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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU 

 

1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 

 1.1.1 Về mặt thực tiễn 

 1.1.2 Về mặt lý thuyết 
1.1.3 Nhận xét và xác định khoảng trống các nghiên cứu 

trước đây (Quốc tế và Việt Nam)  

 1.1.4 Sự cần thiết tiếp tục nghiên cứu 

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 tại 3 tỉnh ven biển tây nam sông hậu: Cà Mau, Bạc Liêu 
và Sóc Trăng (Việt Nam). 

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 

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 điểm đến du lịch 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 một điểm đến 
của du khách. 

1.4.1.2 Đối tượng khảo sát  

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 
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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 luận án 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 thông qua bảng câu hỏi khảo 
sát trong bước nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức của luận 
án bắt đầu từ tháng 1 năm 2021 đến hết tháng 4 năm 2021.  

1.4.2.3 Phạm vi về nội dung 

Do đó, nội dung luận án này, tác giả 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 

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. 

 (i) Định tính hoàn thiện mô hình hình nghiên cứu:  

(ii) Định tính xây dựng xây dựng và phát triển thang đo:  

 (2) Bước 2: Phương pháp nghiên cứu định lượng. 

1.6 CẤU TRÚC LUẬN ÁN 
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CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ 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 

Du lịch là một hoạt động mang tính tổng hợp (kinh tế, văn 
hóa, xã hội…), là một nhu cầu thiết yếu đối với các cá nhân, tổ 
chức trong đời sống và có mối liên hệ mật thiết giữa nhu cầu du lịch 
và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của mọi quốc gia.  

Hoạt động du lịch có thể phân loại theo các nhóm khác 
nhau tuỳ thuộc tiêu chí đưa ra, 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… Du lịch 
là một ngành công nghiệp tổng hợp bởi nhiều mặt với nhiều thành 
phần bao gồm phân phối du lịch, giao thông và cơ sở hạ tầng, các cơ 
sở du lịch như nhà ở, cơ sở thực phẩm và đồ uống, và các dịch vụ 
hỗ trợ… Cả khu vực tư nhân và công cộng đều tham gia vào ngành.  

2.1.2 Điểm đến và hình ảnh điểm đến    
Mặc dù có nhiều nghiên cứu phân chia số lượng thành 

phần tạo nên điểm đến du lịch dựa trên các quan điểm khác nhau, 
nhưng về bản chất, điểm đến du lịch bao gồm tất cả những yếu tố 
của một nơi “không phải là nhà” thường bao gồm cảnh quan để 
quan sát, hoạt động tham gia, và kinh nghiệm để nhớ mà thu 
hút khách du lịch rời khỏi nhà của họ (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”. Theo Quyen (2017), du khách là người sẽ 
quyết định đến hình ảnh du lịch của bất kỳ điểm đến nào mà không 
phải những điều kiện nội tại, tự thân. Vì thế, hình ảnh của một điểm 
đến là sự đánh giá của khách du lịch về điểm đến đó dựa trên niềm 
tin, thái độ và quan điểm của họ.  
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2.1.3 Điểm đến có thể xem là một sản phẩm 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 giao thông địa phương, bến vận tải), tiện nghi (chỗ ở, 
đồ ăn và thức uống cửa hàng, giải trí, bán lẻ và các dịch vụ khác), 
và các dịch vụ phụ trợ.  

Điểm đến du lịch một mặt được xem là một tập hợp các 
nguồn lực tự nhiên, văn hóa, nghệ thuật, môi trường khác biệt, mặt 
khác nó còn là một sản phẩm hấp dẫn, tổng thể phức tạp nhằm cung 
cấp trải nghiệm kỳ nghỉ đáp ứng các nhu cầu của khách du lịch 
(Cracolici và Nijkamp, 2008). 

2.1.4 Sự hài lòng 

Sự hài lòng có thể được hiểu là sự đánh giá phản ứng tình 
cảm của khách du lịch đối với kinh nghiệm tiêu dùng dựa trên việc so 
sánh giữa hiệu suất, mong muốn và niềm tin của khách du lịch về sản 
phẩm và những lợi ích có được từ chúng.  

2.1.5 Phân biệt hành vi dự định và thực hiện hành vi 
Theo Warshaw và Davis (1985), ý định hành vi là mức độ 

mà một người đã hình thành kế hoạch có ý thức để thực hiện hoặc 
không thực hiện một số hành vi cụ thể trong tương lai. Tuy nhiên, 
như Ajzen và Fishbein (1980) cho rằng, có thể không có mối tương 
quan hoàn hảo giữa ý định và hành vi. Tuy nhiên, như đã lưu ý ở 
trên, ý định tích cực hơn, nhiều khả năng du khách sẽ càng du lịch. 

2.1.6 Ý định quay lại điểm đến du lịch 

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 quay lại này 
cũng có thể xem xét đến việc đề xuất điểm đến cho bạn bè và người 
thân ở quê nhà.  

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

Thái độ là niềm tin tích cực hoặc tiêu cực của cá nhân về 
việc thực hiện một hành vi cụ thể.  



6 
 

Một tiêu chuẩn chủ quan đề cập đến cảm nhận áp lực xã hội 
để thực hiện hoặc không thực hiện hành vi (Ajzen, 1991).  

 Kiểm soát hành vi được nhận thức là mức độ mà người đó 
tin rằng có quyền kiểm soát các yếu tố cá nhân hoặc hạn chế hành vi 
(Ajzen, 1991).  

 2.2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI 

 2.2.1 Lý thuyết về Hình ảnh điểm đến   

 2.2.2 Lý thuyết về Sự hài lòng  
 2.2.3 Lý thuyết về hành vi dự định quay lại điểm đến  
 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: 

2.3.2 Tình hình nghiên cứu tại Việt Nam  

Một số nghiên cứu điển hình: 

2.4 XÂY DỰNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢ THUYẾT 

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)  

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

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 

* 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  
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* 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   

* Giả thuyết H3: Kiểm soát hành vi nhận thức 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 

* 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 

Tác giả đưa ra giả thuyết trong nghiên cứu này đó là hình 
ảnh điểm đến có thể ảnh hưởng đến ý định trở lại của du khách. 
Hình ảnh điểm đến trong nghiên cứu này 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  

 

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 
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CHƯƠNG 3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

 

3.1 QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU 

3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH 

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.  

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 

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. 

3.2.2 Hình thành thang đo (hay Điều chỉnh, bổ sung 
thang đo) các nhân tố ảnh hưởng đến ý định quay lại điểm đến 
du lịch 

 (1) Khám phá thang đo thái độ tác động đến ý định quay lại 
điểm đến (AT) 

  (2) Khám phá thang đo chuẩn chủ quan tác động đến ý định 
quay lại (SN) 

  (3) Khám phá thang đo kiểm soát hành vi tác động đến ý 
định quay lại (PBC) 

  (4) Khám phá thang đo hình ảnh điểm đến tác động đến ý 
định quay lại  
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 (i) Thang đo hình ảnh điểm đến về khả năng tiếp cận tài 
nguyên và nguồn lực (TCNL) 

 (ii) Thang đo hình ảnh điểm đến về chất lượng và danh 
tiếng (CLDT) 

 (iii) Thang đo hình ảnh điểm đến về tổng thể (HATT) 

(5) Khám phá thang đo sự hài lòng (SAT) 

(6) Khám phá thang đo ý định quay lại điểm đến (INT) 

3.2.3 Tóm tắt lại bộ thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến 
ý định quay lại 

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 

3.3.1.2 Phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp 

3.3.1.3 Công cụ thu thập dữ liệu 

3.3.1.4 Phương pháp xác định cỡ mẫu 

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. 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).  

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.  
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3.3.2 Phương pháp phân tích  

Đối với mục tiêu nghiên cứu (3), tác giả sử dụng phương 
pháp 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: trường hợp 3 tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng 
(Việt Nam). Kết quả nghiên cứu định lượng sơ bộ được tác giả trình 
bày cụ thể ở Chương 3 này và kết quả nghiên cứu 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 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 

3.3.2.2 Phân tích độ tin cậy thang đo Cronbach’s Alpha 

3.3.2.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 

3.3.2.4 Phân tích khẳng định CFA 

3.3.2.5 Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM 

3.3.2.6 Phân tích Bootstrap 

3.3.2.7 Phân tích cấu trúc đa nhóm (multigroup analysis)  

3.3.3 Nghiên cứu định lượng sơ bộ 

3.3.3.1 Phân tích đặc điểm của du khách qua khảo sát 

3.3.3.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo qua nghiên cứu sơ bộ 

3.3.3.3 Phân tích giá trị thang đo qua nghiên cứu sơ bộ 

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. 
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3.3.5 Kết luận về kết quả nghiên cứu sơ bộ 

Ở bước nghiên cứu định lượng 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. 

TÓM TẮT CHƯƠNG 3 
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CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

 

4.1 ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU  

4.1.1 Một số nét về vị trí địa lý tỉnh Cà Mau 

4.1.2 Một số nét về vị trí địa lý tỉnh Bạc Liêu 

4.1.3 Một số nét về vị trí địa lý tỉnh Sóc Trăng 

4.2 NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG CHÍNH THỨC  
4.2.1 Phân tích đặc điểm du khách qua khảo sát nghiên 

cứu chính thức 

4.2.2 Đánh giá độ tin cậy thang đo qua nghiên cứu chính 
thức 

Bảng 4.10. Tổng hợp kết quả Cronbach’s Alpha thang đo các 
thành phần 

Stt Thang 
đo 

Hệ số Cronbach’s 
alpha 

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 
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4.2.3 Phân tích giá trị thang đo qua nghiên cứu chính 
thức  

4.2.3.1 Kết quả EFA thang đo các nhân tố biến độc lập và 
biến phụ thuộc 

4.2.3.2 Thảo luận kết quả phân tích Crobach’s Alpha và 

EFA 

4.2.4 Phân tích nhân tố khẳng định CFA 

4.2.4.1 Kết quả kiểm định CFA 

4.2.4.2 Kết quả kiểm định CFA (sau điều chỉnh dữ liệu) 

4.2.5 Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM 

 

Hình 4.3. Mô hình tuyến tính SEM về Ý định quay lại 

Nguồn: Kết quả khảo sát chính thức 443 du khách tại 3 tỉnh, thời 
điểm tháng 4 năm 2021 
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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. (xem Hình 4.3).  

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.  

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). 

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.   

Để đánh giá mức độ ý nghĩa của kết quả mô hình nghiên 
cứu, tác giả sử dụng giá trị R-square (Squared Multiple 
Correlations). Với giá trị R-square (R bình phương) biến thiên từ 0 
đến 1, giá trị càng cao càng chứng minh tính chính xác trong việc dự 
báo của mô hình. Việc xác định giá trị R-square (R bình phương) bao 
nhiêu chấp nhận được là điều không dễ dàng, vì tùy thuộc vào độ 
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phức tạp của mô hình và bối cảnh nghiên cứu. Chất lượng của mô 
hình nghiên cứu được đánh giá thông qua hệ số xác định R-square 
với các giá trị bằng 0,26; 0,13 và 0,02 tương ứng là các mức độ lớn, 
vừa, và nhỏ (Cohen, 1988; Hạnh và cộng sự, 2019; Nam, 2020). 

Kết quả tính toán cho thấy, các giá trị R-square (R bình 
phương) 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.  

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. 

4.2.7 Phân tích đa nhóm (multigroup analysis)  

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 bình phương (Chi Sq) 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. 

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. 
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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  

4.3.2 Kết quả kiểm định các giả thuyết nghiên cứu  
4.3.2.1 Kết quả kiểm định giả thuyết H1 

Giả thuyết H1: Thái độ có ảnh hưởng tích cực đến ý định 
quay lại điểm đến của du khách. 

Kết luận: không chấp nhận giả thuyết (bác bỏ). 

4.3.2.2 Kết quả kiểm định giả thuyết H2 

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. 

4.3.2.3 Kết quả kiểm định giả thuyết H3 

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. 

4.3.2.4 Kết quả kiểm định giả thuyết H4 

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. 

4.3.2.5 Kết quả kiểm định giả thuyết H5 

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. 
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Kết luận: chấp nhận giả thuyết. 

4.3.2.6 Kết quả kiểm định giả thuyết H6 

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. 

4.3.2.7 Kết quả kiểm định giả thuyết H7 

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). 

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 điểm đến 

4.4.2 Thảo luận nhân tố Chuẩn chủ quan du khách đối 
với ý định quay lại điểm đến 

4.4.3 Thảo luận nhân tố Kiểm soát hành vi nhận thức du 
khách đối với ý định quay lại điểm đến 

4.4.4 Thảo luận nhân tố Sự hài lòng du khách đối với ý 
định quay lại   

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 
của họ  

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 của họ 

4.4.7 Thảo luận nhân tố Hình ảnh điểm đến về tổng thể 
điểm đến đối với ý định quay lại của họ 

TÓM TẮT CHƯƠNG 4 
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CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

 

5.1 KẾT LUẬN  
5.1.1 Nhận xét kết quả nghiên cứu  

 (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.  

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   

Mô hình nghiên cứu mới này của 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 
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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.  

5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 

5.2.1 Cơ sở đề xuất hàm ý quản trị 
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  

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).  
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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.  

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.  

5.2.2.2 Hàm ý quản trị đối với cơ quan quản lý du lịch địa 
phương 

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 
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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 rất 
nhiều áp lực cho các đối tượng liên quan du lịch.   

 5.2.2.3 Hàm ý quản trị đối với nhà hoạch định chính sách 
phát triển du lịch 

Phát triển kinh tế nói chung và kinh tế du lịch nói riêng tiếp 
tục là mục tiêu chiến lược của nhà nước, do đó phải được thực hiện 
thông qua hoạt động có ý thức của nhà nước, các chủ thể kinh tế xã 
hội 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, thúc đẩy mạnh mẽ sự phát 
triển của các ngành, lĩnh vực khác và nhiều địa phương, 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. Qua đó, đưa Việt 
Nam trở thành điểm đến thực sự hấp dẫn, uy tín ngày càng tăng trên 
thị trường du lịch quốc tế. 

5.3 HẠN CHẾ LUẬN ÁN VÀ ĐỀ XUẤT NGHIÊN CỨU 
TIẾP THEO 

Thứ nhất, trong quá trình khảo sát du khách tại các địa 
phương Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng do khó khăn trong việc 
thực hiện nghiêm việc phòng chống dịch bệnh và nhân lực hỗ trợ tiến 
hành khảo sát bị hạn chế nên 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 tiếp theo. 



23 
 

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 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 
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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 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.     

 

 

 



 

CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ  
ĐÃ CÔNG BỐ 

 

Stt Tên công trình 
Năm 

công bố 
Xuất bản 

1 

Xác định sản phẩm đặc thù 
và quảng bá chéo lẫn nhau 
tại các điểm đến du lịch tiểu 
vùng duyên hải phía đông 
đồng bằng sông Cửu Long. 

2018 

Kỷ yếu: Định hướng liên kết 
phát triển du lịch tiểu vùng 
duyên hải phía đông đồng 
bằng sông Cửu Long, Nhà 
xuất bản Nông nghiệp. 

2 
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). 

4 

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. 

5 

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. 

6 

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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