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MỞ ĐẦU 

1. TÍNH CẤP THI ẾT CỦA ĐỀ TÀI 

Hiện nay có rất nhiều nghiên cứu về sự gắn kết ñịa ñiểm và 

tầm quan trọng của nó ñối với ngành du lịch. Đơn cử như nghiên cứu 

của Atila Yuksel 2010 ñã tìm hiểu vai trò của sự gắn kết ñiểm ñến 

ñối với lòng trung thành của khách du lịch. Và kết quả của mô hình 

ñã cho thấy sợi dây liên kết tích cực về tình cảm cũng như về nhận 

thức với một nơi có thể ảnh hưởng ñến ñánh giá quan trọng về một 

ñiểm ñến của một cá nhân và lòng trung thành của họ ñến nơi ñó. 

Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu chi tiết về sự tác 

ñộng của sự gắn kết ñiểm ñến ñến sự quay lại của du khách. Mặc dù 

có nhiều nỗ lực ñể xem xét các liên kết giữa các giai ñoạn khác nhau 

của lòng trung thành, tương ñối ít nghiên cứu thực nghiệm ñã kiểm 

tra ñược mối quan hệ giữa sự gắn kết ñịa ñiểm, sự hài lòng và lòng 

trung thành trong du lịch. Chính vì vậy, ñề tài này sẽ tiếp tục kế thừa 

những giá trị lý thuyết, những thang ño của các nghiên cứu trước, 

phát triển thêm về sự liên quan giữa sự gắn kết ñịa ñiểm, sự hài lòng 

và lòng trung thành của du khách, ứng dụng tại thành phố ĐN. 

3. CÂU HỎI, GI Ả THUY ẾT NGHIÊN C ỨU 

- Các khía cạnh của gắn kết ñịa ñiểm có ảnh hưởng ñến sự hài 

lòng của khách du lịch? 

- Các khía cạnh của gắn kết ñịa ñiểm có ảnh hưởng ñến lòng 

trung thành của khách du lịch? 

- Mức ñộ và tính chất của gắn kết ñịa ñiểm ảnh hưởng ñến lòng 

trung thành thông qua sự hài lòng của khách du lịch? 

- Có mối quan hệ giữa trung thành nhận thức, tình cảm và 

hành vi? 

- Khách du lịch ñánh giá ñiểm ñến ĐN như thế nào? 
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- Mức ñộ hài lòng, trung thành của du khách sau khi ñến ĐN?  

4. ĐỐI T ƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN C ỨU 

- Đối tượng nghiên cứu: Khách du lịch ñến ĐN 

- Phạm vi nghiên cứu: Khách du lịch nội ñịa ñến tham quan, 

du lịch và lưu trú tại nhiều ñịa ñiểm khác nhau trên ñịa bàn thành 

phố. Thời gian thực hiện khảo sát là vào tháng 4 và 5 năm 2012. 

5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

 

6. Ý NGHĨA KHOA H ỌC VÀ TH ỰC TI ỄN CỦA ĐỀ TÀI 

Đề tài nghiên cứu ñem lại một số ý nghĩa thực tiễn cho các ñiểm 

ñến, các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực marketing. Cụ thể như sau: 

Kết quả nghiên cứu giúp cho các ñiểm ñến hiểu biết hơn nữa về 

nhân tố gắn kết với ñịa ñiểm và các thành phần của nó. Từ ñó hoạch 

ñịnh các chương trình xây dựng/ñịnh vị thương hiệu có hiệu quả. 

Kết quả nghiên cứu còn giúp cho các công ty nghiên cứu trong 

lĩnh vực marketing nắm bắt ñược những thành phần quan trọng của 

nhân tố gắn kết ñịa ñiểm, từ ñó có thể thực hiện các dự án nghiên 

cứu thị trường cho các ñối tác, khách hàng của mình. 

7. CẤU TRÚC CỦA LU ẬN VĂN 

Ngoài phần mở ñầu, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, 

nội dung nghiên cứu của ñề tài ñược trình bày thành năm chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận về gắn kết ñịa ñiểm, sự hài lòng, lòng 

trung thành ñiểm ñến.  

Chương 2: Đề xuất mô hình và giả thuyết nghiên cứu 

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu 

Chương 4: Kết quả nghiên cứu 

Chương 5: Kết luận và hàm ý chính sách 

Cơ sở lý 
thuyết 

Mô hình lý 
thuyết và 
thang ño 

Nghiên 
cứu sơ bộ 

Nghiên 
cứu chính 

thức 

 
Kết quả 
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Chương 1  

CƠ SỞ LÝ LU ẬN VỀ GẮN KẾT ĐỊA ĐIỂM, 

 SỰ HÀI LÒNG, LÒNG TRUNG THÀNH ĐIỂM ĐẾN. 

 

1.1. GẮN KẾT ĐỊA ĐIỂM (GKDD) 

1.1.1. Lý thuyết gắn kết (Attachment Theory)  

1.1.2. Định nghĩa gắn kết với ñịa ñiểm (place attachment)  

Sự gắn kết:  là sự gắn bó về tình cảm hay sự ràng buộc giữa 

một cá nhân ñến một người khác, một sự vật, hiên tượng, hoặc một 

ñịa ñiểm nào ñó. 

Sự gắn kết ðịa ðiểm: Nãm 2007, Bernardo Hernadez ñịnh 

nghĩa sự gắn kết ñịa ñiểm là một mối liên kết tình cảm mà con người 

tạo ra với một khu vực ñặc biệt, nơi mà họ thích và họ cảm thấy thoải 

mái và an toàn.  

1.1.3. Những khía cạnh của gắn kết với ñịa ñiểm (Dimensions of 

Place Attachment)  

1.1.3.1. Đặc trưng ñịa ñiểm (Place Identity) 

Nét ñặc trưng ñịa ñiểm: Nét ñặc trưng ñịa ñiểm là một sự kết 

nối giữa một cá thể và những ñặc tính cụ thể bao gồm những kỉ niệm, 

những giải thích, những ý kiến và những cảm xúc liên quan về những 

ñặc tính tự nhiên của nơi ñó (Proshansky, Fabian, Kaminoff, 1993).  

1.1.3.2. Sự phụ thuộc ñịa ñiểm (Place dependence)  

Mọi người ñánh giá những ñịa ñiểm căn cứ trên các nơi thay 

thế theo cách mà những nơi ñó ñáp ứng nhu cầu chức năng của họ. 

(Brocato, 2006). Trong nghiên cứu này, sự phụ thuộc ñịa ñiểm ñại 

diện cho ý chí và những hành ñộng hoặc các xu hướng hành vi của 

một cá nhân về một ñịa ñiểm (Borden và Schettino, 1979). 
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Hai loại ñánh giá ñược thực hiện khi xác ñịnh sự phụ thuộc ñịa 

ñiểm (1) chất lượng của vị trí hiện tại, và (2) chất lượng của các lựa 

chọn thay thế tương ñối.  

1.1.3.3. Gắn kết tình cảm (Affective Attachment) 

Jorgenson và Stedman (2001) khái niệm gắn kết tình cảm như 

là một sự liên kết tình cảm liên quan ñến một môi trường cụ thể.  

1.1.3.4. Gắn kết xã hội (Social Bonds) 

Khía cạnh cuối cùng của gắn kết ñịa ñiểm là gắn kết xã hội và 

mối quan hệ giữa các cá nhân ở những ñịa ñiểm. Low và Altman 

(1992) ñã nêu bật các khía cạnh xã hội của gắn kết ñịa ñiểm: Địa 

ñiểm là nơi và bối cảnh mà trong ñó diễn ra mối quan hệ giữa các cá 

nhân, cộng ñồng và văn hóa, và nó là những mối quan hệ xã 

hội, không chỉ ñịa ñiểm với tư cách là ñịa ñiểm, mà là người 

dân ñược gắn kết "(p.7).  

1.1.4. Thang ño gắn kết ñịa ñiểm: 

Sự phụ thuộc ñịa ñiểm và ñặc trưng ñịa ñiểm là hai khía cạnh 

ñược sử dụng rộng rãi nhất ñể ño lường sự gắn kết ñịa ñiểm. Từ 

những năm gần ñây (2008 – 2010), các nhà nghiên cứu còn quan tâm 

ñến các nhân tố về tình cảm và xã hội, là những nhân tố hình thành 

nên sự gắn kết ñịa ñiểm (Kyle, Graefe, Manning, 2005).  

1.2. SỰ  HÀI LÒNG: 

“Sự hài lòng là câu trả lời ñầy ñủ của người tiêu dùng. Nó là 

một sự ñánh giá về ñặc ñiểm của sản phẩm hay dịch vụ, hoặc sản 

phẩm và dịch vụ ñem lại một cấp ñộ thỏa mãn trong việc ñáp ứng sự 

tiêu dùng, bao gồm cả cấp ñộ của việc ñáp ứng dưới hay quá mong 

ñợi” (Oliver 1997, trang 13). 
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1.3. LÒNG TRUNG THÀNH ĐIỂM ĐẾN 

1.3.1. Khái niệm: 

 Lòng trung thành ñiểm ñến là một hành vi chọn lựa hoặc 

viếng thăm lặp lại thường xuyên một ñiểm ñến nào ñó.  

Trong nghiên cứu của Bello và Etzel (1985) ñã cho rằng, 

những người có thói quen hàng ngày nhàm chán sẽ tìm kiếm một 

chuyến ñi thú vị với sự kích thích cao, ngược lại những người có 

cuộc sống bận rộn và vội vã thường tìm các môi trường quen thuộc 

có khả năng thư giãn. 

1.3.2. Các mức ñộ của lòng trung thành: 

Lòng trung thành nhận thức:Lòng trung thành nhận thức 

phần lớn chịu ảnh hưởng từ sự ñánh giá ñáp ứng kinh nghiệm của 

người tiêu dùng, ñặc biệt là khả năng nhận thức của một ñợt chào 

bán liên quan ñến giá cả (Evanschitzky Wunderlich, 2006).  

Lòng trung thành cảm xúc :ếu người tiêu dùng có thái ñộ 

thuận lợi với một sản phẩm, họ sẽ phá triển tình cảm trung thành cho 

sản phẩm ñó. Ảnh hưởng khá sâu sắc trong tâm trí người tiêu dùng 

hơn so với nhận thức (Oliver, 1997). 

Lòng trung thành hành vi là ý ñịnh hành vi của người tiêu 

dùng ñể tiếp tục việc sử dụng thương hiệu trong tương lai (Pedersen 

& Nysveen, 2001). 

1.3.3. Thang ño 

Theo Atila Yuksel và cộng sự 2010 thì thang ño lòng trung 

thành gồm 3 cấp ñộ (nhận thức, tình cảm và hành vi) gồm 11 items 

ño lường. 
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Chương 2  

ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH VÀ GI Ả THUY ẾT NGHIÊN C ỨU  

2.1. MỤC TIÊU NGHIÊN C ỨU: 

2.2. MÔ HÌNH NGHIÊN C ỨU ĐỀ XUẤT: 

2.2.1. Gắn kết ñịa ñiểm – biến số ñộc lập 

2.2.1.1.Khái niệm: 

2.2.1.2.Thang ño:  

- Thang ño của Gerard Kyle 2004 

- Thang ño của Brown 2007 

- Thang ño của Raymond 2010 

- Thang ño của Brocato 2006 

- Thang ño của A.Yuksel 2010 

Bài nghiên cứu này áp dụng thang ño của Brown 2007. Tuy 

nhiên, các biến quan sát có thay ñổi ñể phù hợp với ñiều kiện Việt 

Nam nói chung và ĐN nói riêng. Cụ thể như sau: 

Thang ño “Đặc trưng ñịa ñiểm” 

Bảng 2.6: Thang ño ñặc trưng ñịa ñiểm 
STT NHÂN TỐ CÁC HẠNG MỤC ĐO LƯỜNG 

1 PI1 Tôi cảm thấy ĐN là một phần của mình. 
2 PI2 ĐN rất ñặc biệt ñối với tôi 
3 PI3 Tôi rất gắn kết với ĐN 
4 PI4 Sống ở ĐN thể hiện tôi là ai 

5 PI5 ĐN gắn kết với niềm tin của tôi 

Thang ño nhân tố “Sự phụ thuộc ñịa ñiểm”: 

Bảng 2.7: Thang ño sự phụ thuộc ñịa ñiểm 
STT NHÂN TỐ CÁC HẠNG MỤC ĐO LƯỜNG 

1 PD1 ĐN là nơi ñáp ứng tốt nhất nhu cầu của tôi 

2 PD2 Tôi thích ĐN hơn những ñiểm ñến khác 
3 PD3 Không nơi nào khác có thể so sánh với ĐN 

4 
PD4 Tôi sẽ không thay thế nơi khác ñể làm ñiều tôi 

làm ở ĐN. 
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Thang ño nhân tố “Gắn kết tình cảm” 

Bảng 2.8: Thang ño gắn kết tình cảm 
STT NHÂN TỐ CÁC HẠNG MỤC ĐO LƯỜNG  

1 AA1 ĐN rất có ý nghĩa với tôi. 
2 AA2 Tôi yêu ĐN 
3 AA3 Tôi muốn dành nhiều thời gian ở ñây nếu tôi có thể. 
4 AA4 ĐN cho tôi cảm giác rất thân thuộc 

5 AA5 Tôi cảm thấy thích thú khi ở nơi này. 
6 AA6 Tôi cảm thấy hạnh phúc khi ở nơi này. 

Thang ño nhân tố “Gắn kết xã hội” 

Bảng 2.9: Thang ño gắn kết xã hội 
STT NHÂN TỐ CÁC HẠNG MỤC ĐO LƯỜNG  
1 SB1 Tôi có rất nhiều kỷ niệm về ĐN 
2 SB2 Tôi gắn kết ñặc biệt với ĐN và con người ở ñây 
3 SB3 Tôi không nói cho nhiều người về nơi này. 
4 SB4 Tôi sẽ mang con cái ñến ở nơi này. 

2.2.2. Sự hài lòng du khách:  

2.2.2.1.Khái niệm: 

2.2.2.2. Thang ño: 

Nghiên cứu tham khảo thang ño của A.Yuksel 2010  

Bảng 2.11: Thang ño SHL của khách du lịch với ñiểm ñến ĐN 
STT NHÂN TỐ CÁC HẠNG MỤC ĐO LƯỜNG  

1 SA1 Tôi vui vì quyết ñịnh ở lại ĐN 

2 SA2 
Tôi tin tưởng mình ñã làm một việc ñúng khi có một kỳ 

nghỉ ở ĐN 

3 SA3 
Nhìn chung, tôi hài lòng với quyết ñịnh có một kỳ nghỉ  
ở ĐN 

2.2.3. Lòng trung thành ñiểm ñến – biến số phụ thuộc 

2.2.3.1. Khái niệm  

2.2.3.2. Thang ño:  

Nghiên cứu tham khảo thang ño của A.Yuksel 2010.  
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Bảng 2.13: Thang ño lòng trung thành ñiểm ñến ĐN 
Stt Nhân tố Items 

Trung thành nhận thức (Cognitive Loyalty) 

1 
LOY 1 ĐN mang ñến cho tôi chất lượng dịch vụ vượt trội so với 

nơi khác. 

2 LOY 2 Không có ñiểm ñến khác thực hiện tốt hơn ĐN 
3 LOY 3 Nhìn chung chất lượng của ĐN như một ñiểm ñến du lịch. 

4 
LOY 4 Tôi tin rằng ĐN cung cấp nhiều lợi ích hơn so với những 

nơi khác 
Trung thành cảm xúc (Affective Loyalty) 

5 LOY 5 Tôi thích ở lại ĐN. 
6 LOY 6 Tôi cảm thấy tốt hơn khi tôi ở ĐN 

7 LOY 7 Tôi thích ĐN hơn những ñiểm ñến khác 
Trung thành hành vi (Conative Loyalty) 

8 LOY 8 Nếu tôi có cơ hội, tôi sẽ tiếp tục có những kỳ nghỉ ở ĐN. 
9 LOY 9 Tôi coi ĐN là lựa chọn ñầu tiên cho kỳ nghỉ của mình 
10 LOY 10 Tôi sẽ giới thiệu cho người thân/bạn bè của mình về ĐN cho 

chuyến du lịch của họ 
11 LOY 11 Tôi sẽ quay lại ĐN ở những lần nghỉ sắp ñến 

2.2.4. Mô hình nghiên cứu ñề xuất: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sự phụ thuộc ñịa 
ñiểm 

Gắn kết tình cảm 

Đặc trưng ñịa ñiểm 

Sự hài lòng 

Trung thành nhận thức 

Trung 
thành hành 

vi 

Trung thành cảm xúc 

Gắn kết xã hội 
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2.3. GIẢ THUY ẾT NGHIÊN C ỨU:  

2.3.1. Cơ sở của giả thuyết: 

2.3.1.1.Gắn kết ñịa ñiểm và sự hài lòng: 

2.3.1.2. Gắn kết ñịa ñiểm và lòng trung thành; gắn kết ñịa ñiểm, sự 

hài lòng và lòng trung thành:  

2.3.2. Phát biểu giả thuyết: 

H1a,b,c,d: Đặc trưng ñịa ñiểm, sự phụ thuộc ñịa ñiểm, gắn kết 

tình cảm, gắn kết xã hội ảnh hưởng tích cực ñến sự hài lòng của 

khách du lịch nội ñịa ñến ĐN. 

H2a,b,c,d: Đặc trưng ñịa ñiểm, sự phụ thuộc ñịa ñiểm, gắn kết 

tình cảm, gắn kết xã hội ảnh hưởng tích cực và ñáng kể ñến lòng 

trung thành nhận thức của khách du lịch nội ñịa ñến ĐN. 

H2e,f,g,h: Đặc trưng ñịa ñiểm, sự phụ thuộc ñịa ñiểm, gắn kết 

tình cảm, gắn kết xã hội ảnh hưởng tích cực và ñáng kể ñến lòng 

trung thành cảm xúc của khách du lịch nội ñịa ñến ĐN. 

H3a: Mức ñộ và tính chất của GKDD ảnh hưởng gián tiếp ñến 

LTT nhận thức thông qua SHL của khách du lịch ñến ĐN. 

H3b: Mức ñộ và tính chất của GKDD ảnh hưởng gián tiếp ñến 

LTT tình cảm thông qua SHL của khách du lịch ñến ĐN.  

H3c: Mức ñộ và tính chất của GKDD ảnh hưởng gián tiếp ñến 

LTT hành vi thông qua SHL của khách du lịch ñến ĐN. 

H4: Lòng trung thành nhận thức quyết ñịnh lòng trung thành 

cảm xúc, sự trung thành hành vi khẳng ñịnh kết hợp giữa lòng trung 

thành nhận thức và lòng trung thành cảm xúc. 
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Chương 3 

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. THIẾT K Ế NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Quy trình nghiên cứu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2. Phương pháp nghiên cứu 

3.1.2.1.Nghiên cứu ñịnh tính: 

3.1.2.2. Nghiên cứu sơ bộ ñịnh lượng:  

3.1.2.3. Nghiên cứu chính thức: 

3.1.3.  Phương pháp chọn mẫu: 

Mẫu ñược chọn theo phương pháp thuận tiện. Kích thước mẫu: 350. 

 
Cơ sở lý thuyết 

Thang ño  
Lần 1  

(ban ñầu) 

Nghiên cứu khám phá (ñịnh 
tính) 
Phương pháp luận: thảo 
luận nhóm. 

Thang ño  
Lần 2 

Nghiên cứu ñịnh lượng sơ 
bộ (n= 100) 

Kết quả nghiên cứu: 
- Kết quả kiểm ñịnh thang ño về GKDD 
- Kiểm ñịnh mô hình nghiên cứu 
- Kiểm ñịnh giả thuyết nghiên cứu. 
- Tổng hợp kết quả nghiên cứu và các ñề xuất. 

Cronbach’s Alpha 

Phân tích nhân tố EFA 

Thang ño  
Hoàn chỉnh 

Nghiên cứu chính thức (n = 350) 

Loại các biến có hệ số tương quan 
với biến tổng nhỏ 
Kiểm tra hệ số Alpha 

Loại các biến có trọng số EFA nhỏ 
Kiểm tra yếu tố trích ñược 
Kiểm tra phương sai trích ñược. 
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3.1.4. Xây dựng bản câu hỏi: 

3.1.4.1. Cấu trúc bản câu hỏi 

3.1.4.2. Bản câu hỏi: 

3.1.5. Phương pháp phân tích dữ liệu và ñánh giá thang ño: 

3.1.5.1. Thống kê mô tả: 

3.1.5.2. Phân tích hệ số tin cậy Cronbach’s Anpha: 

Những biến có hệ số tương quan biến tổng (item-total 

correlation) nhỏ hơn 0.3 sẽ bị loại. Thông thường, thang ño có 

Cronbach alpha từ 0.7 ñến 0.8 là sử dụng ñược. Thang ño có hệ số 

Cronbach alpha từ 0.6 trở lên là có thể sử dụng ñược trong trường 

hợp khái niệm ñang nghiên cứu mới. 

3.1.5.3. Phân tích nhân tố khám phá – EFA 

Phân tích nhân tố khám phá là kỹ thuật ñược sử dụng nhằm 

thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu. Phương pháp này rất có ích cho việc 

xác ñịnh các tập hợp biến cần thiết cho vấn ñề nghiên cứu và ñược 

sử dụng ñể tìm mối quan hệ giữa các biến với nhau. 

Một số tiêu chuẩn ñánh giá: 

- Trị số KMO (Kaiser-Meyer – Olkin) ≥0,5 và mức ý nghĩa 

của kiểm ñịnh Barlett căn cứ trên giá trị  Sig ≤ 0,05 

- Đại lượng eigenvalue >1. 

- Tổng phương sai trích ≥50% 

- Hệ số tải nhân tố (Factor loading) ≥0,5. 

- Khác biệt hệ số tải nhân tố của một biến quan sát giữa các 

nhân tố ≥0,3 ñể ñảm bảo giá trị phân biệt giữa các nhân tố. 

3.1.5.4. Phân tích nhân tố khẳng ñịnh CFA: 

Mô hình thích hợp với dữ liệu thị trường khi Chi-Square có P-

value > 0.05; các giá trị GFI, TLI, CFI ≥ 0.9 (Bentler & Bonett, 

1980); RMSEA <0.08. 



12 

3.1.5.5. Đánh giá ñộ phù hợp của mô hình bằng mô hình cấu trúc 

tuyến tính (SEM) 

3.2. TIỀN KI ỂM ĐỊNH THANG ĐO GẮN KẾT ĐỊA ĐIỂM, SỰ 

HÀI LÒNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH ĐIỂM ĐẾN. 

3.2.1. Đánh giá thang ño bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Anpha: 

3.2.1.1.Cronbach’s Anpha cho thang ño gắn kết ñịa ñiểm: 

Các biến quan sát ñều ñạt yêu cầu trừ biến PI5 (hệ số tương 

quan biến tổng  = 0,172 < 0,3). Vì vậy, ta giữ lại các biến và chỉ loại 

bỏ biến PI5 trong nghiên cứu chính thức. 

3.2.1.2. Cronbach’s Anpha thang ño sự hài lòng và lòng trung 

thành du khách: 

Hệ số Cronbach alpha của thang ño SHL và LTT khá cao, hệ 

số tương quan biến-tổng cũng rất cao nên các biến quan sát của hai 

thang ño này ñều giữ nguyên cho phân tích EFA. 

3.2.2. Đánh giá thang ño bằng phân tích nhân tố khám phá EFA: 

- Thang ño gắn kết ñịa ñiểm: 

Ta thấy KMO= 0,839 (>0,5), các hệ số tải của các nhân tố ñều 

lớn hơn 0,5; Sig của kiểm ñịnh Barlett = 0,000 (<0,05), tổng phương 

sai trích = 70,272 nên kết quả EFA phù hợp. 

- Thang ño sự hài lòng: 

Ta thấy KMO= 0,631(>0,5), các hệ số tải ñều >0,5; Sig của 

kiểm ñịnh Barlett = 0,000 (<0,05), tổng phương sai trích = 77,253 

nên kết quả EFA phù hợp. 

- Thang ño lòng trung thành: 

Ta thấy KMO= 0,872 (>0,5), ), các hệ số tải ñều >0,5, Sig của 

kiểm ñịnh Barlett = 0,000 (<0,05), tổng phương sai trích = 77.608 

nên kết quả EFA phù hợp. 

3.3. NGHIÊN CỨU CHÍNH TH ỨC 
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Chương 4 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

4.1. GIỚI THI ỆU 

4.2. MÔ TẢ MẪU 

4.2.1. Thông tin về nhân khẩu học: 

4.2.2. Hành vi của du khách nội ñịa khi ñến du lịch ĐN: 

4.2.2.1. Số lần, mục ñích, ñi du lịch cùng ai ñến ĐN: 

4.2.2.2. Cách tiếp cận nguồn thông tin về ñiểm ñến ĐN: 

4.2.2.3. Lý do chọn ĐN du lịch: 

Khi lần lượt hỏi 321 du khách thì có 151 lần gặp câu trả lời họ 

ñến ĐN vì nơi ñây có nhiều danh lam thắng cảnh (47,6%); phù hợp 

với sở thích cá nhân (40,7%); ĐN là nơi nghỉ ngơi giải trí thuận tiện 

(29,3%); 16,4% chọn ĐN vì nơi ñây có nhiều món ăn vùng miền hấp 

dẫn; 15,1% là nơi ñây phù hợp với sức khỏe; chất lượng dịch vụ lưu 

trú tốt (14,5%), ñịa ñiểm có nhiều hoạt ñộng thể thao (5,7%). 

4.2.2.4. Thời gian lưu trú của du khách 

4.2.3. Đánh giá của khách du lịch ñối với ñiểm ñến ĐN 

4.2.3.1.Đánh giá các yếu tố du khách quan tâm khi lựa chọn DD 

Theo kết quả khảo sát, các yếu tố ñược khách du lịch nội ñịa 

rất quan tâm khi lựa chọn ñiểm ñến du lịch có thể kể ñến là: an ninh 

trật tự xã hội, phong cảnh thiên nhiên, giá cả và các loại phí dịch 

vụ,ñiều kiện khí hậu, chất lượng các dịch vụ liên quan, sự thân thiện 

của người dân ñịa phương. 

Một số yếu tố du khách ít quan tâm hơn khi lựa chọn ñiểm 

ñến: Sự sẵn có của các tour du lịch; các cơ sở nghỉ dưỡng, lưu trú; 

dịch vụ vui chơi giải trí cho trẻ em; cơ hội mua sắm, quà lưu niệm.  

4.2.3.2. Đánh giá của du khách sau khi ñến ĐN 

Theo kết quả khảo sát, hầu hết khách du lịch nội ñịa sau khi ñến 
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ĐN quan tâm chủ yếu ñến các yếu tố thuộc về tự nhiên như: Bãi biển 

ñẹp; phong cảnh thiên nhiên ña dạng; môi trường trong lành; ñường 

sá thông thoáng. Bên cạnh ñó, các yếu tố: an ninh trật tự tốt; là ñiểm 

ñến hấp dẫn cho các hội nghị lớn; có nhiều khả năng mua sắm hàng 

hóa; các dịch vụ liên quan sẵn có; chất lượng dịch vụ lưu trú, nghỉ 

dưỡng tốt cũng ñược các du khách ñánh giá cao sau khi ñến ĐN. 

4.3. KẾT QUẢ KI ỂM ĐỊNH THANG ĐO 

4.3.1. Đánh giá thang ño bằng hệ số tin cậy Cronbach’s alpha: 

Tất cả các biến quan sát ñều có hệ số tương quan biến tổng lớn 

hơn 0,3. Ngoài ra hệ số Cronbach’s Alpha của tất cả các thành phần 

trong mô hình ñều lớn hơn 0,8 (Riêng thang ño gắn kết xã hội có 

biến SB3 có hệ số tương quan với biến tổng <0,3 nên biến SB3 bị 

loại trong phân tích nhân tố khám phá, lúc này thang ño có hệ số 

Cronbach’s Alpha bằng 0,761).  

4.3.2. Đánh giá thang ño bằng phân tích nhân tố khám phá EFA: 

4.3.2.1. Kết quả thang ño sự gắn kết ñịa ñiểm: 

a. Kết quả phân tích lần thứ nhất: 

Trị số KMO bằng 0,883 (>0,5) với mức ý nghĩa của kiểm ñịnh 

Barlett’s nhỏ hơn 0,05 (Sig = 0,000), chứng tỏ kết quả phân tích 

nhân tố khám phá là phù hợp. Tổng phương sai trích >50% (69,464) 

ðạt yêu cầu. 

Tất cả các biến quan sát ñều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5. 

Tuy nhiên biến PI5 có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5 nhưng khác biệt 

giữa các nhân tố của biến này lại nhỏ hơn 0,3, tức là không ñảm bảo 

giá trị phân biệt giữa các nhân tố nên biến PI5 bị loại khỏi phân tích.  

b. Kết quả phân tích lần thứ hai: 

Trị số KMO = 0,878 (>0,5) với mức ý nghĩa của kiểm ñịnh 

Barlett’s nhỏ hơn 0,05 (Sig = 0,000), chứng tỏ kết quả phân tích 
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nhân tố khám phá là phù hợp. Tổng phương sai trích là 70,376 

(>50%) ðạt yêu cầu.  

Tất cả các biến quan sát ðều có hệ số tải nhân tố >0,5 và khác 

biệt hệ số tải nhân tố giữa các nhân tố của những biến này ðều lớn 

hõn 0,3 nên kết quả phân tích nhân tố khám phá ðýợc chấp nhận. 

4.3.2.2. Kết quả thang ño sự hài lòng: 

Trị số KMO bằng 0,703 (>0,5) với mức ý nghĩa của kiểm ñịnh 

Barlett’s < 0,05 (Sig = 0,000), kết quả phân tích nhân tố khám phá là 

phù hợp. Tổng phương sai trích >50% (83,363) ðạt yêu cầu. 

4.3.2.3. Kết quả thang ño lòng trung thành ñiểm ñến (LTTDD): 

a. Phân tích nhân tố lần 1 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần thứ nhất cho thấy, trị 

số KMO bằng 0,887 (>0,5) với mức ý nghĩa của kiểm ñịnh Barlett’s 

nhỏ hơn 0,05 (Sig = 0,000), chứng tỏ kết quả phân tích nhân tố khám 

phá là phù hợp. Tổng phương sai trích >50% (69,767) ðạt yêu cầu. 

Tất cả các biến quan sát ñều có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5. 

Tuy nhiên biến LOY8 và LOY9 có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,5 

nhưng khác biệt giữa các nhân tố của biến này lại nhỏ hơn 0,3, tức là 

không ñảm bảo giá trị phân biệt giữa các nhân tố nên biến này bị loại 

khỏi phân tích.. 

b. Phân tích nhân tố lần 2 

Trị số KMO = 0,858 (>0,5) với mức ý nghĩa của kiểm ñịnh 

Barlett’s < 0,05 (Sig = 0,000), chứng tỏ kết quả phân tích nhân tố 

khám phá là phù hợp. Tổng phương sai trích là 71,930 (>50%) ðạt 

yêu cầu. Tất cả các biến quan sát ðều có hệ số tải nhân tố >0,5 và 

khác biệt hệ số tải nhân tố giữa các nhân tố của những biến này ðều 

> 0,3 nên kết quả phân tích nhân tố khám phá ðýợc chấp nhận. 
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4.3.3. Kiểm ñịnh thang ño bằng phân tích CFA 

Kết quả CFA của mô hình ñược trình bày trong hình 4.1.  

 
Hình 4.1: Kết quả phân tích nhân tố khẳng ñịnh (CFA) 
- Mức ñộ phù hợp chung của mô hình: 
Mô hình này có 356 bậc tự do, chi -square = 661,204 với giá 

trị p = 0,000; Chi-square/df=1,857 (<2); các chỉ tiêu khác cho thấy 
mô hình phù hợp với dữ liệu thị trường (CFI = 0,938 ; TLI = 0,929; 
RMSEA = 0,52 (<0,08). 

- Giá tr ị hội tụ: 
Các trọng số (chuẩn hóa) ñều >0,5 và các trọng số chưa chuẩn 

hóa ñều có ý nghĩa thống kê (P<0,05) theo Gerbring & Anderson 
(1988) nên các biến quan sát ñạt ñược giá trị hội tụ. 

- Giá tr ị phân biệt 
Hệ số tương quan giữa các khái niệm thành phần của khái 

niệm lớn ñều <1 nên các khái niệm ñạt ñược giá trị phân biệt. 
- Tính ñơn hướng 
Mô hình ño lường phù hợp với dữ liệu thị trường và không có 

tương quan giữa các sai số ño lường nên ñạt ñược tính ñơn hướng. 
- Hệ số tin cậy tổng hợp và phương sai trích 
Kết quả phân tích cho thấy các khái niệm nghiên cứu ñều ñạt 

yêu cầu về giá trị và ñộ tin cậy. 
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4.3.4. Hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Các giả thuyết nghiên cứu: 

H1a,b,c,d: Đặc trưng ñịa ñiểm, sự phụ thuộc ñịa ñiểm, gắn kết 

tình cảm, gắn kết xã hội ảnh hưởng tích cực ñến sự hài lòng của 

khách du lịch nội ñịa ñến ĐN. 

H2a,b,c,d: Đặc trưng ñịa ñiểm, sự phụ thuộc ñịa ñiểm, gắn kết 

tình cảm, gắn kết xã hội ảnh hưởng tích cực và ñáng kể ñến lòng 

trung thành thái ñộ của khách du lịch nội ñịa ñến ĐN. 

H3a: Mức ñộ và tính chất của GKDD ảnh hưởng gián tiếp ñến 

LTT thái ñộ thông qua SHL của khách du lịch nội ñịa ñến ĐN. 

H3c: Mức ñộ và tính chất của GKDD ảnh hưởng gián tiếp ñến 

LTT thái ñộ thông qua SHL của khách du lịch nội ñịa ñến ĐN. 

H4: Lòng trung thành thái ñộ có ảnh hưởng tích cực ñến lòng 

trung thành hành vi. 

 

 
 
 

Đặc trưng ñịa ñiểm 

Sự phụ thuộc  ñịa 
ñiểm 

Gắn kết tình cảm 

Gắn kết xã hội 

Sự hài lòng 

Lòng trung thành thái 
ñộ 

Lòng trung thành hành vi 
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4.4. KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH NGHIÊN C ỨU 

 
Hình 4.2: Phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) lần 1 

Theo kết quả ước lượng ñầu tiên, chỉ số Chi-quare/df = 2,112 

(<0,3), CFI =0,917; TLI=0,907; RMSEA=0,59 có thể nói mô hình 

phù hợp với dữ liệu thị trường. Tuy nhiên các giá trị P>0,05 ở mối 

quan hệ giữa PD và LOYTD, SB và SA, SB và LOYTD. Bên cạnh 

ñó, nhìn vào chỉ số MI, ta tiến hành loại bỏ 2 biến quan sát LOY2 và 

LOY6, có mối tương quan giữa LOY 5 và LOY7. Mô hình SEM 

ñược ñiều chỉnh như hình 4.3. 

 

Hình 4.3: Kết quả ước lượng của mô hình SEM lần 2 
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Ở mô hình 4.3 phù hợp với dữ liệu thị trường vì Chi-

square/df=1,947 (<0,2); TLI = 0,922; CFI = 0,931 (>0,9), 

RMSEA=0,054 (<0,08). 

4.5. KIỂM ĐỊNH GI Ả THUY ẾT NGHIÊN C ỨU 

Qua quá trình phân tích mô hình cấu trúc tuyến tính SEM, 

ñánh giá mức ñộ phù hợp chung của mô hình, tác giả ñã loại bỏ 4 giả 

thuyết vì không có ý nghĩa thống kê ở ñộ tin cậy 90%, gồm: H1d, 

H2b, H2c, H2d. 

Như vậy, mô hình lý thuyết còn 7 giả thuyết ñược chấp nhận: 

H1a: Đặc trưng ñịa ñiểm ảnh hưởng tích cực ñến sự hài lòng 

của khách du lịch nội ñịa ñến ĐN. 

Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố ñặc 

trưng ñịa ñiểm và sự hài lòng của khách du lịch nội ñịa ñến ĐN là 

0,500 và thuận chiều với mức ý nghĩa thống kê P-value=0,039 <0,05. 

Vì vậy tác giả có thể kết luận giả thuyết H1a ñược chấp nhận 

H1b: Sự phụ thuộc ñịa ñiểm ảnh hưởng tích cực ñến sự hài 

lòng của khách du lịch nội ñịa ñến ĐN. 

Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố sự phụ 

thuộc ñịa ñiểm và sự hài lòng của khách du lịch nội ñịa ñến ĐN là 

0,231 và thuận chiều với mức ý nghĩa thống kê P-value=0,047<0,05. 

Giả thuyết H1b ñược chấp nhận 

H1c:  Gắn kết tình cảm ảnh hưởng tích cực ñến sự hài lòng 

của khách du lịch nội ñịa ñến ĐN. 

Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố gắn kết 

tình cảm và sự hài lòng của khách du lịch nội ñịa ñến ĐN là 0,604 và 

thuận chiều với mức ý nghĩa thống kê P-value=0,000 <0,05. Giả 

thuyết H1c ñược chấp nhận. 

H2a: Đặc trưng ñịa ñiểm ảnh hưởng tích cực và ñáng kể ñến 

lòng trung thành thái ñộ của khách du lịch nội ñịa ñến ĐN. 
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Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa nhân tố ñặc 

trưng ñịa ñiểm và lòng trung thành thái ñộ của khách du lịch nội ñịa 

ñến ĐN là 1,196 và thuận chiều với mức ý nghĩa thống kê P-

value=0,000 <0,05. Vì vậy tác giả có thể kết luận giả thuyết H2a 

ñược chấp nhận. 

H3a: Mức ñộ và tính chất của gắn kết ñịa ñiểm ảnh hưởng 

gián tiếp ñến lòng trung thành thái ñộ thông qua sự hài lòng của 

khách du lịch nội ñịa ñến ĐN. 

Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa gắn kết ñịa ñiểm 

ảnh hưởng gián tiếp ñến lòng trung thành thái ñộ thông qua sự hài 

lòng của khách du lịch nội ñịa ñến ĐN là 0,071 và thuận chiều với 

mức ý nghĩa thống kê P-value=0,044 <0,05. Vì vậy tác giả có thể kết 

luận giả thuyết H3a ñược chấp nhận. 

H3c: Mức ñộ và tính chất của gắn kết ñịa ñiểm ảnh hưởng 

gián tiếp ñến lòng trung thành hành vi thông qua sự hài lòng của 

khách của khách du lịch nội ñịa ñến ĐN.  

Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ giữa gắn kết ñịa ñiểm 

ảnh hưởng gián tiếp ñến lòng trung thành hành vi thông qua sự hài 

lòng của khách du lịch nội ñịa ñến ĐN là 0,028 và thuận chiều với 

mức ý nghĩa thống kê P-value=0,000 <0,05. Vì vậy tác giả có thể kết 

luận giả thuyết H3c ñược chấp nhận. 

H4: Lòng trung thành thái ñộ có ảnh hưởng tích cực ñến lòng 

trung thành hành vi. 

Kết quả ước lượng cho thấy mối quan hệ lòng trung thành thái 

ñộ và lòng trung thành hành vi của khách du lịch nội ñịa ñến ĐN là 

0,476 và thuận chiều với mức ý nghĩa thống kê P-value=0,000 <0,05. 

Vì vậy tác giả có thể kết luận giả thuyết H4 ñược chấp nhận. 
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Chương 5 

KẾT LU ẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

5.1. GIỚI THI ỆU 

5.2. KẾT LU ẬN 

Dựa vào mô hình lý thuyết và thang ño ban ñầu ñược xây 

dựng trên cơ sở lý thuyết và kết quả của các nghiên cứu trước của 

các tác giả trên thế giới, tác giả sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm ñể 

ñiều chỉnh thang ño cho phù hợp với ñiều kiện nghiên cứu ở Việt 

Nam nói chung và ĐN nói riêng, rồi sau ñó tiến hành thu thập dữ 

liệu. Dữ liệu sau khi thu thập ñược kiểm tra bằng hệ số tin cậy 

Cronbach’s Alpha, kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá EFA, phân 

tích nhân tố khẳng ñịnh CFA, kiểm ñịnh mô hình nghiên cứu bằng 

phân tích cấu trúc tuyến tính SEM. 

5.3. KẾT QUẢ CHÍNH VÀ ĐÓNG GÓP CỦA NGHIÊN C ỨU: 

Kết quả nghiên cứu gồm hai nội dung chính: phương pháp 

nghiên cứu và mô hình lý thuyết. 

- Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu ñóng góp vào thang ño 

gắn kết ñịa ñiểm, sự hài lòng, lòng trung thành của khách du lịch nội 

ñịa ñến ĐN nói riêng các ñiểm ñến ở Việt Nam nói riêng. 

- Mô hình lý thuyết: Sau khi sử dụng phương pháp nghiên cứu 

ñịnh tính và ñịnh lượng ñể xác ñịnh các nhân tố của mô hình lý 

thuyết ban ñầu. Nhưng sau khi tiến hành phân tích hệ số tin cậy 

Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố khám phá, phân tích nhân tố 

khẳng ñịnh thì có một số biến quan sát bị loại bỏ ñó là PI5, SB3, 

LOY2, LOY5, LOY8, LOY9). Đối với sự hài lòng của khách du lịch 

nội ñịa ñến ĐN thì có 3 nhân tố tác ñộng thuận chiều ñó là gắn kết 

tình cảm, ñặc trưng ñịa ñiểm, sự phụ thuộc ñịa ñiểm, các nhân tố này 

tác ñộng khá mạnh ñến sự hài lòng của du khách với các ước lượng 
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mối quan hệ lần lượt là: 0,604; 0,500; 0,231. Khi du khách hài lòng, 

họ sẽ có nhưng phản ứng  ñáp lại, hay nói cách khác là ảnh hưởng 

ñến lòng trung thành (thái ñộ và hành vi) với các ước lượng mối 

quan hệ lần lượt là 0,071; 0,208. Tuy rằng mối quan hệ này không 

mạnh, tuy nhiên có ảnh hưởng thuận chiều, và góp phần không nhỏ 

ñến lượng khách tiềm năng sau này. 

5.4. HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

Trên cơ sở mục tiêu nghiên cứu, kết quả khảo sát (ñặc biệt là 

phần câu hỏi mở) và một số vấn ñề còn tồn tại của ngành du lịch 

thành phố. Việc khai thác thị trường khách nội ñịa cần tập trung vào 

một số ñiểm sau: 

5.4.1. Sản phẩm du lịch 

Cần triển khai những chương trình và giá cả phù hợp cho từng 

loại ñối tượng du khách như: chương trình cho khách có thu nhập 

cao, khách có thu nhập thấp, người về hưu, học sinh sinh viên… 

Sản phẩm du lịch của ĐN hiện ñang chịu sự cạnh tranh quyết 

liệt với các ñịa phương lân cận và khu vực. Do ñó, ĐN cần chủ ñộng 

hoàn thiện cơ sở hạ tầng du lịch, thu hút các dự án ñầu tư lớn (du 

khách ñánh giá rất quan tâm ñến ĐN là nơi hấp dẫn cho các hội nghị 

lớn), nhằm khai thác tốt hơn tiềm năng du lịch của Thành phố.  

Du lịch ĐN cần tập trung và phát huy việc xây dựng hình ảnh 

của mình như là một ñiểm ñến dựa trên những tiềm năng sẵn có như 

núi, biển (du khách ñánh giá rất cao lợi thế của ĐN là bãi biển ñẹp, 

phong cảnh thiên nhiên ña dạng…) nhằm tạo ñược “nét ñặc trưng ñịa 

ñiểm” riêng, khi ñó sẽ ảnh hưởng ñến cảm nhận của du khách, từ ñó 

ảnh hưởng ñến sự hài lòng và lòng trung thành của du khách.  

Bên cạnh ñó, theo ñánh giá của du khách các dịch vụ vui chơi 

giải trí  ở ĐN còn hạn chế, du lịch ĐN cần chú ý hơn trong việc ñầu 
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tư các dịch vụ vui chơi giải trí, ñặc biệt là các dịch vụ vào ban ñêm. 

5.4.2. Tuyên truyền, quảng bá du lịch 

Đa dạng hóa các kênh thông tin cho du khách, ñặc biệt là kênh 

truyền hình, báo chí, internet, cần phải cập nhật thông tin kịp thời về 

các ñịa ñiểm du lịch, các sự kiện, lễ hội …  

Đổi mới các nội dung thông tin quảng bá về ñiểm ñến ĐN, tập 

trung vào quảng bá lợi thế, thế mạnh của ĐN về phát triển du lịch: 

phong cảnh thiên nhiên (biển, núi, sông, rừng); môi trường du lịch 

(an ninh trật tự xã hội tốt, người dân ñịa phương thân thiện, môi 

trường trong lành); các di tích lịch sử và di sản văn hóa hấp dẫn (Bà 

Nà - Suối Mơ, Cảng Tiên Sa, Bãi Bụt, Chùa Linh Ứng, khu danh 

thắng Ngũ Hành Sơn,...). 

5.4.3. Đầu tư phát tri ển du lịch 

Đẩy mạnh ñầu tư và nâng cấp các ñiểm ñến như khu du lịch 

Bà Nà, khu du lịch Sơn Trà, khu danh thắng Ngũ Hành Sơn nhằm tạo 

lợi thế cạnh tranh của du lịch ĐN so với các ñiểm ñến du lịch khác.  

Hình thành các khu mua sắm tập trung với các phương thức 

mua hàng và thanh toán hiện ñại, tiện lợi cho du khách.  

Cung cấp các dịch vụ vui chơi giải trí tại một số khu vực tập 

trung ở trung tâm Thành phố; hình thành các khu bán hàng lưu niệm, 

giải trí và các dịch vụ phục vụ du khách khu vực ven biển.  

Ngoài ra, cần chú trọng nhiều hơn nữa vào công tác ñảm bảo 

môi trường du lịch. Đặc biệt cần xử lý nghiêm nạn chèo kéo du 

khách tại các sân bay, ga xe lửa, bến xe hay tại các ñịa ñiểm du lịch 

nhằm tạo ấn tượng tốt ñối với du khách khi có dịp ñến hay quay trở 

lại nơi ñây. 
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5.5. THẢO LUẬN 

5.5.1. Hạn chế của nghiên cứu 

Nghiên cứu còn gặp hạn chế về mẫu nghiên cứu, gồm: (1) 

Phương pháp lấy mẫu (thep phương pháp thuận tiện nên tính ñại diện 

thấp, khả năng tổng quát hóa cho tổng thể chưa cao); (2) kích cỡ mẫu; 

(3) phạm vi nghiên cứu (mới chỉ nghiên cứu khách du lịch nội ñịa). 

Thang ño ñược lấy từ nước ngoài, nên từ ngữ ñược dịch thuật 

cho phù hợp với người Vi ệt Nam còn khó hiểu, cần phải có sự giải 

thích từ người phỏng vấn. 

5.5.2. Hướng phát triển của nghiên cứu 

- Những nghiên cứu sau có thể mở rộng phạm vi nghiên cứu 

ở các vùng miền khác nhau của Việt Nam, hoặc mở rộng phạm vi 

sang ñối tượng khách du lịch quốc tế ñến ĐN. 

- Những nghiên cứu sau có thể nghiên cứu về các yếu tố ảnh 

hưởng ñến sự gắn kết ñịa ñiểm của khách du lịch dựa vào một số giả 

thuyết ñã ñược nghiên cứu trong bài nghiên cứu này. 

- Những nghiên cứu sau cũng có thể nghiên cứu ảnh hưởng 

của từng thành phần của sự gắn kết ñến các thành phần của lòng 

trung thành ñiểm ñến. 

- Những nghiên cứu sau cũng có thể nghiên cứu ảnh hưởng 

của gắn kết ñịa ñiểm ñến lòng trung thành không thông qua biến 

trung gian là sự hài lòng. 

 


