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ABSTRACT 

The theory of planned behavior (TPB) was applied to examine the factors 
(including past experience, attitude, subjective norm and perceived 
behavioral control) influencing on pro-environmental behavioral 
intention of domestic tourists in Can Tho city. Data were obtained from 
131 domestic tourists in Can Tho city, who responded willingly to a 
questionnaire-based survey. The results of multiple regression showed all 
four factors significantly affect domestic tourists’ pro-environmental 
behavioral intention. Especially, past experience was found as the most 
important determinant. In addition, implications are proposed for 
improving pro-environmental behavioral intention of domestic tourists in 
Can Tho city. 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết hành vi theo kế hoạch (the theory of 
planned behavior – TPB) nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của các nhân tố 
gồm kinh nghiệm trong quá khứ, thái độ, tiêu chuẩn chủ quan và nhận thức 
kiểm soát hành vi đến ý định hành vi du lịch có trách nhiệm về bảo vệ môi 
trường của khách du lịch nội địa tại thành phố Cần Thơ. Cuộc khảo sát 
với 131 khách du lịch nội địa tại thành phố Cần Thơ đã được thực hiện 
dựa trên bảng câu hỏi. Kết quả mô hình hồi quy tuyến tính cho thấy cả bốn 
nhân tố đều ảnh hưởng đến ý định hành vi du lịch có trách nhiệm của du 
khách nội địa. Đặc biệt, kinh nghiệm trong quá khứ là biến ảnh hưởng 
mạnh nhất. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đề xuất một số giải pháp nâng 
cao hành vi du lịch có trách nhiệm về bảo vệ môi trường của du khách 
thông qua các đề xuất cải thiện các nhân tố ảnh hưởng đã xác định được 
trong nghiên cứu.   

Trích dẫn: Hồ Lê Thu Trang và Phan Thị Phương Thảo, 2018. Ứng dụng lý thuyết hành vi theo kế hoạch phân 
tích ý định hành vi du lịch có trách nhiệm về bảo vệ môi trường của du khách nội địa tại thành phố 
Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 54(9D): 124-132. 

1 GIỚI THIỆU 

Cùng với sự phát triển của ngành du lịch toàn 
cầu, du lịch Việt Nam đang có những bước tiến khá 
rõ rệt, lượng khách du lịch trong và ngoài nước ngày 

càng gia tăng. Điển hình, năm 2017 lượng khách nội 
địa ước tính đạt 73.200 nghìn lượt khách, tăng 
18,1% so với năm 2016 và lượng khách quốc tế đến 
với Việt Nam đạt 12.922 nghìn lượt khách, tăng 
29,1% so với năm 2016. Ngành đã đóng góp rất lớn 
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trong cải thiện đời sống nhân dân và trở thành nền 
kinh tế mũi nhọn. Tổng thu của ngành du lịch năm 
2017 là 510 nghìn tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng so với 
năm 2016 là 27,7%. Lần đầu tiên Việt Nam được Tổ 
chức Du lịch thế giới xếp thứ 6 trong 10 điểm đến 
du lịch có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới và 
đứng đầu châu Á (Tổng cục Du lịch Việt Nam, 
2018). Với sự phát triển đó, Việt Nam ngày càng 
phát triển nhiều điểm du lịch thu hút du khách, 
nhưng bên cạnh đó vẫn có những yếu tố tiêu cực ảnh 
hưởng đến sự phát triển của ngành du lịch. 

Với vị trí thuận lợi là trung tâm của các tỉnh 
Đồng bằng sông Cửu Long, giữa mạng lưới sông 
ngòi kênh rạch nằm bên bờ sông Hậu, Cần Thơ được 
mệnh danh là “Tây Đô”, thủ phủ của miền Tây Nam 
Bộ. Với nhiều tiềm năng phát triển du lịch, thành 
phố Cần Thơ (TPCT) trở thành điểm đến thú vị cho 
du khách trong và ngoài nước. Lượng khách du lịch 
đến TPCT ngày càng tăng, cụ thể năm 2016, TPCT 
đón 7,5 triệu lượt du khách, tăng 41% so với cùng 
kỳ năm 2016 (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
TPCT, 2018). Sự phát triển của ngành du lịch đã góp 
phần vào sự tăng trưởng nền kinh tế theo hướng tích 
cực, tạo nhiều cơ hội việc làm nâng cao chất lượng 
đời sống của người dân TPCT. 

Tuy nhiên, ngoài những đóng góp cho nền kinh 
tế thì du lịch TPCT vẫn còn đang gặp khá nhiều hạn 
chế như hiệu quả kinh doanh chưa cao, chưa phát 
huy hết tiềm năng và vị thế du lịch hiện có, thiếu sự 
đa dạng trong sản phẩm du lịch, hình ảnh và thương 
hiệu vẫn chưa phổ biến, việc gắn kết địa danh du 
lịch Cần Thơ với các du khách còn nhiều hạn chế. 
Thêm vào đó là những tác động tiêu cực tới môi 
trường và xã hội, điển hình là thực trạng đáng chú ý 
tại chợ nổi Cái Răng với hoạt động kinh doanh tự 
phát, thiếu ý thức về môi trường. Chợ nổi Cái Răng 
với tỉ lệ hư thối hàng hóa bình quân trong năm là 
2,27% (do nhiều ngày neo đậu chờ bán hàng hóa và 
gặp những lúc mưa bão) thì khối lượng chất thải từ 
chợ nổi Cái Răng được ước tính hằng năm là 
4.410,91 tấn và trung bình mỗi ngày là 12,25 tấn 
(Trịnh Xuân Thắng và Hà Thị Thùy Dương, 2015). 
Có thể thấy rằng, vấn đề về bảo vệ môi trường song 
song việc phát triển du lịch vẫn chưa được quan tâm 
thích đáng.  

Trong những năm gần đây, “du lịch có trách 
nhiệm” đang được rất nhiều các điểm đến trên toàn 
thế giới quan tâm phát triển trở thành sản phẩm chủ 
lực vừa tạo ra lợi thế cạnh tranh vừa đảm bảo được 
xu hướng phát triển bền vững chung của ngành. 
Thuật ngữ “du lịch có trách nhiệm” được định nghĩa 
là hình thức du lịch tối đa hóa các tác động tích cực 
và giảm thiểu các tác động tiêu cực cho tất cả các 
bên liên quan đến du lịch (Responsible Tourism 
Partnership, 2008). Hiện nay, trong số những hiểu 

biết khác nhau về du lịch có trách nhiệm, quan điểm 
dựa vào hành vi hoặc hành động đã được đưa vào xu 
thế chủ đạo (Grimwood et al., 2015; Mihalic, 2016), 
xem “du lịch có trách nhiệm” như một mô hình và 
một phương thức hành nghề có trách nhiệm (Mody 
et al., 2014). Nếu sự phát triển bền vững của du lịch 
là một quá trình, thì “du lịch có trách nhiệm” là một 
cách hiệu quả để thực hiện quá trình đó (Goodwin 
và Francis, 2003; Stanford, 2006). Phần lớn các 
nghiên cứu và thực tiễn hiện tại đều có xu hướng áp 
dụng cách tiếp cận từ trên xuống để chú ý đến phía 
cung của du lịch: các doanh nghiệp kinh doanh du 
lịch, chính phủ, người dân địa phương,... Mặc dù 
khách du lịch vừa là đối tượng lựa chọn các sản 
phẩm du lịch vừa là tác nhân rất quan trọng trong 
các chương trình hành động có trách nhiệm 
(Caruana et al, 2014), khách du lịch hầu như chưa 
được chú ý đúng mức trong nghiên cứu về du  
lịch có trách nhiệm (Mody et al., 2014). Đặc biệt, lý 
thuyết hành vi theo kế hoạch của Ajen (1991)  
được nhiều nghiên cứu ứng dụng để phân tích ý  
định hành vi (Stanford, 2006; Han et al., 2010; 
Pipitvanichtham, 2013). Chính vì vậy, nghiên cứu 
này được thực hiện nhằm mục tiêu ứng dụng lý 
thuyết hành vi theo kế hoạch phân tích ý định hành 
vi du lịch có trách nhiệm của khách du lịch nội địa 
tại TPCT.  

Trong bộ công cụ du lịch có trách nhiệm của Việt 
Nam đã trình bày lại các nguyên tắc chủ đạo cho 
việc thực hiện du lịch có trách nhiệm tại các điểm 
đến bao gồm: trách nhiệm xã hội, trách nhiệm môi 
trường và trách nhiệm về kinh tế (ESRT, 2013). Tuy 
nhiên, nghiên cứu này chỉ tập trung đánh giá các yếu 
tố ảnh hưởng đến ý định hành vi du lịch có trách 
nhiệm về vấn đề bảo vệ môi trường khi đi du lịch tại 
TPCT. Hy vọng nghiên cứu này sẽ đề xuất những 
giải pháp thiết thực giúp nâng cao nhận thức và hành 
vi du lịch có trách nhiệm của du khách liên quan đến 
các hoạt động bảo vệ môi trường. 

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 

2.1 Các lý thuyết cổ điển 

Hiện nay, đã có hai mô hình cổ điển được dùng 
đo lường ý định thực hiện hành vi như sau: 

(1) Lý thuyết hành vi hợp lý (Theory of 
Reasoned Action - TRA) 

Lý thuyết hành vi hợp lý được phát triển lần đầu 
vào năm 1967 bởi Fishbein, sau đó đã được sửa đổi 
và mở rộng bởi Ajzen và Fishbein (1975). Theo lý 
thuyết này, các cá nhân có cơ sở và động lực trong 
quá trình ra quyết định của họ và đưa ra một sự lựa 
chọn hợp lý giữa các giải pháp, công cụ tốt nhất để 
phán đoán hành vi là ý định và hành vi được xác 
định bởi ý định thực hiện hành vi (BI) của một 
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người. Theo Ajzen và Fishbein (1975), ý định hành 
vi sẽ chịu ảnh hưởng bởi thái độ đối với hành vi và 
tiêu chuẩn chủ quan hành vi.  

(2) Lý thuyết hành vi có kế hoạch (Theory of 
Planned Behaviour - TPB) 

Thuyết hành vi dự định (TPB) của Ajzen (1991) 

được phát triển từ lý thuyết hành vi hợp lý (Ajzen và 
Fishbein, 1975), lý thuyết này được tạo ra do sự hạn 
chế của lý thuyết trước về việc cho rằng hành vi của 
con người là hoàn toàn do kiểm soát lý trí. Tương tự 
như lý thuyết TRA, nhân tố trung tâm trong lý thuyết 
hành vi có kế hoạch là ý định của cá nhân trong việc 
thực hiện một hành vi nhất định.  

 

Hình 1: Mô hình Lý thuyết hành vi hợp lý (TRA) (Ajzen và Fishbein, 1975) 

Trong lý thuyết mới này, tác giả cho rằng ý định 
thực hiện hành vi sẽ chịu ảnh hưởng bởi ba nhân tố 

như thái độ đối với hành vi, tiêu chuẩn chủ quan và 
nhận thức về kiểm soát hành vi. 

 

Hình 2: Mô hình Lý thuyết hành vi có kế hoạch (TPB) (Ajzen, 1991) 

2.2 Các nghiên cứu thực nghiệm 

Nghiên cứu của Stanford (2006) đã xác định 
được các năm hành vi cụ thể của du lịch có trách 
nhiệm theo bốn khía cạnh xã hội, văn hóa, môi 
trường và kinh tế. Cụ thể, lý thuyết đưa ba yếu tố 

ảnh hưởng ý định hành vi: thái độ, tiêu chuẩn chủ 
quan, nhận thức kiểm soát hành vi, trong đó nhận 
thức kiểm soát hành vi là yếu tố thứ ba được bổ sung 
để chứa những trở ngại và sự can thiệp từ bên ngoài 
có thể ảnh hưởng đến hai yếu tố đầu tiên. 

  

Hình 3: Mô hình nghiên cứu của Stanford (2006) (Mô phỏng theo Ajzen, 1988) 

Han et al., (2010) đã đưa ra một nghiên cứu với 
tên đề tài là “áp dụng lý thuyết hành vi có kế hoạch 
để lựa chọn khách sạn xanh”. Nghiên cứu này đã đề 

xuất và thử nghiệm mô hình lý thuyết (TPB) của 
Ajzen để giải thích sự hình thành ý định khách hàng 
đến thăm một khách sạn xanh thông qua 9 giả thuyết 
mà tác giả trình bày trong nghiên cứu. 
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Hình 4: Mô hình nghiên cứu của Han et al. (2010) 

Một nghiên cứu của Pipitvanichtham (2013) 
được thực hiện ở Thái Lan là “ý định áp dụng thực 
tiễn thân thiện với môi trường ở Thái Lan” với mục 
đích kiểm nghiệm các yếu tố ảnh hưởng đến ý định 

áp dụng thực tiễn thân thiện với môi trường của 
người dân tại đây bằng cách áp dụng Lý thuyết hành 
vi có kế hoạch (TPB) được bổ sung thêm biến kinh 
nghiệm trong quá khứ. 

 

Hình 5: Mô hình nghiên cứu của Pipitvanichtham (2013)  

(Pipitvanichtham, 2013) 

2.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất 

Ý tưởng về du lịch có trách nhiệm đã được giải 
quyết rộng rãi trong lĩnh vực du lịch tự nhiên (Mody 
et al., 2014), điều này lý giải cho lý do tại sao các 
nhà nghiên cứu du lịch thường tập trung vào một vấn 
đề, đặc biệt là khía cạnh trách nhiệm về môi trường 
(Weeden, 2011). Điển hình như các nghiên cứu của 
Chiu et al. (2014), Lee et al. (2013) là nghiên cứu về 
hành vi du lịch có trách nhiệm về vấn đề bảo vệ môi 
trường, nhấn mạnh vào các mối quan tâm về môi 
trường bị giảm sút trên thực tế hơn thể hiện nhiều 
mối quan tâm khác như bày tỏ sự tôn trọng đối với 
cộng đồng địa phương hay là chia sẻ lợi ích kinh tế 
của du lịch trực tiếp đối với người dân địa phương,... 
Nghiên cứu của Stanford (2006) đã xem xét các yếu 
tố ảnh hưởng đến việc nhận thức của khách du lịch 

về trách nhiệm trong bối cảnh du lịch cũng được 
khái quát hóa từ các nghiên cứu về hành vi du lịch 
có trách nhiệm với môi trường, bởi vì ông xem nó là 
một khía cạnh quan trọng. Trên cơ sở những nghiên 
cứu trên, nghiên cứu chỉ tập trung vào các hành vi 
du lịch có trách nhiệm về vấn đề bảo vệ môi trường 
khi đi du lịch. 

Dựa trên các mô hình nghiên cứu trước đây, mô 
hình sau đây (Hình 6) được đề xuất thực hiện trong 
nghiên cứu này. Các biến độc lập trong nghiên cứu 
này sẽ bao gồm biến thái độ, tiêu chuẩn chủ quan, 
nhận thức kiểm soát hành vi và kinh nghiệm quá 
khứ, trong khi biến phụ thuộc là ý định hành vi du 
lịch có trách nhiệm về vấn đề bảo vệ môi trường. 
Mô hình nghiên cứu sử dụng trong nghiên cứu này 
dựa trên mô hình TPB. 

 

Hình 6: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

(Ứng dụng từ mô hình lý thuyết hành vi theo kế hoạch_TPB của Ajzen, 1991) 
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3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1 Phương pháp thu thập số liệu 

Dữ liệu thứ cấp dùng trong nghiên cứu được thu 
thập từ nhiều nguồn khác nhau như thống kê của 
Tổng cục Du lịch Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Cần Thơ, các nghiên cứu liên quan,... có 
liên quan đến bài nghiên cứu. Bên cạnh đó, nghiên 
cứu đã thu thập số liệu sơ cấp qua phỏng vấn trực 
tiếp bằng bảng câu hỏi đối với khách du lịch tại các 
điểm du lịch của TPCT như bến Ninh Kiều, chợ nổi 
Cái Răng, làng du lịch Mỹ Khánh, Thiền viện Trúc 
Lâm,… theo phương pháp chọn mẫu thuận tiện. Đề 
tài đã dựa trên phương pháp tính cỡ mẫu của Nguyễn 
Đình Thọ (2011) khi sử dụng phương pháp phân tích 
nhân tố EFA và Hồi quy tuyến tính. Đối với đề tài 
này, cỡ mẫu 125 mẫu sẽ đảm bảo yêu cầu của hai 
phương pháp trên. Thực tế, đề tài đã thu về 131 mẫu 
đạt yêu cầu. 

Dữ liệu thứ cấp dùng trong nghiên cứu được thu 
thập từ nhiều nguồn khác nhau như thống kê của 
Tổng cục Du lịch Việt Nam, Sở Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch Cần Thơ, nghiên cứu liên quan,.... 

Bên cạnh đó, nghiên cứu này đã thu thập số liệu 
sơ cấp qua phỏng vấn trực tiếp khách du lịch nội địa 
tại TPCT bằng bảng câu hỏi. Cỡ mẫu được xác định 
dựa trên hướng tiếp cận gắn với phương pháp phân 
tích nhân tố và hồi quy tuyến tính được sử dụng 
trong nghiên cứu. Đối với phương pháp phân tích 
nhân tố, cỡ mẫu tối thiểu phải gấp 5 lần số tiêu chí 
đưa vào phân tích (Nguyễn Đình Thọ, 2011). Cụ thể, 
nghiên cứu đã sử dụng 25 tiêu chí trong phân tích 
nhân tố nên cỡ mẫu phải đạt: n = 5*25 = 125. Đối 
với phương pháp hồi quy tuyến tính, cỡ mẫu tối 
thiểu cần đạt được tính theo công thức: n = 50 + 8 * 
số biến độc lập (Nguyễn Đình Thọ, 2011). Cụ thể, 
nghiên cứu sử dụng 4 biến độc lập đưa vào mô hình 
nên cỡ mẫu phải đạt: n = 50 + 8 * 4 = 82. Như vậy, 
nghiên cứu đảm bảo cỡ mẫu thỏa cả hai công thức 
trên và phải phỏng vấn tối thiểu 125 khách du lịch. 
Để đảm bảo số lượng của cỡ mẫu này, nhóm nghiên 
cứu đã đặt mục tiêu phỏng vấn 150 khách du lịch nội 
địa. 

Do danh sách khách du lịch tại TPCT không 
được thống kê sẵn nên phương pháp chọn mẫu thuận 
tiện được sử dụng để tiếp cận đáp viên trong nghiên 
cứu này. Tại các điểm du lịch của TPCT như bến 
Ninh Kiều, chợ nổi Cái Răng, làng du lịch Mỹ 
Khánh, Thiền viện Trúc Lâm…, các thành viên của 
nhóm nghiên cứu viên đã tiếp cận từng du khách, 
giới thiệu sơ lượt về mục tiêu nghiên cứu và thuyết 
phục họ tham gia cuộc khảo sát. Khi du khách không 
đồng ý tham gia, nhóm nghiên cứu sẽ chuyển sang 
tiếp cận du khách khác và chỉ tiếp tục phỏng vấn 

những du khách vui vẻ và sẵn lòng trả lời các câu 
hỏi của cuộc khảo sát. Do hạn chế của phương pháp 
này là tính đại diện không tốt nên nhóm nghiên cứu 
đã cố gắng tiếp cận đa dạng các đáp viên về tuổi và 
giới tính. Đối với mỗi đoàn khách du lịch, nhóm 
nghiên cứu chỉ tiếp cận và phỏng vấn 1 du khách để 
tăng tính đại diện. Kết quả, cuộc khảo sát cũng 
thuyết phục được 150 khách du lịch nội địa đồng ý 
tham gia; tuy nhiên, chỉ 131 đáp viên hoàn thành đầy 
đủ các câu hỏi. Số lượng này vẫn đảm bảo yêu cầu 
về cỡ mẫu đã trình bày. 

3.2 Phương pháp phân tích số liệu 

Qua lược khảo tài liệu, nghiên cứu đã xác định 
bộ tiêu chí đánh giá bốn biến độc lập gồm (thái độ, 
nhận thức kiểm soát hành vi, tiêu chuẩn chủ quan, 
kinh nghiệm quá khứ) và một biến phụ thuộc (ý định 
hành vi du lịch có trách nhiệm về vấn đề bảo vệ môi 
trường khi đi du lịch). Bộ tiêu chí được đánh giá 
bằng thang do Likert 5 mức độ từ (1) là “hoàn toàn 
không đồng ý” đến (5) là “hoàn toàn đồng ý”, và 
được kiểm định độ tin cậy bằng kiểm định 
Cronbach’s alpha. Phương pháp phân tích nhân tố 
dùng gom nhóm bộ tiêu chí các nhân tố ảnh hưởng 
đến ý định hành vi du lịch có trách nhiệm về vấn đề 
bảo vệ môi trường. Đồng thời, phân tích nhân tố 
cũng được sử dụng để gom nhóm các tiêu chí thuộc 
biến ý định du lịch có trách nhiệm về bảo vệ môi 
trường. Ngoài ra, phương pháp hồi quy tuyến tính 
được dùng để xác định sự ảnh hưởng của các biến 
độc lập đến biến phụ thuộc nêu trên. 

4 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định du 
lịch có trách nhiệm về bảo vệ môi trường 

Nghiên cứu khảo sát 131 ý kiến của đáp viên liên 
quan đến 21 tiêu chí của 4 nhân tố chính ảnh hưởng 
đến ý định bảo vệ môi trường khi du lịch của khách 
du lịch nội địa đến TPCT gồm thái độ, tiêu chuẩn 
chủ quan, nhận thức kiểm soát hành vi và kinh 
nghiệm trong quá khứ. Sau khi kiểm định độ tin cậy 
Cronbach’s Alpha, có 3 tiêu chí bị loại (TD4- đối 
với tôi, bảo vệ môi trường khi đi du lịch là hành vi 
rất hấp dẫn, rất thú vị, TD5- đối với tôi, bảo vệ môi 
trường khi đi du lịch là hành vi rất thoải mái và 
KN5- đi du lịch bằng phương tiện giao thông thân 
thiện với môi trường nhất) vì có hệ số tương quan 
biến tổng <0.3, nên nghiên cứu tiến hành phân tích 
nhân tố với 18 tiêu chí còn lại. Trong kết quả phân 
tích nhân tố lần 1, tiêu chí NT2- nếu tôi muốn, tôi có 
thể thực hiện bảo vệ môi trường khi đi du lịch bị loại 
do có hệ số bị loại do có giá trị communalities <0.4. 
Nghiên cứu tiếp tục tiến hành phân tích nhân tố lần 
2 sau khi đã loại biến NT2 và thu được kết quả ở 
Bảng 1. 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ   Tập 54, Số 9D (2018): 124-132 

 129 

Bảng 1: Kết quả phân tích nhân tố các yếu tố ảnh hưởng đến ý định du lịch có trách nhiệm 

Tiêu chí 
Hệ số tải nhân tố 

Nhóm1 Nhóm2 Nhóm 3 Nhóm 4 

NHÓM 1 – THÁI ĐỘ     
TD2- Bảo vệ môi trường khi đi du lịch là hành vi có lợi 0,913    
TD1- Bảo vệ môi trường khi đi du lịch là hành vi tốt 0,842    
TD6- Bảo vệ môi trường khi đi du lịch là hành vi có giá trị 0,832    
TD8- Bảo vệ môi trường khi đi du lịch là hành vi có trách nhiệm 0,827    
TD7- Bảo vệ môi trường khi đi du lịch là hành vi thích hợp 0,729    
TD3- Bảo vệ môi trường khi đi du lịch là hành vi rất khôn ngoan 0,712    
NHÓM 2 – TIÊU CHUẨN CHỦ QUAN     
TC4- Hầu hết mọi người sẽ ủng hộ tôi bảo vệ môi trường khi đi du lịch  0,826   
TC1- Người tôi biết nghĩ rằng bảo vệ môi trường khi đi du lịch là hành 
vi tốt 

 0,757   

TC2- Hầu hết mọi người quan trọng khuyên tôi nên bảo vệ môi trường 
khi đi du lịch 

 0,732   

TC3- Người ảnh hưởng đến quyết định của tôi nghĩ rằng tôi nên bảo vệ 
môi trường khi đi du lịch 

 0,691   

NHÓM 3 – KINH NGHIỆM QUÁ KHỨ     
KN1- Phân loại và giảm lượng nước thải   0,723  
KN3- Sử dụng phương tiện công cộng   0,720  
KN2- Tiết kiệm nước và năng lượng   0,712  
KN4- Chọn nơi, chỗ ở thân thiện với môi trường   0,668  
NHÓM 4 – NHẬN THỨC KIỂM SOÁT HÀNH VI     
NT4- Bảo vệ môi trường nằm trong quyền kiểm soát của tôi    0,771 
NT1- Bảo vệ môi trường khi đi du lịch là hành vi dễ dàng    0,762 
NT3- Tôi có nguồn lực, thời gian và cơ hội bảo vệ môi trường khi đi du 
lịch 

   0,728 

Hệ số Cronbach’s Alpha 0,905 0,786 0,733 0,684 
Giá trị riêng (Eigenvalues) 5,329 2,626 1,507 1,357 
Độ biến thiên được giải thích (Variance explained (%)) 31,354 15,446 8,865 7,982 
Độ biến thiên được giải thích tích lũy (Cumulative variance explained 
(%)) 

31,354 46,791 55,656 63,638 

Hệ số KMO = 0,829; Sig. = 0,000 

(Nguồn: Số liệu từ khảo sát, 2017) 

Từ bảng trên cho thấy các kiểm định đã được 
đảm bảo như: (1) kiểm định tính thích hợp của mô 
hình (0,5 < KMO = 0,829 < 1,0); (2) kiểm định 
Bartlett’s về sự tương quan của các biến quan sát 
(Sig. = 0,000 < 0,05) chứng tỏ các biến có liên quan 
chặt chẽ với nhau; (3) tổng phương sai trích = 
63,638% (> 50%) đạt yêu cầu và các Eigenvalues 
của 4 nhóm nhân tố đều lớn hơn 1 cho thấy 4 nhóm 
nhân tố này giải thích được 63,638% độ biến thiên 
của dữ liệu. Hệ số tải nhân tố của các biến đều lớn 
hơn 0,5. Như vậy, các điều kiện ban đầu đã được 
đáp ứng và kết quả phân tích nhân tố khám phá là 
hoàn toàn phù hợp. 

Phân tích nhân tố gom 18 tiêu chí ban đầu thành 
4 nhóm nhân tố được đặt tên như sau: nhân tố thứ 
nhất gồm 6 biến có tương quan chặt chẽ với nhau, là 
TD2-bảo vệ môi trường khi đi du lịch là hành vi có 
lợi, TD1-bảo vệ môi trường khi đi du lịch là hành vi 
tốt, TD6-bảo vệ môi trường khi đi du lịch là hành vi 
có giá trị, TD8-bảo vệ môi trường khi đi du lịch là 

hành vi có trách nhiệm, TD7-bảo vệ môi trường khi 
đi du lịch là hành vi thích hợp, TD3-bảo vệ môi 
trường khi đi du lịch là hành vi rất khôn ngoan, được 
gọi là thái độ. Nhân tố thứ hai gồm 4 biến là TC4-
hầu hết mọi người sẽ ủng hộ tôi bảo vệ môi trường 
khi đi du lịch, TC1-người tôi biết nghĩ rằng bảo vệ 
môi trường khi đi du lịch là hành vi tốt, TC2-hầu hết 
mọi người quan trọng khuyên tôi nên bảo vệ môi 
trường khi đi du lịch, TC3-người ảnh hưởng đến 
quyết định của tôi nghĩ rằng tôi nên bảo vệ môi 
trường khi đi du lịch, được đặt tên là tiêu chuẩn chủ 
quan. Tương tự, nhân tố thứ ba gồm 4 biến là KN1-
phân loại và giảm lượng nước thải, KN3-sử dụng 
phương tiện công cộng, KN2-tiết kiệm nước và năng 
lượng, KN4-chọn nơi, chỗ ở thân thiện với môi 
trường, gọi là kinh nghiệm quá khứ. Và cuối cùng 
nhân tố thứ tư gồm 3 biến là NT4-bảo vệ môi trường 
nằm trong quyền kiểm soát của tôi, NT1-bảo vệ môi 
trường khi đi du lịch là hành vi dễ dàng, NT3-tôi có 
nguồn lực, thời gian và cơ hội bảo vệ môi trường khi 
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đi du lịch, được đặt tên là nhận thức kiểm soát hành 
vi. 

Tóm lại, tất cả các thang đo được lựa chọn cho 
các biến trong mô hình đều đảm bảo yêu cầu và có 
thể sử dụng cho phân tích tiếp theo. 

4.2 Ý định du lịch có trách nhiệm về bảo vệ 
môi trường của du khách nội địa 

Biến phụ thuộc – ý định du lịch có trách nhiệm 
về bảo vệ môi trường được thể qua 4 tiêu chí được 
kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha và sau đó 
tiếp tục sử dụng vào phân tích nhân tố.  

Kết quả phân tích nhân tố được trình bày ở Bảng 
2 gồm: (1) Kiểm định tính thích hợp của mô hình 
(0,5 < KMO = 0,677 < 1,0); (2) Kiểm định Bartlett’s 
về sự tương quan của các biến quan sát (Sig. = 0,000 
< 0,05) chứng tỏ các biến có liên quan chặt chẽ với 
nhau; (3) Tổng phương sai trích = 60,708% (> 50%) 
đạt yêu cầu và hệ số tải nhân tố của các biến đều lớn 
hơn 0,5. Các điều kiện ban đầu đã được đáp ứng và 
kết quả phân tích nhân tố khám phá là hoàn toàn phù 
hợp. Như vậy, 4 tiêu chí ban đầu đã được gom thành 
1 nhóm nhân tố chung. 

Bảng 2: Kết quả phân tích nhân tố biến ý định du lịch có trách nhiệm về bảo vệ môi trường  

Tiêu chí Hệ số tải nhân tố 
YD4 - Tôi sẵn sàng tham gia bảo vệ môi trường khi đi du lịch 0,870 
YD3 - Tôi sẽ cố gắng tham gia bảo vệ môi trường khi đi du lịch 0,812 
YD1 - Tôi có ý định tham gia bảo vệ môi trường khi đi du lịch 0,760 
YD2 - Tôi có kế hoạch tham gia bảo vệ môi trường khi đi du lịch 0,660 
Hệ số Cronbach’s Alpha 0,782 
Giá trị riêng (Eigenvalues) 2,428 
Độ biến thiên được giải thích (Variance explained (%)) 60,708 

Hệ số KMO = 0,677; Sig. = 0,000 

(Nguồn: Số liệu từ khảo sát, 2017) 

4.3 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến ý 
định du lịch có trách nhiệm về bảo vệ môi 
trường  

Phân tích hồi quy được thực hiện để xác định 
mối quan hệ nhân quả giữa biến phụ thuộc - ý định 
du lịch có trách nhiệm về vấn đề bảo vệ môi trường 
và các biến độc lập gồm thái độ, nhận thức kiểm soát 
hành vi, tiêu chuẩn chủ quan và kinh nghiệm quá 
khứ. Bảng 3 và Bảng 4 sau đây cho thấy mô hình 
hồi quy đưa ra tương đối phù hợp với mức ý nghĩa 
1%. 

Kết quả thu được R2 hiệu chỉnh bằng 0,594 có 
nghĩa là mô hình có thể giải thích được 59,4% cho 
tổng thể về mối liên hệ giữa các yếu tố ảnh hưởng 

đến ý định du lịch có trách nhiệm bảo vệ môi trường 
khi đi du lịch, còn lại 40,6% là do các biến ngoài mô 
hình và sai số ngẫu nhiên. Bên cạnh đó, nghiên cứu 
này đã kiểm tra các giả định của mô hình hồi quy 
tuyến tính gồm hiện tượng tự tương quan (hệ số 
Durbin-Watson = 2,008); đa cộng tuyến (VIF < 1); 
giả định về vi phạm phần dư chuẩn hóa (căn cứ biểu 
đồ Histogram và Normal P-P Plot: giá trị trung bình 
= -9,44E-17 gần bằng 0 và độ lệch chuẩn = 0,984 
gần bằng 1); giả định liên hệ tuyến tính (dùng biểu 
đồ phân tán Scatter Plot). Ngoài ra, kết quả kiểm 
định giả thuyết về độ phù hợp của mô hình cho thấy 
mức ý nghĩa (sig.) của kiểm định F sử dụng trong 
bảng phân tích phương sai (ANOVA) rất nhỏ (0,000 
<0.05), nên mô hình phù hợp với tập dữ liệu.

Bảng 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định du lịch có trách nhiệm về bảo vệ môi trường 

Biến độc lập Beta Sig VIF 
Thái độ 0,440 0,000 1,000 
Tiêu chuẩn chủ quan 0,366 0,000 1,000 
Kinh nghiệm quá khứ 0,478 0,000 1,000 
Nhận thức kiểm soát hành vi 0,225 0,000 1,000 
R2   0,607 
R2 hiệu chỉnh   0,594 
Hệ số Sig. F   0,000 

Hệ số Durbin - Watson   2,008 

(Nguồn: Số liệu từ khảo sát, 2017) 

Dựa vào phương trình hồi quy cho thấy các hệ 
số hồi quy đều lớn hơn 0. Như vậy, tất cả các biến 
độc lập đưa vào phân tích hồi quy đều tác động cùng 

chiều tới biến phụ thuộc. Điều đó cho thấy cả 4 biến 
độc lập gồm biến thái độ, biến nhận thức kiểm soát 
hành vi, biến tiêu chuẩn chủ quan và biến kinh 
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nghiệm quá khứ đều có tác động đáng kể và tích cực 
lên biến phụ thuộc ý định du lịch có trách nhiệm về 
bảo vệ môi trường khi đi du lịch. Dựa vào độ lớn của 
hệ số hồi quy chuẩn hóa Beta, biến kinh nghiệm quá 
khứ có ảnh hưởng nhiều nhất đến ý định du lịch có 
trách nhiệm về vấn đề bảo vệ môi trường khi đi du 
lịch vì có hệ số β cao nhất (β = 0,478, p < 0,01); tiếp 
theo là biến thái độ (β= 0,440, p < 0,01); kế đó là 
biến tiêu chuẩn chủ quan (β = 0,366, p < 0,01) và 
cuối cùng là biến nhận thức kiểm soát hành vi (β = 
0,225, p < 0,01). 

4.4 Giải pháp nâng cao ý định du lịch có 
trách nhiệm về bảo vệ môi trường của du khách  

Biến kinh nghiệm quá khứ có ảnh hưởng đáng kể 
nhất đến ý định du lịch có trách nhiệm về bảo vệ môi 
trường của khách du lịch nội địa đến TPCT. Du 
khách khi đi du lịch có những trải nghiệm về những 
hành vi có trách nhiệm với môi trường sẽ là tiền đề 
cho những chuyến du lịch sau của họ tham gia tích 
cực hơn, nhiệt tình và hiệu quả hơn những hành 
động xanh. Mỗi đơn vị cung ứng du lịch nên dựa vào 
loại hình kinh doanh của mình thiết kế những 
chương trình khác biệt, đặc thù như một chiến lược 
định vị riêng. Đồng thời, lực lượng nhân viên sẽ tiếp 
cận, giải thích ý nghĩa, lợi ích của các chương trình 
này giúp du khách cảm nhận thực tế về ý thức trách 
nhiệm môi trường, đồng thời khách du lịch cũng sẽ 
được hướng dẫn cụ thể cách thức tham gia những 
chương trình này. Bên cạnh đó, cần phát triển các 
chiến lược hiệu quả, khuyến khích khách du lịch 
tham gia các hoạt động vì môi trường, để đa dạng 
các trải nghiệm của họ. Đề xuất các chương trình 
tặng quà thưởng, khuyến mãi hay có “giấy chứng 
nhận xanh” cho cá nhân có ý thức và tham gia các 
chương trình bảo vệ môi trường như là một trải 
nghiệm mới. 

Thứ hai, biến thái độ là yếu tố tiên đoán quan 
trọng tiếp theo về ý định du lịch có trách nhiệm về 
bảo vệ môi trường của khách du lịch nội địa. Các 
nhà quản lý du lịch nên phấn đấu để duy trì thái độ 
tích cực của du khách trong các chương trình bảo vệ 
môi trường xuyên suốt chuyến đi. Đặc biệt, những 
chương trình xanh này cần được nghiên cứu thay 
mới, tạo nét hấp dẫn, thích thú khi tham gia để nâng 
cao mức độ hài lòng của du khách nhằm tăng khả 
năng quay lại và tham gia vào những chương trình 
bảo vệ môi trường. Các đơn vị cung ứng du lịch có 
thể xem xét việc sử dụng marketing truyền miệng, 
quảng cáo như quay video ngắn, quảng cáo ngắn,... 
đăng tải trên internet, youtube, tivi,... nhằm quảng 
bá và truyền đạt thái độ thích thú của khách du lịch 
trong chuyến tham quan như là một chiến lược tiếp 
thị, nội dung cần quảng bá và truyền đạt đến khách 
hàng.   

Tiếp theo, yếu tố quan trọng thứ ba là tiêu chuẩn 
chủ quan. Lúc này, ý định du lịch có trách nhiệm về 
bảo vệ môi trường của khách du lịch chủ yếu phụ 
thuộc vào quan điểm tích cực hoặc tiêu cực của gia 
đình, bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng xung quanh. 
Do đó, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nên chủ 
động tìm cách cải thiện nhận thức về du lịch có trách 
nhiệm về bảo vệ môi trường của các nhóm khách 
hàng nhất định. Cụ thể, doanh nghiệp nên xác định 
những nhóm khách hàng ưa đổi mới của loại hình 
du lịch này (có thể đề xuất là những chuyên gia 
ngành du lịch, khách hàng thích trải nghiệm khám 
phá, khách hàng có trình độ học vấn, sinh viên,…); 
lên chương trình tiếp cận và thuyết phục họ chấp 
nhận tham gia các hành vi du lịch có trách nhiệm. 
Tiếp đó, khuyến khích những khách hàng này xây 
dựng trào lưu du lịch hiện đại theo hướng thân thiện 
với môi trường và tạo hiệu ứng lan truyền sang cộng 
đồng xung quanh thông qua mạng xã hội như xu 
hướng check-in, bình luận, chia sẻ,… những hành vi 
du lịch có trách nhiệm thú vị. Đồng thời, các đơn vị 
kinh doanh du lịch tăng cường quảng bá những hình 
ảnh, video hoạt động xanh của mình qua phương 
tiện truyền thông như là internet, đặc biệt là mạng 
xã hội, trang web chính thức của công ty, trang 
thông tin du lịch,... 

Và yếu tố cuối cùng trong mô hình là nhận thức 
kiểm soát hành vi ảnh hưởng đến ý định du lịch có 
trách nhiệm về bảo vệ môi trường khi đi du lịch của 
du khách. Theo yếu tố này thì khách du lịch sẽ tích 
cực tham gia vào các hành động có trách nhiệm về 
bảo vệ môi trường khi những chương trình này 
thuận tiện, dễ thực hiện, nằm trong khả năng của họ. 
Để thực hiện được điều đó, nhà cung ứng du lịch cần 
thường xuyên quan sát, quan tâm và giao tiếp với 
khách du lịch, giải thích cặn kẽ các chương trình 
hành động vì môi trường nhằm từng bước thuyết 
phục sự tham gia của du khách. Ngoài ra, nhà cung 
ứng du lịch cần tạo ra nhiều chương trình bảo vệ môi 
trường, gần gũi với cuộc sống nhất để khách du lịch 
dễ tiếp xúc, dễ tham gia, tạo cảm giác thân thiện. 
Những nỗ lực này sẽ giúp nâng cao ý định tham gia 
bảo vệ môi trường và du khách sẽ có những quyết 
định hay hành động thực tế đúng đắn vì môi trường 
tại các điểm đến du lịch. 

5 KẾT LUẬN 

Bằng cách áp dụng khuôn khổ lý thuyết của 
TPB, nghiên cứu đã xem xét ý định hành vi du lịch 
có trách nhiệm về bảo vệ môi trường khi đi du lịch 
của khách du lịch nội địa đến TPCT bằng cách đánh 
giá ảnh hưởng 4 khía cạnh của hành vi, đó là thái 
độ, tiêu chuẩn chủ quan, nhận thức kiểm soát hành 
vi và kinh nghiệm quá khứ. Kết quả cho thấy mô 
hình TPB này có ý nghĩa thống kê và kết quả xác 
nhận rằng TPB có thể áp dụng cho những hành vi 
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không mang lại lợi ích trực tiếp như trong trường 
hợp ý định du lịch có trách nhiệm về vấn đề bảo vệ 
môi trường khi đi du lịch của khách du lịch nội địa. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy cả bốn đều tác động 
thuận chiều đến ý định du lịch có trách nhiệm về vấn 
đề bảo vệ môi trường khi đi du lịch; xếp theo thứ tự 
ảnh hưởng từ nhiều đến ít bao gồm: (1) kinh nghiệm 
quá khứ có ảnh hưởng nhiều nhất vì có hệ số Beta 
cao hơn đáng kể so với ba hệ số còn lại, ý nghĩa của 
điều này là khi khách du lịch có kinh nghiệm du lịch 
trong vấn đề này càng cao thì ý định thực hiện du 
lịch có trách nhiệm về vấn đề bảo vệ môi trường khi 
đi du lịch của họ cũng sẽ càng cao. Tiếp theo biến 
thứ (2) là thái độ, thứ (3) là tiêu chuẩn chủ quan và 
sau cùng là nhận thức kiểm soát hành vi. 

Như đã trình bày, nghiên cứu này chỉ tập trung 
đánh giá ý định hành vi du lịch có trách nhiệm của 
khách du lịch nội địa về vấn đề bảo vệ môi trường; 
trong khi, nguyên tắc chủ đạo cho việc thực hiện du 
lịch có trách nhiệm tại các điểm đến bao gồm: trách 
nhiệm môi trường, trách nhiệm xã hội và trách 
nhiệm về kinh tế. Chính vì vậy, những nghiên cứu 
tiếp theo có thể vận dụng mô hình TPB để đánh giá 
những nội dung về trách nhiệm xã hội và trách 
nhiệm kinh tế. Bên cạnh đó, các nghiên cứu trong 
tương lai cũng có thể tiếp nối nghiên cứu này và 
đánh giá hành vi thực tế của khách du lịch chứ 
không phải là ý định hành vi.  
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