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KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC 

THU HÚT KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VƯỜN QUỐC GIA 

PHONG NHA KẺ - BÀNG TỈNH QUẢNG BÌNH 

Nguyễn Thị Hải Ninh1, WenZuoMin2

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này phân tích các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng ₫ến việc thu hút khách du lịch (KDL) ₫ến 
Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (VQG PNKB), trên cơ sở ₫iều tra ngẫu nhiên 320 KDL. Nghiên 
cứu ₫ã ₫ánh giá ₫ược những nhân tố quan trọng nhất ảnh hưởng ₫ến việc thu hút KDL ₫ến VQG 
PNKB, gồm: Tài nguyên du lịch; ₫iều kiện giao thông; công tác tuyên truyền, quảng bá; mùa du lịch; 
Hướng dẫn viên du lịch. Trên cơ sở ₫ó, nghiên cứu ₫ã ₫ưa ra ₫ược một số khuyến nghị nhằm tăng 
cường thu hút KDL ₫ến VQG PNKB.  

Từ khóa: Khách du lịch, VQG PNKB, các nhân tố ảnh hưởng.  

 
 I. ĐẶT VẤN ĐỀ1 2

Vườn Quốc gia PNKB ₫ược thành lập theo 
Quyết ₫ịnh số 189/QG - TTg của Thủ tướng Chính 
phủ  ngày 12 tháng 12 năm 2001 về việc chuyển 
Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha thành VQG 
PNKB, Ngày 05 tháng 7 năm 2003 VQG PNKB 
₫ược tổ chức UNESCO công nhận là di sản thiên 
nhiên thế giới (DSTNTG). Đây là một mốc son 
quan trọng của ngành du lịch Việt Nam nói chung 
₫ặc biệt là ngành du lịch tỉnh Quảng Bình nói 
riêng. VQG PN-KB không chỉ ₫óng vai trò chiến 
lược trong sự nghiệp phát triển du lịch của tỉnh 
Quảng Bình mà còn ₫óng vai trò quan trọng trong 
phát triển du lịch “Con ₫ường Di sản miền Trung” 
và phát triển du lịch Hành lang kinh tế Đông Tây, 
mang tầm chiến lược của Di sản thiên nhiên thế 
giới. Xác ₫ịnh rõ vai trò, vị trí quan trọng của 
Phong Nha - Kẻ Bàng ₫ối với sự nghiệp phát triển 
du lịch của tỉnh, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh 
Quảng Bình luôn ₫ặc biệt quan tâm và có sự chỉ 
₫ạo kịp thời. Năm 2002, lượng KDL ₫ến VQG 
PNKB chỉ có 159.193 lượt khách, ₫ến năm 2009 
VQG PNKB ₫ã ₫ón 311.630 lượt khách. Trung tâm 
Du lịch Văn hoá và Sinh thái Phong Nha - Kẻ Bàng 
₫ã, ₫ang và sẽ tập trung khai thác các tuyến, ₫iểm 

                                                            
1 Nghiên cứu sinh Tiến sỹ - Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học 
Lâm nghiệp Nam Kinh, Trung Quốc; 
2 Viện Kinh tế và Quản lý, Đại học Lâm nghiệp Nam Kinh, 
Trung Quốc. 
 

du lịch khác như: Tuyến du lịch tham quan ₫ộng 
Phong Nha - Tiên Sơn; Tuyến du lịch thăm ₫ường 
mòn sinh thái Suối nước Moọc; Tuyến du lịch 
thăm Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ Đường 
20 Quyết thắng; Du lịch cộng ₫ồng Chày Lập; 
Tuyến du lịch thăm ₫ộng Thiên Đường; Tuyến du 
lịch du thuyền trên sông Chày-Hang Tối; Tuyến du 
lịch thăm Bảo tàng Hồ Chí Minh ngoài trời; Tuyến 
du lịch văn hoá tộc người, tìm hiểu ₫ời sống văn 
hoá của các tộc người Rục và Arem...VQG PNKB 
có giá trị tiềm năng to lớn về du lịch tài nguyên 
thiên nhiên tuy nhiên sự ₫ầu tư, khai thác phát 
triển du lịch còn chưa tương xứng với tiềm năng 
₫ó. Khách du lịch biết ₫ến và ₫ến du lịch VQG 
PNKB còn khiêm tốn. 

Nghiên cứu này nhằm phân tích các nhân tố 
chủ yếu ảnh hưởng ₫ến việc thu hút KDL  ₫ến 
VQG PNKB như tài nguyên du lịch, ₫iều kiện giao 
thông, Thông tin quảng bá, hướng dẫn viên du 
lịch...Trên cơ sở ₫ó, nghiên cứu ₫ã ₫ưa ra ₫ược 
một số khuyến nghị nhằm tăng cường thu hút 
KDL ₫ến VQG PNKB.  

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
1. Nội dung nghiên cứu 
Đánh giá tình hình cơ bản về KDL; phân tích 

các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng ₫ến lượng khách 
du lịch ₫ến VQG PNKB; một số giải pháp nhằm 
tăng cường thu hút KDL ₫ến VQG PNKB. 

2. Phương pháp nghiên cứu 
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- Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp: Kế 
thừa, chọn lọc những tài liệu liên quan ₫ến VQG 
PNKB; Trung tâm du lịch văn hóa và sinh thái 
VQG PNKB; du lịch tỉnh Quảng Bình. 

- Phương pháp ₫iều tra thu thập số liệu sơ 
cấp: Nguồn số liệu sơ cấp thu ₫ược từ các phiếu 
₫iều tra. Tổng số 320 phiếu, tổng thu về 305 phiếu, 
₫ạt tỷ lệ 95,3% trong ₫ó phiếu phỏng vấn có hiệu 
quả 290 phiếu ₫ạt tỷ lệ 95,08%, ₫ây là một kết quả 
tương ₫ối lý tưởng. 

- Phương pháp xử lý, phân tích số liệu: ₫ề tài 
sử dụng các phần mềm Excel. SPSS 16.5 ₫ể tính 
toán và phân tích kết quả. 

III. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nằm ở 

khu vực trung Trung Bộ, phía Tây Bắc tỉnh Quảng 
Bình, cách thành phố Đồng Hới khoảng 40km, tọa 
₫ộ ₫ịa lý: 170 21’12” - 170 44’59” vĩ ₫ộ Bắc, 1050 
46’24” - 1060 24’19” kinh ₫ộ Đông, thuộc ₫ịa phận 
ba huyện: Bố Trạch, Minh Hoá và Quảng Ninh, với 
tổng diện tích là 345.503 ha, trong ₫ó diện tích 
vùng lõi là 116.824 ha và diện tích vùng ₫ệm 
226.679 ha, ₫ược chia thành các phân khu chức 
năng sau: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt diện tích 
là 64.844 ha; Phân khu dịch vụ hành chính diện 
tích là 3.411 ha; Phân khu phục hồi sinh thái diện 
tích là 17.499 ha; Chưa quy hoạch diện tích là: 
31.070 ha.  

Căn cứ vào chức năng của phân khu, hiện 
trạng về tài nguyên du lịch, tài nguyên thiên nhiên, 
môi trường và yêu cầu phát triển du lịch, Phân khu 
Dịch vụ hành chính (bao gồm phần chính cơ sở hạ 
tầng của VQG PNKB về quản lý và du lịch, trung 
tâm cứu trợ ₫ộng vật hoang dã, khu vực nuôi linh 
trưởng và vườn bách thảo) chia thành các khu ưu 
tiên như sau: 1) Khu Dịch vụ hành chính I, có tiềm 
năng về du lịch hang ₫ộng, diện tích 700 ha và 
₫ược giới hạn từ trụ sở Vườn quốc gia Phong Nha - 
Kẻ Bàng ₫ến Hang tối, ₫ược sử dụng chủ yếu cho 
việc khai thác các loại hình du lịch hang ₫ộng, du 
lịch mạo hiểm và du lịch sinh thái; 2) Khu Dịch vụ 
hành chính II, có các tiềm năng về du lịch sinh 
thái, có sự phân bố tập trung của loài Voọc Hà 

Tĩnh, diện tích 429 ha và ₫ược giới hạn từ Hang tối 
₫ến cầu Chày, ₫ược sử dụng chủ yếu cho việc khai 
thác các loại hình du lịch sinh thái, nghiên cứu 
khoa học và giáo dục môi trường; 3) Khu Dịch vụ 
hành chính III, có diện tích 1440 ha và ₫ược giới 
hạn từ cầu Chày ₫ến Trà Ang, là khu vực có các 
tiềm năng về du lịch sinh thái, có sự phân bố của 
nhiều loài ₫ộng thực vật quý hiếm như Voọc Hà 
Tĩnh, Chà vá chân nâu, Sơn dương, Nai, Gấu, Sóc 
bay trâu, Dầu rái, Táu xanh, lim xanh, giổi xanh, 
gõ lau và huê mộc, ₫ặc biệt là sự có mặt của các 
quần thể dầu rái mọc thuần loài. Khu Dịch vụ 
hành chính III ₫ược sử dụng chủ yếu cho việc khai 
thác các loại hình du lịch sinh thái và nghiên cứu 
khoa học; 4) Khu Dịch vụ hành chính IV, có diện 
tích 287 ha và ₫ược giới hạn từ cầu Trà Ang ₫ến 
dốc Táu.  Khu Dịch vụ hành chính IV là khu vực 
có các tiềm năng về du lịch văn hóa, lịch sử, ₫ược 
sử dụng chủ yếu cho việc khai thác loại hình du 
lịch văn hóa, lịch sử, nghiên cứu khoa học; 5) Khu 
Dịch vụ hành chính V, là khu vực có các tiềm năng 
về du lịch sinh thái, có Vườn thực vật là nơi lưu giữ 
nhiều nguồn gen quý về thực vật của VQG PNKB, 
có sự phân bố của nhiều loài ₫ộng vật quý hiếm 
như, gà Lôi Lam Hà Tĩnh, Trĩ Sao, Voọc Hà Tĩnh, 
Khỉ mặt ₫ỏ, Gà rừng. Khu Dịch vụ hành chính V 
có diện tích 599 ha và ₫ược giới hạn từ cầu dốc 
Táu ₫ến trụ sở VQG PNKB. Khu Dịch vụ hành 
chính V ₫ược sử dụng chủ yếu cho việc khai 
thác loại hình du lịch sinh thái; nghiên cứu khoa 
học và giáo dục môi trường. 

3.2. Kết quả hoạt ₫ộng kinh doanh du lịch 

Từ năm 2001 - 2011, khu vực VQG PNKB ₫ã 
₫ón ₫ược 2.699.747 lượt KDL (chiếm trên 40% lượt 
khách du lịch ₫ến Quảng Bình), tăng trưởng bình 
quân năm 10,2%/năm; trong ₫ó có 70.000 lượt 
khách quốc tế, ₫ạt tốc ₫ộ tăng bình quân 29,22 
%/năm. Doanh thu từ các dịch vụ du lịch tại khu 
vực VQG PNKB trên 96 tỷ ₫ồng, tăng bình quân 
17,93%/năm. Có thể khẳng ₫ịnh, du lịch VQG 
PNKB là khu vực du lịch quan trọng nhất trong 
không gian ₫ịa du lịch của tỉnh Quảng Bình. Hàng 
năm khách du lịch ₫ến VQG PNKB tăng chính là 
yếu tố quyết ₫ịnh giúp cho ngành du lịch Quảng 
Bình ngày càng phát triển bền vững.
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Bảng 1. Thống kê số lượng khách và doanh thu du lịch từ năm 2001 -2011 của VQG PNKB

T
T Năm 

Khách trong 
nước, người 

Khách nước 
ngoài, người Tổng số khách, người Doanh thu, ₫ồng 

1 2001 115.161 1.015 116.176 2.617.200.000 

2 2002 157.712 1.427 159.139 3.889.415.000 

3 2003 196.227 1.291 197.518 4.848.705.000 

4 2004 329.438 2.241 331.679 8.531.751.000 

5 2005 251.657 4.266 255.923 7.210.633.000 

6 2006 250.488 7.158 257.646 9.855.142.000 

7 2007 228.698 11.795 240.493 9.405.110.100 

8 2008 250.919 11.246 262.165 10.462.818.400 

9 2009 303.015 8.615 311.630 12.250.366.300 

10 2010 290.582 10.425 301.007 12.056.299.900 

11 2011 255.850 10.521 266.371 15.005.048.100 

Cộng 2.629.747 70.000 2.699.747 96.132.488.00 

Nguồn: Trung tâm du lịch văn hóa và sinh thái VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. 

3.3. Kết quả điều tra 
Đặc ₫iểm cơ bản mẫu ₫iều tra: Đặc ₫iểm cơ bản 
khách du lịch ₫ến với VQG PNKB trong cuộc ₫iều 
tra này ₫ược thể hiện qua bảng 2. 

Bảng 2. Đặc ₫iểm cơ cấu khách du lịch 

 
Chỉ tiêu Số lượng 

(người) 
Tỷ lệ (%) 

1. Giới tính 290 100,00 
- Nam 152 52,41 
- Nữ 138 47,59 
2. Tuổi 290 100,00 
- Dưới 18 tuổi  5 1,72 
- Từ 18 — 25 tuổi 34 11,72 
- Từ 26 — 35 tuổi 60 20,69 
- Từ 36 — 45 tuổi 77 26,55 
- Từ 46 — 60 tuổi 95 32,76 
- Từ 60 tuổi trở lên 19 6,55 
3. Tình trạng hôn 
nhân 

290 100,00 

- Độc thân 44 15,17 
- Có gia ₫ình 246 85,83 
4. Trình ₫ộ học vấn 290 100,00 
- THPT trở xuống 43 14,83 

- Trung cấp 34 11,72 
- Cao ₫ẳng 63 21,72 
- Đại học 126 43,45 
- Trên Đại học 24 8,28 
5. Nghề nghiệp 290 100,00 
- Học sinh, sinh viên 5 1,72 
- Nông dân 29 10,00 
- Cán bộ công nhân 
viên 

155 53,45 

- Nhân viên chuyên 
nghiệp và kỹ thuật 

43 14,83 

- Người quản lý 
doanh nghiệp 

13 4,48 

- Dịch vụ thương 
mại 

5 1,72 

- Nghề nghiệp tự do 15 5,17 
- Nghỉ hưu 15 5,17 
- Khác 10 3,45 

Nguồn tác giả ₫iều tra, tháng 3 — 4/ 2012 

Kết quả trên bảng 02 ta thấy: nam giới chiếm 
tỷ lệ nhiều hơn nữ giới, ₫ạt 52,41%. Giai ₫oạn tuổi 
KDL từ 46 ₫ến 60 tuổi chiếm tỷ trọng lớn nhất, ₫ạt 
32,76%. Khách du lịch chủ yếu ₫ã lập gia ₫ình, 
chiếm 85,83%. Khách du lịch có trình ₫ộ học vấn từ 
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₫ại học trở lên chiếm 51,73%. Khách du lịch chủ 
yếu là cán bộ công nhân viên chiếm 53,45%. 

Kết quả ₫iều tra lượng khách du lịch theo tiêu chí 
hành vi du lịch: Nghiên cứu này tiến hành ₫iều tra 
KDL ₫ến VQG PNKB với các tiêu chí liên quan 
₫ến mục ₫ích và hành vi ₫i du lịch của khách. Mẫu 
bảng phỏng vấn tập trung vào 8 tiêu chí, gồm: Mục 
₫ích ₫i du lịch; mùa ₫i du lịch; kênh thông tin du 
lịch; người quyết ₫ịnh ₫iểm ₫ến du lịch; phương 
tiện giao thông; thời gian lưu trú; mức chi tiêu của 
KDL; mức ₫ộ trung thành ₫ối với khu du lịch. 

 Kết quả ₫iều tra ₫ược tổng hợp dưới ₫ây:  

 (1) Mục ₫ích ₫i du lịch: Mục ₫ích ₫i du 
lịch của KDL là yếu tố quan trọng ₫ể chúng ta 
xem xét lý do KDL lựa chọn ₫iểm du lịch. Theo 
kết quả ₫iều tra, mục ₫ích ₫i du lịch của KDL ₫ến 
VQG PNKB thể hiện rất ₫a dạng (biểu ₫ồ 1). 
Khách du lịch ₫ến với VQG PNKB chủ yếu là du 
lãm cảnh quan hang ₫ộng kỳ vĩ kết hợp du lịch 
trên sông suối, chiếm 52,59%; không có KDL nào 
₫ến ₫ây ₫ể nghỉ dưỡng chữa bệnh. 

Biểu ₫ồ 1. Mục ₫ích ₫i du 
lịch của người du lịch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Mùa ₫i du lịch: Đây là một tiêu chí quan 
trọng ₫ể biết ₫ược khu du lịch có tính thời vụ hay 
không. Đồng thời, theo số liệu ₫iều tra, KDL lựa 
chọn mùa ₫i du lịch chủ yếu tập trung vào mùa hạ, 
chiếm tổng số là 50,34%; KDL lựa chọn mùa ₫ông 
chỉ chiếm 5,86%. 

(3) Kênh thông tin du lịch: Kênh thông tin 
du lịch là một tiêu chí quan trọng ₫ể KDL biết ₫ến 
₫iểm du lịch, có ₫ược những thông tin cần thiết 

cho việc quyết ₫ịnh ₫i di lịch. Theo số liệu ₫iều 
tra, người thân, bạn bè giới thiệu là con ₫ường chủ 
yếu biết ₫ến khu du lịch VQG PNKB chiếm 32%; 
thông qua ti vi, Internet, báo chí và công ty du lịch 
chiếm lần lượt là 24,72%; 20,23%; 8,99 và 8,99%… 
(biểu ₫ồ 2). 

 
Biểu ₫ồ 2. Kênh ₫ạt ₫ược thông tin du lịch 

của người du lịch  

(4) Người quyết ₫ịnh ₫iểm ₫ến du lịch: Tiêu 
chí này cho ta biết ₫ược, ₫ối tượng chủ yếu nào 
thường quyết ₫ịnh ₫iểm ₫ến du lịch. Đây cũng là 
một nguồn kênh thông tin nhằm giúp cho ₫ơn vị 
kinh doanh du lịch tăng cường công tác tuyên 
truyền quảng bá hình ảnh, thương hiệu du lịch của 
khu du lịch ₫ến người quyết ₫ịnh ₫iểm ₫ến du 
lịch. Trong số KDL ₫ược ₫iều tra, có 40% KDL tự 
quyết ₫ịnh ₫ến VQG PNKB du lịch, 60% là do 
người khác quyết ₫ịnh, bao gồm mọi người cùng 
thảo luận quyết ₫ịnh; Do ₫ồng nghiệp khác quyết 
₫ịnh; Do công ty du lịch sắp xếp; do Bố mẹ hoặc 
con cái quyết ₫ịnh (biểu ₫ồ 3. 
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Ghi chú: 1. Du lãm cảnh quan hang ₫ộng; 2. Du lịch trên sông suối; 
3. Leo núi, ₫i bộ; 4.Quan sát hệ ₫ộng thực vật; 5. Tham quan ₫ền, 
chùa; 6.Trải nghiệm phong tục tập quán người bản ₫ịa; 7. Nghiên 
cứu hệ ₫ộng thực vật; 8. Môi trường sạch sẽ, thưởng thức thiên 
nhiên; 9. Nghỉ dưỡng chữa bệnh; 10. Tuyên truyền quảng cáo rất 
thu hút con người; 11. Xung quanh VQG có nhiều khu du lịch; 12. 
Mua ₫ược ₫ặc sản của ₫ịa phương; 13. Khác 

Ghi chú: 1. Tự mình quyết định
 

; 2. Mọi người thảo luận cùng quyết 
định; 3. Do đồng nghiệp khác quyết định; 4. Bố mẹ

 

; 5. Con cái; 6. Do 
công ty du lịch  

Biểu ₫ồ  3 Thống kê người quyết ₫ịnh ₫i du lịch 

(5) Phương tiện giao thông ₫i du lịch: Tiêu 
chí này phản ánh nơi ₫ến du lịch có thuận tiện ₫i 
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lại hay không? Kích thích hay hạn chế KDL ₫i du 
lịch. Theo kết quả số liệu ₫iều tra, phương tiện 
giao thông nhiều nhất KDL lựa chọn là xe thuê 
chiếm 81%. Trong số KDL ₫ược ₫iều tra, không có 
ai ₫i xe buýt ₫ến ₫iểm du lịch (biểu ₫ồ 4. 

 
Biểu ₫ồ 4 Phương tiện giao thông của người ₫i du lịch 

(6) Thời gian lưu trú: Thời gian ₫i du lịch 
của người du lịch dài hay ngắn thường nhận ₫ược 
sự thu hút từ cảnh quan sinh thái nơi ₫ến du lịch, 
mức ₫ộ thu nhập của khách du lịch, thời gian nhàn 
rỗi và nhu cầu tâm lý giải trí và các hoạt ₫ộng du 
lịch. Kết quả ₫iều tra cho thấy, KDL ₫ến VQG 
PNKB chủ yếu lưu lại ₫ây 01 ngày chiếm 63,33%. 
Từ hai ngày trở lên chiếm 36,67%, (biểu ₫ồ 5. 
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Biểu ₫ồ 5 Thời gian lưu lại của người ₫i du lịch 

(7) Mức chi tiêu của KDL: mức chi tiêu của 
KDL cao hay thấp phản ánh mức ₫ộ thu nhập của 
KDL; các hoạt ₫ộng dịch vụ du lịch ₫ang phát 
triển giai ₫oạn nào? ₫ến ₫iểm du lịch KDL  chi tiêu 
cho những khoản dịch vụ nào là chủ yếu? Căn cứ 
vào kết quả ₫iều tra (biểu ₫ồ 6), KDL ₫ến VQG 
PNKB mức chi tiêu trong khoảng từ 300 - 500 
nghìn ₫ồng chiếm tỷ lệ lớn nhất, ₫ạt 40%. Mức chi 
tiêu trong khoảng 1 triệu ₫ồng trở lên chiếm tỷ lệ 
kiêm tốn 5%. KDL chủ yếu chi cho tiêu dùng cơ 
bản như mua vé vào cửa, ₫i thuyền, thuê hướng 
dẫn viên, ăn uống,… 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

300 nghìn

đồng trở

xuống

300 - 500

nghìn

đồng

500 - 700

nghìn

đồng

700 - 1

triệu đồng

1 triệu

đồng trở

lên

Mức chi tiêu

Tỷ
 lệ

 (%
)

 
Biểu ₫ồ 6 Đặc trưng giá trị chi tiêu của KDL  

 (8) Mức ₫ộ giới thiệu và trung thành của 
khách du lịch 

 Mức ₫ộ giới thiệu và trung thành của KDL, 
tiêu chí này phản ánh ấn tượng trải nghiệm của 
KDL ₫ối với cảnh quan thiên nhiên nơi ₫ến du lịch 
và sự coi trọng sự lựa chọn của KDL.    

Bảng 3. Mức ₫ộ giới thiệu và trung thành 
của khách du lịch 

Mức ₫ộ Số lượng Tỷ lệ (%) 
Sẽ giới thiệu 290 100 

Giới 
thiệu Không giới 

thiệu 0 0 
Có cơ hội sẽ 
quay lại 269 92,41 

Trung 
thành Có cơ hội 

không quay 
lại 22 7,59 

 Bảng 3 cho thấy, có 100% KDL sau khi ₫i 
du lịch tại VQG PNKB sẽ giới thiệu cho bạn bè, 
người thân khu du lịch này; có 92,41% số KDL trả 
lời, nếu có cơ hội họ sẽ quay lại tham quan phong 
cảnh nơi ₫ây. Số ít người trả lời, có cơ hội cũng 
không quay lại ₫ây tham quan lý do chủ yếu do 
₫ường ₫i quá xa, chất lượng ăn uống chưa tốt, ₫iều 
kiện nhà vệ sinh chưa tốt, thông tin diễn giải về 
₫iểm du lịch nghèo nàn, thời gian trải nghiệm 
ngắn. 

 Để biết ₫ược ₫ánh giá của KDL cho ₫iểm 
₫ến du lịch, chúng tôi tiến hành ₫iều tra  ý kiến 
của KDL ₫ối với khu du lịch về các mặt như: tài 
nguyên du lịch; ₫iều kiện giao thông; các hoạt 
₫ộng dịch vụ du lịch. 
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Kết quả ₫ánh giá của khách du lịch ₫ối với khu du 
lịch 

(1)  Tài nguyên thiên nhiên khu du lịch 

Khách du lịch ₫ánh giá cao về tài nguyên du 
lịch của khu du lịch, ý kiến cho rằng rất tốt chiếm 
58,33%, tốt 36,68%, bình thường 3,33%, không tốt 
chiếm 1,68%.  

(2) Đánh giá giao thông bên ngoài 

Về giao thông,  50% KDL ₫ược ₫iều tra cho 
rằng ₫iều kiện giao thông ở VQG PNKB ở mức 
trung bình; 41,67% KDL cho rằng tốt, và 8,33% 
không tốt.  

(3)  Đánh giá dịch vụ tại khu du lịch 

Đánh giá cơ bản của KDL ₫ối với các dịch vụ 
du lịch như ăn, nghỉ, mua sắm quà lưu niệm, nơi 
vui chơi giải trí,  hướng dẫn viên du lịch. Việc ₫ánh 
giá dựa vào 5 mức thang  ₫ưa ra năm lựa chọn từ 
cao ₫ến thấp: Rất tốt, tốt, bình thường, không tốt, 
rất không tốt, ₫ược thể hiện qua bảng 4. 

Bảng 4. Mức ₫ộ ₫ánh giá của KDL ₫ối với 
hoạt ₫ộng dịch vụ du lịch tại VQG PNKB 

Mức ₫ộ (%) 

Chỉ tiêu Rất 
tốt 

Tốt Bình 
thường 

Không 
tốt 

Rất 
không 

tốt 
1. Nhà 
nghỉ, 
khách 
sạn 

1,67 21,68 68,35 8,33 0 

2. Ăn 
uống 

1,68 46,68 48,33 3,33 0 

3. 
Hướng 
dẫn viên 
du lịch  

3,33 66,68 25,00 5,19 0 

4. Giải 
trí 

0 18,33 35,00 41,68 5 

5. Mua 
sắm quà 
lưu 
niệm 

1,68 13,33 48,33 31,68 0 

3.4. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng ₫ến lượng 
khách du lịch ₫ến VQG PNKB  

 Từ kết quả ₫iều tra trên và trên cơ sở ý 
kiến ₫ánh giá của khách du lịch, nghiên cứu ₫ưa 
ra một số nhân tố chủ yếu ảnh hưởng ₫ến lượng 
khách du lịch ₫ến VQG PNKB. 

(1) Điểm du lịch có cảnh quan hang ₫ộng tự 
nhiên ₫ặc sắc còn giữ ₫ược sự nguyên vẹn của 
thiên nhiên tạo. Đây chính là lý do quyết ₫ịnh 
lượng lớn KDL ₫ến tham quan.  Động Phong Nha 
(₫ộng nước) ₫ược ₫ánh giá là một trong những 
hang ₫ộng ₫ẹp nhất thế giới với 7 cái nhất. Động 
Thiên Đường ₫ược Hiệp Hội Hoàng Gia Anh ₫ánh 
giá là hang ₫ộng khô dài nhất Châu Á với tất cả sự 
kỳ vĩ và huyền ảo của hang ₫ộng, ₫ứng ₫ầu bảng 
xếp hạng quốc tế về tính thẩm mỹ, khoa học lẫn vẻ 
₫ẹp lộng lẫy và khoáng ₫ạt, ₫ộng Thiên Đường 
₫ược ví như: “Vườn ₫ịa ₫àng ở chốn trần gian”. Và 
nhiều tour du lịch khác ₫ã ₫ang và sẽ mở cửa phục 
vụ khách du lịch như ₫iểm DLST suối nước Moọc; 
tuyến du lịch du thuyền Sông chày - Hang tối, Khu 
du lịch cộng ₫ồng Chày Lập, Tuyến du lịch khám 
phá thiên nhiên Rào Thương - Hang Én, tuyến du 
lịch dâng hương Đền tưởng niệm các anh hùng liệt 
sỹ ₫ường 20 Quyết thắng (Hang Tám cô), thăm 
chiến trường xưa (phà Xuân Sơn, phà Nguyễn Văn 
Trỗi), du lịch mạo hiểm khám phá hang ₫ộng 
bằng thuyền kayak, leo núi chinh phục ₫ỉnh núi 
Ubò (chưa ₫ưa vào khai thác), Tuyến du lịch khám 
phá hang ₫ộng lớn nhất thế giới - hang Sơn Đoòng 
(chưa ₫ưa vào thác)…₫ang chờ ₫ón Quý khách 
khám phá và thưởng ngoạn… Những tuyến du lịch 
này mở ra sẽ thúc ₫ẩy và phát triển các ngành 
nghề khác, góp phần tạo nhiều cơ hội giải quyết 
việc làm cho người lao ₫ộng, chia sẻ lợi ích, phát 
triển cộng ₫ồng và bảo vệ môi trường, Du lịch sinh 
thái là du lịch có xu hướng ₫ược KDL ưa chuộng 
và phát triển mạnh trong tương lai. 

(2) Mùa ₫i du lịch, cũng là một nhân tố ảnh 
hưởng ₫ến lượng khách du lịch ₫ến VQG PNKB, ở 
VQG PNKB mùa ₫i du lịch thể hiện tính thời vụ, vì 
trong năm có tháng 9, tháng 10, hai tháng này tập 
trung lượng mưa lớn nhất trong năm, nước dâng 
lên ngập cửa hang, thuyền không vào ₫ược, mùa 
₫ông là lạnh, mùa vắng khách. Vì vậy, Ban quản lý 
vườn, Trung tâm du lịch văn hóa và sinh thái cần 
có những chính sách ưu ₫ãi cho khách ₫i du lịch 
vào mùa ₫ông, ₫ặc biệt là khách nội ₫ịa. Xu hướng 
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hiện nay, người ₫i DLST mong muốn ₫ược trở về 
với thiên nhiên, nhu cầu ₫ược trải nghiệm 4 mùa 
gia tăng, do ₫ó du lịch mùa Đông cũng không bỏ 
qua, không ngừng ₫ược coi trọng. Theo số liệu 
thống kê của VQG PNKB thì khách nội ₫ịa ₫ến 
khu vực VQG PNKB trong khoảng từ tháng 4 ₫ến 
tháng 8, còn khách quốc tế có xu hướng gia tăng 
từ tháng 10 ₫ến tháng 4 năm sau. 

(3) Công tác tuyên truyền, quảng bá: Hiện 
tại, kênh thông tin biết ₫ến khu du lịch VQG 
PNKB chủ yếu thông qua con ₫ường người thân, 
bạn bè giới thiệu. Thực tế cho thấy ở VQG PNKB 
năm nào ở ₫ây tổ chức các sự kiện, ₫ược sự quan 
tâm của Tỉnh quảng bá rộng rãi trên các phương 
tiện thông tin trong nước và quốc tế thì năm ₫ó 
lượng khách tăng cao hơn hẳn các năm khác. Mặc 
dù là ₫iểm Du lịch quốc gia, nhưng những thông 
tin chỉ dẫn ₫ịa danh du lịch chưa ₫ược Sở Văn hóa, 
Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình và Ban quản 
lý VQG PNKB quan tâm ₫úng mức. Các thông tin 
chỉ dẫn như sách hướng dẫn, biển báo còn hạn 
chế, thậm chí ngay ở Tỉnh Quảng Bình. Qua ₫iều 
tra cho thấy khách du lịch biết ₫ến VQG chủ yếu 
thông qua Người thân, bạn bè giới thiệu. Đây là 
một ₫iểm yếu của du lịch PNKB và là ₫iểm cần 
chú trọng trong thời gian tới nhằm thu hút 
KDL₫ến tham quan nhiều hơn nữa. 

 (4) Phương tiện giao thông ₫i du lịch cũng 
chính là một nhân tố ảnh hưởng ₫ến lượng KDL 
₫ến VQG PNKB. Khách du lịch ₫i lẻ bằng tầu hỏa 
(3,33%); xe khách (5%), trong khi ₫ó, các phương 
tiện ₫i lại từ các ₫iểm giao thông chính ₫ến VQG 
cũng không thuận lợi. Phương tiện công cộng như 
xe bus chưa ₫ược quan tâm ₫ầu tư là một yếu tố 
quan trọng ảnh hưởng trực tiếp ₫ến việc thu hút 
KDL ₫ến khu du lịch này. Ngoài ra, phương tiện 
du lịch trong khu du lịch như thuyền hiện quá cũ, 
không ₫áp ứng ₫ược những yêu cầu ₫i lại của du 
khách. 

 (5) Hướng dẫn viên du lịch: Đa số khách 
du lịch ₫ánh giá ₫ội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại 
₫ây có thái ₫ộ tốt, ₫úng mực, nhiệt tình với khách 
du lịch. Tuy nhiên phần thuyết minh chỉ mới tập 
trung giới thiệu về tưởng tượng của con người dựa 
vào hình thù do tạo hóa ₫ưa lại, chưa giới thiệu 

₫ược lịch sử ₫ịa chất, ₫ịa mạo... Khu du lịch VQG 
PNKB ₫ược khẳng ₫ịnh các giá trị ₫ặc biệt về 
khoa học, giáo dục, thẩm mỹ nhưng hầu hết KDL 
₫ến ₫ây ₫ều không hài lòng về thông tin cung cấp 
và sự trải nghiệm. Hướng dẫn viên là một kênh 
thông tin tốt nhằm quảng bá, tuyên truyền sản 
phẩm du lịch, ₫ặc biệt DLST của VQG PNKB ₫ồng 
thời ₫ây cũng là cầu nối quan trọng ₫ể khách du 
lịch quay lại tham quan, du lịch vào những lần sau. 

IV. MỘT SỐ KHUYẾN NGHỊ NHẰM THU HÚT 
KHÁCH DU LỊCH ĐẾN VQG PNKB   

 Từ kết quả ₫iều tra lượng KDL phân theo 
tiêu chí hành vi du lịch, qua sự ₫ánh giá của KDL 
₫ối với khu du lịch và phân tích những nhân tố ảnh 
hưởng ₫ến lượng KDL, nghiên cứu ₫ưa ra một số 
khuyến nghị nhằm tăng cường thu hút KDL ₫ến 
VQG PNKB.    

Thứ nhất, UBND tỉnh Quảng Bình, Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Bình, Ban 
Quản lý VQG PNKB tăng cường kêu gọi hơn nữa 
các tổ chức trong và ngoài nước, có chính sách ưu 
₫ãi ₫ể họ tham gia ₫ầu tư vốn khai thác các ₫iểm 
du lịch mới, tuyến du lịch mới từng bước ₫a dạng 
hóa sản phẩm du lịch tại VQG PNKB. Đồng thời 
duy trì bảo tồn những ₫iểm du lịch ₫ã có nhằm tạo 
thêm công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho 
người dân ₫ịa phương, nâng cao trình ₫ộ dân trí 
cho người dân trong khu vực, giảm bớt áp lực lên 
tài nguyên thiên nhiên. Xứng ₫áng là tài nguyên 
thiên nhiên trong lòng di sản thiên nhiên thế giới.  

 Thứ hai, Ban quản lý VQG PNKB nên có 
chính sách ưu ₫ãi thu hút khách du lịch theo mùa 
₫ặc biệt là mùa ₫ông; Ngoài ra, cũng có chính 
sách ưu ₫ãi giảm giá cho KDL là ₫ối tượng quan 
tâm của xã hội như người cao tuổi, KDL là học 
sinh sinh viên... 

  Thứ ba, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Quảng Bình, Ban quản lý VQG PNKB nên 
tăng cường ₫ầu tư các hoạt ₫ộng tuyên truyền 
quảng cáo hình ảnh, thương hiệu góp phần tạo vị 
thế chung của thương hiệu du lịch, du lịch sinh 
thái VQG PNKB. 

 Thứ tư, Tỉnh Quảng Bình nên có kế hoạch 
mở tuyến xe bus phục vụ thuận tiện khách du lịch 
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và người dân. Ngoài ra, Tỉnh nên có chính sách hỗ 
trợ cho người dân tham gia vận chuyển KDL bằng 
thuyền rồng ₫ổi ₫ộng cơ hoặc mua sắm thuyền 
mới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ KDL. 

 Thứ năm, UBND tỉnh Quảng Bình cần 
quan tâm ₫ầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
trong VQG PNKB, tạo ₫iều kiện thuận lợi ₫ể các 
doanh nghiệp tiếp cận với tiềm năng ₫ặc biệt ₫ầu 
tư phát triển các dịch vụ bổ trợ phục vụ khách 
tham quan.  

 Thứ sáu, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
tỉnh Quảng Bình, Ban quản lý VQG PNKB cần 
khuyến khích người dân bản ₫ịa tạo ra sản phẩm 
hàng hóa ₫ặc trưng phục vụ cho bán hàng lưu 
niệm cho khách du lịch. 

 Thứ bảy, ₫ội ngũ hướng dẫn viên cần 
thường xuyên nâng cao trình ₫ộ chuyên môn 
nghiệp vụ, ngoại ngữ, ₫ược ₫ào tạo, tập huấn, bồi 
dưỡng kiến thức về phong tục tập quán của người 
dân bản ₫ịa, kiến thức sinh thái, về ₫ịa chất, ₫ịa 
mạo... ₫ặc biệt cần  hướng dẫn viên du lịch mạo 
hiểm chuyên nghiêp. 

V. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu ₫ã ₫ánh giá ₫ược 5 nhân tố 
chính ảnh hưởng ₫ến lượng khách du lịch ₫ến 

tham quan VQG PNKB là: Tài nguyên du lịch; 
Mùa du lịch: Điều kiện giao thông, Công tác tuyên 
truyền, quảng bá: Hướng dẫn viên du lịch ₫ồng 
thời ₫ưa ra ₫ược những giải pháp nhằm tăng 
cường thu hút KDL ₫ến với VQG PNKB. 
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ANALYSIS OF FACTORS INFLUENCE THE ATTRACTION OF TOURISTS TO 

THE NATIONAL PARK PHONG NHA - KE BANG PROVINCE QUANG BINH 

Nguyen Thi Hai Ninh, WenZuoMin 

 
Summary 

This study analyzes factors influenced the attraction of tourists to Phong Nha - Ke Bang National 
Parkon the basis of random survey of 320 tourists. The study point out  the most important factors 
influenced to the number of tourists to Phong Nha - Ke Bang National park, including: tourism 
resources, traffic conditions, promotion information and travel guidance... Through this survey, some 
recommendations are offer to Phong Nha - ke Bang National park. 

Keywords: Tourists,  Phong Nha - Ke Bang National  park. 
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