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1.

TÓM TẮT
Nghiên cứu này sử dụng lý thuyết khuếch tán đổi mới để
nghiên cứu các yếu tố nhận thức sử dụng công nghệ AR và ARSA
tác động đến niềm tin và quyết định mua hàng trực tuyến. Kết
quả phân tích từ 263 phiếu khảo sát người tiêu dùng tại TP.HCM
đã biết hoặc đã từng trải nghiệm ARSA thông qua công cụ phân
tích PLS-SEM cho thấy: Các yếu tố nhận thức lợi thế tương đối,
nhận thức sự tương thích, nhận thức sự phức tạp, nhận thức khả
năng dùng thử, nhận thức khả năng quan sát có tác động đến
quyết định mua sắm thông qua yếu tố trung gian niềm tin.
Nghiên cứu đưa ra một số hàm ý cho các công ty công nghệ để
phát triển ARSA và các nhà bán lẻ trực tuyến hoặc ngoại tuyến
sử dụng ARSA nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.
ABSTRACT
This study uses Diffusion of Innovation Theory to
investigate cognitive factors, using AR and ARSA technologies
that affect trust and online buying decisions. Analysis results of
263 questionnaires from a consumer survey in Ho Chi Minh City
who has known or has experienced ARSA through the analysis
tool PLS-SEM, show that the following factors: perception of
relative advantage, perception of similarity likeness, perceived
complexity, perception of trialability, perception of
observability, have an impact on purchasing decisions through
belief mediating factors. The study offers several implications
for technology companies to develop ARSA, and for online or
offline retailers to use ARSA to enhance customer experience.

Giới thiệu

Sự phát triển nhanh chóng của ngành
bán lẻ trực tuyến đã mang đến cho người
tiêu dùng nhiều tiện ích hơn. Tuy nhiên, trải
nghiệm dịch vụ bị hạn chế bởi vì họ không
thể tương tác hoặc khó cảm nhận thực tế về
sản phẩm trước khi mua. Do đó, việc mô
phỏng trải nghiệm mua sắm của sản phẩm

hoặc môi trường thực giúp họ có những cảm
nhận tốt nhất về sản phẩm là đặc biệt quan
trọng (Fan và cộng sự, 2020).
Thực tế tăng cường (AR) là một công
nghệ tương tác mới (Poushneh, 2018). Nó
có thể đưa các mô hình 3D ảo của các sản
phẩm thực vào thế giới thực như cơ thể
người hoặc vật thể và mọi người có thể thao
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tác các mô hình 3D ảo này bằng cách xoay,
dịch chuyển và phóng to chúng (Poushneh
và Vasquez-Parraga, 2017). Do đó, nhiều
nền tảng thương mại điện tử đã bắt đầu đầu
tư vào việc phát triển các hình thức ứng
dụng mua sắm sử dụng công nghệ thực tế ảo
ARSA (Fan và cộng sự, 2020).
Do đại dịch COVID - 19 hiện nay, các
quốc gia trên thế giới đã áp dụng các biện
pháp và khuyến nghị chống dịch cần thiết
như “cách ly khép kín”, “cách ly xã hội”, và
hành vi của người tiêu dùng đang có những
thay đổi to lớn (Donthu và Gustafsson,
2020) . Vì vậy, các nghiên cứu đã tiến hành
nghiên cứu hành vi mua hàng của người tiêu
dùng trong bối cảnh như vậy. Hầu hết các
nghiên cứu đã thực hiện các nghiên cứu
tương ứng đóng góp chủ yếu cho hành vi
mua hàng dự phòng của người tiêu dùng
(consumers’ panic buying behavior)
(Naeem, 2021; Islam và cộng sự, 2021;
Omar và cộng sự, 2021). Đồng thời, vì đại
dịch, việc tiêu dùng của họ tại các cửa hàng
thực đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy,
ngày càng có nhiều người tiêu dùng chuyển
từ cửa hàng truyền thống sang tiêu dùng
trực tuyến (Pantelimon và cộng sự, 2020).
Do đó, một số học giả đã tiến hành các
nghiên cứu liên quan trong lĩnh vực tiêu
dùng trực tuyến như bán lẻ điện tử, thương
mại điện tử, (Jafarzadeh và cộng sự, 2021;
Tran, 2021; Guthrie và cộng sự, 2021). Từ
đó, ARSA đang cho thấy giá trị cực kỳ quan
trọng (Kirk và Rifkin, 2020). Chúng có thể
mang lại sự tiện lợi, chức năng, tính xã hội
và các lợi ích khác cho người tiêu dùng,
những lợi ích này đang trở nên nổi bật hơn
khi xét đến đại dịch COVID - 19.
Mặc dù ARSA có thể cung cấp nhiều lợi
ích khác nhau cho thị trường mua sắm trực
tuyến, nhưng việc áp dụng ARSA trên thực

tế vẫn chưa đạt được kỳ vọng và chưa được
sử dụng rộng rãi (Yim và Park, 2019). Một lý
do ARSA là một công cụ ứng dụng cho các
công nghệ tiên tiến và những người chấp
nhận tiềm năng vẫn còn lo ngại về việc sử
dụng nó do 1 số vấn đề: Sự phức tạp của kỹ
thuật số, khó cài đặt, tốc độ phản hồi chậm
và bảo mật quyền riêng tư đã khiến việc áp
dụng ARSA chậm hơn (Feng và Xie, 2019;
Yim và Park, 2019). Quan trọng hơn, những
lợi ích này chỉ có thể đạt được nếu người
tiêu dùng sẵn sàng áp dụng ARSA. Khi ngày
càng có nhiều cá nhân áp dụng các công
nghệ (công cụ) sáng tạo trong hệ thống (tổ
chức), thì sự đổi mới đó sẽ ngày càng có lợi
hơn cho người chấp nhận và người mua
tiềm năng (Van Slyke và cộng sự, 2007).
Những nghiên cứu về ý định tiếp tục sử
dụng dịch vụ trên nền tảng công nghệ thu
hút sự quan tâm đặc biệt của các nhà nghiên
cứu gần đây trong đó có công nghệ AR và
ARSA. Đối với áp dụng công nghệ AR và
ARSA, các nhà nghiên cứu đã kiểm tra các
yếu tố ảnh hưởng đến việc người tiêu dùng
áp dụng công nghệ AR và ARSA: Tính dễ sử
dụng, tính hữu ích được cảm nhận (Pantano
và cộng sự, 2017; Plotkina và Saurel, 2019;
Holdack và cộng sự, 2020; Qin và cộng sự,
2021), mở rộng giải trí, vui vẻ, thẩm mỹ,
hình ảnh trực quan và các thuộc tính chất
lượng nhiều mặt (Park và Yoo, 2020 ; Chiu
và cộng sự, 2021; Jung và cộng sự, 2021), lo
lắng về kỹ thuật, bảo mật quyền riêng tư và
rủi ro nhận thức (Kim và Forsythe, 2009;
Bonnin, 2020). Ngoài ra, một số học giả đã
nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố liên
quan đến thuộc tính hưởng thụ và thực dụng
đến sự tham gia của người tiêu dùng vào các
ứng dụng AR và sản phẩm ứng dụng công
nghệ AR, thái độ của thương hiệu, ý định sử
dụng hoặc hành vi ra quyết định
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(Rauschnabela và cộng sự, 2019; Hinsch và
cộng sự, 2020; Bonnin, 2020; Qin và cộng
sự, 2021). Các học giả khác dựa trên các
nghiên cứu của họ về lý thuyết nhận thức
định vị để giải thích thái độ, ý định và lòng
trung thành của người tiêu dùng đối với
công nghệ AR và các ứng dụng của nó
(Chylinski và cộng sự, 2020; Fan và cộng sự,
2020; Hilken và cộng sự, 2020). Các nghiên
cứu còn cho thấy trong bối cảnh thị trường
khác nhau, sản phẩm/dịch vụ khác nhau thì
các yếu tố ảnh hưởng và mức độ ảnh hưởng
cũng khác nhau khi sử dụng mô hình chấp
nhận công nghệ. Do đó nghiên cứu tác động
của việc sử dụng công nghệ AR và ARSA đến
quyết định mua hàng trực tuyến trong bối
cảnh cụ thể tại Việt Nam là cần thiết.
Mục tiêu của nghiên cứu này là xác định
các yếu tố về nhận thức sử dụng công nghệ
AR và ARSA tác động đến niềm tin và quyết
định mua hàng trực tuyến tại người tiêu
dùng Việt Nam (cụ thể tại TP.HCM) thông
qua các lý thuyết nền: Lý thuyết khuếch tán
đổi mới (Diffusion Of Innovations Theory DOI, Rogers, 1962), lý thuyết về hành động
hợp lý (Theory of Reasoned Action - TRA,
Fishbein và Ajzen, 1975). Đầu tiên, lý thuyết
khuếch tán đổi mới tập trung vào việc giải
thích cách các công nghệ đổi mới được chấp
nhận và lan truyền giữa người tiêu dùng
(Plotkina và Saurel, 2019; Yuen và cộng sự,
2018). Sự phổ biến của sự đổi mới chịu tác
động bởi các tính năng hoặc đặc điểm sau
của ARSA: (1) lợi thế tương đối so với các
giải pháp thay thế hiện có, (2) khả năng
tương thích với người dùng, (3) sự phức tạp
trong việc chấp nhận của người dùng, (4)
khả năng dùng thử và (5) khả năng quan sát,
phản ánh sự dễ dàng trong việc xác định các
lợi ích và học cách sử dụng ARSA từ những
người khác. Thứ hai, thái độ, niềm tin là một

yếu tố quyết định ý định hành vi của cá nhân
(Van Slyke và cộng sự, 2007). Lý thuyết về
hành động hợp lý (Fishbein và Ajzen, 1975)
nói rằng ý định hành vi của một người phần
lớn bị ảnh hưởng bởi thái độ, niềm tin của
một người.
Nghiên cứu này không chỉ kế thừa một
số yếu tố được nghiên cứu trước, chẳng hạn
như độ phức tạp (dễ sử dụng), lợi thế tương
đối (tính hữu dụng) và thái độ sử dụng, mà
còn đưa ra các yếu tố mới chưa được kiểm
định tại Việt nam (theo hiểu biết của nhóm
tác giả) như khả năng tương thích, khả năng
quan sát và khả năng thử nghiệm. Do đó,
nghiên cứu này làm phong phú thêm các
nghiên cứu học thuật hiện có và khám phá
các vấn đề chính khi người tiêu dùng áp
dụng công nghệ ứng dụng mua sắm AR.
Nghiên cứu này có thể giải thích rõ hơn cách
thức các công nghệ đổi mới được chấp nhận
và lan truyền trong người tiêu dùng so với
các nghiên cứu trước đây. Đặc biệt khi dịch
COVID -19 vẫn đang tiếp diễn phức tạp ở
nhiều quốc gia, giá trị ứng dụng của ARSA
càng nổi bật, và việc tìm hiểu sâu hơn về các
yếu tố và phương pháp có thể thúc đẩy hiệu
quả hơn việc sử dụng và lan truyền ARSA
của người tiêu dùng càng mang lại nhiều ý
nghĩa học thuật và ý nghĩa thực tế. Dựa trên
kết quả nghiên cứu, các hàm ý quản trị các
doanh nghiệp xây dựng các ứng dụng công
nghệ AR và ARSA trong mua sắm trực tuyến.
2. Cơ sở lý thuyết và mô hình
nghiên cứu
2.1. Nhận thức lợi thế tương đối
Nhận thức lợi thế tương đối là mức độ
nhận thức lợi ích một công nghệ mới (ví dụ:
ARSA) hoạt động tốt và nhiều lợi ích hơn các
công nghệ hiện có (ví dụ: Nền tảng mua sắm
trực tuyến không có ARSA) (Rogers, 1995).
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Tính hữu ích được nhận thức ảnh hưởng
đến thái độ, niềm tin của người tiêu dùng đối
với việc sử dụng các công nghệ mới (Kim và
Forsythe, 2009; Van Slyke và cộng sự, 2007;
Rese và cộng sự, 2017). Rese và cộng sự
(2017) cho rằng nhận thức mức độ hữu ích
được của các ứng dụng ARSA ảnh hưởng
trực tiếp và tích cực đến thái độ, niềm tin
của người dùng đối với việc sử dụng chúng.
Zhang và cộng sự. (2019) nhận thấy rằng
thái độ của người tiêu dùng trực tuyến đối
với công nghệ thực tế ảo bị ảnh hưởng bởi
tính hữu ích được nhận thức. Ngoài ra,
nghiên cứu của Van Slyke và cộng sự (2007)
đã chứng minh rằng nhận thức lợi thế tương
đối trong lý thuyết lan tỏa đổi mới có tác
động trực tiếp đáng kể đến thái độ, niềm tin
của người tiêu dùng.
Vì vậy, nghiên cứu này đề xuất rằng so
với các nền tảng mua sắm trực tuyến truyền
thống, ARSA được một số người tiêu dùng
đánh giá tích cực với tính trải nghiệm và sự
tương tác trong mua sắm thông qua mô
phỏng sản phẩm đã mua trước hoặc môi
trường mua sắm thực tế. ARSA cũng có thể
hỗ trợ họ trong việc đánh giá tính phù hợp
của sản phẩm, đưa ra các phán đoán, quyết
định hành vi chính xác và sáng suốt hơn. Do
đó, nó có thể làm giảm vấn đề thay thế hoặc
trả lại do tính phù hợp của sản phẩm (chẳng
hạn như: Kích thước, màu sắc, kiểu dáng,
quần áo và phụ kiện, trang điểm phù hợp,
lựa chọn bộ đồ,...) (Kim, 2019; Zhang và
cộng sự, 2019) . Do đó, những lợi thế này có
thể dẫn đến thái độ, niềm tích cực đối với
trong mua sắm trực tuyến .Vì vậy, giả thuyết
H1 được đề xuất như sau:
H1: Nhận thức lợi thế tương đối về ARSA
của người tiêu dùng ảnh hưởng tích cực đến
niềm tin của họ đối với ARSA.

2.2. Nhận thức khả năng tương thích
Nhận thức khả năng tương thích đề cập
đến mức độ mà ARSA được coi là phù hợp
với lối sống, giá trị, phong cách mua sắm và
nhu cầu cá nhân hiện tại của người tiêu dùng
(Rogers, 1995; Yuen và cộng sự, 2018). Khi
người tiêu dùng tiếp xúc với một công nghệ
ứng dụng mới, họ sẽ hình thành thái độ có
nên sử dụng nó hay không phù hợp với thói
quen sống, hành vi, hệ thống giá trị của riêng
họ, và các nhu cầu cụ thể (Agag và El-Masry,
2016 ). Do đó, nhận thức của người tiêu
dùng về khả năng tương thích của các công
nghệ mới là quan trọng. Nhiều nghiên cứu
cho rằng có sự tác động tích cực và hiệu quả
của khả năng tương thích đến thái độ, niềm
tin của người tiêu dùng đối với việc sử dụng
công nghệ mới (Agag và El-Masry, 2016;
Wang và cộng sự, 2018). Chen và cộng sự
(2002) cho rằng khả năng tương thích của
việc sử dụng cửa hàng ảo trực tuyến với lối
sống, thói quen hành vi và nhu cầu cụ thể
của người tiêu dùng có tác động tích cực,
đáng kể đến thái độ, niềm tin của họ đối với
việc sử dụng cửa hàng ảo trực tuyến. Amaro
và Duarte (2015) và Agag và El-Masry
(2016) đã chứng minh rằng khả năng tương
thích của người tiêu dùng Internet là một
yếu tố mạnh mẽ ảnh hưởng đến thái độ của
người tiêu dùng đối với việc tiêu dùng và
mua sắm trực tuyến. Hơn nữa, dịch COVID 19, ngày càng có nhiều người tiêu dùng thay
đổi hành vi và phương thức mua sắm, do đó
nhận thấy việc sử dụng ARSA là phù hợp với
nhu cầu và lối sống cá nhân hiện tại của họ
(Donthu và Gustafsson, 2020; Kirk và Rifkin,
2020). Vì vậy giả thuyết H2 được đề xuất
như sau:
H2. Nhận thức khả năng tương thích ARSA
của người tiêu dùng ảnh hưởng tích cực đến
niềm tin của người tiêu dùng đối với ARSA.
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2.3. Nhận thức sự phức tạp
Nhận thức sự phức tạp là sự khó khăn
trong việc hiểu hoặc sử dụng ARSA (Rogers,
1995). Một số nghiên cứu đã chứng minh
rằng tính dễ sử dụng (hoặc sự phức tạp) là
yếu tố chính ảnh hưởng đến thái độ chấp
nhận công nghệ (Van Slyke và cộng sự,
2007; Amaro và Duarte, 2015; Agag và ElMasry, 2016). Đặc biệt, nghiên cứu của
Amaro và Duarte (2015) đã chứng minh
rằng có một mối quan hệ tiêu cực giữa sự
phức tạp trong nhận thức và thái độ, niềm
tin chấp nhận của người tiêu dùng. Điều này
sẽ khiến họ có thái độ tiêu cực đối với công
nghệ tiên tiến có tính phức tạp cao. Dựa trên
điều này, giả thuyết H3 được đề xuất:
H3. Nhận thức mức độ phức tạp ARSA
ảnh hưởng tiêu cực đến thái độ của người
tiêu dùng đối với ARSA.
2.4. Nhận thức khả năng dùng thử
Nhận thức khả năng dùng thử đề cập
đến mức độ mà người tiêu dùng cần dùng
thử ARSA trước khi chính thức áp dụng
chúng (Rogers, 1995). Các yếu tố đặc trưng
khác nhau (lợi thế tương đối, tính tương
thích, độ phức tạp, khả năng dùng thử, khả
năng quan sát) trong lý thuyết khuếch tán
đổi mới là các yếu tố ảnh hưởng đến thái độ
của người dùng đối với việc áp dụng ARSA
(Van Slyke và cộng sự, 2007). Trước đó,
Karahanna và cộng sự (1999) nhận thấy
rằng nhận thức khả năng dùng thử có ảnh
hưởng tích cực đến thái độ, niềm tin đối với
việc sử dụng dịch vụ mua hàng trực tuyến.
Quan điểm này đã được hỗ trợ thêm trong
các nghiên cứu tiếp theo (Wang và cộng sự,
2018; Al-Rahmi và cộng sự, 2019). Đồng
thời, các nghiên cứu được thực hiện cho các
nhóm người khác nhau cũng cho thấy rằng
thái độ của người dùng đối với các hệ thống
công nghệ đổi mới bị ảnh hưởng rất nhiều
bởi khả năng dùng thử của chúng (Al-Rahmi

và cộng sự, 2019). Hơn nữa theo lý thuyết
triển vọng, những người xem xét ARSA
trước khi thử nghiệm có xu hướng tránh sự
không chắc chắn, tức là không thích rủi ro
(Stromberg và cộng sự, 2016). Khả năng thử
nghiệm của ARSA cung cấp một môi trường
an toàn để thử các hành vi mới; do đó, người
tiêu dùng có thể thử các hành vi mới khác
nhau một cách an toàn và cuối cùng có được
sự tin tưởng. Do đó, người tiêu dùng có niềm
tin tích cực về đối với ARSA.
H4. Nhận thức khả năng dùng thử của
người tiêu dùng ảnh hưởng tích cực đến
niềm tin của họ đối với ARSA
2.5. Nhận thức khả năng quan sát
Nhận thức khả năng quan sát đề cập
đến mức độ mà quá trình và kết quả của việc
sử dụng ARSA của những người khác sử
dụng trước đó mà người tiêu dùng có thể
quan sát được từ những người này (Rogers,
1995), tức là nhận thức hoặc niềm tin của
người tiêu dùng về mức độ trực quan của
quá trình sử dụng thực tế và kết quả (Van
Slyke và cộng sự, 2007; Wang và cộng sự,
2018). Khả năng quan sát của ARSA có thể
khiến người tiêu dùng tin rằng họ có thể dễ
dàng tìm hiểu và làm quen với quá trình sử
dụng ARSA bằng cách quan sát những người
khác. Ngoài ra, khả năng quan sát nhận biết
được của ARSA có thể khiến người tiêu dùng
cảm thấy rằng toàn bộ quy trình giao dịch
mua hàng công khai và minh bạch hơn, đồng
thời toàn bộ môi trường mua sắm của ARSA
đều an toàn và ổn định. Do đó, nhận thức
khả năng quan sát của ARSA sẽ cung cấp cho
người tiêu dùng sự tin tưởng đầy đủ trước
khi sử dụng thực tế. Từ đó, giả thuyết H5
được đề xuất như sau:
H5. Nhận thức khả năng quan sát của
người tiêu dùng về ARSA ảnh hưởng tích cực
đến thái độ của họ đối với ARSA
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2.6. Niềm tin
Niềm tin sử dụng công nghệ là mức độ
tin cậy cho thấy ý định và hành động của
người tiêu dùng trong quá trình giao dịch từ
công nghệ đó (Wijoseno và Ariyanti, 2017).
Ponte và cộng sự (2015) cho rằng sự tin
tưởng là yếu tố dự báo mạnh nhất về ý định
mua hàng trực tuyến. Niềm tin của người
tiêu dùng vào các trang web thương mại
điện tử càng lớn thì họ càng có ý định mua
hàng và tiếp tục mua trong tương lai. Sự tin
tưởng sẽ làm tăng động lực của mọi người
để tham gia vào một hoạt động (Reardon và
cộng sự, 2006). Trong bối cảnh bán lẻ trên
Internet, thái độ của người tiêu dùng đối với

Lợi thế tương đối
(perceived relative
advantages)

H1+

Khả năng tương thích
(Perceived
compatibility)

H2+

Sự phức tạp
(Perceived
complexity)

H3-

Khả năng dùng thử
(perceived
trialability)
Khả năng quan sát
(perceived
observability)

sản phẩm hoặc việc áp dụng một công nghệ
nhất định có ảnh hưởng đáng kể đến ý định
mua sản phẩm hoặc ý định áp dụng ứng
dụng công nghệ (Fan và cộng sự, 2020;
Pantano và cộng sự, 2017; Plotkina và
Saurel, 2019; Rese và cộng sự, 2017; Zhang
và cộng sự, 2019). Vì vậy, giả thuyết H6
được đề xuất như sau:
H6. Niềm tin của người tiêu dùng đối với
ARSA ảnh hưởng tích cực đến quyết định mua
hàng trực tuyến
Từ các giả thuyết được đề xuất ở trên,
mô hình đề xuất nghiên cứu được trình bày
tại hình 1.

Niềm tin

H
6+

Quyết định
mua hàng trực
tuyến

H4+

H5+

Ứng dụng Thực tế ảo (Augmented reality
shopping applications )

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất
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3.

Phương pháp nghiên cứu

3.1. Quy trình nghiên cứu
Nghiên cứu thực hiện thông qua
phương pháp nghiên cứu định tính, định
lượng sơ bộ, và định lượng chính thức:
Nghiên cứu định tính và định lượng sơ
bộ: Được thực hiện thông qua phương pháp
phỏng vấn online với 8 khách hàng là người
từng sử dụng ARSA. Thang đo sử dụng trong
nghiên cứu này được hiệu chỉnh thông qua
phỏng vấn từng chuyên gia nhằm điều chỉnh
phù hợp với ngữ cảnh nghiên cứu. Tiếp theo,
nghiên cứu khảo sát thử với 101 là khách
hàng để kiểm tra độ tin cậy và giá trị hội tụ
của thang đo.
Nghiên cứu định lượng chính thức: Với
kĩ thuật Bootstrapping với N = 5000 được

sử dụng để kiểm định giả thuyết. Bước này
được sử dụng để đánh giá mô hình đo lường
và mô hình cấu trúc. Mô hình đo lường được
đánh giá thông qua kiểm định độ tin cậy
thang đo, độ tin cậy tổng hợp, giá trị hội tụ
và giá trị phân biệt. Mô hình cấu trúc được
đánh giá qua các tiêu chí: Hệ số xác định
(R2), độ tương thích dự báo (Q2) và mức độ
tác động (f2).
3.2. Đo lường thang đo
Trong mô hình có 6 khái niệm nghiên
cứu: Các biến quan sát được đo lường bằng
thang đo Likert 5 bậc: (1) Hoàn toàn không
đồng ý, (2) Không đồng ý, (3) Không ý kiến, (4)
Đồng ý, và (5) Hoàn toàn đồng ý (xem Bảng 1).
Bảng 1. Thang đo các khái niệm nghiên
cứu trong mô hình

Thang đo

Kí hiệu

Số quan
sát

Nguồn thang đo

Lợi thế tương đối (Perceived relative
advantages)

PRA

5

Moore và Benbasat (1991);
Yuen và cộng sự (2018)

Sự tương thích (Perceived
compatibility)

PCA

4

Moore và Benbasat (1991);
Yuen và cộng sự (2018)

Sự phức tạp (Perceived complexity)

PCL

5

Moore và Benbasat (1991);
Yuen và cộng sự (2018)

Khả năng dùng thử (Perceived
trialability)

PTB

5

Moore và Benbasat (1991);
Yuen và cộng sự (2018)

Khả năng quan sát (Perceived
observability)

POB

4

Moore và Benbasat (1991);
Yuen và cộng sự (2018)

Niềm tin (Truth)

TRU

6

Rese và cộng sự (2017);
Plotkina và Saurel (2019)

Quyết định mua sắm

INT

4

Yuen và cộng sự (2018)

3.3. Mẫu nghiên cứu chính thức
Tiêu chí chọn mẫu khảo sát: Đơn vị phân
tích và đối tượng khảo sát đều là các cá nhân
(người tiêu dùng) đã biết hoặc đã từng trải
nghiệm ARSA.

Phương pháp chọn mẫu: Mẫu nghiên
cứu chính thức được thu thập bằng phương
pháp lấy mẫu thuận tiện, khảo sát online
qua google form.
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Phương pháp phân tích dữ liệu: Nghiên
cứu sử dụng mô hình cấu trúc bình phương
tối thiểu từng phần PLS-SEM để phân tích
dữ liệu. Với lợi thế của phương pháp cho
phép xử lý dữ liệu mẫu nhỏ, dữ liệu không
tuân theo luật phân phối chuẩn (Hair và
cộng sự, 2016) nên được sử dụng trong
nghiên cứu này.
Mẫu nghiên cứu chính thức: Kết quả
khảo sát trực tuyến cho thấy có 308 người
trả lời, trong đó có 263 phản hồi là hợp lệ.
Do đó, nghiên cứu sử dụng 263 quan sát làm
mẫu chính thức cho nghiên cứu này.

Bảng 2. Đặc điểm của mẫu nghiên cứu
Đặc điểm
Giới tính

Độ tuổi

Mẫu nghiên cứu chính thức là 263
quan sát các cá nhân (người tiêu dùng) đã
biết hoặc đã từng trải nghiệm ARSA. Về
thông tin người trả lời phiếu khảo sát, có
165 người là nam (chiếm 62,7%), còn lại
là 98 người là nữ chiếm 37,3%. Độ tuổi,
phần lớn tham gia khảo sát là từ 19 đến
dưới 30 tuổi chiếm đến 85,5% với 225
người, tiếp theo là dưới 19 tuổi chiếm
12,7% với 33 người, độ tuổi còn lại rất ít
tham gia. Trình độ học vấn đại học là 227
người (chiếm 86,6%), sau đại học là 36
người (chiếm 13,6%). Về nghề nghiệp,
chủ yếu tham gia khảo sát là sinh viên
chiếm đến 86,4% với 227 người, quản lý
với 7,2% với 19 người, các ngành nghề
khác tham gia không đáng kể. Thu nhập
chủ yếu dưới 5 triệu chiếm đến 80% với
200 người (phần lớn là sinh viên). Tình
trạng hôn nhân chủ yếu là chưa kết hôn
với 89,1%. Và cuối cùng người tham gia
khảo sát chủ yếu sinh sống từ các thành
phố lớn chiếm đến 79,1% với 208 người
(chi tiết xem Bảng 2).

Tỷ lệ
(%)

165

62,7%

Nữ

98

37,3%

Dưới 19 tuổi

33

12,7%

Từ 19 - dưới 30
tuổi

225

Từ 30 - dưới 40
tuổi

5

85,5%
1,8%

Từ 40 - dưới 50
tuổi

0

Trên 50

0

0%

Dưới đại học

0

0%

227

86,4%

36

13,6%

227

86,4%

Công chức/viên
chức nhà nước

9

3,6%

Nhân viên làm
việc tại các doanh
nghiệp

7

2,8%

19

7,2%

0

0%

210

80%

36

13,6%

Từ 10 - dưới 20
Thu nhập triệu

9

3,6%

Từ 20 - dưới 30
triệu

7

2,7%

Từ 30 triệu trở lên

0

0%

234

89,1%

29

11,9%

208

79,1%

55

21,9%

4. Kết quả nghiên cứu
4.1. Đặc điểm mẫu nghiên cứu

Nam

Tần số

Trình độ Đại học
học vấn
Sau đại học
Học sinh/sinh viên

Nghề
nghiệp

Quản lý
Khác
Dưới 5 triệu
Từ 5 - dưới 10
triệu

Tình trạng Chưa kết hôn
hôn nhân Đã kết hôn
Nơi sinh
sống

Các thành phố lớn
Các tỉnh

0%

(Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều
tra của tác giả)
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4.2. Đánh giá thang đo
Bảng 3 trình bày kiểm định độ tin
cậy Cronbach’s Alpha, độ tin cậy tổng
hợp (Composite Reliability: CR), phương
sai trích trung bình (Average Variance
Extracted - AVE) các thang đo trong mô
hình. Các thang đo đều có hệ số
Cronbach’s Alpha (α) và độ tin cậy tổng
hợp đều lớn hơn ngưỡng nhỏ nhất cho
phép: α PRA = 0,883; α PCA = 0,862; α PCL =
0,867; α PTB = 0,927; α POB = 0,868; α TRU =
0,848; α INT = 0,864 đều lớn hơn 0,6 và

CR PRA = 0,915; CR PCA = 0,905; CR PCL =
0,909; CR PTB = 0,945; CR POB = 0,900;
CR TRU = 0,897; CR INT = 0,917 đều lớn hơn
0,7 (Hair và cộng sự, 2019). Phương sai
trích (AVE) của các thang đo: AVE PRA =
0,683; AVE PCA = 0,704; AVE PCL = 0,715;
AVE PTB = 0,773; AVE POB = 0,716; AVE TRU
= 0,686; AVE INT = 0,786 đều lớn hơn 0.5.
Vì vậy, các thang đo trong mô hình
nghiên cứu đều đạt độ tin cậy theo chuẩn
của (Hair và cộng sự, 2019).
Bảng 3. Kiểm định các thang đo

Hệ số tin cậy
Cronbach's Alpha

Độ tin cậy
tổng hợp

Phương sai trích
trung bình

Khả năng quan sát

0,868

0,91

0,716

Khả năng dùng thử

0,927

0,945

0,773

Lợi thế tương đối

0,883

0,915

0,683

Niềm tin

0,848

0,897

0,686

Quyết định mua sắm

0,864

0,917

0,786

Sự phức tạp

0,867

0,909

0,715

Sự tương thích

0,862

0,905

0,704

Thang đo

(Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra của tác giả)
Kết quả Bảng 4 cho thấy hệ số tải
của tất cả các biến quan sát giữ lại đều
lớn hơn 0.7. Vì vậy, các biến quan sát
được sử dụng trong mô hình nghiên cứu
đạt giá trị hội tụ theo tiêu chuẩn của
(Hair và cộng sự, 2019).
Tóm lại, theo tiêu chuẩn đánh giá của
Hair và cộng sự (2019) về Cronbach’s
Alpha, độ tin cậy tổng hợp (CR) và phương
sai trích trung bình (AVE) của mô hình, các
thang đo đảm bảo tiêu chí về độ tin cậy và

giá trị hội tụ nên đạt yêu cầu cho phép để
thực hiện các bước tiếp theo.
Bảng 4 trình bày kết quả kiểm định giá
trị phân biệt của các biến tiềm ẩn trong mô
hình, nghiên cứu sử dụng tiêu chuẩn
Fornell – Lacker theo Fornell and Larcker
(1981). Bảng 4 cho thấy tất cả các giá trị
căn bậc hai của AVE của mỗi biến nghiên
cứu đều lớn hơn hệ số tương quan giữa
biến đó với các biến còn lại trong mô hình.
Vì vậy các thang đo của các biến nghiên
cứu đều đạt giá trị phân biệt.
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Bảng 4. Kiểm định giá trị phân biệt (Fornell – Lacker)
Niềm Quyết định Sự phức Sự tương
mua sắm
tạp
thích
tin

Khả năng Khả năng Lợi thế
quan sát dùng thử tương đối
Khả năng quan sát

0.846

Khả năng dùng thử

0.274

0.879

Lợi thế tương đối

0.269

0.347

0.826

Niềm tin

0.506

0.399

0.516

0.828

Quyết định mua sắm

0.256

0.339

0.353

0.384

0.887

Sự phức tạp

-0.266

-0.364

-0.276

-0.359

-0.369

0.845

0.27

0.264

0.286

0.372

0.491

-0.369

Sự tương thích

0.839

(Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra của tác giả)
4.3. Kết quả ước lượng và thảo luận
Kết quả ước lượng mô hình bằng phương pháp Bootstrapping với cỡ mẫu là 5000 được
thể hiện tại Hình 2.
Bảng 5. Kết quả kiểm định giả thuyết
Giả
Mối quan hệ
thuyết

β

Boots- Độ lệch Giá trị Khoảng tin cậy
P-value VIF Kết luận
trapping chuẩn
Bootstrapping
t
Ảnh hưởng trực tiếp

H1

PRA → TRU

0,322

,321

0,051 6,272 [0,218;0,418] 0,000

Chấp nhận

H2

PCA → TRU

0,124

0,126

0,052 2,385 [0,023;0,229] 0,017

Chấp nhận

H3

PCL → TRU

-0,089

-0,09

0,052 1,707 [-0,195;0,011] 0,088

0 Chấp nhận

H4

PTB → TRU

0,132

0,134

0,049 2,691

0,007

Chấp nhận

H5

POB → TRU

0,326

0,325

0,051 6,374 [0,025;0,423] 0,000

Chấp nhận

H6

TRU → INT

0,384

0,386

0,054 7,057 [0,276;0,490] 0,000

Chấp nhận

[0,04;0,230]

R2TRU

0,451

R2INT

0,144

f2

f2PRA→TRU = 0,156; f2PCA→TRU = 0,023; f2PCL→TRU =
0,011;
f2PTB→TRU = 0,025; f2POB→TRU = 0,168; f2TRU→INT = 0,173

Stone-Geisser’s Q²

Q2TRU = 0,307; Q2INT = 0,112

Ghi chú: ***,**,* lần lượt tương ứng với mức ý nghĩa 1%, 5%, và 10%
(Nguồn: Kết quả xử lý từ dữ liệu điều tra của tác giả)
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Hình 2. Kết quả ước lượng PLS-SEM
Bảng 5 trình bày kết quả kiểm định của
mô hình lý thuyết. Chất lượng của mô hình
đề xuất được đánh giá thông qua các giá trị
R2 và giá trị Chỉ số Stone-Geisser (Q2). Bảng
5 cho thấy, giá trị R2 của TRU (niềm tin) là
0,451 > 0.26, theo tiêu chuẩn của Cohen
(2013) được đánh giá là mạnh. Ngược lại, R2
của INT (quyết định mua sắm) là 0,144 là ở
mức trung bình. Giá trị Stone-Geisser từ
Q²INT là 0.112 và Q²TRU là 0.307 thuộc khoảng
(0.02; 0.35), theo tiêu chuẩn của Chin
(2010) thì mức độ dự đoán của mô hình là
vừa. Ngoài ra, độ lớn ảnh hưởng (f2) giữa các
thành phần đều > 0.02 nhưng < 0.35. Theo
Henseler và cộng sự (2009), mức độ ảnh
hưởng giữa các thành phần là vừa phải.
Kết quả Bootstrapping N =5000 quan sát
(Bảng 5) cũng cho thấy các mối quan hệ đều
có ý nghĩa thống kê nên các giả thuyết kì vọng
trong mô hình nghiên cứu đều được chấp
nhận ở mức ý nghĩa 95% (bao gồm: H1; H2; H4;
H5; H6). Riêng chỉ có giả thuyết H3 được chấp
nhận ở mức ý nghĩa 90%).

5. Thảo luận kết quả nghiên cứu
5.1. Về khía cạnh lý thuyết
Nghiên cứu này sử dụng lý thuyết
khuếch tán đổi mới để nghiên cứu các yếu tố
nhận thức sử dụng công nghệ AR và ARSA tác
động đến niềm tin và quyết định mua hàng
trực tuyến. Cụ thể, nếu người tiêu dùng nhận
thấy ARSA có các đặc điểm tích cực, chẳng
hạn như lợi thế tương đối, khả năng tương
thích, độ phức tạp thấp hơn, khả năng dùng
thử và khả năng quan sát, họ sẽ hình thành
thái độ tích cực và niềm tin đối với ARSA và
do đó quyết định mua hàng trực tuyến. Đầu
tiên, bắt nguồn từ lý thuyết hành động hợp lý
(TRA). Lý thuyết cho rằng ý định hành vi của
con người bị ảnh hưởng bởi thái độ của họ và
ý định hành vi bị ảnh hưởng bởi niềm tin
(Fishbein và Ajzen, 1975). Mối quan hệ nhân
quả này đã được chứng minh rõ ràng trong
các nghiên cứu về sự chấp nhận công nghệ
của người tiêu dùng (Wang và cộng sự, 2018;
Rese và cộng sự, 2017; Kim và Forsythe,
2009; Van Slyke và cộng sự, 2007). Thứ hai,
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theo lý thuyết khuếch tán đổi mới, nhận
thức tích cực của người tiêu dùng về ARSA
có thể cải thiện thái độ, niềm tin của họ đối
với ARSA (tức là đánh giá nhận thức và tình
cảm đối với ARSA), từ đó ảnh hưởng đến
quyết định chấp nhận công nghệ (trong
trường hợp này là quyết định mua hàng trực
tuyến thông qua ARSA). Trong khi đó, hầu
hết các nghiên cứu trước về các yếu tố ảnh
hưởng đến ý định sử dụng ARSA của người
tiêu dùng đều áp dụng mô hình chấp nhận
công nghệ hoặc mô hình mở rộng của nó
(Kim và Forsythe, 2009; Pantano và cộng sự,
2017; Plotkina và Saurel, 2019).
5.2. Về khía cạnh thực tiễn
Nghiên cứu này cung cấp bằng chứng
thực nghiệm cho các công ty công nghệ để
phát triển ARSA và các nhà bán lẻ trực tuyến
hoặc ngoại tuyến sử dụng ARSA. Đầu tiên,
các nhà phát triển và nhà bán lẻ nên chú ý
đến việc cải thiện khả năng tương thích của
ARSA. Hơn nữa, ARSA phải được thiết kế và
tiếp thị để phù hợp với lối sống, giá trị,
phong cách mua sắm hiện có và nhu cầu cá
nhân của người tiêu dùng. Ví dụ: Đối với
“nhân viên văn phòng” bận rộn hoặc những
người có thu nhập cao hơn nhưng thời gian
rảnh rỗi hạn chế, họ sẽ không thể mua sắm
tại các cửa hàng thực để đánh giá kích thước,
hiệu suất và mức độ phù hợp của sản phẩm.
Do đó, ARSA nên được nhắm mục tiêu vào
những cá nhân này để đáp ứng nhu cầu của
họ để dùng thử các sản phẩm này. ARSA
cũng nên được quảng cáo như một lựa chọn
tiêu dùng xanh vì nó làm giảm khả năng trả
lại hoặc trao đổi sản phẩm. Họ cũng có thể
được nhắm mục tiêu đến những người tiêu
dùng bị hạn chế khả năng di chuyển, những
người bị giãn cách xã hội (ví dụ do dịch
COVID - 19), những người vẫn có thể tận
hưởng niềm vui và sự phấn khích khi mua
sắm mà không cần đến các cửa hàng thực.

Thứ hai, các công ty công nghệ nên tập
trung vào việc nâng cao lợi thế tương đối của
ARSA. ARSA có thể nâng cao các tương tác ảo
với sản phẩm, nêu bật lợi ích của việc mô
phỏng sản phẩm ảo và giảm bớt sự lo lắng và
không chắc chắn của người tiêu dùng về việc
mua sản phẩm. Vì vậy, việc tái chế hoặc trao
đổi sản phẩm được giảm bớt, do đó cải thiện
trải nghiệm mua sắm và mang đến cho người
tiêu dùng sự tiện lợi và tiết kiệm chi phí hơn.
Đồng thời, các công ty R & D nên tiếp tục cải
thiện độ tin cậy, tính tương tác và độ chính
xác của ARSA, để mô phỏng một môi trường
tương tự như mua sắm ngoại tuyến và tiết
kiệm thời gian, chi phí.
5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu
tiếp theo
Nghiên cứu này có một số hạn chế.
Trước hết, nghiên cứu này được khảo sát từ
người tiêu dùng chủ yếu đang sinh sống
hoặc học tập tại TP.HCM có biết hoặc đã
từng sử dụng ARSA, kích thước mẫu tương
đối nhỏ. Vì vậy, các kết quả trong nghiên cứu
này có thể sai lệch cho các quốc gia khác có
sở thích mua sắm và nhân khẩu học độc đáo
của riêng họ. Do đó, trong tương lai, nên mở
rộng nghiên cứu sang các tỉnh/thành khác
hoặc quốc gia khác để có thể tổng quát qua
kết quả nghiên cứu.
Nghiên cứu này chỉ sử dụng lý thuyết
khuếch tán đổi mới và lý thuyết hành động
hợp lý để kiểm định mối quan hệ “nhận thức
– niềm tin – ý định”. Vì vậy mức độ giải thích
mô hình quyết định mua sắm trực tuyến
thông qua ARSA chỉ ở mức trung bình.
Trong tương lai có thể kết hợp thêm các lý
thuyết khác để nâng mức độ giải thích biến
thiên của mô hình.
Cuối cùng nghiên cứu này chỉ sử dụng
dữ liệu 1 thời điểm (cross-sectional), trong
tương lai cần tiến hành nghiên cứu đa thời
điểm trước và sau khi sử dụng ARSA.
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