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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Du lịch từ lâu đã trở thành một trong những nhân tố quan 

trọng đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của nhiều 

quốc gia. Ngành du lịch đang trên đà tăng trưởng và đóng vai trò 

ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy nền kinh tế của bất kỳ một 

quốc gia nào. Cùng với sự phát triển về kinh tế, đời sống của người 

dân được cải thiện, thời gian nghỉ ngơi tăng, thu nhập khả dụng tăng, 

phương tiên vận chuyển ngày càng hiện đại và thuận tiện hơn, do vậy 

nhu cầu về du lịch cũng tăng lên đáng kể.  

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020 có định 

hướng đưa du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính 

chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất tương đối đồng bộ, hiện 

đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, 

mang đậm bản chất văn hóa dân tộc, cạnh tranh được với các nước 

trong khu vực và trên thế giới. Năm 2030, Việt Nam phấn đấu trở 

thành một trong những điểm đến du lịch ưa chuộng, có đẳng cấp trên 

thế giới. Đồng hành cùng chiến lược đó, tỉnh Quảng Nam cũng đã 

xác định phát triển du lịch bền vững là nhiệm vụ hàng đầu.  

Đa phần các nghiên cứu trước đây về du lịch Hội An chỉ tập 

trung vào đánh giá chất lượng dịch vụ, sự thỏa mãn và lòng trung 

thành của du khách đối với khu du lịch nói riêng và điểm đến Hội An 

nói chung. Kết quả của những nghiên cứu này chỉ cung cấp thông tin 

một khía cạnh của điểm đến đó là sự đánh giá về chất lượng dịch vụ. 

Bởi vì tầm quan trọng của hình ảnh điểm đến và sự thiếu hụt thông 

tin về đánh giá hình ảnh điểm đến Hội An của du khách, việc đo 

lường hình ảnh điểm đến Hội An đối với du khách là thực sự cần 

thiết. Đặc biệt là đối với những du khách Việt Nam, một bộ phận tạo 
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doanh thu lớn cho ngành du lịch và các ngành có liên quan của thành 

phố. Hình ảnh tích cực và tiêu cực về điểm đến Hội An sẽ là căn cứ 

quan trọng cho hoạt động xây dựng, cải thiện và phát triển hình ảnh 

Hội An một cách thích hợp để thu hút du khách Việt Nam, tạo cho 

du khách sự hài lòng khi trải nghiệm du lịch và làm cho họ trung 

thành hơn với điểm đến. Hình ảnh tích cực và tiêu cực về điểm đến 

Hội An sẽ là căn cứ quan trọng cho hoạt động xây dựng, cải thiện và 

phát triển hình ảnh Hội An một cách thích hợp để thu hút du khách 

quốc tế, tạo cho du khách sự hài lòng khi trải nghiệm du lịch và làm 

cho họ trung thành hơn với điểm đến. Xuất pháp từ thực tiễn đó, tác 

giả đã tiến hành khảo sát những đối tượng nội địa và chọn đề tài “Đo 

lƣờng hình ảnh điểm đến Hội An đối với du khách nội địa” làm 

luận văn Thạc sĩ. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Nghiên cứu này có những mục tiêu chính: 

- Tổng hợp cơ sở lý luận và thực tiễn nghiên cứu liên quan đến 

hình ảnh điểm đến và đo lường hình ảnh điểm đến du lịch. 

- Xác định các thành phần hình ảnh điểm đến Hội An trong 

tâm trí du khách nội địa. 

- Đo lường vai trò của các thuộc tính đối với hình ảnh tổng thể 

của điểm đến Hội An. 

- Kiểm định sự khác biệt về hình ảnh nhận thức/độc đáo/tình 

cảm giữa các nhóm du khách có hành vi du lịch và động cơ khác 

nhau. 

- Đề xuất một số hàm ý chính sách cho các nhà quản lý điểm 

đến và các nhà kinh doanh dịch vụ nhằm cải thiện và nâng cao hình 

ảnh điểm đến, thu hút khách du lịch đặc biệt là khách du lịch nội địa 

đến với Hội An. 
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3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu: mối quan hệ giữa những thuộc tính cơ 

bản với hình ảnh điểm đến. 

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện với nhóm 

khách thể nghiên cứu là khách du lịch nội địa đến Hội An. Việc thu 

thập dữ liệu được tiến hành trực tiếp tại các khách sạn, các đoàn du 

lịch và các khu du lịch trong khoảng thời gian từ tháng 08/2015 đến 

tháng 05/2016. 

4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Trên cơ sở lý thuyết và dựa vào kết quả các nghiên cứu trước 

có liên quan, đề tài sử dụng 2 phương pháp nghiên cứu: 

Nghiên cứu sơ bộ: 

- Nghiên cứu định tính: Khảo cứu tài liệu và phỏng vấn sâu 

bằng các câu hỏi mở với du khách nội địa đến Hội An để phát triển 

thang đo định lượng cho hình ảnh điểm đến Hội An. 

Nghiên cứu chính thức: 

- Thu thập dữ liệu: Phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi để 

thu thập dữ liệu sơ cấp về hình ảnh điểm đến Hội An. 

- Phân tích dữ liệu: Đề tài sử dụng các công cụ phân tích dữ 

liệu như thống kê mô tả, kiểm định thang đo Cronbach’s Alpha,  

phân tích nhân tố EFA và phân tích ANOVA. Từ kết quả phân tích 

định lượng, tác giả sử dụng các phương pháp so sánh, đối chiếu để 

đưa ra các nhận định và đề xuất một số giải pháp đối với điểm đến 

du lịch Hội An. 

5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn   

Ý nghĩa lý luận: Kết quả xây dựng thang đo và kiểm định mô 

hình có ý nghĩa làm vững chắc thêm các cơ sở lý luận hiện có trong 
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nghiên cứu về hình ảnh điểm đến du lịch trong một bối cảnh nghiên 

cứu cụ thể. 

Ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu là thông tin hữu ích 

giúp các nhà quản lý điểm đến, các nhà quản lý kinh doanh dịch vụ 

đang hoạt động trong lĩnh vực du lịch tại Hội An và các nhà đầu tư 

có ý định tham gia đầu tư vào lĩnh vự du lịch tại đây có thể đưa ra 

những quyết định về mặt quản lý và các chính sách marketing hiệu 

quả.. 

6. Cấu trúc luận văn 

Luận văn gồm 04 chương: 

Chương 1: Cơ sở lý luận và mô hình nghiên cứu.  

Chương 2: Thiết kế nghiên cứu 

Chương 3: Kết quả nghiên cứu 

Chương 4: Kết luận và hàm ý chính sách 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 

 

CHƢƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

 

1.1. TỔNG QUAN VỀ HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH 

1.1.1. Các khái niệm cơ bản 

a. Du lịch 

b. Sản phẩm du lịch 

c. Khách du lịch 

d. Điểm đến du lịch 

1.1.2. Hình ảnh điểm đến 

a. Khái niệm hình ảnh điểm đến 
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Hình ảnh điểm đến là tổng thể niềm tin, ấn tượng và suy nghĩ 

mà một người có được về một điểm đến, là nhận thức về các thuộc 

tính đơn lẻ của điểm đến và ấn tượng tổng thể về điểm đến đó. Nó 

gồm các đặc tính chức năng, liên quan đến các phương diện hữu hình 

hơn của điểm đến và các đặc tính tâm lý, liên quan đến các phương 

diện vô hình hơn. Hơn nữa nó có thể được sắp xếp theo thứ tự liên 

tục từ những đặc điểm có thể sử dụng chung để so sánh tất cả điểm 

đến cho đến những đặc điểm riêng với rất ít điểm đến. 

b. Các thành phần của hình ảnh điểm đến 

c. Thuộc tính của hình ảnh điểm đến du lịch 

1.2. ĐO LƢỜNG HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH 

1.2.1. Cách tiếp cận đo lƣờng hình ảnh điểm đến du lịch 

1.2.2. Các mô hình đo lƣờng hình ảnh điểm đến du lịch 

a. Mô hình Fakeye và Crompton (1991) 

b. Mô hình Baloglu và McCleary (1999) 

c. Mô hình Wang (2003) 

d. Mô hình Hanzaee và Saeedi (2011) 

e. Mô hình  Nguyễn Thị Bích Thủy (2013) 

1.3. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT 

1.3.1. Cơ sở đề xuất mô hình nghiên cứu 

Có thể nói các nghiên cứu về hình ảnh điểm đến rất đa dạng và 

phức tạp. Tùy vào mục tiêu và phạm vi nghiên cứu mà các thuộc tính 

đo lường hình ảnh được xác định khác nhau. Tuy nhiên, qua các 

nghiên cứu đi trước có thể thấy hình ảnh tổng thể của điểm đến có 

thể ảnh hưởng bởi các thuộc tính: 

- Hình ảnh tình cảm.  

- Hình ảnh nhận thức. 

- Hình ảnh độc đáo (duy nhất). 



6 

- Hành vi du lịch. 

- Động cơ du lịch 

1.3.2. Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Dựa trên các phân tích từ các nghiên cứu đi trước tác giả lựa 

chọn mô hình nghiên cứu với các lý do như sau: 

- Mô hình nghiên cứu dựa trên kết hợp được những thế mạnh 

và hạn chế của các nghiên cứu trước đây về hình ảnh điểm đến. Mô 

hình đại diện cho tất cả các yếu tố, thuộc tính của hình ảnh điểm đến 

mà nhà nghiên cứu đã chú ý đến. 

- Đánh giá toàn diện tác động của các thuộc tính hình thành 

nên hình ảnh tổng thể, có sự xem xét sự khác biệt giữa các nhóm du 

khách có hành vi và động cơ du lịch khác nhau. 

- Có xem xét đến tính độc đáo, duy nhất của điểm đến qua đó 

có thể đo lường khả năng cạnh tranh của điểm đến du lịch Hội An. 

- Hàm ý của thiết kế mô hình nghiên cứu có thể hỗ trợ ứng 

dụng trong các chiến lược marketing và quảng bá du lịch Hội An. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.1. Mô hình nghiên cứu đề xuất 
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1.3.3. Định nghĩa các yếu tố trong mô hình và giả thuyết 

nghiên cứu 

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. 

d. Hành vi du lịch của du khách 

e. Động cơ du lịch 

f. Các giả thuyết của mô hình  

H1: Hình ảnh nhận thức tích cực sẽ có vai trò tích cực đến 

hình ảnh tổng thể của du khách khi đến một điểm đến du lịch. 

H2: Hình ảnh độc đáo tích cực sẽ có vai trò tích cực đến hình 

ảnh tổng thể của du khách khi đến một điểm đến du lịch. 

H3: Hình ảnh tình cảm tích cực sẽ có vai trò tích cực đến hình 

ảnh tổng thể của điểm đến du lịch. 

H4: Có sự khác biệt có ý nghĩa về hình ảnh nhận thức giữa 

những du khách có hành vi du lịch khác nhau. 
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H5: Có sự khác biệt có ý nghĩa về hình ảnh độc đáo giữa 

những du khách có hành vi du lịch khác nhau. 

H6: Có sự khác biệt có ý nghĩa về hình ảnh tình cảm giữa 

những du khách có hành vi du lịch khác nhau. 

H7: Có sự khác biệt có ý nghĩa về hình ảnh nhận thức giữa 

những du khách có động cơ du lịch khác nhau. 

H8: Có sự khác biệt có ý nghĩa về hình ảnh độc đáo giữa 

những du khách có động cơ du lịch khác nhau. 

H9: Có sự khác biệt có ý nghĩa về hình ảnh tình cảm giữa 

những du khách có động cơ du lịch khác nhau. 

 

CHƢƠNG 2 

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 

2.1. GIỚI THIỆU SƠ LƢỢC VỀ ĐIỂM ĐẾN HỘI AN 

2.1.1. Quá trình hình thành 

2.1.2. Một số di tích tiêu biểu của phố cổ Hội An Các tiện ích 

a. Chùa Cầu - Biểu tượng của Hội An 

b. Nhà cổ Quân Thắng (77 Trần Phú, Hội An) 

c. Nhà cổ Tấn Ký (101 Nguyễn Thái Học, Hội An) 

d. Nhà cổ Phùng Hưng (04 Nguyễn Thị Minh Khai, Hội An) 

e. Hội quán Triều Châu (157 Nguyễn Duy Hiệu, Hội An) 

f. Hội quán Quảng Đông (17 Trần Phú, Hội An) 

g. Hội quán Ngũ Bang (64 Trần Phú, Hội An) 

h. Chùa Ông (24 Trần Phú, Hội An) 

i. Quan âm Phật tự Minh Hương (07 Nguyễn Huệ, Hội An) 

j. Nhà thờ tộc Trần (21 Lê Lợi, Hội An) 

2.2. QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU  

Nghiên cứu này được thực hiện thông qua hai bước chính: 
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nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu định lượng  

2.3. NGHIÊN CỨU SƠ BỘ 

Nghiên cứu sơ bộ nhằm hiệu chỉnh các thang đo nước ngoài và 

bổ sung các biến quan sát, xây dựng bảng câu hỏi phù hợp với điều 

kiện tại Việt Nam. Dựa trên kết quả phỏng vấn trực tiếp và điều tra 

thử, tác giả tổng hợp các ý kiến, câu trả lời lại để xây dựng thang đo 

hoàn chỉnh cho nghiên cứu. 

2.3.1. Các yếu tố đƣa vào nghiên cứu định lƣợng 

2.3.2. Phƣơng pháp sử dụng và cách thức tiến hành nghiên 

cứu sơ bộ 

2.3.3. Công cụ nghiên cứu định tính 

2.3.4. Kết quả nghiên cứu định lƣợng sơ bộ và giải thích 

các yếu tố trong mô hình nghiên cứu 

2.4. XÂY DỰNG THANG ĐO 

Thang đo của đề tài nghiên cứu được dựa trên các thang đo 

của những nghiên cứu đi trước về đo lường hình ảnh điểm đến du 

lịch, sau đó tiến hành loại bỏ những yếu tố không phù hợp và bổ 

sung những yếu tố còn thiếu để xây dựng nên thang đo cho đề tài. 

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu sơ bộ, thang đo hoàn chỉnh cho 

các nhân tố trong mô hình nghiên cứu như sau: 

Bảng 2.2. Thang đo chính thức 

- Hành vi du lịch 

- Động cơ du lịch 

Hình ảnh 

nhận thức 

1. Nhiều địa điểm tham quan hấp dẫn, 

di sản văn hóa, lịch sử 

NT1 

2. Có bãi biển đẹp và sạch sẽ NT2 

3. Khí hậu tốt NT3 

4. Có nhiều công trình, kiến trúc cổ NT4 
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kính 

5. Môi trường sạch sẽ, ít ô nhiễm NT5 

6. Cơ sở hạ tầng phát triển NT6 

7. Thuận tiện để đến những điểm khác NT7 

8. Khu nghĩ dưỡng chất lượng NT8 

9. An ninh tốt NT9 

10. Nhiều chỗ ở tốt NT10 

11. Nhiều món ăn ngon, hấp dẫn NT11 

12. Giá cả dịch vụ hợp lý NT12 

Hình ảnh 

độc đáo 

13. Nhiều ngôi chùa cổ kính DD1 

14. Làng nghề truyền thống DD2 

15. Chùa Cầu DD3 

16. Khu phố cổ đèn lồng DD4 

17. Hát bài chòi DD5 

18. Hội quán DD6 

19. Gánh hàng rong DD7 

Hình ảnh 

tình cảm 

20. Các hoạt động du lịch TC1 

21. Bầu không khí nghỉ ngơi, thư giãn TC2 

22. Các địa điểm du lịch TC3 

23. Tâm trạng khi đi du lịch TC4 

24. Người dân địa phương thân thiện, 

nhiệt tình. 

TC5 

Hình ảnh 

tổng thể 

25. Phong cảnh thiên nhiên TT1 

26. Môi trường xã hội TT2 

27. Cơ sở hạ tầng TT3 

28. Bầu không khí du lịch TT4 

29. Tài nguyên văn hóa TT5 

30. Dịch vụ và chi phí TT6 
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2.5. THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT 

2.6. NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƢỢNG 

Về quy mô mẫu, nghiên cứu này được thực hiện thông qua 

mẫu có độ lớn 235 mẫu. Quá trình thực hiện phỏng vấn được thực 

hiện tại Hội An, chọn mẫu theo phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên. 

Về mặt xử lý dữ liệu, toàn bộ dữ liệu hồi đáp sau khi được làm sạch 

và được mã hóa dữ liệu, sau đó sẽ xử lý với sự hỗ trợ của phần mềm 

SPSS 16.0 để hỗ trợ cho việc đo lường hình ảnh điểm đến Hội An 

đối với du khách nội địa. Quy trình này trải qua các bước như sau: 

- Kiểm định sự thích hợp của phân tích nhân tố với dữ liệu của 

mẫu thông qua giá trị thống kê Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Theo 

đó, trị số của KMO lớn hơn 0,5 thì phân tích nhân tố là thích hợp, 

các biến có hệ số truyền tải (factor loading) lớn hơn hoặc bằng 0.3. 

Điểm dừng Eigenvalue (đại diện cho phần biến thiên được giải thích 

bởi mỗi nhân tố) lớn hơn 1 và tổng phương sai trích (Cumulative % 

Extraction Sums of Squared Loadings) lớn hơn 0.5. 

- Kiểm định độ tin cậy của các thang đo bằng Hệ số 

Cronbach’s Alpha là một phép kiểm định thống kê về mức độ chặt 

chẽ mà các mục hỏi trong thang đo tương quan với nhau. Hệ số tin 

cậy Cronbach’s Alpha được sử dụng để loại các biến không hợp lệ. 

Các biến số có hệ số tương quan biến tổng (item – total correlation) 

nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại và thang đo sẽ được chọn khi hệ số Cronbach’s 

Alpha lớn hơn 0,6 (Nunnally & Bernstein, 1994). 
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CHƢƠNG 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. MÔ TẢ MẪU ĐIỀU TRA 

3.1.1. Thu thập dữ liệu 

Mẫu nghiên cứu được thực hiện tại Hội An, độ lớn của mẫu 

điều tra dự kiến khoảng 240. Để đạt kích cỡ mẫu dự kiến tác giả phát 

ra 300 mẫu. Hình thức khảo sát là phỏng vấn trực tiếp, gửi bảng câu 

hỏi tại khách sạn, gửi bảng câu hỏi cho tour du lịch. Số lượng phiếu 

câu hỏi thu về là 240 phiếu với tỉ lệ hồi đáp khoảng 80%. Trong đó 

có 5 phiếu không hợp lệ do khách du lịch bỏ quá nhiều câu hỏi. Số 

bảng câu hỏi hợp lệ đưa vào phân tích là 235.   

3.1.2. Đặc điểm nhân khẩu học 

a. Giới tính 

Trong 235 người trả lời bảng câu hỏi có 109 là nam chiếm tỉ 

trọng 46.38%, 126 là nữ chiếm tỉ trọng 53.62%. Tỉ lệ giới tính ở mẫu 

nghiên cứu khá đồng đều. 

b. Độ tuổi 

Kết quả phân tích dữ liệu điều tra cho thấy độ tuổi của khách 

du lịch nội địa tại Hội An trả lời câu hỏi chủ yếu thuộc nhóm tuổi 35 

– 55 tuổi (chiếm 40.9%) và từ 18 -35 tuổi (chiếm 38.7%). Độ tuổi 

trên 55 và dưới 18 chiếm tỉ trọng nhỏ. 

c. Hình thức du lịch 

Qua khảo sát ta thấy phần lớn khách du lịch nội địa tới Hội An 

đi du lịch theo tour (chiếm 70.64%), còn lại 29.36% tự tổ chức du 

lịch. Tỉ lệ này khá tương đồng với hình thức du lịch tổng thể.  

d. Hành vi du lịch 
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Phần lớn du khách đến Hội An là đi tham quan cùng gia đình 

(chiếm 58.7%), có 41.3% du khách không đi cùng gia đình. Thời 

gian lưu trú chủ yếu từ 1-4 ngày. 

e. Động cơ du lịch 

Phần lớn du khách đến Hội An để tham quan thư giãn, giải trí, 

nghỉ dưỡng (44.3%). Có 19.6 % du khách đi tham dự hội nghị/hội 

thảo. Có 17.4% du khách có mục đích thăm bạn bè/người thân. 

Những động cơ còn lại có tỉ lệ phần trăm thấp. 

3.2. PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 

Kiểm định sự thích hợp của phân tích nhân tố với dữ liệu của 

mẫu thông qua giá trị thống kê Kaiser-Meyer-Olkin (KMO). Theo 

đó, trị số của KMO lớn hơn 0.5 thì phân tích nhân tố là thích hợp, 

các biến có hệ số truyền tải (factor loading) lớn hơn hoặc bằng 0.3. 

Điểm dừng Eigenvalue (đại diện cho phần biến thiên được giải thích 

bởi mỗi nhân tố) lớn hơn 1 và tổng phương sai trích (Cumulative % 

Extraction Sums of Squared Loadings) lớn hơn 50%.  

3.2.1. Kết quả phân tích nhân tố EFA các thang đo nhận 

thức, độc đáo, tình cảm 

- Qua kết quả phân tích cho thấy nhóm nhân tố hình ảnh nhận 

thức tách ra thành 2 nhóm. 

+ Nhóm 1 bao gồm 8 biến quan sát là NT1, NT4, NT6, NT7, 

NT8, NT11, NT12, NT13. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu nhóm 1 

được đặt tên là nhận thức về dịch vụ điểm đến. 

+ Nhóm 2 bao gồm 4 biến quan sát là NT2, NT3, NT5, NT9. 

Nhóm 2 được đặc tên lại là nhận thức môi trường của điểm đến. 

- Thang đo hình ảnh độc đáo được đo lường bởi 7 biến quan 

sát là DD1, DD2, DD3, DD4, DD5, DD6, DD7. Thang đo này vẫn 

lấy tên là “Hình ảnh độc đáo”. 
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- Thang đo hình ảnh tình cảm được đo lường bởi 5 biến quan 

sát là TC1, TC2, TC3, TC4, TC5. Sau phân tích thang đo này vẫn 

không thay đổi so với nhân tố đề xuất do vậy vẫn lấy tên là “Hình 

ảnh tình cảm”.  

3.2.2. Phân tích EFA hình ảnh tổng thể 

Thang đo hình ảnh tổng thể đề xuất đo lường bởi 6 biến quan 

sát. các biến quan sát đề xuất phù hợp để đo lường các nhân tố tổng 

quát là thang đo nhận thức, thang đo độc đáo, thang đo tình cảm và 

thang đo tổng thể. Các thang đo được nhóm gộp từ phân tích EFA sẽ 

được đánh giá bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha trước khi phân 

tích hồi quy. 

3.3. ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO BẰNG HỆ SỐ 

CRONBACH’S ALPHA 

Kết quả phân tích cho thấy hệ số Cronbach’s Alpha của các 

thang đo đều lớn hơn 0.6 và các hệ số tương quan biến tổng đều lớn 

0.3. Kết luận, các thang đo đều đạt độ tin cậy cho những phân tích 

tiếp theo. 

3.4. MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH SAU PHÂN TÍCH 

EFA VÀ CRONBACH’S ALPHA 

Từ 24 biến quan sát đo lường cho 3 nhóm nhân tố ban đầu sau 

khi phân tích EFA và kiểm định thang đo bằng Cronbach’s Alpha 

trích được 4 nhân tố. Các nhân tố được xác định tên là  

(1) Hình ảnh nhận thức về môi trường gồm có 4 biến quan sát 

(2) Hình ảnh nhận thức về dịch vụ điểm đến gồm 8 biến quan 

sát  

 (3)  Hình ảnh độc đáo gồm 7 biến quan sát  

(4) Hình ảnh tình cảm đo lường bởi 5 biến quan sát 

(5)  Hình ảnh tổng thể được đo lường bởi còn 6 biến quan sát 
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Mô hình sau khi nghiên cứu thực tế không thay đổi như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Mô hình đề xuất sau khi tiến hành nghiên cứu thực tế 

3.5. MÔ HÌNH HỒI QUY VÀ KIỂM ĐỊNH CÁC GIẢ THUYẾT 

Nhằm nghiên cứu mức độ tác động của từng nhân tố đến hình 

ảnh tổng thể của điểm đến Hội An, ta tiến hành phân tích hồi quy 

tương quan. Sử dụng mô hình hồi quy bội (hồi quy đa biến) để 

nghiên cứu ảnh hưởng của các biến độc lập: Hình ảnh nhận thức về 

dịch vụ (X1), Hình ảnh nhận thức về môi trường (X2), Hình ảnh độc 

đáo (X3), Hình ảnh tình cảm (X4). 

3.5.1 Thống kê hiện tƣợng tự tƣơng quan và đa cộng tuyến 

trong mô hình 

Tác giả kiểm tra hiện tượng tự tương quan bằng hệ số Durbin 

– Watson (d). Với cỡ mẫu là 235 biến giải thích là 4 ta có giá trị, 

mức ý nghĩa là 5% , theo kinh nghiệm ta có dU=1.5 <d < dL=2.5. 

Giá trị Durbin – Watson của đề tài d=1.807 như vậy như vậy d thuộc 

Hình ảnh 

tổng thể 

Hình ảnh 

tình cảm 

Hình ảnh 

độc đáo 

Hình ảnh nhận 

thức về MT 

Hình ảnh nhận 

thức về DV 

Hành vi du lịch 

Động cơ du lịch 
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khoản dU <d <dL nên không có hiện tượng tự tương quan xảy ra 

trong mô hình hồi quy. 

Hệ số VIF của các biến số trong mô hình hồi quy nằm trong 

khoảng 1.721 – 2.099 <10 như vậy không có hiện tượng đa cộng 

tuyến xảy ra trong mô hình hoặc hiện tượng đa cộng tuyến rất thấp 

không đáng kể. 

3.5.2 Mô hình hồi quy bội và kiểm định độ phù hợp của mô 

hình 

Mô hình hồi quy bội được xây dựng như sau:  

Hình ảnh tổng thể (Y) = β0 + β1X1 +  β2 X2 +  β3 X3 + β4 

X4 +  ε 

Trong đó 

Y: Hình ảnh tổng thể 

X1: Hình ảnh nhận thức về dịch vụ của điểm đến 

X2: Hình ảnh nhận thức về môi trường của điểm đến 

X3: Hình ảnh độc đáo 

X4: Hình ảnh tình cảm 

Bảng 3.9. Hệ số hồi quy và thống kê đa cộng tuyến 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Tolerance VIF 

1 

Hằng số -.283 .158  -1.797 .074   

X1 .269 .053 .266 5.029 .000 .495 2.019 

X2 .263 .051 .253 5.172 .000 .581 1.721 

X3 .269 .051 .276 5.298 .000 .510 1.960 

X4 .278 .059 .252 4.667 .000 .476 2.099 

a. Dependent Variable: Y 
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Dựa vào số liệu bảng trên ta thấy các hệ số Beta điều khác 0, 

Sig.<0.05 nên các thành phần đều tham dự vào mô hình hồi quy bội 

và đảm bảo về mặt thống kê.  

Hình ảnh tổng thể = 0.266 Hình ảnh nhận thức về dịch vụ +  0.253 

Hình ảnh nhận thức về môi trường+ 0.276 Hình ảnh độc đáo+  0.252 Hình 

ảnh tình cảm 

3.5.3. Kiểm định giả thuyết trong mô hình hồi quy bội 

Có 4 thành phần ảnh hưởng đến hình ảnh tổng thể tương 

đương với 4 giả thuyết cần kiểm chứng. Sau khi phân tích hồi quy ta 

có thể kết quả như sau: 

Bảng 3.10. Kết quả kiểm định giả thuyết và thống kê mức độ 

ảnh hưởng của các nhân tố tới hình ảnh tổng thể 

Giả thuyết nghiên cứu 

Kết luận 

(Chấp nhận/ 

Bác bỏ) 

Mức độ ảnh 

hƣởng 

H1: Nhân tố “Hình ảnh nhận 

thức về dịch vụ” có tác động 

tích cực đến hình ảnh tổng thể. 

Chấp nhận H1 
Ảnh hưởng 

thứ 2 

H2: Nhân tố “Hình ảnh nhận 

thức về môi trường” có tác động 

tích cực đến hình ảnh tổng thể. 

Chấp nhận H2 
Ảnh hưởng 

thứ 3 

H3: Nhân tố “Hình ảnh độc 

đáo” có tác động tích cực đến 

hình ảnh tổng thể. 

Chấp nhận H3 
Ảnh hưởng 

lớn nhất 

H4: Nhân tố “Hình ảnh tình 

cảm” có tác động tích cực đến 

hình ảnh tổng thể.. 

Chấp nhận H4 
Ảnh hưởng 

thấp nhất 
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3.6. THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC THANG ĐO THUỘC MÔ HÌNH 

HỒI QUY 

- Thang đo “Hình ảnh nhận thức về dịch vụ”: Qua khảo sát 

cho thấy các yếu tố thuộc thang đo hình ảnh nhận thức về dịch vụ 

điểm đến có mức đánh giá đồng ý với các tiêu chí NT, NT4, NT7, 

NT8, NT11, NT12. Hai tiêu chí “NT6 - Cơ sở hạ tầng phát triển”, 

“NT10 - Nhiều chỗ ở tốt” có mức đánh giá bình thường. 

- Thang đo “Hình ảnh nhận thức về môi trường”: Các yếu tố 

thuộc thang đo môi trường được khách hàng đánh giá khá tốt. Tất cả 

các mức trung bình đều lớn hơn 3.5 và thuộc mức đồng ý. 

- Thang đo “Hình ảnh độc đáo”: Qua khảo sát cho thấy có 3 

tiêu chí khách du lịch đánh giá ở mức bình thường đó là “DD1 - 

Nhiều ngôi chùa cổ kính” , “DD4 - Khu phố cổ đèn lồng”, “DD7 - 

Gánh hàng rong”. Các tiêu chí còn lại đều có mức đánh giá đồng ý. 

- Thang đo “Hình ảnh tình cảm”: Khách di lịch nội địa đánh 

giá chưa cao các hoạt động du lịch tại Hội An. Tiêu chí các hoạt 

động du lịch sôi động có mức đánh giá bình thường. Các yếu tố khác 

có mức đánh giá tương đối tốt. 

- Thang đo “Hình ảnh tổng thể”: Qua phân tích kết quả khảo 

sát cho thấy các khách du lịch nội địa đánh giá “TT3- Cơ sở hạ 

tầng”, “TT4- Bầu không khí du lịch” ở mức bình thường. Các yếu tố 

còn lại đang ở mức tích cực.  

3.7. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT GIỮA HÀNH VI VÀ ĐỘNG 

CƠ DU LỊCH VỚI CÁC THANG ĐO TRONG MÔ HÌNH 

NGHIÊN CỨU 

Phân tích phương sai ANOVA đối với các biến như: hình thức 

du lịch, thời gian du lịch, đối tượng đi cùng và động cơ du lịch để 

kiểm định xem có sự khác biệt hay không. 
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Hình thức du lịch: Kết quả kiểm định cho thấy đủ cơ sở để kết 

luận có sự khác nhau giữa khách du lịch có hình thức du lịch khác 

nhau trong việc đánh giá các nhóm tiêu chí trong mỗi đo lường hình 

ảnh điểm đến Hội An. 

Thời gian du lịch: Kết quả kiểm định cho thấy đủ cơ sở để kết 

luận có sự khác nhau giữa các khách du lịch có thời gian lưu trú khác 

nhau trong việc đánh giá hình ảnh điểm đến Hội An. Kết quả thể 

hiện ở bảng tổng hợp sau: 

Đối tượng đi cùng: Kết quả kiểm định cho thấy đủ cơ sở để kết 

luận có sự khác nhau giữa khách du lịch có đối tượng đi cùng khác 

nhau trong việc đánh giá các nhóm tiêu chí trong mỗi thang đo hình 

ảnh điểm đến Hội An. 

Động cơ đi du lịch: Kết quả kiểm định cho thấy đủ cơ sở để 

kết luận có sự khác nhau giữa các khách du lịch nội địa có động cơ 

du lịch khác nhau. 

 

CHƢƠNG 4 

KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.1. KẾT LUẬN 

Qua quá trình phân tích khảo đo lường hình ảnh điểm đến Hội 

An trong khách du lịch nội địa có thể kết luận như sau: 

+ 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. Các hệ số 

Cronbach’s Alpha của các thang đo đều trên 0.8 thuộc thang đo 

lường tốt. 

+ 4 nhân tố trên khi đưa vào phân tích hồi quy bội, kết quả 

thống kê cho thấy tất cả 4 yếu tố đo lường cho hình ảnh tổng thể đều 
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có hệ số beta khác không, có giá trị Sig.<0.05 đạt yêu cầu về mặt 

thống kê. Có thể kết luận 4 nhân tố này đều tham gia đo lường hình 

ảnh điểm đến Hội An ở du khách nội địa.  

+ Kết quả phân tích hồi quy trương quan cho thấy mô hình hồi 

quy có thể giải thích được 75.3% sự biến thiên mức đọ cảm nhận về 

hình ảnh tổng thể của các biến độc lập. 

+ Có thể thấy các yếu tố có mức ảnh hưởng như nhau đối với 

hình ảnh tổng thể. 

+ Qua phân tích mô tả các yếu tố trong mô hình đo lường hình 

ảnh điểm đếm Hội An ta thấy hầu hết các yếu tố được đánh giá ở 

mức bình thường và khá tốt. 

4.2. HÀM Ý CHÍNH SÁCH 

4.2.1. Hàm ý về gia tăng hình ảnh độc đáo 

Hình ảnh độc đáo của một điểm đến du lịch được cho là nét 

độc đáo riêng của mỗi điểm du lịch vì vậy đây chính điểm điểm thu 

hút chính khách du lịch, cần phải được tiếp tục phát huy.  

Khi nhắc đến Hội An, du khách sẽ nghĩ ngay đến Hội An là 

một kiểu cảng thị truyền thống Đông Nam Á duy nhất ở Việt Nam, 

hiếm có trên thế giới, Hội An giữ được gần như nguyên vẹn hơn một 

nghìn di tích kiến trúc như phố xá, nhà cửa, hội quán, đình, chùa, 

miếu, nhà thờ tộc, giếng cổ, mộ cổ... Các kiến trúc vừa có sắc thái 

nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, vừa thể hiện sự giao lưu hội 

nhập văn hoá với các nước phương Đông và phương Tây. Trải qua 

nhiều thế kỷ, những phong tục tập quán, nghi lễ, sinh hoạt văn hoá, 

tín ngưỡng cũng như các món ăn truyền thống vẫn lưu giữ, bảo tồn 

cùng với bao thế hệ người dân phố cổ. Trên đây là những lợi thế tạo 

nên sự khác biệt của điểm đến Hội An so với các điểm đến du lịch 

khác. Vì vậy, ban quản lý cần có những chính sách marketing phù 



21 

hợp để tiếp tục duy trì và quảng bá thêm nữa hình ảnh đặc trưng của 

Hội An đến với du khách. Tăng cường quảng bá trên các kênh truyền 

thông, internet để đưa hình ảnh của Hội An đến với cả du khách nội 

địa và quốc tế. Ngoài ra, việc tổ chức các sự kiện văn hóa quốc tế 

hàng năm cũng là hình thức để thu hút thêm nữa du khách đến tham 

quan Hội An. 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. 

Du khách đến với Hội An bao gồm nhiều đối tượng khác nhau, 

vì vậy cần phải 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. 

4.2.2. Hàm ý gia tăng hình ảnh nhận thức về dịch vụ 

Hội An là nơi lý tưởng để tìm kiếm sự yên tĩnh nghỉ ngơi, thư 

giãn. Vì vậy yếu tố cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch là một trong những 

yếu tố quan trọng tác động mạnh đến sự hài lòng của du khác đối với 

điểm đến du lịch. Hội An vẫn còn nhiều hạn chế về nguồn lực, cơ sở 

hạ tầng vẫn chưa phát triển mạnh như các địa điểm du lịch khác nên 

cần được đầu tư và phát triển thêm. Bên cạnh đó cần nhấn mạnh 

thêm yếu tố sạch, thoáng, sự ổn định chính trị để du khách có thể an 

tâm hơn về điểm đến Hội An. 

Có rất nhiều địa điểm lưu trú phục vụ cho khách du lịch khi đến 

với Hội An nhưng công tác quản lý chất lượng dịch vụ và thái độ phục 

vụ đối với du khách của các địa điểm du lịch, các nơi lưu trú vẫn còn 

rất hạn chế. Để thu hút và tạo ấn tượng tốt đẹp cho du khách, cần phải 

chú trọng hơn các hoạt động đón, phục vụ khách, các dịch vụ vui chơi, 
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ẩm thực. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng của thành phố cần đảm bảo 

công tác an ninh trật tự, công tác kiểm tra, phòng ngừa tình trạng lợi 

dụng dịp Tết hay lễ hội để tăng giá dịch vụ đối với du khách. 

Để tăng cường thu hút thêm khách du lịch đến với Hội An, các 

nhà quản lý cần chú trọng việc thu hút du khách bằng cách nâng cao 

chất lượng dịch vụ, nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, tiếp tục có 

những ưu đãi về giá cả và phân khúc thị trường phù hợp với sự thay 

đổi về nhu cầu khách du lịch. 

4.2.3. Hàm ý gia tăng hình ảnh nhận thức về môi trƣờng 

Nghiên cứu chỉ ra rằng, để thu hút thêm nữa lượng khách du 

lịch đến Hội An, chúng ta cần đẩy mạnh và phát triển hình ảnh nhận 

thức về môi trường. Vì thế, ban quản lý nên nâng cao các hoạt động 

tuyên truyền, giáo dục ý thức người dân về bảo vệ môi trường, tài 

nguyên thiên nhiên, biết quý trọng và gìn giữ các di sản văn hóa, thể 

hiện lối sống, sinh hoạt văn minh.  

Bên cạnh đó, du lịch biển phát triển cũng bắt đầu kéo theo 

nhiều hệ lụy tại khu ven biển này như tình trạng hàng rong chèo kéo 

khách, biển quảng cáo các loại đặt để lộn xộn. Ngoài ra, các bãi giữ 

xe và hàng quán ở đây bố trí còn lộn xộn. Khu ven biển còn thiếu tụ 

điểm để người dân địa phương giao lưu với du khách, thiếu chỗ chơi 

an toàn cho trẻ em trong khi nhu cầu thì rất lớn. Vì vậy, cần có các 

chính sách quy hoạch lại những khu vực bãi tắm, bố trí thùng rác hợp 

lý dọc lối vào bãi tắm và thường xuyên nhắc nhỡ những hàng quán 

trong việc vệ sinh sạch sẽ khu vực buôn bán, giảm thiểu tình trạng 

vức rác bừa bãi. Thường xuyên tổ chức những chiến dịch vận động 

thanh niên tình nguyện thu gom rác và vệ sinh bãi biển. Phấn đấu 

xây dựng nơi đây thành khu đô thi sinh thái hài hòa giữ phát triển 

kinh tế, xã hội và môi trường để bãi biển Hội An ngày càng trở nên 

xanh, sạch, đẹp. 
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4.2.4. Hàm ý gia tăng hình ảnh tình cảm 

Hình ảnh tình cảm cũng là một trong những yếu tố quan trọng 

tác động mạnh đến sự hài lòng và ý định quay trở lại của du khách 

đối với điểm đến du lịch. Theo như kết quả nghiên cứu, khách du 

lịch nội địa đánh giá chưa cao các hoạt động du lịch tại Hội An, tiêu 

chí các hoạt động du lịch sôi động có mức đánh giá bình thường. 

Chính vì vậy, các nhà quản lý cần có những chính sách để phát triển 

hơn nữa các hoạt động hỗ trợ du lịch tại Hội An như tổ chức các hoạt 

động thể thao sôi động trên biển để thu hút khách du lịch. Bên cạnh 

đó cần tăng cường các chương trình tập huấn đào tạo nghiệp vụ 

hướng dẫn viên di sản, các lớp ngoại ngữ, dịch vụ du lịch cho cán bộ 

quản lý và người lao động ở các doanh nghiệp. 

 

KẾT LUẬN 

1. 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 tại Thành phố Hội An. 

Kết quả nghiên cứu này đã cho thấy rằng có 4 nhân tố dùng để 

đo lường hình ảnh điểm đến Hội An đối với du khách nội địa là: 

Hình ảnh nhận thức về dịch vụ, hình ảnh nhận thức về môi trường, 

hình ảnh độc đáo và hình ảnh tình cảm. Bên cạnh đó, nghiên cứu này 

còn chỉ ra rằng có sự khác biệt giữa các khách du lịch có hành vi du 

lịch và động cơ du lịch khác nhau. Từ kết quả này, các nhà quản lý 

có thể dựa trên các nhân tố ảnh hưởng nêu trên để hoạch định những 

chính sách marketing nhằm tiếp cận các nhóm khách du lịch khác 

nhau cũng như phát triển hơn nữa điểm đến Hội An trong tương lai. 

Nghiên cứu này cũng đã xây dựng được mô hình đo lường 

hình ảnh điểm đến Hội An đối với du khách nội địa. Mô hình này 
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cũng có thể được sử dụng như một nguồn tham khảo để áp dụng cho 

các điểm đến khác tại Việt Nam. 

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 độc 

đáo, tình cảm đối với hình ảnh điểm Hội An ở du khách nội địa. 

2. HẠN CHẾ CỦA NGHIÊN CỨU VÀ ĐỀ XUẤT HƢỚNG 

NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 

Do đặc điểm của du lịch có tính mùa vụ, trong khi dữ liệu 

nghiên cứu của đề tài được thu thập vào cuối 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 Hội An ở 

những mùa du lịch khác trong năm. 

+ Luận văn mới chỉ thực hiện nghiên cứu và phân tích nhân tố 

khám phá (EFA), vì vậy, kết quả nghiên cứu chỉ dừng lại ở việc 

khám phá ra 6 nhân tố ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến và thiết lập 

mô hình hồi quy bội. Nếu có thời gian và điều kiện, có thể thực hiện 

phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và thực hiện mô hình cấu trúc 

tuyến tính SEM để đề tài có giá trị khoa học hơn nữa. 

+ Luận văn được thực hiện trong một không gian và thời gian 

nhất định, nên kết quả có ý nghĩa nhất trong gian đoạn hiện thời và 

trong thời gian sắp tới. Trong thời gian lâu dài ý nghĩa luận văn sẽ 

không còn phản ánh đúng như các kết luận nghiên cứu mà đòi hỏi 

phải bổ sung thông tin cập nhập hơn. 

+ Việc đo lường hình ảnh nên được thực hiện thường xuyên 

bởi hình ảnh điểm đến có thể thay đổi theo thời gian và giúp cho nhà 

quản lý có thêm thông tin hữu ích cho các quyết định marketing. 


