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Phát Triển Kinh Tế Địa Phương

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 
và hành vi tiêu dùng: Nghiên cứu 

trong ngành nước uống giải khát đóng chai 
không cồn tại TP. Cần Thơ

Tóm tắt:

Thông qua nghiên cứu định tính 42 người tiêu dùng trong ngành hàng nước 
uống đóng chai không cồn tại TP. Cần Thơ để đánh giá cảm nhận của người 
tiêu dùng về CSR của doanh nghiệp. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, người 

tiêu dùng có hiểu biết về các hoạt động CSR của doanh nghiệp, họ thừa nhận rằng các 
hoạt động CSR có góp phần nâng cao danh tiếng doanh nghiệp và niềm tin của họ đối 
với thương hiệu, từ đó ảnh hưởng đến hành vi của họ. Các hành vi tiêu dùng như ý định 
mua, lòng trung thành và truyền miệng có bị ảnh hưởng bởi các hoạt động CSR. Họ sẵn 
lòng chi trả giá tăng thêm từ 2-4% so với mức giá hiện tại để ủng hộ các doanh nghiệp 
thực hiện CSR. 

Từ khóa: Hành vi tiêu dùng, nghiên cứu định tính, trách nhiệm xã hội của doanh 
nghiệp.

Abstract:
Drawing on a qualitative approach, this study examined the interviews with 42 

consumers about the non-alcoholic bottled beverage industry in Can Tho City to look 
into their perception of CSR. The results showed that the consumers are knowledgeable 
about CSR, revealing that CSR contributes to advancing beverage enterprises‘ reputation 
and solidifying their trust in the brand names of the enterprises, which in turn affects 
their behavior. Such behaviors as purchase intention, loyalty, and word of mouth are, to 
different extents, influenced by CSR. The consumers also reported that they are willing 
to pay 2 to 4% more than the current list prices of beverages as a way of supporting the 
enterprises in carrying out their CSR activities.
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responsibility (CSR). 
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