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TÓM TẮT 

Bài báo phân tích sở thích của du khách đối với sản phẩm du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học tại 

Vườn quốc gia Ba Vì để cung cấp thông tin cho các nhà quản lý trong quá trình phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái 

gắn với bảo tồn đa dạng sinh học đáp ứng đúng nhu cầu của du khách. Các thí nghiệm lựa chọn được sử dụng để xem 

xét sở thích của 180 du khách đối với các gói sản phẩm du lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và ước tính 

mức sẵn lòng trả của họ cho từng thuộc tính của các sản phẩm này. Kết quả mô hình Logit có điều kiện cho thấy, du 

khách có sở thích với sản phẩm du lịch sinh thái với tất cả các thuộc tính ngoại trừ việc chỉ tham quan mà không khai 

thác cây thuốc gia truyền của đồng bào dân tộc Dao. Mức độ sẵn lòng trả biên cao nhất của du khách để quyên góp 

cho bảo tồn đa dạng sinh học với mức 5.000 đồng/lượt tham quan là 100,7 nghìn đồng. Du khách ưa thích tham quan 

và khai thác vườn thuốc của đồng bào dân tộc Dao hơn là ngắm động vật hoang dã. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng du 

khách sẵn lòng quyên góp cao hơn mức đề xuất cho các hoạt động bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn. 

Từ khóa: Sở thích, du khách, du lịch sinh thái, đa dạng sinh học, bảo tồn, Vườn Quốc gia Ba Vì. 

Tourists’ Preferences toward Ecotourism Product  
and Biodiversity Conservation in Bavi National Park 

ABSTRACT 

This paper analyzed tourists’ preferences for ecotourism products associated with Biodiversity Conservation in 

Bavi National Park to support the decision-makers in ecotourism development process. Choice experiments were 

employed to examine the preferences of 180 tourists for the attributes of ecotourism products associated with 

Biodiversity Conservation and to estimate their willingness to pay for these ecotourism attributes. Using a Conditional 

Logit Model, the research results indicated that tourists had a preference for ecotourism products with all attributes 

except for visiting without exploiting traditional medicinal plants of the Dao ethnic minority.The tourist’s marginal 

willingness to donate to biodiversity conservation at VND5000 /time was VND100.7 thousand. The study also 

revealed that tourists were willing to donate for biodiversity conservation activities even higher than donation level 

suggested by the Park. 

Keywords: Preferences, tourist, ecotourism, biodiversity, conservation, Bavi National Park. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

Du lðch sinh thái ngày càng được đèy mänh ở 

nhiều quøc gia vì nó góp phæn bâo t÷n thiên 

nhiên, giáo dục sinh thái và täo thu nhêp cho 

cûng đ÷ng đða phương (Nguyễn Trõng Nhân & Lê 

Thông, 2011; Træn Thð Thu Duyên & cs., 2015; 

Phäm H÷ng Long, 2016; Nguyễn Minh Đäo & 

Træn Quang Bâo, 2018). Thực tế cho thçy, du lðch 

sinh thái (DLST) không chî mang läi lợi ích kinh 

tế cho cûng đ÷ng đða phương như tëng việc làm 

và thu nhêp, mà còn giúp cho khách du lðch nhên 

thức rô hơn về tæm quan trõng của việc bâo t÷n 

đa däng sinh hõc (ĐDSH) và ủng hû việc bâo t÷n 

thông qua sự thay đùi trong các hành vi cá nhân 

của hõ, hú trợ và đòng gòp tài chính cho việc bâo 
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t÷n đò (Tisdell & Wilson, 2002; Tisdell, 2003). Bởi 

vêy, nhiều quøc gia trên thế giới rçt chú trõng 

phát triển DLST täi các vườn quøc gia và các khu 

bâo t÷n. Việt Nam là mût trong những quøc gia 

cò tính đa däng sinh hõc cao với sự phong phú về 

đða hình, kiểu đçt, cânh quan, khí hêu... nhưng 

đang đøi mặt với nguy cơ suy thoái ĐDSH và sự 

mçt cân bìng sinh thái diễn ra mänh mẽ, ânh 

hưởng trực tiếp đến möi trường søng của con 

người, đe dõa sự phát triển bền vững (Minh 

Nguyệt, 2018). Nhên thức được điều đó, trong 

những nëm gæn đåy, việc thúc đèy DLST täi các 

Vườn quøc gia và khu bâo t÷n được Nhà nước rçt 

quan tâm. 

Vườn quøc gia (VQG) Ba Vì được thành lêp 

ngày 16/01/1991 theo Quyết đðnh sø 17/CT của 

Chủ tðch Hûi đ÷ng Bû trưởng (nay là Thủ tướng 

Chính phủ). Đåy là khu rừng nguyên sinh rûng 

9.709,35ha, được thiên nhiên ưu đãi với hệ sinh 

thái phong phú, thâm thực vêt đa däng và được 

coi là “lá phùi xanh” phía Tåy Thủ đö Hà Nûi. 

Trước sức ép ngày càng lớn của việc phát triển 

du lðch, đðnh hướng phát triển DLST gín với 

bâo t÷n ĐDSH của Vườn đã xác đðnh: khai thác 

tiềm năng môi trường sinh thái tự nhiên của 

rừng đặc dụng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng để 

kinh doanh dịch vụ DLST và hướng nghiệp; 

thông qua DLST để giáo dục và nâng cao ý thức 

cho cộng đồng và khách du lịch tham gia bâo vệ 

môi trường; tăng cường khâ năng bâo vệ nghiêm 

ngặt hệ sinh thái, tài nguyên đặc dụng, bâo tồn 

tính ĐDSH của Vườn. Nhưng trên thực tế, 

DLST VQG Ba Vì hiện nay còn gặp phâi nhiều 

rào cân, từ cách tiếp cên quân lý, phát triển sân 

phèm và xúc tiến quâng bá cho tới nhên thức 

của du khách về DLST gín với bâo t÷n ĐDSH. 

Các sân phèm du lðch ở VQG Ba Vì hiện mới 

mang “màu síc” của DLST. Để phát triển các 

loäi hình DLST, Ban quân lý cæn thiết kế mût sø 

sân phèm, dðch vụ phù hợp với điều kiện thực tế 

ở đåy bởi hoät đûng du lðch hiện nay có ânh 

hưởng không tøt đến hệ sinh thái VQG Ba Vì 

(Nguyễn Thùy Vân, 2020). Mût vçn đề rçt quan 

trõng trong việc thúc đèy hoät đûng của DLST 

nhìm góp phæn bâo t÷n ĐDSH đò là cûng đ÷ng 

đða phương và Ban quân lý VQG Ba Vì cæn ním 

được thông tin về sở thích của khách du lðch đøi 

với các sân phèm DLST, các thuûc tính và tiềm 

nëng về mặt kinh tế để đâm bâo cung cçp đáp 

ứng đúng nhu cæu. Sự thành công của DLST 

phụ thuûc vào mức đû sẵn sàng tham gia lêp kế 

hoäch, cung ứng các sân phèm DLST của cûng 

đ÷ng đða phương và Ban quân lý Vườn. Bên 

cänh đò, các hoät đûng bâo t÷n dưới hình thức 

gìn giữ và bâo vệ các diện tích rừng tự nhiên, 

ĐDSH, bâo vệ cânh quan còn góp phæn täo ra 

các dðch vụ sinh thái. Tuy nhiên, để duy trì sự 

vên hành ùn đðnh, låu dài cho Vườn đñi hói phâi 

có các ngu÷n tài chính lớn và ùn đðnh (Nguyễn 

Minh Đäo và Træn Quang Bâo, 2018). Để hú trợ 

quỹ bâo t÷n ĐDSH, các nhà quân lý mong muøn 

sự đòng gòp tài chính của khách du lðch cho các 

hoät đûng bâo t÷n để từ đò cò chiến lược phát 

triển Vườn mût cách phù hợp. 

Vì vêy, mục đích chính của bài viết là đánh 

giá sở thích của du khách về sân phèm DLST 

gín với bâo t÷n ĐDSH täi VQG Ba Vì. Trên cơ 

sở đò tính toán mức sẵn lòng chi trâ của du 

khách cho các hoät đûng DLST gín với bâo t÷n 

ĐDSH täi Vườn nhìm cung cçp thông tin cho 

Ban quân lý VQG, các nhà quân lý và cûng đ÷ng 

đða phương trong việc phát triển các sân phèm 

DLST phù hợp vừa đâm bâo mang läi lợi ích 

kinh tế, phát triển du lðch vừa đät được mục 

tiêu bâo t÷n ĐDSH bền vững trong thời gian tới. 

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Phương pháp thực nghiệm lựa chọn 

(CE - Choice Experiment) 

Phương pháp CE là mût phương pháp lượng 

giá được áp dụng như mût cách tiếp cên hữu ích 

để phân tích sở thích của khách du lðch đøi với 

DLST (Hearne & Salinas, 2002; Hearn & 

Santos, 2005) và sự ưa thích của khách du lðch 

đøi với bâo t÷n ĐDSH trong các khu bâo t÷n 

(Biénable & Hearne, 2006). Hơn nữa, đòng gòp 

tài chính cho bâo t÷n ĐDSH trong các khu bâo 

t÷n - mût khía cänh quan trõng của xúc tiến 

DLST - đã được xem xét trong mût sø nghiên 

cứu (Phan Đình Khöi & Tëng Thð Ngân, 2014; 

Tran & cs., 2015; Nguyễn Minh Đäo & Træn 

Quang Bâo, 2018). Do vêy, phương pháp này sẽ 
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giúp ước lượng được mức sẵn lòng trâ (WTP) của 

du khách đøi với các thuûc tính của gói sân 

phèm DLST gín với bâo t÷n ĐDSH. Cơ sở của 

phương pháp này là täo điều kiện để du khách 

phân tích mức WTP của mình được hình thành 

do các thuûc tính cụ thể nào, mức WTP cho múi 

thuûc tính đò là bao nhiêu. Để xác đðnh chính 

xác các thuûc tính và các cçp đû của các thuûc 

tính đò, tác giâ đã thực hiện mût cuûc khâo sát 

sơ bû với 30 du khách ngéu nhiên täi VQG Ba 

Vì, đ÷ng thời thâo luên nhóm với các cán bû 

quân lý täi Trung tâm Giáo dục Möi trường và 

Dðch vụ VQG Ba Vì. Ngoài ra, tác giâ tham 

khâo thêm các thuûc tính từ những nghiên cứu 

tương tự trước đåy về vçn đề này (Chaminuka & 

cs., 2012; Tran & cs., 2015; Nguyễn Vën Hiếu & 

cs., 2019). Theo đò, 4 thuûc tính quan trõng có 

tác đûng nhiều nhçt đến sở thích của du khách 

và mức WTP được lựa chõn là: (1) Ngím đûng 

vêt hoang dã; (2) Tham quan, khai thác vườn 

thuøc gia truyền của đ÷ng bào dân tûc Dao; (3) 

Quyên góp bâo t÷n ĐDSH và (4) Giá vé tham 

quan (Bâng 1). 

Thứ nhçt, ngím đûng vêt hoang dã: Du 

khách cò cơ hûi ngím đûng vêt hoang dã, các 

loài chim, thú, bò sát và lưỡng thê quý hiếm 

trong Sách Đó của Việt Nam. Thuûc tính này có 

2 cçp đû, được ngím đûng vêt hoang dã và 

khöng được ngím đûng vêt hoang dã. 

Thứ hai, xung quanh VQG Ba Vì có xã Ba 

Vì với 98% dân sø là người Dao, søng chủ yếu 

bìng nghề tr÷ng trõt và chế biến thuøc nam. 

Thuøc được sử dụng để chữa nhiều loäi bệnh 

như xương khớp, gan, thên, dä dày, thæn kinh, 

bệnh ngoài da, rëng miệng, thuøc cho phụ nữ 

sau sinh,„ Trước thực tế, nhiều cây thuøc trên 

rừng khò tìm, cò nguy cơ tuyệt chủng, mût sø 

gia đình người Dao tự tr÷ng cây thuøc ở vườn 

nhà mình để bâo t÷n giøng. Do vêy, nghiên cứu 

đã lựa chõn đåy là mût thuûc tính trong gói 

DLST với 3 cçp đû từ việc (i) du khách không 

tham quan, khai thác; (ii) tham quan nhưng 

không khai thác và (iii) du khách được trực tiếp 

tham quan và khai thác vườn thuøc của đ÷ng 

bào người Dao. 

Thứ ba, quyên góp cho quỹ bâo t÷n ĐDSH: 

Mût trong những mục đích của xúc tiến DLST là 

tëng cường khâ nëng tự cung cçp tài chính của 

các khu bâo t÷n nhìm duy trì ĐDSH. Bên cänh 

lợi ích mong đợi từ DLST, mût sø tác đûng tiêu 

cực tiềm tàng của DLST đøi với khu bâo t÷n rçt 

được du khách quan tâm. Mặc dù hiện täi các 

nhà quân lý nhên được ngân sách cho các hoät 

đûng bâo t÷n, nhưng vén còn hän chế. Hơn nữa, 

việc bâo t÷n ĐDSH cæn được quan tåm và đòng 

góp từ khách du lðch bởi hõ chính là những đøi 

tượng tiềm èn gây ô nhiễm từ các hoät đûng du 

lðch. Do đò, nghiên cứu của chúng tôi muøn tìm 

hiểu sở thích của du khách đøi với việc đòng gòp 

tài chính cho bâo t÷n ĐDSH (đòng gòp tự 

nguyện ngoài phí vào cửa) là mût thuûc tính của 

tour DLST. Có 4 cçp đû cho thuûc tính này: 0, 5, 

10, 15 nghìn đ÷ng/lượt tham quan. 

Thứ tư, giá vé tham quan của chuyến du 

lðch để được hưởng các thuûc tính trên, không 

bao g÷m tiền quyên góp bâo t÷n ĐDSH. Thuûc 

tính này g÷m 4 mức: 60, 80, 100, 120 nghìn 

đ÷ng/lượt tham quan. 

Bảng 1. Các thuộc tính của du lịch sinh thái và các cấp độ của từng thuộc tính 

 Status quo Cấp độ 1 Cấp độ 2 Cấp độ 3 

Ngắm động vật hoang dã 
(Wildlife) 

Du khách không được ngắm 
động vật hoang dã 

Du khách được ngắm 
động vật hoang dã 

- - 

Cây thuốc gia truyền của 
đồng bào Dao (Medp) 

Du khách không tham quan, 
khai thác cây thuốc gia 
truyền 

Du khách tham quan, 
không khai thác vườn 
cây thuốc gia truyền 

Du khách vừa tham quan 
vừa khai thác vườn cây 
thuốc gia truyền 

- 

Quyên góp bảo tồn ĐDSH 
(ngoài giá vé tham quan) 
(Donation) 

Du khách không đóng góp 5000 đ/lượt 10.000 đ/lượt 15.000 đ/lượt 

Giá vé tham quan (Price) 60.000 đ/lượt 80.000 đ/lượt 100.000 đ/lượt 120.000 đ/lượt 

Ghi chú: Status quo là hiện trạng của 4 thuộc tính đang diễn ra ở Vườn tại thời điểm điều tra.  
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Sau đò, 4 thuûc tính này được sử dụng để 

thiết kế các lựa chõn của CE thông qua phæn 

mềm SPSS bìng kỹ thuêt thiết kế giai thừa 

phân sø trực giao (orthogonal fractional factorial 

design) bao g÷m tçt câ các lựa chõn có thể được 

täo ra từ sự kết hợp các thuûc tính này. Tùng 

cûng 20 phương án lựa chõn được täo ra, ghép 

cặp thành 10 thẻ (choice set) khác nhau và chia 

ngéu nhiên thành 2 phiên bân, múi phiên bân 

chứa 5 thẻ trong múi méu phiếu điều tra. 

Kết quâ phiếu khâo sát chính thức được sử 

dụng để xây dựng hàm lợi ích (Ui) của du khách. 

Hàm này được ước lượng dưới däng mût hàm sø 

của các thuûc tính phân ánh mức tëng giá dðch 

vụ và mức đû thực hiện các dðch vụ DLST. Cụ 

thể, trong nghiên cứu này, chúng tôi giâ sử rìng 

khách du lðch i có sở thích cho mût têp hợp tour 

du lðch sinh thái K. Hàm lợi ích của du khách 

đät được từ tour DLST j là Uij và được chia 

thành 2 phæn: thành phæn xác đðnh được là Vij 

và sai sø khöng xác đðnh được eij. Trong đò, hàm 

Vij là hàm sø của các thuûc tính được nghiên 

cứu, bao g÷m các đặc điểm của các lựa chõn thay 

thế và giá câ. 

Uij = Vij + eij  (1) 

Khách du lðch đánh giá múi tour bìng lợi 

ích mang läi của tour đò, sau đò so sánh và lựa 

chõn tour DLST sẽ mang läi lợi ích cao nhçt cho 

du khách. Do vêy, xác suçt du khách chõn tour j 

bìng xác suçt mà lợi ích của tour j đem läi lớn 

hơn (hoặc bìng) lợi ích của tour DLST k: 

Probij = Prob (Uij ≥ Uik) j ≠ k; j, k  K  (2) 

Probij = Prob (Vij + eij ≥ Vik + eik; j ≠ k; j,  

k  K (3) 

Probij = Prob (Vij - Vik ≥ eik - eij; j ≠ k; j, 

k  K (4) 

Giâ sử sai sø khöng xác đðnh là đûc lêp và 

phân phøi tương tự nhau (IID), xác suçt này có 

thể được ước tính bìng cách sử dụng mô hình 

logit (McFadden, 1973): 

 

 

ik

ij K

ij
k 1

exp V
P

exp V






 (5) 

Giá èn (implicit price) cho từng thuûc tính 

được sử dụng để thể hiện mức sẵn lòng trâ biên 

(MWTP) cho mût sự thay đùi của mût mức đû 

thuûc tính và được ước tính bìng cách sử dụng 

tỷ lệ của hệ sø mût thuûc tính và hệ sø giá.  

MWTPj = Giá èn của thuûc tính =  

= − 
thuûc tính  (6) 

phí tham quan 

2.2. Chọn mẫu nghiên cứu 

Dữ liệu sơ cçp được thu thêp thông qua 

điều tra phóng vçn trực tiếp dựa trên các phiếu 

điều tra. Kích thước méu tøi thiểu trong kỹ 

thuêt CE sẽ phụ thuûc vào sø lượng thuûc tính, 

cçp đû múi thuûc tính và sø lượng thẻ lựa chõn 

cho du khách trâ lời (Bateman & cs., 2002). Để 

tëng đû chính xác và giâm thiểu sai lệch, nghiên 

cứu lựa chõn 180 du khách theo công thức của 

Orme (1998): 

N  500. 
Lmax 

J.S 

Trong đò, Lmax là sø cçp đû lớn nhçt trong 

các thuûc tính; J là sø phương án thay thế và S 

là sø thẻ được cung cçp cho du khách lựa chõn. 

Cụ thể, Lmax = 4; J = 3 và S = 5; do đò, sø méu 

lựa chõn 
500 4

N 133,3
3 5


 


N. Do đò, sø lượng 

méu khâo sát là 180 du khách nûi đða đến tham 

quan täi Vườn được coi là có thể chçp nhên được 

cho mục đích nghiên cứu này. Quá trình điều 

tra được diễn ra vào 2 thời điểm là tháng 

10/2020 và tháng 3/2021. Việc chõn méu phi xác 

suçt và được thực hiện theo phương pháp ngéu 

nhiên, phân tæng. 

Trong múi phiếu điều tra, du khách được 

trình bày 2 lựa chõn thay thế so với hiện träng 

(status quo) và hõ được chõn 5 læn. Mô hình 

logit cò điều kiện (Conditional Logit Model) 

được lựa chõn với 2 giâ đðnh quan trõng đò là:  

(i) Các du khách được điều tra đều có cçu trúc sở 

thích giøng nhau, điều này có nghïa là các hệ sø 

của các biến trong mô hình giøng nhau đøi với 

tçt câ du khách; (ii) Các têp hợp lựa chõn phâi 

tuån theo tính đûc lêp của các lựa chõn thay thế 

không liên quan (IIA - Independence on 

Irrelevant Alternatives). Điều này cò nghïa là 
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việc giới thiệu hoặc loäi bó sân phèm thay thế 

không ânh hưởng đến xác suçt của hai phương 

án được lựa chõn. Nghiên cứu giâ đðnh mût hàm 

lợi ích gián tiếp có thể được ước lượng với mô 

hình logit cò điều kiện như sau: 

Vij = Xij = 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 + „ +  

nXn + mP 

Trong đò, Xij là vectơ của các thuûc tính 

thuûc phương án lựa chõn thứ j được lựa chõn 

bởi du khách thứ i và  là vectơ của các hệ sø 

ước tính. 

Mö hình này được ước tính bìng cách sử 

dụng 180  5 = 900 têp hợp lựa chõn với 180  5  

3 = 2.700 quan sát. Kỳ võng của nghiên cứu là 

tçt câ các tham sø, ngoäi trừ tham sø của biến 

giá (Price) sẽ có dçu dương. Đøi với các khoân 

đòng gòp cho bâo t÷n ĐDSH (Donation), bởi vì du 

khách có thể nhên được lợi ích (lợi ích công cûng 

và lợi ích tư nhån) từ việc quyên góp nên lợi ích 

của việc quyên gòp cũng nên cò dçu dương.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Khái quát về khách du lịch tại Vườn 

quốc gia Ba Vì 

VQG Ba Vì là mût trong những điểm đến ưa 

thích của du khách trong nước với 413.138 lượt 

khách du lðch nëm 2019 và tøc đû tëng trưởng 

bình quân khoâng 31%/nëm. Hoät đûng du lðch 

täi Vườn chủ yếu là DLST, du lðch nghî dưỡng 

dựa vào rừng. Riêng nëm 2020 do ânh hưởng 

của dðch Covid-19 nên lượng khách tham quan 

giâm 16,8% so với nëm 2019. Hiện täi, Vườn có 

11 tuyến tham quan du lðch cùng các dðch vụ ën 

nghî, vui chơi giâi trí, vën hòa, vën nghệ, các 

chương trình giáo dục möi trường với hệ thøng 

khách sän 200 phñng đät tiêu chuèn 3 sao 

(Trung tâm Giáo dục Möi trường và Dðch vụ 

VQG Ba Vì, 2020). 

Kết quâ khâo sát 180 du khách cho thçy, đû 

tuùi du khách chủ yếu từ 25 đến 40 tuùi (chiếm 

57,2%) và 51,7% du khách là nam. Trình đû hõc 

vçn của du khách đa sø đã tøt nghiệp cçp III và 

thu nhêp từ 5-10 triệu đ÷ng chiếm phæn lớn sø 

du khách (53,3%) (Bâng 2). 

3.2. Sở thích của du khách về sản phẩm du 

lịch sinh thái gắn với bảo tồn đa dạng sinh 

học tại Vườn quốc gia Ba Vì 

Dữ liệu được phân tích bìng phæn mềm 

thøng kê Stata 12.0, kết quâ mô hình Logit có 

điều kiện (Conditional Logit Model) được dựa 

trên phương trình thực nghiệm sau đåy: 

V = 1Wildlife1 + 2Medp1 + 3Medp2 + 

4Donation1 + 5Donation2 + 6Donation3 + 

7PRICE 

Trong đò, V là hàm lợi ích tương ứng với lựa 

chõn của du khách trong các tour DLST; 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7 læn lượt là các tham sø liên quan 

đến các thuûc tính của DLST được mô tâ trong 

bâng 1. 

 Bảng 2. Đặc điểm nhân khẩu học của du khách đến Vườn quốc gia Ba Vì 

Tiêu chí Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 

Giới tính Nam 93 51,7 

Nữ 87 48,3 

Trình độ học vấn Cấp II 19 10,5 

Cấp III 59 32,8 

Trên cấp III 102 56,7 

Độ tuổi Dưới 24 tuổi 31 17,2 

25-40 tuổi 103 57,2 

41-60 tuổi 46 25,6 

Thu nhập Dưới 5,0 triệu đồng/tháng 32 17,8 

5,1-10 triệu đồng/tháng 96 53,3 

Trên 10 triệu đồng/tháng 52 28,9 
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Bảng 3. Kết quả ước lượng mô hình Logit có điều kiện 

Thuộc tính Tên biến Hệ số  Sai số chuẩn Giá trị P 

Ngắm động vật hoang dã Wildlife1 0,2895
*** 

0,0958 0,003 

Vườn thuốc gia truyền của đồng bào Dao Medp1  0,1196 0,1241 0,335 

 Medp2 0,5982
***

 0,1078 0,000 

Quyên góp bảo tồn ĐDSH Donation1 0,7514
***

 0,1296 0,000 

 Donation2 0,7225
***

 0,1264 0,000 

 Donation3 0,5237
***

 0,1264 0,000 

Giá vé tham quan vào cổng Price -0.0075
***

 0,0021 0,000 

Log likelihood = -1369,7384 

LR Chi2(7) = 144,2 

Prob > chi2 = 0,0000 

Tổng số quan sát = 2700 

Tổng số du khách = 180 

Ghi chú: ***: Thể hiện mức ý nghĩa thống kê 1%. 

Bảng 4. Mức sẵn lòng chi trả của du khách cho các thuộc tính du lịch sinh thái 

Tên biến MWTP (nghìn đồng) 
95% khoảng tin cậy 

Mức thấp Mức cao 

Wildlife1 38,8
*** 

9,81 67,8 

Medp2 80,2
***

 28,2 132,2 

Donation1 100,7
***

 43,8 157,6 

Donation2 96,8
***

 41,2 152,0 

Donation3 70,2
***

 26,1 114,2 

Ghi chú: ***: Thể hiện mức ý nghĩa thống kê 1%. 

Kết quâ của mö hình Logit cò điều kiện 

được trình bày trong bâng 3. Tçt câ các biến 

trong mö hình đều cò ý nghïa thøng kê cao ngoäi 

trừ biến Medp1. Điều này cho thçy, du khách có 

sở thích với tçt câ các dðch vụ DLST giâ đðnh 

ngoäi trừ việc chî vào tham quan mà không 

được khai thác vườn thuøc gia truyền của đ÷ng 

bào dân tûc Dao. Đặc biệt hệ sø 4 của biến 

Donation1 có giá trð cao nhçt, hàm ý rìng đa sø 

du khách có mong muøn đòng gòp cho quỹ bâo 

t÷n ĐDSH với mức 5 nghìn đ÷ng/lượt tham 

quan. Bên cänh đò, tçt câ các biến đều mang 

dçu dương ngoäi trừ biến giá mang dçu âm hàm 

ý rìng du khách ưa thích mức giá vé tham quan 

thçp cho các dðch vụ DLST. Điều này cũng hoàn 

toàn phù hợp với lý thuyết kinh tế. Nhìn chung, 

sở thích của du khách sẽ được đáp ứng tøt hơn 

nếu du khách được ngím đûng vêt hoang dã, 

tham quan và khai thác vườn thuøc gia truyền 

của đ÷ng bào dân tûc Dao, đòng gòp cho quỹ bâo 

t÷n ĐDSH và giá vé tham quan vào cùng thçp 

Sau đò, mức sẵn lòng chi trâ biên cho múi 

thuûc tính được tính toán bìng cách sử dụng 

công thức (6) ở trên. Kết quâ cho thçy, giá trð 

cên biên của tçt câ các thuûc tính của DLST 

được du khách đánh giá khá cao. Khách du lðch 

sẵn lòng trâ 38,8 nghìn đ÷ng cho dðch vụ ngím 

đûng vêt hoang dã và 80,2 nghìn đ÷ng cho dðch 

vụ tham quan và khai thác vườn thuøc gia 

truyền của đ÷ng bào dân tûc Dao. Như vêy, đøi 

với dðch vụ DLST, du khách ưa thích tham quan 

và khai thác vườn thuøc của đ÷ng bào dân tûc 

Dao hơn là ngím đûng vêt hoang dã (mức sẵn 

lòng trâ cao hơn 41,4 nghìn đ÷ng). 

Kết quâ tính toán cho thçy, việc quyên góp 

cho bâo t÷n ĐDSH với mức tiền là 5 nghìn 

đ÷ng/lượt tham quan được du khách quan tâm 
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nhçt với mức sẵn lòng chi trâ là 100,7 nghìn 

đ÷ng. Tương tự, mức đòng gòp 10 nghìn đ÷ng và 

15 nghìn đ÷ng/lượt tham quan có mức sẵn lòng 

chi trâ tương ứng là 96,8 nghìn đ÷ng và 70,2 

nghìn đ÷ng. Điều này cho thçy ânh hưởng trái 

ngược của việc quyên góp cho bâo t÷n ĐDSH và 

giá vé vào cùng của du khách hay nói cách khác, 

mặc dù du khách thích giá vé vào cùng tham 

quan thçp hơn nhưng hõ läi thích quyên góp 

tiền cho việc bâo t÷n ĐDSH.  

Lý do thứ nhçt là vì du khách nhên thức 

được việc du lðch có trách nhiệm đøi với cânh 

quan thiên nhiên nên hõ muøn góp phæn bâo vệ 

möi trường tự nhiên và bâo t÷n ĐDSH. Việc 

quyên gòp đã cò ânh hưởng tích cực tới lợi ích 

của du khách cũng đ÷ng quan điểm với nghiên 

cứu của Carlsson & Martinsson (2001). Tác giâ 

sử dụng kỹ thuêt CE để kiểm tra giữa giâ 

thuyết và khâ nëng chi trâ thực tế có khác nhau 

hay không và phát hiện rìng khoân đòng gòp 

cho bâo vệ möi trường đã cò đòng gòp tích cực 

đến lợi ích của người trâ lời. Hay mût nghiên 

cứu khác của Alpizar & cs. (2014) tìm hiểu sở 

thích của người dân cho chiến lược tài trợ hún 

hợp bao g÷m phí vào cửa và sø tiền quyên góp 

cho khu bâo t÷n ở Costa Rica và phát hiện rìng 

việc đòng gòp đã làm tëng sở thích của người trâ 

lời. Mût nghiên cứu khác của tác giâ Træn Thð 

Thu Duyên & cs. (2015) cũng cho biết khoân 

đòng gòp cho bâo t÷n ĐDSH täi khu bâo t÷n Phú 

Mỹ đã làm tëng lợi ích của du khách. Đặc biệt 

mût phát hiện khá çn tượng trong nghiên cứu 

của tác giâ Nguyễn Vën Hiếu & cs. (2019) về 

ước lượng mức sẵn lòng chi trâ của du khách täi 

Vườn quøc gia Ba Vì đøi với chính sách chi trâ 

dðch vụ möi trường rừng. Kết quâ nghiên cứu đã 

chî ra, có 74% khách du lðch đ÷ng thuên với việc 

tëng giá vé thëm quan và tëng giá phñng lưu 

trú để chung tay thực hiện chính sách Chi trâ 

dðch vụ möi trường rừng. Mức sẵn lòng chi trâ 

tương ứng của khách du lðch cho việc tëng giá là 

37.000 đ÷ng (bìng 61% giá vé vào cùng hiện täi) 

và 181.000 đ÷ng (bìng 24% trung bình giá 

phòng hiện täi). Kết quâ này là thông tin tham 

khâo hữu ích cho việc tëng giá vé tham quan và 

giá phñng lưu trú trong trường hợp các công ty 

du lðch có thể đæu tư nång cao chçt lượng môi 

trường rừng, góp phæn tëng chçt lượng bâo vệ 

rừng, tëng diện tích rừng và bâo t÷n các loäi 

đûng, thực vêt quý hiếm. 

Lý do thứ hai là vì mức đòng gòp được đề 

xuçt trong các phương án lựa chõn là khá hợp lý 

(tøi đa 15 nghìn đ÷ng) so với giá vé vào cùng 

hiện täi của VQG cho đøi tượng người lớn nên 

du khách cũng dễ chçp nhên. Như vêy, nếu tùng 

sø du khách tham quan nëm 2019 là 413.138 

người  5.000 đ÷ng/lượt tham quan = 

2,065,690,000 đ÷ng cho quỹ bâo t÷n ĐDSH. 

Kết quâ nghiên cứu đã chî ra, du khách 

quan tåm đến các thuûc tính của sân phèm 

DLST täi VQG Ba Vì và hõ sẵn sàng chi trâ 

thêm cho các hoät đûng này với giá cao hơn giá 

vé tham quan hiện täi. Thông tin này khá hữu 

ích cho các nhà quân lý và đặc biệt là người dân 

đða phương trong việc lêp kế hoäch cung cçp các 

dðch vụ DLST cũng như xem xét giá câ của các 

dðch vụ này dựa trên kết quâ tính toán MWTP. 

Mặt khác, giáo dục möi trường và sinh thái cũng 

nên được đưa vào các sân phèm DLST thông 

qua dðch vụ DLST như ngím đûng vêt hoang 

dã. Sau đò, các nhà quân lý có thể khuyến khích 

du khách đòng gòp vào việc bâo t÷n ĐDSH ở 

VQG bởi nghiên cứu đã chî ra du khách sẵn 

sàng quyên góp. Trong các mức đòng gòp tác giâ 

đề xuçt thì du khách thích mức đòng gòp 5 

nghìn đ÷ng/lượt tham quan. 

4. KẾT LUẬN 

Việc quân lý các VQG và khu bâo t÷n 

thường phâi đøi mặt với sự cân bìng giữa phúc 

lợi của cư dån, hoät đûng du lðch và áp lực lên 

hệ sinh thái. Sử dụng phương pháp thực nghiệm 

lựa chõn, nghiên cứu đã đánh giá sở thích của 

du khách về sân phèm DLST gín với bâo t÷n 

ĐDSH täi VQG Ba Vì. Kết quâ cho thçy du 

khách có sở thích với tçt câ các dðch vụ DLST 

giâ đðnh ngoäi trừ việc chî vào tham quan mà 

khöng được khai thác vườn thuøc gia truyền của 

đ÷ng bào dân tûc Dao. Đ÷ng thời, bài báo cũng 

xem xét về mức sẵn lòng chi trâ của du khách về 

từng thuûc tính và nhên thçy du khách sẵn 

sàng chi trâ thêm cho các hoät đûng này với giá 

cao hơn giá vé tham quan hiện täi, trong đò du 

khách ưa thích mức đòng gòp cho quỹ bâo t÷n 
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ĐDSH là 5 nghìn đ÷ng/lượt tham quan. Khi đò, 

tùng sø tiền cho quỹ bâo t÷n tính cho lượng du 

khách tham quan nëm 2019 là 2,065,690,000 

đ÷ng. Đåy chính là những thông tin hữu ích cho 

các nhà quân lý VQG Ba Vì và cûng đ÷ng dån cư 

đða phương để phát triển sân phèm DLST đáp 

ứng nhu cæu của du khách đ÷ng thời đáp ứng 

mục tiêu bâo t÷n ĐDSH trong thời gian tới.  
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