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PHẦN I 

CƠ SỞ LÝ THUYẾT  

 



Quyết định mua hàng của ngƣời tiêu dùng là một tiến trình tuyến tính 

• Ý thức vấn đề  

• Tìm kiếm thông tin  

• Đánh giá các phƣơng án lựa chọn 

• Lựa chọn 

• Hành vi sau khi mua  



Ý thức vấn đề 

Là trạng thái tâm lý của người tiêu dùng trong đó 

người tiêu dùng có ý thức về một nhu cầu chưa được 

thỏa mãn 

Có 2 nhân tố chính ảnh hưởng đến sự ý thức vấn đề, 

bao gồm nhân tố bên trong và nhân tố bên ngoài 

Nhân tố bên trong là những nhân tố thuộc về bản thân người 

tiêu dùng như các đặc điểm tâm sinh lý và đặc điểm cá nhân 

của mỗi khách hàng 

 

Nhân tố bên ngoài là các thông tin từ việc quảng cáo, chào 

hàng của người bán, sự trải nghiệm tiêu dùng của những 

người xung quanh và các thông tin đại chúng như sách báo, 

tạp chí, website liên quan…  



Tìm kiếm thông tin 

Ngƣời tiêu dùng có 2 kiểu hành vi tìm kiếm thông tin 

Tìm kiếm thông tin trước khi mua  

Tìm kiếm thông tin liên tục  

Các loại thông tin đƣợc tìm kiếm bao gồm  

- Các thương hiệu, nhãn hiệu về loại sản phẩm 

quan tâm hoặc cần mua 

 

- Các tiêu chí đánh giá để so sánh giữa các thương 

hiệu 

 

- Tầm quan trọng của các tiêu chí 

 

- Các thuộc tính mà thương hiệu sở hữu và lợi ích 

mà nó mang lại 



Đánh giá các phƣơng án 

Đánh giá các phƣơng án là việc ngƣời tiêu dùng tiến 

hành so sánh các phƣơng án để tìm ra phƣơng án tối ƣu 
Nó phụ thuộc nhiều vào kiểu hành vi mua. Với hành vi mua quan tâm 

nhiều, họ sẽ so sánh niềm tin về các thuộc tính cũng như so sánh cảm 

xúc, thái độ về các thuộc tính đó. Với hành vi mua quan tâm ít, số lượng 

thuộc tính được so sánh là ít hơn. Hành vi mua theo trải nghiệm thì chỉ 

phản ứng mang tính cảm xúc được so sánh, còn hành vi mua theo ảnh 

hưởng của môi trường thì không có sự ý thức rõ ràng về việc so sánh các 

phương án lựa chọn (có thể họ sẽ bỏ qua bước này và mua như những 

người xung quanh) 



Lựa chọn phƣơng án 

Lựa chọn phương án là hành động đưa ra quyết định chọn một 

trong số những phương án đã được đưa ra và so sánh trước đó 

Có 3 kiểu mô hình lựa chọn 

 Mô hình lựa chọn không bù trừ 

 Mô hình lựa chọn có bù trừ  

 Mô hình lựa chọn kiểu trải nghiệm 



Các mô hình lựa chọn không bù trừ 

Có 4 mô hình lựa chọn không bù trừ tiêu biểu  

Mô hình ngưỡng loại bỏ (mô hình và)  

Mô hình ngưỡng chấp nhận (mô hình hoặc)  

Mô hình loại bỏ theo từng thuộc tính  

Mô hình tra cứu từ điển  



Các mô hình lựa chọn có bù trừ 

Có 4 mô hình lựa chọn có bù trừ phổ biến 

Mô hình Thái độ về đối tượng của Fishbein  

Mô hình Giá trị kỳ vọng  

 Mô hình Ý định hành động 

Mô hình pha  



Các mô hình lựa chọn kiểu trải nghiệm 

Có 2 mô hình lựa chọn kiểu trải nghiệm đƣợc đề cập  

Mô hình lựa chọn theo cảm xúc quá khứ  

Mô hình lựa chọn theo ngẫu hứng 



Hành vi sau khi mua   

Một số trạng thái tâm lý và hành động sau khi mua 

sắm được nghiên cứu là sự bất ổn về nhận thức, sự 

thỏa mãn hay không thỏa mãn với sản phẩm và  

hành vi loại bỏ sản phẩm sau khi mua 







PHẦN 2 

NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG TỚI QUÁ 

TRÌNH LỰA CHỌN VIỆT NAM LÀ ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH CỦA 

CÁC DU KHÁCH NƢỚC NGOÀI  



 Lý thuyết 

• Ý thức vấn đề  

• Tìm kiếm thông tin  

• Đánh giá các phƣơng án lựa chọn 

• Lựa chọn 

• Hành vi sau khi mua  

Lý thuyết 

Thực tế 

• Du khách muốn đi du lịch 

• Tìm kiếm thông tin thông qua các phƣơng tiện thông tin, ngƣời quen  

• Đánh giá các phƣơng án lựa chọn liên quan tới du lịch 

• Lựa chọn phƣơng án tối ƣu là du lịch Việt Nam 

• Hành vi sau khi đi du lịch 

Đẩy mạnh 

quảng bá 

Đặc điểm thu hút của du lịch Việt Nam 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 3.5.2007, Tổ chức Visa International Asia Pacific và Hiệp hội du 

lịch khu vực châu Á - Thái Bình Dƣơng đã công bố "Khảo sát những dự 

định du lịch châu Á năm 2007" 

trong số hơn 5.000 du khách quốc tế từ 10 thị trường du lịch trọng điểm trên 

thế giới được khảo sát có 31% số ngƣời đƣợc hỏi cho biết xem Việt 

Nam là điểm đến trong vòng 2 năm tới, tăng 7% so với khảo sát năm 

2006 





Là điểm đến giá hàng hóa và 
dịch vụ thấp 49%  

Phong cảnh thiên nhiên tươi 
đẹp 44%  

Văn hóa đặc sắc 41%  

Du lịch mạo hiểm hấp dẫn  38% 

Con người thân thiện 35% 



Ngƣời Châu Âu, Châu Mĩ 
- Chủ yếu là những người theo đạo thiên chúa 

- Lối sống cá nhân 

- Khu vực này cũng có khá nhiều địa điểm đến du lịch 

- Nước phát triển,các nước công nghiệp phát triển mạnh 

 

Ngƣời Châu Á 
- Khá nhiều tín ngưỡng khác nhau: đạo hồi , thiên chúa, đạo 

phật … nhưng chủ yếu vẫn là đạo phật.  

- Lối sống cộng đồng, vì mọi người 

- Nước đang phát triển 

- Là khu vực rất nhiều địa danh du lịch thiên nhiên 

 

Ngƣời Châu Phi 
- Là khu vực nghèo, thiên nhiên khắc nghiệt 

Ngƣời Châu Á 
- Khá nhiều tín ngưỡng khác nhau: đạo hồi , thiên chúa, đạo 

phật … nhưng chủ yếu vẫn là đạo phật.  

- Lối sống cộng đồng, vì mọi người 

- Nước đang phát triển 

- Là khu vực rất nhiều địa danh du lịch thiên nhiên 

 



Tổng hợp các yếu tố ảnh hƣởng tới du lịch Việt Nam 

 

•Số lượng địa điểm du lịch 

•Chất lượng (vẻ đẹp) địa điểm du lịch (bãi biển, di sản 

văn hóa…) 

•Văn hóa truyền thống Việt Nam 

•Giá dịch vụ du lịch 

•Quảng bá hình ảnh du lịch 

•Con người Việt Nam  

•Tết cổ truyền 

•Món ăn 

•Chât lượng dịch vụ (khách sạn, phương tiện đi lại, 

nhập cảnh…) 

•Thiên tai, khủng bố 

•Chính trị, thể chế 



Những địa điểm du lịch 

N



Đà Lạt Mộng Mơ 

Được mệnh danh là thành phố của 

hoa tình yêu, Đà Lạt chỉ với cái 

lạnh thôi cũng đủ làm các đôi uyên 

ương cần hơi ấm của nhau 



Nha Trang 

là nơi lý tưởng để hai bạn đắm mình trong 

làn nước xanh của biển; khám phá nét văn 

hoá truyền thống của người Chăm... Đến 

đây bạn có thể thuê ca nô hay thuyền 

buồm ra các đảo Hòn Tằm, Hòn Tre nằm 

cách bờ không xa 



SaPa mờ sƣơng 

Đến Sapa vào mùa đông nối sang xuân, bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của 

những rừng đào hồng rực, chạy dài dưới chân đèo Ô Quy Hồ. Núi non hùng vĩ 

là những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh 



Vịnh Hạ Long 



Phan Thiết 



Giá dịch vụ du lịch  

  

Năm 2003 Năm 2005 Năm 2005 so với 

năm 2003 

  (USD) (USD) (%) 

Bình quân chung 74.6 76.4 102.4 

Thuê phòng 20.8 19.2 92.3 

Ăn uống 12.6 14.0 111.1 

Đi lại tại Việt Nam 10.9 14.3 131.2 

Thăm quan 5.6 5.8 103.6 

Mua hàng hoá 11.9 12.7 106.7 

Vui chơi giải trí 4.7 4.1 87.2 

Y tế 0.9 1.1 122.2 

Chi khác 7.2 5.3 73.6 



Chi tiêu bình quân một ngày khách du lịch quốc tế tại Việt Nam chia theo 

khoản chi và theo loại cơ sở lƣu trú (Đối với khách tự sắp xếp đi) 

                  USD 

  

Tổng số  

Chia ra 

  

Thuê 

phòng 

Ăn 

uống 

Đi lại tại 

Việt Nam 

Tham 

quan 

Mua 

hàng 

hoá 

Vui 

chơi, 

giải 

trí… 

Y tế 
Chi 

khác 

BÌNH QUÂN 

CHUNG 76.4 19.2 14.0 14.3 5.8 12.7 4.1 1.1 5.3 

Khách sạn 5 sao 76.0 16.4 13.7 19.6 0.4 10.5 3.7 0.6 5.2 

Khách sạn 4 sao 73.3 17.2 12.7 15.4 5.4 11.9 3.7 1.4 5.7 

Khách sạn 3 sao 81.8 22.6 15.1 14.1 5.9 13.3 4.4 1.7 4.7 

Khách sạn 2 sao 114.4 35.4 21.0 17.5 7.5 21.0 5.5 1.1 5.5 

Khách sạn 1 sao 134.6 59.2 25.6 11.4 6.9 23.7 4.4 0.6 3.0 

Khách sạn chưa 

xếp sao 60.4 13.0 11.6 10.3 5.2 10.5 3.9 0.9 5.0 

Nhà nghỉ, nhà 

khách 63.7 11.4 9.9 9.6 4.5 14.0 4.7 0.7 8.8 

Khác 31.4 9.1 5.8 7.3 2.4 5.5 1.4 0.0 0.0 



Chi tiêu bình quân một ngày khách du lịch quốc tế tại Việt Nam chia theo khoản chi, phƣơng tiện 

và mục đích chuyến đi (Đối với khách tự sắp xếp đi) 

                    

                  USD 

  

Tổng số  

Chia ra 

  

Thuê 

phòng 
Ăn uống 

Đi lại tại 

Việt Nam 

Tham 

quan 

Mua 

hàng hoá 

Vui chơi, 

giải trí… 
Y tế 

Chi 

khác 

                    

BÌNH QUÂN CHUNG 76.5 19.2 14.0 14.3 5.8 12.7 4.1 1.1 5.3 

Chia theo phƣơng tiện đến                   

Máy bay 78.5 19.7 14.4 14.8 6.0 12.9 4.1 1.1 5.5 

Ô tô 54.8 13.6 10.2 8.7 3.8 11.5 3.4 0.4 3.2 

Tàu hoả 70.9 18.0 11.3 11.5 6.6 12.9 7.1 0.3 3.3 

Tàu thủy 45.5 9.7 6.9 9.6 4.0 8.2 5.2 0.4 1.5 

Phương tiện khác 50.9 13.9 10.0 8.0 4.3 6.7 5.3 0.4 2.4 

Chia theo mục đích chuyến đi                   

Du lịch, nghỉ ngơi 74.9 18.0 13.2 14.6 6.2 12.8 4.1 0.8 5.4 

Thăm họ hàng, bạn bè 67.8 15.3 14.2 13.2 5.3 9.5 3.2 1.6 5.5 

Thông tin báo chí 79.0 21.9 14.6 12.3 5.5 13.0 4.8 1.3 5.6 

Thương mại 92.5 27.0 18.2 15.2 4.5 15.9 5.5 2.2 4.2 

Hội nghị, hội thảo 89.7 27.5 16.9 13.8 5.4 14.5 4.1 1.4 6.1 

Mục đích khác 80.7 24.6 14.3 13.3 4.9 13.1 5.0 1.3 4.1 



Nhận xét giá dịch vụ 

Giá cả mà các du khách phải khi đến du lịch Việt 

Nam không quá lớn, đối với mức thu nhập bình 

quân đầu người của người Châu Âu thì còn được 

đánh giá chi phí cho du lịch ở Việt Nam là thấp 



Con ngƣời Việt Nam thân thiện và mến khách 

 





Văn hóa truyền thống Việt Nam đa dạng nhiều màu sắc 

 

Văn hóa cồng chiêng tây nguyên 



Quảng bá rộng rãi ? 



 Chương trình Truyền Hình thực tế “Hành trình khám phá” 



 Quảng bá hình ảnh Việt Nam trên mạng lứới taxi ở London 



 Quảng bá hình ảnh Việt Nam tại California 

(Hoa Kỳ) : thông qua các sự kiện Việt 

Nam diễn ra ở California "Gặp gỡ Việt 

Nam - Meet Vietnam" 

 Quảng bá Việt Nam trên BBC 

 Quảng bá 2lần/ ngày hình Việt Nam trên CNN 



Kết luận những yếu tố ảnh hƣởng 

Từ các yếu tố đã phân tích ở trên ta có thể thấy Việt 

Nam có các điểm mạnh sau về mặt du lịch cần phải chú 

ý để quảng bá và phát triển: 

1. Địa điểm du lịch đa dạng và hấp dẫn 

2. Giá dịch vụ du lich rẻ 

3. Truyền thống văn hóa Việt Nam 

4. Con ngƣời Việt Nam thân thiện, mến khách 



Hạn chế của Việt Nam 

Tuy nhiên, còn một số mặt khiến khách du lịch 

lưỡng lự khi chọn Việt Nam là điểm đến: 

 Cơ sở hạ tầng chưa tương xứng tiềm năng du lịch 

 Chất lượng dịch vụ thấp 

 Con người Việt Nam đôi khi có cử chỉ chưa được văn 

minh 

 Đầu tư của chính phủ vào du lịch chưa được đồng bộ 

 

Trong đó,3 lý do đầu tiên đã cản trở việc du 

khách lựa chọn quay lại Việt Nam 



NHẬN XÉT CHUNG VÀ NHỮNG HÀM Ý ĐỐI VỚI CÔNG 

TÁC QUẢN TRỊ MARKETING  

Việt Nam nằm khu vực Đông Nam Á – Châu Á mang những đặc điểm chung của 

khu, và với những nét văn hoá lâu năm, đặc sắc, Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn 

trong việc phát triển du lịch 

Đặc điểm của đất nước có nhiều sông, núi , biển, những món ngon đặc sắc 

từ các vùng miền rất riêng. Du lịch sinh thái, du lịch về với thiên nhiên 

nếu được khai thác tốt sẽ là cơ hội cho Việt Nam phát triển hơn nữa ngành 

công nghiệp không khói này 

Du khách nước ngoài đến với Việt Nam vì chi phí du 

lịch tƣơng đối rẻ, nhiểu địa điểm tham quan du lịch, 

văn hoá, bản sắc dân tộc và cả vì con người VIệt Nam 

thân thiện 

Là cơ hội tốt để thúc đẩy phát triển du 

lịch vì được sự ủng hộ, giúp đỡ nhiều 

từ chính phủ, các bộ ban ngành du lịch 




