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A. THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN 

1.   SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Mối quan hệ giữa khách hàng với thương hiệu (BCR) là rất cần thiết 

để hấp dẫn và giữ chân khách hàng, trở thành một tài sản của doanh 

nghiệp. Đối với người tiêu dùng (khách hàng), họ mong muốn tạo 

dựng mối quan hệ với thương hiệu vì mục tiêu phát triển bản thân và 

thỏa mãn nhu cầu cuộc sống. Ngoài ra mối quan hệ thương hiệu còn 

liên quan đến các bên hữu quan khác. Như vậy, mối quan hệ khách 

hàng - thương hiệu không chỉ có ý nghĩa to lớn đối với khách hàng, 

tiềm lực kinh tế cho doanh nghiệp mà còn mang lại lợi ích cho các tập 

thể xã hội tạo ra chúng. Để quản trị mối quan hệ khách hàng cần hiểu 

được bản chất mối quan hệ khách hàng – thương hiệu. 

Truyền thông xã hội là một công cụ tiếp thị để khách hàng, doanh 

nghiệp và các bên hữu quan tương tác và kết nối với nhau thông qua 

thương hiệu. Mạng xã hội chính là một công cụ tiếp thị trực tuyến, là 

một cổng tương tác có khả năng thu hút đông đảo khách hàng tiềm 

năng, liên kết những khách hàng đang sử dụng nhãn hàng của doanh 

nghiệp. Tuy nhiên, mối quan hệ khách hàng – thương hiệu trong lĩnh 

vực dịch vụ cộng đồng mạng còn chưa được quan tâm nghiên cứu. 

Cho nên chủ đề nghiên cứu này là cần thiết cả về lý thuyết lẫn hàm ý 

cho các nhà quản lý, đặc biệt tại Việt nam hiện nay. 

2.   MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

Từ những hạn chế hiện tại, công trình nghiên cứu này tập trung xây 

dựng mô hình lý thuyết với (1) các tiền tố mới đó là ý nghĩa thương 

hiệu (ý nghĩa cá nhân và ý nghĩa văn hóa) và giả thuyết về mối liên hệ 

của chúng với chất lượng quan hệ thương hiệu (BRQ). (2) Xác định 

các yếu tố đại diện cho BRQ dựa trên cơ chế quan hệ (chức năng quan 

hệ, động cơ quan hệ), loại quan hệ (đơn phương, song phương) 

phương thức truyền thông (tiếp thị, xã hội), loại tương tác (giao dịch, 

xã hội), loại ràng buộc (cảm xúc, xã hội). (3) Xây dựng mối liên hệ 

giữa các yếu tố đại diện cho BRQ với các cấp độ hành vi quan hệ khác 

nhau (mua lặp lại, thiên vị, cam kết). Tiếp theo, các mối liên hệ giữa 

các yếu tố trong mô hình lý thuyết được phát biểu dưới dạng các giả 

thuyết nghiên cứu. Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết và các giả 

thuyết bằng dữ liệu thu thập trong lĩnh vực thương hiệu mạng xã hội 
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đóng góp các khái niệm mới và một số hàm ý đối với các nhà quản trị 

mối quan hệ khách hàng - thương hiệu. 

3.   PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

- Phạm vi lý thuyết: Lý thuyết quan hệ thương hiệu. 

- Phạm vi khảo sát: Các thương hiệu dịch vụ mạng xã hội. 

- Đối tượng khảo sát: Khách hàng sử dụng mạng xã hội và là thành 

viên các cộng đồng tiêu dùng trên mạng xã hội. 

4.   Ý NGHĨA CỦA NGHIÊN CỨU 

Kết quả của nghiên cứu này có một số ý nghĩa về mặt khoa học. Thứ 

nhất là đề xuất cách tiếp cận toàn diện quá trình quan hệ khách hàng - 

thương hiệu: từ các tiền tố hình thành mối quan hệ, chất lượng quan 

hệ cho đến các hành vi quan hệ trong một mô hình lý thuyết phổ quát. 

Thứ hai là xây dựng thang đo mới cho khái niệm ý nghĩa văn hóa và 

phát triển thang đo ý nghĩa cá nhân từ các thang đo thành phần của các 

nghiên cứu trước đây. Thứ ba là sử dụng phương pháp nghiên cứu 

định tính để phát triển thang đo mới và phương pháp định lượng để 

thu thập dữ liệu bằng bảng câu hỏi cấu trúc và kỹ thuật phân tích EFA, 

CFA, SEM tiên tiến hiện nay nhằm kiểm định các thang đo, mô hình 

lý thuyết và các giả thuyết đề ra. 

Về mặt thực tiễn, kết quả kiểm định mô hình lý thuyết và các giả 

thuyết bằng dữ liệu thị trường trong lĩnh vực dịch vụ cộng đồng mạng 

xã hội cung cấp một tham khảo hữu ích cho các nhà tiếp thị và xây 

dựng thương hiệu về phương thức tăng cường sự gắn bó của khách 

hàng với thương hiệu doanh nghiệp và các cộng đồng người tiêu dùng 

sản phẩm/dịch vụ của mình trên mạng xã hội trong thời đại truyền 

thông ngày nay. 

5. BỐ CỤC LUẬN ÁN 

Luận án được trình bày trong 7 chương (182 trang), 360 tài liệu tham 

khảo, 4 phụ lục, 1 công thức, 37 bảng số liệu và 18 hình vẽ. 

B.  NỘI DUNG LUẬN ÁN 

CHƯƠNG 1  -  GIỚI THIỆU 

Chương 1 giới thiệu tổng quan về luận án: Sự cần thiết của vấn đề 

nghiên cứu; mục tiêu; phạm vi nghiên cứu; ý nghĩa khoa học và thực 

tiễn, bố cục luận án (đã trình bày trong phần A: thông tin về luận án). 
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CHƯƠNG 2 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUAN HỆ THƯƠNG 

HIỆU. 

2.1. Mở đầu 

Phần đầu chương 2 tổng hợp, bình luận và so sánh bốn quan điểm 

nghiên cứu thương hiệu nhằm tìm kiếm cơ hội tiếp cận một số hạn chế 

của lý thuyết tiếp thị thương hiệu truyền thống. Phần thứ hai trình bày 

nguồn gốc hình thành mối quan hệ - các tác nhân tạo nên ý nghĩa cá 

nhân và ý nghĩa văn hoá của thương hiệu; phân loại các mối quan hệ 

dựa trên cơ chế hình thành mối quan hệ đơn phương và quan hệ song 

phương; chất lượng mối quan hệ và kết quả mối quan hệ. Phần thứ ba 

tổng kết các mô hình nghiên cứu liên quan, phát hiện các hạn chế hiện 

tại và đề xuất khung nghiên cứu bao gồm các khái niệm và mối liên hệ 

giữa chúng với nhau. Trên cơ sở khung nghiên cứu được xây dựng, 

tác giả đề xuất bổ sung các tiền tố mới trong mô hình lý thuyết và các 

giả thuyết về mối liên hệ giữa các khái niệm liên quan. 

2.2. Các quan điểm nghiên cứu về khách hàng – thương hiệu. 

Các nhà nghiên cứu cho đến nay đều thừa nhận rằng thương hiệu là 

một khái niệm trừu tượng, khó nắm bắt. Quan niệm thương hiệu là gì 

còn tuỳ thuộc vào quan điểm tiếp cận thương hiệu khác nhau, từ phía 

công ty hay từ phía khách hàng. Tổng kết các nghiên cứu thương hiệu 

cho thấy có ít nhất 12 định nghĩa về thương hiệu. Tuy nhiên có thể tựu 

chung thành bốn quan điểm nghiên cứu chính về thương hiệu là: (1) 

thương hiệu như sản phẩm mở rộng; (2) thương hiệu như một tập 

thuộc tính đồng hành; (3) thương hiệu như một đối tác quan hệ và (4) 

thương hiệu như văn hoá cộng đồng. Quá trình phát triển bốn quan 

điểm về thương hiệu và người tiêu dùng cho thấy kiến thức về thương 

hiệu phát triển từ một tập đặc tính ổn định và mở rộng thêm tập đặc 

tính linh hoạt. Tiếp theo, thương hiệu được ẩn dụ như đối tác quan hệ 

có nhân cách và cuối cùng bổ sung thêm tập đặc trưng xã hội. Quan 

điểm về truyền thông thương hiệu cũng đi từ truyền thông một chiều, 

tương tác cặp đôi cho đến tương tác mạng lưới cộng đồng tiêu dùng. Ý 

nghĩa thương hiệu theo ba quan điểm đầu tiên chủ yếu được tạo ra từ 

các tác nhân tiếp thị, như một phương tiện để đạt mục đích, được 

truyền thông một chiều và khách hàng là đối tượng tiếp nhận thụ 

động. Quan điểm thương hiệu như một văn hoá gần đây đã cung cấp 

thêm kiến thức về ý nghĩa thương hiệu - mở rộng thương hiệu về 
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phương diện biểu tượng xã hội. Theo đó, các đặc tính thương hiệu còn 

là sản phẩm của quá trình tương tác xã hội giữa các thực thể thương 

hiệu (sản phẩm, cá nhân tiêu dùng, tập thể tiêu dùng, danh nhân, thể 

chế,..). Trong quá trình tương tác xã hội, khách hàng đồng sáng tạo 

nên ý nghĩa thương hiệu trong vai trò vừa là người sản xuất kiêm 

người tiêu dùng (pro-sumers). Thương hiệu tồn tại trong cộng đồng 

tiêu dùng vì thế nó mang bản sắc văn hóa và ý nghĩa thương hiệu còn 

được xem là ý nghĩa văn hóa. Tóm lại, kết hợp ý nghĩa thương hiệu 

được tạo ra từ các tác nhân tiếp thị và văn hoá theo bốn quan điểm này 

được mở rộng từ các thành phần ý nghĩa chức năng (tường minh), ý 

nghĩa cảm xúc cho đến ý nghĩa biểu tượng văn hóa (ẩn tàng). Tất cả 

các thành phần ý nghĩa này có thể cùng tồn tại trong nhận thức chung 

của khách hàng cho nên ý nghĩa thương hiệu có thể vừa mang ý nghĩa 

cá nhân, vừa mang ý nghĩa văn hoá. 

2.3. Cơ sở lý thuyết về mối quan hệ khách hàng – thương hiệu. 

Lý thuyết quan hệ thương hiệu được các nhà nghiên cứu (ví dụ: 

Escalas & Bettman, 2005; Fournier, 1998; Reimann & Aron, 2009) 

xây dựng dựa trên lý thuyết phát triển bản thân trong lĩnh vực tâm lý 

(Aron & Aron, 1986) và lý thuyết quan hệ liên cá nhân (Berscheid & 

Peplau, 1983; Kelley, 1986). Lý thuyết cộng đồng thương hiệu (Muñiz 

& O’Guinn, 2001) được phát triển từ lý thuyết về truyền thông 

(Schramm & Roberts, 1971), lý thuyết đồng nhất xã hội (Burke, 1969; 

Jenkin, 1996) và lý thuyết hiểu biết lẫn nhau (Clark & Marshall, 

1981). Theo đó, mối quan hệ với thương hiệu là phương tiện cung cấp 

nguồn lực và ý nghĩa giúp con người phát triển bản thân và đạt được 

các mục tiêu ở cấp độ cao hơn. Đến một mức độ nào đó mối quan hệ 

trở nên có ý nghĩa và khách hàng có xu hướng xem nguồn lực, bản sắc 

và quan điểm của đối tác (thương hiệu) cũng là của chính bản thân 

mình. Nói cách khác, ý nghĩa thương hiệu là kết quả cộng hưởng giữa 

nhu cầu của khách hàng với nguồn lực thương hiệu. Một cách tổng 

quát, khi thương hiệu đáp ứng nhu cầu khách hàng thì mối quan hệ trở 

nên có ý nghĩa. Vì thế ý nghĩa thương hiệu (bao gồm ý nghĩa cá nhân 

và ý nghĩa văn hóa) còn được xem như các nguồn nuôi dưỡng mối 

quan hệ khách hàng – thương hiệu.  

2.4. Quá trình phát triển của lý thuyết quan hệ thương hiệu. 
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Phần này trình bày quá trình phát triển lý thuyết quan hệ thương hiệu 

xuất phát từ mối quan hệ giữa con người với đối tượng, thực chất là 

mối quan hệ đơn phương, được cơ cấu có linh hồn để mối quan hệ trở 

nên hỗ tương và có ý nghĩa. Tiếp theo mối quan hệ trong tiếp thị khảo 

sát một phổ quan hệ rộng giữa công ty với các đối tác tiếp thị khác 

nhau dọc theo chuỗi cung ứng. Tuy nhiên công ty khẳng định quyền 

kiểm soát trong mối quan hệ này hơn là xem khách hàng như là một 

đối tác quan hệ tương hỗ và bình đẳng. Lý thuyết quan hệ thương hiệu 

tiếp tục phát triển như một quan hệ cặp đôi nhưng dùng ẩn dụ để hợp 

pháp hoá thương hiệu như một đối tác chủ động. Dù mối quan hệ là hỗ 

tương nhưng quan điểm này hạn chế khi ý nghĩa cục bộ, mang tính cá 

nhân và không thể chia sẻ. Gần đây, lý thuyết quan hệ thương hiệu mở 

rộng sang lĩnh vực tiếp thị xã hội và mối quan hệ thương hiệu mở rộng 

từ quan hệ cặp đôi sang quan hệ tương tác mạng lưới (quan hệ song 

phương) trong cộng đồng tiêu dùng thương hiệu. 

 

Hình 2.1: Phân loại quan hệ đơn phương với quan hệ song phương 

Từ đây mở ra hai cách tiếp cận mối quan hệ thương hiệu dựa trên bản 

chất mối quan hệ đơn phương và mối quan hệ song phương thực sự. 

Truyền thông thương hiệu không chỉ dựa trên trao đổi (tương tác) liên 

quan đến giao dịch mua bán mà còn nhấn mạnh đến sự trao đổi (tương 

tác) các vấn đề xã hội khác mà các bên cùng quan tâm để thoả mãn 
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các nhu cầu, đạt được mục tiêu của cá nhân lẫn tập thể cộng đồng 

(hình 2.1). 

Kết hợp cách tiếp cận trên với phương pháp phân loại dựa trên động 

cơ quan hệ, chức năng quan hệ (thái độ đối với thương hiệu, quan hệ 

với thương hiệu) đã xác định giá trị thương hiệu và sự gắn bó thương 

hiệu là hai thành phần căn bản đại diện cho chất lượng quan hệ thương 

hiệu (BRQ) theo quan điểm tiếp thị truyền thống và tiếp thị xã hội đối 

với thương hiệu. 

2.5. Nguồn gốc hình thành mối quan hệ thương hiệu. 

Như đã đề cập tại 2.3, ý nghĩa thương hiệu (bao gồm ý nghĩa cá nhân 

và ý nghĩa văn hóa) còn được xem như các nguồn nuôi dưỡng mối 

quan hệ khách hàng – thương hiệu. Có thể phân thành hai nhóm tác 

nhân chính tham gia vào quá trình trao đổi để mối quan hệ với thương 

hiệu vừa mang ý nghĩa cá nhân vừa mang ý nghĩa văn hóa đó là (1) 

nhóm tác nhân tiếp thị của doanh nghiệp và (2) nhóm tác nhân xã hội. 

Nhóm tác nhân tiếp thị của doanh nghiệp bao gồm: nhân viên, nhà tiếp 

thị, nhà bán lẻ và các hoạt động trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

(CSR) – tạo ra ý nghĩa về mặt tiếp thị để thương hiệu phù hợp với cá 

nhân khách hàng. Nhóm tác nhân xã hội bao gồm: cộng đồng thương 

hiệu (cộng đồng xã hội, cộng đồng tâm lý), các nhóm văn hóa (chủng 

tộc, dân tộc hay quốc gia); các tổ chức truyền thông, nhà bán lẻ, thị 

trường vốn, chính phủ và các tổ chức phi chính phủ - tạo ra ý nghĩa 

thương hiệu về mặt văn hóa.  Ý nghĩa cá nhân và ý nghĩa văn hóa 

chính là các tiền tố của quan hệ thương hiệu, chúng phối hợp với nhau 

để quyết định chất lượng quan hệ thương hiệu (BRQ). 

2.6. Chất lượng mối quan hệ khách hàng – thương hiệu (BRQ). 

Kết quả phân loại bản chất mối quan hệ tại 2.4 đã xác định giá trị 

thương hiệu và sự gắn bó thương hiệu là hai thành phần BRQ nòng cốt 

đại diện cho hai loại quan hệ thương hiệu. Sự kết hợp hai thành phần 

BRQ này với hai tiền tố quan hệ (ý nghĩa cá nhân, ý nghĩa văn hóa) và 

kết quả quan hệ (các biểu hiện hành vi thương hiệu khác nhau) đóng 

góp một mô hình lý thuyết hoàn chỉnh hơn so với mô hình tiếp thị 

thương hiệu truyền thống trước đây. 

2.7. Tổng kết một số nghiên cứu có liên quan. 

Mô hình chất lượng quan hệ dựa trên giá trị thương hiệu: Nhìn 

chung các mô hình trung thành thương hiệu truyền thống được xây 
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dựng dựa trên các mối liên hệ giữa các yếu tố: Chất lượng nhận thức – 

(Giá cả) – Giá trị thương hiệu – Trung thành thương hiệu. Khái niệm 

chất lượng nhận thức phản ánh sự phù hợp về hình ảnh, tính cách hay 

nhu cầu của khách hàng nên trong một số mô hình nghiên cứu khác thì 

tiền tố này còn được thay thế bằng khái niệm “sự đồng nhất thương 

hiệu”. Mức độ đồng nhất càng cao thì thương hiệu càng có ý nghĩa 

cho nên tăng cường ý nghĩa thương hiệu đồng nghĩa với tăng cường 

nhận thức về giá trị thương hiệu (Batey, 2008). Từ đây có thể rút ra 

mô hình quan hệ thương hiệu truyền thống bao gồm: Chất lượng nhận 

thức/ Sự đồng nhất/ Ý nghĩa thương hiệu – Giá trị thương hiệu – Hành 

vi thương hiệu. Trong mô hình này, giá trị thương hiệu đóng vai trò 

phản ánh chất lượng quan hệ thương hiệu (BRQ) vì chúng là thành 

phần trung tâm có ảnh hưởng trực tiếp lên hành vi trung thành thương 

hiệu. 

Mô hình chất lượng quan hệ dựa trên tương tác cặp đôi: Có hai 

nhóm nghiên cứu nổi bật như sau: (1) Tiếp cận theo thành phần chất 

lượng quan hệ (BRQ) với sáu thành phần: yêu, kết nối bản thân, say 

mê, cam kết cá nhân, mật thiết, chất lượng đối tác quan hệ (Fournier, 

1998). (2) Một tiếp cận BRQ khác sử dụng các khái niệm như: sự thỏa 

mãn, sự tín nhiệm, sự cam kết (Hess & Story, 2005). Một số nghiên 

cứu khác tiếp cận hỗn hợp hai nhóm BRQ trên (Nobrel & ctg, 2010), 

hoặc thêm vào khái niệm sự quen thuộc (Ha & Perks, 2005), sự gắn 

bó cảm xúc (Thomson & ctg, 2005). Đặc biệt một số khái niệm được 

sử dụng để giải thích sức mạnh quan hệ như: sự quan tâm; cam kết về 

tình cảm; cam kết thương hiệu; thái độ với thương hiệu; tình yêu 

thương hiệu (Ahuvia & ctg, 2009; MacInnis & ctg, 2009). 

Mô hình chất lượng quan hệ như một giao diện và tương tác:  

Gần đây, nghiên cứu của Bruhn & ctg (2009) đã chỉ ra rằng BRQ còn 

là mức độ thương hiệu đáp ứng kỳ vọng của khách hàng, đo lường 

bằng mức độ tương tác giữa khách hàng và các đại diện của thương 

hiệu thông qua cổng tương tác hai chiều. Do đó, ngoài thành phần 

BRQ cặp đôi của Fournier (1998), mô hình này bổ sung thêm một 

thành phần BRQ như là một giao diện và đo lường bằng cường độ 

tương tác giữa: khách hàng – khách hàng, khách hàng – nhân viên/sản 

phẩm/công ty/hệ thống. Trong môi trường mạng xã hội, BRQ thậm 

chí được hình thành và duy trì qua rất nhiều giao diện tương tác tiềm 

tàng, qua cổng internet (Phipps, 2007). 
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Hình 2.2: Tổng kết khung nghiên cứu về quan hệ thương hiệu 

Các nghiên cứu liên quan từ trước tới nay được phân loại thành ba 

nhóm mô hình nghiên cứu (xem 2.7) là cơ sở xây dựng khung nghiên 

cứu lý thuyết và đề xuất mô hình lý thuyết (hình 2.2). 

CHƯƠNG 3 – MÔ HÌNH LÝ THUYẾT VÀ CÁC GIẢ THUYẾT 

3.1 Giới thiệu. 

Khung nghiên cứu lý thuyết quan hệ thương hiệu đã được tổng kết 

như hình 2.2 là cơ sở xây dựng mô hình lý thuyết thể hiện rõ mối liên 

giữa ba nhóm yếu tố cơ bản của mối quan hệ là (1) các yếu tố (tiền tố) 

tạo dựng mối quan hệ với thương hiệu, (2) các yếu tố chất lượng quan 

hệ thương hiệu và (3) Kết quả mối quan hệ với thương hiệu. 

3.2. Mô hình lý thuyết và các giả thuyết. 

Cụ thể mô hình lý thuyết bao gồm ba nhóm yếu tố cơ bản như sau: (1) 

Ý nghĩa thương hiệu:  là cơ sở hình thành mối quan hệ thương hiệu 

dựa trên nhận thức của khách hàng về (i) ý nghĩa thương hiệu đối với 

bản thân - thành phần nguồn lực bên trong, kết hợp với (ii) ý nghĩa 

thương hiệu mang đặc trưng văn hóa, sản sinh khi khách hàng tham 

gia vào các tương tác xã hội (cộng đồng) – thành phần nguồn lực bên 
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ngoài.  (2) Chất lượng quan hệ thương hiệu (BRQs): là mức độ “cộng 

hưởng” (đồng nhất) giữa thương hiệu với nhu cầu khách hàng. Mức 

độ đồng nhất càng cao, thương hiệu càng có ý nghĩa thì càng tăng 

cường “chất lượng quan hệ” (BRQ) của khách hàng với thương hiệu 

(Fournier 2009), tiêu biểu là hai khái niệm giá trị thương hiệu và sự 

gắn bó thương hiệu. (3) Kết quả mối quan hệ khách hàng - thương 

hiệu: là các biểu hiện hành vi từ cấp độ: (i) tiêu dùng thương hiệu, (ii) 

thiên vị thương hiệu cho đến (iii) cam kết thương hiệu. Các cấp độ 

hành vi tùy thuộc vào chất lượng nhận thức về giá trị thương hiệu và 

sức mạnh của sự gắn bó của khách hàng với thương hiệu. Mô hình lý 

thuyết và các giả thuyết nghiên cứu được xây dựng  bao gồm 05 khái 

niệm như hình 3.1. 

 

 

Hình 3.1: Mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứu 

Mối liên hệ giữa 05 khái niệm với nhau trong mô hình lý thuyết (hình 

3.1) được phát biểu dưới 08 giả thuyết nghiên cứu như bảng 3.1. 

Bảng 3.1: Tổng kết các giả thuyết nghiên cứu 
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 Giả thuyết 

H1 

Ý nghĩa cá nhân của thương hiệu có ảnh hưởng tích cực lên Sự 

gắn bó thương hiệu. 

H2 
Ý nghĩa văn hoá thương hiệu có ảnh hưởng tích cực lên Sự gắn 

bó thương hiệu. 

H3 
Ý nghĩa cá nhân của thương hiệu có ảnh hưởng tích cực lên 

Giá trị thương hiệu. 

H4 
Ý nghĩa văn hoá thương hiệu có ảnh hưởng tích cực lên Giá trị 

thương hiệu. 

H5a 
Sự gắn bó thương hiệu có ảnh hưởng tích cực lên Tiêu dùng 

thương hiệu. 

H5b 
Sự gắn bó thương hiệu có ảnh hưởng tích cực lên Thiên vị 

thương hiệu. 

H5c 
Sự gắn bó thương hiệu có ảnh hưởng tích cực lên Cam kết 

thương hiệu  

H6a 
Giá trị thương hiệu có ảnh hưởng tích cực lên Tiêu dùng 

thương hiệu. 

H6b 
Giá trị thương hiệu có ảnh hưởng tích cực lên Thiên vị thương 

hiệu. 

H6c 
Giá trị thương hiệu có ảnh hưởng tích cực lên Cam kết thương 

hiệu. 

H7 
Sự gắn bó thương hiệu giải thích Cam kết  thương hiệu tốt hơn 

hơn so với Giá trị thương hiệu. 

H8 

Sự  gắn bó thương hiệu càng lâu  thì mức độ Cam kết thương 

hiệu càng cao. 

 

CHƯƠNG 4 – PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

4.1. Tóm tắt các bước thực hiện 

Chương 4 có các nội dung chính như sau. Phần mở đầu 4.1 tóm tắt cơ 

sở lý thuyết làm cơ sở cho phần 4.2, trình bày quy trình nghiên cứu. 
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Phần 4.3 trình bày quy trình xây dựng thang đo các khái niệm nghiên 

cứu trong mô hình lý thuyết, đó là ý nghĩa cá nhân, ý nghĩa văn hoá, 

sự gắn bó thương hiệu, giá trị thương hiệu, các biểu hiện hành vi tiêu 

dùng thương hiệu, thiên vị thương hiệu và cam kết thương hiệu. Riêng 

thang đo ý nghĩa văn hoá là một thang đo hoàn toàn mới sẽ được trình 

bày chi tiết các bước thực hiện nghiên cứu sơ bộ định tính. Phần 4.4 

và 4.5 là phần thiết kế mẫu và quy trình thu thập dữ liệu. Cuối cùng, 

phần 4.6 trình bày kết quả định lượng với mẫu n=145 để đánh giá sơ 

bộ thang đo. Các quá trình này được thực hiện bằng phương pháp 

EFA với phần mềm SPSS 16.0. 

Trong nghiên cứu này, đơn vị phân tích là người tiêu dùng thương 

hiệu dịch vụ, cụ thể là thương hiệu mạng xã hội.  Người sử dụng mạng 

xã hội như phương tiện chia sẻ trong nhóm/cộng đồng mà họ là thành 

viên.Thời gian thu thập dữ liệu từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 12 

năm 2012. 

4.2. Tóm tắt kết quả nghiên cứu định lượng sơ bộ. 

Kết quả nghiên cứu sơ bộ định lượng (bảng 4.8 và 4.9) cho thấy, sau 

khi loại bỏ các biến do không đạt yêu cầu về hệ số tải nhân tố, các 

thang đo đều đạt yêu cầu về tính đơn hướng, độ tin cậy và độ giá trị. 

Cụ thể: Phương sai trích được đều cao hơn mức yêu cầu (50%). Hệ số 

tải của các biến quan sát lên nhân tố đại diện tương ứng đều cao hơn 

giá trị cho phép (.40). Hệ số tin cậy Cronbach’s alpha của các thang 

đo thành phần đều cao hơn mức cho phép (.60). Hệ số tương quan 

biến-tổng của các biến trong mỗi thang đo đều cao hơn mức yêu cầu 

(.35). 

Kết luận nghiên cứu định lượng sơ bộ: Sau khi loại bỏ 15 biến, 52 

biến quan sát còn lại trong các thang đo đều đạt yêu cầu để sử dụng 

trong nghiên cứu định lượng chính thức. 

CHƯƠNG 5 – KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH THANG ĐO 

5.1. Tóm tắt các bước kiểm định thang đo. 

Chương 5 gồm có các nội dung chính như sau. Phần 5.2 mô tả đặc 

điểm mẫu khảo sát (n = 696) theo các nhóm: giới tính, nhóm tuổi, 

trình độ, loại thương hiệu, thời gian sử dụng thương hiệu, mức độ sử 

dụng thương hiệu, hình thức tham gia cộng đồng. Phần 5.3 trình bày 

phương pháp kiểm định thang đo, độ tin cậy, độ giá trị; phương pháp 

phân tích nhân tố khám phá EFA và phương pháp phân tích nhân tố 
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khẳng định CFA. Phần 5.4 trình bày kết quả kiểm định sơ bộ các 

thang đo bằng EFA và hệ số tin cậy Cronbach’s alpha với phần mềm 

SPSS 16.0.  Phần 5.5 và 5.6, trình bày phương pháp và kết quả kiểm 

định độ tin cậy và độ giá trị của các thang đo bằng CFA. Kết quả kiểm 

định các thang đo ở bước này là cơ sở để chuyển sang kiểm định mô 

hình lý thuyết bằng SEM. Quá trình thực hiện CFA và SEM với sự trợ 

giúp của phần mềm AMOS 5.0. 

5.2. Tóm tắt kết quả kiểm định thang đo bằng EFA và Cronbach’s 

alpha. 

Kết quả phân tích nhân tố bằng EFA (bảng 5.8 và 5.9) cho thấy, sau 

khi loại bỏ các biến do không đạt yêu cầu về hệ số tải nhân tố, các 

thang đo đều đạt yêu cầu về tính đơn hướng, độ tin cậy và độ giá trị 

hội tụ. Cụ thể: Phương sai trích được dao động cao hơn mức yêu cầu 

(50%). Hệ số tải của các biến quan sát lên nhân tố đại diện tương ứng 

đều cao hơn giá trị cho phép (.40).  Hệ số tin cậy Cronbach’s alpha 

của các thang đo thành phần đều cao hơn mức cho phép (.60). Hệ số 

tương quan biến-tổng của các biến trong mỗi thang đo đều cao hơn 

mức yêu cầu (.35). 

Kết luận: Sau khi loại bỏ 11 biến, 56 biến quan sát còn lại trong các 

thang đo đều đạt yêu cầu để tiếp tục sử dụng kiểm định thang đo sử 

dụng phương pháp phân tích nhân tố khẳng định (CFA) trong phần 5.5 

tiếp theo. 

5.3. Tóm tắt kết quả kiểm định thang đo bằng CFA. 

Kết quả kiểm định 7 thang đo của 5 khái niệm  trong mô hình nghiên 

cứu bằng phương pháp CFA cho thấy, sau khi điều chỉnh, các thang 

đo các khái niệm nghiên cứu đều đạt yêu cầu về độ giá trị và độ tin 

cậy, trừ thang đo thành phần ý nghĩa nhận thức của khái niệm “ý 

nghĩa cá nhân” và thành phần giai thoại cộng đồng của khái niệm “ý 

nghĩa văn hoá” bị loại do hệ số tải thấp hơn yêu cầu. Cụ thể như sau: 

Bốn thang đo thành phần bậc 1: giá trị thương hiệu; tiêu dùng thương 

hiệu; thiên vị thương hiệu; cam kết thương hiệu đều đạt được tính đơn 

hướng và độ giá trị hội tụ. Khái niệm ý nghĩa cá nhân có 3 thành phần: 

lợi ích nhận thức, giá trị nhận thức và ý nghĩa nhận thức, trong đó chỉ 

có 2 thang đo lợi ích nhận thức và giá trị nhận thức đạt yêu cầu về 

tính đơn hướng, độ giá trị hội tụ và độ giá trị phân biệt. Thang đo ý 

nghĩa nhận thức bị loại do hệ số tải thấp, không đạt yêu cầu. Khái 
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niệm ý nghĩa văn hoá có 5 thành phần: sự ngưỡng mộ, chủ nghĩa 

không tưởng, giai thoại cộng đồng, hình ảnh cộng đồng, sự xác thực, 

trong đó có 4 thang đo: sự ngưỡng mộ, chủ nghĩa không tưởng,  hình 

ảnh cộng đồng, sự xác thực đạt yêu cầu về tính đơn hướng, độ giá trị 

hội tụ và độ giá trị phân biệt, thang đo thành phần giai thoại cộng 

đồng bị loại do hệ số tải thấp, không đạt yêu cầu. Khái niệm sự gắn bó 

thương hiệu có 2 thành phần: mức độ kết nối (BSC) và mức độ nổi trội 

(PRO). Cả hai thang đo BSC và PRO đều đạt yêu cầu về tính đơn 

hướng, độ giá trị hội tụ và độ giá trị phân biệt. Độ tin cậy tổng hợp của 

tất cả các thang đo thành phần/khái niệm đều cao hơn mức yêu cầu 

(.60).  Phương sai trích được của các thành phần/khái niệm dao động 

đều cao hơn mức cho phép (50%). Giá trị trung bình của các hệ số hồi 

quy (chuẩn hóa) của các biến quan sát lên các thành phần/khái niệm 

tương ứng đều cao hơn mức yêu cầu (.60).  Kết quả CFA mô hình 

thang đo chung cho thấy, hệ số tương quan giữa các cặp khái niệm 

nghiên cứu đều khác 1 có ý nghĩa thống kê (xem bảng 5.15), kết quả 

này khẳng định các khái niệm nghiên cứu trong mô hình đều đạt được 

giá trị phân biệt. 

Kết luận, ở bước này các thang đo các khái niệm nghiên cứu đã được 

kiểm định cuối cùng về độ tin cậy và độ giá trị. Đây là cơ sở để 

chuyển sang kiểm định mô hình lý thuyết và các giả thuyết. 

CHƯƠNG 6 – KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH LÝ THUYẾT 

6.1. Mở đầu. 

Kết quả kiểm định các thang đo đơn hướng và đa hướng của các khái 

niệm trong mô hình lý thuyết  bằngphương pháp phân tích nhân tố 

khẳng định đã loại một số thang đo thành phần không đảm bảo độ giá 

trị và độ tin cậy (thành phần  ý nghĩa nhận thức của thang đo ý nghĩa 

cá nhân và thành phần giai thoại cộng đồng của thang đo ý nghĩa văn 

hóa). Các thang đo còn lại được đưa vào kiểm định mô hình lý thuyết 

bằng SEM. 

6.2. Kiểm định mô hình lý thuyết và các giả thuyết. 

Kiểm định mô hình lý thuyết: Mô hình lý thuyết có 5 khái niệm 

nghiên cứu. Trong đó có hai khái niệm độc lập (exogneous construct) 

là (1) ý nghĩa cá nhân, (2) ý nghĩa văn hóa và ba khái niệm phụ thuộc 

(endogenous construct), đó là (3) sự gắn bó thương hiệu, (4) giá trị 
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thương hiệu   và (5) các hành vi thương hiệu (tiêu dùng thương hiệu, 

thiên vị thương hiệu và cam kết thương hiệu). 

Kết quả phân tích cấu trúc tuyến tính cho thấy, sau khi loại các biến 

BVA43, BSC47, PRO53 để cải thiện độ phù hợp của mô hình, mô 

hình lý thuyết thích hợp với bộ dữ liệu khảo sát (hình 6.1).  

 

Chi-bình 

phương 

p df Chi-bình 

phương/df 

GFI TLI CFI RMSEA 

1181.198 .000 387 3.052 .903 .878 .891 .054 

Hình 6.1: Kết quả SEM mô hình lý thuyết (chuẩn hóa). 

Kết quả ước lượng (chuẩn hóa) các tham số chính trong mô hình lý 

thuyết được trình bày ở bảng 6.1. 

 

 

 

 

Bảng 6.1: Kết quả kiểm định mối quan hệ giữa các khái niệm 

Mối quan hệ ML 

(γ) 

SE CR 

(z) 

p 
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Ý nghĩa cá nhân  → Sự gắn bó thương 

hiệu 
.347 .078 6.143 .000 

Ý nghĩa cá nhân → Giá trị thương 

hiệu   
.385 .102 6.473 

.000 

Ý nghĩa văn hoá  →  Sự gắn bó 

thương hiệu 
.765 .089 9.659 

.000 

Ý nghĩa văn hoá  →  Giá trị thương 

hiệu  
.202 .069 4.041 

.000 

Sự gắn bó thương hiệu  →   Tiêu dùng 

thương hiệu 
.473 .062 7.862 

.000 

Sự gắn bó thương hiệu  →   Thiên vị 

thương hiệu 
.459 .087 7.439 

.000 

Sự gắn bó thương hiệu  →   Cam kết 

thương hiệu 
.651 .075 9.072 .000 

Giá trị thương hiệu  →  Tiêu dùng 

thương hiệu 
.249 .042 4.898 .000 

Giá trị thương hiệu  →  Thiên vị 

thương hiệu 
.182 .061 3.378 .000 

Giá trị thương hiệu  →  Cam kết 

thương hiệu 
.160 .043 3.144 .002 

ML: giá trị ước lượngchuẩn hóa; SE: sai lệch chuẩn; CR: giá trị tới hạn. 

Kiểm định các giả thuyết nghiên cứu: Kết quả kiểm định 8 giả thuyết 

nghiên cứu đều được chấp nhận và được tóm tắt như trong bảng 6.2. 

 

 

 

 

Bảng 6.2: Tóm tắt kết quả kiểm định các giả thuyết 
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H  Phát biểu  
Hệ số hồi 

quy
(*)

(γ) 
p  

Kết 

quả  

H1  
Ý nghĩa cá nhân của thương hiệu có ảnh 

hưởng tích cực lên Sự gắn bó thương hiệu. 
.347  .000  

Chấp 

nhận  

H2  
Ý nghĩa văn hoá thương hiệu có ảnh hưởng 

tích cực lên Sự gắn bó thương hiệu. .385 .000  
Chấp 

nhận  

H3 

Ý nghĩa cá nhân của thương hiệu có ảnh 

hưởng tích cực lên Giá trị thương hiệu. .765 .000  
Chấp 

nhận  

H4  
Ý nghĩa văn hoá thương hiệu có ảnh hưởng 

tích cực lên Giá trị thương hiệu. .202 .000  
Chấp 

nhận  

H5a  
Sự gắn bó thương hiệu có ảnh hưởng tích cực 

lên Tiêu dùng thương hiệu. .473 .000  
Chấp 

nhận  

H5b  
Sự gắn bó thương hiệu có ảnh hưởng tích cực 

lên Thiên vị thương hiệu. .459 .000 
Chấp 

nhận 

H5c  
Sự gắn bó thương hiệu có ảnh hưởng tích cực 

lên Cam kết thương hiệu  
.651 .000  

Chấp 

nhận  

H6a  
Giá trị thương hiệu có ảnh hưởng tích cực lên 

Tiêu dùng thương hiệu. .249 .000  
Chấp 

nhận  

H6b  
Giá trị thương hiệu có ảnh hưởng tích cực lên 

Thiên vị thương hiệu. .182 .000  
Chấp 

nhận  

H6c  
Giá trị thương hiệu có ảnh hưởng tích cực lên 

Cam kết thương hiệu. .160 .002  
Chấp 

nhận  

H7 

Sự gắn bó thương hiệu giải thích Cam kết 

thương hiệu tốt hơn hơn so với Giá trị thương 

hiệu. 

.651 

.160 

.000 

.002 

Chấp 

nhận 

H8 

Sự  gắn bó thương hiệu càng lâu  thì mức độ 

Cam kết thương hiệu càng cao. 

  γt1 = .488 

γt2 = .565  

γt3 = .892 

.000 

.000 

.000 

Chấp 

nhận 

(*) Hệ số hồi quy chuẩn hóa. 

6.3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận. 

Kết quả nghiên cứu:  

nghiên cứu sơ 

bộ và nghiên cứu chính thức. Nghiên cứu sơ bộ (định tính) được tiến 
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hành bằng kỹ thuật phỏng vấn sâu để phát triển các thang đo mới là ý 

nghĩa cá nhân và ý nghĩa văn hóa. Nghiên cứu định lượng sơ bộ tiến 

hành bằng phương pháp phỏng vấn trực tiếp thông qua bảng câu hỏi 

cấu trúc (n=145) để đánh giá sơ bộ thang đo bằng phân tích nhân tố 

khám phá EFA và độ tin cậy Cronbach’s alpha với phần mềm SPSS. 

Nghiên cứu định lượng chính thức được thực hiện bằng phương pháp 

phỏng vấn người sử dụng 07 thương hiệu mạng xã hội thông qua bảng 

câu hỏi (n = 696) để

đo và kiểm định mô hình nghiên cứu cùng với các giả thuyết bằng 

phương pháp phân tích SEM với phần mềm AMOS. 

Kết quả kiểm định cho thấy các thang đo các khái niệm nghiên cứu 

sau khi điều chỉnh đều đạt yêu cầu về độ tin cậy và độ giá trị; mô hình 

nghiên cứu thích hợp với bộ dữ liệu khảo sát. Các giả thuyết về mối 

quan hệ giữa ý nghĩa cá nhân, ý nghĩa văn hoá với sự gắn bó thương 

hiệu và giá trị thương hiệu  (H1, H2, H3 và H4) đều được chấp nhận. 

Tiếp theo, các giả thuyết về mối quan hệ giữa sự gắn bó thương hiệu, 

giá trị thương hiệu với các hành vi: tiêu dùng thương hiệu, thiên vị 

thương hiệu và cam kết thương hiệu (H5a, H5b và H5c, và H6a, H6b, 

H6c) cũng được chấp nhận. 

Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết cho thấy ý nghĩa cá nhân tác 

động tích cực lên giá trị thương hiệu  (γ = .658, p < .000) nhiều hơn so 

với tác động lên sự gắn bó thương hiệu (γ = .479, p < .000). Ý nghĩa 

văn hóa tác động tích cực lên sự gắn bó thương hiệu (γ =.858, p < 

.000) nhiều hơn so với tác động lên giá trị thương hiệu  (γ = .281, p < 

.000). Tiếp theo, sự gắn bó thương hiệu tác động tích cực lên các hành 

vi: tiêu dùng thương hiệu (γ = .489, p < .000), thiên vị thương hiệu (γ 

= .648, p < .000) và cam kết thương hiệu (γ = .682, p < .000) theo xu 

hướng tăng dần. Tương tự, giá trị thương hiệu cũng tác động tích cực 

lên các hành vi: tiêu dùng thương hiệu (γ = .208, p < .000), thiên vị 

thương hiệu (γ = .207, p < .000) và cam kết thương hiệu (γ = .135, p < 

.002) nhưng yếu hơn và có xu hướng giảm dần (xem bảng 6.3). Như 

vậy sự gắn bó thương hiệu giải thích hành vi cam kết thương hiệu tốt 

hơn so với giá trị thương hiệu và giả thuyết H7 được chấp nhận. Ngoài 

ra nhóm khách hàng có thời gian gắn bó lâu dài hơn với thương hiệu 

thì khả năng cam kết thương hiệu cũng cao hơn cho nên giả thuyết H8 

cũng được chấp nhận. 
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Thảo luận về kết quả nghiên cứu 

 Các tiền tố tạo dựng mối quan hệ thương hiệu 

Các tác nhân tạo nên ý nghĩa thương hiệu không chỉ có các nhà tiếp 

thị, công ty, nhân viên, nhà bán lẻ, .. mà còn có cá nhân và tập thể 

người tiêu dùng cùng tham gia. Ý nghĩa làm cho mối quan hệ luôn 

tươi mới và hấp dẫn, giúp duy trì cảm xúc, làm phong phú cho bản 

thân là lý do để khách hàng gắn bó với thương hiệu. 

Kết quả nghiên cứu cũng đã xác định ý nghĩa cá nhân và ý nghĩa văn 

hóa là hai khái niệm phân biệt. Ý nghĩa cá nhân là nguồn nuôi dưỡng 

thành phần bên trong và ý nghĩa văn hóa là nguồn nuôi dưỡng thành 

phần bên ngoài của tự nhận thức (Fournier, 1998; Fournier & Herman, 

2004; Lindberg-Repo & Brookes, 2004). Ba thành phần của ý nghĩa 

cá nhân và năm thành phần ý nghĩa văn hóa đều đạt giá trị hội tụ. 

Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết cho thấy ý nghĩa cá nhân và ý 

nghĩa văn hóa đều có ảnh hưởng tích cực lên giá trị thương hiệu và sự 

gắn bó thương hiệu. Tuy nhiên ý nghĩa cá nhân thì có ảnh hưởng 

nhiều hơn lên giá trị thương hiệu còn ý nghĩa văn hóa lại ảnh hưởng 

nhiều hơn lên sự gắn bó thương hiệu. Điều này cũng phù hợp với cơ 

sở lý thuyết về bản chất mối quan hệ đơn phương và song phương đã 

tổng kết trong hình 2.1 & 2.4(chương 2). 

Thương hiệu mạng xã hội không đơn thuần chỉ là một thực thể (đối 

tác) mà nó như là một cổng giao tiếp. Thông qua cổng giao tiếp có vô 

số các giao diện tương tác giữa khách hàng với nhau và với sản 

phẩm/dịch vụ, nhân viên công ty. Mối quan hệ giữa khách hàng với 

thương hiệu càng có ý nghĩa về phương diện văn hóa khi quá trình 

tương tác càng tạo ra sự đồng nhất bên trong cộng đồng và sự tương 

phản với các cộng đồng bên ngoài. 

Truyền thông xã hội ngày càng phổ biến như hiện nay chính là công 

cụ tiếp thị tương tác, cụ thể là qua mạng xã hội. Tiếp thị trực tuyến 

qua mạng xã hội giúp doanh nghiệp và khách hàng chia sẻ các lợi ích, 

giá trị và mục tiêu chung. Càng chia sẻ nguồn lực chung, khách hàng 

càng có xu hướng phụ thuộc nhiều hơn vào mối quan hệ cộng đồng 

(hay xã hội) và như vậy là gián tiếp ràng buộc họ với cơ sở dữ liệu của 

mạng xã hội. Tương tác xã hội cũng xảy ra khi khách hàng thể hiện 

quan điểm của mình với những người khác (cả bên trong hay bên 

ngoài cộng đồng) thông qua việc ủng hộ (like) hay phản đối (dislike) 
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thậm chí là bình luận sau các phát biểu của thành viên khác công bố 

trên các mạng xã hội như facebook, twitter, Zing me,… 

Các yếu tố tạo nên sức mạnh/chất lượng mối quan hệ thương hiệu 

Kết quả nghiên cứu định lượng cho thấy sự gắn bó thương hiệu và giá 

trị thương hiệu là hai khái niệm phân biệt phản ánh các loại chất lượng 

quan hệ thương hiệu (BRQs). Đặc biệt để tăng cường và duy trì sự gắn 

bó thương hiệu thì cần có các tác nhân xã hội đóng vai trò nguồn sản 

sinh ra ý nghĩa văn hóa cho thương hiệu. Ý nghĩa văn hóa nuôi dưỡng 

tự nhận thức của khách hàng về mối quan hệ với thương hiệu luôn hấp 

dẫn để duy trì cảm xúc và luôn mang đến các sắc thái mới làm phong 

phú cho bản thân.  

Mức độ gắn bó thương hiệu gồm hai thành phần căn bản là mức độ kết 

nối thương hiệu – bản thân (BSC) và Mức độ thương hiệu nổi trội 

(PRO). Thành phần PRO phản ánh thương hiệu như phương tiện (an 

instrumentality basis) và thành phần BSC phản ánh sự đồng nhất 

thương hiệu với bản thân (a identity basis). Kết quả nghiên cứu cũng 

cho thấy khách hàng gắn bó với thương hiệu mạng xã hội bởi vì 

thương hiệu cung cấp tiện ích kết nối xã hội (γPRO = .82, p = .000) hơn 

là đại diện cho hình ảnh bản thân (γBSC = .64; p = .000). 

Kết quả này cho thấy vai trò của cộng đồng người tiêu dùng như một 

tác nhân quan trọng tăng cường ý nghĩa văn hóa cho thương hiệu để 

tạo ra mối quan hệ ràng buộc về mặt xã hội giữa khách hàng với 

thương hiệu. Sử dụng mạng xã hội để xây dựng cộng đồng người tiêu 

dùng là một chiến lược truyền thông hiệu quả bởi vì chúng là kênh 

duy nhất cho phép cá nhân, tập thể người tiêu dùng, nhãn hàng, nhà 

tiếp thị…tương tác theo thời gian thực và gắn kết 2 chiều một cách tức 

thì, khiến cho các mối liên kết này trở nên vững chắc hơn. Thương 

hiệu mạng xã hội đóng vai trò tạo ra đối thoại mở, lắng nghe và tiếp 

nhận thông tin. Thông qua phương thức trao đổi trực tuyến, người tiêu 

dùng, các thành viên hâm mộ trong cộng đồng, nhân viên, nhà tiếp thị 

tăng cường sự hiểu biết và tin tưởng lẫn nhau, tăng cường ý nghĩa cho 

mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa khách hàng với thương hiệu.  

 Ảnh hưởng của sự gắn bó và giá trị thương hiệu lên các hành vi 

Sự gắn bó thương hiệu có ảnh hưởng mạnh nhất lên các kết quả hành 

vi quan hệ với thương hiệu, đặc biệt là hành vi cam kết với thương 

hiệu. Khách hàng gắn bó với thương hiệu thì sẵn lòng hy sinh nguồn 
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lực và danh dự của bản thân để duy trì (hay làm sâu đậm thêm) mối 

quan hệ duy nhất với một thương hiệu nên các quyết định được ban 

hành phải dựa trên sự suy nghĩ thận trọng và kỹ lưỡng. Do đó bản thân 

sự gắn bó thương hiệu là một chỉ báo tốt cho cả hành vi tiêu dùng hiện 

tại lẫn hành vi cam kết duy trì mối quan hệ lâu dài với thương hiệu. 

Trái lại, giá trị thương hiệu chỉ ảnh hưởng mạnh lên hành vi tiêu dùng 

và hành vi thiên vị, khả năng dự báo hành vi cam kết của nó ít có ý 

nghĩa về mặt thống kê. Kết quả này phản ánh bản chất mối quan hệ 

đơn phương, trong đó thái độ tin tưởng và yêu thích thương hiệu thúc 

đẩy hành vi mua hay thiên vị chỉ là phản ứng bốc đồng, khó duy trì 

theo thời gian, đặc biệt khi thị trường thay đổi. Do vậy, đánh giá (giá 

trị) thương hiệu thì chỉ có khả năng giải thích hành vi tiêu dùng hiện 

tại mà không đủ căn cứ để giải thích hành vi trung thành dựa trên cam 

kết duy trì mối quan hệ lâu dài với thương hiệu. 

Khách hàng gắn bó mật thiết với thương hiệu thường cũng có thái độ 

tích cực với thương hiệu. Vì thế giá trị thương hiệu kết hợp với sự gắn 

bó thương hiệu thì đảm bảo cho mối quan hệ song phương thực sự để 

giải thích thấu đáo cho cả hành vi tiêu dùng hiện tại lẫn hành vi cam 

kết duy trì mối quan hệ trong tương lai. 

So sánh với kết quả nghiên cứu của các tác giả khác 

Kiểm định các thành phần của ý nghĩa thương hiệu là ý nghĩa cá nhân 

và ý nghĩa văn hóa cho thấy chúng đều là các khái niệm bậc cao (bậc 

hai). Kết quả này phù hợp với quan điểm của các nhà nghiên cứu lý 

thuyết cho rằng ý nghĩa thương hiệu là một khái niệm phức hợp, khó 

nắm bắt, bao gồm nhiều phiên bản phụ của cùng hệ thống ý nghĩa 

cùng tồn tại (Mühlbacher & Hemetsberger, 2008) trong văn hóa cộng 

đồng (Muniz & O’Guinn, 2001).  

Kết quả kiểm định các giả thuyết ý nghĩa cá nhân và ý nghĩa văn hóa 

có ảnh hưởng tích cực lên chất lượng quan hệ thương hiệu đã ủng hộ 

cơ sở lý thuyết về mối quan hệ thương hiệu đã được (MacInnis & ctg, 

2009) tổng kết. Đặc biệt ý nghĩa văn hóa có ảnh hưởng tích cực lên sự 

gắn bó thương hiệu cũng đã ủng hộ mô hình lý thuyết về ý nghĩa biểu 

tượng tăng cường kết nối bản thân – thương hiệu của Escalas & 

Bettman (2009). Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết cũng ủng hộ ba 

kết quả nghiên cứu của Park & ctg (2010) về (1) thang đo khái niệm 

sự gắn bó thương hiệu gồm hai thành phần phân biệt là mức độ gắn 
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kết (BSC) và mức độ nổi trội (PRO). (2) Mức độ gắn bó thương hiệu 

càng cao khách hàng càng có xu hướng đi từ hành vi tiêu dùng thuần 

tuý đến hành vi trung thành dựa trên sự cam kêt quan hệ lâu dài với 

thương hiệu. (3) Giá trị thương hiệu là một khái niệm liên quan mật 

thiết đến thái độ thương hiệu nhưng chỉ giải thích được các hành vi 

tiêu dùng thuần tuý và nó không có khả năng giải thích hành vi trung 

thành cam kết theo thời gian và khi thị trường thay đổi. Điều này phản 

ánh mối quan hệ giữa ý định và hành vi không phải lúc nào cũng đi 

đôi với nhau vì giữa chúng còn phụ thuộc vào bối cảnh tiêu dùng đã 

được đề cập trong lý thuyết (Fishbein & Ajzen, 1975; Shepphard & 

ctg, 1988).  

Giả thiết về ảnh hưởng của giá trị thương hiệu lên hành vi cam kết 

thương hiệu có xu hướng giảm dần theo thời gian thì phù hợp với 

nghiên cứu của Reiman & Aron (2009). Kết quả nghiên cứu mối quan 

hệ giữa sự gắn bó thương hiệu với hành vi cam kết cũng ủng hộ giả 

thuyết mà Reiman & Aron (2009) cho rằng người tiêu dùng càng trải 

nghiệm với thương hiệu để phát triển bản thân thì mức độ trung thành 

của họ với thương hiệu càng cao, đặc biệt là trung thành về mặt tâm 

lý, tức ý định cam kết quan hệ lâu dài với thương hiệu (Carroll & 

Ahuvia, 2006). 

CHƯƠNG 7 – KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý NGHIÊN CỨU 

7.1. Tóm tắt kết quả. 

Toàn bộ nội dung nghiên cứu của luận án đã đạt được các mục tiêu 

sau đây: 

Thứ nhất, công trình này đã vận dụng các lý thuyết quan hệ trong lĩnh 

vực tâm lý và xã hội như lý thuyết phát triển bản thân (Aron & Aron, 

1986), lý thuyết về sự gắn bó với hành vi xã hội (Mikulincer & Shaver 

2005), lý thuyết quan hệ thương hiệu (Fournier, 1998, 2009) để phát 

triển một mô hình lý thuyết về mối quan hệ khách hàng – thương hiệu 

trong lĩnh vực cộng đồng mạng. Mô hình lý thuyết thể hiện đầy đủ các 

yếu tố cấu thành mối quan hệ với thương hiệu một cách phổ quát, từ 

nguồn gốc, sức mạnh cho đến các kết quả quan hệ khác nhau. 

Thứ hai, trên cơ sở tổng hợp lý thuyết truyền thông tiếp thị và truyền 

thông xã hội, tác giả đề xuất hai thang đo mới dùng để đo lường ý 

nghĩa cá nhân và ý nghĩa văn hoá, bổ sung các thang đo giá trị thương 
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hiệu, thang đo các hành vi ở cấp độ thấp (tiêu dùng) – trung bình 

(thiên vị, hy sinh)  - cao (cam kết). 

Thứ ba là phân biệt bản chất mối quan hệ đơn phương và song phương 

qua đó xác định hai khái niệm đại diện cho chất lượng quan hệ là sự 

gắn bó thương hiệu và giá trị thương hiệu. Sự phân biệt này giúp đặt 

ra giả thiết để lý giải được động cơ của sự gắn bó thương hiệu sẽ dẫn 

đến sự trung thành cam kết duy nhất với thương hiệu mà các khái 

niệm trước đây chưa thể giải thích thấu đáo. 

7.2. Đóng góp của nghiên cứu. 

Đóng góp về mặt lý thuyết 

Kết quả nghiên cứu này đã đóng góp một mô hình lý thuyết về mối 

quan hệ thương hiệu. Đặc biệt đã xác định được các tiền tố: ý nghĩa cá 

nhân và ý nghĩa văn hóa; các yếu tố đại diện cho chất lượng quan hệ là 

sự gắn bó thương hiệu và giá trị thương hiệu; các yếu tố hành vi quan 

hệ như: tiêu dùng thương hiệu, thiên vị thương hiệu và cam kết 

thương hiệu. Các khái niệm cùng với các thang đo đã được kiểm định 

trong nghiên cứu này góp phần bổ sung vào hệ thống lý thuyết cũng 

như cung cấp một tham khảo có giá trị cho các nghiên cứu thực 

nghiệm tiếp theo, đặc biệt mở rộng nghiên cứu sang lĩnh vực thương 

hiệu sản phẩm đa ngành. 

Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết  với các yếu tố ý nghĩa cá nhân 

và ý nghĩa văn hoá như là nguồn nuôi dưỡng và tăng cường sự gắn bó 

thương hiệu. Sự gắn bó thương hiệu thì giải thích hành vi cam kết 

thương hiệu trong khi giá trị thương hiệu chỉ có khả năng giải thích 

hành vi tiêu dùng thương hiệu. 

Đóng góp về phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp định tính để phát triển thang đo mới 

là ý nghĩa cá nhân và ý nghĩa văn hoá. Nghiên cứu cũng sử dụng 

phương pháp định lượng để kiểm định mô hình lý thuyết và các giả 

thuyết. Kết quả nghiên cứu đã cung cấp một tham khảo hữu ích cho 

các nghiên cứu định lượng tiếp theo trong lĩnh vực quan hệ thương 

hiệu, đặc biệt ở Việt nam.  

Đóng góp về thực tiễn quản lý 

Kết quả nghiên cứu giúp cho các nhà tiếp thị và quản trị thương hiệu 

xây dựng chiến lược tăng cường mối quan hệ khách hàng với thương 
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hiệu công ty tập trung vào các tác nhân tạo ý nghĩa để nuôi dưỡng mối 

quan hệ, trong đó đặc biệt chú trọng đến vai trò của cộng đồng tiêu 

dùng thương hiệu hàng hóa công ty. Xây dựng một cộng đồng thương 

hiệu thì không đơn giản nhưng một khi chúng được hình thành và lớn 

mạnh sẽ thu hút lực lượng đông đảo khách hàng tiềm năng, duy trì 

khách hàng hiện tại cùng trải nghiệm và đóng góp cho thương hiệu 

thông qua mối liên kết gắn bó giữa các thành viên hâm mộ thương 

hiệu trong một cộng đồng. Mạng xã hội là một công cụ truyền thông 

tiếp thị trực tuyến giúp tăng cường sự chia sẻ ý tưởng sáng tạo về sản 

phẩm, hàng hoá, tăng cường ý nghĩa đồng sáng tạo giữa nhà tiếp thị, 

cá nhân và tập thẻ khách hàng hâm mộ thương hiệu công ty. 

7.3. Một số hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo. 

Bên cạnh những kết quả đạt được về mặt lý thuyết và thực tiễn, 

nghiên cứu này còn một số hạn chế sau đây: 

Thứ nhất, các thang đo ý nghĩa cá nhân và ý nghĩa văn hóa là các 

thang đo lần đầu tiên được xây dựng và mới kiểm định trong lĩnh vực 

thương hiệu mạng xã hội nên cần thiết phải có những nghiên cứu lặp 

lại để hoàn thiện các thang đo mới này. Các tiền tố quan hệ như ý 

nghĩa cá nhân và ý nghĩa văn hoá và các thành phần của chúng là 

những khái niệm phân biệt nhưng thực tế khách hàng rất khó phân biệt 

vì nguồn lực của thương hiệu cũng là của bản thân. Điều này cũng 

được lý thuyết đề cập (xem Escalas & Bettmann, 2009) và kết quả 

thực nghiệm cũng cho thấy tương quan giữa các khái niệm nghiên cứu 

là khá lớn. Thứ hai, phạm vi nghiên cứu là lĩnh vực B2C với khách 

hàng là cá nhân sử dụng mạng xã hội miễn phí. Việc chọn đối tượng 

dùng các thương hiệu mạng xã hội để khảo sát cũng gặp hạn chế về 

mẫu đại diện vì hầu hết người trả lời là giới trẻ, mẫu phỏng vấn trực 

tiếp chủ yếu tập trung tại TP.HCM, Bình Dương, An Giang. Mẫu khảo 

sát tập trung vào một số nhóm nhất định nên tính đại diện của mẫu 

chưa cao và phần nào giảm đi ý nghĩa của nghiên cứu này. Thứ ba, 

các thương hiệu mạng xã hội như facebook, youtube,.. là dịch vụ miễn 

phí sử dụng cho khách hàng cá nhân nên thang đo tập hành vi tác giả 

sử dụng lại của Park & ctg (2010) thì các biến đo hành vi mua hay hy 

sinh nguồn lực vật chất không hiện diện trong bối cảnh này. Các hạn 

chế trên đều có ảnh hưởng nhất định đến các kết quả của nghiên cứu 

này.  
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Từ những hạn chế nêu trên, các nghiên cứu tương lai cần tiến 

hành theo hướng như sau: 

Thứ nhất, cần tiến hành các nghiên cứu tiếp theo trong các lĩnh vực 

thương hiệu sản phẩm, đa ngành để kiểm định và bổ sung cho các 

thang đo đề nghị trong nghiên cứu này, đặc biệt là các thang đo khái 

niệm mới. Thứ hai là vận dụng kết quả nghiên cứu của Reiman & 

Aron (2009) để kiểm định các giả thuyết về mối liên hệ giữa sự gắn bó 

thương hiệu với hành vi cam kết thương hiệu phụ thuộc như thế nào 

đối với các biến kiểm soát về giới tính, độ tuổi, mức độ quan tâm, tần 

suất sử dụng (tương tác), thời gian sử dụng,.. Đặc biệt đề nghị sử dụng 

phương pháp nghiên cứu định lượng theo thời gian (longitudinal 

research) với các biến kiểm soát như trên để so sánh chất lượng mối 

quan hệ dựa trên sự gắn bó thương hiệu và dựa trên giá trị thương 

hiệu. Thứ ba, mô hình lý thuyết và thang đo này có thể sử dụng để 

thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực B2C, trong đó khách hàng vẫn là 

người tiêu dùng cá nhân nhưng thương hiệu là thương hiệu hàng hóa 

công ty. Một hướng nghiên cứu khác là mở rộng nghiên cứu từ lĩnh 

vực B2C sang lĩnh vực B2B trong đó khách hàng là các doanh nghiệp 

sử dụng thương hiệu mạng xã hội vào mục đích tiếp thị trực tuyến. 

Thứ tư, nghiên cứu mới đề cập đến chất lượng mối quan hệ với các 

yếu tố tích cực (sự gắn bó, giá trị) thương hiệu nói chung mà chưa đề 

cập đến mối quan hệ với các yếu tố tiêu cực, ví dụ: thái độ phản đối 

dẫn đến hành vi từ chối mua, sự gắn bó với thành phần mức độ nổi 

trội (PRO) liên quan đến quá khứ đau buồn hay mối quan hệ thù địch 

(Fournier, 1998) với động cơ làm tổn thương đối tác dẫn đến các hành 

vi tiêu cực (ví dụ: trường hợp hành vi đối đầu giữa các fan hâm mộ 

của các câu lạc bộ bóng đá hay các nhóm nhạc với nhau,..). Thứ năm, 

khách hàng càng gắn bó thì càng cam kết quan hệ với thương hiệu nên 

nghiên cứu tương lai cần tập trung xây dựng mô hình mối quan hệ 

giữa sự gắn bó thương hiệu, sự cam kết thương hiệu với tài sản thương 

hiệu. 


