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1. Tóm tắt nội dung luận án: 

Lựa chọn thực phẩm là một hành vi phức tạp của con người nhằm tìm hiểu và lựa chọn 

sản phẩm thực phẩm để sử dụng.Từ hành vi lựa chọn thực phẩm của người tiêu dùng đến 

chọn lựa và sử dụng sản phẩm thực phẩm là một quá trình không đơn giản. Trong luận án 

này, chúng tôi nêu cách tiếp cận mới trong việc xây dựng mô hình lựa chọn sản phẩm thực 

phẩm của người tiêu dùng Việt Nam bằng cách (1) xác định cấu trúc nhận thức của người 

tiêu dùng khi lựa chọn thực phẩm, (2) đánh giá vai trò quan trọng của tính chất cảm quan 

trong lựa chọn sản phẩm thực phẩm nhằm xác định mô hình sản phẩm tối ưu theo định 

hướng người tiêu dùng và (3) đánh giá mức độ e ngại sử dụng sản phẩm thực phẩm mới 

và mức độ bao hàm đối với thực phẩm, một yếu tố đặc tính cá nhân khi có sự tương tác 

giữa sản phẩm thực phẩm và người tiêu dùng. Từ đó, các nội dung chính được giải quyết 

trong luận án: 

 Nội dung 1: Xác định cấu trúc nhận thức của người tiêu dùng trên nhóm sản phẩm trà 

xanh (sản phẩm truyền thống) và nhóm sản phẩm sữa tiệt trùng (sản phẩm du nhập, 

không truyền thống) dựa theo cách tiếp cận của phương pháp MEC (means-end chain) 

bởi kỹ thuật phỏng vấn theo chiều sâu bậc thang (laddering technique) nhằm xác định 

yếu tố tác động đến cấu trúc nhận thức của người tiêu dùng khi lựa chọn sản phẩm trà 

xanh và sản phẩm sữa cũng như cấu trúc A-C-V (thuộc tính- lợi ích- giá trị) 

 Nội dung 2: Xác định tính chất cảm quan của các nhóm sản phẩm trà xanh và sản 

phẩm sữa tiệt trùng hương dâu cũng như thị hiếu và thói quen sử dụng các nhóm sản 

phẩm này nhằm xác định những tính chất đặc trưng theo định hướng của người tiêu 

dùng và phân nhóm người tiêu dùng. 

 Nội dung 3: Sử dụng thang food neophobia scale (FNS) nhằm đánh giá và xác định 

mức độ e ngại sử dụng thực phẩm mới và thang food involvement scale (FIS) và đề 

xuất một số yếu tố can thiệp đến sự thay đổi mức độ e ngại sử dụng thực phẩm mới. 

2. Những đóng góp mới của luận án: 

 Đóng góp 1:Xác định cấu trúc nhận thức của người tiêu dùng Việt Nam khi lựa chọn 

sản phẩm thực phẩm trà xanh và sản phẩm sữa tiệt trùng. Sự khác biệt về mặt cấu trúc 



nhận thức khi lựa chọn thực phẩm giữa sản phẩm truyền thống và sản phẩm du nhập 

cũng như sự ảnh hưởng của yếu tố tuổi và giới tính. 

 Đóng góp 2: Đưa ra cách tiếp cận mới ứng dụng của phương pháp means-end đối với 

người tiêu dùng Việt Nam nhằm xác định những yếu tố then chốt trong việc xác định 

những động cơ tiềm ẩn trong lựa chọn sản phẩm thực phẩm 

 Đóng góp 3: Xây dựng mô hình sản phẩm tối ưu của sản phẩm thực phẩm đối với sản 

phẩm trà xanh và sản phẩm sữa tiệt trùng hương dâu, nền tảng quan trọng trong ứng 

dụng nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm.  

 Đóng góp 4: Xác định mức độ e ngại sử dụng thực phẩm mới và mức độ bao hàm của 

người tiêu dùng, một thang đo về tâm lý xem xét đặc tính cá nhân đối với người tiêu 

dùng Việt Nam 

 Đóng góp 5: Đưa ra cách tiếp cận mới trong nghiên cứu và đề xuất xây dựng mô hình 

lựa chọn thực phẩm của người Việt Nam.  

3. Khả năng áp dụng 

Các phương pháp trong luận án này có thể triển khai thực tiễn ở các doanh nghiệp thực phẩm 

nhằm xây dựng những mô hình sản phẩm đặc thù theo từng nhóm người tiêu dùng. Cách áp 

dụng này khắc phục một nhược điểm trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm thực phẩm hiện 

nay ở các công ty thực phẩm hiện nay là tách biệt những nghiên cứu người tiêu dùng và 

nghiên cứu đặc tính sản phẩm. Sự thành công của một sản phẩm thực phẩm là nhà sản xuất 

phải có sự am hiểu về người tiêu dùng và sản phẩm, đặc biệt là tính chất cảm quan của một 

sản phẩm thực phẩm.  

4. Những hướng nghiên cứu tiếp theo 

 Xem xét thêmcác yếu tố về tính thân thiện của sản phẩm đối với môi trường và những 

yếu tố liên quan đến đạo đức… trong việc chấp nhận sử dụng sản phẩm mới. 

 Kiểm chứng thêm cách thức để nâng lên tầm giá trị và xác định cách thức để thực hiện 

Yếu tố giá trị có được cảm nhận như nhau ở các nền văn hóa. 

 Xây dựng và phát triển thêm các thang đo liên quan đến sự lựa chọn thực phẩm áp 

dụng cho người tiêu dùng Việt Nam. 

 Xây dựng mốiquan hệ giữa cảm xúc và các yếu tố trong cấu trúc nhận thức. 
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