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MỞ ĐẦU 
 
1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu  

Đà Nẵng là thành phố trọng điểm của vùng kinh tế miền Trung 
và Tây Nguyên, được coi là một điểm đến du lịch với những yếu tố 
hấp dẫn không chỉ với du khách nội địa mà cả du khách quốc tế.  

Những năm gần đây, mặc dầu du khách đến Đà Nẵng tăng liên 
tục nhưng tính riêng đối tượng khách nội địa mới chỉ chiếm một tỷ lệ 
thấp trong lượng du khách nội địa của cả nước, mức tỷ lệ này tăng 
lên qua các năm tuy nhiên không đáng kể. Năm 2013 tỷ lệ này chỉ ở 
mức 6.7% so với cả nước. 

Với tiềm năng và sự phát triển vô cùng lớn của du lịch Đà 
Nẵng hiện nay, cùng với mục tiêu phát triển du lịch thành nền kinh tế 
mũi nhọn của thành phố đến năm 2020 và là trung tâm du lịch lớn 
nhất của cả nước, việc nâng cao hình ảnh điểm đến, xây dựng quảng 
bá hình ảnh, thu hút khách du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh 
của du lịch Đà Nẵng là hết sức cần thiết và cấp bách. Vì vậy việc thu 
thập những thông tin đánh giá khách quan về hình ảnh của khách du 
lịch nội địa đến với thành phố Đà Nẵng hay đo lường hình ảnh điểm 
đến Đà Nẵng là rất quan trọng, luận văn với những đo lường thực tế 
hình ảnh điểm đến Đà Nẵng là nguồn tư liệu thật sự cần thiết cho các 
cấp quản lý nhằm thực hiện các chính sách cho hoạt động của du lịch 
Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay. 
2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu này có những mục tiêu chính: 
ü Đo lường hình ảnh tổng thể của điểm đến Đà Nẵng và các 

thuộc tính của nó. 
ü Đo lường sự tác động của các thuộc tính đến hình ảnh tổng 

thể của điểm đến Đà Nẵng. 
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ü Đề xuất những hàm ý nhằm cải thiện và nâng cao hình ảnh 
điểm đến, thu hút khách du lịch nội địa đến với Đà Nẵng.  

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
Đối tượng nghiên cứu: những thuộc tính cơ bản và các mối quan 

hệ giữa chúng với hình ảnh điểm đến. 
Giới hạn khách thể nghiên cứu của đề tài: khách du lịch nội địa 

đến điểm đến là thành phố Đà Nẵng. 
Thời gian nghiên cứu và thu thập dữ liệu: 11/2013 đến 5/2014. 

4. Phương pháp nghiên cứu 
Nghiên cứu định tính được sử dụng thông qua công cụ phỏng 

vấn chuyên gia để xây dựng mô hình, xây dựng giả thuyết nghiên 
cứu và xây dựng thang đo lường.  

Nghiên cứu định lượng gồm phỏng vấn du khách để thu thập dữ 
liệu sơ cấp và phân tích thống kê với hai phương pháp chính là phân 
tích nhân tố và phân tích hồi quy. 
5. Bố cục của đề tài 

Chương 1: Cơ sở lý luận trong nghiên cứu hình ảnh điểm đến du 
lịch. 

Chương 2: Mô hình và phương pháp nghiên cứu. 
Chương 3: Kết quả nghiên cứu.  
Chương 4: Kết luận và hàm ý chính sách. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu  



3 

CHƯƠNG 1 
CƠ SỞ LÝ LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU  

HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH 
 
1.1. TỔNG QUAN VỀ DU LỊCH 

1.1.1. Khái niệm về du lịch 
Du lịch là các hoạt động của con người liên quan đến việc dịch 

chuyển tạm thời của con người đến một điểm đến nào đó bên ngoài 
nơi mà họ sống và làm việc thường xuyên cho mục đích giải trí, kinh 
doanh và các mục đích khác Pike (2008). 

1.1.2. Sản phẩm du lịch 
Sản phẩm du lịch có thể bao gồm những vật hữu hình và các 

dịch vụ. Sản phẩm du lịch được hiểu như là bất kì thứ gì mà khách 
du lịch tiêu thụ hay là những gì mà hệ thống du lịch tạo ra để thỏa 
mãn nhu cầu khách du lịch. 

1.1.3. Khách du lịch 
Theo Pháp lệnh du lịch của Việt Nam ban hành năm 1999: 

Khách du lịch bao gồm khách du lịch nội địa và khách du lịch quốc 
tế. Khách du lịch nội địa là công dân Việt Nam và người nước ngoài 
cư trú tại Việt Nam đi du lịch trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 
Khách du lịch quốc tế là người định cư ở nước ngoài vào Việt Nam 
du lịch và người cư trú tại Việt Nam ra nước ngoài du lịch. 

1.1.4. Điểm đến du lịch 
Theo Rubies (2001): Điểm đến là một khu vực địa lý trong đó 

chứa đựng một nhóm các nguồn lực về du lịch và các yếu tố thu hút, 
cơ sở hạ tầng, thiết bị, các nhà cung cấp dịch vụ, các lĩnh vực hỗ trợ 
khác và các tổ chức quản lý mà họ tương tác và phối hợp các hoạt 
động để cung cấp cho du khách các trải nghiệm họ mong đợi tại 
điểm đến mà họ lựa chọn. 
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1.2. HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN 
1.2.1. Các nghiên cứu về hình ảnh điểm đến 
Từ sau năm 1990, các nghiên cứu về hình ảnh điểm đến có 

phần được mở rộng và chuyên sâu hơn. Bên cạnh kỹ thuật nghiên 
cứu theo kiểu có cấu trúc, sử dụng bảng câu hỏi với câu hỏi đóng của 
Pearce (1982), Crompton & Duray (1985), Phelps (1986)…là nghiên 
cứu phi cấu trúc (Reilly, 1990) với cách thiết kế bảng câu hỏi mở cho 
phép đáp viên trả lời theo suy nghĩ khách quan của mình hơn. Tuy 
nhiên các nghiên cứu định lượng vẫn được thực hiện là chủ yếu, 
phần lớn các nghiên cứu sử dụng kỹ thuật phân tích nhân tố khám 
phá là thủ tục thống kê cơ bản và nhân tích nhân tố khẳng định sau 
đó (Byon và ctg, 2010). Mặc dầu đã có một số nghiên cứu sử dụng 
kết hợp cả hai kỹ thuật này trong phân tích nhưng vẫn còn hạn chế. 

1.2.2. Khái niệm hình ảnh điểm đến 
Từ các nghiên cứu về hình ảnh điểm đến giai đoạn 1965-1997 

có thể rút ra kết luận: Hình ảnh điểm đến là tổng thể niềm tin, ấn 
tượng và suy nghĩ mà một người có được về một điểm đến Crompton 
(1979), hình ảnh điểm đến bao gồm các yếu tố khuyến khích và các 
yếu tố cá nhân; yếu tố khuyến khích tham khảo các vấn đề bên ngoài 
hữu hình, kích thích ý tưởng vô hình và kinh nghiệm liên quan qua 
cảm nhận của khách du lịch, trong khi yếu tố cá nhân tham khảo các 
đặc điểm của khách du lịch tương tự như tình trạng xã hội, kinh tế, 
nhân cách, nhận thức du lịch (Baloglu & McCleary, 1999 và 
MacInnis và Price, 1987). 

1.2.3. Các thuộc tính của hình ảnh điểm đến 
Thiếu đi sự nhất trí về định nghĩa hình ảnh điểm đến nên đưa 

đến sự không đồng nhất về các thuộc tính được sử dụng để đánh giá 
hình ảnh điểm đến. Theo hướng tiếp cận nghiên cứu của đề tài, phần 
này tác giả sẽ trình bày 3 thuộc tính cơ bản của hình ảnh điểm đến 
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theo quan điểm của Hanzaee và Saeedi (2011). 
a. Thuộc tính hình ảnh nhận thức 
Hình ảnh nhận thức được tạo nên từ thực tiễn và nó được xem 

như là tập kiến thức và niềm tin của một cá nhân về một điểm đến 
dẫn đến bức tranh được chấp nhận về các thuộc tính của điểm đến đó 

b. Thuộc tính hình ảnh tình cảm  
Thuộc tính hình ảnh tình cảm đề cập đến tình cảm của cá nhân 

đối với điểm đến đó.  
c. Thuộc tính hình ảnh độc đáo 
Thuộc tính hình ảnh độc đáo bao gồm các yếu tố “cốt lõi” tạo 

nên sự hấp dẫn của điểm đến. Các hình ảnh độc đáo có thể là các sản 
phẩm du lịch đặc thù hay là các điểm đến mang vẻ đẹp riêng biệt, đó 
phải là những sản phẩm được xây dựng dựa trên giá trị “cốt lõi” tài 
nguyên du lịch của điểm đến. 
1.3. MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC THUỘC TÍNH VÀ HÌNH 
ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH 

1.3.1. Mô hình Baloglu và McCleary (1999) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1.5: Mô hình hình ảnh điểm đến Baloglu và McCleary 
 Nguồn: Baloglu và McCleary (1999) 

Đánh giá tình cảm 

Đánh giá nhận thức 

Các nguồn thông tin  

Các loại nguồn thông 

Tuổi 

Giáo dục 

Các động lực tâm lý-
xã hội 

Hình ảnh tổng thể 
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Baloglu và McCleary (1999): Hình ảnh tổng thể được hình 
thành chủ yếu bởi hai lực lượng: các yếu tố kích thích (kích thích bên 
ngoài, kinh nghiệm trước đây) và các yếu tố cá nhân (đặc điểm xã 
hội và tâm lý). Tuy nhiên nó thiếu một cách tiếp cận toàn diện vì nó 
cho thấy mối quan hệ có phần tuyến tính của một số thành phần của 
hình ảnh, để lại rất nhiều thành phần khác thiếu sót. 

1.3.2. Mô hình Tasci và ctg (2007) 

 
Hình 1.6: Mô hình hệ thống tương tác các thành phần hình ảnh 

Nguồn: Adapted from Tasci và ctg (2007) 
Tasci và ctg (2007) đề xuất: hình ảnh điểm đến bị ảnh hưởng 

bởi 3 thuộc tính đó là nhận thức (những gì chúng ta biết về một đối 
tượng), tình cảm (làm thế nào chúng tôi cảm thấy về những gì chúng 
ta biết), và conative (làm thế nào chúng ta hành động trên thông tin 
này). Hình ảnh toàn diện hoặc tổng thể được hình thành như là kết 
quả của sự tương tác giữa các kiến thức về các thuộc tính nhận thức 
và cảm xúc. 
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1.3.3. Mô hình Hanzaee và Saeedi (2011) 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Hình 1.7: Mô hình sự tác động của các thành phần hình 
ảnh lên hình ảnh tổng thể Hanzaee và Saeedi (2011) 

Nguồn:   Hanzaee và Saeedi (2011) 
Hanzaee và Saeedi (2011) đã phát triển một mô hình đo 

lường hình ảnh điểm đến trong lĩnh vực du lịch bằng cách áp dụng 
các lý thuyết truyền thống và hiện đại tại thành phố. Nghiên cứu này 
đưa ra kết luận rằng hình ảnh tổng thể của điểm đến là một cấu trúc 
đa chiều, ảnh hưởng bởi hình ảnh nhận thức, hình ảnh độc đáo, và 
hình ảnh tình cảm. 

 
 
 

Hình ảnh nhận 
thức 

Hình ảnh độc 
đáo 

Hình ảnh tình 
cảm 

Hình ảnh tổng 
thể 
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CHƯƠNG 2  
MÔ HÌNH VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 
2.1. MÔ HÌNH VÀ GIẢ THUYẾT NGHIÊN CỨU 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 

Hình 2.1: Mô hình nghiên cứu hình ảnh tổng thể 
Mô hình này được sử dụng vì nó: 
ü Kết hợp những thế mạnh và những hạn chế của các 

nghiên cứu trước đây về hình ảnh điểm đến. Mô hình đại diện cho tất 
cả các yếu tố của hình ảnh điểm đến mà các nhà nghiên cứu khác đã 
chú ý đến.  

ü Giúp đánh giá một cách toàn diện sự tác động của các 
thuộc tính lên hình ảnh tổng thể.  

ü Thiết kế của nó hỗ trợ ứng dụng thực tế của hình ảnh 
điểm đến đối với các hàm ý Marketing và quảng bá du lịch. 

Do đó, qua các nghiên cứu trước, nghiên cứu này đề xuất 
rằng các thuộc tính hình ảnh nhận thức, hình ảnh độc đáo và hình 
ảnh tình cảm tích cực sẽ liên quan tích cực đến hình ảnh tổng thể của 
một điểm đến. Có nghĩa là thuộc tính hình ảnh nhận thức, hình ảnh 
độc đáo và hình ảnh tình cảm được đánh giá cao sẽ ảnh hưởng tốt 

Hình ảnh          
nhận thức 

Hình ảnh                  
độc đáo 

Hình ảnh           
tình cảm 

Hình ảnh           
tổng thể 

H1 

H2 

H3 
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đến hình ảnh tổng thể của điểm đến.  
H1: Hình ảnh nhận thức tích cực sẽ ảnh hưởng tích cực đến 

hình ảnh tổng thể của du khách khi đến một điểm đến. 
H2: Hình ảnh độc đáo tích cực sẽ ảnh hưởng tích cực đến 

hình ảnh tổng thể của du khách khi đến một điểm đến. 
H3: Hình ảnh tình cảm tích cực sẽ ảnh hưởng tích cực đến 

hình ảnh tổng thể của du khách khi đến một điểm đến. 
Từ mô hình trên ta có được hàm tích hợp các thuộc tính hình 

ảnh đối với hình ảnh tổng thể của điểm đến. Mối quan hệ giữa các 
thành phần thuộc tính hình ảnh và hình ảnh điểm đến được thiết lập 
như sau: 

Y= f(F1,F2,F3) 
Trong đó: 
Y: là hình ảnh tổng thể của điểm đến. 
F1: Nhóm yếu tố về thuộc tính hình ảnh nhận thức như: bãi 

biển đẹp, cơ sở hạ tầng hoàn thiện, người dân địa phương hiếu 
khách, chất lượng dịch vụ du lịch… 

F2: Nhóm yếu tố về thuộc tính hình ảnh độc đáo như: Ngũ 
hành sơn, Bà nà, Bảo tàng Chăm…. 

F3: Nhóm các yếu tố về thuộc tính hình ảnh tình cảm như: 
các hoạt động du lịch, bầu không khí, tâm trạng khi đi du lịch…  
2.2. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH VÀ CÁCH TIẾP CẬN NGHIÊN 
CỨU 
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Hình 2.2: Tiến trình nghiên cứu 

2.3. THANG ĐO 
 Đề tài này nghiên cứu hình ảnh tổng thể của điểm đến để 
xem xét đánh giá của người trả lời đối với hình ảnh điểm đến, trong 
trường hợp này người nghiên cứu lựa chọn dạng câu hỏi đóng, nghĩa 
là người thiết kế bảng câu hỏi sẽ đưa ra luôn những lựa chọn trả lời 
với các tuyên bố về thái độ của người trả lời. Với các thuộc tính khác 
nhau sẽ sử dụng các thước đo khác nhau. 
 

Phân tích hồi 
quy tuyến tính 

- Kiểm tra hệ số tương quan  
- Xác định độ phù hợp của mô hình (R2) 
- Kiểm tra hiện tượng đa cộng tuyến (VIF<10) 
- Kiểm định giả thuyết (t) 

Thu thập dữ liệu 
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2.4. BẢNG CÂU HỎI 
 Sau khi nghiên cứu cơ sở lý thuyết và xây dựng thang đo 
nháp, sử dụng kỹ thuật thảo luận nhóm. Nhóm thảo luận 20 người 
với độ tuổi từ 20 đến 30 và đặc biệt là tham khảo ý kiến giáo viên 
hướng dẫn. Sau quá trình thảo luận nhóm, bảng câu hỏi được thiết kế 
gồm ba phần như sau: 

Phần I: Được thiết kế các câu hỏi để tìm ra những yếu tố ảnh 
hưởng đến hình ảnh điểm đến bao gồm: hình ảnh tổng thể, hình ảnh 
độc đáo và hình ảnh tình cảm. 

Phần II: Gồm các câu hỏi được thiết kế để đo lường hình ảnh 
tổng thể. Phần này sẽ hỏi về ấn tượng chung của du khách đối với 
hình ảnh tổng thể điểm đến Đà nẵng. 

Phần III: Gồm các câu hỏi điều tra nhân khẩu học của mẫu 
nghiên cứu bao gồm: độ tuổi, giới tính và nơi ở hiện tại. 

Bảng câu hỏi sau khi được thiết kế xong được dùng để 
phỏng vấn thử 15 người để kiểm tra mức độ rõ ràng của bảng câu hỏi 
và thông tin thu về. Sau khi điều chỉnh bảng câu hỏi, bảng câu hỏi 
chính thức (phụ lục 2) được gởi đi phỏng vấn. 
2.5. KÍCH THƯỚC MẪU 

Theo (Hair và ctg, 2010), một qui mô mẫu lớn hơn 100 cho 
phân tích nhân tố khám phá, với ít nhất là 5 lần so với số biến quan 
sát để phân tích và tốt hơn nếu tỷ lệ đó là 1-10. Vì bảng câu hỏi nằm 
trong khoảng 30 câu hỏi. Do đó qui mô mẫu phải tối thiểu là 
30*5=150 mẫu. Tuy nhiên cơ cấu khách du lịch nội địa đến với Đà 
Nẵng không ổn định và biến đổi theo mùa. Hơn nữa lượng khách du 
lịch vào mùa hè thường cao hơn. Do đó, để đảm bảo tính đại diện 
hơn cho tổng thể, việc lấy mẫu sẽ lấy lên gấp 1.5 lần so với mức tối 
thiểu. Vậy qui mô mẫu là 150*1.5= 225. 
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2.6. QUY TRÌNH XỬ LÝ SỐ LIỆU 
Bước 1: Kiểm tra, hiệu chỉnh các trả lời trên bảng câu hỏi. 
Bước 2: Mã hóa câu trả lời trên bảng câu hỏi vào phần mềm 

SPSS. 
Bước 3: Nhập dữ liệu đã được mã hóa vào phần mềm SPSS. 
Bước 4: Xác định các lỗi và làm sạch dữ liệu. 
Bước 5: Tạo bảng cho dữ liệu và tiến hành phân tích thống kê. 

2.7. KẾ HOẠCH PHÂN TÍCH DỮ LIỆU 
2.7.1. Đánh giá độ tin cậy của thang đo  
Độ tin cậy của thang đo (các biến) được kiểm định thông qua 

hai công cụ là hệ số Cronbach alpha và phân tích nhân tố. Hệ số 
Cronbach alpha được sử dụng trước nhằm loại các biến không phù 
hợp. Đối với nghiên cứu này, nhằm đảm bảo độ tin cậy của thang đo 
chỉ những nhân tố nào có Cronbach alpha lớn hơn 0.7 thì mới được 
xem là thang đo có độ tin cậy và được giữ lại. Ngoài ra, mối quan hệ 
tương quan biến tổng cũng được xem xét, chỉ những biến nào có hệ 
số lớn hơn 0.4 mới được giữ lại.  

2.7.2. Phân tích nhân tố khám phá (EFA – Exploratory 
factor analysis) 

Phân tích EFA được tiến hành theo kiểu khám phá để xác định 
xem phạm vi, mức độ quan hệ giữa các biến quan sát và các nhân tố 
cơ sở như thế nào, làm nền tảng cho một tập hợp các phép đo để rút 
gọn hay giảm bớt số biến quan sát tải lên các nhân tố cơ sở. Đối với 
nghiên cứu này những biến nào có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0.5 sẽ bị 
loại để đảm bảo tính hoàn chỉnh (validity) của thang đo. Phương 
pháp trích (extraction method) được sử dụng là phân tích nhân tố 
chính (principal component analysis) và phương pháp quay quanh 
trục tọa độ (orthogonal rotation method) làVarimax with Kaiser 
Normalization (chuẩn Kaiser). 
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2.7.3. Phân tích hồi quy tuyến tính 
Trước hết hệ số tương quan giữa hình ảnh tổng thể với các 

thuộc tính hình ảnh sẽ được xem xét. Tiếp đến, phân tích hồi quy 
tuyến tính đa biến bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông 
thường (Ordinal Least Squares – OLS) cũng được thực hiện. Phương 
pháp lựa chọn biến Enter được tiến hành. Hệ số xác định R2 điều 
chỉnh được dùng để xác định độ phù hợp của mô hình, kiểm định F 
dùng để khẳng định khả năng mở rộng mô hình này áp dụng cho 
tổng thể cũng như kiểm định t để bác bỏ giả thuyết các hệ số hồi quy 
của tổng thể bằng 0. Cuối cùng, nhằm đảm bảo độ tin cậy của 
phương trình hồi quy được xây dựng cuối cùng là phù hợp, một loạt 
các dò tìm sự vi phạm của giả định cần thiết trong hồi quy tuyến tính 
cũng được thực hiện. Các giả định được kiểm định trong phần này 
gồm: phương sai của phần dư không đổi (dùng hệ số tương quan 
hạng Spearman), phân phối chuẩn của phần dư (dùng Histogram và 
Q-Q plot), tính độc lập của phần dư (dùng đại lượng thống kê 
Durbin-Watson), hiện tượng đa cộng tuyến (tính độ chấp nhận 
Tolerance và hệ số phóng đại VIF). 
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CHƯƠNG 3 
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 
3.1. MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Thu thập dữ liệu 
Tổng số bảng câu hỏi được phát ra là 225 bảng, thu về là 221 

bảng. Trong số  bảng thu về có 4 bảng không hợp lệ do bị thiếu nhiều 
thông tin. Kết quả là 221 bảng câu hỏi hợp lệ được sử dụng làm dữ 
liệu cho nghiên cứu. 

Mã hóa dữ liệu : 
KH Các biến quan sát 

 Hình ảnh nhận thức 
NT1 Nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn 
NT2 Khí hậu tốt  
NT3 Người dân địa phương thật thà, hiếu khách 
NT4 Sự sạch sẽ, ít ô nhiễm  
NT5 Cơ sở hạ tầng phát triển 
NT6 Thuận tiện để đến những điểm khác 
NT7 Sự nghỉ ngơi thư giãn  
NT8 Sụ ổn định chính trị  
NT9 Nhiều chỗ ở chất lượng tốt 

NT10 Giá cả hàng hoá/dịch vụ hợp lý 
 Hình ảnh độc đáo 

DD1    Ngũ Hành Sơn là địa điểm độc đáo 
DD2    Bà Nà là địa điểm độc đáo 
DD3   Viện bảo tàng Chăm là địa điểm độc đáo 
DD4 Bán đảo Sơn Trà là địa điểm độc đáo 
DD5 Sông Hàn và những cây cầu là địa điểm độc đáo 
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DD6 Bãi biển dài và đẹp là địa điểm độc đáo 
DD7 Non nước là địa điểm độc đáo 

 Hình ảnh tình cảm 
TC1 Các hoạt động du lịch 
TC2 Bầu không khí  
TC3 Các địa điểm du lịch 
TC4 Tâm trạng khi đi du lịch 

 Hình ảnh tổng thể 
TT1 Phong cảnh thiên nhiên   
TT2 Môi trường xã hội 
TT3 Cơ sở hạ tầng 
TT4 Bầu không khí du lịch 
TT5 Tài nguyên văn hóa 
TT6 Dịch vụ và chi phí 

 
3.1.2. Thống kê mô tả mẫu điều tra 
Về giới tính có 98 đối tượng là nam chiếm 44.3%và 123 đối 

tượng là nữ chiếm 55.7%. Tỷ lệ nữ trong mẫu điều tra là cao hơn so 
với nam, tuy nhiên cao không đáng kể. Về vùng miền thì có sự phân 
bố không đồng đều. Lượng du khách đến từ miền Trung là đa số với 
96 người chiếm 43.4%. Lượng du khách đến từ Miền Bắc xếp thứ 
hai với 72 mẫu chiếm 32.5%. Cuối cùng là lượng du khách đến từ 
miền Nam với 53 mẫu chiếm 24.1%. Trên thực tế lượng du khách 
nội địa đến từ hai vùng miền Bắc và miền Trung là nhiều nhất, có thể 
nói rằng mẫu điều tra phù hợp với thực tế. 
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3.1.3. Thống kê mô tả kết quả khảo sát 
a. Nhân tố hình ảnh nhận thức 
Trong các câu hỏi phản ánh nhân tố hình ảnh nhận thức, đều 

có những người trả lời hoàn toàn không đồng ý và trả lời hoàn toàn 
đồng ý tương ứng với việc hoàn toàn không thỏa mãn và hoàn toàn 
thỏa mãn đối với từng khía cạnh của hình ảnh nhận thức. Cụ thể là 
trong 10 biến quan sát được đưa ra, sự sạch sẽ ít ô nhiễm (4.09), sự 
thuận tiện đến những điểm khác (4.01) và nhiều chỗ ở chất lượng tốt 
(4.05) là được đánh giá cao nhất, tiếp theo là sự thật thà hiếu khách 
của người dân địa phương (3.97), nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn 
( 3.95), khí hậu tốt (3.99), sự nghỉ ngơi thư giãn (3.95), sự ổn định 
chính trị (3.96), giá cả hàng hóa dịch vụ (3.97) cũng được đánh giá 
rất cao. Tuy nhiên biến cơ sở hạ tầng phát triển chưa được đánh giá 
cao với trị số trung bình chỉ 2.1.  

b.  Nhân tố hình ảnh độc đáo 
Trong số 7 biến quan sát đưa ra thì Viện bảo tàng Chăm là 

không được đánh giá cao khi thể hiện nét độc đáo của thành phố Đà 
Nẵng với trị số trung bình 2.8. Trong khi Sông Hàn, những cây cầu 
(3.28), Bà Nà (3.21), vẻ đẹp của bãi biển (3.12), Ngũ Hành Sơn 
(3.10) và bán đảo Sơn trà (3.17)  được đánh giá cao hơn với giá trị 
trung bình từ 3.1 đến 3.2.  

c. Nhân tố hình ảnh tình cảm 
Các biến hình ảnh tình cảm được đánh giá khá cao với giá trị 

trung bình trong khoảng từ 3.4 đến 3.6. Chỉ có biến các địa điểm du 
lịch là có mức đánh giá thấp nhất khi được hỏi về mức độ cảm nhận 
ảm đam hay thú vị với giá trị trung bình là 2.9.  

d. Hình ảnh tổng thể 
Các đánh giá về ấn tượng của du khách đối với vẻ đẹp chung 

của tổng thể điểm đến Đà Nẵng được đánh giá ở mức độ trung bình 



17 

trong khoảng 2.8 đến 3.7. Trong đó, biến Môi trường xã hội được 
đánh giá cao nhất với mức trung bình là 3.6, tiếp theo là bầu không 
khí du lịch với mức trung bình 3.5.  
3.2. ĐÁNH GIÁ THANG ĐO 

3.2.1. Kết quả Cronbach Alpha 
a. Nhân tố hình ảnh nhận thức 
Kết quả cho thấy hệ số tương quan biến tổng của các biến đo 

lường thành phần đều đạt giá trị > 0.3. Chỉ có một biến duy nhất là 
cơ sở vật chất có tương quan biến tổng thấp (0.072 < 0.3). Do đó, tác 
giả loại biến này. Biến Khí hậu tốt và biến Người dân địa phương có 
giá trị báo cáo cao nhất (7.59). Hệ số Cronbach Alpha ban đầu là 
0.889, sau khi loại biến NT5 là 0.916 đạt giá trị cho phép. Vậy thuộc 
tính hình ảnh nhận thức có hệ số Cronbach Alpha là 0.916. 

b. Hình ảnh độc đáo 
Hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường thành phần 

đều đạt giá trị lớn hơn 0.3. giá trị báo cáo nhỏ nhất là biến DD1 (0.5) 
và giá trị báo cáo cao nhất là DD4 (0.82). Nhân tố Hình ảnh độc đáo 
có hệ số Cronbach Alpha 0.897. 

c. Nhân tố hình ảnh tình cảm 
Hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường thành phần đều 

đạt giá trị lớn hơn 0.3.  Giá trị báo cáo bé nhất đối với biến TC4 (0.371) 
và hệ số Cronbach Alpha  nếu loại biến này là 0.734. Tác giả quyết định 
giữ lại tất cả các biến quan sát với hệ số Cronbach Alpha là 0.731. 

d. Hình ảnh tổng thể 
Hệ số tương quan biến tổng của các biến đo lường thành phần 

đều đạt giá trị lớn hơn 0.3. Biến TT2 và TT4 có giá trị báo cáo bé 
nhất (0.37) và (0.32). Biến TT1 có giá trị báo cáo lớn nhất (0.63). Hệ 
số Cronbach Alpha của nhân tố này là 0.740 được coi là phù hợp 
trong đánh giá độ tin cậy của thang đo. 
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3.2.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA 
a. Kết quả EFA các thuộc tính hình ảnh 
Hệ số KMO lần cuối là 0,852 (> 0,5) và sig = 0,000 < 0,05. 

Điều này có nghĩa là các biến quan sát có tương quan với nhau trong 
tổng thể, phân tích nhân tố là phù hợp với dữ liệu. 

Sau khi loại các biến quan sát có trọng số nhỏ hơn 0.5, mô 
hình nghiên cứu còn lại 19 yếu tố thành phần trích thành 3 nhóm 
nhân tố. Kết quả cuối cùng khi phân tích nhân tố EFA cho 19 biến 
quan sát được tổng hợp trình bày như bảng Bảng phân tích nhân tố 
tương ứng với các biến quan sát. Các giá trị Eigenvalues đều lớn hơn 
1 và độ biến thiên được giải thích tích lũy là 62,214% cho biết 3 
nhóm nhân tố nêu trên giải thích được 62,214% biến thiên của các 
biến quan sát.  

b. Kết quả EFA hình ảnh tổng thể 
Kết quả KMO của thuộc tính hình ảnh tổng thể không có sự 

xáo trộn giữa các biến. Hệ số KMO đạt 0.879 với phương sai trích 
được là 63.899. Các giá trị Eigenvalues đều lớn hơn 1. Kết quả rút 
trích được 1 nhân tố. Có nghĩa là 1 nhóm nhân tố giải thích được 
63.899 % biến thiên của các biến quan sát. 
3.3. PHÂN TÍCH HỒI QUY TƯƠNG QUAN 

3.3.1. Kiểm định sự phù hợp của mô hình 
Kết quả kiểm định cho giá trị R2 hiệu chỉnh bằng 0.544. Giá trị 

R2 hiệu chỉnh cho biết rằng mô hình có thể giải thích đươc 54.4% sự 
biến thiên của mức độ cảm nhận về hình ảnh tổng thể của điểm đến 
được giải thích bằng các mối quan hệ tuyến tính của các biến độc lập 
đồng thời giá trị F = 10.505. Giá trị sig rất nhỏ 0.000 (nhỏ hơn mức ý 
nghĩa) từ đó ta kết luận mô hình phù hợp với tập dữ liệu và có thể 
suy rộng cho toàn tổng thể.  
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Đại lượng thống kê Durbin-Watson = 1.853 cho thấy không có 
sự tương quan giữa các phần dư. Điều này có nghĩa là mô hình 
không vi phạm các giả định về tính độc lập sai số. Hệ số phóng đại 
phương sai VIF của từng nhân tố có giá trị phóng đại nhỏ hơn 10 
chứng tỏ mô hình hồi quy không vi phạm hiện tượng đa cộng tuyến 
(các biến độc lập có tương quan chặt chẽ với nhau). 

Biểu đồ tần số của phần dư chuẩn hóa cho thấy phân phối của 
phần dư xấp xỉ chuẩn (trung bình = 0 và độ lệch chuẩn Std.Dev = 
0.996). Do đó ta có thể kết luận rằng giả định về phân phối chuẩn 
của phần dư không bị vi phạm . 

3.3.2. Kết quả phân tích hồi quy tương quan đa biến 
Kết quả hồi quy cho thấy cả 3 nhân tố có mối quan hệ tuyến 

tính với hình ảnh tổng thể của điểm đến với mức ý nghĩa sig. < 0.05. 
Các biến độc lập đều có ảnh hưởng đến hình ảnh tổng thể của 

điểm đến, tất cả các nhân tố thuộc mô hình đều có liên quan thuận 
chiều với hình ảnh tổng thể. Các hệ số hồi quy B đều > 0. Theo bảng 
kết quả hồi quy đa biến ta kết luận được phương trình hồi quy bội 
như sau: 

Hình ảnh tổng thể = 0.137 + 0.295*Hình ảnh nhận thức + 
0.207*Hình ảnh độc đáo + 0.301*Hình ảnh tình cảm. 

3.3.3. Kiểm định các giả thuyết H1, H2, H3 
Qua kết quả hồi quy chuẩn Standardized Coefficients Beta. 

Giá trị Beta cho biết mức độ ảnh hưởng giữa 3 biến độc lập và biến 
phụ thuộc hay cụ thể là hình ảnh tổng thể của điểm đến chịu ảnh 
hưởng nhiều nhất từ hình ảnh tình cảm (Beta = 0.343). Thứ hai là 
hình ảnh nhận thức (Beta = 0.28). Cuối cùng là hình ảnh độc đáo 
(Beta = 0.22). Có thể kết luận mô hình lý thuyết thích hợp với dữ 
liệu nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu được chấp nhận. 
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CHƯƠNG 4 
KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

 
4.1. CÁC KẾT LUẬN TỪ NGHIÊN CỨU 

Từ kết quả nghiên cứu cho phép rút ra một số kết luận: 
Du khách có sự đánh giá cao về hình ảnh nhận thức đối với 

thành phố Đà Nẵng. Nhìn chung, đối với du khách nội địa, Đà 
Nẵng một nơi có khí hậu tốt, với vẻ đẹp hiền hòa yên tĩnh, với sự 
hiếu khách và chân thành của người dân địa phương. Một thành 
phố sạch sẽ, ít ô nhiễm với sự ổn định về chính trị, giá cả hàng 
hóa và dịch vụ ổn định và sự thuận tiện để đến những thành phố 
khác cũng như những điểm du lịch ở ngoài nước. Tuy nhiên về cơ 
sở hạ tầng thì chưa phát triển mạnh mẽ và có thể nói là đang nằm 
trong giai đoạn đang xây dựng. 

Hình ảnh của sông Hàn và vẻ đẹp cũng như sự độc đáo của 
những cây cầu hay khu du lịch Bà Nà Hills đã trở thành nét độc 
đáo, đặc trưng của thành phố. Tuy nhiên nhìn chung mức đánh giá 
về hình ảnh độc đáo chỉ nằm ở mức trung bình cho thấy ấn tượng 
cũng như những điểm đến thể hiện nét thu hút riêng, hay thể hiện 
sự khác biệt của thành phố Đà Nẵng còn nhạt nhòa và vẫn chưa có 
một điểm nhấn mạnh mẽ trong tâm trí du khách. Do đó, khả năng 
níu chân du khách là chưa cao, để du khách lựa chọn Đà Nẵng là 
một điểm đến thay vì chỉ là nơi dừng chân trong chuyến du lịch 
của họ. 

Một điểm đến là sự tổng hợp nhiều yếu tố bao gồm các yếu 
tố hữu hình và vô hình tại đây nhưng việc quyết định chọn địa 
điểm du lịch của du khách phụ thuộc khá lớn vào cảm nhận liên 
quan đến các yếu tố vô hình của điểm đến đó là hình ảnh ảnh tình 
cảm. Do đó, mặc dù các điểm đến du lịch của Đà Nẵng chưa thật 
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sự thu hút và nhận được sự đánh giá cao từ du khách nhưng bầu 
không khí dễ chịu, cảm giác thư giãn hay đã làm cho chuyến du 
lịch trở nên thú vị hơn rất nhiều. 

Các đánh giá về ấn tượng của du khách đối với vẻ đẹp 
chung của tổng thể điểm đến Đà Nẵng được đánh giá trên mức 
trung bình, đồng thời khẳng định sự yêu thích và đánh giá cao của 
du khách nội địa đối với môi trường xã hội tốt đẹp, sự yên tĩnh 
của không gian mang lại cảm giác thư giãn dễ chịu. 

Kết quả kiểm định thang đo cho thấy các thang đo đạt được 
độ tin cậy cho phép, phân tích nhân tố là phù hợp với dữ liệu, các 
biến quan sát có tương quan với nhau trong tổng thể. Kết quả 
phân tích nhân tố không có sự xáo trộn, 3 nhóm nhân tố giải thích 
được 62,214% biến thiên của các biến quan sát. Đối với hình ảnh 
tổng thể, các biến giải thích được 63.899 % biến thiên của các 
biến quan sát. 

Kết quả phân tích hồi quy tương quan cho biết rằng mô hình 
có thể giải thích được 54.4% sự biến thiên mức độ cảm nhận về 
hình ảnh tổng thể điểm đến được giải thích bằng các mối quan hệ 
tuyến tính của các biến độc lập bao gồm: hình ảnh nhận thức, hình 
ảnh độc đáo, hình ảnh tình cảm. Mô hình hồi quy tổng thể là phù 
hợp với bộ dữ liệu và có thể suy rộng cho toàn tổng thể, không có 
sự tương quan giữa các phần dư. Điều này có nghĩa là mô hình 
không vi phạm các giả định về tính độc lập sai số, mô hình hồi 
quy không vi phạm hiện tượng đa cộng. Giả định về phân phối 
chuẩn của phần dư không bị vi phạm. Kết quả phân tích hồi quy 
đa biến cho thấy các biến độc lập đều có ảnh hưởng đến hình ảnh 
tổng thể của điểm đến, tất cả các nhân tố thuộc mô hình đều có 
liên quan thuận chiều với hình ảnh tổng thể.  
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Mô hình lập luận cho sự tác động tích cực của hình ảnh 
nhận thức, hình ảnh độc đáo, hình ảnh tình cảm đến hình ảnh tổng 
thể. Kết quả cho thấy các thuộc tính này có ảnh hưởng nhất định 
đến hình ảnh tổng thể, kết quả này khẳng định các kết quả của các 
nghiên cứu khác (Baloglu& McCleary , 1999; Stern & Krakover, 
1993). Nghiên cứu này đồng thời đã chỉ ra rằng, hình ảnh tình 
cảm có tác động lớn nhất đối với hình ảnh tổng thể Đà Nẵng. 

Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố được biễu diễn theo 
phương trình hồi quy bội sau: 

Hình ảnh tổng thể = 0.137 + 0.295*Hình ảnh nhận thức + 
0.207*Hình ảnh độc đáo + 0.301*Hình ảnh tình cảm. 

Với những kết quả đạt được, nghiên cứu đã phát họa bức 
tranh tổng quan về hình ảnh tổng thể của điểm đến Đà Nẵng, cũng 
như xác định các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến đánh giá của du 
khách về hình ảnh tổng thể. Từ đó giúp một số đơn vị có những 
giải pháp nhằm nâng cao mức độ cảm nhận và đánh giá của du 
khách đối với Đà Nẵng, thực hiện được mục tiêu và nhiệm vụ đề 
ra. 
4.2. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN VĂN 

Nghiên cứu này đóng góp về mặt lý thuyết và thực tiễn để 
đo lường hình ảnh điểm đến thành phố Đà Nẵng. 

Nghiên cứu phát triển mô hình và xác định những nhân tố 
ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến, quá trình thiết lập các thuộc 
tính đáp ứng yêu cầu đặc thù, phù hợp và đảm bảo nội dung đo 
lường hình ảnh điểm đến. Các thuộc tính được khẳng định bằng 
hệ số Cronbach Alpha và phân tích nhân tố. Quá trình này có thể 
áp dụng cho các điểm đến khác tại Việt Nam. 
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Nghiên cứu đo lường mức độ tác động của các nhân tố đến 
hình ảnh điểm đến và nêu bật tác động mạnh mẽ của hình ảnh tình 
cảm đối với hình ảnh điểm đến Đà Nẵng đối với du khách nội địa. 

Nghiên cứu cho thấy mức độ tác động và những hình ảnh 
tích cực của điểm đến trong mắt du khách nội địa giúp định vị và 
phát triển du lịch Đà Nẵng.  
4.3. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT HƯỚNG 
NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

Thu thập dữ liệu được tiến hành vào mùa xuân. Do đó, có 
thể có sự khác biệt so với du khách đến vào những mùa khác. 
Nghiên cứu trong tương lai nên mở rộng điều tra du khách đến với 
Đà Nẵng ở những mùa du lịch khác trong năm. 

Nghiên cứu này được giới hạn ở một số biến. Vì vậy, kết 
quả của nghiên cứu này có thể loại trừ các yếu tố bổ sung mà có 
thể giúp giải thích tốt hơn đánh giá của khách du lịch đến Hình 
ảnh tổng thể. Nghiên cứu trong tương lai nên điều tra các yếu tố 
bổ sung mà có thể ảnh hưởng đến hình ảnh tổng thể tốt hơn. 

Nên kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định 
lượng trong nghiên cứu để đạt được kết quả tốt hơn, hoàn chỉnh 
và khách quan. 
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KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 
1. Kết luận: 
Từ kết quả nghiên cứu có thể rút ra một số kết luận như sau : 

Ø Hình ảnh tổng thể của du khách nội địa đối với điểm đến Đà 
Nẵng nằm ở mức trung bình (Mean = 3.22). 

Ø Hình ảnh tổng thể của điểm đến Đà Nẵng đối với du khách 
nội địa chịu ảnh hưởng của 3 yếu tố : (1) Hình ảnh nhận thức, (2) 
Hình ảnh độc đáo, (3) Hình ảnh tình cảm. 

Ø Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố được biễu diễn theo 
phương trình hồi quy bội sau: 

Hình ảnh tổng thể = 0.137 + 0.295*Hình ảnh nhận thức + 
0.207*Hình ảnh độc đáo + 0.301*Hình ảnh tình cảm. 
2. Hàm ý chính sách : 

Nên thực hiện đo lường hình ảnh điểm đến theo định kỳ một 
vài năm một lần: để thấy được sự thay đổi về hình ảnh điểm đến đối 
với du khách.  

Nâng cao các hình ảnh độc đáo, làm nên sự khác biệt cho Đà 
Nẵng: Phải có chiến lược phát huy sự độc đáo của những sản phẩm 
du lịch hiện có, nghiên cứu kỹ lưỡng để hình thành được tập hợp sản 
phẩm cốt lõi, sản phẩm hỗ trợ và sản phẩm tăng thêm đáp ứng tốt 
nhu cầu của các khách hàng.  

Định vị điểm đến Đà Nẵng như là một nơi lý tưởng để tìm kiếm 
sự yên tĩnh nghỉ ngơi, thư giản: hơn nữa cũng có thể định vị làm nổi 
bật thêm yếu tố sạch, thoáng, sự ổn định chính trị của điểm đến.  

Phân loại khách du lịch để phát triển thị trường du lịch thích 
hợp: cần tiến hành nhiều nghiên cứu sâu hơn nhằm tìm hiểu và phân 
loại khách du lịch theo từng loại hình (khách mua sắm, khách nghỉ 
dưỡng, khách tham quan) để đáp ứng sản phẩm dịch vụ nhằm phục 
vụ khách du lịch tốt hơn. 


