
BẢN CÂU HỎI KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT 

ĐỊNH MUA HÀNG CỦA KHÁCH HÀNG VỀ CÁC SẢN PHẨM THỨC 

ĂN GIA SÚC THƯƠNG HIỆU FARMSCO THUỘC CÔNG TY TNHH 

SUNJIN VINA 

  

 Tôi tên là Học viên ngành Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh Tế. Hiện 

nay, tôi đang thực hiện đề tài “Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của 

khách hàng về các sản phẩm thức ăn gia súc thương hiệu Farmsco thuộc công ty 

TNHH Sunjin Vina”. 

 Đây là bảng khảo sát nghiên cứu dành cho đề tài. Rất mong Anh/ Chị dành thời 

gian trả lời bảng khảo sát này. Kinh nghiệm và thời gian của Anh/Chị là những đóng 

góp vô cùng quý báu cho đề tài. Rất mong Anh/Chị giúp đỡ. Mọi thông tin về 

Anh/Chị và Công ty đều được bảo mật tuyệt đối. Tất cả dữ liệu sẽ chỉ được dùng để 

thực hiện luận văn.  

 Trân trọng cảm ơn! 

Phần I. Câu hỏi 

1. Anh (chị) đã từng mua những dòng sản phẩm thức ăn gia súc nào? 
 
a. Có 
 
(Tiếp tục) 

Những dòng sản phẩm Anh (Chị) đã từng mua: 
-……………………………………… 
-…………………………………….... 
-……………………………………… 
 

b. Chưa Ngừng. (Cám ơn Anh (Chị) đã hợp tác.) 

2. Anh (chị) đang sử dụng hoặc kinh doanh dòng sản phẩm thức ăn gia súc 

thương hiệu Farmsco thuộc công ty TNHH Sunjin Vina ? 

           a.Có (tiếp tục) b.Không (Ngừng.Cảm ơn Anh (Chị) đã hợp tác.) 

3. Anh (chị) thuộc nhóm khách hàng nào dưới đây khi mua sản phẩm thức ăn gia 

súc thương hiệu Farmsco thuộc công ty TNHH Sunjin Vina? 

     a. Hộ chăn nuôi.                  b. Các doanh nghiệp, đại lý bán lẻ.(Bỏ qua câu 4) 

4. Anh (chị) vui lòng cho biết quy mô chăn nuôi ? 

          a. < 200 con                      b. 200 � 500 con                               c. Trên 500 con 



Liên hệ Nhóm MBA ĐH Bách Khoa HCM : Viber/zalo  Chat 
http://facebook.com/hoidapSPSS/. Email: hotrospss@gmail.com . Website: 
http://phantichspss.com/lien-he-gioi-thieu   Để được:  

1. Tư vấn mô hình nghiên cứu/bảng câu hỏi/ traning trực tiếp về các bước làm luận văn 
như là: phân tích hồi quy, phân tích nhân tố, Cronbach’s Alpha... trong SPSS, và mô 
hình SEM, CFA, AMOS.   

2. Cung cấp/chỉnh sửa số liệu khảo sát phù hợp với bảng câu hỏi của bạn để chạy ra kết 
quả có ý nghĩa thống kê. 

 

NHÓM YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH MUA DÒNG SẢN PHẨM 
THỨC ĂN GIA SÚC THƯƠNG HIỆU FARMSCO THUỘC CÔNG TY TNHH 
SUNJIN VINA. 

Dưới đây là các yếu tố tác động đến quyết định mua dòng sản phẩm thức ăn gia súc 

thương hiệu Farmsco thuộc công ty TNHH Sunjin Vina.Vui lòng cho biết mức độ 

đồng ý của từng yếu tố đối với chính bản thân anh(chị).Mức độ từ 1 đến 5 tương ứng 

như sau: 

 

1 

(Hoàn toàn 

không đồng ý) 

2 

(Không đồng ý) 

3 

(Trung lập) 

4 

(Đồng ý) 

5 

(Rất đồng ý) 

 

Thang đo ‘Chuẩn mực chủ quan’ 

 Phát biểu quan sát 1 2 3 4 5 

1 
Từ lời khuyên của người thân, tôi chọn mua dòng sản phẩm 

thức ăn gia súc này là đúng. 
     

2 
Từ những người cùng ngành, tôi chọn mua dòng sản phẩm 

thức ăn gia súc này là đúng. 
     

3 
Khi tham gia hội thảo, khóa học về chăn nuôi,tôi chọn mua 

dòng sản phẩm thức ăn gia súc này là đúng. 
     

4 
Theo những thông tin, tin đồn trên thị trường, tôi chọn mua 

dòng sản phẩm thức ăn gia súc là đúng. 
     

5 Từ chương trình quảng cáo và bộ phận tiếp thị của công ty,      



tôi chọn mua dòng sản phẩm thức này đúng. 

 

Thang đo ‘Hiểu biết về sản phẩm’  

 Phát biểu quan sát 1 2 3 4 5 

1 Tôi có am hiểu về dòng sản phẩm thức ăn gia súc này      

2 
Tôi có thể đưa ra lời khuyên cho người khác về dòng sản 

phẩm thức ăn gia súc này 
     

3 
Những người khác thường tham khảo ý kiến của tôi về 

dòng sản phẩm thức ăn gia súc này 
     

4 
So với bạn bè trong ngành thì mức độ hiểu biết của tôi về 

dòng sản phẩm thức ăn gia súc này là nhiều hơn. 
     

  

 

Thang đo ‘Chất lượng cảm nhận’ 

 Phát biểu quan sát 1 2 3 4 5 

1 
 Dòng sản phẩm thức ăn gia súc này có chất lượng tốt, ổn 

định 

     

2 
Dòng sản phẩm thức ăn gia súc này phù hợp với nhu cầu 

dinh dưỡng của gia súc tôi đang nuôi. 

     

3 
Dòng sản phẩm thức ăn gia súc này an toàn, không chất 

cấm 

     

4 Dòng sản phẩm thức ăn gia súc này đa dạng và phong phú      

5 Dòng sản phẩm thức ăn gia súc này có cách bảo quản tốt.      

6 
Dòng sản phẩm thức ăn gia súc này luôn thay đổi theo công 

nghệ mới. 

     

  

Thang đo ‘Giá trị cảm nhận’ 

 Phát biểu quan sát 1 2 3 4 5 

1 
Dòng sản phẩm thức ăn gia súc này cho giá trị lợi nhuận 

xứng với số tiền mà tôi bỏ ra . 
     



2 
Giá cả hiện tại của dòng sản phẩm thức ăn gia súc này là 

chấp nhận được. 
     

3 Giá hiện tại của dòng sản phẩm thức ăn gia súc này  là rẻ.      

4 
Dòng sản phẩm thức ăn gia súc này có giá hợp lý so với 

chất lượng và ưu điểm của nó. 
     

  

Thang đo ‘Tin tưởng thương hiệu’ 

 Phát biểu quan sát 1 2 3 4 5 

1 
Dòng sản phẩm thức ăn gia súc này  được tôi quan tâm 

nhiều nhất. 
     

2 
Dòng sản phẩm thức ăn gia súc này  khá nổi tiếng về chất 

lượng,dịch vụ 
     

3 Thương hiện thức ăn gia súc này rất có uy tín       

  

Thang đo “ Dịch vụ của công ty” 

 

 Phát biểu quan sát 1 2 3 4 5 

1 
Dịch vụ chăm sóc khách hàng khi sử dụng các sản phẩm 

thức ăn gia súc này rất tốt. 
     

2 
Chất lượng tư vấn và hỗ trợ kĩ thuật chăn nuôi của công ty 

đối với khách hàng là rất tốt. 
     

3 Chính sách ưu đãi của công ty đối với khách hàng rất tốt.      

4 
Phương thức giao hàng của công ty đối với khách hàng rất 

tốt. 
     

5 
Phương thức thanh toán của công ty  đối với khách hàng rất 

thuận lợi, phù hợp mức kinh tế  tài chính của Anh (chị) 
     

6 Mức chiết khấu của công ty dành cho khách hàng là rất tốt.      

7 Thái độ giao tiếp của nhân viên đến khách hàng là rất tốt      

8 Kênh phân phối của công ty đến khách hàng là rất tốt.      

 

 



Thang đo ‘Quyết định mua’ 

 Phát biểu quan sát 1 2 3 4 5 

1 Tôi quyết định mua dòng sản phẩm thức ăn gia súc này      

2 Tôi có thể sẽ mua dòng sản phẩm thức ăn gia súc này      

3 
Tôi sẽ giới thiệu cho người khác cùng mua dòng sản phẩm 

thức ăn gia súc này. 
     

 
Phần II. Thông tin cá nhân. 

Họ tên đáp viên:.............................................................................. Giới tính:............... 

Trình độ học vấn cao nhất:............................................................ Tuổi:...................... 

Email:.............................................................................................. SĐT:...................... 

 


