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MỞ ĐẦU 

 

1. SỰ CẦN THIẾT CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

Hình ảnh điểm đến với ý định du lịch nói chung và ý định trở lại 

của du khách nói riêng là chủ đề được nghiên cứu nhiều trong du lịch 

[108], [151]. Trong xu thế đó, nghiên cứu luận án nhằm đáp ứng sự 

cần thiết về lý luận và thực tiễn sau:  

* Về mặt lý luận: 

 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 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 các 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. 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 cần thiết, góp phần hoàn 

thiện 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 ở trong cả nước.  
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Mặc dù “Chương trình xúc tiến du lịch quốc gia” được thực hiện 

từ năm 2008 nhưng Việt Nam vẫn chưa xây dựng được một hình ảnh 

du lịch tổng thể, đây là nguyên nhân làm cho lượng du khách đến 

Việt nam còn khiêm tốn so với tiềm năng du lịch hiện có, nhất là khả 

năng thu hút sự trở lại của khách quốc tế. Từ đó, chiến lược phát triển 

du lịch đến năm 2030 đã xác định “Tạo dựng hình ảnh du lịch Việt 

Nam” để góp phần nâng tầm thương hiệu du lịch Việt [19]. 

Thừa Thiên Huế được xem là một điểm đến có cấu trúc tổng thể 

toàn diện, hội đủ các các điều kiện để phát triển du lịch. Tuy nhiên, giai 

đoạn 2013 – 2017, lượng khách du lịch lưu trú tăng chậm với tốc độ tăng 

trưởng bình quân là 1,06%/ năm; doanh thu du lịch chưa có đột phá so 

với mức trung bình chung của cả nước chỉ với 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; và 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 một 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 cần được thực hiện trong thời gian tới [12]. 

Thứ hai, ở Việt Nam, nghiên cứu hình ảnh điểm đến du lịch với ý 

định của du khách còn khiêm tốn về số lượng, bối cảnh nghiên cứu  

Xây dựng hình ảnh điểm đến tích cực, ấn tượng để tiến đến xây 

dựng thương hiệu du lịch đang được quan tâm của du lịch Việt Nam 

nói chung, tuy nhiên cho đến nay, các nghiên cứu, đề tài và bài viết 

về chủ đề này còn khá ít. Với các nghiên cứu đã thực hiện, bối cảnh 

nghiên cứu tập trung vào một số điểm đến 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].   



6 

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 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].  

Đối với 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 chưa có 

nghiên cứu về hình ảnh điểm đến cho địa bàn toàn tỉnh cũng như các 

nghiên cứu về mối quan hệ giữa hình ảnh điểm đến với ý định trở lại 

của du khách. 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 trên, 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 

2.1. Mục tiêu chung: 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. 

2.2. Mục tiêu cụ thể: (1) 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. (2) Xác định các 

thành phần/ yếu tố của hình ảnh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế. (3) 

Phân tích ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế 

tới ý định trở lại của du khách. (4) 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. 
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2.3. Câu hỏi nghiên cứu: 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? 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 

3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu 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 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. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 

Không gian: Luận án được thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế, 

trong vai trò là điểm đến du lịch với tên gọi là điểm đến du lịch Thừa 

Thiên Huế (viết tắt là điểm đến du lịch Huế); Thời gian: Số liệu thứ 

cấp: 2013 - 2017; số liệu sơ cấp: 5/2017 – 5/2018. 

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

4.1. Ý nghĩa khoa học  

Thứ nhất, Thang đo hình ảnh điểm đến được kế thừa và phát 

triển cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu. Vì vậy, kết quả xây dựng 

thang đo đã bổ sung và góp phần phát triển mô hình lý thuyết hình 

ảnh điểm đến.  Thứ hai, 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; 
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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 đầy Hình ảnh tình cảm. Thứ ba, Kết quả phân tích sự khác 

biệt đánh giá của du khách theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh 

nghiệm du lịch góp phần làm phong phú lý thuyết ý định của du 

khách trong du lịch. Thứ tư, Sự kết hợp phương pháp nghiên cứu 

định tính và nghiên cứu định lượng đã xác lập được thang đo hình 

ảnh điểm đến khá toàn diện và khách quan nguồn lực du lịch địa bàn 

nghiên cứu, đồng thời khắc phục nhược điểm về cách xây dựng thang 

đo mà một số nghiên cứu chỉ ra trước đó.  

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 cả về mặt lý trí và cảm xúc của du khách. Đây 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, Thông qua mối quan hệ trong 

mô hình nghiên cứu được kiểm định, 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, các 

hàm ý quản trị cải thiện hình ảnh điểm đến du lịch là tài liệu tham 

khảo cho các cơ quan quản lý du lịch và các doanh nghiệp du lịch ở 

trong và ngoài địa bàn nghiên cứu. Cuối cùng, 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, tăng khả năng thu hút du khách 

trong và ngoài nước.   
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5. KẾT CẤU LUẬN ÁN 

Ngoài phần Mở đầu, Kết luận và Kiến nghị, Nội dung luận án 

chia thành 4 chương:  

Chương 1. Tổng quan tài liệu nghiên cứu về 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; và Chương 4. Thảo luận 

kết quả nghiên cứu và hàm ý quản trị. 

  

 

 

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 

1.2. HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH  

Hình ảnh điểm đến du lịch là những ấn tượng trong tâm trí của 

du khách sau khi họ đã trải nghiệm hoạt động du lịch tại một điểm 

đến. “Ấn tượng này” được tạo dựng bởi “nhận thức và tình cảm” của 

du khách về điểm đến du lịch. 

* Các thành phần của hình ảnh điểm đến du lịch: các khái niệm 

HADD du lịch đều thể hiện “nhận thức điểm đến” của du khách. 

“Nhận thức” nên bao gồm cả mặt lý trí và tình cảm bởi sự kết hợp giữa 

chúng là cách giải thích tốt nhất, bao quát nhất về cách du khách thiết 

lập HADD [37], [40], [116]. Từ đó, HANT và HATC là hai thành 

phần của HADD được vận dụng trong các nghiên cứu.  

* Các thuộc tính của thành phần hình ảnh:   

 (1) Thuộc tính của HANT: tập trung vào nhóm phổ biến như Sự 

hấp dẫn du lịch, Giải trí và các hoạt động về đêm, Ẩm thực, Cơ sở hạ 



10 

tầng du lịch, Khả năng tiếp cận, Môi trường du lịch, Bầu không khí, 

Sự thân thiện của người dân; và nhóm thể hiện sự khác biệt của điểm 

đến: Tự nhiên, Lịch sử và Văn hóa, Thể thao...  (2) Thuộc tính của 

hình ảnh tình cảm: Russell và cs [148] đã phát triển cặp: Hài lòng - 

khó chịu và sôi động - buồn chán; Thú vị - ảm đạm và thư giãn - 

căng thẳng để xem xét HATC. Trên cơ sở đó, các nghiên cứu đã vận 

dụng linh hoạt các thuộc tính này cho bối cảnh cụ thể [30], [138], 

[165]. (3) Thuộc tính của hình ảnh tổng thể: 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]. 

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 của điểm đến [138].  

* Phương pháp xây dựng thang đo HADD: phương pháp định 

tính được sử dụng để xây dựng thang đo, trong đó bảng hỏi phi cấu 

trúc dành cho du khách được ưu tiên để phát triển các thuộc tính hình 

ảnh [63], [64], [134], [136], [158]. Với bảng hỏi này, du khách thường 

tập trung vào Phong cảnh, Văn hóa, Truyền thống mà thường bỏ qua 

các yêu tố về Giao thông, Lưu trú, Nhân lực. Do đó kết hợp thảo luận 

nhóm, bảng hỏi phi cấu trúc dành cho du khách và ý kiến chuyên gia 

là cần thiết để xây dựng thang đo HADD. 

1.3. Ý ĐỊNH QUAY TRỞ LẠI CỦA KHÁCH DU LỊCH 

Ý định thăm viếng trở lại là sự sẵn lòng trở lại một điểm đến du 

lịch mà du khách đã từng trải nghiệm [107]. Chủ đề này được quan 

tâm nghiên cứu bởi lý do: (1) nghiên cứu ý định thăm viếng trở lại là 

cơ sở quan trọng cho các quyết định của nhà quản lý du lịch; và (2) sự 

trở lại của du khách sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cho các điểm đến. 

Đo lường ý định trở lại được thể hiện qua các câu hỏi như: 

khẳng định sẽ trở lại cùng điểm đến trong thời gian từ 1-3 năm; trở 

lại trong tương lai hay lựa chọn lại điểm đến cho lần du lịch tiếp theo.  
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1.4. MỐI QUAN HỆ CỦA HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN VỚI Ý 

ĐỊNH TRỞ LẠI CỦA DU KHÁCH  

HADD tích cực tác động ý định thăm viếng tích cực của du khách 

và ngược lại, HADD tiêu cực sẽ cản trở nhận thức của du khách, từ đó 

có những tác động tiêu cực tới ý định du lịch [52], [144].  

Trong 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: 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 

HATT. HATT là biến trung gian trong mối quan hệ với ý định trở lại 

của du khách. Vì vậy, để đo lường các mối quan hệ trên, nghiên cứu về 

HADD có xu hướng kết hợp phương pháp EFA, CFA và mô hình cấu 

trúc tuyến tính (SEM) [2], [4], [14], [44], [47], [138], [152], [173]. 

Một HADD thành công thể hiện qua YDTL của du khách, biểu 

hiện mức độ cao của lòng trung thành. Cùng với việc nghiên cứu mối 

quan hệ trên, sự khác biệt theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh 

nghiệm du lịch của du khách sẽ được xem xét khi phân tích các thành 

phần và mối quan hệ của mô hình nghiên cứu [38], [42], [155], [164]. 

1.5. ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 

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 của điểm đến du lịch. 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.  



12 

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. 

H3: Hình ảnh tổng thể điểm đến du lịch ảnh hưởng cùng chiều và 

tích cực tới ý định trở lại của du khách. 

H4: Hình ảnh nhận thức ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới hình 

ảnh tình cảm. 

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. 

Luận án đồng thời xem xét sự khác biệt trong đánh giá theo đặc 

điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du lịch đối với các thành phần 

và các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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) 
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TỔNG THỂ 

 

Ý ĐỊNH  

TRỞ LẠI 

 HÌNH ẢNH 

TÌNH CẢM 
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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 

2.2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

  2.2.1. Quy trình nghiên cứu  

Quy trình nghiên cứu thể hiện qua sự kết hợp phương pháp định 

tính để xây dựng thang đo HADD du lịch và phương pháp định lượng 

đo lường ảnh hưởng HADD du lịch tới YDTL của du khách. 

2.2.2. Xây dựng thang đo 

* Thang đo HADD du lịch Huế được nhận diện dựa trên:  

(1) Tổng hợp tài liệu và thảo luận nhóm: tổng hợp các thuộc tính 

HANT và HATC của Jenkins [99], Baloglu và McCleary [38], Beerli 

và Martin [41], [42], Qu và cs [138] và Stylidis và cs [152]. Đồng thời 

dựa vào nguồn lực du lịch Huế để thiết kế dàn ý thảo luận. 7 giảng viên 

có kinh nghiệm nghiên cứu du lịch tham gia thảo luận.  

 (2) Phỏng vấn du khách bằng bảng hỏi phi cấu trúc: Dựa trên  

3 câu hỏi mở của Echtner và Ritchie [63], [64] có điều chỉnh để thiết 

kế bảng hỏi. Bảng hỏi được thiết kế bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh. 

Thực hiện 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) trong 

thời gian từ 10/2016 – 01/2017. 252 bảng hỏi (140 khách nội địa và 

112 khách quốc tế) được sử dụng cho nghiên cứu.  

 (3) Tham khảo ý kiến chuyên gia: thang đo HADD du lịch Huế 

được nhận diện và gửi tới 11 chuyên gia để tham khảo ý kiến.  

* Thang đo ý định trở lại của du khách được điều chỉnh gồm: 1. 

Quý khách lựa chọn điểm đến du lịch Huế cho kỳ nghỉ gần nhất; 2. Quý 
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khách sẽ trở lại điểm đến du lịch Huế trong vòng 3 năm tới; 3. Quý khách 

có khả năng trở lại điểm đến du lịch Huế trong tương lai.  

Kết quả nhận diện thang đo HADD du lịch và YDTL của du 

khách: 32 thuộc tính/6 nhóm thuộc HANT; HATC gồm 4 thuộc tính, 

HATT gồm 5 thuộc tính và 3 nhận định đo lường YDTL. 

2.2.3. Phương pháp nghiên cứu định lượng 

* Thu thập dữ liệu: dữ liệu thứ cấp được thu thập từ luận án, bài 

báo khoa học, Báo cáo hoạt động kinh doanh du lịch TTH và nguồn 

khác; và dữ liệu sơ cấp thu thập từ du khách nội địa và quốc tế. 

Bảng hỏi được thiết kế gồm 3 phần: phần 1. Kinh nghiệm du 

lịch của du khách; phần 2. Đánh giá HADD du lịch Huế và YDTL 

của du khách; phần 3. Đặc điểm nhân khẩu của du khách.  

 Kích thước mẫu nghiên cứu thõa mãn các phân tích EFA, CFA 

và SEM với 44 x 10 = 440 mẫu. 696/765 bảng hỏi được sử dụng 

phân tích (90,98%). 

* Phương pháp xử lý và phân tích dữ liệu gồm: làm sạch dữ liệu, 

kiểm định phân phối chuẩn, kiểm định giá trị trung bình, đánh giá độ tin 

cậy thang đo (Cronbach’s alpha), kiểm định thang đo (EFA và CFA), 

kiểm định giả thuyết nghiên cứu (SEM), kiểm định Bootstrap, phân tích 

đa nhóm (Multigroup analyzis).  

Dữ liệu được xử lý trên phần mềm SPSS 22 và Amos 22.  
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CHƯƠNG 3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1. THÔNG TIN CHUNG VỀ MẪU NGHIÊN CỨU 

* Đặc điểm nhân khẩu học: trong 696 mẫu có 402 khách nội địa 

(57,80%) và 294 khách quốc tế (42,20%); nữ chiếm 52%; 65,7% khách 

có độ tuổi từ 25 – 45; khách có trình độ đại học trở lên là 57,18%.   

* Kinh nghiệm du lịch: hơn 61% du khách đến Huế lần đầu, 

trong đó 72% có mục đích tham quan du lịch; thời gian lưu trú 2 đêm 

chiếm tỷ lệ cao nhất 49,2% và 1 đêm là 33,6%. Có 42,80% du khách 

tự tổ chức đến Huế, chủ yếu là khách nội địa; 57,20% khách đến Huế 

theo tour du lịch và phần lớn là du khách quốc tế.  

* Nguồn thông tin: du khách dựa vào đồng thời nhiều nguồn 

thông tin để đi du lịch đến Huế. Trong đó, thông tin từ bạn bè và 

người thân chiếm tỷ lệ cao nhất (47,56%); tiếp đến là internet 

(38,70%), đại lý và tour du lịch (37,07%), truyền hình (10,34%), 

quảng cáo (5,75%) và tờ rơi (2,44%).  

3.2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG  

* Đánh giá sơ bộ thang đo: hệ số Cronbach's Alpha của 

HANT, HATC, HATT và YDTL từ 0,733 – 0,857, hệ số tương quan 

biến tổng của các biến quan sát > 0,3 chứng tỏ thang đo lường tốt.  

* Kiểm định thang đo trong mô hình nghiên cứu 

- Kết quả phân tích nhân tố khám phá (EFA) cho thang đo 

HADD được xác lập ở lần 3 với hệ số KMO = 0,925 > 0,5, Barlett's 

Test = 11281,205 (p < 0,05), giá trị Eigenvalues > 1 và tổng phương 

sai trích = 51,80% > 50% đạt yêu cầu phân tích EFA. Ma trận nhân 

tố gồm 9 nhóm, đảm bảo yêu cầu về giá trị hội tụ và giá trị phân biệt. 

Thang đo HANT còn 28/32 biến với 7 nhóm.  

Tương tự, kết quả EFA thang đo YDTL cho thấy hệ số KMO, 

Barlett's Test, giá trị Eigenvalues, tổng phương sai trích đều đạt yêu cầu.  
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Như vậy, mô hình nghiên cứu còn 40 biến, trong đó 28 biến 

thuộc HANT, 4 biến của HATC, 5 biến của HATT và 3 biến mô tả 

YDTL. Thang đo được đưa vào phân tích nhân tố khẳng định (CFA). 

- Kết quả CFA cho thang đo HADD du lịch: Tính đơn hướng: 

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 chứng tỏ thang đo 

phù hợp với dữ liệu thị trường và đảm bảo tính đơn hướng; Giá trị 

hội tụ: 37 biến quan sát trong mô hình có trọng số chuẩn hóa > 0,5 

với p < 0,05 thể hiện thang đo HADD đạt giá trị hội tụ; Độ tin cậy 

của thang đo: độ tin cậy tổng hợp (CR) của các nhân tố/thành phần 

đạt từ 0,698 – 0,859 (≥ 0,7), các nhân tố có phương sai trích (AVE) 

thuộc khoảng 30,3% - 49,9% (>30%], do đó thang đo HADD đạt yêu 

cầu về độ tin cậy; Giá trị phân biệt: hệ số tương quan HATC <--> 

HATT, HANT <--> HATT, HANT <--> HATC < 1 với p < 0,05, 

thang đo HADD đạt giá trị phân biệt. 

Tương tự, kết quả phân tích CFA cho mô hình tới hạn cho thấy 

các tiêu chuẩn đánh giá như Tính đơn hướng, Giá trị hội tụ, Độ tin 

cậy của thang đo và Giá trị phân biệt đều đạt yêu cầu.  

* Kiểm định các giả thuyết trong mô hình nghiên cứu:  

Kết quả phân tích SEM thể hiện: Chi square/df = 2,562, CFI = 

0,907, TLI = 0,900, IFI = 0,908, GFI = 0,879 và RMSEA = 0,047 < 

0,08. Chứng tỏ mô hình tương thích với dữ liệu thị trường. 

Các mối quan hệ giữa HATC với HANT, HATT và YDTL có  

hệ số hồi quy mang dấu âm, nhưng vẫn thể hiện ảnh hưởng cùng 

chiều bởi thang đo HATC ngược chiều so với HANT, HATT và 

YDTL. Do đó mô hình đạt tiêu chuẩn về giá trị liên hệ lý thuyết. 

Hệ số tương quan bội (R2): HANT và HATC giải thích 53,3% sự 

biến thiên của HATT; HANT là 30,7% sự thay đổi của HATC; trong 

khi đó HANT, HATC, HATT giải thích đối với sự biến thiên của 
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YDTL của du khách chỉ 29,7%. Như vậy, HADD du lịch chưa quyết 

định hoàn toàn đến YDTL điểm đến du lịch Huế của du khách.  

Bảng 3.11. Kiểm định giả thuyết của mô hình nghiên cứu 

Giả thuyết 
Ước 

lượng 
SE CR P R2 Kết 

luận 

H1 HATT <--- HANT 0,665 0,072 10,090 *** 
0,533 

AC 

H2 HATT <--- HATC -0,107 0,041 -2,196 0,028 AC 

H3 YDTL <--- HATT 0,248 0,116 3,771 *** 

0,297 

AC 

H5 YDTL<--- HANT 0,149 0,133 2,185 0,029 AC 

H6 YDTL<--- HATC -0,246 0,079 - 4,684 *** AC 

H4 HATC <--- HANT -0,554 0,076 -9,547 *** 0,307 AC 

(Nguồn: Kết quả phân tích dữ liệu điều tra của tác giả, 2018) 

Ghi chú: *** P<0,001, AC: chấp nhận 

* Kiểm định độ tin cậy của các hệ số ước lượng trong mô hình 

nghiên cứu: thực hiện kiểm định Bootstrap với mẫu hoàn lại (N 

=1500) cho thấy, ước lượng mối quan hệ giữa các thành phần trong 

mô hình nghiên cứu từ kết quả phân tích SEM là đáng tin cậy. 

3.3. 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 

* Về các mối quan hệ trong mô hình nghiên cứu 

Theo đặc điểm nhân khẩu học: các mối quan hệ 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. 

Theo kinh nghiệm du lịch: các mối quan hệ trong mô hình 

nghiên cứu ảnh hưởng bởi sự khác biệt về Số lần đến Huế và Hình 

thức du lịch của đối tượng khảo sát.  

* Về HATT và YDTL  

Đối với hình ảnh tổng thể (HATT): khách nội địa, người có gia 

đình, trình độ Đại học và sau đại học, thời gian lưu trú từ 2 đêm và tự 

tổ chức đến Huế nhận thức HATT tốt hơn so với nhóm còn lại. 
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Đối với ý định trở lại điểm đến Huế: khách quốc tế, người có độ 

tuổi > 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 có YDTL 

điểm đến du lịch Huế thấp hơn so với các nhóm tương ứng.  

Với các mối quan hệ có sự khác biệt trong đánh giá (Sig < 0,05) 

thể hiện nhận thức HATT điểm đến du lịch Huế càng tích cực thì 

YDTL của du khách đối với điểm đến này càng cao.  

 

 

CHƯƠNG 4 

THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 

 

4.1. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1.1. Thang đo hình ảnh điểm đến du lịch 

Về hình ảnh nhận thức, thang đo gồm 7 nhân tố thể hiện những 

nét đặc trưng của điểm đến du lịch Huế: 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.  

Có sự tương đồng với nghiên cứu của Qu và cs [138] khi sử 

dụng các thuộc tính đặc trưng của điểm đến để đo lường Nét độc đáo. 

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. Trong đó, có nhiều thuộc tính 

được tìm thấy trong hầu hết các thang đo hình ảnh. Với Nét độc đáo 

Huế, tập trung vào 3 đặc trưng mang tính duy nhất và khác biệt của Huế 

với các điểm đến khác là Chùa Linh Mụ, Áo dài và nón Huế, Nhà vườn 

Huế, đây là nhân tố nổi bật nhất để nhận diện HADD du lịch Huế.  

Về hình ảnh tình cảm, Bình yên và Thơ mộng là những tình 

cảm khác biệt hoàn toàn với các nghiên cứu của Baloglu và 

McCleary [38], Beerli và Martin [41], Byon và cs [47], Qu và cs 
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[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]. 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, khác với các nghiên cứu về HADD chỉ sử 

dụng 1 biến để đánh giá HATT [30], [38], [41], [47], [138]. Luận án 

sử dụng 5 thuộc tính mô tả khái quát nguồn lực du lịch nổi trội của 

điểm đến 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. Do 

đó, HATT điểm đến du lịch Huế thể hiện được ấn tượng tổng thể về 

nhận thức và tình cảm của du khách [138], [155]. 

So sánh với thang đo HADD trên cùng địa bàn: Quyên [9] không 

xác định các thuộc tính đo lường HATT, Liên [115] xác định HATT 

điểm đến Huế theo mô hình 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. 

Đối với HANT, Sức hấp dẫn tự nhiên, Văn hóa Lịch sử, Nét độc 

đáo Huế, Cơ sở hạ tầng du lịch là những điểm chung trong thang đo 

HADD Huế. Đối với Tài nguyên du lịch tự nhiên, thang đo của Liên 

[115] và Quyên [9] thể hiện qua “Phong cảnh đẹp” nhưng thang đo 

của luận án gồm 3 thuộc tính: Phong cảnh, Bãi biển và Tài nguyên tự 

nhiên nhằm mô tả đầy đủ nguồn lực tự nhiên của tỉnh TTH.  

Về HATC, Bình yên là điểm chung trong nghiên cứu luận án và 

Liên [115], còn Thân thiện là thuộc tính phổ biến cho các nghiên cứu. 

Một số thuộc tính trong thang đo luận án khác biệt so 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 
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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 

* Mối quan hệ các thành phần của HADD du lịch Huế 

Thứ nhất, HANT ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới HATT (H1).  

Thang đo HANT gồm 7 nhân tố được thiết lập gồm “điều kiện 

cần” với 3 nhân tố đóng vai trò quan trọng trong cấu thành HANT 

điểm đến Huế.: Đặc trưng du lịch (DTDL), Sức hấp dẫn văn hóa lịch 

sử (VHLS) và Những nét độc đáo Huế (DDH). Trong đó, một số 

thuộc tính khác biệt so 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.  

Đáng chú ý là Sức hấp dẫn tự nhiên (HDTN) là nhân tố có vai 

trò thấp nhất trong các “điều kiện cần” dù đây được xem là lợi thế để 

phát triển HADD Huế. 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.  

Về “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). Trong đó, GTTT chưa 

đóng vai trò quan trọng trong nhận thức của du khách.  

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 về môi trường, cơ sở hạ tầng, 
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giao thông là những yếu tố hỗ trợ quan trọng để tạo nên nhận thức 

tích cực của du khách về HADD.  

Thứ hai, HATC ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới HATT 

(H2), trong hai thành phần tạo nên HATT Huế, HANT có vai trò quan 

trọng hơn HATC. Kết luận này khác với nghiên cứu của Baloglu và 

Brinberg [37], Stylidis và cs [152] là HATC ảnh hưởng tới HATT 

mạnh hơn HANT. Nguyên nhân có thể là do đối tượng khảo sát của 

luận án có số du khách đến Huế lần đầu chiếm tỷ lệ khá lớn (61,2%) 

nên chưa “quen thuộc” với điểm đến này. Tuy nhiên kết quả của luận 

án phù hợp với xu thế chung trong việc nhìn nhận vai trò chủ đạo của 

HANT so với HATC trong quá trình thiết lập HATT. 

Thứ ba, HANT ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới HATC 

(H4), Đối với HADD du lịch Huế, 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]. Nó góp phần 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.  

* Ảnh hưởng của các thành phần trong HADD du lịch tới 

YDTL của du khách 

Thứ nhất, HATT ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới YDTL của du 

khách (H3), nghĩa là một HATT càng tích cực, thúc đẩy mạnh mẽ 

YDTL của du khách đối với điểm đến [6], [43], [52], [138], [120]. 

Tùy thuộc bối cảnh nghiên cứu, mức độ ảnh hưởng của mối 

quan hệ trên có sự khác nhau, chẳng hạn: YDTL <--- HATT là 0,41 

[138]; 0,202 [43] và của luận án là 0,248. Như vậy, để thu hút ngày 
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càng nhiều du khách, 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.  

Thứ hai, HANT và HATC ảnh hưởng cùng chiều và tích cực tới 

YDTL điểm đến du lịch của du khách (H5, H6): kết quả 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, thứ tự ảnh hưởng của từng 

thành phần HADD tới YDTL có sự khác nhau nhất định. Chẳng hạn: 

thứ tự ảnh hưởng tới YDTL của du khách lần lượt là HATT, HANT 

và HATC [6], [52], [120], [138]; thậm chí HATC không ảnh hưởng 

đến YDTL của du khách [30]. Kết quả nghiên cứu của luận án và 

Zhang và cs [173] có thứ tự là HATT, HATC và HANT.  

Tổng quan tài liệu nghiên cứu đã chỉ ra, HATT là hình ảnh 

chung được du khách liên tưởng ngay khi một điểm đến được đề cập, 

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.    

4.1.3. Sự khác biệt trong đánh giá theo đặc điểm nhân khẩu 

học và kinh nghiệm du lịch trong mô hình nghiên cứu 

Thứ nhất, HATC không tạo nên HATT điểm đến du lịch.  

Đối với du khách quốc tế, 85% du khách quốc tế đến Huế lần 

đầu, gần 50% du khách có thời gian lưu trú 1 đêm. Như vậy, thời 

gian lưu trú ngắn đã tạo ra những hạn chế trong cảm nhận tình cảm 

của du khách quốc tế; Đối với du khách độc thân, đa phần là người 

trẻ tuổi, di chuyển nhiều và thời gian lưu trú ngắn làm hạn chế cảm 

nhận về HATC; Trong số du khách không tự tổ chức đến Huế có 

63% đến lần đầu, đa phần là khách quốc tế, do đó Huế chưa phải là 

điểm đến quen thuộc nên HATC chưa có ý nghĩa đối với HATT; Đối 
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với du khách đến Huế từ lần thứ hai, sự trở lại Huế xuất phát từ công 

việc nên có thể là nguyên nhân làm cho HATC không tạo nên HATT.  

Thứ hai, HATT, HANT và HATC trong mối quan hệ với YDTL 

* Du khách quốc tế và du khách đến Huế lần đầu không có 

YDTL bởi sự tác động HATT: 75,2% khách quốc tế không có YDTL. 

Tuy nhiên, đánh giá về HATT du lịch Huế của họ khá khả quan (4,9 

– 5,4), chứng tỏ ý định không trở lại này là do khoảng cách địa lý, 

hạn chế về sự hấp dẫn sản phẩm du lịch hay rào cản du lịch…  

* Đối với mối quan hệ giữa HANT và HATC với YDTL không thể 

hiện trong đánh giá của du khách theo một số đặc điểm sau: Những 

người lập gia đình có mục đích du lịch chiếm 67%, 78% có thời gian 

lưu trú từ 1-2 đêm và 45,3% đến Huế lần đầu, chứng tỏ họ chưa phải 

là khách hàng quen thuộc đối với điểm đến du lịch Huế. Đối với du 

khách tự tổ chức, 77% du khách đến Huế từ lần hai, chủ yếu do công 

việc, do đó HATC không quyết định 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.  

4.2. HÀM Ý QUẢN TRỊ 

Thứ nhất, cải thiện hình HANT để tăng cường vai trò của HATC 

và HATT, từ đó tăng YDTL điểm đến Huế của du khách 

Tiếp tục phát huy các lợi thế phát triển hình ảnh điểm du lịch 

Huế thể hiện qua các nhân tố VHLS, DDH và DTDL; Tăng cường 

khai thác các nguồn lực tạo nên Sức hấp dẫn tự nhiên (HDTN) của 

HADD du lịch Huế; Cải thiện và nâng cao vai trò của các nhân tố 

tạo nên điều kiện đủ trong phát triển HADD du lịch.  

Thứ hai, gia tăng mức độ cảm nhận HATC để tạo nên HATT 

toàn diện và khác biệt 
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Thứ ba, tăng cường nhận biết của du khách về HATT du lịch 

Huế qua các hoạt động quảng bá du lịch 

Thứ tư, thực hiện phân khúc thị trường theo đặc điểm nhân khẩu 

và kinh nghiệm du lịch 

Thứ năm, xây dựng và phát triển HADD du lịch cần sự kết hợp 

của: cơ quan quản lý du lịch, doanh nghiệp du lịch, nhân lực du lịch 

và người dân địa phương.  

Cuối cùng, khắc phục hình ảnh tiêu cực của điểm đến du lịch Huế.  

4.3. HẠN CHẾ VÀ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

4.3.1. Hạn chế nghiên cứu 

Thứ nhất, thành phố Huế là trung tâm của 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 gây ảnh hưởng đến nhận thức của du 

khách về HADD du lịch Huế tại thời điểm thực hiện khảo sát. 

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). Tuy 

nhiên, nghiên cứu này được thực hiện dựa trên mẫu thuận tiện đối với 

khách nội địa và quốc tế cho TTH, do đó khả năng khái quát và vận 

dụng kết quả nghiên cứu cho các địa phương khác còn hạn chế.  

Thứ ba, luận án 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 mối quan hệ trên. Do đó kết quả nghiên cứu chưa 

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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xem xét một cách toàn diện vai trò của các yếu tố trên trong quá trình 

hình thành HADD du lịch cũng như ý định du lịch của du khách. 

4.3.2. Hướng nghiên cứu tiếp theo 

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 về điểm đến Huế 

mà họ đã có; du khách đến Huế lần đầu xác định hình ảnh sơ cấp mà 

họ có được 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 HADD. 

Thứ ba, nghiên cứu sâu 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. 
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KẾT LUẬN  

 

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 nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên 

cứu định lượng. Kết quả thể hiện: 

Thứ nhất, luận án tiếp cận mô hình nghiên cứu gồm: hình ảnh 

điểm đến tổng thể 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 

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 biến đo lường 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 và có vai 

trò 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 là 

điểm đến Bình 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.  
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Thứ ba, trong mối quan hệ với ý định trở lại điểm đến du lịch 

Huế, thứ tự ảnh hưởng của các thành phần 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, 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. 
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INTRODUCTION 

 

1. JUSTIFICATION OF STUDY  

Tourist destination image with the intention of traveling in general 

and tourists’ revisit intention in particular is the topic that has been 

widely studied in tourism in the world [108], [151]. The significane of 

this doctoral thesis is rationalized by following theorectical literatures 

and practical issues: 

* Theoretical scholarship 

It is difficult to propose a precise destination image’s definition 

and scale [63], [66] as tourist products are characterized by its 

complexity, multi-dimensionality, intangibility these are largely 

dependence on the characteristics of the destination and subjectively 

evaluated by individual tourist. 

In fact, the studies conducted in the theme of  destination image 

in different contexts have significantly contributed to the concept as 

well as completing the scale. Providing the literature for researches in 

this theme, some authors such as Beerli and Martin [41], Echtner and 

Ritchies [63], Jenkins [99] have synthesized the available destination 

image’s attributes. The results show that there are common factors 

such as tourism facilities, tourism human resources, accessibility and 

some other factors which depend on the characteristics of each 

destination such as culture, history, traditions, natural attractions, 

sports, events. The various factors show difficulties to have a 

destination image scale that can apply to all studies. It means that 

conducting the study in this theme in different destination in different 

context still make significant contritbution to accomplishing the 

theoretical framework for measuring tourist destination images [42]. 
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* Practical issues 

Firstly, Vietnamese Central Government as well as provincial 

ones are highly concern about the construction of attractive and 

unique tourist destination image for toursim development, which has 

become the top priority policy of Việt Nam tourism and tourist 

destinations in recent years.  

Although the "National Tourism Promotion Program" has been 

implemented since 2008, Vietnam has yet to build up an overall image, 

which is the reason why the number of tourists to the country, as well 

as the possibility of attracting international tourists’ revisit, is still 

modest, considering the available tourism potential. Therefore, the 

tourism development strategy until 2030 has determined "Creating a 

tourism destination image of Vietnam" in order to enhance the 

Vietnamese tourism brand [19]. 

Thua Thien Hue is considered as a destination with a comprehensive 

overall structure, meeting all conditions for developing tourism. In the 

period of 2013 - 2017, the number of tourist arrivals, however, slowly 

increased, with an average growth rate of 1.06%  annually; tourism 

revenue did not reach the national average growth rate of only 9.58% per 

year in the same period; the average length of stay per guest tends to 

decrease from 2.01 days in 2013 to 1.8 days in 2017; and the ability to 

attract tourists, especially tourists’ revisit, is still diffcult in the context 

high competion of other cities such as Da Nang, Hoi An [10]. The reason 

is that Thua Thien Hue hasn’t constructed a distinctive destination image 

that make it unique and memorable to tourists yet. Therefore, the 

construction of Thua Thien Hue tourist destination image in order to build 

eht tourism brand for Thua Thien Hue tourism is really significant for 

tourism development in this province [12]. 

Secondly, in Vietnam, there have been a few studies  conducted 

investigating the tourism destination image with tourists’ intention. 
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Constructing a positive and impressive destination image to move 

towards building a tourism brand is of interest of Vietnam. However, 

so far, studies, topics and articles on this topic are quite inadequate. 

Reviewing prevous studies shows that there were some researches 

investigated this research issue in different destinations such as Nghe 

An [14], Da Lat [2], Binh Dinh [4], Hue [9], [115] or the whole country 

[ 3], [6], [95]; Approaching destination image research mainly 

emphasizes cognitive image and has not clearly showed the role of 

affective image in the process of creating the overall image [2], [3], 

[4], [9], [14], [95].  

Meanwhile, the trend in studying tourism destination image using 

visitors’ assessment, both cognitive and emotional, is being noticed as 

the combination of these two images is the best and most 

comprehensive explanation about how tourists set up a tourism 

destination image [37], [40], [116]. 

Thua Thien Hue is a national tourist destination and tourism 

become key economic sector of the province, unfortunately, there has 

been no research on destination image for the whole province as well 

as research on the relationship between destination image and tourists’ 

revisit intention yet. Therefore, it is essential to conduct the study on 

the aforementioned topic with the use of diverse theoretical 

frameworks to comprehensively assess Thua Thien Hue tourism 

destination image and its role in visitors’ intention to return. 

 From the above reasons, the research  issue on "THE IMPACT 

OF HUE TOURIST DESTINATION IMAGE ON THE REVISIT 

INTENTION OF VISITORS " was selected  for doctoral thesis study. 

2. RESEARCH OBJECTIVES 

2.1. Overall objectives: to study the influence of Thua Thien Hue 

tourism destination image on tourists’ revisit intention. Administrative 

implications was suggested to improve the tourism destination image, 

as a result, increase visitors' intention to return. 
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2.2. Specific objectives: (1) Reviewing the theoretical and 

practical literature of tourism destination image, tourists’ intention to 

return; the relationship between tourism destination image and the 

revisit intention of visitors, Then, proposing a theoretical research 

model. (2) Identify the components / elements of Thua Thien Hue’s 

tourism destination image. (3) Analyze the influence of Thua Thien 

Hue tourism destination image on visitors’ intention to revisit. (4) 

Suggest Administrative implications to better Thua Thien Hue’s 

tourism destination image so as to increase the capacity for attracting 

tourists' revisit intention to this destinatination. 

2.3. Research questions: 1. Which theory / research framework 

is suitable for the study of Thua Thien Hue tourism destination image 

and its influence on the tourists' revisit intention? 2. What components/ 

factors constituting the tourism destination image of Thua Thien Hue? 

3. How does Thua Thien Hue tourism destination image affect visitors’ 

intention to revisit? 4. What are administrative implications from the 

results of the research to improve Thua Thien Hue tourism destination 

image, contributing to augmenting the ability to attract tourists' 

intention to return? 

3. THE OBJECT AND SCOPE OF THESIS 

3.1. Research object of thesis 

The research objects are the theoretical and practical issues of 

tourism destination image, its influence on tourists’ revisit intention 

The survey objects are international tourists and domestic tourists 

who have traveled to Thua Thien Hue’s tourist destinations. 

3.2. Research scope 

Destinations: The thesis is implemented in Thua Thien Hue 

province, in the role of a tourist destination with the name of Thua Thien 

Hue’s tourist destination (or Hue’s tourist destination); Research period: 

Secondary data: 2013 - 2017; Primary data: 5/2017 - 5/2018. 

Content: In order to have comprehensive evaluation of 
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tourists’perception in terms of reason and emotion, the dissertation 

approaches destination image research which consists of two 

components: cognitive image and affective image forming the overall 

image of Thua Thien Hue’s tourist destination. 

4. SCIENTIFIC AND PRACTICAL SIGNIFICANCE  

4.1. Scientific significance 

Firstly, TDI scale is inherited and further developed by author, which 

is well suitable to  the research context of Thua Thien Hue tourist 

destination. Therefore, the results of scale building have supplemented and 

contributed to the development of destination image theoretical model.  

Secondly, the dissertation has pointed out the relationship of 

destination image’s components and theirs degree of influence on 

tourists’ revisit intention, respectively: Cognitive image, Affective 

image affecting the overall image; Overall image, Affective image and 

Cognitive Image affecting tourists’ intention to revisit; and Cognitive 

image playing a role in promoting Affective image.  

Thirdly, the results analyze the differences in tourists' assessment, 

considering demographic characteristics and travel experience, which 

contributes to enriching the theory of tourists’ intention in tourism.  

Fourthly, the combination of qualitative research methods and 

quantitative research has established TDI scale quite comprehensively 

and objectively in the field of tourism research, as the same time 

overcome the disadvantages of how scale are built that some studies 

have pointed out earlier. 

4.2. Practical significance 

Firstly, tourist destination’s overall image is composed of cognitive 

image and affective image is a new approach Thua Thien Hue’s tourist 

destination. The analytical results are quite comprehensive explanation 

for  the reason and emotion of tourists. This is an important orientation 
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that destination image marketers are able to capitalize to attract tourist 

visit and revisit to a tourist destination.  

Secondly, the result of study highlighted the relationship in the 

tested research model, managers are aware of the role of each 

component/elements that constitute the destination image as well as the 

extent of their impact on tourists’ intention to revisit. Then, 

administrative implications of destination image to attract tourists as 

well as their revisit intention.  

Thirdly, the administrative implications to improve destination 

image are referent materials for tourism management agencies and 

tourism businesses in and outside the study area.  

Finally, studying tourism destination image in relation to the 

visitors’ intention has met the high demand for building and 

developing tourism destination image, moving towards constructing a 

strong tourism brand, enhancing the ability to attract domestic and 

foreign tourists of both policy makers, Vietnam Tourism Industry and 

Thua Thien Hue. 

5. THESIS STRUCTURE 

Besides the introduction, conclusion and suggestion, this 

dissertation consists of four chapters:Chapter 1. Literature review on 

tourism destination image and tourists’ revisit intention; Chapter 2. 

Resources for developing Thua Thien Hue tourism destination image 

and research methodology; Chapter 3. Research results; and Chapter 

4. Discussions and Administrative implications. 
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Chapter 1. 

 LITERATURE REVIEW ON TOURIST DESTINATION 

IMAGE AND THE VISITOR'S INTENTION TO REVISIT 

THE DESTINATION 

 

1.1. CONCEPTS TOURISM 

1.2. TOURIST DESTINATION IMAGE 

Tourist destination image is a total impression in tourists’ mind 

after they have experienced travel at a destination. "The total 

impression" is formed and stored by visitor’ cognitive and affective 

evaluations about that destination.  

* The components of a destination image: The most of concepts 

of destination image emphasize about tourists’ perceptions. "These 

perceptions" should include both cognitive and affective aspects 

because their combination is the best explanation of how visitors set 

up a destination image [37], [40], [116]. Then, cognitive image and 

affective image are used in many studies on destination image. 

* The attributes of image components 

 (1) The attributes of cognitive image: focus on popular attribute 

groups as: Tourist attractions, Entertainment and Nightlife, Cuisine, 

Tourism Infrastructure, Accessibility, Travel Environment, 

Atmosphere, Friendly People; and other attributes associated with 

destination as: Nature, History, Culture and Sport attractions... 

 (2) The attributes of affective image: Russell et al., [148] 

developed affective image scales which included four bipolar scales: 

Arousing - Sleepy, Pleasant - Unpleasant, Exciting - Gloomy, and 

Relaxing - Distressing. Base on Russell’s scale, the same topic studies 

have flexibly manipulated these attributes for specific contexts [30], 

[138], [165]. 

 (3) The attributes of the overall image: the overall image is 

established by a set of attributes, measured by Likert scale or semantic 
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difference scale [43] and estimated by the average or total score of 

attributes [64], [ 99], [134]. It means that, both tourist’ cognitive and 

affective evaluations form the overall image of a place [155] or the 

overall image is the total impression of cognitive image, affective 

image and unique image of a destination [138] . 

* The methodology of destination image scale construction: 

qualitative methods are used to construct Likert-scales, in which 

unstructured questionnaires for visitors are prioritized to develop a set 

of image attributes [63], [64], [134], [136] , [158]. However, for this 

set of questionnaires, visitors often place their focus on landscape, 

culture, and tradition factors, meanwhile other factors such as 

transport, accommodation and human resources are ignored. 

Therefore, the combination of focus group discussions, unstructured 

questionnaires and expert panel opinion methods are necessary to 

recognize the destination image scale. 

1.3. THE REVISIT INTENTION TO VISITORS  

The revisit intention of visitors is a willingness to return to a 

tourist destination that visitors have ever experienced [107]. This topic 

is of interest to study because: (1) studying the revisit intention of 

visitors is going to provide important information for decisions of 

tourism managers; and (2) visitors’ revisit intention will contribute to 

increasing the results and economic efficiency for the destination. 

The questions are used to measure the revisit intention of visitors 

such as: affirming to return to the same destination within 1-3 years; 

return or reselect the destination for the next visit. 

1.4. RELATIONSHIP OF THE DESTINATION IMAGE TO 

THE REVISIT INTENTION OF VISITORS  

A positive detisnation image is more likely to promote visitor's 

revisit to the tourist destination. On contrary, the negative detisnation 

image will affect visitors' perception, thereby tourist intention will be 

decreased [52], [144 ]. 
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A model of destination image included cognitive and affective 

image in relation to visitors' intentions is multi-dimensional 

relationships: cognitive image is a multidirectional scale combined with 

scale of affective image. Two images are independent variable of  the 

overall image and the overall image  is an intermediate variable in 

relation to the revisit intention of visitors. Therefore, the studies on 

destination image often use EFA, CFA and SEM to measure these 

relationships  [2], [4], [14], [44 ], [47], [138], [152], [173]. 

A successful destination is shown by visitors' revisit intention, which 

represents a high level of loyalty. Along with studying the above 

relationship, the differences of the demographic characteristics and tourist 

experience of visitors will be considered when analyzing the components 

and the relationship of the research model [38], [42], [155], [164]. 

1.5. PROPOSED CONCEPTUAL MODEL AND RESEARCH 

HYPOTHESES 

Research model “The influence of Hue tourism destination image 

on the intention of visitor" includes two parts: tourism destination 

image (cognitive image, affective image and overall image) and the 

intention to revisit of tourists. 

The research is considered on the view that a positive destination 

is formed from positive evaluations of visitors, who have ever had 

interesting experience at a tourist destination. Moreover, these positive 

evaluations ensure that visitors will return to the same place [55], 

[138]. Therefore, identifying destination image attributes have to 

reflect the core characteristics as well as the tourism advantages of 

destination. From this sense, the proposed research hypotheses are 

expected to have positive effects. 

H1: Cognitive  image  has an influence on the same direction 

and positive to the overall image of destination. 

H2:  Affective  image  has an influence on the same direction 

and positive to the overall image of destination. 

H3: Overall image has an influence on the same direction and 

positive to the visitor's intention to revisit the destination. 
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H4: Cognitive  image  has an influence on the same direction 

and positive to affective  image  of destinations. 

H5: Cognitive  image  has an influence on the same direction 

and positive to the visitor's intention to revisit the destination. 

H6: Affective  image  has an influence on the same direction 

and positive to the visitor's intention to revisit the destination. 

The thesis also examines the differences in evaluation of tourists 

about demographic characteristics and travel experience for 

components and relationships in the research model. 

The research hypotheses are shown in Figure 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.7. The research hypothesis about relationship 

between destination image and the visitor's revisit intention 

(Source: Author's design, 2017) 

 

 Note:    The research hypothesis. 

    The differences in evaluation of 

relationship of demographic characteristics and travel experience of 

tourists in the research model.  

    The differences in evaluation of 

tourist about demographic characteristics and travel experience for 

components in the research model. 
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CHAPTER 2. RESOURCES FOR THUA THIEN HUE 

TOURISM DESTINATION IMAGE DEVELOPMENT AND 

RESEARCH METHODOLOGY 

 

2.1. RESOURCES FOR THUA THIEN HUE TOURISM 

DESTINATION IMAGE DEVELOPMENT 

  2.2. RESEARCH METHODOLOGY 

        2.2.1. Research destination Procedure  

The research procedure was carried out in two steps including the 

qualitative methods to develop a TDI scale and the quantitative methods 

to measure the influence TDI on the visitors’ intention to revsit. 

2.2.2. Constructing the scale 

* The scale of Hue tourist destination image was identified based on: 

 (1) Literature review and discussion groups: the cognitive and 

affective image attributes were collected from Jenkins [99], Baloglu 

and McCleary [38], Beerli and Martin [41], [42], Qu et al., [138] and 

Stylidis et al., [152] researchs, which was associate with Hue tourism 

resources to design the discussion outline. There were 7 lecturers with 

good experience in tourism research took part in the discussion. 

 (2) Unstructured questionnaire for visitors: 3 open-ended 

questions of Echtner and Ritchie [63], [64] were adjusted to design 

questionnaires. The modified questionnaire was translated into 

Vietnamese and English. Data collection was done at Hue Station, Phu 

Bai Airport and Tours (Hue - Da Nang, Hue - Quang Binh, Hue - other 

destinations) from 10/2016 to 01/2017. 252 complete questionnaires 

(140 domestic and 112 international tourists) were used for this study. 

 (3) Expert  panel  opinions: Hue TDI scale was sent to 11 experts 

for their consultancy. 

* The visitors’ revisit intention  scale was adapted: 1. would you like 

to choose Hue for your coming holiday? 2. would you like to revisit  Hue 

within the next 3 years? 3. would you like to revisit Hue in the future? 
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Finally, TDI and the visitors’ revisit intention scales included: 32 

attributes/6 factors of cognitive image; 4 attributes of affective image, 5 

attributes of overall image and 3 statements to measure the revisit intention. 

2.2.3. Quantitative research methodology  

* Data collection: secondary data was collected from the theses, 

scientific articles, Thua Thien Hue tourism business reports and other 

sources; and primary data was collected from domestic and 

international visitors. 

 Research tools: the survey questionnaire consisted of three major 

sections. 1. Visitors’ travel experience; 2. Evaluation of visitors about Hue 

TDI and intention to revisit; 3. The demographic characteristics of tourists. 

The sample size was determined appropriately for EFA, CFA and 

SEM analysis, consist of 44 x 10 = 440 samples. 696/765 (90.98%) 

questionnaires were collected and used for this study. 

Data processing and analysis: Data cleaning, Normal distribution 

test, One - sample T-test, Independent Sample T–test, Scale reliability 

test (Cronbach’s alpha), Exploratory factor analysis (EFA), 

Confirmatory factor analysis (CFA) and Structural equation modeling 

(SEM), Bootstrap test, Multigroup analyzis. 

 Data analysis was conducted with the SPSS 22 and Amos 22 

programs. 

 

CHAPTER 3.     RESULTS 

 

3.1. THE CHARACTERISTICS OF SURVEYED SAMPLE 

* Demographic characteristics: A total of 696 respondents was 

targeted for this study. Of which, there were 402 domestic tourists 

(57.80%) and the rest (294 international tourist, 42.20%) are 

international tourists. A figures of 52% of total respondents are female 

tourists and 48% of respondents are male. The age  of respondents are 
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from 25 year olds to 45 ones was 65.7% of total respondents; 57.18% 

of the participants university degree holders or post-graduation ones. 

* Tourist experience: more than 61% of tourists came to Hue as 

the first time and 72% of them had tourist purpose; the highest rate   

(49,2%) of tourists stayed two nights at Hue and 33.6% of tourists 

spent 1 night in this province.  There were 42.80% of tourists to Hue 

by self-organizing, most of them was domestic tourists; 57.20% of 

visitors came to Hue by tour operators, in which large number are  

international visitors. 

* Information Sources: visitors access to multiple sources of 

information for their travel to Hue. The most common source of 

information is from; their friends and relatives accounted for the 

highest percentage (47.56%); followed by internet (38.70%), agents 

and tours (37.07%), television (10.34%), advertising (5.75%) and 

leaflets (2.44%). 

3.2. QUANTITY  RESEARCH  RESULTS  

* Scale reliability test: Cronbach’s alpha of CI, AI, OI, and IR 

were from 0,733 to 0,857, Corrected Item-Total Correlation higher 0,3 

indicating good reliability scale. 

* Research model scale test 

- The result of EFA of TDI scale was completed at the 3rd time 

EFA analysis with coefficient KMO = 0.925 > 0.5, Barlett's Test = 

11281,205 (p < 0.05), Eigenvalues value > 1 and total variance 

explanation = 51.80% > 50%, which were suitable for EFA 

requirement. Element matrix consisted of 9 loaded components, 

ensuring the requirement of convergence value and discriminant value. 

TDI scale has 28/32 variables with 7 loaded components. 

Similarly, the EFA result of IR scale showed that the KMO, 

Barlett's Test coefficients, Eigenvalues values, the total variance 

extracted was satisfactory of EFA requirement. 



 

14 

Thus, the research model had 40 variables, of which 28 variables 

of CI, 4 variables of AI, 5 variables of OI and 3 variables of IR. All of 

variables used for CFA. 

- The CFA results of the TDI scale: Chi-square / df = 2,607 < 3, 

CFI = 0,909, TLI = 0,901, IFI = 0,910 > 0,9, GFI = 0,886 ,9 0.9 and 

RMSEA = 0,048 < 0.08 indicated that the individual indicator was 

behaved as expected and Model fitted the data quite well;  

Convergence value: Standardized Regression Weights of 37 

variables were higher 0.5 (p < 0.05), showing that TDI scale reached 

convergence value; Reliability of scale: composite reliability (CR) of 

components were from 0.698 to 0.859 (≥ 0.7), the AVE values were 

from 30.3% to 49.9% (> 30%), so the TDI scale fixed the requirement 

of reliability; discriminant value: the TDI scale ensured discriminant 

value with correlation coefficient AI <--> OI, CI <--> OI, CI <--> AI 

<1 (p <0.05). 

Similarly, CFA results of overall model showed that the 

evaluation criteria such as Unidirectional, Convergence value, Scale 

Reliability and Discriminant value were satisfactory. 

* Hypotheses Testing 

SEM results: Chi square / df = 2,562, CFI = 0,907, TLI = 0,900, 

IFI = 0.908, GFI = 0.879 and RMSEA = 0.047 <0.08 indicated that the 

model fitted the data quite well. 

The relations between AI and CI, OI and IR had negative 

regression coefficients. They still showed the same directional 

influence because AI scale was designed in opposite direction of CI, 

OI, IR scale. Therefore, the model reached to the standard of 

theoretical value.  

Squared Multiple Correlations (R2): CI and AI explained 53.3% 

of the variation of OI; CI explained 30.7% of the variation AI, and CI, 
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AI, OI explained 29.7% of the variation IR. Thus TDI had not the 

factor that decided completely to IR of tourists to Hue destination. 

Table 3.11. Hypotheses Testing Results 

Hypotheses Estimate SE CR P R2 Concl

usion 

H1 HATT <--- HANT 0,665 0,072 10,090 *** 
0,533 

AC 

H2 HATT <--- HATC -0,107 0,041 -2,196 0,028 AC 

H3 YDTL <--- HATT 0,248 0,116 3,771 *** 

0,297 

AC 

H5 YDTL<--- HANT 0,149 0,133 2,185 0,029 AC 

H6 YDTL<--- HATC -0,246 0,079 - 4,684 *** AC 

H4 HATC <--- HANT -0,554 0,076 -9,547 *** 0,307 AC 

(Source: The author's data analysis, 2018) 

Notes: *** P <0.001, AC: acceptance 

* The reliability of the estimated coefficients test: Bootstrap test 

was used with a sample refund (N = 1500). This result showed that, 

estimating of the relationship between components from SEM analysis 

were reliable. 

3.3. THE DIFFERENCE OF DEMOGRAPHIC 

CHARACTERISTICS AND TOURIST EXPERIENCE ON RELATIONS 

AND COMPONENTS IN THE RESEARCH MODEL TEST 

* The relationships in the research model 

Demographic characteristics: the relationships in the research 

model are affected by differences in Visitor Sources and Marital Status 

of respondents. 

Tourist experience: the relationships in the research model are 

influenced by the difference in the number of times to Hue and the type 

of travel of the surveyed respondents. 

* Overall image and Revisit intention  

Overall image (OI): tourist characteristics as domestic tourists, 

married persons, graduate and postgraduate qualifications, from 2 

nights and more staying and self-organized to Hue evaluated OI better 

than others. 
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The intention to revisit Hue destination: tourist characteristics as 

international tourists, tourist age > 36, travel purpose, stay 1 night and to 

Hue by tour had intention to revisit Hue destination lower than others. 

The relationships had a difference in the assessment (sig <0.05), 

the more positive the perception of the OI, the higher the IR of visitors 

to Hue destination. 

 

CHAPTER 4. DISCUSSIONS AND ADMINISTRATIVE 

IMPLICATIONS 

 

4.1. RESULT DISCUSSION 

4.1.1. Destination image scale 

About cognitive images, the scale consists of 7 elements that 

represent the characteristics of Hue tourist destination: Natural 

resources, Historical culture, Tourist features and recreational 

activities, Unique features of Hue, Environment and tourism 

infrastructure, Convenient transportation and accessibility. 

There is a similarity in Qu et al., [138] as they used the 

destination’s distinctive attributes to measure Unique feature. 

Specifically, Qu et al., [138] used Native American factors/ natural 

environments, Attractive destinations, Local attractions to measure 

Oklahoma's unique image. Among them, there are many attributes that are 

found in most image scales. With Hue’s features, which focuses on 3 unique 

and distinctive characteristics of this city, and other destinations such as: 

Linh Mu Pagoda, Ao Dai and Hue hats, Hue Garden House, these are the 

most outstanding factors to identify Hue’s TDI. 

About affective image, Peaceful and Dreamy are completely 

different feelings compared with studies of Baloglu and McCleary 

[38], Beerli and Martin [41], Byon et al [47], Qu et al [138 ], Stylidis 

et al [152]... In fact, these two attributes match the emotional 

orientation for tourists visiting Hue tourist destination [12]. Thus, 
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Peaceful and Dreamy are unique images of Hue tourist destination that 

distinguish them from the others. Therefore, when carrying out 

activities to promote Hue tourism, it is necessary to combine and 

emphasize the unique features of Hue with affective image when 

carrying out promotional activities for Hue tourism. 

In terms of overall image, different from other DI researches 

which  adopt only one variable to evaluate OI [30], [38], [41], [47], 

[138], this dissertation uses 5 attributes to generally describe the 

outstanding tourism resources of Hue destination, such as human 

resources, natural resources, peace and dreaminess, positive DI and 

popularity. Therefore, Hue’s tourist destination’s OI expresses an 

overall impression of visitors’ perception and emotion[138], [155]. 

Compared with the DI scale in the same area: Quyen [9] did not 

identify the attributes of measuring OI, Lien [115] identified Hue tourist 

destination’s OI using Echtner and Richie's model [65] which included: 

historical sites with famous temples and delicious cuisine, the Citadel, the 

Pagoda, the Mausoleum, the peaceful, safe and friendly atmosphere. 

About CI, Natural Attraction, Culture and History, Unique features 

of Hue, and Tourism Infrastructure are common features of Hue DI 

scale. In terms of natural tourism resources, Lien [115] and Quyen[9]’s 

scales presented "beautiful landscape"; however, this dissertaion’s scale 

consists of 3 attributes: Landscape, Beach and Natural Resources so as 

to fully describe the natural resources of TTH province. 

About AI, Peace is a common point in both dissertation research 

and Lien [115], while Friendliness is a common attribute for research. 

Some attributes in this dissertation scale that are different from 

Quyen [9] and Lien [115]: World cultural heritage sites, Royal 

Cuisine, Hue Garden House, Convenient transport, a number of travel 

transportation, The convenience of traveling to other destinations, 

Support services for available travel information and Competitive 

travel prices. 
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4.1.2. Research hypothesis 

* The relationship between Hue TDI’s components 

First, CI has positive impact on OI (H1). 

The CI scale, which consists of 7 factors, includes "necessary 

conditions" with 3 factors that play important role in constituting Hue 

tourist destination’s CI: Characteristics of tourism (COT), Historical 

and cultural attraction (HACT) and Hue’s features (HF). Among them, 

some attributes are different from the others such as: Hue Yacht and 

Ca Hue on the Huong River representing Hue’s features, Song Huong 

and Truong Tien Bridge reminding tourists of Hue destination; 

Imperial cuisine and world cutural heritage sites belong to COT factor; 

Ao dai, Non Hue, Hue garden house and Linh Mu pagoda belong to 

HF; nice and famous pagodas, typical architecture, attractive places of 

historic interest and culture belong to the HACA factor. 

More importantly, Natural Attraction (NA) plays the least 

important role in the "necessary condition" though it is considered as 

an advantage to develop Hue DI. This proves that the rich natural 

tourism resources has not been attractive enough to impress tourists. 

Regarding "sufficient conditions", the factors affecting CI are 

shown in order of its scale from highest impact to lowest  one: 

Infrastructure, Price approaching, and Convenient transportation. In 

particular, the CT has not played an important role in visitors’ 

perception. 

Thus, regarding Hue TD, human resource is the core resource that 

creates the general image in tourists’ perception. Environmental 

condition, infrastructure and transportation are essential supporting 

factors to build up positive perception. 

Second, AI positively affects OI (H2), considering the two 

components that construct Hue’s OI, CI plays more important role than 

that of AI. This conclusion is opposite of studies of Baloglu and 

Brinberg [37], Stylidis et al., [152]. The reason can be that most of this 



 

19 

dissertation’s survey objects are tourists who visited Hue for the first 

time (61.2 %), thus they were not familiar with this destination. 

However, the results of this study are consistent with the general trend 

in recognizing CI's leading role compared with AI during the 

establishment of the OI. 

Third, CI positively affectes AI (H4), the more positive tourists’ 

CI is, the more positive tourists feel about AI. AI is an intermediate 

component in the relationship between CI and OI. This conclusion is 

consistent with studies of Lin et al., [116], Stylidis et al., [152], Wang 

and Hsu [165]. It contributes to asserting CI's important and decisive 

role in constructing TDI. Therefore, enhancing CI’s positivity can help 

ameliorating tourists’ AI towards the destination, thus, contributing to 

forming a positive OI. This is a vital factor that can stimulate visitors’ 

revisit intention. 

* The influence of TDI’s components on tourists’ revisit 

intention 

First, OI positively affects tourists’ revisit intention (H3), 

meaning that an active OI can strongly promote visitors’ intention to 

revisit. [6], [43], [52 ], [138], [120]. 

Depending on the research context, the impact level of the above 

relationship is dissimilar, for example: TRI <--- OI is 0.41 [138]; 0.202 

[43] while this dissertation’s is 0.248. Thus, in order to attract a huge 

number of tourists, TTH tourism needs to increase its destinations’ 

competitiveness by constructing and developing an impressive and 

unique DI in terms of cognition and affection, thus, offering visitors 

an integral travel experience. 

Second, CI and AI positively affects TRI (H5, H6): this result is 

consistent with studies of Chen and Tsai [52], Martın et al., [120], Qu 

et al [138] and Zhang et al [173]. In fact, the order of each DI’s impact 

on TRI is unlike. For example, the order of influence on TRI is: HATT, 

HANT and HATC [6], [52], [120], [138]; or even AI has no impact on 
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TRI [30]. The results of the dissertation and Zhang et al [173]  are OI, 

AI and CI, in order of importance. 

Literature review indicates that the OI is the common image that 

visitors think about when  a destination is mentioned, thus, proving 

that the OI plays the most important role in TRI is of great value. The 

results of this dissertation clearly revealed it. 

4.1.3. The difference in assessment considering demographic 

characteristics and travel experience in research model 

First, AI does not crear tourist destination’s OI 

For international tourists, a figure of 85 % of international tourists 

visit Hue for their first time, about 50% of visitors stay for only one 

night. Thus, the short stay has impeded tourists’ feelings; For single 

visitor, most of whom are young people, they travel a lot and have 

short stay, which limits their perception of AI; Among tourists who did 

not organize themselves to visit Hue, 63% were first-time visitors, 

most of whom were international tourists, therefore, Hue is not yet a 

familiar destination, which leads to AI having an unimportant impact 

on the OI ; For tourists who visited the city for the second time, they 

were on business, which could be the reason explaining why AI does 

not form OI. 

Second, OI, CI, AI in relation to TRI 

* International tourists and tourists visiting Hue for the first time 

have no intention of revisiting due to the OI’s influence: About 75.2% of 

international visitors do not intend to revisit Hue. However, their 

evaluation of Hue tourism is quite satisfactory (4.9 - 5.4 out of ????), 

proving that the geographical distance and the disadvantage of the tourism 

products, or tourism barriers... results in tourists not planning to revisit. 

* Some characteristics of visitors are not reflected in the relationship 

between CI, AI and RI: 67%, 78% of visitors were married people with 

travel purpose, 45,3% of whom visited Hue for the first time,  proving that 

they were not familiar customers of Hue tourist destination. For self-
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organized travelers, 77% of which come to Hue for the second time, 

mainly due to work, therefore, AI does not decide their RI. 

* For OI and RI, there is a difference in assessment in terms of 

guest sources, marriage, education, length of stay and tourism forms, 

age and tourism purposes, showing that the positive OI can greatly 

contribute to RI. 

4.2. ADMINISTRATIVE IMPLICATIONS 

Firstly, improving CI to enhance the role of AI and OI, thus 

leading to an increase in RI. 

It is important to capitalize the advantages for developing Hue 

TDI expressed through the factors VHLS, DDH and DTDL; implusing 

the exploitation of resources to build Hue natural attractions (HDTN); 

Improve and enhance the role of factors that create sufficient 

conditions in TDI’ development. 

Second, increasing the level of AI perception to create 

comprehensive and distinctive OI. 

Third, enhancing tourists’ regconition of Hue tourist destination’s 

AI through tourism promotional activities 

Fourth, implementing market segmentation considering 

demographic characteristics and travel experience. 

Fifth, construction and development of TDI need a combination 

of: tourism management agency, tourism enterprise, tourism 

manpower and local people.  

Finally, decrease the negative image of Hue tourist destination. 

4.3. LIMITATIONS AND FUTURE RESEARCH 

4.3.1. Limitations of thesis 

First, Hue city is the center of TTH tourism activities. From 2016 

up to date, implementing the water supply project has made the city 

become a "traffic project", causing difficulties in traveling, dust, 

pollution... Therefore, affecting visitors’ awareness about Hue TDI at 

the time of the survey. 
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Second,  Hue city is enriched by the world cultural heritages (The 

comples of Hue monuments and 04 other heritage), TTH shares 

relative similarities compared with other provinces such as Quang 

Nam (ancient city Hoi An, My Son Holy Land), Hanoi (The imperial 

citadel of Thang Long) and Thanh Hoa (Ho Citadel). However, this 

study is based on convenient samples for domestic and international 

visitors regarding TTH, therefore, the ability to generalize and apply 

research results to other localities is still limited. 

Third, the dissertation examines the differences in assessment 

considering the demographic characteristics and visitors’ travel 

experiences towards the relationships in the research model, thereby, 

it lacks the assessment of differences regarding psychological 

characteristics. (personal values, motivation, personality, tourism 

motivation...) towards the above relationship. Therefore, the research 

results have not fully considered the role of these factors in the process 

of forming TDI as well as tourist intentions. 

4.3.2. Future researches 

First, the same research can be conducted in other cities with 

similar resources (scuh as Quang Nam, Hanoi, Thanh Hoa ...), then, 

comparing visitors’ reviews of the above destinations in order to 

increase the ability of generalize study results. 

Second, adding factors such as loyalty, satisfaction, and 

especially, Travel Inhibitor into the research model so as to fully 

measure the real factors that impact RI. Conducting a survey on 

tourists who have not visited Hue to examine Hue destination’s 

secondary image that they already have; visitors to Hue for the first 

time determine the primary image they get from the actual travel 

experience; and visitors to Hue from the second time to consider the 

factors that motivate their repetitive tourism activities. Comparing 

these three groups of tourists to form a basis for proposing marketing 

strategies to improve and develop DI. 
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Third, conducting in-depth research on tourists' intentions in 

relation to shaping TDI, with specific consideration of travel 

experience, tourists' psychological characteristics as independent 

factors in order to quantify their role in visitor's perception of DI their 

RI. The research results serve as a basis for building tourist destination 

marketing strategies, at the same time adding to the theory intention 

and behavior, which is of interest to researchers and practices. 

 

CONCLUSIONS 

 

In order to contribute to solving the theoretical and practical gaps 

detected in the process of conducting literature review, the dissertation 

"The influence of Hue TDI on tourists’ revisit intention” are completed 

based on a combination of qualitative research methods and 

quantitative research methods. Results show: 

Firstly, the dissertation approaches the research model including: 

overall image constituted of Cognitive Images, Affective Images; and 

Tourists’ revisit intention. From the results of the survey of 696 

visitors, conducting preliminary assessment and verification of scales 

and official scales including 40 observed variables. In particular, 

cognitive image has 7 factors with 28 variables, affection image with 

4 variables, 5 variables measure overall image and 3 variables measure 

visitors' intention to return. 

Second, among the components that constitute Hue TDI, 

cognitive image plays the most important role and contributes to 

promoting affective image. The image components are positively 

evaluated by tourists, Hue TDI scale stands out with its features such 

as: Hue Yacht and Ca Hue on the Huong River representing Hue’s 

features, Song Huong and Truong Tien Bridge reminding tourists of 

Hue destination; Imperial cuisine and world cutural heritage sites 

belong to COT factor; Ao dai, Non Hue, Hue garden house and Linh 
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Mu pagoda belong to HF; nice and famous pagodas, typical 

architecture, attractive places of historic interest and culture belong to 

the HACA factor, Hue is a peaceful and dreamy destination. This is 

the basis to distinguish Hue TDI from the others. 

Third, in relation to TRI, DDI components’ order of influence is, 

in turn: the overall image, affective image and cognitive image. 

However, the level of influence as well as the decisive role of  

destination image towards the TRI is still limited. 

Fourth, the dissertation analyzes the differences in the 

demographic characteristics and travel experience towards the 

components and their relationships in the research model. In particular, 

source of tourist, marriage status, number of visits to Hue and forms 

of travel are dissimilar in assessing relationships in the research model; 

Visitor resources, Marital status, Education, Length of stay and 

Tourism forms vary in the overall image assessment and visitor's 

intention to return. 

Finally, the dissertation has proposed 6 administrative 

implications impoving destination image and contributing to increasing 

RI: Improving cognitive image; Increasing tourists' feelings about 

affective image; Enhancing visitors’ ability to recognize the overall 

image through tourism promotional activities; Implementing market 

segmentation; considering demographic characteristics and travel 

experience; The combination of parties such as tourism management 

agencies, tourism enterprises, tourism human resources and local 

residents; Decreasing the negative imags of Hue tourism destination 

indicated in the survey results. 

Thua Thien Hue tourism has a vital role in generating jobs for 

local labors and contributing to the socio-economic development. 

Finding out different ways to promote TTH tourism development is of 

interest to provincial governments. The results of thesis not only made 

significant contribution to the theoretical  literatures but also providing 

administrative implication for tourism development in this province. 
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