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TÓM TẮT LUẬN ÁN 

Hiểu biết tâm lý người tiêu dùng nói chung và du khách trong hoạt động kinh 

doanh du lịch nói riêng có thể giúp ích cho các cá nhân, tổ chức kinh doanh hoặc cơ 

quan quản lý nhà nước có thể đạt được sự thành công qua việc phục vụ tốt nhu cầu du 

lịch của họ.  

Nghiên cứu của luận án nhằm khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến ý định 

quay lại điểm đến du lịch của du khách: trường hợp 3 tỉnh ven biển tây nam sông hậu 

là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam), luận án sử dụng cả 2 phương pháp 

nghiên cứu, gồm nghiên cứu định tính (định tính hoàn thiện mô hình nghiên cứu và 

định tính xây dựng thang đo nghiên cứu); và, nghiên cứu định lượng để kiểm định mô 

hình nghiên cứu với bộ dữ liệu được thu thập từ 443 mẫu khảo sát du khách Việt Nam 

tại các địa bàn nghiên cứu.  

Với mô hình nghiên cứu được đề xuất, tác giả kiểm định được các giả thuyết 

đặt ra ban đầu, cụ thể: với 7 giả thuyết ban đầu, thì có 5 giả thuyết được chấp nhận và 

2 giả thuyết không được chấp nhận. Đây cũng là cơ sở để tác giả kiến nghị đến các 

đối tượng có liên quan đến hoạt động du lịch tại 3 tỉnh nói riêng và Việt Nam nói 

chung. 

Từ khóa: Lý thuyết hành vi dự định có kế hoạch TPB; Hình ảnh điểm đến; Sự 

hài lòng; Ý định quay lại; Mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. 
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ABSTRACT 

Understanding the psychology of consumers in general and tourists in the 

tourism business in particular can help individuals and organizations achieve success 

by serving their tourism needs well. 

The study aims to explore the factors affecting the intention to return to the 

tourist destination of tourists: the case of 3 southwestern coastal provinces of Ca Mau, 

Bac Lieu and Soc Trang (Vietnam), the thesis using both research methods, including 

qualitative research (qualitative completion of the research model and qualitative 

construction of research scales); and, quantitative research to test the research model 

with data sets collected from 443 survey samples of Vietnamese tourists. 

The research results show that, with the proposed research model: with 7 initial 

hypotheses, there are 5 accepted hypotheses and 2 unacceptable hypotheses. This is 

also the basis for the author to recommend to subjects related to tourism activities in 

the research areas in particular and Vietnam in general. 

Keywords: Theory of intended behavior TPB; Destination image; Satisfaction; 

Intent to return; SEM linear structure model. 
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

 

Chương 1 trình bày các nội dung cơ bản về: lý do chọn chủ đề nghiên cứu; 

mục tiêu nghiên cứu; câu hỏi nghiên cứu; đối tượng, phạm vi, phương pháp nghiên 

cứu; và, kết cấu nội dung nghiên cứu của luận án. 

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

 1.1.1 Về mặt thực tiễn 

Du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp với nhiều thành phần bao gồm: dịch vụ 

phân phối du lịch, cơ sở hạ tầng giao thông- vận tải, lữ hành, nhà hàng khách sạn và 

các dịch vụ hỗ trợ khác… Các hoạt động của khu vực tư nhân và chính phủ đều tham 

gia vào ngành công nghiệp “không khói” này. Ở nước ta, từ sau “đổi mới” năm 1986 

đã xây dựng nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường 

có sự định hướng của Nhà Nước, các hoạt động kinh doanh có nhiều tiến triển tốt, tốc 

độ tăng trưởng GDP hàng năm tương đối tích cực… đã tạo nhiều cơ hội và điều kiện 

thuận lợi để các cá nhân, doanh nghiệp có thể thực hiện các hoạt động đầu tư kinh 

doanh. Việt Nam đã trở thành thành viên của ASEAN và sau đó là khu vực thương 

mại tự do ASEAN (AFTA) vào những năm 90 của thế kỷ 20. Nước ta cũng đã tham 

gia nhiều diễn đàn lớn như: diễn đàn hợp tác Á- Âu (ASEM), diễn đàn hợp tác kinh tế 

Châu Á- Thái Bình Dương (APEC)… và đến năm 2006 đã trở thành thành viên chính 

thức của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO)… Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 

của Việt Nam đã và đang mở ra nhiều cơ hội, cũng như nhiều thách thức đối với cộng 

đồng doanh nghiệp và cả nền kinh tế. Do đó, vấn đề phát triển kinh tế cần phải đảm 

bảo mang tính bền vững, thiết thực và hiệu quả đối với tất cả các ngành kinh tế nói 

chung, trong đó có ngành kinh tế du lịch.  

Đa số các quốc gia đều dựa vào ngành công nghiệp du lịch là nguồn chính để 

tạo nguồn thu, kích thích tăng trưởng kinh tế khu vực tư nhân và khu vực công. Phát 

triển du lịch được khuyến khích đồng bộ với các hình thức phát triển kinh tế khác như 

sản xuất, thương mại- dịch vụ hoặc xuất khẩu. Chen & Tsai (2007) cho rằng, du lịch 

được coi là một động lực để kích thích phát triển khu vực, lý do là nếu ngành này 

thành công, các cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ có thể tăng được doanh thu từ 
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khách du lịch tại các điểm đến; hoặc vấn đề giải quyết việc làm… Ngành kinh tế du 

lịch có vai trò hỗ trợ phát triển kinh tế- xã hội của đất nước: chuyển giao khoa học 

công nghệ, mời gọi đầu tư, giải quyết vấn đề việc làm, làm phong phú đời sống văn 

hóa tinh thần, khai thác hiệu quả nguồn lực và tiềm năng tại chỗ của địa phương. 

Kinh tế du lịch cùng với các ngành kinh tế khác tạo thành mối liên kết, cùng hợp tác, 

cạnh tranh và phát triển.  

Theo Tổng cục Du lịch, ước tính sơ bộ năm 2017 Việt Nam đón được 12,9 

triệu lượt khách quốc tế và phục vụ khoảng hơn 73 triệu lượt khách nội địa. Năm 

2018 Việt Nam đón được khoảng 15,6 triệu lượt khách quốc tế và 80 triệu lượt khách 

nội địa. Năm 2019, lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước tính đạt 18 triệu lượt 

người, cụ thể hơn, khách đến bằng đường hàng không đạt 14,3 triệu lượt người; bằng 

đường bộ đạt 3,36 triệu lượt người; bằng đường biển đạt 264 nghìn lượt người 

(Duyên Duyên, 2019). Trong các phương thức du lịch đến Việt Nam của du khách 

quốc tế, ta thấy được lượng khách quốc tế đến Việt Nam chủ yếu là đường hàng 

không, chiếm tỷ trọng 79,8% so với các phương thức khác. 

Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong năm 2020 lượng khách quốc tế đến Việt 

Nam chỉ đạt khoảng 3,7 triệu lượt người; khách du lịch nội địa đạt 56 triệu lượt 

người, kéo thu doanh thu ngành du lịch cũng sụt giảm; điển hình là các công ty vận 

tải, lữ hành, khách sạn, nhà hàng… (Trang Linh, 2021). Như vậy, do ảnh hưởng của 

dịch bệnh Covid-19, ta thấy được lượng khách quốc tế đến Việt Nam đã giảm 79,5%; 

khách du lịch nội địa giảm 34,1% (so với năm 2019). Mặc dù Việt Nam chịu ảnh 

hưởng của đại dịch Covid- 19, tuy nhiên đây là vấn đề chung toàn cầu, đến khi tình 

hình dịch bệnh được kiểm soát tốt (chẳng hạn: nghiên cứu thành công vaccin) thì nhìn 

chung du lịch vẫn là một trong những ngành kinh tế có vai trò chiến lược đối với sự 

phát triển của quốc gia. 

 1.1.2 Về mặt lý thuyết 

Gitelson và Crompton (1984) nhận ra tầm quan trọng của phân khúc về những 

người du lịch quay lại nhiều lần điểm đến du lịch. Các ông thấy rằng nhiều khu vực 

điểm đến phụ thuộc rất nhiều vào các chuyến thăm lặp lại. Những nỗ lực tiếp thị dành 

cho việc phát triển và duy trì một lượng khách viếng thăm lặp lại của một nhóm khách 

hàng nên được quan tâm hàng đầu, bởi vì thị trường du lịch lặp lại rất quan trọng đối 
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với điểm đến. Các nhà nghiên cứu thấy rằng, có 5 lý do mà du khách quay trở lại một 

điểm đến: (1) để giảm rủi ro bằng cách ở một điểm đến quen thuộc, (2) để giảm rủi ro 

bằng cách hiểu rõ cư dân địa phương, (3) để khám phá thêm nhiều nơi của điểm đến, 

(4) để gắn bó tình cảm với điểm đến, và (5) để chứng tỏ đã đến du lịch nơi này. Cũng 

theo các tác giả, qua so sánh giữa những người đi nghỉ (du lịch) nhiều lần và không lặp 

lại cho thấy rằng những khách du lịch lặp lại thì có nhiều khả năng đang tìm kiếm sự 

trải nghiệm văn hóa mới, trong khi những người đang tìm kiếm thư giãn sẽ có xu 

hướng chọn các địa điểm quen thuộc hơn đối với mình.  

Ghé thăm lặp lại là một hiện tượng quan trọng trong du lịch, kể cả ở cấp độ 

nền kinh tế. Du khách quay lại chiếm hơn một nửa tổng số khách du lịch cho bất kỳ 

điểm đến nhất định nào (Wang, 2004), mang lại nguồn thu nhập ổn định (Cetinsoz và 

Ege, 2013) và có nhiều khả năng truyền miệng tích cực miễn phí (Kim và cộng sự, 

2013). Hơn nữa, chi phí tiếp thị để thu hút du khách mới sẽ cao hơn so với làm hài 

lòng khách cũ (Alegre và Juaneda, 2006; Kim và cộng sự, 2013). Do đó, việc giảm 

chi phí tiếp thị thông qua việc tạo ra một thái độ tích cực của du khách cũ có thể là 

chìa khóa để tiếp thị điểm đến thành công. Ý nghĩa của thị trường du lịch lặp lại quốc 

tế và nội địa đã được công nhận về mặt đóng góp kinh tế quan trọng về quy mô, về thị 

phần so với khách du lịch lần đầu. Đây cũng là mục tiêu của bất kỳ điểm đến nào để 

thu hút càng nhiều khách viếng thăm lặp lại càng tốt để giảm chi phí tiếp thị, thường ở 

mức hàng triệu đô la đối với nhiều tổ chức du lịch quốc gia (Tổ chức Lữ hành Châu Á 

Thái Bình Dương, 1997). 

Theo Darnell & Johnson (2001), một chuyến thăm hiện tại ảnh hưởng đến khả 

năng sẽ được họ viếng thăm lặp lại ở một số thời kỳ tiếp theo; cũng có thể ảnh hưởng 

đến khả năng những người khác sau đó cũng sẽ ghé thăm do truyền miệng; hoặc, ý 

kiến của du khách về chuyến thăm của chính họ trước đây cũng góp phần định hình 

nhận thức cho những người khác để có thể thực hiện chuyến viếng thăm lần đầu tiên. 

1.1.3 Nhận xét và xác định khoảng trống các nghiên cứu trước đây (Quốc 

tế và Việt Nam)  

Kết quả tổng quan (ở Chương 2) đã giúp tác giả có cái nhìn tổng thể về chủ đề 

và xu hướng nghiên cứu ý định quay lại điểm đến du lịch, cả ở Quốc tế và Việt Nam. 

Có thể nói, các nghiên cứu trước đây tuy vận dụng các cách tiếp cận lý thuyết khác 
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nhau nhưng đều cố gắng giải thích tâm lý, hành vi của du khách đối với điểm đến du 

lịch (thể hiện qua các thuật ngữ lựa chọn điểm đến; sự hài lòng; lòng trung thành điểm 

đến; hay, ý định quay lại điểm đến). Mặc dù chủ đề nghiên cứu vẫn có một số ý kiến 

khác nhau giữa các nhà nghiên cứu, tuy nhiên, đa phần các đóng góp của nghiên cứu 

tạo ra sự đồng thuận về một số nhóm yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến chuyến thăm 

lặp lại điểm đến của du khách (xem Phụ lục 01 và 02).  

Nhìn chung, chủ đề nghiên cứu về ý định quay lại điểm đến được vận dụng lý 

thuyết với nhiều cách tiếp cận khác nhau nhưng các nhà nghiên cứu vẫn có thể giải 

thích được ý định hành vi quay lại điểm đến của du khách. Qua tổng quan lý thuyết về 

chủ đề này, tác giả xác định được một số cách tiếp cận nghiên cứu như sau: (1) Hướng 

tiếp cận về Sự hài lòng (kỳ vọng- xác nhận); (2) Hướng tiếp cận về Chất lượng dịch 

vụ; (3) Hướng tiếp cận về lòng trung thành; (4) Hướng tiếp cận về Hình ảnh điểm đến; 

(5) Hướng tiếp cận về ý định hành vi (lý thuyết hành vi dự định có kế hoạch); (6) 

Hướng tiếp cận kết hợp nhiều lý thuyết để cùng giải thích ý định quay lại; (7) Hướng 

tiếp cận đặc thù khác (một số nhân tố mới).  

 1.1.4 Sự cần thiết tiếp tục nghiên cứu 

Đồng bằng sông Cửu Long là vùng cực nam của Việt Nam, còn được gọi 

là vùng đồng bằng Nam Bộ hoặc miền Tây Nam Bộ, với tổng diện tích tự nhiên 

39.734 km² chiếm 12,2% diện tích tự nhiên của Vi ệ t  Na m ,  phía Bắc giáp 

Campuchia, phía Tây và Đông Nam tiếp giáp với Biển Đông. Đây là vùng đồng bằng 

châu thổ với hệ thống sông ngòi chằng chịt; tiếp giáp với biển cùng với địa hình đa 

dạng (đồng bằng, núi, các đảo ven bờ…) và các điều kiện tự nhiên sẵn có, đồng bằng 

sông Cửu Long có nhiều cơ hội để phát triển du lịch. Với vị trí địa lý gần kề với TP. 

HCM- là cầu nối giao thương giữa đồng bằng sông Cửu Long với vùng kinh tế trọng 

điểm phía Nam, giúp đồng bằng sông Cửu Long có nhiều thuận lợi trong việc liên kết 

phát triển kinh tế- xã hội với các vùng khác của Việt Nam. 

Ngoài ra, đồng bằng sông Cửu Long còn dẫn đầu cả nước về nhiều mặt hàng 

nông sản (đặc biệt là lúa gạo) nên cũng góp phần đảm bảo an ninh lương thực cho đất 

nước. Mặt khác, với ưu thế từ thiên nhiên, các tỉnh trong vùng cũng có nhiều lợi thế 

đa dạng hóa các loại hình du lịch, từ tham quan, nghỉ dưỡng, tắm biển, thể thao, leo 

núi đến nghiên cứu khoa học… Nếu phát triển đúng cách, du lịch của vùng sẽ có 
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nhiều khả năng cạnh tranh với các nước trên thế giới. Trên cơ sở thực tiễn và lý luận 

được nói ở trên, việc tiếp tục nghiên cứu về đặc điểm tâm lý du lịch của du khách nói 

riêng, nghiên cứu phát triển du lịch nói chung tại 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc 

Trăng (Việt Nam) có thể xem là rất cần thiết thể hiện ở các nội dung cụ thể sau đây: 

Đầu tiên, thể hiện ở chỗ chính sách và điều hành của Chính phủ trong việc ban 

hành nhiều văn bản pháp luật quan trọng về du lịch (Luật Du lịch; các chiến lược, kế 

hoạch, quy hoạch, chương trình hành động phát triển về du lịch…). Đây là cơ sở để 

các cá nhân, tổ chức kinh doanh có khả năng dự đoán được định hướng phát triển của 

ngành du lịch.  

Thứ hai, thực tế cho thấy, về tổng thể cơ sở vật chất về ẩm thực, nghỉ dưỡng, 

giải trí du lịch chưa được đầu tư đầy đủ, dẫn đến công tác tiếp thị du lịch địa phương 

sẽ rất khó khăn để quảng bá cho thương hiệu của điểm đến. Có thể nói, mặc dù công 

tác tiếp thị du lịch đã được thực hiện thường xuyên, tuy nhiên, kết quả đạt được về 

yếu tố kinh tế thì chưa được nhiều.  

Thứ ba, thêm vào đó, công tác quy hoạch điểm du lịch kém hoặc sai cách sẽ 

dần dần ảnh hưởng xấu đến cảnh quan thiên nhiên (ô nhiễm môi trường hoặc mức độ 

xuống cấp của điểm đến…). Vấn đề về việc xung đột lợi ích giữa các đối tượng liên 

quan cũng là điều đáng bàn. Chẳng hạn, xung đột lối sống giữa người địa phương và 

du khách, chiếm dụng bãi biển trở thành tài sản riêng (lối đi, buôn bán…), tiếng ồn, 

an ninh trật tự điểm du lịch, hoặc những vấn đề mang tính toàn cầu như: dịch bệnh, 

khủng bố, chiến tranh… Do đó, vấn đề phát triển bền vững cần phải được tính đến 

ngay từ đầu trong phát triển kinh tế nói chung.  

Thứ tư, như đã trình bày trên, đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) gồm có: 13 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương là: Cần Thơ, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, 

Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang, 

Bạc Liêu và Cà Mau. Vùng có hơn 700 km bờ biển, vị trí địa lý có nhiều bãi biển đẹp, 

có vườn trái cây đa dạng, có đến 3 khu “dự trữ sinh quyển” của thế giới… Trong lĩnh 

vực du lịch, đây là nguồn tài nguyên du lịch sinh thái có nhiều tiềm năng khai thác 

trong tương lai. Mặc dù phạm vi nghiên cứu luận án này chỉ được thực hiện tại 3 tỉnh, 

nhưng 3 tỉnh này có đặc điểm vị trí địa lý gần kề nhau, mang nét tương đồng trong 

khu vực đồng bằng sông Cửu Long và vấn đề nghiên cứu cũng mang tính tổng quát 
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và có khả năng suy rộng ra các địa phương khác. Do đó, tác giả cho rằng việc lựa 

chọn địa bàn nghiên cứu tại 3 tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng cũng tương đối 

phù hợp và cũng đảm bảo tính khách quan, khoa học. 

Thứ năm, theo kết quả khảo sát năm 2014 tại Sa Pa, Hạ Long, Huế, Đà Nẵng 

và Hội An (Việt Nam) của dự án EU đối với du khách quốc tế nói tiếng Anh và khách 

du lịch nội địa. Các điểm du lịch này thu hút du khách quốc tế đến thăm lần đầu 

khoảng 90%; lần 2 là khoảng 6% quay lại các điểm du lịch này; lần 3 là 2%; từ 4 lần 

trở lên là 3,2%. Nghiên cứu cho thấy, khả năng du khách quốc tế quay lại một điểm 

đến khoảng 11,2% (Nguyệt Hà, 2014). Mặt khác, qua nhiều kênh báo chí, có ý kiến 

cho rằng Việt Nam mới chỉ là một địa điểm để khám phá, đi đến để cho biết chứ chưa 

phải là nơi để nghỉ dưỡng của cả 2 đối tượng du khách quốc tế và du khách trong 

nước. Căn cứ vào một số thông tin sơ bộ này, tác giả luận án cho rằng, đối với các địa 

phương có thế mạnh du lịch (chẳng hạn như: sự nổi tiếng, yếu tố truyền thống, tài 

nguyên thiên nhiên hùng vĩ, cơ sở vật chất du lịch được đầu tư tốt,…) mà du khách 

vẫn chưa có ý định quay lại thì các địa phương có vị trí địa lý cách xa các thành phố 

lớn cũng sẽ rất khó khăn để họ ưu tiên lựa chọn quay lại (thăm quan, du lịch) ở những 

lần tiếp theo, trừ trường hợp học tập, làm việc, hoặc thăm thân nhân, mà cụ thể trong 

trường hợp này là 3 tỉnh ven biển cuối cùng thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long: 

Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng. 

Thứ sáu, qua việc tổng quan các nghiên cứu trước đây (ở chương 2) cho thấy. 

Lý thuyết về hành vi dự định TPB trong các nghiên cứu trước đây đã được áp dụng 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau, chẳng hạn như ý định hành vi hút thuốc (Morrison và 

cộng sự, 1996); ăn ít chất béo (Armitage & Conner, 1999; Paisley & Sparks, 1998); 

tiếp nhận hormone liệu pháp thay thế (Quine & Rubin, 1997); hành vi tình dục an toàn 

(Boldero và cộng sự, 1999; uống rượu (Trafimow, 1996); đội mũ bảo hiểm (Quine và 

cộng sự, 1998); tham gia vào hoạt động thể chất (Courneya và cộng sự, 1999; 

Trafimow & Trafimow, 1998); sử dụng chất cấm bất hợp pháp (Conner và cộng sự, 

1998; Conner & McMillan, 1999); chọn nhà hàng (Simone và cộng sự, 2004)… Tuy 

nhiên, đến thời điểm này, tác giả vẫn chưa phát hiện được nghiên cứu nào có vận dụng 

lý thuyết hành vi dự định TPB để thực hiện nghiên cứu về ý định quay lại điểm đến du 

lịch của du khách. Điều này đã giúp tác giả phát hiện được một số “khoảng trống” 
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trong các nghiên cứu trước đây nhằm làm cơ sở để tác giả lựa chọn được hướng tiếp 

cận nghiên cứu đối với chủ đề này.  

Nói chung, lý thuyết hành vi dự định TPB có thể xem là một trong nhiều cách 

giúp nhà nghiên cứu giải thích một cách tổng quát được hành vi cá nhân của một 

người khi đối diện đối với một vấn đề. Do đó, tác giả quyết định lựa chọn cách tiếp 

cận lý thuyết hành vi dự định TPB kết hợp với lý thuyết sự hài lòng và hình ảnh điểm 

đến du lịch để tiến hành xây dựng giả thuyết nghiên cứu luận án ở các bước tiếp theo. 

Xuất phát từ những nhận định trên, tác giả đề xuất nghiên cứu “Các nhân tố ảnh 

hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: trường hợp 3 tỉnh ven 

biển tây nam Sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam)” để thực 

hiện luận án tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.  

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

1.2.1 Mục tiêu tổng quát 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du 

khách tại 3 tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam) nhằm xác định các nhân 

tố có liên quan đến hành vi du khách để đóng góp mới vào cơ sở lý thuyết; và trong 

thực tiễn, có thể đề xuất hàm ý quản trị để thu hút du khách đến thăm quan, du lịch ở 

các địa phương.    

1.2.2 Mục tiêu cụ thể 

Để thực hiện mục tiêu tổng quát như đã nêu, luận án nhằm đạt 4 mục tiêu cụ 

thể sau đây:  

(1) Xác định các nhân tố (có thể bao gồm cả nhân tố độc lập và trung gian) ảnh 

hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách (nhân tố phụ thuộc), đó là: 

+ Xác định các nhân tố độc lập ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến; 

+ Xác định các nhân tố độc lập ảnh hưởng đến nhân tố trung gian (nếu có), từ 

đó ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến.  

(2) Xây dựng, phát triển và đánh giá thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến ý định 

quay lại điểm đến du lịch của du khách; 
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(3) Đo lường mức độ tác động của từng nhân tố đến biến kết quả ý định quay 

lại điểm đến du lịch của du khách: trường hợp 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng; 

(4) Đề xuất hàm ý quản trị về ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách để 

góp phần thu hút du khách, phát triển ngành du lịch tại các địa bàn nghiên cứu. 

1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 

Với những lập luận trên, chúng ta có thể thấy rằng, các nhân tố ảnh hưởng đến 

ý định trở lại một điểm đến du lịch của du khách có vai trò quan trọng để hiểu biết 

hành vi của du khách đối với một điểm đến du lịch. Trong luận án này, trên cơ sở mục 

tiêu nghiên cứu đã đề ra, tác giả đặt ra 4 câu hỏi nghiên cứu, cụ thể như sau:  

Câu hỏi 1: Nhân tố (độc lập và trung gian) nào có ảnh hưởng đến ý định quay 

lại một điểm đến du lịch của du khách (nhân tố phụ thuộc), gồm 2 nhánh sau: 

+ Nhân tố (độc lập) nào có ảnh hưởng đến ý định quay lại (nhân tố phụ thuộc); 

+ Nhân tố (độc lập) nào ảnh hưởng đến nhân tố trung gian (nếu có), từ đó sẽ 

có ảnh hưởng đến ý định quay lại (nhân tố phụ thuộc).  

Câu hỏi 2: Phương pháp nào để xây dựng được thang đo các nhân tố ảnh hưởng 

đến ý định quay lại của họ?  

Câu hỏi 3: Mối quan hệ giữa cơ sở lý thuyết và thực tế về ý định hành vi du 

khách có phù hợp trong nghiên cứu không?  

Câu hỏi 4: Hàm ý quản trị gì để góp phần thu hút khách du lịch và phát triển 

ngành du lịch tại các địa bàn nghiên cứu? 

1.4 ĐỐI TƯỢNG  VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu  

1.4.1.1 Đối tượng nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu của luận án là các vấn đề lý luận và thực tiễn về các nhân 

tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến, cụ thể là đề xuất mô hình nghiên cứu, 

kiểm định và đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến của 

du khách tại 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam). 

 



9 
 

1.4.1.2 Đối tượng khảo sát  

Luận án tập trung khảo sát du khách đang có chuyến thăm quan các điểm đến 

du lịch tại các địa phương Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam) nhằm thu 

thập dữ liệu sơ cấp để phục vụ cho việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý 

định quay lại của họ. Qua khảo sát sơ bộ, dân số Việt Nam ở thời điểm hiện tại ước 

đạt khoảng gần 100 triệu người, cho thấy thị trường du lịch nội địa còn rất nhiều 

tiềm năng, do đó để tập trung vào việc hiểu biết hành vi du lịch của nhóm du khách 

nội địa (du khách trong nước), tác giả quyết định lựa chọn đối tượng khảo sát là 

nhóm du khách trong nước để nghiên cứu. 

1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 

1.4.2.1 Phạm vi về không gian 

Do giới hạn về thời gian, chi phí và khả năng tiếp cận đối tượng nghiên cứu 

nên tác giả chỉ tiến hành khảo sát du khách đang có chuyến thăm quan ở các điểm du 

lịch phổ biển tại 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam).  

1.4.2.2 Phạm vi về thời gian 

Dữ liệu sơ cấp được thu thập trong bước nghiên cứu sơ bộ và bước nghiên cứu 

chính thức của luận án bắt đầu từ tháng 1 năm 2021 đến hết tháng 4 năm 2021.  

Trong quá trình nghiên cứu về lĩnh vực du lịch ở thời điểm hiện tại, một vấn đề 

nghiêm trọng mới phát sinh vào thời điểm cuối năm 2019 tại TP. Vũ Hán (Trung 

Quốc), đó là xuất hiện một loại dịch bệnh mới với tên gọi là bệnh viêm phổi do virus 

corona 2019 hay COVID-19 (Coronavirus disease 2019). Theo tổ chức y tế thế giới, 

đây là một bệnh đường hô hấp cấp tính truyền nhiễm và rất nguy hiểm, gây ra bởi một 

chủng virus corona mới. Từ khi phát hiện vào đầu tháng 12 năm 2019 đến thời điểm 

năm 2021, đại dịch COVID-19 đã gây ra sự báo động toàn cầu do nhiều nguyên nhân: 

chưa biết được đặc tính truyền bệnh của chủng virus mới, căn bệnh tiến triển nhanh, 

dễ tử vong, dễ lây lan khi tiếp xúc… Các nước vẫn chưa kiểm soát tốt và việc tiêm 

vaccin cho người dân vẫn còn hạn chế vì ảnh hưởng của nguồn cung ứng và chất 

lượng của vaccine. Việt Nam cũng không nằm ngoài ảnh hưởng trên, dịch bệnh cũng 

vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh tế quốc gia và sinh mạng người dân.  

https://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BB%87nh_%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng_h%C3%B4_h%E1%BA%A5p
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%AFc-xin
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Có thể nói, tại thời điểm khảo sát du khách ở các điểm đến tại các địa bàn 

nghiên cứu, dịch bệnh vẫn chưa bùng phát ở Việt Nam nên trong khoảng thời gian 

này hoạt động du lịch vẫn đang diễn ra (chính phủ vẫn kiểm soát được nguồn lây 

bệnh từ nước ngoài vào; và ở các địa phương vẫn thực hiện tốt công tác phòng chống 

dịch hiệu quả như: khai báo y tế, điều tra dịch tễ, truy vết, công tác tuyên truyền…).  

1.4.2.3 Phạm vi về nội dung 

Ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách là một phạm trù rộng, chủ đề 

nghiên cứu rất đa dạng phong phú, nhưng do nguồn lực hạn chế cả về thời gian, địa 

bàn khảo sát và các vấn đề khách quan khác nên tác giả chỉ tập trung nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách ở 3 tỉnh ven 

biển tây nam Sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng. 

1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Phương pháp nghiên cứu chính của luận án này là phương pháp nghiên cứu định 

lượng, nghĩa là trên cơ sở lý hành vi dự định TPB, lý thuyết sự hài lòng và lý thuyết hình 

ảnh điểm đến, tác giả tiến hành xây dựng các giả thuyết để trả lời cho câu hỏi nghiên 

cứu và thu thập dữ liệu để kiểm định các giả thuyết đó. Về phương pháp nghiên cứu, 

luận án này bao gồm hai bước: (bước 1) nghiên cứu định tính; và (bước 2) nghiên cứu 

định lượng; (xem thêm Chương 3), tóm tắt cơ bản như sau:  

(1) Bước 1: Đối với phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả thực hiện 2 nội 

dung, gồm: đầu tiên là nghiên cứu định tính hoàn thiện mô hình hình nghiên cứu, tiếp 

theo là nghiên cứu định tính xây dựng xây dựng và phát triển thang đo. 

(i) Định tính hoàn thiện mô hình hình nghiên cứu: nhằm xác định sự cần thiết 

nghiên cứu, xây dựng và đề xuất giả thuyết nghiên cứu, đây là cơ sở cho việc kiểm tra 

độ phù hợp và điều chỉnh mô hình nghiên cứu của luận án. 

(ii) Định tính xây dựng xây dựng và phát triển thang đo: dựa vào mô hình 

nghiên cứu đã được đề xuất áp dụng, tác giả tiếp tục điều chỉnh và bổ sung các thành 

phần nghiên cứu (hay khái niệm nghiên cứu), chính là các biến quan sát, đảm bảo 

các thang đo được xây dựng phù hợp với lý thuyết và được cụ thể hoá bằng thực tế.  Cụ 

thể, thông qua kỹ thuật phỏng vấn chuyên gia (là những nhà quản lý có chuyên 

môn và kinh nghiệm công tác có liên quan đến lĩnh vực kinh tế, du lịch), việc 
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tiếp cận phỏng vấn chuyên gia ở bước này được chia làm 2 đợt  sau đây: đợt 1 là 

thảo luận nội dung để đánh giá ý tưởng, đợt 2 là thảo luận, lựa chọn và điều 

chỉnh các nhân tố ảnh hưởng (biến quan sát). Ngoài ra, trong quá trình thực hiện, 

tác giả cũng sử dụng phương thức trao đổi qua email và điện thoại với các 

chuyên gia để có thể tiếp cận vấn đề chính xác và kịp thời hơn. Kết quả nghiên 

cứu định tính là phiếu câu hỏi khảo sát du khách để thực hiện tiếp ở bước nghiên cứu 

định lượng. 

(2) Bước 2: Phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng cách 

phân tích dữ liệu sơ cấp, thông qua quá trình phỏng vấn trực tiếp khách du lịch ở các 

điểm đến du lịch tại 03 tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam). Đối với 

phương pháp nghiên cứu định lượng này, tác giả thực hiện 2 nội dung, gồm: đầu tiên là 

nghiên cứu định lượng sơ bộ để loại bỏ thang đo kém chất lượng; và nghiên cứu định 

lượng chính thức để kiểm định lại dữ liệu có phù hợp với mục tiêu và câu hỏi nghiên 

cứu đặt ra hay không. Sau đó, dữ liệu này sẽ được tổng hợp, phân tích và báo cáo kết 

quả nghiên cứu.  

1.6 CẤU TRÚC LUẬN ÁN 

Ngoài các phần như mục lục, danh mục biểu bảng, danh mục hình, tài liệu 

tham khảo và phụ lục thì nội dung luận án được cấu trúc thành 5 chương cụ thể sau: 

Chương 1 Tổng quan nghiên cứu: trình bày lý do chọn chủ đề nghiên cứu, mục 

tiêu nghiên cứu, câu hỏi nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và 

cấu trúc luận án. 

Chương 2 Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu: xác định cơ sở lý thuyết có 

liên quan đến chủ đề nghiên cứu và các nghiên cứu trước đây trong thực tiễn, từ đó 

giúp tác giả xác định được khe hổng nghiên cứu nhằm có thể xây dựng được giả 

thuyết và mô hình nghiên cứu. 

Chương 3 Phương pháp nghiên cứu: trình bày quy trình nghiên cứu, phương 

pháp nghiên cứu định tính (định tính hoàn thiện mô hình nghiên cứu và hình thành 

thang đo); và, phương pháp nghiên cứu định lượng sơ bộ để đánh giá thang đo nghiên 

cứu.  
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Chương 4 Kết quả nghiên cứu và thảo luận: thực hiện phương pháp nghiên cứu 

định lượng chính thức, với các kỹ thuật thống kê, đánh giá thang đo và kiểm định mô 

hình nghiên cứu.  

Chương 5 Kết luận và hàm ý quản trị: xác định sự đóng góp nghiên cứu về học 

thuật và đề xuất kiến nghị nhằm góp phần thu hút du khách đến thăm quan điểm đến 

và phát triển du lịch tại các địa bàn nghiên cứu. 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

Chương 2 xác định cơ sở lý thuyết có liên quan đến chủ đề nghiên cứu và các 

nghiên cứu trước đây trong thực tiễn (các nghiên cứu quốc tế và Việt Nam), từ đó 

giúp tác giả xác định được “khe hổng” nghiên cứu nhằm có thể xây dựng được giả 

thuyết và mô hình nghiên cứu. 

2.1 CÁC KHÁI NIỆM CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

2.1.1 Du lịch, phân loại du lịch và các thành phần liên quan du lịch 

Hoạt động thăm quan du lịch là một hiện tượng phổ biến và đem lại lợi ích 

cho nhiều đối tượng liên quan. Có thể nói, du lịch là hoạt động của con người rời khỏi 

nơi cư trú hàng ngày của mình, hoạt động này chịu sự tác động của nhiều yếu tố kinh 

tế- chính trị, văn hóa và xã hội. Theo Tổ chức du lịch thế giới (World Tourist 

Organization), du lịch là hoạt động của một cá nhân có mục đích viếng thăm một 

điểm đến nào đó bên ngoài khác hẳn nơi ở thường xuyên; và loại trừ mục đích chính 

là kiếm tiền. Nhìn chung, việc có nhiều khái niệm về du lịch là do cách tiếp cận 

với những mục đích khác nhau. Lieper (1979) bổ sung thêm thời gian đi du lịch có 

thể là một hoặc nhiều đêm và hoạt động này không nhằm mục đích kiếm tiền. Luật 

du lịch (2017) của Việt Nam cũng có cách tiếp cận tương tự.  Có thể thấy, du lịch là 

một nhu cầu có thật và chính đáng của mỗi cá nhân trong đời sống xã hội của mọi 

quốc gia.  

Tùy thuộc tiêu chí đặt ra, hoạt động du lịch có thể được phân loại theo các 

nhóm khác nhau, phổ biến hiện nay có thể gồm có các tiêu chí cơ bản dưới đây: (1) 

Phân loại theo lãnh thổ (du lịch quốc tế và nội địa); (2) Phân loại theo vị trí địa lý; (3) 

Phân loại theo mục đích của chuyến đi; và (4) Một số loại hình du lịch khác (Căn cứ 

theo phương tiện giao thông có các loại hình du lịch như: du lịch xe đạp, du lịch ô tô, 

du lịch bằng tàu hoả, du lịch bằng tàu thủy, du lịch máy bay. Nếu căn cứ theo độ dài 

chuyến đi, có các loại hình: du lịch ngắn ngày, du lịch dài ngày; hoặc, nếu căn cứ theo 

hình thức tổ chức, thì có: du lịch tập thể, du lịch cá nhân, du lịch gia đình. Và nếu căn 

cứ theo phương thức hợp đồng, ta cũng có: du lịch trọn gói, du lịch từng phần…). 
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Như đã thảo luận, du lịch là một ngành công nghiệp mang nhiều yếu tố tổng 

hợp, với sự tham gia của nhiều thành phần (phân phối, giao thông vận tải, cơ sở du 

lịch (nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi…) và các dịch vụ hỗ trợ khác. Thách thức đối 

với các nhà hoạch định và quản lý du lịch trong cả hai khu vực tư nhân và chính phủ 

là đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, học hỏi và vui chơi của du khách, đồng thời cân bằng 

được nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn văn hóa bản địa. Ngành du lịch khi được 

nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển và quản lý tốt cũng sẽ mang lại những lợi 

ích khác ngoài lợi ích kinh tế như duy trì truyền thống dân tộc, giữ gìn môi trường và 

đóng góp cho các nỗ lực hòa bình khu vực. 

2.1.2 Điểm đến và hình ảnh điểm đến    

Hoạt động du lịch có tính hướng đích về không gian, người đi du lịch rời 

khỏi nơi cư trú hàng ngày để đến một địa điểm mới lạ để trải nghiệm hoặc nghỉ 

dưỡng. Điểm đến du lịch theo Van Raaij (1986) là một sản phẩm gồm hai phần “có 

sẵn” và “nhân tạo”. Trong đó phần “có sẵn” như khí hậu, cảnh quan, bãi biển, 

núi… là  các tính năng tự nhiên của điểm đến và phần “nhân tạo” đề cập đến các 

tính năng như khách sạn, phương tiện vận tải và cơ sở vật chất cho thể thao và vui 

chơi giải trí... Điểm đến du lịch là vùng địa lý có những thuộc tính, tính năng, sự 

hấp dẫn và dịch vụ để thu hút khách du lịch tiềm năng, chẳng hạn như: một châu 

lục, một quốc gia, một hòn đảo hay một thành phố. Địa điểm này là nơi mà 

khách du lịch đến thăm quan và các nhà cung ứng dịch vụ áp dụng các 

phương thức Marketing cũng như cung ứng  sản phẩm, dịch vụ du lịch cho khách, 

đặc biệt là nơi đó phải được đặt tên hiệu cụ thể (Buhalis, 2000).  

Ở góc độ của Middleton (1988) điểm du lịch gồm năm thành phần sau đây: có 

các điểm thăm quan tự nhiên và nhân tạo tại một khu vực; có cơ sở vật chất, dịch vụ 

phục vụ du khách; dễ dàng và thuận tiện tiếp cận đến; những hình ảnh được sử dụng 

để thu hút khách du lịch; và tổng chi phí của kỳ nghỉ. Laws (1995) là một nơi mà mọi 

người dành kỳ nghỉ của họ; các yếu tố này đòi hỏi vị trí, con người và các ngày lễ hội. 

Riêng, Cooper, Fletcher, Gilbert & Wanhill (1998) điểm đến du lịch phải là trọng tâm 

của các cơ sở ăn uống, nghỉ ngơi, vui chơi và giải trí được thiết kế để đáp ứng nhu cầu 

của khách du lịch. Điểm đến tập hợp tất cả các khía cạnh của du lịch bao gồm nhu 

cầu, giao thông, cung cấp và tiếp thị; và còn rất nhiều tác giả cũng có cách nhìn khác 
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như: Hu & Ritchie (1993); Gatrell (1994); Murphy, Pritchard & Smith (2000); Deng, 

King & Bauer (2002)… 

Mặc dù có nhiều quan điểm khác nhau về số lượng thành phần tạo nên điểm 

đến du lịch, nhưng về bản chất, điểm đến du lịch phải thu hút du khách rời khỏi 

nhà của họ, điểm đến có tất cả các yếu tố của một nơi “không phải là nhà”, chẳng 

hạn như: cảnh quan để quan sát, tham gia các hoạt động vui chơi, và ký ức để nhớ 

(Park và Gretzel, 2007).  

Ngoài thuật ngữ “điểm đến” du lịch còn có một thuật ngữ không kém phần 

quan trọng và dễ gây nhầm lẫn, đó là thuật ngữ “hình ảnh điểm đến”. Hình ảnh điểm 

đến được hiểu là những ấn tượng của du khách về một điểm đến du lịch, được các nhà 

nghiên cứu du lịch đồng ý ở cả nhóm yếu tố nhận thức (đánh giá dựa vào nhận thức 

về niềm tin và kiến thức riêng); và nhóm yếu tố về tình cảm/cảm xúc (đánh giá dựa 

vào cảm xúc cá nhân) đối với điểm đến. Theo Quyen (2017), du khách là người đánh 

giá hình ảnh điểm đến đó dựa trên niềm tin, thái độ và quan điểm của họ, hay nói cách 

khác, du khách chính là người sẽ quyết định đến hình ảnh điểm đến của bất kỳ điểm 

đến nào mà không phải những điều kiện ẩn chứa bên trong.   

2.1.3 Điểm đến có thể xem là một sản phẩm du lịch 

Một sản phẩm được định nghĩa là bất kỳ thứ gì có thể được cung cấp cho thị 

trường nhằm thu hút sự chú ý, mua sử dụng hoặc tiêu thụ (Kotler, 1984). Tương tự, 

sản phẩm du lịch cũng có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Medlik và 

Middleton (1973) xác định sản phẩm du lịch như là một nhóm các hoạt động, dịch vụ 

và lợi ích tạo nên một trải nghiệm du lịch. Đối với các điểm đến du lịch, thông thường 

điểm đến bao gồm bốn yếu tố cơ bản như sau: điểm tham quan, cách tiếp cận (phương 

tiện vận tải, bến bãi), tiện nghi (ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí, bán lẻ và dịch vụ khác).  

Có thể nói sự kết hợp của việc khai thác các yếu tố tự nhiên, xã hội với việc 

sử dụng các nguồn lực (nhân lực, phương tiện, kỹ năng) tại một tổ chức, doanh 

nghiệp để cung cấp một sản phẩm hay dịch vụ cho người đi du lịch thì có thể xem đó 

là sản phẩm du lịch. Do đó, điểm đến du lịch vừa được xem là một tập hợp các 

nguồn lực (tự nhiên, văn hóa, nghệ thuật…) vừa được xem là một sản phẩm tổng thể 

hấp dẫn (hoặc phức tạp) nhằm mang đến sự thoải mái, mới lạ cho kỳ nghỉ của du 

khách (Cracolici và Nijkamp, 2008).  
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2.1.4 Sự hài lòng 

Millan và Esteban (2004) cho rằng kết quả đạt được của tất cả các hoạt động 

thực hiện trong quá trình mua sắm và tiêu dùng chính là sự hài lòng, hay dễ hiểu hơn, 

sự hài lòng là phản ứng tình cảm của khách du lịch đối với kinh nghiệm tiêu dùng dựa 

vào việc so sánh giữa hiệu suất, mong muốn và niềm tin của khách du lịch về sản phẩm 

du lịch.  

2.1.5 Phân biệt hành vi dự định và thực hiện hành vi 

Theo Warshaw và Davis (1985), một người có ý thức hình thành kế hoạch để 

thực hiện hoặc không thực hiện hành vi cụ thể trong tương lai có thể được xem là ý 

định hành vi. Tuy nhiên, Ajzen và Fishbein (1980) cho rằng, có thể không có mối 

quan hệ hoàn toàn giữa ý định hành vi và thực hiện hành vi. Hơn nữa, các ông cũng 

nhấn mạnh rằng điều quan trọng là phải xác định hành vi mục tiêu một cách chính 

xác. Ví dụ, một khách du lịch có thể dự định ghé thăm một sự kiện cụ thể (ví dụ sự 

kiện giải đua xe mô tô trong sân vận động) tại điểm đến (Cần Thơ) thay vì điểm đến 

(Cần Thơ). Hỏi về ý định ghé thăm điểm đến sẽ không phản ánh sự kiện cụ thể. Thêm 

vào đó là thời gian trễ giữa ý định đi và thực tế, vì du khách có thể thay đổi kế hoạch 

của họ về vấn đề nào đó, do đó dẫn đến một ý định không được thực hiện. Tuy nhiên, 

như đã lưu ý ở trên, có chiều hướng suy nghĩ nhiều về ý định thì nhiều khả năng 

người đó sẽ càng mong muốn thực hiện (ví dụ: du lịch). 

2.1.6 Ý định quay lại điểm đến du lịch 

Trong lĩnh vực du lịch, thuật ngữ quay trở lại điểm du lịch có thể được định 

nghĩa là bất kỳ tình huống nào, trong đó một người trở lại một hoặc nhiều lần tại cùng 

một điểm đến. Như vậy, Ý định quay lại điểm đến du lịch là dấu hiệu về sự sẵn lòng 

và cam kết tương đối của du khách đối với việc thăm lại điểm đến trước đó (mở rộng 

nghĩa hơn, ý định quay lại này cũng có thể là đề xuất truyền miệng về điểm đến cho 

người quen của họ. Đây cũng là chủ đề trọng tâm nghiên cứu của luận án. 

 2.1.7 Thái độ, chuẩn chủ quan và kiểm soát hành vi được nhận thức 

Theo lý thuyết hành vi dự định TPB, thái độ là niềm tin tích cực hoặc tiêu cực 

của một người về việc thực hiện hành vi cụ thể. Khi cá nhân có niềm tin về một hành 
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động hoặc sự kiện nào đó thì sẽ dẫn đến việc hình thành ý định hành vi liên quan đến 

hành động đó.  

Một tiêu chuẩn chủ quan đề cập đến cảm nhận áp lực bên ngoài (xã hội) để thực 

hiện hoặc không thực hiện hành vi, một cá nhân sẽ có ý định thực hiện một hành vi 

nhất định khi cá nhân đó nhận thấy rằng họ nên làm. Trong bối cảnh du lịch, mặc dù 

việc đi du lịch và ý định để quay lại là hoàn toàn tự nguyện, tuy nhiên, áp lực tâm lý từ 

những người quen biết (đồng nghiệp, cấp trên hoặc gia đình) có thể tác động đến ý 

định của họ. 

 Kiểm soát hành vi được nhận thức đề cập đến việc cá nhân đó tin rằng họ có 

khả năng kiểm soát được yếu tố cá nhân hoặc hạn chế hành vi, mọi người sẽ không có 

ý định thực sự để thực hiện hành vi nào đó nếu họ tin rằng họ không có khả năng, 

nguồn lực hoặc cơ hội nào để làm như vậy, thậm chí khi họ có thái độ tích cực đối với 

hành vi. Ví dụ, Sparks và Pan (2009) thấy rằng sự kiểm soát nguồn lực cá nhân (thời 

gian và tiền bạc) có thể là một nhân tố giúp nhà nghiên cứu dự báo được ý định đến 

thăm một điểm đến. 

2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

2.2.1 Lý thuyết về Hình ảnh điểm đến   

Thuật ngữ Hình ảnh điểm đến rất được quan tâm nghiên cứu rộng rãi trong các 

lĩnh vực như: tiếp thị, du lịch, hay trong lĩnh vực giao thông; hoặc, về địa lý. Mặc dù 

thuật ngữ “hình ảnh điểm đến” được sử dụng phổ biến trong du lịch nhưng dường 

như vẫn chưa có sự đồng thuận về thuật ngữ này. 

Hình ảnh điểm đến theo Hunt (1971) là trạng thái ấn tượng của một người đối 

với nơi mà họ không cư trú. Markin (1974) cho rằng hình ảnh điểm đến mang yếu tố 

cá nhân hóa, sự hiểu biết nội tâm hóa và khái niệm hóa về những gì chúng ta biết; 

hoặc, một biểu hiện của ấn tượng, thành kiến, trí tưởng tượng và suy nghĩ tình cảm 

một cá nhân về một đối tượng hoặc địa điểm cụ thể (Lawson & Bond- Bovy; 1977). 

Hoặc một số nhà nghiên cứu khác cũng có cách nhìn tương đối khác, điển hình là 

Dichter (1985) cho rằng một hình ảnh không chỉ là những đặc điểm hoặc phẩm chất 

riêng lẻ mà còn là ấn tượng tạo nên trong tâm trí của người khác; và các tác giả khác 

như: Arrebola (1994); Coshall (2000); Gallarza và cộng sự (2002)… 
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Theo Baloglu và Brinberg (1997), hình ảnh điểm đến có các thành phần cả nhận 

thức (niềm tin) và tình cảm (cảm xúc). Nhận thức là kết quả của "hình ảnh hữu cơ", có 

nguồn gốc từ các nguồn như: báo, tạp chí và sách; trong khi "hình ảnh gây ra" là sản 

phẩm của các tài liệu quảng cáo. Ngoài ra, các điểm đến du lịch có những hình ảnh 

tình cảm khác nhau, bao gồm cả tích cực (kích thích, thú vị, dễ chịu và thư giãn) và 

tiêu cực (buồn ngủ, khó chịu, ảm đạm, và đau khổ). Beerli, A., và Martı́n, J. D. (2004), 

sau khi khảo sát khách du lịch tại các điểm đến, các ông đã phân loại thành 9 nhóm 

thuộc tính xác định hình ảnh điểm đến du lịch (xem Bảng 2.1). 

Bảng 2.1. Tóm tắt các thuộc tính xác định hình ảnh điểm đến được cảm nhận 
Tài nguyên thiên nhiên Hạ tầng chung Hạ tầng du lịch 

- Thời tiết (Nhiệt độ; lượng 
mưa…). 
- Bãi biển (Chất lượng 
nước; đầy cát hoặc đá;…). 
- Sự phong phú phong cảnh 
(Khu bảo tồn; hồ, núi, sa 
mạc…) 

- Sự phát triển giao thông. 
- Phát triển các hạng mục 
dịch vụ y tế; viễn thông; 
thương mại... 
 
 

- Khách sạn, nhà hàng (Số 
giường, loại hình…). 
- Quán bar, vũ trường và 
câu lạc bộ. 
- Dễ tiếp cận... 
 

Nghỉ ngơi và giải trí Văn hóa, lịch sử, nghệ thuật Chính trị và kinh tế 
- Hoạt động giải trí và thể 
thao. 
 

- Bảo tàng, tượng đài; lễ hội; 
tôn giáo; phong tục… 

- Ổn định chính trị. 
- Phát triển kinh tế. 

Môi trường tự nhiên Môi trường xã hội Bầu không khí  
- Vẻ đẹp của phong cảnh; 
thành phố; sạch sẽ; đông 
đúc; ô nhiễm; ùn tắc… 

- Sự hiếu khách; hoàn cảnh 
khó khăn; rào cản ngôn ngữ... 

- Nơi sang trọng; nổi tiếng; 
kỳ lạ, thần bí... 
 

Nguồn: Beerli, A., và Martı́n, J. D. (2004) 
 

Tóm lại, hình ảnh điểm đến là những ấn tượng của du khách đối với một điểm 

đến du lịch, được đa số các nhà nghiên cứu du lịch thống nhất ở cả nhóm yếu tố nhận 

thức và nhóm yếu tố về tình cảm (cảm xúc). Các thuộc tính về hình ảnh điểm đến 

được trình bày ở trên sẽ là cơ sở để tác giả có thể vận dụng thiết kế lại cho phù hợp 

với các thuộc tính hình ảnh điểm đến tại các địa bàn nghiên cứu. Có thể nói, hình ảnh 

về một điểm đến sẽ được hình thành sau chuyến đi của du khách tại điểm đến đó hoặc 

cũng có thể là một sự tưởng tượng về một điểm đến nào đó, thông qua các kênh thông 

tin khác nhau (báo chí, mạng xã hội, tin đồn…). 

2.2.2 Lý thuyết về Sự hài lòng  

Cardozo (1965) là người đầu tiên đề cập sự hài lòng trong nghiên cứu về nỗ lực, 

kỳ vọng và sự hài lòng của người tiêu dùng. Fornell (1992) cho rằng khoảng cách giữa 
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kỳ vọng của khách hàng và hiệu suất cảm nhận tạo nên sự hài lòng; hoặc, sự hài lòng 

là đánh giá của khách hàng sau khi tiêu dùng (Mano và Oliver, 1993; Westbrook và 

Oliver, 1991; Yi, 1990).  

Pizam, Neumann, Reichel (1978) thấy rằng sự tương tác giữa giá trị cảm nhận 

và mong đợi của du khách về điểm đến sẽ dẫn đến sự hài lòng của họ. Fuchs và 

Weiermair (2004) cho rằng nhiều điểm du lịch coi sự hài lòng của khách hàng là một 

trong những nhân tố ảnh hưởng mạnh mẽ đến lợi thế cạnh tranh các điểm đến. Bigne 

và cộng sự (2001), Chen và Tsai (2007), Chi và Qu (2008) cũng kết luận được rằng 

hình ảnh điểm đến và sự hài lòng là những nhân tố có khả năng giải thích ý định quay 

lại. Còn Christina Geng- Qing Chi và Hailin Qu (2008); Valle, Silva, Mendes và 

Guerreiro (2006) cũng đã kiểm định được yếu tố hình ảnh điểm đến tác động đến sự 

hài lòng du khách. 

Greenwell và cộng sự (2002) thì ủng hộ quan điểm rằng, khả năng sinh lời là 

một chỉ số đo lường sự hài lòng. Ví dụ: các nhà kinh doanh được hưởng lợi từ doanh 

số bán tăng vì khách hàng cho rằng xứng đáng với chi phí bỏ ra… Do đó, mọi nỗ lực 

để cải thiện sự hài lòng của khách hàng là vấn đề quan trọng đối với các tổ chức kinh 

doanh nói riêng nhằm làm cho khách hàng có cảm tình đối với các sản phẩm của 

doanh nghiệp (Han và Ryu, 2009).  

Như vậy, sự hài lòng vừa là nhận thức của khách hàng, vừa tác động đến hành 

vi sau khi tiêu dùng, chẳng hạn như lòng trung thành, khuyến nghị, và ý định mua lại 

(Churchill và Surprenant, 1982; Cronin, Brady, và Hult, 2000; Fornell, 1992; Ladhari 

và cộng sự, 2008; Rust và Zahorik, 1993). Khách hàng hài lòng thường dẫn đến khách 

hàng trung thành, liên tục mua lại sản phẩm hoặc dịch vụ. Tùy thuộc vào ngành, 

Fornell (1992) cho rằng không phải tất cả các công ty đều bị ảnh hưởng nếu khách 

hàng không hài lòng giống nhau. Tuy nhiên, tất cả các doanh nghiệp đều phụ thuộc 

vào việc mua hàng lặp lại dẫn đến có nguồn thu, và lợi nhuận cao hơn. Tương tự 

trong du lịch, sự hài lòng của du khách đóng vai trò quan trọng đối với sự thành công 

của điểm đến bởi điều này tác động đến hành vi lựa chọn điểm đến, sử dụng các sản 

phẩm, dịch vụ và quyết định quay lại (Kozak, 2001). 

2.2.3 Lý thuyết về hành vi dự định quay lại điểm đến du lịch  

Về tổng quát, nghiên cứu về tâm lý và hành vi con người trong lĩnh vực kinh tế- 
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xã hội luôn có sự quan tâm rất lớn bởi các nhà nghiên cứu. Biểu hiện rõ nhất là có rất 

nhiều lý thuyết về tâm lý và hành vi, chẳng hạn: lý thuyết cân bằng (Newcomb, 1956); 

lý thuyết phán xét xã hội (Hovland, Harvey & Sherif, 1957); lý thuyết về sự nhất quán 

trong nhận thức, sự thay đổi thái độ và mơ tưởng (McGuire, 1960); lý thuyết ra quyết 

định tiêu dùng (Howard và Sheth, 1969); lý thuyết tâm lý và mạo hiểm của Plog (Plog, 

1974, 1990); lý thuyết hành vi dự định, lý thuyết về sự bất hòa nhận thức; lý thuyết 

động lực; lý thuyết tương đồng; lý thuyết chu kỳ khu vực du lịch (TALC); lý thuyết về 

chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và lòng trung thành… Nếu vận dụng các lý thuyết này 

trong lĩnh vực kinh doanh, các nhà nghiên cứu có khả năng giải thích được hành vi của 

người tiêu dùng ở một khía cạnh nào đó. Mặt khác, cũng có thể giúp ích cho người 

quản lý doanh nghiệp đạt được thành công nhờ sự hiểu biết về khách hàng tiêu dùng 

đối với sản phẩm dịch vụ của đơn vị mình.  

Mua lặp lại, được định nghĩa là bất kỳ tình huống nào mà một người mua hàng 

hóa nhiều hơn một lần (Ehrenberg, 1988). Nhìn chung, hành vi người tiêu dùng trong 

việc mua hàng lặp lại là một vấn đề được nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, chẳng hạn: 

Ehrenberg, 1988; Goodhardt và Chatfield, 1973; Grahn, 1969; Sichel, 1982; Barwise 

và Ehrenberg, 1988; Ehrenbert, 1987; Ehrenberg và Goodhardt, 1968; Ehrenberg và 

Goodhardt, 1968b; Goodhardt, Ehrenberg và Collins, 1987).  

Đối với hành vi của người du lịch, J. G. Brida và cộng sự (2014) đã đề cập 

rằng, một trong những nghiên cứu sớm nhất về chuyến thăm lặp lại là nghiên cứu ý 

định của khách du lịch Anh đến thăm lại thành phố Mallorca, Tây Ban Nha của Gyte và 

Phelps (1989). Các nhà nghiên cứu nhận thấy khách viếng thăm lặp lại chiếm đa số 

(55%) và cũng có nhiều khả năng quay lại điểm đến hơn du khách lần đầu.  

Có thể thấy, theo thời gian có rất nhiều lý thuyết về hành vi của cá nhân, vận 

dụng lý thuyết nào trong nghiên cứu còn tùy thuộc vào chủ đề mà người nghiên cứu 

quan tâm, chẳng hạn như lý thuyết hành vi dự định (TPB), đây là lý thuyết giúp giải 

thích mối quan hệ giữa niềm tin của người tiêu dùng đối với ý định hành vi và hành vi 

thực sự. Lý thuyết này là phần mở rộng của lý thuyết về hành động hợp lý (TRA). 

Ajen (1985) đã phát triển yếu tố hành vi thứ ba cho mô hình TRA là yếu tố kiểm soát 

hành vi được nhận thức. Như vậy, lý thuyết hành vi dự định TPB giả định ba tiền đề 

độc lập về mặt khái niệm của ý định hành vi: thái độ đối với hành vi, chuẩn mực chủ 
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quan và kiểm soát hành vi nhận thức. Lý thuyết hành vi dự định TPB cung cấp nền 

tảng để dự đoán ý định của người tiêu dùng và sau đó là hành vi. Trong nhiều nghiên 

cứu hành vi dự định TPB, ý định hành vi được coi là tiền đề của hành vi có khả năng 

xảy ra (Ajzen, 1991, 2006, 2008; Sparks và Pan, 2009). Có ba yếu tố tiên đoán trực 

tiếp về ý định hành vi và hành vi: thái độ, các chỉ tiêu chủ quan và kiểm soát hành vi 

nhận thức (xem Hình 2.1). 

 

Hình 2.1. Lý thuyết hành vi dự định (TPB) 
Nguồn: Ajzen, 1991 

Mặc dù có một số ý kiến không đồng tình về mô hình lý thuyết TPB, tuy nhiên 

cho đến nay, lý thuyết hành vi dự định TPB được đa số các nhà nghiên cứu chấp nhận 

trong các nghiên cứu về khoa học xã hội. Nhiều nghiên cứu dựa trên lý thuyết này đã 

cho thấy ý định và hành vi của một cá nhân có thể được dự đoán qua thái độ, các chỉ 

tiêu chủ quan và kiểm soát hành vi nhận thức của người đó (Armitage và Conner, 

1998, 2001; Bagozzi, 1992; Godin và Kok, 1996; Perugini và Bagozzi, 2001)... 

2.3 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VỀ Ý ĐỊNH QUAY LẠI 

2.3.1 Tình hình nghiên cứu quốc tế  

Một số nghiên cứu điển hình: 

David Mazursky (1989) với nghiên cứu về trải nghiệm trước đây và quyết định 

du lịch trong tương lai. Ông đã đi đến kết luận: việc hình thành các ý định hành vi 

trong tương lai bắt nguồn từ các phán đoán cụ thể về sự kiện hoặc hoạt động, bao gồm 

các kỳ vọng. Cơ chế khác xuất phát từ thông tin không được thu thập trực tiếp trong 

bối cảnh của sự kiện trọng tâm (ví dụ, mức độ và bản chất của kinh nghiệm trong quá 

khứ với các sự kiện khác thỏa mãn cùng nhu cầu). 
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Haemoon Oh (1999) với nghiên cứu trong lĩnh vực khách sạn về chất lượng 

dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng và giá trị khách hàng. Tác giả cho rằng chất 

lượng dịch vụ cảm nhận, giá trị khách hàng và sự hài lòng của khách hàng dường như 

có mối quan hệ quan trọng đối với ra quyết định của khách hàng, chúng có liên quan 

trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc mua lại cũng như truyền miệng tích cực (WOM). 

Ngoài ra, giá có tác động tiêu cực đến giá trị cảm nhận thông qua giá cảm nhận. Mặc 

dù giá cả cảm nhận được giả thuyết có mối quan hệ cùng chiều với chất lượng cảm 

nhận, nhưng kết quả phân tích cho thấy mối quan hệ vô giá trị. Tương tự, mối quan hệ 

tích cực được giả thuyết của nhận thức với sự hài lòng không được hỗ trợ trong 

nghiên cứu này. Nhận thức chỉ được thể hiện ở sự hài lòng của khách hàng thông qua 

chất lượng dịch vụ cảm nhận và giá trị cảm nhận. 

Kozak, Metin và Rimmington, Mike (2000) với nghiên cứu về sự hài lòng 

điểm đến (Mallorca, Tây Ban Nha). Các tác giả đã đi đến kết luận: các mục được 

nhóm theo Yếu tố 1 (mức độ hấp dẫn của điểm đến), Yếu tố 2 (cơ sở vật chất và 

khách du lịch), và Yếu tố 4 (cơ sở vật chất và dịch vụ tại sân bay đến) được coi là rất 

quan trọng để giải thích mức độ hài lòng tổng thể. Yếu tố 1, Yếu tố 4, mức độ hài 

lòng tổng thể và tần suất trải nghiệm trước đó của du khách được cho là những chỉ 

báo mạnh mẽ hơn về ý định thăm lại Mallorca. Đối với du khách không quay trở lại, 

đơn giản là họ chỉ thích điểm đến mới mẻ hơn cho mỗi kỳ nghỉ, hoặc họ có thể không 

hài lòng với kỳ nghỉ của mình do những việc xảy ra bên ngoài điểm đến (ví dụ: hoãn 

chuyến bay, vấn đề dịch vụ tour). Trong những trường hợp như vậy, giao tiếp bằng lời 

sẽ quan trọng hơn nhiều. Tiếp tục, với các ngoại lệ của Yếu tố 2 và mức độ trải 

nghiệm trước đó, các mục yếu tố và mức độ hài lòng tổng thể có tác động đáng kể đến 

ý định đề xuất các kỳ nghỉ ở Mallorca của khách du lịch. Hơn nữa, tác động của họ 

đến ý định giới thiệu lớn hơn so với ý định quay lại. Điều này có nghĩa là tất cả các 

mục này đều có vai trò với việc duy trì thông tin truyền miệng tích cực. 

Dwayne A. Baker và John L. Crompton (2000) với nghiên cứu về chất lượng, 

sự hài lòng và hành vi dự định của du khách. Bằng phương pháp mô hình cấu trúc 

tuyến tính SEM, các tác giả ủng hộ quan điểm nâng cao chất lượng dẫn đến ý định 

hành vi tích cực hơn và sự hài lòng của khách thực sự thêm vào khả năng giải thích 

của chất lượng. Vì chất lượng hoạt động nằm trong tầm kiểm soát của nhà cung cấp 
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dịch vụ du lịch nên việc đo lường các thuộc tính của này có thể thực hiện các thay đổi 

dẫn đến các ý định hành vi mạnh mẽ hơn.  

James F.Petrick, Duarte D. Morais, và William C. Norman (2001) với nghiên 

cứu về ý định thăm lại các kỳ nghỉ giải trí (Hoa Kỳ). Kết quả cho thấy rằng sự hài 

lòng (Barsky 1992), giá trị nhận thức (Jayanti và Ghosh 1996) và hành vi trong quá 

khứ (Sonmez và Graefe 1998), có thể được sử dụng để dự đoán ý định của khách du 

lịch thăm lại không gian giải trí. Ý định thăm lại là hành vi có ý nghĩa tiếp thị trong 

đó khách viếng thăm trong quá khứ là một nhân tố dễ xác định nên dễ dàng đạt được 

mục tiêu. 

Yooshik Yoona và Muzaffer Uysal (2003) với nghiên cứu về động lực và sự 

hài lòng đối với lòng trung thành điểm đến. Các ông đã có một cách tiếp cận tổng hợp 

để hiểu động cơ du lịch và mối quan hệ nhân quả giữa các động cơ thúc đẩy và kéo, 

sự hài lòng và lòng trung thành của điểm đến. Mô hình nghiên cứu các mối quan hệ 

có liên quan giữa các cấu trúc bằng phương pháp tiếp cận mô hình hóa phương trình 

cấu trúc. Kết quả là các nhà quản lý điểm du lịch nên thiết lập mức độ hài lòng du 

khách cao hơn để tạo được hành vi tích cực của họ sau khi mua hàng nhằm nâng cao 

khả năng cạnh tranh của điểm đến. 

Bo Hu (2003) với nghiên cứu sự tham gia của điểm đến tác động đến ý định 

quay lại của du khách. Dựa vào các lý thuyết về quá trình quyết định của người tiêu 

dùng và vòng lặp phản hồi mua hàng- tiêu dùng, nghiên cứu cho thấy quá trình quyết 

định của khách du lịch không dừng lại sau khi chuyến đi hoàn thành, thay vào đó trải 

nghiệm của họ với điểm đến cũ sẽ có một tác động đến các quyết định của họ về 

chuyến thăm trong tương lai và đánh giá sau điểm đến làm trung gian giữa trải 

nghiệm chuyến thăm hiện tại của họ và ý định thăm lại của họ. Các cấu trúc của sự 

tham gia điểm đến đã được áp dụng để giải thích quá trình phức tạp của kinh nghiệm 

du lịch như một mối quan hệ giữa một khách du lịch và một điểm đến. Nhân quả mối 

quan hệ sự tham gia của điểm đến và ý định thăm lại được đánh giá thông qua trung 

gian của sự hài lòng chuyến du lịch. 

Jeffery M. Caneen (2004) với nghiên cứu về văn hóa quyết định ý định quay 

lại của du khách. Tác giả xem xét các tiêu chí mà khách du lịch quyết định quay trở 

lại một điểm đến, ngoài ra cũng phân tích ảnh hưởng của văn hóa và quốc tịch đến ý 
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định quay trở lại. So sánh các khách du lịch Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc ở 

Hawaii cho thấy có sự khác biệt đáng kể trong tiêu chí ra quyết định của họ so với 

việc thăm lại nhiều lần. Du khách Nhật Bản cho thấy ý định quay trở lại các điểm đến 

vui vẻ và thư giãn, trong khi ý định quay trở lại của khách Mỹ dựa trên mong muốn 

tìm hiểu văn hóa và con người. Còn khách Trung Quốc thì có sự tương đồng với 

khách Mỹ nhiều hơn so với khách Nhật Bản. Mặt khác, nghiên cứu này cũng cho thấy 

ý định không phải lúc nào dẫn đến thực hiện hành vi thực tế. Du khách Nhật Bản cho 

biết ý định quay trở lại Hawaii cao hơn khách Mỹ, trong khi khách Mỹ thực sự quay 

lại với tỷ lệ cao hơn nhiều. 

Gengqing Chi (2005) với nghiên cứu về phát triển mô hình lòng trung thành 

điểm đến. Kết quả rút ra rằng, sự hài lòng tổng thể của khách du lịch được xác định 

bởi sự hài lòng điểm đến về hình ảnh và thuộc tính cũng như mức độ trung thành của 

điểm đến lần lượt bị ảnh hưởng bởi sự thỏa mãn tổng thể. Ngoài ra, phương thức mới 

được đề xuất từ sự hài lòng của thuộc tính đến lòng trung thành điểm đến cho thấy 

một kết quả đáng kể; do đó, thuộc tính sự hài lòng cũng là một tiền đề trực tiếp về 

lòng trung thành điểm đến. Các phát hiện xác nhận rằng lòng trung thành du khách đã 

được nâng cao bởi hình ảnh điểm đến tích cực và mức độ hài lòng cao. 

Kyriaki Kaplanidou (2006) với nghiên cứu về hình ảnh sự kiện du lịch thể thao 

đối với hình ảnh điểm đến và sự quan tâm du lịch (Michigan). Trọng tâm của nghiên 

cứu này là kiểm tra mối quan hệ qua lại giữa các khái niệm về hình ảnh sự kiện du 

lịch thể thao và điểm đến. Kết quả tiết lộ hình ảnh điểm đến làm trung gian cho tác 

động của hình ảnh sự kiện du lịch thể thao và các chuyến thăm trước đây với ý định 

thăm lại điểm đến cho hoạt động giải trí. Hình ảnh sự kiện có tác động lớn đáng kể 

đến hình ảnh của điểm đến. 

Thuy-Huong Truong, Brian King (2009) với nghiên cứu về mức độ hài lòng du 

khách Trung Quốc tại Việt Nam; Bài báo này xem xét mức độ mà Việt Nam đáp ứng 

các thuộc tính điểm đến khác nhau mà khách du lịch Trung Quốc tìm kiếm. Nghiên 

cứu khảo sát một số biến, bao gồm nhân khẩu học và đặc điểm du lịch, đồng thời so 

sánh tầm quan trọng mà khách du lịch gắn với các thuộc tính điểm đến khác nhau với 

sự hài lòng liên quan của họ đối với các sản phẩm du lịch khác nhau của Việt Nam. 

Songshan (Sam) Huang và Cathy H. C. Hsu (2009) với nghiên cứu trong bối 
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cảnh du khách Trung Quốc đại lục đến Hong Kong, động lực du lịch được tìm thấy có 

bốn yếu tố cơ bản: mới lạ, kiến thức, thư giãn và mua sắm. Sự hạn chế được nhận 

thức có ba yếu tố cơ bản: cấu trúc, giữa các cá nhân và sở thích. Sự hài lòng, thái độ 

đối với việc xem lại và ý định thăm lại được xác nhận là không có chiều hướng và các 

mục đo lường được điều chỉnh từ các nghiên cứu trước là các chỉ số đáng tin cậy về 

cấu trúc tương ứng của chúng. Về mối quan hệ cấu trúc, kết quả cho thấy một số tác 

động trực tiếp từ các yếu tố động lực, kinh nghiệm du lịch trong quá khứ và các hạn 

chế về thái độ đối với việc thăm lại và ý định thăm lại. Ngoài ra, thái độ đối với việc 

thăm lại, có tác động tích cực đến ý định thăm lại, đóng vai trò trung gian giữa động 

lực cũng như kinh nghiệm du lịch trong quá khứ và ý định thăm lại.  

Carlos Pestana Barros và A. George Assaf (2012) với nghiên cứu về ý định 

quay lại điểm đến du lịch đô thị (Lisbon, Bồ Đào Nha), cho thấy đặc điểm chỗ ở và 

thuộc tính điểm đến (phạm vi chỗ ở, sự kiện, chất lượng thực phẩm, dự báo thời tiết 

biển, chất lượng tổng thể, danh tiếng và an toàn) có tác động lớn đến xác suất quay lại 

thành phố. Ngoài ra, so sánh các mô hình, đã cho thấy mô hình tham số ngẫu nhiên có 

giới hạn logit hỗn hợp hoạt động tốt hơn so với mô hình logit hỗn hợp truyền thống 

và dẫn đến kết luận chính xác hơn. 

Xiaoxia Sun và cộng sự (2013) với nghiên cứu về lòng trung thành của khách 

du lịch nội địa Trung Quốc đối với điểm đến Đảo Hải Nam (TQ). Khách du lịch 

Trung Quốc đã tạo được sự chú ý từ các nhà nghiên cứu và các nhà quản lý, chủ yếu 

là do những tác động kinh tế to lớn của chúng. Kết quả thấy rằng mức độ quen thuộc 

của điểm đến, hình ảnh điểm đến, giá trị cảm nhận và sự hài lòng của khách du lịch 

đều có ảnh hưởng mức độ trung thành đối với điểm đến của khách du lịch nội địa 

Trung Quốc. 

Girish Prayag và cộng sự (2015) với nghiên cứu về sự hài lòng và ý định giới 

thiệu điểm đến. Mô hình được thử nghiệm sử dụng dữ liệu thu thập từ khách du lịch 

trong nước khi đến thăm điểm đến Sardinia (Ý). Kết quả thấy rằng trải nghiệm cảm 

xúc của du khách đóng vai trò tiền đề của các đánh giá tổng thể về hình ảnh và sự hài 

lòng. Ngoài ra, hình ảnh tổng thể có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng và ý định giới 

thiệu của họ. 

Woojin Lee và cộng sự (2016) nghiên cứu về giá trị trải nghiệm và sự hài lòng 
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của người tham dự lễ hội đối với ý định quay lại điểm đến: trường hợp lễ hội ẩm thực 

và rượu vang, đã chỉ ra rằng những người tham dự theo định hướng mục tiêu có mối 

quan hệ chặt chẽ hơn với các giá trị trải nghiệm (phản ứng như sự xuất sắc của dịch 

vụ và tính thẩm mỹ với các giá trị tích cực). Hơn nữa, kết quả cũng cho thấy tất cả các 

giá trị trải nghiệm đóng vai trò trung gian giữa người tham dự theo định hướng mục 

tiêu/ theo kinh nghiệm và sự hài lòng với lễ hội. 

Aswin Sangpikul (2018) nghiên cứu về trải nghiệm du lịch đối với sự hài lòng 

và lòng trung thành của du khách đối với một điểm đến trên đảo. Đối với điểm đến là 

đảo, yếu tố thu hút của bãi biển không chỉ là yếu tố duy nhất góp phần vào lòng trung 

thành của khách du lịch, mà lòng hiếu khách của người dân địa phương cũng đóng 

một vai trò quan trọng để giữ chân khách du lịch. Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu 

này cho thấy kinh nghiệm du lịch tại các điểm tham quan trên bãi biển và người dân 

địa phương là những yếu tố chính để giữ chân khách du lịch trung thành. 

Md Kamrul Hasan và cộng sự (2019) nghiên cứu các tiền đề về thái độ của du 

khách đối với ý định thăm lại du lịch ven biển, kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng rủi ro 

điểm đến được nhận thức rõ ràng không ảnh hưởng đến thái độ của khách du lịch đối 

với việc ghé thăm lại cũng như ý định quay lại của họ. Tuy nhiên, sự hài lòng của 

khách du lịch và hình ảnh điểm đến ảnh hưởng trực tiếp đến cả thái độ và ý định thăm 

lại của họ. 

Napaporn Janchai; Glenn Baxter và Panarat Srisaeng (2020) với nghiên cứu về 

sự hài lòng hình ảnh điểm đến Chợ nổi Don-Wai ở Nakhon Pathom, Thái Lan. Kết 

quả cho thấy tính độc đáo của tự nhiên, tính độc đáo của lịch sử và tính độc đáo của 

các sản phẩm du lịch là những yếu tố quan trọng nhất làm nên sự chứng kiến của 

những người theo dõi du lịch. Tuy nhiên, tính độc đáo của yếu tố kiến trúc không có 

tác động đáng kể đến sự hài lòng du khách. 

2.3.2 Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam  

Một số nghiên cứu điển hình: 

Trong nghiên cứu về hài lòng của du khách đến du lịch ở Kiên Giang của Lưu 

Thanh Đức Hải và Nguyễn Hồng Giang (2011). Sự hài lòng du khách có liên quan 

đến năm thành phần, gồm: tiện nghi cơ sở lưu trú, phương tiện vận chuyển thoải mái, 
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thái độ hướng dẫn viên, hạ tầng cơ sở và hình thức hướng dẫn viên. Hồ Huy Tựu và 

Trần Thị Ái Cẩm (2012) với nghiên cứu ý định quay lại và truyền miệng của du 

khách quốc tế đối với Nha Trang. Kết quả cho thấy, ẩm thực là nhân tố thú vị nhất đã 

lôi kéo họ đến với Nha Trang, còn nhân tố làm cho du khách cảm thấy hài lòng đó là 

phong cảnh hữu tình, nhiều đảo đẹp, tính hiếu khách của con người nơi đây... 

Hồ Lê Thu Trang và Phạm Thị Kim Loan (2012) với nghiên cứu về sự hài lòng 

và sẵn lòng quay lại của khách nội địa đối với du lịch Sóc Trăng, cho thấy, yếu tố tác 

động mạnh nhất đến sự hài lòng của du khách là yếu tố “Nhân viên chuyên nghiệp”, 

tiếp theo là yếu tố “Các hoạt động mua sắm đa dạng” và “Sự đa dạng của cảnh quan 

tự nhiên”. Mặt khác, đối với yếu tố tác động mạnh nhất đến mức sẵn lòng quay lại là 

yếu tố “Đa dạng các hoạt động để tham gia”, tiếp theo là yếu tố “Hàng lưu niệm/Sản 

vật địa phương”. Ở góc độ khác, Dương Quế Nhu và cộng sự (2014) với nghiên cứu 

về hài lòng và dự định hành vi của du khách quốc tế khi đến Cần Thơ, kết quả cho 

thấy hài lòng tác động chủ yếu đến dự định giới thiệu, còn tác động của hài lòng đến 

dự định quay trở lại là khá nhỏ. 

Bùi Văn Trịnh và Nguyễn Văn Đậm (2015) với nghiên cứu về chất lượng dịch 

vụ điểm đến du lịch văn hóa Tỉnh Bạc Liêu, các yếu tố mà các điểm đến văn hóa cần 

quan tâm đến bao gồm: tính chuyên nghiệp; khả năng tạo ấn tượng; thái độ phục vụ 

và tính an toàn; khả năng tìm hiểu giá trị văn hóa; đồng phục của nhân viên. Đối với 

nghiên cứu về quyết định lựa chọn điểm đến du lịch: trường hợp TP.HCM, các yếu tố 

ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến của du khách gồm có: động lực du lịch, 

hình ảnh điểm đến, và nguồn thông tin điểm đến; cụ thể hơn, thông tin điểm đến có 

ảnh hưởng đến động lực du lịch, và động lực du lịch thì ảnh hưởng đến hình ảnh điểm 

đến (Nguyễn Xuân Hiệp; 2016). 

Ở góc độ nghiên cứu lòng trung thành du khách khi đến Đà Lạt, Phan Minh 

Đức và Lê Tấn Bửu (2017) cho thấy hình ảnh điểm đến và giá trị cảm xúc có ảnh 

hưởng trực tiếp tới sự hài lòng du khách và ảnh hưởng gián tiếp tới lòng trung thành 

của du khách. Tương tự, Lê Thị Hà Quyên và Trương Thị Thu Hà (2019) với nghiên 

cứu về hình ảnh điểm đến Huế đối với lòng trung thành khách du lịch Châu Á, cho 

thấy có mối liên hệ thuận giữa các nhân tố hình ảnh điểm đến Huế với lòng trung 

thành của khách du lịch Châu Á, và các nhân tố cấu thành nên hình ảnh điểm đến Huế 
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có xu hướng tác động tích cực đến việc sẵn lòng giới thiệu về điểm đến cho người 

khác hơn là đối với dự định quay lại điểm đến trong thời gian tới. 

Hà Nam Khánh Giao và Nguyễn Thị Kim Ngân (2017) với nghiên cứu về hình 

ảnh điểm đến tới ý định quay lại của khách du lịch nội địa tại Bà Rịa- Vũng Tàu đã 

thấy rằng, có 7 nhân tố thuộc hình ảnh điểm đến có tác động tích cực lần lượt đến ý 

định quay lại là: môi trường; cơ sở hạ tầng; khả năng tiếp cận; hoạt động vui chơi giải 

trí; hợp túi tiền; bầu không khí du lịch và ẩm thực. Tương tự, Thân Trọng Thụy và Lê 

Anh Tuấn (2018) với nghiên cứu về hài lòng và ý định quay lại điểm đến du lịch tâm 

linh tại Việt Nam, cho thấy thông tin truyền miệng ảnh hưởng trực tiếp tới tính hấp 

dẫn của điểm đến nhưng lại không trực tiếp tới ý định quay lại. Mặt khác, tính hấp 

dẫn điểm đến cũng ảnh hưởng mạnh tới sự hài lòng du khách và sự hài lòng với ý 

định quay lại của họ. Ngoài ra, còn có rất nhiều nghiên cứu có liên quan đến ý định 

quay lại điểm đến du lịch như của Nguyễn Thị Lệ Hương và Phan Thanh Hoàn 

(2020); Nguyễn Tiến Thành và Lê Văn Huy (2021)… 

Tóm lại, kết quả tổng quan các nghiên cứu trước đây đã giúp cho tác giả nhìn 

thấy tổng thể về chủ đề nghiên cứu về ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách 

cả ở Quốc tế và Việt Nam. Có thể nói, các nghiên cứu trước đây đã vận dụng linh hoạt 

nhiều cách tiếp cận lý thuyết khác nhau, và các lý thuyết này đều có khả năng giải 

thích được tâm lý, hành vi của du khách đối với điểm đến du lịch (thể hiện qua các 

thuật ngữ lựa chọn điểm đến; sự hài lòng; lòng trung thành điểm đến; hay, ý định quay 

lại điểm đến). 

2.4 XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

2.4.1 Cơ sở để xây dựng và đề xuất giả thuyết nghiên cứu 

2.4.1.1 Tổng kết các hướng nghiên cứu trước đây (Quốc tế và Việt Nam)  

Kết quả tính toán và tổng hợp trình bày ở trên cho thấy (xem Phụ lục 3; 4; 5 và 

6), vấn đề nghiên cứu ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách rất được nhiều 

nhà nghiên cứu du lịch quan tâm; trong đó, nhóm nhân tố (biến độc lập và trung gian) 

được quan tâm nhiều nhất trong 48 bài nghiên cứu quốc tế đó là: Sự hài lòng chiếm 

56% (27 bài); Hình ảnh điểm đến (nhận thức và cảm xúc) chiếm 48% (23 bài); Động 

lực (kéo và đẩy) chiếm 23% (11 bài); Cảm nhận về giá trị chiếm 23% (11 bài); Thái 
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độ du khách và Chất lượng dịch vụ cùng chiếm 21% (10 bài). Còn 35 bài nghiên cứu 

tại Việt Nam là: Hình ảnh điểm đến (nhận thức và cảm xúc) chiếm 63% (22 bài); Cơ 

sở hạ tầng du lịch chiếm 34% (12 bài); Giá trị cảm nhận chiếm 26% (9 bài); Sự hài 

lòng và môi trường du lịch cùng chiếm tỷ lệ 20% (7 bài). Riêng nhóm nhân tố (biến 

phụ thuộc) tuy với  nhiều tên gọi khác nhau (Ý định quay lại; Lòng trung thành và Sự 

hài lòng) nhưng các nhà nghiên cứu đều nhằm mục tiêu giải thích Ý định quay lại 

điểm đến của du khách (xem Hình 2.2).  

 

Hình 2.2. Sơ đồ tổng kết các hướng nghiên cứu trước đây 

Nguồn: Tác giả tính toán và tổng hợp 83 nghiên cứu quốc tế và Việt Nam 

2.4.1.2 Các lý thuyết nền và kế thừa mô hình nghiên cứu 

Ý định hành vi có thể là một nhân tố tạo động lực thúc đẩy một cá nhân sẵn 

sàng thực hiện hành vi và là một nhân tố được dùng để đánh giá khả năng thực hiện 

hành vi trong tương lai. Trên cơ sở tổng quan tài liệu, tác giả đã xác định được các lý 

thuyết nền và kế thừa các mô hình nghiên cứu trước đây (xem Bảng 2.2), cụ thể sau: 
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Bảng 2.2. Tổng hợp các lý thuyết nền và mô hình nghiên cứu được kế thừa 

Stt Tác giả điển hình Nội dung Giải thích 

I Lý thuyết nền 

1 

- Baloglu và Brinberg 
(1997); 

- Beerli, A., và 
Martı́n, J. D. (2004). 

 

Lý thuyết hình ảnh  
điểm đến. 

 

Luận điểm cơ bản của lý 
thuyết này đó là những ấn 
tượng của du khách đối với 
một điểm đến du lịch, đó là 
những đánh giá dựa vào nhận 
thức và những đánh giá dựa 
vào cảm xúc. 

2 - Oliver (1980); 
- Kotler (2003). 

Lý thuyết sự hài lòng. 
 

Luận điểm cơ bản của lý 
thuyết này đó là nếu kết quả 
thực tế cao hơn kỳ vọng, 
khách hàng sẽ cực kỳ hài lòng 
và ngược lại. 

3 Ajzen (1991). 

Lý thuyết hành vi dự 
định có kế hoạch 

(TPB). 

 

Luận điểm cơ bản của lý 
thuyết này đó là niềm tin của 
cá nhân đối với thái độ; tiêu 
chuẩn chủ quan; và nhận thức 
kiểm soát hành vi. Các nhân 
tố này tác động càng mạnh thì 
sẽ thúc đẩy ý định hành vi cá 
nhân và khả năng cao là họ sẽ 
thực hiện hành vi thực sự.  

II Mô hình nghiên cứu được kế thừa và bổ sung   

1 

- Lin, C. H., Morais, 
D. B., Kerstetter, D. 

L., & Hou, J. S. 
(2007); 

- Nhu và cộng sự 
(2013); 

- Atadil, H. A. (2016); 
- Mohaidin, Z., Wei, 
K. T., & Murshid, M. 

A. (2017). 

Mô hình nghiên cứu về 
hình ảnh điểm đến. 

Kế thừa và bổ sung các nhân 
tố: hình ảnh điểm đến về nhận 
thức và cảm xúc. 

2 

- Baloglu và cộng sự 
(2003); 

- Bigne và cộng sự 

(2001); 
- Chen và Tsai 

(2007); 
- Chi và Qu (2008); 

Christina Geng- Qing 

Mô hình nghiên cứu về  
sự hài lòng. 

Kế thừa và bổ sung các nhân 
tố hình ảnh điểm đến tác động 
đến sự hài lòng du khách. 
Hình ảnh điểm đến càng tích 
cực thì sự hài lòng tổng thể 
càng cao, dẫn đến tác động 
đến ý định hành vi quay lại 
của du khách. 



31 
 

Chi và Hailin Qu 
(2008); 

- Valle, Silva, Mendes 
và Guerreiro (2006); 
- Dương Quế Nhu và 

cộng sự (2014). 

3 

- Huang, S., & Hsu, 
C. H. (2009); 

- Lee, M. J. (2005); 
- Phetvaroon, K. 

(2006); 
- Sun & cộng sự 

(2013). 

Mô hình nghiên cứu về 
hành vi dự định có  

kế hoạch TPB. 

Kế thừa và bổ sung các nhân 
tố: thái độ; tiêu chuẩn chủ 
quan; và, nhận thức kiểm soát 
hành vi tác động đến ý định 
hành vi quay lại điểm đến. 

Nguồn: Tác giả tổng hợp 

2.4.2 Xây dựng và đề xuất giả thuyết nghiên cứu 

2.4.2.1 Hướng tiếp cận lý thuyết Hành vi dự định và giả thuyết nghiên cứu 

(1) Thái độ tác động đến ý định quay lại điểm đến 

Như đã trình bày về lý thuyết hành vi dự định TPB, thái độ là niềm tin tích cực 

hoặc tiêu cực của cá nhân về việc thực hiện một hành vi cụ thể. Nếu như thái độ cá 

nhân suy nghĩ về một sự việc nào đó, thái độ này có khả năng hình thành ý định hành 

vi liên quan đến hành động đó. Hay nói cách khác, một người sẽ có ý định thực hiện 

một hành vi nào đó khi họ đánh giá sự việc một cách tốt hoặc xấu. 

Một số nghiên cứu mối quan hệ giữa thái độ và ý định hành vi đã chỉ ra rằng 

thái độ là yếu tố dự đoán tốt nhất về hành vi và ý định hành vi. Trong bối cảnh du 

lịch, thái độ là những khuynh hướng hay cảm xúc đối với một điểm đến hoặc dịch vụ 

nghỉ lễ, dựa trên nhiều nhận thức các thuộc tính sản phẩm (Moutinho, 1987) và 

khuynh hướng này có thể thuận lợi hoặc không thuận lợi. Đối với việc giải thích hành 

vi khác nhau của con người trong lĩnh vực du lịch và khách sạn. Ajzen và Driver 

(1992) đã chỉ ra rằng các ý định lựa chọn giải trí được dự đoán với độ chính xác đáng 

kể từ thái độ đối với hành vi. Sử dụng lý thuyết hành động hợp lý TRA, Buttle và Bok 

(1996) đã xem xét ý định ở lại cùng một khách sạn của khách doanh nhân quốc tế 

trong chuyến đi tiếp theo. 

Sự phản hồi của thái độ thường được sử dụng như "các chỉ số" thái độ thuộc 

các loại: nhận thức, tình cảm (Pike và Ryan, 2004; Rosenberg và Hovland, 1960). 

Hầu hết các kỹ thuật đo lường thái độ chỉ sử dụng một điểm duy nhất để đại diện cho 



32 
 

phản ứng tích cực hoặc tiêu cực của người trả lời cho đối tượng thái độ (Ajzen và 

Fishbein, 2005). Bentler và Speckart (1979); Shimp và Kavas (1984) cho rằng thái độ 

nên được tách ra thành nhận thức và tình cảm (cảm xúc).  

Oh và Hsu (2001) cũng áp dụng một mô hình sửa đổi của ý thuyết hành động 

hợp lý TRA trong nghiên cứu về hành vi đánh bạc. Phát hiện của họ cho thấy rằng, 

hành vi và thái độ trong quá khứ có mối liên hệ tích cực đáng kể với ý định hành vi. 

Ngược lại, ảnh hưởng đại diện cho cảm xúc của một cá nhân về một vật thể, có thể 

thuận lợi, không thuận lợi hoặc trung lập (Fishbein, 1967), Tương tự, Woodside và 

Lysonski (1989) đề xuất rằng các ưu tiên trong quy trình quyết định điểm đến du lịch 

dựa trên sự kết hợp của nhận thức và tình cảm (cảm xúc). 

Các nhà nghiên cứu khác cũng đã tìm thấy mối quan hệ giữa thái độ và hành vi 

như: kinh nghiệm trước đây và suy nghĩ (Millar và Millar, 1998), nhận thức và tâm 

trạng tích cực (Blessum và cộng sự, 1998), kinh nghiệm trực tiếp và gián tiếp (Millar 

và Millar, 1996), và khả năng tiếp cận của hành động thay thế (Posavac và cộng sự, 

1997). Trong một số nghiên cứu, xác nhận sự khẳng định của lý thuyết TPB, thái độ 

đối với việc đi nghỉ tại một điểm đến là được tìm thấy là yếu tố quan trọng trong việc 

dự đoán ý định đi nghỉ tại điểm đến đó (Al Ziadat, 2014; Hsu, 2013; Hsu và Huang, 

2012; Quintal và cộng sự, 2010).  

Tuy nhiên, kết quả của các nghiên cứu khác đã không được tích cực như vậy ở 

trên. Thái độ đối với tham gia một kỳ nghỉ tại một điểm đến không được tìm thấy là 

một yếu tố quan trọng trong việc dự đoán dự định đi nghỉ tại điểm đến đó (Lam và 

Hsu, 2004, 2006; Shen và cộng sự, 2009; Sparks, 2007; Sparks và Pan, 2009). Ví dụ, 

kết quả nghiên cứu của Lam và Hsu (2006) cho thấy thái độ của du khách Đài Loan 

đối với Hồng Kong, cho dù đó là thuận lợi hay không thuận lợi, không ảnh hưởng đến 

ý định của họ ghé thăm thành phố. Sparks (2007) cũng không tìm thấy bất kỳ mối 

quan hệ nào giữa thái độ cảm xúc với rượu vang/ngày lễ rượu vang và ý định ghé 

thăm các vùng rượu vang của Úc; hoặc, Hsu và Huang (2012) cho rằng thái độ đã 

đóng một vai trò trong ý định hành vi, nhưng hiệu quả chỉ có thể được coi là cận biên.  

Dù sao đi nữa, quan điểm riêng của tác giả nhận thấy rằng, một cá nhân sẽ có ý 

định thực hiện một hành vi nào đó khi họ đánh giá vấn đề một cách tốt hoặc xấu và 

cũng đồng tình với lý thuyết TPB cho rằng thái độ có ảnh hưởng trực tiếp đến ý định 
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hành vi. Do đó, giả thuyết rằng thái độ có ảnh hưởng đến ý định quay trở lại điểm đến 

du lịch. 

* Giả thuyết H1: Thái độ có ảnh hưởng cùng chiều đến ý định quay lại điểm 

đến của du khách (kỳ vọng tác động dấu +). 

(2) Chuẩn chủ quan tác động đến ý định quay lại điểm đến của du khách  

Tiêu chuẩn chủ quan đề cập đến cảm nhận áp lực xã hội bên ngoài để thực hiện 

hoặc không thực hiện hành vi. Theo Moutinho (1987), bất kỳ người hoặc nhóm đóng 

vai trò là nhóm tham chiếu có thể tạo ra ảnh hưởng chính đối với niềm tin, thái độ và 

lựa chọn của một cá nhân vì cá nhân đó có thể nghe theo sự ảnh hưởng của những 

người khác. Mối liên hệ trực tiếp giữa các chuẩn mực chủ quan và ý định hành vi có 

thể được mô tả là sự tuân thủ bởi vì một cá nhân chấp nhận ảnh hưởng để có được 

phản ứng thuận lợi từ một người hoặc một nhóm người khác (Venkatesh và Davis, 

2000; Warshaw, 1980).  

Một cá nhân xem xét liệu họ có nên thực hiện một hành động dựa trên ý kiến 

của những người quan trọng đối với mình và nhận thức được áp lực bên ngoài để 

hành xử hay không đối với một hành vi cụ thể. Một cá nhân nhận thức rằng nếu người 

khác nghĩ rằng mình nên thực hiện hành vi, thì mình càng sẽ có ý định làm như vậy. 

Chien và cộng sự (2012); Hsu và Huang (2012); Lam và Hsu (2006); Martin và cộng 

sự (2011); Quintal và cộng sự (2010); Sparks và Pan (2009) chỉ ra rằng các tiêu chuẩn 

chủ quan, dựa trên ảnh hưởng xã hội, có mối liên hệ chặt chẽ với ý định du lịch. Như 

vậy, quy chuẩn chủ quan có tính chất xã hội. 

Vai trò của tiêu chuẩn chủ quan để dự đoán ý định đã được thành công trong 

nhiều nghiên cứu thực nghiệm. Vanucci và Kerstetter (2001) sử dụng TPB để giải 

thích ý định cuộc họp của các nhà lập kế hoạch sử dụng Internet cho các cuộc họp 

nhóm. Nghiên cứu của họ tiết lộ rằng tiêu chuẩn chủ quan có liên quan đáng kể đến 

việc sử dụng Internet. Buttle và Bok (1996) sử dụng lý thuyết hành động hợp lý TRA 

để khám phá quá trình lựa chọn khách sạn của khách doanh nhân. Họ nhận thấy mối 

tương quan đáng kể giữa chuẩn mực chủ quan và ý định hành vi là đáng kể.  

Các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng, người trả lời có nhiều khả năng tuân thủ ý 

kiến của gia đình, bạn bè và người thân, và ở mức độ thấp hơn, với quan điểm của đại 
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lý du lịch và đồng nghiệp. Al Ziadat (2014) cũng nhấn mạnh hiệu quả đáng kể của các 

chỉ tiêu chủ quan về ý định thăm lại một điểm đến. Nói cách khác, những người được 

hỏi trong những nghiên cứu đó có nhiều khả năng đến thăm điểm đến khi mọi người 

nghĩ rằng đó là một điều mong muốn hoặc thích hợp để làm.  

Trong bối cảnh du lịch, mặc dù việc đi du lịch và ý định trở lại là tự nguyện, 

tuy vậy, ý kiến chủ quan từ các đồng nghiệp, cấp trên hoặc gia đình… cũng sẽ có một 

số tác động nhất định về ý định của du khách. Do đó, giả thuyết rằng yếu tố chủ quan 

có ảnh hưởng đến ý định trở lại điểm đến. 

* Giả thuyết H2: Chuẩn chủ quan có ảnh hưởng cùng chiều đến ý định quay lại 

điểm đến của du khách (kỳ vọng tác động dấu +). 

(3) Kiểm soát hành vi du khách tác động đến ý định quay lại điểm đến   

Kiểm soát hành vi nhận thức là mức độ mà người đó tin rằng có quyền kiểm 

soát các yếu tố cá nhân hoặc bên ngoài để thực hiện hoặc hạn chế hành vi, nếu hành 

vi không được kiểm soát hoàn toàn, thì cá nhân này cần có các nguồn lực và cơ hội 

cần thiết để thực hiện hành vi. Hay nói cách khác, kiểm soát hành vi nhận thức đề cập 

đến nhận thức của một người về mức độ dễ dàng hoặc khó khăn khi thực hiện một 

hành vi cụ thể.  

Ajzen (1991) nói rằng mọi người không có khả năng hình thành ý định mạnh 

mẽ để thực hiện hành vi nếu họ tin rằng bản thân mình không có bất kỳ nguồn lực 

hoặc cơ hội nào để làm như vậy (kể cả khi họ có thái độ tích cực đối với hành vi hoặc 

họ tin rằng những người uy tín khác sẽ chấp nhận hành vi này). Ajzen và Driver 

(1992) cũng tìm thấy mối tương quan đáng kể giữa nhận thức ý định hành vi và ý 

định hành vi trong các hành vi lựa chọn giải trí. Oh và Hsu (2001) đã tìm thấy mối 

quan hệ đáng kể giữa kiểm soát hành vi nhận thức và ý định hành vi trong việc kiểm 

định lý thuyết đối với hành vi đánh bạc. Có nhiều nguồn lực và cơ hội mà cá nhân 

nghĩ rằng họ sở hữu, họ càng cảm nhận kiểm soát được hành vi (Madden và cộng sự, 

1992). 

Hầu như các nghiên cứu đều kết luận rằng ảnh hưởng của kiểm soát hành vi 

nhận thức có khả năng dự báo được ý định đi du lịch đến một điểm đến cụ thể (Um và 

Crompton, 1992; Hsu và Huang, 2012; Lam và Hsu, 2004, 2006; Quintal và cộng sự, 
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2010; Shen và cộng sự, 2009; Sparks, 2007; Sparks và Pan, 2009). Ví dụ, Sparks 

(2007) đã xác định rằng kiểm soát nhận thức theo thời gian và chi phí là dự đoán 

chính động cơ cá nhân để có một kỳ nghỉ rượu vang.  

Tuy nhiên, một số nghiên cứu khác cho rằng các phát hiện liên quan đến kiểm 

soát hành vi PBC lại không đồng nhất. Ví dụ, nghiên cứu của Chien và cộng sự 

(2012) cho thấy, không thiết lập bất kỳ mối quan hệ lẫn nhau giữa kiểm soát hành vi 

PBC với một loạt các yếu tố liên quan đến du lịch và ý định của du khách tiềm năng 

khi lựa chọn một khu nghỉ mát trên bãi biển ở Việt Nam. Mặc dù vậy, các nghiên cứu 

về hành vi khác nhau của con người theo lý thuyết hành vi dự định TPB đã đưa ra 

bằng chứng rằng, kiểm soát hành vi nhận thức có liên quan tích cực và trực tiếp với 

hành vi ý định. Do đó, giả thuyết đặt ra trong trường hợp này như sau:   

* Giả thuyết H3: Kiểm soát hành vi nhận thức của du khách ảnh hưởng cùng 

chiều đến ý định quay lại điểm đến của họ (kỳ vọng tác động dấu +). 

2.4.2.2 Hướng tiếp cận Sự hài lòng và giả thuyết nghiên cứu 

Các nhà nghiên cứu đều thừa nhận rằng sự hài lòng khách hàng là một công cụ 

để đạt được các mục tiêu, chẳng hạn như mua hàng lặp lại. Mittal & Kamakura (2001) 

cho rằng chỉ có sự hài lòng của khách hàng mới có thể tăng lợi nhuận. Mặt khác, 

Yoon và Uysal (2005) cho rằng hiểu biết về sự hài lòng phải là yếu tố cơ bản để đánh 

giá kết quả hoạt động đối với các sản phẩm và dịch vụ. Rất nhiều nghiên cứu về mối 

quan hệ tích cực giữa sự hài lòng khách hàng và ý định hành vi, chẳng hạn: sự hài 

lòng dẫn đến khả năng có ý định mua lại cao hơn (Getty và Thompson, 1995; Oliver 

và Burke, 1999; Petrick và cộng sự, 2001). 

Baloglu và cộng sự (2003) đã kiểm tra các mối quan hệ giữa hiệu suất điểm 

đến, sự hài lòng tổng thể và ý định hành vi của các phân khúc thị trường du khách 

Canada đến Las Vegas. Các nghiên cứu khác cũng tương tự như Bigne và cộng sự 

(2001); Chen và Tsai (2007); Chi và Qu (2008); Christina Geng- Qing Chi và Hailin 

Qu (2008); Valle, Silva, Mendes và Guerreiro (2006). Kết quả, họ đã xác nhận vai trò 

trung gian của sự hài lòng tổng thể giữa hiệu suất điểm đến và ý định hành vi. Mặc dù 

vậy, sự hài lòng hoặc ít hài lòng sau khi trải nghiệm điểm đến luôn luôn xảy ra trong 

tâm lý của mỗi du khách. McKercher và Tse (2012) thấy rằng không có ý nghĩa thống 

kê tương quan tồn tại giữa ý định và thực hiện thăm viếng thực sự. Do đó, sự tồn tại 
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một liên kết giữa ý định và hành vi thực tế trong bối cảnh du lịch chưa được thiết lập 

và cần phải xác nhận thêm. Qua tổng quan nghiên cứu, ta thấy sự hài lòng có nhiều ý 

nghĩa liên quan đến ý định hành vi du khách. Trong nghiên cứu này, tác giả đưa ra giả 

thuyết như sau: 

* Giả thuyết H4: Sự hài lòng có ảnh hưởng cùng chiều đến ý định quay lại 

điểm đến của du khách (kỳ vọng tác động dấu +). 

2.4.2.3 Hướng tiếp cận Hình ảnh điểm đến và giả thuyết nghiên cứu 

Trong lĩnh vực du lịch, một số các nhà nghiên cứu đã nghiên cứu chủ đề về 

hình ảnh điểm đến, với trọng tâm là xác định vai trò của hình ảnh điểm đến trong quá 

trình ra quyết định của du khách. Mayo và Jarvis (1981) cho rằng khi quyết định điểm 

đến du lịch, các cá nhân phụ thuộc vào hình ảnh điểm đến nhiều nhất trong số của các 

yếu tố. Chon (1990) thì kết luận hình ảnh điểm đến có vai trò quan trọng trong quá 

trình ra quyết định du lịch của một cá nhân. Ngoài ra, Echtner và Ritchie (1991) 

khẳng định rằng những hình ảnh tích cực có nhiều khả năng được xem xét và lựa 

chọn hơn trong quá trình quyết định du lịch.  

Trên thực tế, du khách thường có kiến thức hạn chế về các điểm đến du lịch do 

chưa từng được viếng thăm trước đây. Hình ảnh đáp ứng một điều quan trọng hoạt 

động với tư cách là các điểm đến tích cực và dễ nhận biết sẽ có xác suất cao để khách 

du lịch lựa chọn (Hunt, 1975; Goodrich, 1978; Pearce, 1982; Woodside và Lysonski, 

1989). Mặt khác, cảm nhận về điểm đến sau chuyến thăm cũng sẽ ảnh hưởng đến sự 

hài lòng và ý định lặp lại chuyến thăm của họ trong tương lai (Chon, 1990; Court và 

Lupton, 1997; Bigne, J. E., Sanchez, M. I., và Sanchez, J., 2001; Joppe, Martin và 

Waalen, 2001). 

Hành vi của du khách có thể được sẽ được điều chỉnh một phần bởi những 

hình ảnh họ biết về điểm đến. Ảnh hưởng này bắt đầu ở giai đoạn chọn kỳ nghỉ điểm 

đến (Johnson và Thomas, 1992). Ảnh hưởng của việc chọn điểm đến đã được các tác 

giả khác nhau đưa ra trong các mô hình ra quyết định (Crompton và Ankomah, 1993; 

Gartner, 1989; Mathieson và Wall, 1982; Moutinho, 1987; Schmoll, 1977; Stabler, 

1990).  
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Do đó, người ta nghĩ rằng điểm đến với hình ảnh tích cực mạnh hơn sẽ có xác 

suất lựa chọn trong quá trình ra quyết định (Alhemoud và Armstrong, 1996; Echtner 

và Ritchie, 1991). Tương tự, hình ảnh tiêu cực, có thể ngăn chặn khách du lịch tiềm 

năng quyết định không lựa chọn. Kotler, Haider và Rein (1993) cho rằng trong cạnh 

tranh du lịch, các địa điểm nói chung và khách du lịch cụ thể là các điểm đến, phải 

được quản lý ở góc độ chiến lược, với hình ảnh thương hiệu đóng vai trò quan trọng 

trong quá trình định vị. 

Hình ảnh điểm đến đóng góp thiết yếu vào việc hình thành thương hiệu điểm 

đến và tạo nên thành công trên thị trường. Hơn nữa, hình ảnh điểm đến có tác động 

đến khách du lịch lựa chọn điểm đến (Tasci và Gartner, 2007; Tasci và Kozak, 2006). 

Hình ảnh tích cực về các điểm đến có thể được được coi là yếu tố khác biệt giữa các 

điểm đến cạnh tranh. Hoạt động du lịch thành công hay thất bại ở nhiều điểm đến chủ 

yếu phụ thuộc vào hình ảnh nhận thức bởi khách viếng thăm và công tác quản lý hiệu 

quả điểm đến (Fakeye và Crompton, 1991; Sirgy và Su, 2000).  

Trong nghiên cứu vai trò của hình ảnh điểm đến, Um và Crompton (1992) phát 

hiện ra rằng niềm tin của các cá nhân về các thuộc tính của điểm đến sẽ làm tăng hoặc 

giảm động cơ của khách du lịch đến điểm đến. Một điểm đến dễ dàng tiếp cận, giao 

thông thông suốt và sắp xếp kỳ nghỉ không có vấn đề, sẽ được phản ánh bởi một điểm 

đến tích cực hơn hình ảnh trong tâm trí du khách (Chi và Qu, 2008; Wang và 

Davidson, 2010). Hoặc, Assaker (2014) cho rằng khả năng tiếp cận (ví dụ: giá hoặc 

thông tin sẵn có) là một trong những yếu tố có tác động lớn hơn đến hình ảnh điểm 

đến. Vì vậy, chất lượng và uy tín cũng là một yếu tố quan trọng tác động đến hình ảnh 

điểm đến của du khách, chất lượng duy trì ở các điểm đến du lịch đó là tìm cách duy 

trì danh tiếng của điểm đến. Do đó, hình ảnh điểm đến trong nghiên cứu này bao gồm 

các giả thuyết thành phần sau đây: 

* Giả thuyết H5: Hình ảnh điểm đến về khả năng tiếp cận tài nguyên và nguồn 

lực có ảnh hưởng cùng chiều đến sự hài lòng của du khách (kỳ vọng tác động dấu +). 

* Giả thuyết H6: Hình ảnh điểm đến về chất lượng và danh tiếng có ảnh hưởng 

cùng chiều đến sự hài lòng của du khách (kỳ vọng tác động dấu +). 

* Giả thuyết H7: Hình ảnh điểm đến về tổng thể có ảnh hưởng cùng chiều đến 

sự hài lòng của du khách (kỳ vọng tác động dấu +). 
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2.5 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT  

Trên cơ sở các lý thuyết nền (lý thuyết hình ảnh điểm đến, lý thuyết sự hài 

lòng và lý thuyết hành vi dự định TPB) và kế thừa các mô hình nghiên cứu của các 

tác giả trước đây, kết hợp với việc thực hiện quy trình nghiên cứu đã giúp tác giả có 

thể xác định và đề xuất mô hình nghiên cứu của luận án. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

này đã cho thấy rõ mối quan hệ giữa các nhân tố, cụ thể như sau (Xem hình 2.3): 

(i) Các nhân tố về thái độ; chuẩn chủ quan; kiểm soát hành vi nhận thức là nhân 

tố (biến độc lập) tác động đến ý định quay lại điểm đến du lịch. 

(ii) Các nhân tố hình ảnh điểm đến (biến độc lập) là nhân tố tác động đến sự hài 

lòng (vừa là biến độc lập vừa là biến trung gian), nhờ đó mà tác động đến ý định quay 

lại điểm đến du lịch. 

(iii) Nhân tố ý định quay lại là nhân tố kết quả (biến phụ thuộc). 

Cũng xin lưu ý thêm, trong mô hình này, tác giả chỉ dừng lại ở nhân tố ý định 

quay lại (không kiểm định mối quan hệ giữa nhân tố ý định quay lại tác động đến 

nhân tố thực hiện hành vi như trong mô hình TPB vì để thực hiện hành vi thì sẽ rất 

khó dự đoán một cách chính xác). Thông qua khung lý thuyết (mô hình) nghiên cứu 

này, tác giả kỳ vọng có thể dự đoán ý định hành vi quay lại điểm đến của du khách tại 

3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam). 
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Hình 2.3. Mô hình các nhân tố ảnh hưởng ý định quay lại điểm đến 
Nguồn: Tác giả đề xuất 

TÓM TẮT CHƯƠNG 2 

Chương này lập luận về khả năng ứng dụng lý thuyết hành vi dự định TPB, lý 

thuyết sự hài lòng và lý thuyết hình ảnh điểm đến để nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến ý định quay trở lại điểm đến du lịch của du khách tại 3 tỉnh Cà Mau, Bạc 

Liêu và Sóc Trăng. Trên cơ sở đó, tác giả đã xác định được khe hổng các nghiên cứu 

trước đây để tiến hành đặt ra giả thuyết và đề xuất mô hình nghiên cứu của luận án. 

Tuy nhiên, để có được mô hình nghiên cứu chính thức, cần thực hiện thêm một số 

bước nghiên cứu tiếp theo ở Chương 3. 
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CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

Chương 3 thực hiện thiết kế nghiên cứu luận án, cụ thể là thiết kế quy trình và 

các bước nghiên cứu, xây dựng thang đo lường các thành phần nghiên cứu, phương 

pháp thu thập dữ liệu và lý thuyết các phương pháp phân tích dữ liệu nghiên cứu.  

3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

Quy trình nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến Ý định quay lại điểm đến du 

lịch tại 3 tỉnh trong luận án này được thể hiện cả 5 Chương trong luận án. Cụ thể, ở 

Chương 1 gồm các mục: (1) Tổng kết nghiên cứu Quốc tế và Việt Nam, (2) Vấn đề 

nghiên cứu, (3) Lý do nghiên cứu; Chương 2 gồm các mục: (4) Lập sơ đồ tổng kết các 

nghiên cứu trước, (5) Xác định được khe hổng nghiên cứu, (6) Xác định các mô hình lý 

thuyết nền của nghiên cứu, (7) Xây dựng và đề xuất 7 giả thuyết nghiên cứu, (8) Đề xuất 

mô hình nghiên cứu. Ở Chương 3 này, tác giả tiếp tục thực hiện mục thứ (9) Phương 

pháp nghiên cứu, (10) Nghiên cứu định tính, (11) Định tính hoàn thiện mô hình nghiên 

cứu, (12) Xây dựng và phát triển thang đo, (13) Nghiên cứu định lượng, (14) Nghiên 

cứu sơ bộ. Ở Chương 4, thực hiện mục (15) Nghiên cứu chính thức;  Riêng mục (16) 

Kết luận và hàm ý quản trị sẽ được thực hiện ở Chương 5. (xem Hình 3.1). 
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Hình 3.1. Quy trình nghiên cứu 

Nguồn: Tác giả thiết kế quy trình 

Như vậy, theo quy trình nghiên cứu, ở Chương 3 này, tác giả thiết kế phương 

pháp nghiên cứu để kiểm định lại lý thuyết khoa học, gồm 2 nội dung nghiên cứu đó là: 

nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng. 

(1) Đối với phương pháp nghiên cứu định tính, tác giả thực hiện 2 nội dung, 

gồm: đầu tiên là nghiên cứu định tính hoàn thiện mô hình hình nghiên cứu, tiếp theo 

là nghiên cứu định tính xây dựng xây dựng và phát triển thang đo. 

 (2) Phương pháp nghiên cứu định lượng được thực hiện bằng cách phân tích 

dữ liệu sơ cấp, tác giả thực hiện 2 nội dung, gồm: đầu tiên là nghiên cứu định lượng sơ 

bộ để loại bỏ thang đo kém chất lượng; và (ở Chương 4), nghiên cứu định lượng 
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chính thức để kiểm định lại dữ liệu có phù hợp với mục tiêu và câu hỏi nghiên cứu 

đặt ra hay không. Sau đó, dữ liệu này sẽ được tổng hợp, phân tích và báo cáo kết quả 

nghiên cứu (Chương 5).  

3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

Như vậy, đối với mục tiêu nghiên cứu (1), tác giả sử dụng phương pháp tổng 

quan các nghiên cứu trước đây để phân tích, kết quả của việc tổng kết lý thuyết và thực 

tiễn nghiên cứu trước đây cho thấy được khoảng trống chưa được nghiên cứu, làm cơ 

sở cho tác giả xác định các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch 

của du khách. Kết quả tổng quan đã được tác giả trình bày trong Chương 2 luận án.  

Tổng quan nghiên cứu là phương pháp tổng hợp, đánh giá có mục đích về chủ 

đề nghiên cứu của các nhà nghiên cứu trước đây để người thực hiện tổng hợp có thể 

chỉ ra lý thuyết, hoặc nhóm nhân tố nào đã được nghiên cứu và kết quả nghiên cứu ra 

sao. Mục đích của tổng quan nghiên cứu là tóm lược các kiến thức và sự hiểu biết của 

cộng đồng khoa học trong và ngoài nước đã công bố liên quan đến vấn đề nghiên cứu 

của người tổng hợp. Luận án đã chỉ ra được khoảng trống chưa được nghiên cứu, chỉ 

ra được các thông tin, dữ liệu quan trọng cần phải thu thập, phương pháp thu thập và 

phân tích dữ liệu được thu thập.  

Đối với mục tiêu nghiên cứu (2), tác giả sử dụng phương pháp nghiên cứu định 

tính để phân tích, cụ thể là xây dựng, phát triển và đánh giá thang đo các nhân tố ảnh 

hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách.  

3.2.1 Thang đo và xây dựng thang đo 

Để kiểm định được mối quan hệ giữa các khái niệm nghiên cứu, chúng ta cần 

phải đo lường một cách khoa học, điều này vô cùng quan trọng để giúp cho nhà nghiên 

cứu có thể liên kết giữa lý thuyết và dữ liệu thực tế.  

Các biến quan sát đó chính là các biến đo lường, nghĩa là hệ thống các con số 

biểu thị các mức độ khái niệm nghiên cứu theo nguyên tắc đã xác định. Phương pháp 

phân tích dữ liệu đòi hỏi thang đo thích hợp cho từng biến. Thang đo nghiên cứu là tập 

hợp các biến quan sát có những thuộc tính cùng đo lường một khái niệm nào đó, trong 

khoa học hành vi nói chung hoặc kinh doanh nói riêng, có 3 cách để có thang đo trong 

nghiên cứu của mình: sử dụng thang đo có sẵn ở các nghiên cứu trước, thang đo đã có 
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nhưng phải chỉnh sửa lại cho phù hợp bối cảnh mới và thang đo do người nghiên cứu 

xây dựng mới hoàn toàn.  

Một số thang đo sử dụng trong nghiên cứu này đều được tác giả điều chỉnh dựa 

trên những công trình nghiên cứu được công bố trước đây. Ngoài ra, tác giả cũng tiến 

hành tham vấn ý kiến chuyên gia để tìm hiểu và bổ sung, điều chỉnh những điểm có 

thể gây hiểu lầm trong quá trình thiết kế thang đo nghiên cứu. Việc tham vấn chuyên 

gia được đánh giá là rất cần thiết trong quá trình nghiên cứu bởi đây là kênh tham khảo 

ý kiến rất quan trọng giúp tác giả có thể tránh được các sai sót không đáng có. Việc 

tham vấn chuyên gia có thể giúp hạn chế các vấn đề ngôn ngữ, văn hóa cũng như ý chí 

chủ quan trong quá trình thiết kế nội dung thang đo. Quy trình xây dựng và kiểm định 

thang đo trong nghiên cứu này được thể hiện như sau: xây dựng tập biến quan sát, 

đánh giá sơ bộ thang đo và đánh giá chính thức thang đo (xem Hình 3.2). 

 

Hình 3.2. Quy trình xây dựng và đánh giá thang đo 
Nguồn: Tác giả đề xuất, 2020 
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(1) Xây dựng tập biến quan sát 

Cơ sở để có thể xây dựng được tập biến quan sát đó là phải xác định được nội 

dung khái niệm. Trong nghiên cứu định lượng, lý thuyết nền chính là cơ sở để xác 

định nội dung của một khái niệm. Đối với luận án này, dựa vào mô hình nghiên cứu đề 

xuất, tác giả đã xây dựng một số khái niệm/ thành phần/ nhân tố nghiên cứu, bao gồm: 

thái độ; chuẩn chủ quan; kiểm soát hành vi nhận thức; hình ảnh điểm đến về khả năng 

tiếp cận tài nguyên và nguồn lực; hình ảnh điểm đến về chất lượng và danh tiếng; hình 

ảnh điểm đến về tổng thể; sự hài lòng và ý định quay trở lại điểm đến.   

Luận án sử dụng thang đo Likert 5 mức độ: từ Hoàn toàn không đồng ý cho 

đến Hoàn toàn đồng ý để thể hiện ý kiến đồng tình hay không của du khách về các 

câu hỏi trong phiếu khảo sát. Thang đo Likert (hay còn gọi là thang đo lấy tổng) đây 

là loại thang đo được dùng để đo lường một tập các phát biểu liên quan đến một khái 

niệm (ví dụ: thái độ), và người trả lời sẽ chọn một trong các trả lời đó.  

(2) Đánh giá sơ bộ thang đo  

Để có thể đánh giá sơ bộ thang đo, tác giả sẽ tiến hành nghiên cứu định lượng 

sơ bộ, đó là đánh giá độ tin cậy thang đo (Cronbach alpha) và giá trị thang đo (EFA). 

Quy trình này giúp tác giả tránh được các biến rác vì các biến rác này có thể tạo nên 

các nhân tố giả khi phân tích EFA, các biến rác này có thể là biến đo lường khái niệm 

nhưng thực chất không có quan hệ gì với các biến đo lường khác (Churchill, 1979). 

(3) Đánh giá chính thức thang đo 

Để đánh giá chính thức thang đo, tác giả tiếp tục thực hiện bước nghiên cứu 

chính thức, vì dữ liệu thu thập cho bước này không chỉ dùng cho kiểm định thang đo 

mà còn kiểm định mô hình lý thuyết và các giả thuyết trong luận án. Ba tính chất quan 

trọng của một thang đo là hướng (đơn hay đa hướng), độ tin cậy và giá trị của thang 

đo, nghĩa là thang đo đó có khả năng đo lường các khái niệm nghiên cứu. 

3.2.2 Hình thành thang đo các nhân tố  

Mô hình nghiên cứu có 8 nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du 

lịch của du khách: 6 nhân tố biến độc lập (thái độ, chuẩn chủ quan, kiểm soát hành vi, 

hình ảnh điểm đến về tiếp cận tài nguyên và nguồn lực, hình ảnh điểm đến về chất 
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lượng và danh tiếng, hình ảnh điểm đến về tổng thể), 2 nhân tố biến phụ thuộc: sự hài 

lòng và ý định quay trở lại. Các thang đo được hình thành cụ thể như sau: 

 (1) Khám phá thang đo thái độ du khách (AT) 

 Như đã nói, thái độ là tiền đề đầu tiên của ý định hành vi. Một khi cá nhân suy 

nghĩ về một sự kiện nào đó, có thể họ sẽ hình thành ý định hành vi liên quan đến việc 

đó. Kết quả nghiên cứu định tính (thảo luận chuyên gia) cho thấy, trong điều kiện tại 3 

tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam), thang đo về thái độ được kế thừa và 

điều chỉnh từ các nghiên cứu trước và bổ sung từ nghiên cứu định tính (thảo luận 

chuyên gia). Do đó, thang đo về thái độ trong nghiên cứu này bao gồm 4 biến quan sát, 

cụ thể như sau: 

 - AT1: Đối với tôi, nơi này rất vui vẻ. 

 - AT2: Đối với tôi, nơi này rất dễ chịu.  

 - AT3: Đối với tôi, không có lo lắng gì khi du lịch nơi này.  

 - AT4: Đối với tôi, điểm đến này có nét gì đó rất đặc trưng. 

 Các thang đo AT1, AT2 và AT3 này kế thừa Huang, S., & Hsu, C. H. (2009) và 

đã được tác giả điều chỉnh, bổ sung phù hợp với ngữ cảnh và ngôn ngữ tiếng Việt. 

Riêng thang đo AT4 được xây dựng từ nghiên cứu định tính của tác giả thông qua thảo 

luận chuyên gia. Bộ thang đo gồm 4 câu hỏi được sử dụng để lượng hóa nhân tố thái 

độ của du khách đối với một điểm đến du lịch. (xem Phụ lục 10). 

 (2) Khám phá thang đo chuẩn chủ quan của du khách (SN) 

 Tương tự, một tiêu chuẩn chủ quan đề cập đến cảm nhận áp lực bên ngoài xã 

hội để thực hiện hoặc không thực hiện hành vi. Trong bối cảnh du lịch, mặc dù việc đi 

du lịch và ý định trở lại là tự nguyện, tuy nhiên, áp lực tâm lý từ các đồng nghiệp, cấp 

trên hoặc gia đình… cũng có thể tác động đến hành vi của du khách, cụ thể là ý định 

quay lại của họ.  

 Kết quả nghiên cứu định tính (thảo luận chuyên gia) cho thấy, thang đo về tiêu 

chuẩn chủ quan được kế thừa và điều chỉnh từ các nghiên cứu trước và bổ sung từ 

nghiên cứu định tính (thảo luận chuyên gia). Do đó, thang đo về tiêu chuẩn chủ quan 

trong nghiên cứu này bao gồm 5 biến quan sát, cụ thể như sau: 
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 - SN1: Hầu hết những người quan trọng đối với tôi đều nghĩ rằng tôi nên đến 

nơi này du lịch. 

 - SN2: Hầu hết những người có ý kiến mà tôi đánh giá cao sẽ tán thành việc tôi 

đến nơi này du lịch. 

 - SN3: Tôi có biết một số người quen của tôi đã từng đến các điểm đến này. 

 - SN4: Các thành viên trong gia đình tôi cho rằng tôi nên chọn các điểm đến 

này để du lịch. 

  - SN5: Tôi có tham khảo ý kiến và bình luận của mọi người trên các trang web 

nói về các điểm đến du lịch này. 

 Các thang đo SN1 và SN2 này kế thừa Lee, M. J. (2005); thang đo SN3 và SN4 

kế thừa Phetvaroon, K. (2006) và đã được tác giả điều chỉnh, bổ sung phù hợp với ngữ 

cảnh và ngôn ngữ tiếng Việt. Riêng thang đo SN5 được xây dựng từ nghiên cứu định 

tính của tác giả thông qua thảo luận chuyên gia. Bộ thang đo gồm 5 câu hỏi được sử 

dụng để lượng hóa nhân tố tiêu chuẩn chủ quan của du khách đối với một điểm đến du 

lịch. (xem Phụ lục 10).  

(3) Khám phá thang đo kiểm soát hành vi nhận thức của du khách (PBC) 

 Tiếp theo, kiểm soát hành vi nhận thức là mức độ cho thấy một người tin rằng 

bản thân có thể kiểm soát hoặc hạn chế hành vi của mình. Kết quả nghiên cứu định 

tính (thảo luận chuyên gia) cho thấy, thang đo về kiểm soát hành vi nhận thức của du 

khách được kế thừa và điều chỉnh từ các nghiên cứu trước và bổ sung từ nghiên cứu 

định tính (thảo luận chuyên gia). Do đó, thang đo về kiểm soát hành vi nhận thức trong 

nghiên cứu này bao gồm 5 biến quan sát, cụ thể như sau: 

 - PBC1: Nếu tôi muốn, tôi có thể sắp xếp đến thăm các điểm đến du lịch này. 

 - PBC2: Tôi hiểu rất rõ bản thân của tôi trong việc chọn nơi này làm điểm đến 

du lịch. 

 - PBC3: Tham quan điểm đến du lịch này hoàn toàn nằm trong tầm hiểu biết 

của tôi về tình hình chung ở nơi này. 

  - PBC4: Tôi cảm nhận điểm đến du lịch này phù hợp túi tiền. 

 - PBC5: Trong chuyến du lịch đến nơi này, tôi cảm thấy rất an toàn. 



47 
 

 Các thang đo PBC1, PBC2 và PBC2 này kế thừa Phetvaroon, K. (2006); thang 

đo PBC4 kế thừa Hà Nam Khánh Giao và cộng sự (2017) và đã được tác giả điều 

chỉnh, bổ sung phù hợp với ngữ cảnh và ngôn ngữ tiếng Việt. Riêng thang đo PBC5 

được xây dựng từ nghiên cứu định tính của tác giả thông qua thảo luận chuyên gia. Bộ 

thang đo gồm 5 câu hỏi được sử dụng để lượng hóa nhân tố kiểm soát hành vi nhận 

thức của du khách đối với một điểm đến du lịch. (xem Phụ lục 10).   

 (4) Khám phá các thuộc tính của thang đo hình ảnh điểm đến  

Như đã trình bày khái niệm hình ảnh điểm đến ở phần trên, các nhà nghiên cứu 

xác định được các yếu tố thành phần (nhận thức và tình cảm) tạo nên hình ảnh điểm 

đến thông qua cảm nhận của du khách đối với một điểm đến.  

Kết quả nghiên cứu định tính (thảo luận chuyên gia) cho thấy, thang đo về hình 

ảnh điểm đến được kế thừa và điều chỉnh từ các nghiên cứu trước và bổ sung từ 

nghiên cứu định tính (thảo luận chuyên gia). Thang đo về hình ảnh điểm đến trong 

nghiên cứu này là thang đo đa hướng: ba thành phần thuộc hình ảnh điểm đến gồm 

có: khả năng tiếp cận tài nguyên và nguồn lực (4 biến); chất lượng và danh tiếng (5 

biến); và hình ảnh tổng thể điểm đến (4 biến). Do đó, thang đo hình ảnh điểm đến có 

tổng cộng 13 biến quan sát, cụ thể như sau: 

(i) Thang đo hình ảnh điểm đến về khả năng tiếp cận tài nguyên và nguồn lực 

(TCNL) 

- TCTN1: Dễ dàng tiếp cận điểm đến 

- TCTN2: Di chuyển suôn sẻ khi đến và đi về 

- TCTN3: Dễ dàng truy cập thông tin có ý nghĩa về điểm đến 

- TCTN4: Tài nguyên du lịch phong phú (phong cảnh thiên nhiên, di tích lịch 

sử, văn hóa, di sản...) 

 Các thang đo TCTN1, TCTN2, TCTN3 và TCTN4 này đều được kế thừa 

Atadil, H. A. (2016) và đã được tác giả điều chỉnh, bổ sung phù hợp với ngữ cảnh và 

ngôn ngữ tiếng Việt. Bộ thang đo gồm 5 câu hỏi được sử dụng lượng hóa nhân tố hình 

ảnh điểm đến về khả năng tiếp cận tài nguyên và nguồn lực. (xem Phụ lục 10).   
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(ii) Thang đo hình ảnh điểm đến về chất lượng và danh tiếng (CLDT) 

- CLDT1: Giá trị xứng đáng với số tiền bỏ ra cho trải nghiệm kỳ nghỉ của tôi 

- CLDT2: Nhà hàng tại điểm đến đạt tiêu chuẩn 

- CLDT3: Khách sạn tại điểm đến đạt tiêu chuẩn 

- CLDT4: Điểm đến du lịch có sự quan tâm của cơ quan nhà nước đến các hoạt 

động du lịch nói chung, và đầu tư cơ sở vật chất nói riêng tại các điểm đến du lịch 

- CLDT5: Nơi này có các món ăn đặc trưng của địa phương rất nổi tiếng 

 Thang đo CLDT1 này kế thừa Atadil, H. A. (2016); thang đo CLDT2 và 

CLDT3 kế thừa Lin, C. H., Morais, D. B., Kerstetter, D. L., & Hou, J. S. (2007); thang 

đo CLDT4 kế thừa Mohaidin, Z., Wei, K. T., & Murshid, M. A. (2017) và đã được tác 

giả điều chỉnh, bổ sung phù hợp với ngữ cảnh và ngôn ngữ tiếng Việt. Riêng thang đo 

CLDT5 được xây dựng từ nghiên cứu định tính của tác giả thông qua thảo luận chuyên 

gia. Bộ thang đo gồm 5 câu hỏi được sử dụng để lượng hóa nhân tố hình ảnh điểm đến 

về chất lượng và danh tiếng. (xem Phụ lục 10).   

(iii) Thang đo hình ảnh điểm đến về tổng thể (HATT) 

- HATT1: Môi trường du lịch an toàn tại điểm đến 

- HATT2: Sự thân thiện của người dân địa phương đối với du khách 

- HATT3: Điểm đến thú vị, hấp dẫn và thoải mái 

- HATT4: Trải nghiệm tổng thể về điểm đến được cung cấp phù hợp với nhu 

cầu của tôi 

 Thang đo HATT1 và HATT4 này kế thừa Atadil, H. A. (2016); thang đo 

HATT2 và HATT3 kế thừa Nhu và cộng sự (2013) và đều được tác giả điều chỉnh, bổ 

sung phù hợp với ngữ cảnh và ngôn ngữ tiếng Việt. Bộ thang đo gồm 4 câu hỏi được 

sử dụng để lượng hóa nhân tố hình ảnh điểm đến về tổng thể. (xem Phụ lục 10).   

Như vậy, thang đo hình ảnh điểm đến là một thang đo đa hướng, gồm 13 câu 

hỏi được sử dụng để lượng hóa nhân tố hình ảnh điểm đến trong nhận thức của du 

khách sẽ được diễn ra như thế nào.  
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 (5) Khám phá thang đo sự hài lòng (SAT) 

Tương tự, kết quả nghiên cứu định tính (thảo luận chuyên gia) cho thấy, thang 

đo về sự hài lòng chủ yếu được kế thừa và điều chỉnh từ các nghiên cứu trước. Do đó, 

thang đo về sự hài lòng trong nghiên cứu này bao gồm 4 biến, cụ thể như sau: 

- SAT1: Lựa chọn du lịch tại điểm đến này là một quyết định sáng suốt 

- SAT2: Du lịch ở đây tốt hơn mong đợi 

- SAT3: Đánh giá chung của tôi về trải nghiệm khi du lịch nơi này là rất tốt 

- SAT4: Tôi hài lòng với điểm đến này 

 Thang đo SAT1 này kế thừa Phan Minh Đức và Lê Tấn Bửu (2017); thang đo 

SAT2 và SAT4 kế thừa Hồ Huy Tụ và Trần Thị Ái Cẩm (2012); thang đo SAT3 kế 

thừa Huang, S., & Hsu, C. H. (2009) và đều được tác giả điều chỉnh, bổ sung phù hợp 

với ngữ cảnh và ngôn ngữ tiếng Việt. Bộ thang đo gồm 4 câu hỏi được sử dụng để 

lượng hóa nhân tố hài lòng đối với điểm đến du lịch. (xem Phụ lục 10).   

 (6) Khám phá thang đo ý định quay lại điểm đến (INT) 

Sau cùng là thang đo ý định quay lại điểm đến du lịch. Kết quả nghiên cứu 

định tính (thảo luận chuyên gia) cho thấy, thang đo về ý định quay lại điểm đến của 

du khách chủ yếu được kế thừa và điều chỉnh từ các nghiên cứu trước. Do đó, thang 

đo về ý định quay lại điểm đến của du khách trong nghiên cứu này bao gồm 4 biến, cụ 

thể như sau: 

- INT1: Tôi mong muốn quay trở lại điểm du lịch này 

- INT2: Tôi sẽ quay lại nơi này du lịch trong tương lai 

- INT3: Tôi có ý định quay lại để du lịch vào một thời điểm trong tương lai gần 

- INT4: Tôi sẽ giới thiệu nơi này cho người xung quanh 

 Thang đo INT1, INT2 và INT4 này kế thừa Sun & cộng sự (2013); thang đo 

INT3 kế thừa Huang, S., & Hsu, C. H. (2009) và đều được tác giả điều chỉnh, bổ sung 

phù hợp với ngữ cảnh và ngôn ngữ tiếng Việt. Bộ thang đo gồm 4 câu hỏi được sử 

dụng để lượng hóa nhân tố ý định quay lại điểm đến du lịch. (xem Phụ lục 10).   
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3.2.3 Tóm tắt lại bộ thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại 

Qua nghiên cứu định tính, tác giả đã xây dựng được 8 thang đo các nhân tố ảnh 

hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: trường hợp 3 tỉnh Cà Mau, 

Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam). Sau đây là bảng tổng hợp các thang đo nghiên cứu 

(xem Bảng 3.1).  

Bảng 3.1. Tổng hợp thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại 

Stt Thang đo Ký hiệu biến Số lượng biến 

1 Thái độ AT 4 

2 Chuẩn chủ quan SN 5 

3 Kiểm soát hành vi nhận thức PBC 5 

4 
Hình ảnh điểm đến về khả năng tiếp cận tài 
nguyên và nguồn lực 

TCTN 4 

5 
Hình ảnh điểm đến về chất lượng và danh 
tiếng 

CLDT 5 

6 Hình ảnh điểm đến về tổng thể HATT 4 

7 Sự hài lòng SAT 4 

8 Ý định quay trở lại INT 4 

 Tổng cộng  35 

Nguồn: Kết quả từ nghiên cứu định tính, 2020 

3.3 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG  

3.3.1 Phương pháp thu thập dữ liệu 

3.3.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu thứ cấp 

Thu thập dữ liệu thứ cấp: đây là dạng dữ liệu cơ bản nhất và thường dùng nhiều 

trong nghiên cứu, số liệu được thu thập từ các tài liệu chính thức đã công bố trên các 

phương tiện truyền thông chính thống, số liệu được tác giả tổng hợp lại và giải thích. 

Dữ liệu thứ cấp là loại thông tin sẵn có và đã qua tổng hợp, xử lý. Loại dữ liệu này có 

thể thu thập từ các nguồn số liệu nội bộ, từ các ấn phẩm của Nhà Nước, từ báo, tạp chí 

chuyên ngành, từ thông tin các tổ chức nghề nghiệp, các công ty cung cấp thông tin 

chuyên nghiệp (công ty tiếp thị). Ưu điểm của việc thu thập dữ liệu thứ cấp là số liệu 

đã có sẵn nên thời gian và chi phí thu thập sẽ giảm, mặt khác, cũng không cần quá 

quan tâm nhiều đến việc đo lường các biến nghiên cứu vì chúng đã có sẵn. Tuy nhiên, 
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với dạng dữ liệu này, tác giả cũng còn gặp khó khăn như: một số dữ liệu nghiên cứu 

chưa phù hợp với chủ đề nghiên cứu, dữ liệu chưa mang tính cụ thể, hoặc độ tin cậy 

của dữ liệu có thể có sai sót vì tác giả không thể kiểm chứng lại, hoặc chưa cập nhật 

kịp thời.    

3.3.1.2 Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 

Thu thập dữ liệu sơ cấp: đây là dạng dữ liệu chưa được thu thập nên cần khảo 

sát trực tiếp đối tượng nghiên cứu. Việc thực hiện khảo sát dữ liệu dạng này tương đối 

phức tạp, mất nhiều thời gian và chi phí của tác giả, đặc biệt là phải đầu tư vào kiến 

thức chuyên môn nhiều hơn để có thể đảm bảo đúng phương pháp và độ tin cậy của dữ 

liệu khảo sát. Dữ liệu sơ cấp trong luận án được thu thập từ tham khảo ý kiến chuyên 

gia trên cơ sở dàn bài thảo luận để phục vụ cho việc thiết kế bảng câu hỏi.   

3.3.1.3 Công cụ thu thập dữ liệu 

Công cụ thu thập dữ liệu trong nghiên cứu này bao gồm: dàn bài hướng dẫn 

thảo luận (dùng phỏng vấn chuyên gia) và bảng câu hỏi chi tiết (khảo sát du khách). 

Hai loại này có cấu trúc rất khác nhau nhưng cùng hướng đến chủ đề nghiên cứu. 

Bảng câu hỏi hay phiếu câu hỏi (Questionnaire) là một công cụ nghiên cứu bao 

gồm nhiều câu hỏi chi tiết thường dùng trong nghiên cứu định lượng, nhằm mục đích 

thu thập thông tin từ người trả lời. Một bảng câu hỏi tốt sẽ giúp nhà nghiên cứu thu 

thập được dữ liệu cần thiết với độ tin cậy cao. Bảng câu hỏi có ưu điểm hơn một số 

loại khảo sát khác ở tính tiết kiệm, không phải nỗ lực nhiều như khảo sát bằng lời nói 

hoặc điện thoại và các câu trả lời được tiêu chuẩn hóa giúp nhập liệu và kiểm tra rất 

đơn giản. Cấu trúc bảng câu hỏi trong luận án gồm 03 phần, cụ thể như sau: (i) mở 

đầu: giới thiệu nội dung, mục đích cuộc khảo sát; (ii) phần 1: xin thông tin cơ bản của 

du khách; (iii) phần 2: xin ý kiến đánh giá các nhân tố trong mô hình nghiên cứu. 

3.3.1.4 Phương pháp xác định cỡ mẫu 

Chọn mẫu nghiên cứu là một phần cực kỳ quan trọng trong nghiên cứu khoa 

học vì là yếu tố quyết định chất lượng nghiên cứu. Tổng thể nghiên cứu là tập hợp bao 

gồm tất cả những đối tượng có liên quan với nghiên cứu đó (Hair & cộng sự, 2006). 

Có thể nói, xác định được mẫu nghiên cứu phù hợp không phải là việc dễ dàng cho 

những người làm nghiên cứu.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Research
https://en.wikipedia.org/wiki/Question
https://en.wikipedia.org/wiki/Information
https://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_survey
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Phương pháp xác định cỡ mẫu (hay còn gọi là kích thước mẫu, hoặc số lượng 

mẫu) phải đảm bảo độ tin cậy các tham số thống kê, đã có nhiều học giả tính toán được 

số mẫu cần thiết trong nghiên cứu khoa học vì mỗi phương pháp phân tích thống kê 

cần số lượng mẫu khác nhau. Về lý thuyết, cỡ mẫu càng lớn càng tốt nhưng tốn nhiều 

chi phí và thời gian. Tuy nhiên, với những nghiên cứu có ít thời gian thực hiện và 

không có nguồn lực tài chính tài trợ sẽ càng khó thực hiện để lấy mẫu theo phương 

pháp ước lượng của thống kê. Trên thế giới, các nhà nghiên cứu xác định cỡ mẫu 

thông qua công thức kinh nghiệm tùy thuộc vào phương pháp định lượng của nghiên 

cứu (Đinh Phi Hổ, 2019).  

Trong mô hình phân tích cấu trúc tuyến tính SEM, theo Hair và cộng sự (2006), 

cỡ mẫu được xác định dựa vào mức tối thiểu (n= 50 mẫu) và số lượng biến đưa vào 

phân tích của mô hình. Do đó, trong luận án này, dựa trên cơ sở kích thước mẫu tối 

thiểu để đảm bảo dữ liệu có ý nghĩa, tác giả xác định cỡ mẫu tối thiểu là n= 50 mẫu và 

công thức để xác định được cỡ mẫu trong nghiên cứu này là:  

 

Trong đó:  

n: Số lượng mẫu cần xác định;  

k: Tỷ lệ của số quan sát so với 1 biến phân tích;  

m: thang đo;  

Pj: Số biến quan sát của thang đo thứ j;  

Theo công thức trên, tác giả xác định được số mẫu tiêu chuẩn là n=  350 mẫu 

quan sát (với mô hình nghiên cứu có m= 8 thang đo; gồm có Pj= 35 biến quan sát; với 

tỷ lệ k là 10:1). Để đảm bảo tính khoa học, tác giả quyết định in 500 bảng hỏi để tiến 

hành khảo sát, sau khi hoàn thành việc phỏng vấn du khách tại các tỉnh, tác giả sử 

dụng các kỹ thuật phân tích để loại bỏ 57/500 mẫu không đạt yêu cầu (chiếm tỷ lệ 

11,4%), nên cuối cùng chỉ sử dụng 443/500 mẫu trong nghiên cứu chính thức, chiếm 

tỷ lệ 88,6% (xem Bảng 3.2).  
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Bảng 3.2. Xác định cỡ mẫu nghiên cứu 

Quy trình  
Phương 

pháp 
Công cụ 

Số mẫu 
phát ra 

Số mẫu 
đạt  

Số mẫu 
phân 
tích 

Ghi chú 

Bước 1:     
sơ bộ 

Định tính 
Dàn bài thảo 
luận chuyên 

gia 
- - -  

Định 
lượng 

Bảng hỏi 
phỏng vấn du 
khách lần đầu 

150 118 118 
Thỏa mẫu 

tối thiếu n= 
50 

Bước 2: 
chính thức 

Định 
lượng 

Bảng hỏi 
phỏng vấn du 
khách đã điều 

chỉnh 

350 325 443 (118+ 325) 

   500      

Nguồn: Tác giả, 2021 

3.3.1.5 Phương pháp chọn mẫu 

Tổng thể nghiên cứu được xác định là những du khách đang du lịch tại 3 tỉnh 

Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng. Tuy nhiên, do giới hạn về kinh phí, thời gian, khả 

năng tiếp cận đối tượng khảo sát còn hạn chế, nên cuộc khảo sát chỉ được thực hiện tại 

một số điểm du lịch phổ biến tại các địa bàn này. Do tất cả du khách (tổng thể nghiên 

cứu) tại 3 tỉnh này ít có khả năng như nhau để tác giả có thể tiếp cận đầy đủ, nên  cách 

chọn mẫu thích hợp nhất chính là phương pháp chọn mẫu thuận tiện (phi xác suất). 

Phần lớn các nhà nghiên cứu du lịch đều cho rằng: mặc dù phương pháp chọn mẫu 

thuận tiện rất khó đại diện được đám đông, tuy nhiên đây lại là cách rất phù hợp để 

tiếp cận được người trả lời đúng thời điểm (đúng lúc) và đúng địa điểm (đúng nơi) đối 

với cảm nhận thực tế của họ tại một điểm đến du lịch. Như vậy, để có được kết quả trả 

lời của du khách, ở các điểm du lịch, chúng tôi đã mạnh dạn tiếp cận với các du khách 

nhiệt tình điền vào phiếu câu hỏi này.    

Tại Cà Mau, tác giả lựa chọn các điểm du lịch chính mà du khách thường tập 

trung ở các điểm du lịch như khu du lịch quốc gia Mũi Cà Mau và khu du lịch Khai 

Long (huyện Ngọc Hiển), Rừng quốc gia U Minh hạ, Đầm Thị Tường (huyện Phú 

Tân), Khu du lịch sinh thái Thư Duy (TP. Cà Mau), một số điểm du lịch cộng đồng 

phân bố ở các huyện lân cận… Mặc dù địa bàn du lịch của tỉnh Cà Mau vẫn còn nhiều 
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điểm du lịch để du khách thăm quan, tuy nhiên có một số điểm đang được đầu tư chỉnh 

trang lại nên không có du khách (Hòn Đá Bạc, nhà dây thép…), do đó tác giả không 

thể tiếp cận để phỏng vấn. Còn tại Bạc Liêu, gồm các điểm đến: nhà thờ Tắc Sậy (Cha 

Diệp), Chùa Xiêm Cán, di tích nhà Công tử Bạc Liêu, khu du lịch Nhà Mát (biển Bạc 

Liêu, cánh đồng điện gió Bạc Liêu). Sau cùng là một số điểm du lịch tại Sóc Trăng, 

gồm: khu du lịch sinh thái Mỹ Phước, khu du lịch Hồ Bể, khu căn cứ tỉnh ủy Sóc 

Trăng, Chùa Đất Sét.    

Thời gian thu thập số liệu từ ngày đầu tháng 01 năm 2021 đến ngày 18 tháng 4 

năm 2021. Với cỡ mẫu nghiên cứu trong đợt 1 là 150 mẫu phát ra, nhưng chỉ đạt yêu 

cầu là 118 mẫu (bước nghiên cứu sơ bộ) được sự hỗ trợ thu thập dữ liệu của 1 nhóm 

nhân sự thuê ngoài (đã được tác giả hướng dẫn kỹ năng phỏng vấn du khách); và đợt 2 

là 350 mẫu phát ra, chỉ đạt yêu cầu 325 mẫu, do đó, trong bước nghiên cứu chính thức, 

tác giả sử dụng tổng mẫu của cả 2 đợt khảo sát là 443 mẫu. (xem Bảng 3.3). 

Bảng 3.3. Kế hoạch phỏng vấn du khách tại 3 tỉnh 

Quy 
trình 

Chỉ tiêu Cà Mau 
Bạc Liêu, và 
Sóc Trăng 

Số mẫu 
phát ra 

Số mẫu             
sử dụng 

Đợt 1 
Số lượng 50 100 

150 118 
Thời gian Tuần 1, 2 Tuần 3, 4 

Đợt 2 
Số lượng 150 200 

350 443 
Thời gian Tuần 1, 2, 3 Tuần 4, 5, 6 

    500 500 

* Ghi chú: Mỗi tuần, nhóm chia người đi phỏng vấn để tranh thủ thời gian đặt ra. 
Nguồn: Tác giả, 2021 

3.3.2 Phương pháp phân tích  

Đối với mục tiêu nghiên cứu (3), tác giả sử dụng nghiên cứu định lượng để 

phân tích, nhằm đo lường mức độ tác động của từng nhân tố đến biến kết quả ý định 

quay lại điểm đến du lịch của du khách tại 3 tỉnh. Kết quả định lượng sơ bộ được tác 

giả trình bày cụ thể ở Chương 3 này và kết quả định lượng chính thức sẽ được trình 

bày ở Chương 4 tiếp theo. Mặt khác, đối với mục tiêu nghiên cứu (4), dựa trên kết quả 

nghiên cứu, tác giả đề xuất hàm ý quản trị về ý định quay lại điểm đến du lịch của du 

khách để góp phần thu hút du khách, phát triển ngành du lịch tại các địa bàn nghiên 
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cứu. Một số ý kiến kết luận và hàm ý quản trị được tác giả trình bày cụ thể ở Chương 5 

tiếp theo. Sau đây là một số kỹ thuật phân tích trong nghiên cứu định lượng sơ bộ và 

chính thức. 

3.3.2.1 Phân tích thống kê mô tả 

Thống kê mô tả (Descriptive Statistics) nhằm mô tả đặc tính cơ bản của dữ liệu 

được thu thập từ phiếu khảo sát, giúp mô tả và hiểu được đặc điểm bộ dữ liệu cụ thể. 

Thống kê mô tả có 2 loại thông số đo lường cơ bản: đo lường xu hướng tập trung và 

phân tán. Luận án sử dụng kỹ thuật phân tích này để kiểm tra lại quá trình nhập liệu và 

tính phù hợp của bộ dữ liệu khảo sát như: giúp kiểm tra, rà soát các câu trả lời bị bỏ 

sót hoặc nhập liệu chưa chính xác, mặt khác, cũng giúp tác giả tiến hành phân tích 

được đặc điểm nhân khẩu học và kinh tế- xã hội của du khách tham gia phỏng vấn tại 

các điểm đến du lịch tại 3 tỉnh này. 

3.3.2.2 Phân tích độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 

Hệ số Cronbach’s Alpha nhằm kiểm định độ tin cậy của thang đo, hệ số này 

dùng để đánh giá độ tin cậy các nhân tố trong mô hình nghiên cứu. Luận án sử dụng 

hệ số Cronbach’s Alpha để kiểm định độ tin cậy thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến 

ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách, cụ thể như: kiểm định độ tin cậy thang 

đo các biến độc lập (AT, SN, PBC, TCTN, CLDT và HATT), các biến phụ thuộc 

(SAT và INT). Đây là một thủ tục cần thiết nhằm đánh giá mức độ tương quan chặt 

chẽ giữa các biến quan sát trong cùng một nhân tố.   

Theo tiêu chuẩn kiểm định, nếu một biến đo lường có hệ số tương quan biến 

tổng (Corrected Item- Total Correlation) ≥ 0,3 thì mới đạt yêu cầu (Nunnally, J. 

(1978). Và giá trị hệ số Cronbach’s Alpha: từ 0,8 đến 1: thang đo rất tốt; từ 0,7 đến 

0,8: tốt; và từ 0,6 trở lên là đủ điều kiện (Hoàng Trọng và Mộng Ngọc, 2008).  

Lưu ý rằng, việc loại bỏ biến quan sát này hay không trong một nhân tố, không 

chỉ đơn thuần nhìn vào giá trị số thống kê mà chúng ta còn phải xem xét giá trị nội 

dung của khái niệm. Nếu nội dung của biến quan sát có ý nghĩa quan trọng thì không 

cần thiết phải loại bỏ biến (bởi vì chúng ta không nhất thiết phải tăng hệ số 

Cronbach’s Alpha mà loại đi một biến có ý nghĩa về nội dung câu hỏi). Trường hợp 

giá trị Cronbach's Alpha if Item Deleted của biến quan sát lớn hơn không quá nhiều 
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so (chênh lệch nhỏ hơn khoảng 0,1) với hệ số Cronbach Alpha của nhân tố nhưng hệ 

số tương quan biến tổng của biến đó lớn hơn 0,3 thì xem xét giữ biến đó lại 

(phamlocblog.com).  

3.3.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 

Phân tích nhân tố khám phá EFA dùng để đánh giá giá trị của thang đo, cụ thể 

đó là xem xét giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. Luận án sử dụng phương pháp phân 

tích nhân tố khám phá EFA để đánh giá giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của thang đo 

các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách, cụ thể như: 

phân tích EFA thang đo các biến độc lập (AT, SN, PBC, TCTN, CLDT và HATT), các 

biến phụ thuộc (SAT và INT). Bằng kỹ thuật phân tích Principal Axis Factoring, tác 

giả sử dụng hệ số KMO; hệ số Bartlett; và một số tiêu chuẩn khác để xác định các 

thang đo đạt yêu cầu. Cụ thể như sau: Hệ số thích hợp KMO nằm trong khoảng 0,5 ≤ 

KMO ≤ 1, nghĩa là trị số của KMO phải đạt giá trị từ 0,5 trở lên là điều kiện trong 

phân tích nhân tố; Kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (Sig. < 0,05) để chứng tỏ 

các biến quan sát có tương quan với nhau. Trị số Eigenvalue ≥ 1 sẽ được giữ lại trong 

mô hình phân tích nhằm để xác định số lượng nhân tố trong phân tích EFA. Tổng 

phương sai trích (Total Variance Explained) ≥ 50% cho biết số nhân tố được trích đại 

diện tốt cho dữ liệu. Hệ số tải nhân tố (Factor Loading) có ý nghĩa thống kê trong 

khoảng từ mức 0,3 đến 0,7. (Hair & cộng sự, 2009). Trong bước này, tác giả sử dụng 

phương pháp trích Principal Axis Factoring với phép quay Promax (phương pháp trích 

này phù hợp để thực hiện phân tích CFA và SEM ở bước tiếp theo) và điểm dừng khi 

trích các yếu tố có eigenvalue lớn hơn 1.  

Như vậy, ta có thể thấy rằng, ở bước kiểm định độ tin cậy thang đo Cronbach’s 

Alpha trước đây là nhằm để đánh giá mối quan hệ giữa các biến trong cùng một nhân 

tố chứ không đánh giá mối quan hệ giữa các biến quan sát ở các nhân tố khác. Còn ở 

bước phân tích EFA này là nhằm để đánh giá mối quan hệ giữa các biến ở tất cả các 

nhân tố khác nhau nhằm tìm ra những biến quan sát bị phân sai nhân tố ngay từ đầu.   

3.3.2.4 Phân tích khẳng định CFA 

Bước tiếp theo của phân tích EFA là phân tích khẳng định CFA (Confirmatory 

Factor Analysis), nhằm kiểm định các biến quan sát đại diện cho các nhân tố tốt đến 

mức nào, cụ thể là khẳng định lại tính đơn biến, đa biến, giá trị hội tụ và phân biệt của 
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bộ thang đo các nhân tố.  Như vậy, có thể thấy, trong quá trình phân tích và giải thích 

kết quả nghiên cứu, có rất nhiều bảng, nhiều thông số, chúng ta cần xem xét những 

giá trị quan trọng. Ở nghiên cứu này, tác giả dựa vào nghiên cứu của Hu & Bentler 

(1999), các chỉ số được xem xét để đánh giá Model Fit như sau: (xem Bảng 3.4).  

Bảng 3.4. Một số hệ số cơ bản đánh giá độ phù hợp mô hình Model Fit  

Stt Chỉ tiêu đánh giá Giá trị phù hợp Ghi chú 

1 Chi bình phương điều chỉnh theo 
bậc tự do 

CMIN/df ≤ 3 tốt ≤ 5 chấp nhận được 

2 Chỉ số thích hợp so sánh 
(Comparative Fit Index) 

CFI ≥ 0,9 tốt CFI ≥ 0,95 rất tốt, 
CFI ≥ 0,8 chấp 
nhận được 

3 Chỉ số độ phù hợp GFI (Goodness-
of-fit index) 

GFI ≥ 0,9 tốt GFI ≥ 0,95 rất tốt 

4 Chỉ số RMSEA (Root Mean Square 
Error Approximation) 

RMSEA ≤ 0,06 tốt ≤ 0,08 chấp nhận 
được 

5 Chỉ số PCLOSE PCLOSE ≥ 0,05 tốt ≥ 0,01 chấp nhận 
được 

Ngoài ra còn có nhiều chi số khác như: chỉ số NFI; RFI; chỉ số IFI; chỉ số TLI… cũng 
để đánh giá độ phù hợp của mô hình. 

Nguồn: Hu và Bentler, 1999 

Đồng thời, tác giả tiếp tục kiểm định độ tin cậy (reliability) và độ chuẩn xác 

(validity) trong phân tích CFA, mục đích là để phát hiện các sai lệch kết quả phân tích 

và đọc được ý nghĩa của dữ liệu thực tế. Các ngưỡng so sánh các chỉ số trên tương ứng 

với các kiểm định về độ tin cậy và độ chuẩn xác như sau (xem Bảng 3.5):  

 Bảng 3.5. Hệ số đánh giá độ tin cậy và độ chuẩn xác trong CFA 

Kiểm định Chỉ tiêu Ghi chú 

Độ tin cậy 

 Hệ số tải chuẩn hóa (Standardized 
Loading Estimates ) >= 0,5  

(lý tưởng là >= 
0,7); 

 Độ tin cậy tổng hợp CR (Composite 
Reliability)  >= 0,7 

 

Độ chuẩn xác 

Tính hội tụ (Convergent) Phương sai trung bình được trích AVE 
(Average Variance Extracted) >= 0,5 

 

Tính phân biệt Phương sai riêng lớn nhất MSV  
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(Discriminant) (Maximum Shared Variance) < 
Phương sai trung bình được trích AVE 
(Average Variance Extracted) 

Square Root of AVE (SQRTAVE) > 
Inter- Construct Correlations  

 

Nguồn: Hair và cộng sự, 2006 

3.3.2.5 Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM 

Mô hình hóa cấu trúc tuyến tính SEM cho phép người nghiên cứu đánh giá 

đồng thời các biến được sử dụng trong mô hình, từ đó có thể đưa ra suy luận tính nhân 

quả gần đúng, cụ thể giúp tác giả đánh giá xem liệu một nguyên nhân được giả thuyết 

trong mô hình có thực sự có tác động bằng cách tính toán hệ số đường dẫn giữa các 

biến hay không. Đồng thời cũng giúp tác giả đo lường tác động trung gian một cách dễ 

dàng các đường dẫn bổ sung trong mô hình giả thuyết; hoặc, có thể cung cấp thông tin 

về mức độ phù hợp của mô hình giả thuyết. Mô hình này sẽ được tác giả thực hiện 

thông qua phân tích cấu trúc hiệp phương sai, nghĩa là các sai số đo lường và mối quan 

hệ cấu trúc giữa các biến nghiên cứu đều được mô hình hóa. Sự phù hợp tổng thể của 

mô hình nghiên cứu được đánh giá thông qua các chỉ số phù hợp. Kết quả phân tích 

SEM ở bước này sẽ giúp tác giả có thể kết luận việc chấp nhận hoặc bác bỏ giả thuyết 

nghiên cứu đã đặt ra. Đồng thời cũng sẽ xác định được mức độ tác động của các biến 

độc lập lên biến phụ thuộc.  

3.3.2.6 Phân tích Bootstrap 

Là phương pháp lấy mẫu lại có thay thế trong đó mẫu ban đầu đóng vai trò 

đám đông, thực hiện với số mẫu lặp lại là N lần. Kết quả ước lượng từ N mẫu được 

tính trung bình và giá trị này có xu hướng gần đến ước lượng của tổng thể. Phân tích 

bootstrap có một số lợi ích và hạn chế, do đó để sử dụng phương pháp bootstrap có 

hiệu quả, cần phải tuân thủ một số nguyên tắc liên quan đến kỹ thuật phân tích này. 

3.3.2.7 Phân tích cấu trúc đa nhóm (multigroup analysis)  

Phân tích cấu trúc đa nhóm nhằm để phân tích tác động điều tiết của 1 biến 

phân loại (phân nhóm), hay nói cách khác: xem mô hình có khác nhau giữa các đối 

tượng khác nhau hay không. Căn cứ vào chênh lệch giá trị Chi- square trong mối ràng 

buộc với bậc tự do df giữa mô hình khả biến (MHKB) và mô hình bất biến (MHBB), 
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các nhà nghiên cứu có thể đánh giá được sự khác biệt một mô hình giữa các đối tượng 

khác nhau hay không (Trương Đình Thái, 2019). 

Với giả thiết đặt ra:  

H0: Không có sự khác biệt giữa hai MHBB và MHKB 

H1: Có sự khác biệt giữa hai MHBB và MHKB  

Ta sẽ thực hiện kiểm định sự khác biệt Chi- square theo bậc tự do giữa hai mô 

hình này. Kết quả cho thấy:  

(1) Nếu H0 không bị bác bỏ, chúng ta sẽ chọn MHBB (mô hình ràng buộc: nếu 

cần xem xét sự khác biệt ở đường dẫn nào, chúng ta sẽ cố định hệ số tác động của 

đường dẫn đó) để giải thích kết quả do mô hình có bậc tự do cao hơn;  

(2) Nếu H0 bị bác bỏ, có nghĩa giữa hai mô hình có sự khác biệt đáng kể, chúng 

ta sẽ chọn MHKB (mô hình không ràng buộc: các hệ số tác động của đường dẫn được 

để tự do) để giải thích kết quả. 

3.3.3 Nghiên cứu định lượng sơ bộ 

Theo quy trình xây dựng và đánh giá thang đo đã trình bày ở đầu Chương 3, sau 

khi đã có được thang đo nháp (sơ bộ), thì ở bước này tác giả sẽ tiến hành nghiên cứu 

định lượng sơ bộ nhằm đánh giá sơ bộ thang đo, cụ thể là đánh giá độ tin cậy thang đo 

và giá trị thang đo. Quy trình này giúp tác giả tránh được các biến rác vì chúng có thể 

tạo nên các nhân tố giả (có thể là biến đo lường nhưng không có quan hệ gì với các 

biến đo lường khác) khi phân tích EFA. 

3.3.3.1 Phân tích đặc điểm của du khách qua khảo sát 

Ở giai đoạn nghiên cứu sơ bộ này, nghiên cứu đã sử dụng một tập dữ liệu gồm 

118 mẫu quan sát được thu thập tại các điểm đến du lịch tại 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu 

và Sóc Trăng (Việt Nam). 

Đặc điểm nhân khẩu học 

Qua phân tích thống kê, ta thấy rằng trong tổng số 118 du khách tham gia trả lời 

bảng câu hỏi, về giới tính người trả lời trong đợt khảo sát thì có 76 du khách nam 

(64,4%) và 42 du khách là nữ (chiếm 35,6%); về tỉnh, thành phố mà du khách đang 

sinh sống và làm việc, nghiên cứu đã phân thành 3 vùng, miền: cụ thể là du khách đến 
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từ khu vực miền nam có 80 người (chiếm 67,8%), miền trung 23 người (chiếm 19,5%) 

và miền bắc là 15 người (chiếm 12,7%); về độ tuổi du khách, chiếm tỷ lệ từ 20% trở 

lên thuộc 2 nhóm tuổi từ 35- 44 tuổi và 45- 54 tuổi… và một số thông tin cá nhân cơ 

bản khác (xem Bảng 3.6). 

Đặc điểm kinh tế- xã hội 

Đối với địa bàn khảo sát, số khách du lịch tham gia khảo sát tại Cà Mau là 37 

người (chiếm 31,4%), Bạc Liêu là 46 người (chiếm 39%) và Sóc Trăng là 35 (chiếm 

29,7%); với nhiều đặc điểm khác nhau về mục đích chuyến đi, về số lần đến du lịch và 

một số đặc điểm khác. Nhìn chung, nguồn khách đến 3 địa phương này tương đối đa 

dạng về độ tuổi, giới tính, vùng miền của cả nước. (xem Bảng 3.6). 

Bảng 3.6. Đặc điểm du khách khi đến 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng     

Stt Nội dung Số người Tỷ lệ % 

Giới 
tính 

Nam 76 64,4 

Nữ 42 35,6 

Tổng cộng 118 100,0 

Nơi sinh 
sống 

Miền nam 80 67,8 

Miền trung 23 19,5 

Miền bắc 15 12,7 

Tổng cộng 118 100,0 

Độ tuổi 

18- 24 tuổi 23 19,5 

25-34 tuổi 17 14,4 

35-44 tuổi 26 22,0 

45-54 tuổi 33 28,0 

55-64 tuổi 19 16,1 

Tổng cộng 118 100,0 

Chuyên 
môn 

Trung cấp 15 12,7 

Cao đẳng 40 33,9 

Đại học 63 53,4 

Tổng cộng 118 100,0 

Nghề 
nghiệp 

Công chức 30 25,4 

Viên chức 10 8,5 

Lĩnh vực kinh doanh 47 39,8 
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Không phải các lĩnh vực trên 31 26,3 

Tổng cộng 118 100,0 

Địa bàn 
khảo sát 

Cà Mau 37 31,4 

Bạc Liêu 46 39,0 

Sóc Trăng 35 29,7 

Tổng cộng 118 100,0 

Mục 
đích 

chuyến 
đi 

Thăm bạn bè, người thân. Sau đó đến điểm du 
lịch này 

15 12,7 

Hội nghị, hội họp. Sau đó đến điểm du lịch này 33 28,0 

Kinh doanh, thị trường. Sau đó đến điểm du lịch 
này 

24 20,3 

Chủ yếu đi thăm quan, du lịch nơi này  40 33,9 

Mục đích khác 6 5,1 

Tổng cộng 118 100,0 

Số lần 
đến nơi 

này 

Lần đầu tiên 55 46,6 

Lần thứ hai 26 22,0 

Lần thứ ba 4 3,4 

Nhiều lần nên không nhớ rõ 33 28,0 

Tổng cộng 118 100,0 

Thời 
gian lưu 

trú 

Đến và về trong ngày, nên không lưu trú lại 76 64,4 

Đến (lưu trú lại 1 đêm) và ngày sau mới về 33 28,0 

Đến (lưu trú lại 2 đêm) và ngày sau mới về 9 7,6 

Tổng cộng 118 100,0 

Phương 
thức 

chuyến 
đi 

Mua tour do công ty du lịch tổ chức 0 0,0 

Tự tổ chức chứ không phải mua tour 118 100,0 

Tổng cộng 118 100,0 

Phương 
tiện 

chuyến 
đi 

Xe gắn máy, môtô 2 bánh 43 36,4 

Xe ô tô của cá nhân, người quen hoặc người thân 19 16,1 

Xe ô tô thuê bao hợp đồng 26 22,0 

Mua vé xe ô tô khách 12 10,2 

Máy bay 18 15,3 

Tổng cộng 118 100,0 

Nguồn: Kết quả khảo sát sơ bộ 118 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 2 năm 2021 
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3.3.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo qua nghiên cứu sơ bộ 

Đối chiếu với lý thuyết kiểm định Cronbach’s Alpha trên, tác giả sẽ dựa trên 

tiêu chuẩn phổ biến để chấp nhận dữ liệu nghiên cứu, cụ thể như sau: mức giá trị hệ 

số này từ 0,6 trở lên, và biến đo lường có hệ số tương quan biến tổng ≥ 0,3 thì biến đó 

đạt yêu cầu.  

(1) Kiểm định độ tin cậy thang đo các biến độc lập 

Kiểm định độ tin cậy thang đo thái độ AT 

Các biến quan sát của thang đo AT đều có hệ số tương quan biến tổng (≥ 0,3) 

nên đạt yêu cầu. Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,845 ≥ 0,6 chứng tỏ thang đo tốt nên có 

thể khẳng định thang đo đạt được độ tin cậy. (xem Bảng 3.7). 

Bảng 3.7. Kết quả kiểm định thang đo thái độ  

Biến 

Trung 
bình 

nếu loại 
biến 

Phương 
sai nếu 

loại biến 

Tương 
quan 
biến 
tổng 

Độ tin cậy 
nếu loại 

biến 
Độ tin cậy 

Số 
biến 

AT1 9,72 3,246 ,761 ,767 

,845 4 
AT2 9,74 3,614 ,629 ,824 

AT3 9,69 3,581 ,698 ,797 

AT4 9,82 3,293 ,646 ,821 

Nguồn: Kết quả khảo sát sơ bộ 118 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 2 năm 2021 

Kiểm định độ tin cậy thang đo chuẩn chủ quan SN 

Các biến quan sát của thang đo SN đều có hệ số tương quan biến tổng (≥ 0,3) 

nên đạt yêu cầu. Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,841 ≥ 0,6 chứng tỏ thang đo tốt nên có 

thể khẳng định thang đo đạt được độ tin cậy. (xem Bảng 3.8). 
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Bảng 3.8. Kết quả kiểm định thang đo tiêu chuẩn chủ quan  

Biến 

Trung 
bình 

nếu loại 
biến 

Phương 
sai nếu 

loại biến 

Tương 
quan 
biến 
tổng 

Độ tin cậy 
nếu loại 

biến 
Độ tin cậy 

Số 
biến 

SN1 12,77 4,810 ,590 ,823 

,841 5 

SN2 12,62 4,255 ,688 ,797 

SN3 12,05 4,596 ,657 ,806 

SN4 12,03 4,555 ,628 ,814 

SN5 12,09 4,478 ,667 ,803 

Nguồn: Kết quả khảo sát sơ bộ 118 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 2 năm 2021 

Kiểm định độ tin cậy thang đo kiểm soát hành vi nhận thức PBC 

Kết quả kiểm định cho thấy, có 1 biến quan sát của thang đo PBC có hệ số 

tương quan biến tổng chưa đạt, đó là biến quan sát PBC5 (< 0,3). Mặt khác, hệ số 

Cronbach’s Alpha nếu loại biến PBC5 này sẽ tăng hơn từ 0,809 lên 0,850 ≥ 0,6 thì sẽ 

đạt yêu cầu về độ tin cậy hơn, nên tác giả quyết định loại bỏ biến PBC5 của thang đo 

(xem Bảng 3.9).  

Bảng 3.9. Kết quả kiểm định thang đo kiểm soát hành vi nhận thức 

Biến 

Trung 
bình 

nếu loại 
biến 

Phương 
sai nếu 

loại biến 

Tương 
quan 
biến 
tổng 

Độ tin cậy 
nếu loại 

biến 
Độ tin cậy 

Số 
biến 

PBC1 13,14 4,261 ,672 ,747 

,809 5 

PBC2 13,76 4,439 ,676 ,746 

PBC3 13,24 4,319 ,702 ,736 

PBC4 13,21 4,784 ,662 ,754 

PBC5 12,88 5,900 ,280 ,850 

Nguồn: Kết quả khảo sát sơ bộ 118 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 2 năm 2021 

Kiểm định độ tin cậy thang đo hình ảnh điểm đến 

Thang đo hình ảnh điểm đến trong nghiên cứu này là loại thang đo đa hướng, 

được đo lường thông qua 3 thành phần hình ảnh điểm đến về tiếp cận tài nguyên và 

nguồn lực, chất lượng danh tiếng và hình ảnh tổng thể của điểm đến. Kết quả kiểm 

định cho thấy các biến quan sát thuộc các nhóm nhân tố đều có hệ số tương quan biến 
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tổng ≥ 0,3 và giá trị Cronbach’s Alpha ≥ 0,6 nên có thể khẳng định thang đo đạt được 

độ tin cậy. (xem Bảng 3.10). 

Bảng 3.10. Kết quả kiểm định thang đo hình ảnh điểm đến 

Biến 

Trung 
bình 

nếu loại 
biến 

Phương 
sai nếu 

loại biến 

Tương 
quan 
biến 
tổng 

Độ tin cậy 
nếu loại biến 

Độ tin cậy 
Số 

biến 

Thang đo tiếp cận tài nguyên và nguồn lực điểm đến TCTN 

TCTN1 9,88 3,456 ,662 ,820 

,848 4 
TCTN2 9,93 3,500 ,708 ,798 

TCTN3 9,92 3,746 ,679 ,811 

TCTN4 9,90 3,596 ,702 ,801 

Thang đo chất lượng và danh tiếng điểm đến CLDT 

CLDT1 13,50 5,620 ,594 ,831 

,847 5 

CLDT2 13,48 5,055 ,699 ,803 

CLDT3 13,54 5,242 ,619 ,826 

CLDT4 13,42 5,186 ,657 ,815 

CLDT5 13,47 5,380 ,715 ,802 

Thang đo hình ảnh tổng thể điểm đến HATT 

HATT1 9,03 2,076 ,694 ,726 

,807 4 
HATT2 8,75 1,935 ,691 ,723 

HATT3 9,56 2,026 ,593 ,774 

HATT4 8,82 2,267 ,524 ,802 

Nguồn: Kết quả khảo sát sơ bộ 118 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 2 năm 2021 

(2) Kiểm định độ tin cậy thang đo các biến phụ thuộc 

Kiểm định độ tin cậy thang đo sự hài lòng SAT 

Các biến quan sát của thang đo SAT đều có hệ số tương quan biến tổng (≥ 0,3) 

nên đạt yêu cầu. Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,942 ≥ 0,6 chứng tỏ thang đo tốt nên có 

thể khẳng định thang đo đạt được độ tin cậy. (xem Bảng 3.11). 
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Bảng 3.11. Kết quả kiểm định thang đo sự hài lòng 

Biến 

Trung 
bình 

nếu loại 
biến 

Phương 
sai nếu 

loại biến 

Tương 
quan 
biến 
tổng 

Độ tin cậy 
nếu loại 

biến 
Độ tin cậy 

Số 
biến 

SAT1 9,60 4,618 ,924 ,904 

,942 4 
SAT2 9,66 5,183 ,764 ,954 

SAT3 9,62 4,905 ,858 ,926 

SAT4 9,61 4,633 ,906 ,910 

Nguồn: Kết quả khảo sát sơ bộ 118 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 2 năm 2021 

Về lý thuyết, hệ số Cronbach’s Alpha = 0,942 càng cao càng tốt (thang đo càng 

có độ tin cậy cao). Tuy nhiên, hệ số Cronbach’s Alpha gần bằng 1 thì không thực sự 

như vậy. Nếu hệ số này quá lớn (> 0,95) chứng tỏ một số biến của thang đo cùng đo 

lường một nội dung của khái niệm nghiên cứu (nghĩa là thang đo không có khác biệt 

nhau), các nhà nghiên cứu gọi đây là hiện tượng trùng lắp trong đo lường. Có thể thấy, 

hệ số này biến thiên trong khoảng [0,7- 0,8] có thể khẳng định thang đo đạt được độ 

tin cậy rất tốt. (Nguyễn Đình Thọ, 2011). 

Như vậy, theo nhận xét của tác giả, thang đo SAT có hệ số Cronbach’s Alpha = 

0,942 tương đối cao, có thể làm cho các biến quan sát không có tính phân biệt, đồng 

thời kiểm tra lại nội dung câu hỏi của 4 biến quan sát nên tác giả quyết định loại bỏ 

biến quan sát SAT1 để hệ số Cronbach’s Alpha giảm xuống còn 0,904. Điều này cũng 

không ảnh hưởng nhiều đến thang đo vì vẫn đảm bảo được số lượng biến quan sát. 

Kiểm định độ tin cậy thang đo ý định quay trở lại INT 

Các biến quan sát của thang đo INT đều có hệ số tương quan biến tổng (≥ 0,3) 

nên đạt yêu cầu. Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,986 ≥ 0,6 chứng tỏ thang đo tốt nên có 

thể khẳng định thang đo đạt được độ tin cậy. (xem Bảng 3.12). 
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Bảng 3.12. Kết quả kiểm định thang đo ý định quay trở lại INT 

Biến 

Trung 
bình 

nếu loại 
biến 

Phương 
sai nếu 

loại biến 

Tương 
quan 
biến 
tổng 

Độ tin cậy 
nếu loại 

biến 
Độ tin cậy 

Số 
biến 

INT1 9,87 6,078 ,956 ,983 

,986 4 
INT2 9,86 5,953 ,974 ,979 

INT3 9,86 6,033 ,951 ,985 

INT4 9,89 6,048 ,973 ,979 

Nguồn: Kết quả khảo sát sơ bộ 118 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 2 năm 2021 

Tương tự như nhận xét thang đo sự hài lòng (SAT) đã nói trên, đối với thang đo 

ý định quay lại (INT) này, theo nhận xét của tác giả, hệ số Cronbach’s Alpha = 0,986 

tương đối cao, có thể làm cho các biến quan sát không có tính phân biệt, đồng thời 

kiểm tra lại nội dung câu hỏi của 4 biến quan sát nên tác giả quyết định loại bỏ biến 

quan sát INT2 để hệ số này giảm xuống còn 0,979. Điều này cũng không ảnh hưởng 

nhiều đến thang đo vì vẫn đảm bảo được số lượng biến quan sát. Qua đánh giá sơ bộ 

độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s alpha. Kết quả cho thấy các thang đo trong 

nghiên cứu đều đạt yêu cầu về độ tin cậy trên cơ sở các tiêu chuẩn lý thuyết đặt ra. 

(xem Bảng 3.13).  

Bảng 3.13. Tổng hợp kết quả Cronbach’s Alpha thang đo các thành phần 

Stt Thang 
đo 

Độ tin cậy Số biến Kết luận Ghi chú 

1 AT ,845 4 Chất lượng tốt  

2 SN ,841 5 Chất lượng tốt  

3 PBC ,850 4 Chất lượng tốt Loại biến PBC5 

4 TCTN ,848 4 Chất lượng tốt  

5 CLDT ,847 5 Chất lượng tốt  

6 HATT ,807 4 Chất lượng tốt  

7 SAT ,904 3 Chất lượng tốt Loại biến SAT1 

8 INT ,979 3 Chất lượng tốt Loại biến INT2 

Tổng cộng 32 Sử dụng khảo sát chính thức 

Nguồn: Kết quả khảo sát sơ bộ 118 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 2 năm 2021 
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3.3.3.3 Phân tích giá trị thang đo qua nghiên cứu sơ bộ 

(1) Tiêu chuẩn đánh giá giá trị thang đo 

Ở nội dung trên, tác giả đã đánh giá được độ tin cậy của thang đo bằng hệ số 

Cronbach’s Alpha, còn ở nội dung này, tác giả sẽ tiến hành đánh giá giá trị các thang 

đo này bằng phương pháp phân tích nhân tố khám phá EFA để xem xét giá trị hội tụ và 

giá trị phân biệt.  

(2) Kết quả EFA thang đo 6 nhân tố biến độc lập 

Hệ số KMO = 0,736 nằm trong khoảng 0,5 ≤ KMO ≤ 1, nghĩa là trị số của 

KMO này đủ điều kiện trong phân tích nhân tố; kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê 

(Sig. = 0,000 < 0,05) khẳng định các biến quan sát có tương quan với nhau. 

Tổng phương sai trích = 57,16% bằng phương pháp Principal Axis Factoring 

cho thấy rằng 6 nhân tố rút trích ra giải thích được 57,16% biến thiên của dữ liệu 

(Total Variance Explained) ≥ 50% cho biết số nhân tố được trích đại diện tốt cho dữ 

liệu và giá trị Eigenvalue dừng ở nhân tố thứ 6 là 1,641 tức lớn hơn 1 và các hệ số tải 

nhân tố đều lớn hơn 0,5. Như đã thảo luận trước, hệ số tải nhân tố phù hợp trong 

khoảng từ mức 0,3 đến 0,7 có ý nghĩa thống kê. Như vậy các điều kiện ràng buộc về 

phân tích nhân tố khám phá các nhân tố biến độc lập đều đạt yêu cầu (xem Bảng 3.14).  

(3) Kết quả EFA thang đo nhân tố biến phụ thuộc (Sự hài lòng và Ý định quay 

trở lại điểm đến) 

EFA thang đo biến phụ thuộc Sự hài lòng 

Hệ số KMO = 0,697 nằm trong khoảng 0,5 ≤ KMO ≤ 1, đủ điều kiện trong 

phân tích nhân tố; kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (Sig. = 0,000 < 0,05) khẳng 

định các biến quan sát có tương quan với nhau trong phân tích nhân tố. Tổng phương 

sai trích = 76,823% theo Principal Axis Factoring cho thấy nhân tố Sự hài lòng rút 

trích ra giải thích được 76,823 biến thiên của dữ liệu và giá trị Eigenvalue 2,3 tức lớn 

hơn 1. Hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5. Như vậy các điều kiện ràng buộc về phân tích 

nhân tố khám phá nhân tố biến phụ thuộc Sự hài lòng đã đạt yêu cầu (xem Bảng 3.14). 

EFA thang đo biến phụ thuộc Ý định quay trở lại 
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Kết quả tương tự, hệ số KMO = 0,785 nằm trong khoảng 0,5 ≤ KMO ≤ 1, đủ 

điều kiện trong phân tích nhân tố; kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (Sig. = 0,000 

< 0,05) khẳng định các biến quan sát có tương quan nhau. Tổng phương sai trích = 

93,82% theo Principal Axis Factoring cho thấy  nhân tố Ý định quay trở lại điểm đến 

rút trích ra giải thích được 93,82% biến thiên của dữ liệu và giá trị Eigenvalue 2,81 tức 

lớn hơn 1. Hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5. Như vậy các điều kiện ràng buộc về phân tích 

nhân tố khám phá nhân tố biến phụ thuộc Ý định quay trở lại điểm đến đã đạt yêu cầu 

(xem Bảng 3.14). 

Bảng 3.14. Ma trận Pattern Matrixa nhân tố đã xoay theo phép xoay Promax 

with Kaiser Normalization  

Biến 

Nhân tố 

Biến độc lập Biến phụ thuộc 

1 2 3 4 5 6 7 8 

HAĐĐ 
về chất 
lượng 

và 
danh 
tiếng 

Chuẩn 
chủ 

quan 

Thái 
độ 

Kiểm 
soát 
hành 

vi 
nhận 
thức 

HAĐĐ 
về tiếp 
cận tài 
nguyên 

và 
nguồn 

lực 

HAĐĐ 
về tổng 

thể 

Sự hài 
lòng  

Ý định 
quay 

trở lại 
điểm 
đến 

CLDT5 ,825          

CLDT2 ,784          

CLDT1 ,704          

CLDT4 ,693          

CLDT3 ,642          

SN3  ,783         

SN5  ,772         

SN2  ,744         

SN1  ,655         

SN4  ,642         

AT1   ,897        

AT3   ,800        

AT4   ,693        

AT2   ,671        

PBC3    ,779       
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PBC1    ,777       

PBC2    ,765       

PBC4    ,758       

TCTN2     ,830      

TCTN3     ,785      

TCTN4     ,756      

TCTN1     ,689      

HATT1      ,804     

HATT2      ,787     

HATT3      ,675     

HATT4      ,614     

SAT4       ,990  

SAT2       ,818  

SAT3       ,810  

INT4         ,974 

INT1         ,974 

INT3         ,957 

Tổng phương sai trích (%) = 57,16% ≥ 50% 76,82 93,82 

Eigenvalues = 1,641 ≥ 1 2,3 2,81 

Hệ số KMO (0,5 ≤ KMO ≤ 1); Hệ số KMO = 0,736 0,697 0,785 

Phương pháp trích: Principal Axis Factoring. 

Phép xoay: Promax with Kaiser Normalization. 

Nguồn: Kết quả khảo sát sơ bộ 118 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 2 năm 2021 

3.3.4 Thảo luận kết quả nghiên cứu định lượng sơ bộ 

Kết quả Crobach’s Alpha các thang đo nghiên cứu cho thấy, hầu hết đều đạt 

được độ tin cậy theo tiêu chuẩn đặt ra, riêng có 1 số thang đo cần phải điều chỉnh lại, 

cụ thể như sau: 

(1) Thang đo kiểm soát hành vi nhận thức PBC với 5 biến quan sát, kiểm định 

Crobach’s Alpha có 1 biến quan sát PBC5 có hệ số tương quan biến tổng chưa đạt (< 

0,3). Mặt khác, hệ số Cronbach’s Alpha nếu loại biến PBC5 này sẽ tăng hơn từ 0,809 

lên 0,850 ≥ 0,6. Tác giả quyết định loại bỏ biến quan sát PBC5 của thang đo. Kết luận, 
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thang đo kiểm soát hành vi nhận thức đã được điều chỉnh lại còn 4 biến quan sát trong 

bước nghiên cứu chính thức. 

(2) Thang đo sự hài lòng SAT với 4 biến quan sát, kiểm định Crobach’s Alpha 

mặc dù 4 biến quan sát SAT đều có hệ số tương quan biến tổng đạt yêu cầu (> 0,3). 

Tuy nhiên, hệ số Cronbach’s Alpha = 0,924 (tương đối cao), điều này có thể là các 

biến quan sát có khả năng trùng lắp nội dung hỏi nên tác giả quyết định loại bỏ biến 

SAT1. Kết luận, thang đo sự hài lòng (SAT) được điều chỉnh lại còn 3 biến quan sát 

trong bước nghiên cứu chính thức. 

(3) Tương tự như thang đo sự hài lòng, đối với thang đo ý định quay lại điểm 

đến du lịch INT, hệ số Cronbach’s Alpha = 0,986 (tương đối cao), tác giả quyết định 

loại bỏ biến INT2. Kết luận, thang đo ý định quay lại điểm đến du lịch (INT) cũng 

được điều chỉnh lại còn 3 biến quan sát trong bước nghiên cứu chính thức. 

(4) Tiếp theo, kết quả EFA các nhân tố trong mô hình nghiên cứu được thực 

hiện theo phương pháp Principal Axis Factoring, phép xoay Promax đã trích được 8 

nhân tố (6 biến độc lập và 2 biến phụ thuộc), về mặt số lượng các thành phần đã đạt 

yêu cầu đặt ra. Mặt khác, các biến quan sát cũng đều nằm ở những thành phần theo giả 

thuyết ban đầu, tất cả các biến quan sát đều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5. Do đó, 

các thang đo này đã đạt được tính hội tụ và phân biệt.  

3.3.5 Kết luận về kết quả nghiên cứu sơ bộ 

Qua số liệu sơ cấp được khảo sát tại địa bàn nghiên cứu với các phân tích 

Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA, kết quả nghiên cứu định lượng 

sơ bộ cho thấy các thang đo có sự điều chỉnh lại như sau: (1) Thang đo kiểm soát hành 

vi nhận thức PBC có 1 biến quan sát PBC5 được loại bỏ; (2) Thang đo sự hài lòng 

SAT có 1 biến SAT1 được loại bỏ; và, (3) Thang đo ý định quay lại điểm đến du lịch 

INT có 1 biến quan sát INT2 được loại bỏ. Như vậy, tác giả đã xác định và điều chỉnh 

còn lại 32 biến quan sát (so với 35 biến ban đầu) để đưa vào các phân tích trong 

nghiên cứu tiếp theo (xem Phụ lục 12). 

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 

Chương này đã trình bày phương pháp thiết kế nghiên cứu luận án. Kết quả 

chương 3 đã thiết kế được qui trình nghiên cứu, thực hiện phương pháp nghiên cứu 
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định tính để hoàn thiện mô hình nghiên cứu và cũng xác định được bộ thang đo các 

nhân tố, sau cùng là thực hiện nghiên cứu định lượng sơ bộ để đánh giá độ tin cậy và 

giá trị của bộ thang đo, nhằm mục tiêu phục vụ cho nghiên cứu định lượng chính thức 

ở Chương 4. 
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CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

Chương 4 trình bày kết quả phân tích dữ liệu sơ cấp được thu thập: thống kê 

mô tả, đánh giá độ tin cậy thang đo; đánh giá giá trị thang đo, phân tích khẳng định, 

mô hình cấu trúc tuyến tính, phân tích Bootstrap và phân tích đa nhóm. Trên cơ sở đó, 

phân tích được mối quan hệ giữa các biến số trong mô hình nghiên cứu có đạt yêu cầu 

theo giả thuyết nghiên cứu đã đưa ra hay không. 

4.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU  

Trên cơ sở đã được xác định được vấn đề nghiên cứu đặt ra ở chương 1, để phù 

hợp với mục tiêu và phạm vi nghiên cứu, đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long 

(Việt Nam), tác giả chỉ chọn ra 3 tỉnh ven biển tây nam Sông Hậu là Cà Mau, Bạc Liêu 

và Sóc Trăng để tiến hành khảo sát (xem Bảng 4.1 và 4.2).  

4.1.1 Một số nét về vị trí địa lý tỉnh Cà Mau 

Cà Mau là tỉnh tận cùng phía nam của Việt Nam có diện tích tự nhiên là 5.331,6 

km2 chiếm khoảng 13% diện tích vùng đồng bằng sông Cửu Long và chiếm khoảng 

1,6% diện tích cả nước. Cà Mau có Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và U Minh Hạ, nhiều 

di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng đã được xếp hạng cấp quốc gia, hệ thống biển, đảo khá 

phong phú với phong cảnh thiên nhiên đẹp. Với tiềm năng của rừng và biển, hệ sinh 

thái động vật, thực vật phong phú và đa dạng đã có nhiều lợi thế phát triển kinh tế, 

trong đó đáng kể nhất chính là hoạt động xuất khẩu thủy sản. Trong lĩnh vực du lịch, 

đến thời điểm năm 2021, tỉnh Cà Mau nhiều khu du lịch như: Khai Long, Đất Mũi, 

Hòn Đá Bạc và Sông Trẹm… cùng với nhiều điểm du lịch cộng đồng tập trung tại 

Ngọc Hiển, Trần Văn Thời, Thới Bình và thành phố Cà Mau  đã thu hút được nhiều du 

khách đến thăm quan, du lịch… (theo www.camau.gov.vn). 

4.1.2 Một số nét về vị trí địa lý tỉnh Bạc Liêu 

Bạc Liêu là một tỉnh liền kề với tỉnh Cà Mau, miền đất cực nam của Việt Nam, 

có diện tích tự nhiên khoảng 2.585,3 km2. Tỉnh Bạc Liêu có chung địa giới nối với một 

số tỉnh như Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Cà Mau. Bờ biển Bạc Liêu dài khoảng 

56 km. Về nghệ thuật đờn ca tài tử, Tỉnh Bạc Liêu có thể được xem là “cái nôi” của bộ 

môn nghệ thuật này- một Di sản văn hóa phi vật thể đã được Tổ chức Giáo dục, Khoa 
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học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc công nhận. Bạc liêu có nhiều di tích lịch sử- văn 

hóa có giá trị như: Di tích lịch sử đồng Nọc Nạng, Lễ hội Nghinh Ông, di tích kiến 

trúc nhà Công tử Bạc Liêu, nhà thờ Cha Diệp… (theo www.baclieu.gov.vn). 

4.1.3 Một số nét về vị trí địa lý tỉnh Sóc Trăng 

Sóc Trăng là tỉnh thuộc vùng châu thổ đồng bằng sông Cửu Long, giao thông 

nằm trên tuyến Quốc lộ 1, có vị trí địa lý tiếp giáp liền kề một số tỉnh như Bạc Liêu, 

Hậu Giang, Trà Vinh. Ngành du lịch Sóc Trăng có nét đặc trưng du lịch gắn với những 

ngôi chùa (ở thời điểm năm 2019, tỉnh có 34 di tích cấp tỉnh và 8 di tích cấp Quốc gia). 

Bên cạnh đó, ngoài điều kiện du lịch về sinh thái, Sóc Trăng cũng có nhiều lễ hội 

mang nét đặc trưng vùng biển… (theo www.soctrang.gov.vn). 

Bảng 4.1. Số đơn vị hành chính 3 tỉnh 

Tỉnh TP thuộc tỉnh Huyện Phường Xã 

Sóc Trăng 1 8 17 80 

Bạc Liêu 1 5 10 49 

Cà Mau 1 8 10 82 

Nguồn: Niên giám thống kê 2018, Tổng cục Thống kê Việt Nam 

Bảng 4.2. Diện tích, dân số và mật độ dân số 3 tỉnh 

Tỉnh 
Năm 2018 

Diện tích 
(Km2) 

Dân số trung bình 
(Nghìn người) 

Mật độ dân số 
(Người/km2) 

Cà Mau 5.221 1.230 236 

Bạc Liêu 2.669 897 336 

Sóc Trăng 3.312 1.316 397 

Nguồn: Niên giám thống kê 2018, Tổng cục Thống kê Việt Nam 

4.2 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC  

Sau khi tiến hành nghiên cứu định lượng sơ bộ, tác giả tiếp tục điều chỉnh lại 

bảng câu hỏi, và tiến hành thu thập dữ liệu để thực hiện nghiên cứu chính thức. Như 

vậy, ở nội dung nghiên cứu này, tác giả cũng thực hiện tương tự ở bước nghiên cứu sơ 

bộ và sẽ được bổ sung thêm một số kỹ thuật phân tích tiếp theo, kết quả cụ thể sau: 
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4.2.1 Phân tích đặc điểm du khách qua khảo sát nghiên cứu chính thức 

Nghiên cứu sử dụng một tập dữ liệu gồm 443 mẫu quan sát thu thập tại các 

điểm đến du lịch tại 3 tỉnh: Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam).  

4.2.1.1 Đặc điểm nhân khẩu học 

Kết quả phân tích thống kê cho thấy, trong tổng số 443 du khách tham gia trả 

lời bảng câu hỏi, về giới tính người trả lời trong đợt khảo sát thì có 292 du khách nam 

(65,9%) và 151 du khách là nữ (chiếm 34,1%); về tỉnh, thành phố mà du khách đang 

sinh sống và làm việc, nghiên cứu đã phân thành 3 vùng, miền: cụ thể là du khách đến 

từ khu vực miền nam có 300 người (chiếm 67,7%), miền trung 90 người (chiếm 

20,3%)  và miền bắc là 53 người (chiếm 12%); về độ tuổi du khách, chiếm tỷ lệ từ 

20% trở lên thuộc 2 nhóm tuổi từ 35- 44 tuổi và 45- 54 tuổi… và một số thông tin cá 

nhân cơ bản khác (xem Bảng 4.3). 

4.2.1.2 Đặc điểm kinh tế- xã hội 

Về địa bàn khảo sát, số khách du lịch tham gia khảo sát tại Cà Mau là 154 

người (chiếm 34,8%), Bạc Liêu là 155 người (chiếm 35%) và Sóc Trăng là 134 (chiếm 

30,2%); với đặc điểm khác nhau về mục đích chuyến đi, số lần đi du lịch, thời gian lưu 

trú và một số đặc điểm khác. Cũng như đợt khảo sát trước đó, nhìn chung, nguồn 

khách đến 3 địa phương này tương đối đa dạng về độ tuổi, giới tính, vùng miền của cả 

nước. (xem Bảng 4.3). 

Bảng 4.3. Đặc điểm du khách khi đến 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng     

Stt Nội dung Số người Tỷ lệ % 

Giới 
tính 

Nam 292 65,9 

Nữ 151 34,1 

Tổng cộng 443 100,0 

Nơi sinh 
sống 

Miền nam 300 67,7 

Miền trung 90 20,3 

Miền bắc 53 12,0 

Tổng cộng 443 100,0 

Độ tuổi 

18- 24 tuổi 88 19,9 

25-34 tuổi 64 14,4 

35-44 tuổi 93 21,0 
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45-54 tuổi 124 28,0 

55-64 tuổi 74 16,7 

Tổng cộng 443 100,0 

Chuyên 
môn 

Trung cấp 56 12,6 

Cao đẳng 153 34,5 

Đại học 234 52,8 

Tổng cộng 443 100,0 

Nghề 
nghiệp 

Công chức 112 25,3 

Viên chức 46 10,4 

Lĩnh vực kinh doanh 169 38,1 

Không phải các lĩnh vực trên 116 26,2 

Tổng cộng 443 100,0 

Địa bàn 
khảo sát 

Cà Mau 154 34,8 

Bạc Liêu 155 35,0 

Sóc Trăng 134 30,2 

Tổng cộng 443 100,0 

Mục 
đích 

chuyến 
đi 

Thăm bạn bè, người thân. Sau đó đến điểm du 
lịch này 59 13,3 

Hội nghị, hội họp. Sau đó đến điểm du lịch này 115 26,0 
Kinh doanh, thị trường. Sau đó đến điểm du lịch 
này 89 20,1 

Chủ yếu đi thăm quan, du lịch nơi này  161 36,3 

Mục đích khác 19 4,3 

Tổng cộng 443 100,0 

Số lần 
đến nơi 

này 

Lần đầu tiên 210 47,4 

Lần thứ hai 96 21,7 

Lần thứ ba 15 3,4 

Nhiều lần nên không nhớ rõ 122 27,5 

Tổng cộng 443 100,0 

Thời 
gian lưu 

trú 

Đến và về trong ngày, nên không lưu trú lại 292 65,9 

Đến (lưu trú lại 1 đêm) và ngày sau mới về 118 26,6 

Đến (lưu trú lại 2 đêm) và ngày sau mới về 33 7,4 

Tổng cộng 443 100,0 

Phương Mua tour do công ty du lịch tổ chức 14 3,2 
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thức 
chuyến 

đi 

Tự tổ chức chứ không phải mua tour 429 96,8 

Tổng cộng 443 100,0 

Phương 
tiện 

chuyến 
đi 

Xe gắn máy, môtô 2 bánh 163 36,8 

Xe ô tô của cá nhân, người quen hoặc người thân 66 14,9 

Xe ô tô thuê bao hợp đồng 96 21,7 

Mua vé xe ô tô khách 44 9,9 

Máy bay 74 16,7 

Tổng cộng 443 100,0 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 

4.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo qua nghiên cứu chính thức 

Đối chiếu với các tiêu chuẩn kiểm định Cronbach’s Alpha trên, trong nghiên 

cứu chính thức, tác giả cũng dựa trên tiêu chuẩn để chấp nhận dữ liệu nghiên cứu, cụ 

thể hệ số Cronbach’s Alpha từ 0,6 trở lên, và biến đo lường có hệ số tương quan biến 

tổng ≥ 0,3 là đạt yêu cầu.  

4.2.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo các biến độc lập 

(1) Kiểm định độ tin cậy thang đo thái độ AT 

Các biến quan sát của thang đo AT đều có hệ số tương quan biến tổng (≥ 0,3) 

nên đạt yêu cầu. Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,838 ≥ 0,6 chứng tỏ thang đo tốt nên có 

thể khẳng định thang đo đạt được độ tin cậy. (xem Bảng 4.4). 

Bảng 4.4. Kết quả kiểm định thang đo thái độ   

Biến 

Trung 
bình 

nếu loại 
biến 

Phương 
sai nếu 

loại biến 

Tương 
quan 
biến 
tổng 

Độ tin cậy 
nếu loại 

biến 
Độ tin cậy 

Số 
biến 

AT1 9,99 3,373 ,739 ,764 

,838 4 
AT2 10,01 3,480 ,681 ,790 

AT3 10,00 3,713 ,622 ,815 

AT4 10,05 3,550 ,640 ,808 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 
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(2) Kiểm định độ tin cậy thang đo tiêu chuẩn chủ quan SN 

Các biến quan sát của thang đo SN đều có hệ số tương quan biến tổng (≥ 0,3) 

nên đạt yêu cầu. Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,865 ≥ 0,6 chứng tỏ thang đo tốt nên có 

thể khẳng định thang đo đạt được độ tin cậy. (xem Bảng 4.5). 

Bảng 4.5. Kết quả kiểm định thang đo tiêu chuẩn chủ quan   

Biến 

Trung 
bình 

nếu loại 
biến 

Phương 
sai nếu 

loại biến 

Tương 
quan 
biến 
tổng 

Độ tin cậy 
nếu loại 

biến 
Độ tin cậy 

Số 
biến 

SN1 12,89 5,623 ,661 ,843 

,865 5 
SN2 12,74 5,419 ,712 ,830 

SN3 12,24 5,323 ,715 ,829 

SN4 12,17 5,497 ,643 ,847 

SN5 12,22 5,133 ,702 ,833   

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 

  (3) Kiểm định độ tin cậy thang đo kiểm soát hành vi nhận thức PBC 

Các biến quan sát của thang đo PBC đều có hệ số tương quan biến tổng (≥ 0,3) 

nên đạt yêu cầu. Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,846 ≥ 0,6 chứng tỏ thang đo tốt nên có 

thể khẳng định thang đo đạt được độ tin cậy. (xem Bảng 4.6). 

Bảng 4.6. Kết quả kiểm định thang đo kiểm soát hành vi nhận thức 

Biến 

Trung 
bình 

nếu loại 
biến 

Phương 
sai nếu 

loại biến 

Tương 
quan 
biến 
tổng 

Độ tin cậy 
nếu loại biến 

Độ tin cậy 
Số 

biến 

PBC1 9,60 3,295 ,670 ,811 

,846 4 
PBC2 10,12 3,363 ,682 ,805 

PBC3 9,66 3,343 ,705 ,795 

PBC4 9,57 3,549 ,677 ,808 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 

(4) Kiểm định độ tin cậy thang đo hình ảnh điểm đến  

Thang đo hình ảnh trong nghiên cứu này là loại thang đo đa hướng, được đo 

lường thông qua 3 thành phần hình ảnh điểm đến về tiếp cận tài nguyên và nguồn lực, 
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hình ảnh điểm đến về chất lượng và danh tiếng; và, hình ảnh tổng thể của điểm đến. 

Kết quả kiểm định cho thấy các biến quan sát thuộc các nhóm nhân tố đều có hệ số 

tương quan biến tổng ≥ 0,3 và giá trị Cronbach’s Alpha ≥ 0,6 nên có thể khẳng định 

thang đo đạt yêu cầu về độ tin cậy. (xem Bảng 4.7). 

Bảng 4.7. Kết quả kiểm định thang đo hình ảnh điểm đến 

Biến 

Trung 
bình 

nếu loại 
biến 

Phương 
sai nếu 

loại biến 

Tương 
quan 
biến 
tổng 

Độ tin cậy 
nếu loại 

biến 
Độ tin cậy 

Số 
biến 

Hình ảnh điểm đến về khả năng tiếp cận tài nguyên và nguồn lực TCTN 

TCTN1 10,07 3,486 ,670 ,814 

,847 4 
TCTN2 10,10 3,625 ,691 ,804 

TCTN3 10,13 3,604 ,672 ,812 

TCTN4 10,13 3,634 ,710 ,796 

Hình ảnh điểm đến về Chất lượng và danh tiếng CLDT 

CLDT1 13,45 5,714 ,541 ,816 

,828 5 
CLDT2 13,37 5,391 ,615 ,796 

CLDT3 13,38 5,400 ,605 ,799 

CLDT4 13,36 5,123 ,673 ,779 

CLDT5 13,44 5,310 ,688 ,776   

Hình ảnh điểm đến về tổng thể HATT 

HATT1 9,00 2,253 ,679 ,769 

,826 4 
HATT2 8,71 2,094 ,727 ,745 

HATT3 9,54 2,167 ,629 ,793 

HATT4 8,80 2,408 ,577 ,813 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 

4.2.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo các biến phụ thuộc 

(1) Kiểm định độ tin cậy thang đo sự hài lòng SAT 

Các biến quan sát của thang đo SAT đều có hệ số tương quan biến tổng (≥ 0,3) 

nên đạt yêu cầu. Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,879 ≥ 0,6 chứng tỏ thang đo tốt nên có 

thể khẳng định thang đo đạt được độ tin cậy. (xem Bảng 4.8). 
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Bảng 4.8. Kết quả kiểm định thang đo sự hài lòng 

Biến 

Trung 
bình 

nếu loại 
biến 

Phương 
sai nếu 

loại biến 

Tương 
quan 
biến 
tổng 

Độ tin cậy 
nếu loại 

biến 
Độ tin cậy 

Số 
biến 

SAT1 6,64 2,136 ,776 ,820 

,879 3 SAT2 6,60 2,163 ,695 ,894 

SAT3 6,61 2,007 ,832 ,768 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 

(2) Kiểm định độ tin cậy thang đo ý định quay trở lại INT 

Các biến quan sát của thang đo INT đều có hệ số tương quan biến tổng (≥ 0,3) 

nên đạt yêu cầu. Hệ số Cronbach’s Alpha = 0,910 ≥ 0,6 chứng tỏ thang đo tốt nên có 

thể khẳng định thang đo đạt được độ tin cậy. (xem Bảng 4.9). 

Bảng 4.9. Kết quả kiểm định thang đo ý định quay trở lại 

Biến 

Trung 
bình 

nếu loại 
biến 

Phương 
sai nếu 

loại biến 

Tương 
quan 
biến 
tổng 

Độ tin cậy 
nếu loại 

biến 
Độ tin cậy 

Số 
biến 

INT1 6,59 1,921 ,837 ,855 

,910 3 INT2 6,57 1,997 ,803 ,883 

INT3 6,58 1,941 ,817 ,872 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 

Qua đánh giá sơ bộ độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s alpha. Kết quả 

cho thấy các thang đo trong nghiên cứu đều đạt yêu cầu về độ tin cậy do các hệ số 

Cronbach’s alpha đều lớn hơn 0,6 và hệ số tương quan biến tổng đều lớn hơn 0,3. 

(xem Bảng 4.10). 
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Bảng 4.10. Tổng hợp kết quả Cronbach’s Alpha thang đo các thành phần 

Stt Thang đo Độ tin cậy Số biến Kết luận 

1 AT ,838 4 Chất lượng tốt 
2 SN ,865 5 Chất lượng tốt 
3 PBC ,846 4 Chất lượng tốt 
4 TCTN ,847 4 Chất lượng tốt 
5 CLDT ,828 5 Chất lượng tốt 
6 HATT ,826 4 Chất lượng tốt 
7 SAT ,879 3 Chất lượng tốt 
8 INT ,910 3 Chất lượng tốt 

Tổng cộng 32  

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 

4.2.3 Phân tích giá trị thang đo qua nghiên cứu chính thức  

Tác giả sẽ tiến hành đánh giá giá trị các thang đo này bằng phương pháp phân 

tích nhân tố khám phá EFA, sử dụng phương pháp trích Principal Axis Factoring với 

phép quay Promax và điểm dừng khi trích các yếu tố có eigenvalue lớn hơn 1. Tiêu 

chuẩn trong phân tích EFA cũng đã trình bày ở bước nghiên cứu sơ bộ, trong bước 

nghiên cứu chính thức này, tác giả chỉ thực hiện việc đối chiếu với các tiêu chuẩn đã 

trình bày.  

4.2.3.1 Kết quả EFA thang đo các nhân tố biến độc lập và biến phụ thuộc 

(1) Kết quả EFA thang đo 6 nhân tố biến độc lập 

Kết quả EFA trong nghiên cứu chính thức cho thấy hệ số KMO = 0,810 nằm 

trong khoảng 0,5 ≤ KMO ≤ 1, đủ điều kiện trong phân tích nhân tố; kiểm định Bartlett 

có ý nghĩa thống kê (Sig. = 0,000 < 0,05) khẳng định các biến quan sát có tương quan 

với nhau. Tổng phương sai trích = 56,28% theo Principal Axis Factoring cho thấy rằng 

6 nhân tố rút trích ra giải thích được 56,28% biến thiên của dữ liệu (Total Variance 

Explained) ≥ 50% cho biết số nhân tố được trích đại diện tốt cho dữ liệu và giá trị 

Eigenvalue dừng ở nhân tố thứ 6 là 1,486 tức lớn hơn 1 và các hệ số tải nhân tố đều 

lớn hơn 0,5 (phù hợp tiêu chuẩn của lý thuyết). Như vậy các điều kiện ràng buộc về 

phân tích nhân tố khám phá các nhân tố biến độc lập đều đạt yêu cầu (xem Bảng 4.11).  
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(2) Kết quả EFA thang đo nhân tố biến phụ thuộc (Sự hài lòng và Ý định quay 

trở lại điểm đến) 

EFA thang đo biến phụ thuộc Sự hài lòng 

Tiếp tục, hệ số KMO = 0,706 nằm trong khoảng 0,5 ≤ KMO ≤ 1, đủ điều kiện 

trong phân tích nhân tố; kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (Sig. = 0,000 < 0,05) 

khẳng định các biến quan sát có tương quan với nhau; Tổng phương sai trích = 72,06% 

theo Principal Axis Factoring cho thấy nhân tố Sự hài lòng rút trích ra giải thích được 

72,06% biến thiên của dữ liệu và giá trị Eigenvalue 2,162 tức lớn hơn 1. Hệ số tải nhân 

tố lớn hơn 0,5. Như vậy các điều kiện ràng buộc về phân tích nhân tố khám phá nhân 

tố biến phụ thuộc Sự hài lòng đã đạt yêu cầu (xem Bảng 4.11). 

EFA thang đo biến phụ thuộc Ý định quay trở lại 

Tương tự, hệ số KMO = 0,755 nằm trong khoảng 0,5 ≤ KMO ≤ 1, đủ điều kiện 

trong phân tích nhân tố; kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (Sig. = 0,000 < 0,05) 

khẳng định các biến quan sát có tương quan với nhau trong phân tích nhân tố. Tổng 

phương sai trích = 77,098% theo Principal Axis Factoring cho thấy nhân tố Ý định 

quay trở lại điểm đến rút trích ra giải thích được 77,098% biến thiên của dữ liệu và giá 

trị Eigenvalue 2,313 tức lớn hơn 1. Hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5. Như vậy các điều 

kiện ràng buộc về phân tích nhân tố khám phá nhân tố biến phụ thuộc Ý định quay trở 

lại điểm đến đã đạt yêu cầu (xem Bảng 4.11). 

Bảng 4.11. Ma trận Pattern Matrixa nhân tố đã xoay theo phép xoay Promax 

with Kaiser Normalization 

Biến 

Nhân tố 

Biến độc lập Biến phụ thuộc 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Chuẩn 
chủ 

quan 

HAĐĐ 
về 

Chất 
lượng 

và 
danh 
tiếng 

Kiểm 
soát 
hành 

vi 
nhận 
thức 

HAĐĐ 
về 

Tiếp 
cận tài 
nguyên 

và 
nguồn 

lực 

Thái 
độ 

HAĐĐ 
về tổng 

thể 

Sự hài 
lòng 

Ý định 
quay 

trở lại 
điểm 
đến 

SN3 ,793               

SN5 ,792               
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SN2 ,790               

SN1 ,719               

SN4 ,662               

CLDT5   ,780             

CLDT4   ,736             

CLDT2   ,696             

CLDT1   ,653             

CLDT3   ,649             

PBC3     ,790           

PBC4     ,783           

PBC2     ,740           

PBC1     ,722           

TCTN2       ,808         

TCTN4       ,788         

TCTN3       ,756         

TCTN1       ,696         

AT1         ,841       

AT2         ,759       

AT4         ,709       

AT3         ,705       

HATT2           ,825     

HATT1           ,769     

HATT3           ,710     

HATT4           ,655     

SAT3            ,947   

SAT1             ,853   

SAT2             ,733   

INT1               ,904 

INT3               ,875 

INT2               ,855 

Tổng phương sai trích (%) = 56,28% ≥ 50% 72,06 77,098 

Eigenvalues = 1,486 ≥ 1 2,16 2,31 

Hệ số KMO (0,5 ≤ KMO ≤ 1); Hệ số KMO = 0,810 0,706 0,755 
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Phương pháp trích: Principal Axis Factoring. 
Phép xoay: Promax with Kaiser Normalization. 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 

4.2.3.2 Thảo luận kết quả phân tích Crobach’s Alpha và EFA 

Kết quả Crobach’s Alpha các thang đo nghiên cứu cho thấy tất cả các thang đo 

các nhân tố đều đạt được độ tin cậy theo tiêu chuẩn đặt ra. Mặt khác, kiểm định giá trị 

thang đo cũng đạt yêu cầu, cụ thể, kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA, theo 

phương pháp Principal Axis Factoring, phép xoay Promax đã trích được 8 nhân tố (6 

biến độc lập và 2 biến phụ thuộc). Trên cơ sở này, tác giả sẽ tiếp tục thực hiện phân 

tích nhân tố khẳng định CFA. 

4.2.4 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 

4.2.4.1 Kết quả kiểm định CFA 

Mô hình nghiên cứu ý định quay trở lại điểm đến du lịch được giả thuyết như 

sau: (1) Mô hình nghiên cứu có thể được giải thích bởi 8 nhân tố thuộc về thái độ; 

chuẩn chủ quan; kiểm soát hành vi nhận thức; hình ảnh điểm đến về khả năng tiếp cận 

tài nguyên và nguồn lực; về chất lượng và danh tiếng; và về tổng thể của hình ảnh 

điểm đến; (2) Mỗi chỉ báo có hệ số tải khác 0 lên các nhân tố để đo lường và hệ số tải 

bằng 0 lên tất cả các nhân tố khác; (3) Giữa 8 nhân tố có mối tương quan; (4) Không 

có tương quan giữa các sai số (xem Hình 4.1). 



84 
 

 

Hình 4.1. Kết quả CFA các nhân tố (mô hình với dữ liệu ban đầu) 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 

Với kết quả CFA tại hình 4.1, đối chiếu với các tiêu chuẩn về giá trị tối ưu của 

mô hình, cho thấy mô hình tương thích với dữ liệu thực tế: Chi- square = 934,430; df 

= 436; P = 0,000; Chi-square/df = 2,143; GFI = 0,885; CFI = 0,929; RMSEA = 0,051. 

Mặc dù giá trị GFI = 0,885 ≤ 0,9, tuy nhiên theo Baumgartner và Homburg (1995); 
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Doll, Xia, và Torkzadeh (1994), vẫn có thể chấp nhận, điều này xảy ra có thể do sự 

giới hạn về cỡ mẫu hoặc ảnh hưởng bởi các mối quan hệ giữa các biến số nên trị số 

GFI khó đạt được mức 0,9. Do đó, mức giá trị tối thiểu 0,8 vẫn được chấp nhận (hệ số 

này trong mô hình = 0,885 và sự chênh lệch rất nhỏ).  

Tiếp tục phân tích độ tin cậy thang đo được đảm bảo, cụ thể: hệ số tải chuẩn 

hóa (SLE) các biến quan sát có của mô hình này là từ 0,5 trở lên; độ tin cậy tổng hợp 

giá trị (CR) đều lớn hơn 0,7. 

Đối với phân tích độ chuẩn xác thang đo, thì tính hội tụ chưa được đảm bảo, cụ 

thể: chỉ số giá trị AVE của 7 biến quan sát đều lớn hơn 0,5; riêng AVE của biến quan 

sát CLDT = 0,494 < 0,5. Ngoài ra, tất cả giá trị MSV đều nhỏ hơn AVE, các giá 

trị SQRTAVE đều lớn hơn tất cả các hệ số tương quan (Inter-Construct Correlations) 

giữa biến đó với các biến còn lại trong mô hình, vì vậy tính phân biệt được đảm bảo 

(xem Bảng 4.12 và 4.13). Kết luận, tác giả sẽ tiến hành kiểm định lại mô hình này 

bằng cách loại bỏ biến quan sát CLDT1 có hệ số tải nhân tố thấp nhất so với các biến 

còn lại trong thang đo CLDT. 

Bảng 4.12. Giá trị CR, AVE, MSV và MaxR(H)  

Stt Biến quan sát 
Giá trị 

CR AVE MSV MaxR(H) 

1 Sự hài lòng SAT 0,887 0,725 0,254 0,908 

2 Chuẩn chủ quan SN 0,866 0,564 0,176 0,868 

3 
Hình ảnh điểm đến về chất 
lượng và danh tiếng CLDT 

0,829 0,494 0,178 0,836 

4 
Kiểm soát hành vi nhận thức 
PBC 

0,847 0,581 0,125 0,848 

5 
Hình ảnh điểm đến về tiếp 
cận tài nguyên và nguồn lực 
TCTN 

0,848 0,583 0,212 0,851 

6 Thái độ AT 0,839 0,568 0,126 0,853 

7 
Hình ảnh điểm đến về tổng 
thể HATT 

0,825 0,547 0,008 0,866 

8 
Ý định quay trở lại điểm đến 
INT 

0,910 0,771 0,254 0,912 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 
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Bảng 4.13. Ma trận tương quan giữa các biến nghiên cứu trong mô hình 

SAT SN CLDT PBC TCTN AT HATT INT 

SAT 0,851               

SN 0,420 0,751             

CLDT 0,422 0,281 0,703           

PBC 0,337 0,255 0,195 0,762         

TCTN 0,460 0,296 0,347 0,324 0,763       

AT 0,355 0,253 0,159 0,219 0,232 0,754     

HATT -0,067 -0,012 -0,044 -0,022 -0,082 -0,090 0,739   

INT 0,504 0,407 0,338 0,353 0,395 0,286 -0,030 0,878 

Ghi chú: Giá trị in đậm trên đường chéo là căn bậc hai của chỉ số AVE. 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 

 4.2.4.2 Kết quả kiểm định CFA (sau khi điều chỉnh dữ liệu) 

Giá trị Chi- square tổng thể giảm từ 934,430 xuống 763,585, RMSEA từ 0,051 

xuống 0,045, trong khi giá trị CFI tăng từ 0,929 lên 0,947 và GFI cũng đạt giá trị 

0,902 so với trước đó là 0,885 (xem Hình 4.2).  
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Hình 4.2. Kết quả CFA các nhân tố (mô hình với dữ liệu sau khi loại bỏ biến quan sát) 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 
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Bảng 4.14. Giá trị CR, AVE, MSV, căn bậc hai AVE và MaxR(H) (sau khi điều 

chỉnh dữ liệu) 

Stt Biến quan sát 
Giá trị 

CR AVE MSV SQRTAVE MaxR(H) 

1 Sự hài lòng SAT 0,887 0,725 0,254 0,851 0,908 

2 Chuẩn chủ quan SN 0,866 0,564 0,176 0,751 0,868 

3 
Hình ảnh điểm đến về 
chất lượng và danh 
tiếng CLDT 

0,817 0,528 0,176 0,727 0,826 

4 
Kiểm soát hành vi 
nhận thức PBC 

0,847 0,581 0,125 0,762 0,848 

5 
Hình ảnh điểm đến về 
tiếp cận tài nguyên và 
nguồn lực TCTN 

0,848 0,583 0,212 0,764 0,851 

6 Thái độ AT 0,839 0,568 0,126 0,754 0,853 

7 
Hình ảnh điểm đến về 
tổng thể HATT 

0,825 0,547 0,008 0,739 0,866 

8 
Ý định quay trở lại 
điểm đến INT 

0,910 0,772 0,254 0,878 0,912 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 

Bảng 4.15. Bảng ma trận tương quan giữa các thành phần/ biến nghiên cứu 

trong mô hình (sau khi điều chỉnh dữ liệu) 

SAT SN CLDT PBC TCTN AT HATT INT 

SAT 0,851               

SN 0,420 0,751             

CLDT 0,420 0,298 0,727           

PBC 0,337 0,255 0,199 0,762         

TCTN 0,460 0,296 0,351 0,324 0,764       

AT 0,355 0,253 0,176 0,219 0,232 0,754     

HATT -0,067 -0,012 -0,042 -0,022 -0,082 -0,090 0,739   

INT 0,504 0,407 0,358 0,353 0,396 0,286 -0,030 0,878 

Ghi chú: Giá trị in đậm trên đường chéo là căn bậc hai của chỉ số AVE. 
Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 
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Kết quả phân tích sau khi điều chỉnh dữ liệu, độ tin cậy thang đo được đảm 

bảo, cụ thể: hệ số tải chuẩn hóa các biến quan sát có của mô hình này là từ 0,5 trở lên; 

độ tin cậy tổng hợp giá trị CR đều lớn hơn 0,7. 

Đối với phân tích độ chuẩn xác thang đo, thì tính hội tụ lần 2 này đã được đảm 

bảo, cụ thể: chỉ số giá trị AVE của 8 biến quan sát đều lớn hơn 0,5. Ngoài ra, tính phân 

biệt của thang đo cũng đảm bảo, cụ thể ta thấy rằng: tất cả giá trị MSV đều nhỏ hơn 

AVE; và, căn bậc hai của chỉ số AVE (là chỉ số SQRTAVE) của mỗi biến nghiên cứu 

đều lớn hơn hệ số tương quan giữa biến đó với các biến còn lại trong mô hình (xem 

Bảng 4.14 và 4.15). Do đó, giá trị phân biệt đối với mọi thành phần/biến ẩn nghiên cứu 

đã được thiết lập. 

Đối chiếu với các tiêu chuẩn về giá trị tối ưu của mô hình, ta thấy mô hình rất 

phù hợp để giải thích kết quả nghiên cứu. Kết quả này cho thấy, các khái niệm thành 

phần đều phù hợp với dữ liệu thực tế vì đạt độ tin cậy và có giá trị phân biệt với các 

thành phần còn lại. Phân tích CFA đã giúp kiểm định được tính đơn hướng, độ tin cậy, 

giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của thang đo. Tất cả các khái niệm của mô hình 

nghiên cứu qua nhiều bước sàng lọc đều tương đối phù hợp với dữ liệu thực tế và đạt 

được các giá trị đã trình bày trên. Kết quả trên cho thấy, mô hình lý thuyết mặc dù có 

một vài khác biệt, tuy nhiên tất cả các giả thuyết trong mô hình vẫn không thay đổi 

(Trương Đình Thái, 2017). 

4.2.5 Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM 

Kết quả phân tích CFA các thành phần trong mô hình lý thuyết được trình bày ở 

trên chính là cơ sở để tác giả tiếp tục thực hiện phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính 

SEM nhằm để kiểm định mô hình nghiên cứu đã đề xuất. Mô hình SEM gồm hai thành 

phần đó là mô hình đo lường (phân tích mối quan hệ giữa các biến quan sát và biến 

tiềm ẩn) và mô hình cấu trúc (phân tích mối quan hệ giữa các biến tiềm ẩn với nhau).  

Tác giả tiến hành kiểm định mô hình cấu trúc tuyến tính SEM để dự báo các 

nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến của du khách, khái niệm/ thành phần 

Ý định quay trở lại điểm đến là một biến phụ thuộc tiềm ẩn, được đo lường thông qua 

biến tiềm ẩn Sự hài lòng.  
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Mối quan hệ giữa các thành phần cụ thể như sau: Biến độc lập tiềm ẩn (Thái độ 

AT; Chuẩn chủ quan SN; Kiểm soát hành vi nhận thức PBC; Hình ảnh điểm đến về 

khả năng tiếp cận tài nguyên và nguồn lực TCTN; Hình ảnh điểm đến về chất lượng và 

danh tiếng CLDT; Hình ảnh điểm đến về tổng thể HATT); Biến phụ thuộc tiềm ẩn (Sự 

hài lòng SAT; Ý định quay trở lại INT). Kết quả mô hình đo lường cấu trúc tuyến tính 

cho mỗi biến tiềm ẩn được xác định bởi các biến quan sát tương ứng như hình dưới 

đây (xem Hình 4.3).  

 

Hình 4.3. Mô hình tuyến tính SEM về Ý định quay lại điểm đến 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 

Kết quả kiểm định mô hình cấu trúc SEM của mô hình nghiên cứu các nhân tố 

ảnh hưởng đến Ý định quay trở lại điểm đến, cho thấy Chi- square = 824,497; df = 

412; P = 0,000; Chi-square/df = 2,001; GFI = 0,896; CFI = 0,939; RMSEA = 0,048. 

Kết quả này cho thấy mô hình lý thuyết phù hợp với dữ liệu thực tế.  
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Bảng 4.16. Kết quả ước lượng hồi quy (Regression Weights) 

Mối quan hệ 

Hệ số hồi 
quy chưa 
chuẩn hóa 
(Estimate) 

Sai số 
chuẩn 

(S.E.) 

Giá trị 
tới hạn 

(C.R.) 

Giá 
trị (P) Giả thuyết Kết 

luận 

SAT <--- TCTN ,487 ,071 6,897 *** H5 
Chấp 
nhận 

SAT <--- CLDT ,481 ,086 5,588 *** H6 
Chấp 
nhận 

SAT <--- HATT -,032 ,063 -,506 ,613 H7 Bác bỏ 

INT <--- AT ,089 ,052 1,728 ,084 H1 Bác bỏ 

INT <--- PBC ,209 ,059 3,570 *** H3 
Chấp 
nhận 

INT <--- SAT ,320 ,044 7,284 *** H4 
Chấp 
nhận 

INT <--- SN ,257 ,061 4,228 *** H2 
Chấp 
nhận 

Ghi chú: AMOS ký hiệu *** là Sig bằng 0.000 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 

Kết quả ước lượng cho thấy, sử dụng tiêu chuẩn độ tin cậy 95%, ta thấy Sig của 

HATT tác động lên SAT là 0,613 > 0,05 và Sig của AT tác động lên INT là 0,084 > 

0,05. Do đó, kết quả cho thấy nhân tố HATT không có sự tác động lên SAT và nhân tố 

AT không có sự tác động lên INT. Các nhân tố còn lại hầu hết đều có Sig < 0,05 nên 

các mối quan hệ này đều có ý nghĩa. Kết luận, có 2 nhân tố tác động lên SAT gồm 

TCTN và CLDT; có 3 nhân tố tác động lên INT gồm PBC, SN và SAT. Trong 7 giả 

thuyết nghiên cứu, tác giả bác bỏ 2 giả thuyết: H1 và H7; và chấp nhận các giả thuyết 

còn lại (H2, H3, H4, H5, và H6). (xem Bảng 4.16). 

Tiếp tục, tác giả dựa vào hệ số hồi quy Estimate (đã chuẩn hóa) để đánh giá 

mức độ tác động của các biến độc lập lên biến phụ thuộc. Trong 2 biến tác động lên 

SAT, thứ tự các biến tác động từ mạnh đến giảm dần như sau: TCTN, CLDT. Còn các 

biến tác động đối với INT cũng theo thứ tự mạnh đến giảm dần cụ thể gồm: SAT, SN 

và PBC. (xem Bảng 4.17). 
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Bảng 4.17. Kết quả ước lượng hồi quy đã chuẩn hóa (S.R.Weights) 

Mối quan hệ Hệ số hồi quy đã chuẩn hóa (Estimate) 

SAT <--- TCTN ,372 

SAT <--- CLDT ,309 

SAT <--- HATT -,024 

INT <--- AT ,086 

INT <--- PBC ,181 

INT <--- SAT ,352 

INT <--- SN ,216 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 

Để đánh giá mức độ ý nghĩa của kết quả mô hình nghiên cứu, tác giả sử dụng 

giá trị R-square, giá trị này biến thiên từ 0 đến 1 (giá trị càng cao, cho thấy tính chính 

xác trong dự báo mô hình). Việc chấp nhận giá trị R-square là bao nhiêu cũng tương 

đối khó khăn, vì phụ thuộc vào độ phức tạp mô hình và bối cảnh nghiên cứu, thông 

thường, chất lượng của mô hình nghiên cứu qua hệ số xác định R-square với các giá trị 

lần lượt 0,26; 0,13 và 0,02 (tương ứng các mức độ lớn, vừa, và nhỏ). (theo Cohen, 

1988; Hạnh và cộng sự, 2019; Nam, 2020). 

Kết quả tính toán cho thấy, các giá trị R-square cho các biến phụ thuộc đều cao 

hơn mức ngưỡng 0,26. Như vậy, có thể kết luận là mức độ giải thích của các biến 

nghiên cứu trong mô hình là tốt. Kết quả này cũng cho thấy mô hình nghiên cứu các 

nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến của du khách là có ý nghĩa thống kê, 

có chất lượng tốt và phù hợp (xem Bảng 4.18).  

Bảng 4.18. Bảng Thông tin giá trị R-square (Squared Multiple Correlations) 

Biến quan sát Hệ số ước lượng R-
square (Estimate) 

Mức độ dự báo Ý nghĩa dự báo 

SAT ,317 Cao Có ý nghĩa 

INT ,313 Cao Có ý nghĩa 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 
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4.2.6 Phân tích bootstrap 

Việc kiểm định bằng phương pháp bootstrap được tiến hành nhằm kiểm tra lại 

mô hình khi phân tích dữ liệu mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. Kết quả phân tích 

bootstrap cho thấy giá trị tuyệt đối CRa rất nhỏ so với 1,96, suy ra P-value > 5%, bác 

bỏ Ha, chấp nhận H0, thì có thể nói độ chệch này là rất nhỏ, không có ý nghĩa thống kê 

ở độ tin cậy 95%.  Do đó ta có thể khẳng định các ước lượng trong mô hình ban đầu có 

thể tin cậy. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây cũng chính là kết quả mong đợi khi phân 

tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM. (xem Bảng 4.19). 

Bảng 4.19. Kết quả ước lượng bootstrap với AMOS (N= 1.500) 

Mối quan hệ SE 
SE-
SE 

Mean Bias 
SE-
Bias 

C.R 

SAT <--- TCTN ,053 ,001 ,372 -,001 ,001 -1 

SAT <--- CLDT ,055 ,001 ,309 ,000 ,001 0 

SAT <--- HATT ,048 ,001 -,022 ,001 ,001 1 

INT <--- AT ,057 ,001 ,085 -,001 ,001 -1 

INT <--- PBC ,052 ,001 ,183 ,002 ,001 2 

INT <--- SAT ,051 ,001 ,349 -,003 ,001 -3 

INT <--- SN ,049 ,001 ,216 ,000 ,001 0 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 

4.2.7 Phân tích đa nhóm   

Phân tích cấu trúc đa nhóm nhằm đánh giá mô hình nghiên cứu có khác nhau 

giữa các đối tượng khác nhau hay không, cụ thể hơn, tác giả sẽ kiểm định hai mô hình 

khả biến và bất biến. Trên cơ sở bộ dữ liệu sơ cấp được thu thập từ 443 du khách Việt 

Nam, luận án đã xác định được một số thông tin cơ bản về đặc điểm nhân khẩu của các 

đối tượng được khảo sát, chẳng hạn như: giới tính, độ tuổi, chuyên môn, nghề nghiệp, 

địa bàn khảo sát, mục đích chuyến đi…Với một loạt các thông tin đa dạng như thế, 

để đánh giá sự khác biệt các mối quan hệ tác động trong mô hình SEM có khác nhau 

giữa các đặc điểm thông tin đã nêu trên có khác nhau hay không, cần thiết phải chọn 

lọc lại đặc điểm nào quan trọng để có thể dùng để phân tích cấu trúc đa nhóm. Theo 

đánh giá của tác giả, đặc điểm thông tin về địa bàn khảo sát (Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc 

Trăng) có thể là một đặc điểm quan trọng để tác giả có thể tiến hành phân tích cấu trúc 
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đa nhóm cho mô hình khả biến và bất biến về đặc điểm của địa bàn khảo sát nhằm 

đánh giá sự khác biệt giữa nhóm du khách khảo sát tại Cà Mau, nhóm du khách tại Bạc 

Liêu và nhóm du khách tại Sóc Trăng tác động đến các thành phần trong mô hình 

nghiên cứu có sự khác nhau hay không. 

Kết quả kiểm định mô hình khả biến và mô hình bất biến theo đặc điểm địa bàn 

khảo sát được xác định bởi các biến quan sát tương ứng cho thấy mô hình lý thuyết 

phù hợp với dữ liệu thực tế (xem Phụ lục 22). Kiểm tra độ phù hợp mô hình và kết quả 

kiểm định Chi- Square cho thấy, đặc điểm địa bàn khảo sát của du khách không có sự 

khác biệt giữa MHBB và MHKB (P- value= 0,6 > 0,05), do đó MHBB được chọn. 

Như vậy, ta có thể khẳng định các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu này không 

bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt theo địa bàn khảo sát giữa du khách tại Cà Mau, du 

khách tại Bạc Liêu và du khách tại Sóc Trăng. (xem Bảng 4.20). 

Bảng 4.20. Bảng kết quả kiểm định sự khác biệt theo giới tính du khách 

Tiêu chí MHKB MHBB Chênh lệch (MHBB – 
MHKB) 

Chi- 
square 

df 
Chi- 

square 
df 

Chi- 
square 

df 
Lựa 
chọn 

Địa bàn khảo sát 1788,500 1236 1800,434 1250 11,934 14 MHBB 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 4 năm 2021 

Kết quả phân tích đa nhóm cho thấy: các mối quan hệ trong mô hình nghiên 

cứu này không bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt theo địa bàn khảo sát giữa du khách tại 

các địa bàn khác nhau. 

4.3 TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Kết quả kiểm định mô hình lý thuyết cũng cho thấy dữ liệu phù hợp tốt với 

thông tin khảo sát. Kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính của mô hình lý 

thuyết với 7 giả thuyết ban đầu, thì có 5 giả thuyết được chấp nhận và 2 giả thuyết 

không được chấp nhận. Cụ thể kết quả kiểm định các giả thuyết như sau: 

4.3.1 Kết quả xây dựng và đánh giá bộ thang đo nghiên cứu  

Trên cơ sở mô hình nghiên cứu đề xuất, tác giả đã tiếp tục thực hiện bước 

nghiên cứu định tính, kết quả đã hình thành bộ thang đo nghiên cứu các nhân tố ảnh 

hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách tại 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu 

và Sóc Trăng (Việt Nam). Bộ thang đo gồm 35 biến quan sát, tương ứng với 8 thành 
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phần (nhân tố hay còn gọi là thuộc tính) này được sử dụng để thực hiện nghiên cứu 

định lượng sơ bộ với 118 mẫu du khách nội địa, kết quả phân tích thông qua đánh giá 

độ tin cậy thang đo và giá trị thang đo thì có 32/ 35 biến quan sát đạt yêu cầu cho bước 

nghiên cứu định lượng chính thức (xem Bảng 4.21). 

Bảng 4.21. Tóm tắt bộ thang đo sử dụng nghiên cứu định lượng chính thức 

Stt 
Thang 

đo 
Tên thang đo 

Số biến 
(định 
lượng 
sơ bộ) 

Số biến (đạt 
yêu cầu) Ghi chú 

1 AT Thái độ 4 4  

2 SN Chuẩn chủ quan 5 5  

3 PBC 
Kiểm soát hành vi 
nhận thức 

5 4 Loại biến PBC5 

4 TCTN 
HAĐĐ về tiếp cận 
tài nguyên và 
nguồn lực 

4 4  

5 CLDT 
HAĐĐ về chất 
lượng và danh 
tiếng 

5 5  

6 HATT 
HAĐĐ về tổng 
thể 

4 4  

7 SAT Sự hài lòng 4 3 Loại biến SAT1 

8 INT 
Ý định quay lại 
điểm đến 

4 3 Loại biến INT2 

  Tổng cộng 35 32 
Điều chỉnh lại 
thứ tự biến 

* Bộ thang đo có 32 biến quan sát được sử dụng trong nghiên cứu định lượng chính thức 

Nguồn: Kết quả khảo sát sơ bộ 118 du khách tại 3 tỉnh, thời điểm tháng 2 năm 2021 

4.3.2 Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu  

4.3.2.1 Kết quả kiểm định giả thuyết H1 

Với giả thuyết H1: Thái độ có ảnh hưởng tích cực đến ý định quay lại điểm đến 

của du khách. Tác giả kết luận: không chấp nhận giả thuyết (bác bỏ). 

Kết quả ước lượng cho thấy, sử dụng tiêu chuẩn độ tin cậy 95%, ta thấy Sig của 

AT tác động lên INT là 0,084 > 0,05 thì giả thuyết thái độ AT có ảnh hưởng tích cực 

đến ý định quay lại điểm đến INT sẽ không được chấp nhận (bác bỏ). Ta có thể kết 
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luận mối quan hệ giữa thái độ du khách và ý định quay lại điểm đến của họ không có ý 

nghĩa thống kê (hệ số hồi quy đã chuẩn hóa là 0,086). 

4.3.2.2 Kết quả kiểm định giả thuyết H2 

Tương tự với giả thuyết H2: Chuẩn chủ quan có ảnh hưởng tích cực đến ý định 

quay lại điểm đến của du khách. Kết luận: chấp nhận giả thuyết. 

Kết quả ước lượng cho thấy, sử dụng tiêu chuẩn độ tin cậy 95%, ta thấy Sig của 

SN tác động lên INT là 0,000 < 0,05 thì giả thuyết chuẩn chủ quan SN có ảnh hưởng 

tích cực đến ý định quay lại điểm đến của du khách sẽ được chấp nhận.  

Với hệ số hồi quy đã chuẩn hóa là 0,216 thì khi du khách đánh giá nhân tố 

“chuẩn chủ quan đối với một điểm đến” tăng lên 1 điểm thì mức độ tác động của nhân 

tố này đến nhân tố “ý định quay lại” thêm 0,216 điểm. Ta có thể kết luận chuẩn chủ 

quan của du khách có mối quan hệ tác động cùng chiều đối với ý định quay lại điểm 

đến của họ. 

4.3.2.3 Kết quả kiểm định giả thuyết H3 

Với giả thuyết H3: Kiểm soát hành vi nhận thức có ảnh hưởng tích cực đến ý 

định quay lại điểm đến của du khách. Kết luận: chấp nhận giả thuyết. 

Kết quả ước lượng cho thấy, sử dụng tiêu chuẩn độ tin cậy 95%, ta thấy Sig của 

PBC tác động lên INT là 0,000 < 0,05 thì giả thuyết kiểm soát hành vi nhận thức có 

ảnh hưởng tích cực đến ý định quay lại điểm đến của du khách sẽ được chấp nhận.  

Với hệ số hồi quy đã chuẩn hóa là 0,181 thì khi du khách đánh giá nhân tố 

“kiểm soát hành vi nhận thức đối với một điểm đến” tăng lên 1 điểm thì mức độ tác 

động của nhân tố này đến nhân tố “ý định quay lại” thêm 0,181 điểm. Ta có thể kết 

luận kiểm soát hành vi nhận thức của du khách có mối quan hệ tác động cùng chiều 

đối với ý định quay lại điểm đến của họ. 

4.3.2.4 Kết quả kiểm định giả thuyết H4 

Với giả thuyết H4: Sự hài lòng có ảnh hưởng tích cực đến ý định quay lại điểm 

đến của du khách. Kết luận: chấp nhận giả thuyết. 
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Kết quả ước lượng cho thấy, sử dụng tiêu chuẩn độ tin cậy 95%, ta thấy Sig của 

SAT tác động lên INT là 0,000 < 0,05 thì giả thuyết sự hài lòng có ảnh hưởng tích cực 

đến ý định quay lại điểm đến của du khách sẽ được chấp nhận.  

Với hệ số hồi quy đã chuẩn hóa là 0,352 thì khi du khách đánh giá nhân tố “sự 

hài lòng đối với một điểm đến” tăng lên 1 điểm thì mức độ tác động của nhân tố này 

đến nhân tố “ý định quay lại” thêm 0,352 điểm. Ta có thể kết luận sự hài lòng của du 

khách có mối quan hệ tác động cùng chiều đối với ý định quay lại điểm đến của họ.  

4.3.2.5 Kết quả kiểm định giả thuyết H5 

Với giả thuyết H5: Hình ảnh điểm đến về khả năng tiếp cận tài nguyên và 

nguồn lực có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng du khách. Kết luận: chấp nhận giả 

thuyết. 

Kết quả ước lượng cho thấy, sử dụng tiêu chuẩn độ tin cậy 95%, ta thấy Sig của 

TCTN tác động lên SAT là 0,000 < 0,05 thì giả thuyết hình ảnh điểm đến về khả năng 

tiếp cận tài nguyên và nguồn lực có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng du khách sẽ 

được chấp nhận.  

Với hệ số hồi quy đã chuẩn hóa là 0,372 thì khi du khách đánh giá nhân tố 

“hình ảnh điểm đến về khả năng tiếp cận tài nguyên và nguồn lực” tăng lên 1 điểm thì 

mức độ tác động của nhân tố này đến nhân tố “sự hài lòng” thêm 0,372 điểm. Ta có 

thể kết luận hình ảnh điểm đến về khả năng tiếp cận tài nguyên và nguồn lực có mối 

quan hệ tác động cùng chiều đối với sự hài lòng của họ. 

4.3.2.6 Kết quả kiểm định giả thuyết H6 

Với giả thuyết H6: Hình ảnh điểm đến về chất lượng và danh tiếng có ảnh 

hưởng tích cực đến sự hài lòng du khách. Kết luận: chấp nhận giả thuyết. 

Kết quả ước lượng cho thấy, sử dụng tiêu chuẩn độ tin cậy 95%, ta thấy Sig của 

CLDT tác động lên SAT là 0,000 < 0,05 thì giả thuyết hình ảnh điểm đến về chất 

lượng và danh tiếng có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng du khách sẽ được chấp 

nhận.  

Với hệ số hồi quy đã chuẩn hóa là 0,309 thì khi du khách đánh giá nhân tố 

“hình ảnh điểm đến về chất lượng và danh tiếng” tăng lên 1 điểm thì mức độ tác động 

của nhân tố này đến nhân tố “sự hài lòng” thêm 0,309 điểm. Ta có thể kết luận hình 
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ảnh điểm đến về chất lượng và danh tiếng có mối quan hệ tác động cùng chiều đối với 

sự hài lòng của họ.  

4.3.2.7 Kết quả kiểm định giả thuyết H7 

Với giả thuyết H7: Hình ảnh điểm đến về tổng thể có ảnh hưởng tích cực đến sự 

hài lòng du khách. Kết luận: không chấp nhận giả thuyết (bác bỏ). 

Kết quả ước lượng cho thấy, sử dụng tiêu chuẩn độ tin cậy 95%, ta thấy Sig của 

HATT tác động lên SAT là 0,613 > 0,05 thì giả thuyết hình ảnh điểm đến về tổng thể 

có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng du khách sẽ không được chấp nhận (bác bỏ). Ta 

có thể kết luận mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến về tổng thể và sự hài lòng của họ 

không có ý nghĩa thống kê (hệ số hồi quy đã chuẩn hóa là -0,024). 

4.4 THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.4.1 Thảo luận nhân tố Thái độ du khách đối với ý định quay lại  

Kết quả nghiên cứu luận án đối với giả thuyết Thái độ có ảnh hưởng tích cực 

đến ý định quay lại điểm đến của du khách (H1) cho thấy mối quan hệ giữa thái độ du 

khách và ý định quay lại điểm đến của họ không có ý nghĩa thống kê. Mặc dù trong 

một số nghiên cứu, thái độ đối với việc đi nghỉ tại một điểm đến là được tìm thấy là 

yếu tố quan trọng trong việc dự đoán ý định đi nghỉ tại điểm đến đó (Al Ziadat, 2014; 

Hsu, 2013; Hsu và Huang, 2012; Quintal và cộng sự, 2010; Phạm Hồng Hải, 2019...); 

ví dụ cụ thể hơn, Huỳnh Nhựt Phương và Nguyễn Thúy An (2017) với nghiên cứu 

yếu tố điểm đến tác động đến ý định trở lại của du khách đã xác định được mối quan 

hệ cùng chiều giữa thái độ của du khách và ý định quay lại của họ, trong khi đó thái 

độ bị tác động tiêu cực bởi các tệ nạn liên quan đến giá cả và an toàn, an ninh tại điểm 

đến; hoặc, Monika Boguszewicz-Kreft và cộng sự (2020) với nghiên cứu hành vi dự 

định trong du lịch chữa bệnh (du lịch y tế) giữa các khách du lịch y tế tiềm năng trong 

tương lai từ Ba Lan, Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ, kết quả cho thấy người tiêu dùng trẻ từ ba 

quốc gia có thái độ tích cực đối với du lịch chữa bệnh.  

Tuy nhiên, trong nghiên cứu luận án này, việc bác bỏ giả thuyết trên cho thấy 

mối quan hệ giữa thái độ và ý định quay lại là ngược chiều, so với các nghiên cứu 

trước đây cũng tương đồng với Lam và Hsu (2004, 2006); Shen và cộng sự (2009); 

Sparks (2007); Sparks và Pan (2009); nghĩa là thái độ đối với tham gia một kỳ nghỉ tại 
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một điểm đến không được tìm thấy là một yếu tố quan trọng trong việc dự đoán dự 

định đi nghỉ tại điểm đến đó. Ví dụ, kết quả nghiên cứu của Lam và Hsu (2006) cho 

thấy thái độ của du khách Đài Loan đối với Hồng Kong, dù có thuận lợi hay không, thì 

cũng không ảnh hưởng đến ý định của họ ghé thăm thành phố. Sparks (2007) cũng 

không tìm thấy mối quan hệ giữa thái độ cảm xúc với rượu vang/ngày lễ rượu vang và 

ý định ghé thăm các vùng rượu vang của Úc; hoặc, Hsu và Huang (2012) cho rằng thái 

độ có vai trò trong ý định hành vi, nhưng hiệu quả chỉ có thể được coi là cận biên.  

4.4.2 Thảo luận nhân tố Chuẩn chủ quan du khách đối với ý định quay lại 

Kết quả nghiên cứu luận án đối với giả thuyết Chuẩn chủ quan có ảnh hưởng 

tích cực đến ý định quay lại điểm đến của du khách (H2) cho thấy mối quan hệ giữa 

chuẩn chủ quan du khách và ý định quay lại điểm đến của họ là có ý nghĩa thống kê. 

Kết quả này có thể tìm thấy tương đồng trong các nghiên cứu của Chien và cộng sự 

(2012); Hsu và Huang (2012); Lam và Hsu (2006); Martin và cộng sự (2011); Quintal 

và cộng sự (2010); Sparks và Pan (2009); Phạm Hồng Hải (2019); Ví dụ cụ thể hơn, 

Buttle và Bok (1996) khám phá quá trình lựa chọn khách sạn của khách doanh nhân. 

Họ nhận thấy mối tương quan đáng kể giữa chuẩn mực chủ quan và ý định hành vi là 

đáng kể; hoặc, Al Ziadat (2014) cũng nhấn mạnh hiệu quả đáng kể của các chỉ tiêu chủ 

quan về ý định thăm lại một điểm đến; hoặc, Vanucci và Kerstetter (2001) sử dụng 

TPB để giải thích ý định cuộc họp sử dụng Internet, họ cho rằng tiêu chuẩn chủ quan 

có liên quan đáng kể đến ý định đó. 

4.4.3 Thảo luận nhân tố Kiểm soát hành vi nhận thức du khách đối với ý 

định quay lại 

Kết quả nghiên cứu luận án đối với giả thuyết Kiểm soát hành vi nhận thức có 

ảnh hưởng tích cực đến ý định quay lại điểm đến của du khách (H3) cho thấy mối 

quan hệ giữa việc kiểm soát hành vi nhận thức du khách và ý định quay lại của họ là 

có ý nghĩa thống kê. Kết quả này cũng tương đồng với một số nghiên cứu trước đây. 

Ví dụ, Sparks (2007) đã xác định rằng kiểm soát nhận thức theo thời gian và chi phí là 

tiên lượng chính của động cơ để có một kỳ nghỉ rượu vang. Tương tự, Sparks và Pan 

(2009) đã tìm thấy sự kiểm soát nguồn lực như thời gian và tiền bạc là một yếu tố dự 

báo quan trọng về ý định đến thăm một điểm đến; hoặc, Fang Meng (2006) nghiên 

cứu mối quan hệ giữa chất lượng trải nghiệm du lịch và năng lực cạnh tranh điểm đến 
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được cảm nhận cho thấy, nhận thức của khách du lịch về tính cạnh tranh của điểm đến 

bị ảnh hưởng tích cực bởi chất lượng trải nghiệm du lịch theo các giai đoạn khác nhau 

của chuyến đi. 

4.4.4 Thảo luận nhân tố Sự hài lòng du khách đối với ý định quay lại   

Kết quả nghiên cứu luận án đối với giả thuyết Sự hài lòng có ảnh hưởng tích 

cực đến ý định quay lại điểm đến của du khách (H4) cho thấy mối quan hệ giữa sự hài 

lòng du khách và ý định quay lại của họ là có ý nghĩa thống kê. Kết quả này cho thấy 

sự tương đồng với nghiên cứu của David Mazursky (1989) cho rằng việc hình thành 

các ý định hành vi trong tương lai bắt nguồn từ các phán đoán cụ thể về sự kiện hoặc 

hoạt động, bao gồm các kỳ vọng. Haemoon Oh (1999) cho rằng sự hài lòng có liên 

quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến việc mua lại cũng như các ý định giao tiếp tích cực 

(WOM). Metin Kozak (2001) nghiên cứu Ý định quay lại tại 2 điểm đến khác nhau; đã 

cho thấy mối liên hệ giữa sự hài lòng tổng thể của du khách và ý định hành vi đến 

thăm cùng một hoặc các điểm đến khác trong khu vực cùng tên là đáng kể. Tương tự 

James F.Petrick, Duarte D. Morais, và William C. Norman (2001); Yooshik Yoona và 

Muzaffer Uysal (2003); Thân Trọng Thụy và Lê Anh Tuấn (2018); Amra Causevic và 

Azrz Ahmic (2020)...  

Tuy nhiên, ở cách tiếp cận khác, Seoho Um, Kaye Chon và Young Hee Ro 

(2006) trong tiền đề của ý định quay lại (Hong Kong) chỉ ra rằng việc thăm viếng lặp 

lại bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi chất lượng hoạt động của điểm đến hơn là sự hài lòng 

tổng thể. Ý định quay lại của họ có thể được xác định nhiều hơn từ những gì họ thực 

sự bị thu hút hơn là làm hài lòng họ. Sự hấp dẫn được coi như một cấu trúc tiềm thức 

của chất lượng hiệu suất, là yếu tố dự đoán có ảnh hưởng nhất về ý định ghé thăm lại. 

Sự hài lòng không phải là trung gian mạnh mẽ cho ý định thăm lại trong nghiên cứu cụ 

thể này. Dương Quế Nhu và cộng sự (2014) cho thấy hài lòng tác động chủ yếu đến dự 

định giới thiệu, còn tác động của hài lòng đến dự định quay trở lại là khá nhỏ. Hoặc, 

Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Hằng (2017) thấy rằng giá trị cảm nhận có ảnh hưởng 

lớn nhất đến dự định quay lại của du khách, tiếp đến là sự hài lòng. Kết quả này cũng 

được tìm ra bởi các nghiên cứu trước đây của Chen (2008); Chen & Chen (2010); Han 

& cộng sự (2011); Lai & Chen (2011). 
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4.4.5 Thảo luận nhân tố Hình ảnh điểm đến về khả năng tiếp cận tài 

nguyên và nguồn lực điểm đến đối với ý định quay lại  

Kết quả nghiên cứu luận án đối với giả thuyết Hình ảnh điểm đến về khả năng 

tiếp cận tài nguyên và nguồn lực có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng du khách (H5) 

cho thấy mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến về khả năng tiếp cận tài nguyên và 

nguồn lực điểm đến và ý định quay lại của họ là có ý nghĩa thống kê. Kết quả này 

cũng tương đồng với các nghiên cứu trước đây, điển hình là Napaporn Janchai; Glenn 

Baxter và Panarat Srisaeng (2020) với nghiên cứu sự hài lòng hình ảnh điểm đến Chợ 

nổi Don-Wai ở Nakhon Pathom (Thái Lan), đã chỉ ra tính độc đáo của tự nhiên, của 

lịch sử và của các sản phẩm du lịch là những yếu tố quan trọng nhất. Tương tự, Lê 

Nhật Hạnh và Hồ Xuân Hướng (2019) đã cho thấy nguồn lực điểm đến hữu hình, vô 

hình, và xã hội đều có tác động làm tăng giá trị chức năng và giá trị cảm xúc, mặt 

khác, giá trị chức năng có tác động lớn hơn đến ý định quay lại của du khách so với 

giá trị cảm xúc. 

4.4.6 Thảo luận nhân tố Hình ảnh điểm đến về chất lượng và danh tiếng 
điểm đến đối với ý định quay lại  

Kết quả nghiên cứu luận án đối với giả thuyết Hình ảnh điểm đến về chất lượng 

và danh tiếng có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng du khách (H6) cho thấy mối quan 

hệ giữa hình ảnh điểm đến về chất lượng và danh tiếng điểm đến và ý định quay lại 

của họ là có ý nghĩa thống kê. Kết quả này tương đồng với Lưu Thanh Đức Hải và 

Nguyễn Hồng Giang (2011) trong nghiên cứu hài lòng của du khách đến du lịch ở 

Kiên Giang. Tương tự, Chin-Fa Tsai (2015) nghiên cứu mối quan hệ giữa hình ảnh 

điểm đến, chất lượng cảm nhận, cảm xúc gắn bó với địa điểm, sự hài lòng của khách 

du lịch và ý định hành vi sau chuyến thăm, kết quả này cho thấy hình ảnh điểm đến là 

một yếu tố dự báo đáng kể cho cả chất lượng cảm nhận và sự hài lòng của khách du 

lịch. Kết quả phù hợp với kết quả của Bigné, J. E, Sanchez, M. I., & Sanchez, J. (2001) 

và Kotler, P., Bowen, J., & Makens, J. (1996).  

Đồng thời, Wan Surryani và cộng sự (2020) đã chỉ ra sự hoàn thiện của cơ sở 

vật chất điểm đến có ảnh hưởng đáng kể đến sự hài lòng và sự hài lòng của du khách 

ảnh hưởng đáng kể đến ý định quay lại, mặc dù vậy, sự hoàn thiện của cơ sở vật chất 

điểm đến không ảnh hưởng đáng kể đến ý định quay lại. Các nghiên cứu tương tự khác 
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cũng cho thấy một số nhóm yếu tố có liên quan đến chất lượng và danh tiếng của hình 

ảnh điểm đến có ảnh hưởng đến sự hài lòng du khách như nghiên cứu của Đặng Thị 

Thanh Loan (2015); Thân Trọng Thụy và Lê Anh Tuấn (2018)... 

4.4.7 Thảo luận nhân tố Hình ảnh điểm đến về tổng thể điểm đến đối với ý 

định quay lại 

Kết quả nghiên cứu luận án đối với giả thuyết Hình ảnh điểm đến về tổng thể có 

ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng du khách (H7) cho thấy mối quan hệ giữa hình ảnh 

điểm đến về tổng thể điểm đến và ý định quay lại của họ là không có ý nghĩa thống kê. 

Đa số các nghiên cứu đều cho rằng hình ảnh điểm đến đóng góp thiết yếu vào việc 

hình thành thương hiệu điểm đến và tạo nên thành công trên thị trường. Hơn nữa, hình 

ảnh điểm đến có tác động đến du khách lựa chọn điểm đến (Tasci và Gartner, 2007; 

Tasci và Kozak, 2006). Chẳng hạn điển hình như Girish Prayag và cộng sự (2015) cho 

rằng hình ảnh tổng thể có ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng và ý định giới thiệu của 

khách du lịch. Hình ảnh tích cực về các điểm đến có thể được được coi là yếu tố khác 

biệt giữa các điểm đến cạnh tranh. Hoạt động du lịch thành công hay thất bại ở nhiều 

điểm đến chủ yếu phụ thuộc vào hình ảnh nhận thức bởi khách viếng thăm và công tác 

quản lý hiệu quả điểm đến (Fakeye và Crompton, 1991; Sirgy và Su, 2000). 

Tuy nhiên, cũng có một số nghiên cứu nhận định khác hơn, chẳng hạn Zurina 

Mohaidin và cộng sự (2017) nghiên cứu ý định lựa chọn điểm đến du lịch bền vững 

của khách du lịch: một nghiên cứu điển hình ở Penang, Malaysia, kết quả thấy rằng 

thái độ môi trường, động cơ và truyền miệng ảnh hưởng đáng kể đến ý định lựa chọn 

điểm đến du lịch bền vững của khách du lịch, trong khi hình ảnh điểm đến và chất 

lượng dịch vụ cảm nhận không có ảnh hưởng đáng kể trong nghiên cứu của họ.  

Tương tự Yunduk Jeong và cộng sự (2019) trái ngược với kỳ vọng của họ dựa 

trên các nghiên cứu trước đây, hình ảnh điểm đến không nằm trong ý định hành vi. 

Có một số lý do chính đáng để họ có thể giải thích kết quả này cụ thể sau:  

(i) Thứ nhất, khách du lịch có xu hướng tự nhiên tìm kiếm các điểm đến mới 

ngay cả khi họ hài lòng với các điểm đến mà họ đã đến. Thực hiện nghiên cứu về sự 

hài lòng của khách du lịch quốc tế và lòng trung thành với điểm đến, McDowall 

(2010) đã đề cập rằng khách du lịch coi trọng trải nghiệm và điểm đến mới hơn sự hài 

lòng được đảm bảo từ một điểm đến đã ghé thăm trước đó. Tương tự, Pratt và Sparks 
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(2014) đã phân tích một mô hình cấu trúc tích hợp của hình ảnh điểm đến và sự tương 

đồng của bản thân để dự đoán ý định đến thăm một vùng sản xuất rượu vang. Họ lập 

luận rằng hình ảnh của điểm đến không liên quan gì đến ý định tham quan.  

(ii) Thứ hai, các đặc điểm của mẫu, của các nhà nghiên cứu này khác với các 

đặc điểm của các mẫu trong các nghiên cứu du lịch sự kiện thể thao trước đây. Tại 

đây, họ đã thu thập dữ liệu nghiên cứu từ khách du lịch thể thao quốc tế. Ngược lại, 

các nghiên cứu khác lại tập trung vào các nhóm khách du lịch trong nước.  

(iii) Thứ ba, việc tìm kiếm ở nghiên cứu này khác với những nghiên cứu trước 

đây. Chứng minh mối liên hệ giữa hình ảnh điểm đến và ý định hành vi, Ramkissoon 

và Uysal (2011) đã xem xét mô hình lý thuyết của họ bằng cách sử dụng dữ liệu thu 

thập từ khách du lịch trong bối cảnh du lịch văn hóa. Nghiên cứu của họ cho thấy 

rằng, trong bối cảnh các sự kiện thể thao, ý định hành vi không bị che chắn bởi hình 

ảnh điểm đến. Tuy nhiên, như đã thảo luận ở trên, vì ý định hành vi gián tiếp được 

xác định bằng hình ảnh điểm đến thông qua sự gắn bó với địa điểm, các nhà tiếp thị 

điểm đến không nên ước tính sức mạnh của sự gắn bó với địa điểm trong việc xây 

dựng ý định hành vi. Các nhà nghiên cứu này cho rằng, kết quả nghiên cứu của họ có 

ý nghĩa thiết thực quan trọng đối với du lịch thể thao bền vững. 

TÓM TẮT CHƯƠNG 4 

Chương này đã trình bày kết quả nghiên cứu chính thức thông qua các phương 

pháp phân tích như thống kê mô tả, Crobach’s Alpha, EFA, CFA, SEM, Bootstrap và 

phân tích đa nhóm. 

Luận án đã kiểm định được các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm 

đến của du khách, kết quả phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM cho thấy mô 

hình lý thuyết với 7 giả thuyết ban đầu, thì có 5 giả thuyết được chấp nhận và 2 giả 

thuyết không được chấp nhận. Cuối chương, tác giả cũng đã trình bày nội dung thảo 

luận kết quả nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch 

của du khách tại 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam). 
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CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 
 

Chương 5 kết luận và trình bày một số hàm ý quản trị nhằm cung cấp thông tin 

đến các cá nhân, tổ chức có liên quan trong lĩnh vực du lịch có thể hiểu được cảm 

nhận và ý định hành vi của du khách đối với một điểm đến du lịch. Kết quả nghiên 

cứu sẽ là tài liệu tham khảo để các doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý nhà nước 

có những hành động thực tiễn và chính sách tốt để tạo đà phát triển cho ngành du lịch 

nói riêng, các ngành kinh tế nói chung, góp phần tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, du 

khách chính là người được hưởng lợi nhờ vào sự phục vụ tốt và chuyên nghiệp từ 

doanh nghiệp, nhà nước và các chủ thể liên quan khác. Ngoài ra, tác giả cũng đã nhận 

biết được một số hạn chế của luận án và đề xuất hướng nghiên cứu trong tương lai. 

5.1 KẾT LUẬN  

5.1.1 Nhận xét kết quả nghiên cứu  

Luận án này được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu là tìm hiểu các nhân tố 

ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: trường hợp 3 tỉnh Cà 

Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam). Kết quả nghiên cứu cho thấy mục tiêu, lý 

thuyết, quy trình và phương pháp nghiên cứu đã đáp ứng được một số yêu cầu sau:  

(1) Sự cần thiết về mặt thực tiễn và lý luận về hành vi du lịch của du khách, 

trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả đã thực hiện nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng 

đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: trường hợp 3 tỉnh thuộc vùng 

đồng bằng sông Cửu Long (Việt Nam).  

(2) Qua việc tổng quan các nghiên cứu trước đây (Quốc tế và Việt Nam), tác 

giả đã hệ thống lại các xu hướng nghiên cứu đã và đang được các nhà nghiên cứu 

quan tâm.  

(3) Đồng thời, cũng giúp tác giả có thể kế thừa, bổ sung và đóng góp một phần 

kiến thức nhỏ vào lĩnh vực nghiên cứu hành vi du khách đối với ý định quay lại điểm 

đến du lịch của họ. 

(4) Kết quả nghiên cứu có thể là tài liệu tham khảo có giá trị cho các cá nhân, 

tổ chức quan tâm đến lĩnh vực du lịch cả ở phương diện lý thuyết và thực tiễn.  
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Kết quả nghiên cứu của luận án có thể nói là tương đối phù hợp với các 

nghiên cứu trước đây về ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách. Việc phân 

tích mô hình cấu trúc tuyến tính đối với mô hình nghiên cứu được đề xuất, đã giúp tác 

giả kiểm định được các giả thuyết đặt ra ban đầu, cụ thể: với 7 giả thuyết ban đầu, thì 

có 5 giả thuyết được chấp nhận và 2 giả thuyết không được chấp nhận.  

Tuy nhiên, theo Oppermann (1998) vẫn chưa rõ tại sao một số người lại quay 

trở lại năm này qua năm khác trong khi người kia tránh những điểm đến tương tự cho 

những lần tiếp theo của họ. Ông cho rằng một khách du lịch rất hài lòng vẫn có thể 

không quay lại vì mong muốn luôn luôn nhìn thấy những địa điểm mới. Ngược lại, 

một khách du lịch ít hài lòng có thể quay trở lại bởi vì nó được coi là ít rủi ro hơn khi 

đến một nơi có những hạn chế đã được biết hơn, đó là đến thăm một điểm đến mới có 

thể còn tồi tệ hơn; hoặc một số lý do của yêu cầu công việc và vị trí địa lý thuận tiện 

nên họ phải quay lại điểm đến đó. 

Trên thực tế, có thể có những tình huống mà sự hài lòng không dẫn đến việc 

quay trở lại điểm du lịch, hoặc trong lĩnh vực tiêu dùng, đó là thực hiện hành vi 

mua lặp lại hàng hóa (dịch vụ, sản phẩm) của doanh nghiệp. Chẳng hạn, đối với 

việc mua một căn nhà, một chiếc ô tô hay một chiếc máy giặt… đối với mỗi cá 

nhân. Giả định là người tiêu dùng rất hài lòng đối với các loại hàng hóa này, tuy 

nhiên việc họ sẽ mua lặp lại ở lần tiếp theo là rất ít trong một khoảng thời gian 

tương đối dài (2 năm, 5 năm hay 10 năm…), có thể thấy rằng, độ bền sản phẩm là 

một yếu tố làm cho người tiêu dùng khó để thực hiện được việc mua lặp lại sản 

phẩm của doanh nghiệp.  

Theo Anthony G. Sheppard (2003), ngay cả một số sản phẩm trải nghiệm 

cũng có thể có chu kỳ mua lặp lại sẽ kéo dài thời gian tương tự, ví dụ một cá nhân 

muốn "ít nhất một lần trong đời" là được đến thăm một điểm đến nổi tiếng nào đó, 

có thể sẽ không lặp lại trải nghiệm đó, bất kể mức độ hài lòng rất cao. Thật vậy, 

trải nghiệm du lịch một lần thỏa đáng có thể loại bỏ nhu cầu về một chuyến thăm 

bổ sung hoặc làm cho du khách ít khả năng quay trở lại hơn. Vấn đề nghiên cứu 

cũng gợi ý cho tác giả thấy rằng, ở một góc độ khác, sự hài lòng của du khách có 

thể không tác động được việc họ sẽ chắc chắn lặp lại việc thăm viếng ở những lần 

sau, nhưng trong dữ liệu nghiên cứu hành vi của họ trong hiện tại, có thể sẽ giúp 
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được các tổ chức liên quan đến du lịch có thể hiểu được hành vi của đối tượng du 

khách khác trong tương lai, cũng đều nhằm mục đích thu hút được du khách đến 

với điểm đến đó. Đây là điều đáng quan tâm đối với tác giả vì qua đó giúp chúng 

ta có thể cải thiện được hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; hoặc, nâng cao sự 

phục vụ chuyên nghiệp của nhà nước…   

Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng hành vi của khách du lịch bao gồm lựa 

chọn điểm đến để tham quan, đánh giá tiếp theo và ý định hành vi trong tương lai 

(Chen và Tsai, 2007). Tuy nhiên, việc ra quyết định du lịch được coi là rất phức tạp 

và khó dự đoán hiện tượng (Chien và cộng sự, 2012; Lam và Hsu, 2006). Mặt khác, ý 

định hành vi không phải lúc nào cũng dẫn đến thực hiện thành công một hành vi 

(Conner và Armitage, 1998). Thêm vào đó, Bagozzi (1992), cũng lập luận rằng các 

biến quan sát được nêu trong các mô hình, chẳng hạn như lý thuyết về hành vi kế 

hoạch là cần thiết, nhưng không đủ yếu tố quyết định hành vi. Do đó, việc tiếp tục 

nghiên cứu hành vi du lịch của du khách trong thời gian tới có thể nói là rất cần thiết, 

mang tính thời sự đối với vấn đề phát triển hơn nữa ngành du lịch. 

5.1.2 Tính mới và đóng góp của luận án  

5.1.2.1 Đóng góp về mô hình nghiên cứu ý định quay lại điểm đến du lịch   

Lý thuyết và thực tiễn về hành vi khách hàng nói chung, hành vi du lịch của du 

khách nói riêng là vô cùng quan trọng đối với các doanh nghiệp, các cơ quan quản lý 

nhà nước trong lĩnh vực du lịch để có thể đáp ứng tốt kỳ vọng của du khách nhằm 

phát triển du lịch một cách hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển nền kinh tế. Mặc dù 

có nhiều lý thuyết có thể ứng dụng để nghiên cứu về hành vi của du khách, tuy nhiên, 

lý thuyết hành vi dự định TPB vẫn có thể được coi là "một cách tiếp cận lý thuyết hữu 

ích" (Sparks và Pan, 2009) để dự đoán ý định lựa chọn địa điểm du lịch của du khách.  

Luận án này đã tiến hành nghiên cứu về khả năng mở rộng ứng dụng của lý 

thuyết hành vi dự định TPB để dự đoán ý định quay trở lại điểm đến du lịch của du 

khách. Qua tổng quan, tác giả đã xác định được khoảng trống chưa được nghiên cứu, 

cụ thể luận án đã xây dựng và đề xuất được giả thuyết nghiên cứu. Đây chính là cơ sở 

cho tác giả có thể tiếp tục đề xuất được khung lý thuyết nghiên cứu mới các nhân tố 

ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch. Mô hình nghiên cứu mới này của 
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luận án được kỳ vọng sẽ giải thích tốt hơn về ý định quay lại điểm đến du lịch của du 

khách, trường hợp 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng. 

5.1.2.2 Đóng góp về thực tiễn  

(1) Thứ nhất, tác giả đã tiến hành tổng quan được 83 tài liệu nghiên cứu du lịch 

với chủ đề có liên quan đến ý định quay lại điểm đến du lịch (trong đó, 48 nghiên cứu 

quốc tế và 35 nghiên cứu tại Việt Nam), các bài báo xuất bản trong giai đoạn từ năm 

1989 đến năm 2021. Qua tổng hợp và phân tích, tác giả đã tổng kết được các hướng 

tiếp cận nghiên cứu chính (07 hướng tiếp cận được nhiều học giả trong và ngoài nước 

quan tâm) và lập được khung tổng kết các nghiên cứu trước đây về chủ đề này. 

(2) Thứ hai, qua đánh giá về thực tiễn và lý thuyết, tác giả nhận thấy được tiềm 

năng phát triển du lịch quốc gia nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng 

(đặc biệt là 3 tỉnh ven biển tây nam sông hậu có vị trí liền kề nhau là: Cà Mau, Bạc 

Liêu và Sóc Trăng) nên vấn đề nghiên cứu lĩnh vực du lịch tại các địa phương này 

thông qua đánh giá của du khách, sẽ giúp cho các đối tượng quan tâm có nguồn tài 

liệu tham khảo mang tính tổng thể hơn đối với thực trạng hoạt động du lịch tại các địa 

phương. 

 (3) Thứ ba, vấn đề nghiên cứu hành vi du khách đối với điểm đến du lịch đã 

có rất nhiều học giả nghiên cứu, tuy nhiên, nếu nghiên cứu được thực hiện trong bối 

cảnh du lịch tại 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng thì cũng sẽ góp phần bổ sung, 

phát triển được lý thuyết hành vi du khách và trong thực tiễn phát triển du lịch địa 

phương. Đồng thời nghiên cứu này cũng có thể là kênh tham khảo về hành vi của du 

khách đối với một điểm đến tại một thị trường du lịch đang phát triển (Việt Nam) so 

với các thị trường phát triển mạnh về du lịch như: Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á...  

(4) Thứ tư, nghiên cứu cũng đã đề xuất một số hàm ý quản trị cụ thể đối với 

các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp và các cá nhân có liên quan… có thể 

hiểu biết thêm về cảm nhận của du khách đối với các điểm đến hiện có, nhằm chú 

trọng nâng cao giá trị nguồn lực điểm đến, sự hài lòng và ý định quay trở lại điểm đến 

du lịch tại 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng.  
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5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 

5.2.1 Cơ sở đề xuất hàm ý quản trị 

Kết quả nghiên cứu luận án cho thấy một số bằng chứng về mối quan hệ giữa 

các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách: trường hợp 

3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng (Việt Nam) được hình thành từ nhóm nhân tố 

sau đây, bao gồm: (1) Chuẩn chủ quan; (2) Kiểm soát hành vi nhận thức; (3) Hình ảnh 

điểm đến về tiếp cận tài nguyên và nguồn lực; (4) Hình ảnh điểm đến về chất lượng 

và danh tiếng; và (5) Sự hài lòng của du khách. Tất cả các nhóm nhân tố này đều có 

ảnh hưởng tích cực đến ý định quay trở lại du lịch của họ trên cơ sở dữ liệu được thu 

thập và phân tích của tác giả. Kết quả nghiên cứu luận án có thể cho thấy một số hàm 

ý quản trị trong thực tiễn như sau. 

5.2.2 Hệ thống các hàm ý quản trị 

5.2.2.1 Hàm ý quản trị đối với doanh nghiệp kinh doanh du lịch  

Như đã thảo luận ở chương trước, thái độ là tiền đề đầu tiên và quan trọng nhất 

của ý định hành vi. Thái độ là niềm tin tích cực hoặc tiêu cực của cá nhân về việc thực 

hiện một hành vi cụ thể. Một khi thái độ được hình thành về một hành động hoặc sự 

kiện, thái độ dẫn đến sự hình thành ý định hành vi liên quan đến hành động đó (Ajzen, 

1991). Mặc dù kết quả nghiên cứu đã bác bỏ giả thuyết thái độ (AT) có ảnh hưởng tích 

cực đến ý định quay lại điểm đến (kết quả nghiên cứu cho rằng thái độ đối với điểm 

đến không ảnh hưởng đến ý định quay lại của họ).  

Tuy nhiên, theo quan điểm riêng, tác giả nhận thấy rằng, một cá nhân sẽ có ý 

định thực hiện một hành vi nào đó khi họ đánh giá vấn đề một cách tích cực hoặc tiêu 

cực và cũng đồng tình với lý thuyết TPB cho rằng thái độ có ảnh hưởng trực tiếp đến ý 

định hành vi. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch như: nhà hàng, khách 

sạn, lữ hành, vận tải… bên cạnh yếu tố nội tại của doanh nghiệp rất tốt (như có chiến 

lược kinh doanh, mô hình quản lý tốt…), thì đối với thị trường bên ngoài, nếu doanh 

nghiệp có được sự hiểu biết cơ bản về đặc điểm tâm lý của một người đi du lịch thì sẽ 

có nhiều cơ hội để tăng được nguồn thu do nắm bắt được nhu cầu chính yếu của họ đối 

với loại hình kinh doanh mà doanh nghiệp mình phục vụ: chẳng hạn: phục vụ tốt thì dễ 

dàng bán được hàng hóa (sản phẩm/ dịch vụ) hơn và có thể được truyền miệng tốt hơn.  
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Mặt khác, thực tế cho thấy, du khách lần đầu khi đến thăm một điểm đến nào đó 

mọi người thường có xu hướng tham khảo ý kiến của người khác hoặc qua nhiều kênh 

thông tin. Chẳng hạn: người quen biết, bạn bè, gia đình, cư dân địa phương; hoặc, nhờ 

sự tư vấn từ nhân viên của chính doanh nghiệp mình; hay, kênh thông tin truyền 

thông… đối với việc đi đâu, mua gì, làm gì khi đến nơi này. Vấn đề này giống như 

vòng lặp, sự trải nghiệm du lịch tại các điểm đến theo trình tự người này xong, đến 

người khác theo thời gian. Đối với trải nghiệm của người trước, chính là những kinh 

nghiệm mà người sau được học hỏi. Điều này đã gợi mở cho người làm du lịch đó là 

có thể việc phục vụ người đầu tiên không tốt thì người sau cũng vẫn biết được chất 

lượng dịch vụ của đơn vị mình tốt hay xấu. Do đó, người làm du lịch cần thiết phải 

thực hiện tính nhất quán về chất lượng của doanh nghiệp mình và ngày càng cải thiện 

tính nhất quán này, hay dễ hiểu hơn là nếu ai cũng đồn đoán rằng điểm đến này nhạt 

nhẽo hoặc giá cả không rõ ràng, mang tính “chặt chém” du khách thì người sau cũng 

vẫn tin là có như thế, bởi thế trong dân gian từ xưa đã có câu “tiếng dữ đồn xa” để 

phản ánh một trạng thái tâm lý của xã hội.  

5.2.2.2 Hàm ý quản trị đối với cơ quan quản lý du lịch địa phương 

Trong lĩnh vực du lịch, sự hài lòng và ý định hành vi quay trở lại điểm đến du 

lịch là dấu hiệu về sự sẵn lòng và cam kết tương đối của khách du lịch đối với việc 

quay trở lại thăm viếng điểm đến trước đó, ngoài ra ý định này cũng có thể xem xét 

đến việc đề xuất điểm đến cho bạn bè và người thân ở quê nhà. 

Trong tâm trí du khách, hình ảnh điểm đến dường như là một ấn tượng về một 

địa điểm mà họ có suy nghĩ đến. Nhìn chung, các thuộc tính giúp xác định hình ảnh 

của một điểm đến được cảm nhận bởi du khách có thể gồm các thành phần sau đây: 

tính dễ tiếp cận, tài nguyên du lịch phong phú, hoặc thời tiết thuận lợi hay chỉ là một 

điểm đến có nơi ăn, chốn nghỉ chất lượng và danh tiếng về văn hóa- lịch sử, bầu 

không khí du lịch hoặc môi trường du lịch tốt… Như vậy, tùy vào đặc điểm vị trí, địa 

lý, văn hóa- xã hội của từng địa phương mà cơ quan quản lý du lịch, hoặc chính 

quyền địa phương có thể hướng đến các yếu tố cốt lõi của điểm đến theo cách nào 

hiệu quả nhất, hay cụ thể hơn, đó là phải xác định được ngành du lịch đặc thù của địa 

phương mình là loại hình nào là thu hút được du khách và đạt hiệu quả cho địa 

phương nhất. Ví dụ điển hình nhất, đó là Tỉnh Quảng Ninh có rất nhiều điều kiện 
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thuận lợi cho cả việc phát triển du lịch, lẫn phát triển công nghiệp khai thác mỏ. Nếu 

như ưu tiên cho phát triển công nghiệp khai thác mỏ thì ngành du lịch sẽ có nhiều ảnh 

hưởng do sự ô nhiễm môi trường khói, bụi… và ngược lại. Do đó, vấn đề ở đây chỉ là 

sự lựa chọn và “đánh đổi”- một chủ đề hay và quan trọng trong kinh tế học.    

Ở góc độ quản lý nhà nước, địa phương là chủ thể có nhiều khả năng làm cho 

hình ảnh điểm đến chiếm được nhiều tình cảm tốt đẹp của du khách, thông qua sự quy 

hoạch và đầu tư điểm đến du lịch; qua công tác hậu cần luôn sẵn sàng như: sự hỗ trợ 

du khách nhanh chóng (y tế, an ninh…); hay, sự kết nối hợp tác chặt chẽ với các chủ 

thể liên quan khác: chẳng hạn, sự quan tâm của nhà nước đối với du lịch, ngoài việc 

đầu tư điểm đến du lịch thì cần phải quan tâm việc họ sẽ thưởng thức đặc sản gì, 

không gian giải trí ở đâu, hoặc, chỗ đậu xe khách cỡ lớn thì như thế nào, sự trợ giúp 

nhanh hay chậm… Ví dụ cụ thể hơn, khi các công ty du lịch lữ hành chở đoàn tham 

quan đến với địa phương, nếu chỉ nói riêng về tìm kiếm địa điểm đậu xe khách 40 chỗ 

(cỡ lớn) trong nội ô thành phố thì gặp rất nhiều khó khăn, vì các cơ sở lưu trú tư nhân 

không thể sắp xếp được khu vực đậu tại doanh nghiệp hoặc thuê gửi bên ngoài. Trong 

thực tế, các cơ quan quản lý của nhà nước chưa có phương án về bố trí địa điểm (hoặc 

cho thuê địa điểm) đậu xe du lịch cỡ lớn, nhỏ. Như vậy, trong mùa cao điểm du lịch, 

vấn đề này thực sự tạo nhiều áp lực cho các đối tượng liên quan trong lĩnh vực du lịch 

của địa phương.   

 5.2.2.3 Hàm ý quản trị đối với nhà hoạch định chính sách phát triển du lịch 

Ở thời điểm năm 2022, nhìn vào toàn cảnh thế giới, vẫn có nhiều diễn biến 

chưa thể lường trước: khủng bố, chiến tranh vẫn diễn ra ở một số lục địa; dịch bệnh 

truyền nhiễm Covid 19 vẫn còn đó, dữ liệu cho thấy mặc dù đã giảm số ca mắc và tử 

vong do đã phủ được vaccin nhưng đây vẫn là một căn bệnh còn quá mới; thảm họa 

thiên nhiên liên tục xảy ra; cạnh tranh kinh tế giữa các quốc gia luôn hiện hữu… Tất 

cả các vấn đề này, thì ít hay nhiều vẫn ảnh hưởng đến hoạt động du lịch thế giới nói 

chung, ở Việt Nam nói riêng.  

Thực tế phát triển du lịch của nước ta thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế và 

bất cập. Sản phẩm du lịch chưa tạo sức hút đặc biệt. Doanh nghiệp với quy mô vừa và 

nhỏ… hoặc số lao động sử dụng thành thạo ngoại ngữ còn ít (Hồng Quyên, 2018). 

Trong phạm vi hẹp, phát triển kinh tế du lịch sẽ vẫn tiếp tục là mục tiêu chiến lược của 
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quốc gia, do đó mọi hoạt động liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến ngành du lịch 

phải được thực hiện thông qua hoạt động có ý thức của nhà nước, các doanh nghiệp và 

cả người dân địa phương. Trong đó, vai trò nhà nước là vô cùng quan trọng để định 

hướng phát triển hoặc giảm thiểu tác động tiêu cực của hoạt động kinh tế du lịch, điều 

này góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác, đồng thời, 

tối đa hoá đóng góp của du lịch đối với nền kinh tế, tạo việc làm và nâng cao chất 

lượng cuộc sống của người dân nhằm đưa Việt Nam trở thành điểm đến thực sự hấp 

dẫn, uy tín ngày càng tăng trên thị trường du lịch quốc tế. Có lẽ, nếu không có những 

điểm đến du lịch, nhiều địa phương sẽ không có gì hấp dẫn thu hút mọi người đến 

thăm quan, trải nghiệm và khám phá vùng đất của mình, điều này sẽ mất đi tính giao 

lưu, hợp tác và phát triển của địa phương, quốc gia hoặc khu vực đó.  

5.3 HẠN CHẾ LUẬN ÁN VÀ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

Trong lĩnh vực du lịch, chủ đề nghiên cứu có thể nói là rất đa dạng và nhiều 

cách tiếp cận khác nhau, với nhiều nội dung như: hành vi của du khách, về hành vi 

của các cá nhân, tổ chức có liên quan đến du lịch, về tài nguyên thiên nhiên, về hoạt 

động kinh doanh du lịch hay phương pháp quản lý du lịch… Với sự tổng quát như 

vậy, để thực hiện được luận án tiến sĩ của mình, trong quá trình nghiên cứu về du lịch, 

với định hướng nghiên cứu vấn đề về hành vi của du khách, nên tác giả chỉ dừng lại ở 

việc nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến du lịch của du 

khách tại 3 tỉnh này. 

Qua đánh giá sơ bộ về luận án, tác giả cũng nhận ra một số hạn chế trong quá 

trình thực hiện nghiên cứu, cụ thể như sau: 

Thứ nhất, trong quá trình khảo sát du khách tại các địa phương  này, tác giả 

phải chia làm nhiều đợt thu số liệu mà không thể thực hiện được trong cùng một đợt, 

tác giả xin rút kinh nghiệm ở các nghiên cứu khác trong thời gian tới. Bởi một số lý do 

khách quan và chủ quan, chẳng hạn như: gặp nhiều khó khăn vì một số hạn chế trong 

công tác đảm bảo phòng ngừa dịch bệnh. Mặt khác, kinh phí nghiên cứu ít nên không 

thể thuê ngoài số lượng lớn nhân sự hỗ trợ để khảo sát nên có thể chưa thu thập được 

kịp thời và đầy đủ số lượng mẫu ở nhiều địa điểm khác.  

Thứ hai, trong thời điểm từ tháng 12 năm 2019, đến nay dịch bệnh truyền 

nhiễm viêm hô hấp cấp Covid- 19 bùng phát toàn cầu, đất nước cũng bị ảnh hưởng 



112 
 

với nhiều mức độ kiểm soát dịch bệnh tùy vào tình huống thực tế (cách ly, hạn chế 

hoạt động đông người, hạn chế một số hoạt động thương mại- dịch vụ…). Do đó, số 

lượng du khách quốc tế và nội địa tại các điểm đến du lịch cũng không thể sôi động, 

đông đúc như trước đây. Có thể nói, đối tượng trả lời phỏng vấn chưa đa dạng (về 

quốc tịch, vùng miền, giới tính, độ tuổi, trình độ, nghề nghiệp…), số lượng du khách 

tại từng thời điểm cũng khác nhau do tình hình dịch bệnh, mặt khác, sự tham gia trả 

lời phỏng vấn của du khách cũng gặp khó khăn do một số du khách không nhiệt tình. 

Tác giả phải mất nhiều công sức để tiếp cận đúng với đối tượng phỏng vấn để mẫu 

nghiên cứu được khách quan. Một số tình huống du khách muốn được trả lời sau vì 

chưa có thời gian nên tác giả cũng phải thu thập dữ liệu qua ứng dụng zalo, facebook, 

email…(du khách trả lời và chụp gửi lại cho tác giả).  

Thứ ba, địa bàn nghiên cứu của tác giả là 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc 

Trăng. Hoạt động du lịch tại các địa phương này chưa được đầu tư một cách đồng bộ 

cả phía doanh nghiệp (cơ sở vật chất khách sạn, nhà hàng, khu trò chơi, đồ lưu niệm, 

trình độ phục vụ…) hay từ phía nhà nước (hệ thống đường giao thông, bến bãi đỗ xe, 

phương tiện vận chuyển, quy hoạch điểm du lịch mới, phương thức quản lý nhà 

nước…) nên vai trò thúc đẩy phát triển của du lịch đến các lĩnh vực khác chưa được 

rõ nét, điều này có thể sẽ tác động đến cảm nhận tích cực hoặc tiêu cực của du khách 

khi phỏng vấn du khách tại một địa điểm du lịch nào đó.  

Thứ tư, luận án đã thực hiện mô hình nghiên cứu được áp dụng cho cả 3 tỉnh Cà 

Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng mà không áp dụng mỗi mô hình nghiên cứu nghiên cứu 

là một tỉnh để so sánh. Điều này có thể được giải thích rằng, khi chọn 3 tỉnh này chỉ 

mang tính phạm vi "mẫu đại điện" cho địa bàn nghiên cứu để phục vụ cho việc chọn 

mẫu thu số liệu sơ cấp chứ không kỳ vọng phân tích sự khác biệt trong nhận thức của 

du khách giữa 3 tỉnh này, vì trong thực tế, với vị trí địa lý gần kề nên các điểm đến 

du lịch ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long có thể nói là có nét tương đồng với 

nhau, sẽ khó tạo ra sự khác biệt đối với du khách. Đây cũng là hạn chế của luận án, 

tác giả đã không chủ động ngay từ đầu xây dựng mô hình không đưa biến "địa bàn" 

theo 3 tỉnh vào mô hình.  

Thứ năm, trong nghiên cứu định tính xây dựng bộ thang đo các nhân tố, trên 

cơ sở mô hình nghiên cứu, tác giả đã thực hiện quy trình xây dựng thang đo và có 
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tham khảo ý kiến đóng góp của các chuyên gia công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau 

và có liên quan chủ đề nghiên cứu của luận án, chẳng hạn: cơ quan quản lý nhà nước 

về chuyên môn trong lĩnh vực du lịch, doanh nghiệp du lịch, cơ sở đào tạo, nhân 

viên phục vụ tại các điểm đến và du khách. Theo đánh giá của tác giả, đây là các 

chuyên gia có đầy đủ kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm công tác nên sẽ giúp 

ích rất nhiều trong việc thảo luận các nội dung xây dựng bộ thang đo nghiên cứu. 

Tuy nhiên, trong thực tiễn nghiên cứu, do giới hạn về thời gian và mối quan hệ công 

tác, nên tác giả chưa kịp thời xin góp ý của nhiều chuyên gia ở nhiều đơn vị hơn (cơ 

quan quản lý du lịch cấp Bộ, ngành; cơ quan quản lý du lịch ở các địa bàn Bạc Liêu 

và Sóc Trăng; các doanh nghiệp lữ hành; doanh nghiệp vận tải du lịch; doanh 

nghiệp truyền thông, cơ quan báo chí, các cơ sở đào tạo, các nhà nghiên cứu…).  

Với một số hạn chế được trình bày ở trên, tác giả cũng có một số đề xuất gợi ý 

cho các nghiên cứu tiếp theo trong lĩnh vực hành vi của du khách đối với một điểm 

đến, cụ thể: (1) Có thể kiểm định lại mô hình nghiên cứu của luận án này trong bối 

cảnh vùng miền khác nhau: miền bắc, trung, nam; hoặc bối cảnh không gian: vùng 

núi, vùng biển và hải đảo… nhằm tăng khả năng khái quát hóa; (2) Kiểm định lại mô 

hình này nhưng đối tượng khảo sát là du khách quốc tế, chẳng hạn: du khách phương 

tây đến Việt Nam hoặc du khách châu Á đến Việt Nam…; (3) Kiểm định lại mô hình 

này nhưng vận dụng và so sánh ở những địa phương khác nhau; hoặc, (4) Loại bỏ, bổ 

sung một số nhân tố mới, tăng số lượng mẫu khảo sát hoặc phương pháp nghiên cứu 

mới, hay ảnh hưởng từ rủi ro toàn cầu như: khủng bố, dịch bệnh tác động đến ý định 

của du khách.     
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1 

Xác định sản phẩm đặc thù và 
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Kỷ yếu: Định hướng liên kết 
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duyên hải phía đông đồng bằng 
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Nông nghiệp. 
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Phát triển mô hình kinh doanh 
Homestay trong lĩnh vực du 
lịch nông thôn. 

2019 

Kỷ yếu: Phát triển bền vững 
nguồn nhân lực và sản phẩm du 
lịch địa phương trong bối cảnh 
hội nhập và thúc đẩy khởi 
nghiệp, Nhà xuất bản Thông tin 
và Truyền thông. 

3 
Xây dựng hình ảnh điểm đến 
du lịch địa phương. 2020 

Tạp chí Kinh tế và dự báo, Số 
30 tháng 10/2020 (748). 
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Xây dựng mô hình quản trị chi 
phí theo phương pháp bình 
phương bé nhất đối với doanh 
nghiệp kinh doanh dịch vụ 
khách sạn. 

2020 

Kỷ yếu hội thảo khoa học: Các 
vấn đề đương đại trong lĩnh vực 
kinh tế, luật: từ lý thuyết đến 
thực tiễn, Nhà xuất bản Nông 
nghiệp. 
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Thực trạng và vấn đề cần thảo 
luận về quản lý bãi tắm tại các 
điểm đến du lịch biển. 

2021 
Tạp chí khoa học Đại học Văn 
Lang, Số 25, Tháng 01/2021. 
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Góc nhìn chung đối với vấn 
đề hạ tầng giao thông và khả 
năng tiếp cận điểm đến của du 
khách. 

2021 
Tạp chí Công thương, Số 14, 
Tháng 06/2021. 
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PHỤ LỤC 01 

TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY LIÊN QUAN Ý ĐỊNH QUAY LẠI ĐIỂM ĐẾN (NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ) 

 

Stt Nội dung cơ bản 

Mô hình nghiên cứu 
Phương 

pháp  
Tóm tắt kết quả 

Biến     độc lập 
Biến   

trung gian 
Biến     phụ 

thuộc 

1 

1989; David Mazursky; 
Trải nghiệm trước đây 
và quyết định du lịch 
tương lai 

- Sự kỳ vọng 
nhận thức; 

- Kinh nghiệm 
quá khứ 

Sự hài lòng 
Ý định hành 

vi 
Hồi quy 

Việc hình thành ý định hành vi tương lai xuất phát từ 
phán đoán cụ thể về sự kiện hoặc hoạt động (bao gồm 
các kỳ vọng).  

2 

1999; Haemoon Oh; 
Chất lượng dịch vụ, sự 
hài lòng và giá trị khách 
hàng 

- Nhận thức về 
giá; 

- Chất lượng 
dịch vụ; 

- Nhận thức 

- Giá trị 
khách hàng; 

- Sự hài 
lòng 

Dự định 
mua lại và 

truyền 
miệng 

(Khách sạn) 

Hồi quy  

Giữa chất lượng dịch vụ cảm nhận, giá trị khách hàng và 
sự hài lòng của khách hàng dường như có mối quan hệ 
đến quyết định của khách hàng, có liên quan trực tiếp 
hoặc gián tiếp đến việc mua lại cũng như truyền miệng 
tích cực (WOM).  
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2000; Kozak, Metin và 
Rimmington, Mike; Sự 
hài lòng điểm đến 
Mallorca (Tây Ban 
Nha) 

- Sự hấp dẫn 
điểm đến; 

- Điểm du lịch 
và cơ sở vật 

chất; 
- Khả năng sử 

dụng tiếng Anh; 
- Cơ sở vật chất 
và dịch vụ tại 
sân bay đến 

- Hài lòng 
tổng thể; 
- Kinh 
nghiệm 

trước đây 

Ý định quay 
lại và giới 

thiệu 
Hồi quy 

Các mục được nhóm theo Yếu tố 1 (mức độ hấp dẫn của 
điểm đến), Yếu tố 2 (cơ sở vật chất và khách du lịch), và 
Yếu tố 4 (cơ sở vật chất và dịch vụ tại sân bay đến) 
được coi là rất quan trọng để giải thích mức độ hài lòng 
tổng thể.  

4 2000; Dwayne A. Baker Chất lượng Sự hài lòng Hành vi dự SEM Nghiên cứu ủng hộ quan điểm rằng nâng cao chất lượng 
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và John L. Crompton; 
Chất lượng, sự hài lòng 
và hành vi dự định 

định dẫn đến ý định hành vi tích cực hơn và sự hài lòng của 
khách thực sự thêm vào khả năng giải thích của chất 
lượng.  

5 
2001; Metin Kozak; Ý 
định quay lại tại 2 điểm 
đến khác nhau 

- Mức độ hài 
lòng tổng thể; 
- Số lượt viếng 
thăm trước đó; 
- Số lượt viếng 
thăm điểm đến 

lân cận trước đó; 
- Nhân tố khác 
(kinh tế, chính 

trị…) 

x 

- Ý định 
quay lại 

cùng một 
điểm đến; 
- Ý định 
đến thăm 
các điểm 

đến lân cận 

Hồi quy 

Mức độ hài lòng tổng thể có liên quan đến ý định du 
khách đối với việc ghé thăm lặp lại cả hai điểm đến 
tương tự và các điểm đến khác trong cùng khu vực địa 
lý. Mối quan hệ này mạnh mẽ hơn nhiều ở các điểm đến 
phát triển hơn so với các điểm đến kém phát triển hơn. 

6 

2001; James F.Petrick 
và cộng sự; Ý định 
thăm lại kỳ nghỉ giải trí 
(Hoa Kỳ) 

- Hành vi du lịch 
trước đây; 

- Giá trị cảm 
nhận; 

- Sự hài lòng 

x 
Dự định 
quay lại Hồi quy 

Sự hài lòng, giá trị nhận thức và hành vi trong quá khứ 
có thể được sử dụng để dự đoán ý định du khách để 
thăm lại không gian giải trí. 

7 

2003; Yooshik Yoona 
và Muzaffer Uysal; 
Động lực và sự hài lòng 
đối với lòng trung thành 
điểm đến 

- Động lực đẩy; 
- Động lực kéo  

Sự hài lòng 
Lòng trung 

thành 
SEM 

Các nhà quản lý điểm đến nên làm hài lòng du khách 
cao hơn để tạo ra hành vi tích cực của khách du lịch sau 
khi mua hàng, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của 
điểm đến. 

8 

2003; Bo Hu; Sự tham 
gia của điểm đến tác 
động đến ý định quay 
lại 

- Nhóm Tâm lý; 

- Nhóm hành vi 
Sự hài lòng 

Ý định quay 
lại SEM 

Quá trình quyết định của du khách không dừng lại sau 
khi chuyến đi được hoàn thành, thay vào đó trải nghiệm 
của họ với điểm đến sẽ tác động đến các quyết định của 
họ về chuyến thăm trong tương lai và đánh giá sau điểm 
đến làm trung gian giữa trải nghiệm chuyến thăm hiện 
tại của họ và ý định thăm lại của họ.  
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9 

2003; Ramon Benedicto 
A. Alampay; Nghiên 
cứu Sự hài lòng, chất 
lượng và ý định 

- Chất lượng 
điểm đến được 

cảm nhận; 
- Hài lòng tổng 

thể 

Hình ảnh 
Ý định 

tương lai 

MSEM 
(cấu trúc 

nhiều 
nhóm) 

Nghiên cứu đã trình bày về sự khác biệt giữa chất lượng 
và sự hài lòng, cũng như mối quan hệ giữa hai cấu trúc. 
Đối với các nhà quản lý và nhà nghiên cứu, những phát 
hiện này cho thấy nhu cầu xem các sản phẩm điểm đến 
một cách tổng thể, nghĩa là đánh giá của khách du lịch 
về một điểm đến đã ghé thăm vượt ra ngoài các thuộc 
tính vật lý của điểm đến đó. Do đó, điều quan trọng là cả 
nhà quản lý và nhà nghiên cứu phải công nhận bản chất 
của sản phẩm đểm đến. 

10 
2004; Jeffery M. 
Caneen; Văn hóa quyết 
định ý định quay lại 

Thuộc tính điểm 
đến 

x 
Ý định quay 

lại Anova 

So sánh các khách du lịch Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung 
Quốc ở Hawaii cho thấy có sự khác biệt đáng kể trong 
tiêu chí ra quyết định của họ so với việc thăm lại nhiều 
lần. Khách du lịch Nhật Bản cho thấy ý định quay lại 
các điểm đến vui vẻ và thư giãn, trong khi khách Mỹ 
cho thấy ý định quay lại dựa trên mong muốn tìm hiểu 
về văn hóa và con người. Khách Trung Quốc cho thấy 
sự tương đồng với Mỹ nhiều hơn so với khách Nhật 
Bản. Nghiên cứu cũng cho thấy ý định không phải lúc 
nào cũng tương ứng với hành vi thực tế. Du khách Nhật 
Bản cho biết ý định quay lại Hawaii cao hơn khách Mỹ, 
trong khi khách Mỹ thực sự quay lại với tỷ lệ cao hơn 
nhiều. 

11 
2004; James F.Petrick; 
Giá trị cảm nhận lần 
đầu và lặp lại 

Chất lượng 
(Danh tiếng; 

Giá và phản ứng 
tình cảm) 

Giá trị cảm 
nhận 

Ý định quay 
lại SEM 

Chất lượng là yếu tố dự đoán tốt nhất về ý định mua lại 
đối với những người thanh toán tiền lần đầu, trong khi 
giá trị cảm nhận là yếu tố dự đoán tốt nhất cho những 
người lặp lại. 

12 

2004; Anital.S. Lau  và 
Bob Mckercher; So 
sánh khách lần đầu với 
khách quay lại điểm 
đến 

 

Động lực  
x x 

Phân tích 
nhân tố 

Du khách lần đầu và khách lặp lại có động cơ đến Hong 
Kong vì những lý do cơ bản khác nhau. Những khách 
viếng thăm lần đầu tiên thường phân vân về điểm đến và 
cảm thấy họ đang trong một cuộc phiêu lưu với nhiệm 
vụ khám phá một địa điểm mới. Mặt khác, những du 
khách lặp lại, những người biết về điểm đến, quan tâm 
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hơn nhiều đến việc sử dụng điểm đến để thỏa mãn nhu 
cầu giữa các cá nhân hoặc để trải nghiệm có chọn lọc. 

13 

2005; Myong Jae Lee; 
Thái độ và hình ảnh 
điểm đến đến ý định 
tham gia họp của thành 
viên hiệp hội 

- Niềm tin hành 
vi; 

- Niềm tin chuẩn 
mực; 

- Kiểm soát 
niềm tin; 

- Niềm tin điểm 
đến 

- Kinh 
nghiệm 
tham gia 

trước đây; 
- Thái độ; 

- Chuẩn chủ 
quan; 

- Kiểm soát 
hành vi 

nhận thức; 
- Hình ảnh 
điểm đến 

Ý định tham 
gia 

SEM 

Bằng cách so sánh ba mô hình cạnh tranh (TRA, TPB, 
và MPM), nghiên cứu đã xác nhận tính hiệu quả của mô 
hình tham gia cuộc họp (MPM) trong giải thích ý định 
tham dự cuộc họp thường niên của các thành viên hiệp 
hội. MPM cung cấp hiểu biết đầy đủ hơn về ý định tham 
gia cuộc họp bằng cách thêm hai yếu tố dự đoán (hình 
ảnh điểm đến và kinh nghiệm tham gia cuộc họp trong 
quá khứ) đối với TPB.  

14 
2005; Gengqing Chi; 
Phát triển mô hình lòng 
trung thành điểm đến 

Hình ảnh điểm 
đến 

- Sự hài 
lòng tổng 

thể; 
- Các thuộc 

tính hài 
lòng 

Lòng trung 
thành điểm 

đến 
SEM 

Sự hài lòng tổng thể của du khách được xác định bởi sự 
hài lòng điểm đến về hình ảnh và thuộc tính, cũng như 
mức độ trung thành của điểm đến lần lượt bị ảnh hưởng 
bởi sự thỏa mãn tổng thể. Thuộc tính sự hài lòng cũng là 
một tiền đề trực tiếp về lòng trung thành của điểm đến.  

15 

2006; Kyriaki 
Kaplanidou; Hình ảnh 
sự kiện du lịch thể thao 
đối với hình ảnh điểm 
đến và sự quan tâm du 
lịch (Michigan) 

- Hành vi trong 
quá khứ- điểm 

đến; 
- Hành vi trong 

quá khứ- sự kiện 
du lịch thể thao; 

- Hình ảnh sự 
kiện du lịch thể 

thao 

- Hình ảnh 
điểm đến; 

- Chuẩn chủ 
quan; 

- Kiểm soát 
hành vi 

nhận thức 

Ý định quay 
lại điểm đến 
để tham gia 

các hoạt 
động 

SEM 

Hình ảnh điểm đến làm trung gian cho tác động của hình 
ảnh sự kiện du lịch thể thao và các chuyến thăm trước 
đây đến điểm đến với ý định thăm lại điểm đến cho hoạt 
động giải trí. Hình ảnh sự kiện có tác động lớn đáng kể 
đến hình ảnh của điểm đến.   
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16 

2006; Kullada 
Phetvaroon; Lựa chọn 
điểm đến sau khủng 
hoảng Sóng Thần tại 
Phuket (Thái Lan) 

- Thái độ; 
- Chuẩn chủ 

quan; 

- Kiểm soát 
hành vi; 

- Kinh nghiệm 
quá khứ 

x 
Ý định hành 

vi 
SEM 

Nghiên cứu này so sánh nhận thức của khách du lịch về 
thuộc tính điểm đến trước và sau khi thảm họa Sóng 
thần xảy ra. Sau trận Sóng thần, khách du lịch quan tâm 
nhiều hơn đến “sự an toàn và an ninh ”và“ hệ thống 
cảnh báo và bảo vệ thiên tai ”so với trước khi có Sóng 
thần. 

17 

2006; Fang Meng; 
Năng lực cạnh tranh 
điểm đến từ quan điểm 
du khách 

- Chất lượng trải 
nghiệm du lịch; 
- Tham gia du 

lịch 

x 
Khả năng 
cạnh tranh 

về điểm đến 
SEM 

Nhận thức của du khách về tính cạnh tranh của điểm đến 
bị ảnh hưởng tích cực bởi chất lượng trải nghiệm du lịch 
theo các giai đoạn khác nhau (kế hoạch trước chuyến đi, 
trải nghiệm đường đi, trải nghiệm tại chỗ và sau chuyến 
đi). 

18 
2006; Seoho Um và 
cộng sự; Ý định quay 
lại (Hong Kong) 

- Cảm nhận sự 
hấp dẫn; 

- Chất lượng 
dịch vụ; 

- Cảm nhận giá 
cả 

Sự hài lòng 
Ý định quay 

lại SEM 

Việc thăm viếng lặp lại bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi chất 
lượng hoạt động của điểm đến hơn là sự hài lòng tổng 
thể. Sự hấp dẫn là yếu tố dự đoán có ảnh hưởng nhất về 
ý định ghé thăm lại. Sự hài lòng không phải là trung 
gian mạnh mẽ cho ý định thăm lại trong nghiên cứu này. 

19 

2006; Thuy-Huong 
Truong, David Foster; 
Hài lòng du khách tại 
điểm đến: du khách Úc 
ở Việt Nam 

Đánh giá thuộc 
tính tích cực và 
tiêu cực đối với 

điểm đến 

x 

Mô hình 
HOLSAT 
để nghiên 
cứu Sự hài 

lòng 

Kiểm định 
t-test 

Nghiên cứu sử dụng Mô hình HOLSAT để đánh giá 
mức độ hài lòng của du khách Úc khi đến Việt Nam 
bằng cách so sánh kỳ vọng về điểm đến của họ so với 
kinh nghiệm thực tế của họ. 

20 

2007; Chung-Hsien 
Lin; Hình ảnh nhận 
thức và cảm xúc trong 
dự đoán sự lựa chọn 
điểm đến 

- Hình ảnh nhận 
thức; 

- Hình ảnh cảm 
xúc 

Hình ảnh 
tổng thể 

Sở thích 
điểm đến 

SEM 

Các thành phần nhận thức và tình cảm của hình ảnh 
điểm đến tổng thể ảnh hưởng đến sở thích điểm đến của 
du khách và hình ảnh nhận thức tác động đến hình ảnh 
cảm xúc. Tuy nhiên, tầm quan trọng của hai thành phần 
hình ảnh khác nhau ở các điểm đến tự nhiên, phát triển 
và công viên giải trí. Ngoài ra, trong khi một số thuộc 
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tính hình ảnh là quan trọng chung, các thuộc tính khác 
chỉ quan trọng đối với loại điểm đến cụ thể. 

21 
2007; Ada Sau-Yee Lo; 
Mua sắm và tham quan 
của du khách 

- Sự hài lòng 
tổng thể; 

- Chất lượng 
mua sắm được 

cảm nhận 

- Thái độ; 
- Chuẩn chủ 

quan 

Ý định hành 
vi 

SEM 

Sự hài lòng của khách hàng đối với trải nghiệm mua 
sắm được phát hiện có mối quan hệ tích cực với thái độ 
thăm quan và mua sắm ở Hong Kong trong tương lai, 
các giá trị mua sắm đã được tìm thấy có ảnh hưởng tích 
cực đến sự hài lòng của khách hàng và tiêu chuẩn chủ 
quan, và nhận thấy chất lượng mua sắm có ảnh hưởng 
đáng kể đến việc mua sắm giá trị. 

22 
2007; Sparks, B.; Ý 
định du lịch rượu vang 

- Thái độ tình 
cảm; 

- Thái độ trước 
đây đối với du 
lịch rượu vang; 

- Chuẩn chủ 
quan; 

- Kiểm soát 
hành vi nhận 

thức 

x 
Ý định du 
lịch rượu 

vang 
SEM 

Mô hình phương trình cấu trúc được sử dụng để kiểm 
tra một mô hình dự đoán ý định của khách du lịch, dựa 
trên lý thuyết về hành vi có kế hoạch. Các phát hiện có ý 
nghĩa trong việc dự đoán và thúc đẩy du lịch rượu vang 
trong tương lai. 

23 

2008; P. Oom do Valle 
và cộng sự; Yếu tố 
quyết định hành vi quay 
lại du lịch (Brazil) 

- Động cơ thúc 
đẩy; 

- Động cơ kéo; 
- Kỳ vọng; 
- Đặc điểm 
chuyến đi; 

- Đặc điểm xã 
hội học 

x 
Khả năng 
quay lại Hồi quy 

Điều đầu tiên là mở rộng lời giải thích về hành vi quay 
lại du lịch đối với các yếu tố khác không giới hạn trong 
vấn đề hài lòng. Trên thực tế, cách tiếp cận theo sau 
nghiên cứu này kết hợp thành một mô hình duy nhất tập 
hợp các yếu tố dự đoán đã được đã phân tích ít nhiều 
một cách cô lập trong phần trước nghiên cứu, nghĩa là 
động cơ, kỳ vọng, đặc điểm xã hội học và các thuộc tính 
liên quan đến chuyến đi. 

24 
2009; Thuy-Huong 
Truong, Brian King; 

- Nhận thức tầm 
quan trọng; 

Sự hài lòng 
với trải 

Lòng trung 
thành điểm Hồi quy 

Nghiên cứu khảo sát một số biến, bao gồm nhân khẩu 
học và đặc điểm du lịch, đồng thời so sánh tầm quan 
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Hài lòng của du khách 
Trung Quốc tại Việt 
Nam 

- Sản phẩm du 
lịch 

nghiệm 
thực tế 

đến trọng mà khách du lịch gắn với các thuộc tính điểm đến 
khác nhau với sự hài lòng liên quan của họ đối với các 
sản phẩm du lịch khác nhau của Việt Nam. 

25 
2009; Yu- Chin Huang; 
Ý định du lịch 

- Nhận thức 
hình ảnh điểm 

đến; 
- Chuẩn chủ 

quan; 

- Sự hạn chế; 
- Sự ràng buộc 

đàm phán 

x 
Ý định hành 

vi 
SEM 

Những hạn chế và hạn chế thương lượng là những biến 
số quan trọng ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định du 
lịch, và do đó, nên được đưa vào các nghiên cứu về việc 
ra quyết định du lịch. 

26 

2009; Songshan (Sam) 
Huang và Cathy H. C. 
Hsu; Động cơ du lịch, 
Kinh nghiệm trong quá 
khứ, hạn chế nhận thức 
và Thái độ đối với ý 
định quay lại 

- Động lực du 
khách; 

- Kinh nghiệm 
quá khứ; 

- Sự hài lòng; 
- Hạn chế nhận 

thức 

Thái độ 
Ý định quay 

lại SEM 

Bối cảnh du khách Trung Quốc đại lục đến Hong Kong, 
động lực du lịch được tìm thấy có bốn yếu tố cơ bản: 
mới lạ, kiến thức, thư giãn và mua sắm. Sự hạn chế 
được nhận thức có ba yếu tố cơ bản: cấu trúc, giữa các 
cá nhân và sở thích. Sự hài lòng, thái độ đối với việc 
xem lại và ý định thăm lại được xác nhận là không có 
chiều hướng và các mục đo lường được điều chỉnh từ 
các nghiên cứu trước đây là các chỉ số đáng tin cậy về 
cấu trúc tương ứng của chúng.  

27 

2012; Carlos Pestana 
Barros và A. George 
Assaf; Ý định quay lại 
điểm đến du lịch đô thị 
Lisbon (Bồ Đào Nha) 

- Đặc điểm chỗ 
ở; 

- Đặc điểm du 
lịch; 

- Thuộc tính 
điểm đến; 

- Danh tiếng 
điểm đến; 

- Số lần thăm 

x 
Ý định quay 

lại 

Tham số 
ngẫu 

nhiên giới 
hạn logit 

Đặc điểm chỗ ở và thuộc tính điểm đến (phạm vi chỗ ở, 
sự kiện, chất lượng thực phẩm, dự báo thời tiết biển, 
chất lượng tổng thể, danh tiếng và an toàn) có tác động 
tích cực đến xác suất quay lại thành phố.  
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quan trước đây 

28 

2013; Paul C.Fakeye và 
John L.Cromton; Sự 
khác biệt về hình ảnh 
điểm đến đối với những 
lần viếng thăm Texas 
(Hoa Kỳ) 

6 nhóm nhân tố 
thuộc hình ảnh 

điểm đến 
x x Anova 

Sự hình thành khái niệm hình ảnh điểm đến được phát 
triển qua ba giai đoạn: cơ bản, tình cảm và phức tạp. Kết 
quả đề xuất sự khác biệt giữa hình ảnh hữu cơ ban đầu 
và hình ảnh phức tạp hơn sau đó. Nó đã được đề xuất 
trong cuộc thảo luận trước đó rằng quảng cáo cung cấp 
thông tin là khả năng hiệu quả nhất ở giai đoạn hình ảnh 
ban đầu, quảng cáo thuyết phục quan trọng nhất ở giai 
đoạn hình ảnh được tạo ra và quảng cáo nhắc nhở hữu 
ích nhất ở phạm vi hình ảnh phức tạp. 

29 

2013; Xiaoxia Sun và 
cộng sự; Lòng trung 
thành điểm đến Đảo 
Hải Nam (Trung Quốc) 

- Hình ảnh điểm 
đến; 

- Sự quen thuộc 

- Nhận thức 
giá trị; 
- Sự hài 

lòng 

Lòng trung 
thành 

SEM 

Mức độ quen thuộc của điểm đến, hình ảnh điểm đến, 
giá trị cảm nhận và sự hài lòng của khách du lịch đều có 
ảnh hưởng mức độ trung thành đối với điểm đến của 
khách du lịch nội địa Trung Quốc. 

30 

2014; DoganGursoy và 
cộng sự; Lý thuyết về 
sự hình thành lòng 
trung thành của điểm 
đến  

- Giá trị cảm 
nhận; 

- Hình ảnh điểm 
đến; 

- Động lực 

Sự hài lòng 
Lòng trung 

thành 
Tổng kết 
lý thuyết 

Các nghiên cứu trước đây đã kiểm tra hầu hết các tiền 
đề về lòng trung thành của điểm đến một cách riêng 
biệt. Vẫn chưa có một nỗ lực nào để xem xét đồng thời 
các tiền đề của lòng trung thành điểm đến. Kết quả 
nghiên cứu đã đề xuất mô hình lòng trung thành DLF. 

31 

2014; Mai Ngoc 
Khuong và Huynh Thi 
Thu Ha; Yếu tố đẩy và 
kéo ảnh hưởng đến ý 
định quay lại TP.HCM 
đối với khách quốc tế 

- Nhân tố đẩy; 
- Nhân tố kéo 

Sự hài lòng 
Ý định quay 

lại Hồi quy 

Các yếu tố đẩy và kéo ảnh hưởng gián tiếp đến ý định 
quay trở lại của khách du lịch thông qua sự hài lòng về 
điểm đến. Do đó, các tổ chức kinh doanh làm việc trong 
lĩnh vực du lịch nên tính đến vai trò thiết yếu của các 
yếu tố thúc đẩy và kéo, để thu hút nhiều hơn khách tiềm 
năng, nâng cao sự hài lòng điểm đến của họ và khuyến 
khích họ thăm lại Việt Nam. 

32 

2015; Girish Prayag và 
cộng sự; Sự hài lòng và 
ý định giới thiệu điểm 
đến 

- Sự hân hoan; 
- Cảm tình; 

- Ngạc nhiên 

- Hình ảnh 
tổng thể; 
- Sự hài 

lòng 

Ý định giới 
thiệu 

SEM 

Trải nghiệm cảm xúc của du khách đóng vai trò tiền đề 
của các đánh giá tổng thể về hình ảnh và sự hài lòng. 
Ngoài ra, hình ảnh tổng thể có ảnh hưởng tích cực đến 
sự hài lòng và ý định giới thiệu của khách du lịch. 
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33 

2015; Li-Hui Chang và 
cộng sự; Động lực, Tìm 
kiếm thông tin trước 
chuyến thăm và hình 
ảnh điểm đến ảnh 
hưởng đến Ý định hành 
vi: điểm đến trên đảo 

- Động cơ; 
- Tìm kiếm 
thông tin; 

- Hình ảnh điểm 
đến 

Ra quyết 
định 

Ý định sau 
chuyến 
thăm 

Hồi quy 

Một số biến nhân khẩu học có ảnh hưởng đáng kể đến 
hành vi trước khi đến thăm của khách du lịch. Thứ nhất, 
những người trả lời trẻ và chưa kết hôn với mức lương 
hàng tháng ít hơn thường đến Kim Môn vì động cơ học 
tập. Thứ hai, trình độ học vấn là yếu tố dự báo mạnh 
nhất cho hành vi tìm kiếm thông tin của khách du lịch. 
Cuối cùng, các biến nhân khẩu học xã hội có ít tác động 
đến hình ảnh điểm đến. 

34 

2015; Irena Pandža 
Bajs; Giá trị cảm nhận 
với sự hài lòng và ý 
định hành vi điểm đến 
Dubrovnik (Croatia) 

- Chất lượng 
dịch vụ; 

- Thuộc tính 
điểm đến; 

- Trải nghiệm 
cảm xúc; 

- Danh tiếng; 
- Chi phí- giá 

cả; 

- Chi phí- phi 

tiền tệ 

Giá trị cảm 
nhận 

- Sự hài 
lòng; 

- Ý định 
quay lại 

SEM 

Ảnh hưởng của giá trị cảm nhận đến sự hài lòng và hành 
vi dự định trong tương lai của du khách. Ngoài ra, giá trị 
cảm nhận của du khách liên quan đến Dubrovnik bị ảnh 
hưởng chủ yếu bởi diện mạo của điểm đến, tiếp theo là 
trải nghiệm cảm xúc, trong khi tác động của chi phí thấp 
hơn đáng kể. 

35 

2015; Chin-Fa Tsai; 
Hình ảnh điểm đến, 
chất lượng cảm nhận, 
cảm xúc gắn bó với địa 
điểm, sự hài lòng du  
khách và ý định hành vi 
sau chuyến thăm 

- Hình ảnh điểm 
đến; 

- Chất lượng 
cảm nhận 

- Cảm xúc 
đối với 

điểm đến; 
- Sự hài 

lòng 

Ý định quay 
lại SEM 

Hình ảnh điểm đến là một yếu tố dự báo cho cả chất 
lượng cảm nhận và sự hài lòng của khách du lịch. Ngoài 
ra, thấy thêm rằng hình ảnh điểm đến cũng là một yếu tố 
dự báo đáng kể về tình cảm gắn bó với nơi chốn.  

36 

2015; U. Aytun Ozturk 
và Hakan Gogtas; Các 
thuộc tính điểm đến, sự 
hài lòng và ý định thăm 

- Số lần viếng 
thăm trước đây; 
- Sự hài lòng; 

x 
Ý định quay 
lại và giới 

thiệu 
Hồi quy 

Khoảng cách ngăn cản hành khách ghé thăm lặp lại, 
trong khi mức độ hài lòng với điểm đến không chỉ tích 
cực đối với các lượt ghé lại mà còn đối với các khuyến 
nghị truyền miệng. Sự hài lòng với các thuộc tính như 
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lại và giới thiệu của du 
khách bằng tàu biển 

- Khoảng cách; 
- Đặc điểm du 

khách 

giao thông vận tải, an toàn và giá cả thể hiện sự hài lòng 
đối với điểm đến, trong khi sự hài lòng với các thuộc 
tính khác như các chuyến tham quan không như mong 
đợi.  

37 

2016; Cruz-Milan, O.; 
Lựa chọn điểm đến ở 
các điểm đến mới lạ và 
hoàn thiện 

Sự mạo hiểm 

Nhu cầu 
được dự 

đoán trước 
(Về mặt 

nhận thức; 
Tình cảm; 
chức năng 
và xã hội) 

Ý định thăm 
điểm đến 

PLS-SEM 

Một mô hình chung về tác động của các nhu cầu được 
dự đoán đồng thời đối với các ý định hành vi đã được 
tìm thấy cho cả điểm đến mới lạ và hoàn thiện, cho thấy 
rằng khách du lịch mong đợi sẽ hoàn thành nhu cầu tiêu 
dùng khi xem xét đi nghỉ tại các khu nghỉ mát bãi biển, 
bất kể mức độ phát triển điểm đến là gì.  

38 

2016; Woojin Lee và 
cộng sự; Giá trị trải 
nghiệm và sự hài lòng 
người tham dự lễ hội 
đối với ý định quay lại 
điểm đến lễ hội ẩm thực 
và rượu vang 

- Lợi tức đầu tư 
của khách hàng; 

- Sự thoát ly; 
- Dịch vụ tuyệt 

vời; 
- Tính thẩm mỹ; 
- Người tham dự 
theo định hướng 

mục tiêu; 
- Người tham dự 
theo định hướng 

trải nghiệm 

Sự hài lòng 
Trung thành 

với điểm 
đến 

SEM 

Những người tham dự theo định hướng mục tiêu có mối 
quan hệ chặt chẽ hơn với các giá trị trải nghiệm (phản 
ứng như sự xuất sắc của dịch vụ và tính thẩm mỹ với 
các giá trị tích cực). Hơn nữa, các kết quả đã chứng 
minh rằng tất cả các giá trị trải nghiệm đóng vai trò 
trung gian giữa người tham dự theo định hướng mục 
tiêu và sự hài lòng với lễ hội. 

39 

2017; Zurina Mohaidin 
và cộng sự; Ý định lựa 
chọn điểm đến du lịch 
bền vững: Penang 
(Malaysia) 

- Thái độ môi 
trường; 

- Động lực; 
- Hình ảnh điểm 

đến; 

x 

Ý định lựa 
chọn điểm 
đến du lịch 
bền vững 

PLS- SEM 

Thái độ môi trường, động cơ và truyền miệng ảnh 
hưởng đến ý định lựa chọn điểm đến du lịch bền vững 
của du khách, trong khi hình ảnh điểm đến và chất 
lượng dịch vụ cảm nhận không có ảnh hưởng đáng kể 
trong nghiên cứu này. 
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- Truyền miệng; 
- Cảm nhận chất 
lượng dịch vụ; 

- Kiến thức 

40 

2018; Aswin Sangpikul; 
Trải nghiệm du lịch đối 
với sự hài lòng và lòng 
trung thành điểm đến 
trên đảo 

Kinh nghiệm du 
lịch  Sự hài lòng 

Lòng trung 
thành điểm 

đến 
SEM 

Đối với điểm đến là đảo, yếu tố thu hút của bãi biển 
không chỉ là yếu tố duy nhất góp phần vào lòng trung 
thành du khách, mà lòng hiếu khách của người dân địa 
phương cũng đóng một vai trò thiết yếu để giữ chân du 
khách trung thành.  

41 

2019; Md Kamrul 
Hasan và cộng sự; Thái 
độ du khách đối với ý 
định thăm lại du lịch 
ven biển 

- Nhận thức rủi 
ro điểm đến; 

- Hình ảnh điểm 
đến 

- Thái độ 
thăm lại; 
- Sự hài 

lòng 

Ý định quay 
lại PLS- SEM 

Rủi ro điểm đến được nhận thức rõ ràng không ảnh 
hưởng đến thái độ của du khách đối với việc ghé thăm 
lại cũng như ý định quay lại của họ. Tuy nhiên, sự hài 
lòng của du khách và hình ảnh điểm đến ảnh hưởng trực 
tiếp đến cả thái độ và ý định thăm lại của họ. 

42 

2019; Saad Al-Saad và 
cộng sự; Thủ tục an 
ninh sân bay đến ý định 
quay lại 

- Quy trình 
chuẩn; 

- Quy trình nâng 
cao; 

- Phân biệt 
chủng tộc 

x 
Ý định quay 

lại SEM 

Nhận thức và cảm giác thoải mái của khách du lịch đối 
với các thủ tục tiêu chuẩn và nâng cao, có ảnh hưởng 
tích cực đến ý định du lịch lại của họ. Bất cứ khi nào 
nhận thức và cảm giác thoải mái giảm, du khách có ý 
định đi lại ít hơn qua các sân bay.  

43 

2019; Yunduk Jeong và 
cộng sự; Ý định hành vi 
du khách tại các sự kiện 
thể thao tại Hàn Quốc 

Sự tham gia của 
cá nhân 

- Hình ảnh 
điểm đến; 

- Sự gắn bó 
địa điểm 

Ý định hành 
vi 

SEM 

Trái ngược với kỳ vọng của các nhà nghiên cứu này, đó 
là hình ảnh điểm đến không nằm trong ý định hành vi. 
Có một số lý do chính đáng có thể giải thích kết quả 
này. Thứ nhất, du khách có xu hướng tự nhiên tìm kiếm 
các điểm đến mới ngay cả khi họ hài lòng với các điểm 
đến mà họ đã đến. Thứ hai, các đặc điểm về mẫu của 
nghiên cứu này khác với các đặc điểm của các mẫu 
trong các nghiên cứu du lịch sự kiện thể thao trước đây. 
Tại đây, họ đã thu thập dữ liệu nghiên cứu từ khách du 
lịch thể thao quốc tế. Ngược lại, các nghiên cứu khác lại 
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tập trung vào các nhóm khách du lịch trong nước. Thứ 
ba, việc tìm kiếm ở nghiên cứu này khác với những 
nghiên cứu trước đây.  

44 

2019; Qihang Qiu và 
cộng sự; Tham quan các 
địa điểm du lịch di sản 
văn hóa phi vật thể: từ 
nhận thức giá trị đến 
thái độ và ý định 

- Giá trị thẩm 
mỹ; 

- Giáo dục và 
tinh thần; 

- Xã hội và kinh 
tế; 

- Lịch sử 

Thái độ tình 
cảm 

Ý định du 
lịch 

SEM 

Mối tương quan có ý nghĩa giữa nhận thức của cư dân 
về giá trị di sản văn hóa phi vật thể, thái độ và ý định đi 
du lịch của họ. Trong số đó, thái độ đóng vai trò trung 
gian trong việc hình thành nhận thức giá trị đối với ý 
định đi du lịch. 

45 

2020; Wan Surryani và 
cộng sự; Ý định quay 
lại điểm đến di sản Hồi 
giáo ở Indonesia 

- Sự hoàn thiện 
cơ sở vật chất 

điểm đến; 
- Chất lượng 

dịch vụ 

Sự hài lòng 
Ý định quay 

lại SEM 

Từ 5 giả thuyết của nghiên cứu này, trong đó sự hoàn 
thiện của cơ sở vật chất điểm đến có ảnh hưởng đáng kể 
đến sự hài lòng, sự hoàn thiện của cơ sở vật chất điểm 
đến không ảnh hưởng đáng kể đến ý định quay lại, chất 
lượng dịch vụ ảnh hưởng đáng kể đến ý định quay lại và 
sự hài lòng của du khách ảnh hưởng đáng kể đến ý định 
quay lại. 

46 

2020; Amra Causevic 
và Azrz Ahmic; Sự hài 
lòng, ý định quay lại và 
giới thiệu Sarajevo 

Sự hài lòng x 
Lòng trung 

thành 
Anova 

Có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê và sự hài lòng tổng 
thể của du khách đối với Sarajevo có ảnh hưởng đến ý 
định giới thiệu Sarajevo của họ cho người khác và ý 
định quay lại điểm du lịch này của họ trong thời gian 
tới.  

47 

2020; M. Boguszewicz-
Kreft và cộng sự; Lý 
thuyết hành vi dự định 
trong du lịch chữa bệnh 

- Thái độ; 
- Chuẩn chủ 

quan; 

- Kiểm soát 
hành vi nhận 

thức 

x 
Ý định hành 

vi 
Anova 

Người tiêu dùng trẻ từ ba quốc gia có thái độ tích cực 
đối với du lịch chữa bệnh. Điều này có thể có ý nghĩa 
đáng kể đối với các công ty cung ứng dịch vụ y tế, thiết 
bị trong lĩnh vực du lịch chữa bệnh- đặc biệt là đối với 
các chiến lược mở rộng và tăng trưởng. 

48 2020; Napaporn Janchai Hình ảnh điểm x Sự hài lòng Hồi quy Tính độc đáo của tự nhiên, tính độc đáo của lịch sử và 
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và cộng sự; Sự hài lòng 
hình ảnh điểm đến Chợ 
nổi Don-Wai ở Nakhon 
Pathom (Thái Lan) 

đến  tính độc đáo của các sản phẩm du lịch là những yếu tố 
quan trọng nhất làm nên sự chứng kiến của những người 
theo dõi du lịch. Tuy nhiên, tính độc đáo của yếu tố kiến 
trúc không có tác động đáng kể đến sự hài lòng của 
khách du lịch. 
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PHỤ LỤC 02 

TỔNG HỢP CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY LIÊN QUAN Ý ĐỊNH QUAY LẠI ĐIỂM ĐẾN (TẠI VIỆT NAM) 
 

Stt Nội dung cơ bản 

Mô hình nghiên cứu 
Phương 

pháp  
Tóm tắt kết quả 

Biến     độc lập 
Biến   

trung gian 
Biến     phụ 

thuộc 

1 

2011; Lưu Thanh Đức 
Hải và Nguyễn Hồng 
Giang; Hài lòng du 
khách đến du lịch ở 
Kiên Giang 

- Phong cảnh du 
lịch; 

- Hạ tầng kỹ 
thuật; 

- Phương tiện 
vận chuyển; 
- Hướng dẫn 
viên du lịch; 

- Cơ sở lưu trú 

x 
Sự hài lòng 
du khách 

Phân tích 
nhân tố 

Tiện nghi cơ sở lưu trú là 1 trong 5 nhân tố tác động 
mạnh đến sự hài lòng du khách khi đến Kiên Giang, tiếp 
theo là nhân tố phương tiện vận chuyển thoải mái, thái 
độ hướng dẫn viên, hạ tầng cơ sở và hình thức hướng 
dẫn viên. 

2 

2012; Hồ Huy Tựu và 
Trần Thị Ái Cẩm; Ý 
định quay lại và truyền 
miệng của du khách 
quốc tế đến Nha Trang 

- Môi trường; 
- Cơ sở vật chất; 
- Văn hóa và xã 

hội; 
- Ẩm thực; 

- Vui chơi giải 
trí; 

- Sự khác biệt 

Sự hài lòng Ý định SEM 
Môi trường là 1 trong 4 nhân tố có ảnh hưởng đến sự hài 
lòng du khách quốc tế, tiếp theo là nhân tố văn hóa và 
xã hội, ẩm thực và sự khác biệt.  

3 
2012; Hồ Lê Thu Trang 
và Phạm Thị Kim Loan; 
Sự hài lòng và sẵn lòng 

19 tiêu chí đánh 
giá sản phẩm/ 
dịch vụ du lịch 

x 
Sự hài lòng 
và sẵn lòng 

quay lại 

Phân tích 
IPA (Mức 
độ quan 

Phân tích phân biệt giúp phát hiện các yếu tố quyết định 
sự khác biệt giữa nhóm du khách không hài lòng và hài 
lòng đối với du lịch Sóc Trăng, cũng như sự khác biệt 
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quay lại của khách nội 
địa đến Sóc Trăng 

trọng và 
mức độ 

hài lòng) 

giữa nhóm du khách sẵn lòng và không sẵn lòng quay 
lại.  

4 

2013; Hồ Huy Tựu và 
Nguyễn Xuân Thọ; 
Hình ảnh điểm đến và 
cảm nhận rủi ro đến ý 
định quay lại và truyền 
miệng tích cực đối với 
khu du lịch biển Cửa 
Lò, Nghệ An 

- Nhóm Hình 
ảnh điểm đến; 
- Nhóm rủi ro 

cảm nhận  

x 
Sự trung 
thành của 
du khách 

Hồi quy 

Các nhân tố thuộc thang đo hình ảnh điểm đến tác động 
thuận chiều tới ý định quay lại và truyền miệng tích cực; 
còn các nhân tố thuộc thang đo cảm nhận rủi ro du lịch 
thì tác động ngược chiều. 

5 

2013; Dương Quế Nhu 
và cộng sự; Hình ảnh 
điểm đến Việt Nam đến 
dự định quay lại của du 
khách quốc tế 

- Nhóm Hình 
ảnh thuộc nhận 

thức; 
Nhóm Hình ảnh 

thuộc về cảm 
xúc  

x 
Ý định quay 

lại Hồi quy 

Có 6 nhân tố cấu thành nên hình ảnh điểm đến Việt 
Nam, trong đó nhân tố tài nguyên tự nhiên và ngôn ngữ; 
môi trường tự nhiên và cơ sở hạ tầng kỹ thuật có tác 
động mạnh nhất đến dự định quay lại của họ. 

6 

2014; Dương Quế Nhu 
và cộng sự; Hài lòng và 
dự định hành vi của du 
khách quốc tế đến Cần 
Thơ 

Nhóm Hình ảnh 
thuộc nhận thức 

Sự hài lòng Ý định SEM 
Hài lòng tác động chủ yếu đến dự định giới thiệu của du 
khách, tuy nhiên, hài lòng lại tác động tương đối yếu 
đến dự định quay lại của họ. 

7 

2015; Nguyễn Thị Bích 
Thủy và Phạm Thị Lan 
Hương; Hình ảnh nhận 
thức và hình ảnh cảm 
xúc: so sánh Đà Nẵng 
và Nha Trang 

- Nhóm Hình 
ảnh nhận thức; 
- Nhóm Hình 
ảnh cảm xúc 

x x 
Phân tích 
nhân tố 

Du lịch Đà Nẵng hấp dẫn hơn du lịch Nha Trang trên cơ 
sở dữ liệu khảo sát du khách trả lời về các thuộc tính 
hình ảnh nhận thức và hình ảnh cảm xúc. 

8 
2015; Bùi Văn Trịnh và 
Nguyễn Văn Đậm; Chất 
lượng dịch vụ điểm đến 

- Tính chuyên 
nghiệp; 

- Khả năng tạo 

Chất lượng 
dịch vụ 

điểm đến du 

Hài lòng về 
điểm đến 

Phân tích 
IPA (Mức 
độ quan 

Các điểm đến văn hóa cần quan tâm, gồm có: tính 
chuyên nghiệp; khả năng tạo ấn tượng; thái độ phục vụ 
và tính an toàn; khả năng tìm hiểu giá trị văn hóa; đồng 
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du lịch văn hóa Bạc 
Liêu 

ấn tượng; 
- Thái độ phục 
vụ và  tính an 

toàn; 

- Khả năng tìm 
hiểu  giá trị văn 

hóa; 

- Đồng phục của 
nhân viên 

lịch văn hóa trọng- 
mức độ 
thể hiện 
hài lòng) 

phục nhân viên. 

9 

2015; Đặng Thị Thanh 
Loan; Sự hài lòng  du 
khách đối với điểm đến 
Bình Định 

- Tài nguyên 
thiên nhiên; 

- Văn hóa, lịch 
sử và nghệ 

thuật; 
- Dịch vụ ăn 

uống, mua sắm, 
giải trí; 

- Cơ sở hạ tầng; 
- Cơ sở lưu trú; 

- Môi trường du 
lịch; 

- Khả năng tiếp 
cận; 

- Giá cả các loại 
dịch vụ; 

- HDV du lịch 

x Sự hài lòng Hồi quy 

Tài nguyên thiên nhiên là yếu tố ảnh hưởng mạnh đến 
sự hài lòng du khách, thứ tự tiếp theo là các yếu tố: giá 
cả dịch vụ; hướng dẫn viên du lịch; văn hóa, lịch sử và 
nghệ thuật; ăn uống, mua sắm và giải trí; môi trường du 
lịch; hạ tầng du lịch; và khả năng tiếp cận. 

10 
2016; Nguyễn Thị Bảo 
Châu và cộng sự; Sự 

- Giá trị lịch sử; 
- Giá trị nghệ 

x 
Mức độ hấp 
dẫn của Tài Hồi quy 

Giá trị sinh thái là 1 trong 4 nhân tố ảnh hưởng đến sự 
hấp dẫn, tiếp theo là nhân tố: giá trị tâm linh; giá trị lịch 
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hấp dẫn tài nguyên du 
lịch Huyện Phong Điền, 
Cần Thơ 

thuật; 
- Giá trị tâm 

linh; 

- Giá trị sinh 
thái 

nguyên du 
lịch  

sử và giá trị nghệ thuật. Đáng lưu ý, sự hấp dẫn của tài 
nguyên du lịch chịu tác động mạnh nhất của nhân tố giá 
trị lịch sử. 

11 

2016; Nguyễn Xuân 
Hiệp; Quyết định lựa 
chọn điểm đến 
TP.HCM 

- Cơ sở hạ tầng; 
- Lịch sử, văn 

hóa; 

- Giải trí, thư 
giãn; 

- Chính trị, kinh 
tế; 

- Ẩm thực, mua 
sắm; 

- Môi trường 
cảnh quan 

- Động lực 
du lịch; 

- Hình ảnh 
điểm đến; 

- Thông tin 
điểm đến 

Quyết định 
lựa chọn 
điểm đến 

SEM 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn điểm đến 
bao gồm: động lực du lịch, hình ảnh điểm đến và nguồn 
thông tin điểm đến. Lưu ý thêm, thông tin điểm đến ảnh 
hưởng đến động lực du lịch, và động lực du lịch thì ảnh 
hưởng mạnh đến hình ảnh điểm đến. 

12 

2017; Nguyễn Thị Hoa 
và Nguyễn Thị Hằng; 
Giá trị cảm nhận lên dự 
định quay lại điểm đến 
Măng Đen 

Giá trị cảm nhận  Sự hài lòng 
Ý định quay 

lại SEM 

Giá trị cảm nhận được hình thành từ 4 nhân tố: giá trị 
chất lượng, giá trị cảm xúc, giá trị xã hội và giá trị giá 
cả. Mặt khác, giá trị cảm nhận ảnh hưởng mạnh đến dự 
định quay lại của du khách, sau đó mới đến sự hài lòng.  

13 

2017; Hà Nam Khánh 
Giao và Nguyễn Thị 
Kim Ngân; Hình ảnh 
điểm đến tới ý định 
quay lại của du khách 
nội địa tại Bà Rịa- 
Vũng Tàu 

- Sự khác biệt; 
- Môi trường; 

- Cơ sở hạ tầng; 
- Hoạt động vui 

chơi giải trí; 
- Ẩm thực; 

x 
Ý định quay 

lại Hồi quy 

Có 7 nhân tố thuộc hình ảnh điểm đến tác động mạnh 
đến ý định quay lại của du khách nội địa là: môi trường; 
cơ sở hạ tầng; khả năng tiếp cận; hoạt động vui chơi giải 
trí; hợp túi tiền; bầu không khí du lịch và ẩm thực. 
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- Khả năng tiếp 
cận; 

- Hợp túi tiền; 
- Bầu không khí 

du lịch 

14 

2017; Lê Chí Công và 
Hồ Huy Tựu; Nhận 
thức lợi ích đến thái độ 
và hành vi của cộng 
đồng địa phương tham 
gia chương trình phát 
triển du lịch bền vững 
tại khu vực duyên hải 
Nam Trung Bộ 

- Nhận thức lợi 
ích đối với việc 

bảo vệ tài 

nguyên - môi 

trường; 
- Nhận thức lợi 
ích đối với  việc 

bảo vệ môi 

trường văn hóa - 

xã hội; 
- Nhận thức lợi 

ích kinh tế 

Thái độ đối 
với việc 
tham gia 
chương 

trình phát 
triển du lịch 

bền vững 

- Ý định 
tham gia 
chương 

trình phát 
triển du lịch 
bền vững; 
- Hành vi 
tham gia 
chương 

trình phát 
triển du lịch 

bền vững 

 

SEM 

Có 6 giả thuyết được ủng hộ qua kiểm định. Thêm nữa, 
một khi cộng đồng có thái độ tích cực với chương trình 
phát triển du lịch bền vững thì ý định và hành vi của 
cộng đồng đó cũng sẽ mạnh mẽ hơn khi tham gia 
chương trình này trong tương lai. 

15 

2017; Nguyễn Thị Lệ 
Hương và Trương Tấn 
Quân; Nhận thức du 
khách về hình ảnh điểm 
đến Huế 

- Sự đa dạng về 
tài nguyên tự 

nhiên; 

- Hệ thống di 
sản văn hóa; 

- Môi trường du 
lịch “Xanh”, an 

toàn; 

- Hoạt động du 
lịch; 

x x Định tính 

Hình ảnh điểm đến du lịch Huế nổi bật trong tâm trí du 
khách gồm: di tích lịch sử; phong cảnh; con người và 
ẩm thực đặc trưng; làng nghề và sản phẩm thủ công 
truyền thống; môi trường du lịch an toàn; nhiều cây 
xanh, và cảm nhận không gian yên bình... Các tác giả 
cho rằng, nhận thức của du khách còn quá khiêm tốn so 
với nguồn lực du lịch mà điểm đến Huế đang có.  

16 
2017; Phan Minh Đức 
và Lê Tấn Bửu; Hình 

- Hình ảnh điểm 
đến; Sự hài lòng 

Lòng trung 
thành 

SEM 
Hình ảnh điểm đến và giá trị cảm xúc có ảnh hưởng trực 
tiếp tới sự hài lòng và ảnh hưởng gián tiếp tới lòng trung 
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ảnh điểm đến, giá trị 
cảm xúc tới sự hài lòng 
và lòng trung thành du 
khách đến Đà Lạt 

- Giá trị cảm xúc thành du khách.  

17 

2017; Trịnh Thị Hà và 
Hoàng Thị Phương 
Thảo; Hình ảnh điểm 
đến lên ý định quay lại 
và truyền miệng tích 
cực của du khách quốc 
tế đến Đà Lạt 

Các yếu tố thuộc 
hình ảnh điểm 

đến 
x 

- Ý định 
quay lại; 
- Truyền 

miệng tích 
cực 

Hồi quy 

Ba trong bốn nhân tố thuộc hình ảnh điểm đến bao gồm: 
giá trị tinh thần; thông tin và hoạt động du lịch; giải trí 
đều có tác động đến ý định quay lại của du khách quốc 
tế; Còn tác động lên sự truyền miệng tích cực của du 
khách quốc tế là các nhân tố giá trị tinh thần; thông tin 
và hoạt động du lịch; môi trường tự nhiên và con người. 

18 

2017; Huỳnh Nhựt 
Phương và Nguyễn 
Thúy An; Điểm đến du 
lịch tác động đến ý định 
trở lại Cần Thơ 

- Hình ảnh điểm 
đến; 

- Kinh nghiệm 
du lịch 

Thái độ 
Ý định quay 

lại SEM 

Mối quan hệ cùng chiều giữa thái độ và ý định quay lại 
của du khách. Đáng lưu ý, thái độ của họ thì bị tác động 
tiêu cực bởi các tệ nạn liên quan đến giá cả; an toàn và 
an ninh.  

19 

2017; Phạm Thị Mai 
Yến và Phạm Thị Minh 
Khuyên; Sự hài lòng 
sản phẩm du lịch tại 
khu du lịch Hồ Núi Cốc 

- Tài nguyên 
thiên nhiên; 

- Cơ sở hạ tầng; 
- Môi trường; 

- Chất lượng các 
dịch vụ ăn uống- 
tham quan- giải 
trí- mua sắm; 
- Thái độ của 

dân cư; 

- Giá cả; 
- Di sản và văn 

hóa 

x Sự hài lòng Hồi quy 

Các yếu tố tài nguyên thiên nhiên; cơ sở hạ tầng; chất 
lượng các dịch vụ; thái độ dân cư; giá cả và di sản; và 
văn hóa đều có ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê với sự 
hài lòng tổng thể của du khách. Đặc biệt: di sản, văn hóa 
và chất lượng dịch vụ là những yếu tố có ảnh hưởng 
mạnh hơn. 



20 
 

20 

2017; Nguyễn Thanh 
Sang và Nguyễn Phú 
Son; Các thuộc tính 
Năng lực cạnh tranh 
điểm đến Bạc Liêu 

- Sự hấp dẫn 
điểm đến; 

- Dịch vụ du 
lịch; 

- Cơ sở hạ tầng; 
- Quản lý điểm 

đến; 
- Điều kiện cần; 
- Hình ảnh điểm 

đến 

x 

Năng lực 
cạnh tranh 
điểm đến 
(NLCT) 

Tổng kết 
lý thuyết 

Bài báo đóng góp vào phương pháp luận về năng lực 
cạnh tranh điểm đến dựa trên việc cung cấp cái nhìn sâu 
sắc về việc sửa đổi và điều chỉnh các mô hình về năng 
lực cạnh tranh điểm đến du lịch trước đây thành một 
khuôn khổ mới theo cách kết hợp các thông tin có liên 
quan từ các địa điểm nghiên cứu.  

21 

2018; Hồ Lê Thu Trang 
và Phan Thị Phương 
Thảo; Ý định hành vi 
du lịch có trách nhiệm 
về bảo vệ môi trường 
của du khách nội địa tại 
Cần Thơ 

- Thái độ; 
- Nhận thức 

kiểm soát hành 
vi; 

- Tiêu chuẩn chủ 
quan; 

- Kinh nghiệm 
quá khứ 

x 

Ý định      
hành vi 

du lịch có  
trách         
nhiệm 

Hồi quy 

Cả 4 biến độc lập gồm: thái độ; nhận thức kiểm soát 
hành vi; tiêu chuẩn chủ quan và kinh nghiệm quá khứ 
đều có tác động mạnh đến ý định du lịch có trách nhiệm 
về bảo vệ môi trường khi du lịch. 

22 

2018; Lê Thị Thanh Hà; 
Lòng trung thành và 
truyền miệng điện tử 
của du khách đối với 
TP.HCM 

Hình ảnh điểm 
đến  x 

- Lòng 
trung thành; 

- Truyền 
miệng điện 

tử 

SEM 

Các giả thuyết được chấp nhận, riêng giả thuyết về lòng 
trung thành tác động thuận chiều đến truyền miệng điện 
tử bị bác bỏ. Bên cạnh đó, yếu tố điểm tham quan có tác 
động mạnh nhất đến lòng trung thành và truyền miệng 
điện tử của du khách. 

23 

2018; Thân Trọng Thụy 
và Lê Anh Tuấn; Hài 
lòng và ý định quay lại 
điểm đến du lịch tâm 
linh tại Việt Nam 

- Thông tin 
truyền miệng; 

- Các thuộc tính 
hấp dẫn của 
điểm đến; 

Sự hài lòng 
Ý định quay 

lại SEM 
Thông tin truyền miệng ảnh hưởng trực tiếp tới tính hấp 
dẫn của điểm đến nhưng không ảnh hưởng trực tiếp tới 
ý định quay lại.  
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- Niềm tin tín 
ngưỡng 

24 

2019; Lê Nhật Hạnh và 
Hồ Xuân Hướng; Ý 
định quay lại của du 
khách quốc tế sau khi 
đến Việt Nam 

- Nguồn lực 
điểm đến hữu 

hình; 

- Nguồn lực 
điểm đến vô 

hình; 

- Nguồn lực 
điểm đến xã hội 

- Giá trị 
chức năng; 

- Giá trị 
cảm xúc 

Ý định quay 
trở lại PLS-SEM 

Nguồn lực điểm đến hữu hình, vô hình, và xã hội đều 
tác động tích cực, làm tăng giá trị chức năng và giá trị 
cảm xúc. Thêm vào đó, giá trị chức năng có tác động 
lớn hơn đến ý định quay lại so với giá trị cảm xúc của 
du khách.  

25 

2019; Phạm Hồng Hải; 
Hành vi du khách nội 
địa lựa chọn điểm đến 
du lịch sinh thái tại Bến 
Tre 

- Thái độ; 
- Chuẩn chủ 

quan; 

- Nhận thức 
hành vi kiểm 

soát 

Ý định Hành vi SEM 

Ba yếu tố: thái độ, chuẩn chủ quan và kiểm soát hành vi 
du khách tác động mạnh đến ý định lựa chọn điểm đến 
của họ. Thêm nữa, kết quả cũng cho thấy hành vi kiểm 
soát và ý định tác động tích cực đến hành vi lựa chọn 
điểm đến.  

26 

2019; Lê Thị Hà Quyên 
và Trương Thị Thu Hà; 
Hình ảnh điểm đến Huế 
đối với lòng trung thành 
du khách Châu Á 

- Giá trị trải 
nghiệm điểm 

đến; 
- Hình ảnh đặc 

trưng; 
- Dịch vụ du 

lịch; 
- Tài nguyên du 

lịch 

x 
Lòng trung 

thành 
Hồi quy 

Các nhân tố cấu thành nên hình ảnh điểm đến Huế có xu 
hướng tác động mạnh đến việc sẵn lòng giới thiệu điểm 
đến cho người khác hơn là dự định quay lại trong tương 
lai. 

27 
2019; Trương Thị Thu 
Hà và cộng sự; Nhân tố 
đẩy và kéo đến lòng 

- Động cơ đẩy; 
- Động cơ kéo 

Sự hài lòng 
Lòng trung 
thành điểm 

đến 
PLS-SEM 

Du khách quay lại điểm đến du lịch không phải vì theo 
đuổi sự mới mẻ nữa, mà đó là nhu cầu tìm hiểu lịch sử, 
thăm quan di sản- văn hóa, gặp gỡ người mới và giao 
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trung thành du khách 
đối với Hội An 

lưu với cộng đồng địa phương.  

28 

2019; Trương Trí 
Thông; Thu hút du 
khách đến du lịch Biển 
Đảo ở Huyện Kiên Hải, 
Kiên Giang 

- Tài nguyên du 
lịch; 

- Cơ sở hạ tầng; 
- Cơ sở vật chất 

kỹ thuật; 
- Vui chơi giải 

trí; 

- Con người; 
- Vệ sinh và môi 

trường; 
- An toàn và an 

ninh; 

- Giá cả dịch vụ 
du lịch; 

- Quảng bá và 
xúc tiến 

x 
Khả năng 

thu hút 
Phân tích 
nhân tố 

Có 9 nhân tố thu hút du khách đến du lịch biển đảo: vệ 
sinh và không có tình trạng thách giá; giá cả; vui chơi 
giải trí; con người; tài nguyên du lịch; cơ sở lưu trú, cơ 
sở ăn uống và bến tàu; đường sá và phương tiện vận 
chuyển; quảng bá xúc tiến; an toàn và an ninh. 

29 

2020; Phạm Hồng Hải; 
Marketing Mix tác động 
sự hài lòng và lòng 
trung thành du khách 
nội địa đến khu du lịch 
Cồn Phụng, Bến Tre 

- Sản phẩm; 
- Giá cả; 

- Địa điểm; 
- Chiêu thị; 
- Nhân sự; 

- Quy trình; 

- Cơ sở vật chất 

Sự hài lòng 
Lòng trung 

thành 
SEM 

Các yếu tố của marketing mix (giá cả, sản phẩm, địa 
điểm, quảng cáo, quy trình, con người và cơ sở vật chất) 
tác động mạnh đến sự hài lòng và lòng trung thành du 
khách. 

30 2020; Nguyễn Thị Lệ - Sức hấp dẫn x Ý định trở Hồi quy Có 4/6 yếu tố là: sức hấp dẫn văn hóa, lịch sử; hình ảnh 
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Hương và Phan Thanh 
Hoàn; Điểm đến Huế 
tới ý định quay lại 

văn hóa, lịch sử; 
- Sức hấp dẫn tự 

nhiên; 

- Hình ảnh điểm 
đến tổng thể; 

- Cơ sở hạ tầng 
du lịch; 

- Môi trường du 
lịch; 

- Giao thông 
thuận tiện 

lại của du 
khách  

điểm đến tổng thể; môi trường du lịch và giao thông 
thuận tiện có ý nghĩa trong việc dự đoán ý định quay lại 
của du khách. 
 

31 

2020; Nguyễn Thị 
Bình; Lựa chọn điểm 
đến Phú Quốc của 
khách nội địa 

- Động cơ nội 
tại; 

- Kinh nghiệm 
du khách; 

- Hình ảnh điểm 
đến; 

- Nhóm tham 
khảo; 

- Giá cả tour du 
lịch; 

- Truyền thông 

x 
Quyết định 

lựa chọn 
điểm đến 

Hồi quy 

Có 4 yếu tố: động cơ kéo; động cơ đẩy; giá tour du lịch; 
thông tin quảng bá ảnh hưởng theo thứ tự quan trọng 
khác nhau đến quyết định lựa chọn điểm đến của du 
khách nội địa.  

32 
2021; Phạm Thị Hồng 
Nhung; Hình ảnh điểm 
đến Quảng Yên 

- Nhóm Hình 
ảnh nhận thức; 
- Nhóm Hình 
ảnh xúc cảm; 
- Nhóm Hình 
ảnh tổng thế 

x x Định tính 

Hình ảnh tổng thể của điểm đến chịu sự chi phối chặt 
chẽ của hình ảnh nhận thức và hình ảnh xúc cảm. Đặc 
biệt, hình ảnh nhận thức có vai trò chính trong quá trình 
tạo lập hình ảnh cảm xúc và hình ảnh tổng thể. 
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33 

2021; NguyễnTiến 
Thành và Lê Văn Huy; 
Hình ảnh điểm đến Đà 
Nẵng và ý định quay lại 
của du khách nội địa 

- Hình ảnh nhận 
thức; 

- Hình ảnh tình 
cảm 

Hình ảnh 
toàn diện 

Ý định quay 
lại SEM 

Hình ảnh điểm đến có một mối quan hệ nội tại, cụ thể: 
hình ảnh tình cảm tác động tích cực và mạnh hơn hình 
ảnh nhận thức đến hình ảnh toàn diện.  

34 

2021; Hồ Minh Phúc và 
Trịnh Thị Kim Chung; 
Thu hút du khách quốc 
tế quay lại Đà Nẵng sau 
đại dịch Covid-19 

x x x 
Thực trạng 

và giải 
pháp 

Do một số hạn chế thông tin và tiến triển liên tục dịch 
bệnh, tác giả chỉ sử dụng phương pháp nghiên cứu định 
tính để phân tích tác động tổng thể của đại dịch Covid-
19 đối với ngành du lịch, các rào cản thu hút khách du 
lịch quốc tế quay trở lại Đà Nẵng. Các tác giả đề xuất sử 
dụng tiếp phương pháp nghiên cứu định lượng trong 
nghiên cứu sau này để có thể thấy được góc nhìn khác. 

35 

2021; Nguyễn Văn 
Hiến và Nguyễn Thị 
Hồng Nguyệt; Giá trị 
thương hiệu địa phương 
dưới góc nhìn của du 
khách đến Vĩnh Long 

Nhận biết 
thương hiệu 

- Chất 
lượng  cảm 

nhận; 
- Liên 
tưởng  

thương hiệu 

Lòng trung 
thành 

thương hiệu 
SEM 

Nghiên cứu này khác biệt với các mô hình nghiên cứu 
trước đây, đặc biệt là với mối quan hệ giữa nhận biết 
thương hiệu với liên tưởng thương hiệu và lòng trung 
thành thương hiệu. 
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PHỤ LỤC 03 

KẾT QUẢ TỔNG QUAN NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH QUAY LẠI 

PHÂN LOẠI THEO CÁCH TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ 

 

STT 
Nhóm Biến quan sát  

(Biến độc lập và trung gian) 
Số bài báo tổng quan 

Số lần/ mỗi 
bài Tỷ lệ (%) 

1 Chi phí- giá cả 1 2 

2 Chi phí- phi tiền tệ 1 2 

3 Cơ sở vật chất và dịch vụ tại sân bay đến 1 2 

4 Dịch vụ tuyệt vời 1 2 

5 Điểm du lịch và cơ sở vật chất 1 2 

6 Giáo dục và tinh thần 1 2 

7 Hạn chế nhận thức 1 2 

8 Khả năng sử dụng tiếng Anh 1 2 

9 Khoảng cách 1 2 

10 Kiến thức 1 2 

11 Kỳ vọng 1 2 

12 Lịch sử 1 2 

13 Lợi tức đầu tư của khách hàng 1 2 

14 Ngạc nhiên 1 2 

15 Nhân tố khác (kinh tế, chính trị…) 1 2 

16 Nhóm hành vi  1 2 

17 Nhóm Tâm lý  1 2 

18 Nhu cầu được dự đoán trước  1 2 

19 Niềm tin chuẩn mực 1 2 

20 Niềm tin hành vi 1 2 

21 Niềm tin về điểm đến 1 2 

22 Phân biệt chủng tộc 1 2 

23 Quy trình chuẩn 1 2 

24 Quy trình nâng cao 1 2 

25 Ra quyết định 1 2 

26 Sản phẩm du lịch 1 2 

27 Sự gắn bó địa điểm 1 2 

28 Sự hạn chế 1 2 

29 Sự hấp dẫn điểm đến 1 2 

30 Sự hoàn thiện cơ sở vật chất điểm đến 1 2 

31 Sự kỳ vọng nhận thức 1 2 

32 Sự mạo hiểm 1 2 

33 Sự quen thuộc 1 2 
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34 Sự ràng buộc đàm phán 1 2 

35 Sự tham gia của cá nhân 1 2 

36 Sự thoát ly 1 2 

37 Tham gia du lịch 1 2 

38 Tìm kiếm thông tin 1 2 

39 Tính thẩm mỹ 1 2 

40 Trải nghiệm cảm xúc 1 2 

41 Truyền miệng 1 2 

42 Xã hội và kinh tế 1 2 

43 Hành vi du lịch trước đây 3 6 

44 Số lần thăm quan trước đây 4 8 

45 Đặc điểm (chỗ ở; chuyến đi…) 5 10 

46 Kiểm soát hành vi nhận thức 6 13 

47 Kinh nghiệm quá khứ 6 13 

48 Chuẩn chủ quan 7 15 

49 Nhận thức (giá trị; rủi ro; điểm đến; giá…) 8 17 

50 Chất lượng dịch vụ 10 21 

51 Thái độ du khách 10 21 

52 Giá trị cảm nhận 11 23 

53 Động lực (kéo; đẩy) 11 23 

54 Hình ảnh điểm đến (nhận thức; cảm xúc…) 23 48 

55 Sự hài lòng 27 56 
  Tổng cộng 48 100 

Nguồn: Tác giả tính toán và tổng hợp 
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PHỤ LỤC 04 

KẾT QUẢ TỔNG QUAN NHÂN TỐ Ý ĐỊNH QUAY LẠI                              

PHÂN LOẠI THEO CÁCH TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU QUỐC TẾ 

 

STT 
Nhóm Biến quan sát  

(Biến phụ thuộc) 
Số bài báo tổng quan 

Số lần/ mỗi 
bài 

Tỷ lệ  
(%) 

1 Khả năng cạnh tranh về điểm đến 1 2 

2 Khả năng quay lại 1 2 

3 Sở thích điểm đến 1 2 

4 Sự hài lòng 3 6 

5 Lòng trung thành 8 17 

6 Ý định 34 71 
   Tổng cộng 48 100 

Nguồn: Tác giả tính toán và tổng hợp 
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PHỤ LỤC 05 

KẾT QUẢ TỔNG QUAN NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH QUAY LẠI 

PHÂN LOẠI THEO CÁCH TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM 

 

STT 
Nhóm Biến quan sát  

(Biến độc lập và trung gian) 
Số bài báo tổng quan 

Số lần/ mỗi 
bài 

Tỷ lệ  
(%) 

1 An toàn và an ninh 1 3 

2 Bầu không khí du lịch 1 3 

3 Chính trị, kinh tế 1 3 

4 Con người 1 3 

5 Địa điểm 1 3 

6 Điều kiện cần 1 3 

7 Đồng phục của nhân viên 1 3 

8 Giao thông thuận tiện 1 3 

9 Hạ tầng kỹ thuật 1 3 

10 Hợp túi tiền 1 3 

11 Liên tưởng  thương hiệu 1 3 

12 Nhận biết thương hiệu 1 3 

13 Nhân sự 1 3 

14 Niềm tin tín ngưỡng   1 3 

15 Phong cảnh du lịch 1 3 

16 Phương tiện vận chuyển 1 3 

17 Quản lý điểm đến 1 3 

18 Quy trình 1 3 

19 rủi ro cảm nhận  1 3 

20 Sự hấp dẫn điểm đến 1 3 

21 Thông tin điểm đến 1 3 

22 Thông tin truyền miệng 1 3 

23 Tính chuyên nghiệp 1 3 

24 Vệ sinh và môi trường 1 3 

25 Hoạt động vui chơi giải trí 2 6 

26 Hướng dẫn viên du lịch 2 6 

27 sản phẩm/ dịch vụ du lịch 2 6 

28 Sự khác biệt 2 6 

29 Sức hấp dẫn (tự nhiên; lịch sử…) 2 6 

30 Ẩm thực, mua sắm 3 9 

31 Chất lượng dịch vụ  3 9 

32 Chuẩn chủ quan 3 9 

33 Dịch vụ du lịch 3 9 
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34 Kinh nghiệm du lịch 3 9 

35 Nguồn lực điểm đến (hữu hình, vô hình…)  3 9 

36 Quảng bá và xúc tiến 3 9 

37 Vui chơi giải trí 3 9 

38 Động lực (kéo; đẩy) 4 11 

39 Khả năng tiếp cận 4 11 

40 Giá cả dịch vụ 5 14 

41 Nhận thức hành vi kiểm soát 5 14 

42 Tài nguyên du lịch 5 14 

43 Văn hóa và xã hội; lịch sử 5 14 

44 Thái độ du khách 6 17 

45 Môi trường du lịch 7 20 

46 Sự hài lòng 7 20 

47 Giá trị cảm nhận  9 26 

48 Cơ sở hạ tầng du lịch 12 34 

49 Hình ảnh điểm đến (nhận thức; cảm xúc…) 22 63 
   Tổng cộng 35 100 

Nguồn: Tác giả tính toán và tổng hợp 
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PHỤ LỤC 06 

KẾT QUẢ TỔNG QUAN NHÂN TỐ Ý ĐỊNH QUAY LẠI ĐIỂM ĐẾN                        

PHÂN LOẠI THEO CÁCH TIẾP CẬN NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM 

 

STT Nhóm Biến quan sát (Biến phụ thuộc) 
Số bài báo tổng quan 

Số lần/ mỗi 
bài 

Tỷ lệ  
(%) 

1 Khả năng thu hút 1 3 

2 Mức độ hấp dẫn của Tài nguyên du lịch  1 3 

3 Năng lực cạnh tranh điểm đến  1 3 

4 Quyết định lựa chọn điểm đến 2 6 

5 Truyền miệng  2 6 

6 Sự hài lòng 5 14 

7 Lòng trung thành 7 20 

8 Ý định quay lại 16 46 
   Tổng cộng 35 100 

Nguồn: Tác giả tính toán và tổng hợp 
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PHỤ LỤC 07 

DÀN BÀI THẢO LUẬN Ý KIẾN CHUYÊN GIA- LẦN 1 

NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG                           

ĐẾN Ý ĐỊNH QUAY LẠI (NĂM 2020) 

 Để thu thập thông tin thực hiện đề tài, tôi rất mong nhận được ý kiến trả lời của Anh/ 

Chị thông qua cuộc trao đổi này. Tôi cam đoan rằng các ý kiến này chỉ sử dụng trong nghiên 

cứu. Thời gian thảo luận khoảng 30 phút. Cảm ơn Anh/ Chị đã dành thời gian phỏng vấn. 

I. PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN  
 Họ tên người trả lời phỏng vấn: ……………………………..……….………… 

 Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………….…………… 

 Chức vụ: ………………………………………………………..……………….. 
 Đơn vị: …………………………………………………….……………….……. 
 II. NỘI DUNG PHỎNG VẤN  
 Trên cơ sở tổng quan nghiên cứu, tôi đã thiết lập được mô hình nghiên cứu luận án, do 

đó, buổi phóng vấn này là kênh thông tin quan trọng giúp tôi có thể hình thành thang đo các 

nhân tố nhằm thiết kế bảng câu hỏi phục vụ cho khảo sát du khách ở bước tiếp theo. Vui lòng 

cho biết các ý kiến cần bổ sung, chỉnh sửa hoặc loại bỏ đối với các gợi ý của tôi về các nhân 

tố nào dưới đây ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến, cụ thể như sau: 

 1. Thái độ du khách đối với điểm đến 

  Thái độ của du khách đối với một điểm đến du lịch thường là: 

 - Nhàm chán/ Vui vẻ 

 - Khó chịu/ Dễ chịu 

 - Không nhiệt tình/ Nhiệt tình 

 - Không thận trọng/ thận trọng 

 - Ý kiến khác về thái độ của du khách đối với một điểm đến là: ………………  

………………………..………………………………………………….………………………

  2. Chuẩn chủ quan của du khách đối với điểm đến 

  Mọi người thường có xu hướng tham khảo ý kiến của người khác hoặc qua nhiều kênh 

thông tin. Vậy, nhân tố chủ quan của du khách đối với một điểm đến du lịch là: 

 - Du khách có biết một số người quen đã từng đến các điểm đến ở nơi này. 
 - Các thành viên trong gia đình của du khách cho rằng họ nên chọn các điểm đến này 
để du lịch. 
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 - Các thành viên trong gia đình của du khách đồng tình với chuyến thăm các điểm đến 
du lịch này của du khách. 
 - Hầu hết bạn bè và người quen của du khách đều nghĩ rằng việc chọn các điểm đến du 
lịch này là một ý tưởng hay. 
 - Du khách có tham khảo ý kiến và bình luận của mọi người trên các trang web nói về 
các điểm đến du lịch này.   
 - Điểm đến du lịch này có thể thỏa mãn nhu cầu du lịch của bản thân/gia đình (nhu cầu 
tâm linh, nghỉ dưỡng, khám phá, ẩm thực, mạo hiểm, …) 
 - Du khách thấy rằng du lịch nơi này rất an toàn. 
 - Du khách cảm nhận điểm đến du lịch này phù hợp túi tiền. 
 - Ý kiến khác về nhân tố chủ quan của du khách đối với một điểm đến là: …..   
……………………………………………………………………………...…………………… 

  3. Kiểm soát hành vi của du khách đối với điểm đến 

  Nhân tố kiểm soát hành vi nhận thức của tôi đối với một điểm đến du lịch là: 

 - Nếu du khách muốn, họ có thể sắp xếp đến thăm các điểm đến du lịch này. 
 - Du khách hiểu rất rõ bản thân của họ trong việc chọn nơi này làm điểm đến du lịch. 
 - Tham quan điểm đến du lịch này hoàn toàn nằm trong tầm hiểu biết của du khách về 
tình hình chung của Thành phố này. 
 - Trong chuyến du lịch đến nơi này, du khách cảm thấy an toàn. 
 - Trong chuyến du lịch đến nơi này, du khách cảm thấy thoải mái và giảm stress (giảm 
căng thẳng). 
 - Ý kiến khác về hành vi nhận thức của du khách đối với một điểm đến là: ……   
………………………………………………………...………………………………………… 

 4. Các thuộc tính Hình ảnh điểm đến 

 Đối với hình ảnh điểm đến, các nhà nghiên cứu đã xác định được một số nhóm các yếu 

tố thành phần tạo nên hình ảnh điểm đến, cụ thể như sau: 

 - Hình ảnh điểm đến về tài nguyên thiên nhiên. 

 - Hình ảnh điểm đến về cơ sở hạ tầng chung và du lịch. 
 - Hình ảnh điểm đến về nghỉ ngơi, giải trí. 
 - Hình ảnh điểm đến về văn hóa- nghệ thuật. 
 - Hình ảnh điểm đến về chính trị- kinh tế- xã hội 
 - Hình ảnh điểm đến về môi trường tự nhiên. 
 - Hình ảnh điểm đến về bầu không khí tại điểm đến. 
 - Ý kiến khác về hình ảnh điểm đến của du khách là: …………………………   

………………………………………………...………………………………………………… 
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5. Sự hài lòng du khách đối với điểm đến 

- Đánh giá chung của du khách về trải nghiệm khi du lịch nơi này là rất tốt. 
- Du khách thực sự thích thú khi đi du lịch tại nơi này. 
- Du khách có một trải nghiệm thú vị, rất thoải mái với du lịch tại nơi này. 

- Những trải nghiệm này có ý nghĩa đối với du khách. 
- Lựa chọn du lịch tại điểm đến này là một quyết định sáng suốt. 
- Nếu có cơ hội du lịch, du khách sẽ chọn nơi này. 
- Du khách sẽ nói tốt về nơi này cho bạn bè, người thân. 
- Du khách sẽ giới thiệu nơi này cho bạn bè, người thân. 
- Ý kiến khác về sự hài lòng tổng thể của du khách đối với một điểm đến là: …  

…………………………………………………………...…………………………………….. 
6. Ý định quay lại điểm đến 

- Du khách có thể quay lại nơi này du lịch trong tương lai, lý do là họ không thể 
khẳng định thời gian nào cụ thể. 

- Du khách có thể quay lại nơi này du lịch trong 5 năm tới. 
- Du khách dự định sẽ quay lại nơi này du lịch trong 5 năm tới. 
- Du khách mong được quay lại nơi này trong 5 năm tới. 
- Nếu muốn quay lại lần nữa, trong 10 năm tới, Du khách sẽ quay lại thăm nơi này. 
- Ý kiến khác về ý định quay lại điểm đến du lịch của du khách là: …  

…………………………………………………………………………………………………. 
XIN CẢM ƠN! 
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PHỤ LỤC 08 

DANH SÁCH CHUYÊN GIA TRẢ LỜI PHỎNG VẤN 

Stt Họ tên Đơn vị/ Chuyên môn Chức vụ Liên hệ 

I 
Cách tiếp cận từ góc độ cơ quan quản lý nhà nước về chuyên môn 

Đơn vị: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau 

1 Trần Xuân Trường Phòng Quản lý du lịch Trưởng Phòng 0913.893.248 

2 Dư Trúc Loan Phòng Quản lý du lịch P. Trưởng Phòng 0941.680.880 

II 
Cách tiếp cận từ góc độ Doanh nghiệp du lịch 

Đơn vị: DNTN Khách sạn Huỳnh Như 

1 Đoàn Đình Nghệ Doanh nghiệp Giám đốc 0918.052.646 

2 Huỳnh Thu Vân Doanh nghiệp Quản lý 0918.552.594 

3 Đoàn Huỳnh Như Doanh nghiệp Quản lý 0838.353.757 

4 Lê Thanh Thảo Doanh nghiệp Quản lý 0869.397.530 

III 
Cách tiếp cận từ góc độ Cơ sở Đào tạo  
Đơn vị: Trường Cao đẳng cộng đồng Cà Mau 

1 Trương Vĩnh Đạt Kinh tế Trưởng Khoa KT 0909.770.124 

2 Phạm Văn Tráng Kinh tế Giảng viên 0915.184.993 

3 Lê Nhị Bảo Ngọc Kinh tế Giảng viên 0919.161.217 

4 Trương Thị Bích Trang Kinh tế Giảng viên 0914.802.565 

5 Huỳnh Thị Hiếu Kinh tế Giảng viên 0914.812.513 

6 Lê Khánh Linh Kinh tế Giảng viên 0982.125.239 

IV 
Cách tiếp cận từ nhân viên phục vụ tại các điểm đến du lịch (vận tải, nhà hàng, 
khách sạn và điểm tham quan): Phỏng vấn định tính 08 nhân viên 

V Cách tiếp cận từ góc độ du khách: Phỏng vấn định tính 5 du khách 

* Ghi chú: Chuyên gia trả lời phỏng vấn trong đề tài này là thuật ngữ chỉ về những người có 
trình độ chuyên môn, kinh nghiệm công tác thực tiễn và có liên quan đến chủ đề nghiên cứu 
của tác giả, đặc biệt tác giả cho rằng họ rất cần thiết để tham khảo ý kiến. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF
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PHỤ LỤC 09 

DÀN BÀI THẢO LUẬN Ý KIẾN CHUYÊN GIA- LẦN 2 

NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG                           

ĐẾN Ý ĐỊNH QUAY LẠI (NĂM 2020) 

 Để thu thập thông tin thực hiện đề tài, tôi rất mong nhận được ý kiến trả lời của Anh/ 

Chị thông qua cuộc trao đổi này. Tôi cam đoan rằng các ý kiến này chỉ sử dụng trong nghiên 

cứu. Thời gian thảo luận khoảng 30 phút. Cảm ơn Anh/ Chị đã dành thời gian phỏng vấn. 

 I. PHẦN THÔNG TIN CÁ NHÂN  
 Họ tên người trả lời phỏng vấn: ……………………………..……….………… 

 Số điện thoại liên hệ: ……………………………………………….…………… 

 Chức vụ: ………………………………………………………..……………….. 
 Đơn vị: …………………………………………………….……………………. 
 II. NỘI DUNG PHỎNG VẤN  

  1. Thái độ của Anh/ Chị đối với điểm đến 

Ký 
hiệu 

Biến quan sát 

Không 
cần 
điều 

chỉnh 

Điều 
chỉnh 

Nội dung điều chỉnh 

AT1 Đối với tôi, nơi này rất vui vẻ    

AT2 Đối với tôi, nơi này rất dễ chịu    

AT3 Đối với tôi, không có lo lắng gì khi 
du lịch nơi này 

   

AT4 Đối với tôi, điểm đến này có nét gì đó 
rất đặc trưng 

   

  2. Anh/ Chị đã tham khảo ý kiến qua nhiều kênh, nhân tố chủ quan của Anh/ Chị 

đối với điểm đến 

Ký 
hiệu 

Biến quan sát 

Không 
cần 
điều 

chỉnh 

Điều 
chỉnh 

Nội dung điều chỉnh 

SN1 Hầu hết những người quan trọng đối 
với tôi đều nghĩ rằng tôi nên đến nơi 
này du lịch. 

   

SN2 Hầu hết ý kiến giá trị của những 
người mà tôi đánh giá cao sẽ tán 
thành việc tôi đến nơi này du lịch. 

   

SN3 Tôi có biết một số người quen của tôi    
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đã từng đến các điểm đến này. 

SN4 Các thành viên trong gia đình tôi cho 
rằng tôi nên chọn các điểm đến này 
để du lịch. 

   

SN5 Tôi có tham khảo ý kiến và bình luận 
của mọi người trên các trang web nói 
về các điểm đến du lịch này. 

   

  3. Nhân tố kiểm soát hành vi nhận thức của Anh/ Chị đối với điểm đến  

Ký 
hiệu 

Biến quan sát 
Không 

cần 
điều 

chỉnh 

Điều 
chỉnh 

Nội dung điều chỉnh 

PBC1 Tôi có thể sắp xếp đến thăm các điểm 
đến du lịch này. 

   

PBC2 Tôi hiểu rất rõ bản thân của tôi trong 
việc chọn nơi này làm điểm đến du 
lịch. 

   

PBC3 Tham quan điểm đến du lịch này 
hoàn toàn nằm trong tầm hiểu biết 
của tôi về tình hình chung ở nơi này. 

   

PBC4 Tôi cảm nhận điểm đến du lịch này 
phù hợp túi tiền. 

   

PBC5 Trong chuyến du lịch đến nơi này, tôi 
cảm thấy rất an toàn. 

   

  4. Các thuộc tính hình ảnh điểm đến 

Ký hiệu Biến quan sát 

Không 
cần 
điều 

chỉnh 

Điều 
chỉnh 

Nội dung điều chỉnh 

TCTN1 Dễ dàng tiếp cận điểm đến    

TCTN2 Di chuyển suôn sẻ khi đến và đi về    

TCTN3 Dễ dàng truy cập thông tin có ý 
nghĩa về điểm đến 

   

TCTN4 Tài nguyên du lịch phong phú 
(phong cảnh thiên nhiên, di tích 
lịch sử, văn hóa, di sản...) 

   

CLDT1 Giá trị xứng đáng với số tiền đã bỏ 
ra cho trải nghiệm kỳ nghỉ của tôi 

   

CLDT2 Nhà hàng tại điểm đến đạt tiêu 
chuẩn 

   

CLDT3 Khách sạn tại điểm đến đạt tiêu 
chuẩn 
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CLDT4 Điểm đến du lịch có sự quan tâm 
của cơ quan nhà nước đến các hoạt 
động du lịch nói chung, và đầu tư 
cơ sở vật chất nói riêng tại các 
điểm đến du lịch 

   

CLDT5 Nơi này có các món ăn đặc trưng 
của địa phương rất nổi tiếng 

   

HATT1 Môi trường du lịch an toàn tại điểm 
đến 

   

HATT2 Sự thân thiện của người dân địa 
phương đối với du khách 

   

HATT3 Điểm đến thú vị, hấp dẫn và thoải 
mái 

   

HATT4 Trải nghiệm tổng thể về điểm đến 
được cung cấp “phù hợp” với nhu 
cầu của tôi 

   

5. Sự hài lòng  

Ký 
hiệu 

Biến quan sát 

Không 
cần 
điều 

chỉnh 

Điều 
chỉnh 

Nội dung điều chỉnh 

SAT1 Lựa chọn du lịch tại điểm đến này là 
một quyết định sáng suốt 

   

SAT2 Du lịch ở đây tốt hơn mong đợi    

SAT3 Đánh giá chung của tôi về trải 
nghiệm khi du lịch nơi này là rất tốt 

   

SAT4 Tôi hài lòng với điểm đến này    

6. Ý định quay lại điểm đến 

Ký 
hiệu 

Biến quan sát 
Không 

cần 
điều 

chỉnh 

Điều 
chỉnh 

Nội dung điều chỉnh 

INT1 Tôi mong muốn quay trở lại điểm du 
lịch này 

   

INT2 Tôi sẽ quay lại nơi này du lịch trong 
tương lai 

   

INT3 Tôi có ý định quay lại để du lịch vào 
một thời điểm trong tương lai gần 

   

INT4 Tôi sẽ giới thiệu nơi này cho người 
xung quanh 

   

XIN CẢM ƠN! 
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PHỤ LỤC 10 

CÁC THANG ĐO NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN GỐC THANG ĐO 

 

 Thang đo thái độ du khách đối với điểm đến (Attitude) 

Stt Ký hiệu 
biến 

Tên biến/ thang đo 
chính thức 

Thang đo gốc Nguồn tham khảo 

1 

 

AT1 

 

Đối với tôi, nơi này 
rất vui vẻ 

Attitude toward 
revisit: Revisiting 
Hong Kong would be 
enjoyable 

Huang, S., & Hsu, C. H. 
(2009) 

2 AT2 
Đối với tôi, nơi này 
rất dễ chịu 

Attitude toward 
revisit: Revisiting 
Hong Kong would be 
pleasant. 

Huang, S., & Hsu, C. H. 
(2009) 

3 AT3 
Đối với tôi, không 
có lo lắng gì khi du 
lịch nơi này 

Attitude toward 
revisit: Revisiting 
Hong Kong would be 
satisfactory 

Huang, S., & Hsu, C. H. 
(2009) 

4 AT4 
Đối với tôi, điểm 
đến này có nét gì đó 
rất đặc trưng 

- Bổ sung từ nghiên cứu 
định tính (thảo luận 
chuyên gia) 

Nguồn: Kết quả từ nghiên cứu định tính, 2020 

Thang đo chuẩn chủ quan của du khách đối với điểm đến (Subjective Norm) 

Stt Ký hiệu 
biến 

Tên biến/ thang đo chính 
thức 

Thang đo gốc Nguồn tham khảo 

1 SN1 

Hầu hết những người quan 
trọng đối với tôi đều nghĩ 
rằng tôi nên đến nơi này 
du lịch 

Most people who 
are important to 
me think that I 
should attend the 
CHRIE 
Conference 

Lee, M. J. (2005) 

2 SN2 

Hầu hết ý kiến giá trị của 
những người mà tôi đánh 
giá cao sẽ tán thành việc 
tôi đến nơi này du lịch 

Most people 
whose opinions I 
value would 
approve of my 
attending the 
CHRIE 
Conference 

Lee, M. J. (2005) 

3 SN3 
Tôi có biết một số người 
quen của tôi đã từng đến 
các điểm đến này 

Most people I 
know choose 
Phuket as a travel 
destination 

Phetvaroon, K. (2006) 
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4 SN4 

Các thành viên trong gia 
đình tôi cho rằng tôi nên 
chọn các điểm đến này để 
du lịch 

Members of my 
family approve of 
my visiting 
Phuket 

Phetvaroon, K. (2006) 

5 SN5 

Tôi có tham khảo ý kiến 
và bình luận của mọi 
người trên các trang web 
nói về các điểm đến du 
lịch này 

- 
Bổ sung từ nghiên cứu 
định tính (thảo luận 
chuyên gia) 

Nguồn: Kết quả từ nghiên cứu định tính, 2020 

Thang đo kiểm soát hành vi nhận thức của du khách đối với điểm đến (Perceived 

Behavioral Control) 

Stt Ký hiệu 
biến 

Tên biến/ thang đo chính 
thức 

Thang đo gốc Nguồn tham khảo 

1 PBC1 
Tôi có thể sắp xếp đến 
thăm các điểm đến du lịch 
này 

If I want, I could 
easily visit Phuket 
from now on 

Phetvaroon, K. (2006) 

2 PBC2 
Tôi hiểu rất rõ bản thân 
của tôi trong việc chọn nơi 
này làm điểm đến du lịch 

It is mostly up to 
me whether or not 
I select Phuket as 
my travel 
destination 

Phetvaroon, K. (2006) 

3 PBC3 

Tham quan điểm đến du 
lịch này hoàn toàn nằm 
trong tầm hiểu biết của tôi 
về tình hình chung ở nơi 
này 

Visiting Phuket is 
wholly under my 
control even in 
case of crisis 

 

Phetvaroon, K. (2006) 

4 PBC4 
Tôi cảm nhận điểm đến du 
lịch này phù hợp túi tiền 

Hợp túi tiền 

 

Hà Nam Khánh Giao 
và cộng sự (2017) 

5 PBC5 
Trong chuyến du lịch đến 
nơi này, tôi cảm thấy rất 
an toàn 

- Bổ sung từ nghiên cứu 
định tính (thảo luận 
chuyên gia) 

Nguồn: Kết quả từ nghiên cứu định tính, 2020 

Thang đo hình ảnh điểm đến về khả năng tiếp cận tài nguyên và nguồn lực 

Stt 
Ký hiệu 

biến 
Tên biến/ thang đo 

chính thức 
Thang đo gốc Nguồn tham khảo 

1 TCTN1 
Dễ dàng tiếp cận 
điểm đến 

Easy access to 
destination  

Atadil, H. A. (2016) 

2 TCTN2 
Di chuyển suôn sẻ 
khi đến và đi về 

Smooth travel to and 
from destination 

Atadil, H. A. (2016) 

3 TCTN3 Dễ dàng truy cập Easy access to Atadil, H. A. (2016) 
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thông tin có ý nghĩa 
về điểm đến 

meaningful information 
about the destination 

4 TCTN4 

Tài nguyên du lịch 
phong phú (phong 
cảnh thiên nhiên, di 
tích lịch sử, văn hóa, 
di sản...) 

Abundant tourism 
resources (natural 
scenery, 
historic/cultural/heritage 
site  

Atadil, H. A. (2016) 

Nguồn: Kết quả từ nghiên cứu định tính, 2020 

Thang đo hình ảnh điểm đến về chất lượng và danh tiếng 

Stt 
Ký hiệu 

biến 
Tên biến/ thang đo chính 

thức 
Thang đo gốc Nguồn tham khảo 

1 CLDT1 
Giá trị xứng đáng với số 
tiền đã bỏ ra cho trải 
nghiệm kỳ nghỉ của tôi 

A good value 
for the money 
spent for my 
vacation 
experience 

Atadil, H. A. (2016) 

2 CLDT2 
Nhà hàng tại điểm đến đạt 
tiêu chuẩn 

This destination 
has good 
restaurants 

Lin, C. H., Morais, D. 
B., Kerstetter, D. L., & 
Hou, J. S. (2007) 

3 CLDT3 
Khách sạn tại điểm đến 
đạt tiêu chuẩn 

The quality of 
accommodations 
is good 

Lin, C. H., Morais, D. 
B., Kerstetter, D. L., & 
Hou, J. S. (2007) 

4 CLDT4 

Điểm đến du lịch có sự 
quan tâm của cơ quan nhà 
nước đến các hoạt động 
du lịch nói chung, và đầu 
tư cơ sở vật chất nói riêng 
tại các điểm đến du lịch 

Malaysia has 
rich and quality 
leisure facilities 

 

Mohaidin, Z., Wei, K. 
T., & Murshid, M. A. 
(2017) 

5 CLDT5 
Nơi này có các món ăn 
đặc trưng của địa phương 
rất nổi tiếng 

- 
Bổ sung từ nghiên cứu 
định tính (thảo luận 
chuyên gia) 

Nguồn: Kết quả từ nghiên cứu định tính, 2020 

Thang đo hình ảnh điểm đến về tổng thể 

Stt 
Ký hiệu 

biến 
Tên biến/ thang đo chính 

thức 
Thang đo gốc Nguồn tham khảo 

1 HATT1 
Môi trường du lịch an toàn 
tại điểm đến 

Safe and secure 
environment at 
the destination 

Atadil, H. A. (2016) 

2 HATT2 
Sự thân thiện của người 
dân địa phương đối với du 
khách 

Sự mến khách và 
thân thiện của 
người dân địa 
phương 

Nhu và cộng sự 
(2013) 

3 HATT3 Điểm đến thú vị, hấp dẫn Điểm đến thú vị, Nhu và cộng sự 
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và thoải mái hấp dẫn và thoải 
mái 

(2013) 

4 HATT4 

Trải nghiệm tổng thể về 
điểm đến được cung cấp 
phù hợp với nhu cầu của 
tôi 

The overall 
destination 
experience 
offered “fits” my 
needs 

Atadil, H. A. (2016) 

Nguồn: Kết quả từ nghiên cứu định tính, 2020 

Thang đo sự hài lòng du khách (Satisfaction) 

Stt 
Ký hiệu 

biến 
Tên biến/ thang đo chính 

thức 
Thang đo gốc Nguồn tham khảo 

1 SAT1 
Lựa chọn du lịch tại điểm 
đến này là một quyết định 
sáng suốt 

Lựa chọn điểm 
đến này là một 
quyết định thông 
minh 

Phan Minh Đức và 
Lê Tấn Bửu (2017) 

2 SAT2 
Du lịch ở đây tốt hơn mong 
đợi 

Tôi có cảm giác 
rất tốt về Nha 
Trang 

Hồ Huy Tụ và Trần 
Thị Ái Cẩm (2012) 

3 SAT3 
Đánh giá chung của tôi về 
trải nghiệm khi du lịch nơi 
này là rất tốt 

Your overall      
evaluation on the 
past experience 
of visiting Hong 
Kong is positive 

Huang, S., & Hsu, 
C. H. (2009) 

4 SAT4 Tôi hài lòng với điểm đến này 
Đây là chuyến 
viếng thăm thú 
vị 

Hồ Huy Tụ và Trần 
Thị Ái Cẩm (2012) 

Nguồn: Kết quả từ nghiên cứu định tính, 2020 

Thang đo ý định quay lại điểm đến (Intent to return) 

Stt Ký hiệu 
biến 

Tên biến/ thang đo chính 
thức 

Thang đo gốc Nguồn tham khảo 

1 INT1 
Tôi mong muốn quay trở lại 
điểm du lịch này 

I will revisit 
Hainan 

Sun & cộng sự 
(2013) 

2 INT2 
Tôi sẽ quay lại nơi này du 
lịch trong tương lai 

I will probably 
revisit Hainan in 
two years 

Sun & cộng sự 
(2013) 

3 INT3 
Tôi có ý định quay lại để du 
lịch vào một thời điểm trong 
tương lai gần 

You intend to 
revisit Hong 
Kong in the next 
2 years 

Huang, S., & Hsu, C. 
H. (2009) 

4 INT4 
Tôi sẽ giới thiệu nơi này cho 
người xung quanh 

I will 
recommend 
Hainan to others 

Sun & cộng sự 
(2013) 

Nguồn: Kết quả từ nghiên cứu định tính, 2020 
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PHỤ LỤC 11 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DU KHÁCH (NĂM 2020),                              

SƠ BỘ- ĐÃ KHẢO SÁT 

Phiếu số: ……………………………………...…………………… 

Tên, địa chỉ điểm đến: ……………………………………………. 
Tỉnh, thành phố: …………………………………………………... 

 Xin Anh/Chị dành thời gian khoảng 5 phút để trả lời vào phiếu này. Tôi cam đoan 

rằng các ý kiến này chỉ sử dụng trong nghiên cứu. Cảm ơn Anh/Chị. 

 PHẦN 1. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DU KHÁCH 

 1. Giới tính của Anh/Chị là: 
    Nam    Nữ 

 2. Năm sinh: ……………………………………………….…………………… 

 3. Quốc tịch: …………………………………….……………………………… 

 4. Đến từ tỉnh, thành phố: ….…..…….……….…………………….. 
 5. Độ tuổi của Anh/Chị thuộc nhóm từ: 
    18- 24 tuổi     25- 34 tuổi    35- 44 tuổi   
    45- 54 tuổi   55- 64 tuổi   Trên 65 tuổi 
 6. Chuyên môn cao nhất đã được đào tạo là:  
    Phổ thông trung học     Trung cấp    Cao đẳng    

    Đại học     Sau đại học 

 7. Nghề nghiệp hiện tại Anh/Chị là:  
    Công chức      Viên chức    Lực lượng vũ trang  
    Lĩnh vực Kinh doanh   Không phải các lĩnh vực trên 

 8. Buổi phỏng vấn Anh/Chị hôm nay diễn ra tại địa phương: 
    Cà Mau       Bạc Liêu     Sóc Trăng 

  9. Mục đích chính trong chuyến đi này của Anh/Chị là:  
    Thăm bạn bè, người thân. Sau đó đến điểm du lịch này 

    Hội nghị, hội họp. Sau đó đến điểm du lịch này 

    Kinh doanh, thị trường. Sau đó đến điểm du lịch này 

    Chủ yếu là đi thăm quan, du lịch nơi này 

    Mục đích khác 

 10. Đây là lần thứ mấy Anh/Chị đến điểm du lịch này:  
    Lần đầu tiên   Lần thứ hai 
    Lần thứ ba   Nhiều lần nên không nhớ rõ 
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 11. Chuyến đi đến điểm du lịch này trong bao lâu:  
    Đến và quay về trong ngày, nên không lưu trú lại 
    Đến (lưu trú lại 1 đêm) và ngày sau mới về 

    Đến (lưu trú lại 2 đêm) và ngày sau mới về 

    Hoặc cụ thể là bao lâu: ……………………………………….……….. 
 12. Phương thức du lịch chuyến đi này là:  
    Mua Tour do Công ty du lịch tổ chức  
    Tự tổ chức chứ không phải mua Tour 
 13. Phương tiện sử dụng trong chuyến đi này là:  
    Xe gắn máy, mô tô 2 bánh  
    Xe ô tô của cá nhân, người quen hoặc người thân 

    Xe ô tô thuê bao hợp đồng 

    Mua vé xe ô tô khách 

    Máy bay 

    Đường thủy, tàu cao tốc 

PHẦN 2. THÔNG TIN CÁC NHÂN TỐ TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

Các câu hỏi dưới đây có 5 mức độ đánh giá tăng dần từ 1 đến 5 tương ứng. Vui lòng 

chỉ chọn 1 phương án để trả lời: 

STT Mã hóa Biến quan sát 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng 

ý 

Không 
đồng ý 

Trung 
lập 

Đồng 
ý 

Hoàn 
toàn 
đồng 

ý 

1 AT1 Đối với tôi, nơi này rất vui vẻ 1 2 3 4 5 

2 AT2 
Đối với tôi, nơi này rất dễ 
chịu 

1 2 3 4 5 

3 AT3 
Đối với tôi, không có lo lắng 
gì khi du lịch nơi này 

1 2 3 4 5 

4 AT4 
Đối với tôi, điểm đến này có 
nét gì đó rất đặc trưng 

1 2 3 4 5 

5 SN1 
Hầu hết những người quan 
trọng đối với tôi đều nghĩ rằng 
tôi nên đến nơi này du lịch. 

1 2 3 4 5 

6 SN2 

Hầu hết ý kiến giá trị của 
những người mà tôi đánh giá 
cao sẽ tán thành việc tôi đến 
nơi này du lịch. 

1 2 3 4 5 

7 SN3 
Tôi có biết một số người quen 
của tôi đã từng đến các điểm 
đến này. 

1 2 3 4 5 
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8 SN4 
Các thành viên trong gia đình 
tôi cho rằng tôi nên chọn các 
điểm đến này để du lịch. 

1 2 3 4 5 

9 SN5 

Tôi có tham khảo ý kiến và 
bình luận của mọi người trên 
các trang web nói về các điểm 
đến du lịch này. 

1 2 3 4 5 

10 PBC1 
Tôi có thể sắp xếp đến thăm 
các điểm đến du lịch này. 1 2 3 4 5 

11 PBC2 
Tôi hiểu rất rõ bản thân của 
tôi trong việc chọn nơi này 
làm điểm đến du lịch. 

1 2 3 4 5 

12 PBC3 

Tham quan điểm đến du lịch 
này hoàn toàn nằm trong tầm 
hiểu biết của tôi về tình hình 
chung ở nơi này. 

1 2 3 4 5 

13 PBC4 
Tôi cảm nhận điểm đến du 
lịch này phù hợp túi tiền. 1 2 3 4 5 

14 PBC5 
Trong chuyến du lịch đến nơi 
này, tôi cảm thấy rất an toàn. 1 2 3 4 5 

15 TCTN1 Dễ dàng tiếp cận điểm đến 1 2 3 4 5 

16 TCTN2 
Di chuyển suôn sẻ khi đến và 
đi về 

1 2 3 4 5 

17 TCTN3 
Dễ dàng truy cập thông tin có 
ý nghĩa về điểm đến 

1 2 3 4 5 

18 TCTN4 

Tài nguyên du lịch phong 
phú (phong cảnh thiên nhiên, 
di tích lịch sử, văn hóa, di 
sản...) 

1 2 3 4 5 

19 CLDT1 
Giá trị xứng đáng với số tiền 
đã bỏ ra cho trải nghiệm kỳ 
nghỉ của tôi 

1 2 3 4 5 

20 CLDT2 
Nhà hàng tại điểm đến đạt 
tiêu chuẩn 

1 2 3 4 5 

21 CLDT3 
Khách sạn tại điểm đến đạt 
tiêu chuẩn 

1 2 3 4 5 

22 CLDT4 

Điểm đến du lịch có sự quan 
tâm của cơ quan nhà nước 
đến các hoạt động du lịch nói 
chung, và đầu tư cơ sở vật 
chất nói riêng tại các điểm 
đến du lịch 

1 2 3 4 5 

23 CLDT5 
Nơi này có các món ăn đặc 
trưng của địa phương rất nổi 1 2 3 4 5 
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tiếng 

24 HATT1 
Môi trường du lịch an toàn 
tại điểm đến 

1 2 3 4 5 

25 HATT2 
Sự thân thiện của người dân 
địa phương đối với du khách 

1 2 3 4 5 

26 HATT3 
Điểm đến thú vị, hấp dẫn và 
thoải mái 1 2 3 4 5 

27 HATT4 
Trải nghiệm tổng thể về điểm 
đến được cung cấp “phù 
hợp” với nhu cầu của tôi 

1 2 3 4 5 

28 SAT1 
Lựa chọn du lịch tại điểm đến 
này là một quyết định sáng 
suốt 

1 2 3 4 5 

29 SAT2 
Du lịch ở đây tốt hơn mong 
đợi 1 2 3 4 5 

30 SAT3 
Đánh giá chung của tôi về 
trải nghiệm khi du lịch nơi 
này là rất tốt 

1 2 3 4 5 

31 SAT4 Tôi hài lòng với điểm đến này 1 2 3 4 5 

32 INT1 
Tôi mong muốn quay trở lại 
điểm du lịch này 

1 2 3 4 5 

33 INT2 
Tôi sẽ quay lại nơi này du 
lịch trong tương lai 1 2 3 4 5 

34 INT3 
Tôi có ý định quay lại để du 
lịch vào một thời điểm trong 
tương lai gần 

1 2 3 4 5 

35 INT4 
Tôi sẽ giới thiệu nơi này cho 
người xung quanh 

1 2 3 4 5 

XIN CẢM ƠN!  
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PHỤ LỤC 12 

PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN DU KHÁCH (NĂM 2020),                              

CHÍNH THỨC- ĐIỀU CHỈNH SAU KHẢO SÁT SƠ BỘ 

Phiếu số: ……………………………………...…………………… 

Tên, địa chỉ điểm đến: ……………………………………………. 
Tỉnh, thành phố: …………………………………………………... 

 Xin Anh/Chị dành thời gian khoảng 5 phút để trả lời vào phiếu này. Tôi cam đoan 

rằng các ý kiến này chỉ sử dụng trong nghiên cứu. Cảm ơn Anh/Chị. 

 PHẦN 1. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DU KHÁCH 

 1. Giới tính của Anh/Chị là: 
    Nam    Nữ 

 2. Năm sinh: ……………………………………………….…………………… 

 3. Quốc tịch: …………………………………….……………………………… 

 4. Đến từ tỉnh, thành phố: ….…..…….……….…………………….. 
 5. Độ tuổi của Anh/Chị thuộc nhóm từ: 
    18- 24 tuổi     25- 34 tuổi    35- 44 tuổi   
    45- 54 tuổi   55- 64 tuổi   Trên 65 tuổi 
 6. Chuyên môn cao nhất đã được đào tạo là:  
    Phổ thông trung học     Trung cấp    Cao đẳng    

    Đại học     Sau đại học 

 7. Nghề nghiệp hiện tại Anh/Chị là:  
    Công chức      Viên chức    Lực lượng vũ trang  
    Lĩnh vực Kinh doanh   Không phải các lĩnh vực trên 

 8. Buổi phỏng vấn Anh/Chị hôm nay diễn ra tại địa phương: 
    Cà Mau       Bạc Liêu     Sóc Trăng 

  9. Mục đích chính trong chuyến đi này của Anh/Chị là:  
    Thăm bạn bè, người thân. Sau đó đến điểm du lịch này 

    Hội nghị, hội họp. Sau đó đến điểm du lịch này 

    Kinh doanh, thị trường. Sau đó đến điểm du lịch này 

    Chủ yếu là đi thăm quan, du lịch nơi này 

    Mục đích khác 

 10. Đây là lần thứ mấy Anh/Chị đến điểm du lịch này:  
    Lần đầu tiên   Lần thứ hai 
    Lần thứ ba   Nhiều lần nên không nhớ rõ 
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 11. Chuyến đi đến điểm du lịch này trong bao lâu:  
    Đến và quay về trong ngày, nên không lưu trú lại 
    Đến (lưu trú lại 1 đêm) và ngày sau mới về 

    Đến (lưu trú lại 2 đêm) và ngày sau mới về 

    Hoặc cụ thể là bao lâu: ……………………………………….……….. 
 12. Phương thức du lịch chuyến đi này là:  
    Mua Tour do Công ty du lịch tổ chức  
    Tự tổ chức chứ không phải mua Tour 
 13. Phương tiện sử dụng trong chuyến đi này là:  
    Xe gắn máy, mô tô 2 bánh  
    Xe ô tô của cá nhân, người quen hoặc người thân 

    Xe ô tô thuê bao hợp đồng 

    Mua vé xe ô tô khách 

    Máy bay 

    Đường thủy, tàu cao tốc 

PHẦN 2. THÔNG TIN CÁC NHÂN TỐ TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

Các câu hỏi dưới đây có 5 mức độ đánh giá tăng dần từ 1 đến 5 tương ứng. Vui lòng 

chỉ chọn 1 phương án để trả lời: 

STT Mã hóa Biến quan sát 

Hoàn 
toàn 

không 
đồng 

ý 

Không 
đồng ý 

Trung 
lập 

Đồng 
ý 

Hoàn 
toàn 
đồng 

ý 

1 AT1 Đối với tôi, nơi này rất vui vẻ 1 2 3 4 5 

2 AT2 
Đối với tôi, nơi này rất dễ 
chịu 

1 2 3 4 5 

3 AT3 
Đối với tôi, không có lo lắng 
gì khi du lịch nơi này 

1 2 3 4 5 

4 AT4 
Đối với tôi, điểm đến này có 
nét gì đó rất đặc trưng 

1 2 3 4 5 

5 SN1 
Hầu hết những người quan 
trọng đối với tôi đều nghĩ rằng 
tôi nên đến nơi này du lịch. 

1 2 3 4 5 

6 SN2 

Hầu hết ý kiến giá trị của 
những người mà tôi đánh giá 
cao sẽ tán thành việc tôi đến 
nơi này du lịch. 

1 2 3 4 5 

7 SN3 
Tôi có biết một số người quen 
của tôi đã từng đến các điểm 
đến này. 

1 2 3 4 5 
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8 SN4 
Các thành viên trong gia đình 
tôi cho rằng tôi nên chọn các 
điểm đến này để du lịch. 

1 2 3 4 5 

9 SN5 

Tôi có tham khảo ý kiến và 
bình luận của mọi người trên 
các trang web nói về các điểm 
đến du lịch này. 

1 2 3 4 5 

10 PBC1 
Tôi có thể sắp xếp đến thăm 
các điểm đến du lịch này. 1 2 3 4 5 

11 PBC2 
Tôi hiểu rất rõ bản thân của 
tôi trong việc chọn nơi này 
làm điểm đến du lịch. 

1 2 3 4 5 

12 PBC3 

Tham quan điểm đến du lịch 
này hoàn toàn nằm trong tầm 
hiểu biết của tôi về tình hình 
chung ở nơi này. 

1 2 3 4 5 

13 PBC4 
Tôi cảm nhận điểm đến du 
lịch này phù hợp túi tiền. 1 2 3 4 5 

14 TCTN1 Dễ dàng tiếp cận điểm đến 1 2 3 4 5 

15 TCTN2 
Di chuyển suôn sẻ khi đến và 
đi về 

1 2 3 4 5 

16 TCTN3 
Dễ dàng truy cập thông tin có 
ý nghĩa về điểm đến 

1 2 3 4 5 

17 TCTN4 

Tài nguyên du lịch phong 
phú (phong cảnh thiên nhiên, 
di tích lịch sử, văn hóa, di 
sản...) 

1 2 3 4 5 

18 CLDT1 
Giá trị xứng đáng với số tiền 
đã bỏ ra cho trải nghiệm kỳ 
nghỉ của tôi 

1 2 3 4 5 

19 CLDT2 
Nhà hàng tại điểm đến đạt 
tiêu chuẩn 

1 2 3 4 5 

20 CLDT3 
Khách sạn tại điểm đến đạt 
tiêu chuẩn 

1 2 3 4 5 

21 CLDT4 

Điểm đến du lịch có sự quan 
tâm của cơ quan nhà nước 
đến các hoạt động du lịch nói 
chung, và đầu tư cơ sở vật 
chất nói riêng tại các điểm 
đến du lịch 

1 2 3 4 5 

22 CLDT5 
Nơi này có các món ăn đặc 
trưng của địa phương rất nổi 
tiếng 

1 2 3 4 5 

23 HATT1 Môi trường du lịch an toàn 1 2 3 4 5 
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tại điểm đến 

24 HATT2 
Sự thân thiện của người dân 
địa phương đối với du khách 

1 2 3 4 5 

25 HATT3 
Điểm đến thú vị, hấp dẫn và 
thoải mái 1 2 3 4 5 

26 HATT4 
Trải nghiệm tổng thể về điểm 
đến được cung cấp “phù 
hợp” với nhu cầu của tôi 

1 2 3 4 5 

27 
SAT1 
(SAT2 

cũ) 

Du lịch ở đây tốt hơn mong 
đợi 1 2 3 4 5 

28 
SAT2 
(SAT3 

cũ) 

Đánh giá chung của tôi về 
trải nghiệm khi du lịch nơi 
này là rất tốt 

1 2 3 4 5 

29 
SAT3 
(SAT4 

cũ) 
Tôi hài lòng với điểm đến này 1 2 3 4 5 

30 INT1 
Tôi mong muốn quay trở lại 
điểm du lịch này 

1 2 3 4 5 

31 
INT2 
(INT3 

cũ) 

Tôi có ý định quay lại để du 
lịch vào một thời điểm trong 
tương lai gần 

1 2 3 4 5 

32 
INT3 
(INT4 

cũ) 

Tôi sẽ giới thiệu nơi này cho 
người xung quanh 

1 2 3 4 5 

XIN CẢM ƠN!  
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PHỤ LỤC 13 

PHÂN TÍCH MÔ HÌNH CẤU TRÚC TUYẾN TÍNH SEM                         

TRONG NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 

 
 

 
 

 
Model Fit Summary 

CMIN 
Model NPAR CMIN DF P CMIN/DF 
Default model 84 824.497 412 .000 2.001 
Saturated model 496 .000 0 

  
Independence model 31 7234.119 465 .000 15.557 

RMR, GFI 
Model RMR GFI AGFI PGFI 
Default model .031 .896 .875 .744 
Saturated model .000 1.000 

  
Independence model .134 .337 .293 .316 

Baseline Comparisons 

Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Default model .886 .871 .940 .931 .939 
Saturated model 1.000 

 
1.000 

 
1.000 
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Model 
NFI 

Delta1 
RFI 

rho1 
IFI 

Delta2 
TLI 

rho2 
CFI 

Independence model .000 .000 .000 .000 .000 

Parsimony-Adjusted Measures 
Model PRATIO PNFI PCFI 
Default model .886 .785 .832 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 1.000 .000 .000 

NCP 
Model NCP LO 90 HI 90 
Default model 412.497 334.540 498.231 
Saturated model .000 .000 .000 
Independence model 6769.119 6497.072 7047.588 

FMIN 
Model FMIN F0 LO 90 HI 90 
Default model 1.865 .933 .757 1.127 
Saturated model .000 .000 .000 .000 
Independence model 16.367 15.315 14.699 15.945 

RMSEA 
Model RMSEA LO 90 HI 90 PCLOSE 
Default model .048 .043 .052 .796 
Independence model .181 .178 .185 .000 

AIC 
Model AIC BCC BIC CAIC 
Default model 992.497 1005.609 1336.357 1420.357 
Saturated model 992.000 1069.424 3022.411 3518.411 
Independence model 7296.119 7300.958 7423.020 7454.020 

ECVI 
Model ECVI LO 90 HI 90 MECVI 
Default model 2.245 2.069 2.439 2.275 
Saturated model 2.244 2.244 2.244 2.420 
Independence model 16.507 15.892 17.137 16.518 

HOELTER 

Model 
HOELTER 

.05 
HOELTER 

.01 
Default model 247 259 
Independence model 32 33 
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Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SAT <--- TCTN .487 .071 6.897 *** 
 

SAT <--- CLDT .481 .086 5.588 *** 
 

SAT <--- HATT -.032 .063 -.506 .613 
 

INT <--- AT .089 .052 1.728 .084 
 

INT <--- PBC .209 .059 3.570 *** 
 

INT <--- SAT .320 .044 7.284 *** 
 

INT <--- SN .257 .061 4.228 *** 
 

SN3 <--- SN 1.000 
    

SN5 <--- SN 1.066 .067 16.004 *** 
 

SN2 <--- SN .973 .059 16.354 *** 
 

SN1 <--- SN .878 .058 15.065 *** 
 

SN4 <--- SN .925 .062 14.797 *** 
 

CLDT5 <--- CLDT 1.000 
    

CLDT4 <--- CLDT 1.323 .103 12.892 *** 
 

CLDT2 <--- CLDT 1.155 .095 12.139 *** 
 

CLDT3 <--- CLDT 1.187 .097 12.297 *** 
 

PBC3 <--- PBC 1.000 
    

PBC4 <--- PBC .895 .059 15.234 *** 
 

PBC2 <--- PBC .992 .064 15.568 *** 
 

PBC1 <--- PBC 1.010 .066 15.242 *** 
 

TCTN2 <--- TCTN 1.000 
    

TCTN4 <--- TCTN 1.040 .065 16.048 *** 
 

TCTN3 <--- TCTN .991 .068 14.679 *** 
 

TCTN1 <--- TCTN 1.070 .071 15.070 *** 
 

AT1 <--- AT 1.000 
    

AT2 <--- AT .918 .056 16.509 *** 
 

AT4 <--- AT .849 .056 15.061 *** 
 

AT3 <--- AT .784 .054 14.615 *** 
 

HATT2 <--- HATT 1.000 
    

HATT1 <--- HATT .724 .049 14.658 *** 
 

HATT3 <--- HATT .925 .055 16.827 *** 
 

HATT4 <--- HATT .606 .050 12.059 *** 
 

SAT3 <--- SAT 1.000 
    

SAT1 <--- SAT .917 .039 23.722 *** 
 

SAT2 <--- SAT .846 .043 19.485 *** 
 

INT1 <--- INT 1.000 
    

INT3 <--- INT .982 .040 24.429 *** 
 

INT2 <--- INT .940 .040 23.525 *** 
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Standardized Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

SAT <--- TCTN .372 
SAT <--- CLDT .309 
SAT <--- HATT -.024 
INT <--- AT .086 
INT <--- PBC .181 
INT <--- SAT .352 
INT <--- SN .216 
SN3 <--- SN .776 
SN5 <--- SN .764 
SN2 <--- SN .780 
SN1 <--- SN .722 
SN4 <--- SN .711 
CLDT5 <--- CLDT .651 
CLDT4 <--- CLDT .794 
CLDT2 <--- CLDT .719 
CLDT3 <--- CLDT .733 
PBC3 <--- PBC .782 
PBC4 <--- PBC .749 
PBC2 <--- PBC .766 
PBC1 <--- PBC .749 
TCTN2 <--- TCTN .758 
TCTN4 <--- TCTN .805 
TCTN3 <--- TCTN .732 
TCTN1 <--- TCTN .751 
AT1 <--- AT .845 
AT2 <--- AT .769 
AT4 <--- AT .705 
AT3 <--- AT .686 
HATT2 <--- HATT .883 
HATT1 <--- HATT .681 
HATT3 <--- HATT .783 
HATT4 <--- HATT .574 
SAT3 <--- SAT .923 
SAT1 <--- SAT .863 
SAT2 <--- SAT .756 
INT1 <--- INT .895 
INT3 <--- INT .874 
INT2 <--- INT .852 
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Squared Multiple Correlations: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate 

SAT 
  

.317 
INT 

  
.313 

INT2 
  

.725 
INT3 

  
.764 

INT1 
  

.801 
SAT2 

  
.572 

SAT1 
  

.745 
SAT3 

  
.852 

HATT4 
  

.329 
HATT3 

  
.614 

HATT1 
  

.464 
HATT2 

  
.779 

AT3 
  

.471 
AT4 

  
.497 

AT2 
  

.592 
AT1 

  
.713 

TCTN1 
  

.564 
TCTN3 

  
.535 

TCTN4 
  

.649 
TCTN2 

  
.575 

PBC1 
  

.561 
PBC2 

  
.587 

PBC4 
  

.561 
PBC3 

  
.611 

CLDT3 
  

.537 
CLDT2 

  
.517 

CLDT4 
  

.630 
CLDT5 

  
.424 

SN4 
  

.505 
SN1 

  
.522 

SN2 
  

.608 
SN5 

  
.583 

SN3 
  

.602 
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PHỤ LỤC 14 

PHÂN TÍCH BOOTSTRAP TRONG NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 

 
 

Summary of Bootstrap Iterations (Default model) 

(Default model) 
Iterations Method 0 Method 1 Method 2 

1 0 0 0 
2 0 0 0 
3 0 0 0 
4 0 0 0 
5 0 0 0 
6 0 0 0 
7 0 1 3 
8 0 112 1 
9 0 442 2 

10 0 469 0 
11 0 275 0 
12 0 109 0 
13 0 30 0 
14 0 16 0 
15 0 15 0 
16 0 4 0 
17 0 4 0 
18 0 6 0 
19 0 11 0 

Total 0 1494 6 
0 bootstrap samples were unused because of a singular covariance matrix. 
0 bootstrap samples were unused because a solution was not found. 
1500 usable bootstrap samples were obtained. 
 

Regression Weights: (Group number 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SAT <--- TCTN .487 .071 6.897 *** 
 

SAT <--- CLDT .481 .086 5.588 *** 
 

SAT <--- HATT -.032 .063 -.506 .613 
 

INT <--- AT .089 .052 1.728 .084 
 

INT <--- PBC .209 .059 3.570 *** 
 

INT <--- SAT .320 .044 7.284 *** 
 

INT <--- SN .257 .061 4.228 *** 
 

SN3 <--- SN 1.000 
    

SN5 <--- SN 1.066 .067 16.004 *** 
 

SN2 <--- SN .973 .059 16.354 *** 
 

SN1 <--- SN .878 .058 15.065 *** 
 

SN4 <--- SN .925 .062 14.797 *** 
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Estimate S.E. C.R. P Label 

CLDT5 <--- CLDT 1.000 
    

CLDT4 <--- CLDT 1.323 .103 12.892 *** 
 

CLDT2 <--- CLDT 1.155 .095 12.139 *** 
 

CLDT3 <--- CLDT 1.187 .097 12.297 *** 
 

PBC3 <--- PBC 1.000 
    

PBC4 <--- PBC .895 .059 15.234 *** 
 

PBC2 <--- PBC .992 .064 15.568 *** 
 

PBC1 <--- PBC 1.010 .066 15.242 *** 
 

TCTN2 <--- TCTN 1.000 
    

TCTN4 <--- TCTN 1.040 .065 16.048 *** 
 

TCTN3 <--- TCTN .991 .068 14.679 *** 
 

TCTN1 <--- TCTN 1.070 .071 15.070 *** 
 

AT1 <--- AT 1.000 
    

AT2 <--- AT .918 .056 16.509 *** 
 

AT4 <--- AT .849 .056 15.061 *** 
 

AT3 <--- AT .784 .054 14.615 *** 
 

HATT2 <--- HATT 1.000 
    

HATT1 <--- HATT .724 .049 14.658 *** 
 

HATT3 <--- HATT .925 .055 16.827 *** 
 

HATT4 <--- HATT .606 .050 12.059 *** 
 

SAT3 <--- SAT 1.000 
    

SAT1 <--- SAT .917 .039 23.722 *** 
 

SAT2 <--- SAT .846 .043 19.485 *** 
 

INT1 <--- INT 1.000 
    

INT3 <--- INT .982 .040 24.429 *** 
 

INT2 <--- INT .940 .040 23.525 *** 
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PHỤ LỤC 15 

PHÂN TÍCH ĐA NHÓM 

 

MÔ HÌNH KHẢ BIẾN THEO ĐỊA BÀN KHẢO SÁT 
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MÔ HÌNH BẤT BIẾN THEO ĐỊA BÀN KHẢO SÁT 
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