân tố là 1 nhân tố, không có biến quan sát nào bị loại.  

 YD: G1, G2, G3 tên nhân tố “Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt”  

 Các biến quan sát trong nhân tố “Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt” đã 

thỏa điều kiện phân tích Cronbach’s Alpha. H1+ 

3.2.3. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Các giả thiết của mô hình nghiên cứu: 

H1: Nhận thức sự hữu ích của BRT đồng biến với ý định sử dụng xe buýt 

H2: Nhận thức sự hấp dẫn của PTCN nghịch biến với ý định sử dụng xe buýt 

H3: Nhận thức cá nhân đồng tiến với ý định sử dụng xe buýt 

H4: Chất lượng dịch vụ BRT đồng tiến với ý định sử dụng xe buýt 

H5: Nhận thức kiểm soát hành vi đồng tiến với ý định sử dụng xe buýt 

H5+ 

H1+ 

H2+ 

H3+ 

H4+ 

Sự hấp dẫn của PTCN 

Nhận thức cá nhân 

Chất lượng dịch vụ xe buýt 

Nhân tố nhân khẩu học 

Nhận thức kiểm soát hành 

vi 

Ý định sử dụng dịch vụ xe 

buýt 

Nhận thức sự hữu ích của 

xe buýt 
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3.2.4. Phân tích hồi quy đa biến. 

a. Kiểm định hệ số hồi quy (Coefficients)  

Bảng 3. 10: Kiểm định hệ số hồi quy (Coefficients) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 
Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -3.179E-17 .041  .000 1.000   

Nhận thức cá nhân .369 .041 .369 9.048 .000 1.000 1.000 

Sự hấp dân của PTCN -.259 .041 -.259 -6.347 .000 1.000 1.000 

Chất lượng dịch vụ BRT .627 .041 .627 15.398 .000 1.000 1.000 

Nhận thức kiểm soát hành vi .204 .041 .204 4.997 .000 1.000 1.000 

Sự hữu ich của BRT .136 .041 .136 3.343 .001 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Ý định sử dụng dịch vụ BRT 

Nhận diện các biến độc lập có ý nghĩa:  

Từ kết quả trên kết luận:  

Các biến NTCN, PTCN, CLDV, KSHV, SHI có mức ý nghĩa Sig≤0.05 

nên 5 biến độc lập tương quan và có ý nghĩa với biến phụ thuộc (YD) Ý định 

sử dụng dịch vụ BRT  với độ tin cậy trên 99%. 

b. Kiểm định mứ  độ phù hợp mô hình (Adjusted R Square, ANOVA) 

 Mứ  độ giải thích của mô hình (Adjusted R Square)  

Bảng 3. 11: Tóm tắt mô hình 

Model Summary
b
 

Model R 
R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 
Durbin-

Watson R Square 

Change 

F 

Change 
df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .810
a
 .656 .648 .59324204 .656 79.076 5 207 .000 1.976 

a. Predictors: (Constant), Sự hữu ích của BRT, Nhận thức 

kiểm soát hành vi, Nhận thức cá nhân 

   

b. Dependent Variable: Ý định sử dụng dịch vụ BRT       

Ý nghĩa của R
2
 điều chỉnh. R

2
 điều chỉnh = 0,648 (kiểm định F, 

Sig≤0.05). 64,8% thay đổi của (YD) Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt  được 

giải thích bởi 5 biến độc lập NTCN, PTCN, CLDV, KSHV, SHI 
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 Mứ  độ phù hợp mô hình: Phân tíc  p  ơn  s   A OVA  

Bảng 3. 12: P ân tí   p  ơn  s   A OVA 

ANOVA
b
 

Model 

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

1 Regression 139.149 5 27.830 79.076 .000
a
 

Residual 72.851 207 .352   

Total 212.000 212    

a. Predictors: (Constant), Sự hữu ích của BRT, Nhận thức kiểm soát hành vi, 

Nhận thức cá nhân 

b. Dependent Variable: Ý định sử dụng dịch vụ 

BRT 

  

Độ tin cậy 99% (Sig ≤ 0,01). Chứng tỏ mô hình lý thuyết phù hợp với 

thực tế. Các biến độc lập có tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc trong 

mô hình. 

c. Kiểm định hiện t ợng tự t ơn  qu n  ủa phần    (Auto orrel t on) 

Tự tương quan là hiện tượng các sai số ngẫu nhiên có mối liên hệ tương 

quan nhau, khi đó có thể xảy ra hiện tượng tự tương quan.  

Hậu quả của tự tương quan của các phần dư:  

  Các ước lượng OLS (Ordinary Least Square) vẫn là các ước lượng 

tuyến tính không chệch nhưng không hiệu quả (vì phương sai không nhỏ 

nhất)  

  Phương sai của các ước lượng là các ước lượng chệch, vì vậy các kiểm 

định T và F không còn hiệu quả.  

  Các dự báo về biến phụ thuộc không chính xác.  

Dùng kiểm định d của Durbin-Watson để kiểm định hiện tượng tự tương 

quan của phần dư 

Trị số thống kê (d) = 1,976 
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Số quan sát = 213, số tham số (k-1) = 5, mức ý nghĩa 0.01 (99%) trong 

Bảng thống kê Durbin – Watson, dL (Trị số thống kê dưới) = 1,643 và dU (Trị 

số thống kê trên) = 1,704 

dU  = 1,725 < d = 1,976 <  (4 - du= 2,275). 

Kết luận: Không có hiện tượng tự tương quan giữa các phần dư trong mô 

hình, mô hình có ý nghĩa. 

d. Kiểm định hiện t ợn  đ   ộng tuyến (Multiple Collinearity) 

Bảng 3. 13 Kiểm định hiện t ợn  đ   ộng tuyến 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 
Std. 

Error 
Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -3.179E-17 .041  .000 1.000   

Nhận thức cá 

nhân 
.369 .041 .369 9.048 .000 1.000 1.000 

Sự hấp dân của 

PTCN 
-.259 .041 -.259 -6.347 .000 1.000 1.000 

Chất lượng dịch 

vụ BRT 
.627 .041 .627 15.398 .000 1.000 1.000 

Nhận thức kiểm 

soát hành vi 
.204 .041 .204 4.997 .000 1.000 1.000 

Sự hữu ich của 

BRT 
.136 .041 .136 3.343 .001 1.000 1.000 

a. Dependent Variable: Ý định sử dụng 

dịch vụ BRT 
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Model 

Correlations 

Collinearity 

Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant)      

Nhận thức cá nhân .369 .532 .369 1.000 1.000 

Sự hấp dân của 

PTCN 
-.259 -.404 -.259 1.000 1.000 

Chất lượng dịch 

vụ BRT 

Nhận thức kiểm 

soát hành vi 

Sự hữu ích của 

BRT 

.627 

.204 

.136 

.731 

.328 

.226 

.627 

.204 

.136 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

Bảng trên cho thấy giá trị Variance Inflation Factor (Độ phóng đại 

phương sai) VIF < 10. Kết luận: Không có hiện tượng đa cộng tuyến trong mô 

hình. 

Từ kết quả hồi quy, Ý định sử dụng BRT được biểu diễn qua công thức 

sau đây 

Fy = 0.627*CLDV + 0.369*NTCN + 0.204*KSHV + 0.136*SHI – 

0.259*PTCN 

Trong đó:  Fy: Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt   

   CLDV: Chất lượng dịch vụ BRT 

   NTCN: Nhận thức cá nhân 

   KSHV: Nhận thức kiểm soát hành vi 

   SHI: Sự hữu ích của BRT  

   PTCN: Sự hấp dẫn của phương tiện cá nhân (PTCN) 



73 

Diễn giải kết quả 

Để xác định biến độc lập nào có vai trò quan trọng hơn đối với biến phụ 

thuộc, ta dung hệ số tương quan riêng từng phần (parital correlations). Kết 

quả hồi quy cho thấy Chất lượng dịch vụ BRT ảnh hưởng lớn nhất đến ý định 

sử dụng (Partial = 0.731), kế đến là thành phần Nhận thức cá nhân (Partial = 

0.532),  Nhận thức kiểm soát hành vi (Partial = 0.328), Sự hữu ích của BRT 

(Partial = 0.226). và cuối cùng là thành phần Sự hấp dẫn của phương tiện cá 

nhân (Partial = -0.404). 

3.3. KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT. 

3.3.1. Kiểm định giả thuyết 

Có 5 giả thiết cần được kiểm định, các giả thuyết từ H1 đến H5 trình bày 

mối quan hệ giữa các nhân tố trong thang đo đối với ý định sử dụng xe buýt. 

Dựa vào bảng 3.8  ta được kết quả 

Bảng 3. 14: kết quả kiểm định các giả thiết 

Giả thiết 
Kết quả 

kiểm định 
Sig 

H1: Nhận thức sự hữu ích của BRT đồng biến với 

ý định sử dụng BRT 
Chấp nhận 0.000 < 1% 

H2: Nhận thức sự hấp dẫn của PTCN nghịch biến 

với ý định sử dụng BRT 
Chấp nhận 0.000< 1% 

H3: Nhận thức cá nhân đồng tiến với ý định sử 

dụng BRT 
Chấp nhận 0.000 < 1% 

H4: Chất lượng dịch vụ BRT đồng tiến với ý định 

sử dụng BRT 
Chấp nhận 0.000 < 1% 

H5: Nhận thức kiểm soát hành vi đồng tiến với ý 

định sử dụng BRT 
Chấp nhận 0.01 1% 
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3.3.2. Kiểm định sự khác biệt của các biến định tính. 

Mục đích của việc nghiên cứu định tính là tìm sự khác biệt về ý định sử 

dụng BRT giữa các nhóm, phân biệt dựa trên các yếu tố về nhân khẩu học, 

bao gồm giới tính, độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn, tình trạng hôn nhân. 

Đối với kiểm định sự khác biệt giữa 2 nhóm giới tính, nghiên cứu sử 

dụng phép kiểm định giả thiết về trị trung bình của 2 tổng thể, còn các yếu tố 

còn lại là độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn và tình trạng hôn nhân có từ 3 

nhóm mẫu trở lên thì áp dụng phương pháp phân tích phương sai ANOVA. 

Phương pháp này phù hợp vì nó kiểm định tất cả các nhóm mẫu cùng một lúc 

với khả năng phạm sai lầm chỉ 5%. Kết quả chi tiết của kiểm định được trình 

bày ở phụ lục 9 

a. Kiểm địn  ý định sử dụng giữa phái nam và nữ. 

Kiểm định Levene test được tiến hành với giả thiết H0 rằng phương sai 

của 2 tổng thể bằng nhau. Kết quả kiểm định cho giá trị sig= 0,398 > 0.05 cho 

thấy phương sai giữa 2 giới tính không khác nhau. Vì thế, trong kết quả kiểm 

định Independent Samples Test, tác giả sử dụng kết quả variance assumed có 

sig>0,05 (sig=0,569). Do đó, không có sự khác biệt giữa phái nam và phái nữ 

đối với ý định sử dụng BRT. 

b. Kiểm địn  ý định sử dụng giữa nhữn  n      ó độ tuổi khác nhau. 

Theo kết quả Test of Homogeneity of Variance, với mức ý nghĩa sig = 

0,679>0,05 có thể nói phương sai đánh giá về ý định sử dụng BRT giữa các 

độ tuổi không khác nhau một cách có ý nghĩa thống kê. Như vậy, kết quả 

phân tích ANOVA có thể sử dụng được. 

Theo kết quả phân tích ANOVA, với mức ý nghĩa sig=0,099>0,05 nên 

có thể kết luận không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý định sử dụng 

BRT giữa các độ tuổi. 
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c. Kiểm địn  ý định sử dụng giữa nhữn  n   i có tình trạng hôn 

nhân khác nhau. 

Theo kết quả Test of Homogeneity of Variance, với mức ý nghĩa sig= 

0,523> 0,05 có thể nói phương sai đánh giá về ý định sử dụng BRT giữa 

những đáp viên thuộc các nhóm tình trạng hôn nhân khác nhau một cách có ý 

nghĩa thống kê. Như vậy, kết quả phân tích ANOVA có thể sử dụng được. 

Theo kết quả phân tích ANOVA, với mức ý nghĩa sig= 0,252>0,05 nên 

có thể kết luận không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý định sử dụng 

BRT giữa người có trình độ học vấn khác nhau. 

d. Kiểm địn  ý định sử dụng giữa nhữn  n      ó trìn  độ h c vấn 

khác nhau. 

Theo kết quả Test of Homogeneity of Variance, với mức ý nghĩa sig= 

0,274>0,05 có thể nói phương sai đánh giá về ý định sử dụng BRT giữa 

những người có trình độ học vấn không khác nhau một cách có ý nghĩa thống 

kê. Như vậy, kết quả phân tích ANOVA có thể sử dụng được. 

Theo kết quả phân tích ANOVA, với mức ý nghĩa sig= 0,538>0,05 nên 

có thể kết luận không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý định sử dụng 

BRT giữa người có trình độ học vấn khác nhau. 

e. Kiểm địn  ý định sử dụng giữa nhữn  n   i có thu nhập  khác 

nhau. 

Theo kết quả Test of Homogeneity of Variance, với mức ý nghĩa 

sig=0,674>0,05 có thể nói phương sai đánh giá về ý định sử dụng xe buýt 

giữa những người có mức thu nhập không khác nhau một cách có ý nghĩa 

thống kê. Như vậy, kết quả phân tích ANOVA có thể sử dụng được. 

Theo kết quả phân tích ANOVA, với mức ý nghĩa sig= 0,025<0,05 nên 

có thể kết luận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý định sử dụng BRT 

giữa người có thu nhập khác nhau. 
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3.3.3. Mức độ ảnh hƣởng của từng nhóm nhân tố đến ý định sử dụng 

xe buýt. 

Từ kết quả trên, mức độ ảnh hưởng của từng nhóm nhân tố đối với ý 

định sử dụng BRT từ cao đến thấp như sau: 

Nhận thức cá nhân, nhận thức kiểm soát hành vi và sự hữu ích của BRT. 

Mức độ quan trọng của các yếu tố trong từng nhóm nhân tố đuợc đánh giá 

thông qua trọng số ( factor loading) của từng yếu tố trong kết quả phân tích 

nhân tố, trọng số càng lớn thì vai trò của các yếu tố trong nhóm càng quan 

trọng. Theo đó, một số yếu tố tiêu biểu có mức độ quan trọng nhất trong từng 

nhóm là trách nhiệm bản than đối với môi trường ( 0,831) đối với nhóm Nhận 

thức cá nhân, sử dụng BRT trong tương lai nếu tôi muốn (0,844) trong nhóm 

Nhận thức kiểm soát hành vi, chi phí sử dụng BRT thấp (0,794) trong nhóm 

Sự hữu ích của BRT, tự chủ về mặt thời gian hơn nếu tôi sử dụng PTCN 

(0,761) trong nhóm Sự hấp dẫn của phương tiện cá nhân và các tuyến BRT 

đón trả khách rất đúng giờ (0,763) trong nhóm Chất lượng dịch vụ BRT. 

Tóm lại, chương này đã thống kê mô tả những người được khảo sát, các 

biến độc lập và biến phụ thuộc. Tiếp theo, nghiên cứu đã tiến hành phân tích 

độ tin cậy trước khi phân tích nhân tố. Kết quả phân tích nhân tố đã loại bỏ 

một số biến không phù hợp và rút ra được 5 nhân tố có ảnh hưởng đến ý định 

sử dụng xe buýt, theo thứ tự từ mạnh dần đến yếu dần, đó là: Nhận thức cá 

nhân, sự hấp dẫn của PTCN, Chất lượng dịch vụ BRT, Nhận thức kiểm soát 

hành vi và Sự hữu ích của BRT. Ngoài ra, kết quả kiểm định không có sự 

khác biệt giữa phái nam và phái nữ, giữa những người có độ tuổi, thu nhập, 

trình độ học vấn đối với ý định sử dụng BRT và kết qủa cũng chỉ ra có sự 

khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý định sử dụng BRT của những người thuộc 

các mức thu nhập khác nhau đối với ý định sử dụng BRT 
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CHƢƠNG 4  

HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.1. TÓM TẮT CÁC KẾT QUẢ CHÍNH. 

Mô hình nghiên cứu đề xuất 6 nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng 

BRT bao gồm: Sự hữu ích của BRT, Sự hấp dẫn của PTCN, Nhận thức cá 

nhân, Chuẩn chủ quan, Chất lượng dịch vụ BRT, Nhận thức kiểm soát hành vi 

của BRT với 22 biến quan sát. 

Sau khi đánh giá độ tin cậy của thang đo và phân tích nhân tố, nhân tố 

Chuẩn chủ quan bị loại ra khỏi mô hình. Kết quả phân tích hồi quy đa biến đã 

xác định ý định sử dụng BRT ảnh hưởng bởi 5 nhân tố, xếp theo thứ tự mạnh 

nhất đến yếu dần, đó là Nhận thức cá nhân, sự hấp dẫn của PTCN, Chất lượng 

dịch vụ BRT, Nhận thức kiểm soát hành vi và Sự hữu ích của BRT. Ngoài ra, 

kết quả kiểm định không có sự khác biệt giữa phái nam và phái nữ, giữa 

những người có độ tuổi, thu nhập, trình độ học vấn đối với ý định sử dụng 

BRT và kết qủa cũng chỉ ra có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý định sử 

dụng BRT của những người thuộc các mức thu nhập khác nhau đối với ý định 

sử dụng BRT 

4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH VÀ KIẾN NGHỊ 

Dựa vào kết quả nghiên cứu, một số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao 

ý định sử dụng dịch vụ BRT của người dân thành phố Đà Nẵng. 

Thứ nhất: đối với nhóm nhân tố Nhận thức cá nhân, kết quả nghiên cứu 

cho thấy khi người dân có nhận thức tốt thì ý định sử dụng BRT sẽ càng cao. 

Chính quyền thành phố cần đưa ra những chương trình tuyên truyền cho 

người dân, nhất là trong nhà trường và những nơi công cộng để nâng cao ý 

thức sử dụng BRT nhằm bảo vệ môi trường, giảm rủi ro ùn tăc và tai nạn giao 

thông. 
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Thứ hai, đối với nhóm nhân tố Sự hấp dẫn của PTCN, yếu tố “tự chủ về 

mặt thời gian” đã đóng vai trò quan trọng nhất. Hầu hết người dân trên địa 

bàn Tp. Đà nẵng đều quen sử dụng xe máy nên họ tự chủ thời gian hơn trong 

các chuyển di chuyển của mình. Đối với tình huấn này thì bên thành phố 

muốn giải quyết tốt thì cần phải nâng cao tính tự chủ thời gian khi di chuyển 

trên phương tiện BRT bằng cách tăng cường mạng lưới cũng như khả năng 

phân bố các tuyến BRT trên địa bàn, hạn chế tối đa việc trùng tuyến và tăng 

khả năng kết nối giữa các tuyến. 

Thứ ba, đối với Chất lượng dịch vụ BRT, việc đa dạng hóa sở hữu 

phương tiện hiện nay trên đại bàn có ưu điểm là tạo sự cạnh tranh trong cải 

thiện chất lượng phương tiện nhưng nhược điểm là không đồng nhất về chất 

lượng phục vụ. Một số đơn vị hiện nay chạy theo lợi nhuận mà không chú 

trọng đến hình ảnh VTHKCC bằng BRT vì vậy chính quyền thành phố cần 

chấn chỉnh lại đối với chất lượng dịch vụ BRT, làm sao nâng cao chất lượng 

mà giá thành hợp lý để người dân thấy thật sự thoải mái khi sử dụng BRT. 

Thứ tư, đối với nhóm nhân tố nhận thức kiểm soát hành vi, như đã đề 

cập ở trên, bên chính quyền thành phố nên xây dự những chương trình, 

phương hướng phát kiển thành phố để nâng cho ý thức của người dân về việc 

sử dụng BRT trong tương lai. 

Cuối cùng, đối với nhóm nhân tố  Nhận thức sự hữu ích cảu BRT, kết 

quả nghiên cứu cho thấy yếu tố về mặt thời gian “ tiết kiệm thời gian” và “ chi 

phí sử dụng thấp” có mức độ ảnh hưởng cao nhất. Vì thế, kiến nghị đề xuất 

với Ban quản lý giao thông thành phố cần chú trọng đến yếu tố thời gian của 

người sử dụng BRT. Quy hoạch tại các nhà ga cần phải được thông thoáng và 

hợp lý, tránh tình trạng chờ đợi, ùn tắc khi lên xuống phương tiện. Ngoài ra, 

cần thường xuyên thông tin, cập nhật về lộ trình, thời gian di chuyển của từng 

tuyến BRT trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm giúp người dân có 



79 

thể kiểm soát và tự chủ vè mặt thời gian khi sử dụng BRT. Cùng với đó, cần 

xây dựng một cơ chế giá hợp lý, dựa trên nghiên cứu về mức sẵn long chi trả 

của người dân để có thể bù đắp cho chi phí hoạt động, vừa thu hút được nhiều 

người sử dụng BRT. 

4.3. NHỮNG ĐÓNG GÓP, HẠN CHẾ VÀ HƢỚNG TIẾP THEO 

4.3.1. Đóng góp của đề tài:   

Phương pháp nghiên cứu của đề tài là sử dụng lý thuyết từ các nghiên 

cứu trước trên thế giới về vai trò của ý định đối với hành vi và các yếu tố ảnh 

hưởng đến ý định. Đóng góp của đề tài là kết hợp với lý thuyết từ các nghiên 

cứu trước, nghiên cứu đã xây dựng mô hình và kiểm định thực tiễn mô hình ở 

thành phố Đà Nẵng. Thông qua phương pháp phân tích nhân tố, nghiên cứu 

đã hình thành 5 nhóm nhân tố có ảnh hưởng đến ý định sử dụng BRT của 

người dân TP. Đà Nẵng; đó là Nhận thức cá nhân, sự hấp dẫn của PTCN, 

Chất lượng dịch vụ BRT, Nhận thức kiểm soát hành vi và Sự hữu ích của 

BRT  

4.3.2. Các hạn chế và hƣớng nghiên cứu tiếp theo của đề tài 

Thứ nhất, số lượng mẫu trong nghiên cứu chỉ có 213 mẫu, thật sự là còn 

ít so với một nghiên cứu định lượng. Do đối điều kiện giới hạn nên nghiên 

cứu chưa đa dạng hóa được đối tượng nghiên cứu, chủ yếu là tập trung vào 

học sinh – sinh viên và nhân viên văn phòng. 

Thứ hai, ý định sử dụng chịu sự ảnh hưởng của rất nhiều nhóm yếu tố 

nhưng đề tài chỉ tập trung vào 5 nhóm nhân tố là Nhận thức cá nhân, sự hấp 

dẫn của PTCN, Chất lượng dịch vụ BRT, Nhận thức kiểm soát hành vi và Sự 

hữu ích của BRT. Kết quả mô hình chỉ giải thích được 64,8% ý định sử dụng. 

Thứ ba là hạn chế của phương pháp phân tích dữ liệu, nghiên cứu sử 

dụng công cụ phân tích hồi quy đa biến để xác định mối quan hệ giữa các 
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biến độc lập và biến phụ thuộc. Tuy nhiên, phép phân tích này không cho thấy 

mối quan hệ giữa các biến độc lập với nhau. 

Thứ tư là giải pháp còn mang tính định tính và chưa đánh giá được 

những trở ngại khi thực hiện các giải pháp trên 

Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài là tăng số lượng mẫu khảo sát, 

đưa thêm nhân tố vào mô hình nghiên cứu và đa dạng hóa đối tượng khảo sát. 

Đồng thời, sử dụng mô hình phương trình cấu trúc SEM ( structural Equation 

Modelling) để nghiên cứu mối quan hệ giữa các biến độc lập. 
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phủ phê duyệt Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai 

đoạn từ năm 2012 đến năm 2020; 

Căn cứ Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ Giao 

thông vận tải về việc quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải hành khách, 

vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;      

Căn cứ Thông tư số 49/2012/TT-BGTVT ngày 12/12/2012 của Bộ Giao 

thông vận tải v/v quy định ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Bến xe khách; 

Căn cứ Thông tư số 56/2011/TT-BGTVT ngày 12 tháng 12 năm 2012 của 

Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành 06 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương 

tiện cơ giới đường bộ; 

Căn cứ Thông tư số 08/2011/TT-BGTVT ngày 08 tháng 03 năm 2011 của 

Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị 

giám sát hành trình; 

Căn cứ Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2015 của 

UBND thành phố Đà Nẵng về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho 

VTHK bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Công văn số 2904/BGTVT-VT ngày 16/01/2012 của Bộ Giao thông 

vận tải về việc Quy hoạch phát triển VTHKCC bằng xe buýt giai đoạn 2012 – 2020 

của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 24/01/2015 của UBND 

thành phố Đà Nẵng “Ban hành Quy định một số nội dung về mua sắm, quản lý đầu 

tư và xây dựng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng”; 

Căn cứ Quyết định số 8429/QĐ-UBND ngày 15/10/2012 của Chủ tịch 

UBND thành phố Đà Nẵng về Phê duyệt Đề án Xã hội hóa hoạt động vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng (D61); 

http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-63-2014-TT-BGTVT-to-chuc-quan-ly-van-tai-hanh-khach-hang-hoa-bang-xe-o-to-dich-vu-ho-tro-van-tai-257149.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-63-2014-TT-BGTVT-to-chuc-quan-ly-van-tai-hanh-khach-hang-hoa-bang-xe-o-to-dich-vu-ho-tro-van-tai-257149.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-63-2014-TT-BGTVT-to-chuc-quan-ly-van-tai-hanh-khach-hang-hoa-bang-xe-o-to-dich-vu-ho-tro-van-tai-257149.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-63-2014-TT-BGTVT-to-chuc-quan-ly-van-tai-hanh-khach-hang-hoa-bang-xe-o-to-dich-vu-ho-tro-van-tai-257149.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-63-2014-TT-BGTVT-to-chuc-quan-ly-van-tai-hanh-khach-hang-hoa-bang-xe-o-to-dich-vu-ho-tro-van-tai-257149.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-63-2014-TT-BGTVT-to-chuc-quan-ly-van-tai-hanh-khach-hang-hoa-bang-xe-o-to-dich-vu-ho-tro-van-tai-257149.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-63-2014-TT-BGTVT-to-chuc-quan-ly-van-tai-hanh-khach-hang-hoa-bang-xe-o-to-dich-vu-ho-tro-van-tai-257149.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-63-2014-TT-BGTVT-to-chuc-quan-ly-van-tai-hanh-khach-hang-hoa-bang-xe-o-to-dich-vu-ho-tro-van-tai-257149.aspx
http://thuvienphapluat.vn/van-ban/Giao-thong-Van-tai/Thong-tu-63-2014-TT-BGTVT-to-chuc-quan-ly-van-tai-hanh-khach-hang-hoa-bang-xe-o-to-dich-vu-ho-tro-van-tai-257149.aspx


 

Căn cứ Quyết định số 8087 /QĐ-UBND ngày 19/11/2013 của Chủ tịch 

UBND thành phố Đà Nẵng về Phê duyệt Đề án “Quy hoạch phát triển vận tải hành 

khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2013 – 2020 và tầm 

nhìn đến năm 2030”; 

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Thông báo số 144/TB-VP ngày 

13/5/2013, Công văn số 1182/VP-QLĐTư ngày 23/5/2013, Thông báo số 190/TB-

VP ngày 14/6/2013; Công văn số 6256/UBND-QLĐTư ngày 19/7/2013 và Thông 

báo số 258/Tb-VP ngày 14/8/2014; 

Căn cứ Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 26/11/2013 của UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc Quy định tổ chức, quản lý và khai thác vận tải hành 

khách bằng xe buýt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; 

Căn cứ Quyết định số 6496/QĐ-UBND ngày 15/9/2014 của Chủ tịch UBND 

thành phố Đà Nẵng về việc phê duyệt phương án đầu tư các tuyến vận tải hành 

khách công cộng (VTHKCC) bằng xe buýt giai đoạn 2015-2020; 

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 1711/UBND-QLĐTư 

ngày 10/3/2015 về việc bổ sung đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế tuyến, dự toán và 

hồ sơ mời thầu cho 05 tuyến xe buýt trợ giá; 

Theo chủ trương của UBND thành phố tại Công văn số 10107/UBND-

QLĐTư ngày 08/11/2014 v/v bổ sung gói thầu tư vấn lập hồ sơ hạng mục xây dựng 

cơ sở hạ tầng 05 tuyến xe buýt trợ giá của thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 8181/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 của Chủ tịch 

UBND thành phố Đà Nẵng v/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đấu thầu 

tổng thể Dự án Phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng; 

Theo nội dung Quyết định số 1104/QĐ-SGTVT ngày 23/12/2014 của Giám 

đốc Sở Giao thông Vận tải v/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu, gói thầu: khảo sát, 

lập hồ sơ thiết kế - dự toán và hồ sơ mời thầu, hạng mục: Xây dựng cơ sở hạ tầng 

05 tuyến xe buýt trợ giá của thành phố Đà Nẵng; 

Theo nội dung Công văn số 114/TTĐTH&VTCC ngày 10/4/2015 của Trung 

tâm điều hành đèn tín hiệu và vận tải công cộng góp ý về hồ sơ thiết kế kỹ thuật 05 

tuyến buýt trợ giá; 

Xét đề nghị của Sở Giao thông Vận tải tại Tờ trình số 1642/TTr-SGTVT 

ngày 18/5/2015 v/v phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật cho 05 tuyến buýt có trợ giá 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, 



 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật: 

 1. Tên dự án: Đầu tư các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt 

giai đoạn 2015 – 2020. 

 2. Hạng mục: Cung cấp phương tiện và dịch vụ vận tải hành khách công 

cộng cho 05 tuyến xe buýt trợ giá. 

 3. Chủ đầu tƣ: UBND thành phố Đà Nẵng 

 4. Điều hành dự án: Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải 

hành khách công cộng. 

 5. Đơn vị tƣ vấn: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị bền vững (SUD)  

 6. Địa điểm thực hiện: Thành phố Đà Nẵng. 

 7. Nội dung thiết kế và các thông số kỹ thuật chủ yếu của 05 tuyến: 

a) Các chỉ tiêu vận hành tuyến: 

STT Chỉ tiêu 
Đơn 

vị 

Kí hiệu tuyến 

Số 5 Số 7 Số 8 Số 11 Số 12 

1 

Lộ trình tuyến 

 

Nguyễn 

Tất Thành–

Xuân Diệu 

Xuân Diệu 

–Metro–

Phạm Hùng 

Thọ Quang 

–Phạm 

Hùng 

Xuân Diệu 

–Siêu thị 

Lotte 

Thọ Quang 

– Sân bay 

Trường Sa 

2 

Cự ly 

Km 

Đi: 12,6 

km 

Về: 12,6 

km 

Đi:13,5 

km 

Về:14,3km 

Đi: 

16,1km 

Về: 

16,1km 

Đi: 

11,2km 

Về: 

11,2km 

Đi: 

21,7km 

Về: 

21,7km 

3 
Quãng đường 

huy động 
Km 10 10 10 10 10 

4 
Số điểm dừng đỗ 

Điểm 
Đi: 21 

Về: 20 

Đi: 21 

Về: 26 

Đi: 24 

Về: 24 

Đi: 23 

Về: 23 

Đi: 32 

Về: 32 

5 

Thời gian hoạt 

động 

Giờ 

Từ 5g00 đến 21g00 (16giờ) 

 - Giờ cao điểm: 6g30 – 8h30, 16h00 – 19h00. 

 - Giờ bình thường: 5h00 – 6g30, 8h30 – 16h00, 19h00 – 

21h00 

6 
Thời gian chờ tại 

đầu A 
Phút 5 5 5 5 5 



 

7 
Thời gian chờ tại 

đầu B 
Phút 5 5 5 5 5 

8 
Thời gian dừng 

tại 1 điểm 
Giây 30 30 30 30 30 

9 
Thời gian mở 

tuyến 
Giờ 5:00 5:00 5:00 5:00 5:00 

10 
Thời gian đóng 

tuyến 
Giờ 21:00 21:00 21:00 21:00 21:00 

10 

Tổng thời gian 

hoạt động của 

tuyến trong ngày 

Giờ 16 16 16 16 16 

11 
Thời gian giãn 

cách chạy xe 
Phút 

Cao  

điểm:10 

Bình 

thường: 20 

Cao 

điểm:10 

Bình 

thường: 20 

Cao 

điểm:10 

Bình 

thường: 20 

Cao 

điểm:10 

Bình 

thường: 20 

Cao 

điểm:10 

Bình 

thường: 20 

12 
Thời gian chạy xe 

Phút 
Đi: 45,5 

Về: 45,5 

Đi: 50,1 

Về: 50,1 

Đi: 55,6 

Về: 55,6 

Đi: 43,4 

Về: 43,4 

Đi: 73,1 

Về: 73,1 

13 Thời gian 1 vòng Phút 91 100,2 111,2 86,8 146,2 

14 Vận tốc khai thác Km/h 15 15,1 15,9 13,9 16,7 

15 
Số xe vận doanh 

ngày thường 
Xe 9 10 11 9 15 

16 Số xe kế hoạch Xe 10 11 13 10 17 

17 
Số lượt xe chạy 1 

ngày 
Lượt 120 120 120 120 120 

18 
Số lượt xe chạy 1 

năm 
Lượt 43.800 43.800 43.800 43.800 43.800 

19 
Tổng số km xe 

chạy trong 5 năm 
Km 3.087.900 3.409.100 3.927.400 2.781.300 5.299.800 

20 

Sản lượng dự báo 

hành khách 5 

năm  

HK 3.316.390 4.808.620 3.850.750 2.782.030 4.493.150 

 



 

b) Lựa ch n p  ơn  t ện:  

Phương tiện theo Quy chuẩn kỹ thuật Việt Nam được Cục đăng kiểm Việt 

Nam cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. 

- Xe đầu tư mới 100% kết hợp với hệ thống kiểm soát vé tự động và lắp đặt 

thiết bị giám sát hành trình có gắn camera quản lý doanh thu. 

- Xe buýt 40 chỗ (B40).  

- Tiêu chuẩn khí thải: Không thấp hơn Euro III. 

c) Yêu cầu dịch vụ: 

Tuân thủ theo Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 10/9/2014 về 

kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô và Thông tư số 63/2014/TT-

BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ngày 07/11/2014 quy định về tổ chức, quản lý 

hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận 

tải đường bộ, cụ thể:     

- Xe chạy đúng lộ trình, dừng đỗ đúng điểm dừng; 

- Xe sạch bên trong, bên ngoài; 

- Thái độ phục vụ của lái xe và nhân viên phục vụ trên xe văn minh lịch sự, 

đảm bảo an ninh trật tự trên xe; 

- Xe chạy đúng giờ theo biểu đồ đã phê duyệt; 

- Bán vé đúng giá vé niêm yết, giao vé cho hành khách khi thu tiền; 

- Đảm bảo an ninh trật tự trên xe; 

- Không chở động vật tươi sống, thực phẩm có mùi hôi tanh và hàng hóa trên 

xe; 

- Lái xe, nhân viên phục vụ trên xe phải mặc đồng phục, đeo thẻ tên nhân viên; 

- Lái xe phải bật điều hòa khi đang hoạt động trên tuyến; 

(Đính kèm hồ sơ thiết kế kỹ thuật 05 tuyến xe buýt trợ giá do tư vấn lập). 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Đà Nẵng; 

Trưởng ban Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên thành phố Đà Nẵng; 
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Giám đốc Trung tâm điều hành đèn tín hiệu giao thông và Vận tải hành khách công 

cộng; Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển đô thị bền vững và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị có 7ong quan căn cứ Quyết định thực hiện./.  



 

Phụ lục 3: Bảng câu hỏi để điều tra sơ bộ 

MÔ TẢ VỀ HỆ THỐNG XE BUÝT NHANH (BRT) 

 

BRT là hệ thống phương tiện vận 

chuyển hành khách khối lượng 

lớn. Hiện tại, TP. Đà Nẵng đang 

nghiên cứu và triển khai với lộ 

trình dự kiến như sau 

 

Tuyến BRT chính số 1: đường 

số 5 KCN Hòa Khánh; Nguyễn 

Lương Bằng, Tôn Đức 

Thắng, Điện Biên Phủ, Nguyễn 

Tri Phương, Nguyễn Văn Linh, 

Cầu Rồng, Ngô Quyền, Ngũ 

Hành Sơn, Lê Văn Hiến và Trần 

Đại Nghĩa. 

Tuyến số 1 (R1): Điểm đầu từ 

công viên 29/3 tới Hội An (bến 

xe buýt hiện tại) qua đường 

Nguyễn Tri Phương, Nguyễn 

Văn Linh, Cầu Rồng, Ngô 

Quyền, Ngũ Hành Sơn, Lê Văn 

Hiến, Trần Đại Nghĩa và Lê 

Hồng Phong (Thành phố Hội 

An). 

Tuyến số 2 (R2): Điểm đầu từ 

công viên 29/3 đi Sơn Trà (Thọ 

Quang) qua đường Nguyễn Tri 

Phương, Nguyễn Hữu Thọ, cầu 

Trần Thị Lý, Ngô Quyền, Yết 

Kiêu và Lê Đức Thọ. 

Tuyến số 3 (R3): Điểm đầu sân 

bay Đà Nẵng tới Bà Nà Hills 

(điểm đỗ xe ô tô và xe buýt) đi 

qua đường Nguyễn Tri Phương, 

Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng, 

Âu Cơ và TL 602 đến KDL Bà 

Nà. 



 

THƢ NGỎ 

Xin chào anh/chị. 

Tôi tên là Nguyễn Văn Hải, là học viên cao học tại trường ĐH Kinh Tế 

Đà Nẵng. Hiện tôi đang nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

  ởn  đến ý định sử dụng dịch vụ xe buýt củ  n   i dân thành phố Đà 

Nẵn .”. Tôi rất mong sự hỗ trợ, hợp tác của anh/chị bằng việc trả lời các câu 

hỏi sau đây. Nội dung trả lời của quý anh/chị chỉ sử dụng cho mục đích 

nghiên cứu và được trình bày ở dạng thống kê. Các thông tin cá nhân của 

người trả lời sẽ được giữ bí mật và không tiết lộ ra bên ngoài. Vì vậy tôi rất 

mong quý anh/chị vui lòng trả lời một cách trung thực, khách quan các câu 

hỏi nhằm giúp kết quả nghiên cứu phản ánh đúng thực tế. 

Chân thành cảm ơn anh chị! 

Xin anh/chị vui lòng trả lời các câu hỏi dƣới đây bằng cách đánh dấu X 

vào câu trả lời 

1. Anh/chị có từng sử dụng dịch vụ xe buýt trong 6 tháng gần đây chưa? 

□ Có □ Chưa 

i. Anh/chị vui lòng cho biết phương tiện thường xuyên sử dụng trong 6 tháng 

qua 

□ Đi bộ □ Xe buýt □ Xe đạp 

□ Xe máy □ Xe hơi 
 

 

j. Khoảng cách trung bình mà Anh/chị di chuyển trong ngày. 

□ Dưới 3.5km/lần □ Từ 3.5 km đến dưới 7 km/lần 

□ Từ 7 km đến dưới 15 km/lần □ Từ 15 km/lần trở lên 
 

k. Các tuyến xe buýt (xem ở tr.1) có đi qua nhà, trường hay cơ quan 

mà Anh/chị di chuyể hằng ngày hay không. 



 

□ Có □ Chưa 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ XE 

BUÝT 

Anh/chị vui 10ong cho biết mức độ đồng ý  đối với từng câu nhận định dưới 

đây 

1: hoàn toàn không đồng ý                      5: hoàn toàn đồng ý 

MH sự hữu ích của xe buýt Mức độ đồng ý 

A1 Tôi nghĩ sử dụng BRT là thuận tiện 1 2 3 4 5 

A2 Tôi nghĩ sử dụng BRT là an toàn 1 2 3 4 5 

A3 Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giảm rủi ro tai nạn giao thông 1 2 3 4 5 

A4 Tôi nghĩ chi phí sử dụng BRT thấp 1 2 3 4 5 

A5 Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giảm ô nhiểm môi trường 1 2 3 4 5 

 Sự hấp dẫn của phƣơng tiện cá nhân (PTCN) Mức độ đồng ý 

B1 Tôi nghĩ sử dụng PTCN thuận tiện hơn BRT 1 2 3 4 5 

B2 Tôi có thể đi mọi nơi trong thành phố Đà Nẵng bằng PTCN 1 2 3 4 5 

B3 Tôi nghĩ khi di chuyển bằng PTCN sẽ nhanh hơn BRT 1 2 3 4 5 

B4 Tôi nghĩ sẽ tự chủ về thời gian hơn nếu tôi sử dụng PTCN 1 2 3 4 5 

B5 Tôi đã quen với việc sử dụng PTCN 10ong ngày 1 2 3 4 5 

 Nhận thức cá nhân Mức độ đồng ý 

C1 
Tôi cảm thấy việc sử dụng phương tiện BRT là trách nhiệm của 

bản 10ong tôi đối với môi trường 
1 2 3 4 5 

C2 
Việc sử dụng phương tiện BRT sẽ làm giảm tai nạn giao thông và 

ô nhiểm môi trường 
1 2 3 4 5 

C3 Tôi sẵn 10ong sử dụng thường xuyên phương tiện BRT 1 2 3 4 5 

 Chuẩn chủ quan Mức độ đồng ý 

D1 
Hầu hết những người quan trọng xung quanh tôi đều ủng hộ tôi sử 

dụng BRT 
1 2 3 4 5 

D2 Hầu hết bạn bè của tôi sẽ sử dụng BRT trong tương lai 1 2 3 4 5 



 

 Chất lƣợng dịch vụ BRT Mức độ đồng ý 

E1 Việc sử dụng dịch vụ BRT là thật sự thoải mái 1 2 3 4 5 

E2 Chi phí sử dụng BRT là thấp hơn so với sử dụng PTCN 1 2 3 4 5 

E3 Các tuyến BRT đón trả khách rất đúng giờ.  1 2 3 4 5 

E4 Nhân viên phục vụ rất lịch sự. 1 2 3 4 5 

 Nhận thức kiểm soát hành vi Mức độ đồng ý 

F1 
Đối với tôi, việc thực hiện các chuyến đi bằng phương tiên BRT 

là dễ dàng 
1 2 3 4 5 

F2 Việc sử dụng phương tiện BRT là hoàn toàn do tôi quyết định 1 2 3 4 5 

F3 Tôi sẽ sử dụng phương tiện BRT trong tương lai nếu tôi muốn 1 2 3 4 5 

 Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt Mức độ đồng ý 

G1 Tôi có ý định sử dụng dịch vụ BRT 1 2 3 4 5 

G2 Tôi có kế hoạt sử dụng dịch vụ BRT trong tương lai 1 2 3 4 5 

G3 Tôi sẽ cố gắng để sử dụng phương tiện BRT 1 2 3 4 5 

G4 Tôi sẽ sử dụng dịch vụ BRT 1 2 3 4 5 

 



 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

l. Giới tính của Anh/chị: 

m.  Nơi ở hiện tại TP Đà Nẵng: Quận/Huyện: 

n. Nơi làm việc của Anh/chị: Quận/Huyện: 

o. Xin vui 12ong cho biết tuổi của Anh/chị: 

□ Dưới 18 tuổi □ Từ 18 tuổi đến dưới 22 tuổi 

□ Từ 22 tuổi đến dưới 30 tuổi □ Từ 30 tuổi đến dưới 40 tuổi 

□ Từ 40 tuổi đến dưới 50 tuổi □ Trên 50 tuổi 
 

p. Trình trạng hôn nhân của bạn 

□ Chưa có gia đình □ Đã có gia đình và chưa có con □ Đã có gia đình và có con 

q. Trình độ học vấn của Anh/chị 

□ <=12 □ Đại học/cao đẳng □ Sau đại học 
 

r. Nghề nghiệp của Anh/chị 

□ Học sinh/sinh viên □ Công nhân □ Nhân viên văn phòng 

□ Doanh nhân/Nhà quản lý □ Nghỉ hưu □ Khác……………….. 

 
s. Xin vui 12ong cho biết thu nhập của Anh/chị 

□ Dưới 5 triệu đồng/tháng □ Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng/tháng 

□ Từ 10 triệu đến dưới 15 triệu đồng/tháng □ Từ 15 triệu đồng/tháng trở lên 
 

Cảm ơn anh/chị đã cung cấp thông tin !



 

Phụ lục 4: Báo cáo nội dụng khảo sát sơ bộ 

i. Số lƣợng và đối tƣợng khảo sát sơ bộ: 15 đối tƣợng đƣợc khảo sát 

Thống kê mô tả về các đối tượng được khảo sát sơ bộ 

 

Hôn nhân    Học vấn   

Chưa có gia đình 10 66.7  ≤ 12 0 0 

Đã có gia đình và chưa có con 1 6.7  Đại học/Cao đẳng 9 60.0 

Đã có gia đình và có con 4 26.7  Sau đại học 6 40.0 

 

  

 

 

 

 

 

 

Tuổi    Nghề nghiệp   

dưới 18 tuổi 0 0  Học sinh/sinh viên 5 33.3 

từ 18 tuổi đến dưới 22 tuổi 4 26.7  Công nhân 0 0 

từ 22 tuổi đến dưới 30 tuổi 6 40.0  Nhân viên văn phòng 8 53.3 

từ 30 tuổi đến dưới 40 tuổi 3 20.0  Doanh nhân/nhà quản lý 2 13.3 

từ 40 tuổi đến dưới 50 tuổi 1 6.7  Nghỉ hưu 0 0 

trên 50 tuổi 1 6.7     

Thu nhập    Giới tính   

Dưới 5 triệu đồng/tháng 10 66.7  Nam 5 33.3 

Từ 5 đến dưới 10  triệu đồng/tháng 5 33.3  Nữ 10 66.7 

Từ 10 đến dưới 15  triệu đồng/tháng 0 0     

Từ 15  triệu đồng/tháng trở lên 0 0     

Khoảng cách di chuyển trung bình   

Dưới 3.5 km/lần 3 20.0 

Từ 3.5 đến dưới 7 km/lần 4 26.7 

Từ 7 đến dưới 15 km/lần 5 33.3 

Từ 15 km/lần trở lên 3 20.0 



 

ii. Kết quả phân tích độ tin cậy 

Kết quả phân tích độ tin cậy cho thấy, tất cả các biến đều có hệ số Cronbach’s 

Alpha lớn hơn 0.6. Vì vậy, ta có thể chấp nhận các nhân tố để tiếp tục đưa vào 

nghiên cứu chính thức. 

Nhóm yếu tố Cronbach’s Alpha 

Sự hữu ích của BRT 0.848 

Sự hấp dẫn của PTCN 0.839 

Nhận thức cá nhân 0.723 

Chuẩn chủ quan 0.908 

Chất lượng dịch vụ BRT 0.850 

Nhận thức kiểm soát hành vi 0.842 

 

iii. Nội dung góp ý đối với các nhóm nhân tố. 

Nhìn chung các đối tượng được phỏng vấn đều đồng ý với các nhóm nhân tố tố tác 

động đến ý định sử dụng dịch vụ BRT. Tuy nhiêu, vẫn có một số ý kiến góp ý cho 

bảng câu hỏi và tác giả sẽ sửa lại theo những góp ý này, cụ thể như sau: 

- Việc đưa mũi tên từ 1: hoàn toàn không đồng ý đến 5: hoàn toàn đồng ý 

khiến nhiều người còn mơ hồ, không hiểu 2,3,4 là sẽ như thế nào. Vì vậy, tác 

giả sẽ trình bày rõ ra cho mọi người biết. 

- Đối với thang đo A5, một số ý kiến cho rằng sẽ đã trùng với C2, nên tác giả 

sẽ bỏ thang đo  A5. 

- Đối với thang đo G1 và G4, nhiều ý kiến cũng cho rằng “tôi có ý định sử 

dụng” và “tôi sẽ sử dụng” về mặt ý nghĩa cũng tương tự nhau nên tác giả 

quyết định loại bỏ thang đo G4. 

- Cuối cùng, có ý kiến nên đưa thêm phần đóng góp ý kiến vào cuối cùng để 

người phỏng vấn có thể nêu lên ý kiến của bản thân. 



 

Phụ lục 5: Bảng câu hỏi để điều tra chính thức 

MÔ TẢ VỀ HỆ THỐNG XE BUÝT NHANH (BRT) 

 

BRT là hệ thống phương tiện vận 

chuyển hành khách khối lượng 

lớn. Hiện tại, TP. Đà Nẵng đang 

nghiên cứu và triển khai với lộ 

trình dự kiến như sau 

 

Tuyến BRT chính số 1: đường 

số 5 KCN Hòa Khánh; Nguyễn 

Lương Bằng, Tôn Đức 

Thắng, Điện Biên Phủ, Nguyễn 

Tri Phương, Nguyễn Văn Linh, 

Cầu Rồng, Ngô Quyền, Ngũ 

Hành Sơn, Lê Văn Hiến và Trần 

Đại Nghĩa. 

Tuyến số 1 (R1): Điểm đầu từ 

công viên 29/3 tới Hội An (bến 

xe buýt hiện tại) qua đường 

Nguyễn Tri Phương, Nguyễn 

Văn Linh, Cầu Rồng, Ngô 

Quyền, Ngũ Hành Sơn, Lê Văn 

Hiến, Trần Đại Nghĩa và Lê 

Hồng Phong (Thành phố Hội 

An). 

Tuyến số 2 (R2): Điểm đầu từ 

công viên 29/3 đi Sơn Trà (Thọ 

Quang) qua đường Nguyễn Tri 

Phương, Nguyễn Hữu Thọ, cầu 

Trần Thị Lý, Ngô Quyền, Yết 

Kiêu và Lê Đức Thọ. 

Tuyến số 3 (R3): Điểm đầu sân 

bay Đà Nẵng tới Bà Nà Hills 

(điểm đỗ xe ô tô và xe buýt) đi 

qua đường Nguyễn Tri Phương, 

Điện Biên Phủ, Tôn Đức Thắng, 

Âu Cơ và TL 602 đến KDL Bà 

Nà. 



 

THƢ NGỎ 

Xin chào anh/chị. 

Tôi tên là Nguyễn Văn Hải, là học viên cao học tại trường ĐH Kinh Tế 

Đà Nẵng. Hiện tôi đang nghiên cứu đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh 

  ởn  đến ý định sử dụng dịch vụ xe buýt củ  n   i dân thành phố Đà 

Nẵn .”. Tôi rất mong sự hỗ trợ, hợp tác của anh/chị bằng việc trả lời các câu 

hỏi sau đây. Nội dung trả lời của quý anh/chị chỉ sử dụng cho mục đích 

nghiên cứu và được trình bày ở dạng thống kê. Các thông tin cá nhân của 

người trả lời sẽ được giữ bí mật và không tiết lộ ra bên ngoài. Vì vậy tôi rất 

mong quý anh/chị vui 16ong trả lời một cách trung thực, khách quan các câu 

hỏi nhằm giúp kết quả nghiên cứu phản ánh đúng thực tế. 

Chân thành cảm ơn anh chị! 

Xin anh/chị vui lòng trả lời các câu hỏi dƣới đây bằng cách đánh dấu X 

vào câu trả lời 

1. Anh/chị có từng sử dụng dịch vụ xe buýt trong 6 tháng gần đây chưa? 

□ Có □ Chưa 

1. Anh/chị vui lòng cho biết phương tiện thường xuyên sử dụng trong 6 

tháng qua 

□ Đi bộ □ Xe buýt □ Xe đạp 

□ Xe máy □ Xe hơi 
 

 

2. Khoảng cách trung bình mà Anh/chị di chuyển trong ngày. 

□ Dưới 3.5km/lần □ Từ 3.5 km đến dưới 7 km/lần 

□ Từ 7 km đến dưới 15 km/lần □ Từ 15 km/lần trở lên 
 

3. Các tuyến xe buýt (xem ở tr.2) có đi qua nhà, trường hay cơ quan mà 

Anh/chị di chuyể hằng ngày hay không. 

□ Có □ Chưa 



 

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ XE 

BUÝT 

Anh/chị vui lòng cho biết mức độ đồng ý  đối với từng câu nhận định dưới 

đây 

1 2 3 4 5 

Hoàn toàn không đồng 

ý 
Không đồng ý 

Bình 

thường 
Đồng ý Hoàn toàn đồng  ý 

     

MH sự hữu ích của BRT Mức độ đồng ý 

A1 Tôi nghĩ sử dụng BRT là thuận tiện 1 2 3 4 5 

A2 Tôi nghĩ sử dụng BRT là an toàn 1 2 3 4 5 

A3 Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giảm rủi ro tai nạn giao thông 1 2 3 4 5 

A4 Tôi nghĩ chi phí sử dụng BRT thấp 1 2 3 4 5 

A5 Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giúp tôi tiết kiệm thời gian 
1 2 3 

 

 
 

 
Sự hấp dẫn chƣa thanh toánủa phƣơng tiện cá nhân 

(PTCN) 
Mức độ đồng ý 

B1 Tôi nghĩ sử dụng PTCN thuận tiện hơn BRT 1 2 3 4 5 

B2 
Tôi có thể đi mọi nơi trong thành phố Đà Nẵng bằng 

PTCN 
1 2 3 4 5 

B3 Tôi nghĩ khi di chuyển bằng PTCN sẽ nhanh hơn BRT 1 2 3 4 5 

B4 Tôi nghĩ sẽ tự chủ về thời gian hơn nếu tôi sử dụng PTCN 1 2 3 4 5 

B5 Tôi đã quen với việc sử dụng PTCN 17han ngày 1 2 3 4 5 

 Nhận thức cá nhân Mức độ đồng ý 

C1 
Tôi cảm thấy việc sử dụng phương tiện BRT là trách 

nhiệm của bản thân tôi đối với môi trường 
1 2 3 4 5 

 C2 
Việc sử dụng phương tiện BRT sẽ làm giảm ùn tắc và tai 

nạn giao thông. 
1 2 3 4 5 

C3 Tôi sẵn sàng sử dụng thường xuyên phương tiện BRT 1 2 3 4 5 

 Chuẩn chủ quan Mức độ đồng ý 

D1 Hầu hết những người quan trọng xung quanh tôi đều ủng 1 2 3 4 5 



 

hộ tôi sử dụng BRT 

D2 Hầu hết bạn bè của tôi sẽ sử dụng BRT trong tương lai 1 2 3 4 5 

 Chất lƣợng dịch vụ BRT Mức độ đồng ý 

E1 Việc sử dụng dịch vụ BRT là thật sự thoải mái 1 2 3 4 5 

E2 Chi phí sử dụng BRT là thấp hơn so với sử dụng PTCN 1 2 3 4 5 

E3 Các tuyến BRT đón trả khách rất đúng giờ.  1 2 3 4 5 

E4 Nhân viên phục vụ rất lịch sự. 1 2 3 4 5 

 Nhận thức kiểm soát hành vi Mức độ đồng ý 

F1 
Đối với tôi, việc thực hiện các chuyến đi bằng phương tiên 

BRT là dễ dàng 
1 2 3 4 5 

F2 Việc sử dụng phương tiện BRT là hoàn toàn do tôi quyết định 1 2 3 4 5 

F3 
Tôi sẽ sử dụng phương tiện BRT trong tương lai nếu tôi 

muốn 
1 2 3 4 5 

 Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt Mức độ đồng ý 

G1 Tôi có ý định sử dụng dịch vụ BRT 1 2 3 4 5 

G2 Tôi có kế hoạt sử dụng dịch vụ BRT trong tương lai 1 2 3 4 5 

G3 Tôi sẽ cố gắng để sử dụng phương tiện BRT 1 2 3 4 5 

 



 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

4. Giới tính của Anh/chị: 

5.  Nơi ở hiện tại TP Đà Nẵng: Quận/Huyện: 

6. Nơi làm việc của Anh/chị: Quận/Huyện: 

7. Xin vui lòng cho biết tuổi của Anh/chị: 

□ Dưới 18 tuổi □ Từ 18 tuổi đến dưới 22 tuổi 

□ Từ 22 tuổi đến dưới 30 tuổi □ Từ 30 tuổi đến dưới 40 tuổi 

□ Từ 40 tuổi đến dưới 50 tuổi □ Trên 50 tuổi 
 

8. Trình trạng hôn nhân của bạn 

□ Chưa có gia đình □ Đã có gia đình và chưa có con □ Đã có gia đình và có con 

9. Trình độ học vấn của Anh/chị 

□ <=12 □ Đại học/cao đẳng □ Sau đại học 
 

10. Nghề nghiệp của Anh/chị 

□ Học sinh/sinh viên □ Công nhân □ Nhân viên văn phòng 

□ Doanh nhân/Nhà quản lý □ Nghỉ hưu □ Khác……………….. 

 
11. Xin vui lòng cho biết thu nhập của Anh/chị 

□ Dưới 5 triệu đồng/tháng □ Từ 5 triệu đến dưới 10 triệu đồng/tháng 

□ Từ 10 triệu đến dưới 15 triệu đồng/tháng □ Từ 15 triệu đồng/tháng trở lên 
 

Cảm ơn anh/chị đã cung cấp thông tin ! 

 



 

Ý kiến đóng góp: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 



 

Phục lục 6:  

1. Thống kê mô tả và tấn số về đặc trƣng của cá nhân đƣợc khảo sát. 

 

Giới tính 
Số 

lƣợng 

Tần 

suất 
 Tuổi 

Số 

lƣợng 

Tần 

suất 

Nam 97 45,5%  Dưới 18 tuổi 8 3,8% 

Nữ 115 54,5%  Từ 18 đến 22 tuổi 63 29,6% 

    Từ 22 đến 30 tuổi 49 23,0% 

    Từ 30 đến 40 tuổi 31 14,6% 

    Từ 40 đến 50 tuổi 49 23,0% 

Hôn nhân 
Số 

lƣợng 

Tần 

suất 

 Trên 50 tuổi 13 6,1% 

    

       

Chưa có gia đình 80 37,6  

Học vấn 
Số 

lƣợng 

Tần 

suất 
Đã có gia đình và chưa có 

con 

43 20,2  

Đã có gia đình và có con 90 42,3  <=12 37 17,4 

    Đại học/Cao đẳng 151 70,9 

    Sau đại học 25 11,7 

Nghề nghiệp 
Số 

lƣợng 

Tần 

suất 

    

    
Thu nhập 

Số 

lƣợng 

Tần 

suất Học sinh/Sinh viên 52 24,4  

Công nhân 58 27,2  Dưới 5tr/tháng 162 76,1 

Nhân viên văn phòng 57 26,8  Từ 5-10tr/tháng 44 20,7 

Doanh nhân/Nhà quản lý 14 6,6  Từ 10-15tr/tháng 7 33,3 

Nghỉ hưu 12 5,6  Từ 15tr trở lên 0 0 

Khác 20 9,4     

 

 

2. Thống kê mô tả và tần số về đặc trƣng có liên quan đến phƣơng tiện giao 

thông. 
 

 

Khoảng cách trung bình 

di chuyển trong ngày 

Số 

lƣợng 

Tần 

suất 

 Phƣơng tiện 

thƣờng xuyên 

Số 

lƣợng 

Tần 

suất  

Dưới 3,5km/ngày 47 22,1  Đi bộ 0 0 

Từ 3,5-7km/ngày 94 44,1  Xe buýt 13 6,1 

Từ 7-15km/ngày 61 28,6  Xe đạp 6 2,8 

Từ 15km/ngày trở lên 11 5,2  Xe máy 183 85,9 

    Xe hơi 11 5,2 



 

Phụ lục 7: 
1. Nhận thức sự hữu ích của BRT 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

. 790 5 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Tôi nghĩ sử dụng BRT là thuận tiện A1 
3.47 .934 213 

Tôi nghĩ sử dụng BRT là an toàn A2 
3.87 .846 213 

Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giảm rủi ro tai nạn giao thông A3 
3.83 .973 213 

Tôi nghĩ chi phí sử dụng BRT thấp A4 
3.57 .885 213 

Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giúp tôi tiết kiệm thời gian A5 
3.42 1.051 213 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Tôi nghĩ sử dụng BRT là thuận tiện A1 
14.69 7.232 .781 .679 

Tôi nghĩ sử dụng BRT là an toàn A2 
14.30 8.190 .645 .730 

Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giảm rủi ro tai nạn 

giao thông A3 14.34 7.924 .577 .749 

Tôi nghĩ chi phí sử dụng BRT thấp A4 
14.60 9.053 .411 .798 

Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giúp tôi tiết kiệm 

thời gian A5 14.75 8.105 .471 .788 

 

2. Sự hấp dẫn của PTCN 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

. 789 5 

 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Tôi nghĩ sử dụng PTCN thuận tiện hơn BRT B1 4.21 .664 213 

Tôi có thể đi mọi nơi trong thành phố Đà Nẵng bằng PTCN B2 4.38 .728 213 

Tôi nghĩ khi di chuyển bằng PTCN sẽ nhanh hơn BRT B3 4.23 .698 213 

Tôi nghĩ sẽ tự chủ về thời gian hơn nếu tôi sử dụng PTCN B4 4.28 .624 213 

Tôi đã quen với việc sử dụng PTCN hàng ngày B5 4.32 .734 213 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Tôi nghĩ sử dụng PTCN thuận tiện hơn 

BRT B1 17.21 4.533 .529 .761 

Tôi có thể đi mọi nơi trong thành phố Đà 

Nẵng bằng PTCN B2 17.03 4.183 .590 .741 

Tôi nghĩ khi di chuyển bằng PTCN sẽ 

nhanh hơn BRT B3 17.19 4.269 .595 .740 

Tôi nghĩ sẽ tự chủ về thời gian hơn nếu tôi 

sử dụng PTCN B4 17.14 4.452 .618 .735 

Tôi đã quen với việc sử dụng PTCN hàng 

ngày B5 17.10 4.363 .511 .769 

 

3. Nhân thức cá nhân. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

. 822 3 

Item Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

Tôi cảm thấy việc sử dụng phương tiện BRT là trách nhiệm của bản thân tôi đối với 

môi trường C1 
3.77 .790 213 

Việc sử dụng phương tiện BRT sẽ làm giảm tai nạn giao thông và ô nhiểm môi trường 

C2 
4.09 .813 213 

Tôi sẵn sàng sử dụng thường xuyên phương tiện BRT C3 3.53 .979 213 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Tôi cảm thấy việc sử dụng phương tiện 

BRT là trách nhiệm của bản thân tôi đối với 

môi trường C1 

7.62 2.500 .730 .705 

Việc sử dụng phương tiện BRT sẽ làm giảm 

tai nạn giao thông và ô nhiểm môi trường 

C2 

7.30 2.539 .674 .754 

Tôi sẵn sàng sử dụng thường xuyên phương 

tiện BRT C3 
7.86 2.150 .641 .805 

 

 

 

 



 

4. Chuẩn chủ quan 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.735 2 

Item Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

Hầu hết những người quan trọng xung quanh tôi đều ủng hộ tôi sử dụng BRT D1 3.24 .769 213 

Hầu hết bạn bè của tôi sẽ sử dụng BRT trong tương lai D2 3.21 .774 213 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Hầu hết những người quan trọng xung quanh 

tôi đều ủng hộ tôi sử dụng BRT D1 
3.21 .599 .581 .a 

Hầu hết bạn bè của tôi sẽ sử dụng BRT trong 

tương lai D2 
3.24 .591 .581 .a 

a. The value is negative due to a negative average covariance among items. This violates reliability model 

assumptions. You may want to check item codings. 

 

5. Chất lƣợng dịch vụ BRT 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.787 4 

 

Item Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

Theo bạn, việc sử dụng dịch vụ BRT có thoải mái hay không? E1 3.27 .772 213 

Các tuyến BRT có thuận tiện cho bạn đi lại không? E2 3.25 .796 213 

Các tuyến BRT đón trả khách có đúng giờ hay không? E3 3.25 .900 213 

 Nhân viên phục vụ có lịch sự hay không? E4 3.21 .780 213 

 



 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Theo bạn, việc sử dụng dịch vụ BRT có 

thoải mái hay không? E1 
9.71 4.104 .564 .750 

Các tuyến BRT có thuận tiện cho bạn đi lại 

không? E2 
9.73 4.010 .570 .747 

Các tuyến BRT đón trả khách có đúng giờ 

hay không? E3 
9.73 3.442 .661 .700 

 Nhân viên phục vụ có lịch sự hay không? 

E4 
9.77 4.015 .588 .738 

 

6. Nhận thức kiểm soát hành vi 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.792 3 

 

 

Item Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

Đối với tôi, việc thực hiện các chuyến đi bằng phương tiên BRT là dễ dàng F1 3.12 1.052 213 

Việc sử dụng phương tiện BRT là hoàn toàn do tôi quyết định F2 3.70 .898 213 

Tôi sẽ sử dụng phương tiện BRT trong tương lai nếu tôi muốn F3 3.71 .812 213 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Đối với tôi, việc thực hiện các chuyến đi bằng 

phương tiên BRT là dễ dàng F1 
7.41 2.309 .635 .730 

Việc sử dụng phương tiện BRT là hoàn toàn 

do tôi quyết định F2 
6.83 2.669 .673 .675 

Tôi sẽ sử dụng phương tiện BRT trong tương 

lai nếu tôi muốn F3 
6.82 3.043 .615 .743 

 

 



 

7. Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt. 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.853 3 

 

Item Statistics 

 
Mean Std. Deviation N 

Đối với tôi, việc thực hiện các chuyến đi bằng phương tiên BRT là dễ dàng F1 3.45 .892 213 

Việc sử dụng phương tiện BRT là hoàn toàn do tôi quyết định F2 3.33 .955 213 

Tôi sẽ sử dụng phương tiện BRT trong tương lai nếu tôi muốn F3 3.50 .822 213 

 

Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha 

if Item Deleted 

Đối với tôi, việc thực hiện các chuyến đi bằng 

phương tiên BRT là dễ dàng F1 
6.83 2.613 .733 .785 

Việc sử dụng phương tiện BRT là hoàn toàn 

do tôi quyết định F2 
6.95 2.389 .753 .768 

Tôi sẽ sử dụng phương tiện BRT trong tương 

lai nếu tôi muốn F3 
6.78 2.906 .693 .825 

 

 

 



 

Phụ  lục 8: 

1. Kết quả phân tích nhân tố lần 1 
KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .872 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2184.643 

df 231 

Sig. .000 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total % of Variance Cumulative % 

1 7.607 34.578 34.578 7.607 34.578 34.578 3.993 18.149 18.149 

2 2.459 11.179 45.757 2.459 11.179 45.757 3.114 14.152 32.301 

3 1.408 6.399 52.156 1.408 6.399 52.156 2.813 12.785 45.086 

4 1.244 5.655 57.812 1.244 5.655 57.812 2.128 9.674 54.760 

5 1.145 5.203 63.015 1.145 5.203 63.015 1.816 8.255 63.015 

6 .891 4.052 67.067       

7 .853 3.879 70.946       

8 .805 3.658 74.604       

9 .692 3.145 77.749       

10 .596 2.707 80.456       

11 .551 2.504 82.961       

12 .540 2.453 85.414       

13 .487 2.212 87.626       

14 .412 1.871 89.497       

15 .396 1.800 91.297       

16 .363 1.649 92.946       

17 .314 1.429 94.375       

18 .295 1.340 95.715       

19 .278 1.264 96.979       

20 .262 1.190 98.169       

21 .208 .945 99.113       

22 .195 .887 100.000       

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 
      

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 

Tôi cảm thấy việc sử dụng phương tiện BRT là trách nhiệm của bản 

thân tôi đối với môi trường C1 
.828     

Tôi sẵn sàng sử dụng thường xuyên phương tiện BRT C3 .768     



 

Việc sử dụng phương tiện BRT sẽ làm giảm tai nạn giao thông và ô 

nhiểm môi trường C2 
.695     

Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giúp tôi tiết kiệm thời gian A5 .587     

Hầu hết những người quan trọng xung quanh tôi đều ủng hộ tôi sử dụng 

BRT D1 
.550 .502    

Tôi nghĩ sử dụng BRT là an toàn A2 .542     

Hầu hết bạn bè của tôi sẽ sử dụng BRT trong tương lai D2 .523     

 Nhân viên phục vụ có lịch sự hay không? E4  .741    

Các tuyến BRT đón trả khách có đúng giờ hay không? E3  .722    

Theo bạn, việc sử dụng dịch vụ BRT có thoải mái hay không? E1  .706    

Các tuyến BRT có thuận tiện cho bạn đi lại không? E2  .681    

Tôi nghĩ sẽ tự chủ về thời gian hơn nếu tôi sử dụng PTCN B4   .755   

Tôi có thể đi mọi nơi trong thành phố Đà Nẵng bằng PTCN B2   .740   

Tôi nghĩ khi di chuyển bằng PTCN sẽ nhanh hơn BRT B3   .737   

Tôi đã quen với việc sử dụng PTCN hàng ngày B5   .704   

Tôi nghĩ sử dụng PTCN thuận tiện hơn BRT B1   .698   

Tôi sẽ sử dụng phương tiện BRT trong tương lai nếu tôi muốn F3    .839  

Việc sử dụng phương tiện BRT là hoàn toàn do tôi quyết định F2    .788  

Đối với tôi, việc thực hiện các chuyến đi bằng phương tiên BRT là dễ 

dàng F1 
   .666  

Tôi nghĩ chi phí sử dụng BRT thấp A4     .796 

Tôi nghĩ sử dụng BRT là thuận tiện A1 .573    .598 

Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giảm rủi ro tai nạn giao thông A3     .529 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 
  

a. Rotation converged in 6 iterations.  

 

  

 



 

Kết quả phân tích nhân tố lần 2 
 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .841 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 1612.444 

df 171 

Sig. .000 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 6.054 31.861 31.861 6.054 31.861 31.861 3.105 16.343 16.343 

2 2.394 12.600 44.461 2.394 12.600 44.461 2.794 14.708 31.050 

3 1.360 7.160 51.621 1.360 7.160 51.621 2.689 14.153 45.203 

4 1.152 6.062 57.683 1.152 6.062 57.683 2.064 10.861 56.064 

5 1.114 5.862 63.544 1.114 5.862 63.544 1.421 7.480 63.544 

6 .879 4.625 68.169       

7 .827 4.350 72.519       

8 .733 3.856 76.375       

9 .677 3.562 79.937       

10 .554 2.913 82.851       

11 .538 2.833 85.683       

12 .493 2.595 88.278       

13 .414 2.179 90.457       

14 .391 2.059 92.516       

15 .342 1.802 94.318       

16 .314 1.650 95.968       

17 .279 1.470 97.438       

18 .266 1.402 98.840       

19 .220 1.160 100.000       

Extraction Method: Principal Component 

Analysis. 

      

 



 

 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 

Tôi cảm thấy việc sử dụng phương tiện BRT là trách nhiệm của bản thân tôi đối với môi 

trường C1 
.831     

Tôi sẵn sàng sử dụng thường xuyên phương tiện BRT C3 .769     

Việc sử dụng phương tiện BRT sẽ làm giảm tai nạn giao thông và ô nhiểm môi trường 

C2 
.694     

Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giúp tôi tiết kiệm thời gian A5 .581     

Tôi nghĩ sử dụng BRT là an toàn A2 .557     

Tôi nghĩ sẽ tự chủ về thời gian hơn nếu tôi sử dụng PTCN B4  .761    

Tôi nghĩ khi di chuyển bằng PTCN sẽ nhanh hơn BRT B3  .744    

Tôi có thể đi mọi nơi trong thành phố Đà Nẵng bằng PTCN B2  .735    

Tôi đã quen với việc sử dụng PTCN hàng ngày B5  .702    

Tôi nghĩ sử dụng PTCN thuận tiện hơn BRT B1  .696    

Các tuyến BRT đón trả khách có đúng giờ hay không? E3   .736   

 Nhân viên phục vụ có lịch sự hay không? E4   .734   

Theo bạn, việc sử dụng dịch vụ BRT có thoải mái hay không? E1   .709   

Các tuyến BRT có thuận tiện cho bạn đi lại không? E2   .701   

Tôi sẽ sử dụng phương tiện BRT trong tương lai nếu tôi muốn F3    .844  

Việc sử dụng phương tiện BRT là hoàn toàn do tôi quyết định F2    .791  

Đối với tôi, việc thực hiện các chuyến đi bằng phương tiên BRT là dễ dàng F1    .657  

Tôi nghĩ chi phí sử dụng BRT thấp A4     .794 

Tôi nghĩ sử dụng BRT sẽ giảm rủi ro tai nạn giao thông A3     .577 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

  

a. Rotation converged in 5 iterations.    

 

 

 

 

 

 



 

2. Kết quả phân tích nhân tố biến phụ thuộc 

 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .727 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 281.197 

df 3 

Sig. .000 

 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2.322 77.384 77.384 2.322 77.384 77.384 

2 .385 12.821 90.206    

3 .294 9.794 100.000    

Extraction Method: Principal Component Analysis.    

 

Component Matrixa 

 Component 

 1 

Tôi có kế hoạt sử dụng dịch vụ BRT trong tương lai G2 .895 

Tôi có ý định sử dụng dịch vụ BRT G1 .883 

Tôi sẽ cố gắng để sử dụng phương tiện BRT .860 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 1 components extracted. 

 

 

 



 

Phục lục 9: Kết quả phân tích hồi quy 
 

Model Summary
b
 

Mode

l 
R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
R Square 

Change 
F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .810
a
 .656 .648 .59324204 .656 79.076 5 207 .000 1.976 

a. Predictors: (Constant), Sự hữu ich của BRT, Nhận thức kiểm soát hành vi, Chất lượng dịch vụ BRT, Sự hấp 

dân của PTCN, Nhận thức cá nhân 

b. Dependent Variable: Ý định sử dụng xe buýt 

 

      

ANOVA
b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 139.149 5 27.830 79.076 .000
a
 

Residual 72.851 207 .352 
  

Total 212.000 212 
   

a. Predictors: (Constant), Sự hữu ich của BRT, Nhận thức kiểm soát hành vi, Chất lượng dịch vụ 

BRT, Sự hấp dân của PTCN, Nhận thức cá nhân 

b. Dependent Variable: Ý định sử dụng xe buýt 
  

 

Coefficients
a
 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta 
Toleranc

e 
VIF 

1 (Constant) -3.179E-17 .041 
 

.000 1.000 
  

Nhận thức cá nhân .369 .041 .369 9.048 .000 1.000 1.000 

Sự hấp dân của PTCN -.259 .041 -.259 -6.347 .000 1.000 1.000 

Chất lượng dịch vụ BRT .627 .041 .627 15.398 .000 1.000 1.000 

Nhận thức kiểm soát hành vi .204 .041 .204 4.997 .000 1.000 1.000 

Sự hữu ich của BRT .136 .041 .136 3.343 .001 1.000 1.000 



 

Model Summary
b
 

Mode

l 
R 

R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 
Durbin-

Watson 
R Square 

Change 
F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .810
a
 .656 .648 .59324204 .656 79.076 5 207 .000 1.976 

a. Predictors: (Constant), Sự hữu ich của BRT, Nhận thức kiểm soát hành vi, Chất lượng dịch vụ BRT, Sự hấp 

dân của PTCN, Nhận thức cá nhân 

a. Dependent Variable: Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt 
 

 

 

 

 

 

    

Model 

Correlations Collinearity Statistics 

Zero-order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 
     

Nhận thức cá nhân .369 .532 .369 1.000 1.000 

Sự hấp dân của PTCN -.259 -.404 -.259 1.000 1.000 

Chất lượng dịch vụ BRT 

Nhận thức kiểm soát hành vi 

Sự hữu ích của BRT 

.627 

.204 

.136 

.731 

.328 

.226 

.627 

.204 

.136 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

     

 

 

 



 

Phục lục 10 

1. Giới tính 

Group Statistics 

 Giới tính N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt Nam 97 .0428373 .96317601 .09779571 

Nữ 116 -.0358209 1.03257040 .09587176 

Independent Samples Test 

  Levene's 

Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 

(2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

  Lower Upper 

Ý định sử dụng dịch 

vụ xe buýt 

Equal variances 

assumed 
.717 .398 .571 211 .569 .07865816 .13780552 -.19299382 .35031013 

Equal variances 

not assumed 

  
.574 208.461 .566 .07865816 .13695033 -.19132698 .34864329 

2. Tuổi 

Test of Homogeneity of Variances 

Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.627 5 207 .679 

ANOVA 

Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 9.220 5 1.844 1.882 .099 

Within Groups 202.780 207 .980   

Total 212.000 212    

 

 

 



 

3. Tình trạng hôn nhân gia đình 

Test of Homogeneity of Variances 

Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.651 2 210 .523 

ANOVA 

Ý định sử dụng xe buýt     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 2.762 2 1.381 1.386 .252 

Within Groups 209.238 210 .996   

Total 212.000 212    

4. Trình độ học vấn 
Test of Homogeneity of Variances 

Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.302 2 210 .274 

ANOVA 

Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 1.248 2 .624 .622 .538 

Within Groups 210.752 210 1.004   

Total 212.000 212    

5. Thu nhập 

Test of Homogeneity of Variances 

Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt  

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.395 2 210 .674 

ANOVA 

Ý định sử dụng dịch vụ xe buýt     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 7.293 2 3.647 3.741 .025 

Within Groups 204.707 210 .975   

Total 212.000 212    

 




