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4.4.2 Hướng phát triển của nghiên cứu 

Yếu tố môi trường sử dụng thực phẩm bao gồm môi trường gia đình và 

môi trường xã hội (nơi làm việc, công tác) tác động lên người tiêu dùng và điều 

chỉnh thói quen của người tiêu dùng. Yếu tố về tính thân thiện của sản phẩm 

đối với môi trường và những yếu tố liên quan đến đạo đức cũng nên xem xét 

thêm trong nghiên cứu tiếp theo.. 

Lựa chọn thực phẩm ứng với một sản phẩm nước ngoài được du nhập 

vào Việt Nam thì cách thức để nâng lên tầm giá trị là gì và làm thế nào để thực 

hiện được điều đó. Giá trị có được cảm nhận như nhau hay không? Vấn đề này 

cần được kiểm chứng 

Phát triển các thang đo khác trên nền tảng FIS và FNS cho những vấn 

đề khác liên quan đến thực phẩm.  

Yếu tố cảm xúc gắn liền với bối cảnh sử dụng thực phẩm có ảnh hưởng 

của đặc tính cá nhân. Một sản phẩm gắn liền với nguồn gốc lâu đời (có tính 

truyền thống) thì sản phẩm đó phải tạo nên những cảm xúc mạnh khi người tiêu 

dùng sử dụng. Do đó, trong các hướng nghiên cứu tiếp theo cần xem xét mối 

quan hệ giữa cảm xúc và các yếu tố trong cấu trúc nhận thức. 

4.4.3 Đề xuất mô hình tiếp cận nghiên cứu sự lựa chọn thực phẩm 

 
Hình 8. Mô hình ứng dụng đề xuất của nghiên cứu 
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MỞ ĐẦU 

1.1 Tính cấp thiết của đề tài 

Cùng với sự mở rộng các ngành công nghiệp thực phẩm chế biến, lĩnh 

vực đánh giá cảm quan đã phát triển nhanh chóng trong nửa sau thế kỉ XX. Đây 

là một nhóm các kĩ thuật để đo đạc chính xác các phản hồi của con người đối 

với thực phẩm và tối thiểu hóa các ảnh hưởng gây sai lệch tiềm ẩn của nhãn 

hiệu và các thông tin khác có ảnh hưởng lên nhận thức của người tiêu dùng. 

Một cách khái quát hơn, đánh giá cảm quan là một phương pháp khoa học 

nhằm gợi lên đo đạc, phân tích và giải thích những cảm giác vốn được nhận 

biết thông qua cảm nhận của con người  

 Trong xu hướng nghiên cứu về đánh giá cảm quan hiện nay, những 

nghiên cứu về người tiêu dùng được chú trọng vì đây là đối tượng quyết định, 

chấp nhận sử dụng sản phẩm và đưa ra những phản hồi về sản phẩm cho nhà 

sản xuất. Do vậy, người tiêu dùng là nhân tố không thể thiếu trong tiến trình 

hình thành và phát triển sản phẩm. Trên thực tế, đánh giá cảm quan có mối 

quan hệ chặt chẽ với nghiên cứu tiếp thị, phát triển sản phẩm, kiểm tra chất 

lượng sản phẩm và bao bì thực phẩm. Lĩnh vực tiếp thị cảm quan (sensory 

marketing) được xem là một lĩnh vực mới trong thời gian gần đây vì sự cảm 

nhận của người tiêu dùng là một giai đoạn then chốt trong nghiên cứu về tiếp 

thị . Hiển nhiên, một sản phẩm thực phẩm được tiêu thụ, phân phối hoặc đưa ra 

thị trường thì ý niệm về chất lượng cảm quan của sản phẩm phải được chấp 

nhận bởi người tiêu dùng. Hơn thế nữa, đánh giá cảm quan được chú ý bởi các 

nhà công nghệ thực phẩm và các bộ phận phát triển sản phẩm do liên quan đến 

vấn đề kiểm soát chất lượng và tối ưu hóa những đặc tính cảm quan của sản 

phẩm. 

 Ngày nay, với sự phát triển của các phương pháp thống kê và kỹ thuật 

phân tích, đánh giá cảm quan được xem là một lĩnh vực khoa học đa ngành. 

Trên thực tế, lĩnh vực đánh giá cảm quan này được mở rộng theo hướng xác 

định những yếu tố liên quan đến việc ra quyết định của người tiêu dùng và hành 
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vi mua bán trên thị trường. Kết quả là thông tin thu nhận được của đánh giá 

cảm quan sẽ tích hợp với những lĩnh vực khoa học khác nhằm giải thích quyết 

định của người tiêu dùng từ hai phương diện: nhận thức hành vi và đánh giá 

thái độ. Vai trò của ngữ cảnh, văn hoá và môi trường được nhấn mạnh trong 

nhiều nghiên cứu gần đây về người tiêu dùng bên cạnh những tương tác với 

hành vi của người tiêu dùng. 

  Nghiên cứu về người tiêu dùng thực phẩm đã phát triển bắt đầu từ việc 

hướng đến các thuộc tính (ví dụ mùi, vị…), tiếp đến là phương diện tiêu dùng 

(thuận tiện) và các thuộc tính liên quan đến tính an toàn và niềm tin (có lợi cho 

sức khoẻ).  Từ việc nhấn mạnh giá trị bên trong của người tiêu dùng đến sự phù 

hợp của thị trường thì những nghiên cứu nhằm hiểu biết hành vi của người tiêu 

dùng và những đặc tính cảm quan ngày nay đã tác động quan trọng đến thị 

trường và chính sách. 

 Ở Việt Nam, đối với các nhà sản xuất, đánh giá cảm quan được biết đến 

như công cụ dành cho các chuyên gia (tiêu chuẩn đầu tiên về đánh giá cảm 

quan là TCVN 3215-79), đối với nhà nghiên cứu thị trường, tính chất cảm quan 

cũng chỉ xem là một yếu tố chung trong tác động đến người tiêu dùng mà chưa 

chú ý đến bản chất cũng như tầm quan trọng trong nghiên cứu. Trong những 

năm gần đây, các công ty sản xuất thực phẩm đã chú ý và xem xét nghiêm túc 

vai trò của đánh giá cảm quan trong đánh giá và kiểm soát chất lượng và nghiên 

cứu phát triển sản phẩm; tuy nhiên những đóng góp của đánh giá cảm quan vào 

thực tế sản xuất vẫn còn rất hạn chế.  

 Luận Án này trình bày một cách tiếp cận thể hiện vai trò không thể thay 

thế của đánh giá cảm quan trong nghiên cứu lựa chọn thực phẩm của người tiêu 

dùng. Đánh giá cảm quan được sử dụng như một công cụ tiếp cận (mô hình 

hóa và giải thích) hành vi lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng Việt 

Nam. 
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Thuộc tính và lợi ích là những yếu tố căn cứ để lựa chọn sản phẩm. Sản 
phẩm có tầm giá trị càng cao thì tính lâu đời về nguồn gốc của sản phẩm càng 
cao. Người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm càng hướng mạnh đến tầm giá trị 
của sản phẩm sẽ làm tăng sự lựa chọn sản phẩm. 

4.2 Vai trò quan trọng của tính chất cảm quan và thị hiếu người tiêu 
dùng trong sự lựa chọn thực phẩm 

Tính chất cảm quan dự báo tốt hơn tính chất hóa lý về thị hiếu của người 

tiêu dùng. Đây là nhóm tính chất có những tác động quan trọng đến quyết định 

lựa chọn sản phẩm thực phẩm của người tiêu dùng. 

4.3 Đặc tính cá nhân và yếu tố điều chỉnh 

Người tiêu dùng Việt Nam có mức độ e ngại cao đối với việc sử dụng 

thực phẩm mới (FNS) và mức độ bao hàm (FIS) lớn (bị thu hút quan tâm) đối 

với thực phẩm. Điều này khẳng định người tiêu dùng Việt Nam là người tiêu 

dùng khó tính, thận trọng trong việc ra quyết định lựa chọn thực phẩm nhưng 

luôn cởi mở quan tâm đến sản phẩm thực phẩm.  

Yếu tố con người (gia đình, người thân và bạn bè), yếu tố thông tin gián 

tiếp (liên quan đến sức khỏe, tính tự nhiên, dinh dưỡng) và yếu tố cảm quan 

(cảm giác ngon khi dùng), sẽ làm tăng mức độ chấp nhận của người tiêu dùng 

đối với sản phẩm mới. 

4.4 Hạn chế và hướng phát triển của nghiên cứu 

4.4.1 Hạn chế của nghiên cứu 

Nghiên cứu này được xem là nghiên cứu đầu tiên về sự lựa chọn thực 

phẩm với cách tiếp cận hướng đến nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam. 

Trong nghiên cứu này, yếu tố thời gian chưa được xem xét đến, do đó hướng 

phát triển của đề tài cần xem xét thêm ảnh hưởng của yếu tố thời gian đến sự 

lựa chọn thực phẩm. Trong nghiên cứu này, đối tượng hướng đến là những 

người tiêu dùng quan tâm và sử dụng sản phẩm thực phẩm. Tuy nhiên, đối với 

nhóm người tiêu dùng không quan tâm đến sử dụng sản phẩm thực phẩm chưa 

được xem xét. Do đó, nghiên cứu cần phát triển thêm theo hướng này. 
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sản phẩm quen, bạn bè nói sản phẩm này ngon. Bên cạnh đó các yếu tố có tác 

động làm giảm đáng kể khả năng thử của các đối tượng là: thông tin biến đổi 

gen, thấy người khác dùng và có cảm nhận không tốt. 

Sự quan tâm đó được hướng đến thuộc tính của sản phẩm (tự nhiên, 

ngon), lợi ích (dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe) với sự ảnh hưởng của người 

thân. Các thông tin tác động lên cơ quan cảm thụ vị và âm thanh sẽ có ý nghĩa 

làm tăng sự chấp nhận của người tiêu dùng đối với sản phẩm mới. 

Người tiêu dùng Việt Nam có mức độ e ngại sử dụng thực phẩm mới cao 

nhưng lại là người tiêu dùng quan tâm đến thực phẩm như quan tâm đến lựa 

chọn thực phẩm hàng ngày, cách chế biến và trình bày món ăn…Mức độ chấp 

nhận thử những thực phẩm có chất lượng cảm quan không tốt, thực phẩm chưa 

quen thuộc, thực phẩm không có lợi cho sức khỏe… là thấp.  Tuy nhiên, người 

tiêu dùng chấp nhận sử dụng khi thực phẩm đáp ứng nhu cầu sử dụng. Do vậy, 

bản chất của mức độ e ngại thực phẩm mới cao ở người tiêu dùng Việt Nam là 

do sự thận trọng trong quá trình lựa chọn thực phẩm.  

Thông tin qua tai (Âm thanh) và qua miệng (Vị) là kênh thông tin quan 

trọng trong sự quyết định việc lựa chọn thực phẩm của người Việt Nam. Điều 

này được kiểm chứng người Việt quan tâm nhiều đến thông tin về quảng cáo 

sản phẩm. Tuy nhiên tính chất cảm quan đặc thù của thực phẩm là quan trọng 

khi ra quyết định lựa chọn thực phẩm lâu dài.  

CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN 

4.1 Nhận thức của người tiêu dùng khi quyết định lựa chọn thực phẩm 

Cách thức người tiêu dùng lựa chọn sản phẩm thực phẩm được thể hiện 

và phân tầng theo thuộc tính, lợi ích và giá trị. Cấu trúc nhận thức của người 

tiêu dùng đối với trà xanh hướng đến lợi ích tâm lý-giá trị; trong khi đó cấu trúc 

nhận thức của người tiêu dùng sữa hướng đến thuộc tính, lợi ích chức năng. 

Cấu trúc nhận thức phụ thuộc vào người tiêu dùng và sản phẩm tiêu dùng, cơ sở 

hình thành nên tâm lý tiêu dùng. Yếu tố độ tuổi và giới tính có ảnh hưởng đến 

cấu trúc này. 
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1.2 Mục tiêu của đề tài 

Với sự cần thiết như vậy, mục tiêu của luận án “Nghiên cứu mô hình đề 

xuất lựa chọn thực phẩm Việt Nam bằng cách tiếp cận giữa sản phẩm và người 

tiêu dùng” nhằm: 

– Đánh giá động cơ lựa chọn thực phẩm trên ý tưởng về sản phẩm có 

nguồn gốc lâu đời  và sản phẩm du nhập và xác định cấu trúc nhận thức 

của người tiêu dùng khi lựa chọn các sản phẩm thực phẩm- Tiếp cận từ 

yếu tố người tiêu dùng.  

– Bước đầu nghiên cứu khẩu vị của người tiêu dùng Việt Nam. Xác định 

các tính chất cảm quan đặc trưng của một số sản phẩm thực phẩm theo 

định hướng người tiêu dùng- Yếu tố sản phẩm thực phẩm.  

– Tìm hiểu về đặc tính cá nhân người tiêu dùng (hiện tượng e ngại sử 

dụng thực phẩm mới-food neophobia) và sự bao hàm liên quan đến 

thực phẩm (food involvement) của người tiêu dùng Việt Nam – Tương 

tác giữa sản phẩm và người tiêu dùng. Trên cơ sở đó đề xuất một số 

biện pháp tác động nhằm nâng cao sự chấp nhận của người tiêu dùng 

đối với các sản phẩm thực phẩm mới. 

1.3 Pham vi nghiên cứu 

− Áp dụng với sản phẩm thực phẩm 

− Khái niệm sản phẩm trong luận án là sản phẩm có nguồn gốc lâu đời và sản 

phẩm du nhập 

− Nghiên cứu cụ thể trên sản phẩm trà xanh và sản phẩm sữa 

− Đối tượng người tham gia trong nghiên cứu là người sử dụng và quan tâm 

đến thực phẩm. 
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1.4 Đóng góp mới của luận án 

1.4.1 Đóng góp về lý thuyết 

− Lần đầu tiên tiến hành một nghiên cứu về sự lựa chọn thực phẩm có hệ 

thống (các yếu tố và mối quan hệ); 

− Xác định cấu trúc nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam khi lựa chọn 

sản phẩm thực phẩm trà xanh (sản phẩm có nguồn gốc lâu đời) và sản phẩm 

sữa (sản phẩm du nhập); 

− Xác định mức độ e ngại sử dụng thực phẩm mới (FNS), mức độ bao hàm 

liên quan đến thực phẩm (FIS) của người Việt Nam; 

− Đề xuất cách tiếp cận mới trong nghiên cứu và xây dựng mô hình lựa chọn 

thực phẩm của người Việt Nam. 

1.4.2 Đóng góp về ứng dụng 

− Lần đầu tiên sử dụng và đánh giá tính khả dụng của phương pháp means-

end trong nghiên cứu xác định động cơ lựa chọn một sản phẩm thực phẩm 

của người tiêu dùng Việt Nam, có thể ứng dụng cho các sản phẩm khác. 

− Ứng dụng trong nghiên cứu phát triển sản phẩm thực phẩm ở phòng R&D 

của các công ty thực phẩm và nghiên cứu thị trường. Đó là xây dựng mô 

hình sản phẩm tối ưu của đối với sản phẩm trà xanh và sữa tiệt trùng hương 

dâu; 

− Xác định tính tin cậy, khả dụng và tầm quan trọng của thang FNS và FIS 

trong nghiên cứu đặc tính cá nhân của người tiêu dùng 

− Đây là một tài liệu tham khảo về phương pháp nghiên cứu không chỉ trong 

lĩnh vực cảm quan mà còn trong nghiên cứu thị hiếu và hành vi người tiêu 

dùng. 

− Kết quả của nghiên cứu cung cấp số liệu về người tiêu dùng ở khu vực Tp. 

HCM và Hà Nội cũng như thực trạng, đặc tính và những yếu tố có thể thay 
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Vai trò của người thân, yếu tố gia đình được khẳng định có tác động đến 

sự quan tâm và mức độ e ngại thực phẩm mới. Kết quả thí nghiệm này cũng 

cho thấy người Việt Nam quan tâm nhiều đến sản phẩm thực phẩm (đo lường 

trên thang FIS), điều này cũng khẳng định thêm về phù hợp với nhận định 

người Việt Nam dành 45% chi phí cho việc sử dụng sản phẩm thực phẩm. 

Người tiêu dùng quan tâm đến thực phẩm cũng đồng nghĩa với việc tiếp nhận 

thông tin đầy đủ sẽ giúp người tiêu dùng có cảm giác an toàn với sản phẩm hơn.  

3.3.3 Yếu tố thông tin và mức độ sẵn sàng chấp nhận sản phẩm 

Kết quả thí nghiệm ở Hình 7 khẳng định rõ rằng các yếu tố tác động có tỉ 

lệ người chấp nhận thử cao là: kèm thông tin bổ sung chất dinh dưỡng, có 

nguồn gốc tự nhiên, thấy người khác dùng mà có cảm nhận tốt, có hương vị 

tương tự với một sản phẩm quen, người thân nói sản phẩm này ngon.  

 

Hình 7. Số người sẵn sàng thử sau khi tiếp nhận thông tin các yếu tố tác động 
đến sự chấp nhận sản phẩm 

Bên cạnh đó các yếu tố có tác động làm giảm đáng kể khả năng thử của 

các đối tượng là: thông tin biến đổi gen, thấy người khác dùng mà có cảm nhận 

không tốt. Xét sự ảnh hưởng của giới tính, kết quả cho thấy với đối tượng là 

nam giới, các yếu tố tác động có tỉ lệ người chấp nhận thử cao là: kèm thông tin 

bổ sung chất dinh dưỡng, có nguồn gốc tự nhiên, có hương vị tương tự với một 
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             Hình 6. Bản đồ thị hiếu của người tiêu dùng đối với 7 sản phẩm sữa 

3.3 Kết quả nghiên cứu 3 

3.3.1 Đánh giá mức độ neophobia của người tiêu dùng 

Kết quả mức độ e ngại thực phẩm 37,34�8,46. Trong đó, khuynh hướng 

người tiêu dùng lớn tuổi (>=35) có mức độ e ngại thực phẩm cao hơn nhóm 

người tiêu dùng nhỏ tuổi hơn (18-34) được thể hiện trên hình 3,38(p<0,001). 

Ảnh hưởng của yếu tố giới tính và độ tuổi (nữ có mức e ngại cao hơn nam và 

người lớn tuổi có mức e ngại cao hơn người trẻ tuổi). 

3.3.2 Mức độ bao hàm của người tiêu dùng (FIS) 

Kết quả nghiên cứu cho thấy có 74% (388 người) người quan tâm nhiều 

đến thực phẩm, 22% (116 người) người trung lập và chỉ có 4% (18 người) là 

người rất ít quan tâm đến thực phẩm. Điều này có thể khẳng định người tiêu 

dùng Việt Nam quan tâm nhiều đến thực phẩm góp phần giải thích người tiêu 

dùng thận trọng và cân nhắc khi quyết định lựa chọn thực phẩm. Kết quả trên 

nghiên cứu cho thấy có sự khác nhau về mức độ quan tâm FIS giữa nghề 

nghiệp, giới tính, độ tuổi (p<0,001). Người tiêu dùng 18-34 tuổi quan tâm 

nhiều hơn đến thực phẩm. Nữ có mức độ quan tâm thực phẩm hơn nam; mức 

độ quan tâm của người làm việc trong môi trường kinh tế, giáo dục, kỹ sư hơn 

người công nhân. Trong khi đó, FNS bị ảnh hưởng bởi giới tính (p<0,05) 

nhưng không ảnh hưởng rõ rệt bởi nhóm tuổi.  
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đổi hành vi của người tiêu dùng thực phẩm như mức độ e ngại sử dụng thực 

phẩm mới, mức độ quan tâm của người tiêu dùng. 

1.5 Bố cục của luận án 

− Luận án được trình bày trong 4 chương với 124 trang, 217 tài liệu tham 

khảo, 10 phụ lục, 14 bảng số liệu và 65 hình. 

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN 

Trong chương 1, Các yếu tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn thực phẩm được nghiên 

cứu nhiều trong thời gian gần đây trên thế giới. Nghiên cứu về sự lựa chọn thực 

phẩm giúp chúng ta hiểu về quá trình ra quyết định của người tiêu dùng và 

những động cơ tiềm ẩn trong việc lựa chọn thực phẩm. Chương tổng quan trình 

bày những vấn đề nghiên cứu, mô hình nghiên cứu về sự lựa chọn thực phẩm. 

Bên cạnh đó, chương này cũng trình bày tính cần thiết và tầm quan trọng của 

nghiên cứu về lựa chọn thực phẩm và là tiền để của việc xác định mục tiêu 

nghiên cứu của Luận Án. Ngoài ra, chương tổng quan cung cấp một cách tiếp 

cận hữu ích về lựa chọn thực phẩm cho nhà sản xuất thực phẩm trong hoạch 

định chiến lược và chính sách. 

CHƯƠNG 2 NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Nguyên liệu 

Trong cách tiếp cận của Luận án nhằm đánh giá sự khác nhau về động cơ 

lựa chọn thực phẩm của sản phẩm có nguồn gốc lâu đời ở Việt Nam và sản 

phẩm du nhập vào Việt Nam trong vòng 20 năm trở lại đây. Sản phẩm trà xanh 

được lựa chọn cho dòng sản phẩm truyền thống, một khái niệm đã quen thuộc 

với người tiêu dùng và đã gắn liền với đời sống văn hoá của người Việt Nam; 

sản phẩm sữa được xem là sản phẩm du nhập. Đây là nhóm sản phẩm được 

phát triển nhiều trong vòng 20 năm trở lại đây và hương dâu được xem là 

không quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam. 
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Với cách tiếp cận như đã đề cập ở trên, hình ảnh của nhóm sản phẩm sử 

dụng trong nghiên cứu một bên là sản phẩm có nguồn gốc Việt Nam (nostalgic 

product) và một bên là sản phẩm du nhập có sự thay đổi về tính chất cảm quan 

để phù hợp với nhu cầu sử dụng (creolising product) sẽ cung cấp một cách nhìn 

khám phá và xác định rõ thêm bản chất của lựa chọn thực phẩm của người Việt 

Nam.  

2.2 Đối tượng nghiên cứu 

Mẫu người tiêu dùng trong nghiên cứu được lấy mẫu thuận tiện có 

khoảng độ tuổi từ 18 đến hơn 65 tuổi, giới tính được thiết kế tương đối cân 

bằng trong nghiên cứu. Yếu tố thói quen tiêu dùng sản phẩm và yếu tố địa danh 

cũng được xem xét trong khía cạnh của người tiêu dùng khi sử dụng sản phẩm. 

Đối tượng người tiêu dùng cụ thể được trình bày chi tiết trong từng nghiên cứu 

của Luận Án. 

2.3 Phương pháp nghiên cứu 

2.3.1 Nghiên cứu động cơ lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng 

2.3.1.1 Sản phẩm nghiên cứu 

Trong nghiên cứu này, người tiêu dùng được tiếp xúc với khái niệm về 

sản phẩm trà xanh hoặc sản phẩm sữa. Người tiêu dùng được hỏi về lý do người 

tiêu dùng lựa chọn và sử dụng sản phẩm sữa hoặc sản phẩm trà xanh. 

2.3.1.2 Đối tượng nghiên cứu 

Người tiêu dùng là những người tiêu dùng và sử dụng sản phẩm trà xanh 

hoặc  sản phẩm sữa. Họ có kinh nghiệm sử dụng các nhóm sản phẩm này. Các 

thông tin về thói quen sử dụng, tuổi tác và giới tính được thu thập. Đối tượng 

tham gia trong nghiên cứu trên nhóm sản phẩm trà xanh là 42 người có độ tuổi 

từ 18-65. Đối tượng tham gia trong nghiên cứu sử dụng sản phẩm sữa nằm 

trong độ tuổi từ 18-65 với số lượng 40 người. Cách lấy mẫu được tham khảo 

theo cách lấy mẫu tham khảo của Reynolds và Olson (2001). 
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trục 1 và trục cho thấy Ancommilk (Ancom) và Nutifood (nuti) khác xa những 

sản phẩm khác. Ancommilk đặc trưng bởi  tính chất màu hồng, bám dính , béo, 

ngọt, sánh và hương dâu, sản phẩm DutchLady đặc trưng bởi cảm giác béo;  

sản phẩm Izzi đặc trưng bởi cảm giác béo, màu hồng và mùi chua; MilkyUS 

đặc trưng bởi mùi bơ, màu hồng, độ bám dính và mùi dâu; sản phẩm Nutifood 

đặc trưng bởi màu nâu kem, độ bám dính, vị chát và mùi kem; Vinamilk đặc 

trưng bởi vị ngọt và Daisy đặc trưng bởi mùi kem, mùi dâu và màu hồng. 

 
 

Hình 5. Hình chiếu sản phẩm và vòng tròn tương quan các tính chất cảm 
quan của sản phẩm sữa tiệt trùng hương dâu 

Thói quen và thị hiếu người tiêu dùng sản phẩm sữa: Người tiêu dung 
quan tâm đến yếu tố có lợi sức khỏe và yếu tố cảm quan. Sản phẩm sữa được 
người tiêu dùng quan tâm ở thương hiệu của sản phẩm khi lựa chọn (Hình 6).  

Kết quả thị hiếu kết hợp mô tả cung cấp mô hình tối ưu sản phẩm sữa tiệt 

trùng hương dâu được người tiêu dùng ưa thích có mô hình gần giống với sản 

phẩm sữa Vinamilk và DutchLady (gần đường đồng mức 50-60%) có những 

tính chất cảm quan đặc trưng là vị ngọt (39% người tiêu dùng quan tâm) và cảm 

giác béo (36%). 
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nhất trọng nhóm sản phẩm Lai Châu. Về màu sắc, nhóm sản phẩm Tân Cương, 

Cầu Đất, Vân Tiên có màu vàng đậm. Trong khi các sản phẩm còn lại có màu 

vàng nhạt hơn. Kết quả cũng chỉ ra tính chất cảm quan ta có thể dự báo thị hiếu 

của người tiêu dùng tốt hơn các thông số hóa lý. 

Thói quen và thị hiếu người tiêu dùng trà xanh: Người tiêu dùng lớn tuổi 

có khuynh hướng sử dụng trà xanh nhiều. Yếu tố gia đình có ảnh hưởng đến 

thói quen sử dụng trà xanh, một sản phẩm có lợi cho sức khỏe, gắn với truyền 

thống, nguồn gốc và địa danh. Kết quả kết hợp thị hiếu và mô tả cung cấp mô 

hình sản phẩm tối ưu của sản phẩm trà xanh (Hình 4). 

 
       Hình 4. Bản đồ thị hiếu của người tiêu dùng đối với 7 sản phẩm trà xanh 

3.2.2 Sản phẩm sữa tiệt trùng hương dâu 

Kết quả phân tích mô tả cho thấy 13 tính chất đặc trưng  của 7 mẫu sữa 

nghiên cứu là màu hồng, màu nâu kem, mùi dâu, mùi kem, mùi bơ, mùi chua, vị 

ngọt, cảm giác béo, độ bám dính, vị chua, độ sánh, “vị” chát và váng (p<0,05). 

Phân tích PCA giải thích được 62,4% thông tin trên hai trục 1 và trục 2. Kết 

quả Hình 5 thể hiện sự tương quan trên 2 trục với các tính chất trên vòng tròn 

tương quan. Nhóm 1 gồm các tính chất về cấu trúc như: độ sánh, cảm giác béo, 

độ bám dính; trong khi đó nhóm 2 gồm các tính chất về mùi vị như: vị ngọt, 

hương dâu, mùi chua. Màu nâu tương quan nghịch với màu hồng 

(r=0,85,p<0,05) và mùi dâu (r=-0,8,p<0,05). Hình chiếu của sản phẩm lên trên 

Tp.HCM và Hà Nội 

7 
 

2.3.1.3 Phương pháp means-end với kỹ thuật phỏng vấn bậc thang 

Trong nghiên cứu này, phương pháp phỏng vấn chiều sâu (in-depth 

interview) được sử dụng nhằm tìm ra cấu trúc nhận thức của người tiêu dùng 

khi đưa ra quyết định lựa chọn sản phẩm thực phẩm. Phương pháp means-end 

(Gutman, 1982) theo kỹ thuật phỏng vấn bậc thang (soft laddering technique) 

nhằm xác định mối liên hệ giữa chuỗi các thuộc tính – lợi ích- giá trị của người 

tiêu dùng. Mô hình dựa trên thuyết means-end là một công cụ nhận thức cho 

phép hiểu cách người tiêu dùng hiểu được kết quả sử dụng và tiêu thụ của sản 

phẩm  

2.3.1.4 Xử lý số liệu 

Phương pháp phân tích nội dung (content analysis) nhằm xác định các 

khái niệm về thuộc tính (A), lợi ích (C) và giá trị (V) và xây dựng biểu đồ phân 

tầng (HVM) nhằm xây dựng cấu trúc nhận thức của người tiêu dùng. Trên cơ 

sở đó, phần phân tích này xem xét mối liên hệ giữa A-C-V đánh giá sự khác 

biệt về mặt cấu trúc trong lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng đối với một 

sản phẩm trà xanh (sản phẩm truyền thống) và nhóm sản phẩm sữa (sản phẩm 

du nhập). 

2.3.2 Nghiên cứu đặc tính và thị hiếu người tiêu dùng 

2.3.2.1 Tính chất cảm quan và thị hiếu người tiêu dùng 

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng hai nhóm nguyên liệu : Trà 

xanh (Trâm Anh, Cầu Đất, Tâm Châu, Tân Cương, Vân Tiên, Cây Đa, Lai 

Châu) và sữa tiệt trùng hương dâu (DutchLady, Vinamilk, Nutifoods, Daisy, 

Izzi, MilkyUS, Alcomilk)  

Phân tích mô tả định lượng (Quantitative Descriptive Analysis QDA). 

Thành viên hội đồng được lựa chọn và huấn luyện theo theo tiêu chuẩn ISO 

13300-2006 về huấn luyện hội đồng đánh giá cảm quan và tiêu chuẩn (ISO 

5492, 1992). 
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2.3.2.2 Nghiên cứu thị hiếu (Lawless & Heymann, 2000) 

Đối tượng: 280 đối tượng người tiêu dùng khác nhau trên địa bàn 

Tp.HCM và Hà Nội sử dụng sản phẩm sữa và trà xanh được tham gia thí 

nghiệm đánh giá thị hiếu cho mỗi nhóm sản phẩm theo phương pháp lựa chọn 

mẫu ngẫu nhiên có độ tuổi từ 18-65. 

Phương pháp: Phương pháp đánh giá thị hiếu là phương pháp đánh giá 

mức độ ưa thích đối với người thử. Trong phương pháp này, các mẫu được 

phục vụ cho các người thử theo trình tự mỗi lần một mẫu, và người thử được 

yêu cầu xác định đánh giá mức độ ưa thích của người tiêu dùng trên thang 7 

điểm có cấu trúc.  

Chuẩn bị mẫu: Quá trình chuẩn bị mẫu đảm bảo theo nguyên tắc của 

đánh giá cảm quan thực phẩm (mã hóa mẫu, trật tự mẫu). Mẫu được mã hóa 

bằng số có ba chữ số và trật tự mẫu được thiết kế theo hình vuông Latin 

William.  

Mẫu trà xanh: chuẩn bị mẫu (TCVN 5086-1992). 

Mẫu sữa tiệt trùng hương dâu: Chuẩn bị mẫu sữa tiệt trùng hương dâu: 

Sữa được đựng trong các ly nhựa đục với thể tích 90 ml với lượng mẫu có thể 

tích 30ml cho mỗi lần thử được mã hóa bằng số có 3 chữ số.  Sữa được bảo 

quản lạnh ở nhiệt độ 4-50C và để ở nhiệt độ mát (20-25oC) trước khi đánh giá. 

Phiếu đánh giá thị hiếu: Phiếu đánh giá được thiết kế nhằm thu thập 

thông tin về thói quen sử dụng sản phẩm và đánh giá mức độ ưa thích của 

người tiêu dùng. 

2.3.2.3 Phương pháp phân tích công cụ  

 Phương pháp xác định chỉ tiêu hóa lý của sản phẩm trà xanh:  

Phương pháp đo màu nguyên liệu và nước pha: Xác định độ màu của sản 

phẩm trà xanh và nước pha (Tiêu chuẩn CIE L*,a*,b* sử dụng máy đo màu 

Konica Minolta      CR-410). Các thông số đo trong phép đo này là L* , a*, b*  
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việc tiếp tục xem xét sự ảnh hưởng sâu hơn các của thuộc tính này trong quyết 

định lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng là cần thiết. Kết quả nghiên cứu 

trong nội dung 2 của luận án, ở đó vai trò của đặc tính sản phẩm được chỉ rõ 

hơn trong động cơ lựa chọn sản phẩm thực phẩm vẫn ở khía cạnh sản phẩm có 

nguồn gốc lâu đời (trà xanh) và sản phẩm du nhập (sữa tiệt trùng hương dâu). 

3.2 Kết quả nghiên cứu 2 

3.2.1 Sản phẩm trà xanh 

Kết quả phân tích mô tả các tính chất cảm quan đặc trưng được thể hiện 

trên Hình 3 với 22 tính chất của 7 sản phẩm trà xanh sử dụng trong nghiên cứu 

gồm: 10 chỉ tiêu ngoại hình trà nguyên liệu (độ xoăn, độ đồng đều kích thước, 

độ giòn, độ cuộn, độ đồng đều màu sắc, độ gãy vụn, kích thước, màu xanh, màu 

vàng, màu đen), 2 chỉ tiêu mùi nước pha( mùi lá non, mùi cháy khét), 3 màu 

nước pha (màu xanh lá cây, độ trong, màu nước vàng), 2 chỉ tiêu về vị (đắng, 

chát) và  5 chỉ tiêu đánh giá bã (màu bã xanh,màu bã vàng, độ đồng đều màu 

bã, độ trương nở bã, nguyên hình lá) (p<0,05).  

 
Hình 3.Hình chiếu sản phẩm và vòng tròn tương quan trên mặt phẳng chính thứ 

1 (thành phần chính thứ 1-2) 

Kết quả các chỉ tiêu hóa lý cho thấy nhóm sản phẩm nghiên cứu có hàm 

lượng caffein rất cao, trong đó Vân Tiên, Cây Đa và Tân Cương là trội hơn cả 

hàm lượng polyphenol không có sự khác biệt rõ rệt; và hàm lượng tannin nhiều 
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tâm khi lựa chọn sản phẩm trà xanh. Nhìn vào kết quả hình 2 mối liên hệ” yếu 

tố truyền thống-trò chuyện-tốt cho sức khỏe” cũng thể hiện tốt trong cấu trúc 

này. Yếu tố văn hóa tiêu dùng tác động đến nhận thức của người tiêu dùng khi 

lựa chọn sản phẩm truyền thống.  

Lợi ích chức năng của trà xanh “giảm cơn khát” cũng được người tiêu 

dùng quan tâm. Trong cấu trúc này, lợi ích tâm lý như “trò chuyện”, “tỉnh 

táo”,” hào hứng”, “hài lòng” và “cảm giác dễ chịu” ảnh hưởng đến sự lựa 

chọn của người tiêu dùng. Giá trị được đề cập mạnh trong cấu trúc là” tốt cho 

sức khỏe”, là động cơ cao nhất mà người tiêu dùng mong đợi khi sử dụng sản 

phẩm. Trong cấu trúc của người tiêu dùng nam, yếu tố thuộc tính “yếu tố truyền 

thống”, “mùi và vị” được thể hiện mạnh trong cấu trúc. Lợi ích tâm lý “trò 

chuyện”, “giúp tỉnh táo”,”cảm giác thoải mái”,“cảm giác hài lòng”,“hào 

hứng” được thể hiện mạnh trong cấu trúc. Các yếu tố lợi ích tâm lý gián tiếp 

hoặc trực tiếp liên kết mạnh với giá trị “tốt cho công việc”, một giá trị thể hiện 

mạnh trong cấu trúc nhận thức của người tiêu dùng nam giới khi lựa chọn sản 

phẩm trà xanh.  

3.1.3 Kết luận của nghiên cứu 1 

Nghiên cứu về động cơ lựa chọn sản phẩm thực phẩm được xem là 

nghiên cứu mở đầu đối với người tiêu dùng Việt Nam trên khía cạnh sản phẩm 

truyền thống và sản phẩm mới. Kết quả đã chỉ ra sự khác nhau về cấu trúc nhận 

thức của người tiêu dùng khác nhau giữa sản phẩm truyền thống (hướng nhiều 

đến lợi ích tâm lý và giá trị), trong khi đó đối với sản phẩm du nhập hướng 

nhiều đến lợi ích chức năng. Tuy nhiên, một điểm chung là người tiêu dùng đều 

quan tâm đến những giá trị của việc sử dụng sản phẩm, tuy có sự khác nhau ở 

hai nhóm sản phẩm.  

Cách tiếp cận theo A-C-V mang tính khoa học và thể hiện mối quan hệ 

nhận quả trong nhận thức của con người. Với sự đa dạng của sản phẩm thực 

phẩm, con người bắt buộc phải đưa ra những quyết định lựa chọn trong đời 

sống thường nhật. Tuy nhiên, trong sự đa dạng của sản phẩm thực phẩm thì 

thuộc tính về mặt cảm nhận cảm giác là cơ sở quan trọng phải tiếp cận. Do đó, 
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Phương pháp xác định hàm lượng caffein bằng phân tích HPLC bằng 

máy Agilent 1100. 

Phương pháp quang phổ so màu xác định hàm lượng polyphenol ở bước 

sóng λ=280nm 

Phương pháp xác định chỉ tiêu hóa lý của sản phẩm sữa:  

Phương pháp đo màu (sử dụng colorimeter) xác định độ màu của sản 

phẩm sữa tiệt trùng hương dâu (Tiêu chuẩn CIELAB, 1976) 

Phương pháp đo độ nhớt (sử dụng máy đo độ nhớt hiệu Brookfield VI) 

Phương pháp Kiendahj, xác định hàm lượng protein trong sữa 

(TCVN4295-1986) 

Phương pháp Adam Rose Gottlieb,xác định hàm lượng chất béo trong 

sữa-phương pháp khối lượng (TCVN 6509-1999) 
Phương pháp xử lý số liệu 

− Số liệu thu thập được mã hóa nhập trên bảng tính Excel® dưới dạng bảng 

hai chiều và được cấu trúc theo yêu cầu của gói SensoMineR trong phần 

mềm R. 

− Phương pháp đơn biến: kiểm định khi bình phương được sử dụng kiểm định 

số liệu dạng tần số, kiểm định t-test, phân tích phương sai  

− Phương pháp đa biến: Phân tích thành phần chính (PCA); phân tích đa nhân 

tố (Multiple Factor Analysis-MFA), Phân tích đa tương hỗ (Multiple 

correspondence Analysis- MCA)  

− Phân tích biểu đồ thị hiếu (Preference mapping)  

− Các gói chương trình chính như EnQuireR, SensomineR và FactomineR tích 

hợp trong phần mềm R 2.15.1 được sử dụng để xử lý kết quả nghiên cứu. 



10 
 

2.3.3 Phương pháp đánh giá đặc tính cá nhân của người tiêu dùng 

2.3.3.1 Đối tượng nghiên cứu và tiến trình thí nghiệm 1 

− Đối tượng nghiên cứu gồm 631 người từ 18 – 65 tuổi (35,84±14,38) gồm 

245 nam, 386 nữ, sử dụng thang đo mức độ e ngại thực phẩm mới FNS với 

10 danh mục (Bảng 2.4) trên thang 7 điểm. (1 điểm tương ứng với 

mức“hoàn toàn không đồng ý”, 7 điểm tương ứng với mức “hoàn toàn đồng 

ý”). 

− Trong đó có 5 danh mục tiêu cực (M2, M3, M5, M7, M8) và 5 danh mục 

tích cực (M1r, M4r, M6r, M9r, M10r) nhằm đánh giá tổng quát về sự ngại 

sử dụng thực phẩm mới và ảnh hưởng của yếu tố giới tính và độ tuổi đến 

FNS.. Kết quả thu được để xác định mức độ e ngại thực phẩm mới của 

người tiêu dùng Việt Nam. Các đối tượng nghiên cứu sẽ đánh giá mức độ 

đồng ý với mỗi danh mục trên thang 7 điểm. 

2.3.3.2 Đối tượng nghiên cứu và tiến trình thí nghiệm thí nghiệm 2 

− Nghiên cứu mối liên hệ giữa mức độ e ngại sử dụng thực phẩm mới trên 

thang FNS, mức độ bao hàm của người tiêu dùng đến thực phẩm trên thang 

FIS (food involvement scale) và tần số sử dụng sản phẩm của người tiêu trên 

danh mục 7 phân loại sản phẩm với 28 sản phẩm. Đối tượng nghiên cứu 

gồm 522 người từ 20 đến 65 tuổi (36,80±8,53). Kết quả nghiên cứu sẽ khẳng 

định thêm vê mối liên hệ giữa thông tin thói quen và tần số sử dụng sản 

phẩm và mức độ e ngại sử dụng sản phẩm mới. 

2.3.3.3 Đối tượng nghiên cứu và tiến trình thí nghiệm thí nghiệm 3 

− Nghiên cứu biện pháp tác động đến việc giảm mức độ e ngại của người tiêu 

dùng đối với các thực phẩm mới dựa trên thông tin về sự hiểu biết sản phẩm 

(thuộc tính và lợi ích của sản phẩm) khi chấp nhận sử dụng sản phẩm trên 70 

người tiêu dùng từ 20 – 65 tuổi (44,16±11,14) với 29 nam và 41 nữ. Kết quả 

nghiên cứu sẽ khẳng định thêm thông tin có tác động đến sự chấp nhận sử 

dụng thực phẩm. 
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− Giá trị: Kết quả đã chỉ ra có 7 giá trị mà người tiêu dùng sản phẩm trà xanh 

quan tâm khi lựa chọn sản phẩm trà xanh, trong đó các giá trị “tốt cho công 

việc”(26 lần) , “hiệu quả trong công việc” (4 lần), “hiểu biết lẫn nhau” (3 

lần), “cuộc sống có ý nghĩa hơn” (3 lần) được người tiêu dùng quan tâm 

hơn. Ngoài ra các giá trị khác “hạnh phúc”(1 lần) , “tốt và an toàn cho bản 

thân” (2 lần) và “sống lâu” (1 lần”). Giá trị “tốt cho công việc” được người 

tiêu dùng trà xanh quan tâm khi quyết định lựa chọn sản phẩm trà xanh.  

3.1.2.2 Cấu trúc phân tầng HVM của người tiêu dùng trà xanh 

 
Hình 2 Cấu trúc HVM của người tiêu dùng sản phẩm trà xanh 

Trong cấu trúc này, cấu trúc “mùi vị- đặc trưng của trà xanh”, “sự hiểu 

biết-tốt cho sức khỏe”, “tỉnh táo- hào hứng- tốt cho công việc”. Một số cấu trúc 

thể hiện mạnh trong sơ đồ phân tầng mùi vị-đặc trưng của trà xanh”, “sự hiểu 

biết-tốt cho sức khỏe” được xem là cấu trúc mạnh nhất. Nhìn chung, người tiêu 

dùng chú ý đến tính chất cảm quan “mùi vị” .“Kiến thức và sự hiểu biết” là 

cũng là thuộc tính quan trọng khi lựa chọn sử dụng sản phẩm trà xanh. Bên 

cạnh đó, “yếu tố truyền thống” cũng là một thuộc tính người tiêu dùng quan 
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của sản phẩm”) bên cạnh những lợi ích về mặt tâm lý như (“thoải mái”, 

“trò chuyện”, “dễ chịu hứng thú”). Kết quả cũng chỉ ra các lợi ích về mặt 

tâm lý được xuất hiện nhiều hơn những lợi ích về mặt chức năng. 

Bảng 2.Các thuộc tính, lợi ích và giá trị của sản phẩm trà xanh 
Thuộc tính Lợi ích Giá trị 

1- Màu sắc (6/0) 

2- Đồ uống truyền thống 
(1/0) 

3- Yếu tố truyền thống (6/0) 

4- Kiến thức, sự hiểu 
biết(12/0) 

5- Mùi và vị (31/0) 

6- Độ đậm(2/0) 

7- Thói quen (17/0) 

8- Thị hiếu/Thích(17/0) 

9- Uống do khát (8/0) 

10- Khoáng chất (4/0) 

11- Chất oxi hóa (8/0) 

12- Chất lượng (5/0) 

13- Đặc trưng của trà xanh 
(13/0) 

14- Giải khát tự nhiên (2/0) 

15- Giá cả (2/0) 

16- Diệt khuẩn (1/0) 

17- Khử mùi tanh (1/0) 

18- Vị chát (3/0) 

19- Ngon miệng (2/0) 

20- Quen thuộc (2/0) 

21- Hợp khẩu vị (2/0) 

22- Tốt cho tiêu hóa (4/0) 

23-Tốt cho răng (2/0) 

24- Chống ung thư (5/0) 

25- Giảm cơn khát (8/0) 

26- Thải độc (2/0) 

27- Có lợi cho sức khỏe 
(25/0) 

28-Giảm béo (1/0) 

29- Giao tiếp (11/0) 

30-Tỉnh táo (18/0) 

31-Hài lòng (12/0) 

32-Giảm áp lực (4/0) 

33-Hào hứng (12/0) 

34- Cảm giác dễ chịu 
(14/0) 

35- Xả hơi (3/0) 

36-Kết bạn (2/0) 

 

37-Tốt cho công việc 
(26/0) 

38- Hiểu biết lẫn nhau 
(3/0) 

39- Hạnh phúc (1/0) 

40- Cuộc sống có ý nghĩa 
hơn (3/0) 

41- Hiệu quả trong công 
việc (4/0) 

42- Tốt và an toàn cho 
bản thân (2/0) 

43- Sống lâu (1/0) 

 

11 
 

2.3.3.4 Phương pháp xử lí số liệu 

− Kiểm định t-student (t.test)  

− Phân tích tương hỗ và đa biến (Multiple Correspondence Analysis - MCA) 

− Phân tích đa nhân tố (Multiple Factor Analysis-MFA) 

CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1 Kết quả nghiên cứu 1 

3.1.1 Động cơ lựa chọn sản phẩm sữa  

3.1.1.1 Lợi ích, thuộc tính và giá trị của sản phẩm sữa  

Kết quả điều tra được đánh máy và nhóm lại thành 25 yếu tố theo các 

tiêu chí đã được mô tả trong phần phương pháp; trong đó có 8 yếu tố thuộc tính, 

14 yếu tố lợi ích và 3 yếu tố giá trị. Các yếu tố này được liệt kê trong Bảng 1 

cùng với tần số xuất hiện của chúng. 

Bảng 1. Bảng các thuộc tính của sản phẩm sữa 

Thuộc tính (*) Lợi ích Giá trị 

Thuộc tính trừu tượng 

1-Canxi (16/0) 

2-Mùi và vị (2/0) 

3- Thành phần trong sữa 
(2/0) 

4-Quảng cáo (1/0) 

5-Thói quen (5/0) 

6-Thích sử dụng (5/0) 

7-Chất lượng (2/0) 

8-Thuận tiện (2/0) 

9-Tiết kiệm thời gian(1/0) 

10-Tốt cho da (5/0) 

11-Cung cấp năng 
lượng(16/0) 

12-Giúp xương chắc (5/0) 

13-Tốt cho sức khỏe (32/0) 

14-Tăng chiều cao (7/0) 

15-Tăng cân (1/0) 

16-Ăn no (1/0) 

17-Dễ ngủ (1/0) 

18-Tốt cho tiêu hóa (3/0) 

19- Cung cấp dinh dưỡng 
(18/0) 

23-Thành công (2/0) 

24-Thưởng thức cuộc 
sống (1/0) 

25- Tốt cho công việc 
(14/0) 
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20-Cảm giác thoải mái 
(4/0) 

21-Làm việc hiệu quả (2/0) 

22-Thông minh hơn (1/0) 

Thuộc tính: Động cơ khởi đầu của người tiêu dùng nghĩ đến khi lựa 

chọn sản phẩm sữa được chỉ ra qua 8 thuộc tính, trong đó phần lớn là thuộc tính 

trừu tượng. Trong đó thuộc tính cung cấp “canxi” là thuộc tính được nhiều 

người quan tâm bên cạnh “thói quen” và ”thích sử dụng”. 

Lợi ích: Trong động cơ về lợi ích khi được đưa ra với sản phẩm sữa, các 

lợi ích như “cung cấp năng lượng” và “tốt cho sức khỏe” được người tiêu dùng 

quan tâm nhiều nhất. Các lợi ích về chức năng (11/14) nhiều hơn so với các lợi 

ích về tâm lý (3/14).  

Giá trị có 3 giá trị người tiêu dùng hướng đến khi sử dụng sản phẩm sữa 

nhưng giá trị mong đợi của người tiêu dùng là “tốt cho công việc” (14 lần), tiếp 

theo “thành công” (2 lần), “thưởng thức cuộc sống” (1 lần). 

Cấu trúc phân tầng HVM được xây dựng dựa trên mối liên hệ giữa các 

cấu trúc A-C-V. Thể hiện trong cấu trúc chủ yếu là các đường liên kết giữa các 

yếu tố (thuộc tính-lợi ích-giá trị). Kết quả cấu trúc phân tầng của người tiêu 

dùng sản phẩm sữa được thể hiện ở Hình 1. 

Trong cấu trúc này, thuộc tính cung cấp”canxi" thể hiện là thuộc tính 

mạnh nhất trong sự liên kết với các yếu tố khác. Người tiêu dùng khi lựa chọn 

sản phẩm sữa thường nghĩ đến thành phần canxi, một thành phần giúp “tăng 

chiều cao” cũng như  “giúp xương chắc hơn”. Ở mức phân cấp cao hơn, cấu 

trúc “cung cấp năng lượng-tốt cho sức khỏe-cung cấp dinh dưỡng” là cấu trúc 

mạnh nhất. Cấu trúc này thể hiện được lợi ích chức năng mà sản phẩm sữa đem 

đến cho người tiêu dùng, là chức năng của sản phẩm sữa người tiêu dùng quan 

tâm.  
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3.1.1.2 Cấu trúc phân tầng HVM của người tiêu dùng sữa 

 
Hình 1.Cấu trúc HVM của người tiêu dùng sản phẩm sữa 

3.1.2 Động cơ lựa chọn sản phẩm trà xanh  

3.1.2.1 Lợi ích, thuộc tính và giá trị của sản phẩm trà xanh 

− Tương tự cách thực hiện đối với sản phẩm sữa, kết quả điều tra đối với 

nhóm người tiêu dùng trà xanh được nhóm lại thành 43 yếu tố trong đó có 

21 yếu tố thuộc tính, 15 yếu tố lợi ích bao gồm các yếu tố lợi ích chức năng 

và lợi ích tâm lý và 7 yếu tố giá trị được liệt kê ở Bảng 2.  

− Thuộc tính: Kết quả nghiên cứu sau khi phân loại thu được 21 thuộc tính (A) 

trong đó phần lớn là thuộc tính trừu tượng. Các thuộc tính “mùi và vị” gồm 

hương vị, hậu vị, vị chát… được người tiêu dùng quan tâm nhiều nhất, bên 

cạnh đó các thuộc tính khác như  “thói quen”,“thị hiếu/thích”,“đặc trưng 

của trà xanh”,“kiến thức, sự hiểu biết” được người tiêu dùng quan tâm khi 

đưa ra lựa chọn. Kết quả cũng chỉ ra tính chất cảm quan là một trong những 

lý do quan trọng khi người tiêu dùng ra quyết định lựa chọn. 

− Lợi ích: Số lượng lợi ích được tìm thấy là 15 trong đó có lợi ích về mặt chức 

năng (“tốt cho sức khoẻ”, “giải độc”, “thẩm mỹ”, “giải khát”, “đặc trưng 


