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TÓM TẮT 

Du lịch nghỉ tại nhà dân (homestay) khá phổ biến ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở nước ta 

nói chung và ĐBSCL nói riêng, hình thức này cũng đang nhận được sự quan tâm của du 

khách trong nước và du khách quốc tế. Một trong những yếu tố giúp cho mô hình này phát 

triển bền vững là sự hiểu biết và kỹ năng của chủ hộ đang trực tiếp quản lí hoạt động này. 

Mục tiêu của nghiên cứu nhằm tìm hiểu quan điểm, kiến thức và kỹ năng của các chủ hộ tại 

Cần Thơ đang tham gia mô hình homestay. Số liệu thu được từ bảng khảo sát và thảo luận 

trực tiếp với 18 homestay được phân tích thống kê mô tả. Ngoài ra, thang đo Cronbach 

Alpha được sử dụng để xác định độ tin cậy của các chuỗi câu hỏi. Kết quả cho thấy đa số 

người dân tham gia mô hình chủ yếu vì mục đích kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình, chưa 

ý thức rõ về lợi ích cộng đồng của mô hình, về ý nghĩa của bản sắc văn hoá dân tộc, chưa 

được trang bị về những kiến thức và kỹ năng cần có khi tham gia mô hình du lịch này. 

Từ khóa: Chủ hộ, du lịch homestay, kiến thức, kỹ năng. 
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1. GIỚI THIỆU 

Du lịch Việt Nam nói chung và 

ĐBSCL nói riêng trong những năm qua 

đang dần dần tạo nên những nét rất 

riêng, để lại ấn tượng tốt đẹp đối với du 

khách nội địa lẫn quốc tế. Nhiều mô 

hình du lịch đã xuất hiện tùy đặc điểm 

từng vùng miền, và một trong những mô 

hình đang được du khách rất ưa chuộng 

là dịch vụ homestay  (nghỉ tại nhà dân). 

Du lịch homestay là mô hình du lịch 

đang phát triển tại Việt Nam, nhất là khu 

vực Tây Bắc và Đồng bằng sông Cửu 

Long. Nét riêng của mô hình du lịch 

cộng đồng này chính là những điều mới 

lạ, nét văn hoá đặc sắc, độc đáo, đặc biệt 

hơn là ở những vùng có yếu tố thiên 

nhiên tươi đẹp, còn hoang sơ như miền 

núi hay vùng sông nước hoặc nơi có khí 

hậu đặc thù... 

  Sự tham gia của cộng đồng vào phát 

triển du lịch quyết định sự phát triển du 

lịch bền vững, nâng cao hiệu quả hoạt 

động kinh doanh du lịch.  Để loại hình 

homestay phát triển bền vững góp phần 

thúc đẩy kinh tế địa phương, thì loại 

hình du lịch đặc trưng này cần có sự 

quan tâm và nhận thức sâu sắc của cộng 

đồng, đặc biệt là những người trực tiếp 

quản lý, kinh doanh loại hình du lịch 

này. Chính vì vậy, việc nghiên cứu về 

những kiến thức và kỹ năng mà những 

nhà kinh doạnh và quản lý trực tiếp được 

trang bị đóng vai trò quan trọng cho sự 

thành công của loại hình này ở ĐBSCL 

nói chung và Cần Thơ nói riêng. 

2. MÔ HÌNH HOMESTAY Ở 

VIỆT NAM VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG 

CỬU LONG 

Homestay ở Việt Nam được khởi 

nguồn từ nhu cầu của những vị khách 

"Tây ba lô". Đây là loại hình du lịch 

dành cho các du khách thích khám phá, 

trải nghiệm và tìm hiểu phong tục, tập 

quán của nhiều nền văn hoá khác nhau. 

Nghỉ tại nhà dân giúp họ hiểu rõ hơn về 

cuộc sống và con người vùng đất đó bởi 

họ “được cùng ăn, cùng ở, cùng làm” 

với gia đình chủ nhà trong không khí ấm 

cúng và thân thiện. Hơn nữa, hình thức 

lưu trú này cũng khá hợp lý về giá cả. 

Thông qua các lễ hội hay các hình 

thức du lịch sinh thái, du lịch homestay 

càng có điều kiện phát triển nhanh 

chóng. Việc phát triển loại hình này có 

tác động hai chiều, người đi du lịch thì 

thoả mãn mục đích của mình còn người 

bản địa có cơ hội giao lưu, tiếp cận với 

những nền văn hoá khác nhau trên thế 

giới. 

 Trong những năm gần đây, các sản 

phẩm du lịch với mô hình nghỉ tại nhà 

dân không chỉ thu hút khách quốc tế mà 

còn thu hút cả khách nội địa. Một vài 

điểm đến nổi bật ở nước ta là SaPa (Lào 

Cai), Ba Bể (Bắc Cạn), Mai Châu (Hoà 

Bình)... và các tỉnh thuộc Đồng bằng 

Sông Cửu Long. Tuỳ theo đặc điểm 

vùng miền, loại hình này khai thác thế 

mạnh dựa trên những đặc điểm vốn có 

để xây dựng một mô hình thích hợp. 

Như ở miền Tây, kết hợp với du lịch 

miệt vườn về quê bắt cá, tắm sông, đi 

chợ nổi, hái trái cây, nghe cải lương… 

Hoặc ở miền núi khai thác cảnh quan 

thiên nhiên núi rừng, hang động, nhà sàn 

với nhiều hoạt động náo nhiệt như đốt 

lửa trại, nhảy sạp… 
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Vùng đồng bằng sông Cửu Long với 

khí hậu ôn hoà, mát mẻ, ĐBSCL là vựa 

lúa của cả nước với những cánh đồng 

lúa mênh mông bát ngát, ngút ngàn tận 

chân trời. Nhờ con nước trong và đất 

phù sa màu mỡ nên gạo Cần Thơ luôn 

giữ được tinh chất ngọt của đất trời, và 

nguồn trái cây nhiệt đới quanh năm và 

những dòng sông uốn quanh chứa vô 

vàn tôm cá. Dựa vào những lợi thế đáng 

quý ấy, những nhà vườn tại ĐBSCL 

đang khai thác rất hiệu quả các loại hình 

du lịch sinh thái, đặc biệt là mô hình 

nghỉ tại nhà dân.   

Nói đến du lịch nghỉ tại nhà dân tại 

ĐBSCL, các đơn vị lữ hành và du khách 

thường biết đến “thương hiệu” homestay 

vườn nhà ông Tám Lộc (Vĩnh Long), 

Cái Sơn (Cần Thơ), Hai Hoàng, Ba 

Hùng, Sáu Giáo, Mười Hưởng, Mười 

Đầy, Hưng Homestay… Khi tham gia 

loại hình này tại ĐBSCL, du khách được 

hoà vào không gian sống của người dân 

miền sông nước như đi chợ nổi, tát ao 

bắt cá, thu hoạch nông sản, cùng nấu và 

thưởng thức những món ăn dân dã, 

thưởng thức “đờn ca tài tử” theo đúng 

phương châm 3 cùng “cùng ăn, cùng ở, 

cùng làm”. Một số chương trình du lịch 

thành công theo hình thức này là chương 

trình “Về quê tát mương bắt cá” tại Cồn 

Phụng (Bến Tre), “Một ngày làm nông 

dân”, Cái Bè (Vĩnh Long) hay Cần Thơ 

với “Bike Tour” đã rất thành công trong 

việc tạo ra sự mới lạ và thu hút mạnh đối 

với du khách. Hiện có nhiều đơn vị lữ 

hành tiến hành khai thác loại hình đầy 

tiềm năng này như Công ty Việt Phong 

MeKong, Vietravel, Fiditour, Bến 

Thành… được đông đảo du khách trong 

nước và quốc tế lựa chọn 

Tuy đạt được những kết quả đáng kể 

nhưng các hoạt động vẫn còn rất nhỏ lẻ, 

theo kiểu tự phát, thiếu chuyên nghiệp, 

đầu tư chưa bài bản, trình độ nhân lực 

chưa được đảm bảo. Do đó, để loại hình 

du lịch này phát triển tương xứng với 

tiềm năng cần có những biện pháp cụ thể 

nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ cho các nhà 

vườn làm du lịch tại ĐBSCL nói chung, 

và ở Cần Thơ nói riêng, cần xây dựng kế 

hoạch đào tạo bồi dưỡng kiến thức, 

nghiệp vụ cho lực lượng lao động 

chuyên nghiệp làm việc trong du dịch vụ 

du lịch homestay. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Câu hỏi nghiên cứu 

Nghiên cứu được tiến hành để tìm câu 

trả lời cho hai câu hỏi sau: 

1. Quan điểm của chủ nhà về lợi ích 

của mô hình du lịch nghỉ tại nhà dân đối 

với cá nhân và cộng đồng là gì? 

2. Các chủ nhà trang bị những kiến 

thức và kỹ năng gì khi tham gia mô hình 

du lịch này? 

3.2. Đối tượng nghiên cứu và công 

cụ nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là những hộ gia 

đình kinh doanh và trực tiếp quản lí các 

cơ sở homestay tại Cần Thơ. Hiện nay ở 

Thành phố Cần Thơ có rất nhiều hộ kinh 

doanh theo mô hình này, nhưng trong 

nghiên cứu này chỉ tìm hiểu về những 

homestay ở những vùng ven và vùng 

quê, nơi có thể giúp cho du khách trãi 



Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô      Số Chuyên đề - 2019 

 

 4 

nghiệm cuộc sống đặc trưng của miền 

sông nước. 

Để thu thập thông tin, bảng câu hỏi 

khảo sát về động cơ, lợi ích kinh tế mà 

các ‘chủ nhà’ nhận được và những kiến 

thức và kỹ năng mà họ trang bị khi tham 

gia hoạt động kinh tế này được xem là 

công cụ chính. Các câu hỏi được thiết kế 

với 5 sự lựa chọn của Linkert từ 1-5 

tương ứng với “rất đồng ý” – “rất không 

đồng ý”. Như vậy nếu kết quả càng gần 

1 thì mức độ “đồng ý” càng cao. 

 Ngoài ra, phỏng vấn trực tiếp cũng 

được áp dụng ngay sau khi thực hiện 

bảng khảo sát để làm phong phú thêm 

nguồn thông tin của nghiên cứu. Nội 

dung phỏng vấn cũng xoáy sâu vào các 

yếu tố đã được nêu trên.  

3.3. Công cụ phân tích dữ liệu 

Phương pháp phân tích được sử dụng 

phần mềm SPSS. Dữ liệu thu thập được 

từ câu hỏi khảo sát được phân tích theo 

thống kê mô tả. Trong nghiên cứu này, 

việc xác định độ tin cậy của bảng câu 

hỏi là rất cần thiết. Vì thế, thang đo 

Cronbach alpha được sử dụng để phục 

vụ mục đích này. Theo qui định thì tất cả 

các chuỗi câu hỏi đều đáp ứng yêu cầu 

về độ tin cậy vì kết quả thấp nhất là 

0,911. Bảng 1 dưới đây thể hiện độ tin 

cậy của các chuỗi câu hỏi qua thang đo 

Cronbach Alpha. 

Bảng 1. Độ tin cậy của các chuỗi câu hỏi 

Chuỗi 

câu 

hỏi 

Nội dung 
Cronchbach’s 

Alpha 

Số câu 

hỏi phụ 

1 Anh chị có động cơ gì khi tham gia kinh doanh mô 

hình “homestay”? 

0.911 5 

2 Cảm nhận của anh chị  về lợi ích kinh tế mà mô hình  

homestay mang lại cho cộng đồng 

0.968 7 

3 Kiến thức mà anh chị  trang bị khi tham gia mô hình 

này 

0.970 6 

4 Những kỹ năng mà anh chị  trang bị khi tham gia mô 

hình này 

0.967 8 

 Tổng cộng 0.954 26 

    

4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

4.1. Thông tin chung về các chủ hộ 

homestay  

Kết quả khảo sát cho thấy 66,67% 

chủ kinh doanh là nam và 33,33% là nữ. 

Điều này cho thấy nam giới chiếm đa số 

trong những người đứng ra quản lí trực 

tiếp và đưa ra những quyết định quan 

trọng trong kinh doanh ở vùng ven và 

vùng quê. Đa số các chủ kinh doanh ở 

độ tuổi 40-49, là độ tuổi đã có nhiều trãi 

nghiệm cuộc sống cũng như hiểu biết về 

văn hoá và con người địa phương tương 

đối phong phú. Dưới đây là bảng thông 

tin chung về các chủ nhà (Bảng 2). 
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Bảng 2. Thông tin về chủ nhà của các homestay 

Giới tính Số lượng Phần trăm 

Nam 12 66,67 

Nữ 06 33,33 

Tổng cộng 18 100.00 

Tuổi   

25-35 3 16.67 

35-39  5 27,78 

40-44  9 50.00 

45-49  1 5,55 

Trên 50 0 0.00 

Tổng cộng   18 100.00 

        

4.2. Quan điểm của chủ nhà kinh 

doanh mô hình homestay 

Để tìm hiểu quan điểm của chủ nhà  

khi tham gia mô hình này, hai chuỗi câu 

hỏi về động cơ tham gia và lợi ích cộng 

đồng của mô hình  homestay được đưa 

ra để thu thập ý kiến.  

Động cơ tham gia 

Động cơ tham gia mô hình Du lịch 

này được thể hiện ở Bảng 3. 

Bảng 3. Động cơ tham gia mô hình homestay của các chủ nhà 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

CH1 

Anh chị có động cơ gì khi tham 

gia kinh doanh mô hình 

homestay? 

18 1.20 3.00 1.90 .509 

CH1.1 
Tôi muốn tìm nguồn thu nhập 

cho gia đình 
18 

1 2 1.17 .383 

CH1.2 

Tôi muốn tìm hiểu và tiếp xúc 

với những nên văn hoá khác 

nhau 

18 

2 4 2.78 .647 

CH1.3 
Tôi muốn bảo tồn di sản văn hoá 

địa phương 
18 

1 3 2.22 .647 

CH1.4 

Tôi muốn cung cấp nơi lưu trú 

cho du khách vì họ mang đến lợi 

ích cho địa phương 

18 

1 3 1.94 .539 

CH1.5 
Tôi muốn đa dạng hoá nguồn thu 

nhập của gia đình 
18 

1 3 1.39 .698 

 

Nhìn chung, động cơ của chủ nhà khi 

tham gia mô hình này tương đối cao với 

M= 1.9. Trong đó ta có thể thấy động cơ 

kinh tế chiếm tỉ lệ cao nhất với M= 1.17 
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trong khi đó động cơ “tìm hiểu và tiếp 

xúc với các nền văn hoá khác” lại thấp 

nhất với M= 2.78. Độ lệch giữa các động 

cơ cũng rất đáng lưu ý. Nói chung, động 

cơ chủ yếu của các chủ nhà khi tham gia 

mô hình này chính là nguồn thu nhập 

của gia đình. 

Lợi ích của mô hình đối với cộng 

đồng 

Bảng 3. Lợi ích của mô hình đối với cộng đồng 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

CH2 

Cảm nhận của anh/chị về lợi ích 

mà mô hình  homestay mang lại 

cho cộng đồng 

18 1.43 3.71 2.16 .708 

CH2.1 
Mô hình  homestay mang đến thu 

nhập cho người dân địa phương 
18 1 3 1.39 .698 

CH2.2 

Mô hình  homestay tạo cơ hội 

việc làm cho người dân địa 

phương 

18 

1 4 1.72 .895 

CH2.3 

Mô hình  homestay có thể giúp 

phát triển kinh tế - xã hội ở địa 

phương  

18 

1 4 1.72 .895 

CH2.4 

Mô hình  homestay rất hữu ích 

trong việc bảo tồn văn hoá truyền 

thống 

18 

2 4 2.67 .594 

CH2.5 

Mô hình  homestay rất hữu ích 

trong việc tăng cường tính bình 

đẳng xã hội đối với người dân địa 

phương 

18 2 4 2.94 .725 

CH2.6 

Mô hình  homestay giúp ổn định 

lối sống của người dân địa 

phương 

18 2 4 2.94 .802 

CH2.7 

Mô hình  homestay giúp dân địa 

phương có cơ hội giao lưu, học 

hỏi các nền văn hoá khác nhau từ 

khắp nơi trên thế giới mà không 

cần rời khỏi địa phương 

18 1 3 1.72 .752 

 

Kết quả khảo sát cho thấy các chủ nhà 

chỉ cảm nhận tương đối về đóng góp của 

mô hình này đối với cộng đồng mà thôi 

(M= 2.15). Kết quả cụ thể được thể hiện 

ở bảng 3. Dựa vào bảng kết quả, ta thấy 

mô hình homestay mang đến nguồn thu 

nhập cho người dân địa phương chiếm 

sự đồng tình cao nhất. Tiếp theo là cả ba 



Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô      Số Chuyên đề - 2019 

 

 7 

yếu tố cơ hội việc làm, phát triển kinh 

tế-xã hội và giao lưu, học hỏi các nền 

văn hoá khác đều chiếm vị trí thứ hai. 

Trong khi đó, tính bình đẳng trong xã 

hội và ổn định lối sống của người dân lại 

ít được quan tâm nhất.  

Kết quả trên cho thấy mối quan tâm 

chủ yếu của người dân khi tham gia mô 

hình này là kinh tế của cộng đồng và thu 

nhập của gia đình mình. 

 Kiến thức của chủ nhà tham gia mô 

hình homestay. 

Để tham gia hiệu quả thì chủ nhà nên 

có những kiến thức cần thiết giúp mình 

quản lí, điều hành homestay. Tuy nhiên, 

kết quả lại cho thấy chủ nhà đã không 

đáp ứng được các yêu cầu trên với M= 

3.46. Dưới đây là bảng kết quả về những 

kiến thức mà chủ nhà có khi tham gia 

mô hình này. Kết quả cho thấy “những 

hiểu biết về đặc sản và những điểm du 

lịch ở địa phương” được các chủ nhà 

quan tâm nhiều nhất. Đáng ngạc nhiên là 

“kiến thức về kinh tế và doanh nghiệp” 

đứng vị trí thứ hai. Trong khi đó “kiến 

thức về quản lí và điều hành” là kiến 

thức rất cần thiết lại đứng ở vị trí cuối 

cùng. Kết quả trên cho thấy kiến thức 

mà các chủ nhà trang bị cho bản thân 

vẫn chưa thể đáp ứng đầy đủ được yêu 

cầu so với thực tế của việc kinh doanh 

mô hình này. 

 Bảng 4. Kiến thức mà chủ nhà trang bị khi tham gia mô hình homestay 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

CH3 
Kiến thức mà anh/ chị trang bị 

khi tham gia mô hình này 
18 2.00 4.83 3.46 .782 

CH3.1 
Tôi có kiến thức về quản lí và 

điều hành mô hình homestay 

18 
2 5 3.89 .832 

CH3.2 Tôi có kiến thức về ngành Du lịch  2 5 3.83 .985 

CH3.3 

Tôi có kiến thức về đặc sản và 

những điểm thu hút Du lịch ở địa 

phương 

18 

2 5 2.94 .938 

CH3.4 
Tôi có kiến thức về kinh tế và 

doanh nghiệp 

18 
2 4 3.11 .676 

CH3.5 
Tôi có kiến thức về dịch vụ khách 

hàng 

18 
2 5 3.50 .786 

CH3.6 

Tôi biết những kỳ vọng của 

ngành Du lịch đối với  mô hình  

homestay và tôi đang hoạt động 

vì những điều đó 

18 

2 5 3.50 .786 
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Kỹ năng của chủ nhà tham gia mô 

hình homestay 

Song song với kiến thức thì kỹ năng 

cũng đóng vai trò quan trọng không kém 

trong việc thực hiện mô hình homestay. 

Nhìn chung thì các kỹ năng được các 

chủ nhà trang bị là dưới mức trung bình 

với M= 3.04. Kết quả cho thấy không có 

kỹ năng nào của các chủ nhà đáp ứng 

được yêu cầu khi tham gia mô hình này, 

vì kỹ năng nhận được sự công nhận cao 

nhất là “phục vụ khách hàng” cũng chỉ ở 

mức 2.78 trong khi 2.5 là mức trung 

bình. Đáng ngạc nhiên là “kỹ năng cân 

đối tài chánh” lại nhận được sự công 

nhận thấp nhất. Nếu như vậy thì việc 

phát triển mô hình này theo đúng xu 

hướng kinh tế và mang lại hiệu quả kinh 

tế là một điều khá khó khăn đối với các 

hộ gia đình. 

Bảng 5. Kỹ năng của chủ nhà khi tham gia mô hình homestay 

 N Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation 

CH4 
Những kỹ năng mà bạn trang bị 

khi tham gia mô hình này  
18 2.00 4.13 3.042 .6063 

CH4.1 
Tôi có kỹ năng về phục vụ khách 

hàng 

18 2 4 
2.78 .647 

CH4.2 Tôi có kỹ năng về giao tiếp tốt 18 2 4 3.11 .758 

CH4.3 

Tôi có kỹ năng giới thiệu về 

những sản phẩm Du lịch ở địa 

phương 

18 

2 4 3.00 .767 

CH4.4 
Tôi có kỹ năng chuẩn bị các gói 

Du lịch 

18 2 4 
2.94 .725 

CH4.5 Tôi có kỹ năng cân đối tài chánh 18 2 5 3.50 .707 

CH4.6 

Tôi có kỹ năng duy trì và phát 

triển các mối quan hệ trong xã 

hội 

18 2 4 

3.11 .583 

CH4.7 
Tôi có thể sử dụng máy tính và 

Internet 

18 
2 4 2.83 .618 

CH4.8 
Tôi có thể giao tiếp với du khách 

quốc tế bằng ngoại ngữ  

18 2 4 
3.06 .539 

 

Thảo luận kết quả từ phỏng vấn 

Qua thảo luận trực tiếp với chủ hộ về 

động cơ tham gia mô hình và lợi ích mà 

mô hình mang đến cho cộng đồng thì 

hầu hết các chủ hộ đều nhấn mạnh về 

nguồn thu nhập của cá nhân và địa 

phương. Trong khi đó, yếu tố tìm hiểu 

và tiếp xúc với những nên văn hoá khác 

nhau không nhận được sự quan tâm. 

Điều này cho thấy các hộ dân chỉ mới 

dừng lại ở việc quan tâm đến giá trị kinh 

tế trước mắt mà chưa nghĩ nhiều đến các 
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yếu tố văn hoá, là một trong những yếu 

tố thu hút khách du lịch đến với mô hình 

thú vị này. 

Đáng lưu ý là trong số 18 cơ sở thì 

chỉ có 16,6% chủ hộ là có tham gia khoá 

học chính quy, còn lại chỉ tìm hiểu qua 

Internet, thậm chí có 1 hộ gia đình chỉ 

vận dụng những hiểu biết và kinh 

nghiệm bản thân mà thôi. Theo các hộ 

gia đình này thì đặc sản và những điểm 

thu hút khách du lịch là quan trọng nhất. 

Về kỹ năng thì họ lại cho rằng kỹ năng 

phục vụ khách hàng là quan trọng nhất. 

Theo họ thì những kiến thức và kỹ năng 

này giúp họ kinh doanh tốt hơn, đáp ứng 

được yêu cầu của khách hàng tốt hơn. 

Như vậy có 16,6% chủ nhà có cái nhìn 

tương đối sâu rộng hơn những người còn 

lại. Có thể do họ có tham gia khoá học 

chính quy, có tìm hiểu sâu về kinh tế nên 

họ có cái nhìn tương đối toàn diện hơn 

những hộ còn lại. Tất cả các hộ kinh 

doanh đều hài lòng với những gì họ đang 

có được từ mô hình này. Tuy nhiên, để 

mô hình hoạt động được hiệu quả hơn 

thì họ mong sẽ nhận được tập huấn cụ 

thể giúp họ có những cải tiến phù hợp. 

Ngoài ra, việc liên kết giữa các 

homestay cũng rất cần thiết để nhận 

được sự hỗ trợ hiệu quả lẫn nhau.  

Nhìn chung, người dân tham gia mô 

hình homestay chủ yếu là vì mục đích 

kinh tế. Do tự phát nên đa số vẫn chưa 

được trang bị đầy đủ những kiến thức 

cũng như các kỹ năng cần thiết để tham 

gia hiệu quả vào mô hình này. 

 

 

5. KẾT LUẬN  

Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số 

các chủ nhà tham gia mô hình du lịch 

homestay một cách tự phát và chủ yếu là 

vì mục đích kinh tế, tăng thêm thu nhập.  

Các hộ kinh doanh mô hình này vẫn 

chưa ý thức rõ về lợi ích cộng đồng, về 

bản sắc văn hoá dân tộc mà mô hình 

mang lại. Đặc biệt là họ vẫn chưa được 

trang bị đầy đủ những kiến thức cũng 

như kỹ năng cần thiết để mô hình hoạt 

động đạt hiệu quả tốt. 

Trên thực tế đây là mô hình du lịch có 

tiềm năng nhưng hiệu quả khai thác còn 

rất thấp. Nguyên nhân chính có lẽ vì là 

hoạt động tự phát, phục vụ còn đơn giản, 

dịch vụ bổ sung cho khách chưa nhiều, 

đội ngũ lao động chưa được đào tạo qua 

trường lớp, yếu về trình độ ngoại ngữ... 

Nhà quản lý chưa có chiến lược phát 

triển lâu dài, vì vậy việc định hướng và 

công tác quản lý loại hình du lịch này 

còn gặp nhiều khó khăn. Qua khảo sát 

thực tế, cần có những giải pháp để mô 

hình du lịch homestay phát triển toàn 

diện. Cần có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng 

kiến thức cho lực lượng lao động làm 

việc trong lĩnh vực homestay; Ban hành 

tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở lưu trú nghỉ 

tại nhà dân để các hộ dân luôn phấn đấu 

giúp mô hình du lịch này phát triển bền 

vững ở các vùng ven hay nông thôn ở 

Cần Thơ. 
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ABSTRACT 

Homestay is quite popular in a lot of countries in the world. In Vietnam and in the Mekong 

Delta in particular, this type of tourism has attracted a remarkable interest from domestic 

tourists and international tourists, as well. One of the factors contributing to substainable 

development for this type of tourism is studying the operators who are directly managing 

this business. This research aimed to find out operators’ conception, knowledge and skills 

in participating in homestay program. Data collected from 20 questionnaires was analysed 

using SPSS program. In addition, Cronbach alpha (α) was used to determine the reliability 

of the clusters. The results indicated that most operators took part in this program for their 

finance and income increase. They did not learn deeply about cultural elements yet. 

Besides, they did not obtain a comprehensive view of necessary knowledge and skills for 

this program. 

Keywords: Homestay, knowledge, operators’ skill. 


