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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của nghiên cứu 

Trong phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia, năng lượng là yếu tố vô cùng 

quan trọng. Sự gia tăng ngày càng cao về nhu cầu năng lượng khiến cho thế giới phải 

đối mặt với sự thiếu hụt lớn các nguồn cung. Bởi phần lớn nguồn năng lượng được sử 

dụng từ các nhiên liệu hoá thạch như than, dầu và khí.. với trữ lượng đang dần cạn kiệt. 

Bên cạnh đó, việc sử dụng nhiên liệu hoá thạch để sản xuất điện đang gây ô nhiễm, ảnh 

hưởng lớn đến môi trường [162]. Áp lực này đã đặt ra cho các quốc gia những đòi hỏi 

cần thiết phải tiến hành nghiên cứu sử dụng và khai thác các nguồn NLTT [59]. Phát 

triển NLTT không chỉ là xu hướng tất yếu, tự nhiên mà con người cũng cần tham gia 

thúc đẩy đầu tư, chuyển sang sử dụng một cách chủ động. 

Nhằm khắc phục tình trạng thiếu điện, Bộ Công thương phải tìm phương án 

phát triển điện NLTT [34]. Việt Nam được biết đến là một nước có tiềm năng rất lớn 

về nguồn NLTT. Là nước đi sau, Việt Nam mới thật sự chú ý tới phát triển NLTT 

những năm gần đây với tư cách nguồn năng lượng sạch khác ngoài thuỷ điện. Trong 

đó, điện mặt trời đang trở thành một xu hướng phát triển mới, ngày càng được sử 

dụng cho nhiều mục đích khác nhau. Từ năm 2017, các chính sách của Chính phủ 

khuyến khích phát triển điện mặt trời được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng để 

ĐMTMN được phát triển đến nay.  

Đặc thù sản xuất điện năng lượng mặt trời không chỉ dựa vào tiềm năng về năng 

lượng mặt trời mà còn phụ thuộc vào diện tích mặt tiếp xúc. Với sự khan hiếm ngày 

càng nhiều hơn về đất đai, các nhà máy lớn sản xuất điện năng lượng mặt trời trên mặt 

đất ngày càng gặp khó khăn hơn thì cách tiếp cận mới đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN  

trở nên hiệu quả. Đặc biệt, ở các đô thị lớn nơi mà đất đai bị phủ kín là nhà và các công 

trình xây dựng phục vụ đô thị hoá, ĐMTMN lại trở nên phù hợp hơn. Trong lĩnh vực 

ĐMTMN, thuật ngữ đầu tư không chỉ dành riêng cho các DN sản xuất điện mà nó còn 

sử dụng cho cả HGĐ - những người tiêu thụ điện năng [140]. Khi mà điện mái nhà 

ngày càng trở nên cá nhân hoá (không giống như mua điện trên lưới điện quốc gia được 

sản xuất bằng nhiều nguồn khác nhau) thì các HGĐ sẽ tính toán đến việc có nên đầu tư 
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một hệ thống ĐMTMN hay không [140]. Các tấm pin mặt trời được lắp trên các mái 

nhà không chỉ mang lại điện năng cho các HGĐ thu nhập thấp mà còn tạo ra cơ hội 

tăng thu nhập cho họ bằng cách bán lại điện tạo ra từ việc đầu tư lắp đặt pin năng lượng 

mái nhà cho một công ty phân phối điện [145]. ĐMTMN được đầu tư từ các HGĐ có 

đặc thù riêng bởi số lượng nhà đầu tư lớn, họ vừa đóng vai trò người tiêu dùng, vừa 

đóng vai trò nhà đầu tư nên ý định đầu tư được quyết định bởi nhiều yếu tố. Để đầu tư 

của các HGĐ vào ĐMTMN được hiệu quả, rất cần một hệ thống phối hợp thống nhất. 

Chính vì vậy, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định đầu tư ĐMTMN của các 

HGĐ giúp cho các nhà hoạch định chính sách xác định được giải pháp phù hợp để phát 

triển lĩnh vực điện riêng có này. Ngoài ra, những nghiên cứu này góp phần giúp các 

DN cung cấp hệ thống ĐMTMN nắm bắt được những yếu tố tác động tới ý định đầu 

tư của khách hàng để có thể tiếp cận thuận lợi hơn.   

Ở Việt Nam, từ năm 2018 - 2022, phát triển ĐMTMN cũng gặp phải nhiều vấn 

đề. Các HGĐ đầu tư vào hệ thống ĐMTMN phải đối mặt với nhiều rào cản về chính 

sách, kỹ thuật cũng như từ chính các điều kiện, đắn đo của HGĐ làm giảm phần nào 

cơ hội sản xuất điện NLTT vốn có tiềm năng dồi dào ở Việt Nam, tăng chi phí sản xuất 

điện do phải nhập khẩu điện hay nhập khẩu nhiên liệu hoá thạch gây ra. Sự phát triển 

ĐMTMN ở các đô thị lớn tại Việt Nam còn mang tính tự phát cao, các chính sách chưa 

được nghiên cứu kỹ càng dựa trên nền tảng lý thuyết và thực tiễn nên khi ban hành trở 

nên bất cập, khó khăn khi triển khai cho các bên liên quan. Tìm hiểu về các nhân tố tác 

động tới ý định đầu tư của HGĐ vào hệ thống ĐMTMN chính là tìm hiểu gốc rễ vai 

trò thực sự của ĐMTMN, khả năng phát triển ĐMTMN, những rào cản. Từ đó tìm ra 

nguyên nhân của những hạn chế, bất cập và biện pháp khắc phục một cách triệt để cả 

về lý luận và thực tiễn để ĐMTMN phát huy được tiềm năng của mình.  

Những lý do khiến cho đề tài này được lựa chọn có thể tổng kết lại như sau: 

Một là về lý luận, việc đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN của các HGĐ được định 

hình bởi nhiều biến số kinh tế - xã hội, thể chế và công nghệ cụ thể [122]. Trong khi 

có nhiều các nhà khoa học nước ngoài đã đề cập về vấn đề này thì ở Việt Nam lượng 

nghiên cứu còn khá ít bởi thời gian chính thức phát triển ĐMTMN tới nay chưa dài. 

Do đó, cần xác định các yếu tố ảnh hưởng tới ý định đầu tư ĐMTMN của các HGĐ tại 
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các đô thị lớn. Dựa trên việc kế thừa nền tảng lý thuyết đã có, các yếu tố còn phải phù 

hợp với bối cảnh của Việt Nam làm căn cứ cho nghiên cứu về thực tiễn. 

Hai là về thực tiễn, các dự án ĐMTMN của các HGĐ hiện nay đều dùng bộ biến 

tần hoà lưới nhưng lại không có bộ trữ điện. Có nghĩa là khi điện lưới mất hoặc không 

được đấu nối vào lưới điện công cộng thì ĐMTMN cũng không thể hoạt động, cho dù 

trời nắng các tấm pin năng lượng mặt trời vẫn có thể phát điện nhưng lại phải chạy 

không tải. Từ ngày 31/12/2020, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã phát thông báo 

ngừng tiếp nhận, giải quyết các yêu cầu về đấu nối và ký hợp đồng mua bán điện từ hệ 

thống ĐMTMN bởi Quyết định số 13 ngày 6/4/2020 của Thủ tướng về cơ chế khuyến 

khích điện mặt trời tại Việt Nam đã hết hiệu lực. Tuy nhiên, ĐMTMN vẫn đang liên 

tục được phát triển. Tình trạng này dẫn đến nhiều dự án, công trình ĐMTMN không 

kịp hoàn thành, lên lưới trước 1/1/2021, không thể đi vào hoạt động, gây lãng phí rất 

lớn [29]. Đây là một rào cản về cả kỹ thuật và chậm trễ chính sách ảnh hưởng tới phát 

triển ĐMTMN ở Việt Nam. Những vấn đề bất cập, khó khăn trong quá trình phát triển 

đầu tư ĐMTMN của các HGĐ ở các đô thị lớn tại Việt Nam cần được phân tích, lý giải 

một cách khoa học, tìm ra nguyên nhân, hạn chế. 

Ba là, việc giải quyết các vấn đề về đầu tư ĐMTMN của các HGĐ cần phải được 

giải quyết nhanh chóng, kịp thời bằng những giải pháp có cơ sở khoa học và thực tiễn. 

Vì thế nghiên cứu đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn là rất cần thiết hiện nay.  

Để góp phần làm sáng rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn trên đây, tác giả 

lựa chọn đề tài Yếu tố tác động tới ý định đầu tư điện mặt trời mái nhà ở Việt Nam 

- nghiên cứu điển hình tại các đô thị lớn cho luận án tiến sĩ của mình để có một cái 

nhìn tổng quát về một hướng phát triển sản xuất điện năng ở Việt Nam thời gian tới.  

2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu  

2.1. Mục tiêu nghiên cứu  
Xác định các yếu tố và mức độ tác động của chúng tới ý định đầu tư của HGĐ 

trong lĩnh vực ĐMTMN để từ đó đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy tăng đầu tư của 

HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN ở Việt Nam. 
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2.2. Nhiệm vụ nghiên cứu 
Rà soát, tìm hiểu các công trình nghiên cứu về lĩnh vực NLTT, điện năng 

lượng mặt trời, tập trung vào ĐMTMN để xác định các yếu tố tác động tới ý định đầu 
tư vào ĐMTMN.  

Nghiên cứu cơ sở lý luận, xây dựng mô hình nghiên cứu về các yếu tố tác động 
tới ý định đầu tư của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN.  

Phân tích, đánh giá, xác định mức độ tác động của các yếu tố ảnh hưởng đến 
ý định đầu tư của HGĐ cho ĐMTMN. 

Đề xuất, định hướng các giải pháp nhằm tăng cường đầu tư của HGĐ trong 
lĩnh vực ĐMTMN. 

3. Câu hỏi nghiên cứu  

- Những yếu tố nào tác động tới ý định đầu tư của HGĐ trong lĩnh vực 

ĐMTMN ở Việt Nam? 

- Mức độ tác động của các yếu tố tới ý định đầu tư của HGĐ trong lĩnh vực 

ĐMTMN ở Việt Nam như thế nào? 

- Chính phủ cũng như các DN cung cấp, lắp đặt hệ thống ĐMTMN cần có giải 

pháp gì để thúc đẩy đầu tư của các HGĐ nhằm mở rộng nguồn điện năng của đất 

nước? 

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu  

4.1. Đối tượng nghiên cứu 
Các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến các yếu tố tác động tới ý định 

đầu tư ĐMTMN ở Việt Nam.  
4.2. Phạm vi nghiên cứu 
- Khách thể nghiên cứu là ý định đầu tư ĐMTMN của các HGĐ tại các đô thị 

lớn ở Việt Nam. Trong lĩnh vực ĐMTMN, do đặc thù sản xuất nên các nhà đầu tư có 
thể là các DN, tổ chức sử dụng điện hay các HGĐ – những người sở hữu những mái 
nhà có thể lắp đặt hệ thống ĐMTMN. Trong đó, các HGĐ là đối tượng lắp đặt hệ thống 
ĐMTMN quy mô nhỏ, số lượng lớn và thu nhập có giới hạn. Vì thế, các HGĐ phải đối 
mặt với nhiều vấn đề hơn các DN khi có ý định đầu tư vào ĐMTMN. Bên cạnh đó, 
nếu được triển khai hiệu quả, việc đầu tư ĐMTMN của các HGĐ không chỉ đáp ứng 
nhu cầu sử dụng điện mà còn giúp họ có thêm thu nhập từ việc bán điện thừa khi nối 
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lưới. Trong khi các DN đầu tư ĐMTMN phục vụ cho sản xuất thường chỉ có nhu cầu 
vào ban ngày và họ có thể tự cung tự cấp thì ở các HGĐ lại phức tạp hơn. Các HGĐ sẽ 
sản xuất điện vào ban ngày nhưng có nhu cầu dùng điện nhiều vào ban đêm nên việc 
đồng bộ với lưới điện quốc gia càng trở nên cần thiết. Hiện nay, việc lắp đặt hệ thống 
ĐMTMN ở các HGĐ do gặp nhiều rào cản cả về chính sách và kỹ thuật cũng như từ 
phía HGĐ nên số lượng còn khá khiêm tốn dù đã thể hiện sự phát triển nên rất cần 
được nghiên cứu để tìm giải pháp giải quyết các vấn đề hiện nay. 

- Phạm vi nội dung: Luận án sẽ tập trung xem xét các yếu tố tác động đến ý 
định đầu tư ĐMTMN của các HGĐ tại các đô thị lớn căn cứ trên các thông tin và số 
liệu sơ cấp và thứ cấp như: tính rủi ro, quan điểm bảo vệ môi trường, xu hướng tiêu 
dùng xã hội, nhóm tham khảo, chính sách của chính phủ, nhu cầu và động cơ sử dụng, 
đặc tính của sản phẩm, tính kinh tế.  

- Phạm vi không gian: nghiên cứu tập trung vào hai thành phố lớn là Hà Nội và 
TP Hồ Chí Minh là bởi: (i) Đây là hai thành phố trung tâm văn hoá – chính trị - kinh tế 
có mật độ dân cư cao nhất cả nước; (ii) Nhu cầu sử dụng điện cho HGĐ khá cao do có 
đời sống kinh tế cao, tiếp cận khoa học công nghệ mới nhiều, sử dụng nhiều thiết bị, 
dụng cụ tiêu thụ điện lớn; (iii) Có điều kiện tiếp xúc với nhiều thành tựu khoa học, kỹ 
thuật tiên tiến trong lĩnh vực điện mặt trời. (iv) Có tiềm năng bức xạ mặt trời khác nhau 
(ở mức trung bình hoặc lớn của cả nước), làm đại diện để tính toán mức độ tác động 
tới ý định đầu tư ở hai đô thị lớn khác nhau. Hà Nội đại diện cho đô thị ở phía Bắc nơi 
có điều kiện ngày nắng ít hơn trong Nam. Ngược lại, TPHCM đại diện cho đô thị phía 
Nam, nơi có điều kiện tốt nhất cho phát triển ĐMTMN ở Việt Nam. Do giới hạn về 
thời gian và các điều kiện khác trong quá trình khảo sát, tác giả chỉ có thể thực hiện 
được ở hai thành phố mang tính đại diện này.  

- Phạm vi đối tượng khảo sát: nghiên cứu tập trung vào nhóm các HGĐ đã 
triển khai lắp đặt ĐMTMN quy mô nhỏ trên địa bàn Hà Nội và TPHCM. Do giới hạn 
nghiên cứu của luận án, việc khảo sát nhóm HGĐ đã lắp đặt ĐMTMN sẽ khắc hoạ rõ 
nét vấn đề nghiên cứu hơn là khảo sát cả hai nhóm chưa lắp đặt và có lắp đặt. Đó là 
bởi những người đã lắp đặt họ trải nghiệm sự tác động của các yếu tố ảnh hưởng để 
hình thành ý định đầu tư và thậm chí biến ý định đó thành hiện thực. Việc khảo sát 
nhóm đối tượng này sẽ “an toàn” hơn và hạn chế được những bảng trả lời bị loại bỏ 
trong quá trình “làm sạch” dữ liệu. 



 6 

- Phạm vi thời gian: Do ĐMTMN bắt đầu được các HGĐ quan tâm đầu tư lắp 
đặt và có sự phát triển mạnh mẽ ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh  
từ năm 2017 sau những chính sách khuyến khích của chính phủ nên dữ liệu thứ cấp 
để minh hoạ về kết quả ý định đầu tư ĐMTMN của HGĐ cũng như các giả thuyết 
nghiên cứu sẽ được thu thập từ 01/2018 đến 12/2021. Dữ liệu sơ cấp được thu thập 
trong năm 2021. Như vậy, thời gian nghiên cứu của luận án giới hạn trong phạm vi 
những năm gần đây thể hiện tính thời sự của nghiên cứu. 

5. Phương pháp nghiên cứu 

5.1. Cách tiếp cận 

Luận án sử dụng cách tiếp cận hệ thống, xem xét cả lý luận và thực tiễn. Trong 

lý luận xem xét các lý thuyết về hành vi để hiểu rõ bản chất của ý định đầu tư. Trong 

thực tiễn xem xét các lý thuyết đó trong bối cảnh của Việt Nam và tập trung vào hai 

thành phố lớn Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. 

Luận án sử dụng cách tiếp cận thực chứng (cố gắng thu thập, kiểm định số liệu 

nhằm mô tả và lý giải khách quan xu hướng của vấn đề nghiên cứu), nghiên cứu vi mô 

đối với các HGĐ để khái quát về các yếu tố tác động đến ý định đầu tư ĐMTMN tại 

Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để rút ra xu hướng ứng dụng cho cả nước. 

Luận án sử dụng cả phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên 

cứu định lượng để thực hiện. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 

5.2.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý thuyết 

Phương pháp phân tích và phương pháp tổng hợp 

Luận án sử dụng phương pháp phân tích trong tất cả các chương. Phân tích trước 

hết là phân chia các nội dung nghiên cứu thành những phần nhỏ đơn giản hơn để tìm 

hiểu từng phần, từng chi tiết trong các mô hình nghiên cứu đã công bố để tìm ra được 

các yếu tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư của các HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN, tìm ra 

bản chất, cốt lõi của mỗi yếu tố đó, và làm nổi bật bản chất vấn đề nghiên cứu một cách 

rõ ràng hơn, hiểu được cái chung phức tạp từ những yếu tố bộ phận đó.  

Phương pháp tổng hợp được sử dụng để có được cái nhìn tổng thể về sự vật và 

hỗ trợ cho quá trình phân tích để tìm ra cái chung, cái khái quát. Phương pháp tổng hợp 

được sử dụng để tìm ra những điểm chung trong các nghiên cứu công bố, lựa chọn ra 
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yếu tố điển hình để xây dựng mô hình nghiên cứu đặc thù. Phương pháp tổng hợp được 

sử dụng trong các chương nhưng tập trung nhiều ở chương 1 và chương 2 và chương 3. 

Trong quá trình sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp, luận án có sử 

dụng các số liệu thống kê đã qua xử lý, các hình vẽ, đồ thị, bảng biểu để mô tả đặc 

trưng, xu hướng, quy mô, tỷ trọng... của hiện tượng, nội dung, vấn đề nghiên cứu. 

Phương pháp phân loại, hệ thống hóa lý thuyết 

Phương pháp này được sử dụng để phân loại, sắp xếp các tài liệu lý luận về các 

yếu tố ảnh hưởng tới ý định đầu tư ĐMTMN của các HGĐ ở các đô thị lớn theo thời 

gian, theo không gian, phục vụ cho việc trình bày phần Tổng quan nghiên cứu.  

5.2.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi 

Phương pháp điều tra bảng hỏi sử dụng nhằm thu thập ý kiến đánh giá của các 

nhóm khách thể về thực trạng các yếu tố ảnh hưởng tới ý định đầu tư ĐMTMN của 

các HGĐ ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh .  

Phương pháp phỏng vấn 

Phương pháp này sử dụng để tham khảo ý kiến chuyên gia để xây dựng mô 

hình nghiên cứu cụ thể của luận án vừa kế thừa lý luận của các nghiên cứu đã công 

bố, đồng thời điều chỉnh những yếu tố phù hợp với thực tiễn tại các đô thị lớn ở Việt 

Nam.  

5.2.3. Nhóm phương pháp toán học 

Phương pháp thống kê mô tả 

Luận án sử dụng phương pháp này cho phép thông qua tất cả các số liệu thống 

kê mô tả về thực trạng các yếu tố tác động tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN, 

những số liệu biểu thị mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này. Luận án sử dụng phương 

pháp này chủ yếu tại chương 3 để thống kê về thực trạng và so sánh, phân tích các 

chỉ tiêu đánh giá về những vấn đề đang đặt ra cho việc thúc đẩy ý định đầu tư trong 

lĩnh vực ĐMTMN của các HGĐ. 

Phương pháp so sánh 

Phương pháp so sánh được sử dụng trong chương 1 khi tác giả đặt các nghiên 

cứu đã công bố có liên quan bên cạnh nhau để thấy được sự giống và khác nhau của 
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các biến số mà các tác giả lựa chọn trong mô hình nghiên cứu về ý định đầu tư trong 

lĩnh vực ĐMTMN. Từ đó tìm ra những yếu tố phù hợp cho mô hình nghiên cứu của 

luận án. Ngoài ra, phương pháp so sánh cũng được sử dụng nhiều trong chương 3 khi 

tác giả so sánh các dữ liệu thống kê mô tả để làm nổi bật bản chất vấn đề nghiên cứu, 

cũng như mức độ tác động của các yếu tố tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN 

của các HGĐ.  

5.3. Thu thập dữ liệu 

5.3.1. Thu thập dữ liệu thứ cấp 

Dữ liệu thứ cấp của nghiên cứu bao gồm những thông tin, quan điểm, hệ thống 

lý thuyết và dữ liệu liên quan đến ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN. Phần lớn 

dữ liệu thứ cấp được thu thập từ nguồn từ báo, tạp chí, bài nghiên cứu, luận án, luận 

văn của các nhà nghiên cứu được đăng tải trên Internet, các số liệu thống kê chính 

thức của Tổng cục Thống kê, của EVN, các báo cáo của Bộ Công thương và những 

báo cáo có liên quan khác. Để đảm bảo giá trị và tính chính xác của dữ liệu, tác giả 

sử dụng phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh và đối chiếu nhằm lựa chọn và lọc 

ra những dữ liệu có tính chính xác cao nhất. 

5.3.2. Thu thập dữ liệu sơ cấp 

Để xác định định hướng và khu trú trọng tâm của nghiên cứu, tác giả đã tham 

khảo ý kiến, quan điểm của các chuyên gia, các nhà khoa học (Xem phụ lục 1). Tuy 

nhiên, dữ liệu sơ cấp của nghiên cứu được thu thập chủ yếu thông qua hoạt động 

nghiên cứu định lượng, phỏng vấn đối tượng khảo sát theo bảng câu hỏi được cấu 

trúc sẵn. 

Hoạt động điều tra xã hội học sẽ cung cấp phần lớn dữ liệu sơ cấp cho những 

thống kê, phân tích của nghiên cứu diễn ra trong vòng 12 tháng từ tháng 1 đến hết 

tháng 11 năm 2021 do có khoảng thời gian dãn cách bởi dịch bệnh Covid-19 không 

thực hiện được. 

6. Đóng góp mới của luận án 

6.1. Đóng góp về khoa học, lý luận 

Luận án góp phần bổ sung mô hình nghiên cứu định lượng vào hệ thống lý 

luận nghiên cứu về ý định đầu tư trong lĩnh ĐMTMN của các HGĐ tại các đô thị lớn. 
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Mô hình nghiên cứu có thể ứng dụng cho các dạng đầu tư ĐMTMN ở những địa 

phương, khu vực khác nhau. Đã có nhiều mô hình nghiên cứu về ĐMTMN hay yếu 

tố ảnh hưởng tới ý định lắp đặt ĐMTMN của HGĐ nhưng có nghiên cứu lựa chọn lý 

thuyết hành vi đầu tư làm cơ sở lý luận hoặc dựa trên đặc điểm của hệ thống ĐMTMN. 

Tuy nhiên, luận án đã không dừng lại việc kế thừa hoàn toàn một mô hình nghiên cứu 

mà có sự tồng hợp, phân tích chọn lọc để xây dựng lý thuyết kết hợp giữa lý thuyết 

hành vi đầu tư, hành vi tiêu dùng trong điều kiện đặc điểm của hệ thống ĐMTMN. 

Như vậy, mô hình nghiên cứu mà luận án xây dựng sẽ thể hiện được hết đặc thù của 

ý định đầu tư vào ĐMTMN của hộ gia đình, vừa có tính mới, vừa có tính phổ quát. 

6.2. Đóng góp về nghiên cứu thực tiễn 

Kết quả nghiên cứu của luận án chỉ ra một cách rõ ràng các yếu tố tác động tới 

ý định đầu tư của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN cũng như mức độ ảnh hưởng của 

chúng. Từ đó, không chỉ các nhà hoạch định chính sách mà các DN cung cấp, lắp đặt 

hệ thống ĐMTMN có căn cứ để điều chỉnh hay xây dựng chiến lược kinh doanh hướng 

tới thúc đẩy đầu tư ĐMTMN để khai thác những lợi thế của hình thức sản xuất điện 

này cho phát triển kinh tế - xã hội. 

7. Kết cấu của luận án 

Ngoài phần mở đầu, tài liệu tham khảo, phụ lục, toàn bộ nội dung của luận án 

được trình bày trong 5 chương: 

Chương 1. Tổng quan nghiên cứu các yếu tố tác động đến ý định đầu tư điện 

mặt trời mái nhà 

Chương 2. Cơ sở lý luận về các yếu tố tác động đến ý định đầu tư điện mặt 

trời mái nhà 

Chương 3. Thiết kế nghiên cứu  

Chương 4. Phân tích các yếu tố tác động đến ý định đầu tư điện mặt trời mái 

nhà của hộ gia đình ở các đô thị lớn tại Việt Nam 

Chương 5. Giải pháp thúc đẩy đầu tư điện mặt trời mái nhà ở Việt Nam 
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CHƯƠNG 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN Ý ĐỊNH 

ĐẦU TƯ ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 

 

NLTT đang trở thành xu hướng tất yếu. Trong đó, điện gió và điện mặt trời 

đang mang lại một cuộc cách mạng năng lượng sạch [105]. Các quốc gia đang chuyển 

sang khai thác ngày càng nhiều hơn các nguồn NLTT nên những nghiên cứu về phát 

triển NLTT cũng trở nên được quan tâm nhiều hơn. Trong lĩnh vực cung cấp điện, 

phần lớn việc khai thác các nguồn năng lượng được các DN sản xuất với quy mô lớn 

và hoà điện lưới quốc gia. Tuy nhiên, mỗi nguồn năng lượng có cách thức khai thác 

khác nhau. Trong đó, ĐMTMN với đặc điểm tạo ra điện năng từ các tấm pin mặt trời 

lắp đặt trên những mặt bằng có thể dễ dàng hấp thu bức xạ mặt trời và được linh hoạt 

đầu tư bởi cả DN và HGĐ. Điều này mở ra nhiều cơ hội phát triển điện năng nhưng 

cũng đưa tới nhiều thách thức nhất là cho các nhà quản lý. Chính vì vậy, các nghiên 

cứu về những yếu tố tác động đến ý định đầu tư trong lĩnh vực điện mái nhà (chủ yếu 

là của các HGĐ) được đề cập đến nhiều hơn. Tổng quan nghiên cứu đi từ nhóm các 

nghiên cứu về phát triển NLTT, tới phát triển ĐMTMN và cuối cùng là các nghiên 

cứu về yếu tố tác động tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN tạo ra một cái nhìn 

đầy đủ hơn cũng như tìm kiếm khoảng trống nghiên cứu để tác giả có thể tiếp tục và 

bổ sung vào hệ thống các nghiên cứu về vấn đề này. 

1.1. Những công trình nghiên cứu về phát triển năng lượng tái tạo 

Năng lượng luôn là vấn đề quan trọng hàng đầu trong cuộc sống của con người. 

Phát minh ra điện giúp con người bước vào kỷ nguyên mới của sự phát triển. Điện 

năng đã trở thành một phần tất yếu của cuộc sống. Khả năng vượt trội trong phát triển 

kinh tế của các nước công nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào năng lượng [113]. Năng 

lượng đã được biết đến như một hàng hóa chiến lược và bất kỳ sự không chắc chắn 

nào về nguồn cung của nó có thể đe dọa hoạt động của nền kinh tế, đặc biệt là ở các 

nền kinh tế đang phát triển. Mọi xã hội đều đòi hỏi năng lượng để đáp ứng các nhu 

cầu cơ bản [137]. 
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Luke Jame (2021) trong bài nghiên cứu “What is renewable energy? 

Definition, types, and challenges” cho rằng ở mỗi cuộc cách mạng công nghiệp, con 

người đều cố gắng tìm kiếm các nguồn năng lượng được cho là hiệu quả. Thời gian 

đầu, nguồn năng lượng từ hoá thạch được coi là rẻ và thuận tiện. Chúng đã được sử 

dụng trong một thời gian dài cho tới khi bắt đầu cạn kiệt và gây ra các vấn đề về môi 

trường. Khái niệm phát triển bền vững có mặt cũng là lúc nhu cầu mở rộng khai thác 

các nguồn năng lượng được bổ sung liên tục, vô hạn và sạch càng nhiều hơn để giải 

quyết các vấn đề mà thế giới đang phải đối mặt vì các nguồn năng lượng truyền thống 

[105]. Tác giả đã chỉ ra vai trò và xu hướng phát triển của NLTT làm cơ sở cho sự 

cần thiết nghiên cứu của luận án.  

Souvik và Sourav (2017) trong “Opportunities, barriers and issues with 

renewable energy development – A discussion” cho rằng NLTT đã và đang từng bước 

đóng vai trò quan trọng trong trong việc cung cấp năng lượng sạch và bền vững, giảm 

thiểu biến đổi khí hậu [137]. Sự cạn kiệt của các nguồn nhiên liệu hóa thạch như: than 

đá, dầu mỏ, khí đốt đã làm giá cả của chúng ngày càng tăng cao do những khó khăn 

trong khai thác cùng với các chi phí bảo vệ môi trường bắt buộc. Bên cạnh đó, nhiên 

liệu hóa thạch còn gây ra hiệu ứng nhà kính trong khí quyển (ước tính chiếm khoảng 

một nửa lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu) và những lo ngại về biến đổi khí hậu, 

cùng với nguồn cung không ổn định. Chính vì thế, NLTT được coi là một lựa chọn 

quan trọng cho việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính trở thành nguồn năng lượng thay 

thế vô cùng hữu ích, đóng vai trò quan trọng trong hệ thống năng lượng của mọi quốc 

gia. Có thể thấy, nghiên cứu càng khẳng định sự thay thế nhiên liệu hoá thạch bằng 

NLTT là xu hướng của tương lai và việc nghiên cứu về chúng là phù hợp hiện nay. 

Nurtaj Vidadili và cộng sự (2017) đã chỉ ra ngay cả tại một quốc gia có lợi thế 

và dựa chủ yếu vào dầu mỏ như Cộng hòa Azerbaijan thì cũng đang phải gặp những 

thách thức đối với sự phát triển năng lượng bền vững khi nguồn dầu ngày càng cạn 

kiệt. Điều này tạo động lực cho Azerbaijan đa dạng hóa nền kinh tế của mình thông 

qua nền kinh tế xanh, mở đường cho sự ổn định kinh tế lâu dài đồng thời giải quyết 

các mối quan tâm về môi trường và xã hội trong nước thông qua việc chuyển đổi sang 

NLTT [113].  
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Karekezi và Ranja (1997) đã phân tích động lực chuyển đổi sang nguồn NLTT 

của châu Phi lại bởi sự leo thang của giá dầu, những ưu đãi của thiên nhiên với nguồn 

NLTT rất lớn gồm cả thuỷ điện, địa nhiệt, sinh khối, năng lượng mặt trời và gió [98]. 

Các tác giả cho rằng việc chuyển đổi sang sản xuất điện bằng NLTT sẽ giúp các quốc 

gia tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường và đây là cơ hội nên nắm bắt hiện nay nhất 

là đối với các quốc gia có dồi dào nguồn lực. Bài nghiên cứu có giá trị kế thừa lớn 

cho luận án bởi những điều kiện về gió, mặt trời, nước, địa nhiệt ở Việt Nam đều khá 

đầy đủ cho phát triển các nguồn điện sạch.  

Shiwei Yu và cộng sự (2020) cũng nghiên cứu về giá trị của NLTT với thực tiễn 

tại Trung Quốc. Các tác giả cho rằng, phát triển NLTT là một biện pháp quan trọng 

trong việc giải quyết biến đổi khí hậu và giảm thiểu các-bon [132]. Trung Quốc cũng 

đang phải chuyển hướng phát triển NLTT thay cho năng lượng hoá thạch và việc 

nghiên cứu những luận cứ về phát triển NLTT là hết sức cần thiết làm nền tảng cho 

cách mạng năng lượng trong tương lai. Mỗi quốc gia đều có những bối cảnh riêng 

nhưng cho đến nay, phát triển NLTT đã trở thành xu hướng đối với mục tiêu bền vững. 

Đây cũng là cơ sở kế thừa cho luận án để khẳng định tính cấp thiết của nghiên cứu. 

Hai sáng kiến quan trọng về môi trường toàn cầu cũng đã kích thích sự quan 

tâm nhiều hơn đến NLTT. Lần đầu tiên là Hội nghị của Liên hợp quốc về Môi trường 

và Phát triển (UNCED) được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil năm 1992. Ở đây, một 

chương trình phát triển và liên quan đến môi trường đầy tham vọng có tựa đề Chương 

trình nghị sự 21 (REN 21). REN21 (2021) cho thấy Chương trình nghị sự 21 tìm cách 

vận hành khái niệm phát triển bền vững trong đó đề cập tới NLTT [124]. Điều này còn 

được nhắc tới ở Công ước về biến đổi khí hậu: [155]. NLTT cũng được đề cao trong 

chương trình nghị sự của Hội nghị thượng đỉnh thế giới Johannesburg về phát triển bền 

vững (WSSD). Trong kế hoạch triển khai hành động do Liên hợp quốc đứng đầu cho 

WSSD, được đặt tên là WEHAB (viết tắt của Nước, năng lượng, Sức khỏe, Nông 

nghiệp và Đa dạng sinh học), ưu tiên hàng đầu là dành cho NLTT và các dạng dịch vụ 

năng lượng thay thế khác. Năm 2021, Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của 

Liên Hợp quốc (COP26) đã đạt được đồng thuận của 197 nước tham dự với việc cam 
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kết giảm thiểu sử dụng  than trong sản xuất điện, đặc biệt là động thái của Ấn Độ và 

Trung Quốc trong việc chấm dứt hỗ trợ điện than và nhiên liệu hoá thạch [156]. 

Kết quả tổng quan ở trên đều chỉ ra tính quan trọng và tất yếu của phát triển 

NLTT. Tuy nhiên, điện năng từ NLTT được quan tâm phát triển sau nhiên liệu hoá 

thạch bởi dựa trên những nghiên cứu tiến bộ về công nghệ, mở rộng khả năng hiểu 

biết về kiến thức NLTT và sự hỗ trợ tích cực từ các chính phủ với các chính sách thúc 

đẩy thuận lợi [137]. Chính vì vậy, bên cạnh sự quan tâm tới vai trò của NLTT, các cơ 

hội, rào cản và các vấn đề liên quan tới sự phát triển của NLTT cần được nghiên cứu 

kỹ lưỡng. Những điều này nếu được quan tâm một cách tích cực sẽ dẫn đến sự phát 

triển KT-XH bền vững [141]. Ngược lại, sự phát triển NLTT có thể gặp thất bại bởi 

các thể chế cứng nhắc, các cuộc đấu tranh chính trị và quyền lực hoặc thiếu năng lực 

lãnh đạo [49] [63]. Khi các quốc gia đặt ra mục tiêu phát triển NLTT thì cần có các 

phương pháp tiếp cận toàn diện và phối hợp để lập kế hoạch năng lượng và đánh giá 

các thiết kế chính sách dài hạn để hướng dẫn quá trình chuyển đổi [84] [83]. Lựa chọn 

công cụ pháp lý phù hợp là một nghệ thuật đối với các cơ quan nhà nước có thẩm 

quyền khi xây dựng quy định pháp luật. Các loại phí ô nhiễm hoặc thuế phát thải ra 

môi trường khi sử dụng năng lượng hoá thạch có thể tạo động lực phát triển NLTT 

[104]. Chính phủ có vai trò quan trọng trong việc phát triển NLTT thông qua các 

chính sách, quy định và luật pháp [66]. 

Các nghiên cứu ở trên mang lại giá trị kế thừa lớn cho luận án, là cơ sở cho việc 

lựa chọn nghiên cứu. Đó là: NLTT sẽ thay đổi cuộc sống, cách thức sản xuất trong 

tương lai và nghiên cứu về NLTT hiện nay vừa cấp thiết, vừa phù hợp với xu thế. Bên 

cạnh đó, để phát triển NLTT phải kể đến vai trò nhà nước. Chính sách của chính phủ 

sẽ tác động không nhỏ tới các hoạt động đầu tư, sản xuất và sử dụng điện từ NLTT. 

Các nghiên cứu ở Việt Nam hiện nay cũng tập trung vào việc tìm hiểu chuyển 

đổi công nghệ sản xuất điện từ năng lượng truyền thống sang NLTT. Phạm Thị Thanh 

Mai (2017) đã chỉ ra việc thành lập cơ sở dữ liệu về công nghệ năng lượng bao gồm 

cả công nghệ năng lượng truyền thống và công nghệ NLTT, xây dựng hệ thống năng 

lượng tham chiếu, phân tích chi phí - lợi ích của ngành năng lượng tại Việt Nam thông 

qua phát triển nhiều kịch bản tương lai hoặc từ việc đánh giá tiềm năng phát triển 



 14 

NLTT để xây dựng pháp luật về khuyến khích phát triển nguồn NLTT thân thiện với 

môi trường. 

Phan Duy An (2021) nghiên cứu chi tiết hơn về khía cạnh pháp luật để phát 

triển NLTT. Tác giả khẳng định NLTT là cần thiết và tìm hiểu pháp luật về phát triển 

NLTT hiện nay ở Việt Nam, thấy được những kết quả cũng như các hạn chế trong hệ 

thống pháp luật. Vì NLTT mới được quan tâm nhiều hơn ở Việt Nam nên hệ thống 

pháp luật vẫn còn nhiều khoảng trống cần phải hoàn thiện. Nếu hệ thống pháp luật 

không đồng bộ sẽ là một rào cản cho phát triển bất kỳ nguồn NLTT nào. Điều này 

cũng gợi ý cho luận án cần quan tâm đến vai trò của Chính phủ cũng như pháp luật 

trong phát triển NLTT. 

Như vậy, mặc dù các tài liệu được thực hiện và hoàn thành ở những quốc gia 

khác nhau, tại các thời điểm khác nhau, xong đều có chung quan điểm, đó là: 

- Khi các nguồn năng lượng hoá thạch bắt đầu cạn kiệt và thể hiện rõ ràng 

những tác hại cho môi trường thì việc thúc đẩy, phát triển NLTT thay thế trở nên 

quan trọng [93]. 

- Các nước cần phải tăng cường hợp tác nội bộ, học tập kinh nghiệm, đối mặt 

với những thách thức, xây dựng các biện pháp, công cụ để hỗ trợ phát triển NLTT vì 

mục tiêu giảm phát thải nhà kính, giảm thiểu rủi ro trong việc cung ứng năng lượng 

sơ cấp và sự bất ổn định giá cả do các loại tài nguyên sơ cấp này tác động, cung cấp 

cơ sở hạ tầng, linh hoạt trong việc sử dụng các công cụ kinh tế bằng việc sử dụng 

công nghệ kỹ thuật phù hợp, có khả năng làm giảm đáng kể và có thể loại bỏ ô nhiễm 

môi trường từ việc sử dụng dịch vụ điện năng, đóng góp xây dựng cộng đồng chung 

theo hướng bền vững [43]. 

- Chính sách về năng lượng là đặc biệt quan trọng, đó là yếu tố sống còn của 

mỗi quốc gia trong quá trình phát triển bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và môi 

trường tại mỗi quốc gia; chỉ ra những mặt thuận lợi, khó khăn, đưa ra các số liệu phản 

ánh tình hình phát triển NLTT, lập luận và đưa ra một số giải pháp, khuyến nghị để 

hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật của mỗi quốc gia [70].  
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- Việc phát triển nguồn NLTT sẽ đảm bảo đa dạng hóa nguồn năng lượng, là 

cơ hội để tự do hóa thị trường năng lượng, khuyến khích tự do cạnh tranh để thay thế 

cho tình trạng độc quyền nhà nước về năng lượng [123]. 

- Có một sự chuyển đổi năng lượng toàn cầu đang diễn tiến thuận lợi được 

minh chứng bằng sự tăng lên nhanh chóng của tỷ trọng công suất điện từ NLTT trong 

tổng công suất sản xuất điện ở các quốc gia. Cùng với đó, những nghiên cứu công 

nghệ mới giúp giảm dần chi phí sản xuất cùng với tăng trưởng kinh tế và giảm phát 

thải khí nhà kính [124]. 

Kết quả tổng quan ở được tác giả kế thừa là cơ sở phân tích về tính cấp thiết 

của luận án. Bên cạnh đó, các tác giả cho thấy những nội dung cần quan tâm khi xây 

dựng mô hình nghiên cứu như: vai trò của chính phủ, luật pháp, vấn đề về môi trường 

cũng như xu hướng phát triển năng lượng trong tương lai.  

1.2. Những công trình nghiên cứu về phát triển điện mặt trời  

Năng lượng mặt trời là một trong những nguồn năng lượng sẵn có nhất và có 

thể được chuyển đổi thành năng lượng điện một cách rất sạch thông qua việc sử dụng 

các hệ thống quang điện [53]. Ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, Thái Lan, châu Phi… năng 

lượng mặt trời là miễn phí và dồi dào thì có thể được lựa chọn để bổ sung vào nguồn 

điện năng quốc gia [128]. 

Moosavian và cộng sự (2020) trong “Energy policy to promote photovoltaic 

generation” đã phân tích khả năng sử dụng các hệ thống phát điện ba chiều dựa trên 

năng lượng mặt trời có thể tạo ra năng lượng nhà kính gần như bằng không ở các 

vùng khô hạn [110]. Các tác giả cho rằng cung cấp nhu cầu năng lượng hiện tại và 

tương lai mà không gây ra biến đổi khí hậu là điều quan tâm hàng đầu hiện nay. NLTT 

là một giải pháp tiềm năng rất lớn, mà các chính phủ đang tạo ra các chính sách để 

khuyến khích việc khai thác và sử dụng NLTT. Sự thống trị của điện mặt trời trong 

số các công nghệ NLTT chủ yếu nhờ vào tính không ồn ào, không phát thải độc hại 

và vận hành và bảo trì tương đối đơn giản. Nghiên cứu này, xem xét các chính sách 

hiện có và đang được thực hiện ở bảy quốc gia hàng đầu tích cực ủng hộ việc sử dụng 

điện mặt trời [110].  
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Mekhilef và cộng sự (2011) cho rằng chuyển đổi sang năng lượng mặt trời đã 

trở thành xu hướng và được ứng dụng rộng rãi để tạo ra điện. Dự báo tới năm 2050, 

việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời sẽ cung cấp khoảng 45% nhu cầu năng lượng trên 

thế giới. Điện mặt trời cũng trở nên phổ biến trong ứng dụng sản xuất công nghiệp. 

Điều quan trọng hiện nay là việc ứng dụng năng lượng mặt trời cho sản xuất điện phải 

được cải thiện tính ổn định, tăng tính bền vững và nâng cao hiệu suất hệ thống [106].  

Tương tự, Timilsina và cộng sự (2012) đã khẳng định điện mặt trời có sự tăng 

trưởng phi thường trong những năm gần đây có cải tiến công nghệ dẫn đến giảm chi 

phí và các chính sách của chính phủ hỗ trợ, phát triển NLTT. Nghiên cứu này phân 

tích các khía cạnh kỹ thuật, kinh tế và chính sách của việc phát triển và triển khai điện 

mặt trời. Mặc dù chi phí năng lượng mặt trời đã giảm nhanh chóng trong thời gian 

gần đây nhưng nó vẫn cao hơn nhiều so với chi phí của các công nghệ năng lượng 

thông thường. Đó là một rào cản lớn nếu như không nhận được hỗ trợ về tài chính 

của chính phủ. Bên cạnh đó, những rào cản về kỹ thuật, quy định và thể chế cũng sẽ 

khiến cho điện mặt trời khó được triển khai trên thực tế. Vì thế, để phát triển điện mặt 

trời, các chính sách hỗ trợ của nhà nước là hết sức cần thiết ở cả nước phát triển và 

đang phát triển [147].  

Shukla và cộng sự (2018) bằng nghiên cứu thực tiễn tại Ấn Độ đã chỉ ra đây 

là đất nước nhận được rất nhiều năng lượng mặt trời với hơn 300 ngày/năm tương 

đương 5000 nghìn tỷ kWh điện. Chỉ cần một phần nhỏ của tổng năng lượng mặt trời 

là có thể đáp ứng đầy đủ nhu cầu điện của toàn Ấn Độ. Vì thế, chính phủ đã ban hành 

nhiều chính sách phát triển điện mặt trời để khuyến khích các ngành công nghiệp 

cũng như cá nhân sử dụng hệ thống điện có nhiều lợi thế này. Tuy nhiên, bài nghiên 

cứu cũng mô tả những rào cản và thách thức đối với việc phát triển điện mặt trời ở 

Ấn Độ để đưa ra các khuyến nghị, giải pháp giải quyết vấn đề. Rào cản lớn nhất đối 

với việc phát triển sản xuất điện mặt trời là cần có những khoản đầu tư lớn để thực 

hiện các chương trình NLTT quy mô lớn nhất là ở các nước đang phát triển như Ấn 

Độ [133]. Điều đó khiến cho mô hình sản xuất điện mặt trời theo hình thức tập trung 

có công suất còn khá thấp so với sử dụng năng lượng truyền thống và các nguồn thay 

thế khác. 
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Có thể tìm thấy nhiều nghiên cứu ở các nước khác nhau đề cập đến các giải 

pháp phát triển ĐMTMN mà phần lớn tập trung vào các chính sách của Chính phủ 

như sau: 

Aksornchan Chaianong, Chanathip Pharino (2015) cho rằng mức độ nhận thức 

của nhiều khu dân cư và tư nhân ở Thái Lan về mô hình ĐMTMN phi tập trung vẫn 

còn rất thấp. Do đó, Chính phủ cần khởi xướng chính sách áp dụng ĐMTMN ở những 

nơi công cộng để nâng cao nhận thức và sử dụng năng lượng mặt trời và từ đó thúc 

đẩy đầu tư vào lĩnh vực này của các HGĐ. Bên cạnh đó, công trình này cũng khuyến 

nghị chính sách khuyến khích các HGĐ lắp đặt các tấm pin mặt trời và bán lại lượng 

điện dư thừa cho lưới điện để tăng cường cung cấp năng lượng ở Thái Lan [50]. 

Germany Trade and Invest (2014) đã chỉ ra để tăng tốc sản xuất điện từ năng 

lượng mặt trời, việc áp dụng mô hình phi tập trung ĐMTMN đầu tư bởi HGĐ và tòa 

nhà văn phòng đặc biệt quan trọng. ĐMTMN là một trong những mô hình thay thế 

ngoài lưới hiệu quả đã được thực hiện thành công ở nhiều nước như Đức, Nhật và 

Mỹ [85]. ĐMTMN là một lựa chọn hấp dẫn vì vai trò của nó trong việc thúc đẩy khả 

năng tự lực về năng lượng của các HGĐ. Chính sách khuyến khích phát triển 

ĐMTMN là triển khai chương trình lắp đặt thêm ắc quy để lưu trữ điện tiêu thụ vào 

ban đêm hoặc các tình huống ngoài kế hoạch. Đồng thời, nước này cũng thực hiện 

chính sách cho vay lãi suất 0% cho các dự án đầu tư vào lĩnh vực ĐMTMN. Điều 

này, tạo nên sự tin tưởng của các HGĐ và chấp nhận lắp đặt các tấm pin mặt trời để 

tạo điện năng [85]. 

Solangi và cộng sự (2011) trong “A review on global solar energy policy” đã 

tổng quan các chính sách phát triển điện mặt trời ở các quốc gia trên thế giới. Tây 

Ban Nha đã phát triển mạnh ĐMTMN của các HGĐ nhờ chính sách giảm thuế 6% 

vào năm 2008, 4% vào năm 2009 và 2% vào năm 2010. Ngoài ra, Tây Ban Nha cũng 

công bố giá cố định mà các HGĐ có thể bán nếu dư thừa điện mái nhà vào lưới điện 

quốc gia [134]. Mỹ đã phát triển một số biện pháp để thúc đẩy sản xuất điện mặt trời 

ở nhiều quy mô khác nhau bao gồm: công bố tiêu chuẩn danh mục đầu tư điện tái tạo 

và cấp chứng chỉ công nhận, áp dụng chính sách tín dụng cho đầu tư NLTT hay tín 

dụng thuế sản xuất. Cụ thể, tín dụng thuế tăng 30% vào năm 2005 để phát triển 
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ĐMTMN trong các HGĐ và hỗ trợ lắp đặt 6.000MW hàng năm [134]. Mỹ phát triển 

hệ thống ĐMTMN bằng việc đưa ra chính sách giảm lãi suất vay 4% cho các HGĐ 

lắp đặt. Đồng thời mỗi HGĐ có thể vay tối đã 20.000 USD trong 10 năm. Tín dụng 

thuế cá nhân được triển khai để hỗ trợ 30% chi phí lắp đặt của các HGĐ đối với hệ 

thống ĐMTMN. Tất cả những chính sách này là động lực thúc đẩy các HGĐ trong 

việc lắp đặt ĐMTMN. Nhận được sự hỗ trợ của chính phủ, Bang New York được xếp 

hạng thứ 7 về lắp đặt tích lũy hệ thống ĐMTMN trong số các bang ở Mỹ [134]. 

Nghiên cứu đã chỉ ra kinh nghiệm phát triển ĐMTMN tại các quốc gia bằng nhiều 

chính sách hỗ trợ khác nhau của chính phủ. Đây là tài liệu có giá trị kế thừa rất lớn, 

không chỉ là cơ sở khoa học về tính cấp thiết của phát triển ĐMTMN mà còn khẳng 

định vai trò của Chính phủ trong việc ban hành những chính sách hỗ trợ (chủ yếu về 

tài chính) và các khuyến nghị chính sách hiệu quả để phát triển ĐMTMN. 

Khare, S. Rangnekar (2013) lại nghiên cứu về phát triển ĐMTMN theo cách 

tiếp cận kỹ thuật, tập trung vào các vấn đề liên quan cải thiện hiệu quả của các tấm 

pin mặt trời. Việc tăng hiệu quả và cải thiện sản lượng năng lượng của các tấm pin 

mặt trời hiện đã trở thành một vấn đề toàn cầu, đặc biệt là đối với các quốc gia đang 

phát triển, chẳng hạn như Ấn Độ, nơi có một vài trung tâm R&D chất lượng và không 

có nhiều công ty sản xuất hệ thống điện quang. Những cải tiến có thể là làm giảm sự 

nặng nề của bảng điện quang tối ưu hoá bảng điện quang hoặc tích hợp hệ thống 

ĐMTMN vào lưới điện. Tính toàn vẹn cấu trúc của tấm PV cũng cần được xem xét 

cẩn thận trong quá trình thiết kế [100]. Như vậy, đây cũng là một khía cạnh đáng quan 

tâm trong các giải pháp phát triển ĐMTMN để luận án kế thừa. 

Dincer F. (2011) đã chỉ ra Trung Quốc là quốc gia có nguồn năng lượng mặt 

trời dồi dào trong nước do diện tích đất lớn và 2/3 đất nước nhận được bức xạ mặt 

trời cao (hơn 2000 giờ/năm). Trung Quốc hướng vào phát triển ĐMTMN ở các vùng 

nông thôn để cải thiện cuộc sống của họ. Các hệ thống công cộng cũng được khuyến 

khích sử dụng điện mặt trời như đèn đường, đèn tín hiệu giao thông… Với mục tiêu 

điện mặt trời chiếm 15% tổng công suất năng lượng sơ cấp vào năm 2020, nghiên 

cứu dành sự quan tâm tới phân tích thực trạng và khuyến nghị chính sách. Các trường 

học, các viện nghiên cứu được thúc đẩy nghiên cứu phát triển năng lượng ĐMTMN 
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ứng dụng cho các HGĐ. Chính phủ Trung Quốc cũng đưa ra chính sách trợ cấp phát 

triển ĐMTMN của các HGĐ như trợ cấp lắp đặt (2,4USD/W), hỗ trợ 50% chi phí cho 

các hệ thống nối lưới và 70% chi phí cho các hệ thống ngoài lưới [75].  

Trong khi các nghiên cứu về phát triển điện mặt trời nói chung và ĐMTMN 

nói riêng được tìm thấy ở rất nhiều quốc gia bao gồm cả quốc gia phát triển và những 

quốc gia đang phát triển có điều kiện tương tự Việt Nam thì các nghiên cứu thực tiễn 

tại Việt Nam có số lượng không quá nhiều bởi khoảng thời gian Việt Nam bắt đầu 

quan tâm phát triển điện mặt trời đến nay chưa lâu. Trong số đó, các công trình nghiên 

cứu lại tập trung vào các khía cạnh khác nhau như: có nghiên cứu về chính sách phát 

triển điện mặt trời [17] [37] [38], nghiên cứu chung về ĐMTMN [29] hay phát triển 

hệ thống điện mái nhà nối lưới [18] [7] [23] và cả phát triển ĐMTMN của các HGĐ 

[25] [22]. Cụ thể như sau: 

Lê Thị Minh Châu (2017) tập trung nghiên cứu về ĐMTMN lắp đặt ở các công 

trình công cộng. Tác giả đã nêu rõ ưu điểm vượt trội của việc sử dụng ĐMTMN cho 

các tòa nhà công cộng so với các tòa nhà cư dân riêng lẻ như: có công suất lắp đặt 

lớn hơn, vận hành linh hoạt hơn, độ tin cậy cao hơn và chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật tốt 

hơn. Phụ tải của các tòa nhà công cộng phần lớn vào ban ngày nên trùng với thời gian 

hoạt động của hệ thống pin của ĐMTMN nên điện năng sản xuất ra được tiêu thụ tại 

chỗ, làm giảm tổn thất công suất và điện năng trên lưới đến hộ tiêu thụ và cải thiện 

đáng kể chất lượng điện áp tại điểm kết nối [11]. 

Hội Điện lực Việt Nam (2016) với việc nghiên cứu của mình đã đánh giá tác 

động của giá điện đến các chỉ tiêu tài chính của công trình ĐMTMN nối lưới, từ đó 

đề xuất những kiến nghị liên quan đến việc hỗ trợ giá nhằm khuyến khích phát triển 

điện mặt trời lắp mái nối lưới tại Việt Nam [18]. 

Với đặc điểm hệ thống điện truyền thống ở Việt Nam được cung cấp từ các 

DN sản xuất điện và hoàn toàn nối lưới, được phân phối lại bởi EVN tới các HGĐ 

cũng như hệ thống sản xuất trong nền kinh tế nên ngay cả việc mở rộng sang các hình 

thức sản xuất điện từ các nguồn NLTT thì các nghiên cứu vẫn hướng nhiều tới điện 

nối lưới. Chỉ khi ĐMTMN thể hiện những ưu điểm tại các đô thị lớn – nơi không có 
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diện tích để sản xuất điện tập trung – thì các nghiên cứu về ĐMTMN lắp đặt ở các 

HGĐ mới được xuất hiện. 

Nghiên cứu của Lê Trần Thanh Liêm, Phạm Ngọc Nhàn (2020) đã đề cập đến 

quyết định lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời trên mái nhà của các HGĐ ở Cà 

Mau, Cần Thơ. Nghiên cứu được thực hiện thông qua hoạt động tập huấn nâng cao 

nhận thức và phỏng vấn 120 HGĐ chủ yếu đang sử dụng các nguồn năng lượng như 

điện lưới, xăng, gas cho sinh hoạt và sản xuất. Kết quả nghiên cứu chỉ ra sự sẵn lòng 

lắp đặt hệ thống ĐMTMN của các HGĐ nhưng cũng chịu tác động không nhỏ của 

những yếu tố xung quanh [22].  

Tương tự, Đinh Thị Trang và cộng sự (2021) cũng đặt vấn đề nghiên cứu về 

ĐMTMN cho các HGĐ. Các tác giả phân tích những ưu điểm, nhấn mạnh vào tính 

sạch, tiết kiệm và giảm sự phụ thuộc vào điện lưới là lý do Việt Nam nên quan tâm 

phát triển ĐMTMN ở các HGĐ [37].  

Tóm lại, có thể thấy các nghiên cứu trong và nước ngoài đã chỉ ra thực tiễn 

phát triển ĐMTMN ở nhiều quốc gia với nhiều cách tiếp cận và khai thác các khía 

cạnh khác nhau nhưng đều cho thấy đây là xu hướng phát triển trong tương lai. Các 

nghiên cứu cũng công nhận tính hữu ích của điện mái nhà. Chính vì vậy, rất nhiều 

chính sách phát triển ĐMTMN được đề cập. Những nghiên cứu trên là tài liệu tham 

khảo có giá trị mà luận án có thể kế thừa về cơ sở lý luận như vai trò và sự cần thiết 

của ĐMTMN, các tiếp cận về phát triển ĐMTMN… Bên cạnh đó, các nghiên cứu 

cũng cung cấp các kinh nghiệm thực tiễn phát triển ĐMTMN đã được kiểm chứng về 

hiệu quả.  

1.3. Những công trình nghiên cứu về các yếu tố tác động tới ý định đầu tư 

điện mặt trời mái nhà 

Việc đầu tư vào hệ thống điện năng lượng mái nhà có thể được xem xét ở 

nhiều khía cạnh khác nhau. Trong lĩnh vực điện mặt trời mái nhà, thuật ngữ “đầu tư” 

không chỉ dành riêng cho các doanh nghiệp sản xuất điện mà nó còn sử dụng cho cả 

hộ gia đình - những người tiêu thụ điện năng [140]. Khi mà điện mái nhà ngày càng 

trở nên cá nhân hoá (không giống như mua điện trên lưới điện quốc gia được sản xuất 
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bằng nhiều nguồn khác nhau) thì các hộ gia đình sẽ tính toán đến việc có nên đầu tư 

một hệ thống điện năng lượng mái nhà hay không [140].  

Chính vì vậy, có nhiều nghiên cứu về các yếu tố tác động tới ý định đầu tư 

điện mặt trời mái nhà, cụ thể như sau: 

Về phương pháp nghiên cứu và cách tiếp cận, có 2 nhóm nghiên cứu khác 

nhau về các yếu tố ý định đầu tư của hộ gia đình trong lĩnh vực điện mặt trời mái nhà. 

Một nhóm sử dụng dữ liệu thứ cấp quy mô lớn, thu thập dữ liệu bảng và chuỗi thời 

gian nên chỉ tập trung đánh giá tác động của đặc điểm xã hội học và nhà ở [107], tác 

động của môi trường [161] hay đặc điểm nhân khẩu học như nghiên cứu của Busic-

Sontic và Fuerst (2018) [62], Christine và Chernyakhovskiy (2017) [67], De Groote 

và cộng sự (2016) [72]. Hướng nghiên cứu thứ hai là các điều tra hộ gia đình trong 

việc áp dụng các hệ thống điện mặt trời mái nhà bằng cách sử dụng dữ liệu sơ cấp vi 

mô trong nghiên cứu của Michelsen and Madlener (2016) [109] hay Palm (2018) 

[117]. Trong đó, cách tiếp cận vi mô có thể cho thấy các động lực dẫn đến ý định đầu 

tư của hộ gia đình vào các hệ thống điện mặt trời mái nhà.  

Về nội dung các yếu tố ảnh hưởng tới ý định đầu tư của hộ gia đình vào hệ 

thống điện mặt trời mái nhà, tổng hợp các mô hình trong những nghiên cứu nước 

ngoài có thể rút ra các yếu tố cơ bản, được đề cập nhiều nhất như sau: 

Thứ nhất là yếu tố tài chính. Đây là yếu tố được nhắc đến nhiều nhất trong các 

tài liệu nghiên cứu. Stefan Poier (2021) cho rằng khả năng tài chính của các hộ gia 

đình quyết định phần nhiều tới việc có đầu tư hay không cho hệ thống điện mặt trời 

mái nhà bởi chi phí ban đầu lớn [140]. Tương tự, khả năng có thể chi trả là động lực 

chính trong việc đầu tư của các hộ gia đình tại Đông Phi được khẳng định trong 

nghiên cứu của Ondraczek (2013) [115]. Rai và Robinson (2015) phát triển một mô 

hình về ý định đầu tư cho điện năng lượng mái nhà của hộ gia đình dựa trên thực 

nghiệm bằng cách sử dụng tập dữ liệu toàn diện bao gồm các hộ gia đình đang sinh 

sống tại các ngôi nhà ở Austin, Texas. Nghiên cứu chỉ ra rằng, mức chiết khấu cao có 

tác động mạnh tới việc áp dụng điện mặt trời mái nhà của các gia đình có thu nhập 

thấp, mức giảm giá cũng có tác động tới ý định đầu tư điện mặt trời mái nhà nhưng 

mức độ nhỏ hơn [121]. Braito và cộng sự (2017) thì khảo sát những hộ gia đình chấp 
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nhận và không chấp nhận đầu tư hệ thống điện năng lượng mái nhà ở một khu vực 

của Italia và một khu vực của Áo cho rằng nhiều hộ gia đình cho rằng động cơ kinh 

tế (tài chính) là vấn đề đáng để xem xét. Ngoài ra, cơ hội tạo ra thu nhập khi đầu tư 

vào hệ thống điện mặt trời mái nhà của các hộ gia đình cũng được đề cập tới như một 

yếu tố ảnh hưởng quan trọng [61]. S.A. Malik, A. R. Ayop (2020) chứng minh rằng 

các tấm pin mặt trời được lắp trên các mái nhà không chỉ mang lại điện năng cho các 

hộ gia đình thu nhập thấp mà còn tạo ra cơ hội tăng thu nhập cho họ bằng cách bán 

lại điện tạo ra từ việc đầu tư lắp đặt pin năng lượng mái nhà cho một công ty phân 

phối điện. Chính phủ Malaysia ban hành chương trình biểu giá nhập điện từ các hộ 

gia đình có lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, hỗ trợ người dân lắp đặt và coi 

đây là chính sách để tăng thu nhập cho người dân. Ước tính rằng thời gian hoàn vốn 

tối thiểu cho một hệ thống điện mặt trời trên mái nhà của Malaysia là sáu năm và do 

tuổi thọ của các tấm pin mặt trời quang điện với công nghệ mới nhất có thể đạt được 

từ 30 năm trở lên, các khoản đầu tư vào lĩnh vực này mang lại rất nhiều lợi nhuận, 

đặc biệt là ở nước nhiệt đới như Malaysia. Như vậy, nghiên cứu đã khẳng định yếu 

tố tài chính là được quan tâm nhất đối với nhóm hộ gia đình có thu nhập thấp [145]. 

Có thể hiểu đây là một cách tạo thêm thu nhập cho các hộ gia đình khi họ đang có 

một khoảng trống mái nhà có thể hấp thụ năng lượng mặt trời. Đây là một cơ hội tăng 

gấp đôi thu nhập cho các hộ gia đình thu nhập thấp từ năm 2014 đến năm 2020 tại 

[145]. Kết quả nghiên cứu của Anke và cộng sự  (2019) cho thấy yếu tố ảnh hưởng 

mạnh nhất là tài chính (bao gồm chi phí lắp đặt và lợi ích dự kiến thu được) [51]. Các 

tài liệu khác cũng đặt “tài chính” là một biến độc lập trong mô hình nghiên cứu các 

yếu tố ảnh hưởng đến ý định đầu tư của hộ gia đình như Schelly (2014) [130] hay 

Vasseur và Kemp (2015) [157]. 

Thứ hai là yếu tố về môi trường. Sự sẵn lòng bảo vệ môi trường cũng đóng vai 

trò quan trọng trong việc mua bán bởi việc tự sản xuất điện đòi hỏi ít năng lượng hơn 

từ các nguồn thải và do đó bảo vệ môi trường [140]. Sự quan tâm đến môi trường cũng 

được nhắc đến trong nghiên cứu của Anke và cộng sự (2019) bởi tác giả cho rằng đây 

là xu hướng tất yếu để đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho mọi người dân [51]. Nghiên cứu 

của Christine và Chernyakhovskiy (2014) cũng cho rằng ưu tiên về môi trường là yếu 
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tố tác động mạnh tới quyết định lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà của hộ gia đình. 

Dù bối cảnh các nước khác nhau thì nhận thức và trách nhiệm đối với bảo vệ môi 

trường cũng sẽ đặt các hộ gia đình vào những cân nhắc [67]. S.A. Malik và A. R. Ayop 

(2020) chứng minh cách thức tạo ra điện năng từ các tấm pin mặt trời mặc dù đơn giản 

nhưng lại giảm thiểu biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường [145]. 

Thứ ba là yếu tố về chính sách của chính phủ. Đây là yếu tố được các nghiên 

cứu hướng tới nhằm phát triển hệ thống điện mặt trời mái nhà của hộ gia đình. Những 

nghiên cứu thực tiễn về chính sách đã áp dụng hoặc sự sẵn lòng lắp đặt của các hộ 

gia đình khi có chính sách đều cho thấy vai trò của chính phủ rất quan trọng tác động 

tới ý định đầu tư của hộ gia đình trong lĩnh vực điện mặt trời mái nhà. Nghiên cứu 

của S.A. Malik và A. R. Ayop (2020) về ý định đầu tư cho điện năng lượng mái nhà 

của các hộ gia đình thu nhập thấp chỉ ra rằng chính sách hỗ trợ của chính phủ là yếu 

tố ảnh hưởng quan trọng nhất. Khi chính phủ hỗ trợ để các hộ gia đình lắp đặt hệ 

thống điện mặt trời mái nhà, họ sẽ đạt được nhiều lợi ích và sẵn sàng thực hiện [145]. 

Braito và cộng sự (2017) cũng khẳng định chính sách hỗ trợ của chính phủ cao hơn 

sẽ thu hút những hộ gia đình chấp nhận lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà [61]. 

Chính sách giảm giá lắp đặt ảnh hưởng mạnh tới ý định đầu tư [160]. Christine và 

Chernyakhovskiy (2014) đã kiểm tra tính hiệu quả của các chính sách khuyến khích 

của nhà nước ở Hoa Kỳ để tăng đầu tư về điện năng lượng mái nhà của hộ gia đình. 

Nghiên cứu cho thấy nhu cầu điện mặt trời bị ảnh hưởng tích cực bởi các khuyến 

khích tài chính làm giảm chi phí trả trước của việc áp dụng, ưu tiên vì môi trường và 

các nhiệm vụ cụ thể về năng lượng mặt trời [67]. Mặc dù bối cảnh ở các nước đang 

phát triển là khác nhau, các khuyến khích tài chính để giảm chi phí trả trước cho việc 

áp dụng điện mặt trời được cho là đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành 

hành vi của hộ gia đình [67]. Tương tự như vậy, một nghiên cứu trên các hộ gia đình 

Pakistan đã tìm thấy bằng chứng cho thấy việc chính phủ hỗ trợ tài chính để lắp đặt 

các hệ thống điện mặt trời nhỏ đã ảnh hưởng đến quyết định áp dụng [119]. Chính vì 

vậy, một số nước phương Tây đã thực hiện các biện pháp chính sách thúc đẩy các hộ 

gia đình đầu tư liên quan đến năng lượng (đầu tư vào hệ thống điện năng lượng mái 

nhà), chủ yếu dựa trên quan điểm kinh tế. Hầu hết các chiến lược liên quan đến các 
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biện pháp khuyến khích tài chính như trợ cấp, cho vay lãi suất thấp, tín dụng thuế và 

bù đắp nguồn cấp dữ liệu sẽ ảnh hưởng mạnh tới ý định đầu tư năng lượng [93]. 

Thứ tư, yếu tố liên quan đến hành vi, kỳ vọng, tác động của xã hội và những 

người thân xung quanh cũng ảnh hưởng tới ý định đầu tư của hộ gia đình trong lĩnh 

vực điện mặt trời mái nhà. Ramos và cộng sự (2015) cho rằng các tìm kiếm và đánh 

giá thông tin được xác định bởi mức độ tham gia và khả năng nhận thức của một 

người; sở thích cá nhân và ảnh hưởng xã hội là những yếu tố khiến cho các hộ gia 

đình phải cân nhắc trong việc đưa ra ý định đầu tư vào lĩnh vực điện mặt trời mái nhà 

[120]. Stefan Poier (2021) thì khẳng định ý định đầu tư hệ thống điện năng lượng mái 

nhà còn bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi kỳ vọng và hành vi của người thân xung quanh 

hoặc xu hướng tiêu dùng của xã hội [140]. Mô hình của Rai và Robinson (2015) còn 

đưa vào các yếu tố về xã hội và nhân khẩu học tác động tới ý định đầu tư cho hệ thống 

điện mặt trời mái nhà của các hộ gia đình [121]. Trong mô hình nghiên cứu của Anke 

và cộng sự (2019), mặc dù đặc điểm xã hội hội được đưa vào nhưng kết quả nghiên 

cứu lại cho thấy mức độ ảnh hưởng không đáng kể (so với các yếu tố tài chính, môi 

trường) trong ý định đầu tư của hộ gia đình đối với hệ thống điện mặt trời mái nhà 

[51]. Còn Schelly (2014) nhấn mạnh rằng ý định đầu tư của hộ gia đình không chỉ 

được định hình bởi đặc điểm nhân khẩu học và tài chính mà còn bởi một tập hợp phức 

tạp về điều kiện hộ gia đình, nhận thức đối với công nghệ này và khả năng tiếp cận 

thông tin [130]. Vasseur và Kemp (2015) khi nghiên cứu về việc đầu tư điện mặt trời 

mái nhà của các hộ gia đình ở Hà Lan đã chỉ ra những động lực quan trọng là nhận 

thức về công nghệ, xu hướng đổi mới, ảnh hưởng xã hội ngoài yếu tố tài chính [157].  

Trong khoa học hành vi, có một số mô hình đã được phát triển để giải thích 

các hành vi liên quan đến đầu tư trong lĩnh vực năng lượng. Một trong những cách 

tiếp cận được biết đến nhiều nhất là lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) được phát 

triển bởi Ajzen (1991) [45]. Trong lý thuyết này, ý định thể hiện một hành vi nhất 

định được giả định phụ thuộc vào ba yếu tố: thái độ đối với hành vi, chuẩn mực chủ 

quan và kiểm soát hành vi nhận thức (PBC). Cả ba yếu tố đều dựa trên niềm tin: thái 

độ dựa trên hậu quả mong đợi của hành vi; chuẩn mực chủ quan dựa trên mức độ của 

áp lực xã hội nhận thức được để thực hiện hành vi; kiểm soát hành vi nhận thức dựa 
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trên khả năng ước tính để thực hiện hành vi. Theo TPB, thái độ và chuẩn mực chủ 

quan không ảnh hưởng trực tiếp đến hành vi; thay vào đó ảnh hưởng của họ được 

trung gian bởi ý định hành vi. PBC không chỉ ảnh hưởng đến ý định hành vi mà còn 

có mối liên hệ trực tiếp đến hành vi. Điều cốt lõi của lý thuyết này là con người đặt 

hành vi của họ dựa trên tư lợi, tìm kiếm những kết quả tích cực và tránh những vấn 

đề xấu của môi trường xã hội [55]. 

Mô hình kích hoạt chuẩn mực của Schwartz (1977) đưa ra một quan điểm 

khác. Trong mô hình này, hành vi ủng hộ con người được giả định chủ yếu dựa vào 

các động cơ ủng hộ xã hội. Các chuẩn mực cá nhân (hoặc đạo đức) là một cấu trúc 

chính trong mô hình. Các chuẩn mực cá nhân được định nghĩa là cảm giác về nghĩa 

vụ đạo đức để tham gia vào các hành động vì xã hội (ví dụ: tiết kiệm năng lượng) 

[131]. Chuẩn mực cá nhân liên quan trực tiếp đến hành vi. Chúng được hình thành và 

kích hoạt nếu các cá nhân nhận thức được các vấn đề xã hội (ví dụ, môi trường), liên 

kết những vấn đề này với hành vi của chính họ và nhận ra rằng họ có thể giảm bớt 

những vấn đề này bằng cách thay đổi hành vi của họ. Nếu một cá nhân nhận ra rằng 

họ đang hành động không phù hợp với các chuẩn mực cá nhân của họ - mặc dù có 

thể làm như vậy - các phản ứng cảm xúc tiêu cực có thể xảy ra (ví dụ: cảm giác tội 

lỗi hoặc xấu hổ). Những cảm giác này có thể dẫn đến thay đổi hành vi, từ chối vấn đề 

hoặc có khả năng làm điều gì đó về nó. Các biến số khác ảnh hưởng đến phản ứng 

cảm xúc và hành vi kết quả liên quan đến các chuẩn mực xã hội và động cơ phi đạo 

đức (ví dụ, khía cạnh kinh tế). 

Mặc dù các mô hình hành động này hữu ích trong việc giải thích một số hành 

vi liên quan đến môi trường (ví dụ: hành vi di chuyển, tiêu thụ năng lượng hàng ngày 

hoặc hành vi tái chế) khả năng sử dụng của chúng đối với các ý định đầu tư liên quan 

đến điện năng lượng mái nhà nói riêng là một vấn đề đáng nghi ngờ. Trong nhiều 

thập kỷ, nghiên cứu về khoa học hành vi tập trung vào việc giải thích và thúc đẩy các 

hành vi cắt giảm được thực hiện thường xuyên (ví dụ, hàng ngày), nhưng nhìn chung 

có tác động nhỏ so với các ý định đầu tư liên quan đến năng lượng [74]. Phần lớn các 

nghiên cứu khoa học hành vi thực nghiệm và các thử nghiệm mô hình về các hành vi 
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liên quan đến năng lượng được dựa trên các hành vi cắt giảm trong khi các ý định 

đầu tư hiếm khi được thử nghiệm [116].  

Black và cộng sự (1985) cho rằng các ý định đầu tư lớn và hành vi cắt giảm của 

các hộ gia đình có liên quan đến các yếu tố ảnh hưởng khác nhau. Ví dụ, các hành vi 

cắt giảm được liên kết nhiều hơn với các chuẩn mực cá nhân còn các ý định đầu tư có 

liên quan nhiều hơn đến các hậu quả quyết định dự kiến (ví dụ: lợi ích và chi phí cá 

nhân). Những phát hiện này chỉ ra rằng các mô hình hành động từ khoa học hành vi có 

thể không hoàn toàn áp dụng cho ý định đầu tư liên quan đến năng lượng [60]. 

Như vậy, các nghiên cứu nước ngoài đã hình thành nên hệ thống các yếu tố 

ảnh hưởng tới ý định đầu tư của hộ gia đình trong lĩnh vực điện mặt trời mái nhà. 

Mặc dù các nghiên cứu được đặt trong các bối cảnh khác nhau, minh chứng bằng 

những dữ liệu thực tiễn khác nhau nhưng kết quả cho thấy sự tác động của các yếu tố 

cơ bản ở trên khá rõ ràng. 

Ở Việt Nam, các nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng tới ý định đầu tư của hộ gia 

đình vào hệ thống điện mặt trời mái nhà có một chút khác biệt với các nghiên cứu ở 

nước ngoài. Sự khác biệt này chủ yếu là bổ sung thêm các yếu tố trên cơ sở tổng hợp 

và nghiên cứu thực tiễn đặc thù.  

Yếu tố tài chính vẫn được đề cập đến như là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới 

ý định đầu tư của hộ gia đình được tìm thấy trong các nghiên cứu của Lê Trần Thanh 

Liêm và Phạm Ngọc Nhàn (2020) [22] thể hiện ở chi phí lắp đặt và sửa chữa hay 

trong nghiên cứu của Đinh Thị Trang và cộng sự (2021) ở giá thành và thu nhập [37] 

và gọi bằng tên “chi phí cảm nhận” trong nghiên cứu của Phạm Hồng Mạnh, Dương 

Văn Sơn (2020) [25]. 

Yếu tố môi trường cũng được các nhà nghiên cứu ở Việt Nam đề cập. Với 

nghiên cứu của Lê Trần Thanh Liêm, Phạm Ngọc Nhàn (2020), đây là biến “sự thân 

thiện môi trường khi sử dụng sản phẩm” [22]. Trong nghiên cứu của Đinh Thị Trang 

và cộng sự (2021) là “nhận thức về môi trường” [37]. 

Yếu tố chính sách khuyến khích của chính phủ lại chỉ được đề cập đến trong 

nghiên cứu của Phạm Hồng Mạnh, Dương Văn Sơn (2020) [25]. 
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Các nhà nghiên cứu ở Việt Nam bổ sung thêm những yếu tố liên quan đến việc 

sử dụng sản phẩm hay đặc tính của sản phẩm được cho là ảnh hưởng tới ý định đầu 

tư hệ thống điện mặt trời mái nhà. Lê Trần Thanh Liêm, Phạm Ngọc Nhàn (2020) bổ 

sung nhân tố “chế độ bảo hành và chăm sóc khách hàng”, sự đa dạng các doanh 

nghiệp cung ứng tại địa phương [22]. Đinh Thị Trang và cộng sự (2021) lại đưa ra 

yếu tố “tính hữu dụng và dễ sử dụng” và yếu tố “nhận thức về tính rủi ro của sản 

phẩm” [37]. Tương tự, Phạm Hồng Mạnh, Dương Văn Sơn (2020) cũng chỉ ra yếu tố 

“nhận thức tính hữu dụng”, “nhận thức tính dễ sử dụng”, “thức về rủi ro”, “nhận thức 

về tính thuận tiện” có ảnh hưởng tới ý định đầu tư vào điện mặt trời mái nhà của hộ 

gia đình [25]. 

Một yếu tố mà các nhà nghiên cứu Việt Nam rất quan tâm là ảnh hưởng của 

xã hội (tâm lý đám đông) [37]. Các yếu tố này cũng được thấy trong một số nghiên 

cứu nước ngoài như nghiên cứu của Schwartz (1977) [131], S.Bamberg và G. Möser, 

(2007) [55].  

Phạm Hồng Mạnh, Dương Văn Sơn (2020) dựa trên lý thuyết và mô hình tiếp 

cận công nghệ (TAM) được F.D.Davis (1989) và tham khảo mô hình của lý thuyết 

hành vi nên có đề cập thêm yếu tố niềm tin của hộ gia đình [25]. 

Như vậy, có thể thấy, mỗi mô hình nghiên cứu lại đưa ra những yếu tố tác 

động tới ý định đầu tư của hộ gia đình trong lĩnh vực điện mặt trời mái nhà khác nhau 

tuỳ thuộc vào thời gian, không gian, khách thể nghiên cứu điển hình, hay mục tiêu 

nghiên cứu. Những nghiên cứu này thể hiện tính phong phú, đa dạng với nhiều cách 

tiếp cận khác nhau. Mỗi mô hình có sự khác biệt về về số lượng yếu tố, nội dung và 

cách tính toán các biến độc lập. 

1.4. Nội dung kế thừa và khoảng trống nghiên cứu 

Trong những năm gần đây khi vấn đề khủng hoảng năng lượng kéo dài, cùng 

với sự phá huỷ môi trường, cạn kiệt tài nguyên do cách sử dụng các nguồn năng lượng 

không tái tạo để tạo ra điện năng đã khiến con người phải tìm ra những nguồn năng 

lượng mới. NLTT đã trở thành mối quan tâm hàng đầu hiện nay và các cách thức sản 

xuất điện bằng NLTT được nhiều nhà khoa học nghiên cứu. Trong đó, điện từ năng 

lượng mặt trời có những đặc thù riêng khiến cho ở các thành phố lớn, sản xuất điện 
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mặt trời phải dựa vào các HGĐ. Chính vì vậy, vấn đề đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN 

trở thành phổ biến nhất là ở các đô thị. Không chỉ ở các nước phát triển, ĐMTMN 

còn được khuyến khích ở các nước đang phát triển để mang lại lợi ích cho các HGĐ 

cũng như sản xuất điện quốc gia. Từ đó, các nghiên cứu về yếu tố tác động tới ý định 

đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN cũng được công bố với nhiều cách tiếp cận khác nhau.  

1.4.1. Những nội dung kế thừa 

1.4.1.1. Về lý luận 

Thứ nhất, các tài liệu nghiên cứu đã giúp NCS xác định được hệ thống một số 

vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN bắt đầu từ quan điểm phát 

triển NLTT tới khuyến khích phát triển ĐMTMN. Hầu hết các nghiên cứu đều chỉ ra 

vai trò của NLTT nói chung và ĐMTMN nói riêng trong mục tiêu phát triển bền 

vững. Những khái niệm cũng như các quan điểm đầu tư ĐMTMN của các HGĐ đều 

được các nhà nghiên cứu đề cập như một phương thức sản xuất điện đặc thù. Với tính 

đặc thù có thể sản xuất điện theo quy mô nhỏ, các HGĐ có thể cá nhân hoá việc tạo 

ra và sử dụng nguồn điện mà không phụ thuộc vào điện lưới được sản xuất bởi những 

DN lớn. Các nghiên cứu nước ngoài chỉ ra rằng, các HGĐ ở cả nước phát triển và 

nước đang phát triển hoặc nước có thu nhập thấp đều có lợi khi phát triển ĐMTMN 

và khuyến khích các HGĐ đầu tư. 

Thứ hai, khi nghiên cứu sâu hơn về đầu tư của các HGĐ đối với lắp đặt hệ 

thống ĐMTMN thì mỗi nghiên cứu lại đưa ra mô hình với các yếu tố ảnh hưởng khác 

nhau. Đó là bởi các nhà khoa học đã xây dựng mô hình nghiên cứu phù hợp với bối 

cảnh ở một không gian, thời gian cụ thể. Các nghiên cứu đều gắn lý luận và thực tiễn. 

Những mô hình nghiên cứu này là tài liệu tham khảo hữu ích về các yếu tố ảnh hưởng 

và đã kiểm chứng về các biến số trên thực tiễn để tác giả lựa chọn xây dựng mô hình 

nghiên cứu của luận án một cách phù hợp. 

Thứ ba, các tài liệu nghiên cứu đã phân tích những đặc thù của lĩnh vực 

ĐMTMN, chỉ ra cách thức khai thác ĐMTMN một cách hiệu quả dưới cả góc nhìn 

quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. Đây cũng là một cơ sở để tác giả kế thừa và 

xây dựng khung lý luận trong nghiên cứu của luận án. 
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Thứ tư, một số nghiên cứu đã luận giải khá chi tiết về sự khác biệt giữa đầu tư 

trong lĩnh vực ĐMTMN của các HGĐ và các DN. Từ đó còn đặt ra cách tiếp cận 

nghiên cứu mới phù hợp với đặc thù đầu tư của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN không 

phải chỉ đơn thuần là cách tiếp cận hành vi đầu tư (như nghiên cứu về DN), mà là cách 

tiếp cận kết hợp giữa hành vi tiêu dùng, lý thuyết ứng dụng/ tiêu dùng công nghệ với 

hành vi đầu tư. Quan điểm này được NCS kế thừa và đưa vào xây dựng mô hình nghiên 

cứu của luận án để đạt được mức độ phù hợp trên nhiều góc độ. 

Thứ năm, phương pháp định lượng được sử dụng trong hầu hết các nghiên cứu 

về yếu tố ảnh hưởng tới ý định lắp đặt ĐMTMN của các HGĐ. Đây cũng là phương 

pháp nghiên cứu phù hợp để luận án kế thừa và thực hiện. 

1.4.1.2. Về thực tiễn 

Những nghiên cứu đã cung cấp cho NCS bức tranh toàn cảnh về các yếu tố tác 

động tới ý định đầu tư trong lĩnh vực điện mặt trời trong bối cảnh thực tiễn ở nhiều 

quốc gia khác nhau trong đó có Việt Nam. Với mục tiêu thúc đẩy các HGĐ đầu tư 

vào lĩnh vực ĐMTMN, các nghiên cứu đưa ra những lập luận thuyết phục về lợi ích 

của việc đầu tư các hệ thống ĐMTMN của các HGĐ trong bất kỳ bối cảnh nào. Các 

nghiên cứu được công bố đã mang lại giá trị thực tiễn cho luận án như sau: 

Thứ nhất, khắc họa về thực trạng phát triển ĐMTMN ở các quốc gia khác 

nhau. Trong đó, các nghiên cứu thường chỉ dẫn chứng về mức độ phát triển ĐMTMN, 

xu hướng trong tương lai và đặc biệt là các chính sách khuyến khích HGĐ đầu tư vào 

hệ thống ĐMTMN của Chính phủ. 

Thứ hai, những yếu tố trong các mô hình nghiên cứu được đưa ra khác nhau 

nhưng các tác giả đều có những tính toán, minh chứng chúng có mối quan hệ tác động 

đến ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN. Sự lựa chọn các yếu tố phụ thuộc vào giới 

hạn nghiên cứu, bối cảnh kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên, công nghệ và quan điểm, 

định hướng của các quốc gia. Những yếu tố này sau khi đã được kiểm định, khẳng định 

tính đúng đắn thì có thể là tham khảo làm cơ sở lý luận cho nghiên cứu của luận văn. 

Thứ ba, các nghiên cứu đã đưa ra nhiều khuyến nghị khả thi để các nhà quản lý 

nhà nước và DN đưa ra chiến lược, chính sách nhằm thúc đẩy các HGĐ đầu tư vào lĩnh 

vực ĐMTMN hướng tới mục tiêu chung khai thác nguồn NLTT bền vững. 
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1.4.2. Các khoảng trống nghiên cứu 

1.4.2.1. Về lý luận 

Thứ nhất, hiện nay hầu hết các nghiên cứu về việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN 

của các HGĐ đều được tiếp cận theo nội dung là hành vi tiêu dùng, ý định sử dụng/lắp 

đặt, áp dụng hay chấp nhận công nghệ mà chưa có nghiên cứu đề cập tới ý định đầu tư 

của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN. Mặc dù nhiều nghiên cứu đã phân tích về tính đặc 

thù của việc lắp đặt ĐMTMN như một hình thức đầu tư để các HGĐ có thể sản xuất 

điện và bán cho điện lưới quốc gia có thu nhập nhằm cải thiện cuộc sống cũng như bù 

đắp chi phí đầu vào [140], [145]. Ý định lắp đặt hệ thống ĐMTMN vẫn được các tác 

giả đánh đồng với hành vi tiêu dùng. Như vậy, rất cần một lý luận làm rõ việc lắp đặt 

hệ thống ĐMTMN của HGĐ là cách thức đầu tư.  

Thứ hai, do chưa có sự thống nhất về lý luận về hành vi của HGĐ đối với hệ 

thống ĐMTMN nên các mô hình nghiên cứu thường xác định các yếu tố ảnh hưởng 

đến ý định đầu tư ĐMTMN trên một nền tảng lý luận đã công bố trước đó như lý 

thuyết về hành vi tiêu dùng hay chấp nhận công nghệ hoặc “Năm vấn đề lớn”…, bổ 

sung thêm yếu tố (nếu có) để phù hợp với bối cảnh thực tiễn cũng như mục tiêu nghiên 

cứu riêng. Cần thiết một nghiên cứu mang tính tổng quát thể hiện hết đặc thù đầu tư 

của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN. 

Thứ ba, trong giới hạn nghiên cứu, mỗi mô hình lựa chọn 1 số yếu tố nhất 

định. Mặc dù được chứng minh về tính đúng đắn cũng như chỉ ra các mức độ tác động 

của chúng tới ý định đầu tư của HGĐ nhưng với điều kiện, bối cảnh nghiên cứu ở 

Việt Nam, rất cần một nghiên cứu bằng việc tổng hợp, chọn lựa có sự kế thừa, bổ 

sung những đóng góp mới thay vì chỉ đi theo một mô hình nghiên cứu cụ thể đã công 

bố nhằm xây dựng mô hình nghiên cứu có tính toàn diện hơn làm căn cứ cho nghiên 

cứu thực tiễn. 

1.4.2.2. Về thực tiễn 

Thứ nhất, mỗi nghiên cứu công bố quốc tế ở nước ngoài đều phân tích khá chi 

tiết về các yếu tố tác động tới ý định đầu tư ĐMTMN với những dữ liệu thực tiễn tại 

một địa danh cụ thể. Chính vì vậy kết quả nghiên cứu thường hướng tới khuyến nghị 

giải pháp hoặc chính sách cho riêng địa phương đó. Điều này cho thấy, cần thiết phải 
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có nghiên cứu thực tiễn riêng ở Việt Nam với những điều kiện, bối cảnh hiện thời để 

tìm ra các giải pháp phù hợp nhất với Việt Nam. 

Thứ hai, chưa có nghiên cứu toàn diện về các yếu tố tác động tới đầu tư trong 

lĩnh vực ĐMTMN ở Việt Nam của HGĐ, phân tích thực tiễn tại hai thành phố lớn là 

Hà Nội và TP HCM.  

Thứ ba, các nghiên cứu về yếu tố ảnh hưởng tới ý định đầu tư của HGĐ trong 

lĩnh vực ĐMTMN ở Việt Nam mới chỉ tập trung vào phân tích mức độ tác động của 

các yếu tố mà chưa có những nghiên cứu toàn diện về giải pháp đặc biệt liên quan 

đến các chính sách khuyến khích các HGĐ tăng cường đầu tư cho hệ thống ĐMTMN 

ở các thành phố lớn đồng thời giải quyết những vấn đề thách thức nhằm những mục 

tiêu phát triển năng lượng điện bền vững ở Việt Nam cả ở phía DN cung cấp lẫn 

Chính phủ. 

Tóm lại, sau khi tổng quan các tài liệu trong và ngoài nước, vẫn còn những 

khoảng trống nghiên cứu làm cơ sở cho NCS lựa chọn đề tài “Yếu tố tác động tới ý 

định đầu tư điện mặt trời mái nhà ở Việt Nam - nghiên cứu điển hình tại các đô 

thị lớn” để có được sự nghiên cứu toàn diện hơn về một lĩnh vực năng lượng còn khá 

mới mẻ ở Việt Nam nhưng đang là xu hướng phát triển ở nhiều quốc gia nhằm khuyến 

khích các HGĐ ở các đô thị lớn ở Việt Nam tăng cường đầu tư ĐMTMN với mục 

đích có thể ứng dụng nghiên cứu trong quản lý vi mô và vĩ mô một cách phù hợp và 

hiệu quả nhất.  

Tiểu kết chương 1 

Chương 1 thực hiện tổng quan các nghiên cứu liên quan đến đề tài bao gồm: 

những công trình nghiên cứu về phát triển NLTT, những công trình nghiên cứu về phát 

triển điện mặt trời và những công trình nghiên cứu về các yếu tố tác động tới ý định 

đầu tư ĐMTMN. Bằng việc rà soát, tổng hợp nội dung của các nghiên cứu đã công bố, 

luận án đã làm nổi bật những quan điểm chung và riêng của các nghiên cứu. Việc đánh 

giá tổng quan các công trình đã công bố chỉ ra những kết quả đạt được cũng như các 

khoảng trống trong nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn. Đây là cơ sở để luận án xác 

định cụ thể nội dung nghiên cứu nhằm đáp ứng tính cấp thiết đặt ra.  
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CHƯƠNG 2 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI Ý ĐỊNH ĐẦU TƯ 

ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 

 

2.1. Các khái niệm cơ bản 

ĐMTMN là một phần của NLTT. Vì thế, nghiên cứu sâu về ĐMTMN bắt đầu 

từ những hiểu biết về NLTT. 

2.1.1. Năng lượng tái tạo 

2.1.1.1. Khái niệm năng lượng tái tạo 

NLTT là một khái niệm rộng dù được các nhà khoa học đưa ra với nhiều định 

nghĩa nhưng vẫn có điểm chung về ý nghĩa, cụ thể như sau: 

Theo Luke James (2021), NLTT được hiểu là bất kỳ năng lượng nào được hình 

thành từ một nguồn không bị cạn kiệt khi sử dụng (ví dụ: gió, mặt trời…) [105]. 

Cụ thể hơn, nguồn NLTT được định nghĩa là các nguồn năng lượng có thể tự 

động tạo ra không hóa thạch như gió, mặt trời, địa nhiệt, sóng, thủy triều, thủy điện, 

sinh khối, khí bãi rác, nhà máy xử lý nước thải và khí sinh học [82]. 

Một cách tiếp cận khác, NLTT là năng lượng từ các nguồn được bổ sung liên 

tục một cách tự nhiên. Đây là những tài nguyên hầu như không cạn kiệt theo thời gian 

nhưng bị giới hạn về lượng năng lượng có sẵn tại một đơn vị thời gian [153]  

Ở Việt Nam, quan điểm NLTT là nguồn năng lượng có thể hồi phục (tái sinh) 

được theo chu trình biến đổi của thiên nhiên như năng lượng mặt trời, gió, sông, suối, 

thuỷ triều, sóng biển, địa nhiệt... [19]. Như vậy, khái niệm này khá tương đồng với 

khái niệm được nêu ra từ EEA.  

Khái niệm về NLTT cũng được ghi nhận ở nhiều văn bản quy phạm pháp luật, 

cụ thể như sau: 

Khoản 13 điều 2 Quyết định số 18/2008/QĐ-BCT ngày 18/7/2008 của Bộ 

trưởng Bộ Công thương quy định về biểu giá chi phí tránh được cho các Nhà máy 

điện nhỏ sử dụng NLTT có định nghĩa: NLTT là năng lượng được sản xuất từ các 

nguồn như thủy điện nhỏ, gió, mặt trời, địa nhiệt, thủy triều, sinh khối, khí chôn lấp 

rác thải, khí của nhà máy xử lý rác thải và khí sinh học. 
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Một khái niệm khác lại thể hiện NLTT chính là năng lượng sạch được sản xuất 

từ sử dụng sức gió, ánh sáng mặt trời, thủy triều, địa nhiệt (Khoản 2, điều 3 Nghị định 

số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/1/2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo 

vệ môi trường). 

Hoặc NLTT là năng lượng được khai thác từ nước, gió, ánh sáng mặt trời, địa 

nhiệt, sóng biển, nhiên liệu sinh học và các nguồn tài nguyên năng lượng có khả năng 

tái tạo khác [32]. Khái niệm này được nhắc đến ở nhiều nghiên cứu khác nhau trong và 

ngoài nước.   

Trong các nghiên cứu ở nước ngoài, NLTT thường được gắn với thuật ngữ năng 

lượng sạch hoặc năng lượng xanh nhưng hai thuật ngữ này cũng có sự khác biệt như 

sau: năng lượng từ các nguồn tái tạo là những nguồn có thể tái chế. năng lượng sạch là 

những năng lượng không thải ra chất ô nhiễm như carbon dioxide còn năng lượng xanh 

là năng lượng đến từ các nguồn tự nhiên. Mặc dù có nhiều nghiên cứu đánh đồng hai 

khái niệm này nhưng trên thcj tế không phải mọi NLTT đều là năng lượng sạch hoặc 

xanh. Ví dụ: năng lượng từ nguồn thuỷ điện tuy là NLTT nhưng lại có thể phá huỷ môi 

trường sống tự nhiên và gây ra nạn phá rừng [95].  

Xu hướng ngày nay, hầu hết các quốc gia đều hướng tới phát triển kinh tế bền 

vững, nguồn năng lượng khai thác không chỉ đơn thuần được lấy ra từ các nguồn tái 

tạo mà còn phải không ảnh hưởng tới môi trường [158]. 

Tổng hợp các khái niệm, định nghĩa, trong khuôn khổ luận án này, NLTT là 

các nguồn năng lượng tự nhiên, không thể cạn kiệt và thân thiện với môi trường, bao 

gồm và không giới hạn bởi các nguồn năng lượng từ gió, mặt trời, địa nhiệt, thủy 

triều hoặc sinh khối. Các nguồn năng lượng này tạo ra điện năng hoặc nhiệt năng, 

phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của con người.  

2.1.1.2. Các nguồn năng lượng tái tạo 

Có nhiều nguồn NLTT có thể sử dụng cho phát điện, cụ thể: 

- Năng lượng mặt trời: Là dạng năng lượng sử dụng nhiệt năng sẵn có của mặt 

trời để sử dụng trực tiếp hoặc chuyển hóa thành điện năng phục vụ nhu cầu của cuộc 

sống [95]. Đây là nguồn năng lượng vô tận và gần như hoàn toàn miễn phí cũng như 

không sản sinh ra chất thải hủy hoại môi trường [158]. 
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- Năng lượng gió: Sự chuyển động của không khí dưới sự chênh lệch áp suất 

khí quyển tạo ra gió; nên đây cũng là một nguồn năng lượng vô cùng tận so với đời 

sống con người [82]. Điện được sản xuất từ năng lượng gió đang được khai thác ở rất 

nhiều nơi trên thế giới thông qua các cây phong điện. Điện gió rất hữu dụng vì nó 

cũng không gây ô nhiễm môi trường và hoàn toàn có thể dựa vào lợi thế tự nhiên với 

những địa điểm có lưu lượng gió ổn định. [1]. 

- Năng lượng thủy triều: Là năng lượng được sản sinh bởi sự lên xuống của 

thủy triều. Sự chuyển động của các con sóng biển cũng có thể tạo ra điện năng [111]. 

Tuy nhiên, sự phức tạp của các con sóng cũng như thủy triều nên hình thức này chưa 

được khai thác nhiều [1]. 

- Năng lượng sức nước: Thuỷ điện là hình thức tạo ra điện năng bằng NLTT 

được khai thác sớm hơn các nguồn năng lượng ở trên. Bằng việc tạo nguồn nước rơi 

tự do với tốc độ cao từ trên xuống sẽ giúp làm quay các tua bin của máy phát điện 

[111]. Do nước phải được dồn trữ trong những hồ thuỷ điện và tạo dòng chảy để chạy 

máy phát điện nên làm thay đổi nước đầu nguồn. Một mặt có thể điều tiết lượng nước 

chảy xuống, mặt khác lại tiềm ẩn những rủi ro cho môi trường như làm xói mòn đất, 

sạt lở, gây lũ lớn…[1]. 

- Năng lượng địa nhiệt: Địa nhiệt là nguồn năng lượng tự nhiên dưới một lớp 

vỏ của Trái đất. Nguồn nhiệt này được tạo ra bởi những phản ứng hoá học của các 

chất phóng xạ trong lòng đất [54]. Có nhiều nơi trên trái đất có nguồn địa nhiệt này 

và là một tiềm năng lớn cho sản xuất điện năng [1]. 

- Năng lượng từ sinh khối: Sinh khối bao gồm các loài thực vật sinh trưởng và 

phát triển trên cạn cũng như ở dưới nước, các phế thải hữu cơ từ thực vật và động vật 

như rơm rạ, vỏ trấu, bã mía, vỏ cà phê, phân người, phân gia súc, gia cầm...[95]. Đây 

là nguồn năng lượng có khả năng tái sinh tồn tại và phát triển được nhờ ánh sáng mặt 

trời. năng lượng sinh khối mang lại lợi ích lớn cho môi trường bởi nó giúp con người 

giải quyết được lượng rác thải lớn trong khi tạo ra điện năng phục vụ nhu cầu của con 

người. [1]. 
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2.1.2. Khái niệm điện mặt trời mái nhà 

2.1.2.1. Khái niệm năng lượng mặt trời 

Năng lượng mặt trời là năng lượng của dòng bức xạ điện từ xuất phát từ Mặt 

trời cộng với một phần nhỏ năng lượng từ các hạt nguyên từ khác phóng ra từ Mặt 

trời [95]. Nguồn năng lượng này gần như là vô tận và rất quan trọng đối với sự tồn 

tại của trái đất với tư cách là một hành tinh trong hệ mặt trời [24]. 

Năng lượng mặt trời là một nguồn NLTT miễn phí và cung cấp không giới hạn 

mà không gây ô nhiễm hoặc hủy hoại môi trường, và nhiều công nghệ có thể được áp 

dụng trực tiếp để sử dụng trong gia đình, DN, trường học và bệnh viện [77]. 

2.1.2.2. Khái niệm điện mặt trời 

Một trong những nguồn năng lượng để sản xuất ra điện năng là năng lượng 

mặt trời hay còn gọi là điện mặt trời. Có nhiều khái niệm liên quan đến điện mặt trời. 

Theo Tomas Markvart (2000),  Điện mặt trời là thu năng lượng ánh sáng mặt 

trời và chuyển đổi nó thành điện năng [149]. 

Eduardo Lorenzo và cộng sự, (1994) mô tả Điện mặt trời là quá trình chuyển 

đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng thông qua hiệu ứng quang điện [77]. 

Theo cách tiếp cận kỹ thuật cụ thể hơn, Điện mặt trời là việc ứng dụng kỹ thuật 

biến đổi ánh sáng thành điện dựa trên động cơ nhiệt và pin quang điện [17]. Như vậy, 

các khái niệm về điện mặt trời khá thống nhất, mô tả về quá trình hình thành điện từ 

nguồn năng lượng mặt trời. 

2.1.2.3. Khái niệm điện mặt trời mái nhà 

Thực tế, ĐMTMN là tận dụng mặt bằng trên mái nhà, sân thượng để lắp đặt 

hệ thống các tấm pin năng lượng mặt trời nhằm chuyển đổi năng lượng từ bức xạ của 

ánh sáng mặt trời thành điện năng [108]. 

2.1.3. Đặc điểm, vai trò của điện mặt trời mái nhà 

2.1.3.1. Đặc điểm điện mặt trời mái nhà 

Thứ nhất, ĐMTMN được sản xuất từ nguồn năng lượng sạch vô tận. Theo 

Ren21, năm 2019, tỷ trọng nhiên liệu hoá thạch trong tổng năng lượng toàn cầu là 

80,2% và là nguyên nhân gây ra 56,6% lượng phát thải khí nhà kính. Đến năm 2021, 

NLTT đạt tỷ trọng cao nhất từ trước đến giờ, ước tính khoảng 29% do tác động của 
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đại dịch Covid 19, một phần chi phí vận hành thấp và khả năng tiếp cận điện năng ưu 

đãi [124]. Các dạng NLTT đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp năng 

lượng sạch và bền vững, giảm thiểu biến đổi khí hậu [137]. Năng lượng mặt trời là 

một trong những nguồn năng lượng sẵn có nhất và có thể được chuyển đổi thành năng 

lượng điện bằng cách sử dụng các hệ thống quang điện [53]. Vì năng lượng mặt trời 

là năng lượng tái sinh và vô tận, nên điện mặt trời cũng được xem là loại điện năng 

vô tận.  

Việc sản xuất ĐMTMN không gây những ảnh hưởng tiêu cực tới môi trường 

nhưng sẽ tạo ra một dòng chất thải mới khi các mô-đun pin mặt trời trong giai đoạn 

cuối của vòng đời (EoL) [76]. Nhưng nếu chủ động áp dụng các nguyên tắc kinh tế 

tuần hoàn có khả năng biến dòng chất thải ngày càng tăng này thành các cơ hội tạo 

ra giá trị [146]. Việc thải bỏ các vật liệu độc hại đúng cách và tái chế đất hiếm cùng 

các vật liệu khác có trong các tấm pin mặt trời có thể tránh được các tác động tiêu 

cực đến môi trường và sức khỏe con người [112].  

Với những phân tích trên, ĐMTMN là cách thức sản xuất điện sạch hiện nay, 

góp phần vào phát triển kinh tế bền vững. 

Thứ hai, ĐMTMN được sản xuất bởi các HGĐ hoặc các DN, tổ chức không 

trong lĩnh vực điện. Điện mặt trời có thể được sản xuất theo hai hình thức là mô hình 

tập trung (được thực hiện bởi các DN công nghiệp điện và ở quy mô thương mại, lắp 

đặt trên diện tích đất lớn) [78] và mô hình phi tập trung (được thực hiện bởi các HGĐ 

và các DN, tổ chức không sản xuất điện thông qua lắp đặt hệ thống pin mặt trời trên 

các mái nhà mà họ sở hữu) [147]. Chính vì vậy, khi nói đến ĐMTMN, người ta 

thường nói tới chủ thể sản xuất là các HGĐ và tư nhân – những người sở hữu các mái 

nhà có thể lắp đặt hệ thống sản xuất điện mặt trời [50].  

Thứ ba, ĐMTMN mất ít năng lượng hơn trong quá trình sản xuất. Về kỹ thuật, 

tổn thất điện năng xảy ra trong quá trình vận chuyển và phân phối năng lượng tăng theo 

khoảng cách giữa các điểm sản xuất và cung cấp. Các tổn thất này phụ thuộc vào 

khoảng cách vận động của dòng điện từ nơi sản xuất đến nơi sử dụng [95]. Với việc 

lắp đặt hệ thống ĐMTMN cho từng HGĐ, khoảng cách truyền tải điện từ nơi sản xuất 

tới nơi tiêu thụ được giảm đáng kể, làm tăng hiệu quả của hệ thống điện [50]. Cũng cần 
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chú ý, hiệu năng sản xuất của ĐMTMN còn phụ thuộc vào công nghệ. Các tấm pin mặt 

trời được nghiên cứu để hấp thụ nhiệt năng hoặc quang năng để chuyển thành điện 

năng. Đối với công nghệ hấp thụ nhiệt năng thì cần ánh nắng mặt trời mạnh mẽ nhưng 

hấp thụ quang năng thì chỉ cần có ánh sáng mặt trời. Ở các điều kiện vị trí địa lý có thời 

tiết khác nhau thì công nghệ được sử dụng sẽ khác nhau cho phù hợp. Công nghệ của 

các tấm pin mặt trời cũng thay đổi liên tục với xu hướng tăng khả năng tạo điện [147]. 

Như vậy, ĐMTMN sẽ phát huy được hiệu suất cao nếu nó được lắp đặt cho các HGĐ 

trên nền tảng ứng dụng công nghệ hiện đại. 

Thứ tư, việc lắp đặt và sản xuất ĐMTMN khá linh hoạt. Mỗi tấm pin mặt trời 

mái nhà được thiết kế có diện tích nhỏ. Chính vì vậy, chúng được lắp đặt dễ dàng và 

đơn giản có nghĩa là nó có thể được lắp đặt ở hầu hết mọi nơi, tận dụng được cả không 

gian dọc và ngang theo mục đích sử dụng cụ thể [79]. Các tấm pin mặt trời liên kết 

với nhau thành các mô đun và tạo ra tính linh hoạt của hệ thống, tạo điều kiện thuận 

lợi cho việc lắp đặt các dự án năng lượng mặt trời quy mô nhỏ trên các mái nhà của 

HGĐ, có thể dễ dàng bổ sung, thay thế theo nhu cầu tại bất kỳ thời điểm nào [80]. 

Thứ năm, việc sản xuất ĐMTMN phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên. Năng 

lượng mặt trời là mãi mãi nhưng không phải có liên tục và ở những nơi khác nhau, 

việc thu nhận bức xạ ánh sáng là khác nhau. Việc sản xuất điện mặt trời phụ thuộc 

vào thời gian bức xạ ánh sáng và cường độ bức xạ ánh sáng [17]. Ở những nơi có 

điều kiện ánh sáng nhiều, thời gian mặt trời chiếu dài (thường ở những vùng gần xích 

đạo) trong năm sẽ có lợi thế để sản xuất ĐMTMN hơn các nơi khác. Có những vùng 

quanh năm ngày nắng nhưng có những vùng ngày nắng chỉ tập trung trong 1 mùa. Vì 

thế việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN cũng được cân nhắc khá nhiều giữa khả năng tạo 

điện năng với chi phí đầu tư để mang lại lợi ích cho các HGĐ [44]. Vì vậy, trên thực 

tế, những nơi có tiềm năng lớn cho việc thu nhận bức xạ mặt trời mới tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN. Ngoài ra, hệ thống ĐMTMN phải có 

thêm những thiết bị hỗ trợ như bình tích điện hoặc hoà điện lưới để sử dụng vào thời 

điểm không có ánh mặt trời mới có thể mang lại hiệu quả đầu tư. 

2.1.3.2. Vai trò của điện mặt trời mái nhà 

ĐMTMN mang lại lợi ích nhiều mặt cả về kinh tế - xã hội, môi trường.  
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- Về môi trường: sản xuất ĐMTMN không tạo ra ô nhiễm tiếng ồn. Đây là một 

khía cạnh quan trọng phù hợp với việc lắp đặt ở các khu vực đô thị [150]. Việc tạo ra 

chất thải của nó có thể được khắc phục bằng hệ thống tuần hoàn [146]. Với công nghệ 

hiện nay, tuổi thọ của hệ thống đã có thể lên tới 30 năm nên sẽ tạo ra nguồn cung khá 

dài. Trên thực tế, các tấm pin mặt trời được thiết kế để chống chịu tác động của môi 

trường trong các tình huống thời tiết khắc nghiệt. Ngoài ra, việc giảm phát thải khí 

nhà kính và lượng khí thải carbon từ việc áp dụng các hệ thống ĐMTMN cũng là một 

lợi ích không nhỏ đối với môi trường. Mặc dù có nhiều lo ngại về chất lượng các tấm 

pin năng lượng mặt trời có thể sản sinh ra chất độc hại cho môi trường nhưng việc 

kiểm soát chặt chẽ lắp đặt, tháo gỡ, thay thế và xử lý những tấm pin này thì đó không 

phải là một vấn đề ảnh hưởng tới môi trường do ĐMTMN gây ra [56]. Sự phát triển 

của công nghệ và cách tái chế các tấm pin mặt trời cùng với quản lý chặt chẽ quy 

trình sẽ không gây ra tác động tiêu cực cho môi trường [112]. Chính vì vậy, ĐMTMN 

góp phần trong việc phát triển kinh tế - xã hội bền vững [137]. 

Về kinh tế - xã hội: Trước hết, việc sản xuất ĐMTMN không phải mất chi phí 

cho nhiên liệu (đầu vào) so với sản xuất bằng nhiên liệu hoá thạch. Bởi đây là nguồn 

năng lượng vô tận, không chịu sự biến động của thị trường hoặc các tác động do đầu 

cơ mang lại [140]. Mặc dù nó đòi hỏi một khoản đầu tư ban đầu đáng kể nhưng lại 

có thể bù đắp được bằng việc khấu hao nhanh chóng khoản đầu tư này trong thời gian 

sử dụng [56]. Thêm vào đó, công nghệ hiện đại mới hướng tới việc giảm khá nhiều 

giá thành của các bộ phận cấu thành các tấm pin mặt trời, giúp cho các tấm pin hoạt 

động hiệu quả hơn và giá bán phải chăng hơn [117]. 

ĐMTMN là một ngành kinh tế mới có thể mang lại thu nhập cho nền kinh tế và 

nhiều nhóm người đối tượng khác nhau. Ví dụ: các công việc nghiên cứu về công nghệ 

làm ra điện từ quang năng hay nhiệt năng mặt trời (hệ thống ĐMTMN), sản xuất các 

thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời hay các HGĐ cũng có thể tham gia sản xuất điện 

để bán vào điện lưới quốc gia. Hiện nay đã có khoảng 2,5 triệu công ăn việc làm trong 

lĩnh vực NLTT trên thế giới và con số này đang gia tăng rất nhanh chóng [144].  
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Về an ninh lưới điện: Ngoài ra, một lợi ích gián tiếp quan trọng mà ĐMTMN 

mang lại đối với hiệu quả lưới điện. Khi ĐMTMN sử dụng riêng cho từng HGĐ sẽ giúp 

cải thiện an ninh lưới điện, chống quá tải hoặc cháy trong các trạm biến áp [150]. 

2.1.4. Khái niệm ý định đầu tư trong lĩnh vực điện mặt trời mái nhà 

Để có thể đưa ra khái niệm ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN của các 

HGĐ, cần phải phân tích kỹ bản chất của thuật ngữ.  

Đối với các HGĐ, khi đóng vai trò là người bỏ tiền hay người mua thì lúc đó, 

họ tham gia thị trường hàng hoá, dịch vụ để tiêu dùng phục vụ cho nhu cầu cuộc sống, 

sinh hoạt. Đến với hệ thống ĐMTMN, mục đích cuối cùng của các HGĐ là có được 

nguồn điện sinh hoạt phục vụ cho nhu cầu của gia đình [140]. Việc bỏ tiền để sở hữu 

hệ thống ĐMTMN của họ vẫn là hành vi tiêu dùng. Chính vì vậy, ý định lắp đặt hệ 

thống ĐMTMN về bản chất là ý định mua. 

Tuy nhiên, đặc thù của ĐMTMN là các HGĐ không mua điện một cách trực 

tiếp từ lưới điện như cách thức mua dịch vụ điện bình thường mà họ mua hệ thống để 

có thể sản xuất ra điện, lắp đặt trên mái nhà của gia đình mình. Khi đó, họ lại trở 

thành một nhà sản xuất điện. Nếu điện năng được sản xuất ra từ hệ thống ĐMTMN 

mà các HGĐ mua vượt ra ngoài nhu cầu sử dụng, họ thậm chí có thể bán lại cho lưới 

điện quốc gia và có thêm thu nhập. Lúc này, hành vi mua của họ đã trở thành hành vi 

đầu tư [140]. 

Để có cái nhìn sâu sắc hơn, luận án sẽ phân tích từ hành vi tiêu dùng đến hành 

vi đầu tư và ý định đầu tư của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN. 

2.1.4.1. Ý định mua và hành vi mua 

Phân tích về hành vi tiêu dùng, người mua thường trải qua một quá trình bắt 

đầu từ việc phát sinh nhu cầu, lập kế hoạch mua, lựa chọn sản phẩm phù hợp và hình 

thành ý định mua. Nhưng từ ý định mua đến quyết định mua còn chịu ảnh hưởng bởi 

nhiều yếu tố phát sinh [103].  

Ý định mua là sự sẵn sàng của khách hàng trong việc mua sản phẩm [148]. 

Thông thường, ý định mua là khởi đầu của hành vi mua thực tế [91] và là cơ sở để 

các DN dự đoán cầu trong tương lai [158].  



 40 

Hawkins và cộng sự (2004) đã đưa ra quy trình mua hàng hóa và tìm hiểu 

kỹ hơn về hành vi mua của người tiêu dùng với quy trình 6 bước gồm [73]: 

 
Nguồn: Hawkins và cộng sự [73] 

Hình 2.1. Quy trình quyết định mua của người tiêu dùng 

Philip Kotler và Keller (2006) chỉ ra Hành vi mua là những hành vi cụ thể của 

một cá nhân để hiện thực hoá ý định mua của mình [103]. 

Solomon (2007) thì định nghĩa Hành vi mua là quá trình lựa chọn, hình thành 

ý định mua, thực hiện mua và sử dụng những hàng hoá đã mua được dựa trên những 

hiểu biết, kinh nghiệm, nhu cầu về hàng hoá đó [135]. 

Tương tự như vậy, nhóm tác giả Roger và cộng sự (2006) quan niệm rằng: 

Hành vi mua là một quá trình bao gồm những hoạt động được thực hiện liên tiếp nhau 

từ nhu cầu về một hàng hoá hay dịch vụ, tìm kiếm thông tin để lựa chọn hàng hoá 

phù hợp, thực hiện việc chi trả, sở hữu hàng hoá và trải nghiệm về nó, thậm chí không 

sử dụng hoặc loại bỏ [126]. 

Nhà nghiên cứu Việt Nam, Trần Minh Đạo (2009) thì định nghĩa Hành vi mua 

là tất cả những gì mà người tiêu dùng thể hiện ra trong suốt quá trình biến nhu cầu 

thành sở hữu, sử dụng hàng hoá [15] 

Mục tiêu của hành vi mua là lợi ích và tối đa hóa lợi ích trong điều kiện thu 

nhập sẵn có của người mua. Nghiên cứu về hành vi mua là nghiên cứu toàn bộ quá 

trình mua cũng như sử dụng hàng hoá của người mua [103]. 

Như vậy, hành vi mua là một phần của hành vi tiêu dùng, thể hiện quyết định 

mua bao gồm quá trình tác động của các nhân tố tới việc đưa ra quyết định mua của 

người tiêu dùng. 

Trong cuốn sách về hành vi mua của người tiêu dùng của Roger và cộng sự 

(2006) [126]; Juhiam (2008) [97] có thể thấy khi nghiên cứu về ý định mua thì không 

Nhận biết 
vấn đề

Tìm kiếm 
thông tin

Đánh giá 
lựa chọn

Quyết 
định mua 
và hành 

động mua

Phản ứng 
sau mua
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chỉ dừng lại ở các biểu hiện bên ngoài của mỗi bước trong quá trình mua sắm hàng 

hóa, dịch vụ mà còn phải tìm hiểu thái độ, quan điểm của họ. Vì vậy, khi xem xét trên 

một thị trường cụ thể của loại hàng hóa lâu bền, có thể dự đoán được xu hướng ý định 

mua của cá nhân đối với loại hàng hóa này nói chung.  

Hành vi mua là một trong những hành vi của con người và cũng là một phần 

của hành vi tiêu dùng [15]. Hành vi mua của cá nhân giúp cho các DN có thể xác định 

và dự đoán chính xác cách thức quyết định mua của khách hàng để từ đó xây dựng 

các chiến lược kinh doanh phù hợp. 

Như vậy, sẽ có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới việc hình thành ý định mua. Và “ý 

định mua là một khía cạnh hẹp hơn của hành vi mua”. Ý định mua là mong muốn 

của người mua nhưng nó có thể được thực hiện hoặc không còn quyết định mua là 

biến ý định mua thành hiện thực. Nói cách khác, ý định mua thể hiện tư tưởng của 

người mua còn hành vi mua thể hiện hành động. Chính vì vậy, để có hành vi mua, 

các nhà nghiên cứu thường bắt đầu từ việc phân tích yếu tố tác động tới ý định mua 

hay nói cách khác hình thành ý định mua của người tiêu dùng. 

Trong giới hạn nghiên cứu của mình, luận án phân tích các yếu tố tác động để 

người mua (các HGĐ) có thể hình thành ý định mua, làm thay đổi thị trường cũng 

như xu hướng tiêu dùng của thị trường ĐMTMN. 

2.1.4.2. Đầu tư 

Đầu tư là việc mang những nguồn lực hiện có vào sản xuất, tạo ra các giá trị 

gia tăng cho nền kinh tế. Điều đó có nghĩa là mục tiêu của đầu tư phải tạo ra giá trị 

nhiều hơn giá trị ban đầu của các nguồn lực được sử dụng [19]. 

Một cách tiếp cận khác thì đầu tư là việc chấp nhận hy sinh một giá trị ban đầu 

cho hoạt động sản xuất, kinh doanh để kỳ vọng thu về những giá trị lớn hơn trong 

tương lai [15]. 

Các nguồn lực ở đây bao gồm tài chính, của cải vật chất, sức lao động, công 

nghệ, tài nguyên thiên nhiên, thời gian. Mục tiêu của đầu tư là lợi nhuận và lợi ích 

kinh tế - xã hội. 

Theo khái niệm của Luật Đầu tư năm 2020, Đầu tư kinh doanh là việc nhà đầu 

tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh [31]. Theo khái niệm này, đầu tư 
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được coi là hoạt động của các cá nhân, DN để sản xuất, kinh doanh hàng hoá – dịch 

vụ trên thị trường nhằm mang lại lợi nhuận.  

Khi nói đến đầu tư, người ta thường đặt ra các lợi nhuận kỳ vọng đối với khoản 

đầu tư, tức là sự khác biệt giữa chi phí dự kiến của khoản đầu tư và doanh thu mà nó 

tạo ra bao gồm cả các khoản trợ cấp công được thiết kế để duy trì các khoản đầu tư 

đó [61]. 

2.1.4.3. Đầu tư của hộ gia đình trong lĩnh vực điện mặt trời mái nhà 

Trong lĩnh vực điện năng, thông thường thuật ngữ đầu tư dành cho các DN sản 

xuất và bán điện năng. Còn các HGĐ là những người tiêu dùng điện năng được mua 

từ phía các DN được cấp phép cung cấp điện trên thị trường.  

 Tuy nhiên, khi xuất hiện ĐMTMN, khái niệm về đầu tư có sự thay đổi. Dù 

chỉ ở quy mô nhỏ, các HGĐ vẫn có thể sử dụng mái nhà của mình để lắp đặt hệ thống 

pin mặt trời để tạo ra điện năng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt và thậm chí có thể bán 

lại lượng điện thừa cho lưới điện quốc gia [145]. Hay nói cách khác, các HGĐ vẫn 

có thể kiếm thêm thu nhập từ việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN [71]. Các HGĐ giống 

như những nhà sản xuất điện nhỏ. Khi đó, họ có thể tính toán việc lắp đặt hệ thống 

ĐMTMN như một cách đầu tư với chi phí là khoản tiền ban đầu mua hệ thống, thuế 

và các chi phí bảo trì, bảo dưỡng, lắp đặt còn doanh thu là giá điện theo sản lượng 

điện hàng năm của hệ thống [121]. Việc mua một hệ thống ĐMTMN không chỉ là 

mua một hàng hoá tiêu dùng mà nó có thể là một khoản đầu tư để sản xuất [140]. Chủ 

thể của ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN là các HGĐ, cá nhân, tổ chức có sở 

hữu mái nhà có thể lắp đặt pin mặt trời. 

Như vậy, tổng hợp lại, tác giả đưa ra định nghĩa đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN 

của HGĐ là việc các HGĐ bỏ tiền mua hệ thống điện mặt trời, lắp đặt trên mái nhà 

mà mình có quyền sử dụng để tạo ra điện năng phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản 

xuất hoặc thậm chí bán vào lưới điện để có thu nhập. 

Ý định đầu tư ĐMTMN của HGĐ là sự sẵn sàng của các HGĐ trong việc bỏ 

tiền lắp đặt hệ thống ĐMTMN mà mình có quyền sử dụng để tạo ra điện năng phục 

vụ cho nhu cầu sinh hoạt, sản xuất hoặc thậm chí bán vào lưới điện để có thu nhập. 
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2.2. Các mô hình nghiên cứu về yếu tố tác động tới ý định đầu tư điện mặt 

trời mái nhà của hộ gia đình 

2.2.1. Mô hình của Anke Jacksohn và cộng sự [51] 

Bằng việc tổng quan nhiều nghiên cứu và các mô hình yếu tố tác động đến ý 

định đầu tư của hộ gia đình trong lĩnh vực điện mặt trời mái nhà khác nhau, Anke 

Jacksohn và cộng sự (2019) đã xây dựng mô hình bao gồm 4 yếu tố là: công nghệ của 

hệ thống điện mặt trời mái nhà, tính kinh tế, quan tâm đối với môi trường và đặc điểm 

tính cách của chủ hộ, đặc điểm xã hội học và nhà ở [51]. 

 
Nguồn: Anke Jacksohn và cộng sự (2019) [51] 

Hình 2.2. Mô hình nghiên cứu của Anke Jacksohn và cộng sự 

Theo các tác giả, công nghệ của hệ thống điện mặt trời mái nhà ảnh hưởng tới 

quyết định của các hộ gia đình. Công nghệ càng đơn giản cho việc lắp đặt, mang lại 

hiệu quả sản xuất cao sẽ tác động nhiều tới ý định đầu tư. Nhân tố kinh tế liên quan 

đến chi phí lắp đặt hệ thống và doanh thu có thể mang lại khi lắp đặt hệ thống điện 

mặt trời mái nhà. Doanh thu liên quan đến việc các hộ gia đình ngoài sử dụng cho 

nhu cầu sinh hoạt của gia đình có thể bán cho lưới điện. Tính kinh tế còn so sánh giữa 

lợi ích về kinh tế đạt được khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà với chi phí của 

việc sử dụng điện lưới hiện có. Quan tâm đến môi trường và tính cách liên quan đến 

thái độ và hành vi bảo vệ môi trường và những lo lắng về rủi ro khi sử dụng hệ thống 

điện mặt trời mái nhà. Đặc điểm xã hội học và nhà ở thể hiện đặc điểm tự nhiên tại 

không gian nghiên cứu. Nó bao gồm nhu cầu điện sinh hoạt của các hộ gia đình, trình 

độ học vấn, mức độ hiểu biết của chủ hộ, đặc điểm nhà ở có thể lắp đặt các tấm pin 
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mặt trời hay không… Nghiên cứu cho thấy, yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất là kinh tế, 

trong khi các yếu tố về sự quan tâm đối với môi trường, đặc điểm xã hội học lại tác 

động không đáng kể. 

2.2.2. Mô hình của Rohan Best và cộng sự [125] 

Rohan Best và cộng sự (2019) đã xây dựng mô hình các yếu tố tác động tới ý 

định đầu tư của hộ gia đình vào hệ thống điện mặt trời mái nhà ở Australia. Các yếu 

tố được các tác giả đề cập bao gồm: yếu tố kinh tế, môi trường, chính sách của chính 

phủ và đặc điểm nhà ở [125]. 

 
Nguồn: Rohan Best và cộng sự (2019) [125] 

Hình 2.3. Mô hình nghiên cứu của Rohan Best và cộng sự 

Trong đó, yếu tố kinh tế đề cập đến các chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời, 

thu nhập của hộ gia đình tương quan với mức đầu tư, những lợi ích về kinh tế khi so 

sánh với việc mua điện theo cách thông thường và sự sẵn có về tài chính để có thể 

mua hệ thống này. Yếu tố nhận thức về bảo vệ môi trường, ý thức tiết kiệm năng 

lượng cũng tác động tới ý định đầu tư cho hệ thống điện mặt trời mái nhà. Đặc điểm 

không gian nhà ở, tiềm năng nhận bức xạ mặt trời lớn ảnh hưởng tới việc lựa chọn 

lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà của các hộ gia đình. Yếu tố được các tác giả 

nhấn mạnh nhiều nhất là các chính sách khuyến khích lắp đặt hệ thống điện mặt trời 

mái nhà của chính phủ. Chính sách hỗ trợ vốn thông qua các khoản vay ưu đãi hoặc 

trợ cấp vốn giúp các gia đình gặp khó khăn về tài chính có thể lắp đặt được các tấm 

pin mặt trời. Thậm chí, việc cho phép phát triển thị trường cho thuê các tấm pin mặt 

trời cũng là chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình có thể đưa ra ý 

định đầu tư dù bị hạn chế về tài chính. 
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2.2.3. Mô hình của S.A. Malik và A. R. Ayop [144] 

Bài nghiên cứu của S.A. Malik và A. R. Ayop (2020) được thực hiện nhằm xác 

định mức độ hiểu biết khoa học cơ bản, nhận thức và sự chấp nhận của các hộ gia đình 

thu nhập thấp (B40) về công nghệ mặt trời để áp dụng (lắp đặt) với mục tiêu tạo thêm 

thu nhập hàng tháng và cải thiện cuộc sống [145]. Mặc dù tiêu đề của bài nghiên cứu 

về công nghệ năng lượng mặt trời (Solar energy technology) nhưng bằng việc khảo sát 

các hộ gia đình nhóm B40, nội dung khảo sát lại xoay quanh việc xác định mức độ các 

yếu tố tác động tới ý định lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà trong chương trình 

xoá đói giảm nghèo của chính phủ. Chính vì vậy, mô hình nghiên cứu của S.A. Malik 

và A. R. Ayop (2020) vẫn có giá trị tham khảo khi nghiên cứu các yếu tố tác động tới 

ý định đầu tư điện mặt trời mái nhà của hộ gia đình. 

Mô hình nghiên cứu của S.A. Malik và A. R. Ayop (2020) được xây dựng trên 

nền tảng mô hình chấp nhận công nghệ (TAM). Mô hình TAM ban đầu là mô hình lý 

thuyết của hệ thống thông tin dùng để xác định mức độ chấp nhận và sử dụng công 

nghệ mới của người tiêu dùng. Sự chấp nhận được xem là cách thức tham gia của người 

tiêu dùng vào việc phát triển hệ thống. Mô hình TAM ban đầu gồm 2 yếu tố tác động 

đến ý định sử dụng công nghệ là  tính hữu ích được cảm nhận (PU) và tính dễ sử dụng 

được cảm nhận (PEU). Ý định sử dụng (lắp đặt) hệ thống điện mặt trời mái nhà được 

xác định bởi thái độ của hộ gia đình đối với việc sử dụng công nghệ. Tính hữu ích và 

dễ sử dụng là yếu tố cần thiết trong việc xác định thái độ của người tiêu dùng đối với 

việc áp dụng công nghệ mới.  

Trong lĩnh vực điện mặt trời mái nhà với bối cảnh nghiên cứu tại Malaysia, các 

tác giả đã đưa ra mô hình nghiên cứu các yếu tố tác động tới ý định đầu tư (lắp đặt) của 

hộ gia đình như sau: 

Có 3 yếu tố tác động được xác định là: kiến thức khoa học cơ bản và nhận thức 

về năng lượng mặt trời và chấp nhận sử dụng năng lượng mặt trời. Kiến thức khoa 

học cơ bản nghiên cứu mức độ hiểu biết của các hộ gia đình về khoa học liên quan 

đến năng lượng mặt trời (sự tồn tại của năng lượng mặt trời, các tấm pin tạo ra điện 

mặt trời, tính hữu ích của việc sử dụng năng lượng mặt trời để tạo điện năng để bảo 

vệ môi trường, tư duy xanh…). Nhận thức về năng lượng mặt trời là những hiểu biết 
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của các hộ gia đình liên quan đến công nghệ, tính hữu ích và dễ sử dụng của các tấm 

pin năng lượng. Sự chấp nhận của hộ gia đình sử dụng năng lượng mặt trời để tạo ra 

thu nhập hàng tháng. Ngoài ra, các biến quan sát còn khai thác cả khía cạnh những 

hiểu biết lợi ích về kinh tế khi lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà, khả năng tạo ra 

thu nhập, các chính sách khuyến khích của chính phủ. Các tấm pin mặt trời được lắp 

trên các mái nhà không chỉ mang lại điện năng cho các hộ gia đình thu nhập thấp mà 

còn tạo thu nhập cho họ. 

 
Nguồn: S.A. Malik, A. R. Ayop (2020) [144] 

Hình 2.4. Mô hình các yếu tố tác động tới ý định áp dụng công nghệ  

điện mặt trời mái nhà của S.A. Malik, A. R. Ayop  

Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng cách thức làm ra điện đơn giản này lại giảm 

thiểu biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường. Khác với các nước khác khi mà hộ 

gia đình đầu tư cho các hệ thống điện năng lượng mái nhà chỉ phục vụ cho sinh hoạt 

của bản thân và tiết kiệm được chi phí hoặc tiếp cận tốt hơn nguồn điện thì ở Malaysia, 

đây là một cơ hội để đạt được mục tiêu tăng gấp đôi thu nhập cho các hộ gia đình thu 

nhập thấp từ năm 2014 đến năm 2020. Ngoài yếu tố chính sách hỗ trợ của chính phủ 

thì nhận thức về lợi ích đạt được, các hiểu biết về điện năng lượng mái nhà cũng là 

yếu tố được đưa vào mô hình nghiên cứu để đánh giá ảnh hưởng tới ý định đầu tư của 

hộ gia đình thu nhập thấp ở Malaysia.  
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2.2.4. Mô hình của Stefan Poier [140] 

Stefan Poier (2021) cho rằng sau khi Đức quyết định ngừng sản xuất điện than 

vào năm 2019 và loại bỏ điện hạt nhân, để ngăn chặn những thất bại trong việc hạn 

chế nhập khẩu năng lượng, việc mở rộng khai thác năng lượng tái tạo là điều tất yếu. 

Lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà cũng là một lựa chọn giúp các hộ gia đình chủ 

động nguồn năng lượng điện. Tác giả cũng nhấn mạnh việc mua một hệ thống điện 

mặt trời mái nhà của hộ gia đình không chỉ là mua hàng hoá tiêu dùng mà còn là 

khoản đầu tư lớn trong điều kiện không chắc chắn nên việc sẵn sàng chấp nhận rủi ro 

của các thành viên trong hộ gia đình phải tính đến bên cạnh nguồn tài chính khi thực 

hiện ý định đầu tư. Các rủi ro có thể thấy là tồn tại những chi phí tiềm ẩn, hư hỏng hệ 

thống trong quá trình sử dụng, những lo ngại về việc cháy nổ, điện giật, thiếu hiểu 

biết về tương lai, không chắc chắn về khoản thu về… Hơn nữa, sự sẵn lòng bảo vệ 

môi trường cũng đóng một vai trò quan trọng trong ý định đầu tư vào điện mặt trời 

mái nhà bởi vì việc tự sản xuất điện đòi hỏi ít năng lượng hơn từ các nguồn thải và 

do đó bảo vệ môi trường. Những lo ngại này lập luận cho việc xem xét ưu tiên rủi ro 

và quan tâm đến môi trường là những yếu tố tạo ra ý định mua hàng. Các tìm kiếm 

và đánh giá thông tin được xác định bởi mức độ tham gia và khả năng nhận thức của 

một người; đánh giá cũng phụ thuộc vào sở thích cá nhân và ảnh hưởng văn hóa. 

Ngay cả nhận thức về rủi ro đối với tình hình sức khỏe hoặc tài chính của hộ gia đình 

cũng được định hình bởi tính cách. Ngoài ra, một cấu trúc tâm lý quan trọng để mô 

tả và phân biệt các cá nhân là, ví dụ: các giá trị cơ bản của con người, các đặc điểm 

tính cách trong Big Five của người tiêu dùng. Nhóm Big Five (cởi mở với kinh 

nghiệm, tận tâm, hướng ngoại, dễ chịu và tinh thần) đã thiết lập chúng như những 

công cụ nổi tiếng nhất và được nghiên cứu nhiều nhất để mô tả các kiểu hành vi của 

con người. 

Ở cấp hộ gia đình, đã có các nghiên cứu giải quyết sự tiềm ẩn của rủi ro, mối 

quan tâm về môi trường và Big Five khi lắp đặt hệ thống ĐMTMN. Các ý định đầu 

tư điện mặt trời mái nhà của hộ gia đình không chỉ là ý định của chủ hộ mà ý kiến 

của những thành viên khác cũng đóng vai trò quan trọng.  
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 Mục tiêu của nghiên cứu là xem xét tính cách của tất cả các thành viên của hộ 

gia đình đến việc mua hệ thống điện mặt trời mái nhà của các hộ gia đình tại Đức. 

Ảnh hưởng của Big Five đến ý định đầu tư vào hệ thống điện mặt trời, một mặt do 

thái độ đối với môi trường, mặt khác do xu hướng rủi ro của người tiêu dùng. Do đó, 

những lo ngại về môi trường cũng như các ưu tiên rủi ro cao hơn có thể đại diện cho 

các yếu tố thúc đẩy việc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Stefan Poier (2021) [140] 

Hình 2.5. Mô hình nghiên cứu của Stefan Poier 

 

2.2.5. Mô hình của Dawit Diriba Guta [71] 

Dawit Diriba Guta (2018) nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới ý định của các 

hộ gia đình trong việc lắp đặt công nghệ điện mặt trời mái nhà ở nông thôn Ethiopia. 

Tác giả cho rằng, điều quan trọng phải tìm hiểu cả hành vi ra quyết định của hộ gia 

đình và các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng công nghệ mặt trời mái nhà thì mới 

có giải pháp phù hợp để chuyển đổi từ các nguồn năng lượng truyền thống sang các 

nguồn năng lượng sạch tái tạo hiện đại để giảm bớt áp lực lên môi trường, cải thiện 

mức sống của xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xanh [71].  

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, Guta sử dụng một bộ dữ liệu được thu thập 

từ các hộ gia đình sống trong các cộng đồng nông thôn trong khu vực lân cận của thị 

trấn Woliso ở miền trung Ethiopia để xem xét ảnh hưởng của các yếu tố nhân khẩu 

học, kinh tế và thể chế đối với ý định sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà. Yếu tố 
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nhân khẩu học bao gồm: quy mô hộ gia đình, giới tính chủ hộ, trình độ học vấn, thu 

nhập gia đình. 

 
Nguồn: Dawit Diriba Guta (2018) [71] 

Hình 2.6. Mô hình nghiên cứu của Dawit Diriba Guta 

Kết quả của nghiên cứu này giúp các tổ chức chính phủ và phi chính phủ xây 

dựng quy hoạch tiếp cận năng lượng nông thôn và thực hiện các biện pháp can thiệp 

có mục tiêu để giải quyết vấn đề tiếp cận năng lượng phổ biến của đất nước. Các kết 

quả kinh tế lượng cho thấy rằng các biến số tài sản của hộ gia đình như thu nhập, tiết 

kiệm, quy mô đất đai và số lượng cây trên khu rừng đặc biệt đều là những yếu tố 

quyết định tích cực và có ý nghĩa đối với ý định sử dụng công nghệ điện mặt trời mái 

nhà của hộ gia đình. Tương tự như vậy, nhân khẩu học của hộ gia đình như quy mô 

hộ gia đình và tuổi của chủ hộ, và trình độ học vấn của cả chủ hộ và vợ / chồng được 

coi là một yếu tố dự báo mạnh mẽ về việc áp dụng công nghệ điện mặt trời mái nhà. 

Yếu tố kinh tế sẽ giúp tăng mức độ sử dụng hệ thống điện mặt trời mái nhà của hộ 

gia đình ở vùng nông thôn Ethiopia. Hơn nữa, kết quả của nghiên cứu này làm sáng 

tỏ rằng với sự gia tăng thu nhập hộ gia đình và trình độ học vấn của chủ hộ và vợ / 

chồng có khả năng khiến các hộ gia đình áp dụng công nghệ năng lượng mặt trời ở 

vùng nông thôn Ethiopia. Việc thiết kế các chiến lược và chính sách phải tính đến 

nâng cao trình độ dân trí, tạo nhận thức cho người dân về những mặt tiêu cực của 

nhiên liệu truyền thống và các cơ hội kiếm thu nhập đa dạng từ việc lắp đặt hệ thống 

điện mặt trời mái nhà. 

2.2.6. Mô hình của Đinh Thị Trang và cộng sự [37] 

Nghiên cứu của Đinh Thị Trang và cộng sự (2021) đã chỉ ra các yếu tố có ảnh 

hưởng đến hành vi tiêu dùng các sản phẩm năng lượng mặt trời bao gồm: nhận thức 

Ý định 
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về tính hữu dụng và dễ sử dụng, thuận tiện của các sản phẩm năng lượng mặt trời; sự 

thân thiện của sản phẩm; chế độ bảo hành và chất lượng sản phẩm; nhân khẩu học; 

ảnh hưởng của xã hội, văn hóa môi trường... 

Người dân có nhận thức về tính hữu dụng của các sản phẩm năng lượng mặt 

trời sẽ có nhu cầu và hành vi tiêu dùng cao hơn. Nhận thức ấy bao gồm: sử dụng năng 

lượng điện mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo vô tận, ít gây ô nhiễm cho môi 

trường,... Bên cạnh đó, sử dụng các sản phẩm năng lượng mặt trời còn giúp giảm chi 

phí chi trả hóa đơn tiền điện hàng tháng, giảm áp lực sản xuất, tăng nguồn cung thân 

thiện với môi trường. Cũng là nhận thức, nhưng những nhận thức về rủi ro của sản 

phẩm lại ảnh hưởng tiêu cực đến hành vi tiêu dùng của khách hàng. Các mối lo ngại 

đó có thể kể đến các sản phẩm và dịch vụ không giống như đã được cam kết bảo 

hành, chất lượng của tấm pin năng lượng điện mặt trời không được kỳ vọng như mong 

đợi về tuổi thọ, kém chất lượng, khả năng hoàn vốn chậm, tấm pin năng lượng điện 

mặt trời có thể sản sinh những chất độc hại ra môi trường… Giá thành sản phẩm và 

thu nhập hàng tháng của hộ gia đình cũng là một trong những nhân tố quan trọng ảnh 

hưởng đến hành vi tiêu dùng sản phẩm năng lượng mặt trời. Ảnh hưởng của xã hội 

có thể ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng. Đa số tiêu dùng thường có tâm lý đám đông, 

khi thấy những người xung quanh sử dụng nhiều hay các doanh nghiệp cung ứng, lắp 

đặt có uy tín tại địa phương càng nhiều thì khả năng ra quyết định tiêu dùng của họ 

sẽ càng cao. Văn hóa môi trường có thể là yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng 

sản phẩm năng lượng mặt trời. Văn hóa môi trường hay tư tưởng môi trường ở đây 

chính là nhận thức, kiến thức về môi trường. Người có nhận thức cao về tầm quan 

trọng của môi trường, đã có trải nghiệm về các sản phẩm thân thiện với môi trường, 

thậm chí họ có sáng kiến đóng góp cho môi trường, có nhu cầu và động lực cải thiện 

môi trường sẽ có xu hướng ủng hộ, mua các sản phẩm năng lượng mặt trời. 

2.2.7. Mô hình của Phạm Hồng Mạnh và Dương Văn Sơn [25] 

Nghiên cứu của Phạm Hồng Mạnh và Dương Văn Sơn (2020) đã đưa vào các 

biến cụ thể ảnh hưởng tới quyết định sử dụng năng lượng điện mặt trời mái nhà dựa 

trên những khái niệm của mô hình TAM, bao gồm: nhận thức về tính hữu dụng, nhận 

thức về tính dễ sử dụng, chi phí cảm nhận, rủi ro cảm nhận. 
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Nguồn: Phạm Hồng Mạnh và Dương Văn Sơn (2020) [24] 

Hình 2.7. Mô hình nghiên cứu của Phạm Hồng Mạnh và Dương Văn Sơn 

Nhận thức về tính hữu dụng là mức độ mà hộ gia đình tin rằng việc sử dụng 

công nghệ năng lượng điện mặt trời tại hộ gia đình sẽ nâng cao hiệu suất công việc 

của mình. Nhận thức về dễ sử dụng là mức độ mà hộ gia đình tin rằng việc sử dụng 

công nghệ năng lượng điện mặt trời tại hộ gia đình sẽ không mất nỗ lực nào. Nhận 

thức về rủi ro: là rủi ro mà hộ cảm nhận khi sử dụng công nghệ năng lượng điện mặt 

trời tại hộ gia đình. Nhận thức về tính thuận tiện là sự thuận tiện mà hộ cảm nhận khi 

sử dụng công nghệ năng lượng điện mặt trời tại hộ gia đình. Chính sách về sử dụng 

năng lượng điện mặt trời là những chính sách khuyến khích của chính phủ khi hộ gia 

đình sử dụng công nghệ năng lượng điện mặt trời tại hộ gia đình. Chi phí cảm nhận 

là chi phí mà hộ cảm nhận khi sử dụng công nghệ năng lượng điện mặt trời tại hộ gia 

đình. Niềm tin của hộ gia đình là niềm tin của hộ gia đình đối với việc sử dụng công 

nghệ năng lượng điện mặt trời tại hộ gia đình.  

2.2.8. Mô hình phát triển điện mặt trời mái nhà của Aksornchan Chaianong, 

Chanathip Pharino [50] 

Aksornchan Chaianong, Chanathip Pharino (2015) cho rằng cần thiết phải tăng 

cường an ninh năng lượng thông qua việc tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo càng 

nhiều càng tốt để giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng khi nhu cầu ngày 
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càng tăng ở Thái Lan. Trong số các nguồn năng lượng thay thế, năng lượng mặt trời 

là miễn phí và dồi dào trong khi các nguồn năng lượng khác có một số hạn chế quan 

trọng làm chậm quá trình triển khai ở Thái Lan [50]. Để tăng tốc sản xuất điện từ 

năng lượng mặt trời, việc áp dụng mô hình phi tập trung (lắp đặt điện mặt trời mái 

nhà) ở các hộ gia đình và tòa nhà văn phòng là rất quan trọng. Với việc đặt vấn đề 

như vậy, các tác giả đã đề xuất mô hình nghiên cứu các yếu tố thúc đẩy phát triển 

điện mặt trời mái nhà ở Thái Lan bao gồm: các yếu tố về kỹ thuật, kinh tế và thể chế. 

 
Nguồn: Aksornchan Chaianong, Chanathip Pharino (2015) [50] 

Hình 2.8. Mô hình nghiên cứu của Aksornchan Chaianong, Chanathip Pharino 

Các tác giả không sử dụng phương pháp định lượng để đánh giá về các yếu tố 

tác động tới đầu tư điện mặt trời mái nhà mà dùng phân tích về lợi thế và rào cản của 

các yếu tố trên ảnh hưởng đến ý định đầu tư điện mặt trời mái nhà. Từ đó, các giải 

pháp chính sách được đưa ra để thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực điện mặt trời mái nhà. 

Các khu vực chính phủ, nhà nước và tư nhân cần hợp tác để thúc đẩy hiệu quả để phát 

triển ngành năng lượng mặt trời nhằm góp phần giải quyết vấn đề an ninh năng lượng 

mà Thái Lan đang phải đối mặt.  

2.3. Xác định yếu tố tác động tới ý định đầu tư của hộ gia đình trong lĩnh 

vực điện mặt trời mái nhà  

Có rất nhiều mô hình nghiên cứu về đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN. Bằng việc 

tổng hợp các nghiên cứu ở trên, tác giả lựa chọn các yếu tố, ghép chúng vào những 

nhóm có cùng tính chất (dù được gọi bằng nhiều tên khác nhau) để xây dựng khung 

lý luận về các yếu tố ảnh hưởng tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN. Bảng 2.1 

tổng hợp các yếu tố tác động tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN đã được các 

nhà nghiên cứu đưa ra và minh chứng bằng thực tiễn: 
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Bảng 2.1: Bảng tổng hợp, điều chỉnh các yếu tố tác động tới ý định đầu tư 

trong lĩnh vực điện mặt trời mái nhà 

TT Nhân tố Căn cứ lý thuyết Tên điều chỉnh 

1.  Chấp nhận rủi ro 
Tồn tại rủi ro 

Stefan Poier (2021) 
Stevens và cộng sự (2018) 
Phạm Hồng Mạnh, Dương Văn Sơn 
(2020) 
Đinh Thị Trang và cộng sự (2021) 

Tính rủi ro 

2.  Sẵn lòng bảo vệ 
MT 

Stefan Poier (2021) 
S.A. Malik, A. R. Ayop (2020) 
Braito et al. (2017) 
Anke Jackson et al (2019) 
Schwartz (1977) 
Lê Trần Thanh Liêm, Phạm Ngọc Nhàn 
(2020) 
Đinh Thị Trang và cộng sự (2021) 

Quan điểm về 
bảo vệ MT 

3.  Tác động của xã 
hội 

A. Ramos, A. Gago, X. Labandeira, P. 
Linares, 2015 
Rai và Robinson (2015) 
Vasseur và Kemp (2015) 
Schwartz (1977) 
Ingo Kastner, Paul C.Stern (2015) 
Đinh Thị Trang và cộng sự  (2021) 

Xu hướng tiêu 
dùng xã hội 

4.  

Ý kiến các thành 
viên gia đình 
Tìm hiểu về sản 
phẩm 

Stefan Poier (2021) 
Wasi và Carson (2013) 
Ondraczek (2013) 
Phạm Hồng Mạnh, Dương Văn Sơn 
(2020) 

Thành viên gia 
đình 

5.  Chính sách của 
chính phủ 

Christine và Chernyakhovskiy (2014) 
Hansen và cộng sự (2015) 
International Energy Agency (2014) 
Ingo Kastner, Paul C.Stern (2015) 
Phạm Hồng Mạnh, Dương Văn Sơn 
(2020) 

Chính sách của 
chính phủ 

6.  
Nhu cầu và động 
cơ 
Sở thích cá nhân 

Ondraczek (2013) 
Phạm Hồng Mạnh, Dương Văn Sơn 
(2020) 
A. Ramos, A. Gago, X. Labandeira, P. 
Linares, (2015) 

Nhu cầu và 
động cơ sử dụng 

7.  

- Yêu cầu lắp đặt 
- Tính sẵn có của 
hàng hoá 
- Công nghệ mới 

Anke Jackson et al (2019) 
S.A. Malik, A. R. Ayop (2020) 
Schelly (2014) 
Ondraczek (2013) 

Đặc tính hàng 
hoá 
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TT Nhân tố Căn cứ lý thuyết Tên điều chỉnh 
- Chế độ bảo hành, 
đổi trả 
- Hàng hoá có lợi 
ích 
- Hàng hoá thuận 
tiện sử dụng 
 

Vasseur và Kemp (2015) 
Lê Trần Thanh Liêm, Phạm Ngọc Nhàn 
(2020) 
Đinh Thị Trang và cộng sự  (2021) 
Phạm Hồng Mạnh, Dương Văn Sơn 
(2020) 

8.  
Lợi ích kinh tế 
Tạo ra thu nhập 
Chi phí đầu tư 

S.A. Malik, A. R. Ayop (2020) 
Rai và Robinson (2015) 
Braito et al. (2017) 
Wasi và Carson (2013) 
Anke Jackson et al (2019) 
Schelly (2014) 
Vasseur và Kemp, 2015 
Schwartz (1977) 
Black et al. (1985) 
Ingo Kastner, Paul C.Stern (2015) 
Christine và Chernyakhovskiy (2014) 
Ondraczek, 2013 
Hansen và cộng sự (2015) 
Schwartz (1977) 
Đinh Thị Trang và cộng sự  (2021) 
Black et al. (1985) 
Lê Trần Thanh Liêm, Phạm Ngọc Nhàn 
(2020) 

Tính kinh tế 

9.  Thu nhập HGĐ Đinh Thị Trang và cộng sự  (2021) 
Ondraczek (2013) Thu nhập HGĐ 

10.  Nhân khẩu học Rai và Robinson (2015) 
Schelly (2014) Nhân khẩu học 

Nguồn: tổng hợp của tác giả 

Như vậy, sau khi tổng hợp, ghép nhóm và điều chỉnh lại, các yếu tố tác động 

tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN được xây dựng chỉ còn 10 yếu tố chính. 

Các yếu tố trên đều được ít nhất 2 nghiên cứu đề cập tới.  

Sử dụng phương pháp chuyên gia (bao gồm các nhà khoa học và các nhà quản 

lý trong lĩnh vực sản xuất điện), tác giả đã chọn lọc, hình thành nhóm các biến số ảnh 

hưởng tới ý định đầu tư của HGĐ đối với hệ thống ĐMTMN (Xem PL1). Những yếu 

tố nào được 8/10 chuyên gia đồng ý sẽ được giữ lại, nếu không đạt sẽ loại bỏ. Trong 
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trường hợp các chuyên gia loại bỏ hoặc bổ sung thêm yếu tố mới thì tác giả sẽ tiến 

hành phỏng vấn vì sao loại bỏ hoặc bổ sung trong quá trình lấy phiếu khảo sát. Cuối 

cùng, có 8 yếu tố ảnh hưởng tới đầu tư ĐMTMN của HGĐ được đồng ý. 2 yếu tố là 

nhân khẩu học và thu nhập của HGĐ thì sẽ xem xét dưới dạng tác động của các nhóm 

nhân khẩu học đối với ý định đầu tư ĐMTMN. chứ không phải là những biến độc 

lập. Ngoài ra, 2 chuyên gia là TS. Nguyễn Hồng Minh và PGS.TS Nhâm Phong Tuân 

cho rằng yếu tố thành viên gia đình nên được điều chỉnh là nhóm tham khảo. Trong 

đó, ý định đầu tư ĐMTMN của HGĐ không chỉ phụ thuộc vào thành viên gia đình 

mà còn chịu ảnh hưởng bởi những người đã trải nghiệm, các kênh thông tin, những 

người thân, quen…  

Từ đó, các yếu tố tác động tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN được xác 

định cụ thể như sau: 

2.3.1. Tính rủi ro 

Hệ thống ĐMTMN là loại hàng hóa mà HGĐ phải chi trả khá nhiều tiền để có 

thể sở hữu chúng. Đây là loại hàng hoá lâu bền, sử dụng trong dài hạn nên cũng sẽ 

phát sinh những rủi ro. Người đầu tư thường không chắc chắn về lợi nhuận và lợi ích 

thu lại so với mức đầu tư cũng như tính toán được sự hiệu quả của đầu tư? [140] Tính 

rủi ro của việc đầu tư vào ĐMTMN gây ra sự lo lắng liệu điều này có khả năng gây 

ô nhiễm trực tiếp tới môi trường, ảnh hưởng tới sức khoẻ các thành viên trong gia 

đình hoặc lo ngại rằng đám cháy trong nhà có thể không được dập tắt trong quá trình 

tạo ra điện năng hoặc vì khả năng điện giật có thể xảy ra [140]. Do thiếu thông tin về 

tương lai và sự không chắc chắn kết quả của của việc bỏ một khoản tiền lớn để đầu 

tư vào ĐMTMN là một quyết định không chắc chắn. Do đó, ý định đầu tư ĐMTMN 

của HGĐ có ảnh hưởng tiêu cực bởi xu hướng lo sợ rủi ro của người ra quyết định 

[142]. Ngoài ra, tính rủi ro cũng thể hiện bởi sự lo sợ việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN 

phức tạp và khó khăn hoặc không đủ điều kiện lắp đặt [25] lo lắng về chế độ bảo 

hành, đổi trả, thay thế các tấm pin mặt trời mái nhà trong quá trình sử dụng [37]… 

khiến cho HGĐ luôn phải xem xét hết các tình huống xảy ra, những vấn đề thuận lợi, 

khó khăn trước khi đưa ra ý định đầu tư. Hay nói cách khác, nó tác động ý định đầu 

tư trong lĩnh vực ĐMTMN. 
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2.3.2. Quan điểm về bảo vệ môi trường 

Ban đầu, ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN có thể chịu tác động bởi các 

lợi ích kinh tế nhưng theo thời gian, các cân nhắc về môi trường trở nên tác động 

mạnh hơn [139]. Tuy nhiên, nhận thức về bảo vệ môi trường có sự khác biệt ở các 

địa phương, các quốc gia khác nhau đối với các nhà đầu tư khi đưa ra ý định đầu tư 

trong lĩnh vực ĐMTMN [145]. Khi biết rằng việc chuyển đổi sang ĐMTMN thân 

thiện với môi trường thì các HGĐ sẽ thấy được sự thiết thực và có động lực để đầu 

tư [161].  

2.3.3. Xu hướng tiêu dùng xã hội 

Yếu tố này thực tế là biến chuẩn chủ quan trong lý thuyết TRA. Ý định đầu tư 

sẽ phụ thuộc vào việc các nhóm đối tượng quan trọng với cá nhân đó ủng họp hoặc 

phản đối việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN [92]. Cụ thể, việc cảm giác rằng bạn bè và 

hàng xóm ủng hộ việc sử dụng ĐMTMN có thể giảm bớt lo ngại về nhiều rủi ro khác 

nhau như sự đảm bảo khi sử dụng loại hàng hoá mà bản thân chưa biết đến hay nhận 

thức rõ hơn về hiệu quả đầu tư [121]. Ngược lại, cảm giác người xung quanh không 

ủng hộ có thể cản trở các cá nhân lắp đặt hệ thống ĐMTMN, ngay cả khi bản thân họ 

mong muốn. Ví dụ, việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN của một người trong cộng đồng 

dẫn đến tỷ lệ lắp đặt cao hơn trong tương lai của các thành viên cộng đồng còn lại [21]. 

Như vậy, khi các cá nhân có thái độ và nhận thức một cách tích cực đối với 

ĐMTMN và có sự ủng hộ của những người bên cạnh, ý định đầu tư ĐMTMN sẽ trở 

nên rõ ràng hơn và họ sẽ có cảm nhận về khả năng thực hiện điều đó. Nếu một người 

không tin rằng họ có thể đầu tư vào ĐMTMN thì sẽ không có ý định đầu tư nào được 

hình thành. Càng ít nguồn lực, chẳng hạn như thời gian, tiền bạc hoặc kiến thức, thì 

khả năng nhận thức kiểm soát ý định đầu tư ĐMTMN của người này sẽ càng thấp. 

Các yếu tố có thể khiến các cá nhân tin rằng họ không thể lắp đặt hệ thống ĐMTMN 

bao gồm khí hậu địa phương, mức độ chiếu sáng và khả năng hệ thống ĐMTMN của 

họ tiếp cận ánh sáng, diện tích mái nhà và dự định về việc chuyển nơi ở [138].  

2.3.4. Nhóm tham khảo 

Với những đặc thù của hệ thống ĐMTMN như phải đầu tư với số tiền khá lớn, 

phải có diện tích mái nhà riêng đủ lớn, các vật dụng điện dùng cả điện lưới và 
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ĐMTMN, hoà điện lưới… đã khiến cho các HGĐ khi đưa ra ý định đầu tư luôn dựa 

rất nhiều vào ý kiến của nhóm tham khảo. Có nhiều quan điểm về ý kiến tham khảo, 

chia thành các nhóm bao gồm: 

+ Những người xung quanh HGĐ như những người thân trong gia đình, các 

nhóm bạn bè, những người đồng nghiệp hoặc các tổ nhóm, các tổ chức mà chủ hộ 

tham gia. Những người này thường tích cực đưa ra ý kiến, phân tích dựa trên trải 

nghiệm của mình, thể hiện quan điểm ủng hộ hoặc phản bác và cũng là nhóm có được 

sự tin tưởng lớn của chủ hộ nên thường tác động mạnh mẽ đến ý định đầu tư. Nhóm 

này gọi là nhóm người thân. 

+ Nhóm những người nổi tiếng hay có tầm ảnh hưởng trong xã hội 

+ Các kênh tư vấn tiêu dùng, các kênh thông tin đại chúng 

Theo tác giả, đối với việc đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN, có thể phân chia 

nhóm ý kiến tham khảo theo một cách khác, bao gồm nhóm người thân, nhóm những 

người đã trải nghiệm về ĐMTMN và các kênh thông tin có liên quan. 

Thông thường, các HGĐ có xu hướng hỏi ý kiến nhóm người thân nhất là 

người nào đã biết về hệ thống ĐMTMN. Sau đó họ sẽ tổng hợp mọi thông tin có được 

để lựa chọn và hình thành niềm tin về một nhãn hàng cụ thể có thể mang lại cho họ 

nhiều lợi ích nhất khi chọn mua [52]. 

Trong nhóm người thân, những người thân trong gia đình ảnh hưởng không 

nhỏ tới ý định đầu tư. Ý kiến của các thành viên trong gia đình không chỉ để tham 

khảo mà đóng vai trò đồng đầu tư đối với hệ thống ĐMTMN [140]. Bởi thế, loại hàng 

hóa dùng chung này trong gia đình thường có quyết định mua kéo dài hơn các hàng 

hóa khác. Thêm vào đó, việc đầu tư hệ thống ĐMTMN lấy đi một khoản không nhỏ 

trong ngân sách chung nên sẽ ảnh hưởng tới các những người còn lại trong gia đình. 

Vì vậy, cho đến cuối cùng, sẽ có sự tương đồng về quan điểm của nhóm những người 

cùng gia đình.  

Nhóm tham khảo thứ hai là những người đã từng sử dụng hệ thống ĐMTMN. 

Những kinh nghiệm, cảm giác khi sử dụng, mức độ thỏa mãn, hài lòng hay không 

đều được nhóm này mô tả khá chi tiết. HGĐ có thể tiếp nhận thông tin này, kết hợp, 
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đối chiếu với kỳ vọng của mình để ý định đầu tư hay không đối với hệ thống 

ĐMTMN.  

Bên cạnh nguồn thông tin tham khảo trực tiếp hỏi người xung quanh, các HGĐ 

còn rất nhiều kênh tham khảo khác như các chương trình giới thiệu sản phẩm, quảng 

cáo hay cung cấp thông tin về ĐMTMN phương tiện thông tin đại chúng (tivi, báo, 

đài, internet…), ở các showroom và các kênh quảng bá sản phẩm của các DN. Tất cả 

những kênh thông tin này cũng là yếu tố tham khảo mà HGĐ vẫn tiếp nhận và phần 

nào tác động tới ý định đầu tư của họ. 

2.3.5. Chính sách của chính phủ 

Chính sách của chính phủ thúc đẩy các HGĐ đầu tư cho hệ thống ĐMTMN đều 

có tác động không nhỏ đối với ý định đầu tư [67]. Chính sách của chính phủ có thể 

khuyến khích hoặc hạn chế đầu tư vào ĐMTMN. Thông thường, với tư cách là hệ thống 

tạo ra điện năng với nguồn năng lượng sạch, các chính phủ có xu hướng khuyến khích 

phát triển ĐMTMN bằng các chính sách như trợ cấp, hỗ trợ vay vốn, tín dụng thuế và 

bù đắp nguồn cấp dữ liệu đều tạo điều kiện cho các HGĐ, thúc đẩy họ mong muốn 

được đầu tư [93]. 

Ở các nước đang phát triển hoặc những nước có thu nhập thấp ở khu vực có 

điều kiện ánh sáng mặt trời dồi dào, mặc dù có đầy đủ các điều kiện để có thể sản 

xuất ĐMTMN nhưng các HGĐ chỉ có thể lắp đặt và sản xuất điện được khi được 

Chính phủ hỗ trợ thông qua các chính sách khuyến khích tích cực thống nhất [145]. 

Nhất là ở những vùng chưa được xây dựng lưới điện, ĐMTMN sẽ là một trong những 

giải pháp quan trọng có sự chung tay của cả chính phủ và người dân và có thể phát 

triển rộng rãi, dễ dàng [89]. Tuy nhiên, vì hệ thống ĐMTMN luôn  đòi hỏi vốn đầu 

tư ban đầu cao và những người sống trong cảnh nghèo đói thường không có điều kiện 

tài chính cho phép. Chính sách của chính phủ chính là cứu cánh quan trọng để hầu 

hết các HGĐ nhận thức được khả năng và đưa ra ý định đầu tư [71].  

2.3.6. Nhu cầu và động cơ sử dụng 

Nhu cầu và động cơ sử dụng có tác động trực tiếp tới ý định đầu tư đối với 

ĐMTMN [118]. Nếu nhận thấy việc đầu tư là tốn kém hoặc rủi ro, những người ra 

quyết định có xu hướng thu thập và tìm hiểu nhiều hơn các thông tin liên quan đến 
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ĐMTMN và phân tích nó sâu hơn. Khi những thông tin đáp ứng một số tiêu chí về 

nhu cầu, mong muốn, kỳ vọng khi sử dụng có thể làm tăng kích thích ý định đầu tư 

đối với ĐMTMN [151]. 

Ý định đầu tư hệ thống ĐMTMN được dự đoán tăng đáng kể bởi thái độ tích 

cực, chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm soát hành vi theo lý thuyết TPB [102]. HGĐ 

bị ảnh hưởng bởi niềm tin rằng việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN dẫn đến nâng cao địa 

vị xã hội, độc lập về năng lượng và thu được lợi nhuận tài chính. Claudy và cộng sự 

(2013) xác nhận rằng nhận thức đầy đủ về những gì mà hệ thống ĐMTMN mang lại 

có đáp ứng hay không nhu cầu của HGĐ là yếu tố quan trọng trong hình thành ý định 

đầu tư [68]. 

2.3.7. Đặc tính của hàng hoá 

Đặc tính của hàng hoá là những đặc điểm riêng mà hàng hoá thể hiện được giá 

trị của mình, chủ yếu là những đặc điểm phục vụ nhu cầu, mong muốn của HGĐ khi 

đầu tư và sử dụng. HGĐ khác nhau thì thường có những mong muốn khác nhau. Mỗi 

đặc tính của hệ thống ĐMTMN sẽ tạo ra một giá trị sử dụng nào đó. Thông thường, 

nó tích hợp được nhiều đặc tính mà các HGĐ mong muốn thì sẽ gây được sự chú ý 

hơn như tính có sẵn của các tấm pin năng lượng khi cần thay, sửa chữa, sự sẵn sàng 

và thuận tiện trong lắp đặt, yêu cầu lắp đặt [51], tính dễ sử dụng [25] lợi ích sử dụng 

của hệ thống [37], chế độ bảo hành, đổi trả [22]… 

Từ nhu cầu và động cơ sử dụng, các HGĐ xác định những đặc tính mà họ 

mong muốn cho hệ thống ĐMTMN sẽ mua trong tương lai. Nhận thức của cá nhân 

còn là mức độ mà họ tiếp cận, chấp nhận và sử dụng công nghệ sản xuất điện hoàn 

toàn mới so với trải nghiệm trước đây của họ [68]. Khi các HGĐ cảm nhận được tính 

hữu dụng của ĐMTMN hay không gặp khó khăn trong việc sử dụng sẽ tác động tới 

nhận thức của HGĐ hình thành niềm tin để đưa ra quyết định đầu tư hay không [88]. 

Những thông tin được phân tích kỹ càng sẽ hình thành ý định đầu tư của HGĐ. 

Chính vì vậy, đặc tính của hệ thống ĐMTMN ảnh hưởng nhiều tới ý định đầu 

tư của HGĐ. Hệ thống càng được cải tiến, tích hợp công nghệ cao, hiện đại đặc biệt 

là đáp ứng nhu cầu, mong muốn của HGĐ, phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội 

đương thời thì sẽ càng được lựa chọn đầu tư nhiều.  
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2.3.8. Tính kinh tế 

Giá cả của việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN có tác động mạnh mẽ tới ý định đầu 

tư. Các yếu tố về kinh tế như chi phí đầu tư và doanh thu hay lợi ích thu lại luôn được 

tính toán trong ý định đầu tư của HGĐ [51]. Đối với các DN sản xuất, việc đầu tư 

những khoản tiền lớn cho máy móc, thiết bị là điều dễ chấp nhận nhưng đối với HGĐ, 

đầu tư vào hệ thống ĐMTMN sẽ làm giảm một lượng lớn ngân sách gia đình thì 

không phải HGĐ nào cũng làm được. Tính kinh tế là yếu tố hàng đầu để HGĐ cân 

nhắc việc đầu tư. Tính kinh tế là động lực chính và nỗi sợ hãi về chi phí là rào cản 

đối với việc ý định đầu tư vào hệ thống ĐMTMN [120]. 

Ngược lại, khi nhận ra việc bỏ một khoản tiền để đầu tư cho hệ thống ĐMTMN 

có thể làm giảm tiền mua điện hàng tháng, tạo ra thu nhập tăng thêm cho HGĐ và 

các lợi ích khác thì sẽ tăng tính ý định đầu tư cao hơn [22]. 

Thực tế, việc đầu tư cho hệ thống ĐMTMN của HGĐ phụ thuộc vào khả năng 

có sẵn của ngân sách HGĐ và mức độ sẵn sàng chi trả. Tuy nhiên, tác động ảnh hưởng 

là đan xen liên quan đến nhiều loại chi phí khác như tổng tiền điện thực chịu, mức độ 

tiêu thụ điện hàng tháng và mức đầu tư vào hệ thống ĐMTMN [164]. Mức thu nhập 

cao thúc đẩy hành vi cải tạo năng lượng hiệu quả [124] nếu các điều kiện có sẵn. Rõ 

ràng các HGĐ có thu nhập cao dễ dàng có ý định đầu tư vào ĐMTMN hơn. Việc sẵn 

sàng tiêu dùng hay không liên quan đến chi phí bỏ ra cho ĐMTMN so với điện lưới.  

HGĐ sử dụng rất nhiều điện trong 1 tháng cũng thường mong muốn giảm lượng 

điện lưới tiêu dùng hoặc bằng cách nào giải quyết nhu cầu tại chỗ. Khi đó, hệ thống 

ĐMTMN có giúp giảm rõ nét lượng điện lưới tiêu thụ, giảm hoá đơn tiền điện [90]. 

Theo quy luật thị trường, nếu giá điện tăng lên sẽ làm giảm sử dụng điện, điều này ảnh 

hưởng rất lớn tới cuộc sống của người dân nhưng khi HGĐ có thể tự giải quyết một 

phần nhu cầu về điện thì họ sẽ không phụ thuộc vào giá điện lưới và họ sẽ sẵn sàng đầu 

tư cho ĐMTMN hơn. Tuy nhiên, mức đầu tư quá cao cho việc lắp đặt hệ thống 

ĐMTMN vẫn là những cản trở lớn đối với việc xã hội hoá ĐMTMN ở cấp HGĐ.  

Tiểu kết chương 2 

Chương 2 của luận án đã hệ thống các lý luận từ NLTT, ĐMTMN và tìm hiểu 

đặc điểm ĐMTMN. Khái niệm đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN khá đặc thù và phức 
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tạp. Vì thế, chương 2 bắt đầu phân tích từ khái niệm ý định mua đầu tư và cuối cùng 

tổng hợp khái niệm ý định đầu tư của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN. Các mô hình 

nghiên cứu về yếu tố tác động tới ý định đầu tư ĐMTMN của HGĐ là cơ sở để luận 

án xác định được các yếu tố tác độngtới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN bằng 

việc tổng hợp, lựa chọn các yếu tố, ghép chúng vào những nhóm có cùng tính chất. 

Đó là: tính rủi ro, quan điểm bảo vệ môi trường, xu hướng tiêu dùng xã hội, nhóm 

tham khảo, chính sách của chính phủ, nhu cầu và động cơ sử dụng, đặc tính hàng hoá, 

tính kinh tế. Đây là căn cứ để xây dựng mô hình nghiên cứu cho luận án. 
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CHƯƠNG 3 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. Mô hình nghiên cứu 

3.1.1. Giả thuyết nghiên cứu 

Căn cứ vào kết quả tổng quan nghiên cứu, tổng hợp từ các mô hình nghiên cứu 

có liên quan và phương pháp chuyên gia để xác định các yếu tố tác động tới quyết định 

đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN ở chương 2, tác giả đề xuất giả thuyết nghiên cứu bao 

gồm các giả thuyết nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa các yếu tố tác động tới ý định đầu 

tư của HGĐ đối với hệ thống ĐMTMN. Ở đây tác giả đặt ra giả thuyết về tác động tích 

cực của các yếu tố này tới ý định đầu tư của HGĐ. Việc nghiên cứu sẽ đưa kết quả chấp 

nhận hoặc bác bỏ giả thuyết. Từ đó, luận án có thể đánh giá được về những tác động của 

từng yếu tố dựa trên phản ứng của đối tượng khảo sát. Cụ thể như sau: 

H1: Tính rủi ro tác động ngược chiều tới ý định đầu tư ĐMTMN của HGĐ 

H2: Quan điểm bảo vệ môi trường tác động cùng chiều tới ý định đầu tư 

ĐMTMN của HGĐ. 

H3: Xu hướng tiêu dùng xã hội tác động cùng chiều tới ý định đầu tư ĐMTMN 

của HGĐ. 

H4: Nhóm tham khảo có tác động cùng chiều tới ý định đầu tư ĐMTMN của 

HGĐ. 

H5: Chính sách của chính phủ tác động cùng chiều tới ý định đầu tư ĐMTMN 

của HGĐ. 

H6: Nhu cầu và động cơ sử dụng tác động cùng chiều tới ý định đầu tư 

ĐMTMN của HGĐ.  

H7: Đặc tính sản phẩm phù hợp với nhu cầu tác động cùng chiều tới ý định 

đầu tư ĐMTMN của HGĐ. 

H8: Tính kinh tế tác động cùng chiều tới ý định đầu tư ĐMTMN của HGĐ. 

3.1.2. Đề xuất mô hình nghiên cứu 

Từ việc hệ thống các yếu tố tác động tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN, 

bằng phương pháp chuyên gia, mô hình nghiên cứu của luận án được xây dựng như sau: 
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Mô hình các yếu tố tác động tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN được 

xây dựng với 8 biến độc lập bao gồm: tính rủi ro, quan điểm bảo vệ môi trường, xu 

hướng tiêu dùng xã hội, nhóm tham khảo, chính sách của chính phủ, nhu cầu và động 

cơ sử dụng, đặc tính sản phẩm, tính kinh tế tác động tới một biến phụ thuộc là ý định 

đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN. Ngoài ra, các biến nhân khẩu học như giới tính, tuổi, 

nghề nghiệp, trình độ học vấn, thu nhập cũng được xem xét như các biến điều chỉnh 

của mô hình. Những biến này được đưa vào mô hình với mục đích xem xét sự khác 

biệt về ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN giữa các nhóm HGĐ. Điều này cũng 

ảnh hưởng không nhỏ tới việc phân khúc thị trường và xây dựng thị trường mục tiêu 

của các DN sản xuất và cung cấp hệ thống ĐMTMN cũng như cơ chế hoà lưới điện 

quốc gia của các HGĐ lắp đặt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Mô hình các yếu tố tác động tới ý định đầu tư điện mặt trời mái nhà  

Thông thường, ở những thành phố lớn, những khu vực có tốc độ đô thị hóa 

cao sẽ khó có dư thừa đất đai để thực hiện sản xuất điện mặt trời của các nhà máy nên 

chỉ có thể sử dụng các mái nhà có sẵn trên cao. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nơi tập 

trung đông đúc dân cư nhưng phần lớn diện tích vẫn là nhà đất riêng có thể đáp ứng 

điều kiện lắp đặt hơn.  

Xét về giới tính, hầu như cả hai giới tính đều tham gia vào hoạt động đầu tư 

hay quyết định mua các đồ dùng trong gia đình.  

Chính sách chính phủ  

Động cơ và nhu cầu 

Đặc tính sản phẩm 

Tính kinh tế 

Ý định đầu 
tư trong 
lĩnh vực 

ĐMTMN 

+ 

+ 

+ 

+ 

Tính rủi ro 

Xu hướng tiêu dùng  
xã hội  

+ 

+ 

+ 

Nhóm tham khảo 

Quan điểm bảo vệ  
môi trường 

-  
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Ở độ tuổi khác nhau, hiểu biết cũng như nhận thức đối với hệ thống ĐMTMN 

được đặc trưng khác nhau.  

Nghề nghiệp cũng tác động khá nhiều tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN. 

Có thể chia nhóm nghề nghiệp của chủ hộ theo các tiêu chí: Viên chức; kinh doanh; kỹ 

sư, bác sĩ, giáo viên; cán bộ quản lý; văn hoá nghệ thuật; lao động tự do. 

Trình độ học vấn cũng ảnh hưởng tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN. 

Có thể chia theo tiêu chí trình độ học vấn: phổ thông, trung cấp, cao đẳng, đại học, 

sau đại học và khác.  

Như vậy, theo quan sát, nhóm nhân khẩu học khác nhau sẽ có ý định đầu tư 

trong lĩnh vực ĐMTMN khác nhau. Sự khác biệt này cũng cần được xem xét để tạo 

ra hiệu quả thúc đẩy đầu tư. 

3.2. Quy trình thực hiện nghiên cứu 

Luận án được thực hiện theo quy trình nghiên cứu sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.2: Quy trình nghiên cứu của luận án 

Mục tiêu 
nghiên cứu 

Nghiên cứu các 
lý thuyết nền 

tảng 

Tình hình thực tế 
nơi nghiên cứu  

Xây dựng 
giả thuyết 

Giai 
đoạn 1 

Thảo luận với 
chuyên gia 

n = 10 

Phỏng vấn bảng hỏi 
n = 500  

Xử lý số liệu 
Kết luận và 

khuyến nghị 

Xác định mô 
hình nghiên cứu 

Giai 
đoạn 2 
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Nội dung và thực tế nghiên cứu của luận án được thực hiện qua ba giai đoạn là: 

(1) Xác định mô hình nghiên cứu; (2) Khảo sát và phân tích định lượng; (3) Thảo luận 

kết quả và đề xuất giải pháp thúc đẩy đầu tư ĐMTMN của các HGĐ tại Việt Nam.  

3.2.1. Giai đoạn xác định mô hình nghiên cứu 

3.2.1.1. Mục tiêu nghiên cứu 

Giai đoạn này được thực hiện thông qua phương pháp định tính nhằm mục tiêu 

xác định các biến độc lập, xây dựng mô hình nghiên cứu, khám phá, điều chỉnh, bổ 

sung các biến quan sát dành để đo lường các khái niệm, nội dung nghiên cứu. 

3.2.1.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá và tổng hợp kết quả của những nghiên cứu 

có trước, xây dựng khung nghiên cứu lý thuyết cho luận án. 

- Sử dụng phương pháp chuyên gia:  

Bước đầu tiên nghiên cứu là xây dựng mô hình và điều chỉnh thang đo. Từ các 

yếu tố tác động được rút ra trong các khung lý thuyết của các nhà nghiên cứu đã công 

bố, luận án xây dựng mô hình nghiên cứu với các biến độc lập để đánh giá tác động 

của chúng tới đầu tư ĐMTMN của các HGĐ ở các đô thị lớn tại Việt Nam. Bằng hình 

thức thảo luận, phỏng vấn sâu với các chuyên gia theo nội dung của các biến đó, nội 

dung thảo luận được ghi nhận, tổng hợp làm cơ sở cho việc điều chỉnh và bổ sung các 

biến. Ý kiến đóng góp của các chuyên gia được tác giả sử dụng để xác định, điều 

chỉnh, giới hạn phạm vi nghiên cứu cũng như kiểm định, điều chỉnh, bổ sung các biến 

quan sát dùng để đo lường hành vi và các yếu tố được khảo sát.  

Đây là bước quan trọng để điều chỉnh thang đo đã được xây dựng từ lý thuyết 

sang thang đo các yếu tố tác động tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN phù hợp 

với thực tế. Đồng thời, Phương pháp chuyên gia cũng giúp tác giả kiểm tra xem 

người được hỏi có hiểu đúng ý câu hỏi hay không, cấu trúc từ ngữ có dễ hiểu, dễ trả 

lời hay không. Kết quả nghiên cứu theo phương pháp chuyên gia là cơ sở dùng để 

thiết kế bảng câu hỏi cho nghiên cứu chính thức. 

3.2.1.3. Công cụ nghiên cứu 

Sử dụng bảng hỏi phỏng vấn sâu để lấy ý kiến của chuyên gia (Phụ lục 1A, 1B). 
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3.2.1.4. Cách thức thực hiện 

Đối tượng phỏng vấn gồm 10 người là các nhà khoa học, người lãnh đạo Tổng 

Công ty điện lực Việt Nam, Công ty cung cấp hệ thống ĐMTMN, là những chuyên 

gia có kinh nghiệm, kiến thức về ý định đầu tư, về thị trường ĐMTMN. 

3.2.1.5. Thời gian thực hiện: 1 tháng từ 12/1/2021 – 10/2/2021. 
3.2.1.6. Kết quả  

Về cơ bản, nhóm chuyên gia đồng ý với các yếu tố tác động đến ý định đầu 

tư trong lĩnh vực ĐMTMN nhưng cho ý kiến cụ thể để phù hợp với Việt Nam. Cụ 

thể như sau: 

- Biến phụ thuộc: Có 1 biến là ý định đầu tư ĐMTMN. Biến này sẽ được kết 

cấu có 3 biến quan sát để làm nổi bật quá trình hình thành ý định đầu tư của HGĐ.  

- Biến độc lập: Gồm 8 biến là: Tính rủi ro, Quan điểm về bảo vệ môi trường, 

Xu hướng tiêu dùng xã hội ,Nhóm tham khảo, chính sách của chính phủ, Nhu cầu và 

động cơ sử dụng, Đặc tính sản phẩm, Tính kinh tế. Mỗi biến sẽ được thiết kế từ 3 

đến 9 biến quan sát để phù hợp với nội dung mà biến thể hiện trên thực tế. (Xem 

bảng thang đo ở dưới) 

Riêng đối với yếu tố nhân khẩu học, các chuyên gia thống nhất xây dựng thành 

thang đo danh xưng và không coi đó là một biến trong mô hình. 

- Thang đo danh xưng: là những thang đo về nhân khẩu học với mục đích 

đánh giá sự khác biệt về quan điểm tiêu dùng giữa các nhóm nhân khẩu học trong 

việc ra ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN ở Việt Nam. 

3.2.2. Giai đoạn khảo sát và phân tích định lượng  

3.2.2.1 Mục đích nghiên cứu 

Giai đoạn này tác giả thực hiện nhằm thu thập dữ liệu sơ cấp, tìm ra sự phù hợp 

của các biến trong mô hình, mức độ tác động của các biến độc lập tới biến phụ thuộc. 

3.2.2.2. Công cụ nghiên cứu 

Đối với hoạt động khảo sát ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN, luận án sử 

dụng bảng câu hỏi được xây dựng qua giai đoạn 1. Thông tin sau khi được thu thập 

sẽ được phân tích bằng phần mềm SPSS 20.0 để thu được các kết quả phân tích kinh 
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tế lượng như: phân tích độ tin cậy, phân tích yếu tố khám phá (exploratory factor 

analysis - EFA), và phân tích hồi quy các nhân tố.  

3.2.2.3. Bảng hỏi  

Bảng hỏi được thiết kế trong giai đoạn nghiên cứu sơ bộ định tính như sau: 

Đối tượng khảo sát 

Hệ thống ĐMTMN, sau khi lắp đặt được sử dụng phục vụ cho nhu cầu chung 

của gia đình và cũng có thể là một cách thức sản xuất cho lưới điện quốc gia. Mặc dù 

người ý định đầu tư hàng hoá này thường là cá nhân (người quyết định tài chính của 

gia đình) nhưng việc sử dụng có thể dành cho tất cả mọi người trong gia đình nên đại 

diện cho HGĐ. Đối tượng khảo sát được tập trung vào những gia đình đã lắp đặt hệ 

thống ĐMTMN tại các đô thị lớn ở Việt Nam là Hà Nội, TP HCM - nơi tập trung dân 

cư đông đúc, đô thị hoá mạnh mẽ, không có diện tích đất lớn để các nhà máy có thể 

đầu tư sản xuất điện mặt trời tập trung. Nơi đây cũng có nhiều HGĐ thu nhập cao 

sinh sống để có thể có điều kiện lắp đặt hệ thống ĐMTMN. Theo nguyên tắc của xác 

suất thống kê, việc lấy mẫu ở những khu vực này sẽ mang lại độ chính xác hơn và 

việc lựa chọn mẫu ngẫu nhiên cũng dễ dàng thực hiện hơn. 

Mục tiêu lập bảng hỏi   

Bảng hỏi được lập nhằm lấy ý kiến xác thực của những HGĐ đã đầu tư hệ 

thống ĐMTMN ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh để tìm hiểu những yếu tố tác động tới ý 

định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN. Từ đó có thể thấy được xu hướng đầu tư trong 

lĩnh vực ĐMTMN ở Việt Nam.  

Cơ sở xây dựng câu hỏi  

Bảng hỏi được xây dựng dựa trên việc đánh giá các biến số là các YẾU TỐ tác 

động tới ý định đầu tư ĐMTMN ở Việt Nam được nêu ra ở khung lý thuyết của 

chương 2 luận án.  

Cấu trúc bảng hỏi 

Để tạo sự dễ dàng và tránh những lỗi phát sinh trong quá trình điều tra, nội 

dung bảng hỏi sẽ xoay quanh những yếu tố tác động tới quá trình hình thành ý định 

đầu tư ĐMTMN của HGĐ ở Hà Nội và TP HCM.  
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Các câu hỏi mang tính khảo sát thực tế về ý định đầu tư ĐMTMN của HGĐ 

tại các đô thị lớn ở Việt Nam được xây dựng dựa trên sự kế thừa một cách chọn lọc 

những nghiên cứu của các tác giả về đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN trong và ngoài 

nước và tác giả tự bổ sung thêm để phù hợp với tình hình thực tế ở Việt Nam.  

Nội dung của bảng hỏi được chia làm 2 phần: 

Phần I: Thông tin chung về người được phỏng vấn bao gồm những đặc điểm về 

tuổi tác, giới tính, vị trí làm việc, trình độ học vấn, thu nhập gia đình... Phần này phân 

loại đối tượng nghiên cứu. Đây là những câu hỏi về nhân khẩu học nhằm đánh giá sự 

khác biệt về đặc tính cá nhân của chủ hộ dẫn tới ý định đầu tư ĐMTMN của HGĐ ở 

Việt Nam.  

Phần II: Đo lường mức độ đánh giá về các yếu tố tác động tới ý định đầu tư 

ĐMTMN của HGĐ.  

Thang đo nhân khẩu học 

Để đo lường sự khác biệt về giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn và thu nhập 

của các nhóm đối tượng phỏng vấn khi đánh giá mức độ ảnh hưởng của các biến độc 

lập tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN, luận án xây dựng những thang đo nhân 

khẩu học.  

Bảng 3.1: Thang đo nhân khẩu học 

Tiêu chí Nội dung 

Giới tính 
Nhằm đo lường sự khác biệt giữa nam và nữ khi đưa ra ý định 
đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN. 

Độ tuổi 
Nhằm đo lường sự khác biệt giữa các độ tuổi khác nhau với các 
khoảng tuổi: từ 18 – 24, từ 25 - 34, từ 35 - 44, trên 45 – 54 và 
trên 55 tuổi khi đưa ra ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN 

Nghề nghiệp Nhằm đo lường sự khác biệt giữa các nhóm nghề nghiệp khi 
đưa ra ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN 

Thu nhập 
Nhằm đo lường sự khác biệt giữa các mức thu nhập của HGĐ 
khi đưa ra ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN 

Trình độ học vấn 
Nhằm đo lường sự khác biệt giữa các mức trình độ học vấn khi 
đưa ra ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN 
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Thang đánh giá 

Trong nghiên cứu này loại thang đo được lựa chọn sử dụng là thang đo Likert 

- thang đo thường được sử dụng để đo mức độ quan điểm. Mỗi điểm trong thang đo 

sẽ chỉ ra mức độ đồng thuận của người trả lời với quan điểm được nghiên cứu đưa ra. 

Quan điểm của người trả lời sẽ biến động từ mức 1 = Hoàn toàn không đồng ý, mức 

2 = Không đồng ý, mức 3 = Bình thường, trung lập, mức 4 = Đồng ý và mức 5 = 

Hoàn toàn đồng ý.  

Mỗi thang đo tương ứng với một biến độc lập. Dựa vào kết quả trả lời của các 

đáp viên, luận án có thể đánh giá về mức độ ảnh hưởng của biến độc lập đến biến phụ 

thuộc. Trong đó, có 8 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc. Tổng số lượng biến quan sát 

cho biến độc lập là 40 và có 3 biến quan sát cho biến phụ thuộc. 

Bảng 3.2: Bảng thang đo và các thành phần của mô hình 

STT Thang đo Nguồn Mã 
hóa 

 Biến độc lập 
1 Tính rủi ro (gồm có 6 biến quan sát) RR 

1.1 
Tôi rất lo lắng việc bỏ một khoản tiền lớn 
để lắp đặt hệ thống ĐMTMN có hoàn vốn 
hay không  

Đinh Thị Trang 
và cộng sự (2021) RR1 

1.2 
Tôi lo sợ việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN 
có gây cháy hay giật điện không 

D. Stevens và 

cộng sự (2018) RR1 

1.3 Tôi lo lắng về chất lượng phát điện và tính 
ổn định của điện áp 

A.Chaianong và 
C.Pharino (2015) RR3 

1.4 
Tôi lo lắng sự lành nghề và chất lượng 
cung cấp hệ thống điện mặt trời của các 
DN  

A.Chaianong và 
C.Pharino (2015) RR4 

1.5 
Tôi lo lắng về chế độ bảo hành, đổi trả, 
thay thế các tấm pin mặt trời mái nhà 
trong quá trình sử dụng 

Đinh Thị Trang 
và cộng sự 

(2021) 
RR5 

1.6 
Tôi lo sợ tấm pin năng lượng điện mặt trời 
có sản sinh ra chất độc hại không 

Đinh Thị Trang 
và cộng sự 

(2021) 
RR6 

2 Quan điểm bảo vệ môi trường (gồm có 3 biến quan sát) TN 

2.1 Tôi luôn có ý thức bảo vệ môi trường khi 
đưa ra quyết định tiêu dùng 

Busic-Sontic, A., 
Fuerst, F., (2018). TN1 

2.2 ĐMTMN bảo vệ môi trường tốt hơn điện 
năng từ thuỷ điện, nhiệt điện 

D. Guta (2018) TN2 
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STT Thang đo Nguồn Mã 
hóa 

2.3 ĐMTMN là nguồn NLTT vô tận Bhide, C. R. 
Monroy (2011), TN3 

3 Xu hướng tiêu dùng xã hội (gồm có 3 biến quan sát) XH 

3.1 Xã hội đang có xu hướng tiêu dùng các 
sản phẩm thân thiện với môi trường 

Rai và Robinson 
(2015) XH1 

3.2 
Xu hướng của thế giới sẽ thay thế điện sản 
xuất từ năng lượng không tái tạo, có hại 
đối với môi trường sang NLTT sạch 

Luke James 
(2021) XH2 

3.3 
Những người xung quanh sử dụng hệ 
thống ĐMTMN thì tôi cũng sử dụng 

Đinh Thị Trang 
và cộng sự 

(2021) 
XH3 

4 Nhóm tham khảo (gồm có 4 biến quan sát) TK 

4.1 
Ý kiến của người thân về việc lắp đặt hệ 
thống ĐMTMN ảnh hưởng tới ý định đầu 
tư 

Stefan Poier 
(2021) TK1 

4.2 
Việc tham khảo kinh nghiệm của những 
người quen về lắp đặt hệ thống ĐMTMN 
ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

Wasi và Carson 
(2013) TK2 

4.3 

Việc tham khảo những đánh giá của người 
đã lắp đặt hệ thống ĐMTMN trên các 
phương tiện thông tin đại chúng ảnh hưởng 
tới ý định đầu tư 

Ý kiến của 
chuyên gia TK3 

4.4 
Việc tham khảo giới thiệu về hệ thống 
ĐMTMN của các nhà cung cấp ảnh hưởng 
tới ý định đầu tư 

Ý kiến của 
chuyên gia TK4 

5  Chính sách của chính phủ (gồm có 4 biến quan sát) TH 

5.1 Tôi sẵn sàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN 
nếu được chính phủ hỗ trợ về tài chính 

S.A. Malik, A. R. 
Ayop (2020) TH1 

5.2 
Tôi sẵn sàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN 
nếu chính phủ đưa ra chính sách khuyến 
khích toàn dân sử dụng điện mặt trời 

A.Chaianong và 
C.Pharino (2015) TH2 

5.3 
Tôi sẵn sàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN 
nếu chính phủ có chính sách hỗ trợ tôi hoà 
lưới và bán điện không sử dụng hết 

S.A. Malik, A. R. 
Ayop (2020) 

 
TH3 

5.4 
Tôi sẵn sàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN 
nếu chính phủ có chính sách hỗ trợ thu đổi 
các tấm pin cũ hỏng. 

Christine và 
Chernyakhovskiy 

(2014) 
TH4 

6 Nhu cầu và động cơ sử dụng (Gồm có 5 biến quan sát) NC 

6.1 Nhu cầu sử dụng năng lượng sạch ảnh 
hưởng tới ý định đầu tư 

Ondraczek (2013) 
 NC1 

6.2 Nhu cầu mở rộng khả năng sử dụng điện 
ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

A.Chaianong và 
C.Pharino (2015) NC2 
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STT Thang đo Nguồn Mã 
hóa 

6.3 Nhu cầu kinh doanh thêm điện năng ảnh 
hưởng tới ý định đầu tư 

S.A. Malik, A. R. 
Ayop (2020) NC3 

6.4 Nhu cầu tăng tính an toàn cho việc sử 
dụng điện ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

D. Stevens và 
cộng sự (2018) NC4 

6.5 
Nhu cầu thể hiện việc nắm bắt xu hướng 
ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

Đinh Thị Trang 
và cộng sự 

(2021) 
NC5 

7 Đặc tính sản phẩm (Gồm có 9 biến quan sát) DT 

7.1 
Đặc điểm về các tấm pin ảnh hưởng tới ý 
định đầu tư 

Đinh Thị Trang 
và cộng sự 

(2021) 
DT1 

7.2 
Đặc điểm về nhà ở của tôi ảnh hưởng tới ý 
định đầu tư 

Mills, B.F., 
Schleich, J., 

(2009) 
DT2 

7.3 Đặc điểm về điều kiện tự nhiên ảnh hưởng 
tới ý định đầu tư 

A.Chaianong và 
C.Pharino (2015) DT3 

7.4 
Đặc điểm về tính hữu dụng của sản phẩm 
ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

Phạm Hồng 
Mạnh, Dương 

Văn Sơn (2020) 
DT4 

7.5 
Đặc điểm về những phụ kiện, khả năng 
thay thế ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

Đinh Thị Trang 
và cộng sự 

(2021) 
DT5 

7.6 Đặc điểm về độ an toàn ảnh hưởng tới ý 
định đầu tư 

A.Chaianong và 
C.Pharino (2015) DT6 

7.7 
Đặc điểm về sự thoải mái, dễ dàng khi sử 
dụng ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

Phạm Hồng 
Mạnh, Dương 

Văn Sơn (2020) 
DT7 

7.8 Việc sử dụng công nghệ mới ảnh hưởng 
tới ý định đầu tư 

S.A. Malik, A. R. 
Ayop (2020) DT8 

7.9 
Chế độ bảo hành và hậu mãi của hàng hóa 
ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

Đinh Thị Trang 
và cộng sự 

(2021) 
DT9 

8 Tính kinh tế (Gồm có 6 biến quan sát) KT 

8.1 
Giá cả của hệ thống ĐMTMN ảnh hưởng 
tới ý định đầu tư 

Anke Jackson và 
cộng sự (2019) 

 
KT1 

8.2 Thu nhập HGĐ ảnh hưởng tới ý định đầu 
tư 

Ondraczek 
(2013) KT2 

8.3 Chương trình khuyến mại của các hãng 
ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

Ý kiến chuyên 
gia KT3 

8.4 Những khoản thu nhập thêm do bán điện 
thừa hoà lưới ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

S.A. Malik, A. R. 
Ayop (2020) KT3 
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STT Thang đo Nguồn Mã 
hóa 

8.5 

Chi phí sửa chữa ảnh hưởng tới ý định 
đầu tư 

Lê Trần Thanh 
Liêm & Phạm 

Ngọc Nhàn 
(2020) 

KT5 

8.6 
Sự chênh lệch lợi ích giữa sử dụng 
ĐMTMN với điện lưới ảnh hưởng tới ý 
định đầu tư 

Anke Jackson và 
cộng sự (2019) 

 
KT6 

 Biến phụ thuộc 

9 Quyết đinh đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN (gồm có 3 biến quan 
sát) QD 

9.1 Tôi phải cân nhắc nhiều trong việc ra ý 
định đầu tư ĐMTMN 

 QD1 

9.2 Tôi muốn đầu tư ĐMTMN  QD2 

9.3 Tôi khuyến khích mọi người đầu tư 
ĐMTMN 

 QD3 

 

Về mặt hình thức, bản câu hỏi được in trên khổ giấy A4, được trình bày rõ 

ràng, dễ đọc, dễ hiểu và bao gồm những nội dung chính của thang đo đã nêu ở trên. 

3.2.2.4. Thời gian thực hiện: 6 tháng (từ 5/2021 – 11/2021) 

3.2.2.5. Chọn mẫu 

- Quy mô mẫu: 500 phần tử mẫu 

Tổng thể đối tượng nghiên cứu 

Như phân tích về đối tượng khảo sát, việc lựa chọn mẫu sẽ được thực hiện ở 

Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi có thể dễ dàng tìm chọn mẫu phù hợp 

và có thể đại diện tốt nhất cho việc nghiên cứu ở Việt Nam. 

Quy mô tổng thể của đối tượng nghiên cứu được xác định dựa trên số lượng 

các HGĐ đã lắp đặt hệ thống ĐMTMN trong những năm gần đây (2018 – 2020) và 

công thức tính kích thước mẫu mà các nhà nghiên cứu về xác suất thống kê đưa ra. 

Kích cỡ mẫu 

Hiện nay, việc xác định kích thước mẫu bao nhiêu là phù hợp vẫn chưa được 

xác định rõ ràng. Comrey, Lee (1992) thì không đưa ra một con số cố định mà đưa ra 

các con số khác nhau với các nhận định tương ứng: 100 = tệ, 200 = khá, 300 = tốt, 500 

= rất tốt, 1.000 hoặc hơn = tuyệt vời [69]. Phương pháp chọn mẫu của Habing (2003) 
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cho rằng mỗi biến đo lường cần tối thiểu 5 quan sát [86]. Cách xác định kích cỡ mẫu 

của Hair và cộng sự (1998) tối thiểu phải là 50, và tỷ lệ quan sát phải là 5:1, nghĩa là 

mỗi biến đo lường cần có tối thiểu 5 quan sát [87]. Trong khi Hoàng Trọng và Chu 

Nguyễn Mộng Ngọc (2005) thì cho rằng tỷ lệ đó là 4 hay 5 [39]. Trong đề tài luận văn 

có tất cả 43 biến quan sát, vì vậy số mẫu tối thiểu cần thiết là 43 * 5 = 215 mẫu.  

Một cách xác định cỡ mẫu khác được Yamane Taro (1967) đưa ra trong trường 

hợp không rõ ràng về tổng thể [163].  

 

 

 

Trong đó: 

n: kích thước mẫu cần xác định. 

Z: giá trị tra bảng phân phối Z dựa vào độ tin cậy lựa chọn. Thông thường, độ 

tin cậy được sử dụng là 95% tương ứng với Z = 1.96. 

p: tỷ lệ ước lượng cỡ mẫu n thành công. Thường chúng ta chọn p = 0.5 để tích 

số p(1-p) là lớn nhất, điều này đảm bảo an toàn cho mẫu n ước lượng. 

e: sai số cho phép. Thường ba tỷ lệ sai số hay sử dụng là: ±0.1 (1%), ±0.05 

(5%), ±0.1 (10%), trong đó mức phổ biến nhất là ±0.05. 

Trong nghiên cứu của luận án, việc xác định chính xác tổng thể lượng HGĐ 

đã lắp đặt hệ thống ĐMTMN tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh rất khó bởi số liệu báo 

cáo của EVNHN và EVNHCM chỉ mang tính tương đối và bao gồm nhiều đối tượng 

khác nhau. Chính vì thế, theo công thức trên, cỡ mẫu tối thiểu cần có để nghiên cứu 

phải là: 

 

 

Tuy nhiên, để đảm bảo sự chênh lệch giữa số phiếu phát ra và thu về không 

ảnh hưởng tới quy mô mẫu chuẩn nên tác giả đã thực hiện phát ra 500 phiếu khảo sát 

(cũng là phương pháp tính mẫu tốt nhất trong các phương pháp tính mẫu của thống 

kê học đã nêu ở trên) Số phiếu thực thu về sau khi làm sạch là 450 phiếu.  
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Phương pháp chọn mẫu 

Mẫu điều tra được chọn theo phương pháp lấy mẫu phi ngẫu nhiên, thuận tiện 

kết hợp với phương pháp lấy mẫu chia phần. Tác giả lựa chọn và tiến hành phỏng vấn 

những người đã quyết định lắp đặt hệ thống ĐMTMN tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí 

Minh (dựa trên danh sách khách hàng của các DN cung cấp hệ thống ĐMTMN như 

Growatt New Energy, Intech Energy, Givasolar, GP Solar, Võ Gia Solar…). 

Chọn mẫu phi ngẫu nhiên (hay chọn mẫu phi xác suất). Do hạn chế của việc 

nghiên cứu là nghiên cứu những HGĐ lắp đặt hệ thống ĐMTMN tại Hà Nội và 

TPHCM nên tác giả tiến hành phỏng vấn những người đang sở hữu tại một thời điểm 

khảo sát và ở những khu vực cụ thể. Có nhiều HGĐ phù hợp với điều kiện đối tượng 

khảo sát nhưng khó hoặc không gặp thì không được phỏng vấn. 

Đối với việc nghiên cứu của luận án, tác giả lựa chọn việc chọn mẫu thuận 

tiện, lấy mẫu dựa trên sự thuận lợi, dễ tiếp cận của đối tượng như tại các địa điểm hệ 

thống ĐMTMN,.. để xin thực hiện cuộc phỏng vấn. Nếu người được phỏng vấn không 

đồng ý thì sẽ chuyển sang đối tượng khác. 

Đối tượng mẫu 

Do số lượng HGĐ lắp đặt ĐMTMN ở TP Hồ Chí Minh nhiều hơn Hà Nội nên 

đối tượng mẫu được phân phối cụ thể như sau: 

Bảng 3.3: Thống kê đối tượng mẫu 

Địa điểm Số phiếu phát  Số phiếu thu về 

Hà Nội 125 123 

TP HCM 375 327 

Tổng cộng  500 450 

 

Đặc điểm nhân khẩu học của mẫu 

Cấu trúc của mẫu điều tra được chia và thống kê theo các tiêu chí như giới 

tính, độ tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn và thu nhập cá nhân.  

* Về giới tính 

Hình 3.3 cho thấy mẫu được chọn khá đồng đều cả nam và nữ. Tuy nhiên, các 

đáp viên là nam có phần nhiều hơn. Nếu số đáp viên nữ chiếm 46% thì đáp viên nam 
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nhiều hơn tới 54%. Mặc dù tác giả cố gắng phát phiếu khảo sát cân bằng để khảo 

nghiệm sự khác biệt về quan điểm của hai nhóm giới tính nhưng số lượng nam giới 

quyết định lắp đặt hệ thống ĐMTMN vẫn luôn nhiều hơn.  

 

 

 

 

 

 
Nguồn: Khảo sát của tác giả 

Hình 3.3: Kết quả khảo sát theo cơ cấu giới tính 

* Về độ tuổi 

Số lượng khảo sát lớn nhất là ở độ tuổi từ 35 - 44 (chiếm đến 32.03%), tiếp 

theo là độ tuổi từ 45 - 54 chiếm 22.02% và độ tuổi từ 25-34 (chiếm 20.42%), độ tuổi 

trên 50 chiếm tỷ lệ nhỏ khoảng 7,11%. Qua đó, có thể thấy độ tuổi của những người 

lắp đặt hệ thống ĐMTMN thường là trẻ nhưng cũng là những người đã có sự ổn định 

về thu nhập. 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 

Hình 3.4: Kết quả khảo sát theo độ tuổi 

* Về trình độ học vấn 

Hình 3.5 cho thấy trình độ học vấn của những người ý định đầu tư lắp đặt hệ 

thống ĐMTMN trong khảo sát phần lớn là Cao đẳng và Đại học. Tiếp theo là Trung 

cấp và tốt nghiệp phổ thông.  

Nam; 54%
Nữ; 46%

18-24
18%

25-34
21%

35-44
32%

45-54
22%

>54
7%
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Nguồn: Khảo sát của tác giả 

Hình 3.5: Kết quả khảo sát theo trình độ học vấn 

* Về thu nhập 

 

 

 

 

 

 
Nguồn: Khảo sát của tác giả 

Hình 3.6: Kết quả khảo sát theo thu nhập 

Thu nhập thường thể hiện địa vị của những chủ hộ. Phần lớn người trả lời được 

khảo sát có thu nhập khá và cao (từ trên 30 triệu đồng/tháng). Ít nhất là người trả lời 

có thu nhập dưới 20 triệu (chiếm 11.5%). Số người có thu nhập trung bình 20 - 30 

triệu một tháng chiếm 21.8%. 

* Về nghề nghiệp 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 

Hình 3.7: Kết quả khảo sát theo nghề nghiệp 

Dưới 20 triệu; 
11,50%

20 - 30 triệu; 
23,80%

30 - 50 triệu; 
34,60%

Trên 50 triệu; 
30,10%

Phổ thông
16,70%

Trung cấp
13,80%

Cao đẳng
20,40%

Đại học
41,1%

Trên đại học
8,00%

Cán bộ quản lý
14%

Kinh doanh
23%

Viên chức
15%

Kỹ sư, bác sĩ, giáo 
viên
22%

Lao động tự do
17%

Văn hóa, nghệ thuật
9%
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Như cách thức lựa chọn đối tượng khảo sát, số lượng các đáp viên ở các nhóm 

nghề nghiệp được lựa chọn khá tương đương nhau. Điều này thể hiện sự đa dạng của 

đáp viên về nghề nghiệp, có thể đại diện được cho đa số và cũng giúp luận án đánh 

giá tốt nhất sự khác biệt về quan điểm của các nhóm nghề nghiệp khi đưa ra ý định 

đầu tư ĐMTMN ở Việt Nam. 

3.2.2.5. Phương pháp nghiên cứu 

Làm sạch và mã hóa dữ liệu 

Sau khi tiến hành cuộc khảo sát, những bảng hỏi thu thập được sẽ được làm sạch 

và nhập vào cơ sở dữ liệu. Những bảng trả lời không đầy đủ hoặc có lỗi trả lời sẽ bị 

loại bỏ đảm bảo dữ liệu sau khi làm sạch có đủ độ tin cậy để đưa vào phân tích. 

Phân tích dữ liệu sơ cấp 

Việc phân tích dữ liệu sơ cấp được thực hiện bằng nhiều phương pháp khác 

nhau như: Phân tích hệ số tin cậy của các thang đo, phân tích thống kê mô tả về phản 

hồi của đối tượng khảo sát về thực trạng ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN ở Việt 

Nam, phân tích yếu tố khám phá EFA, phân tích hồi quy tuyến tính mức độ ảnh hưởng 

của các nhân tố, phân tích phương sai một yếu tố và kiểm định mối quan hệ giữa các 

biến nhân khẩu học và ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN. Cụ thể như sau: 

Phân tích hệ số tin cậy của các thang đo 

Phương pháp phân tích hệ số tin cậy (Cronbach Anpha) được sử dụng để đánh 

giá mức độ tin cậy của các thang đo. Phương pháp này giúp loại bỏ các biến quan sát 

không đủ độ tin cậy (có hệ số tương biến và tổng biến nhỏ hơn 0,3). Nếu Cronbach 

Anpha ≥ 0.5 thì được coi là đạt độ tin cậy. Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng 

Ngọc (2005), các thang đo có hệ số Cronbach Anpha từ 0.6 trở lên cũng có thể sử dụng 

được trong bối cảnh nghiên cứu là mới hoặc mới với người được phỏng vấn [39]. Đối 

với đề tài nghiên cứu mang tính chất khám phá thì sẽ lấy chuẩn hệ số Cronbach Anpha 

≥ 0.6.  

Phân tích yếu tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) 

Phương pháp này giúp tìm ra sự kết hợp có ý nghĩa giữa các biến. Phân tích 

yếu tố nhằm rút gọn tập hợp nhiều biến thành một số biến tương đối ít hơn, giúp cho 

nghiên cứu có được một bộ biến số có ý nghĩa hơn. Đồng thời, kiểm tra độ tin cậy 
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của các biến trong một thang đo. Khi thực hiện kỹ thuật này, những biến quan sát có 

trọng số (factor loading) nhỏ hơn 0.5 sẽ bị loại bỏ và chỉ giữ lại nhưng biến có tổng 

phương sai trích >50%. Trong phân tích yếu tố (EFA), phương pháp Principal Axis 

Factoring với phép quay Varimax và điểm dừng khi trích các yếu tố có Eigenvalue là 

1, và cho phép rút ra trọng số của các biến quan sát (factor loading) để tiến hành so 

sánh loại bỏ hay giữ lại trong nghiên cứu [39]. Bước này giúp xác định số lượng các 

yếu tố tác động tới ý định đầu tư vào hệ thống ĐMTMN. Thủ tục này cũng giúp hình 

thành một số nhóm yếu tố mới dựa trên việc kết hợp và gộp các biến quan sát của các 

yếu tố được đưa vào phân tích. 

* Phân tích nhân tố khẳng định CFA  

CFA xây dựng với những cấu trúc biến tiềm ẩn. Mối quan hệ hay giả thuyết 

(có được từ lý thuyết) giữa biến quan sát và nhân tố cơ sở được mặc nhiên thừa nhận 

khi tiến hành kiểm định thống kê. Như vậy, CFA là bước tiếp theo của EFA nhằm 

kiểm định xem có một mô hình lý thuyết có trước làm nền tảng cho một tập hợp các 

quan sát không. CFA cũng là một dạng của SEM. Khi xây dựng CFA, các biến quan 

sát cũng là các biến chỉ báo trong mô hình đo lường, bởi vì chúng cùng tải lên khái 

niệm lý thuyết cơ sở [87]. Phương pháp phân tích nhân tố khẳng định CFA chấp nhận 

các giả thuyết của luận án, được xác định căn cứ theo quan hệ giữa mỗi biến và những 

biến tiềm ẩn bên trong biến độc lập tác động tới biến phụ thuộc [87] 

Các chỉ số phân tích như sau: CMIN/df £ 2 là tốt CMIN/df £ 5 là chấp nhận được; 

CFI ³ 0.9 là tốt, CFI ³ 0.95 là rất tốt và CFI ³ 0.8 là chấp nhận được; GFI ³ 0.9 là tốt, 

GFI ³ 0.95 là rất tốt; RMSEA £ 0.08 là tốt, RMSEA £ 0.03 là rất tốt; PCLOSE ³ 0.05 là 

tốt, PCLOSE ³ 0.01 là chấp nhận được [87]. 

Phân tích hồi quy mức độ ảnh hưởng của các nhân tố 

Phương pháp này sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính SEM nhằm kiểm định 

mô hình nghiên cứu, xem xét sự tồn tại của mô hình khi có sự tác động đồng thời của 

nhiều biến độc lập và biến phụ thuộc. 

Để kiểm định mối quan hệ này, Phương pháp tương quan Pearson được sử 

dụng để đánh giá mối liên hệ.  
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r được dùng để ước lượng hướng và độ mạnh của mối quan hệ giữa biến độc 

lập và biến phụ thuộc. r nằm trong khoảng -1≤ r ≤ 1 

||r| > 0.8: tương quan mạnh 

|r| = 0.4 – 0.8: Tương quan trung bình 

|r| < 0.4: tương quan yếu 

r càng lớn thì tương quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc càng chặt chẽ 

0< r ≤ 1: gọi là tương quan tuyến tính thuận 

- 1≤ r ≤ 0: gọi là tương quan tuyến tính nghịch 

Sau khi thang đo của các yếu tố được kiểm định sẽ kiểm định các giả thuyết 

mô hình cấu trúc và độ phù hợp tổng thể mô hình. 

Phân tích phương sai một yếu tố ANOVA (Analysis of Variance & T - test) 

Thực hiện giữa các nhóm đối tượng khác nhau với các thành phần của mô hình cấu 

trúc đã được kiểm định nhằm tìm ra sự khác biệt có ý nghĩa của một vài nhóm cụ thể. 

Kiểm định mối liên hệ giữa các biến nhân khẩu học với ý định đầu tư vào hệ 

thống ĐMTMN ở Việt Nam 

Phương pháp phân tích được sử dụng là phương pháp kiểm định Chi-bình 

phương (χ2), với giả thuyết thống kê H0 và H1 và mức ý nghĩa α = 0.05. Trong trường 

hợp chỉ số P (p-value) hay chỉ số Sig. trong SPSS có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng mức 

ý nghĩa α, giả thuyết H0 bị bác bỏ và ngược lại. Với thủ tục kiểm định này, nghiên 

cứu có thể đánh giá sự khác biệt về xu hướng hành vi giữa các nhóm nhân khẩu học. 

Tiểu kết chương 3 

Chương 3 thiết kế nghiên cứu bắt đầu từ việc xây dựng mô hình nghiên cứu. 

Các giả thuyết nghiên cứu được đặt ra từ kết quả khung lý luận về các yếu tố tác động 

tới đầu tư của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN. Mô hình nghiên cứu được xác định gồm 

8 biến độc lập là: tính rủi ro, quan điểm bảo vệ môi trường, xu hướng tiêu dùng xã 

hội, nhóm tham khảo, chính sách của chính phủ, nhu cầu và động cơ sử dụng, đặc 

tính sản phẩm, tính kinh tế tác động tới một biến phụ thuộc là ý định đầu tư trong lĩnh 

vực ĐMTMN. 

Chương 3 cũng thể hiện rõ ràng quy trình nghiên cứu của luận án với các giai 

đoạn. Kết quả giai đoạn nghiên cứu thứ nhất là xây dựng bảng hỏi, xác định đối tượng 
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khảo sát, thiết kế thang đo và các thành phần biến quan sát. Giai đoạn nghiên cứu thứ 

hai thực hiện khảo sát thu về dữ liệu sơ cấp để sử dụng cho việc phân tích của luận 

án. Luận án sử dụng phân tích mô hình SEM để đạt được những mục tiêu nghiên cứu 

của mình. 
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CHƯƠNG 4 

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI Ý ĐỊNH ĐẦU TƯ ĐIỆN  

MẶT TRỜI MÁI NHÀ CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ở CÁC ĐÔ THỊ LỚN  

TẠI VIỆT NAM 

 

4.1. Thực trạng phát triển điện mặt trời mái nhà ở Việt Nam 

4.1.1. Quy mô phát triển điện mặt trời mái nhà ở Việt Nam 

Hiện nay, điện mặt trời nói chung và ĐMTMN nói riêng đang được quan tâm 

rất nhiều và dần trở nên phổ biến hơn, góp phần vào tăng trưởng lưới điện quốc gia. 

Trong đó, ĐMTMN được ứng dụng nhiều hơn ở các tỉnh thành phía Nam bởi số ngày 

nắng trong năm nhiều hơn. Tuy nhiên, việc ứng dụng ĐMTMN cũng đang được quan 

tâm và triển khai lắp đặt nhiều hơn ở khu vực phía Bắc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: IRENA, 2022 

Hình 4.1. Các quốc gia có công suất lắp đặt điện mặt trời cao nhất thế giới 

Theo IRENA, Việt Nam đứng trong top 10 quốc gia có công suất lắp đặt năng 

lượng mặt trời cao nhất thế giới. Mặc dù bắt đầu nghiên cứu, triển khai khá muộn nhưng 

cho đến nay, Việt Nam cũng là nước có công suất điện mặt trời được lắp đặt toàn diện 

nhất ở Đông Nam Á với 16.500 MW được sản xuất trong năm 2020. Đó là bởi qp lực 

thiếu điện cùng mong muốn thay thế điện than bằng những nguồn NLTT có sẵn. Tiềm 
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năng điện mặt trời cao và các khoản đầu tư vào năng lượng xanh đang được minh 

chứng rất rõ nét. 

Đến hết năm 2020, Tổng công ty điện lực Việt Nam đã thực hiện thanh toán 

tiền mua ĐMTMN cho 19,685 khách hàng, với tổng số tiền là 350.6 tỷ đồng, tương 

ứng sản lượng điện phát lên lưới là 171,14 triệu kWh. Ở phía Bắc, công suất lắp đặt 

ĐMTMN của các HGĐ đã tăng, tổng công suất lắp đặt là 23.1MWp, đạt 46.2% kế 

hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao năm 2020 [34]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: VEPG, EVN (2020); Đơn vị: MWp 

Hình 4.2. Tăng trưởng lắp đặt ĐMTMN ở Việt Nam năm 2020 

Theo báo cáo của EVN, đến hết ngày 31/12/2020 đã có 83,000 công trình 

ĐMTMN đã được đấu nối vào hệ thống điện với tổng công suất lắp đặt lên tới gần 

9,296 MWp. Tổng sản lượng phát điện lên lưới từ ĐMTMN lũy kế đến hết năm 2020 

đã đạt hơn 1.15 tỷ kWh, góp phần đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. 

Đến 14/12/2021, đã có 104,282 dự án được lắp đặt tổng công suất 9,580 MWp, sản 

lượng phát lên lưới hơn 3.57 tỷ MWh. Theo số liệu thống kê, toàn bộ sản lượng điện 

phát từ điện mặt trời trên toàn quốc trong cả năm 2020 là 10.6 tỷ kWh (trong đó riêng 

ĐMTMN là 1.16 tỷ kWh), chiếm khoảng 4,3% tổng sản lượng huy động nguồn toàn 

hệ thống điện quốc gia. Số tiền đầu tư cho ĐMTMN lên khoảng 115 tỷ đồng [34].  

Ở những đô thị phía Nam có số giờ nắng trung bình cả năm lớn (khoảng 

2,249.2 giờ/năm), việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN dù chưa được hoà lưới bán điện 

cũng đã giúp các HGĐ tiết kiệm tới 2/3 chi phí so với mua điện thông thường đã tạo 
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ra những thay đổi lớn trong sinh hoạt người dân. Việc lắp đặt tấm pin ĐMTMN còn 

giúp các mái nhà mát hơn. Đây là động lực khiến cho các HGĐ ở Cần Thơ, Thành 

phố Hồ Chí Minh… tích cực đầu tư.  

Như vậy, các HGĐ khi đầu tư vào ĐMTMN ở Việt Nam không chỉ có lợi trong 

việc tự cung tự cấp điện mà còn có thể thêm nguồn thu nhập từ việc hoà lưới điện 

quốc gia (đặc biệt là khu vực miền Nam) nếu chính phủ hỗ trợ về chính sách. 

Hiện tại, Việt Nam có 9 nhà máy sản xuất tấm mô đun quang điện (PV), trong 

đó chỉ có hai công ty do Việt Nam làm chủ, đó là: IREX Solar (Vũng Tàu) và Công 

ty CP năng lượng Mặt Trời Đỏ (TP Hồ Chí Minh). Các tấm pin năng lượng mặt trời 

nhập khẩu từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Na Uy, Ấn Độ, Singapore, 

Trung Quốc và do các DN FDI sản xuất chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trên thị trường 

Việt Nam. 

Nhờ có chính sách cho phép nối lưới điện và mua điện từ hệ thống ĐMTMN 

được đầu tư bởi các HGĐ nên từ năm 2017 đến 2021, ĐMTMN đã tăng trưởng rất 

mạnh mẽ ở Việt Nam, mang lại lợi ích cho cả các HGĐ đầu tư và EVN. Điều này 

chứng tỏ xu hướng phát triển ĐMTMN là tất yếu khách quan ở Việt Nam. 

4.1.2. Thực trạng lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà ở Hà Nội và thành 

phố Hồ Chí Minh 

Ở Hà Nội, đặc điểm tự nhiên có đủ 4 mùa nên vào mùa đông, xuân, số lượng 

ngày có nắng không nhiều, tổng lượng bức xạ nhiệt mặt trời không đều trong cả năm 

và thấp hơn so với các nơi khác. Tuy nhiên, ngay cả phía Bắc thì khí hậu nhiệt đới 

vẫn giúp Hà Nội có đủ điều kiện để tận dụng nguồn NLTT này để tạo điện năng cho 

các HGĐ (với số giờ nắng trong năm cao (khoảng 1600-1800 giờ) và lượng bức xạ 

mặt trời khoảng 4-4.5kWh/m2/ngày).  

Công nghệ sản xuất điện mặt trời mới hiện nay là hấp thụ quang năng chứ không 

phải nhiệt năng nên chỉ cần có ánh sáng mặt trời là có thể tạo ra điện (dù sản lượng 

không quá cao) nên việc lắp đặt ĐMTMN ở các HGD tại Hà Nội vẫn rất khả thi.  

Hà Nội là nơi có lượng tiêu thụ điện cao nhất ở phía Bắc và nằm trong tốp 

những tỉnh thành có lượng tiêu thụ điện cao trong cả nước. Chính vì vậy, tình trạng 

thiếu điện vẫn xảy ra thường xuyên nhất là vào những ngày nắng nóng. Hiện tượng 
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cắt điện luân phiên làm ảnh hưởng nhiều tới sản xuất và sinh hoạt của người dân. 

Việc tìm một nguồn điện bổ sung là hết sức cần thiết và mang tính chủ động cao cho 

các HGĐ. Bên cạnh đó, ĐMTMN được tính toán mang lại khá nhiều lợi ích từ việc 

tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường tới ứng phó biến đổi khí hậu cũng như tiết kiệm 

điện năng trên lưới điện quốc gia đã khiến nhiều HGĐ quan tâm hiện nay. 

Là hai thành phố lớn nhất Việt Nam, số lượng các toà nhà cao tầng gần như 

đã phủ khắp Hà Nội và TP HCM theo quy hoạch nhưng số lượng nhà đất vẫn rất lớn, 

nhất là các vùng ngoại thành. Vì thế, việc phát triển ĐMTMN ở các thành phố lớn 

nói chung và Hà Nội, TP HCM nói riêng vẫn rất tiềm năng.  

Luỹ kế hết tháng 7/2019, số lượng hệ thống ĐMTMN được lắp đặt và nối lưới 

là 2020. Hết tháng 12 năm 2020, con số này là 2101 với tổng công suất lắp đặt lên tới 

35.78MWp. Tổng sản lượng phát điện lên lưới từ ĐMTMN luỹ kế đến hết tháng 

1/2021 là 5.3 triệu kWh [34]. Có thể thấy, số lượng hệ thống ĐMTMN ở Hà Nội là 

khá nhỏ trong tổng số lắp đặt toàn quốc.  

Ngược lại, TP Hồ Chí Minh lại là nơi nhận được nhiều ánh sáng và bức xạ mặt 

trời nhất tại Việt Nam. Đây là nơi hoàn toàn lý tưởng để các HGĐ lắp đặt hệ thống 

ĐMTMN với hiệu quả cao. Theo số liệu từ Chương trình năng lượng xanh TP. Hồ 

Chí Minh, lượng bức xạ trung bình của thành phố khoảng 1581 kWh/m2/năm; cao 

nhất là 6.3 kWh/m2/ngày vào tháng 2 và thấp nhất là 3.3 kWh/m2/ngày vào tháng 7. 

Số giờ nắng trung bình trong tháng dao động từ 100-300 giờ, liên tục trong suốt cả 

năm. Chênh lệch chi phí giữa sử dụng điện lưới và sử dụng ĐMTMN khá nhiều (cứ 

một gia đình có mức tiêu thụ điện lưới khoảng 5 triệu đồng/tháng thì sẽ tiết kiệm 

được gần 2 triệu nếu lắp đặt hệ thống ĐMTMN. Đây là động lực rất lớn cho các HGĐ. 

Bên cạnh đó, từ năm 2018 – 2020, chính sách khuyến khích ĐMTMN của chính phủ 

và tuyên truyền tích cực của EVNHCM đã khiến số lượng các HGĐ đầu tư vào 

ĐMTMN và hoà lưới điện tăng lên mạnh mẽ [34]. 

Khác với Hà Nội, tốc độ đầu tư vào ĐMTMN ở TPHCM rất lớn. Một mặt nhờ 

lợi thế về tự nhiên, mặt khác là bởi chính sách khuyến khích phát điện ĐMTMN của 

Chính phủ từ sau năm 2017. Có thể thấy, năm 2013, ĐMTMN đã có mặt ở đây và tốc 

độ tăng trưởng năm 2014 mới là 37.5% nhưng đến năm 2015 đã lên tới 168%. Chỉ 
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khi  đấu nối lưới điện với giá điện ưu đãi mang lại lợi ích đầu tư lớn cho các HGĐ thì 

lượng hệ thống ĐMTMN đã tăng lên kỷ lục gấp gần 10 lần vào năm 2018. Hết năm 

2020, chính sách mua điện và cho đấu nối điện lưới của Chính phủ bị dừng lại đã gây 

tác động 2 mặt. Một mặt, nhiều HGĐ cố lắp đặt trước 31/12/2020 để được hưởng ưu 

đãi. Mặt khác, họ dừng ý định lắp đặt bởi sợ rủi ro về đầu tư. Chính vì vậy, đến 

8/2021, tốc độ tăng công suất ĐMTMN gấp 4.5 lần so với 2019. 

Bảng 4.1. Công suất điện mặt trời mái nhà đấu nối lưới điện tại 

Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2013 – 2021 

Đơn vị: kWp, % 

Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 8/2021 

Công suất  200 275 739 1434 2129 23109 65417 365330 

Tăng trưởng  37.5 168.7 94.0 48.5 985.4 183.1 458.5 

Nguồn: EVNHCM (2022) 

Là thành phố lớn nhất Việt Nam, với số lượng doanh nghiệp và dân cư tập 

trung cao, lượng điện tiêu thụ điện của TPHCM cũng lớn nhất. Tốc độ tăng trưởng 

sản lượng điện tiêu thụ giai đoạn 2015 - 2019 đạt khoảng 5% – 6%/năm, tương ứng 

với tốc độ tăng trưởng GRDP khoảng 7% - 9%/năm. Với tốc độ như vậy, việc đáp 

ứng đầy đủ nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt trong thời gian tới sẽ khó khăn 

hơn. Mặc dù nỗ lực đầu tư phát triển điện lưới nhưng ĐMTMN cũng là một giải pháp 

hiệu quả cho cả ENVHCM và các HGĐ. Chính vì vậy, EVNHCM đã động viên, 

khuyến khích các HGĐ lắp đặt hệ thống ĐMTMN nếu có đủ điều kiện.  

Như vậy, trong giai đoạn 2017 – 2020, chính sách khuyến khích phát triển 

ĐMTMN của Chính phủ đã làm các HGĐ ở cả Hà Nội và TPHCM quan tâm và tăng 

ý định đầu tư nhưng cũng có những đặc điểm khác nhau hai thành phố. Điều này gây 

ra không chỉ bởi đặc tính điều kiện tự nhiên mà còn bởi nhận thức chủ quan của các 

HGĐ, nhất là những đánh giá về độ rủi ro trong đầu tư khi đưa ra quyết định lắp đặt. 

4.1.3. Chính sách phát triển ĐMTMN ở Việt Nam 

* Khuyến khích đầu tư ĐMTMN của Chính phủ 

Ngày 6/4/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 13/2020/QĐ-

TTg về cơ chế khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam, thay thế cho Quyết 
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định số 11/2017/QĐ-TTg ngày 11/4/2017 đã hết hiệu lực từ ngày 30/6/2019. Trong 

đó, giá mua bán điện đối với các dự án ĐMTMN là 1.943 đồng/kwh được áp dụng 

cho tất cả các dự án đưa vào vận hành từ ngày 1/7/2019 đến 31/12/2020 và có hiệu 

lực trong vòng 20 năm. Bởi đây là chính sách khuyến khích HGĐ lắp đặt ĐMTMN 

nên giá này cao hơn các loại điện mặt trời khác. Điều này giúp cho chi phí đầu tư cho 

ĐMTMN trong vài năm trở lại đây liên tục giảm. Theo tính toán của các HGĐ, chi 

phí cho việc đầu tư hệ thống ĐMTMN đã giảm khoảng 40% vào năm 2020 so với 

2019. Điều này càng thúc đẩy phát triển ĐMTMN kể cả nơi có điều kiện tự nhiên 

không thuận lợi trong cả nước là miền Bắc.  

Ngay sau đó, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản số 414/TTg-CN ngày 08 

tháng 4 năm 2020 chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định này, trong đó yêu cầu Bộ 

Công Thương cùng các Bộ, ngành, địa phương có liên quan quản lý chặt chẽ, công 

khai, minh bạch quy hoạch và đầu tư phát triển điện mặt trời ở nước ta theo đúng quy 

định, đảm bảo mục tiêu phát triển và hiệu quả kinh tế chung; kiên quyết chống tiêu 

cực, tham nhũng và các hành vi lợi dụng chính sách để trục lợi; xử lý nghiêm nếu có 

vi phạm. Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Công Thương đã ban 

hành Thông tư số 18/2020/TT-BCT ngày 17 tháng 7 năm 2020 quy định về phát triển 

dự án và hợp đồng mua bán điện mẫu áp dụng cho các dự án điện mặt trời; đồng thời, 

có hướng dẫn cụ thể về thực hiện phát triển ĐMTMN. 

FIT là cụm từ viết tắt của Feed-in Tariff, được hiểu là biểu giá điện hỗ trợ. 

Đây là một cơ chế chính sách được đưa ra nhằm khuyến khích phát triển các nguồn 

NLTT, tăng sức cạnh tranh của các nguồn năng lượng này với các nguồn năng lượng 

truyền thống. Hay nói cách khác, chính là việc chính phủ đưa ra mức giá thu mua 

ĐMTMN của các HGĐ bán lên lưới điện quốc gia. Cơ chế giá FIT 1 ra đời với mức 

giá mua điện mặt trời cho tất cả loại hình là 9.35 cent, hết hiệu lực từ ngày 30/6/2019 

(Theo Quyết định số 11). Cơ chế giá FIT 2 có hiệu lực từ 1/7/2019 đến hết ngày 

31/12/2020 (Theo Quyết định số 13). 

Năm 2021, dự thảo về cơ chế và giá điện năng lượng mặt trời Fit 3 đã được 

thực hiện. Trong đó, giá điện mặt trời áp mái năm 2021 giảm khoảng 18-30% so với 

mức giá điện mặt trời năm 2020. Giá ĐMTMN chỉ còn 5.89 – 6.84 cent/kWh với 
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từng loại công suất dự án. Tuy nhiên, Dự thảo này đã đề cập: Hệ thống ĐMTMN phải 

có hiệu suất tế bào quang điện (Solar cell) lớn hơn 20% hoặc các tấm pin lớn hơn 

19%, căn cứ về chứng nhận về Nguồn gốc xuất xứ, chất lượng hàng hóa, chứng nhận 

của nhà sản xuất tế bào module quang điện do Cơ quan quốc tế hoặc Cơ quan Quốc 

gia có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp theo tiêu chuẩn quốc tế hoặc tương đương. 

Nói cách khác, với chính sách này, những sản phẩm pin mặt trời kém chất lượng, 

không rõ xuất xứ sẽ không được xuất hiện trên các mái nhà ở Việt Nam. Điều này 

giảm bớt rất nhiều rủi ro cho việc đầu tư của các HGĐ. Ngoài ra, đối với hệ thống 

điện mặt trời trên mái nhà có công suất lớn hơn 100KWP, yêu cầu lượng điện tự dùng 

hàng tháng không nhỏ hơn 20% sản lượng phát trong tháng và được thanh toán tối đa 

80% sản lượng điện phát thực tế trong tháng của hệ thống. 

Các văn bản Số 1438/BKHĐT-KTCN ngày 9/3/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư; số 489/ĐTĐL-CP ngày 29/4/2022 của Cục Điều tiết Điện lực - Bộ Công Thương, 

các HGĐ và cá nhân lắp đặt ĐMTMN công suất nhỏ hơn 01 MW và có mức thu nhập 

bán điện cho EVN thấp (căn cứ vào mức thu nhập thấp của từng địa phương) đều 

nằm trong diện không phải đăng ký hộ kinh doanh. 

Tại Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch 225/KH-UBND về phát 

triển NLTT trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2021-2025. Trong đó nếu rõ đến năm 2025, 

tổng công suất nguồn ĐMTMN ước đạt khoảng 100MWp. Ưu tiên sử dụng điện mặt trời, 

khuyến khích các HGĐ và DN tham gia đầu tư ĐMTMN trên địa bàn thành phố.  

* Khuyến khích đầu tư ĐMTMN của các ngân hàng 

Ngoài ra, nắm bắt được nhu cầu lắp đặt điện mặt trời để giảm hóa đơn tiền 

điện, đồng thời cũng là kênh đầu tư hiệu quả và rủi ro thấp. Các ngân hàng cũng tham 

gia hỗ trợ HGĐ lắp đặt ĐMTMN bằng các gói tín dụng xanh, chủ đầu tư được vay 

tối đa bằng 70% giá trị bộ điện mặt trời, lãi suất ưu đãi dao động từ 7% đến 13%/năm, 

với thời gian vay tới 60 tháng và tài sản thế chấp chính là hệ điện mặt trời đã lắp đặt. 

Gói vay này đã hỗ trợ đắc lực cho các HGĐ tiếp cận với nguồn năng lượng xanh này, 

đồng thời làm tăng hiệu quả của nguồn vốn đầu tư ban đầu. 
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* Khuyến khích đầu tư ĐMTMN từ các doanh nghiệp cung cấp 

Nhiều doanh nghiệp cung cấp hệ thống ĐMTMN cũng khuyến khích HGĐ 

đầu tư bằng các hình thức khuyến mại, giảm giá hay hỗ trợ khách hàng tiếp cận với 

các nguồn vốn vay ưu đãi. Cụ thể, đối với những khách hàng của mình, Điện mặt trời 

CFS có chính sách hỗ trợ trọn gói thủ tục vay vốn ngân hàng đối với những bộ điện 

mặt trời có tổng mức đầu tư trên 300 triệu đồng, với lãi suất ưu đãi, để tạo điều kiện 

thuận lợi nhất cũng như tăng hiệu quả đầu tư khi lắp đặt hệ thống ĐMTMN. 

* Khuyến khích đầu tư ĐMTMN của các tổ chức phi chính phủ 

Ngoài các lợi ích về kinh tế, điện mặt trời nói chung và ĐMTMN nói riêng 

còn là giải pháp cho việc phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và xây dựng cuộc 

sống xanh. Nhắm đến mục tiêu này, đã có nhiều tổ chức phi chính phủ tại Việt Nam 

chung tay cùng thúc đẩy phát triển năng lượng bền vững. Những tổ chức này đã có 

cách tiếp cận khá gần gũi và những chính sách khuyến khích hết sức cụ thể để người 

dân sử dụng ĐMTMN. Nhiều tổ chức phi chính phủ đã có chương trình hỗ trợ chi phí 

lắp đặt để HGĐ dễ dàng tiếp cận với điện mặt trời. Khoản hỗ trợ không nhỏ là nguồn 

động lực thúc đẩy phát triển điện mặt trời trong toàn xã hội. 

Như vậy, đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN đang là xu hướng phát triển ở hiện 

tại và tương lai. Điều này dành được sự quan tâm rất nhiều của Chính phủ, các tổ 

chức, cá nhân trong cả nước. Tuy nhiên, chính sách không thống nhất và nhiều bất 

cập đã tạo ra những rủi ro cho ý định đầu tư ĐMTMN của HGĐ. 

4.1.4. Những rào cản phát triển điện mặt trời mái nhà ở Việt Nam 

Tuy nhiên, lĩnh vực ĐMTMN cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn.  

4.1.4.1. Rào cản về kỹ thuật 

Thứ nhất, mặc dù nếu căn cứ số liệu thống kê là tổng công suất điện mặt trời 

chiếm khoảng 25% công suất lắp đặt nguồn điện toàn hệ thống nhưng không phải lúc 

nào hệ thống ĐMTMN cũng có thể tạo ra điện năng. Hay nói cách khác, trong một ngày, 

lượng điện năng tạo ra không ổn định, chỉ có thể thực hiện vào ban ngày, những ngày có 

ánh sáng mặt trời. Bên cạnh đó, công suất tạo ra điện năng khác nhau phụ thuộc vào 

cường độ ánh sáng. Điều đó cho thấy, thời điểm tắt ánh sáng mặt trời, các HGĐ sẽ không 

thể dùng ĐMTMN một cách trực tiếp cũng sẽ gây khó khăn cho sinh hoạt.  
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Đặc biệt, ở Hà Nội và những tỉnh thành phía Bắc, mùa đông, xuân ít ánh nắng, 

ánh sáng ban ngày yếu sẽ làm giảm công suất điện khá nhiều. Nếu tổng công suất 

điện mặt trời trên cả nước là 16500 MW thì cũng đã tương đương khoảng 40% phụ 

tải toàn quốc vào lúc thấp điểm buổi trưa. 

Thứ hai, có thời điểm xảy ra hiện tượng thừa công suất vào giờ thấp điểm trưa 

khoảng từ 10h-14h (nhất là vào các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ lễ) do lúc này phụ tải 

xuống thấp nhưng bức xạ mặt trời lại tốt nhất trong ngày. Mặt khác, vào giờ cao điểm 

tối (khoảng từ 17h30-18h30) là thời điểm mà nhu cầu tiêu thụ điện cao nhất trong 

ngày, hệ thống điện cần một lượng công suất phát điện khá lớn nhưng lúc này khả 

năng đáp ứng của hàng chục nghìn MW điện mặt trời hầu như không còn. Vì vậy, để 

đáp ứng nhu cầu dùng điện thường xuyên của các HGĐ thì bắt buộc họ phải có thêm 

hệ thống hỗ trợ như hệ thống tích điện hay vẫn phải sử dụng thêm điện lưới vào thời 

điểm hệ thống ĐMTMN không thể làm việc. 

Ngoài chênh lệch về công suất phụ tải ở các thời điểm trong ngày, thì nhu cầu 

phụ tải giữa ngày làm việc và ngày nghỉ cũng có sự chênh lệch khá lớn. Chênh lệch 

công suất giữa ngày nghỉ và ngày thường có thể lên tới khoảng 5000MW. Để vận 

hành tốt hệ thống ĐMTMN thì phải có sự phối hợp giữa các HGĐ lắp đặt và lưới 

điện quốc gia. Trong đó, thời điểm hệ thống ĐMTMN tạo ra điện năng và không 

được sử dụng hết (vào ban ngày) thì HGĐ có thể bán vào lưới điện để cung cấp cho 

các cơ sở sản xuất đang hoạt động với công suất lớn. Khi hệ thống ĐMTMN không 

sản xuất được điện (vào tối hoặc các ngày thiếu ánh sáng mặt trời) thì HGĐ lại mua 

điện của lưới điện quốc gia. Khi việc kết hợp này còn vướng mắc thì sẽ cản trở lớn 

tới việc đầu tư ĐMTMN của các HGĐ. 

Thứ ba, hiện nay, hệ thống ĐMTMN chưa được sản xuất hoàn toàn ở Việt 

Nam mà chủ yếu là nhập khẩu. Điều đó làm cho việc cung cấp thiếu đi tính chủ động, 

đồng thời cũng khiến giá cả tăng cao.   

Thứ tư, hệ thống hạ tầng đường truyền tải điện quốc gia chưa đáp ứng được 

yêu cầu phát triển mạnh của điện mặt trời nói chung và ĐMTMN hoà lưới. Khi rất 

nhiều HGĐ lắp đặt ĐMTMN và truyền tải lên mạng lưới quốc gia vào thời điểm ban 
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ngày có thể gây ra quá tải điện vừa ảnh hưởng tới chất lượng truyền phát điện, vừa 

thiệt thòi cho các HGĐ.  

4.1.4.2. Rào cản về chính sách 

Thứ nhất, chính sách phát triển điện mái nhà không ổn định. Quyết định số 

13/2020/QĐ-TTg ngày 6/4/2020 hết hiệu lực, không còn áp dụng giá ưu đãi cho 

ĐMTMN, và ngành điện đã ngừng đấu nối ĐMTMN vào hệ thống điện. Sau khi quyết 

định hết hiệu lực, Chính phủ vẫn đang cân nhắc về cách thức triển khai kết hợp giữa 

ĐMTMN của HGĐ và lưới điện quốc gia nên không có thêm văn bản hướng dẫn đã 

hơn 1 năm nay khiến cho việc phát triển ĐMTMN bị gián đoạn. Việc chính phủ không 

đưa ra quy định mới đã khiến cả HGĐ đã lắp đặt và chưa lắp đặt đều gặp khó khăn 

trong tiếp cận ĐMTMN. Thêm vào đó, mỗi chính sách có hiệu lực quá ít. Ví dụ: Quyết 

định 13/2020 ban hành tháng 4/2020 nhưng hết hiệu lực vào tháng 12/2020. Điều này 

gây ra rủi ro cho các HGĐ khi thúc đẩy ý định đầu tư ĐMTMN bởi số tiền đầu tư lớn.  

Thứ hai, có rất nhiều điểm nghẽn trong chính sách gây rủi ro cho HGĐ lắp đặt 

ĐMTMN. Rõ ràng điểm nghẽn là không được đấu nối ĐMTMN vào lưới của điện 

lực. EVN thông báo dừng tiếp nhận đấu nối và ký kết hợp đồng mua bán điện, chứ 

không cấm lắp ĐMTMN. Tuy nhiên, nếu đầu tư, lắp đặt mà không được nối lưới thì 

chỉ còn cách phải có bộ lưu trữ điện và một số thiết bị kỹ thuật khác để ĐMTMN hoạt 

động độc lập. Điều này sẽ khiến chi phí đầu tư ĐMTMN tăng lên rất cao, không kinh 

tế. Sau thời gian 31/12/2020, công suất phát điện lên lưới (đối với những HGĐ đã 

được nối lưới từ trước) bị cắt giảm chỉ còn khoảng 70%. Nguồn vốn đầu tư lớn khiến 

các HGĐ phải chịu áp lực lãi suất ngân hàng ảnh hưởng nghiêm trọng tới kế hoạch 

tài chính gia đình.  

Thứ ba, chính việc sản xuất điện mặt trời nói chung và ĐMTMN nói riêng 

không được quy hoạch tổng thể đã gây nên những vấn đề chưa thể giải quyết được 

hiện nay. Các quy hoạch điện mặt trời mới ở cấp tỉnh và ở một số tỉnh thành phía 

Nam. Quy hoạch ĐMTMN cho các HGĐ hoàn toàn chưa được tính đến. Khi lượng 

đầu tư, lắp đặt hệ thống ĐMTMN của HGĐ tăng mạnh thì hệ thống hạ tầng lưới điện 

không thể đáp ứng được nhu cầu hoà lưới của họ gây ra bất cập phải dừng lại. Chính 

sách đang triển khai thì dừng đột ngột, các hỗ trợ hay hướng dẫn khác không được 
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ban hành gây rủi ro lớn cho các HGĐ trong việc đầu tư. Điều này thể hiện những hạn 

chế trong năng lực quản lý của các cơ quan Nhà nước, khiến mất lòng tin của các nhà 

đầu tư, gây tâm lý tiêu cục và ảnh hưởng nghiêm trọng tới mục tiêu chuyển đổi năng 

lượng quốc gia.  

4.1.4.3. Rào cản về kinh tế và tài chính 

Thứ nhất, vướng mắc lớn nhất trong các vấn đề về kinh tế, tài chính là trách 

nhiệm chia sẻ rủi ro tài chính không rõ ràng giữa các bên trong hợp đồng mua bán 

điện theo thông lệ quốc tế. Cụ thể như những thay đổi về chính sách thuế, phí, giá cả, 

quy hoạch, kế hoạch phát triển; rủi ro trong huy động vốn vay, lãi suất, tỷ giá hối 

đoái; hoặc rủi ro bất khả kháng như lũ lụt, động đất… ngoài tầm kiểm soát của các 

HGĐ lắp đặt ĐMTMN. Biểu giá điện liên tục thay đổi ảnh hưởng tới những tính toán 

tài chính khi đầu tư của HGĐ. 

Thứ hai, các HGĐ hoàn toàn không được hỗ trợ về tài chính khi lắp đặt 

ĐMTMN. Chi phí đầu tư lớn và họ hoàn toàn phải chi trả bằng tiền vốn tự có hoặc đi 

vay. Khi những rủi ro chính sách phát sinh, họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc 

trả nợ. Thậm chí có nhiều HGĐ có nhu cầu và đủ điều kiện mái nhà nhưng không thể 

lắp đặt hệ thống ĐMTMN vì không đủ tiền đầu tư. 

Như vậy, hiện nay, có rất nhiều rào cản cho phát triển ĐMTMN của các HGĐ. 

Điều này ảnh hưởng lớn tới ý định đầu tư vào lĩnh vực này. Nếu không có những giải 

pháp khắc phục thì ngành điện của Việt Nam đang đi trái với xu hướng phát triển 

NLTT của thế giới. 

4.2. Đánh giá ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN của HGĐ ở Việt Nam 

Theo khảo sát, khá nhiều HGĐ cho rằng họ phải dành nhiều thời gian tìm hiểu 

để có ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN (chiếm tới 46% tổng số người tham gia 

khảo sát Điều đó chứng tỏ việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN không đơn giản như việc 

mua sắm các loại HH thông thường khác trên thị trường. 
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Nguồn: Khảo sát của tác giả 

Hình 4.3. Đánh giá ý kiến “Tôi phải cân nhắc nhiều trong việc ra ý định đầu tư 

điện mặt trời mái nhà” 

Thông thường, HGĐ phải thu thập rất nhiều thông tin khác nhau về hệ thống 

này trên các kênh để xem xét và lựa chọn. Bên cạnh đó, không phải mọi HGĐ đều 

biết về hệ thống này hay có đủ điều kiện để lắp đặt. Vì thế, chỉ có 19.3% số người 

được hỏi khẳng định Tôi muốn đầu tư ĐMTMN. 

 

 

 

 

 

 
 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 

Hình 4.4. Đánh giá ý kiến “Tôi muốn đầu tư điện mặt trời mái nhà” 

Có tới 45.7% người được hỏi cho rằng họ phải cân nhắc rất nhiều việc có nên 

lắp đặt hệ thống ĐMTMN hay không. Điều này cho thấy nguồn thông tin là rất quan 

trọng đối với HGĐ. Họ phải cố gắng để loại bỏ tính rủi ro khi ý định đầu tư và sử 

dụng đồng tiền một cách hiệu quả nhất.  

Từ việc hiểu về ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN của các HGĐ, DN hay 

chính phủ đều có thể xác định được giải pháp để thúc đẩy đầu tư của HGĐ. Điều quan 
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trọng nhất là cần giúp HGĐ có đủ thông tin để rút ngắn thời gian cân nhắc trước khi 

ra ý định đầu tư. 

Bên cạnh việc suy tính và cân nhắc trước khi đưa ra ý định đầu tư, HGĐ còn 

có thể có phản ứng thay đổi quyết định. Tuy nhiên, chỉ có 26.4% khuyến khích người 

khác đầu tư ĐMTMN và 26.5% thì có ý kiến ngược lại. Phần lớn số người được khảo 

sát không đưa ra ý kiến khẳng định (47.3%). Điều này càng chứng tỏ HGĐ chưa chắc 

chắn được về lợi ích của việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN. Thông thường, HGĐ sau 

khi xác định được về tính kinh tế, nhu cầu và đặc tính sản phẩm, họ sẽ đưa ra quyết 

định cuối cùng. Tuy nhiên, có những yếu tố khác bên ngoài vẫn có thể ảnh hưởng 

làm thay đổi ý định đầu tư. Điều này được giải thích bởi sự lo sợ của HGĐ trước tính 

rủi ro của trong việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 

Hình 4.5. Đánh giá ý kiến “Tôi khuyến khích mọi người đầu tư ĐMTMN” 

Chính vì vậy, để đảm bảo thúc đẩy HGĐ có ý định đầu tư ĐMTMN, các DN 

cung cấp cần phải loại bỏ những yếu tố tác động như thái độ hành vi trong chăm sóc 

khách hàng, chế độ hậu mãi, những rủi ro tiềm ẩn mà khách hàng chưa biết.   

4.3. Thống kê mô tả về các yếu tố tác động tới ý định đầu tư trong lĩnh 

vực điện mặt trời mái nhà ở các đô thị lớn tại Việt Nam 

Xem xét kết quả khảo sát về các yếu tố tác động tới ý định đầu tư trong lĩnh 

vực ĐMTMN, có thể thấy những điểm sau: 
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Tất cả các biến quan sát, câu trả lời đều có giá trị chạy từ 1-5 (bảng PL3.1) cho 

thấy, quan điểm đánh giá về các yếu tố tác động tới ý định đầu tư trong lĩnh vực 

ĐMTMN của người được khảo sát có sự khác biệt rất lớn. Nhưng xét về mức trung 

bình thì các giả thuyết đặt ra đều được chấp nhận. Theo hình 4.6, biến đặc tính sản 

phẩm có giá trị trung bình thấp nhất. Biên độ dao động mức độ đánh giá của thang đo 

này cũng rất lớn. Cảm nhận đánh giá về biến này có sự khác biệt cao của những người 

tham gia khảo sát. Còn lại hầu hết đều có giá trị > 3 nghĩa là các nhận định đối với 

các biến độc lập khác nhận được nhiều sự đồng tình. Giá trị trung bình của các biến 

cũng có khoảng cách lớn (chạy từ 2.7 đến 4.01) cho thấy sự khác biệt về đánh giá 

giữa các yếu tố tác động.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Tính toán tổng hợp từ dữ liệu khảo sát của tác giả 

Hình 4.6. Giá trị trung bình thống kê mô tả của từng biến độc lập và  

biến phụ thuộc của mô hình nghiên cứu 

 

Giá trị cao nhất là đánh giá về xu hướng tiêu dùng xã hội (giá trị trung bình 

3,8). Khi xã hội có xu hướng tiêu dùng các sản phẩm thân thiện với môi trường và ưa 

chuộng việc sản xuất điện từ NLTT thì các HGĐ cũng sẽ quan tâm nhiều hơn tới việc 

sẽ đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN. Xu hướng xã hội tạo ra những tâm lý đám đông: 

nhà người khác có thì nhà mình cũng nên có, ảnh hưởng mạnh tới tâm lý tiêu dùng 

của các HGĐ. Cùng với đó, nhóm tham khảo cũng được đánh giá khá cao (giá trị 

trung bình 3,48) trong việc tác động tới ý định đầu tư sản phẩm tạo ra ĐMTMN của 
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HGĐ. Trong khi đó, giá trị trung bình đánh giá thấp nhất là đặc tính của sản phẩm 

(giá trị trung bình là 2.88). Việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN yêu cầu khá nhiều điều 

kiện như diện tích mái nhà tương ứng với công suất điện mong muốn, công nghệ sử 

dụng, phức tạp khi nối lưới… Mức độ đánh giá thấp thứ hai là nhu cầu và động cơ sử 

dụng. Nhiều HGĐ còn không biết đến những lợi ích mà hệ thống ĐMTMN mang lại 

hoặc họ không biết về công nghệ sản xuất ĐMTMN. Tính kinh tế cũng tương tự (giá 

trị trung bình 2,96). Những thông tin về tính kinh tế còn rất ít và chưa được phổ cập 

rộng rãi khiến các HGĐ khó phát sinh ý định đầu tư vào ĐMTMN. 

Phân tích chi tiết thống kê mô tả từng yếu tố tác động tới ý định đầu tư trong lĩnh 

vực ĐMTMN ở Việt Nam được trình bày ở Phụ lục 3 của luận án. Có thể thấy, mỗi 

nhân tố được những người tham gia phỏng vấn đánh giá với các mức độ khác nhau, thể 

hiện thực trạng của từng biến độc lập ảnh hưởng tới biến phụ thuộc.  

4.4. Đánh giá thang đo 

Độ tin cậy của các thang đo được đánh giá thông qua hệ số Cronbach’s Alpha. 

Thang đo được chấp nhận khi hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha từ 0.5 trở lên và sẽ loại 

những biến có hệ số tương quan biến tổng thấp hơn 0.3 làm cho hệ số Cronbach’s 

Alpha không đạt yêu cầu. 

Bảng 4.2: Độ tin cậy của các thang đo   

MS Thang đo Số biến 
quan sát 

Hệ số Cronbach’s 
Alpha Nhận xét 

RR Tính rủi ro 4 0.896  
(kết quả cuối) Tốt 

TN Quan điểm bảo vệ môi trường 3 0.878 Tốt 
XH Xu hướng tiêu dùng xã hội 3 0.898 Tốt 
TK Nhóm tham khảo 4 0.859 Tốt 
TH Chính sách của chính phủ 4 0,814 Tốt 
NC Nhu cầu và động cơ tiêu dùng 5 0,875 Tốt 
DT Đặc tính sản phẩm 9 0.900 Tốt 
KT Tính kinh tế 6 0.881 Tốt 

QD Ý định đầu tư trong lĩnh vực 
ĐMTMN 3 0.808 Tốt 

 

Bảng 4.2 cho thấy: các thang đo đều có hệ số Cronbach’s anpha lớn hơn 0,8 > 

0,6 nên có thể kết luận các thang đo được xây dựng khá tốt sau khi loại bỏ những biến 
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quan sát có độ tin cậy thấp. Cụ thể, mô hình nghiên cứu còn lại 38 biến quan sát (loại 

bỏ 2 biến quan sát là RR3 và RR6). Như vậy, mô hình đã đảm bảo tính tin cậy của các 

thang đo để có thể thực hiện những bước đánh giá sau. Kiểm tra độ tin cậy cho từng 

biến độc lập được trình bày ở phụ lục 4. 

4.5. Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Mục tiêu chính của phần này là xác định xem yếu tố nào trong các yếu tố được 

giả định ở mô hình nghiên cứu đề xuất có tác động tới ý định đầu tư trong lĩnh vực 

ĐMTMN ở Việt Nam. 

4.5.1. Phân tích nhân tố khám phá các biến độc lập ảnh hưởng tới ý định 

đầu tư trong lĩnh vực điện mặt trời mái nhà 

Trong mô hình nghiên cứu đề xuất đã được đề cập trong chương 3, có 8 yếu tố 

độc lập (tương ứng với 40 biến quan sát) được giả định là có ảnh hưởng tới ý định đầu 

tư trong lĩnh vực ĐMTMN ở Việt Nam. Tuy nhiên, như đã đề xuất trong phần kiểm 

định hệ số tin cậy của thang đo, tác giả tiến hành loại bỏ 2 biến quan sát là RR33, RR61 

do có tương quan tổng biến < 0.3. Sau khi loại bỏ 2 biến trên, thang đo chính thức còn 

lại 38 biến quan sát. Thực hiện phân tích nhân tố với các biến còn tồn tại. Kết quả thu 

được như sau: 

Hệ số KMO của các biến độc lập trong mô hình thu được là 0.846 > 0.5 với sig = 

0.00 < 0.05 là thỏa mãn điều kiện phân tích EFA. Như vậy, mọi biến quan sát thuộc 8 

biến độc lập đều được chấp nhận để tiến hành phân tích nhân tố khám phá EFA. 

Bảng 4.3: Hệ số KMO của biến độc lập trong mô hình 
Hệ số KMO và kiểm định Bartlett's  

Hệ số KMO về sự phù hợp của mẫu .846 

Kiểm định Bartlett's tổng thể Khoảng Chi-Bình phương 9,841.297 

bậc tự do 703 

Mức ý nghĩa. .000 

 

Bảng PL5.1 cho thấy khi tổ hợp thang đo được phân tích thì có 8 yếu tố được 

rút ra ứng với 8 biến độc lập. Tổng phương sai trích bằng 60.782% > 50% cho biết 8 

yếu tố được rút trích ra đã giải thích được 60.782% sự biến thiên của dữ liệu (Xem phụ 
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lục 5). Như vậy, không có sự thay đổi về nhóm giả thuyết nghiên cứu. Việc giải thích 

các yếu tố được thực hiện trên cơ sở nhận ra các biến quan sát có hệ số truyển tải lớn 

ở cùng một nhân tố. Kết quả phân tích EFA thể hiện trong ma trận yếu tố sau khi xoay 

trong bảng PL5.2. Tất cả các yếu tố đều lớn hơn 0,5 nên các biến đều được giữ nguyên, 

không bị loại bỏ. Đặc biệt, không có yếu tố nào được tải lên 2 lần.  

4.5.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA cho yếu tố phụ thuộc 

Phân tích nhân tố khám phá của biến phụ thuộc là ý định đầu tư trong lĩnh vực 

ĐMTMN, bảng 4.3 cho thấy hệ số KMO là 0.715 > 0.5 với sig = 0.00 < 0.05 nên việc 

phân tích nhân tố khám phá được cho là phù hợp.  

Tổng phương sai trích bằng 59.612 % > 50% nên có thể đại diện cho phần biến 

thiên bởi nó giải thích được 59.612 % sự biến thiên của dữ liệu. Phép trích Principal 

Component Analysis với phép quay Varimax được thực hiện và rút trích được 1 yếu 

tố phù hợp với việc đặt giả thuyết có 1 biến phụ thuộc trong mô hình. 

Bảng 4.4: Hệ số KMO của biến phụ thuộc trong mô hình 
Hệ số KMO và Kiểm định Bartlett's 

Hệ số KMO về sự phù hợp của mẫu .715 

Kiểm định Bartlett's cho tổng thể Khoảng Chi- Bình phương 460.705 
bậc tự do 3 

Mức ý nghĩa .000 

 

Bảng 4.5: Phương sai trích của biến phụ thuộc trong mô hình 

 

Các hệ số trong ma trận xoay yếu tố có giá trị lần lượt là 0.801; 0.778 và 0.736 

đều > 0.5 cho thấy yếu tố phụ thuộc này có liên quan đến mô hình và đảm bảo thỏa 

mãn đầy đủ các điều kiện EFA. 

Giải thích phương sai tổng thể 

Biến thành 
phần 

Giá trị riêng ban đầu Truyền tải bình phương trích của tổng  
Tổng % của phương sai Tích lũy % Tổng % của phương sai Tích lũy % 

1 2.190 73.014 73.014 1.788 59.612 59.612 

2 .435 14.502 87.516    
3 .375 12.484 100.000    

Phương pháp  trích: Phân tích hợp phần chủ yếu    
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Bảng 4.6: Kết quả EFA của biến phụ thuộc trong mô hình 
Ma trận thành  

 Biến thành phần 

 1 

QD3 .801 
QD1 .778 
QD2 .736 

 

Như vậy, sau khi phân tích nhân tố, toàn bộ yếu tố được đưa vào mô hình đều 

đảm bảo việc giải thích cho sự biến thiên các dữ liệu của mô hình. Mô hình được giữ 

nguyên đầy đủ.  

4.6. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 

Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) trong phân tích cấu trúc tuyến tính SEM 

cho phép kiểm định cấu trúc lý thuyết của thang đo về mối quan hệ ảnh hưởng giữa 

các yếu tố tác động tới ý định đầu tư của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN mà không bị 

chệch do sai số đo lường.  

4.6.1. Kiểm tra sự phù hợp của mô hình 

Để đo lường mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu thị trường, nghiên cứu 

này sử dụng bốn chỉ tiêu chính, đó là Chi-bình phương có P-value <0.05, chỉ số thích 

hợp so sánh CFI (Comparative Fit Index), chỉ số GFI (Goodness of Fit Index) và chỉ 

số RMSEA (Root Mean Square Error Approximation). Nếu một mô hình nhận được 

giá trị GFI và CFI từ 0.9 đến 1, RMSEA có giá trị <0.08 thì mô hình được xem là phù 

hợp với dữ liệu thị trường [87] 

Giá trị Chi – bình phương được tính trong mô hình là 1622.440 với ý nghĩa 

thống kê (P-value) là 0,0 <0,05. Chi-square/df = 2.184 <3; TLI = 0.906 > 0.9; CFI = 

0.915> 0.9 và GFI = 0.916; RMSEA = 0.051 < 0.08. Như vậy, các chỉ số Model Fit 

tương đối tốt cho thấy mô hình phù hợp (Hình 4.7) 
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Hình 4.7: Phân tích nhân tố khẳng định của mô hình 

4.6.2. Kiểm tra giá trị hội tụ 

Thang đo phải đạt được giá trị hội tụ khi các trọng số chuẩn hoá của thang đo 

đều cao (>0.5) và có ý nghĩa thống kê P-value < 0.05 [87]. Theo bảng PL5.3, giá trị 

P-value gần như bằng 0 < 0.05 ở mọi nhân tố khi phân tích trọng số hồi quy (chưa 

chuẩn hoá). Trong bảng trọng số hồi quy chưa chuẩn hoá, các giá trị ước lượng đều 

mang giá trị dương cho thấy các yếu tố được xây dựng trong mô hình có ảnh hưởng 

tới ý định đầu tư của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN. 
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Tiếp theo là giá trị ước lượng chuẩn hoá trọng số hồi quy, bảng PL5.4 cho thấy 

mọi giá trị ước lượng đều >0.5. Điều đó khẳng định các khái niệm đạt được giá trị hội 

tụ. Trong bảng trọng số hồi quy đã chuẩn hoá (Xem phụ lục 5), các giá trị ước lượng 

cũng đều có giá trị dương nên khẳng định sự ảnh hưởng của các biến độc lập tới ý định 

đầu tư của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN. Mỗi giá trị đều thể hiện một mức độ tương 

quan giữa các biến với nhau. Giá trị lớn thể hiện ảnh hưởng mạnh và ngược lại. 

4.6.3. Kiểm tra tính đơn nguyên 

Bảng hệ số tương quan xem xét mối quan hệ qua lại giữa các biến độc lập với 

nhau và biến độc lập với biến phụ thuộc. Mô hình đo lường này phù hợp với dữ liệu 

thị trường và không có trường hợp các sai số của các biến quan sát có tương quan với 

nhau, do đó tập biến quan sát đạt được tính đơn nguyên [139] (Xem phụ lục 5). 

4.6.4. Kiểm tra giá trị phân biệt 

Có thể kiểm định giá trị phân biệt của các khái niệm trong mô hình tới hạn 

(saturated model là mô hình mà các khái niệm nghiên cứu được tự do quan hệ với 

nhau) bằng cách thực hiện kiểm định hệ số tương quan xét trên phạm vi tổng thể giữa 

các khái niệm có thực sự khác biệt so với 1 hay không. Nếu nó thật sự khác biệt thì 

các thang đo đạt được giá trị phân biệt. Chúng ta kiểm định giả thuyết H0: Hệ số 

tương quan giữa các khái niệm bằng 1 [87]. 

Bảng 4.6: Kiểm định giá trị phân biệt của các nhân tố 

Tương quan:   n=450   
    r2 SE CR Giá trị P 

      Estimate  SE=SQRT((1-r2)/(n-2)) CR=(1-r)/SE TDIST(|CR|,n-2,2) 
DT <--> KT 0.229 0.052441 0.045990076 16.76448647 0.00000 
DT <--> NC 0.199 0.039601 0.046300624 17.29998289 0.00000 
DT <--> RR -0.041 0.001681 0.047205833 22.05235972 0.00000 
DT <--> TK 0.083 0.006889 0.047082541 19.47643413 0.00000 
DT <--> TH 0.074 0.005476 0.047116023 19.65361117 0.00000 
DT <--> XH 0.179 0.032041 0.0464825 17.66256134 0.00000 
DT <--> TN 0.309 0.095481 0.044933458 15.3782957 0.00000 
KT <--> NC 0.272 0.073984 0.045464272 16.01257368 0.00000 
KT <--> RR 0.065 0.004225 0.047145647 19.83215959 0.00000 
KT <--> TK 0.067 0.004489 0.047139397 19.79236171 0.00000 
KT <--> TH 0.192 0.036864 0.046366552 17.42635511 0.00000 
KT <--> XH 0.336 0.112896 0.044498796 14.921752 0.00000 
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Tương quan:   n=450   
    r2 SE CR Giá trị P 

      Estimate  SE=SQRT((1-r2)/(n-2)) CR=(1-r)/SE TDIST(|CR|,n-2,2) 
KT <--> TN 0.48 0.2304 0.04144704 12.54613109 0.00000 
NC <--> RR -0.047 0.002209 0.047193348 22.18533023 0.00000 
NC <--> TK 0.116 0.013456 0.046926614 18.83792408 0.00000 
NC <--> TH 0.242 0.058564 0.045841244 16.53532791 0.00000 
NC <--> XH 0.294 0.086436 0.045157561 15.63414802 0.00000 
NC <--> TN 0.492 0.242064 0.041131757 12.35055436 0.00000 
RR <--> TK 0.031 0.000961 0.047222852 20.51972626 0.00000 
RR <--> TH 0.138 0.019044 0.046793524 18.42135232 0.00000 
RR <--> XH 0.14 0.0196 0.046780261 18.38382203 0.00000 
RR <--> TN 0.051 0.002601 0.047184076 20.11271757 0.00000 
TK <--> TH 0.134 0.017956 0.046819467 18.4965796 0.00000 
TK <--> XH 0.251 0.063001 0.045733091 16.37763775 0.00000 
TK <--> TN 0.101 0.010201 0.047003965 19.12604589 0.00000 
TH <--> XH 0.426 0.181476 0.042744152 13.42873768 0.00000 
TH <--> TN 0.218 0.047524 0.046109245 16.9597224 0.00000 
XH <--> TN 0.424 0.179776 0.042788516 13.46155575 0.00000 
DT <--> QD 0.414 0.171396 0.04300654 13.62583452 0.00000 
KT <--> QD 0.539 0.290521 0.039795207 11.5843097 0.00000 
NC <--> QD 0.624 0.389376 0.03691883 10.1845048 0.00000 
RR <--> QD -0.088 0.007744 0.047062269 23.11830747 0.00000 
TK <--> QD 0.321 0.103041 0.044745286 15.17478286 0.00000 
TH <--> QD 0.415 0.172225 0.042985021 13.60939189 0.00000 
XH <--> QD 0.52 0.2704 0.040355563 11.89427107 0.00000 
TN <--> QD 0.609 0.370881 0.037473771 10.43396471 0.00000 

 

Bảng 4.6 cho thấy P-value đều <0.05 có nghĩa H0 bị bác bỏ và chấp nhập giả 

thuyết H1. Hệ số tương quan của từng cặp khác biệt so với 1 ở độ tin cậy là 95%. Do 

đó, các khái niệm này đạt được giá trị phân biệt. 

4.6.5. Độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích 

Độ tin cậy tổng hợp (AVE) và phương sai trích (CR) được tính trên cơ sở trọng 

số nhân tố ước lượng trong mô hình CFA của các thang đo [83]. Bảng 4.7 cho thấy các 

thang đo đều đạt yêu cầu về độ tin cậy tổng hợp (AVE >0.5). Về phương sai trích, các 

thang đo CR đều có giá trị >0.6 nên đạt yêu cầu. 
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Bảng 4.7. Độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích 

 CR AVE MSV ASV TN DT KT NC RR TK TH XH QD 
TN 0.882 0.713 0.371 0.147 0.845                 
DT 0.901 0.505 0.171 0.051 0.309 0.710               
KT 0.882 0.559 0.291 0.101 0.480 0.229 0.748             
NC 0.876 0.587 0.389 0.113 0.492 0.199 0.272 0.766           
RR 0.897 0.687 0.020 0.007 0.051 -0.041 0.065 -0.047 0.829         
TK 0.861 0.609 0.103 0.027 0.101 0.083 0.067 0.116 0.031 0.780       
TH 0.814 0.526 0.181 0.067 0.218 0.074 0.192 0.242 0.138 0.134 0.725     
XH 0.903 0.757 0.270 0.118 0.424 0.179 0.336 0.294 0.140 0.251 0.426 0.870   
QD 0.815 0.596 0.389 0.222 0.609 0.414 0.539 0.624 -0.088 0.321 0.415 0.520 0.772 

 

4.7. Kết quả mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.8: Cấu trúc tuyến tính (SEM) của mô hình 
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Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM được hình thành với 8 biến độc lập ảnh 

hưởng đến biến phụ thuộc sau khi chuyển các mũi tên 2 chiều thành 1 chiều theo mô 

hình nghiên cứu đưa ra. Kiểm định mô hình có giá trị khẳng định đối với mô hình 

nghiên cứu đã đưa ra (Hình 4.8)  

Phân tích trọng số hồi quy, giá trị P đều nhỏ hơn 0.05 cho thấy mối quan hệ 

giữa các nhân tố trong mô hình đều có ý nghĩa thống kê (Xem bảng đầy đủ ở PL5.5) 

Bảng 4.8: Bảng trọng số hồi quy (chưa chuẩn hoá) trong mô hình SEM 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng 4.9: Bảng trọng số hồi quy chuẩn hoá trong mô hình SEM 
   Ước lượng 

QD <--- DT .183 
QD <--- KT .246 
QD <--- NC .330 
QD <--- RR -.138 
QD <--- TK .181 
QD <--- TH .175 
QD <--- XH .137 
QD <--- TN .164 

 

Xem xét bảng trọng số hồi quy chuẩn hoá để xác định mức độ ảnh hưởng giữa 

các biến độc lập và biến phụ thuộc. Kết quả nghiên cứu cho thấy các YẾU TỐ trong 

mô hình đều có ảnh hưởng tới ý định đầu tư của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN. Vì 

thế, các giả thuyết của mô hình đều được chấp nhận (Bảng mô tả đầy đủ ở PL5.6) 

Mức độ ảnh hưởng của các biến được sắp xếp theo thứ tự như sau: NC> KT > 

DT > TK > TH > TN >RR > XH. Trong đó mức độ ảnh hưởng mạnh nhất là biến nhu 

cầu và động cơ sử dụng và mức độ ảnh hưởng yếu nhất là xu hướng tiêu dùng xã hội. 

Riêng biến rủi ro có giá trị âm thể hiện tác động ngược chiều tới biến phụ thuộc. Kết 

quả mức độ ảnh hưởng cho thấy muốn thúc đẩy ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN, 

   Ước lượng S.E. C.R. P Nhãn 
QD <--- DT .194 .042 4.583 ***  
QD <--- KT .204 .037 5.444 ***  
QD <--- NC .263 .038 6.851 ***  
QD <--- RR -.096 .026 -3.685 ***  
QD <--- TK .153 .033 4.611 ***  
QD <--- TH .228 .058 3.903 ***  
QD <--- XH .102 .035 2.940 .003  
QD <--- TN .113 .036 3.128 .002  
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các DN cũng như chính phủ cần có những chiến lược tác động phù hợp tới từng nhân 

tố. Tác động mạnh vào những yếu tố có mức độ tương quan lớn và có thể chưa cần có 

nhiều điều chỉnh với những yếu tố có mức độ tương quan thấp. 

H1: Tính rủi ro khi đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN là yếu tố khiến cho HGĐ 

ở Việt Nam phải đắn đo để đưa ra ý định đầu tư, và nó có thể tác động làm thay đổi 

quyết định của họ. Giả thuyết được chấp nhận với kết quả hồi quy có hệ số β1 = -

0.138. Đây là hệ số âm thể hiện sự ngược chiều tác động của biến tới biến phụ thuộc. 

Điều này cho thấy khi tính rủi ro tăng lên 1 đơn vị lệch chuẩn thì ý định đầu tư sẽ bị 

giảm 0.138 đơn vị lệch chuẩn. Kết quả này là hợp lý và. phù hợp với giả thuyết vì 

việc lắp đặt một hệ thống ĐMTMN khá phức tạp, tốn kém và khi đầu tư HGĐ thường 

phải tìm hiểu rất nhiều thông tin để đưa ra quyết định. Có thể minh chứng điều này 

bằng con số khác biệt về lắp đặt ĐMTMN giữa Hà Nội và TPHCM. Khi lượng ánh 

sáng và bức xạ mặt trời ở TPHCM tương đối ổn định, các HGĐ sẽ thấy ít rủi ro và 

đẩy ý định đầu tư ĐMTMN nhiều hơn. Số lượng HGĐ đầu tư ĐMTMN của TPHCM 

đã gấp hơn 10 lần so với Hà Nội. Bên cạnh đó, tăng trưởng lắp đặt ĐMTMN ở 

TPHCM cũng thay đổi theo đánh giá về rủi ro. Để tránh việc HGĐ có thể thay đổi ý 

định đầu tư, trong giới hạn này, các DN hay chính phủ chỉ cần cung cấp đầy đủ các 

thông tin, làm tốt khâu chăm sóc và tư vấn khách hàng thì có thể thúc đẩy được HGĐ 

đầu tư nhiều hơn trong lĩnh vực ĐMTMN. Kết quả nghiên cứu này phù hợp với nghiên 

cứu của Stefan Poier (2021), Đinh Thị Trang và cộng sự (2021), Phạm Hồng Mạnh, 

Dương Văn Sơn (2020). 

H2: Quan điểm về bảo vệ môi trường cũng được đánh giá là yếu tố không ảnh 

hưởng quá mạnh tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN. Trên thực tế, có nhiều 

HGĐ chưa để tâm đến vấn đề môi trường trong sản xuất điện, họ cũng không so sánh 

tác động tới môi trường giữa các hình thức sản xuất điện. Nếu HGĐ có quan điểm 

cao hơn 1 đơn vị độ lệch chuẩn đối với việc bảo vệ môi trường thì họ sẽ có mong 

muốn lắp đặt hệ thống ĐMTMN tăng 0.164 đơn vị độ lệch chuẩn. Kết quả này phù 

hợp với kết quả nghiên cứu của Lê Trần Thanh Liêm & Phạm Ngọc Nhàn (2020), 

S.A. Malik, A. R. Ayop (2020), Đinh Thị Trang và cộng sự (2021). 
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H3: Xu hướng tiêu dùng xã hội cũng ảnh hưởng tới ý định đầu tư trong lĩnh vực 

ĐMTMN. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng cùng chiều này là nhỏ nhất trong số các yếu 

tố tác động tới ý định đầu tư của HGĐ. Hệ số β3 = 0.137 cho biết khi xu hướng tiêu 

dùng xã hội đối với hệ thống ĐMTMN được tăng lên 1 đơn vị độ lệch chuẩn thì sẽ tác 

động làm cho ý định đầu tư của HGĐ được thúc đẩy 0.137 đơn vị lệch chuẩn. Mặc dù 

ĐMTMN là xu hướng phổ biến ở hầu hết các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia có điều 

kiện tự nhiên thuận lợi nhưng những nước trong khu vực Đông Nam Á nhưng việc đầu 

tư vào ĐMTMN ở Việt Nam còn rất ít. Năm 2014, mức độ quan tâm về loại hình đầu 

tư này còn rất nhỏ và chỉ được tăng lên trong giai đoạn 2017 – 2020 và sau đó lại giảm. 

Hiện nay, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, nhận thức và cách thức xã hội nhìn 

nhận về ĐMTMN cũng thay đổi động lực đầu tư cho nhiều HGĐ. Tuy nhiên, cũng có 

nhiều HGĐ không quan tâm đến điều này hoặc hoàn toàn không nghĩ tới việc sẽ có thể 

đầu tư hay sử dụng hệ thống ĐMTMN hiệu quả. Kết quả phù hợp với nghiên cứu của 

Rai và Robinson (2015), Đinh Thị Trang và cộng sự (2021). 

H4: Nhóm tham khảo có ảnh hưởng ở mức độ trung bình trong số các biến độc 

lập. Khi đưa ra ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN, HGĐ có tham khảo ý kiến của 

những người đã từng có kinh nghiệm nhất là khi họ chưa được trải nghiệm. Với sự 

tác động của nhóm tham khảo tăng lên 1 đơn vị độ lệch chuẩn thì ý định đầu tư trong 

lĩnh vực ĐMTMN sẽ tăng 0.181 đơn vị lệch chuẩn. Nhóm tham khảo cũng là một yếu 

tố củng cố niềm tin cho các HGĐ. Dựa vào trải nghiệm của người khác để đưa ra 

quyết định đúng đắn, tránh được rủi ro nên thường được sử dụng. Trên thực tế, các 

HGĐ có xu hướng sẽ đưa ra ý định đầu tư vào ĐMTMN khi những người thân hoặc 

người xung quanh đã làm. Giai đoạn 2017 – 2020, mức độ tăng trưởng đầu tư 

ĐMTMN của TPHCM trung bình gấp 4 lần. Riêng năm 2018 tăng tới 9 lần. Tuy 

nhiên, hầu hết HGĐ đều hiểu mỗi người sẽ có những cảm nhận riêng và cá tính tiêu 

dùng riêng, vì thế, những thông tin của nhóm tham khảo chỉ luôn ở mức độ tham 

khảo. Đây cũng là một kết quả hợp lý. Từ kết quả này, có thể hiểu, muốn thúc đẩy 

việc đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN của các HGĐ ở Việt Nam, cần có cung cấp những 

thông tin tham khảo đầy đủ. Kết quả nghiên cứu trùng với nghiên cứu của Phạm Hồng 

Mạnh, Dương Văn Sơn (2020), Stefan Poier (2021).  
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H5: Chính sách của chính phủ có ảnh hưởng tới ý định đầu tư trong lĩnh vực 

ĐMTMN ở Việt Nam với mức β5 = 0.175. Điều đó có nghĩa là nếu là một chính sách 

khuyến khích của chính phủ nói chung tăng hơn 1 đơn vị lệch chuẩn thì ý định đầu 

tư được tăng lên 0.175 đơn vị lệch chuẩn. Minh chứng về sự tác động của chính sách 

chính phủ đối với ý định đầu tư ĐMTMN của HGĐ rất rõ ràng. Từ khi có chính sách 

khuyến khích thu mua lên lưới điện với bảng giá điện ưu đãi, lượng lắp đặt ĐMTMN 

của cả Hà Nội và TPHCM tăng rất mạnh, trung bình từ 4-8 lần so với năm trước. 

Nhưng ngay khi chính sách này hết hạn và chưa có chính sách mới ra thì việc đầu tư 

ĐMTMN của các HGĐ cũng giảm sút nhanh chóng. Đây cũng là một yếu tố có ảnh 

hưởng ở mức trung bình đối với ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN. Mặc dù chính 

sách của chính phủ có thể khẳng định giúp HGĐ có lợi hơn khi lắp đặt hệ thống 

ĐMTMN nhưng các HGĐ không quá tin tưởng vào các chính sách thật sự của chính 

phủ nhất là chính sách liên quan đến tài chính, Vì vậy, mức ảnh hưởng của yếu tố này 

còn thấp hơn nhóm tham khảo. Kết quả nghiên cứu trùng với nghiên cứu của Phạm 

Hồng Mạnh, Dương Văn Sơn (2020), Ingo Kastner, Paul C.Stern (2015),  

H6: Nhu cầu và động cơ sử dụng có ảnh hưởng mạnh nhất trong các biến độc 

lập. Nhu cầu sử dụng tăng lên 1 đơn vị lệch chuẩn thì ý định đầu tư trong lĩnh vực 

ĐMTMN sẽ được thúc đẩy 0.330 đơn vị lệch chuẩn. Đối với HGĐ ở Việt Nam, chính 

nhu cầu và động cơ sử dụng là yếu tố quan trọng nhất dẫn tới ý định đầu tư. Mỗi HGĐ 

sẽ có một nhu cầu riêng, từ đó hình thành nên mong muốn lắp đặt hay không hệ thống 

ĐMTMN. Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Ondraczek (2013). 

H7: Đặc tính sản phẩm có hệ số β7 = 0.183 và ảnh hưởng cùng chiều tới ý định 

đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN ở Việt Nam. Khi chuẩn bị ra ý định đầu tư, HGĐ luôn 

phải xem xét rất kỹ những đặc tính hàng hoá, các điều kiện lắp đặt, sự thuận tiện hay 

lợi ích, giá trị sử dụng, sự phù hợp đối với nhu cầu sử dụng, với phong cách, quan 

niệm sống và sở thích cá nhân. Nếu các đặc tính phù hợp hơn 1 đơn vị độ lệch chuẩn 

ý định đầu tư sẽ được thúc đẩy tăng thêm 0.183 đơn vị độ lệch chuẩn. Hiện nay, các 

công nghệ mới ngày càng được áp dụng nhiều vào hệ thống ĐMTMN. Nếu như trước 

đây phải cần có nhiều nắng mới sản xuất được điện thì với công nghệ hiện nay, chỉ 

cần có ánh sáng là đủ. Điều này thuận lợi hơn cho các HGĐ khi lắp đặt nhất là ở Hà 
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Nội. Và kết quả tăng trưởng lắp đặt ĐMTMN tại Hà Nội cũng là minh chứng cho giả 

thuyết này. Kết quả nghiên cứu cũng như nghiên cứu của S.A. Malik, A. R. Ayop 

(2020), Vasseur và Kemp (2015), Lê Trần Thanh Liêm, Phạm Ngọc Nhàn (2020) đã 

đưa ra. 

H8: Tính kinh tế được đánh giá có mức ảnh hưởng mạnh chỉ sau yếu tố nhu 

cầu và động cơ sử dụng đối với ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN. Hệ số β8 = 

0.246 cho thấy nếu tính kinh tế phù hợp hơn 1 đơn vị lệch chuẩn thì ý định đầu tư 

trong lĩnh vực ĐMTMN sẽ tăng 0.246 đơn vị lệch chuẩn. Hiện tại, thu nhập bình 

quân của HGĐ ở Việt Nam chưa cao nên khi lắp đặt hệ thống ĐMTMN, họ luôn 

phải cân nhắc rất kỹ các vấn đề liên quan đến tính kinh tế. Việc họ bỏ ra một khoản 

tiền phải mang lại những lợi ích hay giá trị kinh tế tương xứng. Ở đây, giá cả cũng 

là một yếu tố tác động mạnh tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN, ngoài ra việc 

các HGĐ đầu tư để giảm chi phí sử dụng điện hay có thể tăng thêm thu nhập nhờ bán 

điện thừa vào lưới điện cũng là vấn đề rất được HGĐ quan tâm. Chênh lệch chi phí 

giữa sử dụng điện lưới và sử dụng ĐMTMN khá nhiều (cứ một gia đình có mức tiêu 

thụ điện lưới khoảng 5 triệu đồng/tháng thì sẽ tiết kiệm được gần 2 triệu nếu lắp đặt 

hệ thống ĐMTMN. Đây là động lực rất lớn cho các HGĐ nhất là tại TPHCM tăng ý 

định đầu tư vào ĐMTMN. Kết quả nghiên cứu trùng với nghiên cứu của S.A. Malik, 

A. R. Ayop (2020), Rai và Robinson (2015), Đinh Thị Trang và cộng sự (2021). 

Các yếu tố tác động giải thích được 72.8% biến thiên của ý định đầu tư của HGĐ 

trong lĩnh vực ĐMTMN (bảng 4.10 và PL5.7). Điều này cho thấy những nhân tố trên, ý 

định đầu tư của HGĐ còn chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác nhưng những yếu tố 

trên là cơ bản cần được xem xét để có những thay đổi nhằm khuyến khích tăng đầu tư 

của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN . 

Bảng 4.10: Bảng bình phương tương quan trong mô hình SEM 

   Ước lượng 

QD   .728 
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4.8. Sự khác biệt về ý định đầu tư trong lĩnh vực điện mặt trời mái nhà 

giữa các nhóm nhân khẩu học 

Phần này tác giả sẽ tiến hành xem xét sự khác biệt của các nhóm đáp viên 

trong các biến về nhân khẩu học khi nghiên cứu về ý định đầu tư trong lĩnh vực 

ĐMTMN ở Việt Nam. 

4.8.1. Sự khác biệt giữa các nhóm giới tính 

Trong kiểm định xem xét sự khác biệt về ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN 

ở Việt Nam giữa các nhóm giới tính. Theo bảng 4.11, kết quả Test of Homogeneity 

of Variance có mức ý nghĩa Sig = 0.244 > 0.05. Điều đó nói lên phương sai đánh giá 

về ý định đầu tư của các nhóm giới tính được chấp nhận có ý nghĩa thống kê. Như 

vậy, kết quả phân tích ANOVA có thể sử dụng được. 

Bảng 4.11: Kiểm tra tính đồng nhất của phương sai theo giới tính 

Kiểm định tính đồng nhất của phương sai 

Thống kê Levene  df1 df2 Ý nghĩa. 

1.359 1 448 .244 

 

Kết quả phân tích ANOVA tại bảng 4.12 có mức ý nghĩa sig = 0.00 < 0.05 nên 

có thể kết luận có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về ý định đầu tư trong lĩnh vực 

ĐMTMN ở Việt Nam theo giới tính. Hay nói cách khác, nam và nữ chủ hộ có những 

quyết định khác nhau về ý định đầu tư 

Bảng 4.12: Kiểm định ANOVA về ý định đầu tư giữa các nhóm giới tính 
ANOVA 

QD      

 Bình phương của tổng bậc tự do Bình phương trung bình F Ý nghĩa 

Giữa các nhóm 160.493 1 160.493 283.912 .000 

Trong nhóm 253.250 448 .565   
Tổng 413.743 449    
Xem xét thêm về sự khác biệt này, có thể thấy, mặc dù số lượng các đáp viên 

được hỏi chia theo giới tính khá cân bằng nhưng giá trị trung bình trong các đánh giá 

giữa 2 nhóm nam – nữ rất khác nhau. Giá trị trung bình của nam về ý định đầu tư là 

3.786 nhưng của nữ chỉ là 2.587. Điều đó có nghĩa là nam có xu hướng ý định đầu tư 
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cho hệ thống ĐMTMN nhiều hơn. Ngược lại, nữ ít tự quyết về vấn đề này, chịu nhiều 

ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài và rất dễ thay đổi ý định. 

Bảng 4.13: Sự khác biệt về ý định đầu tư giữa các nhóm giới tính 

 
N 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Lệch 
chuẩn 

95% Khoảng tin cậy có ý 
nghĩa Nhỏ nhất Lớn nhất 

 Lower Bound Upper Bound 

Nam 243 3.7860 .80342 .05154 3.6845 3.8875 1.33 5.00 

Nu 207 2.5878 .68636 .04771 2.4937 2.6818 1.33 4.00 

Total 450 3.2348 .95994 .04525 3.1459 3.3237 1.33 5.00 

 

4.8.2. Sự khác biệt giữa các nhóm độ tuổi 

 Phân tích phương sai ANOVA để xem xét sự khác biệt về ý định đầu tư trong 

lĩnh vực ĐMTMN giữa các nhóm có độ tuổi. Kết quả của bảng 4.14 cho thấy mức ý 

nghĩa = 0.522 > 0.05, có thể nói phương sai đánh giá này là có ý nghĩa thống kê và 

kết quả phân tích ANOVA có thể sử dụng được cho phân tích tiếp theo. 

 

Bảng 4.14: Kiểm tra tính đồng nhất của phương sai theo độ tuổi 
Kiểm tra tính đồng nhất của phương sai 

Thống kê Levene  df1 df2 Ý nghĩa. 

.805 4 445 .522 

 

 

Theo kết quả phân tích ANOVA ở bảng 4.15, mức ý nghĩa sig = 0.022< 0.05 

nên có thể kết luận có sự khác nhau về ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN giữa 

các nhóm tuổi.  

Bảng 4.15: Kiểm định ANOVA về ý định đầu tư giữa các nhóm độ tuổi 

 Bình phương của tổng  bậc tự do Bình phương trung bình F Ý nghĩa 

Giữa các nhóm 10.492 4 2.623 2.894 .022 

Trong nhóm 403.252 445 .906   

Tổng 413.743 449    
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Nhìn vào bảng thống kê mô tả về quan điểm của từng nhóm tuổi, có thể thấy 

mức độ trung bình về việc ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN của các nhóm, tức 

cột Mean. Nó cũng cho ta thấy sử dụng và các chỉ số khác.  

Bảng 4.16: Mô tả về ý định đầu tư giữa các nhóm độ tuổi 

 
N 

Trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Lệch 
chuẩn 

95% Khoảng tin cậy 
Nhỏ nhất Lớn nhất 

 Giới hạn dưới Giới hạn trên 

18-24 92 3.0507 .97206 .10134 2.8494 3.2520 1.33 4.67 

25-34 83 3.1968 1.02943 .11299 2.9720 3.4216 1.33 4.67 

35-44 144 3.4167 .92324 .07694 3.2646 3.5687 1.33 5.00 

45-54 99 3.1145 .90246 .09070 2.9345 3.2945 1.33 4.67 

>54 32 3.4167 .96163 .16999 3.0700 3.7634 1.33 4.67 

Total 450 3.2348 .95994 .04525 3.1459 3.3237 1.33 5.00 

 

Mức trung bình ra ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN nhiều nhất thuộc về 

nhóm tuổi từ 35 trở lên và ít nhất là nhóm từ 18 – 24. Điều này dễ dàng được lý giải 

bởi ở nhóm tuổi trên 35, chủ hộ có sự chủ động về thu nhập và họ có thể tự quyết dễ 

dàng hơn. Thu nhập ở những nhóm này cũng thường ổn định và cao hơn các nhóm 

tuổi trước đó cũng như có trách nhiệm đối với kinh tế, các vấn đề tiêu dùng trong gia 

đình. Nhóm tuổi trên 54 mặc dù lớn tuổi nhưng nếu họ là người chủ gia đình thì mức 

độ tự quyết và khả năng ý định đầu tư rất rõ ràng. Nhóm 35 – 44 lại có sự tự quyết về 

việc đầu tư cho hệ thống ĐMTMN cao hơn nhóm từ 45 – 55 bởi họ là những người 

trẻ, có thu nhập ổn định và thích tiếp cận với những công nghệ mới, đặc biệt họ cũng 

có ý thức bảo vệ môi trường cao hơn. 

Để biết thêm cụ thể về sự khác biệt này, tác giả thực hiện kiểm định post hoc 

test. Bảng Multiple Comparisons cho thấy các chỉ số so sánh chi tiết hơn. Nó hiển thị 

kết quả của việc so sánh 1 nhóm với các nhóm còn lại. Nhìn vào các kết quả này, ta 

đều thấy có dấu * và dấu * này được chú thích ngay bên dưới, nói rằng các kết quả 

khác nhau này có ý nghĩa ở mức p=0.05. Có nghĩa là khác nhau. Điều này khẳng định 

sự khác nhau lớn nhất về YĐĐT trong lĩnh vực ĐMTMN ở Việt Nam là giữa nhóm 

tuổi từ 18 – 24 và nhóm tuổi 35 – 44. 
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Bảng 4.17: So sánh về ý định đầu tư giữa các nhóm độ tuổi 

Đa so sánh 

(I) 
Nhom_tuoi 

(J) 
Nhom_tuoi 

Khác biệt 
trung bình (I-J) 

Độ lệch 
chuẩn 

Ý nghĩa 
95% Khoảng tin cậy 

Giới hạn dưới Giới hạn trên 

18-24 25-34 -.14606 .14411 .849 -.5408 .2487 

35-44 -.36594* .12705 .034 -.7139 -.0179 

45-54 -.06375 .13785 .991 -.4413 .3138 

>54 -.36594 .19537 .333 -.9010 .1692 

25-34 18-24 .14606 .14411 .849 -.2487 .5408 

35-44 -.21988 .13119 .450 -.5792 .1394 

45-54 .08231 .14167 .978 -.3057 .4704 

>54 -.21988 .19808 .801 -.7624 .3227 

35-44 18-24 .36594* .12705 .034 .0179 .7139 

25-34 .21988 .13119 .450 -.1394 .5792 

45-54 .30219 .12428 .109 -.0382 .6426 

>54 .00000 .18604 1.000 -.5096 .5096 

45-54 18-24 .06375 .13785 .991 -.3138 .4413 

25-34 -.08231 .14167 .978 -.4704 .3057 

35-44 -.30219 .12428 .109 -.6426 .0382 

>54 -.30219 .19358 .523 -.8324 .2280 

>54 18-24 .36594 .19537 .333 -.1692 .9010 

25-34 .21988 .19808 .801 -.3227 .7624 

35-44 .00000 .18604 1.000 -.5096 .5096 

45-54 .30219 .19358 .523 -.2280 .8324 

 

4.8.3. Sự khác biệt giữa các nhóm trình độ học vấn 

Kết quả kiểm tra Test of Homogencity of Variances cho thấy mức ý nghĩa sig 

= 0.002 < 0.05 cho thấy kết quả phân tích ANOVA là không thích hợp. Thang đo 

không có ý nghĩa thống kê và được chấp nhận để thực hiện bước phân tích tiếp theo. 

Vì thế, không xem xét được sự khác biệt về ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN 

giữa các nhóm trình độ học vấn. 
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Bảng 4.18: Kiểm tra tính đồng nhất của phương sai theo trình độ học vấn 

Kiểm tra tính đồng nhất của phương sai 

Thống kê Levene  df1 df2 Ý nghĩa. 

4.196 4 445 .002 

 

4.8.4. Sự khác biệt giữa các nhóm thu nhập 

Theo bảng phân tích Test of Homogeneity of Variance 4.19, mức ý nghĩa sig 

= 0.252 > 0.05 có thể nói phương sai đánh giá về ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN 

giữa các nhóm thu nhập là khá đồng nhất.  

Bảng 4.19: Kiểm tra tính đồng nhất của phương sai theo thu nhập 

Kiểm tra tính đồng nhất của phương sai 

Thống kê Levene  df1 df2 Ý nghĩa. 

1.366 3 446 .252 

 

Kiểm định ANOVA cho thấy mức phương sai sig = 0.00 < 0.05 cũng thể hiện 

sự khác biệt về ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN của HGĐ ở Việt Nam giữa các 

nhóm thu nhập.  

Bảng 4.20: Kiểm định ANOVA về ý định đầu tư giữa các nhóm thu nhập 
ANOVA 

QD      

 Bình phương của tổng  bậc tự do Bình phương trung bình F Ý nghĩa 

Between Groups 19.908 3 6.636 7.515 .000 
Within Groups 393.835 446 .883   
Total 413.743 449    

 

Bảng Multiple Comparisons cho thấy sự khác biệt xảy ra giữa nhóm thu nhập 

dưới 20 triệu, với nhóm thu nhập từ 20 triệu trở lên. Nhóm thu nhập dưới 20 triệu 

thường ít có ý định đầu tư hơn. Ở các nhóm thu nhập cao hơn, các HGĐ bắt đầu có 

sự quyết định mạnh mẽ hơn về việc có lắp đặt hệ thống ĐMTMN hay không. Nhóm 

thu nhập càng cao thì quyết định lắp đặt càng nhiều. 
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Bảng 4.21: So sánh về ý định đầu tư giữa các nhóm thu nhập 
Đa so sánh 

(I) Thu_nhap (J) Thu_nhap 
Khác biệt 

trung bình (I-J) 
Độ lệch 
chuẩn Ý nghĩa 

95% Khoảng tin cậy 
Giới hạn dưới Giới hạn trên 

Duoi 20 trieu 20-30 trieu -.36479* .12030 .014 -.6750 -.0546 
30-50 trieu -.45014* .11550 .001 -.7480 -.1523 
tren 50 trieu -.52460* .13299 .001 -.8676 -.1817 

20-30 trieu Duoi 20 trieu .36479* .12030 .014 .0546 .6750 
30-50 trieu -.08534 .12399 .902 -.4051 .2344 
tren 50 trieu -.15981 .14043 .666 -.5219 .2023 

30-50 trieu Duoi 20 trieu .45014* .11550 .001 .1523 .7480 
20-30 trieu .08534 .12399 .902 -.2344 .4051 
tren 50 trieu -.07447 .13634 .948 -.4261 .2771 

tren 50 trieu Duoi 20 trieu .52460* .13299 .001 .1817 .8676 
20-30 trieu .15981 .14043 .666 -.2023 .5219 
30-50 trieu .07447 .13634 .948 -.2771 .4261 

 

Nhìn vào bảng 4.22, rõ ràng nhóm thu nhập dưới 20 triệu có giá trị trung bình 

về ý định đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN là rất thấp, chênh lệch hẳn so với các 

nhóm còn lại. Tuy giá trị trung bình ở các nhóm thu nhập trên 20 triệu có sự khác 

biệt, tăng dần nhưng vẫn khá gần nhau. Điều đó thể hiện thu nhập càng cao, người ta 

càng có xu hướng đầu tư nhiều hơn.  

Bảng 4.22: Mức độ khác biệt về ý định đầu tư giữa các nhóm thu nhập 
Mô tả 

 
N Trung 

bình 
Độ lệch 
chuẩn 

Lệch 
chuẩn 

95% Khoảng tin cậy 
Nhỏ nhất Lớn nhất 

 Giới hạn dưới Giới hạn dưới 

Duoi 20 trieu 142 2.9343 .96694 .08114 2.7739 3.0947 1.33 4.67 
20-30 trieu 107 3.2991 .95927 .09274 3.1152 3.4829 1.33 4.67 
30-50 trieu 124 3.3844 .87010 .07814 3.2297 3.5391 1.33 5.00 
tren 50 trieu 77 3.4589 .96887 .11041 3.2390 3.6788 1.33 4.67 
Total 450 3.2348 .95994 .04525 3.1459 3.3237 1.33 5.00 

 

4.8.5. Sự khác biệt giữa các nhóm nghề nghiệp 

Phân tích phương sai ANOVA để xem xét sự khác biệt về ý định đầu tư trong 

lĩnh vực ĐMTMN ở Việt Nam giữa các nhóm nghề nghiệp. Kết quả của bảng 4.23 

cho thấy mức ý nghĩa sig = 0.009 < 0.05, có thể nói phương sai đánh giá về ý định 

đầu tư của các nhóm nghề nghiệp là không đồng nhất, không có ý nghĩa thống kê. Vì 

thế, không xem xét được sự khác biệt về ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN giữa 

các nhóm nghề nghiệp. 
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Bảng 4.23: Kiểm tra tính đồng nhất của phương sai theo nhóm nghề nghiệp 
Kiểm tra tính đồng nhất của phương sai 

Thống kê Levene df1 df2 Ý nghĩa 

1.812 5 444 .009 

 

 
4.9. Những vấn đề làm giảm ý định đầu tư điện mặt trời mái nhà của các 

hộ gia đình ở các đô thị lớn tại Việt Nam 

Từ những phân tích ở trên, có thể thấy thị trường ĐMTMN của các HGĐ tại 

các đô thị lớn ở Việt Nam tuy được đánh giá là có tốc độ phát triển khá tốt vào thời 

điểm từ năm 2017 – 2020 nhưng vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng của mình để 

thúc đẩy việc sử dụng NLTT sạch, chia sẻ đầu tư và mang lại lợi ích cho các bên. Với 

xu hướng phát triển NLTT ngày càng mạnh mẽ, Chính phủ, DN chú ý cải thiện một 

số nhân tố sẽ thúc đẩy hơn nữa ý định đầu tư hệ thống ĐMTMN của các HGĐ ở các 

đô thị lớn.  

Những yếu tố hiện nay còn hạn chế sự phát triển của ĐMTMN của các HGĐ 

Việt Nam hầu hết đều được chỉ ra xuất phát từ những hạn chế của các yếu tố tác động 

tới ý định đầu tư của họ. Cụ thể như sau: 

Thứ nhất, các HGĐ ở đô thị lớn còn chưa có nhiều động lực hình thành nhu 

cầu đầu tư ĐMTMN. Rất nhiều những quan điểm trước đây coi việc lắp đặt hệ thống 

ĐMTMN là xa xỉ, khó khăn, là không phù hợp hay chỉ dành cho một tầng lớp dân cư 

nào đó đã khiến đông đảo các HGĐ bỏ qua hệ thống trong danh mục chi tiêu của gia 

đình. Thậm chí tâm lý sợ phải gặp những khó khăn trong lắp đặt và sử dụng hệ thống 

ĐMTMN cũng làm HGĐ trở nên e ngại. Theo kết quả phân tích thống kê khảo sát ở 

trên, nhu cầu tiêu dùng cũng là nhân tố ảnh hưởng mạnh nhất tới ý định đầu tư vào 

ĐMTMN của HGĐ ở các đô thị lớn tại Việt Nam. Điều này cho thấy, muốn thúc đẩy 

phát triển ĐMTMN, trước hết phải tác động tới nhu cầu đầu tư của họ. 

Thứ hai, các HGĐ chưa thấy rõ tính kinh tế của hệ thống ĐMTMN làm ý định 

đầu tư vào hệ thống này chưa cao. Mặc dù Nhà nước có công bố chính thức giá điện 

mua lại khi hệ thống ĐMTMN của HGĐ được nối lưới. Đồng thời nhiều DN cung 

cấp hệ thống đã quảng cáo về tính kinh tế của sản phẩm nhưng tất cả những thông tin 
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đó còn khá mờ nhạt, chưa mang tính phổ biến. Điều này khiến cho lượng đầu tư của 

HGĐ vẫn chưa cao. Đây cũng là nhân tố có mức ảnh hưởng mạnh thứ hai tới ý định 

đầu tư của các HGĐ. Đối với thị trường có mức thu nhập không cao như Việt Nam, 

cảm nhận về tính kinh tế luôn là nhân tố hấp dẫn để thúc đẩy thị trường. Giá trị kinh 

tế càng lớn càng hấp dẫn sự chú ý của người đầu tư. Đây cũng là điểm mà các bên có 

liên quan cần quan tâm để đưa ra những giải pháp hữu hiệu nhằm thúc đẩy việc đầu 

tư vào ĐMTMN. 

Thứ ba, các HGĐ chưa có nhiều hiểu biết về đặc tính của hệ thống ĐMTMN 

nhất và về tính hữu tích và công nghệ sản xuất điện. Các HGĐ luôn lo lắng về sự khó 

khăn trong lắp đặt, vận hành, nối lưới và các điều kiện ràng buộc khác. Các tấm pin 

mặt trời hiện nay ở Việt Nsm đều được nhập khẩu và có nhiều công nghệ khác nhau. 

Chính vì thế, ngoài việc thông tin, truyền thông tích cực về hệ thống ĐMTMN, các 

DN cũng cần chú ý cập nhật công nghệ, cải tiến chất lượng sản phẩm cũng như làm 

tăng tính hữu ích, tính đơn giản của sản phẩm. 

Thứ tư, vẫn còn thiếu nhiều kênh thông tin tham khảo cho các HGĐ ở Việt 

Nam về hệ thống ĐMTMN. Mặc dù công nghệ thông tin phát triển khá mạnh đặc biệt 

là kênh internet đã giúp các HGĐ có thể thu thập được nhiều thông tin về các hệ thống 

ĐMTMN trên thị trường nhưng lượng thông tin phù hợp vẫn còn thiếu và chưa chính 

xác khiến các HGĐ rất khó khăn trong việc tập trung vào ý định đầu tư. Đây cũng là 

nhân tố có mức ảnh hưởng mạnh thứ 4 tới câc HGĐ trong đầu tư vào lĩnh vực 

ĐMTMN. Vì vậy, việc tăng cường thông tin tham khảo sẽ là một trong những vấn đề 

mà các bên có liên quan cần phải chú ý. 

Thứ năm, một đặc điểm quan trọng cũng được các HGĐ đánh giá cao ảnh 

hưởng tới ý định đầu tư đối với hệ thống ĐMTMN là bảo vệ MT. Mặc dù truyền 

thông về lợi ích đối với nguồn NLTT và xu hướng thay đổi công nghệ sạch đã có trên 

internet nhưng mức độ bảo vệ môi trường như thế nào đối với từng hệ thống ĐMTMN 

thì gần như không rõ ràng.  

Thứ sáu, chính sách của Chính phủ có ảnh hưởng nhiều tới khuyến khích các 

HGĐ đầu tư vào ĐMTMN hay không. Hiện nay, chưa có chính sách mới cho phép 

các HGĐ sau khi đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN được nối lưới và bán điện thừa. 
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Các chính sách hỗ trợ tài chính để các HGĐ không quá khá giả cũng có thể tiếp cận 

được với ĐMTMN gần như không có. Mặc dù biết phát triển ĐMTMN là xu hướng 

tương lai nhưng chính phủ lại chưa thực hiện hiệu quả quy hoạch điện, các cơ quan 

quản lý nhà nước rất bối rối trước sự phát triển quá nhanh chóng của ĐMTMN của 

các HGĐ nhất là TPHCM và các tỉnh miền Nam.  

Theo như các phân tích, ý định đầu tư của HGĐ vào ĐMTMN có ảnh hưởng 

lớn đến hoạt động của Chính phủ, các DN, tạo ra các yếu tố mà các bên có liên quan 

cần phải nghiên cứu khi thúc đẩy các HGĐ đầu tư vào lĩnh vực ĐMTMN. Nhà nước 

chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ cho các DN để tạo môi trường thuận lợi giúp các DN 

phát huy được hết tiềm lực của mình, chủ động trong việc nghiên cứu hành vi của 

HGĐ, từ đó xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả nhằm thâm nhập vào các thị 

trường mục tiêu. Vai trò của Nhà nước giúp hoạt động kinh doanh của các DN diễn 

ra được thuận lợi, suôn sẻ và bền vững.  

Tiểu kết chương 4 

Chương 4 là toàn bộ kết quả phân tích liên quan đến các yếu tố tác động tới ý 

định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN ở Việt Nam. Từ dữ liệu khảo sát các HGĐ đã 

lắp đặt hệ thống ĐMTMN tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, luận án sử dụng mô hình 

SEM để đánh giá, phân tích.  

Bắt đầu từ thống kê mô tả về các yếu tố tác động, những yếu tố như xu hướng 

tiêu dùng xã hội, nhóm tham khảo nhận được những đánh giá đồng tình về các biến 

quan sát khá cao trong khi đặc tính sản phẩm thì vẫn có nhiều ý kiến trái chiều. 

Từ đó, chương 4 lần lượt phân tích các bước bao gồm: đánh giá thang đo bằng 

hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá để rút trích được 8 biến 

độc lập với mức độ giải thích là 60,.82% sự biến thiên của biến phụ thuộc. Phân tích 

nhân tố khẳng định chỉ ra sự phù hợp của mô hình sau khi kiểm tra giá trị hội tụ, tính 

đơn nguyên, giá trị phân biệt, độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích. Cuối cùng, kết 

quả mô hình cấu trúc tuyến tính đã chấp nhận các giả thuyết của mô hình. Mức độ 

ảnh hưởng của các biến được sắp xếp theo thứ tự như sau: NC> KT > DT > TK > TH 

> TN >RR > XH. Trong đó mức độ ảnh hưởng mạnh nhất là biến nhu cầu và động cơ 

sử dụng và mức độ ảnh hưởng yếu nhất là xu hướng tiêu dùng xã hội. Ý định đầu tư 
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trong lĩnh vực ĐMTMN cũng có sự khác biệt giữa các nhóm chủ hộ về giới tính, độ 

tuổi, thu nhập. 

Từ việc hiểu về ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN của các HGĐ, DN hay 

chính phủ đều có thể xác định được giải pháp để thúc đẩy đầu tư của HGĐ. Điều quan 

trọng nhất là cần giúp HGĐ có đủ thông tin để rút ngắn thời gian cân nhắc trước khi 

ra ý định đầu tư. 
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CHƯƠNG 5 

GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY ĐẦU TƯ ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ 

Ở VIỆT NAM 

 

5.1. Tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam 

5.1.1. Điều kiện thuận lợi cho phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam 

Phát triển nguồn NLTT là xu thế tất yếu trên thế giới hiện nay. Với những tác 

hại môi trường mà các nhiên liệu hoá thạch mang lại thì tất cả các nước đều tìm cách 

thay đổi nguồn năng lượng sang các nguồn năng lượng xanh. Việt Nam cũng thuộc 

danh sách các nước có tiềm năng lớn để đầu tư thêm các nguồn NLTT mới như điện 

mặt trời, điện gió, điện sinh khối, điện song biển và khí sinh học Biogas bên cạnh các 

nguồn năng lượng sẵn có như điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG (Liquefied Natural 

Gas), thủy điện và điện than. 

Thứ nhất, Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với rất nhiều nguồn NLTT có sẵn 

và dồi dào. Việt Nam có đường bờ biển dài hơn 3260 km, với tốc độ gió trung bình 

7 m/s (Globalwindatlas. Info area Vietnam). Các tỉnh Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam 

Trung bộ có bức xạ mặt trời cao trung bình 1387-1534 Kwh/KWp/năm. Đặc điểm 

này rất thuận lợi để phát triển điện gió, điện mặt trời. Bên cạnh lợi thế về gió, bức xạ 

mặt trời thì với diện tích rừng lớn, chỉ riêng tại Cà Mau, lượng khai thác và các chế 

phẩm từ gỗ đạt khoảng 225.000-300.000 tấn/năm cũng là tiềm năng lớn để phát triển 

điện sinh khối [10]. Đất nước Việt Nam trải dài từ Bắc xuống Nam nhưng bề ngang 

lại hẹp và có những dải núi chạy dài song song dọc biển tạo ra địa hình hút gió khá 

mạnh. Theo WB, hơn 39% khu vực ở Việt Nam có tốc độ gió lớn hơn 6 mét/giây 

(m/s), tương đương công suất 512 GW. Ngoài ra, vị trí ở vùng nhiệt đới cận xích đạo 

cũng khiến cho Việt Nam tiếp cận được với nguồn ánh sáng và bức xạ mặt trời lớn, 

thời gian kéo dài là điều kiện thuận lợi để phát triển điện mặt trời. Công suất điện Mặt 

Trời của Việt Nam tăng từ 86 MW vào năm 2018 lên khoảng 16.500 MW vào năm 

2020. Do đó, Việt Nam vượt qua Thái Lan để trở thành quốc gia ASEAN có công 

suất lắp đặt điện Mặt Trời lớn nhất.  
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Nguồn: Bộ Công thương 

Hình 5.1: Tiềm năng NLTT ở Việt Nam 

Thứ hai, NLTT hiện là lĩnh vực được các nhà đầu tư quan tâm. Với những hạn 

chế của các nguồn năng lượng hoá thạch, để tăng cường sản lượng điện đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao của sản xuất và sinh hoạt, các nhà sản xuất điện phải tính toán đến 

những giải pháp khác, hiệu quả và bền vững hơn. Vì thế, NLTT đang nhận được chú 

ý lớn ở Việt Nam với những lợi ích về nhiều mặt. Dự tính đến 2030, Việt Nam sẽ cần 

12 tỷ USD để đầu tư nguồn điện mới. Năm 2021, Việt Nam xếp hạng thứ 31 trong 

danh sách các quốc gia có độ thu hút cao về các cơ hội đầu tư và triển khai trong lĩnh 

vực NLTT [81]. Tổng vốn đầu tư FDI vào lĩnh vực sản xuất, phân phối điện là trên 

5.1 tỷ USD trong năm 2020, cao hơn 4 lần so với năm trước đó [10]. 

Thứ ba, chi phí xây dựng lắp đặt hệ thống điện NLTT ngày càng giảm. Khi 

tập trung phát triển các nguồn NLTT, các nhà khoa học ngày càng phát minh nhiều 

công nghệ khai thác hiệu quả năng lượng mà có thể giảm chi phí. Ví dụ: công nghệ 

quang năng thay cho công nghệ nhiệt năng dù cùng khai thác năng lượng mặt trời. 

Chi phí sản xuất điện quy dẫn (LCOE) đối với điện mặt trời tại Việt Nam đã giảm 

106% trong vòng bốn năm trở lại đây. Thậm chí, trước đây, các nhà đầu tư rất e ngại 

hệ thống điện gió bởi chi phí cao thì đến nay có đang được tính toán với mức đầu tư 

còn thấp hơn vào một nhà máy điện than. Những nguyên liệu để có thể sản xuất các 
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tấm pin mặt trời đều có mặt ở Việt Nam tạo ra thêm những điều kiện giảm chi phí sản 

xuất các hệ thống ĐMTMN ở Việt Nam. Chỉ cần lưới điện có công suất phù hợp, ổn 

định là Việt Nam có khả năng đẩy mạnh sản xuất điện từ nguồn NLTT hiệu quả.  

5.1.2. Xu hướng phát triển năng lượng tái tạo ở Việt Nam 

Tiềm năng của ngành NLTT đã được minh chứng là rất phù hợp với một quốc 

gia như Việt Nam. Việc phát triển NLTT là rất cần thiết để đảm bảo an ninh NL, góp 

phần phát triển kinh tế ở các tỉnh, bảo vệ môi trường, và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Thời gian qua, sản xuất điện từ nguồn NLTT có xu hướng tăng lên ở Việt 

Nam. Từ năm 2016 đến 2021, sản lượng điện từ nguồn NLTT (gồm mặt trời, gió và 

sinh khối) đã tăng gấp gần 10 lần. Năm 2019, NLTT đã có sự tăng trưởng vượt bậc 

gấp 6.5 lần so với 2018, tiếp tục tăng gấp 2 lần vào năm 2020 và giữ tốc độ tăng hơn 

2 lần vào năm 2021.  

Bảng 5.1. Sản lượng điện từ các nguồn năng lượng tại Việt Nam 

Đơn vị: nghìn KW 

Nguồn NL 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Thuỷ điện 64.167 87.599 84.489 66.542 73.382 78.605 

Điện than 63.974 62.613 83.845 111.180 114.765 118.074 

Điện khí, 
dầu 

46.013 39.957 40.277 43.639 35.203 26.312 

Điện NLTT 
(mặt trời, 
gió, sinh 

khối) 

364 400 935 6100 12.060 31.508 

Nhập khẩu 2.716 2.345 2.762 3.313 3.059 1.403 

Tổng cộng 177.234 192.914 212.308 230.774 238.469 256.727 

Nguồn: Báo cáo thường niên EVN 2021, báo cáo ngành điện 2022. 

Mặc dù điện than và thuỷ điện vẫn phải tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu 

điện tại Việt Nam ngày càng cao trong những năm gần đây nhưng tỷ trọng không có 

sự thay đổi nhiều. Tỷ trọng giảm nhiều nhất là nguồn điện khí, dầu, trong khi đó điện 
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NLTT lại có sự tăng mạnh về tỷ trọng. Trong giai đoạn 2016 - 2021, điện từ nguồn 

NLTT đã tăng từ 0.2% lên 12.3%. Điều này cho thấy xu hướng phát triển điện NLTT 

là rất lớn ở Việt Nam trong thời gian tiếp theo. Nếu duy trì tốc độ mở rộng nhanh 

chóng về NLTT, Việt Nam sẽ thăng hạng hơn nữa trong bảng xếp hạng, có thể vượt 

qua các quốc gia như Australia và Italy về giải pháp phát triển NLTT và sáng tạo.  

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Báo cáo thường niên EVN 2021, báo cáo ngành điện 2022 

Hình 5.2: Cơ cấu các nguồn năng lượng trong sản xuất điện ở Việt Nam 

Theo dự thảo Quy hoạch Phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 (Quy 

hoạch điện VIII), Việt Nam cần đạt tỉ lệ điện gió và điện mặt trời là 27% vào 2030 

và 42% vào 2045. Tỷ lệ điện than có giả, nhưng không nhiều. Điện nhập khẩu và thuỷ 

điện giảm dần theo từng giai đoạn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguồn: Bộ Công thương, 2022. 

Hình 5.3: Dự thảo quy hoạch điện VIII giai đoạn 2025 - 2045 
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5.2. Một số giải pháp đối với các yếu tố tác động đến ý định đầu tư để thúc 

đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà  tại Việt Nam 

Dựa vào kết quả nghiên cứu chương 4 các HGĐ trong việc đầu tư ĐMTMN 

cho thấy để khuyến khích họ tăng cường đầu tư vào các hệ thống ĐMTMN, các giải 

pháp nên tập trung vào các yếu tố tác động. Trong điều kiện hạn chế các nguồn lực, 

các giải pháp ưu tiên sẽ hướng đến các yếu tố tác động có mức độ mạnh hơn. Trong 

lĩnh vực năng lượng điện nói chung và ĐMTMN nói riêng do đặc thù phân phối điện 

thống nhất trên lưới điện quốc gia, chủ thể quản lý thống nhất là Chính phủ, trực tiếp 

là EVN, ngoài ra, DN cung cấp hệ thống ĐMTMN là người cuối cùng thực hiện ý 

định đầu tư của các HGĐ. Các giải pháp thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN của 

các HGĐ ở Việt Nam cụ thể như sau: 

5.2.1. Thúc đẩy nhu cầu đầu tư của các hộ gia đình 

5.2.1.1. Cơ sở giải pháp 

Trên thực tế, ngay cả các HGĐ ở những thành phố lớn hiện nay cũng chưa định 

hình được nhu cầu đầu tư ĐMTMN của mình. Họ có thói quen sử dụng điện truyền 

thống từ lưới điện và cảm thấy việc lắp đặt một hệ thống sản xuất điện cho riêng gia 

đình mình là điều phức tạp, đối mặt với nhiều rủi ro hoặc không có điều này.  

Trong bối cảnh hiện nay, các DN sản xuất và cung cấp hệ thống ĐMTMN ở 

Việt Nam đang đứng trước rất nhiều cơ hội cũng như thách thức to lớn. Để cải thiện 

nhận thức về nhu cầu đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN không chỉ bắt đầu từ các DN 

cung cấp mà phải từ định hướng của chính phủ và những động thái khuyến khích từ 

EVN. Đối với loại hàng hóa đặc biệt này, nhu cầu đầu tư và sử dụng có tác động quan 

trọng và mạnh mẽ nhất trong việc ra quyết định của các HGĐ. 

Chỉ khi HGĐ cảm thấy có nhu cầu cấp thiết trong việc sở hữu và sử dụng hệ 

thống ĐMTMN thì họ mới nghĩ tới việc sẽ đầu tư cho chúng bởi chúng ảnh hưởng 

rất lớn tới ngân sách, cách sử dụng các vật dụng sinh hoạt và thậm chí mang lại thu 

nhập không chỉ của cá nhân mà của cả gia đình. Nói cách khác, những hàng hóa này 

phải mang lại lợi ích đủ bù đắp chi phí lớn mà HGĐ phải mất để có được chúng. 
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5.2.1.2. Chủ thể thực hiện giải pháp 

Để thúc đẩy các HGĐ đầu tư, Chính phủ, EVN hay các DN cung cấp hệ thống 

ĐMTMN buộc phải quan tâm tới nhu cầu các HGĐ, sản xuất và cung cấp những hàng 

hóa phù hợp và thậm chí tạo ra những nhu cầu làm động lực ý định đầu tư của họ. 

Hiện nay, các chủ thể quản lý ở trên còn chưa có động thái đầy đủ tới hoạt 

động nghiên cứu nhu cầu của HGĐ và thúc đẩy nhu cầu thị trường. 

Theo kết quả nghiên cứu ở chương 4, mức ảnh hưởng của biến nhu cầu và động 

cơ sử dụng tới ý định đầu tư của HGĐ là lớn nhất (β = 0,292). Muốn thúc đẩy đầu tư 

vào lĩnh vực ĐMTMN thì trước hết cần thực hiện những biện pháp nhằm kích thích 

nhu cầu sử dụng, sau đó là nhu cầu đầu tư của HGĐ. 

5.2.1.3. Nội dung giải pháp 

Giải pháp cho vấn đề này được chỉ ra cụ thể như sau: 

Trước tiên, cần chú trọng và đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu thị trường. Công 

việc này có thể được thực hiện từ phía các DN cung cấp hệ thống ĐMTMN hoặc 

thậm chí có thể nghiên cứu thống nhất từ Tổng Công ty điện lực Việt Nam. Công tác 

dự báo nhu cầu thị trường được thực hiện ở các tỉnh thành, các khu vực địa lý khác 

nhau về đặc điểm vị trí, khí hậu. Khi hoạt động nghiên cứu thị trường được thực hiện 

trên diện rộng, bản thân các HGĐ được tham gia khảo sát đã có những thông tin và 

hiểu biết cơ bản về sự tồn tại của hệ thống ĐMTMN, thậm chí họ có thể được khai 

mở về nhu cầu sử dụng và đầu tư khi bắt đầu được biết về chúng. Việc nghiên cứu 

thị trường có thể được thực hiện bởi bộ phận chuyên trách của DN kinh doanh hoặc 

được thực hiện với quy mô lớn ở một  đơn vị chuyên nghiệp. Tuy nhiên, công tác 

nghiên cứu thi trường không phải thực hiện 1 lần mà phải được làm thường xuyên 

hàng năm để mở rộng tiếp cận với số lượng khách hàng tiềm năng cũng như phù hợp 

với các thay đổi của bối cảnh (sự phát triển kinh tế, xã hội, thay đổi của các điều kiện 

khách quan và chủ quan khác). Đây cũng là giải pháp khó đạt được hiệu quả nếu như 

việc thực hiện không tập trung, thống nhất. Vì thế, luận án khuyến nghị việc thực 

hiện giải pháp nên được diễn ra ở quy mô lớn, tại EVN (có thể thuê đơn vị chuyên 

nghiệp làm). Còn ở cấp độ DN, các DN cung cấp hệ thống ĐMTMN có thể nghiên 

cứu thị trường để nắm bắt được nhu cầu sâu hơn nhằm cải tiến giá trị sử dụng của sản 
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phẩm mình sản xuất, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên 

thị trường.  

Để thực hiện nghiên cứu thị trường hiệu quả, việc tìm hiểu thông tin thị trường 

cần phải tiến hành một cách có khoa học và bám sát tình hình cụ thể thị trường tại 

những từng thời điểm. Nghiên cứu thị trường với quy mô lớn không chỉ là những tìm 

hiểu, khai thác thông tin mong muốn của HGĐ đối với hệ thống ĐMTMN mà còn 

đưa thêm thông tin cho những HGĐ chưa biết hoặc chưa quan tâm, gợi mở cho họ ý 

định đầu tư trong tương lai.  

Còn với quy mô nhỏ hơn, NCTT giúp các doanh nghiệp dự đoán được số hàng 

có thể tiêu thụ, những loại hàng hoá nào được yêu thích hay ưa chuộng hơn trong 

nhóm hàng hoá mà DN đang có. Những đặc tính nào được quan tâm và ngược lại đặc 

tính nào cần loại bỏ hay điều chỉnh.  

Như vậy, NCTT mang lại thông tin hữu ích cho cả DN và cơ quan quản lý để 

nắm bắt được xu hướng thị trường, sự thay đổi của nhu cầu khách hàng và xây dựng 

chiến lược hoạt động ngắn hạn và dài hạn phù hợp.  

Hoạt động NCTT có thể được thực hiện thông qua các cuộc điều tra, phỏng 

vấn trực tiếp các HGĐ, điều tra qua phiếu, tự tiến hành quan sát tại các diễn đàn trên 

mạng internet, hoặc nơi trưng bày hàng hóa tại triển lãm, hội chợ để tham khảo ý kiến 

khách hàng hoặc thực hiện thông qua các phương tiện thông tin đại chúng… 

Thứ hai, các cơ quan quản lý Nhà nước là Bộ Công thương, EVN cũng như 

DN cung cấp hệ thống ĐMTMN cần phân khúc thị trường, chia nhóm nhu cầu của 

HGĐ, nhóm đáp ứng yêu cầu lắp đặt hệ thống ĐMTMN (ví dụ: chia nhóm theo vị trí 

địa lý, khu vực, nhóm các DN, HGĐ có sở hữu diện tích mái nhà lớn… ) để có những 

biện pháp cụ thể trong việc xác lập cơ cấu nhu cầu và khách hàng tiềm năng phù hợp.  

Thứ ba, các cơ quan quản lý Nhà nước là Bộ Công thương, EVN kết hợp với 

DN cung cấp hệ thống ĐMTMN cần thúc đẩy nhu cầu đầu tư của HGĐ bằng việc 

tuyên truyền, đưa ra những lợi ích thiết thực trong việc đầu tư lắp đặt. Từ đó, bằng 

những thông tin, hình ảnh cụ thể có thể thay đổi niềm tin và những thói quen sinh 

hoạt và sử dụng điện của người dân, làm cho các HGĐ cảm thấy việc đầu tư cho hệ 

thống ĐMTMN là cần thiết nếu mình có đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu. Đây là một 
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việc đầu tư không chỉ nâng cao mức sống gia đình, tiết kiệm, bảo vệ môi trường mà 

còn là hình thức đầu tư tạo thu nhập để hình thành nhu cầu đầu tư.  

5.2.2. Nâng cao tính kinh tế của hệ thống ĐMTMN 

5.2.2.1. Cơ sở của giải pháp 

Tính kinh tế của hệ thống ĐMTMN thể hiện những lợi ích về kinh tế một cách 

rõ ràng đối với các HGĐ khi ý định đầu tư. Tính kinh tế liên quan đến chi phí đầu tư 

ban đầu, chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng (thay thế, sửa chữa, phụ tải…) và 

giá trị thu lại (chênh lệch giữa chi phí lắp đặt ĐMTMN với sử dụng điện lưới, thu 

nhập gia tăng khi bán điện dư cho lưới điện…). 

Đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN cũng là một hình thức đầu tư dài hạn của các 

HGĐ và họ cũng phải đối mặt với những rủi ro tài chính. Chính vì thế, khi được giảm 

thiểu nhận thức về rủi ro khi lắp đặt hệ thống ĐMTMN, các HGĐ sẽ tăng ý định đầu 

tư. 

Theo kết quả nghiên cứu ở chương 4, tính kinh tế là yếu tố có mức tác động 

khá mạnh tới HGĐ chỉ sau biến nhu cầu với β = 0.199.  

5.2.2.2. Chủ thể thực hiện giải pháp 

Giải pháp này cần được thực hiện cả phía Chính phủ và các DN cung cấp hệ 

thống ĐMTMN. Mỗi cấu phần của giải pháp sẽ được một chủ thể giải quyết. 

5.2.2.3. Nội dung giải pháp 

Các giải pháp được đề xuất ở đây được tiếp cận theo nhiều khía cạnh khác 

nhau như sau: 

Thứ nhất, giảm bớt chi phí đầu tư cho các HGĐ. Các DN sản xuất, kinh doanh 

hệ thống ĐMTMN cần thực hiện phân khúc thị trường và tính toán giá thành phù hợp 

với từng nhóm khách hàng. Đối với nhóm khách hàng ở phân khúc trung bình, DN có 

thể tính toán đặt giá ở mức thấp hoặc thực hiện các dịch vụ giá trị gia tăng miễn phí. 

Đối với nhóm khách hàng ở phân khúc thu nhập cao hơn thì có thể không quá coi trọng 

chiến lược giá nhưng phải tập trung vào các dịch vụ tiêu dùng, tăng mức lợi ích mà 

người tiêu dùng sẽ nhận được sau khi lắp đặt hệ thống. Các cơ quan quản lý của Nhà 

nước cần có những biện pháp lành mạnh hoá thị trường cũng như tăng cường cạnh 

tranh của các DN sản xuất và kinh doanh hệ thống ĐMTMN. Điều này có thể khiến 
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giá thành các thiết bị đều giảm (đã được minh chứng trong năm 2020, giá giảm chỉ còn 

khoảng 60% so với năm 2019) giúp số lượng hệ thống ĐMTMN được đầu tư bởi các 

HGĐ tăng mạnh ở tất cả các vùng trong cả nước.  

Thứ hai, Chính phủ cần có chính sách tạo lập nguồn vốn hỗ trợ cho HGĐ đầu 

tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN. Điều này phải xuất phát từ định hướng của Chính phủ 

và thực thi của hệ thống ngân hàng cũng như các tổ chức tài chính. 

Nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực ĐMTMN hiện nay phần lớn do các nhà đầu 

tư, HGĐ huy động vốn cổ phần (khoảng 20 - 30%) và vay các ngân hàng hoặc tổ 

chức tín dụng. Mặc dù vậy, vẫn cần có nhiều hơn nữa các ưu đãi tài chính cho điện 

mặt trời nói chung và ĐMTMN nói riêng, cụ thể như: 

- Nhà đầu tư được huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước 

để đầu tư thực hiện các dự án điện mặt trời theo quy định của pháp luật hiện hành. 

Các dự án ĐMTMN được hưởng các ưu đãi về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu 

của Nhà nước; 

- Thực hiện phương án cùng đầu tư với khách hàng là tổ chức, DN với tỷ lệ 

góp vốn từ 70% đến 100%, giải pháp phối hợp đầu tư và chuyển giao hệ thống... 

- Nghiên cứu thực hiện các cơ chế bảo lãnh rủi ro cho công trình ĐMTMN sử 

dụng tiền từ các Quỹ tài chính khí hậu giúp các NHTM giảm thiểu rủi ro khi cho vay 

các dự án và từ đó cung cấp được các gói tài chính ưu đãi cho Dự án. 

- Được vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, mức vay tối đa đến 80%. 

Thời hạn vay từ 12-15 năm. Lãi suất vay và trình tự thủ tục vay theo quy định hiện 

hành; 

- Xây dựng và ban hành cơ chế huy động nguồn vốn từ các ngân hàng thương 

mại, các Quỹ đầu tư cho các dự án điện mặt trời và cơ chế chia sẻ rủi ro; 

- Xem xét và sớm thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển năng lượng mặt trời, trong 

đó có điện mặt trời (như đã nêu tại quyết định số 1855/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 12 

năm 2007 và Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015) với chức năng chính 

của Quỹ này là hỗ trợ cho các dự án như: 

+ Hỗ trợ cho sản xuất điện nối lưới từ các nguồn điện mặt trời có giá cao hơn 

chi phí tránh được về tài chính của người mua. 
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+ Hỗ trợ cho các nghiên cứu phát triển cơ sở dữ liệu nguồn năng lượng mặt 

trời, tiêu chuẩn các thiết bị, công nghệ... 

- Quỹ năng lượng mặt trời sẽ tài trợ trên cơ sở đảm bảo tính minh bạch và công 

bằng cho việc phát triển NLTT nói chung và năng lượng mặt trời nói riêng. Các quy 

tắc hoạt động của Quỹ sẽ được thể hiện dựa trên quyền lợi được đảm bảo (có tư cách 

như nhà điều hành hệ thống trong thị trường điện cạnh tranh, hoạt động như một tổ 

chức độc lập và không tác động tới các nhà sản xuất điện và người tiêu dùng nhưng 

có vai trò đảm bảo hoạt động của hệ thống ở mức chi phí thấp nhất và bảo đảm độ tin 

cậy của hệ thống). 

- Nguồn tài chính cho Quỹ năng lượng mặt trời: Để hoạt động có hiệu quả, 

Quỹ phải có nguồn tài chính đảm bảo và cố định nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu 

tư có cơ sở để vay vốn. Nguồn tài chính cho Quỹ được dựa trên nguồn ngân sách Nhà 

nước, thuế các bon, phụ thu tiền điện và các nguồn khác. Mức độ tài trợ phải đảm bảo 

hoàn thành mục tiêu phát triển năng lượng mặt trời nói chung và ĐMTMN nói riêng 

đã đề ra. Các yêu cầu tài trợ được nêu trong báo cáo cho từng năm và từng loại hình 

công nghệ. 

- Công bố quy hoạch phát triển điện mặt trời để kêu gọi đầu tư, khuyến khích 

các thành kinh tế trong và ngoài nước tham gia đầu tư;  

- Huy động các nguồn vốn vay có lãi suất ưu đãi, vốn ODA, nguồn vốn phi tài 

trợ theo quy chế OECD và các nguồn vốn phát triển NLTT khác từ quốc tế đối với 

các dự án ĐMTMN;  

- Tổ chức các hội nghị về hỗ trợ đầu tư có sự tham gia của các Ngân hàng, các 

quỹ hỗ trợ quốc tế;  

- Biên soạn hướng dẫn về thủ tục, trình tự đầu tư điện mặt trời tại địa phương 

một cách chi tiết, minh bạch, rõ ràng nhằm tạo môi trường đầu tư công bằng, thuận lợi;  

- Hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát địa điểm tiềm năng; lập và thẩm định hồ sơ dự 

án; hỗ trợ công tác giải phóng mặt bằng và các thủ tục pháp lý để đăng ký đầu tư và 

xây dựng các nhà máy điện mặt trời. 

Thứ ba, cơ quan quản lý nhà nước tạo điều kiện để các HGĐ đầu tư lắp đặt hệ 

thống điện ĐMTMN có thêm thu nhập khi bán điện vào lưới điện quốc gia.  
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Các cơ quan quản lý Nhà nước cần công khai và cập nhật thường xuyên danh 

sách các trạm biến áp/đường dây còn khả năng và không còn khả năng giải toả công 

suất khi đấu nối ĐMTMN theo từng khu vực để nhà đầu tư/ HGĐ nắm được thông 

tin, từ đó xây dựng được kế hoạch đầu tư phù hợp với khả năng giải tỏa công suất của 

lưới điện khu vực. 

Tăng cường quản lý và đánh giá hiện trạng lưới điện và các trạm biến áp phân 

phối nhằm đảm bảo hiệu quả đấu nối các hệ thống ĐMTMN; kịp thời cải tạo, nâng 

cấp công suất trạm biến áp đảm bảo đấu nối với hệ thống điện mặt trời đáp ứng tiêu 

chuẩn đấu nối theo quy định.  

Nghiên cứu thực hiện các giải pháp lưới điện thông minh tích hợp các nguồn 

điện phân tán (ĐMTMN) nhằm khai thác hiệu quả công suất nguồn điện; 

5.2.3. Nâng cao chất lượng và cải thiện sự thuận tiện, hữu ích của các hệ 

thống ĐMTMN 

5.2.3.1. Cơ sở của giải pháp 

Đối với hệ thống ĐMTMN, chất lượng sản phẩm là một trong yếu tố quan trọng 

hàng đầu ảnh hưởng trực tiếp tới ý định đầu tư của các HGĐ, bởi họ phải bỏ một khoản 

chi phí rất lớn để được sử dụng sản phẩm và họ cần được sử dụng trong một khoảng 

thời gian đủ dài mới có thể thay thế bằng sản phẩm khác. Thậm chí, chỉ cần có một sự 

cố kỹ thuật nhỏ cũng có thể gây ảnh hưởng trực tiếp tới tiền đầu tư, cuộc sống sinh hoạt 

của các HGĐ cũng như ảnh hưởng tới lưới điện quốc gia.  

Đặc tính của sản phẩm nói lên giá trị sử dụng của một hàng hóa. Khi ý định 

đầu tư cho hệ thống ĐMTMN, các HGĐ luôn so sánh giá trị sử dụng với chi phí đầu 

tư. Chính vì vậy, hệ thống ĐMTMN mang lại hiệu quả hấp thụ quang điện tốt, phụ 

tải ít, an toàn, đáp ứng được càng nhiều nhu cầu phục vụ cho việc tiêu dùng điện trong 

nhà cũng như dễ dàng đấu nối điện lưới.  

Bên cạnh đó, dự thảo về cơ chế và giá điện năng lượng mặt trời Fit 3 sắp được 

công bố của Bộ Công thương đã đưa ra yêu cầu về chất lượng hệ thống ĐMTMN: Hệ 

thống ĐMTMN phải có hiệu suất tế bào quang điện (Solar cell) lớn hơn 20% hoặc 

các tấm pin lớn hơn 19%, căn cứ về chứng nhận về Nguồn gốc xuất xứ, chất lượng 

hàng hóa, chứng nhận của nhà sản xuất tế bào module quang điện do Cơ quan quốc 
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tế hoặc Cơ quan Quốc gia có thẩm quyền của nước xuất xứ cấp theo tiêu chuẩn quốc 

tế hoặc tương đương. 

Điều đó có nghĩa là các DN sản xuất hoặc kinh doanh hệ thống ĐMTMN phải 

đảm bảo chất lượng ít nhất là mức quy định của Chính phủ khi đưa sản phẩm ra bán 

cho khách hàng trên thị trường. Các loại hàng kém chất lượng đều sẽ không được 

chấp nhận và mọi sản phẩm liên quan đến ĐMTMN đều được quản lý chặt chẽ bởi 

các cơ quan quản lý chức năng.  

Theo kết quả nghiên cứu ở chương 4, yếu tố  đặc tính của sản phẩm có mức 

độ tác động khá mạnh tới ý định đầu tư của HGĐ với β = 0.172.  

5.2.3.2. Chủ thể thực hiện giải pháp 

Chủ thể thực hiện giải pháp này gồm cả các cơ quan quản lý nhà nước và DN 

cung cấp hệ thống ĐMTMN. 

Các DN sản xuất và kinh doanh hệ thống ĐMTMN phải không chỉ đảm bảo 

chất lượng của hàng hoá mà còn phải cho các HGĐ thấy rõ giá trị sử dụng của việc 

đầu tư lắp đặt. Trong khi đó, các cơ quan quản lý nhà nước cần quan tâm tới việc xây 

dựng chính sách và kiểm soát về chất lượng hệ thống ĐMTMN được cung cấp trên 

thị trường. 

5.2.3.3. Nội dung giải pháp 

Đối với cơ quan quản lý nhà nước, giải pháp nâng cao chất lượng hệ thống 

ĐMTMN cụ thể là: 

Thứ nhất, xây dựng và triển khai chiến lược phát triển ngành công nghiệp sản 

xuất điện mặt trời, khuyến khích nghiên cứu, chuyển giao, tiếp nhận và ứng dụng có 

hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, sử dụng năng lượng điện 

mặt trời. 

Thứ hai, ban hành các tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng thiết bị sử dụng trong 

điện mặt trời áp mái, tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng các công trình ĐMTMN nhằm 

đảm bảo chất lượng, an toàn. Giám sát và cấp chứng chỉ chất lượng cho các thiết bị 

này nhằm giảm thiểu nhập khẩu các thiết bị chất lượng thấp và nâng cao chất lựợng 

dịch vụ điện mặt trời. 



 130 

Thứ ba, tăng cường hợp tác quốc tế để thu hút nguồn vốn và thúc đẩy chuyển 

giao công nghệ trong lĩnh vực điện mặt trời. Xây dựng kế hoạch hợp tác ngắn và dài 

hạn với các tổ chức quốc tế trong việc phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và tập huấn 

về điện mặt trời. 

Đối với các DN sản xuất và kinh doanh hệ thống ĐMTMN, để nâng cao chất 

lượng sản phẩm nhằm tạo lòng tin cho khách hàng và giúp khách hàng có động lực 

đầu tư, các DN sản xuất và kinh doanh hàng hoá này cần phải thực hiện những giải 

pháp sau: 

Thứ nhất, các DN cần giảm thiểu chi phí không cần thiết, khai thác có hiệu 

quả hơn các lợi thế so sánh của quốc gia như lao động dồi dào, giá rẻ trong hoạt động 

sản xuất, áp dụng rộng rãi các phương thức tổ chức quản lý sản xuất hiện đại, cơ cấu 

lại lao động, thực hành tiết kiệm trong công ty. Muốn như vậy, DN thực hiện rà soát 

hệ thống sản xuất của mình theo định kỳ hàng quý, hàng năm. Áp dụng các biện pháp 

đánh giá hiệu quả công việc để quản lý sản xuất, đồng thời tạo không khí cạnh tranh 

trong nội bộ về tiết kiệm và sản xuất hiệu quả thông qua các hình thức thi đua khen 

thưởng. Tiết kiệm chi phí giúp giá thành sản phẩm trở nên rẻ một cách tương đối. 

Tuy nhiên, tiết kiệm chi phí không đồng nghĩa với việc cắt giảm các công năng sử 

dụng hay thay thế bằng những vật liệu rẻ tiền làm giảm chất lượng của sản phẩm. 

Thứ hai, các DN cần quan tâm cập nhật công nghệ hiện đại vào sản xuất. Điều 

này làm tăng năng suất lao động mặc dù ngược lại cũng đòi hỏi DN phải có những 

đầu tư không nhỏ. Công nghệ hiện đại sẽ giúp sản xuất ra những sản phẩm có tính 

tiết kiệm cao.  

Khi tư vấn cho khách hàng về các dự án đầu tư cho ĐMTMN phải được thiết 

kế với công nghệ hiện đại, bố trí thiết bị hợp lý để tối ưu hóa diện tích sử dụng cho 

dự án. Pin mặt trời phải là loại được sản xuất với công nghệ hiện đại, được giám sát 

chặt chẽ trong quá trình chế tạo theo tiêu chuẩn quốc tế, có giấy chứng nhận thử 

nghiệm của các phòng thí nghiệm tiêu chuẩn;  

Thời gian hoạt động của tấm pin mặt trời phải được đảm bảo không thấp hơn 

25 năm trong điều kiện bảo trì đúng theo yêu cầu của nhà sản xuất, mức độ suy giảm 
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sản lượng điện phát ra ở cuối thời gian hoạt động của tấm pin không thấp hơn 80% 

giá trị định mức. Hiệu suất của các tấm pin mặt trời phải lớn hơn 16%;  

Các thiết bị như bộ biến đổi, máy biến áp phải là loại có lõi có cấu trúc từ các 

tấm dát mỏng, gồm các tấm thép silic có hướng được cán nguội có cường độ cao, độ 

từ thẩm cao, hệ số từ hóa thấp và tổn thất nhỏ. Hiệu suất của máy biến áp và bộ biến 

đổi không thấp hơn 99.5%.  

Hệ thống điều khiển, giám sát, bảo vệ và đo lường có cấu hình hệ thống đường 

truyền dữ liệu tốc độ cao được thiết kế theo chế độ dự phòng nóng, có cấu trúc kép. 

Khi có lỗi trong bất kỳ một trạm vận hành nào, các chức năng hệ thống sẽ được sao 

lưu dự phòng bởi trạm vận hành còn lại. Thiết bị điện tử phải là loại mới nhất, phải 

được nhiệt đới hóa và phù hợp vận hành trong các điều kiện của công trình, hệ thống 

giám sát, điều khiển và thu thập dữ liệu buộc phải có chứng nhận xuất xưởng FAT; 

Quan tâm đến việc lắp đặt, triển khai công nghệ quản lý pin năng lượng mặt 

trời nhằm tối ưu hoá công suất của các tấm pin. Hệ thống có thể phát hiện các sự cố 

thường gặp trên các tấm pin năng lượng mặt trời như: Bể mặt kính do các tai nạn xảy 

ra, bụi bẩn, bóng che, điểm phát nhiệt…, các sự cố, hở mạch chuỗi pin làm giảm sản 

lượng tạo điện năng hoặc gây rủi ro cháy nổ; điều tiết điện áp đầu ra của chuỗi pin 

phù hợp với điểm vào việc cực đại của inventer giúp tối ưu khả năng vận hành và sản 

lượng của hệ thống. 

Bên cạnh đó, do các giải pháp công nghệ tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của mỗi 

dự án, nên các cơ quan quản lý nhà nước cần kiểm soát chặt chẽ các nhà tư vấn có uy 

tín, lập danh mục các nhà cung cấp thiết bị và thi công có năng lực để thực hiện để 

dự án đạt chất lượng tốt, giảm lãng phí vì phải khắc phục những sai sót trong thiết kế 

và thi công để HGĐ/tổ chức lựa chọn. 

Thứ ba, các DN sản xuất, kinh doanh hệ thống ĐMTMN cần có chiến lược sản 

phẩm phù hợp dựa trên các kết quả nghiên cứu thị trường định kỳ để nhận biết và 

nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng, từ đó nghiên cứu và triển khai các sản phẩm với 

công năng ngày càng tăng, khắc phục những hạn chế của các sản phẩm đã có, tăng 

thêm sự hữu dụng cho các sản phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường. 



 132 

Thứ tư, các DN sản xuất, kinh doanh hệ thống ĐMTMN nên nghiên cứu phát 

triển thêm các dịch vụ sau bán hàng, thực hiện ưu đãi đối với khách hàng đã mua sản 

phẩm hay khách hàng thân thuộc. Đặc biệt, dịch vụ bảo hành, bảo trì đối với các sản 

phẩm đã mua chính là một trong những yếu tố tạo ảnh hưởng quan trọng tới việc 

truyền tin về sản phẩm. Người tiêu dùng mua sản phẩm của DN xong, không có nghĩa 

DN đã hoàn thành nhiệm vụ của mình mà trách nhiệm của DN là cung cấp cho khách 

hàng những dịch vụ bổ sung tiện lợi và hữu ích nhất. Đối với hệ thống ĐMTMN, dịch 

vụ bảo hành là yếu tố rất được quan tâm, sản phẩm mong muốn được sự dụng lâu dài, 

có thể dễ dàng thay thế từng tấm pin khi bị hỏng nên yếu tố chất lượng luôn được đặt 

lên hàng đầu.  

Các dịch vụ khách hàng được đánh giá cao khi lựa chọn mua là dịch vụ bảo 

hành, vận chuyển tận nơi cho khách hàng, hướng dẫn sử dụng, sửa chữa và bảo dưỡng 

định kỳ. Các DN cần tổ chức hệ thống chăm sóc khách hàng, duy trì thường xuyên 

thông tin với khách hàng và xử lý các khiếu nại thắc mắc của khách hàng, nâng cao 

khả năng giao tiếp, khả năng ứng xử của nhân viên bảo hành, bảo dưỡng, nhân viên 

trực tổng đài từ đó làm tăng giá trị cảm nhận về chất lượng phục vụ của công ty trong 

tâm trí khách hàng. 

Để có thể cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, các DN cần chú trọng đến 

việc xây dựng, phát triển mạng lưới dịch vụ, trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng sản 

phẩm, đồng thời nên kết hợp chức năng bán hàng và dịch vụ trong cùng một đại lý 

để tạo niềm tin và thuận lợi cho khách hàng. Chi phí sửa chữa dịch vụ nên được niêm 

yết rõ ràng và hợp lý ngay tại nơi sửa chữa, tránh tình trạng vì lợi ích mà vẫn bán 

hàng mới, yêu cầu khách hàng đổi toàn bộ hệ thống trong khi phụ tùng hỏng hóc của 

sản phẩm có thể sửa chữa được. Ngoài ra cần đào tạo đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp 

và có bài bản, cải tiến, đầu tư thêm máy móc hiện đại phục vụ cho hoạt động sửa chữa 

và bảo dưỡng. Có như vậy, khách hàng mới cảm thấy chi phí mà họ bỏ ra đầu tư thấp 

hơn lợi ích lâu dài mà họ có được. 

Muốn giải pháp được thực hiện có hiệu quả cần phải chú ý những điều kiện 

sau: 
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Thứ nhất, về phía cơ quan quản lý nhà nước, cần phải xiết chặt quản lý về chất 

lượng hàng hoá đưa ra thị trường. Thực hiện kiểm định chất lượng cho từng lô hàng 

để đảm bảo hàng hoá được tiêu thụ đáp ứng yêu cầu về chất lượng mang lại tính an 

toàn cho khách hàng. 

Thứ hai, về phía DN sản xuất và kinh doanh hệ thống ĐMTMN, cần chú trọng 

tìm hiểu kỹ thông tin khách hàng để phân khúc thị trường và nghiên cứu phát triển 

sản phẩm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Các DN cần phải nắm 

được sự phát triển của khoa học công nghệ để lựa chọn sản phẩm bán ra trên thị 

trường, tập trung chỉ sản xuất và phân phối những sản phẩm mang tính kinh tế cao. 

Bên cạnh đó, các DN cũng cần xây dựng bộ phận chăm sóc khách hàng để phát triển 

các dịch vụ giá trị gia tăng cần thiết nhằm hấp dẫn khách hàng. 

5.2.4. Tăng cường thông tin tham khảo cho các nhà đầu tư 

5.2.4.1. Cơ sở của giải pháp 

Bởi việc đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN có tính rủi ro, vì vậy, theo kết quả 

nghiên cứu của chương 4, chỉ riêng đối với các HGĐ thì nhóm tham khảo đã ảnh hưởng 

ở mức β = 0,158. Đây cũng là mức lớn và việc tăng cường thông tin tham khảo sẽ giúp 

HGĐ nhanh chóng đưa ra được ý định đầu tư đúng đắn. 

Thông tin tham khảo có thể đưa tới HGĐ bằng nhiều hình thức khác nhau. 

Trong đó, ngoài các tư vấn của người thân thì các kênh truyền thông có ảnh hưởng to 

lớn đến lựa chọn của HGĐ. Bởi nhóm tham khảo là người thân chỉ thật sự có giá trị 

khi họ đã từng đầu tư lắp đặt hệ thống ĐMTMN và thấy được rõ lợi ích của nó mới 

có thể tác động đến ý định đầu tư của các HGĐ. Như vậy, HGĐ vẫn phải dựa vào 

những thông tin tham khảo từ các nguồn khác như các kênh thông tin đại chúng, 

internet. Truyền thông hiệu quả sẽ giúp hình thành sự quan tâm và nhu cầu đối với 

ĐMTMN của các HGĐ. Thông tin tham khảo có tính truyền dẫn nhanh nên chỉ cần 

những thông tin hữu ích về hàng hóa được phát ra thì việc tiếp nhận của HGĐ sẽ theo 

cấp số nhân. 

5.2.4.2. Chủ thể thực hiện giải pháp 
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Chính phủ xây dựng các chính sách giúp các HGĐ tiếp cận với các thông tin 

chính thức để họ hiểu đúng về ĐMTMN cũng như quan điểm, định hướng phát triển 

của Nhà nước về ĐMTMN. 

Các DN trực tiếp cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch về các sản phẩm tạo 

ra ĐMTMN, hình thành hệ thống thông tin và thị trường cạnh tranh lành mạnh. 

5.2.4.3. Nội dung giải pháp 

Giải pháp cho yếu tố này là nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi cho người 

dân, DN có thể tìm hiểu và tiếp cận với thông tin liên quan về ĐMTMN trên các ứng 

dụng công nghệ thông tin và các website chăm sóc khách hàng, tổng đài tư vấn thông 

tin. Từ đó, những nhà đầu tư/ HGĐ có nhu cầu lắp đặt ĐMTMN dễ dàng kết nối với 

nhà thầu lắp đặt uy tín, có giá thành hợp lý và kết nối với các ngân hàng, tổ chức tài 

chính cung cấp các giải pháp hỗ trợ tín dụng cho việc đầu tư, lắp đặt. Các nhà đầu tư, 

sản xuất, cung cấp, lắp đặt phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, các đơn vị điện 

lực cung cấp các giải pháp, gói dịch vụ hấp dẫn cho khách hàng. 

Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp sản xuất điện mặt trời. Khuyến 

khích nghiên cứu, chuyển giao, tiếp nhận và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ 

thuật, công nghệ mới vào san xuất, sử dụng năng lượng điện mặt trời. Xây dựng 

chương trình quốc gia về NLTT để thúc đẩy sử dụng năng lượng mặt trời trong lĩnh 

vực phát điện, đặc biệt là điện mặt trời áp mái; triển khai các chương trình nghiên 

cứu, phát triển công nghệ sản xuất điện mặt trời, phổ biến thông tin, tuyên truyền 

cộng đồng trong lĩnh vực phát triển điện mặt trời. 

Các công cụ truyền thông để đưa thông tin tham khảo về ĐMTMN mà các cơ 

quan quản lý nhà nước hay DN có thể sử dụng là: 

- Quảng cáo trên phương tiện đài phát thanh/ truyền hình (TV/ Radio): Các 

DN chỉ nên thực hiện đưa thông tin tham khảo theo hình thức này khi muốn nhấn 

mạnh đến những đặc tính nổi trội của sản phẩm mới như hiệu quả tạo năng lượng, 

những công nghệ hiện đại mới phát minh…từ đó kích thích HGĐ so sánh với các tiêu 

dùng điện cũ của gia đình dẫn đến nảy sinh nhu cầu đầu tư, lắp đặt hệ thống ĐMTMN, 

ghi nhớ và chia sẻ cho những người khác. Vì chi phí để thực hiện đưa thông tin theo 
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hình thức quảng cáo truyền thanh, truyền hình khá lớn nên DN cũng cân nhắc để tránh 

làm tăng giá thành của sản phẩm trên thị trường. 

Một hình thức quảng cáo khác cũng hay được sử dụng như trên phương tiện 

in/ấn như báo, tạp chí. Thuê viết bài quảng cáo về sản phẩm mới, công nghệ mới của 

DN cung cấp, kinh doanh hệ thống ĐMTMN như báo giấy, các tạp chí hoặc quảng cáo 

trên pano, áp phích ngoài trời trên những tuyến phố đông người qua lại, tại các nút giao 

thông nhằm tăng khả năng nhận diện sản phẩm. Các hình thức quảng cáo này cũng đều 

làm tăng chi phí khá lớn cho các DN. Bên cạnh đó, thời kỳ bùng nổ quảng cáo đã khiến 

người tiêu dùng không đặt niềm tin lớn vào các quảng cáo hấp dẫn. Vì vậy đây chỉ là 

một trong những lựa chọn đáng cân nhắc. 

Sử dụng internet: Hiện nay, internet trở thành một phương tiện truyền thông tất 

yếu đối với xã hội. HGĐ có thể dễ dàng gặp gỡ, trao đổi thông tin, tìm hiểu, dò hỏi về 

một hàng hóa nào đó trên các trang diễn đàn. Đặc biệt, lượng người sử dụng internet 

hiện nay chủ yếu là nhóm người trẻ, nhóm đối tượng đi làm có thu nhập cao nhưng hạn 

chế về thời gian, có quyền quyết định việc mua sắm trong gia đình nên kênh Internet 

dần sẽ trở thành kênh thông tin chính trong việc tìm hiểu thông tin về sản phẩm của gia 

đình. Internet sở hữu nguồn thông tin rộng lớn, mang đến cho các gia đình những dịch 

vụ để so sánh sản phẩm, tìm hiểu đầy đủ thông tin sản phẩm, so sánh giá, chất 

lượng….và đặc biệt mang đến nhóm tham khảo mới là những công đồng ảo trên mạng. 

Vì thế có thể khẳng định rằng Internet sẽ sớm trở thành kênh thông tin các gia đình ưu 

tiên số 1 trong việc tìm kiếm thông tin về hệ thống ĐMTMN. Những công cụ của 

internet giúp truyền thông sản phẩm tới khách hàng là:  

+ Website chính thức của công ty: thiết kế website dễ sử dụng, giới thiệu đầy 

đủ về công ty, những thành tích chứng chỉ mà công ty đã đạt được. Bên cạnh những 

danh mục sản phẩm trên website phải đầy đủ, cập nhập thông tin kĩ thuật chính xác… 

+ Website chuyên ngành giới thiệu thông tin về thương hiệu, các đặc tính kĩ 

thuật, giá cả… 

+ Mạng xã hội: như facebook, Twitter, myface… Công ty lập một tài khoản 

riêng của mình trên các mạng xã hội này, sau đó mở rộng mạng lưới bạn bè của mình 

trên đó. Nhờ công cụ này các doanh nghiệp có thể viết bài PR cho thương hiệu của 
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mình, các trương trình mà công ty đã tham gia, bài PR cho sản phẩm như cảm nhận 

của các khách hàng về sản phẩm. Tạo topic cho khách hàng thoải mái chia sẻ cảm 

nhận của mình về thương hiệu và sản phẩm từ đó thu thập được ý kiến phản hồi của 

khách hàng…  

+ Banner, pop up trên website chính thức của công ty, các diễn đàn, website 

thương mại khác như chodientu.com, dantri.com… 

+ SEO: mua vị trí đầu bảng của google cho từ khóa… 

+ Virus marketing: là một hình thức thông tin truyền miệng trên mạng điện tử. 

Một thông điệp quảng cáo ấn tượng hay, vui nhộn sáng tạo của  công ty có thể được 

phát tán rất nhanh trên mạng qua email, mạng xã hội, yahoo…dẫn đến việc khách 

hàng nhận biết được sản phẩm và thương hiệu nhanh chóng. 

- Truyền miệng (WOM): nguồn thông tin đáng tin cậy nhất của các HGĐ là 

chia sẻ từ phía bạn bè, người thân, đồng nghiệp. Do đó nhà sản xuất nên kích thích 

để tự những khách hàng đã sử dụng sản phẩm của mình truyền đi thông tin tốt về 

thương hiệu. Để làm được điều này DN nên: Cung cấp sản phẩm chất lượng tốt đến 

tay người tiêu dùng; Dịch vụ hậu mãi tốt, tận tình, chu đáo; Giải đáp thỏa đáng những 

thắc mắc, phản hồi, khiếu nại của khách hàng. 

Quan hệ thân thiết với khách hàng: thiết lập một account cho từng khách hàng 

mua hàng, từ đó gọi điện thông báo thời gian nên kiểm tra bảo dưỡng sản phẩm, hoặc 

gửi email cho khách hàng về sản phẩm mới, cách khắc phục một số hư hỏng của sản 

phẩm… 

Đường dây nóng để khách hàng có thể gọi xin tư vấn thêm về sản phẩm hoặc 

phản hồi ý kiến. 

Bên cạnh đó các DN cũng cần theo dõi phát hiện và xử lý nhanh chóng thỏa 

đáng những thông tin truyền miệng sai lệch về sản phẩm, lỗi kĩ thuật của sản phẩm… 

Các chương trình sự kiện giới thiệu sản phẩm cũng khá quan trọng khi tạo 

được những ảnh hưởng tốt tới tâm lý khách hàng. DN có thể tài trợ cho các sự kiện 

cộng đồng hoặc chương trình kỷ niệm nào đó – nơi tập trung đông đảo các tầng lớp 

dân chúng, để gia tăng mức độ nhận biết đối với sản phẩm của DN. Việc xúc tiến 

hoạt động quan hệ công chúng có hiệu quả hơn so với các loại hình quảng cáo. Các 
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sự kiện của quan hệ công chúng gây ảnh hưởng tốt tới khách hàng là cơ sở để xây 

dựng niềm tin lâu dài đối với các HGĐ. DN cần chú trọng xây dựng hình ảnh của 

mình thông qua các hội nghị khách hàng, tài trợ cho các hoạt động văn hóa xã hội 

như hòa nhạc, các hoạt động thể dục thể thao, các hoạt động bảo vệ môi trường, tài 

trợ cho các chương trình phổ biến kiến thức an toàn giao thông, lập các quỹ học bổng 

cho học sinh, sinh viên… 

5.2.5. Tuyên truyền, lợi ích bảo vệ môi trường khi sử dụng điện mặt trời mái 

nhà cho các hộ gia đình 

5.2.5.1. Cơ sở của giải pháp 

Mối quan tâm đến môi trường là một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng 

đến ý định đầu tư lắp đặt và sử dụng hệ thống ĐMTMN của HGĐ ở Việt Nam. Cùng 

với sự phát triển của kinh tế - xã hội, khoa học công nghệ, người dân được tiếp xúc 

nhiều với các luồng thông tin hàng có hiểu biết hơn về cách thức sản xuất điện truyền 

thống. Các hạn chế của việc sản xuất điện phổ biến ở Việt Nam hiện nay chính là gây 

ra những tác hại cho môi trường mà trực tiếp ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân. 

Vì thế, đây cũng là yếu tố có thể khai thác để khuyến khích các HGĐ tìm hiểu và lắp 

đặt các hệ thống ĐMTMN như một cách góp phần vào bảo vệ môi trường.  

Vì vậy, các chương trình khuyến khích cần nâng cao tuyên truyền nhận thức để 

thay đổi quan niệm của người dân, rằng việc sử dụng năng lượng mặt trời không chỉ 

có ích cho XH nói chung mà bản thân người sử dụng còn có thể đạt được các lợi ích 

khác, nhất là tài chính. Mối quan tâm về môi trường là yếu tố quyết định dẫn đến đầu 

tư chỉ khi chi phí đầu tư không (được cho là) quá cao (Black, Stern và Elworth 1985). 

Các chương trình tuyên truyền này có thể được tổ chức dưới các hình thức như hội 

nghị, hội thảo hoặc các bài viết, truyền thanh, truyền hình trên phương tiện thông tin 

đại chúng, internet…  

5.2.5.2. Chủ thể thực hiện giải pháp 

Chủ thể thực hiện giải pháp này là các cơ quan quản lý của Nhà nước. 

5.2.5.3. Nội dung giải pháp 

Nhà nước cần tăng cường những chính sách liên quan đến môi trường, những 

tác động của môi trường hướng đến mục tiêu bền vững. Giám sát nghiêm ngặt đối 
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với các nhà máy sản xuất các tấm pin năng lượng, đảm bảo chất lượng sản phẩm và 

thực hiện kế hoạch tái chế các tấm pin mặt trời hỏng và hết thời gian sử dụng (25 

năm) và có các chế tài nghiêm ngặt đối với các các nhà máy điện mặt trời vi phạm 

quy định để phát thải ô nhiễm ra môi trường vượt mức cho phép;  

Nghiên cứu áp dụng các công cụ tài chính (thuế, phí, chứng chỉ...) nhằm điều 

chỉnh hành vi sản xuất và tiêu thụ năng lượng và tạo nguồn thu cho hoạt động đầu tư 

vào các giải pháp sản xuất điện mặt trời. 

5.2.6. Hoàn thiện, đồng bộ chính sách  phát triển điện mặt trời mái nhà 

5.2.6.1. Cơ sở của giải pháp 

Có rất nhiều rào cản về chính sách khiến cho việc phát triển ĐMTMN hiện 

nay. Thậm chí, những rào cản này còn gây ra nhiều rủi ro cho quyết định đầu tư của 

HGĐ thời gian qua. Để đảm bảo phát triển điện mặt trời bền vững và hài hòa với các 

nguồn năng lượng khác, bên cạnh việc tính toán phê duyệt tổng công suất lắp đặt và 

phát điện phù hợp với mục tiêu từng giai đoạn, Chính phủ cần phải có chiến lược dài 

hạn về tự chủ công nghệ như: tăng cường tài trợ cho các chương trình R&D, tạo kênh 

đầu tư và xây dựng các chương trình đào tạo nhằm tạo ra nguồn nhân lực có trình độ 

cao đáp ứng nhu cầu phát triển ngành công nghiệp điện mặt trời của đất nước. Ngoài 

ra, Chính phủ cần liên tục hoàn thiện các bất cập hiện hành để xây dựng các chính 

sách một cách toàn diện hơn, đặc biệt là cơ chế giá điện mặt trời. Việc liên tục cập 

nhật chính sách điện mặt trời sẽ tháo gỡ những khó khăn làm giảm nhịp độ phát triển 

của điện mặt trời, đồng thời ứng phó với những tình huống phát sinh bất ngờ trong 

tương lai.  

5.2.6.2. Chủ thể thực hiện giải pháp 

Chủ thể thực hiện giải pháp này là Chính phủ. 

5.2.6.3. Nội dung giải pháp 

Thứ nhất, tiếp tục áp dụng các chính sách ưu đãi về thuế 

Thuế thu nhập DN: thuế thu nhập DN, được miễn, giảm thuế thu nhập DN đối 

với dự án năng lượng mặt trời (sản xuất điện, sản xuất nhiệt) được thực hiện như đối 

với dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư quy định tại Luật Đầu tư, Luật Thuế 

thu nhập DN và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, Luật Thuế thu nhập 



 139 

DN. Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 về quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập DN (Thông tư 38/2015/TT-BTC thông tư quy 

định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu 

và quản lý thuế đổi với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu). Các dự án điện mặt trời và 

công trình phục vụ đấu nối với lưới điện quốc gia được miễn, giảm tiền sử dụng đất, 

tiền thuê đất theo quy định hiện hành.  

Thứ hai, ban hành cơ chế khuyến khích theo giá bán điện cố định 

Việc áp dụng cơ chế giá khuyến khích theo Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg 

và gần đây nhất là Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với giá 

mua điện mặt trời áp mái (chưa bao gồm giá trị gia tăng) áp dụng trong năm 2020 là 

1.940 đồng/kWh, cao hơn các loại điện mặt trời khác đã giúp điện năng lượng mặt 

trời áp mái phát triển mạnh trong giai đoạn vừa qua, đồng thời tạo điều kiện cho hàng 

nghìn nhà đầu tư, DN trong và ngoài nước tham gia thị trường, từ nghiên cứu, sản 

xuất, phân phối. Tuy nhiên, chính sách này đang không được duy trì và gặp nhiều vấn 

đề trong quá trình triển khai thực hiện đã và đang gây khó khăn lớn cho việc phát 

triển ĐMTMN của các HGĐ. Việc hỗ trợ giá điện không ổn định, cách thức chi trả 

cho việc bán điện vẫn còn chậm khiến các HGĐ lo sợ rủi ro khi đầu tư. Vì thế cần 

kiến nghị xây dựng, ban hành chính sách áp dụng cho giai đoạn từ năm 2021 với một 

số điểm như sau: 

- Xây dựng Luật NLTT nhằm thể chế hóa và thu hút các nguồn lực cho phát 

triển năng lượng mặt trời; 

- Xây dựng Chương trình phát triển năng lượng Mặt trời để thực hiện các mục 

tiêu của Chiến lược phát triển NLTT Việt Nam; 

- Xây dựng cơ chế đấu thầu NLTT nhằm đề ra các tiêu chí đấu thầu cạnh tranh 

riêng cho từng loại công nghệ NLTT trong đó có điện mặt trời. 

- Xem xét xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ mới nhằm phát triển các dự án 

điện mặt trời cụ thể là: xem xét việc xây dựng cơ chế giá FIT linh hoạt đảm bảo mức 

giá FIT thay đổi linh hoạt theo giá thị trường khi thị trường điện cạnh tranh đầy đủ. 
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- Cải tiến đơn giản hóa thủ tục đầu tư phát triển các dự án điện mặt trời trên 

nguyên tắc đảm bảo các dự án đáp ứng yêu cầu kinh tế, an toàn, môi trường và xã 

hội. 

- Tiếp tục đầu tư thích đáng cho điều tra, điều tra bổ sung các số liệu về đánh 

giá nguồn năng lượng mặt trời. 

- Tổ chức xây dựng quy hoạch phát triển điện Mặt trời các Vùng, tỉnh. Quy 

hoạch phát triển điện mặt trời làm cơ sở cho các hoạt động đầu tư phát triển điện mặt 

trời, và được điều chỉnh phù hợp với các nghiên cứu, đánh giá tiềm năng năng lượng 

mặt trời trong từng thời kỳ. 

Thứ ba, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, mua bán, đấu nối 

- Cần đẩy mạnh hơn nữa quy trình đầu tư, thủ tục đấu nối, thủ tục ký kết hợp 

đồng mua bán điện để làm sao đơn giản, dễ hiểu và tiết kiệm tối đa thời gian cho nhà 

đầu tư. Cung cấp các dịch vụ đăng ký mua bán điện mặt trời trực tuyến. 

- Thực hiện (miễn phí) các hồ sơ liên quan việc đấu nối vào lưới điện, ghi chỉ 

số, thanh toán tiền điện mặt trời áp mái đến khách hàng hàng tháng 

- Các công ty, chi nhánh điện cần hỗ trợ lắp đặt (miễn phí) công tơ hai chiều 

đo đếm điện năng, ký kết hợp đồng mua lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời áp 

mái của hộ dân/DN phát lên lưới điện. 

Thứ tư, từng bước hình thành thị trường và công nghệ điện mặt trời 

- Xây dựng chương trình quốc gia về NLTT để thúc đẩy sử dụng năng lượng 

mặt trời trong lĩnh vực phát điện, triển khai các chương trình nghiên cứu, phát triển 

công nghệ sản xuất điện mặt trời, phổ biến thông tin, tuyên truyền cộng đồng trong 

lĩnh vực phát triển điện mặt trời.  

- Xây dựng và phát triển ngành công nghiệp sản xuất điện mặt trời, khuyến 

khích nghiên cứu, chuyển giao, tiếp nhận và ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ kỹ 

thuật, công nghệ mới vào sản xuất, sử dụng năng lượng mặt trời.  

- Ban hành các tiêu chuẩn quốc gia về chất lượng thiết bị nhà máy điện mặt 

trời, thiết bị đun nước nóng năng lượng mặt trời, tiêu chuẩn thiết kế và xây dựng các 

dự án điện mặt trời nhằm đảm bảo chất lượng, an toàn. Giám sát và cấp chứng chỉ 
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chất lượng cho các thiết bị nhà máy điện mặt trời nhằm giảm thiểu nhập khẩu các 

thiết bị chất lượng thấp và nâng cao chất lựợng dịch vụ điện mặt trời.  

- Tăng cường hợp tác quốc tế để thu hút nguồn vốn và thúc đẩy chuyển giao 

công nghệ trong lĩnh vực điện mặt trời. Xây dựng kế hoạch hợp tác ngắn và dài hạn 

với các tổ chức quốc tế trong việc phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và tập huấn về 

điện mặt trời.  

- Xem xét và sớm thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển năng lượng mặt trời, trong 

đó có điện mặt trời (như đã nêu tại quyết định số 1855/QĐ-TTg, ngày 27 tháng 12 

năm 2007 và Quyết định số 2068/QĐ-TTg ngày 25/11/2015)  

Nguồn tài chính cho Quỹ năng lượng mặt trời: Để hoạt động có hiệu quả, Quỹ 

phải có nguồn tài chính đảm bảo và cố định nhằm tạo niềm tin cho các nhà đầu tư có 

cơ sở để vay vốn. Nguồn tài chính cho Quỹ được dựa trên nguồn ngân sách Nhà nước, 

thuế các bon, phụ thu tiền điện và các nguồn khác. Mức độ tài trợ phải đảm bảo hoàn 

thành mục tiêu phát triển năng lượng mặt trời nói chung và điện mặt trời nói riêng đã 

đề ra. Các yêu cầu tài trợ được nêu trong báo cáo cho từng năm và từng loại hình 

công nghệ. 

NLTT là tiêu điểm trong Quy hoạch Điện 8 nhằm đảm bảo cơ sở cần thiết để 

phát triển NLTT trong 10 năm tới. Để phát triển ĐMTMN thành công tại Việt Nam, 

cần có các điều kiện khung pháp lý ổn định, đơn giản, minh bạch và tăng cường tính 

cạnh tranh đối với các dự án NLTT. Khung pháp lý này cần: 

- Đơn giản: Cơ chế một cửa, là nơi các đơn vị phát triển dự án NLTT có một 

đầu mối liên hệ duy nhất, và là nơi giải quyết tất cả những vấn đề liên quan đến thông 

tin, phê duyệt, đánh giá tác động môi trường, đấu nối lưới điện và cấp phép. 

- Ổn định: Các kế hoạch và mục tiêu phát triển NLTT ổn định và dài hạn, giúp 

giảm rủi ro cho các nhà đầu tư và hỗ trợ xây dựng một chuỗi cung ứng địa phương.  

- Minh bạch: Xây dựng quy trình minh bạch về phát triển các dự án NLTT và 

đối thoại chặt chẽ với các bên tham gia thị trường cùng với hợp đồng mua bán điện 

tiêu chuẩn quốc tế, giúp tạo dựng niềm tin và giảm rủi ro, từ đó thu hút thêm nhiều 

nhà đầu tư cho các dự án NLTT quy mô lớn. 
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- Cạnh tranh: Cần tạo ra sự cạnh tranh giữa các nhà phát triển dự án, đặc biệt 

đối với các dự án điện gió và điện mặt trời quy mô lớn, nhằm giảm giá thành dựa trên 

kinh nghiệm quốc tế với hoạt động đấu giá NLTT. Hệ thống giá FIT rất phù hợp để 

khởi động thị trường NLTT nhưng cũng có những hạn chế là khó điều chỉnh theo các 

điều kiện thị trường năng động. Bản chất cạnh tranh của đấu giá là giải pháp tốt nhất 

để khai thác NLTT quy mô lớn có hiệu quả. 

Cần nâng cao nhận thức của chính quyền, người dân địa phương và các bên 

liên quan nhằm đảm bảo sự đồng thuận và tạo điều kiện cho người dân địa phương 

được hưởng các ưu đãi từ các dự án NLTT. 

Thứ năm, phát triển nguồn nhân lực quản lý trong lĩnh vực điện mặt trời mái 

nhà 

- Từng bước nâng cao năng lực quản lý, khai thác sử dụng điện năng lượng 

mặt trời tại các cấp; 

- Khuyến khích và hỗ trợ các trường đại học kỹ thuật hoặc dạy nghề phát triển 

giáo trình và giảng dạy các môn học mới liên quan tới điện năng lượng mặt trời. 

- Khuyến khích và hỗ trợ nghiên cứu và phát triển điện năng lượng mặt trời 

trong các tổ chức nghiên cứu khoa học kỹ thuật, đặc biệt các công nghệ năng lượng 

mặt trời nói chung và điện năng lượng mặt trời áp mái nói riêng có đặc thù cho điều 

kiện của Việt Nam nhưng chưa được nghiên cứu sâu. 

- Xây dựng kế hoạch hợp tác ngắn và dài hạn với các tổ chức quốc tế trong 

việc phát triển nguồn nhân lực, đào tạo và tập huấn về điện năng lượng mặt trời.  

- Khuyến khích và hỗ trợ phát triển các dịch vụ và các tổ chức tư vấn trong 

lĩnh vực phát triển công nghệ điện năng lượng mặt trời. 

5.2.7. Khuyến nghị đối với HGĐ 

Để thúc đẩy ý định đầu tư của các HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN, bản thân các 

HGĐ cũng cần chú ý những điểm sau: 

Thứ nhất, cần chủ động tìm hiểu thật kỹ các thông tin về tài chính, kỹ thuật 

hay các chính sách của chính phủ để đảm bảo việc đầu tư có thể mang lại hiệu quả. 
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Thứ hai, chủ động xin tư vấn của các DN cung cấp hệ thống ĐMTMN, tư vấn 

của các HGĐ đã từng lắp đặt để rút kinh nghiệm và tính toán phương án lắp đặt phù 

hợp nhất với gia đình. 

Thứ ba, cần xác định các điều kiện, yêu cầu cần thiết để có thể lắp đặt hệ thống 

ĐMTMN, tránh tình trạng khi lắp đặt mới phát sinh vấn đề làm tăng chi phí đầu tư. 

Tiểu kết chương 5 

Trong Chương 5 này Luận án đã tiến hành xây dựng, lựa chọn các giải pháp 

dựa trên căn cứu khoa học là những phân tích, tính toán của nghiên cứu.  

Để khẳng định thêm sự cần thiết đưa ra hệ thống giải pháp thúc đẩy đầu tư 

trong lĩnh vực ĐMTMN, phần đầu tiên của chương đã tìm hiểu xu hướng phát triển 

NLTT và thúc đẩy đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN ở Việt Nam.  

Có thể thấy, tiềm năng phát triển NLTT ở Việt Nam rất lớn, việc chuyển dịch 

sang đầu tư vào NLTT, dựa trên nhiều lợi thế về địa lý và thiên nhiên, sẽ giúp cho 

Việt Nam chủ động hơn trong việc đảm bảo nguồn năng lượng phục vụ cho phát triển 

kinh tế. Hiện nay, chủ trương phát triển NLTT ở Việt Nam đã được Chính phủ cụ thể 

hoá bằng nhiều chính sách càng khẳng định mục tiêu phát triển NLTT đồng bộ và 

quy mô lớn sẽ được thực hiện mạnh mẽ thời gian tới. 

Trong lĩnh vực ĐMTMN, mặc dù sự phát triển đã thể hiện rõ rệt nhưng việc 

triển khai lắp đặt cho các HGĐ cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn. Trong khi đó, 

chính sách phát triển ĐMTMN vẫn còn chưa rõ ràng. Khi đầu tư trong lĩnh vực 

ĐMTMN đang là xu hướng phát triển ở hiện tại và tương lai thì các cấp quản lý cũng 

cần đánh giúa, xem xét lại để thúc đẩy một cách hợp lý trong bối cảnh hiện nay.  

Nội dung chính của chương 5 đề cập đến các giải pháp thúc đẩy đầu tư của 

HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN dựa trên việc tác động thay đổi các yếu tố tác động tới 

ý định đầu tư một cách chủ động. Những giải pháp có thể được xem xét là: Thúc đẩy 

nhu cầu đầu tư của các HGĐ; Nâng cao tính kinh tế của hệ thống ĐMTMN; Tăng 

cường thông tin tham khảo cho các nhà đầu tư; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về 

bảo vệ môi trường cho các HGĐ về sản xuất điện năng; Hoàn thiện, đồng bộ chính 

sách phát triển ĐMTMN. 
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Những giải pháp đều được đặt ra cho cả hai nhóm chủ thể là Chính phủ và các 

DN cung cấp, lắp đặt hệ thống ĐMTMN để có thể thực hiện một cách đồng bộ, thống 

nhất. 
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KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI 

 

Kết luận 

Trong bối cảnh hệ thống điện đang chịu nhiều áp lực về bảo đảm cung ứng 

phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất, thì việc phát triển các dự án NLTT trong đó 

có ĐMTMN được xem là một trong những giải pháp góp phần giảm áp lực cho ngành 

điện. Đây là lĩnh vực mới mẻ nhiều người chưa biết đến nhưng ĐMTMN ngày càng 

được quan tâm nhiều hơn cùng với sự tăng lên của nhận thức người dân, số lượng 

DN cung cấp, lắp đặt hệ thống và chủ trương của Chính phủ. 

Thời gian qua, Chính phủ đã đưa ra các cơ chế, chính sách khuyến khích phù 

hợp với thực tiễn phát triển cho từng giai đoạn và theo hướng công bằng, minh bạch, 

tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia phát triển nhằm khai thác hết lợi thế, 

tiềm năng nguồn NLTT tại Việt Nam nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội bền 

vững. Đối với ĐMTMN, việc áp dụng cơ chế giá khuyến khích theo Quyết định số 

11/2017/QĐ-TTg và gần đây nhất là Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ với giá mua điện mặt trời áp mái (chưa bao gồm giá trị gia tăng) áp dụng 

trong năm 2020 là 1.940 đồng/kWh, cao hơn các loại điện mặt trời khác đã giúp 

ĐMTMN phát triển mạnh trong giai đoạn vừa qua, đồng thời tạo điều kiện cho hàng 

nghìn nhà đầu tư, DN trong và ngoài nước tham gia thị trường, từ nghiên cứu, sản xuất, 

phân phối... Song cơ chế khuyến khích này cũng đã kết thúc sau ngày 31/12/2020 và 

hiện nay chưa có chỉ đạo mới về chính sách để khuyến khích các HGĐ đầu tư vào hệ 

thống ĐMTMN. 

Mặc dù vậy, kết quả nghiên cứu của luận án lại chỉ ra xu hướng phát triển tất 

yếu của ĐMTMN ở Việt Nam dựa trên những con số gia tăng hàng năm của các dự án 

đầu tư lắp đặt bất kể Quyết định số 13 đã hết hiệu lực vào cuối năm 2020.  

Có thể thấy, luận án đã đạt được những mục tiêu nghiên cứu rõ ràng cũng như 

đóng góp những giá trị mới cả về lý luận và thực tiễn. Cụ thể: 

Thứ nhất, luận án đã xây dựng được một mô hình nghiên cứu mới đóng góp vào 

hệ thống lý luận về đầu tư ĐMTMN của các HGĐ. Mô hình nghiên cứu được xây dựng 

dựa trên cơ sở tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước để kế thừa, lựa chọn các 
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yếu tố tác động tới ý định đầu tư của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN phù hợp với đặc 

thù hành vi đầu tư ĐMTMN của HGĐ cũng như  bối cảnh Việt Nam hiện nay. 

Thứ hai, mặc dù luận án sử dụng phương pháp phân tích định lượng SEM 

(phân tích nhân tố khám phá, nhân tố khẳng định và phân tích cấu trúc tuyến tính) 

khá truyền thống để nghiên cứu về yếu tố tác động tới ý định đầu tư với dữ liệu khảo 

sát từ các HGĐ đã lắp đặt hệ thống ĐMTMN trên địa bàn Hà Nội và thành phố Hồ 

Chí Minh nhưng kết quả nghiên cứu lại đóng góp giá trị mới về thực tiễn. Luận án đã 

xác định được 8 yếu tố tác động đến ý định đầu tư của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN. 

Đó là: Tính rủi ro; Quan điểm bảo vệ môi trường; Xu hướng tiêu dùng xã hội; Nhóm 

tham khảo; chính sách của chính phủ; Nhu cầu và động cơ sử dụng; Đặc tính sản 

phẩm và tính kinh tế. Trong đó, tính rủi ro có tác động ngược chiều, các yếu tố khác 

đều có tác động cùng chiều tới ý định đầu tư của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN. Kết 

quả phân tích hồi quy với mức ý nghĩa 5% cho thấy chỉ 8 yếu tố đều có ý nghĩa thống 

kê và có mức tác động khác nhau tới YĐĐT của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN được 

sắp xếp theo thứ tự: NC> KT > DT > TK > TH > TN >RR > XH. Các giả thuyết đưa 

ra đều được chấp nhận. 

Kết quả nghiên cứu định lượng giúp cho các nhà làm chính sách thấy rõ cần 

phải thay đổi những yếu tố nào với các mức độ ưu tiên khác nhau để có thể thúc đẩy 

đầu tư của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN. Ngoài ra, nghiên cứu cũng chỉ ra sự khác 

biệt về ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN giữa các nhóm HGĐ. Có sự khác biệt 

về ý định đầu tư vào hệ thống ĐMTMN giữa nam và nữ chủ hộ, giữa các nhóm độ 

tuổi và giữa các nhóm thu nhập. Kết quả này giúp các nhà quản lý, các DN cung cấp, 

lắp đặt hệ thống ĐMTMN có thể lựa chọn hướng tiếp cận phù hợp để đạt mục tiêu. 

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng sự thiếu đồng bộ của hệ thống điện lưới và những 

bất cập trong chính sách trở thành rào cản đối với việc gia tăng đầu tư của HGĐ vào 

lĩnh vực ĐMTMN dù có nhiều tiềm năng. Luận án đã xây dựng những luận cứ khoa 

học thông qua việc đề xuất và nghiên cứu các giải pháp thúc đẩy đầu tư trong lĩnh 

vực ĐMTMN của các HGĐ ở Việt Nam. Đó là: Thúc đẩy nhu cầu đầu tư của các 

HGĐ; Nâng cao tính kinh tế của hệ thống ĐMTMN; Tăng cường thông tin tham khảo 

cho các nhà đầu tư; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các 
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HGĐ về sản xuất điện năng; Hoàn thiện, đồng bộ chính sách phát triển ĐMTMN. 

Các giải pháp này nếu được cả Chính phủ và các DN quan tâm thực hiện thì việc phát 

triển ĐMTMN ở Việt Nam sẽ rất khả quan. 

Điện mặt trời giai đoạn tới cần tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan 

ban ngành nhằm tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện; hoàn 

thiện khung khổ pháp lý, đặc biệt là những cơ chế, chính sách sắp tới như cơ chế giá 

mua bán điện, xã hội hóa lưới điện truyền tải, đấu thầu dự án đối với dự án nối lưới; 

sửa đổi quy định hạn chế về số MW ĐMTMN cho phù hợp, có những hướng dẫn về 

tiêu chí đánh giá tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm, thiết bị đối với ĐMTMN. 

Việc phát triển nguồn điện mặt trời nói chung, ĐMTMN nói riêng sẽ mở ra cơ 

hội lớn cho hàng nghìn DN, hàng triệu HGĐ ở tất cả các lĩnh vực tham gia thị trường 

từ đầu tư, nghiên cứu, phát triển các giải pháp công nghệ mới áp dụng vào quản lý, 

vận hành hệ thống điện; sản xuất sản phẩm, thiết bị phục vụ thị trường trong nước và 

xuất khẩu; đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao; dịch vụ ngân hàng, bảo hiểm, hay 

mô hình dịch vụ Esco… 

Luận án góp phần bổ sung phương pháp luận về xây dựng quy hoạch nguồn 

điện phù hợp với xu thế phát triển năng lượng của thế giới và chiến lược phát triển 

năng lượng của Việt Nam, làm giàu thêm tài liệu nghiên cứu về NLTT. Kết quả 

nghiên cứu của Luận án có giá trị tham khảo trong học tập, nghiên cứu và hoạch định 

chính sách, chiến lược phát triển năng lượng, phát triển nguồn điện. 

Một số hạn chế của đề tài 

Mặc dù nghiên cứu đã chỉ ra xu hướng phát triển của ĐMTMN, những nhân 

tố tác động tới ý định đầu tư của HGĐ trong lĩnh vực ĐMTMN làm cơ sở cho những 

khuyến nghị chính sách thực hiện chủ trương tăng cường mở rộng khai thác nguồn 

năg lượng tái tạo, năng lượng sạch. Tuy nhiên, trên thực tế nghiên cứu vẫn còn một 

số hạn chế: 

Thứ nhất, dữ liệu mới chỉ thu thập từ các HGĐ đã đầu tư lắp đặt hệ thống 

ĐMTMN tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trong khi có nhiều tỉnh thành với 

những điều kiện khác nhau, có tiềm năng lớn về sản xuất ĐMTMN thì lại chưa được 

khai thác. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tính chính xác của số liệu khảo sát. 
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Thứ hai, luận án cũng chưa tìm hiểu về phản ứng, đánh giá của các HGĐ chưa 

lắp đặt hệ thống ĐMTMN để thấy được xu hướng ý định đầu tư một cách rõ nét. Việc 

khảo sát thêm nhóm HGĐ này đòi hỏi tác giả phải thêm nhiều thời gian và việc phân 

tích phức tạp hơn. 

Thứ ba, luận án mới nghiên cứu về phía các HGĐ với các yếu tố tác động tới 

ý định đầu tư của họ trong lĩnh vực ĐMTMN nhưng chưa nghiên cứu kỹ những rào 

cản khi đặt ĐMTMN vào hệ thống sản xuất điện và năng lượng quốc gia. 

Hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài 

Sau nghiên cứu của luận án, những điểm mở cho nghiên cứu tiếp theo xuất 

phát từ các hạn chế của nghiên cứu, có thể được xem xét như sau: 

- Nghiên cứu về khả năng hoà lưới điện của các dự án ĐMTMN trên quy mô 

lớn, mở rộng ở nhiều tỉnh thành, cả về số lượng, chất lượng và nghiên cứu ở cả thành 

thị, nông thôn. 

- Nghiên cứu khuyến nghị chính sách để đồng bộ hoá từ thay đổi nhận thức 

đến hành động của HGĐ, DN trong việc tham gia vào mở rộng các nguồn NLTT, 

năng lượng sạch. 

Đây là căn cứ để cùng nhau xây dựng xây dựng một Chương trình hành động 

cụ thể góp phần vào mục tiêu chung toàn cầu về giảm phát thải KNK và chống biến 

đổi khí hậu như Quy hoạch điện VII, Chiến lược tăng trưởng xanh, Chiến lược phát 

triển NLTT của Việt Nam và Hội nghị COP21 đã đặt ra. 
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(Lần 1) 
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lĩnh vực ĐMTMN. 

H3: Xu hướng tiêu dùng xã hội tác động cùng chiều tới ý định đầu tư trong 

lĩnh vực ĐMTMN. 

H4: Thành viên gia đình có tác động cùng chiều tới ý định đầu tư trong lĩnh 

vực ĐMTMN. 

H5: Chính sách của chính phủ tác động cùng chiều tới ý định đầu tư trong lĩnh 

vực ĐMTMN. 

H6: Nhu cầu và động cơ sử dụng ảnh hưởng cùng chiều tới ý định đầu tư trong 

lĩnh vực ĐMTMN.  



 

H7: Đặc tính sản phẩm phù hợp với nhu cầu tác động cùng chiều tới ý định 

đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN. 

H8: Tính kinh tế tác động cùng chiều tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN. 
Ông/bà vui lòng chỉ ra những nhân tố có tác động thật sự phù hợp với bối cảnh 

Việt Nam hiện nay.  

Phần lựa chọn các YẾU TỐ tác động tới ý định đầu tư ĐMTMN cần phải có 

trong mô hình nghiên cứu: 

TT Nhân tố 
Cần có Cần điều 

chỉnh 

Giải thích 

(nếu có) Có Không 

1. Tính rủi ro     

2. Quan điểm về bảo vệ môi 

trường 

    

3. Xu hướng tiêu dùng xã hội     

4. Thành viên gia đình     

5. Chính sách của chính phủ     

6. Nhu cầu và động cơ sử dụng     

7. Đặc tính sản phẩm     

8. Tính kinh tế     

9. Thu nhập HGĐ     

10. Nhân khẩu học     

 

Câu hỏi 2: 

Theo ông/bà, cần bổ sung yếu tố nào để cho mô hình nghiên cứu về yếu tố tác 

động tới ý định đầu tư ĐMTMN ngoài những yếu tố được đánh giá ở trên? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

Cảm ơn ông/bà! 

  



 

Phụ lục 1B: Bảng lấy ý kiến chuyên gia lần 2 

PHIẾU KHẢO SÁT CHUYÊN GIA  

(Lần 2) 

Mã số: …………… 

Đối tượng khảo sát: Các chuyên gia 

Kính gửi ông/bà! 

Tôi rất cảm ơn ông/bà đã đóng góp ý kiến để tôi hoàn thiện mô hình nghiên cứu của  

đề tài yếu tố tác động tới ý định đầu tư ĐMTMN ở Việt Nam - nghiên cứu điển hình 

tại các đô thị lớn. 

1. Sau khi tổng hợp ý kiến của chuyên gia, tôi đã xây dựng mô hình nghiên cứu 

sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ông/ bà có đồng ý với mô hình nghiên cứu ở trên không? 

� Đồng ý.         � Không đồng ý 

�. Đồng ý nhưng có điều chỉnh như sau: 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

 

2. Tác giả đã xây dựng các biến quan sát độc lập, ông/bà chỉ ra những 

thang đánh giá nào là phù hợp và không phù hợp 

CS chính phủ 

Động cơ và nhu cầu 

Đặc tính sản phẩm 

Tính kinh tế 

YĐĐT 
trong lĩnh 

vực 
ĐMTMN 

+ 

+ 

+ 

+ 

Tính rủi ro 

Xu hướng tiêu dùng XH 

+ 

+ 

+ 

Nhóm tham khảo 

Quan điểm BVMT 

-  



 

 

STT Thang đo Phù 
hợp 

Không 
phù hợp 

Ghi chú 

 Biến độc lập    
1 Tính rủi ro (gồm có 6 biến quan sát)    

1.1 
Tôi rất lo lắng việc bỏ một khoản tiền 
lớn để lắp đặt hệ thống ĐMTMN có 
mang lại hiệu quả kinh tế hay không.  

  
 

1.2 
Tôi không biết thông tin về điện năng 
lượng mặt trời mái nhà của tôi có đầy 
đủ không 

 
 

 

1.3 Tôi đắn đo về việc phức tạp khi đặt 
hàng và lắp đặt hệ thống ĐMTMN 

   

1.4 Tôi không biết có nhiều DN cung cấp 
tấm pin mặt trời mái nhà hay không 

   

1.5 
Tôi lo lắng về chế độ bảo hành, đổi 
trả, thay thế các tấm pin mặt trời mái 
nhà trong quá trình sử dụng 

 
 

 

1.6 
Tôi không biết tìm kiếm các thông tin 
chính xác về điện năng lượng mặt trời 
mái nhà ở đâu 

 
 

 

2 Quan điểm bảo vệ môi trường (gồm 
có 3 biến quan sát)    

2.1 Tôi luôn có ý thức bảo vệ môi trường 
khi đưa ra quyết định tiêu dùng    

2.2 ĐMTMN bảo vệ môi trường tốt hơn 
điện năng từ thuỷ điện, nhiệt điện 

   

2.3 ĐMTMN là nguồn NLTT vô tận    

3 Xu hướng tiêu dùng XH (gồm có 3 
biến quan sát)    

3.1 
Xã hội đang có xu hướng tiêu dùng 
các sản phẩm thân thiện với môi 
trường 

  
 

3.2 

Xu hướng của thế giới sẽ thay thế 
điện sản xuất từ năng lượng không tái 
tạo, có hại đối với môi trường sang 
NLTT sạch 

 

 

 

3.3 Xã hội sẽ tiết kiệm điện bằng cách tự 
sản xuất điện 

   

4 Nhóm tham khảo (gồm có 4 biến quan 
sát)    

4.1 Ý kiến của người thân về việc lắp đặt 
hệ thống ĐMTMN ảnh hưởng tới ý    



 

STT Thang đo Phù 
hợp 

Không 
phù hợp 

Ghi chú 

định đầu tư 

4.2 
Việc tham khảo kinh nghiệm của 
những người quen về lắp đặt hệ thống 
ĐMTMN ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

 
 

 

4.3 

Việc tham khảo những đánh giá của 
người đã lắp đặt hệ thống ĐMTMN 
trên các phương tiện thông tin đại 
chúng ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

 

 

 

4.4 
Việc tham khảo giới thiệu về hệ thống 
ĐMTMN của các nhà cung cấp ảnh 
hưởng tới ý định đầu tư 

 
 

 

5  Chính sách của chính phủ (gồm có 4 
biến quan sát)    

5.1 
Tôi sẵn sàng lắp đặt hệ thống 
ĐMTMN nếu được chính phủ hỗ trợ 
về tài chính 

  
 

5.2 

Tôi sẵn sàng lắp đặt hệ thống 
ĐMTMN nếu chính phủ đưa ra chính 
sách khuyến khích toàn dân sử dụng 
điện mặt trời 

  

 

5.3 

Tôi sẵn sàng lắp đặt hệ thống 
ĐMTMN nếu chính phủ có chính 
sách hỗ trợ tôi hoà lưới và bán điện 
không sử dụng hết 

  

 

5.4 

Tôi sẵn sàng lắp đặt hệ thống 
ĐMTMN nếu chính phủ có chính 
sách hỗ trợ thu đổi các tấm pin cũ 
hỏng. 

  

 

6 Nhu cầu và động cơ sử dụng (Gồm có 
5 biến quan sát)    

6.1 Nhu cầu sử dụng năng lượng sạch ảnh 
hưởng tới ý định đầu tư    

6.2 Nhu cầu mở rộng khả năng sử dụng 
điện ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

   

6.3 Nhu cầu kinh doanh thêm điện năng 
ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

   

6.4 
Nhu cầu tăng tính an toàn cho việc sử 
dụng điện ảnh hưởng tới ý định đầu 
tư 

 
 

 

6.5 Nhu cầu thể hiện việc nắm bắt xu 
hướng ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

   

7 Đặc tính sản phẩm (Gồm có 9 biến    



 

STT Thang đo Phù 
hợp 

Không 
phù hợp 

Ghi chú 

quan sát) 

7.1 Đặc điểm về các tấm pin ảnh hưởng 
tới ý định đầu tư    

7.2 Đặc điểm về nhà ở của tôi ảnh hưởng 
tới ý định đầu tư 

   

7.3 Đặc điểm về điều kiện tự nhiên ảnh 
hưởng tới ý định đầu tư 

   

7.4 Đặc điểm về tính hữu dụng của sản 
phẩm ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

   

7.5 
Đặc điểm về những phụ kiện, khả 
năng thay thế ảnh hưởng tới ý định 
đầu tư 

 
 

 

7.6 Đặc điểm về độ an toàn ảnh hưởng tới 
ý định đầu tư 

   

7.7 
Đặc điểm về sự thoải mái, dễ dàng 
khi sử dụng ảnh hưởng tới ý định đầu 
tư 

 
 

 

7.8 Việc sử dụng công nghệ mới ảnh 
hưởng tới ý định đầu tư 

   

7.9 Chế độ bảo hành và hậu mãi của hàng 
hóa ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

   

8 Tính kinh tế (Gồm có 6 biến quan sát)    

8.1 Giá cả của hệ thống ĐMTMN ảnh 
hưởng tới ý định đầu tư    

8.2 Thu nhập ảnh hưởng tới ý định đầu tư    

8.3 Chương trình khuyến mại của các 
hãng ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

   

8.4 
Những khoản thu nhập thêm do bán 
điện thừa hoà lưới ảnh hưởng tới ý 
định đầu tư 

 
 

 

8.5 Chi phí sửa chữa ảnh hưởng tới ý 
định đầu tư 

   

8.6 
Sự chênh lệch lợi ích giữa sử dụng 
ĐMTMN với điện lưới ảnh hưởng tới 
ý định đầu tư 

 
 

 

 

 

 

 



 

3. Tác giả đã xây dựng các biến phụ thuộc, ông/bà chỉ ra những thang 

đánh giá nào là phù hợp và không phù hợp 

STT Biến quan sát Phù hợp Ghi 
chú Có Không 

 Ý đinh đầu tư ĐMTMN (gồm có 3 biến quan sát)    

1 Tôi phải cân nhắc nhiều trong việc ra ý định đầu tư 
ĐMTMN    

2 Tôi muốn đầu tư ĐMTMN    
3 Tôi khuyến khích mọi người đầu tư ĐMTMN    

 

4. Theo ông/bà, nên điều chỉnh những yếu tố trên như thế nào? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

Cảm ơn ông/bà! 

 

 

 

  



 

Phụ lục 1C: Danh sách chuyên gia và nhà quản lý DN 

 

STT Họ tên Nơi công tác Ghi chú 

1 PGS.TS. Nhâm Phong 

Tuân 

Viện Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh 

tế - ĐHQGHN 

 

2 PGS.TS. Nguyễn Đăng 

Minh 

Viện Quản trị kinh doanh - Đại học Kinh 

tế - ĐHQGHN 

 

3 TS. Trần Thị Mai Hoa Trường Đại học Kinh tế quốc dân  

4 TS. Nguyễn Hồng Minh Trường Đại học Kinh tế quốc dân  

5 Tiêu Văn Đạt Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kỹ 

Thuật Đạt (DAT Solar) 

 

6 Trần Viết Nguyên Phó trưởng ban Kinh doanh EVN  

7 Trần Khiêm Tuấn Phó Tổng Giám đốc EVNHCM  

8 Cung Tuyết Nhung Giám đốc Công ty CP Đầu tư Eversolar  

9 Mai Chí Hùng Phó Tổng Giám đốc EVNHN  

10 Nguyễn Danh Sơn Giám đốc Công ty mua bán điện EVN  

 

 

 

  



 

Phụ lục 2: PHIẾU KHẢO SÁT TỔ CHỨC, CÁ NHÂN LẮP ĐẶT  

ĐIỆN MẶT TRỜI MÁI NHÀ TẠI HÀ NỘI VÀ TPHCM 

 

A. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CUỘC KHẢO SÁT 

1. Cá nhân tiến hành khảo sát:  

Đơn vị công tác:  

Số điện thoại liên lạc:  

2. Mục đích khảo sát: Chỉ dùng phục vụ cho việc nghiên cứu thực hiện Đề tài Nghiên 

cứu sinh tại Trường Đại học Điện lực 

3. Đối tượng khảo sát: Tổ chức, cá nhân (HGĐ) lắp đặt điện mặt trời áp mái tại Hà 

Nội, TP HCM. 

4. Thời gian tiến hành khảo sát: Năm 2021. 

B. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT  

(Xin ông/bà vui lòng điền vào chỗ trống hoặc đánh dấu nhân (x) vào ô lựa chọn được 

cho là phù hợp) 

1. Họ và tên:…………………………………………………………… 

2. Đại diện cho: � Tổ chức, DN                          � HGĐ 

3. Giới tính:  � Nam � Nữ 

4. Nhóm tuổi:  � 18-24 � 25-34 � 35-44 �45-54

 �>55 

5. Nghề nghiệp:   Nghề nghiệp của ông/bà hiện nay là gì: 

� Cán bộ quản lý                     �  Kinh doanh                 �  Nhân viên, công chức 

�  Kỹ sư, bác sĩ, giáo viên      � Lao động thủ công          � Văn hóa, nghệ thuật 

6. Trình độ học vấn:   

� Phổ thông � Trung cấp   � Cao đẳng 

 � Đại học   � Trên đại học 

Nếu là đại diện HGĐ, xin vui lòng trả lời câu hỏi số 7 

7. Thu nhập một tháng của toàn bộ gia đình ông/ bà là: 

� < 10 triệu � 10 - 20 triệu  � 20 - 40 triệu  � > 40 triệu 

 



 

 C. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

1. Khảo sát về các yếu tố tác động tới đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN 

1.1. Ông/bà đánh giá như thế nào về tính rủi ro tác động tới ý định đầu tư trong 

lĩnh vực ĐMTMN? 

Ông/bà vui lòng cho biết mức độ đồng ý với các nhận định dưới đây theo thang điểm 

từ 1 đến 5: 1 = không đồng ý, 2 = ít đồng ý, 3 = Trung lập, không có ý kiến, 4 = khá 

đồng ý, 5 = đồng ý.  

STT Nội dung 
Điểm số đánh giá (1-5) 

1 2 3 4 5 

1.1 
Tôi rất lo lắng việc bỏ một khoản tiền lớn để lắp 

đặt hệ thống ĐMTMN có hoàn vốn hay không  
 

    

1.2 
Tôi lo sợ việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN có gây 

cháy hay giật điện không 
 

    

1.3 
Tôi lo lắng về chất lượng phát điện và tính ổn định 

của điện áp 
 

    

1.4 
Tôi lo lắng sự lành nghề và chất lượng cung cấp hệ 

thống điện mặt trời của các DN  
 

    

1.5 

Tôi lo lắng về chế độ bảo hành, đổi trả, thay thế 

các tấm pin mặt trời mái nhà trong quá trình sử 

dụng 

 

    

1.6 
Tôi lo sợ tấm pin năng lượng điện mặt trời có sản 

sinh ra chất độc hại không 
 

    

 

1.2. Ông/bà đánh giá như thế nào về quan điểm bảo vệ môi trường tác động tới 

ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN? 

Ông/bà vui lòng cho biết mức độ đồng ý với các nhận định dưới đây theo thang điểm 

từ 1 đến 5: 1 = không đồng ý, 2 = ít đồng ý, 3 = Trung lập, không có ý kiến, 4 = khá 

đồng ý, 5 = đồng ý.  



 

STT Nội dung 
Điểm số đánh giá (1-5) 

1 2 3 4 5 

2.1 
Tôi luôn có ý thức bảo vệ môi trường khi đưa ra 

quyết định tiêu dùng 
 

    

2.2 
ĐMTMN bảo vệ môi trường tốt hơn điện năng 

từ thuỷ điện, nhiệt điện 
 

    

2.3 ĐMTMN là nguồn NLTT vô tận      

 

1.3. Ông/bà đánh giá như thế nào về xu hướng tiêu dùng XH tác động tới ý định 

đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN? 

Ông/bà vui lòng cho biết mức độ đồng ý với các nhận định dưới đây theo thang điểm 

từ 1 đến 5: 1 = không đồng ý, 2 = ít đồng ý, 3 = Trung lập, không có ý kiến, 4 = khá 

đồng ý, 5 = đồng ý.  

STT Nội dung 
Điểm số đánh giá (1-5) 

1 2 3 4 5 

3.1 
Xã hội đang có xu hướng tiêu dùng các sản 

phẩm thân thiện với môi trường 
 

    

3.2 

Xu hướng của thế giới sẽ thay thế điện sản xuất 

từ năng lượng không tái tạo, có hại đối với môi 

trường sang NLTT sạch 

 

    

3.3 
Những người xung quanh sử dụng hệ thống 

ĐMTMN thì tôi cũng sử dụng 
 

    

 

1.4. Ông/bà đánh giá như thế nào về nhóm tham khảo tác động tới ý định đầu 

tư trong lĩnh vực ĐMTMN? 

Ông/bà vui lòng cho biết mức độ đồng ý với các nhận định dưới đây theo thang điểm 

từ 1 đến 5: 1 = không đồng ý, 2 = ít đồng ý, 3 = Trung lập, không có ý kiến, 4 = khá 

đồng ý, 5 = đồng ý.  



 

STT Nội dung 
Điểm số đánh giá (1-5) 

1 2 3 4 5 

4.1 
Ý kiến của người thân về việc lắp đặt hệ thống 

ĐMTMN ảnh hưởng tới ý định đầu tư 
 

    

4.2 

Việc tham khảo kinh nghiệm của những người 

quen về lắp đặt hệ thống ĐMTMN ảnh hưởng 

tới ý định đầu tư 

 

    

4.3 

Việc tham khảo những đánh giá của người đã lắp 

đặt hệ thống ĐMTMN trên các phương tiện 

thông tin đại chúng ảnh hưởng tới ý định đầu tư 

 

    

4.4 

Việc tham khảo giới thiệu về hệ thống ĐMTMN 

của các nhà cung cấp ảnh hưởng tới ý định đầu 

tư 

 

    

 

1.5. Ông/bà đánh giá như thế nào về chính sách của chính phủ tác động tới ý 

định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN? 

Ông/bà vui lòng cho biết mức độ đồng ý với các nhận định dưới đây theo thang điểm 

từ 1 đến 5: 1 = không đồng ý, 2 = ít đồng ý, 3 = Trung lập, không có ý kiến, 4 = khá 

đồng ý, 5 = đồng ý.  

TT Nội dung 
Điểm số đánh giá (1-5) 

1 2 3 4 5 

5.1 
Tôi sẵn sàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN nếu được 

chính phủ hỗ trợ về tài chính 
 

    

5.2 

Tôi sẵn sàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN nếu chính 

phủ đưa ra chính sách khuyến khích toàn dân sử 

dụng điện mặt trời 

 

    

5.3 

Tôi sẵn sàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN nếu chính 

phủ có chính sách hỗ trợ tôi hoà lưới và bán điện 

không sử dụng hết 

 

    



 

TT Nội dung 
Điểm số đánh giá (1-5) 

1 2 3 4 5 

5.4 
Tôi sẵn sàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN nếu chính 

phủ có chính sách hỗ trợ thu đổi các tấm pin cũ hỏng. 
 

    

 

1.6. Ông/bà đánh giá như thế nào về nhu cầu và động cơ sử dụng tác động tới ý 

định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN? 

Ông/bà vui lòng cho biết mức độ đồng ý với các nhận định dưới đây theo thang điểm 

từ 1 đến 5: 1 = không đồng ý, 2 = ít đồng ý, 3 = Trung lập, không có ý kiến, 4 = khá 

đồng ý, 5 = đồng ý.  

STT Nội dung 
Điểm số đánh giá (1-5) 

1 2 3 4 5 

6.1 
Nhu cầu sử dụng năng lượng sạch ảnh hưởng tới 

ý định đầu tư 
 

    

6.2 
Nhu cầu mở rộng khả năng sử dụng điện ảnh 

hưởng tới ý định đầu tư 
 

    

6.3 
Nhu cầu kinh doanh thêm điện năng ảnh hưởng 

tới ý định đầu tư 
 

    

6.4 
Nhu cầu tăng tính an toàn cho việc sử dụng điện 

ảnh hưởng tới ý định đầu tư 
 

    

6.5 
Nhu cầu thể hiện việc nắm bắt xu hướng ảnh 

hưởng tới ý định đầu tư 
 

    

 

1.7 Ông/bà đánh giá như thế nào về đặc tính sản phẩm tác động tới ý định đầu 

tư trong lĩnh vực ĐMTMN? 

Ông/bà vui lòng cho biết mức độ đồng ý với các nhận định dưới đây theo thang điểm 

từ 1 đến 5: 1 = không đồng ý, 2 = ít đồng ý, 3 = Trung lập, không có ý kiến, 4 = khá 

đồng ý, 5 = đồng ý.  



 

STT Nội dung 
Điểm số đánh giá (1-5) 

1 2 3 4 5 

7.1 
Đặc điểm về các tấm pin ảnh hưởng tới ý định 

đầu tư 
 

    

7.2 
Đặc điểm về nhà ở của tôi ảnh hưởng tới ý định 

đầu tư 
 

    

7.3 
Đặc điểm về điều kiện tự nhiên ảnh hưởng tới ý 

định đầu tư 
 

    

7.4 
Đặc điểm về tính hữu dụng của sản phẩm ảnh 

hưởng tới ý định đầu tư 
 

    

7.5 
Đặc điểm về những phụ kiện, khả năng thay thế 

ảnh hưởng tới ý định đầu tư 
 

    

7.6 
Đặc điểm về độ an toàn ảnh hưởng tới ý định đầu 

tư 
 

    

7.7 
Đặc điểm về sự thoải mái, dễ dàng khi sử dụng 

ảnh hưởng tới ý định đầu tư 
 

    

7.8 
Việc sử dụng công nghệ mới ảnh hưởng tới ý định 

đầu tư 
 

    

7.9 
Chế độ bảo hành và hậu mãi của hàng hóa ảnh 

hưởng tới ý định đầu tư 
 

    

 

1.8 Ông/bà đánh giá như thế nào về tính kinh tế tác động tới ý định đầu tư trong 

lĩnh vực ĐMTMN? 

Ông/bà vui lòng cho biết mức độ đồng ý với các nhận định dưới đây theo thang điểm 

từ 1 đến 5: 1 = không đồng ý, 2 = ít đồng ý, 3 = Trung lập, không có ý kiến, 4 = khá 

đồng ý, 5 = đồng ý.  

 



 

STT Nội dung 
Điểm số đánh giá (1-5) 

1 2 3 4 5 

8.1 
Giá cả của hệ thống ĐMTMN ảnh hưởng tới ý 

định đầu tư 
 

    

8.2 Thu nhập HGĐ ảnh hưởng tới ý định đầu tư      

8.3 
Chương trình khuyến mại của các hãng ảnh 

hưởng tới ý định đầu tư 
 

    

8.4 
Những khoản thu nhập thêm do bán điện thừa hoà 

lưới ảnh hưởng tới ý định đầu tư 
 

    

8.5 Chi phí sửa chữa ảnh hưởng tới ý định đầu tư      

8.6 
Sự chênh lệch lợi ích giữa sử dụng ĐMTMN với 

điện lưới ảnh hưởng tới ý định đầu tư 
 

    

 

2. Khảo sát đánh giá về ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN ở Việt Nam 

3.1. Ông/bà đánh giá như thế nào về ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN? 

Ông/bà vui lòng cho biết mức độ đồng ý với các nhận định dưới đây theo thang điểm 

từ 1 đến 5: 1 = không đồng ý, 2 = ít đồng ý, 3 = Trung lập, không có ý kiến, 4 = khá 

đồng ý, 5 = đồng ý.  

STT Nội dung 
Điểm số đánh giá (1-5) 

1 2 3 4 5 

9.1 
Tôi phải cân nhắc nhiều trong việc ra ý định đầu 

tư ĐMTMN 
 

    

9.2 Tôi muốn đầu tư ĐMTMN      

9.3 Tôi khuyến khích mọi người đầu tư ĐMTMN      

Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà! 

   Hà Nội, ngày……….tháng ……….năm 2021 

                                                                  Người trả lời Phiếu khảo sát 

  



 

Phụ lục 3: Phân tích chi tiết thống kê mô tả từng yếu tố tác động tới ý định đầu 

tư trong lĩnh vực ĐMTMN của HGĐ 
 

Bảng PL3.1: Thống kê mô tả các yếu tố tác động tới ý định đầu tư 

ĐMTMN ở Việt Nam 
Thống kê mô tả 

 N Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình Độ lệch chuẩn 
RR1 450 1 5 3.55 1.197 
RR2 450 1 5 3.60 1.232 
RR3 450 1 5 2.82 1.213 
RR4 450 1 5 2.96 .994 
RR5 450 1 5 3.29 1.124 
RR6 450 1 5 2.98 .904 
TN1 450 1 5 3.08 1.365 
TN2 450 1 5 3.20 1.321 
TN3 450 1 5 3.16 1.105 
XH1 450 1 5 3.92 1.134 
XH2 450 1 5 3.80 1.103 
XH3 450 1 5 3.67 1.234 
TK1 450 1 5 3.58 1.078 
TK2 450 1 5 3.44 .980 
TK3 450 1 5 3.51 1.049 
TK4 450 1 5 3.39 .938 
TH1 450 1 5 3.01 .917 
TH2 450 1 5 3.03 .876 
TH3 450 1 5 2.79 .972 
TH4 450 1 5 3.23 1.018 
NC1 450 1 5 3.03 1.052 
NC2 450 1 5 3.02 1.149 
NC3 450 1 5 2.99 1.189 
NC4 450 1 5 2.80 1.263 
NC5 450 1 5 2.83 1.101 
DT1 450 1 5 2.96 .966 
DT2 450 1 5 2.84 .929 
DT3 450 1 5 2.83 1.017 
DT4 450 1 5 2.94 .950 
DT5 450 1 5 2.91 .913 
DT6 450 1 5 2.89 .962 
DT7 450 1 5 2.88 .947 
DT8 450 1 5 2.79 .982 
DT9 450 1 5 2.84 .943 
KT1 450 1 5 2.84 1.096 
KT2 450 1 5 2.70 1.194 
KT3 450 1 5 3.30 1.062 
KT4 450 1 5 3.10 1.084 
KT5 450 1 5 2.82 1.122 



 

Thống kê mô tả 

 N Nhỏ nhất Lớn nhất Trung bình Độ lệch chuẩn 
KT6 450 1 5 2.98 1.189 
QD1 450 1 5 3.34 1.054 
QD2 450 1 5 3.34 1.283 
QD3 450 1 5 3.03 1.034 

 

PL3.1 Ảnh hưởng của yếu tố “tính rủi ro” 

Hầu hết các đáp viên đều cho rằng tính rủi ro ảnh hưởng tới ý định đầu tư trong 

lĩnh vực ĐMTMN của các HGĐ. 57,7% số người được hỏi cho rằng việc rủi ro khi 

bỏ một khoản tiền lớn mà không biết có mang lại lợi ích tương ứng hay không khi 

đầu tư cho hệ thống tạo điện năng lượng mặt trời đã ảnh hưởng tới ý định đầu tư. Chỉ 

có 13,5% là có ý kiến ngược lại. Đối với HGĐ, khi đầu tư vào lĩnh vực ĐMTMN, họ 

luôn hy vọng có thể tạo ra nhiều điện năng để đáp ứng nhu cầu, thậm chí bán lại cho 

lưới điện để có thêm thu nhập. Việc tạo ra điện năng không ổn định, các tấm năng 

lượng hay hỏng là một rủi ro kinh tế ảnh hưởng tới việc ra ý định đầu tư. 59,4% cho 

rằng rủi ro này là một yếu tố đáng cân nhắc. Chính vì vậy, các HGĐ cũng quan tâm 

nhiều tới hiệu quả kinh tế trong quá trình sử dụng. 

Bảng PL3.2: Mô tả tần suất của biến “rủi ro cảm nhận” 
 

STT Nội dung 
Tần suất (%) 

1 2 3 4 5 

1.1 
Tôi rất lo lắng việc bỏ một khoản tiền lớn 
để lắp đặt hệ thống ĐMTMN có hoàn vốn 
hay không  

4,2 9,3 28,7 27,3 30,4 

1.2 Tôi lo sợ việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN có 
gây cháy hay giật điện không 4,2 10,2 26,2 24,7 34,7 

1.3 Tôi lo lắng về chất lượng phát điện và tính 
ổn định của điện áp 11,1 27,3 32,7 16,9 12,0 

1.4 Tôi lo lắng sự lành nghề và chất lượng cung 
cấp hệ thống điện mặt trời của các DN  6,7 18,0 47,1 23,8 4,4 

1.5 
Tôi lo lắng về chế độ bảo hành, đổi trả, thay 
thế các tấm pin mặt trời mái nhà trong quá 
trình sử dụng 

4,0 10,7 40,4 28,7 16,2 

1.6 
Tôi lo sợ tấm pin năng lượng điện mặt trời 
có sản sinh ra chất độc hại không 3,8 12,7 58,4 19,6 5,6 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 



 

Tuy nhiên, sự phức tạp trong đặt hàng và lắp đặt hệ thống ĐMTMN lại gần 

như không được coi là rủi ro đầu tư. Số người cho rằng số lượng các DN cung cấp 

tấm pin mặt trời ảnh hưởng tới ý định đầu tư gần tương đương với những người có ý 

kiến ngược lại, đặc biệt số người không nêu rõ quan điểm ở đây cũng rất lớn (chiếm 

47,1%) cho thấy chúng chưa hoàn toàn là một rủi ro thực sự đối với HGĐ. Chế độ 

bảo hành, đổi trả, thay thế các tấm pin mặt trời trong quá trình sử dụng có tới gần 

45% số người đồng ý là ảnh hưởng tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN. 

Như vậy, có thể thấy, khá nhiều yếu tố được coi là rủi ro cho việc đầu tư trong 

lĩnh vực ĐMTMN. Hầu hết HGĐ đều coi đây là yếu tố tác động tới quyết định của 

họ. 

PL3.2. Ảnh hưởng của yếu tố “quan điểm bảo vệ môi trường” 

Đối với các HGĐ ở Việt Nam, 43% đáp viên cho rằng ý thức bảo vệ môi 

trường được coi là yếu tố tác động tới ý định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN. Tuy 

nhiên, cũng có tới 37,5% có ý kiến ngược lại.  

48% số người được hỏi đều khẳng định ĐMTMN bảo vệ môi trường tốt hơn 

điện năng từ thuỷ điện hay nhiệt điện. Nhưng cũng nhiều người đưa ra ý kiến trung 

lập. Về thực chất, cũng có nhiều HGĐ không quan tâm đến việc so sánh này.  

Bảng PL3.3: Mô tả tần suất của biến “quan điểm bảo vệ môi trường” 

ST
T Nội dung Tần suất (%) 

1 2 3 4 5 

2.1 Tôi luôn có ý thức bảo vệ môi trường khi 
đưa ra quyết định tiêu dùng 16,4 21,1 20,4 21,8 20,2 

2.2 ĐMTMN bảo vệ môi trường tốt hơn điện 
năng từ thuỷ điện, nhiệt điện 10,7 10,9 30,0 22,0 26,4 

2.3 ĐMTMN là nguồn NLTT vô tận 7,8 11,8 20,0 28,0 32,4 
Nguồn: Khảo sát của tác giả 

Các HGĐ quan tâm nhiều nhất tới việc ĐMTMN chính là nguồn NLTT vô tận. 

Vì thế việc đầu tư của họ trong lĩnh vực này sẽ mang tính lâu dài mà không phải lo 

sợ tới việc thay đổi do gây ảnh hưởng tới môi trường. Về thực tế, ở Việt Nam, những 

HGĐ ở các thành phố lớn có nhận thức cao về bảo vệ môi trường. Họ cũng có hiểu 

biết nhiều về các loại nguồn năng lượng, tác động của chúng tới cuộc sống và mong 



 

muốn góp phần vào việc giảm bớt tác hại của việc sản xuất điện năng từ năng lượng 

không tái tạo. 

PL3.3. Ảnh hưởng của yếu tố xu hướng tiêu dùng XH 

Phần lớn những người được khảo sát đều cho rằng xu hướng tiêu dùng xã hội 

ảnh hưởng tới ý định đầu tư vào lĩnh vực ĐMTMN như xã hội đang có xu hướng tiêu 

dùng ngày càng nhiều hơn các sản phẩm thân thiện với môi trường (chiếm 69,1%), 

xu hướng của thế giới sẽ thay thế điện sản xuất từ năng lượng không tái tạo, có hại 

đối với môi trường sang NLTT sạch (chiếm 65,6%) hay xã hội sẽ tiết kiệm điện bằng 

cách tự sản xuất điện (chiếm 63,2%). Số ít những câu trả lời theo ý kiến ngược lại đã 

cho thấy những quan niệm này tồn tại trong xã hội hiện nay và nó chính là một trong 

những yếu tố dẫn dắt ý định đầu tư vào hệ thống ĐMTMN của HGĐ. Họ cho rằng 

việc sử dụng điện theo cách thức này khá hiện đại và văn minh. 

Bảng PL3.4: Mô tả tần suất của biến “xu hướng tiêu dùng xã hội” 

STT Nội dung 
Tần suất (%) 

1 2 3 4 5 

3.1 XH đang có xu hướng tiêu dùng các sản 
phẩm thân thiện với MT 3,8 4,7 22,4 24,9 44,2 

3.2 
Xu hướng của thế giới sẽ thay thế điện sản 
xuất từ năng lượng không tái tạo, có hại đối 
với môi trường sang NLTT sạch 

2,4 8,9 23,1 29,8 35,8 

3.3 Những người xung quanh sử dụng hệ thống 
ĐMTMN thì tôi cũng sử dụng 5,1 13,6 18,2 27,6 35,6 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 

PL3.4. Ảnh hưởng của yếu tố “Nhóm tham khảo” 

Mặc dù hầu hết các HGĐ trước khi ra ý định đầu tư vào hệ thống ĐMTMN 

đều tìm đến các nhóm tham khảo khác nhau để tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên, theo 

khảo sát của luận án thì ý kiến tham khảo ảnh hưởng không phải là rất mạnh tới ý 

định đầu tư của HGĐ.  

Trong số các nhóm tham khảo, nhóm người thân là có sự ảnh hưởng mạnh 
nhất. 48,3% số người được hỏi cho rằng ý kiến của người thân sẽ ảnh hưởng tới ý 
định đầu tư, chỉ có 12,2% là không đồng ý với điều đó. Tiếp theo là việc tham khảo 
kinh nghiệm của những người quen về lắp đặt hệ thống ĐMTMN. Có tới 44,4% số 
người được hỏi khẳng định nhóm người này có tác động tới ý định đầu tư của HGĐ. 



 

Còn lại, phần đông (hơn 40% số người được hỏi) đều không đưa ra câu trả lời khẳng 
định về việc ý kiến tham khảo có ảnh hưởng tới ý định đầu tư vào hệ thống ĐMTMN 
hay không. Vì họ luôn cho rằng, ý kiến tham khảo thì luôn chỉ giữ vai trò tham khảo 
và giúp tăng thêm thông tin mà họ muốn biết về sản phẩm. HGĐ thường tổng hợp 
toàn bộ các thông tin này mới có thể đưa ra quyết định cuối cùng của mình và không 
hoàn toàn phụ thuộc tất cả vào một nhóm tham khảo nào. 

Bảng PL3.5: Mô tả tần suất của biến “Nhóm tham khảo” 

STT Nội dung 
Tần suất (%) 

1 2 3 4 5 

4.1 Ý kiến của người thân về việc lắp đặt hệ 
thống ĐMTMN ảnh hưởng tới YĐĐT 4,0 8,2 39,6 22,7 25,6 

4.2 
Việc tham khảo kinh nghiệm của những 
người quen về lắp đặt hệ thống ĐMTMN 
ảnh hưởng tới YĐĐT 

2,2 11,1 42,0 26,2 18,4 

4.3 

Việc tham khảo những đánh giá của người 
đã lắp đặt hệ thống ĐMTMN trên các 
phương tiện thông tin đại chúng ảnh hưởng 
tới YĐĐT 

4,0 8,0 43,6 22,0 22,4 

4.4 
Việc tham khảo giới thiệu về hệ thống 
ĐMTMN của các nhà cung cấp ảnh hưởng 
tới YĐĐT 

2,2 10,9 44,0 28,2 14,7 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 

PL3.5. Ảnh hưởng của yếu tố “chính sách của chính phủ” 

Chính sách của chính phủ theo khảo sát không có ảnh hưởng quá lớn tới ý định 
đầu tư vào hệ thống ĐMTMN. 25,1% số người được hỏi khẳng định sẽ sẵn sàng lắp 
đặt hệ thống ĐMTMN nếu được chính phủ hỗ trợ về tài chính và có đến 49,8% không 
có ý kiến về việc này. Tương tự như vậy, đáp viên cũng không có nhiều người cho 
rằng sẽ sẵn sàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN nếu chính phủ đưa ra chính sách khuyến 
khích toàn dân sử dụng điện mặt trời. Theo quan điểm của những người tham gia 
khảo sát, chính sách của chính phủ thường mang tính hình thức nhất là đối với việc 
khuyến khích sử dụng hệ thống ĐMTMN. Hay nói cách khác, họ không tin chính phủ 
sẽ có những hỗ trợ nhiều về tài chính trong việc họ có sử dụng hay không hệ thống 
ĐMTMN.  

Tuy nhiên, các HGĐ sẵn sàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN nếu chính phủ có 
chính sách hỗ trợ họ hoà lưới và bán điện không sử dụng hết nhiều hơn (51,8%) hay 
chính sách hỗ trợ thu đổi các tấm pin cũ hỏng (42%). Như vậy, các HGĐ kỳ vọng 



 

vào các chính sách thiết thực hơn là các chính sách hỗ trợ về tài chính hoặc những 
khuyến khích bằng khẩu hiệu đối với việc lắp đặt hệ thống ĐMTMN. 

Bảng PL3.6: Mô tả tần suất của biến “chính sách của chính phủ” 

STT Nội dung Tần suất (%) 
1 2 3 4 5 

5.1 Tôi sẵn sàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN nếu 
được chính phủ hỗ trợ về tài chính 3,6 21,6 49,8 17,1 8,0 

5.2 
Tôi sẵn sàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN nếu 
chính phủ đưa ra chính sách khuyến khích 
toàn dân sử dụng điện mặt trời 

4,2 19,6 45,8 26,7 3,8 

5.3 
Tôi sẵn sàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN nếu 
chính phủ có chính sách hỗ trợ tôi hoà lưới 
và bán điện không sử dụng hết 

6,9 5,3 36,0 18,7 33,1 

5.4 
Tôi sẵn sàng lắp đặt hệ thống ĐMTMN nếu 
chính phủ có chính sách hỗ trợ thu đổi các 
tấm pin cũ hỏng. 

3,8 19,8 34,4 30,9 11,1 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 

PL3.6. Ảnh hưởng của yếu tố “nhu cầu và động cơ sử dụng” 

Những ý kiến trái chiều về “Nhu cầu và động cơ sử dụng” ảnh hưởng tới ý 

định đầu tư trong lĩnh vực ĐMTMN lại khá tương đồng về số lượng. 

Bảng PL3.7: Mô tả tần suất của biến “Nhu cầu và động cơ sử dụng” 

STT Nội dung 
Tần suất (%) 

1 2 3 4 5 

6.1 Nhu cầu sử dụng năng lượng sạch ảnh 
hưởng tới ý định đầu tư 7,3 22,7 38,9 22,0 9,1 

6.2 Nhu cầu mở rộng khả năng sử dụng điện ảnh 
hưởng tới ý định đầu tư 8,2 28,4 28,2 23,3 11,8 

6.3 Nhu cầu kinh doanh thêm điện năng ảnh 
hưởng tới ý định đầu tư 11,3 26,0 26,2 25,3 11,1 

6.4 Nhu cầu tăng tính an toàn cho việc sử dụng 
điện ảnh hưởng tới ý định đầu tư 19,6 21,1 30,9 16,7 11,8 

6.5 Nhu cầu thể hiện việc nắm bắt xu hướng 
ảnh hưởng tới ý định đầu tư 11,1 28,9 34,7 16,9 8,4 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 

Nhìn vào bảng mô tả tần suất của biến này, có thể thấy rất rõ mỗi HGĐ đều có 
những nhu cầu và động cơ sử dụng riêng. Một động cơ hay nhu cầu nào đó sẽ ảnh 
hưởng mạnh tới ý định đầu tư nhưng động cơ hay nhu cầu khác thì có thể 

 

 



 

PL3.7. Ảnh hưởng của yếu tố “đặc tính sản phẩm” 

Cũng giống như yếu tố nhu cầu và động cơ sử dụng, yếu tố đặc tính sản phẩm 

cũng có nhiều ý kiến khác nhau về việc tác động tới ý định đầu tư vào hệ thống 

ĐMTMN. Mỗi HGĐ đều hướng tới việc lựa chọn một đặc tính nào đó của sản phẩm 

phù hợp với mình vì thế những đặc tính khác có thể sẽ không phải là yếu tố tác động 

tới ý định đầu tư của họ. Phần đông số người có ý kiến trung lập về các đặc tính sản 

phẩm ảnh hưởng tới ý định đầu tư bởi ngoài những đặc tính sản phẩm mà họ lấy làm 

tiêu chí lựa chọn thì những đặc tính còn lại có thể có hoặc không ảnh hưởng tới việc 

đầu tư. 

Bảng PL3.8: Mô tả tần suất của biến “đặc tính sản phẩm” 

STT Nội dung 
Tần suất (%) 

1 2 3 4 5 

7.1 Đặc điểm về các tấm pin ảnh hưởng tới ý 
định đầu tư 7,3 28,2 36,2 17,3 10,9 

7.2 Đặc điểm về nhà ở của tôi ảnh hưởng tới ý 
định đầu tư 7,6 31,6 39,8 12,0 9,1 

7.3 Đặc điểm về điều kiện tự nhiên ảnh hưởng 
tới ý định đầu tư 10,9 28,9 36,4 12,0 11,8 

7.4 Đặc điểm về tính hữu dụng của sản phẩm 
ảnh hưởng tới ý định đầu tư 9,1 27,6 35,6 15,1 12,7 

7.5 Đặc điểm về những phụ kiện, khả năng thay 
thế ảnh hưởng tới ý định đầu tư 9,3 22,7 43,8 15,6 8,7 

7.6 Đặc điểm về độ an toàn ảnh hưởng tới ý 
định đầu tư 8,2 26,2 41,6 14,9 9,1 

7.7 Đặc điểm về sự thoải mái, dễ dàng khi sử 
dụng ảnh hưởng tới ý định đầu tư 8,9 27,3 42,4 11,8 9,6 

7.8 Việc sử dụng công nghệ mới ảnh hưởng tới 
ý định đầu tư 7,3 36,9 32,2 13,6 10,0 

7.9 Chế độ bảo hành và hậu mãi của hàng hóa 
ảnh hưởng tới ý định đầu tư 7,8 29,1 42,9 12,2 8,0 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 

PL3.8. Ảnh hưởng của yếu tố “tính kinh tế” 

Tính kinh tế cũng ảnh hưởng khá nhiều tới ý định đầu tư lắp đặt hệ thống 
ĐMTMN của HGĐ. Bởi việc đầu tư cho hệ thống này đòi hỏi người mua phải có 
nguồn ngân sách lớn. Thêm vào nữa, giá cả của từng loại hàng hóa mang tính rõ ràng. 
Vì thế, chỉ có 25,1% cho rằng giá cả ảnh hưởng tới ý định đầu tư và có tới 36,9% cho 
rằng giá cả không ảnh hưởng.  



 

Tuy nhiên thu nhập lại ảnh hưởng tới ý định đầu tư cho hệ thống ĐMTMN khá 
rõ ràng. Những người có thu nhập thấp thường không có đủ điều kiện để có thể mua 
hàng hóa này nhưng những người có thu nhập cao thì lại dễ dàng đưa ra ý định đầu 
tư. 

Bảng PL3.9: Mô tả tần suất của biến “tính kinh tế” 
 

STT Nội dung 
Tần suất (%) 

1 2 3 4 5 

8.1 Giá cả của hệ thống ĐMTMN ảnh hưởng 
tới ý định đầu tư 15,6 21,3 38,0 16,7 8,4 

8.2 Thu nhập HGĐ ảnh hưởng tới ý định đầu tư 14,7 9,1 32,4 18,7 25,1 

8.3 Chương trình khuyến mại của các hãng ảnh 
hưởng tới ý định đầu tư 4,4 18,9 34,4 23,3 18,9 

8.4 Những khoản thu nhập thêm do bán điện 
thừa hoà lưới ảnh hưởng tới ý định đầu tư 4,7 18,0 33,8 24,2 19,3 

8.5 Chi phí sửa chữa ảnh hưởng tới ý định đầu 
tư 14,2 9,6 38,2 16,0 22,0 

8.6 
Sự chênh lệch lợi ích giữa sử dụng 
ĐMTMN với điện lưới ảnh hưởng tới ý 
định đầu tư 

12,0 12,9 18,7 22,9 33,6 

Nguồn: Khảo sát của tác giả 

Các chương trình khuyến mại cũng ảnh hưởng tới ý định đầu tư của HGĐ. Có 
tới 42,2% số người được hỏi cho rằng chương trình khuyến mại của DN có thể khiến 
họ thay đổi ý định đầu tư lắp đặt hay không. Thậm chí những khoản thu nhập thêm 
do bán điện thừa hoà lưới cũng ảnh hưởng tới ý định đầu tư. Điều này cho thấy các 
HGĐ coi trọng tính kinh tế của hệ thống ĐMTMN nhưng họ vẫn còn dè dặt bởi thu 
nhập khiêm tốn và nếu có những cơ hội ưu đãi hơn trong mua và lắp đặt thì họ sẵn 
sàng thay đổi hành vi của mình. Chi phí sửa chữa cũng ảnh hưởng tới ý định đầu tư. 
Bởi chi phí sửa chữa cho thấy việc đầu tư có mang lại hiệu quả kinh tế hay không. Số 
người được hỏi khẳng định sự chênh lệch lợi ích giữa sử dụng ĐMTMN với điện lưới 
ảnh hưởng tới ý định đầu tư của họ. 
  



 

Phụ lục 4: Kiểm tra độ tin cậy cho từng biến độc lập 

 

4.1 Kiểm tra độ tin cậy cho biến độc lập tính rủi ro 

Quan sát bảng PL3.1, có thể thấy thang đo tính rủi ro có hệ số Cronbach’s 

Alpha là 0,807 > 0,6 là hệ số tốt. Nhưng các hệ số tương quan biến tổng lại chưa đáp 

ứng được mức độ tin cậy. Biến quan sát RR3 có hệ số tương quan biến tổng lần lượt 

là 0.257 < 0.3 là chưa đạt yêu cầu. Điều này cho thấy, biến quan sát tác giả đưa ra 

chưa đại diện được cho biến độc lập để có thể phân tích yếu tố tác động tới ý định 

đầu tư của HGĐ. Vì vậy, cần phải loại bỏ các biến quan sát này ra khỏi mô hình 

nghiên cứu. 

Bảng PL4.1: Độ tin cậy cho thang đo “Tính rủi ro” 
Độ tin cậy thống kê 

Cronbach's Alpha Biến quan sát 

.807 6 
 

Tổng thống kê theo từng biến quan sát 

 Giá trị trung bình nếu loại 
bỏ biến quan sát 

Giá trị phương sai nếu 
loại bỏ biến quan sát 

Biến quan sát điều chỉnh 
Tổng giá trị điều chỉnh 

Hệ số Cronbach's Alpha 
nếu loại bỏ biến quan sát 

RR1 15.66 14.881 .709 .741 
RR2 15.60 14.204 .768 .724 
RR3 16.38 18.690 .257 .847 
RR4 16.24 16.514 .664 .758 
RR5 15.91 15.106 .743 .735 
RR6 16.22 19.541 .313 .823 

 

Nhìn vào cột Cronbach's Alpha if Item Deleted, có thể thấy, việc loại bỏ biến 

quan sát RR3 Tôi đắn đo về việc phức tạp khi đặt hàng và lắp đặt hệ thống ĐMTMN 

sẽ khiến cho hệ số Cronbach’s Anpha của biến tính rủi ro tăng lên tới 0.847. Điều này 

khẳng định việc loại bỏ biến quan sát này khỏi nghiên cứu là đúng đắn.  

Sau khi loại bỏ biến RR3, ta có kết quả nghiên cứu như sau: 

Bảng PL4.2: Độ tin cậy cho thang đo tính rủi ro sau khi loại bỏ biến RR3 
Độ tin cậy thống kê 

Cronbach's Alpha Số biến quan sát 

.847 5 
 



 

Tổng thống kê theo từng biến quan sát 

 Giá trị trung bình nếu 

loại bỏ biến quan sát 

Giá trị phương sai nếu 

loại bỏ biến quan sát 

Biến quan sát điều chỉnh 

Tổng giá trị điều chỉnh 

Hệ số Cronbach's Alpha 

nếu loại bỏ biến quan sát 

RR1 12.83 11.277 .744 .791 

RR2 12.78 10.628 .814 .769 

RR4 13.42 12.734 .701 .806 

RR5 13.09 11.585 .764 .786 

RR6 13.40 15.866 .279 .896 
 

Với 5 biến quan sát còn lại, hệ số Cronbach’s Anpha của biến tính rủi ro đã 

tăng lên độ tin cậy. Tuy nhiên, hệ số tương quan biến tổng của RR6 Tôi không biết 

tìm kiếm các thông tin chính xác về điện năng lượng mặt trời mái nhà ở đâu vẫn chỉ 

có 0.279 < 0.3 là chưa đạt yêu cầu. Việc loại bỏ biến này ra khỏi mô hình nghiên cứu 

sẽ giúp cho hệ số Cronbach’s Anpha của biến độc lập tăng lên là 0.896.  

Để đảm bảo cho tính tin cậy của nghiên cứu, tác giả lại tiếp tục loại bỏ biến 

quan sát RR6 ra khỏi nghiên cứu và chạy lại số liệu. Lúc này, kết quả thu được: 

Bảng PL4.3: Độ tin cậy cho thang đo tính rủi ro sau khi loại bỏ biến RR6 

Độ tin cậy thống kê 

Cronbach's Alpha Biến quan sát 

.896 4 

 

Tổng thống kê theo từng biến quan sát 

 Giá trị trung bình nếu 

loại bỏ biến quan sát 

Giá trị phương sai nếu 

loại bỏ biến quan sát 

Biến quan sát điều chỉnh 

Tổng giá trị điều chỉnh 

Hệ số Cronbach's 
Alpha nếu loại bỏ biến 

quan sát 

RR1 9.85 8.982 .760 .871 

RR2 9.80 8.362 .840 .839 

RR4 10.44 10.287 .720 .885 

RR5 10.11 9.303 .773 .865 

 
Như vậy, với 4 biến quan sát còn lại là RR1, RR2, RR4, RR5, hệ số Cronbah’s 

Anpha của biến độc lập tính rủi ro là 0.896 > 0.6 và các hệ số tương quan biến tổng 
đều > 0.3 đảm bảo tính tin cậy của mô hình nghiên cứu để có thể thực hiện các bước 
phân tích tiếp theo. 



 

4.2. Kiểm tra độ tin cậy cho biến độc lập “quan điểm bảo vệ môi trường” 

Với 3 biến quan sát, thang đo quan điểm bảo vệ MT có hệ số Cronbach’s Alpha 
là 0,878 > 0,6 nên vẫn được coi là hệ số tốt. Các hệ số tương quan biến tổng khá cao 
đều ở mức từ 0.7 trở lên và chắc chắn lớn hơn 0,3 nên đạt yêu cầu. Chình vì vậy, mọi 
biến đều được để lại để thực hiện các phân tích tiếp theo. 

Bảng PL4.4: Độ tin cậy cho thang đo “quan điểm bảo vệ môi trường” 
Tổng thống kê theo từng biến quan sát 

 Giá trị trung bình 
nếu loại bỏ biến 

quan sát 

Giá trị phương sai nếu 
loại bỏ biến quan sát 

Biến quan sát điều chỉnh 
Tổng giá trị điều chỉnh 

Hệ số Cronbach's Alpha 
nếu loại bỏ biến quan sát 

TN1 6.36 5.010 .781 .815 
TN2 6.24 5.233 .772 .821 
TN3 6.28 6.232 .760 .842 

 
4.3. Kiểm tra độ tin cậy cho biến độc lập “xu hướng tiêu dùng xã hội” 

Quan sát bảng PL3.5, có thể thấy thang đo xu hướng tiêu dùng xã hội có hệ số 

Cronbach’s Alpha là 0,898 là hệ số tốt. Các hệ số tương quan biến tổng đều lớn hơn 

0,3 nên đạt yêu cầu để thực hiện phân tích tiếp theo. 

Bảng PL4.5: Độ tin cậy cho thang đo xu hướng “tiêu dùng xã hội” 
Độ tin cậy thống kê 

Cronbach's Alpha Biến quan sát 

.898 3 

  

 
Tổng thống kê theo từng biến quan sát 

 Giá trị trung bình nếu 
loại bỏ biến quan sát 

Giá trị phương sai nếu 
loại bỏ biến quan sát 

Biến quan sát điều chỉnh 
Tổng giá trị điều chỉnh 

Hệ số Cronbach's Alpha 
nếu loại bỏ biến quan sát 

XH1 7.47 4.579 .858 .804 

XH2 7.59 4.991 .775 .875 

Xh3 7.72 4.483 .770 .884 

 

4.4. Kiểm tra độ tin cậy cho biến độc lập “nhóm tham khảo” 

Thang đo nhóm tham khảo có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,859 > 0.6 là hệ số 

có độ tin cậy cao. Các hệ số tương quan biến tổng dù không cao hơn các biến độc lập 

ở trên nhưng cũng đều lớn hơn 0,3 nên đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, nếu loại bỏ các biến 



 

quan sát trong thang đo đều chỉ làm cho hệ số Cronbach’s Alpha thấp hơn cũ. Chính 

vì vậy, mọi biến số đều được giữ lại để thực hiện phân tích tiếp theo. 

Bảng PL4.6: Độ tin cậy cho thang đo “nhóm tham khảo” 
Độ tin cậy thống kê 

Cronbach's Alpha Biến quan sát 

.859 4 

 
Tổng thống kê theo từng biến quan sát 

 Giá trị trung bình nếu 
loại bỏ biến quan sát 

Giá trị phương sai nếu 
loại bỏ biến quan sát 

Biến quan sát điều chỉnh 
Tổng giá trị điều chỉnh 

Hệ số Cronbach's Alpha 
nếu loại bỏ biến quan sát 

TK1 10.34 6.190 .782 .787 
TK2 10.47 6.994 .693 .826 
TK3 10.41 6.581 .718 .816 
TK4 10.53 7.430 .633 .849 

 

4.5. Kiểm tra độ tin cậy cho biến độc lập chính sách của chính phủ 

Thang đo chính sách của chính phủ có hệ số Cronbach’s Alpha là 0,814 là một 

hệ số cao, hệ số này hơn 0,6 nên mức độ tin cậy đủ cho yêu cầu của việc nghiên cứu. 

Trong các hệ số tương quan biến tổng dù có hệ số của biến quan sát CS1 chỉ đạt 0.581 

thấp hơn nhiều so với các hệ số tương quan biến tổng ở trên nhưng đều lớn hơn 0,3 

nên đạt yêu cầu. Vì thế, có thể giữ lại toàn bộ biến quan sát để thực hiện phân tích 

tiếp theo. 

Bảng PL4.7: Độ tin cậy cho thang đo chính sách của chính phủ 
Độ tin cậy thống kê 

Cronbach's Alpha Biến quan sát 

.814 4 
Tổng thống kê theo từng biến quan sát 

 Giá trị trung bình nếu 
loại bỏ biến quan sát 

Giá trị phương sai nếu 
loại bỏ biến quan sát 

Biến quan sát điều chỉnh 
Tổng giá trị điều chỉnh 

Hệ số Cronbach's Alpha 
nếu loại bỏ biến quan sát 

TH1 9.05 5.815 .581 .791 
TH2 9.03 5.738 .648 .762 
TH3 9.28 5.501 .609 .779 
TH4 8.84 4.987 .704 .732 

 

4.6. Kiểm tra độ tin cậy cho biến độc lập “Nhu cầu và động cơ sử dụng” 

Với 5 biến quan sát, thang đo Nhu cầu và động cơ sử dụng có hệ số Cronbach’s 

Alpha là 0.875 là hệ số rất tốt. Các hệ số tương quan biến tổng đều ở mức cao và lớn 

hơn 0,3 nên đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, nếu loại bỏ biến này sẽ làm cho hệ số 



 

Cronbach’s Anpha của biến độc lập bị giảm, mất đi độ tin cậy. Chính vì vậy, mọi 

biến số đều được giữ lại để thực hiện phân tích tiếp theo. 

Bảng PL4.8: Độ tin cậy cho thang đo “Nhu cầu và động cơ sử dụng” 
Độ tin cậy thống kê 

Cronbach's Alpha Biến quan sát 

.875 5 

 
Tổng thống kê theo từng biến quan sát 

 Giá trị trung bình 
nếu loại bỏ biến 

quan sát 

Giá trị phương 
sai nếu loại bỏ 
biến quan sát 

Biến quan sát điều 
chỉnh 

Tổng giá trị điều chỉnh 

Hệ số Cronbach's Alpha 
nếu loại bỏ biến quan 

sát 

NC1 11.64 15.127 .725 .845 
NC2 11.64 14.804 .683 .854 
NC3 11.68 14.518 .688 .853 
NC4 11.86 13.627 .745 .839 
NC5 11.84 15.067 .688 .852 

 

4.7. Kiểm tra độ tin cậy cho biến độc lập “Đặc tính sản phẩm” 

Thang đo Đặc tính sản phẩm có hệ số Cronbach’s Alpha là 0.900 là hệ số thể 

hiện mức tin cậy cao của biến nghiên cứu. Các hệ số tương quan biến tổng dù không 

cao như các biến quan sát ở trên nhưng đều lớn hơn 0,3 nên đạt yêu cầu. Chính vì 

vậy, cả 9 biến quan dát đều được giữ lại để thực hiện phân tích tiếp theo. 

Bảng PL4.9: Độ tin cậy cho thang đo “đặc tính sản phẩm” 
Độ tin cậy thống kê 

Cronbach's Alpha Biến quan sát 

.900 9 

 
Tổng thống kê theo từng biến quan sát 

 Giá trị trung bình nếu loại 
bỏ biến quan sát 

Giá trị phương sai 
nếu loại bỏ biến quan 

sát 

Biến quan sát điều 
chỉnh 

Tổng giá trị điều chỉnh 

Hệ số Cronbach's Alpha 
nếu loại bỏ biến quan 

sát 

DT1 22.93 33.340 .620 .892 
DT2 23.04 32.635 .725 .884 
DT3 23.06 33.068 .606 .894 
DT4 22.94 33.523 .615 .893 
DT5 22.98 33.198 .681 .888 
DT6 23.00 33.102 .647 .890 
DT7 23.01 33.087 .661 .889 
DT8 23.10 32.398 .700 .886 
DT9 23.04 32.225 .754 .882 

 



 

4.8. Kiểm tra độ tin cậy cho biến độc lập “tính kinh tế” 

Thang đo tính kinh tế có hệ số Cronbach’s Alpha là 0.881 là một hệ số cao. 

Các hệ số tương quan biến tổng đều lớn hơn 0,3 nên đạt yêu cầu. Chính vì vậy, mọi 

biến số đều được giữ lại để thực hiện phân tích tiếp theo. 

Bảng 4.10: Độ tin cậy cho thang đo “tính kinh tế” 
Độ tin cậy thống kê 

Cronbach's Alpha Biến quan sát 

.881 6 

 
 

Tổng thống kê theo từng biến quan sát 

 Giá trị trung bình nếu 
loại bỏ biến quan sát 

Giá trị phương sai nếu 
loại bỏ biến quan sát 

Biến quan sát điều chỉnh 
Tổng giá trị điều chỉnh 

Hệ số Cronbach's Alpha nếu 
loại bỏ biến quan sát 

KT1 14.90 20.287 .716 .856 
KT2 15.04 19.778 .693 .860 
KT3 14.45 21.486 .604 .873 
KT4 14.64 21.388 .598 .874 
KT5 14.92 19.524 .784 .844 
KT6 14.77 19.375 .742 .851 

 

4.9. Kiểm tra độ tin cậy cho biến phụ thuộc ý định đầu tư trong lĩnh vực 

ĐMTMN 

Với việc phân tích 3 biến quan sát, thang đo ý định đầu tư trong lĩnh vực 

ĐMTMN có hệ số Cronbach’s Alpha là 0.808 là hệ số tốt với mức độ tin cậy cao. Hệ 

số tương quan biến tổng thấp nhấp là 0.644 > 0.3 là đạt yêu cầu. Nếu loại bỏ biến quan 

sát này, hệ số Cronbach’s Alpha hạ từ 0.808 xuống còn 0.768 là không nên. Các hệ số 

khác cũng có tình trạng tương tự. Chính vì vậy, mọi biến số đều được giữ lại để thực 

hiện phân tích tiếp theo. 

Bảng 4.11: Độ tin cậy cho thang đo “ý định đầu tư trong lĩnh vực điện 

mặt trời mái nhà 
Độ tin cậy thống kê 

Cronbach's 

Alpha 
Biến quan sát 

.808 3 

 



 

Tổng thống kê theo từng biến quan sát 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

QD1 6.37 4.278 .667 .731 
QD2 6.36 3.537 .644 .768 
QD3 6.68 4.304 .681 .719 

 

  



 

Phụ lục 5: Phân tích nhân tố khám phá 

Bảng PL5.1: Phương sai trích của các biến độc lập trong mô hình 
Giải thích phương sai tổng thể 

Biến thành 
phần 

Giá trị riêng ban đầu 
Truyền tải bình phương trích của 

tổng  
Truyền tải bình phương 

xoay của tổng  

Tổng 
% của 

phương sai 
Tích lũy % Tổng 

% của 
phương sai 

Tích lũy 
% 

Tổng 

1 7.800 20.526 20.526 7.416 19.517 19.517 5.214 

2 4.217 11.096 31.623 3.794 9.985 29.502 4.810 

3 3.209 8.445 40.068 2.876 7.570 37.072 4.247 

4 3.003 7.901 47.969 2.635 6.933 44.005 2.914 

5 2.588 6.812 54.781 2.214 5.825 49.830 2.872 

6 2.272 5.980 60.761 1.885 4.960 54.791 3.157 

7 1.616 4.252 65.013 1.305 3.434 58.224 4.194 

8 1.280 3.368 68.380 .972 2.557 60.782 4.545 

9 .818 2.153 70.534     

10 .743 1.956 72.489     

11 .704 1.853 74.343     

12 .671 1.765 76.107     

13 .640 1.685 77.793     

14 .576 1.517 79.310     

15 .552 1.453 80.763     

16 .517 1.360 82.122     

17 .496 1.306 83.428     

18 .469 1.233 84.662     

19 .455 1.196 85.858     

20 .435 1.146 87.003     

21 .419 1.103 88.107     

22 .403 1.059 89.166     

23 .389 1.025 90.191     



 

Giải thích phương sai tổng thể 

Biến thành 
phần 

Giá trị riêng ban đầu 
Truyền tải bình phương trích của 

tổng  
Truyền tải bình phương 

xoay của tổng  

Tổng 
% của 

phương sai 
Tích lũy % Tổng 

% của 
phương sai 

Tích lũy 
% 

Tổng 

24 .350 .921 91.111     

25 .345 .908 92.019     

26 .328 .863 92.882     

27 .321 .845 93.727     

28 .295 .775 94.502     

29 .273 .719 95.221     

30 .265 .698 95.919     

31 .253 .667 96.585     

32 .242 .637 97.223     

33 .217 .571 97.794     

34 .209 .550 98.344     

35 .193 .507 98.851     

36 .174 .458 99.309     

37 .137 .361 99.670     

38 .125 .330 100.000     

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

  



 

Bảng PL5.2: Kết quả EFA của các biến độc lập trong mô hình 
Ma trận xoay của các biến cấu thành 

 Các biến cấu thành 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

DT9 .826        
DT2 .767        
DT5 .737        
DT8 .718        
DT1 .713        
DT6 .698        
DT7 .641        
DT3 .640        
DT4 .631        
KT5  .914       
KT1  .815       
KT6  .772       
KT2  .737       
KT3  .601       
KT4  .595       
NC4   .846      
NC3   .757      
NC2   .751      
NC5   .739      
NC1   .712      
RR2    .903     
RR5    .845     
RR1    .796     
RR4    .774     
TK1     .886    
TK3     .802    
TK2     .733    
TK4     .695    
TH4      .780   
TH2      .768   
TH3      .709   
TH1      .658   
XH1       .971  
XH2       .839  



 

Ma trận xoay của các biến cấu thành 

 Các biến cấu thành 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

XH3       .782  
TN1        .852 

TN2        .825 

TN3        .797 

Phương pháp trích: Phân tích hợp phần chủ yếu 
 Phương thức xoay: Varimax với Kaiser Normalization. 

a. Xoay 6 lần lặp lại 
 

  



 

Bảng PL5.3: Bảng trọng số hồi quy (chưa chuẩn hoá) 
   Ước lượng S.E. C.R. P Label 

DT9 <--- DT 1.000     

DT2 <--- DT .945 .053 17.804 ***  
DT5 <--- DT .876 .053 16.517 ***  
DT8 <--- DT .947 .057 16.619 ***  
DT1 <--- DT .825 .058 14.306 ***  
DT6 <--- DT .887 .056 15.717 ***  
DT7 <--- DT .889 .055 16.067 ***  
DT3 <--- DT .858 .061 14.110 ***  
DT4 <--- DT .810 .057 14.274 ***  
KT5 <--- KT 1.000     

KT1 <--- KT .896 .046 19.626 ***  
KT6 <--- KT .979 .049 19.870 ***  
KT2 <--- KT .937 .051 18.521 ***  
KT3 <--- KT .701 .048 14.604 ***  
KT4 <--- KT .700 .049 14.211 ***  
NC4 <--- NC 1.000     

NC2 <--- NC .843 .052 16.168 ***  
NC3 <--- NC .883 .054 16.391 ***  
NC5 <--- NC .822 .050 16.509 ***  
NC1 <--- NC .841 .047 17.888 ***  
RR2 <--- RR 1.000     

RR5 <--- RR .816 .034 23.949 ***  
RR4 <--- RR .632 .033 19.045 ***  
RR1 <--- RR .847 .037 22.888 ***  
TK1 <--- TK 1.000     

TK2 <--- TK .755 .044 17.168 ***  
TK4 <--- TK .671 .043 15.587 ***  
TK3 <--- TK .905 .046 19.763 ***  
TH2 <--- TH 1.000     

TH4 <--- TH 1.414 .096 14.684 ***  
TH3 <--- TH 1.105 .085 12.998 ***  
TH1 <--- TH .942 .079 11.870 ***  
XH1 <--- XH 1.000     

XH2 <--- XH .859 .035 24.342 ***  
XH3 <--- XH .953 .040 24.005 ***  
TN1 <--- TN 1.000     

TN2 <--- TN .962 .046 20.756 ***  
TN3 <--- TN .802 .039 20.679 ***  
QD1 <--- QD 1.000     

QD2 <--- QD 1.184 .078 15.210 ***  
QD3 <--- QD 1.054 .063 16.780 ***  



 

Bảng PL5.4: Bảng trọng số hồi quy đã chuẩn hoá 
   Ước lượng 

DT9 <--- DT .804 
DT2 <--- DT .771 
DT5 <--- DT .727 
DT8 <--- DT .731 
DT1 <--- DT .647 
DT6 <--- DT .699 
DT7 <--- DT .711 
DT3 <--- DT .639 
DT4 <--- DT .645 
KT5 <--- KT .859 
KT1 <--- KT .787 
KT6 <--- KT .794 
KT2 <--- KT .757 
KT3 <--- KT .636 
KT4 <--- KT .623 
NC4 <--- NC .795 
NC2 <--- NC .736 
NC3 <--- NC .745 
NC5 <--- NC .749 
NC1 <--- NC .802 
RR2 <--- RR .930 
RR5 <--- RR .832 
RR4 <--- RR .729 
RR1 <--- RR .811 
TK1 <--- TK .880 
TK2 <--- TK .730 
TK4 <--- TK .678 
TK3 <--- TK .818 
TH2 <--- TH .701 
TH4 <--- TH .853 
TH3 <--- TH .698 
TH1 <--- TH .631 
XH1 <--- XH .944 
XH2 <--- XH .834 
XH3 <--- XH .827 
TN1 <--- TN .849 
TN2 <--- TN .844 
TN3 <--- TN .841 
QD1 <--- QD .759 
QD2 <--- QD .738 
QD3 <--- QD .816 



 

Bảng PL5.5. Bảng hệ số tương quan 
   Ước lượng 

DT <--> KT .229 
DT <--> NC .199 
DT <--> RR -.041 
DT <--> TK .083 
DT <--> TH .074 
DT <--> XH .179 
DT <--> TN .309 
KT <--> NC .272 
KT <--> RR .065 
KT <--> TK .067 
KT <--> TH .192 
KT <--> XH .336 
KT <--> TN .480 
NC <--> RR -.047 
NC <--> TK .116 
NC <--> TH .242 
NC <--> XH .294 
NC <--> TN .492 
RR <--> TK .031 
RR <--> TH .138 
RR <--> XH .140 
RR <--> TN .051 
TK <--> TH .134 
TK <--> XH .251 
TK <--> TN .101 
TH <--> XH .426 
TH <--> TN .218 
XH <--> TN .424 
DT <--> QD .414 
KT <--> QD .539 
NC <--> QD .624 
RR <--> QD -.088 
TK <--> QD .321 
TH <--> QD .415 
XH <--> QD .520 
TN <--> QD .609 

 

  



 

Bảng PL5.6: Bảng trọng số hồi quy (chưa chuẩn hoá) trong mô hình SEM 
   Ước lượng S.E. C.R. P Nhãn 

QD <--- DT .194 .042 4.583 ***  
QD <--- KT .204 .037 5.444 ***  
QD <--- NC .263 .038 6.851 ***  
QD <--- RR -.096 .026 -3.685 ***  
QD <--- TK .153 .033 4.611 ***  
QD <--- TH .228 .058 3.903 ***  
QD <--- XH .102 .035 2.940 .003  
QD <--- TN .113 .036 3.128 .002  
DT9 <--- DT 1.000     
DT2 <--- DT .945 .053 17.804 ***  
DT5 <--- DT .876 .053 16.517 ***  
DT8 <--- DT .947 .057 16.619 ***  
DT1 <--- DT .825 .058 14.306 ***  
DT6 <--- DT .887 .056 15.717 ***  
DT7 <--- DT .889 .055 16.067 ***  
DT3 <--- DT .858 .061 14.110 ***  
DT4 <--- DT .810 .057 14.274 ***  
KT5 <--- KT 1.000     
KT1 <--- KT .896 .046 19.626 ***  
KT6 <--- KT .979 .049 19.870 ***  
KT2 <--- KT .937 .051 18.521 ***  
KT3 <--- KT .701 .048 14.604 ***  
KT4 <--- KT .700 .049 14.211 ***  
NC4 <--- NC 1.000     
NC2 <--- NC .843 .052 16.168 ***  
NC3 <--- NC .883 .054 16.391 ***  
NC5 <--- NC .822 .050 16.509 ***  
NC1 <--- NC .841 .047 17.888 ***  
RR2 <--- RR 1.000     
RR5 <--- RR .816 .034 23.949 ***  
RR4 <--- RR .632 .033 19.045 ***  
RR1 <--- RR .847 .037 22.888 ***  
TK1 <--- TK 1.000     
TK2 <--- TK .755 .044 17.168 ***  
TK4 <--- TK .671 .043 15.587 ***  
TK3 <--- TK .905 .046 19.763 ***  
TH2 <--- TH 1.000     
TH4 <--- TH 1.414 .096 14.684 ***  
TH3 <--- TH 1.105 .085 12.998 ***  
TH1 <--- TH .942 .079 11.870 ***  
XH1 <--- XH 1.000     
XH2 <--- XH .859 .035 24.342 ***  
XH3 <--- XH .953 .040 24.005 ***  
TN1 <--- TN 1.000     
TN2 <--- TN .962 .046 20.756 ***  
TN3 <--- TN .802 .039 20.679 ***  
QD1 <--- QD 1.000     
QD2 <--- QD 1.184 .078 15.210 ***  
QD3 <--- QD 1.054 .063 16.780 ***  



 

Bảng PL5.7: Bảng trọng số hồi quy chuẩn hoá trong mô hình SEM 
   Ước lượng 

QD <--- DT .183 
QD <--- KT .246 
QD <--- NC .330 
QD <--- RR -.138 
QD <--- TK .181 
QD <--- TH .175 
QD <--- XH .137 
QD <--- TN .164 
DT9 <--- DT .804 
DT2 <--- DT .771 
DT5 <--- DT .727 
DT8 <--- DT .731 
DT1 <--- DT .647 
DT6 <--- DT .699 
DT7 <--- DT .711 
DT3 <--- DT .639 
DT4 <--- DT .645 
KT5 <--- KT .859 
KT1 <--- KT .787 
KT6 <--- KT .794 
KT2 <--- KT .757 
KT3 <--- KT .636 
KT4 <--- KT .623 
NC4 <--- NC .795 
NC2 <--- NC .736 
NC3 <--- NC .745 
NC5 <--- NC .749 
NC1 <--- NC .802 
RR2 <--- RR .930 
RR5 <--- RR .832 
RR4 <--- RR .729 
RR1 <--- RR .811 
TK1 <--- TK .880 
TK2 <--- TK .730 
TK4 <--- TK .678 
TK3 <--- TK .818 
TH2 <--- TH .701 
TH4 <--- TH .853 
TH3 <--- TH .698 
TH1 <--- TH .631 
XH1 <--- XH .944 
XH2 <--- XH .834 
XH3 <--- XH .827 
TN1 <--- TN .849 
TN2 <--- TN .844 
TN3 <--- TN .841 
QD1 <--- QD .759 
QD2 <--- QD .738 
QD3 <--- QD .816 



 

Bảng PL5.8: Bảng bình phương tương quan trong mô hình SEM 
   Estimate 

QD   .728 
QD3   .666 
QD2   .545 
QD1   .577 
TN3   .707 
TN2   .712 
TN1   .721 
XH3   .684 
XH2   .695 
XH1   .892 
TH1   .398 
TH3   .487 
TH4   .728 
TH2   .492 
TK3   .669 
TK4   .460 
TK2   .533 
TK1   .774 
RR1   .658 
RR4   .531 
RR5   .692 
RR2   .864 
NC1   .644 
NC5   .561 
NC3   .555 
NC2   .542 
NC4   .631 
KT4   .388 
KT3   .404 
KT2   .572 
KT6   .630 
KT1   .620 
KT5   .738 
DT4   .417 
DT3   .409 
DT7   .506 
DT6   .488 
DT1   .418 
DT8   .534 
DT5   .529 
DT2   .595 
DT9   .646 
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