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Mối quan hệ mật thiết giữa khách hàng với thương hiệu không chỉ cung cấp tiềm năng 

lợi nhuận kinh tế to lớn cho doanh nghiệp mà còn có ý nghĩa to lớn đối với khách 

hàng, và các tập thể xã hội liên quan tạo ra chúng. Cho nên câu hỏi đặt ra đối với các 

nhà nghiên cứu lý thuyết cũng như các nhà tiếp thị là: các mối quan hệ thương hiệu là 

gì, chúng có giống mối quan hệ giữa cá nhân với cá nhân hay không?, tại sao chúng 

hình thành, chúng tiến triển ra sao và ảnh hưởng gì đến khách hàng và thị trường?, khi 

nào và tại sao chúng chấm dứt sự tồn tại.  

Mục tiêu của nghiên cứu này là tìm ra các yếu tố khởi nguồn và nuôi dưỡng mối quan 

hệ giữa khách hàng - thương hiệu, các yếu tố đặc trưng cho chất lượng hay sức mạnh 

của mối quan hệ và khả năng dự báo các kết quả quan hệ độc đáo, phân biệt giữa hành 

vi trung thành cam kết so với thói quen tiêu dùng giản đơn. Trên cơ sở lý thuyết trong 

lĩnh vực quan hệ thương hiệu và kết quả các nghiên cứu trước có liên quan, mô hình lý 

thuyết và các giả thuyết về mối quan hệ giữa các yếu tố trong mô hình được xây dựng.  

Nghiên cứu nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức. 

Nghiên cứu sơ bộ định tính được tiến hành bằng kỹ thuật phỏng vấn sâu 7 nhóm cộng 

đồng thương hiệu như: facebook, Google+, twitter, ZingMe, YouTube, tinhte.vn, 

BlackBerry, nhằm xây dựng thang đo mới và bổ sung thang đo cho phù hợp với người 

tiêu dùng tại Việt nam. Nghiên cứu định lượng sơ bộ được tiến hành thông qua bảng 

câu hỏi với kích thước mẫu n = 145 để đánh giá thang đo ban đầu với kỹ thuật phân 



tích EFA và độ tin cậy Cronbach’s alpha bằng phần mềm SPSS. Phương pháp nghiên 

cứu định lượng chính thức tiến hành với 696 người dùng thương hiệu các mạng xã hội 

thông qua bảng câu hỏi cấu trúc, nhằm xác định độ tin cậy, độ giá trị thang đo và kiểm 

định mô hình nghiên cứu cùng với các giả thuyết, thông qua phương pháp phân tích 

mô hình cấu trúc tuyến tính SEM bằng phần mềm AMOS. 

Kết quả kiểm định cho thấy, 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 và các giả thuyết về mối quan hệ giữa Ý nghĩa cá nhân, Ý nghĩa văn hoá của 

thương hiệu với Sự gắn bó thương hiệu và Giá trị thương hiệu (H1, H2, H3 và H4) 

được chấp nhận. 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) được chấp nhận. 

Kết quả kiểm định mô hình nghiên cứu cho thấy Ý nghĩa cá nhân tác động tích cực lên 

Giá trị thương hiệu (γ = .658) nhiều hơn so với tác động lên Sự gắn bó thương hiệu (γ 

= .479). Ý nghĩa văn hóa tác động tích cực lên Sự gắn bó thương hiệu (γ =.858) nhiều 

hơn so với tác động lên Giá trị thương hiệu (γ = .281). Tiếp theo, Sự gắn bó thương 

hiệu tác động tích cực lên các hành vi: Tiêu dùng thương hiệu (γ = .489), Thiên vị 

thương hiệu (γ = .648) và Cam kết với thương hiệu (γ = .682) 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), Thiên vị thương hiệu (γ = .207) và Cam kết với thương hiệu (γ 

= .135) nhưng yếu hơn và có xu hướng giảm dần. 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 trung thành cam kết cũng cao hơn nên giả thuyết H8 cũng 

được chấp nhận.  

Đóng góp của nghiên cứu này là xây dựng và đề xuất hai khái niệm: Ý nghĩa cá nhân 

và Ý nghĩa văn hóa của thương hiệu. Đây là hai tiền tố mới bổ sung vào mô hình lý 

thuyết của các nghiên cứu trước đây. Đặc biệt, các khái niệm Ý nghĩa cá nhân và Ý 

nghĩa văn hóa cùng với các khái niệm chất lượng mối quan hệ (Sự gắn bó thương hiệu 

và Giá trị thương hiệu) thể hiện đầy đủ bản chất của mối quan hệ đơn phương và mối 

quan hệ song phương thực sự trong một mô hình lý thuyết. 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 thêm 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 bằng dữ liệu thị trường cũng ủng hộ giả 

thuyết cho rằng các yếu tố Ý nghĩa cá nhân và Ý nghĩa văn hoá của thương hiệu như là 

nguồn nuôi dưỡng và tăng cường sự gắn bó của khách hàng với thương hiệu. Sự gắn 

bó thương hiệu là một chỉ báo tốt đối với hành vi Cam kết thương hiệu trong khi Giá 

trị thương hiệu chỉ có khả năng giải thích hành vi Tiêu dùng thương hiệu. 

Trong lĩnh vực quản lý, nghiên cứu này giúp các nhà thực hành tiếp thị và các doanh 

nghiệp có cái nhìn toàn diện về vai trò tạo dựng và duy trì ý nghĩa văn hoá thương hiệu 

trong cộng đồng người tiêu dùng. Xây dựng một cộng đồng thương hiệu không phải 

đơn giản nhưng một khi chúng hình thành và lớn mạnh sẽ thu hút khách hàng tham gia 

cùng trải nghiệm thương hiệu và gắn bó với cộng đồng. 

 

Tác giả luận án 

 

 

 

__________________________________ 

Phạm Đức Kỳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


