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ABSTRACT 

This study is aimed to determine factors affecting the sustainable 

ecotourism development in Ca Mau, thus making recommendations for the 

sustainable development of Ca Mau ecotourism. Factor analysis and 

linear resgression were used. The study results showed that six factors 

affected the sustainable ecotourism development in Ca Mau including (i) 

Economic resources, (ii) Natural resources, (iii) Cultural and social 

resources, (iv) Environmental resources, (v) Tourism management policy, 

(vi) Human resources. Of which, Economic resources and Human 

resources had the greatest influence on sustainable ecotourism 

development in Ca Mau. Some recommendations were proposed to 

enhance sustainable ecotourism development in Ca Mau. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến 

phát triển du lịch sinh thái bền vững, từ đó đưa ra những khuyến nghị 

nhằm phát triển du lịch sinh thái Cà Mau bền vững. Phương pháp phân 

tích nhân tố khám phá kết hợp hồi quy tuyến tính được sử dụng để thực 

hiện. Kết quả nghiên cứu cho thấy có 6 nhân tố ảnh hưởng đến phát triển 

du lịch sinh thái bền vững gồm:( i) tài nguyên kinh tế, (ii) tài nguyên thiên 

nhiên, (iii) tài nguyên văn hóa - xã hội, (iv) tài nguyên môi trường, (v) 

chính sách quản lý du lịch, (vi) tài nguyên con người. Trong đó yếu tố tài 

nguyên kinh tế và tài nguyên con người ảnh hưởng mạnh nhất. Dựa trên 

kết quả nghiên cứu, tác giả đề xuất một số khuyến nghị nhằm phát triển du 

lịch sinh thái bền vững cho tỉnh Cà Mau. 

Trích dẫn: Nguyễn Phước Hoàng, 2020. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển du lịch sinh thái bền vững 

tỉnh Cà Mau. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(2D): 185-194. 

1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Cà Mau với diện tích 5.294 km2 có hai hệ sinh 

thái rừng ngập mặn và ngập ngọt đại diện bởi Vườn 

Quốc gia Mũi Cà Mau và Vườn Quốc gia U Minh 

Hạ được xếp vào Khu dự trữ sinh quyển thế giới, là 

tỉnh nằm trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, 

có vai trò quan trọng trong phát triển du lịch sinh 

thái bền vững của khu vực đồng bằng nói riêng và 

của Việt Nam nói chung (Nguyễn Thành Sang, 

2014). Những năm gần đây, ngành du lịch của tỉnh 

đã có những bước phát triển mạnh, cụ thể năm danh 

thu 2018 đạt 2.200 tỷ với hơn 1,4 triệu lượt khách 

tăng 16% so với năm 2017.  Với những  kết quả đó, 

việc phát triển du lịch mang lại những tác động tích 

cực thì ngược lại Cà Mau cũng chịu không ít hệ lụy 

đến môi trường thông qua các  ngày nghỉ lễ kéo dài, 

sự quá tải của du khách ảnh hưởng trực tiếp đến hệ 

sinh thái khu du lịch và làm tăng mức độ suy thoái 

cảnh quan thiên nhiên và ô nhiễm nguồn nước, đặc 

biệt là các khu du lịch ven biển và hệ sinh thái rừng 
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U Minh Hạ và các khu du lịch trên địa bàn tỉnh Cà 

Mau. Từ các hoạt động du lịch sẽ làm tăng lượng khí 

thải, rác thải và tăng nguy cơ ô nhiễm không khí. 

Nếu chỉ tính riêng cho thiết bị máy điều hòa dùng 

cho khách sạn thì lượng khí CFCs (lượng khí thải 

chính ảnh hưởng đến tầng ozone của khí quyển) thải 

ra ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, song song đó 

mức độ lưu thông xe bị ách tắc khí CO2  tăng ảnh 

hưởng trực tiếp đến môi trường. Ngoài ra các địa 

điểm kinh doanh du lịch trên địa bàn cũng bị ảnh 

hưởng trực tiếp bởi các hộ dân nuôi tôm siêu thâm 

canh xả thải trực tiếp ra môi trường, làm ảnh hưởng 

đến thủy sinh và tài nguyên thiên nhiên và đe dọa 

sức khỏe con người (Bộ NN và PTNT, 2009) 

Vì vậy, nghiên cứu này nhằm định hướng phát 

triển du lịch sinh thái bền vững gắn với bảo vệ môi 

trường và đề xuất một số khuyến nghị phát triển du 

lịch bền vững hơn trong tương lai cho tỉnh Cà Mau. 

2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG 

PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1  Cơ sở lý thuyết về phát triển du lịch 

sinh thái bền vững 

Du lịch bền vững là khái niệm được phát triển từ 

khái niệm du lịch của những năm 90 và thực sự được 

mọi người quan tâm trong những năm gần đây. 

Butler's (1993) cho rằng phát triển du lịch bền vững 

là quá trình phát triển và duy trì trong một không 

gian và thời gian nhất định (ở đó tồn tại cộng đồng, 

môi trường), thêm nữa sự phát triển sẽ không làm 

giảm khả năng thích ứng môi trường của con người 

trong khi vẫn có thể ngăn chặn những tác động tiêu 

cực tới sự phát triển lâu dài (Butler, 1993). Đây là 

quan điểm đã nhận được sự đồng thuận khá cao của 

các tác giả khác như Murphy (1994) và Machado 

(2003) ông cho rằng phát triển du lịch bền vững là 

quá trình phát triển các sản phẩm du lịch nhằm đáp 

ứng các nhu cầu hiện tại của khách du lịch, ngành 

du lịch và cộng đồng địa phương mà không ảnh 

hưởng đến khả năng đáp ứng nhu cầu của thế hệ 

tương lai. 

Theo nghiên cứu của Ko (2005) cho rằng, môi 

trường sinh thái tự nhiên phải được cụ thể hóa bằng 

mặt sinh thái du lịch, bên cạnh đó khía cạnh bền 

vững cần bao gồm cả các tác động như: thể chế 

chính trị, công nghệ, văn hóa xã hội, tài nguyên kinh 

tế, chính sách, tài nguyên con người và hạ tầng kỹ 

thuật. Đồng với quan điểm đó trong nghiên cứu của 

Mowforth and Munt (2015), yếu tố môi trường trong 

phát triển du lịch bền vững còn cụ thể hóa thành tác 

động của du lịch đến môi trường, chất lượng hệ sinh 

thái, tính đa dạng sinh học, cuộc sống của người dân 

và chính sách bảo vệ môi trường.  

Để đánh giá và xây dựng thang đo lường phát 

triển bền vững dựa vào ba bộ tiêu chí đã có trên thị 

trường nhằm góp phần đánh giá một cách toàn diện 

hơn khía cạnh phát triển bền vững trong hoạt động 

sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy 

nhiên, ba bộ tiêu chí đánh giá các hoạt động của các 

doanh nghiệp, công ty về khía cạnh đảm bảo cho sự 

phát triển bền vững. Các bộ tiêu chí này đang được 

sử dụng nhiều trên thế giới, bao gồm bộ tiêu chí phát 

triển bền vững Dow Jones được công bố vào năm 

1999; Bộ tiêu chí của tổ chức Sáng kiến báo cáo toàn 

cầu (GRI: Global Reporting Initiative, 2002); Bộ 

tiêu chí trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR). 

Nhưng các bộ tiêu chí này không chú trọng đến nhân 

tố an sinh xã hội nằm trong thành phần xã hội bền 

vững. Do đó, việc nghiên cứu này theo điều kiện như 

Việt Nam thì cần phải bổ sung, chỉnh sửa cho phù 

hợp với thị trường đang phát triển.  Tính bền vững 

được cụ thể hóa qua hình Hình 1. 

 

Hình 1: Mối quan hệ trong phát triển bền vững 

(Nguồn: Đào Thị Bích Nguyệt, 2012) 

2.1.1 Phát triển du lịch sinh thái bền vững 

Phát triển du lịch bền vững là quá trình phát triển 

và duy trì trong một không gian và thời gian nhất 

định, thêm vào đó sự phát triển sẽ không làm giảm 

khả năng thích ứng môi trường của con người trong 

khi vẫn có thể ngăn chặn những tác động tiêu cực 

tới sự phát triển lâu dài (Butler, 1993). Đây là quan 

điểm đã nhận được sự đồng thuận khá cao của các 

tác giả khác như Murphy (1994) và Hens (1998) 
chỉ ra rằng phát triển du lịch bền vững đòi hỏi sự 

quan tâm của các bên có liên quan đến việc quản lý 

các nguồn tài nguyên theo các cách thức khác nhau 

nhằm khai thác và cung cấp các sản phẩm du lịch 

đáp ứng các nhu cầu kinh tế, xã hội và thẩm mỹ 

trong khi vẫn duy trì được bản sắc văn hóa, đa dạng 

hệ sinh thái và bảo đảm sự sống cho thế hệ mai sau. 
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Các quan điểm du lịch sinh thái bền vững cụ thể 

được thể hiện rõ trong các phương diện sau: 

Về bền vững sinh thái: Maldonado (1992) đề 

xuất tính khả năng chịu đựng của điều kiện sinh thái 

là phương án quan trọng để đánh giá tác động của 

môi trường và tính bền vững. 

Về bền vững xã hội: Stonich (1995) đã cung cấp 

một cơ sở rõ ràng trên Quần đảo Bay của Honduras 

về đời sống dân cư. Qua đó, nghiên cứu cho thấy ý 

thức văn hóa dân tộc, đóng góp người dân cho kinh 

tế địa phương, ý thức giáo dục và trật tự an ninh của 

địa phương,… 

Về bền vững về văn hóa: Các mối quan hệ tương 

tác, phong cách sống, phong tục và truyền thống đều 

có thể thay đổi thông qua việc du nhập những thói 

quen, phong cách, phong tục và phương tiện trao đổi 

khác nhau của các du khách tới tham quan. Các tác 

động văn hóa dể thấy hơn trong thời gian dài, ví dụ 

như có thể ghi nhận rõ ràng sự thay đổi văn hóa của 

nhiều cộng đồng địa phương, nhưng rất khó có khả 

năng đo lường các tác động này (De Kadt, 1979). 

Về bền vững kinh tế: Là phát triển kinh tế nhanh 

và ổn định trong một thời gian dài. Tăng trưởng 

nhanh chưa chắc đã có được phát triển bền vững về 

mặt kinh tế. Vì thế phải luôn duy trì một tốc độ tăng 

trưởng ổn định hợp lý và lâu dài. Do vậy các hoạt 

động du lịch tạo ra sinh kế và lợi ích địa phương phải 

mang tính lâu dài, giảm thất nghiệp, cải thiện cuộc 

sống, nhưng không làm tổn hại đến các điều kiện 

phát triển khác của địa phương lâu dài như: tài 

nguyên thiên nhiên, tài nguyên môi trường 

(Mowforth and Munt, 2015). 

Chính sách quản lý du lịch: Ko (2005) cho rằng 

chính sách quản lý du lịch là rất quan trọng đối với 

người quản lý, nó là kim chỉ nam cho phát triển bền 

vững. Garcia- Melon et al. (2012) xác định chính 

sách quản lý du lịch có tác động đến phát triển bền 

vững, tạo ra sinh kế cho địa phương thúc đẩy, giảm 

nghèo, giảm thất nghiệp. Đồng với các quan điểm 

trên nhiều nghiên cứu khác cũng cho rằng chính 

sách quản lý ảnh hưởng hưởng phát triển bền vững 

như Wang and Pei (2014) và Uzun and Somuncu 

(2015). 

Cơ sở vật chất – Hạ tầng kỹ thuật: Yếu tố cơ sở 

vật chất và hạ tầng kỹ thuật không kém phần quan 

trong tại các điểm du lịch và giao thông thuận tiện 

đi đến điểm du lịch. Cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ 

thuật tốt sẽ dẫn đến mức độ di chuyển của du khách 

được nhiều hơn và làm tăng chi phí lợi nhuận cho 

địa phương và chi phí khác (Vũ Văn Đông, 2014). 

Từ các cơ sở lý thuyết trên mô hình nghiên cứu phát 

triển du lịch sinh thái bền vững tỉnh Cà Mau được 

đề xuất với 7 biến độc lập và một biến phụ thuộc tại 

Hình 2. 

2.2 Mô hình nghiên cứu 

Từ cơ sở lý thuyết và nghiên cứu trước trong và 

ngoài nước tác giả tổng hợp xác định các nhân tố 

ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững 

ở Cà Mau. Kết quả đã xác định được 7 nhân tố thuộc 

biến độc lập bao gồm: Nguồn tài nguyên thiên 

nhiên, cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng, nguồn lực 

con người, chính sách quản lý du lịch, nguồn lực 

kinh tế, tài nguyên Văn hóa – xã hội, tài nguyên môi 

trường. Biến phụ thuộc là phát triển du lịch sinh thái 

bền vững ở Cà Mau. Mô hình nghiên cứu đề xuất ở 

Hình 2. 

 

Hình 2: Mô hình nghiên cứu đề xuất 

(Nguồn: Tác giả nghiên cứu tổng hợp) 
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2.3 Phương pháp nghiên cứu  

2.3.1  Thu thập số liệu thứ cấp 

Số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo của 

các cơ quan Nhà nước như: Ủy ban nhân dân tỉnh 

Cà Mau, Cục thống kê tỉnh Cà Mau, Sở Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc Tiến Đầu Tư 

và Hỗ Trợ Doanh Nghiệp tỉnh Cà Mau và các báo 

cáo ngành du lịch 2017 - 2019; các số liệu báo cáo 

có liên quan đến vấn đề nghiên cứu cụ thể như: 

lượng khách du lịch qua các năm trong giai đoạn 

nghiên cứu, mức độ che phủ rừng, tốc độ tăng 

trưởng qua các năm, cơ cấu GDP, GNP/người, chỉ 

số phát triển con người (HDI), bình quân thu nhập, 

mức độ ô nhiễm môi trường, chỉ số bình đẳng thu 

nhập, giáo dục, văn hóa,... và một số chỉ tiêu khác 

có liên đến phát triển du lịch bền vững. 

2.3.2  Thu thập số liệu sơ cấp 

Số liệu sơ cấp được thu thập bằng cách phỏng 

vấn trực tiếp du khách am hiểu về du lịch sinh thái 

bền vững tại 4 điểm du lịch trọng điểm Cà Mau với 

các nhà quản lý doanh nghiệp cùng các chuyên gia 

trong ngành du lịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau. 

Cỡ mẫu: Nghiên cứu sử dụng phương pháp để 

giải quyết mục tiêu nghiên cứu đó là phân tích nhân 

tố khám phá. Theo Hair và ctv. (2006), trong nghiên 

cứu thì kích thước mẫu càng lớn càng tốt. Tuy nhiên, 

đối với với trường hợp tổng thể bị hạn chế số lượng 

thì còn có cách giới hạn lại. Đối với phân tích khám 

phá thì tỷ lệ mẫu và biến quan sát là 5:1 có nghĩa là 

1 biến đo lường cần tối thiểu là 5 quan sát trong 

nghiên cứu sử dụng 48 biến để đo lường vậy 

48*8=384 quan sát. Để đảm bảo mô hình có ý nghĩa 

và mang tính đại diện, theo Burns and Bush (1995), 

khi chọn mẫu cần xét 3 yếu tố, số lượng thay đổi 

tổng thể, độ chính xác mong muốn, mức tin cậy cho 

phép trong các ước lượng tổng thể thực hiện theo 

công thức sau: 

𝑛 = 𝑧2  
𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2
= 1,962

0,5 ∗ 0,5

 0,052  
  ≅ 385 

n: cỡ mẫu; p: ước lượng tính tỷ lệ % của tổng 

thể; q = 1-p; e: sai số cho phép (2%,  3%,  4%, 

 5%,..); Z: giá trị phân phối tương ứng với độ tin 

cậy lựa chọn (độ tin cậy là 95% thì Z = 1,96). Thông 

thường, tỷ lệ p và q được ước tính là 50%, 50%, đó 

là khả năng lớn nhất có thể xảy ra của tổng thể, do 

đó tác giả chọn 400 quan sát. Sau khi sàn lọc còn lại 

389 mẫu hợp lệ đưa vào phân tích. 
Giả thuyết nghiên cứu 

Nguồn tài nguyên thiên nhiên: Đo lường bằng 8 

tiêu chí và được kế thừa và sửa đổi cho phù hợp điều 

kiện Việt Nam và từng lĩnh vực nghiên cứu của một 

số tác giả sau (Hector, 1996; Hens, 1998; Machado, 

2002; Derek, 2003; Moscardo, 2008; Sally, 2010). 

Bài viết sử dụng thang đo này vì nguồn tài nguyên 

thiên nhiên được Hector (1996) xây dựng và đo 

lường, đồng thời được Derek (2003) và các tác giả 

khác đã áp dụng và sửa đổi cho phù hợp với điều 

kiện nghiên cứu của họ. Các tiêu chí này được đo 

lường bằng thang đo Likert từ 1 (Hoàn toàn không 

đồng ý) đến 5 (Hoàn toàn đồng ý). Từ đó đề xuất giả 

thuyết sau: 

H1. Tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng tích cực 

đến phát triển du lịch sinh thái bền vững ở Cà Mau 

Cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng: Đo lường 

bằng 8 tiêu chí và được kế thừa và sửa đổi cho phù 

hợp điều kiện việt Nam và từng lĩnh vực nghiên cứu 

của một số tác giả sau: (Hens, 1998; Derek, 2003; 

Sue, 2006; Sally, 2010). Bài viết phối hợp các thang 

đo này vì Cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng được 

Hens (1998) xây dựng và đo lường, đồng thời được 

Derek (2003) và các tác giả khác đã áp dụng và sửa 

đổi cho phù hợp với nghiên cứu của họ. Từ đó đề 

xuất giả thuyết sau: 
H2. Cơ sở vật chất, hạ tầng ảnh hưởng tích cực 

đến phát triển du lịch sinh thái bền vững ở Cà Mau. 

Tài nguyên con người: Đo lường bằng 7 tiêu chí 

và được kế thừa và sửa đổi cho phù hợp điều kiện 

việt Nam và từng lĩnh vực nghiên cứu của một số 

tác giả sau: (Sue, 2006; Moscardo, 2008; Sally, 

2010; Mansour, 2013). Bài viết sử dụng thang đo 

này vì nguồn lực con người được Sue Beeton, 

(2006) xây dựng và đo lường, đồng thời được 

Moscardo (2008) và các tác giả khác đã áp dụng và 

sửa đổi cho phù hợp với nghiên cứu của họ. Từ đó 

đề xuất giả thuyết sau: 
H3. Tài nguyên con người ảnh hưởng tích cực 

đến phát triển du lịch sinh thái bền vững ở Cà Mau. 

Chính sách quản lý du lịch: Đo lường bằng 7 tiêu 

chí và được kế thừa và sửa đổi cho phù hợp điều 

kiện việt Nam và từng lĩnh vực nghiên cứu của một 

số tác giả sau (Hector, 1996; Hens, 1998; UNWTO, 

2012). Bài viết sử dụng thang đo này vì chính sách 

quản lý du lịch được (Hector, 1996) xây dựng và đo 

lường, đồng thời được Hens (1998) và các tác giả 

khác đã áp dụng và sửa đổi cho phù hợp với nghiên 

cứu của họ. Từ đó đề xuất giả thuyết sau: 

H4. Chính sách quản lý du lịch ảnh hưởng tích cực 

đến phát triển du lịch sinh thái bền vững ở Cà Mau. 

Tài nguyên Kinh tế: Đo lường bằng 4 tiêu chí và 

được kế thừa và sửa đổi cho phù hợp điều kiện việt 

Nam và từng lĩnh vực nghiên cứu của một số tác giả 

sau: (Murphy, 1994; Machado, 2002; Derek, 2003; 
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Kirsty, 2005;). Bài viết sử dụng thang đo này vì Tài 

nguyên Kinh tế được (Murphy, 1994) xây dựng và 

đo lường, đồng thời được (Machado, 2002; Derek, 

2003) và các tác giả khác đã áp dụng và sửa đổi cho 

phù hợp với nghiên cứu của họ.  
H5. Tài nguyên kinh tế ảnh hưởng tích cực đến 

phát triển du lịch sinh thái bền vững ở Cà Mau. 

Tài nguyên văn hóa - xã hội: Đo lường bằng 5 

tiêu chí và được kế thừa và sửa đổi cho phù hợp điều 

kiện Việt Nam và từng lĩnh vực nghiên cứu của một 

số tác giả sau: (Murphy, 1994; Martin and Ian, 1998; 

Martha, 1999; Machado, 2002). Bài viết sử dụng 

thang đo này vì tài nguyên văn hóa - xã hội được 

(Murphy, 1994) xây dựng và đo lường, đồng thời 

được (Martin & Ian, 1998) và các tác giả khác đã áp 

dụng và sửa đổi cho phù hợp với nghiên cứu của họ. 

Từ đó đề xuất giả thuyết sau: 
H6. Tài nguyên văn hóa – xã hội ảnh hưởng tích 

cực đến phát triển du lịch sinh thái bền vững ở Cà Mau. 

Tài nguyên môi trường: Đo lường bằng 4 tiêu 

chí và được kế thừa và sửa đổi cho phù hợp điều 

kiện Việt Nam và từng lĩnh vực nghiên cứu của một 

số tác giả sau: (Hector, 1996; Hens, 1998; Machado, 

2002; Ibun, 2016). Bài viết sử dụng thang đo này vì 

tài nguyên môi trường được (Hector, 1996) xây 

dựng và đo lường, đồng thời được Hens (1998) và 

các tác giả khác đã áp dụng và sửa đổi cho phù hợp 

với nghiên cứu của họ. Từ đó đề xuất giả thuyết sau: 

H7. Tài nguyên môi trường ảnh hưởng tích cực 

đến phát triển du lịch sinh thái bền vững ở Cà Mau. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát  

Kết quả thống kê cho thấy, tỷ lệ nam và nữ trong 

mẫu khảo sát khá tương đồng, với tỷ lệ tương ứng 

48,6% nam và 51,4% nữ. Về độ tuổi, phần lớn du 

khách trong độ tuổi 18 – 35 tuổi, chiếm 50,6%, có 

28% du khách độ tuổi 36 – 55 tuổi, độ tuổi nhỏ hơn 

18, chiếm 15,9%, độ tuổi lớn hơn 55 tuổi 5,4%. Tình 

trạng khách du lịch đã kết hôn 51,4% và độc thân 

38,6 %. Bên cạnh đó, khách du lịch là nhân viên văn 

phòng chiếm khá cao 72,0%, làm công tác quản lý 

20,1%. Thu nhập khách du lịch từ 4 - 7 triệu 

đồng/tháng chiếm 48,1% và thu nhập từ 8 – 10 triệu 

chiếm 22,1%. Đặc biệt khách du lịch từ tỉnh khác 

đến chiếm tỷ lệ rất cao 91,8%, khách tại địa phương 

rất thấp chỉ có 7,5%. Số liệu cụ thể được trình bày ở 

Bảng 1. 

Bảng 1: Thống kê mẫu theo đặc điểm nhân khẩu học 

Đặc điểm Số lượng Tỷ lệ (%) 

Độ tuổi 

<18 62 15,9 

18-35 197 50,6 

36-55 109 28,0 

>55 21 5,4 

Tổng 389 100,0 

Giới tính 

Nam 189 48,6 

Nữ 200 51,4 

Tổng 389 100,0 

Tình trạng hôn nhân 

Độc thân 150 38,6 

Đã kết hôn 200 51,4 

Đã ly dị 39 10,0 

Tổng 389 100,0 

Nghề nghiệp 

Học sinh 6 1,5 

NVVP 280 72,0 

Quản lý 78 20,1 

Chủ doanh nghiệp 25 6,4 

Tổng 389 100,0 

Thu nhập 

<3 Triệu đồng 89 22,9 

4-7 Triệu đồng 187 48,1 

8-10 Triệu đồng 86 22,1 

> 10 Triệu đồng 27 6,9 

Tổng 389 100,0 

Nơi ở 

Cà Mau 29 7,5 

Tỉnh khác 357 91,8 

Quốc gia khác 3 ,8 

Tổng 389 100,0 

(Nguồn: Tác giả khảo sát năm, 2019) 
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3.2 Kiểm định thang đo lường 

Kết quả kiểm định 7 thang đo gồm: Nhân tố tài 

nguyên thiên nhiên, nguồn lực con người , cơ sở vật 

chất, xã hội, kinh tế, chính sách, môi trường và một 

biến phụ thuộc nhân tố bền vững hệ số Cronbach's 

Alpha  > 0,6 và hệ số tương quan tổng biến của các 

biến quan sát đều > 0,3. Vì vậy, tất cả các biến đều 

được đưa vào để phân tích xoay nhân tố, kết quả 

xoay nhân tố được trình bày ở phần sau. 

Bảng 2:  Kết quả xoay nhân tố các biến độc lập 

Ký hiệu 
Các nhân tố 

1 2 3 4 5 6 7 

VC2: Hệ thống giao thông ở Cà Mau đáp ứng ,984       

VC6: Nước sinh hoạt đáp ứng ,965       

VC4: Mạng điện thạo phủ song tốt ,963       

VC3: Các điểm du lịch có internet ,953       

VC7:Trạng thiết bị tại nơi lưu trú hiện đại ,920       

VC8: Cà Mau có nhiều khu vui chơi giải trí về đêm ,906       

VC5: Điện đường sinh hoạt ổn định ,845       

CN1: Người Cà Mau thân thiện, mến khách  ,868      

CN7: Các điểm đến đều có hướng dẫn viên  ,811      

CN3: Nhân viên ở các cơ quan nhà nước thân thiện, gần gũi  ,780      

CN4: Người dân rất có ý thức bảo vệ môi trường  ,775      

CN5: Người dân rất quan tâm đến bảo tồn di sản  ,766      

CN2: Nhân viên phục vụ tại các điểm du lịch vui vẻ, chuyên nghiệp  ,736      

CN6: Có nhiều người dân tham gia phát triển du lịch cộng đồng  ,692      

TN1: Cà Mau có nhiều danh lam thắng cảnh đẹp phù hợp với DL sinh thái   ,823     

TN2: Cà Mau có nhiều khu du lịch sinh thái ấn tượng   ,809     

TN5: Khu du lịch Đất Mũi là khu DL sinh thái rất độc đáo của Cà Mau   ,738     

TN6 Rừng U Minh là khu DL sinh thái lý tưởng   ,732     

TN3: Cà Mau có khu bảo tồn sinh quyển được thế giới công nhận rất phù 

hợp để phát triển DL sinh thái bền vững 
  ,713     

TN4: Cà Mau có nhiều khu du lịch cộng đồng thân thiện   ,711     

TN7: Khí hậu Cà Mau rất dễ chịu phù hợp với DL sinh thái   ,541     

KT1: Cà Mau có nhiều đặc sản địa phương có giá trị    ,977    

KT2: Cà Mau có nhiều loại hình phát triển du lịch sinh thái    ,955    

KT3 Sản phẩm du lịch Cà Mau rất phong phú    ,862    

KT4:Cà Mau có nhiều doanh nghiệp lớn tham gia phát triển du lịch sinh thái    ,843    

XH1: Cà Mau có nhiều di sản văn hoá     ,960   

XH4: Có nhiều câu chuyện, bài hát nổi tiếng gắn liền với Cà Mau     ,882   

XH3: Cà Mau có nhiều khu di tích lịch sử có giá trị     ,857   

XH2: Cà Mau có nhiều lễ hội nổi tiếng     ,754   

VC1:Phương tiện giao thông ở Cà Mau đáp ứng yêu cầu     ,528   

CS6: Không có rác thải tại các điểm đến      ,952  

CS4: Giá cả hàng hóa tại các điểm đến được niêm yết rỏ ràng       ,937  

CS3: Có nhiều công trình được tôn tạo và phục dựng      ,679  

CS2: Có nhiều biển báo tuyên truyền về phát triển du lịch bền vững      ,651  

MT4: Môi trường sinh thái ở các khu DLST ở Cà Mau không bị tàn phá       ,674 

MT1: Thời tiết, khí hậu ở Cà Mau rất phù hợp cho phát triển du lịch sinh 

thái bền vững 
      ,649 

CS1: Các điểm đến đều thấy có biển báo bảo vệ môi trường       ,636 

MT3: Cà Mau có hệ sinh thái đa dạng       ,601 

MT2: Không khí ở Cà Mau rất trong lành       ,601 

Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin). ,882 

Kiểm định Bartlett's  

Hệ số. Chi-Square 17200,245 

Df 741 

Sig. 

Hệ số tổng phương sai trích 

,000 

66,993 

(Nguồn: Tác giả khảo sát phân tích năm 2019) 
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Kết quả xoay nhân tố cho thấy hệ số KMO = 

0,882, hệ số tổng phương sai trích = 0,66993 > 50%, 

kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kê (Sig<0,05) 

và các nhân tố tải bất kỳ đều > 0,3. Đồng thời có 4 

biến có hệ số tải nhân tố nhỏ hơn 0,5 nên bị loại bỏ 

gồm: TN8, XH 5, CS5, CS7. Sau khi loại bỏ các 

nhân tố không đạt yêu cầu còn lại 39 nhân tố, phân 

tích tiếp cho thấy kết quả xoay nhân tố các biến độc 

lập của chuyên đề đạt giá trị.  

Kết quả xoay nhân tố các biến phụ thuộc cho 

thấy hệ số KMO = 0,811, hệ số tổng phương sai trích 

= 0,51591 > 50%, kiểm định Bartlett có ý nghĩa 

thống kê (Sig<0,05) và các nhân tố tải bất kỳ đều > 

0,3. Điều này cho thấy kết quả xoay nhân tố các biến 

phụ thuộc đạt giá trị. Kết quả cụ thể được trình bày 

ở bảng sau: 

Bảng 3: Kết quả xoay nhân tố các biến phụ thuộc 

BV1: Tôi nhận thấy các khu du lịch sinh thái ở Cà Mau phát triển bền vững ,673 

BV5: Tôi nhận thấy chính quyền Cà Mau rất quan tâm đến phát triển du lịch sinh thái bền vững ,666 

BV2: Cà Mau có tài nguyên thiên nhiên phong phú thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái bền vững ,621 

BV4: Tôi nhận thấy du lịch sinh thái ở Cà Mau phát triển bền vững về môi trường ,610 

BV3: Cà Mau có nhiều đặc sản địa phương giúp phát triển du lịch sinh thái bền vững ,571 

Hệ số KMO (Kaiser-Meyer-Olkin) ,811 

Kiểm định Bartlett's 

Hệ số Chi-Square 422,454 

df 10 

Sig. 

Hệ số tổng phương sai trích 

,000 

51,591 

 (Nguồn: Tác giả khảo sát phân tích năm 2019) 

3.3 Phân tích hồi quy tuyến tính bội 

Kết quả hồi qui lần 1 biến nhân tố hạ tầng kỹ 

thuật (H2) có sig = 0,570 > 0,05, nên loại biến và 

phân tích hồi quy lần 2. Kết quả hồi quy lần 2 cho 

thấy hệ số R2 điều chỉnh = 0,611, điều này có nghĩa 

là các biến độc lập có thể giải thích được 61,1% ý 

nghĩa của biến phụ thuộc. Giá trị sig = 0,000 cho 

thấy mô hình hồi quy có ý nghĩa thống kê. Hệ số 

VIF <10 điều này cho thấy không xảy ra hiện tượng 

đa cộng tuyến. 

Bảng 4: Kết quả hồi quy bội lần 2 

R ,785a 

R2 ,617 

R2 điều chỉnh ,611 

 Sig. F Change ,000 

Durbin-Watson 1,353 

Model 
Hệ số Beta 

chuẩn hóa 
t Sig. 

Thống kê cộng tuyến 

Tolerance VIF 

 

(Constant)  ,000 1,000   

Con người ,080 2,152 ,032 ,719 1,390 

Tài nguyên ,147 3,825 ,000 ,677 1,476 

Kinh tế ,472 12,685 ,000 ,724 1,382 

Xã hội ,145 3,305 ,001 ,520 1,923 

Chính sách ,095 2,656 ,008 ,780 1,283 

Môi trường ,122 3,044 ,002 ,625 1,599 

(Nguồn: Tác giả khảo sát phân tích năm 2019) 

Từ Kết quả hồi quy cho thấy có 6 nhân tố ảnh 

hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững tại 

Cà Mau theo mẫu nghiên cứu và có khả năng giải 

thích 61,1% độ phù hợp của mô hình. Nhân tố tác 

động mạnh nhất là tài nguyên kinh tế beta = 0,472 

theo nghiên cứu Wall  et al., (1982)  điểm đến du 

lịch có thể được coi là mang tính cạnh tranh khi điểm 

đến đó cung cấp các sản phẩm hấp dẫn và cao cấp 

so với sản phẩm và dịch vụ của các điểm đến khác 

và cùng nhắm vào một phân khúc thị trường. Kế đến 

là tài nguyên thiên nhiên beta =0,147 theo nghiên 

cứu trước đây như  Poon (1993) & Vanhove (2002) 

cho rằng đặc điểm tự nhiên và các quá trình sinh thái 

xảy ra trong một khu vực gồm khung cảnh đẹp và 

phong cảnh, khí hậu, địa hình, động vật hoang dã và 
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thảm thực vật, rất quan trọng đối với loại hình và 

mức độ du lịch trong một khu vực.  

Kết tiếp là nhóm nhân tài nguyên văn hóa - xã 

hội beta = 0,145 theo nghiên cứu Hens (1998) chỉ ra 

rằng phát triển du lịch bền vững đòi hỏi sự quan tâm 

của các bên có liên quan đến việc quản lý các nguồn 

tài nguyên theo các cách thức khác nhau nhằm khai 

thác và cung cấp các sản phẩm du lịch đáp ứng các 

nhu cầu kinh tế, xã hội và thẩm mỹ trong khi vẫn 

duy trì được bản sắc văn hóa, đa dạng hệ sinh thái 

và bảo đảm sự sống cho thế hệ mai sau. Kế đến là 

nhân tố tài nguyên môi trường beta=0,122 theo 

nghiên cứu của Mair (2011) coi du lịch sinh thái, 

dựa vào bảo vệ môi trường và giáo dục bảo vệ môi 

trường sẽ đạt được mục tiêu phát triển bền vững. 

Nhiều nghiên cứu khác cũng cho rằng phát triển du 

lịch sinh thái nếu không kiểm soát sẽ ảnh hưởng đến 

môi trường và khi đó khách sẽ không quay lại những 

nơi mà môi trường bị ô nhiểm, (Shrode, 2012; 

Heimlich and Ardoin, 2012; Nishiyama and 

Terasawa, 2013). Đối với nhân tố chính sách quản 

lý du lịch beta =0,095 theo nghiên cứu David (2015) 

cho rằng chính trị và kinh tế của các xã hội cung cấp 

và tiếp nhận du khách có vai trò quan trọng trong du 

lịch trong các xã hội.  

 Cuối cùng, nhân tố ảnh hưởng thấp nhất là 

nhân tố con người beta =0,08 theo nghiên cứu trước 

đây đều thừa nhận nhân tố tài nguyên con người ảnh 

hưởng đến phát triển du lịch sinh thái bền vững như 

Davies, (1990); Schumacher (1994); Brown (2000) 

cho rằng các yếu tố để phát triển du lịch sinh thái 

trong đó nhân viên chăm sóc khách cẩn thận, hiểu 

khách yêu cầu, và có sẵn sàng phục vụ là một trong 

những điều quan trọng. Qua đó tác giả khuyến nghị 

đến chính quyền địa phương và cơ quan quản lý du 

lịch trên địa bàn cần quan tâm và vận động người 

dân, tuyên truyền, tổ chức Hội thảo, phổ biến đến 

người dân không tàn phá hệ sinh thái đặc thù Cà 

Mau bừa bãi. Luôn trân trọng và mến khách, nhiệt 

tình, niềm nỡ trong kinh doanh du lịch và quan tâm 

đào tạo nguồn nhân lực cho ngành du lịch. 

4 KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Thông qua việc xác định các nhân tố ảnh hưởng 

đến phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau, kết quả 

phân tích chỉ ra có 6 nhân tố ảnh hưởng đó là: ( i)Tài 

nguyên kinh tế, (ii) tài nguyên thiên nhiên, (iii) tài 

nguyên văn hóa - xã hội, (iv) tài nguyên môi trường, 

(v) chính sách quản lý du lịch, (vi) tài nguyên con 

người. Mỗi nhóm yếu tố đều có những đóng góp tích 

cực, góp phần làm tăng sự phát triển du lịch sinh thái 

Cà Mau. Trong 6 nhân tố đó thì (i)Tài nguyên kinh 

tế và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng mạnh nhất 

đến phát triển du lịch sinh thái bền vững Cà Mau, 

nhân tố ảnh hưởng thấp nhất là nguồn lực con người. 

Tuy nhiên qua kết quả phân tích, cũng tồn tại nhiều 

hạn chế làm cho hoạt động du lịch sinh thái bền 

vững ở địa phương gặp nhiều khó khăn. Chính vì 

thế, bài viết đề xuất một số ý kiến như sau, nhằm 

nâng cao sự phát triển du lịch sinh thái tỉnh Cà Mau. 

Đối vối chính quyền: chính quyền cần chú trọng 

tìm hướng thu hút du khách, tăng cường quảng bá 

du lịch sinh thái Cà Mau qua nhiều kênh (truyền 

hình, hội chợ, triễn lãm du lịch, Internet, phim ảnh, 

MV ca nhạc, đại sứ du lịch) cần tập trung phát triển 

các loại hình du lịch đa dạng gắn liền với thiên nhiên 

đặc thù Cà Mau và sản phẩm du lịch sinh thái, rừng 

và biển đảo làm hướng chủ đạo, làm kiêm chỉ nam 

cho ngành du lịch Cà Mau đột phá. Bên cạnh đó 

ngăn chặn tình trạng xả rác bừa bãi gây ô nhiễm, tạo 

ý thức phát triển và bảo tồn động vật hoang dã và 

lâm sinh. Do vậy, cần quy hoạch, đầu tư nuôi thả thú 

rừng tạo sản phẩm du lịch, tuyệt đối ngăn cấm săn 

bắn thú rừng cũng như tàn phá tài nguyên thiên 

nhiên hoang dã. Song song đó giải quyết những khó 

khăn về hệ thống giao thông như: đầu tư cải thiện 

đường bộ, thành lập các điểm phụ trợ vận chuyển 

khách du lịch đến các khu du lịch sinh thái, hình 

thành các loại hình du lịch sông nước. v.v.  

Đối với các khu sinh thái: nếu muốn tăng nguồn 

thu từ du lịch, thì trước hết phải cải thiện chất lượng 

dịch vụ, đổi mới sáng tạo, đào tạo đội ngủ quản lý, 

nhân viên phục vụ. Chú trọng bảo tồn tài nguyên 

thiên nhiên, phối hợp bảo vệ tài nguyên, cảnh quan, 

quy hoạch lại không gian và tổng thể phát triển du 

lịch trong dài hạn, gắn liền với quy hoạch liên vùng, 

quan tâm đến bản sắc văn hóa, lễ hội, di tích lịch sử 

đậm đà bản sắc dân tộc, khôi phục các làng nghề, 

khôi phục lại những bài ca truyền thống về Cà Mau 

và những mẫu chuyện Bác Ba Phi (Nguyễn Long 

Phi).... 

Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo: kết 

quả nghiên cứu của nghiên cứu cho thấy mô hình 

các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch sinh thái 

bền vững tại Cà Mau chỉ giải thích được 61,1%, 

phương sai trích điều > 50% mô hình, còn lại 38,9% 

bởi các biến khác tác giả chưa có điều kiện tìm hiểu, 

mong sao có những nghiên cứu sau sẽ tiếp tục bổ 

sung tìm hiểu. Đây được xem như là một hạn chế 

của nghiên cứu này. Thứ 2, nghiên cứu này chưa phổ 

biến khảo sát khách nước ngoài và phạm vi nghiên 

cứu chưa rộng cho cả khu vực, cỡ mẫu chưa nhiều. 

Do cở mẫu còn nhỏ hoặc thang đo chưa thật sự phù 

hợp. Vì vậy tác giả đề xuất cho nghiên cứu tiếp theo 

là nên mở rộng những hạn chế hoặc nghiên cứu bổ 
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sung thêm các nhân tố khác như sự hài lòng hay liên 

kết vùng du lịch, liên kết trong và ngoài nước,… 
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