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MỞ ĐẦU 

 

 

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU  

Phát triển du lịch đang được nhiều quốc gia trên thế giới coi trọng vì du lịch là 

động lực để phát triển kinh tế xã hội và là một trong những hoạt động quan trọng nhất 

trên phạm vi toàn cầu [163]. Nhận thức được vấn đề trên, hơn ba thập kỷ qua để thúc 

đẩy hoạt động du lịch, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này không chỉ hướng vào cải 

thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà còn tập trung xây dựng và phát triển hình ảnh 

điểm đến du lịch toàn diện bởi nó được xem là một trong những yếu tố quan trọng tác 

động đến ý định của du khách [38], [43], [64], [134].  

Ý định của du khách gồm ý định thăm viếng trong tương lai, ý định quay trở lại và 

sẵn lòng giới thiệu cho người khác về một điểm đến [52]. Trong đó về ý nghĩa kinh tế, 

ý định quay trở lại đóng góp quan trọng vào việc cắt giảm chi phí quảng cáo, gia tăng 

doanh thu và lợi nhuận của các điểm đến du lịch [109], [122], [166]. Vì vậy gia tăng ý 

định trở lại của du khách cùng một điểm đến đang được quan tâm nghiên cứu cả về mặt 

lý luận lẫn thực tiễn.  

Các kết quả nghiên cứu trước đây cho thấy, có nhiều yếu tố tác động đến ý định 

trở lại của du khách như hình ảnh điểm đến, chất lượng điểm đến, sự hài lòng hay lòng 

trung thành [38], [52], [110], [138]. Trong số đó, hình ảnh điểm đến được xem là yếu tố 

quan trọng nhất khơi gợi ý định trở lại cùng một điểm đến của du khách. Chính vì vậy, 

nghiên cứu hình ảnh điểm đến trong mối quan hệ với ý định du lịch nói chung và ý định 

trở lại của du khách nói riêng là một trong những chủ đề được nghiên cứu nhiều trong 

lĩnh vực du lịch [108], [151]. Trong xu thế đó, nghiên cứu của luận án nhằm đáp ứng sự 

cần thiết về mặt lý luận và thực tiễn sau:  

* Về mặt lý luận  

Thiết lập một hình ảnh điểm đến tổng thể tích cực để tạo nên ý định tích cực của 

du khách là mục đích mà các nhà marketing điểm đến đang hướng tới. Tuy nhiên do sản 

phẩm dịch vụ du lịch là phức tạp, đa chiều, mang tính vô hình, phụ thuộc vào các đặc 

trưng của điểm đến, đồng thời được đánh giá chủ quan bởi mỗi cá nhân nên khó có sự 

thống nhất về khái niệm cũng như thang đo hình ảnh điểm đến [63], [66].  

Thực tiễn cho thấy, các nghiên cứu về hình ảnh điểm đến trong bối cảnh khác nhau 

đã tạo ra những đóng góp đáng kể về mặt khái niệm cũng như hướng tới việc hoàn thiện 
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thang đo. Để làm cơ sở cho các nghiên cứu về sau, một số tác giả như Beerli và Martin 

[41], Echtner và Ritchies [63], Jenkins [99] đã tổng hợp những thuộc tính hình ảnh 

điểm đến đã có. Kết quả thể hiện, có những yếu tố được sử dụng phổ biến như cơ sở vật 

chất du lịch, nhân lực du lịch, khả năng tiếp cận, một số yếu tố khác phụ thuộc vào đặc 

trưng của mỗi điểm đến như văn hóa, lịch sử, truyền thống, sức hấp dẫn tự nhiên, thể 

thao, sự kiện, du lịch tâm linh. Điều này càng khẳng định khó có một thang đo hình ảnh 

điểm đến áp dụng chung cho mọi nghiên cứu. Vì vậy, thực hiện nghiên cứu trong các 

bối cảnh khác nhau là rất cần thiết, góp phần hoàn thiện khái niệm và khung lý thuyết 

đo lường hình ảnh điểm đến du lịch [42].   

* Về mặt thực tiễn 

Thứ nhất, xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch hấp dẫn và khác biệt đang là chủ 

trương của ngành du lịch Việt Nam và các điểm đến du lịch trong cả nước. 

Ở Việt Nam, hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch bắt đầu được quan tâm từ năm 

1999, nhưng cho đến năm 2008 thông qua “Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia” hoạt 

động này mới từng bước nâng cao vai trò của nó. Nội dung xúc tiến, quảng bá du lịch 

trong chương trình này chỉ tập trung giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, các giá trị 

đặc sắc về văn hóa, danh lam thắng cảnh của Việt Nam ra nước ngoài, mà chưa xây 

dựng được một hình ảnh du lịch tổng thể [19]. Đây là một trong những nguyên nhân làm 

cho lượng khách du lịch đến Việt Nam còn khiêm tốn so với tiềm năng du lịch hiện có, 

nhất là khả năng thu hút sự trở lại của du khách quốc tế (chỉ 10% du khách trở lại Việt 

Nam, trong đó khách đến lần hai là 6%, lần ba là 2% và từ lần thứ tư trở lên là 2%) [1].  

Trước thực trạng trên, chiến lược phát triển du lịch đến năm 2030 đã chỉ ra sự cần 

thiết phải “Tạo dựng hình ảnh du lịch Việt Nam” nhằm góp phần nâng cao năng lực 

cạnh tranh của ngành và nâng tầm thương hiệu du lịch Việt [19]. Thực hiện điều này sẽ 

góp phần tăng khả năng thu hút ý định trở lại của du khách quốc tế, hay ít nhất cũng có 

thể khơi gợi mong muốn của họ đối với việc thăm viếng lại Việt Nam [21]. 

Là điểm đến của 5 di sản văn hóa thế giới cùng với nhiều tài nguyên du lịch tự 

nhiên và nhân văn đa dạng khác, Thừa Thiên Huế được xem là một điểm đến có cấu trúc 

tổng thể toàn diện, hội đủ các các điều kiện quan trọng để phát triển du lịch. Cùng với 

thương hiệu Festival Huế được khẳng định qua hơn 17 năm, Thừa Thiên Huế đang nỗ 

lực xây dựng một hình ảnh điểm đến du lịch in sâu trong tiềm thức của mỗi du khách 

[12]. Tuy nhiên cho đến nay, kết quả hoạt động kinh doanh du lịch vẫn chưa tương xứng 
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với tiềm năng du lịch của tỉnh. Cụ thể trong giai đoạn 2013 – 2017, lượng khách du lịch 

lưu trú tăng chậm với tốc độ tăng trưởng bình quân 1,06%/ năm; doanh thu du lịch chưa 

có đột phá so với mức trung bình chung của cả nước với mức tăng trưởng bình quân là 

9,58%/năm; thời gian lưu trú bình quân/ khách đang có xu hướng giảm từ 2,01 ngày - 

khách trong năm 2013 còn 1,8 ngày - khách trong năm 2017; khả năng thu hút khách du 

lịch, nhất là du khách trở lại còn hạn chế [10]. Nguyên nhân là do Thừa Thiên Huế chưa 

có hình ảnh điểm đến với những đặc trưng riêng để làm cho nó trở nên khác biệt và đáng 

nhớ. Vì vậy, xây dựng hình ảnh điểm đến để tiến tới xây dựng thương hiệu du lịch Thừa 

Thiên Huế là chủ đề cần được thực hiện trong thời gian tới [12].  

Thứ hai, ở Việt Nam, nghiên cứu hình ảnh điểm đến du lịch và mối quan hệ giữa 

hình ảnh điểm đến với ý định của du khách còn khiêm tốn về số lượng, bối cảnh nghiên 

cứu cũng như cách tiếp cận nghiên cứu hình ảnh điểm đến toàn diện.  

Có thể nói xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch tích cực, ấn tượng để tiến đến xây 

dựng thương hiệu du lịch nhằm thu hút du khách là chủ đề đang được quan tâm của 

ngành du lịch Việt Nam nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng, được thể hiện qua 

nhiều chủ trương và chính sách du lịch của Đảng và chính phủ. Tuy nhiên cho đến nay, 

ngoài các chương trình hành động du lịch quốc gia, quy hoạch phát triển du lịch, chiến 

lược xây dựng thương hiệu du lịch cho các thành phố, tỉnh và cả nước, thì các công trình 

nghiên cứu, đề tài và bài viết chuyên sâu về chủ đề này còn khá ít ở Việt Nam.  

Với các nghiên cứu đã thực hiện, bối cảnh nghiên cứu tập trung vào một số điểm 

đến du lịch như Nghệ An [14], Đà Lạt [2], Bình Định [4], Huế [9], [115] hay cả nước 

[3], [6], [95]; tiếp cận nghiên cứu hình ảnh điểm đến chủ yếu nhấn mạnh về hình ảnh 

nhận thức mà chưa thể hiện rõ vai trò của hình ảnh tình cảm trong quá trình tạo nên hình 

ảnh tổng thể [2], [3], [4], [9], [14], [95].   

Trong khi đó, xu hướng nghiên cứu hình ảnh điểm đến du lịch thông qua đánh giá 

của du khách cả về mặt nhận thức và tình cảm đang được chú ý bởi hình ảnh tình cảm 

được xem là một chức năng của hình ảnh nhận thức và là động cơ thúc đẩy ý định hành 

vi du lịch [38]. Nhiều tác giả thống nhất rằng, sự kết hợp hai hình ảnh này là cách giải 

thích tốt nhất, bao quát nhất về cách thức du khách thiết lập một hình ảnh điểm đến du 

lịch [37], [40], [116]. Do đó, thực hiện nghiên cứu hình ảnh điểm đến thông qua nhận 

thức về lý trí và tình cảm của du khách là cần thiết đối với các nghiên cứu cùng chủ đề 

tại Việt Nam. 
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Đối với du lịch Thừa Thiên Huế, là một điểm đến du lịch quốc gia và là ngành 

kinh tế trọng tâm của tỉnh, cho đến thời điểm này theo tìm hiểu của tác giả, chưa có 

nghiên cứu về hình ảnh điểm đến cho địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, cũng như các nghiên 

cứu về mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến với ý định trở lại của du khách. Trong khi 

đó, ý định trở lại của du khách được chứng minh có đóng góp quan trọng trong việc gia 

tăng kết quả, hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch [122], [141]. Vì vậy, cần thiết phải 

có nhiều nghiên cứu cùng chủ đề với việc vận dụng khung lý thuyết đa dạng để có thể 

đánh giá toàn diện hình ảnh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế và vai trò của chúng đối 

với ý định trở lại của du khách.  

Từ ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn, đề tài “Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du 

lịch Huế tới ý định quay trở lại của du khách” được chọn làm luận án Tiến sĩ của tác giả. 

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 

a. Mục tiêu chung 

Mục tiêu chung của luận án là nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch 

Thừa Thiên Huế tới ý định quay trở lại của du khách. Rút ra hàm ý quản trị cải thiện hình 

ảnh điểm đến du lịch nhằm gia tăng ý định trở lại của du khách đối với điểm đến này. 

b. Mục tiêu cụ thể  

- Hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về hình ảnh điểm đến du lịch, ý 

định trở lại của du khách; mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến du lịch và ý định trở lại 

của du khách. Từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu lý thuyết; 

- Xác định các thành phần/ yếu tố của hình ảnh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế; 

- Phân tích ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế tới ý định 

trở lại của du khách; 

- Đề xuất hàm ý quản trị cải thiện hình ảnh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế nhằm 

tăng khả năng thu hút ý định trở lại của du khách đối với điểm đến này. 

c. Câu hỏi nghiên cứu 

Để đạt được các mục tiêu đề ra, nghiên cứu nhằm trả lời các câu hỏi sau: 

1. Lý thuyết/ khung nghiên cứu nào phù hợp với nghiên cứu hình ảnh điểm đến du 

lịch Thừa Thiên Huế và ảnh hưởng hình ảnh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế tới ý định 

trở lại của du khách? 

2. Các thành phần/ yếu tố nào cấu thành hình ảnh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế? 

3. Hình ảnh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế ảnh hưởng như thế nào tới ý định 

trở lại của du khách? 
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4. Hàm ý quản trị nào rút ra từ kết quả nghiên cứu để cải thiện hình ảnh điểm đến 

du lịch Thừa Thiên Huế, góp phần gia tăng khả năng thu hút ý định trở lại của du khách? 

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

a. Đối tượng nghiên cứu 

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

đến du lịch, ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch tới ý định quay trở lại của du khách. 

Đối tượng khảo sát của luận án là khách du lịch quốc tế và khách du lịch nội địa 

đã và đang du lịch tại điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế. 

b. Phạm vi nghiên cứu 

Không gian: Luận án được thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế, trong vai trò là một điểm 

đến du lịch với tên gọi là điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế (gọi tắt là điểm đến du lịch Huế). 

Thời gian: Số liệu thứ cấp thu thập từ năm 2013 đến 2017 để đánh giá các nguồn 

lực phát triển hình ảnh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế. Số liệu sơ cấp thu thập từ tháng 

5 năm 2017 đến tháng 5 năm 2018 để phân tích định lượng trong nghiên cứu luận án. 

Nội dung: Trong nội dung nghiên cứu, nhằm đánh giá toàn diện nhận thức của du 

khách cả về mặt lý trí và cảm xúc, luận án tiếp cận nghiên cứu hình ảnh điểm đến gồm 

hai thành phần là hình ảnh nhận thức và hình ảnh tình cảm cấu thành hình ảnh tổng thể 

điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế.  

4. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

4.1. Ý nghĩa khoa học 

Thứ nhất, Luận án thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến tới ý 

định trở lại của du khách, trong đó thang đo hình ảnh điểm đến được kế thừa và phát triển 

cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu mới. Vì vậy, kết quả xây dựng thang đo góp phần 

bổ sung khung đo lường hình ảnh điểm đến du lịch trong bối cảnh nghiên cứu cụ thể.   

Thứ hai, Hình ảnh điểm đến được xem xét trong mối quan hệ đa chiều gồm hình 

ảnh nhận thức và hình ảnh tình cảm tạo nên hình ảnh tổng thể. Luận án đã chỉ ra các mối 

quan hệ của các thành phần hình ảnh điểm đến và mức độ ảnh hưởng của các thành phần 

đó tới ý định trở lại của du khách, thể hiện theo thứ tự là: Hình ảnh nhận thức, Hình ảnh 

tình cảm ảnh hưởng tới Hình ảnh tổng thể; Hình ảnh tổng thể, Hình ảnh tình cảm và 

Hình ảnh nhận thức ảnh hưởng tới Ý định trở lại của du khách; và Hình ảnh nhận thức 

có vai trò thúc đẩy Hình ảnh tình cảm.  
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Thứ ba, luận án xem xét sự khác biệt đánh giá của du khách theo đặc điểm nhân 

khẩu học và kinh nghiệm du lịch, kết quả chứng minh nguồn khách, hôn nhân, học vấn, 

thời gian lưu trú và hình thức du lịch của du khách có sự khác biệt trong đánh giá hình 

ảnh tổng thể điểm đến; nguồn khách, độ tuổi, số lần đến, mục đích chính, thời gian lưu 

trú và hình thức du lịch có sự đánh giá khác biệt đối với ý định trở lại của du khách. Về 

mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu, có sự khác biệt đánh giá theo đặc điểm nguồn 

khách, tình trạng hôn nhân, số lần đến Huế, hình thức đến Huế. Kết quả nghiên cứu của 

luận án góp phần làm phong phú lý thuyết ý định của du khách trong lĩnh vực du lịch, 

đồng thời là căn cứ thực hiện các chiến lược tiếp thị hình ảnh điểm đến du lịch. 

Thứ tư, luận án kết hợp phương pháp định tính để nhận diện thang đo hình ảnh 

điểm đến du lịch và phương pháp định lượng để kiểm định thang đo và đo lường mối 

quan hệ giữa các thành phần trong mô hình nghiên cứu. Trong quá trình phát triển thang 

đo, vận dụng kết hợp phương pháp thảo luận nhóm, bảng hỏi phi cấu trúc dành do du 

khách và tham khảo ý kiến chuyên gia nên thang đo hình ảnh điểm đến được thiết lập 

phản ánh khá toàn diện và khách quan về các nguồn lực du lịch của địa bàn nghiên cứu. 

Đây là tài liệu tham khảo có ý nghĩa cho các nghiên cứu tượng tự về sau.  

4.2. Ý nghĩa thực tiễn 

Thứ nhất, hình ảnh tổng thể điểm đến du lịch được tạo thành từ hình ảnh nhận thức 

và hình ảnh tình cảm là cách tiếp cận mới đối với điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế. 

Kết quả phân tích thể hiện khá toàn diện đánh giá cả về mặt nhận thức và tình cảm của 

du khách. Đây chính là một trong những định hướng quan trọng mà các nhà tiếp thị hình 

ảnh điểm đến du lịch đang tập trung nghiên cứu.  

Thứ hai, nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch tới ý định trở lại 

của du khách trong bối cảnh khác nhau với cách tiếp cận mô hình nghiên cứu khác nhau 

sẽ giúp cho các nhà quản lý du lịch có cái nhìn đa chiều trong việc hoạch định chiến 

lược cải thiện hình ảnh điểm đến. Thông qua các mối quan hệ được kiểm định trong mô 

hình nghiên cứu, các nhà quản lý biết được vai trò của từng thành phần/ yếu tố cấu thành 

hình ảnh điểm đến cũng như mức độ tác động của chúng đến ý định trở lại của du khách. 

Từ đó đề xuất hàm ý cải thiện hình ảnh điểm đến nhằm thu hút du khách cũng như tạo 

ra ý định trở lại của họ đối với điểm đến.  

Thứ ba, từ kết quả nghiên cứu, các hàm ý quản trị cải thiện hình ảnh điểm đến du 

lịch được đề xuất là tài liệu tham khảo không chỉ cho các cơ quan quản lý du lịch và các 
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doanh nghiệp du lịch ở địa bàn nghiên cứu mà cho các địa phương trong và ngoài nước 

đang cần cải thiện và phát triển hình ảnh điểm đến du lịch.  

Cuối cùng, thực hiện nghiên cứu hình ảnh điểm đến du lịch trong mối quan hệ với 

ý định của du khách đã đáp ứng được yêu cầu về mặt chủ trương của chính phủ và ngành 

du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Thừa Thiên Huế nói riêng trong việc xây dựng và 

phát triển hình ảnh điểm đến du lịch để tiến tới xây dựng thương hiệu du lịch vững mạnh, 

góp phần tăng khả năng thu hút du khách trong và ngoài nước.   

5. KẾT CẤU LUẬN ÁN 

Kết cấu của luận án gồm 3 phần: Mở đầu, Nội dung nghiên cứu, Kết luận và kiến 

nghị. Trong đó, phần Nội dung nghiên cứu được chia thành 4 chương:  

Chương 1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu hình ảnh điểm đến du lịch và ý định trở 

lại của du khách  

Chương 2. Các nguồn lực phát triển hình ảnh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế và 

phương pháp nghiên cứu 

Chương 3. Kết quả nghiên cứu 

Chương 4. Thảo luận kết quả nghiên cứu và hàm ý quản trị. 
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CHƯƠNG 1 

 TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU 

LỊCH VÀ Ý ĐỊNH TRỞ LẠI CỦA DU KHÁCH 

 

 

1.1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ DU LỊCH 

1.1.1. Du lịch  

Hoạt động du lịch xuất hiện rất sớm trong đời sống con người dưới nhiều hình thức 

khác nhau và bắt đầu phát triển mạnh từ thế kỷ XIX. Cùng với sự phát triển kinh tế xã 

hội, hoạt động này đang trở thành hiện tượng phổ biến, không chỉ mang lại lợi ích tinh 

thần và cải thiện chất lượng cuộc sống cho con người mà còn trở thành một ngành công 

nghiệp siêu lợi nhuận, góp phần vào sự phồn thịnh cho nhiều quốc gia trên thế giới.  

Theo tổ chức du lịch thế giới (WTO) [170], du lịch là hoạt động về chuyến đi đến 

một nơi khác với môi trường sống thường xuyên của con người và ở lại đó để thăm 

quan, nghỉ ngơi, vui chơi giải trí hay các mục đích khác ngoài các hoạt động mang lại 

thu nhập ở nơi đến với thời gian liên tục ít hơn 1 năm. 

Theo khái niệm này, hoạt động du lịch được làm rõ bởi 3 nội dung: (i) Những 

chuyến đi đến nơi khác môi trường sống thường xuyên của cá nhân, (ii) một người đi 

đến một nơi phải dưới 12 tháng liên tục, nếu từ 12 tháng liên tục trở lên sẽ trở thành 

người cư trú thường xuyên ở nơi đó (theo quan điểm của thống kê), và (iii) mục đích 

chính của chuyến đi là không phải đến đó để kiếm sống.  Vì vậy sẽ loại trừ những trường 

hợp chuyển nơi cư trú do mục đích công việc. Những người di chuyển với các mục đích 

sau đây sẽ được tính là khách du lịch: đi vào thời gian rỗi và các kỳ nghỉ với mục đích 

tham quan, giải trí, thăm bạn bè, người thân, đi công tác, điều trị sức khoẻ, hành hương 

và đi theo các mục đích tương tự khác. 

Theo Luật du lịch Việt Nam [8], du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến 

đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên trong thời gian không quá 1 năm liên 

tục nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, nghỉ dưỡng, giải trí, tìm hiểu, khám phá tài nguyên 

du lịch hoặc kết hợp với mục đích hợp pháp khác. 

Trên cơ sở khái niệm du lịch của tổ chức du lịch thế giới (WTO), tùy theo đặc 

điểm của từng quốc gia, khái niệm này sẽ có sự vận dụng khác nhau và đây sẽ là cơ sở 

cho việc thống kê khách du lịch. Tuy nhiên, dù có sự vận dụng khác nhau nhưng điểm 

chung cần phải tuân thủ trong khái niệm du lịch là: (i) phải có sự di chuyển ra khỏi 
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môi trường thường xuyên; (ii) xác định về mặt thời gian; và (iii) mục đích chính của 

chuyến đi không phải để kiếm sống. 

1.1.2. Khách du lịch (Tourist)  

Khách du lịch đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển du lịch, hầu hết mọi 

hoạt động như nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, xây dựng 

hình ảnh điểm đến hay phát triển thương hiệu du lịch đều nhằm mục đích thu hút du 

khách. Từ khái niệm du lịch, khái niệm khách du lịch được hình thành dựa vào mục 

đích, phạm vi di chuyển và thời gian lưu trú. 

Theo tổ chức Du lịch thế giới (WTO) [170], khách du lịch gồm: 

 Khách du lịch quốc tế (International tourist): Khách du lịch quốc tế đến (Inbound 

tourist) là những người từ nước ngoài đến du lịch một quốc gia; khách du lịch quốc tế 

ra nước ngoài (Outbound tourist) là những người đang sống trong một quốc gia đi du 

lịch nước ngoài. 

Khách du lịch trong nước (Domestic tourist): là công dân của một quốc gia và 

những người nước ngoài đang sống trên lãnh thổ quốc gia đó đi du lịch trong phạm vi 

quốc gia đang sinh sống. 

Theo luật du lịch Việt Nam [8], khách du lịch là người đi du lịch hoặc kết hợp đi 

du lịch, trừ trường hợp đi học, làm việc để nhận thu nhập ở nơi đến. Khách du lịch bao 

gồm khách du lịch nội địa, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam và khách du lịch ra 

nước ngoài. 

Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú ở Việt 

Nam đi du lịch trong lãnh thổ Việt Nam. 

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam là người nước ngoài, người Việt Nam định 

cư ở nước ngoài vào Việt Nam du lịch. 

Khách du lịch ra nuớc ngoài là công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú 

ở Việt Nam đi du lịch nước ngoài. 

Trong nội dung nghiên cứu của luận án, thuật ngữ “Du khách” có ý nghĩa giống 

như khái niệm “Khách du lịch” theo luật du lịch Việt Nam [8].  

1.1.3. Điểm đến du lịch (Tourism destination) 

Điểm đến du lịch trở thành thuật ngữ phổ biến trong lĩnh vực du lịch. Trong thực 

tiễn, tùy thuộc vào cách tiếp cận, khái niệm điểm đến du lịch có sự khác nhau nhất định.    
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* Tiếp cận điểm đến du lịch theo phạm vi địa lý hay ranh giới hành chính: điểm 

đến du lịch là một vùng địa lý được xác định cụ thể, trong đó du khách tận hưởng các 

trải nghiệm du lịch khác nhau [143]; là nơi được xác định bởi yếu tố địa lý, chẳng hạn 

một đất nước, một hòn đảo hay một thị trấn có du khách đến tham quan; nơi có thể chế 

chính trị và khuôn khổ pháp lý riêng, sử dụng kế hoạch marketing cũng như cung cấp 

các sản phẩm, dịch vụ du lịch cho du khách. Đặc biệt, nơi đó phải được đặt tên hiệu cụ 

thể [45], [80].  

Điểm đến du lịch còn được hiểu là một địa điểm mà chúng ta có thể xác nhận được 

bằng đường biên giới về địa lý, đường biên giới về chính trị hay đường biên giới về kinh 

tế, có tài nguyên du lịch hấp dẫn, có khả năng thu hút và đáp ứng được nhu cầu của 

khách du lịch [5]. 

Điểm đến du lịch được phân chia dựa trên quy mô: (1) Các điểm đến có qui mô 

lớn gồm 6 khu vực du lịch trên thế giới: Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Phi, Đông Nam Á – 

Thái Bình Dương, Nam Á và Trung Đông [162]; (2) Điểm đến vĩ mô là các điểm đến ở 

cấp độ quốc gia: Việt Nam, Mỹ, Pháp…; và (3) Điểm đến vi mô gồm các vùng, tỉnh, 

thành phố, quận, huyện, thị trấn. 

* Tiếp cận điểm đến du lịch trên góc độ là đơn vị cung ứng sản phẩm và dịch vụ 

du lịch: điểm đến du lịch là nơi cung cấp tổng hợp các sản phẩm và dịch vụ được tiêu 

dùng dưới tên thương hiệu của một điểm đến, đó phải là một chỉnh thể gồm tính hấp 

dẫn, tính dễ tiếp cận, các hoạt động theo gói dịch vụ có sẵn và các dịch vụ bổ sung. Tất 

cả các yếu tố này tạo nên điểm đến du lịch hấp dẫn và thu hút [80].  

Điểm đến du lịch là một phạm vi không gian cụ thể, tại đó du khách ở lại ít nhất 

một đêm, có các sản phẩm du lịch, dịch vụ bổ trợ, các điểm hấp dẫn và các nguồn lực 

du lịch với ranh giới địa lý hành chính xác định để quản lý và có sự nhận diện về hình 

ảnh để xác định khả năng cạnh tranh trên thị trường [162]; là một khu vực bao gồm tất 

cả các dịch vụ và hàng hóa mà một du khách tiêu dùng trong thời gian nghỉ của mình 

[159]; hay là sản phẩm du lịch mang tính tổng hợp gồm nhiều yếu tố cấu thành như điều 

kiện thời tiết khí hậu, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất hay kiến trúc thượng tầng, các dịch 

vụ, đặc điểm tự nhiên và văn hóa mang lại trải nghiệm cho du khách [42], [107], [171]. 

Theo các cách tiếp cận trên, điểm đến du lịch được hiểu là một khái niệm tương 

đối, nó có thể là một đất nước, một khu vực rộng lớn bao gồm một vài đất nước, một 

tỉnh hay một địa phận hành chính, một vùng địa phương, một thành phố, một thị trấn 
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hay một địa điểm duy nhất với sức hút mãnh liệt; và là nơi cung ứng sản phẩm du lịch 

tổng hợp bao gồm tất cả những yếu tố hữu hình và vô hình nhằm mang lại cho du khách 

những trải nghiệm du lịch đáng nhớ nhất.  

Theo tác giả, khi xác định một điểm đến du lịch cần làm rõ: (i) phạm vi địa lý hay 

khu vực và (ii) nơi có các nguồn lực du lịch, các yếu tố thu hút và lĩnh vực hỗ trợ khác 

nhằm phục vụ cho hoạt động kinh doanh du lịch. 

Ở Việt Nam, Luật du lịch chưa có khái niệm điểm đến du lịch, chỉ đề cập đến khái 

niệm điểm du lịch. Điểm du lịch là nơi có tài nguyên du lịch được đầu tư, khai thác phục 

vụ khách du lịch [8]. Phân biệt điểm đến du lịch và điểm du lịch thể hiện ở Bảng 1.1: 

Bảng 1.1. Sự khác nhau giữa điểm đến du lịch và điểm du lịch 

Tiêu chí Điểm đến du lịch Điểm du lịch 

1. Khái niệm 

Là khái niệm rộng về không gian, có thể 

là một khu vực, một đất nước hoặc một 

địa phương. Là điểm định hướng cho 

khách đến du lịch 

Là khái niệm hẹp về 

không gian 

2. Đối tượng và 

nhu cầu của 

khách du lịch 

Khách du lịch phải nghỉ ít nhất 1 đêm 
Chủ yếu phục vụ 

khách tham quan 

3. Điều kiện dịch 

vụ du lịch 

Có các loại dịch vụ phục vụ khách du lịch 

(đi lại, ăn, ở, vui chơi, giải trí…) 

Có các dịch vụ du lịch 

nhưng chưa đầy đủ 

4. Phạm vi 
Điểm đến du lịch gồm nhiều điểm du lịch 

ở cấp quốc gia hoặc cấp địa phương 

Điểm du lịch thuộc địa 

phương, vùng hay một 

điểm đến cụ thể. 

(Nguồn: Oanh [7] và bổ sung của tác giả, 2017) 

1.2. HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH  

1.2.1. Khái niệm hình ảnh điểm đến du lịch 

Hình ảnh điểm đến (HADD) được nghiên cứu rộng rãi trong marketing, giao thông, 

địa lý hay du lịch. Đối với mỗi lĩnh vực đều có những luận giải HADD theo từng mục 

đích nghiên cứu. Tuy nhiên, một khái niệm chính xác và toàn diện về HADD vẫn đang 

là vấn đề đặt ra cho các nghiên cứu trong việc tiếp tục hoàn thiện khái niệm này.   

Trong lĩnh vực du lịch, hơn ba thập kỷ qua HADD được nhiều nhà nghiên cứu 

công nhận tầm quan trọng của nó đối với du khách trong việc lựa chọn điểm đến [94], 

[116], ra quyết định du lịch [56], [94], tiếp thị du lịch [127], [150] và ý định hành vi du 

lịch [38], [64], [110] [138]. Đối với ý định hành vi du lịch, HADD sẽ tác động đến ý 
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định thăm viếng trong tương lai, ý định quay trở lại và sẵn lòng giới thiệu cho người 

khác về một điểm đến du lịch [52].  

Từ năm 1975, Hunt là một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên đưa ra khái niệm 

HADD, đó là những ấn tượng mà một người hoặc nhiều người lưu giữ về một địa điểm 

không phải là nơi cư trú của họ [94].  

Nhấn mạnh về ấn tượng cá nhân, Crompton [60] xác định, HADD là tổng thể niềm 

tin, ý tưởng và ấn tượng của một người về một điểm đến du lịch. Khái niệm này được 

trích dẫn và bổ sung phổ biến trong các nghiên cứu HADD du lịch về sau (Bảng 1.2).  

Bảng 1.2. Một số khái niệm hình ảnh điểm đến du lịch 

Tác giả Khái niệm 

1. Gartner và Hunt 

[72] 

Là những ấn tượng mà một người có thể nắm giữ ngoài nơi cư trú 

của họ. 

2. Richardson và 

Crompton [142] 
Sự nhận thức về các thuộc tính của một kỳ nghỉ. 

3. Chon [56] 
Kết quả của sự tương tác giữa niềm tin, ý tưởng, cảm nhận, mong 

đợi và ấn tượng của một người về một điểm đến. 

4. Echtner và 

Ritchie [63] 

Sự nhận thức các thuộc tính điểm đến của cá nhân và những ấn 

tượng toàn diện về một điểm đến. 

5. Baloglu và Mc 

Cleary [38] 

Sự biểu hiện về mặt tình cảm của cá nhân qua lý trí, cảm xúc về 

hình ảnh tổng thể của một điểm đến. 

6. Coshall [58] Nhận thức cá nhân về những đặc trưng của một điểm đến. 

7. Tapachai và 

Waryszak [157] 

Sự nhận thức hay ấn tượng về một điểm đến của du khách với 

những lợi ích mong đợi và các giá trị tiêu dùng. 

8. Cai [49] 
Sự nhận thức về một nơi được phản ánh bởi các mối liên hệ hình 

thành trong trí nhớ của du khách. 

9. Kim và 

Richardson [103] 

Tổng thể các ấn tượng, niềm tin, ý tưởng, sự mong đợi và những 

tình cảm được tích lũy về một nơi theo thời gian. 

10. UNWTO [162] Tập hợp tất cả nhận thức của du khách về một điểm đến. 

  (Nguồn: Tổng hợp từ Gras [75] và một số tác giả khác) 

Khái niệm HADD sử dụng trong các nghiên cứu ở bối cảnh và thời gian khác nhau 

nhưng đều tập trung nhấn mạnh các thuật ngữ "ấn tượng", "nhận thức" hay “niềm tin” 

của du khách. Sự lặp lại này khẳng định du khách sẽ là người ảnh hưởng đến cách xem 

xét và xác định một HADD. Nói cách khác, ấn tượng, nhận thức và niềm tin của cá nhân 

đóng vai trò quyết định đến hình ảnh du lịch của bất kỳ điểm đến nào.  

Phân tích các khái niệm HADD du lịch cho thấy, chưa có sự đồng nhất về thuộc 
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tính tạo nên hình ảnh, sự tương tác giữa các thuộc tính (mang tính chủ quan do phụ 

thuộc vào sự đánh giá của mỗi cá nhân) hay sự tạo lập hình ảnh (có tính động do phụ 

thuộc vào không gian và thời gian). Thêm vào đó, một số khái niệm tập trung vào hình 

ảnh tổng thể hay toàn diện của điểm đến [60], [103]; một số khác nhấn mạnh nhận thức 

từ mỗi thuộc tính tạo nên HADD [63], [142], [58]. 

Chính vì vậy, ngay từ những năm 90 khái niệm HADD được đánh giá còn mang 

tính lý thuyết, chưa thành công trong nghiên cứu thực tiễn cũng như chưa có sự thống 

nhất giữa khái niệm và các thành phần của chúng [63], [66], [71]. Cho đến nay, từ các 

khái niệm đã có, một số nghiên cứu bổ sung các thuộc tính liên quan để làm rõ HADD 

cho từng bối cảnh cụ thể, nhưng nhìn chung khoảng trống về khái niệm và đo lường 

HADD cơ bản vẫn chưa được giải quyết. Điều này xuất phát từ sản phẩm dịch vụ du 

lịch là phức tạp, đa chiều, vô hình, phụ thuộc vào các đặc trưng của điểm đến, đồng thời 

được đánh giá chủ quan bởi cá nhân nên khó có sự thống nhất về khái niệm cũng như thang 

đo HADD [63], [66]. Do đó, nghiên cứu chủ đề này trong bối cảnh khác nhau là cần thiết 

nhằm góp phần hoàn thiện khái niệm và thang đo hình ảnh điểm đến du lịch. 

Tóm lại, HADD bao gồm những ấn tượng tổng thể hay tập hợp các thuộc tính đơn 

lẽ tạo nên ấn tượng chung, là cách nhìn đa chiều (cả về nhận thức và tình cảm) và được 

hình thành phụ thuộc vào đặc trưng riêng có của mỗi điểm đến. Trong nghiên cứu này, 

HADD du lịch được hiểu là những ấn tượng còn lại trong tâm trí của du khách sau khi 

họ đã trải nghiệm hoạt động du lịch tại một điểm đến. “Ấn tượng còn lại” được tạo 

dựng bởi “nhận thức và tình cảm” của du khách về điểm đến du lịch đó. 

1.2.2. Sự hình thành hình ảnh điểm đến du lịch 

Khái niệm HADD du lịch trừu tượng, khó đo lường vì được định hình trong tâm 

trí của mỗi du khách. Do đó quá trình hình thành HADD du lịch rất phức tạp, đa chiều 

và có mối quan hệ chặt chẽ với nhau.  

Tổng quan tài liệu nghiên cứu cho thấy quá trình hình thành HADD từ: (i) các nguồn 

thông tin, (ii) hình ảnh và (iii) sự kết hợp nguồn thông tin, yếu tố cá nhân và hình ảnh.  

Thứ nhất, hình ảnh điểm đến du lịch hình thành từ nguồn thông tin 

Nguồn thông tin là cơ sở đầu tiên trong việc hình thành HADD du lịch, được tập 

hợp từ nhiều nguồn như quảng cáo, tiếp thị, truyền miệng. Nguồn thông tin tác động 

trực tiếp đến nhận thức của du khách về một điểm đến du lịch, sự nhận thức về HADD 

càng tích cực thì điểm đến càng thu hút được nhiều du khách [125]. 
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 Theo Gartner [71], sự hình thành HADD liên kết chặt chẽ với nhiều nguồn thông 

tin. Đặc trưng của từng loại thông tin, chi phí cho mức độ tin cậy và khả thâm nhập thị 

trường của thông tin đều có ảnh hưởng đến sự hình thành HADD du lịch [153]. 

Khẳng định vai trò quan trọng của nguồn thông tin, Echtner và Ritchie [65] cho 

rằng, sự hình thành HADD du lịch là một quá trình phức tạp, trong đó du khách phát 

triển nhận thức dựa trên việc lựa chọn một vài ấn tượng trong rất nhiều ấn tượng đã gặp. 

Những ấn tượng này được gia tăng từ các kênh thông tin khác nhau như truyền hình, 

phim ảnh, áp phích, tờ rơi và theo thời gian các thông tin này được lựa chọn, xây dựng 

và tôn tạo để tồn tại một cách có ý nghĩa [120]. 

Làm rõ cách tác động của nguồn thông tin đến quá trình hình thành HADD du lịch, 

Gunn [77] cho rằng, các nguồn thông tin có được phụ thuộc vào thông tin phi thương 

mại (hình ảnh thực tế) hoặc thông tin thương mại (hình ảnh tạo ra). Quá trình tạo hình 

ảnh được coi là sự tập hợp liên tục của các nguồn thông tin khác nhau nhằm thiết lập 

một hình ảnh đơn lẻ trong tâm trí của mỗi cá nhân. Chính vì vậy, ngay cả khi một du 

khách chưa bao giờ được tiếp xúc với bất kỳ thông tin phi thương mại nào thì họ vẫn có 

thể định hình được HADD du lịch cụ thể. 

Từ quan điểm HADD được hình thành bởi sự tích tụ thông tin từ các phương tiện 

truyền thông và nguồn khác, Beerli và Martin [42] chia 5 loại: (i) Thông tin công khai, 

đề cập đến các quảng cáo được tạo ra bởi doanh nghiệp du lịch (quảng cáo của khách 

sạn và nhà hàng…); (ii) Thông tin bao phủ là các báo cáo du lịch hay bài báo được giới 

thiệu bởi người nổi tiếng; (iii) Thông tin tự điều khiển là những mô tả chi tiết các điểm 

đến được phát sóng trên chương trình truyền hình hoặc phát thanh; (iv) Thông tin hữu 

cơ là những kiến thức, kinh nghiệm từ bạn bè, người thân đã thăm các điểm đến; và (v) 

Thông tin thăm viếng là những trải nghiệm thực tế của du khách tại một điểm đến. Sự 

kết hợp của năm loại thông tin trên là cơ sở hình thành HADD du lịch. 

Như vậy, nguồn thông tin và quá trình hình thành HADD du lịch có mối quan hệ 

chặt chẽ với nhau. Từ các thông tin đã có, thông qua nhận thức cá nhân sẽ hình thành 

hình ảnh riêng trong tâm trí của du khách. Do đó, tác động vào nguồn thông tin là bước 

đầu tiên, đóng vai trò quan trọng trong quá trình thiết lập một HADD du lịch. Việc tác 

động cần phải trung thực và đáng tin cậy, đặc biệt cần gắn với những đặc trưng của điểm 

đến nhằm tạo nên một hình ảnh ấn tượng và khác biệt. 
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Thứ hai, hình ảnh điểm đến du lịch hình thành từ các loại hình ảnh  

Không đề cập trực tiếp đến nguồn thông tin, một số nghiên cứu đã sử dụng các 

hình ảnh được hình thành từ các nguồn thông tin, thực hiện phân chia thành các cấp độ 

hình ảnh khác nhau tác động đến quá trình hình thành HADD du lịch. 

Theo Gunn [76], có hai cấp độ hình ảnh tác động đến sự hình thành HADD du 

lịch: (1) Hình ảnh hữu cơ là kết quả của các thông tin không chính thức được phát triển 

từ các trải nghiệm thực tế, từ giới thiệu của bạn bè, người thân cũng như những gợi nhớ 

được tạo ra bởi quảng cáo và các ấn phẩm truyền thông liên quan; (2) Hình ảnh tạo ra 

là kết quả của các chiến dịch quảng cáo và nỗ lực tiếp thị mà các nhà quản lý điểm đến 

du lịch chủ động thực hiện. Các tài liệu như tờ rơi và tập quảng cáo du lịch là một phần 

của các chiến dịch tiếp thị này.  

Phelps [133] cho rằng, sự kết hợp giữa hình ảnh sơ cấp và hình ảnh thứ cấp tạo 

thành HADD. Hình ảnh sơ cấp được hình thành từ hoạt động du lịch thực tế, còn hình 

ảnh thứ cấp được hình thành từ các nguồn thông tin như tờ rơi, quảng cáo và các thông 

tin từ đại lý du lịch. 

Quan điểm của Gunn và Phelps về sự hình thành HADD du lịch cơ bản giống nhau 

bởi hai cấp độ hình ảnh đều xuất phát từ hai nguồn thông tin: (i) từ bản thân du khách, 

giới thiệu của bạn bè và người thân, và (ii) từ hoạt động xúc tiến du lịch.  

Trong khi đó, Fakeye và Crompton [66] xác định, hình ảnh hữu cơ, hình ảnh tạo 

ra và hình ảnh phức hợp là ba loại hình ảnh mà cá nhân có được để hình thành một 

HADD du lịch. (1) Hình ảnh hữu cơ được thiết lập dựa trên giới thiệu những trải nghiệm 

du lịch từ bạn bè, người thân và từ các thông tin không nhằm mục đích quảng cáo du 

lịch (non-tourism information) (sách địa lý, truyền hình hoặc tạp chí); (2) hình ảnh tạo 

ra hình thành từ các thông tin du lịch được phát hành như tờ rơi, website… giới thiệu 

về điểm đến, là sản phẩm của nỗ lực tiếp thị du lịch; và (3) hình ảnh phức hợp có được 

từ các trải nghiệm trực tiếp của du khách tại các điểm đến.   

Như vậy, hình ảnh hữu cơ và hình ảnh tạo ra có trước khi du khách trải nghiệm 

thực tế tại điểm đến. Sự khác biệt chủ yếu giữa hai hình ảnh này nằm trong ý định hay 

động lực du lịch cá nhân. Bất kỳ cá nhân nào cũng có thể có hình ảnh hữu cơ về một 

điểm đến dù họ không hoặc chưa có ý định đến đó; còn những người tìm kiếm thông tin 

về một điểm đến và có ý định du lịch tới điểm đến đó nghĩa là họ đã có hình ảnh tạo ra; 

sau khi viếng thăm thực tế tại điểm đến du lịch, du khách hình thành hình ảnh phức hợp. 
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Từ 3 hình ảnh trên, để phát triển HADD du lịch ấn tượng trong tâm trí của du 

khách, cần thiết phải có sự tác động đồng thời lên cả ba cấp độ hình ảnh bởi chúng đều 

ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến ý định của du khách. Đối với hình ảnh hữu cơ và 

hình ảnh tạo ra, được hình thành trước khi du khách du lịch tại một điểm đến, sẽ có vai 

trò thu hút du khách đến lần đầu. Với hình ảnh phức hợp, có được sau khi du khách đã 

trải nghiệm du lịch, đóng vai trò thu hút ý định trở lại và giới thiệu cho người khác. 

Cuối cùng, sự hình thành hình ảnh điểm đến du lịch từ việc kết hợp nguồn 

thông tin, các yếu tố cá nhân và hình ảnh  

Tiếp cận HADD tổng thể dựa trên nhận thức và tình cảm của du khách, được hình 

thành từ các yếu tố cá nhân và kinh nghiệm du lịch, Baloglu và McClearly [38] đã giới 

thiệu mô hình về sự hình thành HADD du lịch qua Sơ đồ 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sơ đồ 1.1. Sự hình thành hình ảnh điểm đến du lịch 

                                                (Nguồn: Baloglu và McClearly [38]) 

Baloglu và McClearly [38] cho rằng, có hai nhóm yếu tố chính tác động đến sự 

hình thành HADD du lịch, (1) Các yếu tố cá nhân gồm yếu tố về tâm lý như giá trị, động 

cơ và tính cách của du khách; và yếu tố xã hội như tuổi, giáo dục, tình trạng hôn nhân 

và đặc điểm khác; và (2) Kinh nghiệm du lịch gồm nguồn thông tin, trải nghiệm và số 

lần du lịch của du khách. 

Sự khác nhau về các yếu tố của mỗi cá nhân sẽ dẫn đến những đánh giá khác nhau 

về một HADD du lịch, biểu hiện: đánh giá bằng nhận thức sẽ dựa trên niềm tin và sự 

hiểu biết của cá nhân về một điểm đến; còn đánh giá về tình cảm sẽ dựa trên cảm xúc 

của cá nhân đối với điểm đến đó. Kết quả đánh giá về mặt nhận thức và tình cảm sẽ tạo 

nên HATT điểm đến du lịch. 

HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN 

- Sự cảm nhận/nhận thức 

- Tình cảm 

-  Hình ảnh chung (Global) 

 

CÁC YẾU TỐ CÁ NHÂN 

- Yếu tố tâm lý - Yếu tố xã hội 

Giá trị  Tuổi 

Động cơ  Giáo dục 

Tính cách Tình trạng hôn nhân 

         Khác… 

KINH NGHIỆM DU LỊCH 

 - Nguồn thông tin (số lượng, loại) 

  - Trải nghiệm du lịch 

  - Số lần du lịch 
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Như vậy, để phát triển HADD du lịch cần tập trung vào cả hai nhóm yếu tố cá nhân 

và kinh nghiệm du lịch để thay đổi nhận thức và tình cảm của du khách đối với một 

điểm đến. Nghĩa là, phải tạo ra HADD đặc trưng, mang tính phổ quát và có thực mới 

thuyết phục được nhận thức và tình cảm của du khách. 

Với cách tiếp cận tương tự, Beerli và Martin [42] đề xuất mô hình gồm các nguồn 

thông tin và các yếu tố cá nhân tác động đến HADD cảm nhận; HADD cảm nhận gồm 

hình ảnh tổng thể được tạo nên bởi hình ảnh nhận thức và tình cảm (xem Sơ đồ 1.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.2. Mô hình sự hình thành hình ảnh điểm đến du lịch 

                                                              (Nguồn: Beerli và Martin [142]) 

* Các nguồn thông tin gồm thông tin thứ cấp và thông tin sơ cấp 

- Thông tin thứ cấp: phân chia theo các giai đoạn hình thành HADD, đó là HADD 

phát triển từ thông tin có hệ thống, được củng cố bởi thông tin tạo ra và cuối cùng tạo 

thành thông tin phức hợp. 

Thông tin có hệ thống gồm thông tin truyền miệng từ các trải nghiệm du lịch thực 

tế, chúng sẽ ảnh hưởng mạnh tới quyết định du lịch của du khách thăm viếng lần đầu 

[158]; Thông tin tạo ra được xác lập bởi các nhà tiếp thị du lịch thông qua hoạt động 

marketing và truyền thông (quảng cáo, tạp chí, truyền thông, hướng dẫn viên du lịch, tờ 

rơi và email) [57]. 

Trên thực tế, có sự khác nhau nhất định giữa thông tin có hệ thống và thông tin tạo 

ra, thể hiện: phần lớn du khách nhận thông tin theo nhiều cách khác nhau từ bạn bè, 

người thân thường không giống với các thông tin tạo ra [158]. Sự phản hồi này cho thấy, 

các dịch vụ du lịch chỉ có thể cạnh tranh thông qua các hình ảnh nên bắt buộc các nhà 

tiếp thị phải hiểu rằng nhận thức là thực tế [135]. Vì vậy, khi thực hiện các thông tin tạo 

ra, cần quan tâm đến tính trung thực của các thông điệp về HADD giới thiệu tới du 

Nguồn thông tin 

- Thứ cấp  - Sơ cấp 

Có hệ thống  Kinh nghiệm du lịch 

Tạo ra  Cường độ viếng thăm 

Độc lập   …. 

Yếu tố cá nhân 

- Động cơ  

- Trải nghiệm kỳ nghỉ  

- Đặc điểm xã hội và nhân khẩu học  

HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN CẢM NHẬN 

(PERCEIVED DESTINATION IMAGE) 

H/a nhận thức 

(Cognitive image) 

H/a tình cảm 

(Affective image) 

 H/a tổng thể 

(Overall  image) 
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khách. Đây là cơ sở quan trọng để du khách quyết định mua các dịch vụ du lịch cũng 

như YDTL và giới thiệu điểm đến du lịch cho người khác. 

- Thông tin sơ cấp có được từ kinh nghiệm du lịch, cường độ du lịch của du khách. Từ 

những kinh nghiệm đó, các thông tin được hình thành và có ý nghĩa đối với người đang có 

dự định đi du lịch hay cho cả bản thân những người đang cung cấp các thông tin này. 

* Các yếu tố cá nhân gồm động cơ, trải nghiệm du lịch, đặc điểm nhân khẩu học. 

Các yếu tố này có sự tác động khác nhau lên HANT và HATC của du khách về một 

điểm đến. Chúng là nền tảng hình thành HATT điểm đến.  

Trong mô hình này, các yếu tố cá nhân chịu ảnh hưởng bởi nguồn thông tin từ 

điểm đến. Điều này cho thấy vai trò quan trọng của việc thiết lập các thông tin về HADD 

du lịch. Do đó, với mỗi giai đoạn thông tin khác nhau, cần có những thông điệp quảng 

cáo khác nhau để tác động vào yếu tố cá nhân, góp phần tạo nên HADD du lịch ấn tượng. 

Tóm lại, nguồn thông tin, các yếu tố cá nhân và hình ảnh đóng vai trò quan trọng 

trong quá trình hình thành HADD du lịch. Vì vậy tác động đồng thời lên cả ba yếu tố 

trên là cần thiết để tạo nên nhận thức và tình cảm của du khách về một HADD. Đây là 

nền tảng cho các quyết định của du khách về điểm đến mà họ sẽ lựa chọn cũng như mức 

chi tiêu cho trải nghiệm du lịch của bản thân.  

1.2.3. Các thành phần của hình ảnh điểm đến du lịch  

Mối liên kết giữa một điểm đến du lịch với du khách thường thông qua các hình 

ảnh, những hình ảnh sẽ ảnh hưởng tới sự lựa chọn điểm đến của du khách [157]. Vì vậy, 

xem xét các thành phần của hình ảnh là rất cần thiết trong việc xây dựng HATT du lịch 

chứa đựng “niềm tin, ấn tượng, cảm xúc và mong đợi” của mỗi du khách.  

Cùng với quá trình hình thành HADD, tùy thuộc vào mục đích và bối cảnh nghiên 

cứu, các thành phần và thuộc tính tương ứng của HADD du lịch có sự khác nhau nhất 

định về số lượng và tên gọi. Việc lựa chọn, vận dụng các thành phần HADD trong nghiên 

cứu là cơ sở quan trọng để thực hiện đo lường HADD. 

Trước những năm 90, các nghiên cứu có xu hướng nhấn mạnh vào “nhận thức” 

của cá nhân về các thuộc tính tạo nên HADD, hay nói cách khác xem “nhận thức” là 

thành phần duy nhất của HADD du lịch. Chẳng hạn, Mayo [124] dựa vào “nhận thức” 

đã xác định phong cảnh, giao thông và khí hậu là ba yếu tố cơ bản tạo nên HADD công 

viên quốc tế Bắc Mỹ; Cromptom [60] cho rằng, đánh giá của người tiêu dùng về thuộc 

tính của sản phẩm, dịch vụ khác nhau phải dựa vào “nhận thức” của cá nhân đó. 
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Với mục đích đo lường một HADD toàn diện, các nghiên cứu về sau bổ sung càng 

nhiều thuộc tính HADD hơn, nhất là các thuộc tính tâm lý như bầu không khí, sự lãng 

mạn của khung cảnh du lịch… do đó thực hiện đo lường HADD càng trở nên phức tạp. 

Tuy nhiên về cơ bản, các đánh giá chủ yếu vẫn dựa trên “nhận thức” của cá nhân. 

Thực tiễn nghiên cứu cho thấy, chỉ sử dụng “nhận thức” để đánh giá HADD đã 

dẫn đến sự thiếu hụt về “tình cảm” của du khách đối với điểm đến đã trải nghiệm. Do 

đó, thang đo HADD thường không đầy đủ và không toàn diện [116], [120], [137]. 

Ngay trong phần lớn các khái niệm HADD du lịch, sự lặp lại thuật ngữ “niềm tin”, 

“nhận thức” và “ấn tượng” thể hiện “nhận thức điểm đến” của du khách.  “Nhận thức” 

này không nên dừng lại ở lý trí mà phải bao gồm cả khía cạnh tình cảm. Sự kết hợp giữa 

hai khía cạnh này được xem là cách giải thích tốt nhất, bao quát nhất về cách thức du 

khách thiết lập một HADD du lịch [37], [40], [116]. Từ ý nghĩa này, mô hình HADD 

gồm hai thành phần HANT và HATC được vận dụng trong các nghiên cứu liên quan.  

Hình ảnh nhận thức (HANT) mô tả kiến thức hoặc niềm tin mà một cá nhân có về 

một điểm đến. Các đặc tính nhận thức có thể là cụ thể (cảnh quan, các yếu tố thu hút 

văn hoá, tự nhiên…) hoặc là cảm nhận (bầu không khí, lòng hiếu khách…) [54], [164]. 

Hình ảnh tình cảm (HATC) là cảm xúc mà du khách nhận được ở một điểm đến (thư 

giãn, vui vẻ, sôi động hay buồn chán…), thể hiện sự gắn kết tình cảm của cá nhân với 

điểm đến đó [164]. Sự khác biệt giữa hai hình ảnh trên thể hiện, HATC là một loại phản 

ứng của cảm xúc, HANT là những kiến thức liên quan đến đặc điểm môi trường [38].  

Dù có sự khác nhau nhưng HANT và HATC có mối tương quan cùng chiều, cụ 

thể: đánh giá về HANT càng tích cực thì đánh giá về HATC càng tích cực và ngược lại; 

HATC là một chức năng của HANT và là động cơ thúc đẩy ý định du lịch. Do đó, đo 

lường HADD cần đề cập đến cấu trúc đa chiều gồm HANT và HATC [38], [120].  

Xác định các thành phần HADD, Echtner và Ritchie [63], [65] thông qua phương 

pháp tiếp cận toàn diện hai chiều, gồm bộ ba thuộc tính: từ các đặc điểm chức năng tới 

các đặc điểm tâm lý (Bộ thuộc tính chức năng- tâm lý); từ các thuộc tính phổ biến đến 

các thuộc tính độc đáo (Bộ phổ biến - độc đáo); và từ thuộc tính cá nhân đến ấn tượng 

toàn diện về một điểm đến (Bộ thuộc tính- toàn diện) (xem Sơ đồ 1.3). 

Trong mối quan hệ này, dù có sự phân chia bộ ba các thuộc tính khác nhau tạo nên 

HADD nhưng giữa chúng có sự tương tác chồng chéo, thể hiện: ấn tượng tổng thể dựa 

trên sự kết hợp các thuộc tính cá nhân và ngược lại, nhận thức về các thuộc tính cá nhân 
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có thể bị ảnh hưởng bởi ấn tượng tổng thể và cảm xúc [63]. Chi tiết hơn, các thuộc tính 

tổng thể không chỉ bao gồm thuộc tính hữu hình (tòa nhà, phong cảnh) mà còn các thuộc 

tính vô hình (bầu không khí, sự thân thiện); đặc điểm chức năng tập trung vào thuộc tính 

vậy lý (cảnh quan, cơ sở vật chất, hoạt động và nơi ở), còn đặc điểm tâm lý nhấn mạnh 

cảm xúc của du khách về điểm đến (thân thiện, thư giãn, vui vẻ). Như vậy, dù có cách 

tiếp cận khác nhưng về cơ bản Echtner và Ritchie vẫn hướng vào các thuộc tính của 

HANT và HATC trong quá trình tạo lập HADD du lịch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.3. Các thành phần của hình ảnh điểm đến du lịch 

    (Nguồn: Echtner và Ritchie [63], [65]) 

Martin và cs [120] phân tích, một số nghiên cứu về HADD du lịch trước đây 

nghiêng về việc sử dụng HANT gồm các thuộc tính vật lý hay các yếu tố hữu hình tại 

điểm đến, trong khi đó một số khác chỉ khám phá mối quan hệ về nhận thức tâm lý du 

khách đối với điểm đến. Như vậy, việc nghiên cứu riêng lẽ HANT hay HATC đã làm 

cho HADD chưa được phản ánh trọn vẹn. Để khắc phục hạn chế này, Martin và cs đề 

xuất HANT và HATC cần được xem xét đồng thời trong nghiên cứu HADD. 

Từ lập luận trên cho thấy, HANT và HATC là hai thành phần của HADD du lịch. 

Mô hình nghiên cứu này có tính đồng nhất cao và trở thành khung lý thuyết chung cho 

nhiều nghiên cứu về sau [30], [43], [47], [120], [144]. Thực tiễn cho thấy, trong xu hướng 

phát triển du lịch nhanh và mạnh như hiện nay, đã và đang xuất hiện nhiều điểm đến với 

những đặc tính nổi trội và riêng có. Do đó, bổ sung thêm một số thành phần nhằm làm 

rõ sự khác biệt của HADD du lịch đang được quan tâm chú ý. Chẳng hạn: 

Qu và cs [138] đề xuất mô hình nghiên cứu gồm HANT, HATC và bổ sung hình 

ảnh độc đáo để đo lường HADD Oklahoma dựa trên lập luận: yếu tố độc đáo là rất cần 

Chung 

(Common) 

Độc đáo 

(Unique) 

Đặc điểm tâm lý 

(Psychological Characteristics) 

 

Đặc điểm chức năng 

(Functional Characteristics) 

Toàn diện 

(Holistic)  

Thuộc tính  

(Attribute)  
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thiết để hình thành một HADD tích cực, đặc trưng và làm cơ sở xây dựng thương hiệu 

một điểm đến. Bên cạnh các thuộc tính đo lường HANT như cơ sở hạ tầng, khí hậu, ẩm 

thực và các cặp thuộc tính đo lường HATC như dễ chịu - khó chịu; thú vị - nhàm chán, 

tác giả đã tập hợp các thuộc tính mô tả đặc trưng truyền thống văn hóa bản địa tạo nên 

hình ảnh độc đáo. Kết quả nghiên cứu khẳng định, hình ảnh độc đáo đóng vai trò quan 

trọng trong việc hình thành HADD Oklahoma, Mỹ. 

Tương tự, Hanzaee và cs [81] chứng minh, hình ảnh độc đáo có vai trò sau HANT 

trong quá trình xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch cho thành phố Isfahan, Iran. 

 Nhấn mạnh về các yếu tố lịch sử mang tính đặc trưng khi nghiên cứu xây dựng 

thương hiệu cho Iran, Hanzaee và cs [82] thiết lập thang đo HADD du lịch gồm HANT, 

HATC, hình ảnh độc đáo và hình ảnh lịch sử. Kết quả nghiên cứu thể hiện, hình ảnh lịch 

sử có vai trò quan trọng nhất trong việc hình thành HADD du lịch của Iran. 

Mặc dù chấp nhận HANT và HATC là hai thành phần của HADD, tuy nhiên trong 

quá trình nghiên cứu, các thành phần của HADD biểu hiện thành hai xu hướng: thứ nhất, 

tiếp cận HANT và HATC là hai thành phần của HADD [26], [30], [41], [47]; thứ hai, 

tiếp cận HANT và HATC là hai thành phần cấu thành HATT [38], [138], [152].  

Xu hướng nghiên cứu thứ hai sẽ được tác giả vận dụng phân tích trong luận án dựa 

trên cơ sở: các khái niệm HADD thường bắt đầu với thuật ngữ “những ấn tượng” [72], 

[94], “tổng thể ấn tượng” [60], [103] hay“nhận thức về những đặc trưng điểm đến” 

[58], [157] chứng tỏ, sự liên tưởng của du khách về HADD thường thông qua ấn tượng 

tổng thể; một số nhà nghiên cứu thống nhất rằng, khi nhắc đến HADD du lịch, du khách 

thường nghỉ đến những đặc trưng chung của điểm đến, tức là đề cập đến ấn tượng toàn 

diện của điểm đến [38], [63]; Akama và cs [25] nhấn mạnh, thành công của một điểm 

đến trong việc thu hút khách du lịch phụ thuộc nhiều vào HATT hơn bất kỳ đặc điểm 

hình ảnh cụ thể nào. Chính vì vậy, khi nghiên cứu HADD phải khái quát được những 

đặc điểm chung nhất, nổi bật nhất của điểm đến du lịch thông qua HATT. 

Tóm lại, có sự thống nhất chung về HANT và HATC là hai thành phần của HADD. 

Với mục đích làm nổi bật các đặc trưng của bối cảnh nghiên cứu, hình ảnh độc đáo hay 

hình ảnh lịch sử được bổ sung. Theo nhìn nhận của tác giả, các thành phần bổ sung thuộc 

về HANT, vì vậy luận án sẽ kế thừa HANT và HATC trong nghiên cứu HADD nhưng 

sẽ tập trung làm rõ các thuộc tính đặc trưng của điểm đến trong thành phần HANT, làm 

cơ sở phân biệt với HADD khác. 
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1.2.4. Các thuộc tính của hình ảnh điểm đến du lịch 

Do không thể có một tập hợp thuộc tính cố định để đo lường cho mọi HADD vì các 

thuộc tính phải đại diện cho từng HADD với đặc trưng độc đáo của nó [66]. Cụ thể hơn, 

việc lựa chọn các thuộc tính khi thiết kế thang đo phụ thuộc phần lớn vào sự hấp dẫn, vị 

trí mỗi điểm đến cũng như mục tiêu đánh giá HADD [42]. Do đó, để có cơ sở nghiên cứu 

luận án, tác giả tổng hợp các thuộc tính theo thành phần HANT, HATC và HATT. 

1.2.4.1. Các thuộc tính của hình ảnh nhận thức  

HANT là thành phần quan trọng của HADD du lịch, ảnh hưởng tới HATC và có tác 

động đến quyết định du lịch của du khách. Các thuộc tính của HANT thể hiện ở Bảng 1.3. 

Nhìn chung, các nghiên cứu trong từng bối cảnh cụ thể đã có sự kế thừa và phát triển 

các thuộc tính HANT. Ở ngoài nước, Ritticharinuwat và cs [144] bổ sung Các khía cạnh 

xã hội và môi trường, Hoạt động mạo hiểm trong HANT du lịch Thái Lan; Beerli và cs 

[41] nhấn mạnh Các yếu tố chính trị, kinh tế khi đo lường HADD Lanzarote, Tây Ban 

Nha; Cheng [53] tập trung vào những đặc trưng như: Các lễ hội, Các tòa nhà độc đáo, 

Không gian vật lý mở và Hệ thống đảng phái chính trị để làm nổi bật nét riêng của HADD 

du lịch Kaohsiung, Đài Loan; Qu và cs [138] xem Giá trị văn hóa truyền thống là yếu tố 

tạo nên nét độc đáo của điểm đến Oklahoma, Mỹ; và Artuger [30] cho thấy vai trò của 

Môi trường xã hội và Giá trị đồng tiền trong HANT điểm đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. 

Ở trong nước, Nhu và cs [6] thiết lập 12 thuộc tính đo lường HADD du lịch Việt 

Nam, ngoài Rào cản ngôn ngữ, thang đo này chưa thể hiện sự khác biệt của HADD đang 

nghiên cứu với HADD khác; Thủy [18] sử dụng 07 nhân tố đo lường HADD Đà Nẵng, 

tác giả thể hiện được nét riêng của Đà Nẵng qua thuộc tính Thành phố của những cây 

cầu (Phong cảnh tự nhiên) và Hàng thủ công mỹ nghệ hấp dẫn (Tài nguyên văn hóa); 

Thanh [14] đề cập Hợp túi tiền để xem xét HADD du lịch Nghệ An; và Đức [2] bổ sung 

Hỗ trợ của chính quyền để đo lường HADD Đà Lạt, đây được xem là nhân tố mới trong 

nghiên cứu về HADD du lịch.  

Đối với điểm đến du lịch Huế, tiếp cận mô hình của Echtner và Ritchie [65], Liên 

[115] đã làm rõ HADD du lịch thành phố Huế qua đặc trưng Văn hóa lịch sử với các 

thuộc tính được nhấn mạnh: Đền đài, Chùa và Lăng mộ triều Nguyễn; Quyên [9] kế thừa 

các thuộc tính của Hu và Ritchie (1993) về khả năng thu hút du khách của một điểm 

đến, đồng thời bổ sung Tâm linh, an toàn, thân thiện và Các hoạt động giải trí, lễ hội 

và thể thao để đo lường HADD du lịch thành phố Huế. Như vậy, cùng bối cảnh nghiên 

cứu nhưng phạm vi không gian và cách tiếp cận mô hình của Liên [115] và Quyên [9] 
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khác với nghiên cứu của luận án. Do đó, kế thừa và phát triển thang đo HADD du lịch 

Huế là yêu cầu đặt ra cho nghiên cứu này. 

Bảng 1.3. Các thuộc tính hình ảnh nhận thức điểm đến du lịch trong một số nghiên cứu 

Tác giả Thuộc tính 

1. Ritticharinuwat 

và cs [144] 

1. Các khía cạnh xã hội và môi trường, 2. Sự an toàn, 3. Hoạt động 

mạo hiểm, 4. Cảnh quan thiên nhiên, 5. Truyền thống và văn hóa, 6. 

Nơi ăn nghỉ, 7. Chất lượng và vị trí của môi trường mua sắm. 

2. Beerli và cs [41] 

1. Sức hấp dẫn điểm đến, 2. Vui chơi, giải trí, 3. Môi trường tự nhiên, 

4. Cơ sở hạ tầng, 5. Văn hóa, lịch sử, nghệ thuật, 6. Môi trường xã 

hội, 7. Cơ sở hạ tầng du lịch, 8. Các yếu tố chính trị, kinh tế. 

3. Cheng [53] 
1. Các lễ hội, 2. Các tòa nhà độc đáo, 3. Không gian vật lý mở,  

4. hệ thống đảng phái chính trị. 

4.  Byon và cs [47] 1. Cơ sở hạ tầng, 2. Các điểm thu hút du lịch, 3. Giá trị của đồng tiền. 

5. Qu và cs [138] 

1. Chất lượng của trải nghiệm, 2. Các điểm tham quan du lịch,  

3. Môi trường và cơ sở hạ tầng, 4. Giải trí/ các hoạt động ngoài trời, 

5. Truyền thống văn hóa.  

6. Artuger [30] 
1. Điểm thu hút tự nhiên, 2. Cơ sở hạ tầng, 3. Bầu không khí,  

4. Môi trường xã hội, 5. Giá trị đồng tiền. 

7. Nhu và cs [6] 

 

1. Thời tiết, 2. Phong cảnh, 3. Đa dạng động vật và thực vật, 4. Nhà 

hàng và khách sạn, 5. Điểm hấp dẫn, di sản văn hóa, lịch sử, 6. Nghệ 

thuật ẩm thực, món ăn địa phương, 7. An ninh và an toàn, 8. Giá cả, 

9. Môi trường, 10. Phương tiện vận chuyển và giao thông, 11. Sự mến 

khách và thân thiện của người dân địa phương, 12. Rào cản ngôn ngữ.  

8. Thủy [18] 

1. Dịch vụ du lịch và giá cả, 2. Môi trường và xã hội, 3. Cơ sở hạ 

tầng chung, 4. Bầu không khí du lịch, 5. Cơ sở hạ tầng du lịch,  

6. Tài nguyên văn hóa, 7. Phong cảnh tự nhiên. 

9. Thanh [14] 
1. Sức hấp dẫn điểm đến, 2. Cơ sở hạ tầng du lịch, 3. Bầu không khí 

du lịch, 4. Khả năng tiếp cận, 5. Hợp túi tiền. 

10. Liên [115] 

1. Yên tĩnh và an toàn, 2. Truyền Thống, 3. Sự thân thiện, 4. Thắng 

cảnh đẹp, 5. Di tích lịch sử hấp dẫn, 6. Đền đài, 7. Lịch sử và triều 

Đại, 8. Yên tĩnh, 9. Ẩm thực, 10. Độc đáo/ khác biệt, 11. Cổ kính,  

12. Con người. 

11. Đức [2] 
1. Đặc điểm tự nhiên, 2. Tiện nghi du lịch, 3. Cơ sở hạ tầng du lịch, 

4. Hỗ trợ của chính quyền. 

12. Quyên [9] 

1. Tâm linh, an toàn, thân thiện, 2. Sự sạch sẽ và tài nguyên du lịch 

hấp dẫn, 3. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch và khí hậu, 4. Các hoạt 

động giải trí, lể hội và thể thao. 

      (Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2017) 
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Có thể nhận thấy, các nghiên cứu trong và ngoài nước đã cố gắng lựa chọn những 

thuộc tính của HANT nhằm làm rõ đặc trưng của mỗi điểm đến. Tuy nhiên, do tiếp cận 

các thành phần của hình ảnh khác nhau nên cách đặt tên và nhóm các thuộc tính có sự 

khác nhau nhất định về số lượng và tên gọi. Nhìn chung, có thể chia các thuộc tính 

HADD thành 2 nhóm, nhóm sử dụng phổ biến như: Khả năng tiếp cận, Bầu không khí, 

Cơ sở hạ tầng, Nhân lực du lịch và nhóm phụ thuộc vào đặc trưng điểm đến như Di tích 

lịch sử, Đặc trưng văn hóa, Sức hấp dẫn tự nhiên… 

Mặc dù khó thống nhất các thuộc tính đo lường HADD, nhưng các nghiên cứu vẫn 

hướng đến thang đo toàn diện bao gồm những thuộc tính chung để có thể áp dụng nghiên 

cứu HADD trong phạm vi rộng. Một số tác giả đã tổng hợp các thuộc tính của HANT 

từ các nghiên cứu đã có, làm cơ sở tham khảo đo lường HADD du lịch (Bảng 1.4).  

Tổng hợp kết quả của 15 nghiên cứu trước năm 1990, Echtner và Ritchies [63] xác 

định có 34 thuộc tính của HADD thuộc trục chức năng - tâm lý, trên cơ sở đó Jenkins 

[99] tổng hợp thêm 14 nghiên cứu và đưa ra 52 thuộc tính của HADD. Tuy số lượng 

thuộc tính nhiều thêm nhưng kết quả tổng hợp của hai nhóm tác giả cho thấy không phải 

tất cả các thuộc tính này đều được sử dụng chung cho mọi nghiên cứu. 

Bảng 1.4. Tổng hợp các thuộc tính đo lường hình ảnh nhận thức điểm đến du lịch 

Tác giả Thuộc tính  

1. Echtner 

và Ritchies 

[63] 

34 thuộc tính: Sức hấp dẫn phong cảnh /tự nhiên, chi phí/ giá, khí hậu, điểm 

hoạt động du lịch, cuộc sống về đêm và giải trí, hoạt động thể thao, ông 

viên/các hoạt động tự do, cơ sở hạ tầng, công trình kiến trúc, địa danh lịch 

sử/ viện bảo tàng, bãi biển, thuận tiện mua sắm, tiện nghi lưu trú, trung tâm 

thương mại, hội chợ/lễ hội, thuận tiện về thông tin du lịch, đông đúc, sạch 

sẽ, an toàn cá nhân, phát triển kinh tế, khả năng tiếp cận, mức độ đô thị hóa, 

quy mô thương mại, ổn định chính trị, sự thân thiện của người dân, khác 

biệt về văn hóa/tiêu dùng, khác biệt về ẩm thực/ thức ăn/ đồ uống, yên tĩnh, 

bầu không khí, cơ hội cho khám phá, cơ hội gia tăng hiểu biết, định hướng 

gia đình hoặc trẻ thành niên, chất lượng dịch vụ, danh tiếng điểm đến. 

2. Jenkins 

[99] 

52 thuộc tính: hấp dẫn về tự nhiên, phong cảnh; thân thiện; thời tiết; chi 

phí/mức giá; cuộc sống về đêm/ giải trí; hoạt động thể thao; cơ sở mua sắm; 

an toàn cá nhân; sự khác biệt về ẩm thực/ thực phẩm/ thức uống; yên tĩnh/ 

thư giãn; di tích lịch sử/ bảo tàng; cơ sở lưu trú; sự khác biệt về phong tục, 

văn hóa; khu du lịch và hoạt động; cơ sở hạ tầng và vận tải; công viên quốc 

gia/ khu vực hoang dã; kiến trúc/ tòa nhà; bãi biển; đông đúc; sạch sẽ; các 

thành phố; khả năng tiếp cận; cơ hội cho các cuộc phiêu lưu; thiết bị thông 

tin du lịch; bầu không khí; sự phát triển kinh tế/sự thịnh vượng; truyền thống 
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Tác giả Thuộc tính  

gia đình; cơ hội nâng cao kiến thức; chất lượng dịch vụ; hội chợ/triển lãm/ 

lễ hội; thương mại hóa; chính trị ổn định; danh tiếng; mức độ đô thị hóa; 

bạn bè và người thân; động vật hoang dã; sự tinh tế; thú vị; bận rộn; người 

dân địa phương; các thị trấn nhỏ; sự xác thực; ngôn ngữ giao tiếp; chất 

lượng hàng hóa; thành kiến chủng tộc; hoạt động dưới nước; không gia rộng 

mở; công viên chủ đề.   

3. Gallarza 

và cs [70], 

Gras [75] 

20 thuộc tính: hoạt động du lịch đa dạng, phong cảnh, tự nhiên, danh lam 

thắng cảnh và văn hóa, cuộc sống về đêm và giải trí, phương tiện mua 

sắm, thông tin sẵn có, trang thiết bị thể thao, phương tiện giao thông, nhà 

ở, ẩm thực, giá cả, giá trị, thời tiết, thư giãn, khả năng tiếp cận, sự an toàn, 

giao tiếp xã hội, sự tiếp nhận của dân cư, độc đáo, chất lượng dịch vụ. 

4. Beerli và 

Martin  

[41], [42] 

58 thuộc tính của 9 nhóm yếu tố: Tài nguyên thiên nhiên; giải trí du lịch và 

vui chơi giải trí; môi trường tự nhiên; cơ sở hạ tầng; văn hóa, lịch sử, nghệ 

thuật; môi trường xã hội; cơ sở hạ tầng du lịch; các yếu tố chính trị và kinh 

tế; bầu không khí. 

(Nguồn: tổng hợp của tác giả, 2017) 

Gallarza và cs [70], Gras [75] tổng hợp 29 nghiên cứu và đưa ra 20 thuộc tính của 

HADD, đồng thời xác định một số thuộc tính được sử dụng phổ biến như Sự thân thiện 

của người dân địa phương, Sức hấp dẫn của cảnh quan, Môi trường văn hóa, Cơ sở lưu 

trú, Cuộc sống về đêm, An toàn an ninh, Vui chơi giải trí. Đây được xem là những thuộc 

tính cơ bản của HANT điểm đến du lịch. 

Thực hiện tổng hợp các nghiên cứu trong giai đoạn 1975 - 2000, Beerli và Martin 

[41], [42] nhóm 58 thuộc tính thành 9 yếu tố để thực hiện đo lường HADD. Cách tổng 

hợp này tạo nên sự thuận lợi trong quá trình vận dụng, giúp cho người sử dụng định hình 

được các nhóm yếu tố trước khi lựa chọn các thuộc tính của HADD.  

Kết quả vận dụng và tổng hợp các thuộc tính của HANT ở Bảng 1.3 và 1.4 cho 

thấy, tuy khác nhau về số lượng nhưng nhìn chung các nhóm thuộc tính tập trung vào 

Sự hấp dẫn du lịch (tự nhiên, văn hóa, lịch sử), Giải trí và các hoạt động về đêm, Ẩm 

thực, Cơ sở hạ tầng du lịch, Khả năng tiếp cận, Môi trường du lịch, Bầu không khí, Sự 

thân thiện của người dân. Thêm vào đó, các nghiên cứu còn làm rõ sự khác biệt của các 

điểm đến bằng cách nhấn mạnh các đặc trưng như: Không gian vật lý mở, Tòa nhà độc 

đáo... điều này càng khẳng định, không thể có một thang đo thống nhất cho mọi HADD.  

Vì vậy, khi thực hiện đo lường HADD du lịch, nhiệm vụ của người nghiên cứu là kế 

thừa, phát triển và quyết định những thuộc tính phù hợp, làm nổi bật hình ảnh cho từng 

điểm đến du lịch cụ thể.   
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1.2.4.2. Các thuộc tính của hình ảnh tình cảm 

Trong hai thành phần của HADD, HANT được xem là tiền đề của HATC, HANT 

có thể được đánh giá theo chiều hướng tích cực hoặc tiêu cực nên các thuộc tính của 

HATC cũng biểu hiện theo chiều hướng tương ứng: tích cực (khơi gợi, sự thú vị, vui vẻ 

và thư giãn) và tiêu cực (buồn ngủ, khó chịu, buồn rầu và căng thẳng). Từ quan điểm 

này, Russell và cs [148] đã phát triển các cặp tình cảm: Hài lòng - khó chịu, Sôi động - 

buồn chán, Thú vị - ảm đạm, Thư giãn - căng thẳng để xem xét HATC của điểm đến. 

Vận dụng cấu trúc trên, Baloglu và Bringerg [37] xác nhận các khía cạnh tình cảm 

hai chiều: khơi gợi, thú vị, vui vẻ và thư giãn - buồn ngủ, khó chịu, buồn rầu, phiền muộn 

và căng thẳng tác động đến HADD du lịch của 11 quốc gia Địa Trung Hải; Baloglu và 

McCleary [38] cho rằng, từ nhận thức về Chất lượng trải nghiệm, Sự thu hút và Giá trị/ 

giải trí, du khách có cảm nhận tình cảm với bốn điểm đến Địa Trung Hải (Thổ Nhĩ Kỳ, 

Ai Cập, Hy Lạp và Ý) qua 4 cặp thuộc tính hài lòng - khó chịu; sôi động - buồn ngủ; 

thú vị - ảm đạm và thư giãn - căng thẳng. Các kết quả trên chứng mình khả năng khái 

quát cấu trúc HATC được đề xuất bởi Russell và cs [148] trong bối cảnh khác nhau. 

Tương tự, Sonmez và Sirakaya [153] xác định bốn yếu tố của HANT gồm Môi 

trường an toàn và thân thiện, Tâm trạng và bầu không khí trong kỳ nghỉ, Những trải 

nghiệm du lịch quốc tế, Tính xác thực của sự trải nghiệm và hai cặp thuộc tính của 

HATC là Địa điểm hấp dẫn và hiếu khách, Thoải mái/ an toàn và thuận lợi là những dự 

báo có ý nghĩa về khả năng du khách du lịch đến Thổ Nhĩ Kỳ; Beerli và cs [41] thiết lập 

5 yếu tố của HANT gắn liền với đặc trưng các điểm du lịch có kỳ nghỉ phổ biến tại 

Lanzarote, Tây Ban Nha (Bảng 1.3) và hai cặp thuộc tính của HATC, dễ chịu - khó chịu 

và thú vị - nhàm chán để đo lường HADD nghiên cứu.  

Byon và cs [47] đề xuất thuộc tính Hưởng thụ, vui vẻ và khơi gợi để đo lường 

HATC của điểm đến Gainesville, Florida, Mỹ; Qu và cs [138] sử dụng thang đo Dễ chịu 

- khó chịu và Thú vị - nhàm chán để đánh giá HATC của Oklahoma, Mỹ; và Stylidis và 

cs [152] lựa chọn Thư giãn - căng thẳng, Vui vẻ - không vui vẻ; Thú vị - nhàm chán và 

Sinh động - trầm ổn để xem xét HATC của du khách đối với điểm đến Eilat, Israel. 

Ở trong nước, Nhu và cs [6] sử dụng các thuộc tính Điểm đến thú vị, hấp dẫn, dễ 

chịu để đo lường HATC điểm đến Việt Nam. Với các tác giả khác, mặc dù sử dụng 

thuộc tính Bầu không khí du lịch [14], [18], Hình ảnh tâm lý (bầu không khí yên bình, 

sự mến khách, không gian yên tĩnh và thân thiện) [115], và Tâm linh, an toàn, thân thiện 
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[9] để đo lường HADD nhưng chưa làm rõ vai trò của chúng như là nhân tố tình cảm 

độc lập trong quan hệ với HADD du lịch. 

Song song với việc xác định các thuộc tính của HANT và HATC, một số nghiên 

cứu thực hiện đo lường mối quan hệ giữa chúng như Lin và cs [116], Wang và Hsu [165] 

và Stylidis và cs [152]; một số khác bỏ qua mối quan hệ này như Nhu và cs [6], Artuger 

[30], Qu và cs [138] nên kết quả nghiên cứu chưa thể hiện vai trò thúc đẩy của HANT 

đối với HATC. Đây là điểm cần được khai thác trong luận án của tác giả.  

Từ kết quả phân tích mục 1.2.4.1 và 1.2.4.2, tác giả tổng lược các nhóm thuộc tính 

chủ yếu của HANT và HATC trong đo lường HADD du lịch ở Bảng 1.5.  

Tóm lại, kết quả tổng hợp và phân tích các thuộc tính HANT và HATC của điểm 

đến du lịch ở trong và ngoài nước cho thấy, các thang đo hình ảnh luôn gắn với những 

đặc trưng riêng của mỗi điểm đến. Thêm vào đó, phụ thuộc cách tiếp cận các thành phần 

hình ảnh và kết quả kiểm định thang đo nên số lượng và tên gọi các nhóm thuộc tính 

hình ảnh có sự khác nhau nhất định. Vì vậy không thể có một thang đo thống nhất cho 

mọi HADD đến là khoảng trống mà các nghiên cứu về sau cần tiếp tục khỏa lấp.  

Bảng 1.5. Thuộc tính chủ yếu của hình ảnh nhận thức và hình ảnh tình cảm  

Hình ảnh nhận thức Hình ảnh tình cảm 

1. Sức hấp dẫn du lịch  
1.Thú vị - Nhàm chán 

2. Cơ sở hạ tầng du lịch 

3. Giải trí và hoạt động du lịch về đêm  
2. Hài lòng - Không hài lòng 

4. Bầu không khí  

5. Môi trường du lịch 
3. Thoải mái - Căng thẳng 

6. Khả năng tiếp cận 

7. Người dân   

4. Sôi động - Buồn ngủ 8. Ẩm thực  

9. Khác… 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2017) 

1.2.4.3. Các thuộc tính của hình ảnh tổng thể  

Song song với việc xem HATT là một thành phần trong mô hình nghiên cứu 

HADD và đóng vai trò trung gian trong mối quan hệ giữa HANT và HATC với ý định 

của du khách, các thuộc tính của HATT được thiết lập. 

Trong các nghiên cứu trước đây, HATT được thiết lập thông qua một tập hợp thuộc 

tính và được đánh giá bằng thang đo Likert hoặc thang đo chênh lệch ngữ nghĩa [43], 

được ước tính bằng giá trị trung bình hoặc tổng điểm của các thuộc tính [64], [99], [134]. 
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Cách đo lường này thể hiện, HATT điểm đến hình thành từ kết quả đánh giá về nhận 

thức và tình cảm của du khách [155] hay là tổng số ấn tượng về HANT, HATC và hình 

ảnh độc đáo [138].  

Việc xác định tập hợp các biến đo lường HATT thông qua bảng hỏi phi cấu trúc 

được thực hiện theo đề xuất của Enchter và Richie [64], cụ thể các thuộc tính được nhận 

biết từ 20% du khách trở lên được xem là HATT. Đồng ý với đề xuất trên, Jenskin [99] 

và Pike [134] áp dụng phương pháp này trong nghiên cứu của mình. 

Trong khi đó, với quan điểm không thực hiện phân tích sâu về cấu trúc HADD [43], 

giá trị trung bình hay tổng số điểm của các thuộc tính hình ảnh không được coi là phép đo 

đầy đủ của HATT khi các thuộc tính được hình thành dựa trên sự kết hợp phương pháp 

cấu trúc và phi cấu trúc [42]. Một số nghiên cứu dùng 1 biến duy nhất đo lường HATT, 

thể hiện: “Đánh giá chung hình ảnh tổng thể điểm đến xxx”, “Hình ảnh tổng thể điểm đến 

xxx là” [38], [41], [138] hay“Bạn sẽ mô tả hình ảnh điểm đến xxx là” [43], [152].  

Với nghiên cứu của luận án, không chỉ kế thừa thang đo HATT của Baloglu và 

McCleary [38], Beerli và Martin [41], Bigne và cs [43], Qu và cs [138] và Stylidis và 

cs [152], luận án phát triển thang đo HATT theo quan điểm, HATT là thuật ngữ được 

khái quát hóa gồm cả các thành phần nhận thức và tình cảm [66] và được ước tính dưới 

dạng trung bình hoặc tổng điểm các thuộc tính [64], [99], [134].  

Việc xác định tập hợp thuộc tính để đo lường HATT dựa trên 3 lý do (1): song 

song với việc xem xét ảnh hưởng của HADD du lịch tới ý định trở lại của du khách, 

luận án tập trung phân tích sâu cấu trúc của HADD nhằm xác định các yếu tố cấu thành 

HADD du lịch TTH; (2) HATT phải được đánh giá dựa trên những nhận thức khái quát 

nhất về HANT và HATC, bởi đây là hình ảnh được du khách liên tưởng ngay khi điểm 

đến được nhắc đến; và (3) khi xem xét HATT là một thành phần trong mô hình nghiên 

cứu, phân tích nhân tố khẳng định (CFA) là một trong những phương pháp được sử 

dụng. Vì vậy, tránh gặp các vấn đề trong phân tích CFA đối với mẫu nhỏ và tránh tình 

trạng khó có thể ước tính tương quan lỗi đo lường đối với các nhân tố chỉ có hai chỉ số, 

thang đo tối thiểu 3 biến/nhân tố là đề nghị cần tuân thủ [105].  

1.2.5. Phương pháp xây dựng thang đo hình ảnh điểm đến du lịch 

Nghiên cứu HADD du lịch thường dựa trên sự kết hợp của phương pháp định tính 

và định lượng. Trong đó, phương pháp định tính đóng vai trò chủ đạo trong việc xây 

dựng tập hợp thuộc tính hình ảnh cho từng điểm đến du lịch. 
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Khi phân tích phương pháp đo lường HADD của các nghiên cứu trước năm 1990, 

Echtner và Ritchie [63] nhận thấy, chỉ sử dụng bảng hỏi cấu trúc trong nghiên cứu định 

lượng để đo lường HADD có một số hạn chế như: không thiết lập được một tập hợp 

thuộc tính đầy đủ của mỗi điểm đến do có những thuộc tính sử dụng cho điểm đến này 

những không phù hợp cho những điểm đến khác; không thể có được trọn vẹn các thành 

phần tổng thể cũng như không thể đo lường hết các thuộc tính tâm lý; việc lựa chọn và 

xây dựng các thuộc tính nhận thức thường ảnh hưởng bởi ý kiến chủ quan của người 

nghiên cứu; và thực hiện đo lường HADD theo các thuộc tính riêng biệt, hoặc theo ấn 

tượng tổng thể không thể mang lại hình ảnh khác biệt, gắn với đặc trưng của điểm đến. 

Xuất phát từ đó, Echtner và Ritchie [63] đề xuất, đo lường HADD cần phải kết 

hợp giữa các thuộc tính riêng biệt và ấn tượng tổng thể, các đặc điểm chức năng và đặc 

điểm tâm lý. Sự kết hợp này không chỉ hướng tới thông tin chung cho mọi điểm đến mà 

còn đạt được thông tin riêng về những đặc điểm độc đáo của từng điểm đến. Thêm vào 

đó, để cung cấp một ấn tượng toàn diện hơn về hình ảnh, cần sự kết hợp giữa phương 

pháp phi cấu trúc trong nghiên cứu định tính và phương pháp cấu trúc trong nghiên cứu 

định lượng để thiết kế công cụ đo lường hình ảnh. Phương pháp phi cấu trúc là sử dụng 

những câu hỏi mở để phát triển một danh sách thuộc tính của HADD mà không bị ảnh 

hưởng bởi sự thiên vị, chủ quan của người nghiên cứu; phương pháp cấu trúc là sử dụng 

các thang đo chuẩn hóa để đo lường HADD [63], [64].  

Đồng ý với quan điểm trên, Pike [134], [136] xác nhận, phần lớn các nghiên cứu 

sử dụng bảng hỏi cấu trúc dựa trên tập hợp thuộc tính được đề xuất từ chủ ý của người 

nghiên cứu để thu thập dữ liệu, do đó thông tin thu được có thể không tin cậy, không 

phù hợp với điểm đến, không quan trọng đối với du khách hoặc có những thuộc tính cần 

thiết đã bị bỏ qua. Để hạn chế những vấn đề trên, sự kết hợp nghiên cứu định tính và 

định lượng trong đo lường HADD là rất cần thiết. Trong đó, nghiên cứu định tính là sử 

dụng các phương pháp như bảng hỏi phi cấu trúc dành cho du khách, phỏng vấn sâu, 

thảo luận nhóm, ý kiến chuyên gia để xác định các thuộc tính của HADD; nghiên cứu 

định lượng nhằm đánh giá cấu trúc của HADD được xác lập. 

Phương pháp đo lường HADD du lịch được đề xuất bởi Echtner và Ritchie [63] đã 

cung cấp một thang đo đáng tin cậy và hợp lý hơn so với các nghiên cứu trước đó. Sau 

đề xuất này, các công trình nghiên cứu cùng chủ đề vận dụng kết hợp nghiên cứu định 

tính và nghiên cứu định lượng tăng lên nhanh chóng [158].  
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Tasci và cs [158] nhận thấy, sự kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và 

nghiên cứu định lượng thường được thực hiện trong các nghiên cứu HADD du lịch gồm 

thành phần nhận thức và tình cảm. Trong đó, thành phần nhận thức là những hiểu biết 

thực tế khách quan tại điểm đến, còn thành phần tình cảm là những cảm xúc chủ quan 

của cá nhân đối với điểm đến. Do đó tác giả nhấn mạnh, các thuộc tình của hai thành 

phần trên cần được xác lập thông qua sự tự do liên tưởng của du khách.    

Mặc dù vai trò của du khách trong quá trình xác lập thang đo HADD được nhấn 

mạnh [63], [64], [134], [136], [158], nhưng thực tế nghiên cứu cho thấy, với hạn chế về 

nguồn nhân lực và chi phí, một số tác giả thiết lập thang đo HADD dựa vào kết quả tổng 

hợp tài liệu [38], [41], [152], một số khác kết hợp giữa kết quả tổng hợp tài liệu và thảo 

luận nhóm [44], [47], [114] và chỉ một số ít các nghiên cứu kết hợp giữa các phương 

pháp nêu trên với bảng hỏi phi cấu trúc dành cho du khách [18], [53], [138].  

Chỉ ra sự cần thiết khi kết hợp bảng hỏi phi cấu trúc trong nghiên cứu định tính và 

bảng hỏi cấu trúc trong nghiên cứu định lượng để tìm ra tập hợp thuộc tính phù hợp với 

HADD, Jenkins [99] phân tích ưu và nhược điểm của hai phương pháp trên (Bảng 1.6). 

Bảng 1.6. Sự khác nhau giữa phương pháp phi cấu trúc và cấu trúc 

Chi tiết PP phi cấu trúc (Unstructured) PP cấu trúc (Structured) 

1. Mô tả 

- Người trả lời tự do miêu tả những ấn 

tượng của mình về điểm đến 

- Dữ liệu được thu thập từ người tham 

gia phỏng vấn/ thảo luận 

- Sử dụng kỹ thuật sắp xếp và phân loại 

để phân chia nhóm thuộc tính hình ảnh 

- Các thuộc tính hình ảnh phổ biến được 

tập hợp thành một công cụ chuẩn hóa 

- Xác định tỷ lệ người được phỏng 

vấn theo từng thuộc tính tại mỗi điểm 

đến du lịch, từ đó tạo thành dữ liệu 

hình ảnh điểm đến đó.  

2. Phương 

pháp 

Thảo luận nhóm, sử dụng câu hỏi mở, 

phân tích nội dung, mạng tiết mục 

Thường có sự phân biệt về ngữ nghĩa 

hoặc sử dụng thang đo likert. 

3.Ưu 

điểm 

- Dễ đo lường đầy đủ các thuộc tính của 

HADD 

- Hạn chế sai số trong phỏng vấn 

- Hạn chế việc thiếu sót các thuộc tính 

quan trọng của hình ảnh điểm đến  

- Dễ quản lý dữ liệu thuộc tính 

- Đơn giản khi thực hiện mã hóa 

- Thuận lợi khi sử dụng các pp phân 

tích thống kê để xác định kết quả 

- Thuận lợi khi so sánh các điểm đến. 

4. Nhược 

điểm 

- Chi tiết các thuộc tính từ người được 

phỏng vấn có khoảng biến động lớn 

- Hạn chế trong phân tích thống kê 

- Phân tích so sánh bị hạn chế 

- Khó kết hợp các đặc điểm tổng thể 

của hình ảnh.  

- Thuộc tính sử dụng đồng nhất, 

hướng người trả lời suy nghĩ về 
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những thuộc tính của hình ảnh điểm 

đến đã được xác định từ trước. 

- Có thể bỏ lỡ một số thuộc tính quan 

trọng của mỗi điểm đến.  

(Nguồn: Jenkins [99]) 

Trong nghiên cứu HADD, phương pháp định tính nhằm tìm ra các thuộc tính hình 

ảnh phù hợp với điểm đến thông qua kết hợp kết quả tổng hợp tài liệu với vận dụng bảng 

hỏi phi cấu trúc trong thảo luận nhóm, khảo sát du khách, ý kiến chuyên gia [136]. Khi 

thực hiện khảo sát du khách, những thuộc tính có nhận thức của 10% du khách trở lên 

sẽ đưa vào thang đo HADD, làm cơ sở cho nghiên cứu định lượng [99]. 

Thực hiện thu thập thông tin từ du khách, Echtner và Ritchie [63], [64] sử dụng ba 

câu hỏi mở để xác định tập hợp thuộc tính chức năng (hữu hình), các thuộc tính tâm lý 

(vô hình) và các thuộc tính độc đáo của HADD. 

Thứ nhất, Những đặc điểm hoặc hình ảnh nào xuất hiện trong tâm trí của Ông/bà 

khi nghĩ X là một điểm đến du lịch? 

Với câu hỏi này, du khách liên tưởng tự do về điểm đến và tự mô tả hình ảnh được 

trải nghiệm như: danh lam thắng cảnh, công trình kiến trúc hay trung tâm mua sắm. Kết 

quả trả lời thường tập trung vào thuộc tính chức năng, do đó để khai thác các thuộc tính 

tâm lý của HADD như bầu không khí, tâm trạng, câu hỏi thứ hai được sử dụng. 

Thứ hai, Ông/ bà hãy mô tả bầu không khí hay tâm trạng mà ông bà đã cảm nhận 

được khi đi du lịch ở X?   

Kết quả của câu trả lời này thường tập trung vào sự vui vẻ, thư giãn, nhàm chán. 

Sự kết hợp câu hỏi thứ nhất và thứ hai sẽ giúp người nghiên cứu xác định HATT của 

điểm đến được định hình như thế nào trong tâm trí của du khách.  

Để phân biệt HADD này với HADD du lịch khác, xác định các đặc điểm nổi bật 

hay những đặc trưng riêng có của mỗi hình ảnh thông qua thuộc tính độc đáo, duy nhất 

tạo nên ấn tượng, cảm xúc riêng của du khách là rất cần thiết, vì vậy Echtner và Ritchie 

[63], [64] thiết kế câu hỏi mở thứ ba. 

Thứ ba, Ông/bà vui lòng liệt kê những khác biệt hoặc điểm hấp dẫn du lịch độc 

đáo khi nghỉ về điểm đến X?  

Từ đề xuất trên, một số nghiên cứu đã vận dụng 3 câu hỏi mở để thiết lập các thuộc 

tính của HADD du lịch, chẳng hạn Lin [114] thông qua thảo luận nhóm đã thu được 27 

thuộc tính HANT từ câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ ba, 4 cặp thuộc tính phản ánh HATC 
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của điểm đến Đài Loan từ câu hỏi thứ hai; Thủy [18] sử dụng bảng hỏi phi cấu trúc với 

3 câu hỏi mở để khảo sát 250 du khách quốc tế đến Đà Nẵng và xác định được 25 thuộc 

tính mô tả HADD Đà Nẵng và 5 thuộc tính về cảm xúc của du khách đối với điểm đến 

này; vận dụng linh hoạt bảng hỏi phi cấu trúc trong thảo luận nhóm hay khảo sát du 

khách, khảo sát chuyên gia, một số nghiên cứu đã xác lập các thuộc tính HADD cho bối 

cảnh cụ thể như Đức [2], Loan [4], Chen và Kerstetter [50], Cheng [53], Qu và cs [138] 

và Tapachai và Waryszak [157]. Nhìn chung, các nghiên cứu sử dụng bảng hỏi phi cấu 

trúc thường thiết lập được các thuộc tính hình ảnh phù hợp với từng điểm đến hơn so 

với các nghiên cứu chỉ sử dụng phương pháp tổng hợp tài liệu [136].   

Tóm lại, sử dụng ba câu hỏi mở để thu thập các thuộc tính hình ảnh phù hợp với 

một điểm đến có ý nghĩa thiết thực bởi các thuộc tính được hình thành khách quan thông 

qua sự tự do liên tưởng của du khách về điểm đến. Vì vậy, chúng khắc phục được những 

hạn chế trong xây dựng thang đo HADD [63], [64], [134], [136]. Tuy nhiên, trong quá 

trình sử dụng các câu hỏi mở để thu thập thông tin, du khách có xu hướng tập trung vào 

các nhận thức về Phong cảnh, Văn hóa hay Truyền thống của một điểm đến mà thường 

bỏ qua những yếu tố “đủ” trong du lịch như Giao thông, Dịch vụ lưu trú, Nhân lực du 

lịch. Do đó, để có một tập hợp thuộc tính đầy đủ về HADD, cần kết hợp thêm phương 

pháp thảo luận nhóm và ý kiến chuyên gia khi thiết lập thang đo HADD du lịch. 

1.3. Ý ĐỊNH QUAY TRỞ LẠI CỦA KHÁCH DU LỊCH  

1.3.1. Quan điểm cơ bản về ý định  

Ý định là một quá trình cần thiết của bất kỳ hình thức biểu hiện hành vi nào, đó là 

một ý định được thể hiện trước khi một hành vi thực tế được thông qua [68]; là xác suất 

chủ quan của một cá nhân trong việc thiết lập các hành vi thực tế của mình [22].  

Ý định đóng vai trò quan trọng trong dự đoán hành vi có thể có của người tiêu 

dùng, là biểu hiện quan trọng trong quá trình ra quyết định, biểu hiện này thường được 

đề cập cho dù hành vi thực tế có xảy ra hay không [32], [33]. Ajzen [24] nhận thấy, có 

một sự kết nối rất lớn giữa ý định và hành vi thực tế, vì vậy xác định ý định là cách tốt 

nhất để dự đoán hành vi thực tế của cá nhân. 

* Trong quá trình tiêu dùng sản phẩm, khi xem xét mối quan hệ giữa ý định và 

hành vi thực tế, Zeithaml và cs [172] cho rằng, ý định được coi là định hướng để một 

công ty đạt được thành công trong quá trình giữ khách hàng của mình. Khi người tiêu 

dùng đánh giá tích cực về các sản phẩm và dịch vụ của công ty, họ sẽ tự động có được 
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ấn tượng tốt về nó. Song song với việc mua thêm các sản phẩm và dịch vụ, khách hàng 

sẽ giới thiệu chúng cho người khác. Ngược lại, khi người tiêu dùng không hài lòng về 

sản phẩm và dịch vụ, họ sẽ thường xuyên phàn nàn và giảm mua hàng tại công ty, đến 

một thời điểm nhất định sẽ chuyển sang mua sắm ở một nơi khác.  

Như vậy, hành vi thực tế có thể được dự đoán từ ý định, kết quả của một dự đoán 

chính xác được biểu hiện qua hành vi tiêu dùng thực tế [35]. Do đó, có thể sử dụng ý 

định như là một biến để dự đoán hành vi thực tế của người tiêu dùng [22]. 

* Trong du lịch, ý định của du khách được biểu hiện ở ba giai đoạn: (i) trước khi 

viếng thăm, (ii) trong quá trình viếng thăm và (iii) sau khi viếng thăm [139], [168]. Giai 

đoạn đầu tiên, từ các thông tin và HADD có được, du khách sẽ hình thành ý định lựa 

chọn điểm đến và ý định này có thể sẽ trở thành hành vi viếng thăm thực tế trong giai 

đoạn tiếp theo; trong quá trình trải nghiệm du lịch, phụ thuộc vào mức độ hài lòng, du 

khách có thể hình thành ý định du lịch của mình trong tương lai; và ở giai đoạn cuối 

cùng, với các trải nghiệm đã có, du khách sẽ có những đánh giá về điểm đến. Kết quả 

này sẽ góp phần hình thành ý định quay trở lại hay giới thiệu điểm đến cho người khác.  

Tương tự, Chen và Tsai [52] cho rằng, ý định của du khách thể hiện qua ba giai 

đoạn: (i) Lựa chọn điểm đến để tham quan, (ii) Đánh giá về sau và (iii) Ý định trong 

tương lai. Trong đó, lựa chọn điểm đến để tham quan thường là ý định của du khách 

đến lần đầu; các đánh giá về sau là giá trị cảm nhận hay sự hài lòng của du khách về 

những trải nghiệm du lịch tại điểm đến; còn ý định trong tương lai đề cập đến ý định 

của du khách về lựa chọn điểm đến tiếp theo, cụ thể là sự sẵn lòng quay trở lại, giới 

thiệu điểm đến cho người khác hay chọn điểm đến mới. 

Như vậy, ý định trong du lịch được biểu hiện qua ý định thăm viếng, ý định trở lại 

và giới thiệu cho người khác. Từ đó, có thể phân chia thành: du khách đến lần đầu là 

những người lần đầu tiên tới một điểm đến; du khách trở lại là những người đã đến thăm 

viếng một nơi ít nhất hai lần [109].  

 Nhiều nghiên cứu đã chứng minh sự hài lòng, lòng trung thành, giá trị cảm nhận, 

chất lượng điểm đến và HADD ảnh hưởng tới YDTL của du khách. Trong đó, HADD 

được xem là một yếu tố và động lực quan trọng để thu hút ý định này [43], [52].  

Trong phạm vi nội dung nghiên cứu, luận án tập trung phân tích ảnh hưởng của 

HADD du lịch tới ý định của du khách. Thuật ngữ "ý định" chỉ đề cập đến dự định sẵn 

lòng trở lại sau khi du khách đã và đang trải nghiệm du lịch tại một điểm đến. 
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1.3.2. Ý định trở lại của khách du lịch 

Khi bàn luận về hoạt động du lịch, Li và cs [113] cho rằng, hoạt động du lịch là sự 

tìm kiếm những trải nghiệm mới lạ và khác biệt với những trải nghiệm quen thuộc đã 

có ở nhà. Ngược lại, nhiều du khách rất thích thú khi lặp lại những trải nghiệm quen 

thuộc và một số khác lại thích tráo đổi sự quen thuộc giữa môi trường ở nhà với sự quen 

thuộc của kỳ nghỉ đã có tại một điểm đến [69]. Do đó, tìm kiếm sự quen thuộc thông 

qua hoạt động du lịch lặp lại càng trở nên rõ nét hơn, được biểu hiện qua nhiều nghiên 

cứu về ý định thăm viếng trở lại của du khách hơn hai thập kỷ qua [43], [52], [138].  

Ý định thăm viếng trở lại là sự sẵn lòng trở lại một điểm đến mà du khách đã trải 

nghiệm [107], hay đó là khả năng du khách trở lại thăm viếng một điểm đến được xác 

định trong một khoảng thời gian cụ thể [169]. Chủ đề này được quan tâm bởi 2 lý do sau: 

Thứ nhất, nghiên cứu ý định thăm viếng trở lại là cơ sở quan trọng cho các quyết 

định của nhà quản lý du lịch. 

Tiền đề quan trọng của ý định thăm viếng trở lại xuất phát từ sự hài lòng, từ giá trị 

cảm nhận, trải nghiệm du lịch đã có, lòng trung thành hay từ HADD [44], [52], [107], 

[138]. Đối với sự hài lòng và lòng trung thành, đây được xem là tiêu chuẩn để đo lường 

YDTL của du khách. Nói cách khác, YDTL là kết quả cụ thể, biểu hiện ở mức độ cao 

của sự hài lòng hay lòng trung thành của du khách đối với điểm đến. Do đó, thực hiện 

nghiên cứu các yếu tố làm gia tăng YDTL là rất quan trọng và hữu ích cho các nhà tiếp 

thị và doanh nghiệp du lịch trong việc đề xuất chiến lược phát triển điểm đến du lịch 

mang tính cạnh tranh và có khả năng thu hút du khách nhiều hơn. 

Cùng với sự hài lòng và lòng trung thành, giá trị cảm nhận về HADD và sức hấp 

dẫn của một HADD cũng sẽ góp phần thúc đẩy hoặc giảm bớt YDTL của du khách [43], 

[138]. Vì vậy, xác định các yếu tố tạo nên HADD đặc trưng, có vai trò quyết định tới 

YDTL của du khách là thực sự có ý nghĩa trong việc cung cấp những lợi thế khác biệt 

của một điểm đến du lịch, là cơ sở quan trọng cho các tổ chức quản lý điểm đến thực 

hiện giải pháp thu hút, làm hài lòng và lưu giữ khách hàng trung thành. 

Thực tế cho thấy, có nhiều yếu tố khác nhau tác động đến YDTL của du khách 

trong từng bối cảnh khác nhau. Tất cả chúng đều có ý nghĩa cho quyết định của nhà 

quản lý du lịch bởi hiểu được ý định du lịch và các yếu tố quyết định đến nó, các nhà 

quản lý điểm đến sẽ biết rõ hơn về cách xây dựng một HADD hấp dẫn, đồng thời tăng 

cường nỗ lực tiếp thị để tối đa hóa các nguồn tài nguyên du lịch [52]. 



 

 
 
 

35 

Thứ hai, sự trở lại của du khách sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho các điểm đến 

Nhiều điểm đến du lịch dựa vào sự trở lại của du khách bởi du khách sẽ sẵn sàng chi trả 

nhiều tiền hơn khi họ cảm nhận được chất lượng dịch vụ tốt hơn. Nếu những mong đợi của 

du khách được đáp ứng thì khả năng trở lại điểm đến của họ càng cao [98], [109]. 

Chứng minh vai trò của việc thăm viếng trở lại đối với một điểm đến, Oppermann 

[131] so sánh hành vi tiêu dùng của du khách đến lần đầu và du khách trở lại. Kết quả 

cho thấy, du khách trở lại có xu hướng thăm viếng ít điểm du lịch hơn nhưng thời gian 

lưu trú kéo dài hơn so với du khách đến lần đầu. Một số nghiên cứu đã xác nhận, du 

khách đến lần sau có xu hướng giới thiệu cho người khác và ở lại lâu hơn, thích các hoạt 

động như mua sắm, ăn uống, thăm bạn bè, người thân và tiêu tốn nhiều thời gian hơn 

cho kỳ nghỉ nhưng sẽ ít thăm viếng các điểm tham quan hơn [67], [109], [132]. Đối với 

du lịch, kéo dài thời gian lưu trú và tăng cường các hoạt động của du khách là chìa khóa 

thành công trong việc nâng cao kết quả hoạt động kinh doanh của một điểm đến. 

Khẳng định ý nghĩa kinh tế đạt được từ các hoạt động thăm viếng trở lại của du 

khách, Gitelson và Crompton [74] và Opperman [131] cho rằng, sự thăm viếng trở lại 

là rất quan trọng trong việc ổn định doanh thu và duy trì lượng khách tại các điểm đến; 

thu hút khách hàng trở lại có hiệu quả về mặt chi phí hơn là giành được những khách 

hàng mới vì các chi phí quảng cáo để thu hút du khách quay trở lại ít hơn so với du 

khách đến lần đầu [109], [166]; hay du khách quay trở lại có ý nghĩa trong việc tăng 

doanh thu tại các điểm du lịch và tiết kiệm chi phí [97].  

Định lượng mối quan hệ giữa việc quay trở lại của du khách với lợi nhuận, 

Reichheld và Sasser [141] chứng minh, công ty có thể tăng lợi nhuận gần 100% bằng 

cách giữ lại hơn 5% khách hàng của mình; Mat Som và cs [122] nêu rõ, nếu tăng 2% 

lượng du khách trở lại sẽ mang đến hiệu quả về mặt lợi nhuận tương ứng với việc cắt 

giảm 10% chi phí; Hsu và cs [87] khẳng định, giữ gìn khách hàng trung thành sẽ mang 

lại đóng góp quan trọng về lợi nhuận cho các doanh nghiệp. 

Như vậy, các nghiên cứu về ý định trở lại của du khách đều nhận thức được vai trò 

quan trọng của chúng dưới góc độ quản lý và kinh tế. Tuy nhiên, hàm ý của các nghiên 

cứu trên không có nghĩa là khách du lịch trở lại sẽ quan trọng hơn khách du lịch đến lần 

đầu bởi trên thực tế, tất cả chúng đều có đóng góp ý nghĩa cho sự phát triển du lịch.  

Có thể thấy, YDTL của du khách được xem như là phần mở rộng của sự hài lòng 

[161]. Sự quan tâm của các nhà nghiên cứu về YDTL của du khách đã khẳng định, đây 

là khái niệm có giá trị để dự đoán các hành vi trong tương lai. Vì vậy nghiên cứu mối 
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quan hệ giữa HADD và YDTL của du khách càng có ý nghĩa đối với sự phát triển hoạt 

động kinh doanh của một điểm đến. 

1.3.3. Thang đo ý định trở lại của khách du lịch 

Ý định trở lại thể hiện sự hài lòng ở mức độ cao hay đó là những chỉ báo của lòng 

trung thành về hành vi và thái độ của khách hàng đối với một dịch vụ cụ thể [161]. Trong 

du lịch, đo lường YDTL được thể hiện bằng các câu hỏi trực tiếp và gián tiếp về ý định 

trong tương lai của du khách (Bảng 1.7). 

Bảng 1.7. Thang đo ý định trở lại của du khách trong một số nghiên cứu 

Tác giả Thang đo 

1. Bigne và cs [43]; 

Chen và Tsai [52] 

1.Tôi có ý định quay lại điểm đến du lịch X 

2. Tôi có ý định giới thiệu điểm đến X cho người khác 

2. Chi và Qu [138] 

1. Tôi sẽ trở lại du lịch thành phố X 

2. Tôi sẽ giới thiệu cho người khác du lịch thành phố X 

3. Tôi sẽ nói tốt về du lịch thành phố X với người khác 

3. Loureiro và cs [117] 

1. Tôi sẽ nói tốt về dịch vụ nghỉ ngơi tại X cho người khác 

2. Tôi sẽ giới thiệu điểm đến X cho ai cần lời khuyên của tôi 

3. Tôi sẽ khuyến khích người thân và bạn bè đến du lịch tại X 

4. Kỳ nghỉ tới tôi nhất định sẽ quay lại X 

5. Tôi sẽ tiếp tục đến X cả khi giá chổ ở tăng 

6. Tôi sẵn sàng trả mức giá cao hơn để đến X hơn là nơi khác 

4. Lee [110] 

1. Tôi sẵn sàng trở lại điểm đến X 

2. X là điểm đến được lựa chọn đầu tiên trong kỳ nghỉ của tôi 

3. Tôi sẽ giới thiệu điểm đến X cho người khác 

4. Tôi sẽ giới thiệu tích cực điểm đến X cho người khác 

5. Kim [102];  

Thanh [14] 

1. Tôi sẽ trở lại du lịch tại X trong 3 năm tới 

2. Tôi sẽ giới thiệu về du lịch ở X cho bạn bè và người thân 

3. Tôi sẽ giới thiệu du lịch đến X khi ai đó cần lời khuyên của 

tôi trong việc chọn một điểm đến 

4. Tôi có khả năng cao sẽ trở lại X trong 3 năm tới 

5. Tôi sẽ nói tích cực về chuyến thăm X cho người khác 

6. Tôi có kế hoạch thăm lại X trong tương lai gần   

6. Mohamad và cs [126] 

1. Tôi sẽ giới thiệu những điều tích cực về X cho người khác 

2. Tôi sẽ đề nghị điểm đến X cho bạn bè và người thân 

3. Tôi sẽ khuyến khích bạn bè và người thân du lịch đến X 

4.Tôi sẽ xem X là một sự lựa chọn tham quan trong tương lai 

(Nguồn: tổng hợp của tác giả, 2017) 
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Kết quả tổng hợp bảng 1.7 cho thấy, tuy có sự khác nhau về số lượng câu hỏi trong 

mỗi nghiên cứu nhưng phần lớn đều nhấn mạnh vào (1)Ý định trở lại của bản thân thông 

qua sự khẳng định sẽ trở lại cùng điểm đến trong khoảng thời gian xác định (1-3 năm), 

trở lại trong tương lai hay lựa chọn lại điểm đến cho lần du lịch tiếp theo; (2) Ý định giới 

thiệu cho người khác thể hiện qua các câu hỏi có tính lặp lại như sẽ nói tích cực về điểm 

đến, giới thiệu điểm đến đó cho người thân và bạn bè hay giới thiệu điểm đến khi có 

người cần lời khuyên du lịch. Việc sử dụng nhiều câu hỏi để đo lường một ý định trong 

khoảng thời gian khác nhau thể hiện xác suất chắc chắn hay khẳng định sự hài lòng/ 

không hài lòng của du khách về điểm đến mà họ đã trải nghiệm [102].  

Trong nghiên cứu này, luận án sẽ kế thừa các nhóm câu hỏi tương tự để đo lường 

YDTL của du khách đối với HADD du lịch Huế. Trong đó, lựa chọn ít nhất 3 nhận định 

để đo lường ý định trên nhằm đảm bảo điều kiện tối thiểu 3 thuộc tính/thang đo khi phân 

tích EFA và CFA trong nghiên cứu định lượng.   

1.4. MỐI QUAN HỆ CỦA HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN VỚI Ý ĐỊNH TRỞ LẠI 

CỦA DU KHÁCH  

1.4.1. Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch tới ý định trở lại của du khách  

HADD ảnh hưởng tới nhận thức chủ quan về điểm đến và ý định du lịch về sau 

của du khách [56], [64]. Mối quan hệ giữa HADD và ý định là thuận chiều, thể hiện: 

* Hình ảnh điểm đến tích cực sẽ tác động ý định thăm viếng tích cực của du khách 

Ritticharinuwat và cs [144] xác nhận, du khách nhận thức tích cực về hình ảnh 

điểm đến càng nhiều thì tỷ lệ trở lại điểm đến đó của họ càng cao; Lee và cs [111] cho 

rằng, một HADD tích cực sẽ giúp du khách có nhận thức tốt về những trải nghiệm tại 

các điểm đến, từ đó dẫn đến sự hài lòng cao hơn và có những ý định tích cực hơn; Chen 

và Tsai [52] đã kiểm định mối quan hệ giữa HADD, chất lượng chuyến đi, giá trị cảm nhận, 

sự hài lòng với ý định du lịch. Kết quả cho thấy, HADD và sự hài lòng là hai biến số quan 

trọng ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp và cùng chiều đến ý định du lịch của du khách. 

Marino [119] cho rằng, ảnh hưởng của HADD tới ý định du lịch là một quá trình 

nhận thức gồm ba giai đoạn “ưu tiên”, “thực tế” và “về sau”, thể hiện: trước khi đi du 

lịch, du khách đã có nhận thức về điểm đến “ưu tiên” từ những hình ảnh được hình thành 

bởi “các nguồn thông tin”; khi trải nghiệm thực tế (thời khắc của sự thật), du khách có thể 

đạt được sự hài lòng hay không hài lòng. Nhận thức trong giai đoạn này sẽ có tác động 

cùng chiều đến nhận thức "về sau", tức là sau khi du khách kết thúc hành trình du lịch. 

Matos và cs [121] đã xác định quan hệ giữa HADD với ý định du lịch qua Sơ đồ 1.4. 
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Sơ đồ 1.4. Mối quan hệ của hình ảnh điểm đến với ý định của khách du lịch 

                                        (Nguồn: Matos và cs [121]) 

Giai đoạn trước, là giai đoạn du khách tìm hiểu để lựa chọn một điểm du lịch. 

Lúc này, HADD thúc đẩy quyết định lựa chọn cũng như tạo ra sự mong đợi về điểm đến 

mà họ sẽ trải nghiệm. Những điểm đến có hình ảnh ấn tượng thường có khả năng được 

lựa chọn cao hơn, đồng thời sẽ có tác động đến chi tiêu, độ dài thời gian lưu trú và các 

hoạt động du lịch khác [23]. Tuy nhiên, những trải nghiệm thực tế có thể sẽ không giống 

như mong đợi của du khách [31]. 

Giai đoạn trải nghiệm, du khách trải nghiệm sự lựa chọn của mình qua nhận thức 

về các yếu tố vật chất và yếu tố tâm lý. Sự kết hợp hai nhóm yếu tố này sẽ cung cấp toàn 

diện các thông tin thực tế tại một điểm đến, hay đó là sự kết hợp của các thành phần nhận 

thức và tình cảm để tạo nên một HATT của một điểm đến. Những trải nghiệm thực tế ở 

giai đoạn này sẽ có ảnh hưởng quan trọng tới các quyết định về sau của du khách [42]. 

Giai đoạn phản ánh, là những đánh giá tích cực hay tiêu cực của du khách về 

những trải nghiệm thực tế. Từ đó, họ sẽ hình thành ý định trở lại/ không trở lại, giới 

thiệu/ không giới thiệu điểm đến cho người khác. 

* Ngược lại, hình ảnh điểm đến tiêu cực sẽ cản trở về mặt nhận thức của du khách, 

từ đó có những tác động tiêu cực tới ý định du lịch  

Quyết định đi du lịch 

Trở lại 

Giai đoạn trước  

(Anticipatory stage) 

Hình ảnh điểm đến 

Sự mong đợi 

Giai đoạn kinh nghiệm 

(Experiental stage) 
Thiết lập kỳ nghỉ 

Yếu tố tâm lý Thuộc tính vật chất 

Trải nghiệm tại điểm đến 

Giai đoạn phản ánh 

(Reflective stage) 

Đánh giá HADD 

Tiêu cực (không thỏa mãn) Tích cực (thỏa mãn) 

Không giới thiệu Không trở lại Giới thiệu 

Quyết định du lịch 

Trở lại 
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Trong thực tế, những cản trở về mặt nhận thức là một chiều hướng thường bị bỏ 

quên hoặc chưa được quan tâm đúng mực trong các nghiên cứu về ý định du lịch [91], 

[160]. Chẳng hạn, trong nghiên cứu của Rittichainuwat và cs [144] về HADD du lịch 

Thái Lan, bên cạnh việc xác định những nhận thức tích cực của du khách đối với các 

thuộc tính Danh lam thắng cảnh, Vẻ đẹp tự nhiên, Thủ tục xuất nhập cảnh dễ dàng, Giá 

trị đồng tiền, Nơi nghỉ mát tốt cho trẻ em và gia đình và Dễ dàng tìm kiếm thông tin có 

tác động tích cực đến ý định trở lại và giới thiệu điểm đến cho người khác, tác giả cũng 

tìm thấy những nhận thức tiêu cực về Các vấn đề xã hội và Môi trường du lịch là nguyên 

nhân cản trở YDTL của du khách đối với điểm đến này. Mặc dù xác định được những 

“yếu tố cản trở” nhưng tác giả chỉ dừng lại ở việc nhận diện mà chưa tập trung phân tích 

sâu về chúng; tương tự, các nghiên cứu về mối quan hệ giữa HADD du lịch với ý định 

của du khách ở trong và ngoài nước cho thấy, phần lớn kết quả nghiên cứu chỉ thể hiện 

mối quan hệ tích cực giữa HADD và ý định của du khách (xem Bảng 1.8). 

Bảng 1.8. Một số kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch 

tới ý định trở lại của du khách 

Tác giả Hình ảnh điểm đến du lịch với ý định của du khách Bối cảnh  

1. Court và 

Lupton [59] 

HADD tích cực ảnh hưởng đến sự sẵn lòng trở lại của khách 

du lịch. Những trải nghiệm du lịch và thu nhập ảnh hưởng 

đến sự sẵn lòng trở lại của du khách. 

New Mexico 

2. Bigne và cs 

[43] 

Du khách cảm nhận HADD càng tích cực thì ý định du lịch 

về sau sẽ tốt hơn. Cụ thể, HADD ảnh hưởng trực tiếp tới sự 

sẵn lòng trở lại và giới thiệu điểm đến cho người khác. 

Tây Ban 

Nha 

3. Wei [167] 
Hình ảnh điểm đến ảnh hưởng trực tiếp và tích cực đến 

chất lượng tour du lịch và ý định hành vi du lịch về sau. 

Kenting, Đài 

Loan 

4. Huang và Hsu 

[88] 

Vai trò tích cực của hình ảnh điểm đến trong việc thu hút 

sự trở lại của du khách. 
Đài Loan 

5. Tựu và cs [20] 

Hình ảnh điểm đến tác động thuận chiều; các nhân tố rủi 

ro cảm nhận tác động ngược chiều với sự trở lại và truyền 

miệng của du khách 

Cửa  Lò, 

Nghệ An 

6. Thanh [14] 
Tác động thuận chiều của hình ảnh điểm đến tới lòng trung 

thành của khách hàng 
Nghệ An 

7. Đức [2] 
Hình ảnh điểm đến là 1 trong 2 nhân tố tác động tích cực 

đến sự hài lòng và lòng trung thành của du khách  
Đà Lạt 

8. Loan [4] 
Hình ảnh điểm đến là 1 trong 2 nhân tố tác động tích cực 

đến sự lựa chọn điểm đến của du khách 
Bình Định 

(Nguồn: tổng hợp của tác giả 2017) 
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Như vậy, YDTL của du khách chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, trong đó HADD 

được xem là một trong những yếu tố quan trọng và có mối quan hệ thuận chiều với ý 

định trên. Nhằm mục đích làm nổi bật hình ảnh gắn với những đặc trưng và lợi thế về 

nguồn lực du lịch của điểm đến, trong nghiên cứu này, luận án tập trung thiết lập thang 

đo hình ảnh điểm đến tích cực với kỳ vọng gia tăng khả năng thu hút YDTL của du 

khách, không thiết lập các thuộc tính tiêu cực. Tuy nhiên, để có cái nhìn khách quan và 

cơ sở đề xuất hàm ý quản trị, câu hỏi mở sẽ được sử dụng để thu thập thông tin về hình 

ảnh tiêu cực trong thiết kế bảng hỏi khảo sát du khách.  

1.4.2. Phương pháp đo lường hình ảnh điểm đến và mối quan hệ hình ảnh 

điểm đến với ý định trở lại của du khách 

Nghiên cứu HADD trong mối quan hệ với ý định trở lại (YDTL) của du khách 

thường kết hợp giữa phương pháp định tính và định lượng. Trong đó, phương pháp định 

tính được dùng để thiết lập thang đo HADD (Mục 1.2.5), còn phương pháp định lượng 

được sử dụng để đo lường HADD và mối quan hệ giữa HADD với YDTL của du khách. 

* Phương pháp định lượng: theo Byon và cs [47], đối với HADD, phương pháp 

đo lường có sự phát triển nhất định, đặc biệt là đo lường HANT và HATC trong mối 

quan hệ với HATT. Ban đầu, hệ số Cronbach's Alpha và phân tích nhân tố khám phá 

(EFA) là hai kỹ thuật thống kê chủ yếu được tìm thấy trong nghiên cứu của Fakeye và 

Crompton [66], Aksu và cs [26], Hui và Wan [93], Obenour và cs [130], Hosany và cs 

[85]... Hệ số Cronbach's Alpha dùng để thanh lọc và đánh giá thang đo, còn EFA dùng 

để xác định lại số lượng các thuộc tính của HADD so với đề xuất ban đầu và chỉ phù 

hợp để xác định cấu trúc đơn giản giữa các thuộc tính trong một thang đo với khái niệm 

đã có nhưng chưa có khung lý thuyết hoàn chỉnh.  

Khi các khái niệm gắn với khung lý thuyết nghiên cứu về HADD dần hoàn thiện 

thì phương pháp phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để kiểm tra tính hợp lệ của cấu 

trúc và độ tin cậy thang đo sẽ hữu dụng hơn [47]. Tùy theo mục đích nghiên cứu mà các 

phương pháp phân tích như Phương sai (Anova), trung bình (T - test), phân tích nhóm 

(Cluster analysis), phân tích sự khác biệt (Discriminant analysis), phân tích kết hợp 

(Conjoint analysis), mô hình hồi quy tuyến tính đa biến, mô hình Logistic hay mô hình 

cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng để phân tích HADD cũng như mối quan hệ của 

HADD với ý định của du khách.  

Chẳng hạn, trong một số nghiên cứu HADD ở nước ngoài, Chen và Tsai [52] sử 

dụng kỹ thuật EFA, CFA để phân tích HADD Đài Loan; Ritticharinuwat và cs [144] sử 
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dụng phương pháp phân tích phương sai (Anova), kiểm định giá trị trung bình (T- test) 

để xác định sự khác biệt trong đánh giá các yếu tố tạo nên HADD Thái Lan; Artuger 

[30] sử dụng EFA, phân tích tương quan Pearson và phân tích hồi quy để xem xét ảnh 

hưởng của HADD Alanya, Thổ Nhĩ Kỳ tới lòng trung thành của du khách. Ở trong nước, 

Thủy [18] sử dụng CFA để xác định các thuộc tính của HADD Đà Nẵng; Nhu và cs [6] 

sử dụng EFA và mô hình hồi quy nhị phân để xem xét tác động của HADD Việt Nam 

đến dự định trở lại của du khách quốc tế; Tựu và cs [20] sử dụng EFA và mô hình hồi 

quy tuyến tính đa biến để xác định ảnh hưởng của HADD và cảm nhận rủi ro ở khu du 

lịch biển Cửa Lò, Nghệ An đến lòng trung thành của du khách; Quyên [9] sử dụng EFA 

xác định thang đo HADD du lịch Huế; một số nghiên cứu khác sử dụng kiểm định giá 

trị trung bình (T- test), phân tích Phương sai (Anova) để phân tích HADD du lịch Việt 

Nam [3], [95] hay phân tích HADD du lịch Huế [115].  

Đối với các nghiên cứu HADD tiếp cận theo HANT và HATC trong mối quan hệ 

với ý định của du khách, thường thể hiện bằng các mối quan hệ đa chiều như xem xét 

mức độ cấu thành các thành phần hình ảnh (HANT, HATC, HATT), mức độ tác động 

của các thành phần đó đến ý định của du khách. Do đó phương pháp hồi quy Logistic, 

hồi quy tuyến tính đa biến không thể giải quyết được đồng thời các mối quan hệ trên. 

Chi tiết hơn, trong hai thành phần của HADD, HANT là thang đo đa hướng kết hợp với 

thang đo đơn hướng là HATC, hai hình ảnh này là biến độc lập trong mối quan hệ với 

hình ảnh tổng thể (HATT), đồng thời HATT vừa là biến phụ thuộc của hai thành phần 

trên, vừa là biến trung gian trong mối quan hệ với ý định của du khách. Vì vậy, để đo 

lường các mối quan hệ trên, nghiên cứu về HADD có xu hướng kết hợp các phương 

pháp EFA, CFA và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM).   

Việc vận dụng kết hợp các phương pháp EFA, CFA và SEM đã giúp cho nhà 

nghiên cứu xác định được chiều hướng đo lường HADD tốt nhất, đồng thời giải thích 

được các ý định của du khách (ý định đi du lịch, ý định trở lại và giới thiệu cho người 

khác). Đặc biệt với SEM, khá hữu dụng trong việc kiểm tra khả năng dự đoán mối quan 

hệ giữa HADD với ý định của du khách [47]. Điều này được minh chứng qua các nghiên 

cứu ở trong và ngoài nước qua 15 năm như: Đức [2], Loan [4], Thanh [14], Bigné và cs 

[44], Byon và cs [47], Qu và cs [138], Stylidis và cs [152], Zhang và cs [173]... 

* Về thang đo lường HADD: có sự khác nhau nhất định về thang đo sử dụng ở 

bảng hỏi cấu trúc trong nghiên cứu định lượng HADD du lịch. Theo Jenkins [99], thang 

đo Likert 5 hoặc 7 mức độ thường được sử dụng để đánh giá các thuộc tính hình ảnh, 
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trong đó thang đo 5 mức độ được cho là có thể phân biệt sự khác nhau rõ ràng giữa 

nhóm ý kiến không đồng ý và đồng ý; thang đo 7 mức độ thể hiện đánh giá chi tiết hơn 

giữa các nhóm ý kiến của du khách [100]. Tùy thuộc ý nghĩa của từng phần trong cấu 

trúc bảng hỏi, thang đo có sự khác nhau về nội dung và ngữ nghĩa, cụ thể:  

Đối với hình ảnh nhận thức: phần lớn các nghiên cứu sử dụng thang đo Likert 5 

mức độ [30], [138], [173] hoặc 7 mức độ [55], [110], [120], [152]  với “1” - hoàn toàn 

không đồng ý đến “5’’ hoặc “7” - hoàn toàn đồng ý. 

Đối với hình ảnh tình cảm: các nghiên cứu đã thừa kế thang đo 7 mức độ của 

Russel và cs [148] để đánh giá các cặp tình cảm: Khơi gợi - buồn ngủ, Dễ chịu - khó 

chịu, Thú vị - ảm đạm, và Thư giãn - buồn chán [30], [103], [120], [138], [165]. 

Đối với hình ảnh tổng thể: tùy vào cách đặt câu hỏi mà các nghiên cứu có sự điều 

chỉnh ngữ nghĩa, chẳng hạn sử dụng thang điểm 7 với “1” - rất tiêu cực và “7” - rất tích 

cực [41], [138], [155] hay “1”- rất không thuận lợi đến “7- rất thuận lợi, “1” - hoàn toàn 

không đồng ý đến “5” hay “7”- hoàn toàn đồng ý để đánh giá HATT [44], [152], [165].  

Đối với ý định trở lại: thống nhất với sự lựa chọn thang đo 5 hay 7 mức độ, các 

nghiên cứu sẽ có sự vận dụng phù hợp với các nội dung mô tả ý định trở lại của du 

khách. Thuật ngữ sử dụng sẽ thay đổi tương ứng với các phát biểu, chẳng hạn: 1- hoàn 

toàn không có khả năng đến 5 hoặc 7 – hoàn toàn có khả năng hay 1- hoàn toàn không 

đến 5 hoặc 7 – hoàn toàn chắc chắc. 

Tóm lại, để đạt được kết quả tốt trong nghiên cứu HADD, cần có sự kết hợp giữa 

phương pháp định tính và phương pháp định lượng. Đối với nghiên cứu định lượng, khi 

đo lường HADD du lịch và ảnh hưởng của chúng tới ý định của du khách, sự kết hợp 

giữa phương pháp EFA, CFA và SEM được xem là hữu dụng để kiểm tra và đánh giá 

các mối quan hệ đa chiều trên. Các thang đo sử dụng trong thiết kế bảng hỏi cần đa dạng 

và phù hợp với từng phần của nội dung khảo sát. Đây là căn cứ để tác giả thiết kế phương 

pháp nghiên cứu của luận án.  

1.4.3. Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch tới ý 

định của du khách 

Nghiên cứu ảnh hưởng của HADD du lịch tới ý định của du khách được thực hiện 

qua hai bước: (1) thiết lập và đo lường hình ảnh điểm đến; (2) xác định ảnh hưởng hình 

ảnh điểm đến tới ý định của du khách.  

Để thiết lập một HADD tổng thể, thống nhất với quan điểm được trình bày trong 

Mục 1.2.3, các thành phần của HADD gồm HANT, HATC và HATT; Ý định du khách, 
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cụ thể là ý định trở lại được đo lường bằng các câu hỏi trực tiếp, gián tiếp (xem Bảng 

1.7), trên cơ sở đó tác giả tổng hợp các mô hình nghiên cứu theo hướng tiếp cận này. 

Từ năm 1989, Woodside và Lysonski [169] đã đề xuất mô hình ảnh hưởng quá 

trình nhận thức tâm lý tới hành vi của du khách, cụ thể việc ra quyết định của du khách 

là một quá trình nhận thức tâm lý gồm cả mặt nhận thức và tình cảm. Mô hình làm rõ 

về cách thức ảnh hưởng của các biến tâm lý đến việc ra quyết định của du khách, thể 

hiện khi du khách nhận thức tích cực về đối tượng thì có thể hình thành một hành vi tích 

cực [61]. Williams và cs [168] nhấn mạnh, quá trình nhận thức tâm lý chính là xác định 

ảnh hưởng của nhận thức và tình cảm trong việc tạo nên một HADD tổng thể. 

Ủng hộ quan điểm đánh giá HADD toàn diện phải bao gồm đánh giá cả về nhận 

thức và tình cảm của du khách, mô hình nghiên cứu về mối quan hệ giữa HANT, HATC 

tạo nên HATT với ý định của du khách đã được vận dụng nghiên cứu. Chẳng hạn, 

Baloglu [36] xác định, HANT và HATC được đánh giá tích cực sẽ tác động tích cực đến 

ý định thăm viếng của du khách; Baloglu và McCleary [38] xác nhận, vai trò của HANT 

và HATC tác động tới việc du khách sẵn sàng giới thiệu điểm đến cho người khác; 

Tapachai và Waryszak [157] cho rằng, HADD tích cực là một yếu tố quan trọng ảnh 

hưởng đến sự yêu thích điểm đến; Sonmez và Sırakaya [153] nghiên cứu vai trò của 

HANT và HATC trong việc lựa chọn điểm đến của du khách tiềm năng; Hosany và cs 

[85] nghiên cứu mối quan hệ HADD với ý định giới thiệu cho người khác; hay Lee [110] 

xem xét mối quan hệ HADD với ý định du lịch của du khách trong tương lai.  

Tương tự, Lin và cs [116] xác nhận, HANT và HATC là hai thành phần tạo nên 

HATT, HATT sẽ quyết định đến sự yêu thích một điểm đến trong mối quan hệ so sánh 

với các điểm đến khác. “Sự yêu thích” ở đây được xem như là cơ sở của ý định du lịch, 

cụ thể là ý định thăm viếng, ý định trở lại hay giới thiệu cho người khác; và Stylidis và 

cs [152] kiểm định mối quan hệ giữa HANT, HATC với HATT và mức độ ảnh hưởng 

của các thành phần trên tới ý định giới thiệu cho người khác của du khách. 

Trên thực tế, khi xem xét lựa chọn một điểm đến, du khách thường dựa trên các 

thông tin như chất lượng nhà ở, danh lam thắng cảnh, sự thân thiện của nơi đến, bầu 

không khí hay cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, đó chỉ là những thông tin chung, chưa tạo nên 

sự khác biệt so với các điểm đến khác. Do đó, tùy thuộc vào bối cảnh nghiên cứu, một 

số thành phần khác của HADD du lịch được bổ sung, chẳng hạn:  

Qu và cs [138] khẳng định, chỉ sự độc đáo và khác biệt mới thực sự làm cho khách 

hàng đưa ra quyết định cuối cùng về lựa chọn điểm du lịch. Từ đó, tác giả đề xuất 3 
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thành phần HANT, HATC và hình ảnh độc đáo cấu thành HADD, trong đó hình ảnh độc 

đáo là quan trọng nhất để tạo nên sự khác biệt giữa các điểm trong tâm trí của du khách, 

đồng thời là yếu tố cơ bản để xây dựng thương hiệu điểm đến. 

Mặt khác, từ nhận thức HATT điểm đến không chỉ ảnh hưởng đến quá trình lựa 

chọn điểm đến mà còn ảnh hưởng đến ý định du lịch của du khách, trong đó ý định trở 

lại và giới thiệu tích cực cho người khác biểu hiện sự thành công của một HADD [31], 

[43], Qu và cs [138] thiết lập mô hình ảnh hưởng HADD tới ý định trở lại và truyền 

miệng của khách du lịch. Với lập luận tương tự và nhằm làm nổi bật đặc trưng riêng 

thành phố lịch sử Iranian, Hanzaee và cs [82] đã bổ sung thêm hình ảnh lịch sử và hình 

ảnh độc đáo trong nghiên cứu HADD của mình.  

Như vậy, mô hình ảnh hưởng HADD tới ý định của du khách được xem xét bởi sự 

tác động của nhiều yếu tố và qua nhiều giai đoạn. Điểm chung của các nghiên cứu là tập 

trung vào hai thành phần HANT và HATC, đồng thời nhấn mạnh sự tác động tích cực 

của hai thành phần này lên HATT. Đây là nền tảng tạo ra ý định tích cực của du khách 

về sau. Trong mối quan hệ với ý định du lịch, một HADD thành công được hiện thực 

hóa qua ý định trở lại điểm đến của du khách, biểu hiện mức độ cao của lòng trung 

thành. Vì vậy mô hình này được vận dụng rộng rãi trong nhiều bối cảnh nghiên cứu.  

* Song song với việc nghiên cứu ảnh hưởng HADD tới ý định du lịch của du khách, 

sự khác biệt trong đánh giá theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du lịch của du 

khách cũng được xem xét.  

Beerli và Martin [42] cho rằng, đặc điểm nhân khẩu (giới tính, độ tuổi, trình độ học 

vấn, tình trạng nghề nghiệp, hôn nhân, thu nhập…) ảnh hưởng khác nhau đến đánh giá 

nhận thức và tình cảm của du khách về HADD. Trên thực tế, bối cảnh nghiên cứu  khác 

nhau thì sự khác biệt trong đánh giá theo đặc điểm nhân khẩu học đến quá trình hình thành 

HADD có sự khác nhau nhất định. Chẳng hạn, Baloglu và McClearly [38] xác nhận, độ 

tuổi, trình độ học vấn ảnh hưởng đến đánh giá HANT và HATC của du khách Mỹ về ý 

định du lịch tới các điểm đến Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Hy Lạp và Ý; Walmsley và cs [164] 

khẳng định, sự khác nhau về độ tuổi và giới tính của du khách có tác động đến nhận thức 

HADD Gosford, Úc; Stern và cs [155] nhận thấy, sự khác biệt về độ tuổi, giới tính và 

trình độ học vấn của du khách Anh ảnh hưởng đến kết quả đánh giá HADD Tây Ban Nha. 

Ngược lại, Baloglu và Brinberg [37] cho rằng, không có sự khác biệt trong đánh giá 

HADD Mỹ theo giới tính, học vấn, thu nhập của du khách Tây Đức; hay tuổi, hôn nhân 

không ảnh hưởng đến nhận thức HADD trong nghiên cứu của Mackay và cs [118]. 
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Kinh nghiệm du lịch (số lần thăm viếng, kênh thông tin, thời gian lưu trú…) là một 

trong những yếu tố được xem là quan trọng trong việc ra quyết định du lịch của du khách 

[160]. Trong một số trường hợp, nó sẽ có tác động mạnh hơn nguồn thông tin về HADD 

đối với quyết định du lịch, nhất là với những du khách có xu hướng đề cao kinh nghiệm 

du lịch [42]. Tuy nhiên, không phải tất cả kinh nghiệm du lịch đều có ảnh hưởng đến 

nhận thức HADD, chẳng hạn Kaplanidou và CS [100] xem kinh nghiệm du lịch là yếu 

tố trung gian ảnh hưởng đến HADD và xác nhận, những trải nghiệm đã có sẽ làm gia 

tăng sự quen thuộc của du khách đối với điểm đến; ngược lại, Hunt [94], Chen và cs 

[50] chứng minh, số lần du lịch lặp lại không có tác động đến nhận thức HADD du lịch 

của du khách tại chính điểm đến mà họ từng trải nghiệm.  

Do không có sự thống nhất trong kết quả phân tích sự khác biệt về đặc điểm nhân 

khẩu học và kinh nghiệm du lịch, nên các nghiên cứu cùng chủ đề tiếp tục thực hiện 

đánh giá sự khác biệt này đối với HADD và ý định của du khách trong bối cảnh khác 

nhau, thể hiện qua các nghiên cứu trong và ngoài nước như Đức [2], Loan [4], Thanh 

[14], Thủy [18], Baloglu [36], Kozak và Rimmington [106], Matos và cs [121]… 

Từ phân tích trên, tác giả tổng lược mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh 

điểm đến du lịch tới ý định của du khách ở Sơ đồ 1.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.5. Tổng lược mô hình nghiên cứu ảnh hưởng hình ảnh điểm đến du lịch 

tới ý định của du khách 

(Nguồn: Tổng hợp của tác giả, 2017) 

1.5. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

1.5.1. Nhận diện cơ hội nghiên cứu của luận án 

Từ kết quả tổng quan tài liệu nghiên cứu về HADD và ý định của du khách, luận án 

nhận diện vấn đề nghiên cứu cho điểm đến du lịch TTH như sau: 

 

- Đặc điểm nhân khẩu học 

- Kinh nghiệm du lịch 

- Nguồn Thông tin… 

 

HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH Ý ĐỊNH DU LỊCH 

- Sự yêu thích điểm đến 

- Lòng trung thành 

- Lựa chọn điểm đến 

- Ý định trở lại  

- Giới thiệu cho người khác  

-  Sự hài lòng… 

Hình ảnh nhận thức 

 

Hình ảnh tình cảm 
 

HÌNH 

ẢNH 

TỔNG 

THỂ 
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Thứ nhất, về nội dung nghiên cứu: du khách đang phải đối mặt với việc lựa chọn 

rất nhiều điểm đến với những ưu đãi và giá trị vượt trội được cung cấp. Do đó, tạo ra 

HADD độc đáo và nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh đã trở thành nhiệm vụ khó khăn 

cho các điểm đến trên toàn thế giới [135].  

Kết quả tổng quan tài liệu cho thấy, HADD là một yếu tố quan trọng, ảnh hưởng 

đến ý định hành vi của khách du lịch. Mặc dù được nghiên cứu rộng rãi ở nhiều quốc 

gia nhưng khoảng trống về thang đo HADD luôn là vấn đề được nhắc đến. Khoảng trống 

này khó khắc phục do các thuộc tính thiết lập phải đại diện cho một HADD cụ thể, trong 

khi mỗi điểm đến luôn có những đặc trưng và sức hấp dẫn riêng [42], [60], [66]. Vì vậy, 

đa dạng bối cảnh nghiên cứu HADD để bổ sung và hướng đến hoàn thiện thang đo luôn 

là mục tiêu của các nhà nghiên cứu ở trong và ngoài nước. 

Trong nghiên cứu HADD và ý định hành vi của du khách, có sự thống nhất rằng 

HADD càng tích cực, càng có nhiều khả năng gia tăng sức hút du khách trở lại [44], 

[47], [138]. Sự trở lại này được chứng minh có ý nghĩa cả về mặt kinh tế lẫn quyết định 

quản lý cho một điểm đến du lịch (xem Mục 1.3.2). Kết quả phân tích mối quan hệ 

HADD và YDTL không chỉ là cơ sở để cải thiện HADD mà còn căn cứ phát triển thương 

hiệu điểm đến, góp phần duy trì và gia tăng khách hàng thân thiết cho mỗi điểm đến. Do 

đó, nghiên cứu mối quan hệ HADD du lịch và ý định trở lại của du khách là một chủ đề 

đã, đang và sẽ được quan tâm nghiên cứu. 

Thứ hai, Bối cảnh nghiên cứu: để đạt được mục tiêu “Từ năm 2015 phấn đấu 

dịch vụ du lịch đóng góp vào GDP địa phương trên 50%, năm 2020 đạt từ 52 - 53%, 

năm 2030 đạt trên 55% đóng góp vào GDP khẳng định Huế là một trọng điểm du lịch 

quốc gia, dịch vụ du lịch là yếu tố then chốt trong sự phát triển của địa phương” [12], 

TTH cần có bước đột phá trong phát triển du lịch trong thời gian tới.   

Muốn làm được điều đó, các điểm đến cần cung cấp một cái gì đó đặc biệt, nếu 

không sẽ không thể thu hút được du khách [86]. Trong đó, phát triển HADD tích cực 

cũng như một thương điểm đến vững mạnh là cần thiết để phân loại và phân biệt điểm 

đến này với điểm đến khác [62].  

Trong những năm qua, đã có nhiều tác giả thực hiện các nghiên cứu về du lịch 

TTH. Thông qua đó, các kết quả nghiên cứu đề xuất đã được vận dụng vào thực tiễn và 

có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển du lịch của tỉnh. Riêng với HADD du lịch, các 

nghiên cứu chỉ mới thực hiện cho địa bàn thành phố Huế (nghiên cứu của Quyên [9] và 

Liên [115]), chưa có nghiên cứu tượng tự cho điểm đến du lịch toàn tỉnh. Với các nghiên 
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cứu đã có, kết quả chỉ dừng lại ở việc phân tích các yếu tố cấu thành HADD, chưa thực 

hiện đánh giá vai trò của HADD đối với ý định hành vi của du khách. Trong khi đó, xây 

dựng HADD để tiến tới xây dựng thương hiệu du lịch nhằm nâng cao khả năng thu hút 

du khách là chủ trương được đề ra trong quy hoạch phát triển du lịch của TTH [12].  

Vì vậy, nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch tới ý định quay trở 

lại của du khách là một trong những hướng nghiên cứu cần triển khai, nhằm đáp ứng 

yêu cầu thực tiễn trong phát triển du lịch của tỉnh TTH.  

Thứ ba, phương pháp nghiên cứu: kết quả tổng quan tài liệu cho thấy, phương 

pháp nghiên cứu ảnh hưởng của HADD du lịch tới YDTL của du khách gồm:  

- Xác định thang đo hình ảnh điểm đến thông qua phương pháp định tính 

Trong quá trình thiết lập thuộc tính đo lường hình ảnh, Echtner và Ritchie [63], 

[64], Pike [134], [136] và một số tác giả khác khẳng định, bên cạnh kết quả tổng hợp 

hợp tài liệu và thực hiện thảo luận nhóm, cần thiết phải sử dụng bảng hỏi phi cấu trúc 

để thu thập thông tin từ du khách nhằm xác lập thang đo hình ảnh khách quan và phản 

ánh đúng nguồn lực du lịch của điểm đến. Từ quan điểm trên, trong nghiên cứu của luận 

án thang đo HADD du lịch TTH sẽ được kế thừa và phát triển với sự kết hợp của tổng 

hợp tài liệu, thảo luận nhóm, bảng hỏi phi cấu trúc dành cho du khách và ý kiến chuyên 

gia. Sự kết hợp các phương pháp nêu trên được kỳ vọng sẽ nhận diện được thang đo 

hình ảnh phù hợp với điểm đến du lịch TTH.  

 - Đo lường mối quan hệ giữa HADD và YDTL bằng phương pháp định lượng 

Giống như các nghiên cứu về HADD với ý định hành vi của du khách đã được 

thực hiện, luận án sẽ kế thừa các phương pháp phân tích định lượng như EFA, CFA và 

SEM nhằm đạt được mục tiêu nghiên cứu đề ra. Đồng thời, luận án thực hiện phân tích 

giá trị trung bình (Independent sample T - test) và phân tích đa nhóm (Multigroup 

analysiz) để xem xét sự khác biệt của đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du lịch 

đến các thành phần và mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu. 

Nhận diện cơ hội nghiên cứu về nội dung, bối cảnh và phương pháp là cơ sở để 

luận án đề xuất mô hình, giả thuyết nghiên cứu và thiết kế phương pháp nghiên cứu. 

1.5.2. Mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

Nghiên cứu của luận án được tiếp cận:  

Thứ nhất, dựa trên điểm chung về khái niệm HADD du lịch là một tổng thể ấn 

tượng của đánh giá về nhận thức và tình cảm [38], [60], [103]; dựa trên nhận định, các 

điểm đến trên thế giới có những đặc trưng riêng về văn hóa, lịch sử, tài nguyên thiên 
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nhiên, cảnh quan… tuy nhiên để một điểm đến du lịch trở nên thành công, cần thiết 

phải thêm một thành phần cảm xúc cung ứng cho quá trình trải nghiệm du lịch của du 

khách. Đây được xem là việc chuyển giao cũng như một lời cam kết chắc chắn về tuyên 

bố sản phẩm của điểm đến [128]; và dựa vào các kết quả nghiên cứu xác định HANT 

và HATC là hai thành phần tạo nên HATT điểm đến [38], [41], [138], [152], luận án 

tiếp cận hình ảnh nhận thức và hình ảnh tình cảm là hai thành phần tạo nên hình ảnh 

tổng thể điểm đến du lịch TTH.  

Thứ hai, hình ảnh điểm đến ảnh hưởng tới nhận thức chủ quan về các điểm đến và 

ý định du lịch về sau của du khách [56], [64], trong đó ý định về sau bao gồm ý định trở 

lại cùng một điểm đến trong tương lai. Xây dựng và phát triển một HADD tích cực sẽ 

thúc đẩy ý định tích cực của du khách, góp phần tăng số lượng khách, doanh thu du lịch, 

tiết kiệm chi phí và nâng cao lợi nhuận của điểm đến [97], [122], [141]. Từ ý nghĩa đó, 

cùng với việc xác định HADD du lịch TTH, nghiên cứu sẽ đánh giá ảnh hưởng của 

chúng tới ý định trở lại (YDTL) của du khách đối với điểm đến này. 

Như vậy, mô hình nghiên cứu “Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch Huế tới 

ý định quay trở lại của du khách” gồm 2 phần: Hình ảnh điểm đến du lịch (HANT, HATC, 

HATT) và Ý định trở lại của du khách.  

Nghiên cứu luận án được xem xét trên quan điểm một HADD tích cực được hình 

thành từ những đánh giá tích cực của du khách sau khi họ đã có những trải nghiệm du 

lịch thú vị tại một điểm đến, quan trọng hơn là những đánh giá tích cực đó góp phần 

đảm bảo rằng du khách sẽ quay trở lại cùng một địa điểm [55], [138]. Vì vậy, xác định 

các thuộc tính hình ảnh phải thể hiện được những đặc trưng cốt lõi cũng như các lợi thế 

du lịch mà điểm đến mong muốn mang lại cho du khách. Từ ý nghĩa này, các giả thuyết 

nghiên cứu đề xuất được kỳ vọng có sự ảnh hưởng cùng chiều và theo hướng tích cực.  

Trước hết, sự thành công của một điểm đến trong việc thu hút du khách phụ thuộc 

nhiều vào HATT hơn bất kỳ đặc trưng hình ảnh cụ thể nào [25]. HANT và HATC là hai 

thành phần bao quát nhất để giải thích về một HATT toàn diện [37], [42], [116], [152], 

chúng được cho là có quan hệ phân cấp trong quá trình hình thành HATT điểm đến [49], 

[71], [169]. Nghĩa là, mỗi tập hợp hình ảnh của từng thành phần có mức độ ảnh hưởng 

khác nhau đến sự hình thành HATT [101]. Nhiều nghiên cứu cùng chủ đề đã khẳng định 

vai trò khác nhau của HANT và HATC đến HATT [38], [138], [152]. Kế thừa các kết 

quả nghiên cứu đó, luận án đề xuất 02 giả thuyết về mối quan hệ giữa HANT, HATC 

với HATT (H1, H2).  
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H1: Hình ảnh nhận thức ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới hình ảnh tổng thể 

điểm đến du lịch. 

H2: Hình ảnh tình cảm ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới hình ảnh tổng thể 

điểm đến du lịch. 

Thứ hai, ý định trở lại của du khách có ý nghĩa cả về mặt quản lý và hiệu quả kinh 

tế của một điểm đến, nó thể hiện lòng trung thành ở mức độ cao của du khách và là yếu 

tố quan trọng cho sự phát triển thành công cũng như tăng khả năng cạnh tranh của một 

điểm đến du lịch [51], [171]. Trong nghiên cứu tiếp thị, khái niệm giữ chân khách hàng 

đã được quan tâm rộng rãi bởi việc thu hút khách hàng mới thường tốn kém hơn so với 

duy trì khách hàng hiện tại [145]. Các nghiên cứu trước đây đã chứng minh rằng HATT 

là một trong những yếu tố quan trọng nhất để gợi ra YDTL cùng một điểm đến của du 

khách, HATT càng tích cực thì khả năng trở lại của du khách về điểm đến du lịch đó 

càng cao [27], [43], [138]. Trong khi đó, HATT được thừa nhận rộng rãi là kết quả đánh 

giá về nhận thức và tình cảm, vì vậy khi phân tích ảnh hưởng của HADD tới YDTL của 

du khách, HATT sẽ là nhân tố trung gian của mối quan hệ trên [138]. Xuất phát từ đó, 

luận án kiểm định ảnh hưởng của HATT tới YDTL của du khách qua giả thuyết H3.  

H3: Hình ảnh tổng thể điểm đến du lịch ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới ý 

định trở lại của du khách. 

Thứ ba, các nghiên cứu gần đây nhất có xu hướng coi hình ảnh là một khái niệm 

được hình thành thông qua nhận thức và tình cảm của du khách, là kết quả của hai hình 

ảnh liên quan chặt chẽ với nhau: hình ảnh nhận thức và hình ảnh tình cảm [41]. Có sự 

thống nhất rằng, HANT và HATC có mối quan hệ cùng chiều, HANT là tiền đề của 

HATC và ảnh hưởng trực tiếp đến HATC của điểm đến. Cụ thể, đánh giá về HANT 

càng tích cực thì đánh giá về HATC càng tích cực và ngược lại; HATC là một chức năng 

của HANT và là động cơ thúc đẩy ý định du lịch [38]. Trên thực tế, chỉ một số ít các 

nghiên cứu HADD kiểm định mối quan hệ này [38], [152], do đó phần lớn các nghiên 

cứu tương tự không đánh giá được vai trò thực sự của HANT đối với HATC. Thực hiện 

nghiên cứu HADD du lịch TTH, luận án đề xuất giả thuyết H4 nhằm kiểm định có hay 

không sự ảnh hưởng của HANT đến HATC trong bối cảnh nghiên cứu này.  

H4: Hình ảnh nhận thức ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới hình ảnh tình cảm 

của điểm đến du lịch. 

Thứ tư, HANT và HATC là hai thành phần tạo nên HATT. Cùng với việc xem xét 

tác động của HATT tới YDTL của du khách, việc đánh giá ảnh hưởng riêng biệt từng 
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thành phần nói trên tới ý định về sau của du khách là rất cần thiết bởi HANT sẽ khơi gợi 

ý định du lịch của du khách, còn những tình cảm của du khách về một điểm đến sẽ góp 

phần thúc đẩy ý định đó [37], [38], [146], [147].  

Trên thực tế, một số nghiên cứu đã xác nhận HANT và HATC ảnh hưởng trực tiếp 

đến YDTL của du khách [54], [138], [152], [165]. Tuy nhiên, mức độ và thứ tự ảnh 

hưởng của từng thành phần lên ý định của du khách có sự khác nhau theo từng bối cảnh 

nghiên cứu. Vì vậy, để làm rõ hơn mối quan hệ của từng thành phần của hình ảnh điểm 

đến tới YDTL của du khách, luận án đề xuất 02 giả thuyết về ảnh hưởng của HANT, 

HATC đến YDTL điểm đến du lịch (H5, H6). 

H5: Hình ảnh nhận thức ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới ý định trở lại điểm 

đến du lịch của du khách. 

H6: Hình ảnh tình cảm ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới ý định trở lại điểm 

đến du lịch của du khách. 

Trong các nghiên cứu về mối quan hệ giữa HADD và YDTL, các đặc điểm nhân 

khẩu học và kinh nghiệm du lịch của du khách có ảnh hưởng nhất định đến kết quả đánh 

giá HADD, YDTL cũng như các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu (xem Mục 

1.4.3). Do đó, sau khi kiểm định 06 giả thuyết nghiên cứu, luận án phân tích sự khác 

biệt trong đánh giá theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du lịch đối với HATT, 

YDTL và các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu.  

Mô hình nghiên cứu “Ảnh hưởng hình ảnh điểm đến du lịch tới ý định quay trở lại 

của du khách” thể hiện ở Sơ đồ 1.6.  

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.6. Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch tới 

ý định trở lại của du khách 

(Nguồn: Đề xuất của tác giả, 2017) 

 

 

Ý ĐỊNH TRỞ LẠI  

 

Đặc điểm nhân khẩu học 

Kinh nghiệm du lịch 

 

HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH 

 

HÌNH ẢNH NHẬN THỨC 
 

 

HÌNH 

ẢNH 

TỔNG 

THỂ 

 

 

HÌNH ẢNH TÌNH CẢM 



 

 
 
 

51 

Các giả thuyết nghiên cứu thể hiện ở Sơ đồ 1.7: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 1.7. Các giả thuyết nghiên cứu mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến và 

ý định trở lại của du khách 

(Nguồn: Đề xuất của tác giả, 2017) 

Ghi chú:   Giả thuyết nghiên cứu. 

    Xem xét sự khác biệt của đặc điểm nhân khẩu học và kinh 

nghiệm du lịch đến các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu. 

Xem xét sự khác biệt của đặc điểm nhân khẩu học và kinh 

nghiệm du lịch đến HATT và YDTL. 
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 1 

 

Chương 1 thực hiện tổng quan tài liệu nghiên cứu về hình ảnh điểm đến và ý định 

trở lại của du khách, được thể hiện qua các nội dung: thứ nhất, giới thiệu một số khái 

niệm cơ bản về du lịch (du lịch, khách du lịch và điểm đến du lịch); thứ hai, phân tích 

khái niệm, sự hình thành, các thành phần, các thuộc tính của hình ảnh điểm đến du lịch; 

thứ ba, làm rõ các quan điểm về ý định thăm viếng, ý định trở lại của du khách và cách 

thức đo lường chúng; thứ tư, tổng lược mối quan hệ hình ảnh điểm đến du lịch với ý định 

trở lại của du khách; và cuối cùng, đề xuất mô hình và giả thuyết nghiên cứu của luận án.  

Kết quả Chương 1 cho thấy, sự cần thiết phải nghiên cứu hình ảnh điểm đến trong 

bối cảnh khác nhau nhằm hướng đến việc hoàn thiện khung lý thuyết đo lường hình ảnh 

điểm đến. Có nhiều cách tiếp cận nghiên cứu về chủ đề này, trong đó xu hướng xem xét 

hình ảnh nhận thức và hình ảnh tình cảm là hai thành phần tạo nên hình ảnh tổng thể 

đang được chú ý. Song song với nó, các thuộc tính tương ứng của mỗi hình ảnh được 

xác lập với sự khác nhau về số lượng và tên gọi trong mỗi nghiên cứu. Nhìn chung, các 

thuộc tính này được chia làm 2 nhóm, nhóm thuộc tính phổ biến sử dụng cho mọi hình 

ảnh và nhóm thuộc tính đặc trưng phụ thuộc vào nguồn lực du lịch của mỗi điểm đến. 

Vì vậy, kế thừa và phát triển thang đo hình ảnh điểm đến trong bối cảnh cụ thể là yêu 

cầu đặt ra cho các nhà nghiên cứu. Chương 1 cũng đã làm rõ vai trò quan trọng của hình 

ảnh điểm đến du lịch đối với ý định trở lại của du khách, kết quả tổng quan tài liệu cho 

thấy sự cần thiết cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn khi thực hiện nghiên cứu mối quan hệ 

này trong bối cảnh khác nhau.  

Từ các nội dung phân tích, luận án đã chỉ ra cơ hội nghiên cứu trên ba phương diện 

là nội dung, phương pháp và bối cảnh nghiên cứu. Đây là cơ sở để luận án đề xuất mô 

hình, giả thuyết nghiên cứu và thiết kế phương pháp nghiên cứu ở chương 2.  
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CHƯƠNG 2 

CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH 

THỪA THIÊN HUẾ VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

 

2.1. CÁC NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH 

THỪA THIÊN HUẾ 

2.1.1. Nguồn lực du lịch và định hướng xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch 

Thừa Thiên Huế 

2.1.1.1. Nguồn lực du lịch  

So với các điểm đến khác ở trong và ngoài nước, điểm đến du lịch TTH có hai sự 

khác biệt nhất định: thứ nhất là di sản văn hóa - sinh thái bởi Huế là sự kết tinh của tự 

nhiên, kiến trúc và lịch sử; và thứ hai là sự hài hòa giữa tài nguyên thiên nhiên và tài 

nguyên văn hóa, góp phần tạo nên một phong cách Huế trong cách ứng xử và trong văn 

hóa hiếu khách [12]. Sự khác biệt này dựa trên giá trị cốt lõi của điểm đến du lịch TTH 

là phong cảnh thiên nhiên, con người, văn hóa, di tích lịch sử và ẩm thực độc đáo. Đây 

là những nguồn lực để tạo nên HADD khác biệt và ấn tượng trong tâm trí du khách. Chi 

tiết các nguồn lực du lịch hình thành HADD du lịch Huế thể hiện ở Bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Tổng hợp nguồn lực du lịch hình thành hình ảnh điểm đến du lịch Huế 

Nội dung Chi tiết 

1. Sự đa dạng 

về tài nguyên 

tự nhiên 

- Vườn quốc gia Bạch Mã mang dáng dấp của khu rừng nguyên sinh. 

- Hệ thống Phá Tam Giang – Cầu Hai: một trong những đầm phá rộng 

nhất Đông Nam Á với trên 22 ngàn ha mặt nước. 

- Phong cảnh: là nơi có phong cảnh nước non hữu tình, là vùng đất có 

cả đồi núi, đồng bằng, sông nước và biển cả tạo nên nhiều cảnh sắc 

thiên nhiên tươi đẹp. Những thắng tích do thiên nhiên kiến tạo nổi 

tiếng như sông Hương, núi Ngự Bình, đồi Vọng Cảnh… Đặc biệt, núi 

Ngự Bình cùng với sông Hương đã trở thành biểu tượng của thiên 

nhiên Huế, được quen gọi là xứ sở của sông Hương - núi Ngự. 

 - Biển: 128 km chiều dài bãi biển (biển Thuận An, Cảnh Dương, Lăng 

Cô…), đặc biệt Lăng Cô được công nhận “Vịnh đẹp thế giới" (2009). 

- Hệ thống đầm, hồ, thác và suối, suối khoáng, suối nóng (Thanh Tân, 

Mỹ An, Tân Mỹ)…  

2. Sự phong phú về tài nguyên nhân văn  
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Nội dung Chi tiết 

Hệ thống di 

sản văn hóa 

thế giới 

- Quần thể di tích cố đô Huế là Di sản văn hóa thế giới vật thể (hệ 

thống cung điện, hoàng thành, đền đài, lăng tẩm Hoàng gia của Vương 

triều nhà Nguyễn) (UNESCO công nhận năm 1993). 

- Nhã nhạc cung đình Huế là kiệt tác di sản văn hóa phi vật thể đại 

diện của nhân loại (UNESCO công nhận năm 2003). 

- Mộc bản triều Nguyễn là di sản tư liệu thế giới đầu tiên của Việt 

Nam (UNESCO công nhận năm 2009). 

- Châu bản Triều Nguyễn là Di sản tư liệu Ký ức thế giới khu vực 

Châu Á - Thái Bình Dương (Ủy ban Di sản Ký ức thế giới khu vực 

châu Á - Thái Bình Dương thuộc UNESCO công nhận năm 2014). 

- Thơ văn trên kiến trúc cung đình Huế là Di sản ký ức thế giới khu 

vực châu Á - Thái Bình Dương (Ủy ban Di sản Ký ức thế giới khu 

vực châu Á - Thái Bình Dương thuộc UNESCO công nhận năm 2016). 

Văn hóa, Lễ 

hội và làng 

nghề truyền 

thống 

- Làng nghề thủ công truyền thống: nghề Đúc Đồng, làng nghề nón bài 

thơ, hoa giấy Thanh Tiên, tranh Làng Sình, làng gốm cổ Phước Tích…  

- Hơn 500 lễ hội đa dạng: hội vật làng Sình, lễ hội cầu ngư, Phật Đản, 

Hội đua ghe truyền thống, Festival Huế, Festival làng nghề… 

- Dân ca Huế, Ca Huế, hò Huế, Nhã nhạc cung đình Huế… 

Con người 

- Kết hợp của sự cầu kỳ, lãng mạn, thận trọng và đam mê tạo nên tính 

cách độc đáo của con người Huế; sự quyến rũ và thân thiện của người 

dân; và truyền thống hiếu khách. 

Ẩm thực 

- Ẩm thực cung đình: Nem công chả phượng, Bạch Ngọc giao bôi, 

Cua lướt thuyền rồng, cơm sen hồ Tịnh. bánh lá chả tôm… 

- Ẩm thực dân gian với trên 1000 món ăn: cơm Huế, chè Huế, bún bò 

Huế, các loại bánh, món ăn chay và nhiều đặc sản khác…  

Vùng đất của 

tâm linh 

- Hơn hai trăm đền, chùa và nơi thờ phụng có lịch sử hình thành từ 

hàng trăm năm, tiêu biểu như: Đàn Nam giao, Chùa Linh Mụ, Chùa 

Từ Đàm, Chùa Bảo Quốc, Điện Hòn Chén, Chùa Thiền Lâm, Thiền 

viện Trúc Lâm Bạch Mã… 

Di sản cách 

mạng Việt 

Nam 

- TTH còn lưu giữ nhiều dấu tích cách mạng gắn bó với thời kỳ chống 

Pháp, Mỹ như: công binh xưởng Phú Lâm, chợ Đông Ba, cụm địa đạo 

Động So - A Túc, chiến khu Trò, Chín Hầm, hệ thống đường mòn Hồ 

Chí Minh và di tích liên quan đến chủ tịch Hồ Chí Minh, Phan Bội 

Châu và nhiều nhà cách mạng khác… 

Vùng đất của 

sự giao thoa 

- Từ thiên niên kỷ I trước công nguyên, là một địa bàn thuộc nền văn 

hóa Sa huỳnh.  
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Nội dung Chi tiết 

giữa các nền 

văn hóa 

- Từ những thế kỷ đầu công nguyên, in đậm dấu ấn văn hóa Chăm.  

- Sau 1076, là vùng đất giao thoa giữa văn hóa Việt và văn hóa Chăm 

với tên gọi Châu Ô, Châu Rí.  

- Sau thế kỷ XV, Huế là nơi đến của văn hóa Trung Hoa (in dấu đậm 

nét ở phố cổ Gia Hội, thành phố Huế).  

- Huế là nơi có quan hệ giao lưu với văn hóa Pháp rất rõ nét… 

3. Môi trường 

du lịch “Xanh”, 

an toàn 

- Khung cảnh thiên nhiên gần như còn giữ được màu xanh nguyên sơ 

- Điểm đến du lịch an ninh, an toàn… 

 

4. Hoạt động 

du lịch đặc 

trưng 

- Du thuyền và nghe ca Huế trên sông Hương 

- Tour du lịch văn hóa "Huế về đêm dịu dàng" tại đình làng cổ Kim 

Long vào ngày 30 hàng tháng 

- Dạo phố Huế về đêm; Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, cầu Trường 

Tiền - Phạm Ngũ Lão - Chu Văn An 

- Tham quan Đại Nội Huế về đêm 

- Các khu phố chợ, khu phố ẩm thực  

- Làng nghề và xây dựng tuyến du lịch đồng quê…  

5.  Sản phẩm  

du lịch đang 

khai thác 

- Du lịch văn hoá: là thế mạnh lâu dài và là sản phẩm du lịch chủ đạo 

của du lịch TTH dựa trên tài nguyên du lịch nhân văn. 

- Du lịch sinh thái: Dựa trên các tài nguyên du lịch tự nhiên của TTH 

- Sản phẩm du lịch tổng hợp: đối với các dự án trọng điểm như công 

viên nước, khu du lịch - dịch vụ nước khoáng nóng Mỹ An, khu nghỉ 

dưỡng Thanh Tân, khu du lịch Tân Mỹ - Thuận An đã hình thành góp 

phần làm đa dạng sản phẩm du lịch trên địa bàn. 

(Nguồn: tổng hợp của tác giả, 2017)  

Như vậy, với lợi thế là điểm đến của những di sản và lễ hội (5 Di sản văn hóa được 

UNESCO công nhận là Di sản thế giới cùng nhiều di tích lịch sử văn hóa khác gắn liền 

với hơn 500 lễ hội), kết hợp với các danh thắng nổi tiếng như Vịnh Lăng Cô, Vườn Quốc 

gia Bạch Mã… TTH hội đủ các điều kiện thuận lợi để phát triển nhiều loại hình du lịch 

như du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh, góp phần tạo nên 

một HADD du lịch Huế hấp dẫn, thu hút du khách.  

Tuy nhiên, để xây dựng một hình ảnh du lịch Huế nỗi bật và ấn tượng, bên cạnh 

các nguồn lực đã có, TTH cần phải có nhiều chính sách du lịch phù hợp hơn góp phần 

tạo nên HATT in dấu trong tâm trí du khách. Đây chính là nền tảng quan trọng để thu 
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hút du khách tiềm năng và du khách trở lại đối với điểm đến du lịch TTH.  

2.1.1.2. Định hướng xây dựng hình ảnh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế 

Với sự phong phú về tài nguyên nhân văn, sự đa dạng về tài nguyên tự nhiên, môi 

trường du lịch “Xanh”, an toàn, các hoạt động du lịch riêng có cùng với các sản phẩm 

du lịch đặc trưng gắn với tài nguyên du lịch đang được khai thác, Quy hoạch tổng thể 

phát triển du lịch Tỉnh TTH xác định [12], xây dựng HADD du lịch Huế phải được thể 

hiện nổi bật qua các đặc trưng hay sự độc đáo ở các yếu tố: (1) Tài nguyên tự nhiên tạo 

nên “Điểm đến Huế” xanh với những vịnh và bờ biển đẹp nhất thế giới, (2) Tài nguyên 

nhân văn nổi bật với các di sản vật thể và phi vật thể, (3)Con người Huế với nét quyến 

rũ riêng biệt, và (4) Ẩm thực Huế. Từ đó, những thuộc tính nhận thức và thuộc tính cảm 

xúc hướng đến du khách khi trải nghiệm tại điểm đến du lịch Huế thể hiện ở Bảng 2.2. 

Bảng 2.2. Định hướng các thuộc tính nhận thức và thuộc tính cảm xúc của du 

khách về điểm đến du lịch Huế 

Thuộc tính nhận thức (lý trí) Thuộc tính cảm xúc 

1. Các di tích lịch sử của Di sản văn hóa 

thế giới 

2. Sự giàu có về đa dạng sinh học và cảnh 

quan thiên nhiên 

3. Sự quyến rũ và thân thiện của người 

dân. Truyền thống hiếu khách. 

4. Nghệ thuật ẩm thực tinh tế. 

1. Cảm giác một “sự hòa hợp” với vẻ đẹp 

thiên nhiên hoang sơ và sự giàu có của đa 

dạng sinh học 

2. Cảm giác với “di sản văn hóa đích 

thực” (authentic)  

3. Cảm nhận “an bình tự do” với việc tìm 

lại cách sống tự nhiên. 

4. Cảm giác về “sự tái sinh của tinh thần” 

và tìm thấy hình ảnh của chính mình trong 

sự hài hòa với thiên nhiên.  

(Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TTH [12]) 

Những định hướng nhận thức HADD du lịch Huế cho du khách tập trung vào các 

thế mạnh và giá trị cốt lõi như phong cảnh thiên nhiên, con người, văn hóa, di tích lịch 

sử và ẩm thực độc đáo. Song song với nó, các thuộc tính tình cảm (cảm xúc) tập trung 

vào sự hòa hợp với phong cảnh, là những cảm giác với di sản, cảm nhận về không gian 

an bình tự do và cảm giác về sự tái sinh của tinh thần.  

Thực tế cho thấy, nhận thức về điểm đến của du khách thường không chỉ dừng lại 

ở các nguồn lực về tài nguyên tự nhiên, nhân văn mà cơ sở vật chất du lịch và các dịch 

vụ khác sẽ là “điều kiện đủ” tạo nên một HADD hấp dẫn và thu hút du khách. Vì vậy, 

cần bổ sung các điều kiện này trong định hướng nhận thức về lý trí cho du khách, đồng 
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thời các định hướng về nhận thức tình cảm phải thể hiện được cam kết mang lại sự hài 

lòng hay thỏa mãn cho du khách khi đến với điểm đến du lịch Huế.  

2.1.2. Các nguồn lực khác liên quan đến phát triển hình ảnh điểm đến du lịch 

Thừa Thiên Huế 

2.1.2.1. Giao thông 

TTH nằm trên trục giao thông tương đối thuận lợi về đường bộ, đường sắt, đường 

thủy và đường hàng không, là các điều kiện cần thiết để phát triển kinh tế xã hội, nhất 

là phát triển hoạt động du lịch.  

Về đường bộ: TTH có hơn 2.500 km đường bộ gồm quốc lộ 1A xuyên qua các tỉnh 

từ Bắc đến Nam cùng với các tuyến tỉnh lộ chạy song song và cắt ngang như tỉnh lộ 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8A, 8B, 10A, 10B, 10C, 11A, 11B, 15 và các tỉnh lộ khác; tuyến quốc lộ 49 

chạy ngang qua từ Tây sang Đông nối tiếp vùng núi với vùng biển; khu vực ven biển, 

đầm phá có quốc lộ 49B và một số tuyến ven biển khác, khu vực gò đồi và vùng núi  rộng  

lớn  phía  Tây  thuộc  các  huyện  A Lưới, Nam Đông có quốc lộ 14, tỉnh lộ 14B, 14C, quốc 

lộ 49 đi sang Lào. Toàn tỉnh đã nhựa hóa được 80% đường tỉnh, bê tông hóa 70% đường 

nông thôn (đường huyện, đường xã), 100% xã có đường ô tô đến trung tâm. Đây là điều 

kiện giao thông thuận lợi cho du khách đến với điểm đến du lịch TTH theo đường bộ. 

Về đường sắt: tuyến đường sắt Bắc - Nam chạy qua địa phận tỉnh TTH có chiều 

dài 101,2 km với nhiều ga lớn và nhỏ ở thành phố và các huyện. Trong đó ga Huế và Ga 

Lăng Cô được nâng cấp thành ga trung tâm để phục vụ khách du lịch; các ga nhỏ như 

ga Hương Thủy, ga Phò Trạch, ga Thừa Lưu được sử dụng để phục vụ nhu cầu đi lại 

của khách ở các khu công nghiệp, khu Kinh tế và các địa phương trong tỉnh [11].  

Hiện nay, đường sắt Việt Nam đang có chủ trương tập trung nâng cấp chất lượng 

tàu hỏa với các thiết bị và dịch vụ cao cấp, đội ngũ nhân viên đạt tiêu chuẩn 5 sao, chạy 

trên tuyến đường sắt Bắc – Nam nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, nhất là đối 

với khách du lịch. Như vậy, có thể thấy chủ trương của tỉnh TTH về việc quy hoạch các 

ga tại địa phương và chủ trương phát triển đường sắt Việt Nam theo hướng hiện đại, tiện 

nghi tạo điều kiện thuận lợi cho du khách đến TTH bằng phương tiện đường sắt.   

Về đường hàng không: sân bay quốc tế Phú Bài được đánh giá có vị trí, vai trò 

quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng của tỉnh. Sân 

bay được nâng cấp và sữa chữa từ năm 2013 nhằm tạo điều kiện để mở các đường bay 

quốc tế. Tuy nhiên cho đến nay, sân bay chỉ mới khai thác các đường bay nội địa với 

trung bình 24 lượt chuyến cất cánh và hạ cánh/ ngày. Các đường bay quốc tế, nhất là 
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đường bay đến các nước trong khu vực Châu Á vẫn chưa được thiết lập làm hạn chế 

lượng khách du lịch, nhất là du khách quốc tế đến với TTH. Trong năm 2017, Chính 

phủ đã cho chủ trương đầu tư mới nhà ga, đường lăn và đường cất hạ cánh số 2 sân bay 

Phú Bài đáp ứng nhu cầu phục vụ khách với công suất 5 triệu lượt khách/ năm. Đây là 

cơ hội để gia tăng lượng du khách đến TTH theo đường hàng không. 

Đường thủy: TTH có cảng Thuận An với cầu tàu dài 150m, có khả năng tiếp nhận 

tàu 1.000 tấn. Cảng Chân Mây có khả năng đón các tàu trọng tải lớn, đặc biệt là tàu du 

lịch với sức chứa trên 5.000 khách, nhờ vậy hoạt động du lịch bằng đường biển sôi động 

hơn. Năm 2017 có 47 chuyến tàu cập cảng Chân Mây với trên 127.598 lượt khách quốc 

tế (chủ yếu từ Trung Quốc, Hồng Kông, Ý, Tây Ban Nha, Anh, Mỹ, Canada,...), tăng 

13% lượt khách so với năm 2016, đây cũng là năm có lượng khách du lịch đường biển 

đến TTH nhiều nhất từ trước đến nay [10]. Du khách đến bằng đường thủy thường có 

số lượng lớn và là khách hạng sang, vì vậy tăng khả năng thu hút du khách đến Huế theo 

đường này là cơ hội để cải thiện kết quả kinh doanh du lịch của tỉnh.  

2.1.2.2. Bưu chính, viễn thông và điện năng 

Hiện nay, 100% xã trên địa bàn TTH có điểm giao dịch bưu điện, mạng lưới 

viễn thông được hoàn toàn số hoá, mạng truyền dẫn từ thành phố Huế đi các huyện 

được quang hoá, 100% xã có điện thoại và kết nối internet.  

TTH được nhận điện từ hệ thống điện Quốc Gia qua các tuyến đường dây 110 

KV Đà Nẵng – Huế, Đồng Hới – Huế và tuyến 220 KV Hòa Khánh – Huế và có nhà 

máy thuỷ điện Bình Điền và Hương Điền. Đây là những điều kiện quan trọng để đảm 

bảo về sự kết nối thông tin, phổ cập các hoạt động quảng bá, giới thiệu du lịch cũng 

như đảm bảo điều kiện cần thiết cho du khách khi trải nghiệm du lịch tại TTH.  

2.1.2.3. Cơ sở lưu trú du lịch và nhà hàng đạt chuẩn du lịch 

Năm 2017 toàn tỉnh có 575 cơ sở lưu trú với 10.501 phòng, 17.264 giường. Trong 

đó có 199 khách sạn với 7.367 phòng, 12.787 giường; 155 khách sạn từ 1-5 sao với 6344 

phòng, 11.048 giường. Trong số đó, có nhiều cơ sở lưu trú đang nâng cấp để xếp hạng 

tiêu chuẩn cao hơn [10]. Thông tin trên thể hiện sự phong phú về số lượng, loại hình và 

chất lượng của các cơ sở lưu trú du lịch tại địa bàn tỉnh cũng như khả năng đáp ứng được 

nhu cầu đa dạng của du khách khi đến Huế.  

Về nhà hàng phục vụ du lịch, TTH có 20 nhà hàng đạt chuẩn du lịch và một số nhà 

hàng có khả năng phục vụ tốt du khách nhưng chưa đăng ký với cơ quan có thẩm quyền 

để được công nhận. Với sự đa dạng và độc đáo của ẩm thực Huế, các nhà hàng này là 
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điểm đến hấp dẫn, góp phần vào sự phát triển du lịch của tỉnh. Tuy nhiên, hạn chế lớn 

nhất của các nhà hàng đạt chuẩn du lịch hiện nay là quy mô nhỏ, khả năng phục vụ lượng 

khách đoàn lớn rất hạn chế, nhất là đoàn khách tàu biển lên đến 1000 khách [10]. Vì 

vậy, tăng quy mô và đa dạng các loại hình nhà hàng đạt tiêu chuẩn du lịch, đảm bảo an 

toàn vệ sinh thực phẩm là nội dung cần được chú trọng trong thời gian tới. 

2.1.2.4. Phương tiện vận chuyển du lịch 

Năm 2017, bên cạnh các phương tiện vận chuyển du khách đến các điểm du lịch ở 

trong và ngoài tỉnh như máy bay, tàu hỏa, ô tô, xe buýt, tàu thủy, TTH có 5 loại phương 

tiện vận chuyển phục vụ du lịch gồm: 128 thuyền trên sông Hương, 386 xích lô, 361 

đầu xe du lịch của 34 công ty kinh doanh vận tải, 802 taxi của 7 hãng taxi và 50 xe điện. 

Nhìn chung, các phương tiện này đáp ứng được yêu cầu di chuyển của du khách khi du 

lịch tại điểm đến Huế. Riêng với xe ô tô du lịch 45 chổ ngồi, hiện nay toàn tỉnh có 

khoảng 65 chiếc, đây là con số quá ít để phục vụ khách đoàn khi vào mùa đông [10]. Vì 

vậy các đơn vị lữ hành, kinh doanh du lịch cần tập trung đầu tư để tăng số lượng xe du 

lịch, nhất là xe 45 chổ nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu di chuyển của du khách. 

 2.1.2.5. Đơn vị lữ hành, văn phòng và đại lý du lịch  

Năm 2017, TTH có 95 đơn vị lữ hành, văn phòng và đại lý du lịch. Trong đó có 

52 đơn vị có chức năng kinh doanh lữ hành quốc tế, 33 đơn vị kinh doanh lữ hành nội 

địa, 10 văn phòng và đại lý du lịch. Các đơn vị này đã phục vụ 96.223 lượt khách (tăng 

8% so với năm trước), trong đó khách quốc tế đạt 36.505 lượt (tăng 16% so với cùng 

kỳ). Lượng khách do các công ty lữ hành trực tiếp tổ chức từ nước ngoài vào Việt Nam 

đạt 31.984 lượt; và doanh thu lữ hành đạt trên 160 tỷ đồng [10]. 

Thực tế cho thấy, phần lớn các công ty kinh doanh lữ hành trên địa bàn còn thiếu 

kinh nghiệm trong hoạt động lữ hành, đa phần là công ty nhỏ, thiếu cơ sở vật chất và 

thu hút ít khách; khả năng khai thác khách du lịch ở nhiều thị trường rất hạn chế; việc 

khai thác và phát triển sản phẩm mới ở mức độ thấp do hạn chế về nhân lực và tài chính 

dù tiềm năng du lịch của tỉnh rất phong phú và đa dạng [10]. Do đó, khắc phục hạn chế 

trên để nâng cao vai trò của các đơn vị lữ hành đang được đặt ra cho TTH nhằm góp 

phần thúc đẩy sự phát triển hoạt động kinh doanh du của tỉnh. 

2.1.2.6. Kênh thông tin và hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch 

Kênh thông tin và hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch TTH đang được chú trọng 

ở nhiều hình thức như các phương tiện truyền thông địa phương, cả nước và quốc tế (Kênh 

CNN), Website của tỉnh TTH và website của các đơn vị lữ hành trong và ngoài nước, các 
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đơn vị kinh doanh du lịch ở địa phương, tờ rơi, áp phích, video quảng bá du lịch, thông 

qua hãng hàng không Vietnam Airline, Facebook… Ngoài ra, thông qua triển lãm và 

hội chợ du lịch quốc tế, du lịch Huế đã tham gia giới thiệu, quảng bá tour và sản phẩm 

du lịch đến với thế giới. 

Năm 2017, hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch đã được nâng tầm cả về chiều rộng 

lẫn chiều sâu, thể hiện: tần suất đón các đoàn Famtrip, Presstrip tăng lên nhiều lần; kêu 

gọi được sự hưởng ứng, chung tay của nhiều doanh nghiệp tham gia các hội chợ trong 

và ngoài nuớc; đẩy mạnh việc ứng dụng, quảng bá qua các trang mạng xã hội có uy tín 

như Tripadvisor, Angoda, Booking.com, Traveloka, Ivivu; tạo điều kiện về cơ sở vật 

chất và con người nhằm phát huy vai trò của Trung tâm Thông tin du lịch và Hỗ trợ du 

khách, trong đó chú trọng hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương, hỗ trợ về thông 

tin sản phẩm dịch vụ và giải quyết những khó khăn của du khách trong quá trình du 

lịch tại TTH; đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng trang Web tiếng Anh, Nhật; và tổ 

chức thành công cuộc thi sáng tác logo, slogan cho du lịch TTH [10].  

Đối với hoạt động liên kết để phát triển du lịch, trong năm 2017 du lịch TTH đã 

có những đột phá lớn, cụ thể: bên cạnh việc củng cố và tăng cường liên kết với các địa 

phương trong nước như Quảng Nam, Đà Nẵng, Quảng Bình, Quảng Trị, Hà Nội, TP Hồ 

Chí Minh, Đà Lạt, các tỉnh Tây Nam Bộ và ngoài nước như Kyoto, Nara, Yokohama, 

Gifu, UNESCO, ILO... du lịch TTH đã ký kết thoả thuận với Vietnam Airlines, 

Traveloka, Đường sắt, Bưu điện, Vietravel, Thiên Minh là những đối tác quan trọng có 

khả năng tạo ra bước đột phá cho công tác xúc tiến quảng bá du lịch. 

Như vậy, hoạt động quảng bá và xúc tiến du lịch tỉnh TTH đa dạng, góp phần rất 

lớn vào kết quả hoạt động kinh doanh du lịch của tỉnh trong thời gian qua. Tuy nhiên 

cho đến nay, du lịch TTH vẫn chưa khai thác hiệu quả hoạt động quảng bá HADD du 

lịch qua phim truyền hình và điện ảnh. Trong khi đó, những hình ảnh trong phim truyền 

hình, điện ảnh góp phần tăng cường nhận thức cho người xem về những nơi phim đang 

miêu tả, có tác động tới sự hình thành HADD du lịch trong tâm trí của du khách, có xu 

hướng tạo ra ảnh hưởng gián tiếp cho người xem qua những thông điệp và hình ảnh 

trong phim. Vì vậy, hoạt động này cần được đầu tư và chú trọng trong thời gian tới. 

2.1.2.7. Lao động du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 – 2017 

Là một trong những nguồn lực quan trọng trong quá trình phát triển HADD, tình 

hình lao động du lịch TTH giai đoạn 2013 – 2017 được thể hiện qua Hình 2.1.   
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Hình 2.1. Lao động du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 – 2017 (Đvt: người)

                                                                     (Nguồn: Sở du lịch tỉnh TTH [10]) 

Năm 2013, lao động trực tiếp trong lĩnh vực du lịch của tỉnh TTH là 10.050 

người, đến năm 2017 là 18.450 người với tốc độ tăng trưởng bình quân 16,40%/năm. 

Trong đó, lao động trong lĩnh vực lưu trú và bổ trợ chiếm tỷ lệ lớn, biến động từ khoảng 

73% đến khoảng 91% hàng năm và đang có xu hướng giảm dần; tỷ lệ lao động còn lại 

tập trung lĩnh vực lữ hành, hướng dẫn viên, nhà hàng, vận chuyển và đơn vị khác. 

Về hướng dẫn viên du lịch, năm 2017 tổng số người có thẻ là 1.753 (cấp mới là 

310 thẻ). Trong đó, 1.193 hướng dẫn viên quốc tế và 560 hướng dẫn viên nội địa [10]. 

Nhìn chung, chất lượng lao động du lịch của tỉnh đang có xu hướng tăng lên, thể hiện 

lao động qua đào tạo, có trình độ đại học, cao đẳng, ngoại ngữ, tin học đang tăng nhanh. 

Tại các doanh nghiệp du lịch từ 3 sao trở lên, có 85% - 90% nhân viên được đào tạo về 

chuyên môn du lịch. Nhiều hoạt động trao đổi, huấn luyện nghiệp vụ trong và ngoài nước 

được tổ chức thường xuyên, các tổ chức và dự án EU, ADB, SNV, JICA, ILO, UNESCO 

đã hỗ trợ đào tạo các kỹ năng quản lý, hướng dẫn, lưu trú, ẩm thực cho cộng đồng địa 

phương tại các mô hình du lịch cộng đồng ở Phước Tích, A Lưới, Thanh Toàn, Quảng 

Điền… góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp trong hoạt động phục vụ du lịch [10]. 

Mặc dù lao động du lịch TTH đang tăng lên cả về số lượng và chất lượng, nhưng 

nhìn chung năng lực phục vụ của lao động trong lĩnh vực này vẫn còn những hạn chế về 

giao tiếp, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ, tin học [10]. Đây là nguyên nhân làm ảnh 

hưởng đến HADD cũng như kết quả kinh doanh du lịch của tỉnh trong thời gian qua. 

2.1.3. Kết quả kinh doanh du lịch Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 – 2017 

2.1.3.1. Khách du lịch 

Trong giai đoạn 2013 – 2017, du lịch TTH đã có những thay đổi tích cực về các 

mặt như cơ sở hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, cơ sở lưu trú tăng về số lượng lẫn 

2013 2014 2015 2016 2017

89,00% 88,20% 88,00% 91,32%
73,17%

11,00% 11,80%
12,00%

8,68%

26,83%

Lĩnh vực lữ hành, hướng dẫn viên, 

nhà hàng, vận chuyển

Lĩnh vực lưu trú và bổ trợ

18.450

12.703
12.000

10.50010.050
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chất lượng, các hoạt động vui chơi giải trí đa dạng hơn. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh 

du lịch của TTH chưa có những thay đổi lớn, thể hiện ở Bảng 2.2.  

 
  

Hình 2.2. Khách du lịch lưu trú tại Thừa Thiên Huế giai đoạn 2013 – 2017 

(Đvt: lượt khách)              (Nguồn: Sở du lịch tỉnh TTH [10]) 

Trong vòng 5 năm, lượng khách du lịch lưu trú tăng chậm với tốc độ tăng trưởng 

bình quân chỉ đạt 1,06%/ năm. Cụ thể, năm 2013 là 1.771.591 lượt khách thì đến năm 

2017 đạt 1.847.880 lượt khách, tăng 76.289 lượt khách. Đặc biệt trong năm 2016, do 

ảnh hưởng ô nhiểm môi trường biển ở các tỉnh miền trung nên lượng khách du lịch lưu 

trú tại TTH chỉ đạt 1.743.829 lượt, giảm 33.284 lượt khách so với năm 2015. Mặc dù có 

sự biến động khách du lịch qua các năm nhưng nhìn chung cơ cấu khách tương đối ổn 

định, khách quốc tế chiếm tỷ lệ từ khoảng 42% đến hơn 44% trong tổng lượng khách 

lưu trú và đang có xu hướng tăng lên qua các năm. 

2.1.3.2. Doanh thu du lịch, số ngày khách và thời gian lưu trú bình quân/khách 

Song song với sự biến động lượng khách du lịch thì doanh thu du lịch, số ngày khách 

và thời gian lưu trú bình quân/khách có sự thay đổi tương ứng (xem Hình 2.3 và Hình 2.4). 

 

Hình 2.3. Doanh thu và số ngày khách du lịch của Thừa Thiên Huế 

                                   giai đoạn 2013 – 2017              (Nguồn: Sở du lịch TTH [10]) 

2013 2014 2015 2016 2017

Khách nội địa 1,023,502 1,072,135 998,865 995,580 1,032,635

Khách quốc tế 748,089 778,158 778,248 748,249 815,245

42,23% 42,06% 43,79% 42,91% 44,12%

57,77% 57,94% 56,21% 57,09% 55,88%

2,441,1762,707,8472,985,2953,203,000
3,520,006

3,565,083
3,752,5153,738,7823487658 3,319,084
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Số ngày khách của TTH năm 2014 tăng 187.432 ngày - khách so với năm 2013, 

nhưng liên tục giảm trong 3 năm từ 2015 – 2017 với tốc độ giảm bình quân 5,78%/năm.  

Mặc dù số ngày khách giảm, nhưng do mức chi tiêu bình quân một khách, nhất là khách 

Tây Âu, Bắc Mỹ (thị trường khách truyền thống của TTH) đang có xu hướng tăng lên 

nên doanh thu du lịch của TTH trong giai đoạn 2013 – 2017 có tốc độ tăng trưởng bình 

quân đạt 9,58%/năm. So với cả nước, mức tăng trưởng về doanh thu du lịch của TTH 

không lớn, không nóng nhưng mang tính bền vững và ổn định [10].  

Về số ngày khách, một điều đáng lưu ý đối với du lịch TTH là trong vòng 4 năm 

(2013 – 2016), thời gian lưu trú bình quân/ khách du lịch biến động trong khoảng 2 

ngày/khách (Hình 2.4), nhưng đến năm 2017 chỉ còn 1,8 ngày/khách, giảm 0,2 

ngày/khách so với năm 2016. Kết quả trên cho thấy, mặc dù với lợi thế về tài nguyên du 

lịch tự nhiên và nhân văn, sự đầu tư mạnh về cơ sở hạ tầng cùng nguồn lao động dồi dào 

đang được nâng cao về chất lượng nhưng dường như các nguồn lực này vẫn chưa có tác 

động thật sự lớn để làm thay đổi diện mạo hoạt động kinh doanh du lịch của TTH. 

 

Hình 2.4. Số ngày lưu trú bình quân/1 khách của Thừa Thiên Huế 

giai đoạn 2013 - 2017 (Đvt: ngày/khách) 

(Nguồn: Sở du lịch TTH [10]) 

2.1.3.3. Thị phần khách du lịch quốc tế  

Thị phần khách quốc tế tại TTH qua Bảng 2.3 cho thấy: thị phần khách quốc tế có 

tỷ trọng trên 5% tập trung vào một số thị trường như Pháp, Anh, Đức, Thái Lan, Hàn 

Quốc, Mỹ và Úc. Trong đó, khách du lịch Pháp đang có xu hướng giảm nhưng vẫn được 

xem là thị trường chủ đạo và truyền thống với tỷ trọng từ 14,07% năm 2013, còn 9,6% 

trong năm 2017; tỷ trọng khách du lịch Thái Lan giảm nhanh hơn với 17,5% trong năm 

2013 và chỉ còn 5,3% năm 2017.  

Đối với khách du lịch Hàn Quốc, trong 5 năm qua có sự gia tăng đột biến, thể hiện: 

từ thị phần khách dưới 5% trong năm 2013, đến năm 2017 khách Hàn Quốc chiếm 
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25,5% và đang dẫn đầu về thị phần khách quốc tế đến Huế. Khách Hàn Quốc được đánh 

giá là nguồn khách hạng sang, có mức chi tiêu lớn trong mỗi chuyến đi và hầu hết lưu 

trú ở khách sạn 4 - 5 sao khi đến Huế [10]. Do đó, bên cạnh những định hướng như tiếp 

tục phát triển, khai thác các sản phẩm và dịch vụ du lịch phục vụ cho thị trường khách 

quốc tế truyền thống (Tây Âu, Bắc Mỹ), các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn cần tập 

trung vào sản phẩm và dịch vụ du lịch phù hợp với thị hiếu của du khách Hàn Quốc nhằm 

tiếp tục thu hút hơn nữa lượng khách này trong tương lai.  

Bảng 2.3. Thị phần khách du lịch quốc tế đến Thừa Thiên Huế 

giai đoạn 2013 – 2017(*)(Đvt: %) 

Năm 

Nguồn khách 
2013 2014 2015 2016 2017 

1. Hàn Quốc - 6,09 10,26 16,23 25,5 

2. Pháp 14,07 14,20 12,16 10,48 9,60 

3. Anh 7,04 7,60 7,65 6,64 6,20 

4. Thái Lan 17,50 12,90 10,91 6,59 5,30 

5. Đức 7,24 7,40 7,08 6,30 5,70 

6. Mỹ 5,49 6,40 6,72 6,25 5,90 

7. Úc 7,55 7,50 6,51 5,38 - 

8. Khác 41,11 37,91 38,71 42,13 37,30 

(Nguồn: Sở du lịch TTH [10]) 

Ghi chú: (*) thị phần khách quốc tế có tỷ trọng ≥ 5% tổng khách quốc tế đến TTH.  

Thông qua lượng khách du lịch đến TTH, nhất là khách quốc tế khá đa dạng về 

quốc tịch là điều kiện thuận lợi để khai thác kênh thông tin truyền miệng cho du lịch 

TTH. Đây là kênh thông tin quan trọng và có ý nghĩa đối với du khách tiềm năng khi 

lựa chọn điểm đến, thường xuất phát từ những trải nghiệm du lịch thực tế nên rất tin cậy 

và có sức thuyết phục đối với người nghe. Vì vậy để tăng tính hiệu quả của kênh thông 

tin này, các nhà quản lý du lịch địa phương cần chú trọng hoàn thiện và đa dạng các sản 

phẩm dịch vụ du lịch, tiến đến xây dựng HADD du lịch hấp dẫn, an toàn, tin cậy. 

Tóm lại, với lợi thế về tài nguyên tự nhiên và nhân văn, cơ sở vật chất và lao động 

du lịch, khả năng tiếp cận thông tin và sự thuận tiện giao thông, TTH hội đủ các điều 

kiện để phát triển hình ảnh điểm đến du lịch ấn tượng, khác biệt. Để thực hiện điều đó, 

bên cạnh phát huy những mặt tích cực đã đạt được, du lịch TTH cần có những thay đổi 

mạnh mẽ hơn về chất lượng dịch vụ du lịch, đa dạng các điểm vui chơi giải trí, khai thác 

hiệu quả tài nguyên du lịch tự nhiên và tăng cường hơn nữa hoạt động quảng bá du lịch.  



 

 
 
 

65 

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  

Luận án được thực hiện dựa trên sự kết hợp giữa phương pháp nghiên cứu định 

tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Trong đó, phương pháp nghiên cứu định 

tính dùng để nhận diện thang đo hình ảnh điểm đến du lịch TTH; phương pháp nghiên 

cứu định lượng dùng để kiểm định thang đo và đo lường ảnh hưởng của hình ảnh điểm 

đến du lịch tới ý định trở lại của du khách. 

2.2.1. Quy trình nghiên cứu 

Quy trình nghiên cứu của luận án thể hiện ở Sơ đồ 2.1. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ đồ 2.1. Quy trình nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch tới ý 

định quay trở lại của du khách 

       Ghi chú:                                       (Nguồn: Đề xuất của tác giả, 2017) 

  : Phương pháp và kỹ thuật thống kê 

   : Nội dung công việc 

Thứ nhất, nghiên cứu định tính:  

Tiếp cận HANT và HATC là hai thành phần của HATT điểm đến du lịch Huế, 

luận án xác định tập hợp các thuộc tính của mỗi thành phần dựa trên kết quả tổng hợp 

Tổng hợp tài liệu nghiên cứu 

Bảng hỏi phi cấu trúc dành 

cho du khách (n = 252) 

Phác thảo thang đo sơ bộ 

Tổng hợp thuộc tính hình ảnh từ 

các nghiên cứu  

Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

Thảo luận nhóm 

           (n = 7) 

Nghiên cứu định lượng 

chính thức (n = 696) 

Thang đo chính thức/ 

Bảng hỏi chính thức 

Ý kiến chuyên gia  

(n = 11) 

Thống kê tần số, 

tần suất 

Thống kê mô tả (trung bình, T-test) 

Cronbach’ anpha  EFA CFA   SEM 

Phân tích đa nhóm (Multigroup analyzis) 

Thảo luận kết quả nghiên cứu và  

hàm ý quản trị 

Hiệu chỉnh thang đo 

Bảng hỏi sơ bộ  

Phỏng vấn du khách (n = 30) 

Điều chỉnh bảng hỏi 
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tài liệu, thảo luận nhóm và bảng hỏi phi cấu trúc. Đối với ý định quay trở lại của du 

khách, luận án kế thừa có chọn lọc các câu hỏi từ các nghiên cứu đã có (xem Bảng 1.7). 

Trên cơ sở đó, thang đo sơ bộ được nhận diện.   

Thông qua kết quả tham khảo ý kiến 11 chuyên gia, thực hiện điều chỉnh thang đo 

và thiết kế bảng hỏi. Tiến hành phỏng vấn trực tiếp 30 du khách để kiểm tra về mặt ngữ 

nghĩa, nội dung, ý diễn đạt, đồng thời kết hợp với sự tham vấn của một số giảng viên có 

kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch và marketing, bảng hỏi chính thức được hoàn thiện.   

Thứ hai, nghiên cứu định lượng 

Thông qua kết quả khảo sát 696 du khách quốc tế và nội địa, nghiên cứu định lượng 

được thực hiện để kiểm định thang đo và các giả thuyết nghiên cứu trong mô hình đề 

xuất. Trên cơ sở đó, thực hiện thảo luận kết quả nghiên cứu và đề xuất hàm ý quản trị 

cải thiện hình ảnh điểm đến du lịch nhằm tăng khả năng thu hút sự trở lại của du khách 

đối với điểm đến du lịch TTH. 

2.2.2. Xây dựng thang đo 

Xây dựng thang đo ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch (HADD) tới ý định 

trở lại của du khách gồm (1) các thuộc tính đo lường hình ảnh nhận thức (HANT), hình 

ảnh tình cảm (HATC) và hình ảnh tổng thể (HATT) của điểm đến du lịch; và (2) thang 

đo ý định trở lại của du khách (YDTL). 

2.2.2.1. Thang đo hình ảnh điểm đến du lịch Huế 

Theo Echtner và Ritchie [64], xây dựng thang đo hình ảnh điểm đến du lịch là quá 

trình lựa chọn các thuộc tính hình ảnh dựa trên tổng quan tài liệu và nghiên cứu định 

tính. Trong đó có một số thuộc tính phổ biến để đo lường cho mọi HADD, được xác 

định và kết hợp vào một công cụ chuẩn hóa [99], đồng thời có những thuộc tính thể hiện 

đặc trưng riêng có của mỗi điểm đến [64]. Vì vậy cần phải xây dựng thang đo HADD 

du lịch cho từng bối cảnh nghiên cứu cụ thể. 

Như đã trình bày Mục 1.2.5, cùng với kết quả tổng hợp tài liệu, nghiên cứu định 

tính trong thiết kế thang đo HADD cần có sự kết hợp giữa các phương pháp thảo luận 

nhóm, bảng hỏi phi cấu trúc dành cho du khách và tham khảo ý kiến chuyên gia. Trong 

đó, bảng hỏi phi cấu trúc dành cho du khách nên được ưu tiên vận dụng để tìm ra tập 

hợp thuộc tính hình ảnh gắn với những đặc trưng của từng điểm đến, nhằm khắc phục 

hạn chế sự chủ quan, thiên vị của người nghiên cứu khi lựa chọn các thuộc tính hình ảnh 

[64], [12], [134], [136]. Trên cơ sở đó, luận án vận dụng kết hợp các phương pháp trên 

để thiết lập thang đo HADD gắn với những đặc trưng của du lịch TTH. 
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a. Tổng hợp tài liệu và thảo luận nhóm 

Luận án tổng hợp các thuộc tính của HANT, HATC và HATT dựa vào nghiên cứu của 

Jenkins [99], Baloglu và McCleary [38], Beerli và Martin [41], [42], Qu và cs [138] và 

Stylidis và cs [152]. Đồng thời căn cứ vào các nguồn lực phát triển HADD du lịch Huế (Mục 

2.1), một số thuộc tính được bổ sung hoặc loại bỏ cho phù hợp với điểm đến nghiên cứu.  

Từ kết quả tổng hợp tài liệu, dàn ý thảo luận nhóm được thiết lập (Phụ lục 1a). 7 

giảng viên có kinh nghiệm trong nghiên cứu du lịch, marketing và hiểu biết về du lịch 

Huế tham gia thảo luận. Kết quả thảo luận được khẳng định thông qua sự đồng ý hoặc 

không đồng ý và bổ sung các thuộc tính bằng bản viết tay của người tham gia, thể hiện:   

Thứ nhất, HADD gồm HANT và HATC cấu thành HATT điểm đến du lịch Huế. 

Các thuộc tính đề xuất từ kết quả tổng hợp tài liệu khá đầy đủ và phù hợp với các nguồn 

lực tạo nên HADD du lịch Huế.  

Thứ hai, sắp xếp lại và bổ sung một số thuộc tính để phản ánh rõ nét hơn đặc trưng 

của từng nhóm nhân tố thuộc HANT, chẳng hạn: chuyển Ẩm thực cung đình thuộc nhân 

tố Sức hấp dẫn văn hóa, lịch sử sang nhân tố Hình ảnh độc đáo; bổ sung Chi phí các 

hoạt động giải trí thuộc nhân tố Giá cả/ Chi phí hợp lý; và bổ sung Trải nghiệm du lịch 

tại điểm đến Huế là rất tuyệt vời thuộc HATT. 

Bỏ một số thuộc tính tránh trùng lặp về ý nghĩa trong một số nhân tố, chẳng hạn: 

Âm nhạc truyền thống mang tính đặc trưng thuộc nhân tố Hoạt động giải trí và các sự 

kiện trùng lặp với thuộc tính của nhân tố Sức hấp dẫn văn hóa, lịch sử; Các điểm tham 

quan riêng có gắn với lịch sử Triều Nguyễn trùng với Các điểm tham quan độc đáo gắn 

với di sản văn hóa thế giới trong nhân tố Hình ảnh độc đáo.  

Bỏ các thuộc tính không phù hợp với địa bàn nghiên cứu như: Môi trường sạch sẽ, 

Thời tiết thuận tiện cho hoạt động du lịch thuộc nhân tố Môi trường du lịch; Thú vị/Thích 

thú thuộc HATC.  

Bỏ các thuộc tính quá khái quát như: Cơ sở hạ tầng đáp ứng yêu cầu của hoạt động 

du lịch thuộc nhân tố Cơ sở hạ tầng và khả năng tiếp cận; Điểm đến du lịch Huế phổ 

biến đối với khách du lịch thuộc nhân tố Khía cạnh xã hội.  

Thứ ba, thực hiện điều chỉnh cụm từ, ngữ nghĩa để đảm bảo về nội dung, câu từ và 

tính đơn nhất đối với các thuộc tính được sử dụng trong thang đo.  

Kết quả điều chỉnh thang đo HADD du lịch THH sau khi thực hiện thảo luận nhóm 

thể hiện ở Phụ lục 1b.   
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b. Phỏng vấn du khách bằng bảng hỏi phi cấu trúc  

- Thiết kế bảng hỏi: bảng hỏi gồm 2 phần: phần 1, sử dụng 3 câu hỏi mở của 

Echtner và Ritchie [63], [64] có điều chỉnh để thu thập thông tin về các thuộc tính theo 

HANT và HATC của điểm đến du lịch Huế; phần 2, thông tin chung của du khách (Phụ 

lục 2.1). Bảng hỏi được thiết kế bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. 3 câu hỏi gồm: 

1. Những đặc điểm/ ấn tượng làm cho quý khách nhớ đến điểm đến du lịch Huế? 

2. Những cảm xúc/ tình cảm quý khách cảm nhận được khi du lịch tại điểm đến Huế? 

3. Theo quý khách, những yếu tố nào thể hiện sự độc đáo/sức hấp dẫn riêng của 

điểm đến du lịch Huế? 

Thông qua sự liên tưởng tự do của du khách, câu hỏi 1 để thu thập các thuộc tính 

HANT về điểm đến du lịch Huế; câu hỏi 3 nhằm nhấn mạnh sự độc đáo và nét riêng có 

của điểm đến này. Các thuộc tính trả lời ở câu hỏi 3 thường được du khách chọn lọc và 

khẳng định lại từ các thuộc tính ở câu 1; câu hỏi 2 nhằm xác định những tình cảm/cảm 

xúc của du khách sau khi trải nghiệm du lịch tại điểm đến du lịch Huế. 

Thông tin thu thập từ bảng hỏi phi cấu trúc được sử dụng để thiết kế thang đo hình 

ảnh gồm những thuộc tính được liệt kê từ 10% du khách được chọn để xác định tập hợp 

thuộc tính đo lường HADD trong nghiên cứu định lượng [99]; những thuộc tính có sự 

liên tưởng của 20% du khách trở lên được xem là HATT điểm đến du lịch [63], [65]. 

- Cỡ mẫu nghiên cứu: thực hiện nghiên cứu định tính với cỡ mẫu có thể rất nhỏ 

(n = 1) hoặc khá lớn (vài chục mẫu trở lên) [123]. Chọn mẫu nghiên cứu định tính không 

cần tuân theo quy tắc mà cần tập trung vào những đối tượng có khả năng cung cấp các 

thông tin theo mục đích nghiên cứu [17]. Với 252 bảng hỏi (140 khách nội địa và 112 

khách quốc tế) thu được, kết quả phân tích cho thấy tỷ lệ các thông tin từ liên tưởng của 

du khách tương đối tập trung, do đó cỡ mẫu này được sử dụng cho nghiên cứu. Thời 

gian thực hiện thu thập thông tin từ 8/2016 – 01/2017.  

- Chọn mẫu nghiên cứu: để có thông tin bao quát về HADD du lịch Huế, du khách 

du lịch tại Huế với thời gian lưu trú ít nhất 1 đêm sẽ được chọn. Tiến hành thu thập 

thông tin tại Ga Huế, sân bay Phú Bài và Tour du lịch (Huế - Đà Nẵng, Huế - Quảng 

Bình, Huế - điểm đến khác) theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. 

- Kết quả thu thập thông tin bằng bảng hỏi phi cấu trúc: Từ kết quả xử lý dữ liệu 

thu được (Phụ lục 2.2), luận án trình bày các thuộc tính được nhận thức từ 10% du khách 

trở lên, kết quả thể hiện ở bảng 2.4. 
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Bảng 2.4. Tổng hợp các thuộc tính của điểm đến du lịch Huế có tỷ lệ liên 

tưởng từ 10% du khách 

HÌNH ẢNH NHẬN THỨC 

1. Lịch sử 4. Truyền thống 

- Di tích lịch sử (*) - Ca Huế/hò Huế/dân ca Huế 

- Lăng mộ (*) - Làng nghề, SP thủ công truyền thống 

- Đại Nội (*) - Nhã nhạc Cung đình 

- Kiến trúc cung đình/lăng mộ (*) - Áo dài 

- Kinh thành/ Hoàng thành 5. Người dân 

2. Phong cảnh - Thân thiện 

- Danh lam thắng cảnh/ phong cảnh đẹp - Mến khách/ hiếu khách 

- Sông Hương - Hiền lành/ tốt bụng 

- Cầu Trường Tiền - Nhiệt tình/vui vẻ 

- Phong cảnh cổ kính/ thơ mộng - Giọng nói 

3. Ẩm thực  6. Môi trường du lịch 

- Ẩm thực/món ăn ngon - Nhiều cây xanh/ thành phố xanh 

- Ẩm thực đa dạng/phong phu - Môi trường/đường phố xanh sạch/  

- Ẩm thực/món ăn đặc trưng/độc đáo (*) - An ninh/an toàn  

- Bún bò - Nhiều Resort/ khách sạn 

- Ẩm thực đường phố 7. Hoạt động du lịch 

- Món ăn Cung đình (*) - Festival 

3. Chùa - Du thuyền và nghe ca Huế trên sông (*) 

- Nhiều chùa/đẹp/cổ kính/linh thiêng (*) - Nhiều điểm du lịch/ đẹp, hấp dẫn 

- Chùa Linh Mụ - Xích lô, dạo phố trên xích lô 

 - Phố đi bộ/phố đêm 

HÌNH ẢNH TÌNH CẢM 

- Bình yên/yên bình - Thú vị/ thích thú  

- Lãng mạn/thơ mộng - Hiếu khách/ mến khách 

- Vui/ hạnh phúc  - Cảm giác buồn  

- Thân thiện  - An toàn (*) 

- Thoải mái/thư giãn   

Ghi chú: (*) thuộc tính của câu hỏi 3             (Nguồn: Tổng hợp kết quả xử lý dữ liệu, 2017)  

c. Tham khảo ý kiến chuyên gia 

 Tổng hợp các thuộc tính từ kết quả thảo luận nhóm và bảng hỏi phi cấu trúc dành 

cho du khách, luận án phác thảo sơ bộ thang đo HADD. Thực hiện tham khảo ý kiến 

chuyên gia nhằm khai thác kinh nghiệm nghiên cứu và thực tiễn của các nhà nghiên cứu 

và quản lý trong lĩnh vực du lịch, giúp cho tác giả nhận diện thang đo HADD ban đầu 

phù hợp với đặc điểm của địa bàn nghiên cứu. 
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Phương pháp bảng hỏi được sử dụng để thu thập ý kiến chuyên gia. Bảng hỏi thiết 

kế thành 2 phần (Phụ lục 3.1): thứ nhất, thang đo sơ bộ của HADD du lịch Huế gồm các 

thuộc tính đo lường HANT, HATC và HATT. Thiết kế phương án trả lời Có/ Không (lý 

do) để chuyên gia lựa chọn và giải thích, đồng thời đề nghị chuyên gia bổ sung thêm 

thuộc tính (nếu có) trong bảng hỏi; thứ hai, các thông tin chung về tuổi, lĩnh vực nghiên 

cứu, công việc đang làm và thời gian công tác của người trả lời.  

Trên cơ sở tìm hiểu kinh nghiệm của các chuyên gia trong lĩnh vực du lịch, tác giả 

đã liên lạc để trình bày mục đích nghiên cứu và đề nghị sự hợp tác của họ. Bảng hỏi 

được gửi tới 11 người, trong đó 03 chuyên gia có kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng 

dạy về lĩnh vực du lịch, công tác tại viện nghiên cứu du lịch Việt Nam, trường Đại học 

Kinh tế Quốc dân Hà Nội và chuyên gia cao cấp trong các dự án phát triển du lịch của 

Việt Nam; tại tỉnh TTH, có 06 chuyên gia đang làm việc, giảng dạy và nghiên cứu về 

lĩnh vực du lịch và marketing du lịch tại địa phương, 02 chuyên gia là cán bộ quản lý có 

kinh nghiệm trong hoạt động lữ hành và xúc tiến du lịch của tỉnh TTH (Phụ lục 3.2).   

Các thông tin hồi đáp có sự thống nhất cao về các thuộc tính của HADD du lịch 

Huế, đồng thời tác giả nhận được những góp ý điều chỉnh và bổ sung thang đo, thể hiện:  

 - Hình ảnh nhận thức: bổ sung một số thuộc tính mang nét đặc trưng của điểm 

đến như: Di sản văn hóa thế giới, nhà vườn, hệ thống đầm phá, ẩm thực mang đậm nét 

vùng miền (thuộc phạm vi điểm đến TTH); bổ sung từ “văn hóa” ở mục II; bỏ thuộc tính 

không thuận lợi cho du lịch Huế: khí hậu, thời tiết đặc trưng, đường phố sạch đẹp; chỉnh 

sửa từ ngữ: xích lô không phải là đặc trưng của Huế, nhân viên du lịch nhiệt tình nhưng 

không chuyên nghiệp, nhiều gian hàng lưu niệm nhưng các mặt hàng thủ công truyền 

thống chưa mang tính đặc trưng. 

Điều chỉnh vị trí của một số thuộc tính sang các nhóm khác nhau để làm nổi bật 

nội dung của từng nhân tố và lược bỏ các nội dung có tính trùng lặp giữa các mục. Chẳng 

hạn: “Sông Hương, núi Ngự và cầu Trường Tiền gợi cho quý khách nhớ tới điểm đến 

Huế” không thể hiện sức hấp dẫn tự nhiên; Nhiều điểm tham quan du lịch tự nhiên (biển, 

đầm, hồ, suối nóng và khoáng, thác, rừng) và Nhiều điểm tham quan du lịch văn hóa, 

lịch sử (Đại Nội, Lăng tẩm, di tích cách mạng…) của mục III trùng lặp với mục I và II. 

- Hình ảnh tình cảm: thuộc tính Vui vẻ/hạnh phúc không phù hợp với sự trầm mặc 

và hoài niệm của điểm đến Huế. Vui vẻ/hạnh phúc từng được sử dụng trong slogan “Huế 

- một quê hương của hạnh phúc” nhưng không thành công trong việc định hướng hình 

ảnh tình cảm của điểm đến Huế. Hình ảnh “cảm giác buồn” là đặc trưng của điểm đến 
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Huế, nhưng không nên đưa vào thang đo vì dễ mang lại sự nhầm lẫn về cảm nhận tiêu 

cực của du khách đối với hình ảnh điểm đến này. 

- Hình ảnh tổng thể: với 6 nội dung mô tả HATT, ý kiến chung của các chuyên 

gia là cần khái quát lại và nhấn mạnh vào sự nổi tiếng của điểm đến, điểm đến có tài 

nguyên đa dạng, điểm đến bình yên, thơ mộng và HADD Huế là tích cực.  

Trên cơ sở đó, tác giả điều chỉnh thang đo HADD du lịch Huế (xem Bảng 2.5). 

 2.2.2.2. Thang đo ý định trở lại của du khách 

Kế thừa thang đo ý định trở lại điểm đến du lịch từ kết quả tổng hợp ở Bảng 1.7, 

luận án đã có điều chỉnh về mặt từ ngữ cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu. Thang đo 

ý định trở lại điểm đến du lịch Huế gồm: 1. Quý khách sẽ lựa chọn điểm đến du lịch Huế 

cho kỳ nghỉ gần nhất; 2. Quý khách sẽ trở lại điểm đến du lịch Huế trong vòng 3 năm 

tới; 3. Quý khách sẽ có khả năng trở lại điểm đến du lịch Huế trong tương lai.  

2.2.2.3. Nhận diện thang đo hình ảnh điểm đến du lịch Huế và ý định trở lại 

của du khách 

Sau khi điều chỉnh, thang đo trong mô hình nghiên cứu gồm HANT với 32 thuộc 

tính chia thành 6 nhóm; HATC gồm 4 thuộc tính, 5 thuộc tính mô tả HATT của điểm 

đến du lịch Huế và 3 nhận định để đo lường YDTL của du khách (Bảng 2.5). 

Bảng 2.5. Thang đo hình ảnh điểm đến du lịch Huế và ý định trở lại của du khách 

Mã hóa Thuộc tính Căn cứ 

HANT A. HÌNH ẢNH NHẬN THỨC 

HDTN I. Sức hấp dẫn tự nhiên 
Echtner và Ritchies [63], Beerli và 

Martin [41], Chi và Qu [55] 

TN1 1. Phong cảnh đẹp và thơ mộng Kết quả nghiên cứu định tính 

TN2 2. Nhiều bãi biển đẹp  Kết quả nghiên cứu định tính 

TN3 3. Tài nguyên tự nhiên đa dạng  Kết quả nghiên cứu định tính 

VHLS II. Sức hấp dẫn văn hóa, lịch sử 
Beerli và Martin [41], [22],  

Chi và Qu [55] 

VHLS1 1. Nhiều di tích lịch sử, văn hóa hấp dẫn Kết quả nghiên cứu định tính 

VHLS2 2. Nhiều sự kiện và lễ hội truyền thống Kết quả nghiên cứu định tính 

VHLS3 3. Nhiều chùa đẹp  Kết quả nghiên cứu định tính 

VHLS4 4. Kiến trúc đặc trưng  Kết quả nghiên cứu định tính 

VHLS5 5. Làng nghề thủ công truyền thống đa dạng Kết quả nghiên cứu định tính 

VHLS6 6. Văn hóa ẩm thực phong phú Kết quả nghiên cứu định tính 

VHLS7 7. Nhiều món ăn ngon đậm nét vùng miền  Bổ sung ý kiến chuyên gia 

VHLS8 8. Nhiều loại hình âm nhạc truyền thống  Điều chỉnh theo ý kiến chuyên gia 
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Mã hóa Thuộc tính Căn cứ 

DTGT III. Đặc trưng du lịch và giải trí về đêm Echtner và Ritchies [63], Jenkins [99] 

DTGT1 
1. Sông Hương và cầu Trường Tiền gợi cho 

quý khách nhớ đến điểm đến du lịch Huế 
Kết quả nghiên cứu định tính 

DTGT2 
2. Du thuyền và nghe ca Huế trên sông Hương 

mang nét đặc trưng của điểm đến Huế 
Kết quả nghiên cứu định tính 

DTGT3 3. Nhiều hoạt động du lịch về đêm  Điều chỉnh theo ý kiến chuyên gia 

DDH IV. Nét độc đáo của điểm đến Huế Echtner và Ritchies [63], Qu và cs [138] 

DDH1 1. Điểm đến của Di sản văn hóa thế giới  Điều chỉnh theo ý kiến chuyên gia 

DDH2 2. Ẩm thực cung đình Kết quả nghiên cứu định tính 

DDH3 3. Chùa Linh Mụ Kết quả nghiên cứu định tính 

DDH4 4. Festival Huế Kết quả nghiên cứu định tính 

DDH5 5. Áo dài, nón Huế Kết quả nghiên cứu định tính 

DDH6 6. Nhà vườn Huế Bổ sung ý kiến chuyên gia 

MTHT V. Môi trường và cơ sở hạ tầng du lịch 
Beerli và Martin [41], Chi và Qu [55], 

Qu và cs [138] 

MTHT1 1. Môi trường du lịch an toàn Điều chỉnh theo ý kiến chuyên gia 

MTHT2 2. Đường phố nhiều cây xanh Kết quả nghiên cứu định tính 

MTHT3 3. Người dân thân thiện  Kết quả nghiên cứu định tính 

MTHT4 4. Cơ sở lưu trú tiện nghi  Kết quả nghiên cứu định tính 

MTHT5 5. Nhiều nhà hàng với các dịch vụ phong phú Kết quả nghiên cứu định tính 

MTHT6 6. Nhiều gian hàng lưu niệm Điều chỉnh theo ý kiến chuyên gia 

TCGC VI. Khả năng tiếp cận và giá cả Echtner và Ritchies [63], Chi và Qu [55] 

TCGC1 1. Giao thông thuận lợi Kết quả nghiên cứu định tính  

TCGC2 2. Nhiều phương tiện vận chuyển du lịch Điều chỉnh theo ý kiến chuyên gia 

TCGC3 3. Thuận tiện di chuyển tới các điểm đến khác Kết quả nghiên cứu định tính 

TCGC4 
4. Dịch vụ hỗ trợ thông tin du lịch sẵn có với 

nhiều hình thức 
Kết quả nghiên cứu định tính 

TCGC5 5. Nhân viên du lịch nhiệt tình Điều chỉnh theo ý kiến chuyên gia  

TCGC6 6. Giá cả dịch vụ du lịch hợp lý  Kết quả nghiên cứu định tính 

HATC B. HÌNH ẢNH TÌNH CẢM 

Baloglu và McCleary [38], Beerli và 

Martin [41], Qu và cs [138], Stylidis và 

cs [152], ý kiến chuyên gia 

TC1 1. Bình yên Kết quả nghiên cứu định tính 

TC2 2. Thơ mộng Kết quả nghiên cứu định tính 

TC3 3. Thân thiện Kết quả nghiên cứu định tính 

TC4 4. Thư giãn Kết quả nghiên cứu định tính 
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Mã hóa Thuộc tính Căn cứ 

HATT C. HÌNH ẢNH TỔNG THỂ ĐIỂM ĐẾN  

Baloglu và McCleary [38], Beerli và 

Martin [41]; Qu và cs [138], Stylidis và 

cs [152]; ý kiến chuyên gia 

HATT1 1. Huế là điểm đến du lịch nổi tiếng Việt Nam Kết quả nghiên cứu định tính 

HATT2 2. Huế là điểm đến DL văn hóa, lịch sử hấp dẫn Kết quả nghiên cứu định tính 

HATT3 3. Huế là điểm đến DL có TNTN đa dạng Kết quả nghiên cứu định tính 

HATT4 4. Huế là điểm đến du lịch bình yên, thơ mộng Kết quả nghiên cứu định tính 

HATT5 5. Hình ảnh điểm đến du lịch Huế là tích cực Kết quả nghiên cứu định tính 

YDTL D. Ý ĐỊNH TRỞ LẠI CỦA DU KHÁCH 
Bigne và cs [43], Chen và Tsai [52], 

Chi và Qu [55] 

YDTL1 
1. Lựa chọn điểm đến du lịch Huế cho kỳ nghỉ 

gần nhất? 

Chi và Qu [55], Kim [102],  

Thanh  [14] 

YDTL2 
2. Trở lại điểm đến du lịch Huế trong vòng 3 

năm tới? 

Bigne và cs [43], Chen và Tsai [52], 

Qu và cs [138] 

YDTL3 
3. Có khả năng trở lại điểm đến du lịch Huế 

trong tương lai? 
Chen và Tsai [52], Thanh [14] 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả nghiên cứu của tác giả, 2017) 

Các thuộc tính HADD du lịch Huế được kế thừa có chọn lọc từ các nghiên cứu 

trước, đồng thời được phát triển dựa trên kết quả thảo luận nhóm, bảng hỏi phi cấu trúc 

dành cho du khách và tham khảo ý kiến chuyên gia. Thang đo được thiết lập với giả 

định các thuộc tính phản ánh đầy đủ và theo hướng tích cực cho HADD du lịch Huế. 

a. Thang đo hình ảnh nhận thức điểm đến du lịch Huế 

Huế sở hữu tài nguyên tự nhiên, nhân văn phong phú và đa dạng, trong đó nổi bật 

là di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO công nhận là di sản của nhân 

loại, là nguồn lực tạo nên sức hấp dẫn của một HADD. Do đó “Sức hấp dẫn tự nhiên” 

[38], [55]; “Sức hấp dẫn văn hóa, lịch sử” [41], [55] là nhân tố cần có trong HANT 

điểm đến du lịch Huế.  

“Đặc trưng du lịch và giải trí về đêm” gồm những địa điểm và hoạt động đặc trưng 

có khả năng thu hút du khách của điểm đến [41].  

“Những nét độc đáo của điểm đến” được phát triển từ nghiên cứu của Qu và cs 

[138], thể hiện những nét riêng có về tự nhiên, văn hóa, con người, lịch sử, phong cách 

sống, phong tục tập quán, ẩm thực của điểm đến. 

“Môi trường du lịch và cơ sở hạ tầng du lịch” bao gồm môi trường an toàn, trong 

sạch, bầu không khí của điểm đến, sự thân thiện của người dân [41], [42], [55]. Đây là 
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điều kiện quan trọng để tạo nên một HADD an toàn và thân thiện, đồng thời kết hợp với 

cơ sở lưu trú, nhà hàng, địa điểm mua sắm, gian hàng lưu niệm là những yếu tố không 

thể thiếu để phát triển hoạt động du lịch của điểm đến [38], [41].  

“Khả năng tiếp cận và giá cả” thể hiện giao thông thuận lợi, nguồn thông tin du 

lịch sẵn có, nhân viên du lịch chuyên nghiệp, chi phí du lịch hợp lý để góp phần tạo nên 

những nhận thức tích cực của du khách về một điểm đến [55], [63]. 

b. Thang đo hình ảnh tình cảm của điểm đến du lịch Huế 

HATC của một điểm đến bao gồm những cảm xúc gợi cho du khách nhớ về điểm 

đến cụ thể [120]. Thuộc tính Bình yên, Thơ mộng, Thân thiện và Thư giãn được sử dụng 

để đo lường HATC của du khách đối với điểm đến du lịch Huế. 

c. Thang đo hình ảnh tổng thể điểm đến du lịch Huế 

HATT khái quát lại những nét chung, bao quát nhất về hình ảnh của một điểm đến 

du lịch. Từ kết quả nghiên cứu định tính và kế thừa có chọn lọc của các nghiên cứu khác 

[38], [41], [44], [63], [64], [99], [138], [134], luận án đã thiết lập 5 nội dung đánh giá 

HATT điểm đến Huế phản ánh nguồn lực tự nhiên, nhân văn, tình cảm của du khách cũng 

như sự nổi tiếng và tích cực của HADD du lịch Huế.  

2.2.3. Phương pháp nghiên cứu định lượng  

2.2.3.1. Thu thập dữ liệu, cỡ mẫu và chọn mẫu nghiên cứu 

a. Thu thập dữ liệu  

* Dữ liệu thứ cấp: được thu thập từ đề tài, luận án và bài báo khoa học trong và 

ngoài nước; Báo cáo hoạt động kinh doanh du lịch của TTH các năm 2013 đến 2017; 

Quy hoạch tổng thể du lịch TTH 2013 – 2020, định hướng đến năm 2030; Quy hoạch 

phát triển giao thông vận tải TTH đến năm 2020; Quy hoạch tổng thể du lịch Việt Nam 

2020, tầm nhìn 2030; nguồn thông tin từ internet và các nguồn khác. 

* Dữ liệu sơ cấp: được thu thập từ du khách nội địa và quốc tế đã và đang trải 

nghiệm du lịch tại điểm đến Huế bằng phương pháp điều tra bảng hỏi. 

b. Thiết kế bảng hỏi 

Bảng hỏi được thiết kế để thu thập thông tin của du khách, là công cụ được sử dụng 

trong các nghiên cứu HADD [41], [138], [152]. Bảng hỏi trình bày trong 4 trang A4 gồm:  

Phần 1. Kinh nghiệm du lịch của du khách đối với điểm đến Huế gồm số lần và 

mục đích chính khi đến Huế, hình thức đi du lịch, kênh thông tin lựa chọn du lịch Huế 

và thời gian lưu trú tại Huế. Phương án trả lời được thiết kế sẵn (câu hỏi đóng), du khách 

lựa chọn và đánh dấu vào ô phù hợp. 
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Phần 2. Thông tin đánh giá HADD du lịch Huế và YDTL của du khách gồm: 

Câu 1, đánh giá của du khách về HANT điểm đến du lịch Huế với 32 nhận định 

được chia thành 6 nhóm; Câu 2, đánh giá về HATC qua 4 nội dung; và Câu 3 gồm 5 

phát biểu về HATT của điểm đến du lịch Huế.  

Để du khách có thể đánh giá chi tiết về các nội dung trong bảng hỏi, tương tự với 

nghiên cứu của Lee [110], Martin và cs [120], Qu và cs [138], Stylidis và cs [152], Stern 

và Krakover [155], luận án sử dụng thang đo Likert 7 điểm cho các nội dung đánh giá 

của Câu 1 và Câu 3 với 1 - Hoàn toàn không đồng ý đến 7 - Hoàn toàn đồng ý.  

Đối với Câu 2, kế thừa thang đo của Baloglu và McClearly [38], Qu và cs [138], 

Russel và cs [148], luận án sử dụng thang điểm 7 nhưng ngược chiều với Câu 1 và 2 để 

thu thập thông tin từ du khách với 1- rất tích cực đến 7- rất tiêu cực. 

Để đo lường YDTL (Câu 4), luận án kế thừa có điều chỉnh thang đo của Bigne và 

cs [43], Chen và Tsai [52], Chi và Qu [55], Qu và cs [138] để tìm hiểu ý định trở lại của 

du khách với thang đo từ 1 - Hoàn toàn không đến 7 - Hoàn toàn có khả năng. 

Cuối cùng, câu hỏi mở (Câu 5) được thiết kế nhằm thu thập những thông tin về 

những điều du khách không hài lòng khi trải nghiệm du lịch tại điểm đến Huế.  

Phần 3. Thu thập các thông tin về đặc điểm nhân khẩu của du khách như nguồn 

khách, giới tính, tuổi, trình độ học vấn và nghề nghiệp.  

- Trước khi khảo sát chính thức, thực hiện điều tra thử 30 du khách và kết hợp với 

ý kiến tham vấn của 4 giảng viên để điều chỉnh nội dung bảng hỏi về mặt ngữ nghĩa, 

câu mơ hồ, đa nghĩa và khó hiểu. Khi thực hiện điều tra, trung bình một du khách dành từ 

6 – 8 phút để hoàn tất các nội dung khảo sát. 

- Đối tượng khảo sát là khách du lịch nội địa và quốc tế, do đó bảng hỏi sử dụng 

ngôn ngữ Tiếng Việt và Tiếng nước ngoài. Đối với tiếng nước ngoài, dựa trên thị trường 

khách quốc tế chiếm tỷ trọng lớn đến Huế từ năm 2013 – 2017 (xem Bảng 2.3), bảng 

hỏi được dịch sang 3 ngôn ngữ Hàn Quốc, Pháp và Anh, trong đó tiếng Anh là ngôn ngữ 

được ưu tiên trong quá trình thực hiện khảo sát du khách. 

Quá trình dịch thuật được kiểm soát để đảm bảo các nội dung không bị sai lệch về 

ý nghĩa. Thực hiện dịch từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài và dịch ngược từ tiếng nước 

ngoài sang tiếng Việt bởi nhóm người dịch độc lập. Bảng hỏi bằng tiếng nước ngoài 

được các giảng viên chuyên ngành thực hiện kiểm tra và chỉnh sửa.  
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c. Kích thước mẫu nghiên cứu 

Theo Thọ [17], trong nghiên cứu định lượng, trên cơ sở xây dựng mô hình nghiên 

cứu và các giả thuyết đi kèm, tiến hành thu thập dữ liệu để kiểm định mô hình lý thuyết 

và các giả thuyết đề ra. Việc xác định kích thước mẫu là một vấn đề được đặt ra cho các 

nhà nghiên cứu vì nó liên quan trực tiếp đến độ tin cậy của các tham số thống kê. Mỗi 

phương pháp phân tích thống kê đòi hỏi kích thước mẫu khác nhau và rõ ràng kích thước 

mẫu càng lớn càng tốt nhưng tốn kém về thời gian và chi phí. Trên thực tế các nhà 

nghiên cứu chưa khẳng định một cách chính thức thế nào là cỡ mẫu “đủ lớn” và thường 

thực hiện xác định cỡ mẫu dựa vào các công thức kinh nghiệm. 

Trong luận án này, các phân tích được thực hiện trên dữ liệu thu thập từ khách du 

lịch. Kích thước mẫu nghiên cứu phụ thuộc vào các phương pháp phân tích như phân tích 

nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến 

tính (SEM). Do đó luận án tham khảo cỡ mẫu dựa vào:    

Thứ nhất, để phân tích EFA, kích thước mẫu tối thiểu là 50, tốt hơn là 100 hay tỷ 

lệ quan sát/biến đo lường (items) là 5:1, nghĩa là 1 biến đo lường cần tối thiểu là 5 quan 

sát, tốt nhất là 10:1 trở lên [79]. Với tổng số 44 biến được thiết kế trong bảng hỏi, để đạt 

được kích thước mẫu “tốt nhất”, luận án áp dụng quy tắc 10:1, như vậy số mẫu tối thiểu 

cần thiết cho nghiên cứu là 44 x 10 = 440 mẫu. 

Thứ hai, kích thước mẫu phải được xem xét trong tương quan với số lượng các 

thông số ước lượng. Chẳng hạn, sử dụng phương pháp ước lượng hợp lý tối đa (ML – 

Maximum Likelihood), kích thước mẫu tối thiểu từ 100 -150 [78] hay kích thước mẫu 

tới hạn là 200 [84]. Đối với mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM), mặc dù rất khó xác định 

tiêu chí về cỡ mẫu cần thiết nhưng thường yêu cầu cỡ mẫu lớn [78]. Raykov và cs [140] 

đồng ý rằng, mẫu nghiên cứu SEM thường lớn vì nó dựa vào lý thuyết phân phối mẫu 

lớn. Tabachnick và cs [156] đưa ra kinh nghiệm, cỡ mẫu 300 là tốt, 500 là rất tốt và 

1000 là rất tuyệt vời. 

Thứ ba, theo tác giả Burns và Bush [46] khi xem xét quy mô mẫu nghiên cứu cần 

chú ý 3 vấn đề (1) Số lượng các thay đổi của tổng thể, (2) Độ chính xác mong muốn, và 

(3) Mức tin cậy cho phép trong giá trị ước lượng tổng thể. Do đó công thức ước tính 

kích thước mẫu để đạt được độ chính xác 95% tại mức tin cậy 95% được đề xuất là:  

N = Z2(p*q)/e2 

Trong đó: N: kích thước mẫu; Z: độ lệch chuẩn với mức tin cậy cho phép (95%); 

và p: giá trị ước lượng thay đổi trong tổng thể: 50%. 
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(Các nghiên cứu xã hội thường sử dụng số lượng các thay đổi của tổng thể 50%, 

nên để đảm bảo mức độ an toàn trong xác định kích cỡ mẫu nghiên cứu, các nghiên cứu 

thực tiễn thường chọn mức p = 50%). 

q = 100% - p; e: sai số cho phép (5%). 

Cỡ mẫu nghiên cứu là:  N = 1.962*(0,5*0,5)/0,052= 385 

Như vậy, kích thước mẫu xác định theo cách thứ nhất gồm 440 mẫu (tỷ lệ 10:1) 

thỏa mãn cả phân tích EFA, SEM và nghiên cứu thực tiễn về kinh tế xã hội. Do đó, cỡ 

mẫu tối thiểu là 440 được chọn để thu thập dữ liệu (tương ứng với tỷ lệ khách nội địa và 

quốc tế đến Huế giai đoạn 2013 - 2017 là 58:42). 

Để đảm bảo cỡ mẫu tối thiểu đã xác định, 980 bảng hỏi phát ra (gấp đôi cỡ mẫu 

xác định), bảng hỏi thu về là 765/980 chiếm tỷ lệ 78,06%. Trong số bảng hỏi thu về, 69 

bảng hỏi bị loại do không đầy đủ về mặt nội dung, câu trả lời tập trung 1 phương án, 

thiếu sự logic trong đánh giá giữa HANT, HATC và HATT. Do đó, 696 bảng hỏi hợp 

lệ được sử dụng chiếm 90,98% trong tổng số mẫu thu về. 

d. Chọn mẫu nghiên cứu 

Khi thực hiện khảo sát khách du lịch, do không có số liệu thứ cấp chính xác về số 

lượng du khách cũng như không thể có khung mẫu (sampling frame), các nghiên cứu về 

HADD đã sử dụng phương pháp chọn mẫu thuận tiện/ phi xác suất để chọn mẫu khách 

du lịch nhằm có được các thông tin từ người trả lời, chẳng hạn như Chen và Tsai [52], Qu 

và cs [138], Stylidis và cs [152], Stepchenkova và cs [154]. Kết quả chọn mẫu theo 

phương pháp thuận tiện tuy không đại diện cho đám đông nhưng vẫn có giá trị trong 

nghiên cứu, đặc biệt là nghiên cứu kiểm định lý thuyết khoa học [17]. 

Đối với điểm đến du lịch TTH, mặc dù số liệu khách du lịch nội địa và quốc tế đến 

Huế được thống kê hàng năm nhưng không có các thông tin cụ thể của du khách. Giống 

như các nghiên cứu HADD đã thực hiện trước đó, luận án sử dụng phương pháp chọn 

mẫu thuận tiện, nghĩa là chọn những du khách có thể tiếp cận và sẵn lòng trả lời bảng 

hỏi trong thời gian thực hiện khảo sát.   

Nhằm có được các thông tin về HADD du lịch của tỉnh TTH, du khách tham gia 

khảo sát có ít nhất 1 đêm lưu trú tại Huế. Thực hiện thu thập thông tin theo 2 cách:  

Thứ nhất, thu thập thông tin đối với du khách đang du lịch tại Huế  

- Thông qua 02 công ty lữ hành trên địa bàn TTH (chi nhánh Vietnamtourism - Hà 

Nội và công ty TNHH TM và dịch vụ Du lịch Eco Huế) để thực hiện thu thập thông tin 

đối với du khách đi du lịch theo tour. Điều tra viên tham gia cùng tour, kết hợp với 
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hướng dẫn viên du lịch để trình bày mục đích nghiên cứu và tiến hành thu thập dữ liệu 

trước thời gian du khách kết thúc hành trình du lịch tại Huế.  

- Thực hiện khảo sát đối với du khách du lịch theo hình thức tự tổ chức (khách lẻ, 

đi cùng gia đình, bạn bè…) trước thời gian du khách rời Huế. Do đó, Ga Huế và Sân 

bay Phú Bài là hai điểm được chọn để thu thập thông tin.  

Thứ hai, luận án thiết kế bảng hỏi googledocs để thực hiện khảo sát du khách đã 

đi du lịch tại Huế. Thông qua một số hướng dẫn viên du lịch làm việc cho 2 công ty lữ 

hành (chi nhánh Vietnamtourism – Hà Nội và công ty TNHH TM và dịch vụ Du lịch 

Eco Huế), thông tin về Email, Facebook và Instagram của du khách được cập nhật. 

Hướng dẫn viên du lịch trực tiếp gửi bảng hỏi online đến những du khách vừa kết thúc 

du lịch tại Huế trong vòng 1 tuần. Kết quả cho thấy, mức độ phản hồi thông tin theo 

hình thức khảo sát này khá thấp, chỉ 72 bảng hỏi được sử dụng (34 khách quốc tế và 38 

khách nội địa) chiếm tỷ lệ 10,34% trong tổng số mẫu nghiên cứu của luận án. 

 Thời gian khảo sát từ tháng 5/2017 -  5/2018. 

2.2.3.2. Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu  

a. Xử lý dữ liệu 

Sau khi kiểm tra và chọn lọc các bảng hỏi có dữ liệu đáp ứng yêu cầu phân tích của 

luận án, thực hiện mã hóa và nhập dữ liệu trên phần mềm SPSS 22. Thực hiện một số thao 

tác (tìm kiếm, bảng tần số, bảng chéo…) để tìm sai sót trong quá trình nhập dữ liệu.  

Đối với dữ liệu khuyết (missing), dưới 10% đối với biến thông thường có thể được bỏ 

qua khi chúng không xuất hiện một cách hệ thống [79]. Có thể sử dụng phương pháp gán 

hồi quy (regression imputation) nghĩa là giá trị thay thế được ước lượng dựa trên mô hình 

hồi quy (khi tỷ lệ dữ liệu khuyết nhỏ) hay sử dụng giá trị Trung bình, Trung vị, Mode để 

xử lý dữ liệu khuyết. Trong nghiên cứu này, tỷ lệ giá trị khuyết các biến dưới 8%, không 

mang tính hệ thống, vì vậy giá trị mode được sử dụng bổ sung các giá trị khuyết.  

Đối với dữ liệu ngoại lai (là những giá trị khác biệt quá lớn và quá nhỏ so với các giá 

trị khác trong tập dữ liệu), theo Anderson [28] có thể loại bỏ dữ liệu ngoại lai khi nó mang 

đến sai số lớn hoặc giữ lại nếu nó là một quan sát ghi chép sự chính xác và đại diện một yếu 

tố giá trị của một tập hợp dữ liệu. Đây là căn cứ để luận án thực hiện xử lý dữ liệu ngoại lai 

đối với thông tin được thu thập trong nghiên cứu này. 

b. Phương pháp phân tích dữ liệu 

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, luận án sử dụng phương pháp phân tích dữ liệu sau:  
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* Kiểm định phân phối chuẩn: Skewness (biểu thị độ lệch trái hoặc phải của phân 

phối dữ liệu quan sát so với phân phối chuẩn) và Kurtosis (biểu thị độ nhọn của phân phối 

dữ liệu quan sát so với phân phối chuẩn) là hai hệ số được sử dụng phổ biến để đánh giá 

dữ liệu đạt phân phối chuẩn trước khi thực hiện phân tích dữ liệu. Tiêu chuẩn đánh giá hai 

hệ số trên có sự khác nhau nhất định, chẳng hạn theo Leech và cs [112], khi giá trị Skewness 

và Kurtosis thuộc khoảng ± 1 thì dữ liệu xấp xỉ đạt phân phối chuẩn; Byrne [48] và Kline 

[104] cho rằng, để đảm bảo các biến tuân thủ giả định phân phối chuẩn, giá trị Skewness 

thuộc khoảng ± 2 và giá trị Kurtosis không được vượt quá ± 3. Đây là cơ sở để luận án thực 

hiện kiểm định phân phối chuẩn cho dữ liệu nghiên cứu.  

 * Thống kê mô tả: luận án thực hiện thống kê tần số và tần suất về kinh nghiệm du 

lịch và các đặc điểm nhân khẩu học, đồng thời sử dụng giá trị trung bình để phân tích đánh 

giá của du khách về HADD du lịch Huế.  

* Kiểm định giả thuyết về trị trung bình của một tổng thể (One - sample t test): được 

sử dụng để kiểm định giá trị trung bình của các biến đo lường trong mô hình nghiên cứu. 

Trong đó, giả thuyết H0 = giá trị trung bình cần kiểm định (Sig > 5%); H1 ≠ giá trị trung 

bình cần kiểm định (Sig < 5%). 

* Kiểm định sự khác biệt trung bình (Independent Sample T – Test): áp dụng khi biến 

định tính có hai biểu hiện. Dựa vào kết quả kiểm định phương sai (Levene's Test) với H0: 

Phương sai bằng nhau (Sig > 5%); H1: Phương sai khác nhau (Sig < 5%), từ đó lựa chọn kết 

luận về sự khác biệt trung bình giữa hai tổng thể với giả thuyết H0: giá trị trung bình hai tổng 

thể bằng nhau (Sig > 5%); H1 : giá trị trung bình hai tổng thể khác nhau (Sig < 5%). 

* Đánh giá độ tin cậy thang đo: độ tin cậy thường dùng là tính nhất quán nội tại 

(Internal consistency), phản ánh mối quan hệ của các biến quan sát trong cùng một 

thang đo. Độ tin cậy thường dùng nhất là hệ số Cronbach's Alpha. Trong nghiên cứu 

thực tiễn, hệ số này được sử dụng để kiểm tra độ tin cậy thang đo, giá trị hội tụ, đồng 

thời loại bỏ biến không đạt yêu cầu (hệ số Cronbach's Alpha, tương quan biến tổng thấp) 

có thể gây ra các nhân tố khác trong phân tích nhân tố (xem Bảng 2.6). 

* Kiểm định thang đo 

Kết quả tổng quan tài liệu ở Chương 1 cho thấy, mặc dù khái niệm HADD du 

lịch đã có nhưng chưa có khung lý thuyết hoàn chỉnh, do đó thực hiện phân tích nhân 

tố khám phá (EFA) là cần thiết để xác định lại số lượng các thuộc tính của hình ảnh 

điểm đến so với đề xuất ban đầu. Tiếp đến, để kiểm tra tính hợp lệ của cấu trúc và độ 

tin cậy thang đo, sử dụng phân tích nhân tố khẳng định (CFA) sẽ hữu dụng hơn [47]. 
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Đối với thang đo HADD du lịch Huế, nhận diện thang đo ban đầu được thực hiện dựa 

trên kết quả tổng hợp tài liệu, thảo luận nhóm, bảng hỏi phi cấu trúc, tham khảo ý kiến 

chuyên gia, do đó cần thiết phải thực hiện EFA để xác định lại số lượng thuộc tính của 

từng nhóm nhân tố, đồng thời sử dụng CFA để đánh giá tính hợp lệ và độ tinh cậy của 

mô hình nghiên cứu, làm cơ sở thực hiện kiểm định giả thuyết nghiên cứu bằng phương 

pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM).  

Phân tích nhân tố khám phá (EFA): được thực hiện nhằm đánh giá giá trị hội 

tụ và giá trị phân biệt của thang đo. Phương pháp này thuộc nhóm phân tích đa biến 

phụ thuộc lẫn nhau, nghĩa là không có biến phụ thuộc và biến độc lập mà dựa vào mối 

tương quan giữa các biến. EFA dùng để rút gọn một tập k biến quan sát thành một tập 

F (F < k) các nhân tố có ý nghĩa hơn.  

Để phù hợp cho các bước phân tích CFA và SEM, khi thực hiện phân tích nhân 

tố (EFA), luận án sử dụng phương pháp rút trích Principal Exis Factoring với phép 

xoay Promax. Kết quả được đánh giá dựa trên hệ số KMO, kiểm định Barlett's Test, 

hệ số tải nhân tố, giá trị Igenvalues và tổng phương sai trích (xem Bảng 2.6). 

Khi đánh giá độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach's Alpha và EFA, bên cạnh 

các tiêu chuẩn đo lường, cần dựa vào mô hình lý thuyết và ý nghĩa của biến nghiên 

cứu trong mô hình để xem xét việc loại bỏ biến một cách linh hoạt và phù hợp nhất.  

Phân tích nhân tố khẳng định (CFA): sau khi thang đo đạt yêu cầu phân tích 

nhân tố khám phá (EFA), tiếp tục thực hiện phân tích nhân tố khẳng định (CFA) để 

đánh giá tính đơn hướng, độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của thang đo, làm 

cơ sở để phân tích mô hình SEM (xem Bảng 2.6).  

CFA cho phép kiểm định cấu trúc lý thuyết của các thang do như mối quan hệ 

giữa một khái niệm nghiên cứu với các khái niệm khác mà không bị sai lệch do sai số 

đo lường. Nghiên cứu này sẽ thực hiện CFA cho thang đo hình ảnh điểm đến du lịch 

và mô hình tới hạn (mô hình nghiên cứu lý thuyết). Khi kết quả phân tích CFA đạt yêu 

cầu, thang đo tiếp tục sử dụng để kiểm định giả thuyết nghiên cứu  

* Kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Mối quan hệ giữa các biến trong mô hình nghiên cứu của luận án khá phức tạp, 

thể hiện: hình ảnh tổng thể vừa là biến phụ thuộc trong mô hình hình ảnh điểm đến, 

vừa là biến trung gian trong mối quan hệ HADD với ý định trở lại; hình ảnh nhận thức, 

hình ảnh tình cảm vừa là biến độc lập ảnh hưởng đến hình ảnh tổng thể, đồng thời là 

biến độc lập đối với ý định trở lại của du khách; và hình ảnh nhận thức được xem xét 
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là biến ảnh hưởng đến hình ảnh tình cảm. Do đó SEM là phương pháp được lựa chọn 

để kiểm định 6 giả thuyết nghiên cứu đề xuất. 

Mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM): SEM là sự mở rộng của mô hình tuyến tính 

tổng quát (GLM), cho phép kiểm định một tập hợp phương trình hồi quy cùng một lúc. 

SEM sử dụng để ước lượng các mô hình đo lường (Mesurement Model) và mô hình cấu 

trúc (Structure Model) của bài toán lý thuyết đa biến. Mô hình đo lường chỉ rõ quan hệ 

giữa các biến tiềm ẩn (Latent Variables) và các biến quan sát (Observed variables), cung 

cấp thông tin về thuộc tính đo lường của biến quan sát (độ tin cậy, độ giá trị); mô hình cấu 

trúc chỉ rõ mối quan hệ giữa các biến tiềm ẩn với nhau. Với kỹ thuật phân tích CFA, mô 

hình SEM cho phép linh động tìm kiếm mô hình phù hợp nhất (xem Bảng 2.6). 

* Kiểm định ước lượng mô hình bằng phương pháp Bootstrap: khi thực hiện 

nghiên cứu định lượng bằng phương pháp chọn mẫu, để kiểm tra mức độ tin cậy của 

các hệ số ước lượng trong mô hình, có thể chia mẫu nghiên cứu thành 2 mẫu con, một 

là để ước lượng tham số trong mô hình và mẫu còn lại dùng để đánh giá lại các ước 

lượng đó, hoặc sử dụng một mẫu khác để lặp lại nghiên cứu. Tuy nhiên, hai cách trên 

không khả thi do phương pháp cấu trúc đòi hỏi cỡ mẫu lớn nên sẽ tốn kém về thời 

gian, chi phí [29]. Do đó, kiểm định Bootstrap được xem là phù hợp để thay thế hai 

cách trên [149]. Dựa trên phương pháp lấy mẫu có hoàn lại từ mẫu ban đầu đóng vai 

trò là tổng thể (đám đông), thực hiện kiểm định giả thuyết H0: Bias = 0, H1: Bias ≠ 0 

(Bias: chênh lệch), từ đó đưa ra kết luận về mức độ tin cậy của các hệ số ước lượng 

trong mô hình (C.R >1,96, P value < 5%, chấp nhận H1 và ngược lại). 

* Tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp: xem xét các mối quan hệ trực tiếp, 

gián tiếp và tác động tổng hợp đã được xác lập từ giả thuyết nghiên cứu của mô hình 

được lựa chọn, trong đó tác động tổng hợp là tổng của tác động trực tiếp và gián tiếp. 

* Phân tích đa nhóm (Multigroup analyzis): phương pháp phân tích đa nhóm 

được sử dụng để xem xét sự khác biệt đánh giá theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh 

nghiệm du lịch của du khách về các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu.  

Phân tích đa nhóm dựa trên: (1) Mô hình khả biến, là các tham số ước lượng trong 

mô hình của các nhóm không bị ràng buộc (Unconstrained); (2) Mô hình bất biến, mối 

quan hệ giữa các khái niệm trong mô hình nghiên cứu bị ràng buộc như nhau cho các 

nhóm (Constrained) nhưng các thành phần đo lường không bị ràng buộc. 

Thực hiện kiểm định sự khác biệt Chi bình phương để lựa chọn mô hình, nếu P 

value > 0,05, chứng tỏ hai mô hình không có sự khác biệt, khi đó mô hình bất biến sẽ 
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được lựa chọn; nếu P value < 0,05 chứng tỏ hai mô hình có sự khác biệt và mô hình 

khả biến sẽ được lựa chọn [15], trên cơ sở đó nghiên cứu tiếp tục xem xét chi tiết về 

mức độ khác nhau trong đánh giá của từng tiêu chí. 

Dữ liệu nghiên cứu được tổng hợp và xử lý trên phần mềm SPSS 22 và Amos 22.  

Bảng 2.6. Tiêu chuẩn của các phương pháp phân tích sử dụng trong luận án 

Nội dung Tiêu chuẩn Nguồn 

Phần mềm SPSS 22 

1. Hệ số 

Cronbach's 

Alpha (α) 

 

- Một thang đo có ít nhất ba biến đo lường  

- Hệ số α từ 0,7 – 0,8: thang đo lường tốt  

(> 0,6: chấp nhận) 

- Hệ số tương quan biến tổng ≥ 0,30: đạt yêu cầu.  

Thọ [17], Hair 

và cs [78], 

Nunnally và 

Bernstein  [129] 

2. Phân 

tích nhân 

tố khám 

phá (EFA) 

 

- Kiểm định Bartlett: kiểm định Chi - bình phương với 

p < 0,05: các biến quan sát có tương quan với nhau trong 

tổng thể  

- Kiểm định KMO: để xem xét sự thích hợp của EFA 

(0,5 ≤ KMO ≤ 1,0) 

- Phương pháp Principal Axis Factoring, phép xoay 

Promax 

- Hệ số tải nhân tố ≥ 0,3 với n ≥ 350; chênh lệch hệ số 

tải của một biến ở các nhân tố lớn hơn 0,3; yếu tố trích 

(Igenvalues) ≥ 1,0; tổng phương sai trích ≥ 50%. 

Bagozzi [32], 

Gerbing và 

Anderson [73], 

Jabnoun và Al 

Tamimi [96], 

Hair và cs [78]. 

Phần mềm AMOS 22 

3. Phân 

tích nhân 

tố khẳng 

định 

(CFA) 

 

1. Tính đơn hướng: mô hình được xem là thích hợp 

với dữ liệu thị trường nếu: Chi - square/df ≤ 5 (p > 

0,05), CMIN/df ≤ 2 (một số trường hợp CMIN/df ≤ 3), 

GFI, LTI, CFI > 0,9, RMSEA ≤ 0,08 (GFI < 0,9 chấp 

nhận được); là điều kiện cần và đủ để cho tập biến 

quan sát đạt được tính đơn hướng.  

2. Độ tin cậy thang đo: ngoài Cronchbach anpha, độ 

tin cậy còn được đánh giá:  

a. Độ tin cậy tổng hợp (Composite realiability) > 0,6  

b. Phương sai trích trích (AVE) ≥ 0,5 (AVE ≥ 0,30 có 

thể chấp nhận được) 

3. Giá trị hội tụ: thang đo đạt giá trị hội tụ khi các trọng 

số chuẩn hóa của các thang đo > 0,5 có ý nghĩa thống 

kê (p < 0,05)  

4. Giá trị phân biệt: kiểm định giá trị phân biệt giữa 

 

Hair và cs [78]; 

Hair [79];  

Gerbing và 

Anderson [73];  

Bagozzi và 

Foxall [34] 

Thọ và Trang 

[16] 
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Nội dung Tiêu chuẩn Nguồn 

các thành phần trong cùng một khái niệm nghiên cứu 

thuộc mô hình và kiểm định giá trị phân biệt giữa khái 

niệm nghiên cứu. Đạt được khi tương quan giữa hai 

thành phần <1 có ý nghĩa, khi đó mô hình phù hợp với 

dữ liệu thị trường. 

4. Mô hình 

SEM 

- Độ thích hợp của mô hình và giá trị lý thuyết với NFI, 

GFI, TLI ≥ 0,9; RMSEA ≥ 0,08; Chi- square/df ≤ 5.  

- Kiểm định giả thuyết: hệ số hồi quy có ý nghĩa thống 

kê (p < 0,05). 

 

  (Nguồn: tổng hợp của tác giả, 2017) 

 

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 2 
 

Trong chương 2, luận án trình bày hai nội dung: thứ nhất, các nguồn lực phát triển 

hình ảnh điểm đến du lịch TTH gồm tài nguyên du lịch, các nguồn lực khác (cơ sở hạ 

tầng phục vụ du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng du lịch, đơn vị kinh doanh lữ hành) và kết 

quả kinh doanh du lịch của tỉnh TTH giai đoạn 2013 – 2017. Nội dung này là căn cứ để 

luận án thiết kế phương pháp nghiên cứu, thảo luận kết quả nghiên cứu và đề xuất hàm 

ý quản trị; thứ hai, phương pháp nghiên cứu của luận án gồm quy trình nghiên cứu, xây 

dựng thang đo dựa trên sự kết hợp của tổng hợp tài liệu, phương pháp thảo luận nhóm, 

bảng hỏi phi cấu trúc dành cho du khách và ý kiến chuyên gia; giới thiệu các phương 

pháp nghiên cứu định lượng như phương pháp điều tra chọn mẫu, xác định cỡ mẫu, thiết 

kế bảng hỏi và các phương pháp phân tích dữ liệu (hệ số Cronbach anpha, EFA, CFA 

và SEM). Các tiêu chuẩn đánh giá kết quả xử lý dữ liệu nghiên cứu trên phần mềm SPSS 

22 và AMOS 22 được trình bày chi tiết và hệ thống ở bảng 2.6.  
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CHƯƠNG 3 

 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

 

3.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MẪU NGHIÊN CỨU  

3.1.1. Đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du lịch của đối tượng khảo sát 

3.1.1.1. Đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng khảo sát 

Để có thông tin phục vụ cho mục đích nghiên cứu, luận án thực hiện khảo sát du 

khách bằng phương pháp bảng hỏi. 696 mẫu nghiên cứu có đặc điểm sau (Bảng 3.1):  

Bảng 3.1. Đặc điểm nhân khẩu học của đối tượng khảo sát (n = 696) 

Nội dung Số lượng (khách)  Tỷ lệ (%) 

1. Nguồn khách 
Nội địa 402 57,80 

Quốc tế 294 42,20 

2. Giới tính 
Nam 334 48,00 

Nữ 362 52,00 

3. Độ tuổi 

18 – 24 91 13,10 

25 – 35 253 36,40 

36 – 45 204 29,30 

46 – 60 116 16,70 

> 60 32 4,60 

4. Tình trạng  

    hôn nhân 

Độc thân 314 45,10 

Gia đình 382 54,90 

5. Trình độ  

    học vấn 

Sau đại học, Đại học 398 57,18 

Cao đẳng, Trung cấp 225 32,33 

Trung học phổ thông 63 9,05 

Khác 10 1,44 

6. Nghề nghiệp 

Quản lý 67 9,60 

Doanh nhân 33 4,70 

Kinh doanh 86 12,40 

Nghiên cứu/giảng dạy 99 14,20 

Văn nghệ sỹ 21 3,00 

Công nhân 29 4,20 

Sinh viên 15 2,20 

Nội trợ 18 2,60 

Lao động tự do 91 13,10 

Nhân viên văn phòng 142 20,40 

Khác 95 13,60 

(Nguồn: tổng hợp dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 
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Về nguồn khách, có 402 du khách nội địa chiếm 57,80% và 294 du khách quốc tế 

tương ứng với 42,20% trong tổng số du khách tham gia khảo sát. Cơ cấu nguồn khách 

phù hợp với cơ cấu khách du lịch đến TTH giai đoạn 2013 - 2017 (xem Hình 2.2). 

Cơ cấu giới tính, độ tuổi và tình trạng hôn nhân của mẫu khảo sát được đánh giá 

là phù hợp với một số nghiên cứu về du lịch Huế trong thời gian gần đây [9], [13], [115]. 

Cụ thể, trong tổng số mẫu điều tra, du khách nữ chiếm 52%; du khách có độ tuổi từ 25 

- 45 tuổi chiếm tỷ trọng 65,7%, đây là nhóm tuổi có mức thu nhập ổn định và mức độ 

tham gia hoạt động du lịch nhiều và khá đều đặn, tiếp đến là nhóm tuổi 46 - 60 chiếm 

16,7%, 18 - 24 chiếm tỷ lệ 16,7% và có 4,6% người có độ tuổi trên 60 tham gia khảo 

sát; về tình trạng hôn nhân, có 54,9% người đã lập gia đình do đó hình thức du lịch đến 

Huế đi cùng gia đình chiếm khá lớn, khoảng 49% trong tổng mẫu điều tra (Bảng 3.2).  

Về trình độ học vấn, du khách có trình độ sau đại học và đại học chiếm tỷ lệ 

57,18%, trình độ cao đẳng, trung cấp và khác chiếm 42,82% trong tổng số mẫu nghiên 

cứu. Như vậy, học vấn của đối tượng khảo sát được phân bố tương đối đồng đều giữa 

các trình độ, đây là điều kiện thuận lợi của mẫu nghiên cứu trong việc đánh giá khách 

quan về hình ảnh điểm đến du lịch TTH.   

Về nghề nghiệp, kết quả khảo sát thể hiện qua 11 nhóm nghề nghiệp, trong đó nhân 

viên văn phòng chiếm tỷ lệ cao nhất với 20,40%, tiếp đến là nghiên cứu/giảng dạy với 

14,20%, 13,10% là lao động tự do, kinh doanh là 14,20% và 9,60% là quản lý. Nhóm 

còn lại như doanh nhân, công nhân, văn nghệ sỹ, nội trợ, sinh viên chiếm tỷ lệ thấp 

khoảng 2,20% - 4,70% trong tổng thể mẫu nghiên cứu.  

3.1.1.2. Kinh nghiệm du lịch của đối tượng khảo sát 

Về kinh nghiệm du lịch của đối tượng khảo sát, Bảng 3.2 cho thấy có hơn 61% du 

khách đến Huế lần đầu, 38,8% đến Huế từ lần thứ 2 trở lên. Mục đích chính của du 

khách tham gia khảo sát là du lịch thuần túy chiếm tỷ lệ trên 72%, số còn lại đến Huế 

với các mục đích như công việc, hội nghị hội thảo, thăm thân hay chữa bệnh.   

Về mối liên hệ giữa mục đích với số lần đến Huế thể hiện, trong 504 du khách đến 

Huế với mục đích du lịch thuận túy, có 140 người đến từ 2 lần trở lên (chiếm 27,8% 

tổng số khách đến Huế với mục đích du lịch), chứng tỏ có sự trung thành nhất định của 

một bộ phận du khách đối với điểm đến du lịch Huế; đối với du khách đến Huế với mục 

đích chính là công việc, hội nghị hội thảo và thăm thân hay chữa bệnh, có đến 68% du 

khách đến từ lần thứ 2. Như vậy, thực hiện đánh giá hình ảnh điểm đến của cả du khách 
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đến Huế lần đầu và từ lần thứ 2 trở lên với những mục đích khác nhau sẽ mang lại kết 

quả khách quan cho nghiên cứu này.   

Bảng 3.2. Kinh nghiệm du lịch của đối tượng khảo sát (n = 696) 

Nội dung Số  lượng (người) Tỷ lệ (%) 

1. Số lần đến Huế 

Lần thứ nhất 426 61,20 

Lần thứ 2 211 30,30 

Lần thứ 3 37 5,30 

>3 lần 22 3,20 

2. Mục đích chính  

Du  lịch, nghỉ ngơi 504 72,40 

Công việc, Kinh doanh 66 9,50 

Hội nghị, hội thảo 42 6,00 

Thăm người thân, bạn bè 54 7,80 

Khác 30 4,30 

3. Khách đến Huế (1) 

Một mình 115 16,50 

Gia đình 341 49,00 

Bạn bè 268 38,50 

Đồng nghiệp 116 16,70 

Khác 31 4,50 

4. Thời gian lưu trú  

1 đêm 234 33,60 

2 đêm 342 49,20 

3 đêm 92 13,20 

> 3 đêm 28 4,00 

 

 

5. Hình thức đến Huế 

Tự tổ chức 298 42,80 

Tour du lịch 262 37,60 

Cơ quan tổ chức 88 12,60 

Khác 48 6,90 

(Nguồn: tổng hợp dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Ghi chú:  (1)câu có nhiều lựa chọn 

Thời gian lưu trú của du khách đối với một điểm đến càng dài thì chi tiêu cho du 

lịch càng nhiều hơn và cảm nhận của du khách đối với hình ảnh điểm đến sẽ chính xác 

hơn. Kết quả khảo sát cho thấy, du khách có thời gian lưu trú 2 đêm chiếm tỷ lệ cao nhất 

là 43,7%, tiếp đến là 1 đêm chiếm 30% và thời gian lưu trú bình quân tính cho tổng số 

khách tham gia khảo sát khoảng 2 đêm/khách. Con số này phù hợp với thời gian lưu trú 

bình quân của du khách đến TTH trong giai đoạn 2013 - 2017 (xem Hình 2.4).   

Về hình thức du lịch đến Huế, trong 696 du khách tham gia khảo sát, có 298 khách 

(42,80%) đến Huế theo hình thức tự tổ chức và chủ yếu là du khách nội địa; 57,20% du 
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khách du lịch Huế theo hình thức khác (tour du lịch, cơ quan tự tổ chức hoặc theo các 

hình thức khác như kết hợp tour, đi cùng các tổ chức tình nguyện hay các tổ chức bảo 

trợ xã hội khác), trong đó phần lớn du khách quốc tế đến Huế theo hình thức này. Kết 

quả khảo sát phù hợp với thực tế bởi du khách trong nước thường có nhiều thông tin về 

các điểm đến du lịch nội địa hơn so với du khách quốc tế, do đó họ chủ động tự tổ chức 

hoạt động du lịch, ngược lại phần lớn du khách quốc tế thường phải thông qua các đơn 

vị tổ chức du lịch để thực hiện chuyến đi của mình.  

Đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du lịch của đối tượng khảo sát sẽ được 

sử dụng để phân tích sự khác biệt trong đánh giá về các thành phần và mối quan hệ trong 

mô hình nghiên cứu (xem Mục 3.3). 

3.1.2. Kênh thông tin về điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế của du khách 

Du khách tham gia khảo sát là những người đã và đang du lịch tại điểm đến Huế, 

kênh thông tin để họ biết và thực hiện chuyến đi thể hiện ở Hình 3.1. 

  

Hình 3.1. Kênh thông tin du lịch đến Huế của du khách(*) (Đvt: %) 

 (Nguồn: tổng hợp dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Ghi chú: (*) câu có nhiều lựa chọn 

Như vậy, du khách dựa vào nhiều nguồn thông tin để biết và du lịch tới điểm đến 

Huế. Trong đó, thông tin từ bạn bè và người thân chiếm tỷ lệ cao nhất với 47,56%, chủ 

yếu tập trung vào du khách nội địa với trên 80% số người sử dụng nguồn tin này.  

Với những tiện ích được mở rộng nhanh chóng ở trong và ngoài nước như hiện 

nay, internet đã trở thành một công cụ phổ biến để du khách tìm kiếm thông tin về điểm 

đến (dịch vụ du lịch trực tuyến, Website của công ty du lịch cung cấp thông tin về điểm 

đến, du khách chia sẻ kinh nghiệm du lịch qua các cộng đồng trực tuyến, Website cá 

Bạn bè, Người thân

Internet

Tour, đại lý du lịch

Truyền hình

Khác

Quảng cáo

Công việc, tổ chức nhân đạo, tình nguyện

Tờ rơi

47.56

38.79

37.07

10.34

8.76

5.75

4.31

2.44
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nhân, Facebook, Instagram…). Đối với du khách tham gia khảo sát, Internet là nguồn 

thông tin phổ biến thứ hai để du khách biết về điểm đến du lịch Huế (chiếm 38,70%) và 

được phân bố đồng đều giữa khách quốc tế và nội địa.  

Được xem là nguồn thông tin du lịch truyền thống, nguồn tin từ đại lý và tour du 

lịch có tỷ lệ khách sử dụng là 37,07%, trong đó trên 71% du khách quốc tế dựa vào 

nguồn thông tin này để biết và đi du lịch đến Huế. Các nguồn thông tin có tỷ lệ du khách 

sử dụng thấp hơn gồm truyền hình (10,34%), quảng cáo (5,75%) và tờ rơi (2,44%). Đặc 

biệt, có 4,31% du khách thông qua các tổ chức nhân đạo và từ thiện để đến Huế.  

3.1.3. Đánh giá của du khách về các thành phần trong mô hình nghiên cứu 

Từ kết quả khảo sát, luận án phân tích đánh giá của du khách thông qua giá trị 

trung bình của các biến đo lường HANT, HATC, HATT và YDTL. Sử dụng thang đo 7 

điểm để đo lường các biến quan sát, điểm 4 được xem là trung vị và làm căn cứ xác định 

chiều hướng đánh giá tiêu cực (< 4) hay tích cực (> 4) của du khách đối với điểm đến. 

Do đó, luận án thực hiện kiểm định trung bình (One sample t – test) với giá trị kiểm định 

= 4, kết quả thể hiện ở Bảng 3.3. 

* Thang đo hình ảnh nhận thức 

Thang đo HANT gồm 6 nhân tố với 32 biến đều có điểm trung bình > 4 (sig < 

0,05), chứng tỏ đánh giá của du khách về HANT theo chiều hướng tích cực, thể hiện: 

Sức hấp dẫn tự nhiên (HDTN): gồm 3 thuộc tính có điểm đánh giá trung bình 

trên 5 điểm (khá đồng ý), trong đó 85,78% số người được hỏi xác nhận điểm đến du lịch 

Huế có Phong cảnh đẹp và thơ mộng (TN1) với điểm trung bình là 5,56; mặc dù có điểm 

trung bình thấp hơn nhưng có đến 72,41% du khách cho rằng điểm đến Huế có Nhiều 

bãi biển đẹp (TN2) và Tài nguyên tự nhiên đa dạng (TN3). 

Sức hấp dẫn văn hóa lịch sử (VHLS): với 8 biến quan sát, có trên 85% du khách 

đồng ý (mức 6) điểm đến du lịch Huế có Nhiều di tích lịch sử, văn hóa hấp dẫn (VHLS1), 

Nhiều chùa đẹp và nổi tiếng (VHLS3), Kiến trúc đặc trưng (VHLS4) và Nhiều món ăn 

ngon mang đậm nét vùng miền (VHLS7); 4 biến còn lại có điểm trung bình thấp hơn (từ 

5,21 – 5,38) với khoảng 73% – 78% người được hỏi thể hiện nhận thức tích cực về các 

tiêu chí này. Kết quả thống kê cho thấy VHLS là thế mạnh của du lịch TTH. 

Đặc trưng du lịch và giải trí về đêm (DTGT): được thiết kế gồm 3 nội dung, trong 

đó Sông Hương và cầu Trường Tiền gợi cho quý khách nhớ đến điểm đến du lịch Huế 

(DTGT1) và Du thuyền và nghe ca Huế trên sông Hương mang nét đặc trưng của điểm 

đến Huế (DTGT2) có điểm trung bình đánh giá chung trên 5,3 (khá đồng ý); riêng Nhiều 
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hoạt động du lịch về đêm (DTGT3) được xem là bất lợi của Huế có điểm trung bình thấp 

nhất là 4,48 với 65,37% du khách nhận thức tích cực đối với đặc trưng này.   

Những nét độc đáo của điểm đến Huế (DDH): là nhóm nhân tố quan trọng để 

phân biệt hình ảnh điểm đến du lịch Huế với các điểm đến khác dựa trên những nét riêng 

có của Huế. Trên 81% du khách nhận diện 5 hình ảnh độc đáo của điểm đến Huế là điểm 

đến di sản văn hóa thế giới, ẩm thực cung đình, chùa Linh Mụ, Nhà Vườn, áo dài và 

nón Huế với điểm trung bình từ 5,43 – 5,65. Riêng Festival Huế (DDH5), một hoạt động 

đang dần gắn với thương hiệu du lịch Huế có điểm trung bình thấp nhất (5,23) và chỉ có 

66,95% du khách đồng ý với tiêu chí này.  

Môi trường và cơ sở hạ tầng du lịch (MTHT): có khoảng 76 – 82% du khách 

được hỏi đánh giá tích cực về 6 tiêu chí trong nhân tố MTHT. Tuy nhiên điểm trung 

bình của các tiêu chí này chỉ đạt từ 5,2 - 5,5 chứng tỏ dù có lợi thế về môi trường xanh 

và an toàn, các điều kiện về cơ sở hạ tầng du lịch không ngừng được cải thiện trong thời 

qua nhưng nhân tố này vẫn chưa thực sự tạo được ấn tượng đối với du khách.  

Khả năng tiếp cận và giá cả (TCGC): 61,35% du khách đồng ý với tiêu chí Dịch 

vụ hỗ trợ thông tin sẵn có (TCGC4) với điểm trung bình là 4,7, thấp nhất trong 6 tiêu 

chí đo lường nhân tố TCGC. Các tiêu chí còn lại đều có mức đánh giá tốt hơn với điểm 

trung bình đạt mức 5 - khá đồng ý. Nhìn chung, TCGC là nhân tố được đánh giá thấp 

nhất trong thang đo HANT.  

Bảng 3.3. Đánh giá của du khách về các thành phần trong mô hình nghiên cứu 

Thành phần/Nhân tố 
Biến 

quan sát 

Trung 

bình(1) 

Độ lệch 

tiêu chuẩn 

% đánh giá của 

du khách (2) 

I. Hình ảnh nhận thức (HANT)  

1. HDTN 

TN1 5,56 1,12 85,78 

TN2 5,10 1,28 72,41 

TN3 5,12 1,28 72,41 

2. VHLS 

VHLS1 5,76 1,05 85,92 

VHLS2 5,23 1,31 74,86 

VHLS3 5,73 1,08 86,78 

VHLS4 5,70 1,15 85,63 

VHLS5 5,21 1,13 77,01 

VHLS6 5,26 1,29 73,85 

VHLS7 5,75 1,07 88,22 

VHLS8 5,38 1,19 78,45 

3. DTGT DTDL1 5,52 1,20 82,33 
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Thành phần/Nhân tố 
Biến 

quan sát 

Trung 

bình(1) 

Độ lệch 

tiêu chuẩn 

% đánh giá của 

du khách (2) 

DTDL2 5,35 1,29 78,74 

DTDL3 4,84 1,45 65,37 

4. DDH 

DDH1  5,54 1,11 82,90 

DDH2 5,38 1,22 82,18 

DDH3 5,65 1,14 85,63 

DDH4 5,53 1,13  82,76 

DDH5  5,23 1,37 66,95 

DDH6 5,43 1,12 81,18 

5. MTHT 

MTHT1 5,47 1,14 85,20 

MTHT2 5,36 1,27 81,32 

MTHT3 5,39 1,18 81,75 

MTHT4 5,33 1,11 81,75 

MTHT5 5,34 1,13 80,75 

MTHT6 5,19 1,23 76,15 

6. TCGC 

TCGC1 5,03 1,21 73,85 

TCGC2 5,06 1,22 72,27 

TCGC3 5,08 1,21 71,70 

TCGC4 4,70 1,36 61,35 

TCGC5 5,06 1,24 73,99 

TCGC6 5,09 1,30 73,99 

II. HÌNH ẢNH TÌNH 

CẢM (HATC) 

HATC1 2,43 1,27 84,05 (*) 

HATC2 2,59 1,32 81,47 (*) 

HATC3 2,85 1,30 74,71(*) 

HATC4 2,86 1,26 75,43(*) 

III. HÌNH ẢNH TỔNG 

THỂ (HATT) 

HATT1 5,53 1,13 85,78 

HATT2 5,57 1,07 85,92 

HATT3 5,02 1,19 67,10 

HATT4 5,50 1,15 83,19 

HATT5 5,51 1,03 86,21 

V. Ý ĐỊNH TRỞ LẠI 

(YDTL) 

YDTL1 4,47 1,60 54,45 

YDTL2 4,67 1,73 62,64 

YDTL3 5,28 1,55 76,15 

(Nguồn: tổng hợp kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Ghi chú: (1)kiểm định one sample t - test với giá trị = 4, mức ý nghĩa (sig) < 0,05. 

  (2): tỷ lệ đánh giá của du khách từ mức 5 – 7 (tích cực)  

  (*): tỷ lệ đánh giá của du khách từ mức 1 – 3 (tích cực) 
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* Thang đó hình ảnh tình cảm  

Là một trong hai thành phần tạo nên HADD du lịch, HATC bao gồm 4 biến quan 

sát: Bình yên, Thơ mộng, Thân thiện và Thư giãn. Thang điểm 7 (ngược chiều so với 

thang đo HANT) được sử dụng để đo lường HATC, cụ thể: 1 - rất tích cực đến 7 - rất 

tiêu cực. Nghĩa là, điểm trung bình của HATC càng thấp, biểu hiện càng tốt.  

4 biến quan sát trong thang đo HATC có điểm trung bình từ 2,43 – 2,86 < 4 thể 

hiện tình cảm tích cực của du khách đối với HADD du lịch Huế. 84,05% người được 

hỏi cho rằng Huế là điểm đến Bình yên (TC1), 81,47% đánh giá điểm đến du lịch Huế 

là Thơ mộng (TC2), 74,71% và 75,43% du khách tham gia khảo sát cảm nhận sự Thân 

thiện (TC3) và Thư giãn (TC4) khi trải nghiệm du lịch tại điểm đến này.  

* Thang đo hình ảnh tổng thể 

HATT điểm đến du lịch Huế được đánh giá theo chiều hướng tích cực thể hiện qua 

điểm trung bình của 5 tiêu chí đều > 4. Trong đó, 67,1% du khách đánh giá Huế là điểm 

đến du lịch có tài nguyên tự nhiên đa dạng (HATT3), đây cũng là tiêu chí có điểm trung 

bình thấp nhất (5,02) trong thang đo HATT; trên 83% người được hỏi đều có ấn tượng 

chung về HATT Huế là nổi tiếng, là điểm đến văn hóa lịch sử, bình yên và thơ mộng và 

là một điểm đến tích cực. Kết quả này khẳng định, mặc dù có lợi thế về tài nguyên du 

lịch tự nhiên nhưng nguồn lực này vẫn chưa tạo nên ấn tượng thật sự đối với du khách 

khi trải nghiệm du lịch tại đây.  

* Ý định trở lại của du khách 

Mặc dù ý định trở lại điểm đến du lịch Huế của du khách có điểm trung bình đều 

> 4 tức là thể hiện khả năng trở lại của du khách là tích cực, tuy nhiên chỉ 50,45% du 

khách Lựa chọn điểm đến du lịch Huế cho kỳ nghỉ gần nhất (YDTL1), 62,64% người 

có ý định Trở lại điểm đến du lịch Huế trong vòng 3 năm tới (YDTL2) và 76,15% người 

xác định Có khả năng trở lại điểm đến du lịch Huế trong tương lai (YDTL3). Như vậy, 

khi không xác định về thời gian, du khách có ý định trở lại điểm đến càng nhiều.  

Tóm lại, kết quả đánh giá HADD du lịch Huế của du khách theo chiều hướng tích 

cực, tuy nhiên khả năng thu hút ý định trở lại của điểm đến này đối với du khách chưa 

thật sự cao. Do đó, cải thiện HADD là vấn đề cần đặt ra cho điểm đến du lịch Huế nhằm 

gia tăng khả năng trở lại của du khách.  

3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG  

Trước khi đưa vào phân tích, các dữ liệu được kiểm định phân phối chuẩn dựa trên 

giá trị Skewness và Kurtosis. Kết quả thể hiện, 43 biến trong thang đo đề xuất có giá trị 
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Skewness và Kurtosis thuộc khoảng ± 1 (Phụ lục 6.1), chứng tỏ dữ liệu xấp xỉ đạt phân phối 

chuẩn [112]. Do đó, tất cả các biến đều phù hợp để thực hiện phân tích định lượng. 

3.2.1. Đánh giá sơ bộ thang đo  

Mô hình nghiên cứu ảnh hưởng hình ảnh điểm đến du lịch tới ý định trở lại của du 

khách gồm thang đo Hình ảnh nhận thức (HANT), Hình ảnh tình cảm (HATC), Hình 

ảnh tổng thể (HATT) và Ý định trở lại (YDTL). Hệ số Cronbach's Alpha được sử dụng 

để đánh giá sơ bộ thang đo. Kết quả thể hiện ở Bảng 3.4. 

Bảng 3.4. Hệ số Cronbach's Alpha của các thang đo trong mô hình nghiên cứu 

Nhân tố/Biến 

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo  

nếu loại biến 

Tương 

quan biến 

tổng 

Cronbach's 

Alpha nếu 

loại biến 

I. HÌNH ẢNH NHẬN THỨC 

1. Sức hấp tự nhiên (HDTN)                               Cronbach's Alpha = 0,733 

TN1 10,2213 5,102 0,496 0,716 

TN2 10,6853 4,109 0,601 0,592 

TN3 10,6652 4,188 0,581 0,618 

2. Sức hấp dẫn văn hóa lịch sử (VHLS)                Cronbach's Alpha = 0,800 

VHLS1 38,2716 29,812 0,456 0,786 

VHLS2 38,7945 27,237 0,529 0,776 

VHLS3 38,2945 28,450 0,569 0,770 

VHLS4 38,3261 28,122 0,548 0,772 

VHLS5 38,8161 28,355 0,540 0,774 

VHLS6 38,7629 28,489 0,439 0,791 

VHLS7 38,2773 29,170 0,508 0,779 

VHLS8 38,6480 28,205 0,512 0,778 

3. Đặc trưng du lịch và giải trí về đêm (DTGT)     Cronbach's Alpha = 0,740 

DTDL1 10,1897 5,374 0,618 0,602 

DTDL2 10,3563 5,041 0,613 0,597 

DTDL3 10,8649 5,058 0,480 0,768 

4. Nét độc đáo của điểm đến Huế (DDH)                Cronbach's Alpha = 0,804 

DDH1  27,2155 19,680 0,461 0,794 

DDH2 27,3750 18,226 0,557 0,774 

DDH3 27,1078 18,209 0,613 0,762 

DDH4 27,5287 17,090 0,575 0,772 

DDH5  27,2313 18,342 0,608 0,763 

DDH6 27,3276 18,796 0,562 0,773 
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Nhân tố/Biến 

quan sát 

Trung bình 

thang đo nếu 

loại biến 

Phương sai 

thang đo  

nếu loại biến 

Tương 

quan biến 

tổng 

Cronbach's 

Alpha nếu 

loại biến 

5. Môi trường và cơ sở hạ tầng du lịch (MTHT)      Cronbach's Alpha = 0,823 

MTHT1 26,6063 19,522 0,566 0,799 

MTHT2 26,7155 19,366 0,495 0,816 

MTHT3 26,6810 18,373 0,668 0,778 

MTHT4 26,7414 18,860 0,662 0,780 

MTHT5 26,7328 18,996 0,633 0,786 

MTHT6 26,8822 19,241 0,531 0,808 

6. Khả năng tiếp cận và giá cả (TCGC)                  Cronbach's Alpha = 0,836 

TCGC1 24,9957 22,862 0,601 0,812 

TCGC2 24,9626 22,186 0,664 0,799 

TCGC3 24,9468 21,742 0,716 0,789 

TCGC4 25,3305 21,565 0,622 0,808 

TCGC5 24,9626 22,948 0,573 0,817 

TCGC6 24,9382 23,267 0,502 0,832 

II. HÌNH ẢNH TÌNH CẢM (HATC)                 Cronbach's Alpha =  0,803 

TC1 8,2917 10,282 0,590 0,766 

TC2 8,1365 9,833 0,615 0,754 

TC3 7,8736 9,667 0,654 0,735 

TC4 7,8664 10,182 0,609 0,757 

III. HÌNH ẢNH TỔNG THỂ ĐIỂM ĐẾN (HATT) Cronbach's Alpha =  0,839 

HATT1 21,5963 12,431 0,659 0,802 

HATT2 21,5560 12,837 0,650 0,804 

HATT3 22,1020 12,454 0,604 0,818 

HATT4 21,6250 12,338 0,662 0,801 

HATT5 21,6149 13,132 0,641 0,807 

IV. Ý ĐỊNH TRỞ LẠI CỦA DU KHÁCH (YDTL) Cronbach's Alpha = 0,857 

YDTL1 9,9454 9,257 0,691 0,835 

YDTL2 9,7543 7,647 0,823 0,706 

YDTL3 9,1480 9,571 0,685 0,840 

(Nguồn: tổng hợp kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Các thành phần/nhân tố trong thang đo HADD du lịch và thang đo YDTL của du 

khách có hệ số Cronbach's Alpha từ 0,733 – 0,857, chứng tỏ thang đo lường tốt [78], 

[129]. Hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát đều > 0,3 đảm bảo yêu cầu về 
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thang đo. Khi thực hiện loại biến, hệ số Cronbach's Alpha của các thang đo hầu như 

không cải thiện, riêng “Nhiều hoạt động du lịch về đêm” (DTGT3) có hệ số Cronbach's 

Alpha tăng từ 0,740 lên 0,768. Tuy nhiên, sự thay đổi này không ảnh hưởng đến độ tin 

cậy của thang đo “Đặc trưng du lịch và giải trí về đêm” (DTGT), do đó biến quan sát 

DTGT3 vẫn giữ lại cho bước phân tích tiếp theo.   

Như vậy, kết quả kiểm định thang đo sơ bộ bằng hệ số Cronbach's Alpha cho thấy 

các thành phần HANT, HATC, HATT và YDTL cùng với các biến đo lường tương ứng 

đảm bảo độ tin cậy. Do đó, bộ thang đo sẽ được sử dụng ở các bước phân tích tiếp theo. 

3.2.2. Kiểm định thang đo trong mô hình nghiên cứu 

Luận án thực hiện kiểm định thang đo trong mô hình nghiên cứu bằng phương 

pháp phân tích nhân tố khám phá (EFA) và phân tích nhân tố khẳng định (CFA). 

3.2.2.1. Phân tích nhân tố khám phá (EFA)  

Thang đo HADD và YDTL của du khách được kế thừa và phát triển cho phù hợp 

với bối cảnh nghiên cứu, do đó thực hiện phân tích EFA nhằm xác định lại các thành 

phần/nhân tố và biến đo lường trong mô hình nghiên cứu. EFA được thực hiện riêng cho 

thang đo HADD du lịch và thang đo YDTL của du khách.  

a. Thang đo hình ảnh điểm đến du lịch 

Trong thang đo HADD du lịch, HANT là thang đo đa hướng gồm 6 nhân tố (32 biến 

quan sát), 2 thang đo đơn hướng là HATC (4 biến quan sát) và HATT (5 biến quan sát).  

Kết quả EFA lần 1, hệ số KMO = 0,929 và mức ý nghĩa = 0,000 chứng tỏ thang 

đo đảm bảo các điều kiện để phân tích EFA. 10 thành phần được trích xuất với tổng 

phương sai trích là 51,44%, đạt yêu cầu. Đối với cỡ mẫu nghiên cứu từ 350 trở lên, yêu 

cầu của hệ số tải ≥ 0,3 [73], [96] nhưng biến quan sát Đường phố nhiều cây xanh 

(MTHT2) có hệ số tải là < 0,3, do đó biến này bị loại ra khỏi thang đo (Phụ lục 5.2).  

Trong các thành phần được trích xuất, thang đo HATC và HATT có số biến quan 

sát không thay đổi so với ban đầu. Riêng thang đo HANT với 6 nhân tố, sau khi phân 

tích EFA lần 1 tăng lên 8 nhân tố, trong đó có 1 nhân tố gồm 2 biến Văn hóa ẩm thực 

phong phú (VHLS6) và Nhiều món ăn ngon mang đậm nét vùng miền (VHLS7).  

Theo Kline [105], khi phân tích nhân tố khẳng định (CFA), mô hình nghiên cứu có 

thể có hai hoặc nhiều nhân tố, hai chỉ số cho mỗi nhân tố là mức tối thiểu cần thiết. Tuy 

nhiên với các nhân tố chỉ có hai chỉ số dễ gặp vấn đề hơn trong phân tích CFA, đặc biệt 

là trong các mẫu nhỏ. Ngoài ra, khó có thể ước tính tương quan lỗi đo lường đối với các 
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nhân tố chỉ có hai chỉ số, do đó để thuận lợi khi phân tích CFA ở bước tiếp theo, nghiên 

cứu loại bỏ thành phần thứ 10 gồm 2 biến VHLS6 và VHLS7 .  

Phân tích EFA lần 2, hệ số KMO = 0,927, mức ý nghĩa = 0,000 và có 9 thành 

phần được trích xuất với tổng phương sai trích đạt 51,27%, kết quả này thỏa mãn các 

tiêu chuẩn phân tích EFA (xem Bảng 2.6). Riêng Festival Hue (DDH4) có hệ số tải đồng 

thời lên cả thành phần 3 và 7, có chênh lệch giữa hai hệ số tải < 0,3 chứng tỏ biến này 

không bảo đảm giá trị phân biệt, vì vậy DDH4 bị loại ra khỏi thang đo (Phụ lục 5.2).  

Tiếp tục phân tích EFA lần 3, kết quả thể hiện ở Bảng 3.5: 

Hệ số KMO = 0,925 > 0,5 chứng tỏ phân tích nhân tố thích hợp với dữ liệu nghiên 

cứu; kết quả kiểm định Barlett's Test = 11281,205 với mức ý nghĩa = 0,000 < 0,05 thể 

hiện dữ liệu dùng để phân tích nhân tố là phù hợp. 

Giá trị Eigenvalues của các nhân tố > 1; tổng phương sai trích = 51,80% > 50% 

đạt yêu cầu, thể hiện các nhân tố này giải thích 51,80% sự biến thiên của dữ liệu. Hệ số 

Cronbach's Alpha sau EFA đạt từ 0,73 – 0,86 chứng tỏ thang đo lường tốt. 

Ma trận nhân tố gồm 9 thành phần, đảm bảo các yêu cầu về giá trị hội tụ và giá trị 

phân biệt. Riêng thang đo HANT còn 28/32 biến (loại 4 biến) chia thành 7 nhóm, nhiều 

hơn 1 nhóm so với ban đầu. 

Bảng 3.5. Kết quả phân tích EFA cho thang đo hình ảnh điểm đến du lịch (lần 3) 

Biến quan sát 
Nhân tố 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

HATT2 0,779         

HATT1 0,778         

HATT4 0,724         

HATT5 0,694         

HATT3 0,548         

MTHT4  0,904        

MTHT5  0,711        

MTHT3  0,609        

MTHT1  0,460        

MTHT6  0,372        

VHLS3   0,724       

VHLS4   0,631       

VHLS1   0,597       

VHLS2   0,559       

VHLS5   0,390       

DTGT2    0,761      
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Biến quan sát 
Nhân tố 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

DTGT1    0,635      

VHLS8    0,548      

DTGT3    0,508      

DDH2    0,479      

DDH1    0,401      

TC3     -0,832     

TC4     -0,728     

TC1     -0,663     

TC2     -0,634     

TCGC2      0,875    

TCGC1      0,813    

TCGC3      0,771    

TCGC5       0,887   

TCGC6       0,644   

TCGC4       0,412   

TN2        0,841  

TN3        0,649  

TN1        0,457  

DDH5         0,699 

DDH6         0,564 

DDH3         0,563 

KMO = 0,924   Barlett's Test = 11281,205  Sig = 0,000 

Eigenvalues 11,35 2,11 2,02 1,68 1,45 1,32 1,15 1,11 1,06 

Tổng phương 

sai trích 
29,39 33,83 38,08 41,46 44,31 46,66 48,63 50,29 51,80 

Cronbach's 

Alpha 
0,84 0,82 0,76 0,81 0,80 0,86 0,75 0,73 0,75 

(Nguồn: tổng hợp kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Như vậy, sau khi phân tích EFA các thành phần HANT, HATC và HATT giữ 

nguyên như mô hình đề xuất ban đầu. Riêng HANT, số lượng biến giảm (còn 28 biến) 

và vị trí của các biến có sự thay đổi so với ban đầu. Vì vậy, luận án đặt lại tên các nhân 

tố trong thang đo HANT cho phù hợp với nội dung của các biến (xem Bảng 3.6). 

Trong thang đo HANT, ngoài Sức hấp dẫn tự nhiên (HDTN) không đổi về số biến 

quan sát và nội dung, các nhân tố còn lại đều được điều chỉnh: Sức hấp dẫn văn hóa, 

lịch sử (VHLS) còn 5/8 biến, Môi trường và cơ sở hạ tầng du lịch (MTHT) còn 5/6 biến 

và Nét độc đáo Huế (DDH) còn 3/6 biến. 3 nhân tố này dù giảm về số biến nhưng nội 
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dung không thay đổi nhiều về mặt ý nghĩa, do đó tên gọi và cách mã hóa nhân tố không 

đổi so với ban đầu.  

Bảng 3.6. Mã hóa và đặt lại tên nhân tố của thang đo hình ảnh nhận thức 

Nhân tố 
Biến quan sát 

Nội dung 
Mã hóa 1 Mã hóa 2 

1. Sức hấp dẫn tự 

nhiên (HDTN) 

TN2 TN2 Nhiều bãi biển đẹp 

TN3 TN3 Tài nguyên tự nhiên đa dạng 

TN1 TN1 Phong cảnh đẹp, cổ kính và thơ mộng 

2. Sức hấp dẫn 

văn hóa, lịch sử 

(VHLS) 

 

VHLS3 VHLS3 Nhiều chùa đẹp và nổi tiếng 

VHLS4 VHLS4 Kiến trúc đặc trưng 

VHLS1 VHLS1 Nhiều di tích lịch sử, văn hóa hấp dẫn 

VHLS2 VHLS2 Nhiều sự kiện và lễ hội truyền thống 

VHLS5 VHLS5 Làng nghề thủ công truyền thống đa dạng 

3. Đặc trưng du 

lịch và hoạt động 

giải trí 

(DTDL) 

 

DTGT2 DTDL2 
Du thuyền và nghe ca Huế trên sông Hương 

mang nét đặc trưng của điểm đến Huế 

DTGT1 DTDL1 
Sông Hương, cầu Trường Tiền gợi cho quý 

khách nhớ đến điểm đến du lịch Huế 

VHLS8 DTDL4 Nhiều loại hình âm nhạc truyền thống 

DTGT3 DTDL3 Nhiều hoạt động du lịch về đêm 

DDH2 DTDL5 Ẩm thực cung đình 

DDH1 DTDL6 Điểm đến của Di sản văn hóa thế giới 

4. Nét độc đáo 

Huế (DDH) 

DDH5 DDH6 Áo dài, nón Huế 

DDH6 DDH7 Nhà vườn Huế 

DDH3 DDH4 Chùa Linh Mụ 

5. Môi trường và 

cơ sở hạ tầng du 

lịch (MTHT) 

MTHT4 MTHT4 Cơ sở lưu trú tiện nghi và đa dạng 

MTHT5 MTHT5 Nhiều nhà hàng với các dịch vụ phong phú 

MTHT3 MTHT3 Người dân thân thiện và mến khách 

MTHT1 MTHT1 Môi trường du lịch an toàn 

MTHT6 MTHT6 Nhiều gian hàng lưu niệm 

6. Giao thông 

thuận tiện 

(GTTT) 

TCGC2 GTTT2 Nhiều phương tiện vận chuyển du lịch 

TCGC1 GTTT1 Giao thông thuận lợi 

TCGC3 GTTT3 Thuận tiện di chuyển tới các điểm đến khác 

7. Khả năng tiếp 

cận và giá cả 

(TCGC) 

TCGC5 TCGC5 Nhân viên du lịch nhiệt tình 

TCGC6 TCGC6 Giá cả dịch vụ du lịch hợp lý 

TCGC4 TCGC4 
Dịch vụ hỗ trợ thông tin du lịch sẵn có với 

nhiều hình thức 

(Nguồn: tổng hợp kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 
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Về nhân tố Khả năng tiếp cận và giá cả (TCGC), ban đầu gồm 6 biến, sau khi 

phân tích EFA, chia thành 2 nhóm, nhóm 1 gồm 3 biến phản ánh các nội dung về sự 

thuận tiện giao thông, do đó tên gọi mới là Giao thông thuận tiện (GTTT); nhóm 2 

gồm 3 biến phản ánh các nội dung về nhân viên du lịch, giá cả, thông tin du lịch, vì 

vậy tên nhân tố Khả năng tiếp cận và giá cả (TCGC) được tiếp tục sử dụng. Việc chia 

tách 2 nhân tố từ 1 nhân tố ban đầu hoàn toàn phù hợp bởi thang đo HADD được kế 

thừa và phát triển cho bối cảnh mới, do đó khi thực hiện EFA, số nhân tố có thể giảm 

hoặc tăng, tuy nhiên không làm thay đổi về mặt ý nghĩa trong đo lường HANT. 

 Với 3 biến dùng để đo lường nhân tố Đặc trưng du lịch và giải trí về đêm (DTGT), 

sau khi phân tích EFA, nhân tố này gồm 6 biến, trong đó có 3 biến được gom từ các 

nhân tố khác như: Nhiều loại hình âm nhạc truyền thống, Ẩm thực cung đình và Điểm 

đến của Di sản văn hóa thế giới. Nội dung của các biến quan sát đều phản ánh những 

đặc trưng và hoạt động giải trí du lịch Huế, do đó tên gọi mới của nhân tố này là Đặc 

trưng du lịch và hoạt động giải trí (DTDL).    

b. Thang đo ý định trở lại của du khách 

Kết quả phân tích EFA thang đo YDTL ở Bảng 3.7 thể hiện: hệ số KMO = 0,675 > 

0,5 chứng tỏ phân tích nhân tố thích hợp với dữ liệu nghiên cứu. Kết quả Barlett's Test = 

1029,802 với mức ý nghĩa = 0,000 < 0,05 thể hiện dữ liệu phân tích nhân tố là phù hợp. 

Giá trị Eigenvalues đạt 2,332 > 1, tổng phương sai trích là 68,328% > 50% đạt yêu 

cầu, thể hiện nhân tố này giải thích 68,328% sự biến thiên của dữ liệu. 

Hệ số Cronbach's Alpha sau phân tích EFA là 0,857 chứng tỏ thang đo lường tốt. 

Bảng 3.7. Kết quả phân tích EFA cho thang đo ý định trở lại của du khách 

Biến quan sát 
Nhân tố 

1 

YD2 0,978 

YD1 0,743 

YD3 0,736 

       KMO = 0,675    Barlett's Test = 1029,802     Sig = 0,000 

Eigenvalues 2,332 

Phương sai tích lũy 68,328 

Cronbach's Alpha 0,857 

(Nguồn: tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Như vậy sau khi phân tích EFA, mô hình nghiên cứu ảnh hưởng của hình ảnh điểm 

đến du lịch Huế tới ý định trở lại của du khách còn 40 biến quan sát, trong đó 28 biến 
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thuộc thang đo HANT, 4 biến của HATC, 5 biến của HATT và 3 biến mô tả YDTL của 

du khách. Các thang đo này sẽ được tiếp tục đưa vào phân tích nhân tố khẳng định. 

3.2.2.2. Phân tích nhân tố khẳng định (CFA) 

Phân tích CFA được thực hiện cho thang đo hình ảnh điểm đến du lịch và mô hình 

tới hạn (gồm tất cả các thang đo trong mô hình nghiên cứu) nhằm kiểm định tính đơn 

hướng, độ tin cậy, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt của thang đo.  

a. CFA cho thang đo hình ảnh điểm đến du lịch  

Kết quả CFA cho thang đo hình ảnh điểm đến du lịch thể hiện ở Hình 3.2. 

* Các tiêu chí kiểm định  

Tính đơn hướng: thực hiện điều chỉnh các mối quan hệ khả dĩ giữa các biến quan 

sát trong mô hình bằng chỉ báo MI (Modification Indices), kết quả phân tích CFA thang 

đo HADD du lịch thể hiện: Chisquare/df = 2,607 < 3, CFI = 0,909, TLI = 0,901, IFI = 

0,910 > 0,9, GFI = 0,886 ᵙ 0,9 và RMSEA = 0,048 < 0,08. Kết quả trên chứng tỏ thang 

đo HADD phù hợp với dữ liệu thị trường và đảm bảo tính đơn hướng. 

Giá trị hội tụ: 37 biến quan sát thuộc HANT, HATC và HATT có trọng số chuẩn 

hóa > 0,5 có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) (Hình 3.2 và Phụ lục 5.3), chứng tỏ thang đo 

HADD du lịch Huế đạt giá trị hội tụ. 

 

Hình 3.2. Kết quả phân tích CFA cho thang đo hình ảnh điểm đến du lịch 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 
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Độ tin cậy của thang đo: Bảng 3.8 cho thấy, độ tin cậy tổng hợp (CR) của các 

nhân tố/thành phần đều đạt yêu cầu với giá trị từ 0,698 – 0,859 (≥ 0,7); đối với phương 

sai trích (AVE), ngoài nhân tố Giao thông thuận tiện (GTTT) đạt mức 67,1% (> 50%), 

các nhân tố còn lại đều có giá trị nằm trong khoảng 30,3% - 49,9% (< 50%), tuy nhiên 

những giá trị này vẫn nằm trong miền chấp nhận được (>30%) [16]. Do đó, ta có thể 

kết luận thang đo HADD đạt yêu cầu về độ tin cậy.  

Bảng 3.8. Độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích của các nhân tố thang đo 

hình ảnh điểm đến du lịch 

Thành phần/ 

Nhân tố 

Số biến  

quan sát 

Độ tin cậy 

tổng hợp (CR) 

Phương sai trích 

(AVE) 

1. HANT 28   

- HDTN 3 0,737 0,485 

- VHLS 5 0,781 0,393 

- DTDL 6 0,809 0,415 

- DDH 3 0,749 0,499 

- MTHT 5 0,819 0,479 

- GTTT 3 0,859 0,671 

- TCGC 3 0,698 0,440 

2. HATC 4 0,788 0,487 

3. HATT 5 0,829 0,493 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Giá trị phân biệt: hệ số tương quan chuẩn hóa giữa các cặp HATC <--> HATT, 

HANT <--> HATT, HANT <--> HATC đều < 1 và có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). Vì 

vậy các nhân tố/thành phần trong thang đo HADD đạt giá trị phân biệt (Bảng 3.9) 

Bảng 3.9. Kiểm định giá trị phân biệt thang đo hình ảnh điểm đến du lịch 

Quan hệ Hệ số tương quan (r) SE(1) CR(2) P value 

1. HATT<--> HATC -0,436 0,034 42,036 0,000 

2. HATT <--> HANT 0,720 0,026 10,629 0,000 

3. HATC<--> HANT -0,507 0,033 46,059 0,000 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Ghi chú: (1) 𝑆𝐸 = √
1−𝑟2

𝑛−2
   (2) 𝐶𝑅 =  

1−𝑟

𝑆𝐸
 

Như vậy, kết quả phân tích CFA chứng tỏ thang đo HADD du lịch đạt yêu cầu 

về tính đơn hướng, độ tin cậy tổng hợp, giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. Thông qua 

đó, luận án tiếp tục đánh giá mức độ cấu thành của 37 biến quan sát thuộc các thành 

phần/ nhân tố HANT, HATC và HATT trong thang đo HADD du lịch Huế. 
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* Phân tích thang đo hình ảnh điểm đến du lịch Huế  

Kết quả phân tích CFA cho thang đo HADD du lịch Huế ở Bảng 3.10 thể hiện: 

- Hình ảnh nhận thức (HANT): gồm 7 nhân tố với 28 biến quan sát, được đánh giá 

từ 1 - Hoàn toàn không đồng ý đến 7 - Hoàn toàn đồng ý. Thứ tự quan trọng của các nhân 

tố cấu thành HANT thể hiện theo thứ tự từ cao đến thấp là: Đặc trưng du lịch và hoạt động 

giải trí (DTDL): 0,909, Sức hấp dẫn văn hóa lịch sử (VHLS): 0,809, Nét độc đáo Huế 

(DDH): 0,786, Môi trường và cơ sở hạ tầng du lịch (MTHT): 0,732, Khả năng tiếp cận và 

giá cả (TCGC): 0,698, Sức hấp dẫn tự nhiên (HDTN): 0,687, Giao thông thuận tiện 

(GTTT): 0,675. Các biến đo lường mỗi nhân tố trên có vai trò khác nhau, thể hiện: 

Thứ nhất, Đặc trưng du lịch và hoạt động giải trí (DTDL): gồm 6 biến, trong đó 

Sông Hương và cầu Trường Tiền gợi cho quý khách nhớ đến điểm đến du lịch Huế 

(DTDL1) và Du thuyền và nghe ca Huế trên sông Hương mang nét đặc trưng của điểm 

đến Huế (DTDL2) đóng vai trò quan trọng nhất với giá trị ước lượng > 0,7; tiếp đến 

Nhiều loại hình âm nhạc truyền thống (DTDL4) và Ẩm thực cung đình (DTDL5) có giá 

trị ước lượng > 0,61; và thấp nhất thuộc về Nhiều hoạt động du lịch về đêm (DTDL3) 

và Điểm đến của Di sản văn hóa thế giới (DTDL6) với giá trị ước lượng > 0,5. Kết quả 

cho thấy mặc dù điểm đến du lịch Huế gắn với Di sản văn hóa thế giới  nhưng vẫn chưa 

thể hiện được vai trò thực sự của nó trong việc đo lường nhân tố DTDL, chứng tỏ các 

thuộc tính này chưa tạo được ấn tượng trong nhận thức của du khách. Tương tự, Nhiều 

hoạt động du lịch về đêm (DTDL3) đang được xem là hạn chế lớn nhất của điểm đến 

Huế cũng nhận được kết quả tương đồng trong phân tích với giá trị ước lượng thấp nhất 

trong 6 biến đo lường nhân tố DTDL. 

Thứ hai, Sức hấp dẫn văn hóa lịch sử (VHLS): được đo lường bởi 5 biến quan 

sát, trong đó Nhiều chùa đẹp (VHLS3), Kiến trúc đặc trưng (VHLS4) có giá trị ước 

lượng cao nhất (> 0,67); tiếp đến là Làng nghề thủ công truyền thống đa dạng (VHLS5), 

Nhiều sự kiện và lễ hội truyền thống (VHLS2); cuối cùng, được xem là thế mạnh về du 

lịch của tỉnh TTH nhưng Nhiều di tích lịch sử văn hóa hấp dẫn (VHLS1) có mức ước 

lượng thấp nhất trong các biến đo lường nhân tố VHLS. Kết quả thể hiện hiện, điểm đến 

du lịch Huế đang sở hữu nhiều di tích lịch sử nhưng vẫn chưa tạo nên sức hấp dẫn thật 

sự đối với du khách khi trải nghiệm tại đây.    

Thứ ba, Nét độc đáo Huế (DDH): là nhóm nhân tố quan trọng để phân biệt hình 

ảnh điểm đến du lịch Huế với các điểm đến khác dựa trên những đặc trưng riêng có của 
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Huế như Chùa Linh Mụ (DDH4), Áo dài và nón Huế (DDH6), Nhà vườn Huế (DDH7). 

Kết quả bảng 3.10 cho thấy vai trò của các biến đo lường nhân tố DDH không có sự 

khác biệt đáng kể với giá trị ước lượng cao nhất thuộc về DDH6 (0,734) và thấp nhất là 

DDH4 (0,687). Rõ ràng, 3 thuộc tính tạo nên nét độc đáo Huế là duy nhất để phân biệt 

điểm đến du lịch Huế với bất cứ các điểm đến khác. Vì vậy, cần khai thác mạnh hơn 

nhân tố này trong phát triển HADD du lịch Huế. 

Bảng 3.10. Các yếu tố cấu thành hình ảnh điểm đến du lịch Huế 

Chỉ tiêu Ước lượng(*) Chỉ tiêu Ước lượng(*) 

I. Hình ảnh nhận thức (HANT)  

1. VHLS <--- HANT 0,809 5. DDH <--- HANT 0,786 

VHLS3 <--- VHLS 0,681 DDH6 <--- DDH 0,734 

VHLS4 <--- VHLS 0,670 DDH4 <--- DDH 0,687 

VHLS1 <--- VHLS 0,542 DDH7 <--- DDH 0,697 

VHLS2 <--- VHLS 0,606 6. GTTT <--- HANT 0,675 

VHLS5 <--- VHLS 0,627 GTTT2 <--- GTTT 0,864 

2. HDTN <--- HANT 0,687 GTTT1<--- GTTT 0,798 

TN2 <--- HDTN 0,712 GTTT3 <--- GTTT 0,793 

TN3 <--- HDTN 0,742 7. TCGC <--- HANT 0,698 

TN1 <--- HDTN 0,629 TCGC5 <--- TCGC 0,639 

3. DTDL <--- HANT 0,909 TCGC6 <--- TCGC 0,549 

DTDL2 <--- DTDL 0,704 TCGC4 <--- TCGC 0,782 

DTDL1 <--- DTDL 0,705 II.Hình ảnh Tình cảm (HATC) 

DTDL4 <--- DTDL 0,652 TC3 <--- HATC 0,821 

DTDL3 <--- DTDL 0,579 TC4 <--- HATC 0,754 

DTDL5 <--- DTDL 0,619 TC1 <--- HATC 0,566 

DTDL6 <--- DTDL 0,593 TC2 <--- HATC 0,619 

4. MTHT <--- HANT 0,732 III. Hình ảnh tổng thể (HATT) 

MTHT4 <--- MTHT 0,785 HATT1 <--- HATT 0,656 

MTHT5 <--- MTHT 0,777 HATT2 <--- HATT 0,648 

MTHT3 <--- MTHT 0,691 HATT3 <--- HATT 0,702 

MTHT1 <--- MTHT 0,570 HATT4 <--- HATT 0,762 

MTHT6 <--- MTHT 0,609 HATT5 <--- HATT 0,736 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Ghi chú: (*)mức ý nghĩa p < 0,05 

Thứ tư, Môi trường và cơ sở hạ tầng du lịch (MTHT): được xem là điều kiện cần 

trong phát triển hoạt động du lịch nói chung và hình ảnh điểm đến du lịch nói riêng, 
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nhân tố MTHT được đo lường bởi 5 biến quan sát, trong đó giá trị ước lượng cao nhất 

thuộc về Cơ sở lưu trú tiện nghi và đa dạng (MTHT4): 0,785 và Nhiều nhà hàng với các 

dịch vụ phong phú (MTHT5): 0,777; ngược lại Môi trường du lịch an toàn (MTHT1), 

được đánh giá là một trong những lợi thế du lịch của TTH hiện nay lại có mức ước lượng 

thấp nhất trong các biến cấu thành MTHT. Như vậy, trong thời gian qua, mặc dù TTH 

luôn không ngừng được cải thiện các điều kiện về cơ sở hạ tầng du lịch, phát huy lợi thế 

về môi trường du lịch xanh, an toàn nhưng những nổ lực đó vẫn chưa thực sự tạo được 

chú ý của du khách đến Huế. Đây có thể là nguyên nhân làm cho MTHT chưa phải là 

nhân tố thuộc nhóm quan trọng nhất trong thang đo HANT điểm đến du lịch Huế. 

Thứ năm, Khả năng tiếp cận và giá cả (TCGC): được đo lường bởi 3 biến quan 

sát, trong đó mức ước lượng cao nhất thuộc về Dịch vụ hỗ trợ thông tin du lịch sẵn có 

với nhiều hình thức (TCGC4): 0,782; tiếp đến nhân viên du lịch nhiệt tình (TCGC5): 

0,639 và cuối cùng là Giá cả dịch vụ du lịch hợp lý (TCGC6): 0,549. Tuy nhiên TCGC 

là một trong ba nhân tố được đánh giá thấp nhất trong thang đo HANT điểm đến Huế, 

do đó tiếp tục cải thiện các biến của nhân tố TCGC là gợi ý để cải thiện HANT.  

Thứ sáu, Sức hấp dẫn tự nhiên (HDTN): là nguồn lực du lịch đa dạng và phong 

phú của TTH, nhưng cho đến nay tài nguyên tự nhiên vẫn chưa phải là thế mạnh trong 

phát triển HADD du lịch Huế. Kết quả phân tích chỉ rõ, HDTN có vai trò gần cuối trong 

các nhân tố cấu thành HANT. Với các thuộc tính cấu thành nhân tố HDTN, Nhiều bãi 

biển đẹp (TN2) và Tài nguyên tự nhiên đa dạng (TN3) có mức ước lượng > 0,7, Phong 

cảnh đẹp và thơ mộng (TN1) có vai trò thấp nhất với mức ước lượng là 0,629. Do đó, phát 

huy lợi thế tài nguyên tự nhiên để phát triển HADD là gợi ý cần thực hiện tiếp theo.   

Cuối cùng, Giao thông thuận tiện (GTTT), có giá trị ước lượng thấp nhất trong 7 

nhân tố cấu thành HANT, GTTT được đo lường bởi 3 biến quan sát: Giao thông thuận 

lợi (TCGC1), Nhiều phương tiện vận chuyển du lịch (TCGC2) và Thuận tiện di chuyển 

tới các điểm đến khác (TCGC3). Kết quả bảng 3.10 cho thấy các biến này có vai trò khá 

cao trong đo lường nhân tố GTTT, thể hiện qua các giá trị ước lượng đều ≥ 0,8.  

- Hình ảnh tình cảm (HATC) 

HATC được đo lường bằng 4 biến quan sát Bình yên, Thơ mộng, Thân thiện và Thư 

giãn. Trong đó, Bình yên (TC1) và Thơ mộng (TC2) là hai HATC đặc trưng nhận được 

đánh giá rất tích cực từ du khách, tiếp đến là Thân thiện (TC3) và Thư giãn (TC4). Kết 

quả này thể hiện sự tương đồng giữa định hướng HATC của du khách đối với điểm đến 
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du lịch Huế (Bảng 2.2) và kết quả nghiên cứu của luận án. Vì vậy, cần duy trì hình ảnh 

này trong trải nghiệm du khách cũng như trong các hoạt động quảng bá du lịch Huế. 

- Hình ảnh tổng thể điểm đến du lịch  

Mức độ cấu thành HATT điểm đến du lịch Huế cao nhất thuộc về Huế là điểm đến 

du lịch bình yên và thơ mộng (HATT4), Hình ảnh điểm đến Huế là tích cực (HATT5). 

Trong khi đó, thuộc nguồn lực quan trọng để phát triển HADD du lịch Huế, nhưng thuộc 

tính Huế là điểm đến du lịch văn hóa, lịch sử hấp dẫn (HATT2) có giá trị ước lượng thấp 

nhất trong đo lường HATT với 0,648. Như vậy, nhận thức của du khách về HATT về 

điểm đến Huế có sự khác biệt nhất định so với HANT cùng một điểm đến. Kết quả này 

cho thấy, khi đánh giá chung về HATT, có thể du khách yêu cầu sự tổng hòa của nhiều 

yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của HADD hơn so với việc xem xét từng yếu tố cụ thể.  

Kết quả phân tích thang đo HADD du lịch góp phần trả lời câu hỏi nghiên cứu thứ 

hai được trình bày trong phần mở đầu của luận án.  

b. CFA cho mô hình tới hạn  

Mô hình tới hạn gồm tất cả các thành phần/nhân tố trong mô hình lý thuyết tự do 

quan hệ với nhau. Trong nghiên cứu này, mô hình tới hạn bao gồm các thành phần/nhân 

tố của HADD du lịch và YDTL của du khách. Kết quả CFA thể hiện ở Hình 3.3. 

 

Hình 3.3. Kết quả phân tích CFA cho mô hình tới hạn  

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 
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* Tính đơn hướng: sau khi điều chỉnh các mối quan hệ khả dĩ giữa các biến quan 

sát trong mô hình bằng chỉ báo MI (Modification Indices), kết quả phân tích CFA mô 

hình tới hạn gồm: Chi square/df = 2,554 < 3, CFI = 0,908, TLI = 0,900, IFI = 0,908 > 

0,9, GFI = 0,878 ᵙ 0,9 và RMSEA = 0,047 < 0,08, chứng tỏ mô hình lý thuyết phù hợp 

với dữ liệu thị trường và bảo đảm tính đơn hướng. 

* Giá trị hội tụ: 40 biến quan sát thuộc HANT, HATC, HATT và YDTL của du 

khách đều có trọng số chuẩn hóa > 0,5 và có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) (Hình 3.3 và 

Phụ lục 5.3) do đó có thể xem mô hình tới hạn đạt giá trị hội tụ. 

* Độ tin cậy của thang đo: kết quả Bảng 3.11 cho thấy, phương sai trích của 3 

nhân tố Ý định trở lại (YDTL), Giao thông thuận tiện (GTTT) và Nét độc đáo Huế 

(DDH) có giá trị ≥ 50%, các nhân tố còn lại đều có giá trị nằm trong khoảng 40% - 

49% (>30%), nằm trong miền chấp nhận được [16]. Trong khi đó, độ tin cậy tổng hợp 

(CR) của tất cả các nhân tố/thành phần trong mô hình lý thuyết đạt khá cao từ 0,701 – 

0,866 (> 0,7). Do đó, mô hình tới hạn đạt yêu cầu về độ tin cậy thang đo.  

Bảng 3.11. Độ tin cậy tổng hợp và phương sai trích của các nhân tố/ thành phần 

trong mô hình tới hạn 

Thành 

phần/Nhân tố 

Số biến 

quan sát 

Độ tin cậy 

tổng hợp (CR) 

Phương sai 

trích (AVE) 

1. HANT 28   

- HDTN 3 0,734 0,485 

- VHLS 5 0,763 0.393 

- DTDL 6 0,808 0,396 

- DDH 3 0,749 0,499 

- MTHT 5 0,811 0,463 

- GTTT 3 0,859 0,671 

- TCGC 3 0,701 0,443 

2. HATC 4 0,775 0,468 

3. HATT 5 0,829 0,493 

4. YDTL 3 0,866 0,685 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

* Giá trị phân biệt: Bảng 3.12 cho thấy, hệ số tương quan giữa 6 cặp nhân 

tố/thành phần trong mô hình tới hạn đều < 1 và có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), chứng 

tỏ các nhân tố/thành phần trong mô hình tới hạn đạt giá trị phân biệt. 
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Bảng 3.12. Kiểm định giá trị phân biệt của mô hình tới hạn 

Quan hệ Hệ số tương quan (r) SE(1)  CR(2)  P value 

1. HATT<--> HATC - 0,475 0,033 44,157 0,000 

2. HATT <--> HANT 0,727 0,026 10,474 0,000 

3. HATT<--> YDTL 0,473 0,033 15,757 0,000 

4. HATC <--> HANT -0,554 0,032 49,174 0,000 

5. HATC <--> YDTL -0,447 0,034 42,614 0,000 

6. HANT <--> YDTL 0,464 0,034 15,940 0,000 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Ghi chú: (1) 𝑆𝐸 = √
1−𝑟2

𝑛−2
   (2) 𝐶𝑅 =  

1−𝑟

𝑆𝐸
 

Tóm lại, từ thang đo ban đầu gồm 44 biến quan sát thuộc 4 nhân tố/thành phần của 

mô hình lý thuyết, sau khi đánh giá thang đo sơ bộ (hệ số Cronbach's Alpha), kiểm định 

thang đo (EFA và CFA) đã rút gọn còn 40 biến với các thành phần không thay đổi. Nhìn 

chung, thang đo được thiết lập đã thể hiện được những nguồn lực du lịch nổi trội về tự 

nhiên và nhân văn cũng như các điều kiện cần thiết khác (cơ sở hạ tầng du lịch, nhân 

lực, giá cả, giao thông, khả năng tiếp cận…) của điểm đến du lịch Huế. Bộ thang đo này 

được sử dụng để thực hiện kiểm định các giả thuyết nghiên cứu của luận án.  

3.2.3. Kiểm định giả thuyết mô hình nghiên cứu 

3.2.3.1. Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu 

Luận án sử dụng phương pháp phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để kiểm 

định các giả thuyết nghiên cứu được đề xuất trong mô hình “Ảnh hưởng của hình ảnh 

điểm đến du lịch Huế tới ý định quay trở lại của du khách”. Kết quả thể hiện ở Hình 3.4. 

Thực hiện điều chỉnh một số mối quan hệ khả dĩ giữa các sai số của các biến quan 

sát (chỉ số MI), chỉ số sự phù hợp của mô hình lý thuyết (Model fit) từ phân tích SEM 

như sau: Chi square/df = 2,562 < 3, CFI = 0,907, TLI = 0,900, IFI = 0,908 (≥ 0,9), GFI 

= 0,879 ᵙ 0,9 (có thể chấp nhận được) và RMSEA = 0,047 < 0,084). Kết quả này cho 

thấy mô hình lý thuyết tương thích với dữ liệu thị trường. 

Đối với các mối quan hệ giữa HATC với HANT, HATT và YDTL, mặc dù hệ số 

hồi quy mang dấu âm, nhưng vẫn thể hiện ảnh hưởng cùng chiều bởi thiết kế thang đo 

HATC (trung bình đánh giá càng thấp càng tốt) ngược chiều so với các thang đo HANT, 

HATT và YDTL (trung bình đánh giá càng cao càng tốt). Do đó các mối quan hệ trong 

mô hình đều đạt tiêu chuẩn về giá trị liên hệ lý thuyết.  
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Hình 3.4. Kết quả phân tích SEM cho mô hình nghiên cứu 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

* Kết quả ước lượng hệ số hồi quy chuẩn hóa về các mối quan hệ trong mô hình 

nghiên cứu đều có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) (xem Bảng 3.13), do đó các giả thuyết 

H1, H2, H3, H4, H5 và H6 được chấp nhận.  

Bảng 3.13. Kiểm định giả thuyết của mô hình nghiên cứu 

Giả thuyết Hệ số chuẩn hóa SE CR P value R2 Kết luận 

H1 HATT <--- HANT 0,665 0,072 10,090 *** 
0,533 

Chấp nhận 

H2 HATT <--- HATC -0,107 0,041 -2,196 0,028 Chấp nhận 

H3 YDTL <--- HATT 0,248 0,116 3,771 *** 

0,297 

Chấp nhận 

H5 YDTL<--- HANT 0,149 0,133 2,185 0,029 Chấp nhận 

H6 YDTL<--- HATC -0,246 0,079 -4,684 *** Chấp nhận 

H4 HATC <--- HANT -0,554 0,076 -9,547 *** 0,307 Chấp nhận 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Ghi chú: *** p <0,001 

3 giả thuyết kiểm tra ảnh hưởng của các thành phần cấu thành HADD gồm HANT, 

HATC và HATT đều được ủng hộ bằng dữ liệu thực nghiệm, thể hiện: 
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Giả thuyết H1
: Hình ảnh nhận thức ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới hình ảnh 

tổng thể điểm đến du lịch, chứng tỏ nhận thức về Sức hút tự nhiên, Di tích lịch sử, Đặc 

trưng du lịch, Nét độc đáo Huế, Môi trường hạ tầng, Giao thông thuận tiện, Tiếp cận 

và giá cả được xác định có ảnh hưởng cùng chiều và tích cực đến cảm nhận HATT của 

du khách khi trải nghiệm du lịch tại điểm đến du lịch TTH. 

Giả thuyết H2: Hình ảnh tình cảm ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới hình ảnh 

tổng thể điểm đến du lịch thể hiện, cảm nhận về sự bình yên, thơ mộng, thân thiện và 

thư giãn ảnh hưởng tích cực đến nhận thức HATT điểm đến du lịch TTH của du khách.  

Giả thuyết H4: Hình ảnh nhận thức ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới hình ảnh 

tình cảm chứng tỏ, những đánh giá về hình ảnh nhận thức càng tích cực thì hình ảnh tình 

cảm của du khách đối với điểm đến du lịch đó càng tích cực. Nói cách khác, HANT tích 

cực là nhân tố thúc đẩy tính tích cực của HATC.   

Nhóm 3 giả thuyết kiểm tra ảnh hưởng của từng thành phần HADD tới YDTL của 

du khách được ủng hộ qua kết quả phân tích SEM, thể hiện: 

Giả thuyết H3: Hình ảnh tổng thể điểm đến du lịch ảnh hưởng cùng chiều và tích 

cực tới ý định trở lại của du khách chứng tỏ, ấn tượng chung về HATT tích cực được 

tạo nên từ HANT và HATC của du khách có vai trò thúc đẩy ý định trở lại cùng một 

điểm đến du lịch mà họ đã trải nghiệm.  

Giả thuyết H5: Hình ảnh nhận thức ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới ý định 

trở lại điểm đến du lịch của du khách. Giả thuyết này chứng minh, những nhận thức tích 

cực về Sức hút tự nhiên, Di tích lịch sử, Đặc trưng du lịch, Nét độc đáo Huế, Môi trường 

hạ tầng, Giao thông thuận tiện, Tiếp cận và giá cả có khả năng thu hút ý định trở lại 

cùng một điểm đến du lịch của du khách. 

Giả thuyết H6: Hình ảnh tình cảm ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới ý định trở 

lại điểm đến du lịch của du khách. Giả thuyết này chứng minh cảm nhận tình cảm về 

HADD càng tích cực thì ý định quay trở lại điểm đến du lịch của du khách càng cao.  

* Hệ số hồi quy chuẩn hóa thể hiện mức độ ảnh hưởng khác nhau giữa từng cặp 

thành phần/nhân tố. Cụ thể, về HADD du lịch, HANT (0,665) ảnh hưởng lớn nhất đến 

HATT, tiếp đến là HATC (0,107) và HANT có ảnh hưởng đáng kể đến HATC (0,554). 

Kết quả phân tích cho thấy vai trò của HANT trong việc thúc đẩy và định hướng tích 

cực HATC cũng như tầm quan trọng của HANT đối với HATT.  

Về mối quan hệ của HADD với YDTL, HATT (0,248) và HATC (0,246) ảnh 

hưởng đến YDTL điểm đến du lịch Huế của du khách cao hơn so với HANT (0,149).  
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Gợi ý từ phân tích này là tập trung cải thiện HANT để gia tăng cảm nhận tích cực về 

HATC và HATT, từ đó tăng khả năng thu hút du khách trở lại điểm đến du lịch Huế.  

* Hệ số tương quan bội (R2 - Squared Multiple Correlations): HANT và HATC 

giải thích được 53,3% sự biến thiên của HATT; HANT giải thích được 30,7% sự thay 

đổi của HATC; trong khi đó, HADD gồm HANT, HATC, HATT chỉ giải thích 29,7% 

sự biến thiên YDTL của du khách, nghĩa là gần 70% sự thay đổi của YDTL được giải 

thích bởi các yếu tố khác. Như vậy trong mô hình nghiên cứu này, HADD chưa phải là 

thành phần quyết định hoàn toàn đến YDTL của du khách đối với điểm đến du lịch Huế.  

3.2.3.2. Kiểm định độ tin cậy các hệ số ước lượng trong mô hình nghiên cứu 

 Để kiểm định độ tin cậy của các hệ số ước lượng trong mô hình nghiên cứu, luận 

án sử dụng phương pháp kiểm định Bootstrap bằng cách lấy mẫu lặp lại có thay thế từ 

mẫu ban đầu (lấy mẫu hoàn lại) với N =1500. Kết quả thể hiện ở Bảng 3.14. 

Bảng 3.14. Kết quả kiểm định Bootstrap mô hình nghiên cứu 

Quan hệ  Ước lượng  Mean Bias SE-Bias C.R 

1. HATT <--- HANT 0,665 0,666 0,001 0,001 1,00 

2. HATT <--- HATC -0,107 -0,105 0,001 0,002 0,50 

3. YDTL <--- HATT 0,248 0,249 0,001 0,002 0,50 

4. YDTL<--- HANT 0,149 0,147 -0,002 0,002 -1,00 

5. YDTL<--- HATC -0,246 -0,245 0,001 0,001 1,00 

6. HATC <--- HANT -0,554 -0,553 0,001 0,001 1,00 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Giá trị tới hạn (C.R) của 6 mối quan hệ của các thành phần/nhân tố trong mô hình 

nghiên cứu đều nhỏ hơn 1,96, chứng tỏ độ lệch rất nhỏ và không có ý nghĩa thống kê ở 

mức tin cậy 95%. Như vậy trong thực tế ước lượng mẫu nghiên cứu có thể suy rộng cho 

tổng thể, từ đó ta có thể kết luận ước lượng mối quan hệ giữa các thành phần trong mô 

hình nghiên cứu từ kết quả phân tích SEM là đáng tin cậy. 

3.2.3.3. Tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp của các thành phần trong 

mô hình nghiên cứu 

Cùng với việc kiểm định giả thuyết nghiên cứu, luận án phân tích tác động trực tiếp, 

gián tiếp và tổng hợp giữa các thành phần trong mô hình nghiên cứu. Kết quả ở Bảng 3.15.   

Các thành phần trong mô hình nghiên cứu đều có tác động trực tiếp với thứ tự lần 

lượt là HANT→HATT (0,665), HANT→HATC (0,554) và HATT→YDTL (0,248). Về 

tác động gián tiếp, thể hiện qua 3 mối quan hệ HANT→HATT (0,059) qua trung gian 

là HATC, HANT→YDTL (0,316) và HATC→YDTL (0,026) qua trung gian là HATT. 
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Tác động tổng hợp (tổng tác động trực tiếp và gián tiếp) của mối quan hệ giữa các 

thành phần trong mô hình nghiên cứu thể hiện theo thứ tự từ cao đến thấp đối với hình ảnh 

điểm đến du lịch Huế là HANT→HATT (0,724), HANT→HATC (0,554), HATC→HATT 

(0,107); ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch Huế tới ý định trở lại của du khách là 

HANT→YDTL (0,465), HATC→YDTL (0,273), HATT→YDTL (0,248). 

Bảng 3.15. Tác động của các thành phần/nhân tố trong mô hình nghiên cứu 

Biến phụ thuộc Tác động 
Biến tác động 

HANT HATC HATT 

HATC 

Trực tiếp -0,554 0,000 0,000 

Gián tiếp 0,000 0,000 0,000 

Tổng hợp -0,554 0,000 0,000 

HATT 

Trực tiếp 0,665 -0,107 0,000 

Gián tiếp 0,059 0,000 0,000 

Tổng hợp 0,724 -0,107 0,000 

YDTL 

Trực tiếp 0,149 -0,246 0,248 

Gián tiếp 0,316 -0,026 0,000 

Tổng hợp 0,465 -0,273 0,248 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Như vậy, kết quả phân tích tác động trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp một lần nữa 

khẳng định vai trò quan trọng của HANT trong việc tạo nên HATT điểm đến du lịch 

Huế và là yếu tố trung gian thúc đẩy YDTL của du khách đối với điểm đến này. 

3.3. KIỂM ĐỊNH SỰ KHÁC BIỆT THEO ĐẶC ĐIỂM NHÂN KHẨU HỌC 

VÀ KINH NGHIỆM DU LỊCH VỀ CÁC MỐI QUAN HỆ VÀ THÀNH PHẦN 

TRONG MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

3.3.1. Kiểm định sự khác biệt theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm 

du lịch về các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu 

Luận án sử dụng phương pháp phân tích cấu trúc đa nhóm (Multigroup analyzis) 

để thực hiện kiểm định sự khác biệt theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du 

lịch của du khách về các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu.   

3.3.1.1. Kiểm định sự khác biệt theo đặc điểm nhân khẩu học của du khách  

Với các thông tin về đặc điểm nhân khẩu học được thu thập từ 696 du khách, bên 

cạnh các tiêu thức chỉ có hai biểu hiện như Nguồn khách, Giới tính và Tình trạng hôn 

nhân, thì Độ tuổi và Trình độ học vấn được phân chia thành nhiều nhóm. Trên thực tế, 

khó để đề xuất các biện pháp Marketing cụ thể cho nhiều nhóm theo từng đặc điểm nhân 
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khẩu học của du khách. Do đó, nghiên cứu thực hiện phân tổ lại thành 2 nhóm cho đặc 

điểm Độ tuổi (dưới 36 tuổi, trên 36 tuổi) và Trình độ học vấn (Đại học và sau đại học, 

dưới Đại học) (xem Phụ lục 5.5).  

Tiến hành phân tích cấu trúc đa nhóm cho mô hình bất biến và khả biến theo đặc 

điểm nhân khẩu học, kết quả kiểm định Chi bình phương (Chi Sq) thể hiện ở Bảng 3.16.  

Bảng 3.16. Kiểm định khác biệt Chi bình phương của mô hình khả biến và bất 

biến theo đặc điểm nhân khẩu học 

Tiêu chí 

 

Mô hình khả 

biến (MHKB) 

Mô hình bất 

biến (MHBB) 

Chênh lệch 

(MHBB - MHKB) 
Lựa 

chọn 
Chi Sq DF Chi Sq DF Chi Sq DF P 

1. Nguồn khách 2839,736 1444 2854,321 1450 14,585 6 0,024 MHKB 

2. Giới tính 2829,274 1444 2831,738 1450 2,464 6 0,872 MHBB 

3. Hôn nhân 2778,796 1444 2803,291 1450 24,495 6 0,000 MHKB 

4. Tuổi 2732,131 1444 2738,341 1450 6,210 6 0,400 MHBB 

5. Học vấn 2720,798 1444 2730,770 1450 9,972 6 0,126 MHBB 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Trong 5 đặc điểm nhân khẩu học được đưa vào phân tích, kết quả kiểm định Chi 

bình phương của 3 đặc điểm Giới tính, Tuổi và Trình độ học vấn cho thấy không có sự 

khác biệt giữa MHBB và MHKB (p > 0,05), do đó MHBB được chọn. Kết quả này phản 

ánh các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu không bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt về 

giới tính, tuổi và trình độ học vấn của du khách.  

Kết quả kiểm định Chi bình phương theo đặc điểm Nguồn khách và Hôn nhân cho 

thấy sự khác biệt giữa MHBB và MHKB có ý nghĩa thống kê (p < 0,05), do đó MHKB 

được chọn. Kết quả này chứng tỏ mối quan hệ của các thành phần trong mô hình nghiên 

cứu bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt về Nguồn khách và Tình trạng hôn nhân của đối 

tượng khảo sát. Nội dung chi tiết thể hiện ở Bảng 3.17 và Bảng 3.18. 

* Về nguồn khách 

Bảng 3.17 cho thấy, 2/6 mối quan hệ giữa các thành phần trong mô hình nghiên 

cứu có sự khác biệt trong đánh giá theo đặc điểm nguồn khách, cụ thể: đối với du khách 

nội địa, HATC ảnh hưởng đến HATT ở mức độ tin cậy 90% (p = 0,055) và HATT ảnh 

hưởng đến YDTL của du khách với mức ý nghĩa < 5%; đối với du khách quốc tế, hai 

mối quan hệ trên đều không có ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy 90% (p > 10%), nghĩa 

là những cảm nhận về HATC điểm đến Huế mang tính riêng lẻ, chưa phải là một thành 
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phần tạo nên nhận thức về HATT, đồng thời HATT không có tác động đến YDTL điểm 

đến Huế đối với nhóm du khách này. 

Về các mối quan hệ có sự đánh giá giống nhau theo nguồn khách: HANT ảnh 

hưởng đến HATC và HATT (p < 0,05), trong đó đánh giá của khách quốc tế về mối 

quan hệ giữa HANT và HATC cao hơn so với khách nội địa (Ekhách quốc tế = 0,628; Ekhách 

nội địa = 0,424) và không có chênh lệch đáng kể trong mối quan hệ giữa HANT và HATT 

giữa hai nhóm khách này (Ekhách quốc tế = 0,622; Ekhách nội địa = 0,674). Ngược lại đối với cả 

hai nhóm khách, HANT và HATC không ảnh hưởng đến YDTL (p > 10%).   

Bảng 3.17. Ước lượng mối quan hệ giữa các thành phần trong mô hình khả 

biến theo nguồn khách 

Quan hệ 

Nội địa Quốc tế 

E S.E C.R 
P 

value 
E S.E C.R 

P 

value 

1. HATC <---HANT -0,424 0,071 -6,528 *** -0,628 0,149 -6,288 *** 

2. HATT<--- HANT 0,674 0,069 9,279 *** 0,622 0,123 5,083 *** 

3. HATT<--- HATC -0,104 0,047 -1,922 0,055 -0,117 0,065 -1,210 0,226 

4. YDTL <---HATT 0,519 0,106 5,328 *** 0,134 0,160 1,305 0,192 

5. YDTL <---HANT 0,044 0,088 0,511 0,609 0,126 0,180 1,092 0,275 

6. YDTL <---HATC -0,076 0,057 -1,251 0,211 -0,153 0,100 -1,594 0,111 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Ghi chú: *** p <0,001 

Như vậy có thể thấy, HANT, HATC và HATT của điểm đến du lịch Huế không 

ảnh hưởng đến YDTL của du khách quốc tế. Trong khi đó, HATT là thành phần duy 

nhất ảnh hưởng đến YDTL của du khách nội địa. Kết quả này khẳng định, khả năng thu 

hút sự trở lại điểm đến du lịch TTH của du khách quốc tế rất hạn chế và đây cũng là 

thực trạng chung của ngành du lịch Việt Nam hiện nay.  

* Về tình trạng hôn nhân 

Sự khác biệt trong đánh giá theo tình trạng hôn nhân thể hiện trên 3 mối quan hệ 

(Bảng 3.18): với du khách có gia đình, HATC là một trong hai thành phần tạo nên HATT 

và HANT có tác động đến YDTL (p < 0,05), nhưng HATC không phải là yếu tố có ảnh 

hưởng đến YDTL (p > 0,05) đối với nhóm khách này. Ngược lại, kết quả phân tích đối 

với du khách độc thân thể hiện: HATC không có vai trò trong việc tạo nên HATT (p > 
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0,05) nhưng là yếu tố có tác động đến YDTL (p < 0,05). Trong khi đó, HANT không 

tạo nên YDTL điểm đến du lịch Huế của đối tượng này (p > 0,05).  

Các mối quan hệ còn lại trong mô hình nghiên cứu đều có ý nghĩa thống kê (p < 

0,05) tức là giữa chúng có sự ảnh hưởng lẫn nhau. Tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không 

có sự khác biệt quá lớn, thể hiện lần lượt cho du khách độc thân và du khách đã kết hôn 

như sau: HANT tác động đến HATC ở mức 0,599 và 0,511; HANT tác động đến HATT 

là 0,752 và 0,605; cuối cùng là HATT tác động đến YDTL ở mức 0,249 và 0,304.  

Bảng 3.18. Ước lượng mối quan hệ giữa các thành phần trong mô hình khả 

biến theo tình trạng hôn nhân 

Quan hệ 

Độc thân Đã kết hôn 

E S.E C.R 
P 

value 
E S.E C.R 

P 

value 

1. HATC <---HANT -0,599 0,123 -6,515 *** -0,511 0,099 -6,843 *** 

2. HATT<--- HANT 0,752 0,145 7,046 *** 0,605 0,078 7,049 *** 

3. HATT<--- HATC -0,006 0,074 -0,082 0,934 -0,184 0,045 -2,802 0,005 

4. YDTL <---HATT 0,249 0,163 2,465 0,014 0,304 0,176 3,422 *** 

5. YDTL <---HANT -0,002 0,251 -0,017 0,986 0,218 0,152 2,597 0,009 

6. YDTL <---HATC -0,458 0,146 -5,153 *** -0,095 0,088 -1,469 0,142 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Ghi chú: *** p<0,001 

3.3.1.2. Kiểm định sự khác biệt theo kinh nghiệm du lịch của du khách 

Luận án thực hiện phân tổ lại một số đặc điểm về kinh nghiệm du lịch của du khách 

thành 2 nhóm để thuận tiện trong phân tích đa nhóm, cụ thể: Số lần du lịch (lần đầu, lần 

thứ hai trở lên), Mục đích chính (du lịch, khác), Thời gian lưu trú (1 đêm, từ 2 đêm trở 

lên) và Hình thức du lịch (tự tổ chức, không tự tổ chức) (xem Phụ lục 5.5). 

Kết quả kiểm định sự khác biệt Chi bình phương (Chi Sq) của mô hình khả biến 

và mô hình bất biến theo kinh nghiệm du lịch thể hiện ở Bảng 3.19.  

2 trong 4 đặc điểm kinh nghiệm du lịch của đối tượng khảo sát là Mục đích chính 

khi đến Huế và Thời gian lưu trú có kết quả kiểm định Chi bình phương với mức ý nghĩa 

p > 0,05 chứng tỏ giữa MHBB và MHKB không có sự khác biệt, do đó MHBB được 

chọn. Kết quả này phản ánh mối quan hệ của các thành phần trong mô hình nghiên cứu 

không bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt về Mục đích chính khi đến Huế và Thời gian lưu 

trú của du khách.  
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Hai đặc điểm là Số lần đến Huế và Hình thức du lịch có kết quả kiểm định Chi 

bình phương về chênh lệch giữa MHBB và MHKB có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) chứng 

tỏ có sự khác biệt giữa hai mô hình, do đó MHKB được chọn. Kết quả này thể hiện mối 

quan hệ của các thành phần trong mô hình nghiên cứu bị ảnh hưởng bởi sự khác biệt về Số 

lần đến Huế và Hình thức du lịch của đối tượng khảo sát.  

Bảng 3.19. Kiểm định khác biệt Chi bình phương của mô hình khả biến và bất 

biến theo kinh nghiệm du lịch 

 

Tiêu chí 

 

Mô hình khả 

biến (MHKB) 

Mô hình bất 

biến (MHBB) 

Chênh lệch 

(MHBB - MHKB) Lựa 

chọn 
Chi Sq DF Chi Sq DF Chi Sq DF 

P 

Value 

1. Số lần đến Huế 2852,201 1444 2872,641 1450 20,440 6 0,002 MHKB 

2. Mục đích chính 2855,508 1444 2862,701 1450 7,193 6 0,303 MHBB 

3. TG lưu trú 2925,907 1444 2933,855 1450 7,948 6 0,242 MHBB 

4. Hình thức DL 2935,625 1444 2954,743 1450 19,118 6 0,004 MHKB 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

* Về số lần đến Huế 

Bảng 3.20 thể hiện, du khách đến Huế lần đầu xem HATC là một phần tạo nên 

HATT và HANT có ảnh hưởng đến YDTL của họ (p < 0,05). Trong khi đó, các mối 

quan hệ trên không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05), tức là không tồn tại mối quan hệ giữa 

HATC→ HATT và HANT→YDTL đối với du khách đến Huế từ lần thứ hai trở lên.   

Bảng 3.20. Ước lượng mối quan hệ giữa các thành phần trong mô hình khả 

biến theo số lần đến Huế 

Quan hệ 

Đến Huế lần đầu Đến Huế từ lần thứ hai  

E S.E C.R 
P 

Value 
E S.E C.R 

P 

value 

1. HATC <---HANT -0,593 0,107 -7,530 *** -0,467 0,104 -5,659 *** 

2. HATT<--- HANT 0,693 0,104 7,812 *** 0,611 0,090 6,369 *** 

3. HATT<--- HATC -0,129 0,055 -2,024 0,043 -0,087 0,055 -1,175 0,240 

4. YDTL <---HATT 0,145 0,175 1,555 0,120 0,522 0,148 4,885 *** 

5. YDTL <---HANT 0,208 0,215 2,134 0,033 -0,048 0,125 -0,499 0,618 

6. YDTL <---HATC -0,278 0,117 -3,856 *** -0,150 0,079 -1,965 0,049 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Ghi chú: *** p <0,001 
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Kết quả kiểm định giả thuyết nghiên cứu cho thấy mối quan hệ giữa HATT và 

YDTL là mối quan hệ cùng chiều, tuy nhiên khi xem xét sự khác biệt trong đánh giá của 

du khách theo đặc điểm số lần đến cho thấy HATT không tạo nên YDTL của du khách 

đến Huế lần đầu (p > 0,05) nhưng lại là yếu tố quyết định đến YDTL của du khách đến 

Huế từ lần thứ hai trở lên (p < 0,05).  

Các mối quan hệ còn lại trong mô hình nghiên cứu có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 

theo đặc điểm số lần đến Huế nhưng mức độ ảnh hưởng trong từng mối quan hệ có sự 

khác biệt nhất định, cụ thể: mức độ đánh giá của du khách đến Huế lần đầu mạnh hơn 

so với du khách đến Huế từ lần thứ hai trở đi ở mối quan hệ HANT→HATC và HATC 

→ YDTL, trong khi đó mối quan hệ HANT→ HATT có mức độ đánh giá tương đương 

nhau giữa hai nhóm du khách.  

* Về hình thức du lịch 

Sự khác biệt trong đánh giá về mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu thể hiện  

HATC→ HATT và HATC→ YDTL (xem Bảng 3.21).  

Bảng 3.21. Ước lượng mối quan hệ giữa các thành phần trong mô hình khả biến 

theo hình thức du lịch đến Huế 

Quan hệ 

Tự tổ chức Không tự tổ chức 

E S.E C.R 
P 

Value 
E S.E C.R 

P 

value 

1. HATC <---HANT -0,418 0,075 -5,446 *** -0,609 0,128 -6,976 *** 

2. HATT<--- HANT 0,673 0,082 8,175 *** 0,640 0,112 6,435 *** 

3. HATT<--- HATC -0,124 0,064 -1,983 0,047 -0,106 0,057 -1,420 0,156 

4. YDTL <---HATT 0,416 0,131 3,897 *** 0,235 0,167 2,700 0,007 

5. YDTL <---HANT 0,122 0,123 1,214 0,225 0,082 0,201 0,877 0,380 

6. YDTL <---HATC -0,094 0,089 -1,317 0,188 -0,267 0,115 -3,390 *** 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Ghi chú: *** p <0,001 

Đối với du khách đến Huế theo hình thức tự tổ chức, HATC ảnh hưởng đến HATT 

(p < 0,05), trong khi đó mối quan hệ này không thể hiện trong đánh giá của du khách 

đến Huế theo các hình thức không tự tổ chức (Tour du lịch, cơ quan tổ chức) (p > 0,05). 

Mặc dù vậy, HATC lại là một yếu tố tác động đến YDTL của du khách đến Huế theo 

hình thức không tự tổ chức (p < 0,05) nhưng không có ý nghĩa đối với YDTL của những 

du khách đến Huế theo hình thức tự tổ chức (p > 0,05).  
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Về các mối quan hệ có sự đánh giá giống nhau trong mô hình nghiên cứu, HANT 

không tác động đến YDTL trên cả hai nhóm khách (p > 0,05); với các mối quan hệ có ý 

nghĩa thống kê (p < 0,05) thì HANT ảnh hưởng đến HATC của du khách đến Huế theo 

hình thức tự tổ chức (E = 0,41) bé hơn so với du khách đến Huế không theo hình thức 

tự tổ chức (E = 0,609); HATT ảnh hưởng đến YDTL của du khách đến Huế theo hình 

thức tự tổ chức (E = 0,416) lớn hơn so với du khách đến Huế không theo hình thức tự 

tổ chức (E = 0,235); và cuối cùng mức độ tác động của HANT đến HATT là tương 

đương nhau giữa hai nhóm khách (ETự tổ chức = 0,673 và E Không tự tổ chức= 0,640). 

Tóm lại, kết quả phân tích đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du lịch của du 

khách cho thấy: giới tính, tuổi, trình độ học vấn, mục đích chính đến Huế, thời gian lưu 

trú không có sự khác biệt trong đánh giá về các mối quan hệ của các thành phần HADD 

du lịch và ảnh hưởng của chúng tới YDTL của du khách. Ngược lại, sự khác nhau về 

nguồn khách, tình trạng hôn nhân, Số lần du lịch, hình thức du lịch của đối tượng khảo 

sát có ảnh hưởng khác nhau đến các mối quan hệ trong mô hình trên. Kết quả phân tích 

này là những gợi ý quan trọng cho các nhà quản lý điểm đến du lịch TTH trong việc 

thiết kế những sản phẩm dịch vụ du lịch phù hợp với đặc điểm của từng nhóm du khách 

nhằm gia tăng nhận thức tích cực về HADD du lịch Huế. Đây là nền tảng quan trọng để 

gia tăng YDTL của du khách đối với điểm đến này. 

3.3.2. Kiểm định sự khác biệt đánh giá theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh 

nghiệm du lịch về hình ảnh tổng thể và ý định trở lại của du khách 

Trong mô hình nghiên cứu, hình ảnh tổng thể là biến phụ thuộc trong mối quan hệ 

với hình ảnh nhận thức và hình ảnh tình cảm, Ý định trở lại là biến phụ thuộc trong mối 

quan hệ với hình ảnh điểm đến du lịch. Vì vậy, luận án tập trung kiểm định sự khác biệt 

đánh giá theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du lịch cho hai thành phần trên.  

Thống nhất với nội dung trình bày ở Mục 3.3.1, các đặc điểm nhân khẩu học và 

kinh nghiệm du lịch của du khách được phân tổ lại thành 2 nhóm trước khi thực hiện 

kiểm định sự khác biệt trung bình giữa các nhóm (Phụ lục 5.5).  

Kết quả kiểm định khác biệt trung bình (Independent sample T – test) cho HATT 

và YDTL theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du lịch thể hiện ở Bảng 3.22. 

* Đối với hình ảnh tổng thể (HATT): không có sự khác biệt về điểm trung bình 

đánh giá theo giới tính, độ tuổi, số lần đến Huế, mục đích chính đối với HATT (mức ý 

nghĩa > 0,05). Ngược lại, nguồn khách, hôn nhân, học vấn, thời gian lưu trú và hình 



 

 
 
 

117 

thức du lịch có sự khác biệt trong đánh giá về HATT điểm đến du lịch Huế (mức ý nghĩa 

< 0,05), thể hiện: Du khách nội địa, những người có gia đình, người có trình độ Đại học 

và sau đại học, thời gian lưu trú dài (từ 2 đêm) và đi du lịch theo hình thức tự tổ chức 

có nhận thức về HATT tốt hơn so với các nhóm còn lại. 

Bảng 3.22. Kiểm định sự khác biệt đánh giá theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh 

nghiệm du lịch về hình ảnh tổng thể và ý định trở lại của du khách 

Tiêu chí 

Hình ảnh tổng thể Ý định trở lại  

Trung 

bình 

Mức ý 

nghĩa  

Trung 

bình 

Mức ý 

nghĩa  

I. Đặc điểm nhân khẩu học 

1. Nguồn khách 
- Nội địa 5,57 

0,000 
5,56 

0,000 
- Quốc tế 5,23 3,78 

2. Giới tính 
- Nam 5,41 

0,635 
4,89 

0,115 
- Nữ 5,44 4,73 

3. Hôn nhân 
- Độc thân 5,35 

0,042 
4,82 

0,819 
- Gia đình 5,49 4,79 

4. Tuổi 
- Dưới 36 5,41 

0,735 
4,99 

0,001 
- Trên 36 5,44 4,63 

5. Học vấn 
- ĐH và SĐH 5,52 

0,002 
4,87 

0,158 
- Dưới ĐH 5,30 4,72 

II. Kinh nghiệm du lịch 

1. Số lần đến Huế 
- Lần đầu 5,39 

0,135 
4,47 

0,000 
- Từ lần 2 5,49 5,35 

2. Mục đích chính 
- Du lịch 5,40 

0,319 
4,69 

0,000 
- Khác 5,48 5,13 

3. Thời gian lưu trú 
- 1 đêm 5,24 

0,000 
4,43 

0,000 
- Từ 2 đêm 5,51 4,98 

4. Hình thức du lịch 
- Tự tổ chức 5,56 

0,001 
5,45 

0,000 
- Tour và tập thể 5,33 4,33 

(Nguồn: tổng hợp từ kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

* Đối với ý định trở lại điểm đến Huế của du khách: các đặc điểm như giới tính, 

hôn nhân, trình độ học vấn của du khách không có sự khác biệt trong lựa chọn YDTL 

điểm đến Huế. Trong khi đó, các đặc điểm còn lại có sự đánh giá khác nhau (mức ý nghĩa 

< 0,05) đối với ý định này, cụ thể: du khách quốc tế, người có độ tuổi trên 36, du khách 

đến Huế lần đầu, mục đích chính là đi du lịch, thời gian lưu trú 1 đêm và đến Huế theo 

hình thức tour hay tập thể có YDTL điểm đến Huế thấp hơn so với các nhóm tương ứng.  
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Kết quả này này chưa đủ căn cứ để kết luận sự hạn chế về sức hút của HADD du 

lịch Huế đối với YDTL của du khách bởi đối tượng khảo sát trong nghiên cứu gồm 

khách quốc tế và nội địa, có nhóm tuổi khác nhau, mục đích du lịch và thời gian lưu trú 

khác nhau, do đó họ sẽ có sự khác nhau về ý định du lịch. Đặc biệt, đối với khách quốc 

tế, dù một điểm đến hấp dẫn và ấn tượng nhưng do khoảng cách về không gian và khác 

biệt về thời gian, chi phí cho hoạt động du lịch nước ngoài thường tốn kém hơn so với 

du lịch trong nước, cùng với các rào cản khác dẫn đến quyết định trở lại cùng một điểm 

đến trong thời gian ngắn sẽ không phải là lựa chọn tối ưu của du khách.  

Xem xét giá trị trung bình theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du lịch 

của du khách đối với HATT và YDTL cho thấy, với các mối quan hệ có sự khác biệt 

trong đánh giá (sig < 0,05), xu hướng chung là trung bình đánh giá HATT tỷ lệ thuận 

với trung bình đánh giá về YDTL, nghĩa là nhận thức HATT điểm đến du lịch Huế của 

các nhóm du khách càng tích cực thì YDTL của họ đối với điểm đến này càng cao.  

 

TIỂU KẾT CHƯƠNG 3 

Kết quả phân tích ở Chương 3 chỉ rõ, đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du 

lịch của mẫu khảo sát phù hợp cho nghiên cứu của luận án. Kết quả đánh giá thang đo 

sơ bộ, kiểm định thang đo chứng tỏ thang đo nghiên cứu đảm bảo tiêu chuẩn giá trị hội 

tụ, giá trị phân biệt, độ tin cậy tổng hợp và tính đơn hướng. Thực hiện phân tích mô hình 

cấu trúc tuyến tính (SEM) gồm 4 thành phần với 40 biến quan sát đã chứng minh mô 

hình nghiên cứu phù hợp với dữ liệu thị trường và 06 giả thuyết nghiên cứu đề xuất được 

chấp nhận. Như vậy, đối với điểm đến du lịch Huế, mối quan hệ giữa các thành phần 

trong mô hình nghiên cứu đề xuất đều tồn tại và có sự ảnh hưởng cùng chiều, tuy nhiên 

mức độ ảnh hưởng của chúng có sự khác nhau nhất định. Kết quả phân tích đa nhóm 

chứng tỏ, 4 đặc điểm nguồn khách, tình trạng hôn nhân, số lần du lịch đến Huế, hình thức 

đến Huế có sự đánh giá khác biệt đối với một số mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu.  

Kết quả phân tích HADD cho thấy, du khách đánh giá khá tích cực về HADD du 

lịch Huế, trong đó nổi bật là các yếu tố như Sức hấp dẫn văn hóa lịch sử, Nét độc đáo 

Huế, Đặc trưng du lịch, Bình yên và Thơ mộng. Các nhân tố như Môi trường hạ tầng, 

Khả năng tiếp cận, Sức hấp dẫn tự nhiên và Giao thông thuận tiện cần được hoàn thiện 

hơn để góp phần tạo nên HADD du lịch Huế hấp dẫn và ấn tượng.  

Kết quả chương 3 là cơ sở để thực hiện thảo luận kết quả nghiên cứu và đề xuất 

hàm ý quản trị cải thiện hình ảnh điểm đến du lịch Huế ở chương tiếp theo.  
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CHƯƠNG 4 

THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

 

 

4.1. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

Nghiên cứu luận án “Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch tới ý định trở lại của 

du khách” được tiếp cận gồm: HADD là cấu trúc đa chiều, được thiết lập bởi hình ảnh 

nhận thức (HANT) và hình ảnh tình cảm (HATC) cấu thành hình ảnh tổng thể (HATT); 

và mối quan hệ của các thành phần HADD với ý định trở lại (YDTL) của du khách.  

Từ kết quả phân tích ở Chương 3, thảo luận kết quả nghiên cứu sẽ tập trung vào 

ba nội dung là thang đo HADD du lịch, các giả thuyết nghiên cứu được kiểm định và sự 

khác biệt trong đánh giá theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du lịch về các 

thành phần và mối quan hệ giữa các thành phần/nhân tố trong mô hình nghiên cứu. 

4.1.1. Thang đo hình ảnh điểm đến du lịch 

Nhằm phân tích đánh giá của du khách về HADD du lịch Huế cả về mặt nhận thức 

và tình cảm, mô hình nghiên cứu HADD du lịch gồm HANT, HATC cấu thành HATT 

được lựa chọn. Cách tiếp cạnh này phù hợp với nghiên cứu của Baloglu và McCleary 

[38], Beerli và Martin [41], [42], Qu và cs [138], Artuger [30], Stylidis và cs [152]. 

Kết hợp kết quả tổng hợp tài liệu, thảo luận nhóm, bảng hỏi phi cấu trúc dành cho 

du khách và tham khảo ý kiến chuyên gia, thang đo HADD du lịch Huế được nhận diện 

gồm 41 thuộc tính, trong đó 32 thuộc tính đo lường HANT, 4 thuộc tính mô tả HATC 

và 5 thuộc tính đánh giá HATT. Thang đo này là cơ sở để thiết kế bảng hỏi, thu thập 

thông tin từ khách du lịch. 

Thông tin thu thập từ 696 du khách nội địa và quốc tế được sử dụng để đánh giá 

sơ bộ thang đo (hệ số Cronbach's Alpha) và kiểm định độ tin cậy thang đo (EFA, CFA). 

Kết quả cho thấy, so với thang đo HADD nhận diện ban đầu, có 4 thuộc tính của HANT 

bị loại do không đạt tiêu chuẩn kiểm định gồm: Đường phố nhiều cây xanh, Festival 

Huế, Văn hóa ẩm thực phong phú và Nhiều món ăn ngon mang đậm nét vùng miền.  

Việc loại bỏ thuộc tính Đường phố nhiều cây xanh được xem là phù hợp với thực 

tế bởi luận án đang thực hiện cho điểm đến tỉnh TTH, trong khi đó tiêu chí này chỉ phù 

hợp với địa bàn thành phố Huế, nhất là khu vực tham quan nội thành. Đối với Festival 

Huế (Festival Huế và Festival làng nghề), là một hoạt động thường xuyên và định kỳ (tổ 

chức xen kẻ hàng năm), tập trung vào thời gian nhất định (từ 5 - 7 ngày trong tháng 5) 
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nên số lượng du khách trải nghiệm hoạt động này chưa nhiều, nhất là du khách quốc tế 

(không phải là mùa vụ du lịch của khách quốc tế). Vì vậy sự nhận biết của du khách về 

thuộc tính này là thấp nhất trong 6 thuộc tính đo lường Nét độc đáo Huế (DDH) đồng 

thời không đảm bảo giá trị phân biệt nên loại ra khỏi thang đo.  

Để thuận lợi cho các bước phân tích tiếp theo, việc loại bỏ 2 thuộc tính ẩm thực 

(Văn hóa ẩm thực phong phú và Nhiều món ăn ngon mang đậm nét vùng miền) là đáng 

tiếc đối với thang đo HADD du lịch Huế. Kết quả tổng quan tài liệu cho thấy, “Ẩm thực” 

là tiêu chí quan trọng, được thiết kế thành nhân tố “Ẩm thực” riêng hoặc được ghép vào 

nhân tố khác (xem Bảng 1.3 và 1.4). Trên thực tế, sự đa dạng về ẩm thực ở mỗi địa 

phương, mỗi điểm đến luôn có sức hấp dẫn khác nhau, tuy nhiên để tạo nên ấn tượng 

độc đáo đối với du khách không thật sự nhiều. Vì vậy, Ẩm thực cung đình trong nhân tố 

Đặc trưng du lịch và hoạt động giải trí (sau khi điều chỉnh thang đo) có thể đại diện 

cho đặc trưng riêng về ẩm thực Huế trong thang đo HANT. 

Sau khi loại biến, thang đo HADD du lịch Huế gồm 37 biến quan sát, trong đó 

HANT còn 28 biến, số biến của thang đo HATC và HATT không đổi. Kết quả kiểm tra 

tính đơn hướng, độ tin cậy tổng hợp, giá trị phân biệt và sự phù hợp dữ liệu của thang 

đo điều chỉnh đạt yêu cầu. Thang đo HADD du lịch Huế chính thức có đặc điểm sau: 

Về hình ảnh nhận thức, thang đo gồm 7 nhân tố thể hiện những nét đặc trưng của 

điểm đến du lịch Huế như: Tài nguyên tự nhiên, Văn hóa lịch sử, Đặc trưng du lịch và 

hoạt động giải trí, Nét độc đáo Huế, Môi trường và cơ sở hạ tầng du lịch, Giao thông 

thuận tiện và Khả năng tiếp cận. Trong một số nghiên cứu, do phụ thuộc vào tài nguyên 

du lịch của mỗi điểm đến mà thang đo Sức hấp dẫn du lịch chỉ đề cập đến Sức hấp dẫn 

tự nhiên [2], [30], [144] hoặc Sức hấp dẫn văn hóa lịch sử [82], [138]. Trong khi đó, với 

các lợi thế về tài nguyên nhân văn và tự nhiên, thang đo HADD du lịch Huế phản ánh 

đồng thời cả hai nguồn lực trên.  

Riêng thang đo Nét độc đáo Huế, có sự tương đồng nhất định với nghiên cứu của 

Qu và cs [138] khi sử dụng các thuộc tính đặc trưng của điểm đến để đo lường hình ảnh.  

Cụ thể, Qu và cs [138] sử dụng nhân tố Người Mỹ bản địa/môi trường tự nhiên, Điểm đến 

hấp dẫn, Sức hấp dẫn của địa phương để đo lường hình ảnh độc đáo của Oklahoma, Mỹ. 

Tuy nhiên, tiếp cận nghiên cứu hình ảnh độc đáo là 1 trong 3 thành phần cấu thành 

HADD nên số lượng biến đo lường nhân tố này trong nghiên cứu của Qu và cs [138] 

nhiều hơn so với thang đo của luận án. Trong số đó, có những thuộc tính được tìm thấy 
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trong hầu hết các thang đo hình ảnh như: Người dân địa phương thân thiện, Phong cảnh và 

kỳ quan thiên nhiên hấp dẫn, Bầu không khí yên tĩnh và thư giãn, Môi trường sạch sẽ, Nhiều 

lựa chọn các hoạt động ngoài trời, Môi trường an toàn và an toàn, Nhiều điểm du lịch Văn 

hóa / lịch sử hấp dẫn [138]. Với thang đo Nét độc đáo Huế, luận án chỉ tập trung vào 3 đặc 

trưng mang tính duy nhất và khác biệt của Huế với tất cả các điểm đến khác là Chùa Linh 

Mụ, Áo dài và nón Huế, Nhà vườn Huế, đây chính là nhân tố nổi bật nhất để nhận diện 

HADD du lịch Huế trong tâm trí của du khách.  

Về hình ảnh tình cảm, luận án sử dụng 4 thuộc tính để đánh giá HATC của điểm 

đến du lịch Huế. Trong đó, Bình yên và Thơ mộng là những thuộc tính khác biệt hoàn 

toàn với các nghiên cứu tương tự như Baloglu và McCleary [38], Beerli và Martin [41], 

Byon và cs [47], Qu và cs [138], Stylidis và cs [152]… Thực tế cho thấy, hai thuộc tính 

này phù hợp với định hướng tình cảm cho du khách về điểm đến du lịch Huế [12] cũng 

như tình cảm của phần lớn du khách dành cho điểm đến này (xem Phụ lục 2.2). Như 

vậy, Bình yên và Thơ mộng là hình ảnh riêng có của điểm đến Huế để phân biệt với bất 

cứ hình ảnh điểm đến nào. Do đó, khi thực hiện hoạt động quảng bá du lịch Huế cần kết 

hợp và nhấn mạnh Nét độc đáo Huế với Hình ảnh tình cảm. 

Về hình ảnh tổng thể, mặc dù HATT của một điểm đến du lịch được nhìn nhận là 

kết quả của các yếu tố khác nhau [65], [128], đề cập đến ấn tượng toàn diện của mỗi 

người về hình ảnh một điểm đến [63] nhưng các nghiên cứu có cách tiếp cận tương tự 

chỉ sử dụng 1 biến để đánh giá tính tích cực của hình ảnh điểm đến tổng thể [30], [38], 

[41], [47], [138]. Do đó, thang đo HATT chưa phản ảnh được nét chung nhất, khái quát 

nhất của HADD. Trong nghiên cứu này, luận án sử dụng 5 thuộc tính mô tả khái quát 

nguồn lực du lịch nổi trội của điểm đến du lịch Huế như tài nguyên nhân văn, tài nguyên 

tự nhiên, sự bình yên và thơ mộng, HADD tích cực và sự nổi tiếng của điểm đến. Như 

vậy, thang đo HATT điểm đến du lịch Huế đã thể hiện được ấn tượng tổng thể về nhận 

thức và tình cảm của du khách đối với một điểm đến [138], [155]. 

So sánh với thang đo HADD của các nghiên cứu cùng địa bàn cho thấy, do khác 

nhau về cách tiếp cận và phạm vi nghiên cứu nên thang đo của Quyên [9] không xác định 

các thuộc tính đo lường HATT, Liên [115] xác định HATT điểm đến Huế là sự kết hợp 

của các thuộc tính thuộc trục tâm lý, chức năng, phổ biến và độc đáo theo mô hình nghiên 

cứu của Echtner và Richie [65] gồm: điểm đến lịch sử với các đền đài nổi tiếng và ẩm 

thực ngon, Đại Nội, Chùa, Lăng tẩm, bầu không khí yên bình, an toàn và thân thiện. 
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Đối với HANT, các nhân tố như Sức hấp dẫn tự nhiên, Văn hóa Lịch sử, Nét độc 

đáo Huế, Cơ sở hạ tầng du lịch là những điểm chung trong các thang đo HADD du lịch 

Huế. Tuy nhiên, khi đo lường nhân tố Tài nguyên du lịch tự nhiên, thang đo của Liên 

[115] và Quyên [9] chỉ thể hiện qua 1 biến là “Phong cảnh đẹp”. Trong khi đó, thang 

đo của luận án gồm Phong cảnh, Bãi biển và Tài nguyên tự nhiên để mô tả đầy đủ nguồn 

lực du lịch tự nhiên của tỉnh TTH, 

Về HATC, Quyên [9] thể hiện qua các thuộc tính Tâm linh, An toàn, Thân thiện, 

trong khi đó Liên [115] sử dụng Bầu không khí yên bình, Sự mến khách, Không gian yên 

tĩnh và Thân thiện để đo lường “Hình ảnh tâm lý”. Như vậy, thuộc tính Bình yên là điểm 

chung trong nghiên cứu tác giả và Liên [115], còn Thân thiện là thuộc tính phổ biến 

được tìm thấy trong các thang đo về HADD du lịch Huế. 

Cuối cùng, thực hiện nghiên cứu cho địa bàn tỉnh TTH, do đó một số thuộc tính 

trong thang đo của luận án được xem là khác biệt so với thang đo của Quyên [9] và Liên 

[115]: Điểm đến di sản văn hóa thế giới, Ẩm thực cung đình, Nhà vườn Huế, Giao thông 

thuận lợi, Nhiều phương tiện vận chuyển du lịch, Thuận tiện di chuyển tới các điểm đến 

khác, Dịch vụ hỗ trợ thông tin du lịch sẵn có và Giá cả dịch vụ du lịch cạnh tranh.  

4.1.2. Giả thuyết nghiên cứu 

4.1.2.1. Mối quan hệ các thành phần cấu thành hình ảnh điểm đến du lịch Huế 

Các thành phần cấu thành hình ảnh điểm đến thể hiện qua 3 giả thuyết nghiên cứu: 

Thứ nhất, Hình ảnh nhận thức ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới hình ảnh tổng 

thể điểm đến du lịch Huế (H1) 

Thang đo HANT gồm 7 nhân tố được thiết lập dựa trên hai nhóm yếu tố “cần” (tài 

nguyên du lịch) và “đủ” (cơ sở hạ tầng, giao thông…) để phát triển hoạt động du lịch 

của một điểm đến. Mối quan hệ các nhân tố trong thang đo HANT thể hiện ở Bảng 4.1. 

Bảng 4.1. Tóm tắt mối quan hệ các nhân tố trong thang đo hình ảnh nhận thức 

Quan hệ Hệ số chuẩn hóa (*) Quan hệ  Hệ số chuẩn hóa (*) 

1. HDTN →HANT 0,687 

HANT →HATT 0,665 

2. VHLS →HANT 0,809 

3. DTDL→HANT 0,909 

4. DDH →HANT 0,786 

5. MTHT→HANT 0,732 

6. GTTT→HANT 0,675 

7. TCGC→HANT 0,698 

Ghi chú: (*) mức ý nghĩa (P <0,05)        (Nguồn: Tổng hợp kết quả phân tích dữ liệu, 2018) 
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Trong nhóm “điều kiện cần”, 3 nhân tố Đặc trưng du lịch (DTDL), Sức hấp dẫn 

văn hóa lịch sử (VHLS) và Những nét độc đáo Huế (DDH) đóng vai trò quan trọng 

trong cấu thành HANT điểm đến du lịch Huế. Trong đó, một số các thuộc tính có thể 

giúp du khách nhận biết điểm đến Huế với các điểm đến khác như: Du thuyền và nghe 

ca Huế trên sông Hương mang nét đặc trưng của điểm đến Huế, Sông Hương, cầu 

Trường Tiền gợi cho quý khách nhớ đến điểm đến du lịch Huế, Ẩm thực cung đình, Điểm 

đến của Di sản văn hóa thế giới thuộc nhân tố DTDL; Áo dài, nón Huế, Nhà vườn Huế, 

Chùa Linh Mụ thuộc DDH; và Nhiều chùa đẹp và nổi tiếng, Kiến trúc đặc trưng, Nhiều 

di tích lịch sử, văn hóa hấp dẫn thuộc nhân tố VHLS.  

Được xem là lợi thế để phát triển HADD Huế nhưng Sức hấp dẫn tự nhiên (HDTN) 

là nhân tố có vai trò thấp nhất trong các “điều kiện cần”, điều này chứng tỏ tài nguyên 

du lịch tự nhiên của địa phương rất phong phú nhưng chưa đủ sức hấp dẫn để tạo nên 

ấn tượng của du khách. Trên thực tế, từ năm 2012 TTH đã có những hoạt động đầu tư 

tập trung để khai thác tốt hơn nguồn lực này nhằm phục vụ cho hoạt động du lịch, chẳng 

hạn: xây dựng hệ thống các trục đường chính tại khu vực Cảnh Dương - Lăng Cô - Hải Vân 

- Bạch Mã nhằm tạo được sự kết nối liên hoàn giữa khu vực ven biển, ven đầm và khu trung 

tâm (Thị trấn Lăng Cô và khu kinh tế Chân Mây - Lăng cô); xây dựng hệ thống điện, cấp 

thoát nước và đường lên đỉnh Vườn Quốc Gia Bạch Mã; tu bổ đường mòn sinh thái và cơ sở 

hạ tầng ở các khu vực trung tâm thành phố Huế và các huyện lân cận… Tuy nhiên, các nguồn 

lực tự nhiên như đầm, hồ, suối và thác tập trung ở huyện Phú lộc chưa được đầu tư mạnh nên 

chưa tạo được điểm nhấn để thu hút du khách đến và lưu lại lâu hơn với điểm đến TTH. Đây 

là một trong những nguyên nhân làm ảnh hưởng đến nhận thức của du khách đối với nhân tố 

Sức hấp dẫn tự nhiên (HDTN). 

Về nhóm “điều kiện đủ”, thứ tự ảnh hưởng từ cao đến thấp của các nhân tố tới 

HANT là: Môi trường hạ tầng (MTHT), Tiếp cận giá cả (TCGC), và Giao thông thuận 

tiện (GTTT). TTH là địa phương có các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển 

và đường hàng không, tuy nhiên nhân tố GTTT chưa đóng vai trò quan trọng trong nhận 

thức của du khách. Nguyên nhân có thể do hàng không của TTH chưa khai thác được 

đường bay quốc tế, cùng với sự thiếu hụt về phương tiện vận chuyển xe du lịch 45 chổ 

làm giảm sự linh hoạt trong việc di chuyển du khách tới các điểm đến du lịch khác.  

Như vậy, đối với điểm đến du lịch Huế, tài nguyên nhân văn chính là nguồn lực 

cốt lõi tạo nên hình ảnh mang tính phổ quát trong nhận thức của du khách. Các điều kiện 
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về môi trường, cơ sở hạ tầng, giao thông là những yếu tố hỗ trợ quan trọng để tạo nên 

nhận thức tích cực của du khách về HADD.  

Với 7 nhân tố đo lường khá toàn diện về các điều kiện “cần” và “đủ” của một điểm 

đến, HANT là một thành phần quan trọng ảnh hưởng cùng chiều và tích cực đến HATT 

của điểm đến du lịch Huế. Hàm ý này cho thấy, xây dựng HANT càng tích cực, kỳ vọng 

sẽ tạo ra một HATT càng tích cực và ngược lại. Kết quả kiểm định giả thuyết H1  có sự 

tương đồng với nghiên cứu của Nhu và cs [6], Artuger [30], Baloglu và McCleary [38], 

Beerli và Martin [41], Byon và cs [47], Lin và cs [116], Qu và cs [138], Stylidis và cs 

[152]. Đây cũng là bằng chứng khẳng định vai trò của HANT đối với HATT điểm đến du 

lịch trong các bối cảnh nghiên cứu khác nhau.   

Thứ hai, Hình ảnh tình cảm ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới hình ảnh tổng 

thể điểm đến du lịch (H2) 

Các mối quan hệ các biến trong thang đo hình ảnh tình cảm thể hiện ở Bảng 4.2. 

Bảng 4.2. Tóm tắt mối quan hệ các biến trong thang đo hình ảnh tình cảm 

Quan hệ Hệ số chuẩn hóa (*) Quan hệ Hệ số chuẩn hóa (*) 

1. TC1→HATC 0,717 

HATC→HATT - 0,107 
2. TC2→HATC 0,804 

3. TC3→HATC 0,628 

4. TC4→HATC 0,563 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Ghi chú: (*) mức ý nghĩa (p <0,05) 

Kết quả bảng 4.2 cho thấy, Bình yên và Thơ mộng là 2 trong 4 thuộc tính có vai trò 

lớn nhất trong cấu thành HATC. Trên thực tế, hai đặc điểm này thường xuyên được du 

khách liên tưởng khi nhắc đến điểm đến du lịch Huế và là những tình cảm đặc trưng 

được thể hiện trong hầu hết các hoạt động quảng bá điểm đến du lịch Huế. Rõ ràng, các 

thuộc tính đo lường HATC điểm đến Huế được thiết kế trong thang đo là rất cụ thể, 

chân thực và dễ cảm nhận. Chúng có sự khác biệt so với những cảm xúc khái quát và 

trừu tượng được định hướng cho du khách về điểm đến Huế (xem Bảng 2.2), cụ thể “sự 

hòa hợp” với vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ và sự giàu có của đa dạng sinh học, cảm giác 

với “di sản văn hóa đích thực”, “an bình tự do” với việc tìm lại cách sống tự nhiên và 

“sự tái sinh của tinh thần” và tìm thấy hình ảnh của chính mình trong sự hài hòa với 

thiên nhiên. Từ đó cho thấy, việc xác định hình ảnh tình cảm rõ ràng là rất cần thiết để 

thực hiện truyền tải các thông điệp hình ảnh điểm đến du lịch gần với du khách.  
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Kết quả kiểm định giả thuyết H2 về HATC ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới 

HATT thể hiện sự tương đồng và hỗ trợ thêm bằng chứng cho nghiên cứu của Nhu và 

cs [6], Baloglu và Brinberg [37], Baloglu và McCleary [38], Beerli và Martin [41], Qu 

và cs [138], Stylidis và cs [152]. Như vậy, để HADD du lịch Huế càng trở nên hấp dẫn 

và thu hút, cần phải gia tăng HATC trong quá trình trải nghiệm du lịch của du khách.   

Xem xét mức độ ảnh hưởng của các thành phần đến HATT điểm đến du lịch Huế 

cho thấy, HANT có vai trò quan trọng hơn HATC. Kết luận này phù hợp với xu thế 

chung trong việc nhìn nhận vai trò chủ đạo của HANT so với HATC trong cấu thành 

HATT. Trong bối cảnh nghiên cứu khác, Baloglu và Brinberg [37], Stylidis và cs [152] 

chứng minh, HATC sẽ trở nên quan trọng hơn HANT trong quá trình thiết lập HATT 

khi du khách càng quen thuộc với điểm đến. Rõ ràng, kết quả nghiên cứu của luận án 

không đồng nhất với lập luận này do lượng khách tham gia khảo sát đến Huế lần đầu 

chiếm tỷ lệ khá lớn (61,2%) nên họ chưa “quen thuộc” với điểm đến. Thêm vào đó, ảnh 

hưởng của các yếu tố môi trường tại thời điểm khảo sát (bụi bẩn, công trình xây dựng, 

cản trở giao thông) đã gây ảnh hưởng nhất định đến cảm nhận tình cảm của du khách. 

Thứ ba, Hình ảnh nhận thức ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới hình ảnh tình 

cảm (H4) 

Tổng quan tài liệu cho thấy, HANT và HATC có mối tương quan cùng chiều, thể 

hiện: đánh giá về HANT càng tích cực thì đánh giá về HATC càng tích cực và ngược lại. 

HANT được xem là một nhân tố thúc đẩy HATC, góp phần làm gia tăng tính tích cực của 

HATT. Tuy nhiên trên thực tế, một số nghiên cứu HADD du lịch đã bỏ qua việc kiểm 

định mối quan hệ này, chẳng hạn như Nhu và cs [6], Artuger [30], Qu và cs [138]. Chính 

vì vậy, kết quả nghiên cứu chưa đánh giá được vai trò thực sự của HANT đối với HATC 

trong cấu thành HATT cho bối cảnh nghiên cứu cụ thể.  

Đối với HADD du lịch Huế, kết quả kiểm định giả thuyết H4 chứng tỏ HANT của 

du khách càng tích cực thì cảm nhận về HATC càng tích cực. HATC là một thành phần 

trung gian trong mối quan hệ giữa HANT và HATT. Kết luận này phù hợp với nghiên 

cứu của Lin và cs [116], Stylidis và cs [152], Wang và Hsu [165]. Kết quả kiểm định 

giả thuyết H4 một lần nữa khẳng định tầm quan trọng và mang tính quyết định của HANT 

trong cấu thành HADD du lịch. Do đó, gia tăng tính tích cực của HANT thì HATC của 

du khách đối với điểm đến càng được cải thiện, góp phần tạo nên HATT tích cực. Đây 

chính là yếu tố quan trọng khơi gợi ý định trở lại của du khách.  
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4.1.2.2. Ảnh hưởng của các thành phần hình ảnh điểm đến du lịch tới ý định 

trở lại của du khách 

Ảnh hưởng của HANT, HATC và HATT tới YDTL của du khách thể hiện qua 3 

giả thuyết nghiên cứu H3, H5 và H6. Kết quả phân tích cho thấy (xem Bảng 3.16), các 

thành phần HADD chưa đóng vai trò quyết định tới YDTL của du khách (R2 ≈ 30%) và 

ảnh hưởng của từng thành phần tạo nên HADD tới YDTL còn khá thấp (YDTL <--- 

HATT: 0,248, YDTL<--- HATC: 0,246 và YDTL<--- HANT: 0,149). Tuy nhiên về mặt thực 

tiễn, các mối quan hệ trên vẫn có ý nghĩa nhất định, thể hiện:  

Thứ nhất, Hình ảnh tổng thể điểm đến du lịch ảnh hưởng cùng chiều và tích cực 

tới ý định trở lại của du khách (H3) 

Kết quả kiểm định giả thuyết H3 có sự tương đồng với các nghiên cứu của Nhu và 

cs [6], Bigne và cs [43], Chen và Tsai [52], Qu và cs [138], Martın và cs [120] trong 

việc khẳng định, một HATT điểm đến càng tích cực, thúc đẩy càng mạnh mẽ YDTL của 

du khách đối với một điểm đến.  

Trong bối cảnh nghiên cứu khác nhau, mức độ ảnh hưởng của HATT đến YDTL 

có sự khác nhau nhất định. Chẳng hạn, YDTL <--- HATT là 0,41 trong nghiên cứu của 

Qu và cs [138]; 0,202 trong nghiên cứu của Bigné và cs [43] và nghiên cứu của luận án 

là 0,248. Kết quả này khẳng định lại luận điểm, HATT tác động đến YDTL của du 

khách, tuy nhiên mức độ tác động mạnh hay yếu sẽ tùy thuộc vào nhận thức của du 

khách về mức độ tích cực của HATT điểm đến mà họ đã trải nghiệm.   

Như vậy, với mong muốn thu hút ngày càng nhiều du khách tiềm năng và du khách 

quay trở lại, du lịch TTH cần phải gia tăng sức cạnh tranh điểm đến của mình so với các 

điểm đến du lịch khác bằng cách xây dựng và phát triển HADD ấn tượng và khác biệt 

cả về nhận thức và tình cảm nhằm mang lại trải nghiệm du lịch trọn vẹn cho du khách.  

Rõ ràng sự khác biệt HADD du lịch Huế đã có, thể hiện: là điểm đến di sản văn 

hóa lịch sử, với những đặc trưng du lịch và nét độc đáo riêng có, điểm đến bình yên và 

thơ mộng. Tuy nhiên, những hình ảnh này chưa thực sự ấn tượng với du khách bởi những 

hạn chế về các yếu tố hỗ trợ du lịch như chất lượng dịch vụ, khả năng tiếp cận, thuận 

tiện về giao thông. Vì vậy, song song với việc xây dựng và phát triển tính tích cực của 

hình ảnh đã có, du lịch TTH cần tiếp tục phát triển HADD gắn với nguồn lực tự nhiên, 

tập trung cải thiện yếu tố “hỗ trợ du lịch” để tăng cường sức hút của HADD.   
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Thứ hai, Hình ảnh nhận thức ảnh và hình ảnh tình cảm ảnh hưởng cùng chiều và 

tích cực tới ý định trở lại điểm đến du lịch của du khách (H5, H6) 

Xem xét vai trò của HANT và HATC đối với YDTL qua giả thuyết H5, H6 cho 

thấy, hai thành phần trên ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới YDTL điểm đến du lịch 

Huế của du khách. Kết luận này phù hợp với nghiên cứu của Chen và Tsai [52], Martın 

và cs [120], Qu và cs [138] và Zhang và cs [173]. Trên thực tế, tùy thuộc vào bối cảnh 

nghiên cứu khác nhau mà thứ tự ảnh hưởng của từng thành phần cấu thành HADD tới 

YDTL của du khách có sự khác nhau nhất định. Chẳng hạn: Nhu và cs [6], Chen và Tsai 

[52], Martın và cs [120], Qu và cs [138] xác nhận thứ tự ảnh hưởng tới YDTL của du 

khách lần lượt là HATT, HANT và HATC; Artuger [30] chứng minh, trong 2 thành 

phần của HADD, HATC không ảnh hưởng đến YDTL Istanbul của du khách Arab. 

Trong khi đó, kết quả nghiên cứu của luận án và Zhang và cs [173] đã chỉ ra thứ tự ảnh 

hưởng của các thành phần HADD tới YDTL có sự khác biệt nhất định so với các nghiên 

cứu trên, cụ thể: HATT, HATC và cuối cùng là HANT.  

Rõ ràng có sự không đồng nhất về vai trò của HANT trong cấu thành HATT và 

trong mối quan hệ với YDTL. Cụ thể, HANT bao gồm tập hợp các thuộc tính mô tả đầy 

đủ nguồn lực du lịch có vai trò quyết định đối với HATT nhưng lại có mức ảnh hưởng 

thấp nhất đến YDTL của du khách đối với điểm đến Huế. Tuy nhiên kết quả này không 

có sự mâu thuẫn với thực tế, đó là một điểm đến luôn tồn tại HANT và HATC. Khi phân 

tích riêng biệt mối quan hệ của từng thành phần hình ảnh đến YDTL thì việc xác định 

các hình ảnh đó có khả năng thu hút được ý định trở lại của du khách sẽ quan trọng hơn 

là xem xét thứ tự ảnh hưởng của nó. 

Tổng quan tài liệu nghiên cứu cho thấy, HATT là hình ảnh chung được du khách 

liên tưởng ngay khi một điểm đến được đề cập, chúng phải được đánh giá dựa trên những 

nhận thức khái quát nhất về HANT và HATC. Do đó, chứng minh được HATT đóng 

vai trò quan trọng nhất đến YDTL của du khách mới thực sự có ý nghĩa. Kết quả nghiên 

cứu của luận án đã thể hiện được điều đó.    

Khi xem xét tổng thể các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu qua mức độ ảnh 

hưởng trực tiếp, gián tiếp và tổng hợp, một lần nữa khẳng định, HANT là thành phần 

quan trọng nhất tác động trực tiếp đến HATC, quyết định đến tính tích cực của HATT 

và có ảnh hưởng nhất định tới YDTL điểm đến du lịch Huế của du khách.  
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4.1.3. Sự khác biệt trong đánh giá theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh 

nghiệm du lịch về mối quan hệ và thành phần trong mô hình nghiên cứu 

Sự khác biệt trong đánh giá theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du lịch 

về mối quan hệ và thành phần trong mô hình nghiên cứu thể hiện ở Bảng 4.3. 

Bảng 4.3. Tóm tắt kết quả về sự đánh giá khác biệt theo đặc điểm nhân khẩu 

học và kinh nghiệm du lịch về mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu(1) 

Quan hệ 

Đặc điểm nhân khẩu học Kinh nghiệm du lịch 

Nguồn khách Hôn nhân Số lần đến Huế Hình thức du lịch 

Nội địa Quốc tế 
Độc 

thân 

Gia 

đình 

Lần 

đầu 

Từ lần 

thứ 2 

Tự tổ 

chức 

Không 

tự TC 

1. HATC <---HANT -0,424* -0,628* -0,599* -0,511* -0,593* -0,467* -0,418* -0,609* 

2. HATT<--- HANT 0,674* 0,622* 0,752* 0,605* 0,693* 0,611* 0,673* 0,640* 

3. HATT<--- HATC -0,104** -0,117ns -0,006ns -0,184* -0,129* -0,087ns -0,124* -0,106ns 

4. YDTL <---HATT 0,519* 0,134ns 0,249* 0,304* 0,145ns 0,522* 0,416* 0,235* 

5. YDTL <---HANT 0,044ns 0,126ns -0,002ns 0,218* 0,208* -0,048ns 0,122ns 0,082ns 

6. YDTL <---HATC -0,076ns -0,153ns -0,458* -0,095ns -0,278* -0,150* -0,094ns -0,267* 

(Nguồn: Tổng hợp kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Ghi chú: *: mức ý nghĩa p < 0,05; ** mức ý nghĩa p <0,1; ns: không có ý nghĩa thống kê. 

    (1): mối quan hệ có sự khác biệt trong đánh giá. 

Sự khác biệt trong đánh giá theo nguồn khách, tình trạng hôn nhân, số lần đến 

Huế, hình thức du lịch thể hiện qua 4/6 mối quan hệ: HATT<--- HATC, YDTL <---

HATT, YDTL <---HANT và YDTL <---HATC. 

Thứ nhất, về mối quan hệ HATC ảnh hưởng đến HATT điểm đến du lịch.  

Khách quốc tế, người độc thân, người đến Huế từ lần thứ hai trở lên và người đến 

Huế theo các hình thức tour, tập thể, cơ quan tổ chức không biểu hiện mối quan hệ 

HATC ảnh hưởng đến HATT. Nguyên nhân có thể là:   

Đối với du khách quốc tế, 85% du khách quốc tế tham gia khảo sát đến Huế lần 

đầu, thông qua nhiều kênh như tour du lịch (62,2%), Internet (40,1%), bạn bè, người 

thân (22,4%) và hình thức khác (tivi, tờ rơi). Do đó hình ảnh thứ cấp của họ tập trung 

vào HANT điểm đến mà ít có sự cảm nhận về HATC. Mặt khác, gần 50% du khách có 

thời gian lưu trú 1 đêm, khoảng 63% du khách đến Huế qua tour du lịch có thể là nguyên 

nhân làm hạn chế cảm nhận tình cảm của du khách quốc tế đối với điểm đến Huế.  

Đối với du khách độc thân, đa phần là những người trẻ tuổi, hoạt động du lịch khá 

năng động, di chuyển nhiều địa điểm và thời gian lưu trú không dài đã làm cho cảm 

nhận HATC ở đối tượng này chưa đủ mạnh để cấu thành HATT điểm đến du lịch Huế.   
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Trong số du khách đến Huế không theo hình thức tự tổ chức (tour, cơ quan tổ 

chức), khoảng 63% du khách đến lần đầu và đa phần là khách quốc tế, do đó Huế chưa 

phải là điểm đến du lịch quen thuộc nên HATC chưa có vai trò thật sự đối với HATT.   

Đối với du khách đến Huế từ lần thứ hai, sự trở lại Huế của nhóm này chủ yếu 

xuất phát từ công việc (kinh doanh, thăm bạn bè hoặc chữa bệnh),  đây có thể là nguyên 

nhân làm cho HATC của du khách đến Huế từ lần thứ hai không ảnh hưởng đến HATT.  

Thứ hai, HATT, HANT và HATC trong mối quan hệ với YDTL của du khách 

* Nhận thức tích cực về HATT không tạo ra được YDTL điểm đến du lịch Huế của 

du khách quốc tế và du khách đến Huế lần đầu. 

Đây là hai đặc điểm có sự đồng nhất với nhau bởi phần lớn du khách quốc tế là 

những người đến Huế lần đầu. Mặc dù 75,2% khách quốc tế không có ý kiến hoặc không 

có YDTL điểm đến du lịch Huế nhưng điểm trung bình đánh giá các thuộc tính của 

HATT của nhóm khách này khá tốt  (từ 4,9 - 5,4), chứng tỏ ý định không trở lại có thể 

do các nguyên nhân như: khoảng cách địa lý, lợi thế điểm đến du lịch quốc gia, hạn chế 

về mức độ hấp dẫn sản phẩm du lịch hay các rào cản du lịch.  

Kết quả này nằm trong thực trạng chung của du lịch Việt Nam hiện nay, đó là 

khoảng 10% du khách quốc tế trở lại, trong đó khách đến lần hai là 6%, lần ba là 2% và 

từ lần thứ tư trở lên là 2% [1], [19]. Nguyên nhân chính được chỉ ra có những sự tương 

đồng đối với điểm đến du lịch TTH, đó là sự nghèo nàn cả về sản phẩm để mua sắm 

cũng như dịch vụ giải trí. Mặc dù nguồn lực du lịch về tự nhiên, di sản văn hóa lịch sử 

đặc sắc, nhưng hầu hết du lịch Việt chỉ mới khai thác tự nhiên, chưa có những sản phẩm 

đi kèm để tạo nên sự mới mẻ, hấp dẫn và ấn tượng đối với du khách, đủ sức kéo khiến 

cho họ muốn quay trở lại. Vì vậy, du khách đến lần đầu thường háo hức với trải nghiệm 

mới, nhưng đến lần thứ 2 thì các trải nghiệm vẫn không thay đổi. Những thông tin này 

được chia sẽ theo nhiều cách khác nhau, khiến cho nhiều người khác không muốn quay 

trở lại Việt Nam sau khi đã nếm trải những sản phẩm và giải trí của lần đầu tiên. 

* Mối quan hệ giữa HANT và HATC với YDTL không thể hiện trong đánh giá của 

du khách theo một số đặc điểm sau:   

Đối với người lập gia đình, 67% đến Huế với mục đích du lịch, 78% có thời gian 

lưu trú từ 1-2 đêm và 45,3% đến Huế lần đầu. Như vậy, phần lớn khách có gia đình là 

du khách quen thuộc đối với điểm đến du lịch Huế, nhưng cảm nhận về HATC chưa đủ 

mạnh để thu hút YDTL của họ đối với điểm đến này. 



 

 
 
 

130 

Đối với du khách đến Huế theo hình thức tự tổ chức, hơn 77% đến Huế từ lần hai 

và mục chính là công việc nên dù có sự quen thuộc đối với điểm đến du lịch Huế nhưng 

HATC không phải là nhân tố ảnh hưởng đến YDTL của họ.  

* Đối với HATT và YDTL, có sự khác biệt trong đánh giá theo nguồn khách, hôn 

nhân, học vấn, thời gian lưu trú và hình thức du lịch, tuổi và mục đích du lịch, thể hiện: 

nhận thức HATT càng tích cực thì YDTL điểm đến du lịch Huế của du khách càng cao. 

Kết quả này phù hợp với thực tiễn nghiên cứu, là căn cứ để cải thiện HATT điểm đến 

du lịch Huế theo đặc trưng của từng nhóm du khách nhằm gia tăng YDTL của họ.  

Như vậy, khi xem xét sự khác biệt trong đánh giá theo đặc điểm nhân khẩu và kinh  

nghiệm du lịch, chỉ một số trong các đặc điểm trên có sự khác biệt đối với các thành 

phần và mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu. Kết luận này giống với nhiều nghiên 

cứu cùng chủ đề ở trong và ngoài nước [2], [4], [14], [18], [41], [106], [121]. Kết quả 

phân tích trên là những gợi ý thực hiện phân khúc thị trường du lịch dựa vào đặc điểm 

nhân khẩu học và kinh nghiệm du lịch cho điểm đến TTH.  

4.2. HÀM Ý QUẢN TRỊ 

Một HATT tích cực, ấn tượng đối với du khách không chỉ là nền tảng để tiến đến 

xây dựng thương hiệu du lịch mà còn là trung gian thúc đẩy YDTL của du khách [138]. 

Do đó, để tăng khả năng thu hút khách du lịch, các điểm đến phải thiết lập được một 

HATT tích cực, được hình thành từ sự kết hợp tích cực của HANT và HATC. Từ ý nghĩa 

trên, hàm ý quản trị cải thiện hình ảnh điểm đến du lịch TTH được đề xuất cho các cơ 

quan quản lý du lịch cùng với các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh gồm: 

Thứ nhất, tập trung cải thiện hình ảnh nhận thức để tăng cường vai trò của 

hình ảnh tình cảm và hình ảnh tổng thể, từ đó gia tăng YDTL điểm đến du lịch Huế 

của du khách 

Cơ sở của hàm ý này dựa trên kết quả phân tích HANT ảnh hưởng tới HATC, 

HATT và YDTL. Cải thiện HANT là điểm mấu chốt để tăng cường vai trò của HATC 

và HATT trong mối quan hệ với YDTL điểm đến du lịch Huế của du khách.   

Kết quả nghiên cứu cho thấy, mức độ ảnh hưởng của các nhân tố tới HANT theo 

thứ tự lần lượt là DTDL, VHLS, DDH, MTHT, TCGC, HDTN, GTTT. So sánh với 

điểm trung bình đánh giá của du khách, thứ tự trên có sự thay đổi. Các thuộc tính tạo 

nên nhân tố DDH và VHLS được du khách đánh giá cao nhất và TCGC được xem là 

hạn chế lớn nhất của điểm đến này với điểm trung bình thấp nhất. Như vậy, nguồn lực 
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tài nguyên nhân văn đang đóng vai trò quyết định đến HANT của du khách khi đến Huế. 

Để tăng cường hơn nữa vai trò của hình ảnh này, điểm đến du lịch Huế cần tập trung:   

* Tiếp tục phát huy các lợi thế phát triển hình ảnh điểm đến du lịch Huế thể hiện 

qua các nhân tố VHLS, DDH và DTDL, cụ thể: 

- Sức hấp dẫn văn hóa lịch sử (VHLS): song song với việc khai thác, cần có những 

chương trình và hoạt động cụ thể để bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa lịch sử, đồng 

thời tạo sức hấp dẫn của yếu tố này bằng các sản phẩm và dịch vụ du lịch đặc trưng và 

hấp dẫn nhằm mang lại cho du khách những nhận thức tích cực và khác biệt khi trải 

nghiệm du lịch thực tế tại đây.  

Trong các thuộc tính tạo nên sức hấp dẫn văn hóa lịch sử của điểm đến Huế, Nhiều 

sự kiện và lễ hội truyền thống, Làng nghề thủ công truyền là hai thuộc tính được du 

khách nhận biết khá ít, trong khi điểm đến này gắn liền với hơn 500 lể hội lớn nhỏ và 

hội đủ nhiều làng nghề để tạo nên Festival làng nghề Huế thường xuyên và định kỳ (2 

năm/lần). Vì vậy, đối với các lể hội, cần sắp xếp, chọn lọc để tái hiện các hoạt động này 

thường xuyên, phân bố rộng trên địa bàn tỉnh, tập trung vào những ngày cuối tuần và rải 

đều trong mùa vụ du lịch nhằm gia tăng điểm vui chơi và trải nghiệm cho du khách. Đối 

với làng nghề truyền thống, bên cạnh tổ chức hoạt động Festival làng nghề Huế, cần có 

sự đầu tư nhiều hơn để các làng nghề thủ công duy trì và phát triển một cách chuyên 

nghiệp; phát triển sản phẩm làng nghề không chỉ dừng lại ở các mặt hàng lưu niệm mà 

có thể sử dụng trong đời sống hàng ngày với các thiết kế đặc trưng và khác biệt; thiết kế 

tour để du khách trải nghiệm với việc tạo ra sản phẩm từ làng nghề truyền thống. 

- Nét độc đáo Huế (DDH): Áo dài, nón Huế, Nhà vườn và Chùa Linh Mụ là những 

nét riêng giúp cho du khách liên tưởng đến Huế và rõ ràng đây cũng là những đặc trưng 

khó tìm thấy ở bất cứ điểm đến nào. Vì vậy, cần kết hợp với nhân tố VHLS để tạo nên 

điểm nhấn cho hình ảnh điểm đến du lịch Huế trong các hoạt động quảng bá và xúc tiến 

du lịch, đồng thời trong quá trình xây dựng thương hiệu du lịch Huế, chúng sẽ được sử 

dụng như là yếu tố để nhận diện thương hiệu du lịch Huế. 

- Đặc trưng du lịch và hoạt động giải trí (DTDL): là nhân tố ảnh hưởng lớn nhất 

đến HANT, tuy nhiên Nhiều hoạt động du lịch về đêm được xem là tiêu chí quan trọng 

để thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của du khách đang là hạn chế của du lịch Huế, 

điều này được khẳng định trong báo cáo thường niên của du lịch tỉnh [10]. Do đó, để 

tăng cường hoạt động du lịch về đêm, cần tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí ở 
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phố đi bộ Võ Thị Sáu, Phạm Ngũ Lão, công viên trên địa bàn thành phố bằng cách kết 

hợp với các câu lạc bộ võ thuật, âm nhạc, khiêu vũ… của các trường Đại học hoặc câu 

lạc bộ, đội nhóm năng khiếu khác trên địa bàn; định kỳ hàng tuần/ hàng tháng tổ chức 

các hoạt động ẩm thực, âm nhạc, hoạt động làng nghề nhằm làm phong phú và đa dạng 

hình thức giải trí về đêm ở khu vực này; mở rộng tuyến phố đi bộ dọc bờ sông Hương, 

sông An Cựu, Phố Chi Lăng và tổ chức nhiều hoạt động trên sông; tăng cường các hoạt 

động về đêm gắn với đặc trưng của từng địa phương trong tỉnh nhằm thu hút du khách 

và người dân địa phương. 

Nhã nhạc cung đình và Ẩm thực cung đình là đặc trưng của du lịch Huế nhưng 

chưa thật sự phổ biến đối với phần lớn du khách. Nguyên nhân có thể là do tính chất 

“quý tộc” nên các hoạt động này còn kén chọn người thưởng thức (chủ yếu do chi phí 

cao). Vì vậy, cần có những cách thức để đưa Nhã nhạc cung đình và Ẩm thực cung đình 

đến gần với du khách và người dân địa phương. 

* Tăng cường khai thác các nguồn lực tạo nên Sức hấp dẫn tự nhiên (HDTN) của 

hình ảnh điểm đến du lịch Huế 

TTH là điểm đến du lịch có tài nguyên tự nhiên đa dạng gồm Vườn quốc gia Bạch 

Mã, Hệ thống Phá Tam Giang - Cầu Hai, bờ biển đẹp, Hệ thống đầm, hồ, thác và suối, suối 

khoáng, suối nóng, Phong cảnh hữu tình (sông Hương, núi Ngự Bình, đồi Vọng Cảnh). Tuy 

nhiên, Sức hấp dẫn tự nhiên có vai trò thấp nhất trong 7 nhân tố tạo nên HANT. Kết quả 

cho thấy điểm đến du lịch Huế chưa khai thác tốt tiềm năng du lịch tự nhiên.  

Có thể thấy, phần lớn nguồn lực du lịch tự nhiên của TTH tập trung vào các huyện 

lân cận (Phú Lộc, Hương Thủy, Phong Điền…). Nếu xem thành phố Huế là điểm đến 

du lịch trung tâm với nguồn lực tài nguyên nhân văn thì địa bàn xung quanh sẽ là vệ tinh 

với nguồn lực tài nguyên tự nhiên đa dạng (rừng, biển, suối nóng, khoáng, đầm hồ, suối 

thác). Do đó, tăng cường khai thác nguồn lực này để tạo nên các điểm du lịch hấp dẫn 

với nhiều loại hình dịch vụ, vui chơi giải trí góp phần thu hút và kéo dài thời gian lưu 

trú của du khách là việc cần làm. Để điều này thành hiện thực, cần có chiến lược đầu tư 

đồng bộ vào các nguồn lực tự nhiên bằng cách tạo cơ chế thuận lợi để kêu gọi các nhà 

đầu tư trong và ngoài nước, đặc biệt chú trọng đầu tư vào tài nguyên đầm, hồ, suối, thác 

để đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tạo nên điểm du lịch khác biệt ngay trên địa bàn. 

* Cải thiện và nâng cao vai trò của các nhân tố “điều kiện đủ” trong phát triển 

hình ảnh điểm đến du lịch.  
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Để hướng đến HADD du lịch toàn diện, không chỉ dựa vào giá trị cốt lõi (tài 

nguyên nhân văn) mà phải phát huy được những yếu tố được xem là lợi thế của du lịch 

Huế như Môi trường du lịch xanh, an toàn, Chi phí du lịch cạnh tranh, đồng thời tập 

trung cải thiện chất lượng phục vụ, dịch vụ vận chuyển du khách, kết nối thông tin du lịch, 

cơ sở hạ tầng và các dịch vụ bổ sung. Đây là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến nhận thức 

và tình cảm của du khách trong quá trình hình thành HADD du lich. Các gợi ý gồm:   

- Môi trường và cơ sở hạ tầng du lịch (MTHT): cùng với lợi thế về môi trường du 

lịch an toàn, người dân thân thiện và mến khách, các yếu tố về cơ sở lưu trú và nhà hàng 

trên địa bàn TTH cũng được đánh giá là khá phong phú và đa dạng, đáp ứng nhu cầu của 

du khách. Tuy nhiên, cần tăng cường chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ để tạo nên 

hình ảnh đẹp trong nhận thức của du khách khi trải nghiệm du lịch tại điểm đến Huế.   

- Giao thông thuận tiện (GTTT): sự hạn chế của GTTT do các yếu tố khách quan 

và chủ quan, đó là: TTH và thành phố Huế nói riêng đang là công trường thi công dự án 

cải thiện cấp thoát nước, gây ra tình trạng môi trường ô nhiểm, bụi bẩn, cản trở di chuyển 

của du khách trong địa bàn. Thêm vào đó, sự thiếu hụt ô tô du lịch 45 chổ, thiếu đường 

bay quốc tế và hạn chế về giao thông đường biển là nguyên nhân ảnh hưởng đến nhận 

thức của du khách đối với GTTT. Do đó, cần đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 

trên địa bàn, tăng cường hoạt động di chuyển của du khách theo đường biển và đường 

hàng không, đa dạng hóa và hiện đại hóa các phương tiện vận chuyển, nhất là xe du lịch 

45 chổ ngồi để đáp ứng nhu cầu của du khách trong mùa du lịch cao điểm. 

- Khả năng tiếp cận và giá cả (TCGC): tiếp tục phát huy vai trò kết nối giữa nhân 

viên du lịch với du khách trong việc tạo nên hình ảnh điểm đến tích cực thông qua sự 

chuyên nghiệp, nhiệt tình của người phục vụ; tăng cường nhiều hình thức cung cấp thông 

tin du lịch đa dạng và thuận lợi (đặt máy tính truy cập internet tại các điểm du lịch) và 

giữ vững lợi thế về giá cả dịch vụ du lịch tại các điểm du lịch trên địa bàn TTH. 

Thứ hai, gia tăng mức độ cảm nhận hình ảnh tình cảm để tạo nên hình ảnh 

điểm đến tổng thể toàn diện và khác biệt 

Thảo luận kết quả nghiên cứu cho thấy, gia tăng mức độ cảm nhận HATC của du 

khách để tạo nên HATT hấp dẫn, thu hút YDTL của du khách là gợi ý tiếp theo.  

Bình Yên và Thơ mộng là thuộc tính ảnh hưởng lớn nhất đến HATC của du khách 

đối với điểm đến du lịch Huế, tiếp đến là thuộc tính Thân thiện và Thư giãn. Mặt khác, 

kết quả nghiên cứu khẳng định, HANT là nhân tố tác động đến HATC của du khách. Do 
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đó, cùng với việc cải thiện HANT, các nhà quản lý điểm đến cần có những định hướng 

tình cảm cho du khách một cách chân thực thông qua bầu không khí du lịch đậm chất 

Huế (bình yên, thơ mộng, thân thiện và thư giãn). HATC cần được nhận diện rõ nét 

trong slogan, hình ảnh, video quảng bá về điểm đến du lịch Huế. 

Thứ ba, tăng cường nhận biết của du khách về hình ảnh điểm đến tổng thể du 

lịch Huế qua các hoạt động quảng bá du lịch 

HADD đóng vai trò quan trọng đối với ý định du lịch của du khách. Vì vậy, tăng 

cường nhận biết của du khách về HADD Huế qua hoạt động quảng bá du lịch sẽ quyết 

định đến sự thành công của điểm đến. 

Du khách tham gia khảo sát biết đến du lịch Huế qua các kênh thông tin theo thứ tự 

sau: bạn bè người thân, internet, đại lý và tour du lịch và các hình thức khác (truyền hình, 

quảng cáo, tờ rơi...). Kết quả này cho thấy vai trò của thông tin truyền miệng, internet và 

tour du lịch là rất quan trọng trong hoạt động quảng bá HADD. Các gợi ý là:  

- Giới thiệu cho người khác: là hoạt động không chính thức, là sự giao tiếp thông 

tin giữa người với người để nhận thức các thông tin phi thương mại về một thương hiệu, 

một sản phẩm, một tổ chức hoặc một dịch vụ [83]. Trong du lịch, giới thiệu cho người 

khác càng trở nên quan trọng, trở thành một trong những nguồn thông tin đáng tin cậy 

và luôn được du khách tiềm năng tìm kiếm nhiều nhất [55], [171]. Trong tiếp thị du lịch, 

nguồn thông tin này càng có ý nghĩa bởi những du khách có sự hài lòng cao thường có 

xu hướng giới thiệu điểm đến cho người khác hơn là trở lại đó trong tương lai [92]. 

Mặc dù đây là kênh thông tin có sức hấp dẫn và khả năng thuyết phục cao nhưng 

lại mang tính hai mặt (tích cực và tiêu cực), thể hiện người nghe thường tin tưởng thông 

tin chia sẽ từ trải nghiệm du lịch thực tế của bạn bè, người thân hơn là những thông tin 

chính thức (quảng cáo, giới thiệu của đại lý, tờ rơi…). Vì vậy, khi du khách không hài 

lòng về điểm đến, các thông tin tiêu cực được truyền miệng và sẽ ngăn cản ý định du 

lịch của người đang muốn tới điểm đến đó; nếu các thông tin nhận được tích cực sẽ góp 

phần thúc đẩy quyết định du lịch mà họ đang phân vân lựa chọn. 

Như vậy, có thể nói truyền miệng là phương tiện truyền thông hiệu quả nhất và 

cũng là nguy hiểm nhất nếu một điểm đến du lịch hay một sản phẩm du lịch thỏa mãn 

hay không thỏa mãn được yêu cầu của khách hàng. Do đó để khai thác kênh thông tin 

phi chính thức này cần phải tạo ra những sản phẩm dịch vụ du lịch chất lượng và không 

khác biệt so với những hình ảnh đã được quảng bá để tạo niềm tin cho những người trải 

nghiệm du lịch thực tế và cho những người có dự định du lịch đến Huế. 
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- Internet: sự phát triển công nghệ thông tin đã góp phần làm thay đổi diện mạo 

của ngành du lịch. Với sự kết nối nternet toàn cầu, hoạt động xúc tiến và quảng bá du 

lịch trở nên thuận tiện hơn, mở rộng không gian, thời gian và thị trường du lịch, giảm 

chi phí quảng cáo và tiếp thị, phát triển thương hiệu điểm đến, xóa khoảng cách giữa 

các nhà cung cấp dịch vụ du lịch với du khách, tăng cường khả năng liên kết tour, tuyến 

du lịch và sự liên kết giữa các vùng và doanh nghiệp du lịch. Tuy nhiên, internet được 

là con dao hai lưỡi, có thể nhanh chóng tạo ra những thông tin bất lợi về HADD. Chính 

vì vậy, bên cạnh tăng cường ứng dụng sâu và rộng, có hiệu quả kênh thông tin này để 

phục vụ du khách tốt nhất (bán hàng qua mạng và thanh toán trực tuyến; phát triển các 

sản phẩm du lịch mới; ứng dụng công nghệ kỹ thuật số để tạo ra ngày càng nhiều sản 

phẩm du lịch mới, phong phú, hấp dẫn hơn. Sử dụng hình ảnh 3D, 4D tái dựng những 

sự kiện lịch sử, không gian văn hóa cổ xưa, những thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ; số 

hóa cơ sở dữ liệu du lịch), cần không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, 

thông qua công nghệ số tạo hiệu ứng đám đông, tạo nên HADD đẹp để thu hút du khách. 

- Doanh nghiệp lữ hành, đại lý du lịch là đơn vị kết nối du khách với các điểm đến 

du lịch. Các đơn vị này không nên dừng lại ở việc đưa, đón du khách tham quan các 

điểm đến mà phải tăng cường sự chủ động quảng bá thông tin điểm đến tới du khách,  

phối hợp với các dịch vụ khác (nhà hàng, khách sạn) tạo thành những “gói” sản phẩm 

du lịch phù hợp với nhu cầu đa dạng của du khách; thực hiện thiết kế tour, tuyến du lịch 

đa dạng, mới lạ và bắt kịp trào lưu xu thế.   

Để làm được điều đó, cơ quan quản lý du lịch trên địa bàn tỉnh cần có những chính 

sách để khuyến khích, hỗ trợ và thu hút các doanh nghiệp lữ hành, đại lý du lịch trong 

và ngoài nước tăng cường các hoạt động Farmtrip cho điểm đến du lịch TTH. 

- Một trong những cách thức quảng bá du lịch hiệu quả mà nhiều nước trên thế 

giới đang chú trọng phát triển là quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch qua điện ảnh. Điện 

ảnh được ví như là “đại sứ du lịch”, cùng với cốt truyện cụ thể đi vào lòng người, những 

khuôn hình đẹp với khung cảnh đặc sắc trở thành những ấn tượng không thể quên trong 

tâm trí của người xem. Thực tế chứng minh, nhiều điểm đến du lịch rất thành công và 

thu hút được lượng du khách lớn thông qua các bộ phim nổi tiếng mà không liên quan 

trực tiếp đến các hoạt động xúc tiến du lịch [90]. Phim ảnh có thể ảnh hưởng mạnh đến 

việc ra quyết định tham quan của khách du lịch, phim ảnh không chỉ làm tăng doanh thu 

du lịch ngắn hạn mà còn mang tới sự thịnh vượng lâu dài cho một điểm đến [89].  
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Để khai thác hình thức quảng bá này, điểm đến Huế cần tập trung vào một số nội 

dung: xây dựng ngân sách riêng cho hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch qua điện ảnh; 

chủ động đặt hàng kịch bản phim có bối cảnh quay tại Huế và có các chính sách hỗ trợ 

cũng như các cam kết với đoàn làm phim; tăng cường hoạt động giới thiệu hình ảnh du 

lịch với đoàn làm phim trong và ngoài nước; tăng cường hình thức Famtrip đối với các 

nhà làm phim trong nước và quốc tế; và tăng cường tính chủ động của các điểm đến du 

lịch trong các hoạt động quảng bá du lịch qua các bộ phim có cảnh quay tại điểm đến. 

 Thứ tư, thực hiện phân khúc thị trường theo đặc điểm nhân khẩu và kinh 

nghiệm du lịch 

Trong hoạt động xúc tiến và quảng bá du lịch, khó để đạt được kết quả tốt nhất nếu 

cùng sử dụng một chương trình tiếp thị chung. Vì vậy đối với quảng bá HADD du lịch, 

cần dựa trên kết quả phân khúc thị trường theo đặc điểm nhân khẩu và kinh nghiệm du 

lịch để đạt được sự thỏa mãn cao nhất của từng nhóm du khách. 

Từ sự khác nhau trong đánh giá theo nguồn khách, tình trạng hôn nhân, số lần du 

lịch và hình thức du lịch đến Huế trong mối quan hệ giữa HADD du lịch và YDTL của 

du khách, điểm đến Huế cần thực hiện phân khúc thị trường theo khách du lịch quốc tế, 

nội địa; du khách độc thân và kết hôn; du khách đến Huế lần đầu và đến từ lần thứ hai 

trở lên; du khách đến theo hình thức tự tổ chức hoặc không tự tổ chức thông qua việc 

thiết kế các chương trình tour, tuyến, sản phẩm du lịch độc đáo và đa dạng để các nhóm 

du khách lựa chọn các gói sản phẩm du lịch phù hợp với sở thích và nhu cầu của mình. 

Thứ năm, phát triển hình ảnh du lịch cần sự kết hợp của nhiều bên: cơ quan 

quản lý du lịch, doanh nghiệp du lịch, nhân lực du lịch và người dân địa phương.  

* Doanh nghiệp du lịch là những đơn vị trực tiếp cung ứng sản phẩm du lịch đồng 

thời quyết định đến chất lượng dịch vụ tại các điểm đến Huế, góp phần tạo nên HADD 

tích cực trong cảm nhận của du khách. Do đó doanh nghiệp cần cải thiện chất lượng dịch 

vụ (ăn uống, lưu trú, hoạt động giải trí và thái độ phục vụ); nâng cao chất lượng lao động 

du lịch (thể lực, trí lực và ý thức nghề nghiệp của cá nhân); chủ động tìm kiếm cơ hội liên 

kết du lịch giữa điểm đến du lịch Huế và điểm đến du lịch khác trong và ngoài nước; tăng 

cường hoạt động quảng bá hình ảnh du lịch với nhiều hình thức hiện đại và hiệu quả. 

* Cơ quan quản lý du lịch tại địa phương là nơi tạo ra những cơ chế và chính sách 

cho sự phát triển du lịch nói chung và HADD du lịch địa phương nói riêng. Do đó cần 

có những chủ trương thu hút hoạt động đầu tư mang tính đồng bộ về cơ sở hạ tầng du 
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lịch (giao thông, điện, nước, công trình công cộng…). Thực hiện đầu tư có trọng điểm 

các dự án phát triển du lịch nhằm tạo ra sản phẩm du lịch khác biệt. 

* Nhân lực du lịch có sức mạnh tạo ra hoặc phá vỡ các trải nghiệm của du khách 

trong quá trình điều khiển hoạt động kinh doanh của một điểm đến hay của cả một quốc 

gia [39]. Chính vì vậy, đầu tư cho nhân lực du lịch được xem chiến lược hiệu quả, đóng 

vai trò quyết định sự phát triển du lịch của tất các điểm đến. Để cải thiện chất lượng lao 

động du lịch, TTH cần: nâng cao ý thức và nhận thức của lao động du lịch; cải thiện 

thu nhập lao động du lịch; tập trung công tác đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực du 

lịch và sự phối hợp và hợp tác tích cực giữa các bên như người lao động, cơ sở đào tạo, 

doanh nghiệp du lịch để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch tại TTH. 

* Người dân địa phương có vai trò rất lớn trong việc tạo ra bầu không khí du lịch 

thân thiện và thư giãn, thể hiện qua cách thức giao tiếp và ứng xử văn minh với du khách. 

Vì vậy cần có chương trình hành động cụ thể để tuyên truyền và vận động, nâng cao ý 

thức của người dân về trách nhiệm cá nhân đối sự phát triển HADD. Mỗi người dân trở 

thành hướng dẫn viên và tuyên truyền viên tích cực cho du lịch Huế. 

Cuối cùng, khắc phục những hình ảnh tiêu cực của điểm đến du lịch Huế  

Kết quả thu thập thông tin về những điều chưa hài lòng khi du khách trải nghiệm 

du lịch tại điểm đến Huế (xem Phụ lục 6.2) cho thấy, với 60/696 du khách trả lời, những 

hình ảnh tiêu cực được nhắc đến nhiều nhất là Giao thông, giá cả, vệ sinh môi trường, 

tiếp đến là dịch vụ du lịch, làm phiền (ăn xin, chèo kéo du khách, bán hàng rong) và thời 

tiết; và cuối cùng là thái độ phục vụ, nhân viên du lịch, người dân địa phương, hướng 

dẫn viên du lịch, sản phẩm du lịch, hoạt động du lịch về đêm và đầu tư du lịch. Có thể 

đây chính là nguyên nhân làm cản trở nhận thức và tình cảm của du khách đối với HADD 

du lịch Huế. Do đó, điểm đến này cần tập trung khắc phục những hạn chế trên trong quá 

trình phát triển HADD nhằm tiến tới xây dựng thương hiệu du lịch Huế vững mạnh.  

4.3. HẠN CHẾ VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

4.3.1. Hạn chế nghiên cứu 

Kết quả nghiên cứu của luận án đã trả lời các câu hỏi nghiên cứu đặt ra, tuy nhiên 

vẫn còn một số hạn chế sau:  

Thứ nhất, thành phố Huế được xem là trung tâm hoạt động du lịch tỉnh TTH, từ 

năm 2016 đến nay, thực hiện dự án cấp thoát nước nên thành phố trở thành “công trình 

giao thông” gây khó khăn trong đi lại, bụi bẩn, ô nhiểm… do đó ảnh hưởng đến nhận 

thức của du khách về HADD du lịch Huế tại thời điểm thực hiện khảo sát. 
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Thứ hai, là một trong những địa phương sở hữu di sản văn hóa thế giới (Quần thể 

di tích Cố đô Huế và 04 di sản khác), TTH có những nét tương đồng nhất định với một 

số tỉnh thành như Quảng Nam (Phố cổ Hội An, Thánh địa Mỹ Sơn), Hà Nội (Khu di tích 

trung tâm Hoàng thành Thăng Long) và Thanh Hóa (Thành nhà Hồ). Đây được xem là 

nguồn lực quan trọng để phát triển HADD du lịch khác biệt và ấn tượng. Tuy nhiên, 

nghiên cứu này được thực hiện dựa trên mẫu thuận tiện đối với khách nội địa và quốc tế 

cho địa bàn TTH, do đó khả năng khái quát và vận dụng kết quả nghiên cứu cho các địa 

phương khác còn hạn chế.  

Thứ ba, cùng với việc thực hiện kiểm định giả thuyết nghiên cứu, luận án chỉ xem 

xét sự khác biệt trong đánh giá theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du lịch của 

du khách đến các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu mà thiếu đánh giá về sự khác 

biệt theo đặc điểm tâm lý (giá trị bản thân, động cơ, tính cách, động lực du lịch…) đến 

các mối quan hệ trên. Do đó kết quả nghiên cứu chưa xem xét toàn diện vai trò của các 

yếu tố trên trong quá trình hình thành HADD cũng như ý định du lịch của du khách. 

4.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo 

Để khắc phục hạn chế trên, hướng nghiên cứu tiếp theo được đề xuất như sau:  

Thứ nhất, thực hiện nghiên cứu lặp lại đối với những địa phương có nguồn lực 

tương tự (Quảng Nam, Hà Nội, Thanh Hóa…), so sánh kết quả đánh giá của du khách 

giữa các điểm đến trên nhằm tăng khả năng khái quát kết quả nghiên cứu.  

Thứ hai, bổ sung các nhân tố như lòng trung thành, mức độ hài lòng và đặc biệt là  

nhân tố “Cản trở du lịch” trong mô hình nghiên cứu để có thể đo lường đầy đủ hơn các 

yếu tố tác động thực sự đến YDTL điểm đến du lịch Huế của du khách. Thực hiện khảo 

sát du khách chưa đến Huế để xem xét hình ảnh thứ cấp; du khách đến Huế lần đầu để 

xác định hình ảnh sơ cấp từ trải nghiệm du lịch thực tế; và du khách đến Huế từ lần thứ 

hai trở đi để xem xét yếu tố thúc đẩy hoạt động du lịch mang tính lặp lại của họ. So sánh 

giữa ba nhóm du khách, làm căn cứ đề xuất chiến lược marketing cải thiện và phát triển 

hình ảnh điểm đến du lịch. 

Thứ ba, nghiên cứu sâu hơn về ý định của du khách trong mối quan hệ với sự hình 

thành HADD du lịch. Cụ thể, xem kinh nghiệm du lịch, đặc điểm tâm lý của du khách 

như là những nhân tố độc lập để lượng hóa vai trò của chúng đối với nhận thức HADD 

và YDTL của du khách. Kết quả nghiên cứu làm cơ sở xây dựng chiến lược marketing 

điểm đến du lịch, đồng thời bổ sung vào lý thuyết ý định hành vi du lịch đang được các 

nhà nghiên cứu và thực tiễn quan tâm. 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_th%E1%BB%83_di_t%C3%ADch_C%E1%BB%91_%C4%91%C3%B4_Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_th%E1%BB%83_di_t%C3%ADch_C%E1%BB%91_%C4%91%C3%B4_Hu%E1%BA%BF
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%91_c%E1%BB%95_H%E1%BB%99i_An
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1nh_%C4%91%E1%BB%8Ba_M%E1%BB%B9_S%C6%A1n
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_th%C3%A0nh_Th%C4%83ng_Long
https://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A0nh_nh%C3%A0_H%E1%BB%93
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TIỂU KẾT CHƯƠNG 4 

 

Chương 4 thực hiện thảo luận kết quả nghiên cứu về (1) thang đo hình ảnh điểm 

đến du lịch Huế, (2) 6 giả thuyết nghiên cứu và (3) sự khác biệt trong đánh giá theo đặc 

điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du lịch của du khách về các thành phần và mối 

quan hệ trong mô hình nghiên cứu. Trên cơ sở đó, sáu hàm ý quản trị cải thiện hình ảnh 

điểm đến du lịch Huế nhằm thu hút ý định trở lại của du khách được đề xuất gồm: Cải 

thiện hình ảnh nhận thức; Gia tăng mức độ cảm nhận của du khách về hình ảnh tình 

cảm; Tăng cường khả năng nhận biết của du khách về hình ảnh tổng thể qua hoạt động 

quảng bá du lịch; Thực hiện phân khúc thị trường theo đặc điểm nhân khẩu và kinh 

nghiệm du lịch; Sự kết hợp của nhiều bên như cơ quan quản lý du lịch, doanh nghiệp du 

lịch, nhân lực du lịch và người dân địa phương; Khắc phục những hình ảnh tiêu cực của 

điểm đến du lịch Huế đã được chỉ ra trong kết quả khảo sát.  

Song song với những kết quả đạt được, Chương 4 đã chỉ ra một số hạn chế cũng 

như gợi ý hướng nghiên cứu tiếp theo về hình ảnh điểm đến du lịch.  
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

 
 

1. KẾT LUẬN 

Hình ảnh điểm đến du lịch trong mối quan hệ với ý định trở lại của du khách đang 

là chủ đề thu hút sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và quản lý du lịch trong và ngoài 

nước. Hình ảnh điểm đến được chứng minh có vai trò rất quan trọng trong xây dựng 

thương hiệu điểm đến và thúc đẩy ý định hành vi của du khách (lòng trung thành, sự hài 

lòng, ý định trở lại và truyền miệng). Đó là những yếu tố quyết định sự thành công cho 

hoạt động kinh doanh du lịch của mỗi điểm đến.   

Nhằm góp phần giải quyết những khoảng trống về mặt lý luận và thực tiễn được 

chỉ ra trong quá trình thực hiện tổng quan tài liệu nghiên cứu, luận án “Ảnh hưởng của 

hình ảnh điểm đến du lịch Huế tới ý định quay trở lại của du khách” được hoàn thành 

dựa trên sự kết hợp của phương pháp định tính nhằm xác định thang đo hình ảnh điểm 

đến và phương pháp định lượng để đo lường các thành phần tạo nên hình ảnh điểm đến 

và ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến tới ý định trở lại của du khách. Kết quả thể hiện: 

Thứ nhất, luận án tiếp cận mô hình nghiên cứu gồm 2 phần, hình ảnh điểm đến 

tổng thể du lịch Huế được cấu thành bởi Hình ảnh nhận thức, Hình ảnh tình cảm; và Ý 

định trở lại của du khách. Từ kết quả khảo sát 696 du khách, thực hiện đánh giá sơ bộ 

và kiểm định thang đo, thang đo nghiên cứu chính thức gồm 40 biến quan sát. Trong đó, 

hình ảnh nhận thức có 7 nhân tố với 28 biến, hình ảnh tình cảm với 4 biến, 5 biến đo 

lường hình ảnh tổng thể và 3 tiêu chí đánh giá ý định trở lại của du khách. 

Thứ hai, trong các thành phần cấu thành hình ảnh điểm đến du lịch Huế, hình ảnh 

nhận thức đóng vai trò quan trọng nhất đến sự hình thành hình ảnh tổng thể và là nhân 

tố thúc đẩy hình ảnh tình cảm. Các thành phần hình ảnh đều được đánh giá khá tích cực 

từ du khách, trong đó thang đo hình ảnh điểm đến du lịch Huế nổi bật với những đặc 

trưng riêng như: Du thuyền và nghe ca Huế trên sông Hương mang nét đặc trưng của 

điểm đến Huế, Sông Hương, cầu Trường Tiền gợi cho quý khách nhớ đến điểm đến du 

lịch Huế, Ẩm thực cung đình, Điểm đến của Di sản văn hóa thế giới thuộc nhân tố Đặc 

trưng du lịch và giải trí; Áo dài và nón Huế, Nhà vườn Huế, Chùa Linh Mụ thuộc nhân 

tố Nét độc đáo Huế; và Nhiều chùa đẹp và nổi tiếng, Kiến trúc đặc trưng, Nhiều di tích 

lịch sử, văn hóa hấp dẫn thuộc nhân tố Sức hấp dẫn văn hóa lịch sử; và điểm đến Bình 
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yên và Thơ mộng. Đây là căn cứ để phân biệt hình ảnh điểm đến du lịch Huế với các 

hình ảnh điểm đến du lịch khác.  

Thứ ba, trong mối quan hệ với ý định trở lại điểm đến du lịch Huế, thứ tự ảnh 

hưởng của các thành phần cấu thành hình ảnh điểm đến lần lượt là hình ảnh tổng thể, 

hình ảnh tình cảm và hình ảnh nhận thức. Tuy nhiên, mức độ ảnh hưởng cũng như vai 

trò quyết định của hình ảnh điểm đến tới ý định trở lại của du khách đối với điểm đến 

này còn hạn chế.  

Thứ tư, luận án phân tích sự khác biệt theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm 

du lịch của du khách tới các thành phần và mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu. Trong 

đó, Nguồn khách, Hôn nhân, Số lần đến Huế và Hình thức du lịch có sự khác nhau trong 

đánh giá về các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu; Nguồn khách, Tình trạng hôn 

nhân, Học vấn, Thời gian lưu trú và Hình thức du lịch có sự khác nhau trong đánh giá 

hình ảnh tổng thể và ý định trở lại của du khách. 

Cuối cùng, từ kết quả phân tích, luận án đã đề xuất 6 hàm ý quản trị cải thiện hình 

ảnh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế, góp phần gia tăng ý định quay trở lại của du 

khách gồm: Cải thiện hình ảnh nhận thức; Gia tăng mức độ cảm nhận của du khách về 

hình ảnh tình cảm; Tăng cường khả năng nhận biết của du khách về hình ảnh tổng thể 

qua hoạt động quảng bá du lịch; Thực hiện phân khúc thị trường theo đặc điểm nhân 

khẩu và kinh nghiệm du lịch; Sự kết hợp của nhiều bên như cơ quan quản lý du lịch, 

doanh nghiệp du lịch, nhân lực du lịch và người dân địa phương; Khắc phục những 

hình ảnh tiêu cực của điểm đến du lịch Huế đã được chỉ ra trong kết quả khảo sát.  

Du lịch Thừa Thiên Huế đang giữ vị trí quan trọng trong việc tạo công ăn việc làm 

cho lao động và góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Việc tìm ra cách thức khác 

nhau để thúc đẩy sự phát triển du lịch Thừa Thiên Huế đang là mối quan tâm của nhiều 

ban ngành các cấp. Vì vậy, bên cạnh những đóng góp về mặt lý luận, kết quả nghiên cứu 

của luận án đã đáp ứng được các yêu cầu thực tiễn đang đặt ra của địa bàn nghiên cứu. 

2. KIẾN NGHỊ 

Để cải thiện và phát triển hình ảnh điểm đến du lịch Huế nói riêng và hình ảnh 

điểm đến du lịch Việt Nam nói chung nhằm tăng khả năng thu hút sự trở lại của du 

khách, nghiên cứu đề xuất một số kiến nghị sau: 
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* Đối với Quốc hội và Chính phủ 

Tiếp tục hoàn thiện luật đầu tư, trong đó chú trọng ưu tiên đầu tư có trọng điểm và 

hiệu quả cho hoạt động du lịch trong cả nước.  

Có quy định chặt chẽ về hoạt động hợp tác, liên kết để cùng phát triển giữa các 

ngành Hàng không, Điện ảnh, Du lịch và Thương mại. Trong đó chú trọng mối quan hệ 

giữa Cục điện ảnh và Tổng cục du lịch nhằm tăng cường hoạt động quảng bá hình ảnh 

điểm đến du lịch quốc gia, địa phương qua truyền hình và điện ảnh. 

* Đối với Tổng cục Du lịch Việt Nam 

Xây dựng chương trình hành động quốc gia về sự phát triển hình ảnh điểm đến du 

lịch chung toàn quốc và cụ thể cho từng địa phương nhằm tiến đến xây dựng và khẳng 

định thương hiệu du lịch của từng điểm đến. 

Đề ra các chính sách liên kết giữa các điểm đến du lịch cũng như cam kết về chất 

lượng du lịch ở các địa phương nhằm củng cố và phát triển hoạt động du lịch trong cả nước. 

Tổng cục du lịch Việt Nam chủ động liên kết với các hãng hàng không để tạo nên 

tour du lịch charter (thuê bao nguyên chuyến) nhằm xây dựng tour du lịch giá rẻ cho du 

khách trong và ngoài nước; liên kết với cục điện ảnh để tăng cường hoạt động quảng bá 

du lịch qua điện ảnh; liên kết với các ngành khác để cung ứng sản phẩm du lịch trọn gói. 

Có cơ chế liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp du lịch, hộ kinh doanh và người dân 

địa phương nhằm đảm bảo giữ đúng cam kết về chất lượng dịch vụ du lịch. 

* Đối với Sở du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế 

Đề xuất với Uỷ ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các nhà thầu đảm bảo đúng tiến độ thời 

gian thi công công trình cấp thoát nước trên địa bàn thành phố để ổn định môi trường 

sinh hoạt và môi trường du lịch; khai thác các đường bay quốc tế tại sân bay quốc tế Phú 

Bài nhằm tạo điều kiện đi lại cho du khách trong và ngoài nước. 

Chú trọng hoạt động nghiên cứu thị trường du lịch nhằm xây dựng những sản phẩm 

du lịch có thương hiệu và mang tính chiến lược; mở rộng phạm vi liên kết du lịch ra các 

tỉnh phía Bắc (từ Vinh trở ra) và phía Nam (từ Quảng Ngãi trở vào) và ưu tiên liên kết 

du lịch với các nước trong và ngoài khu vực Châu Á. 

Đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch qua các kênh thông tin hiện đại. Trong 

đó chú trọng khuyến khích và có chế độ ưu đãi để thu hút các đoàn làm phim trong nước 

và quốc tế lựa chọn bối cảnh phim tại Huế.  
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