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TÍNH KÍCH CỠ MẪU

TÍNH KÍCH CỠ MẪU
• Xác định kích cỡ mẫu theo tỷ lệ (Cochran,1977)

Thông thường ta không biết được tỷ lệ p, q của tổng thể chung; do đó
ta có thể dùng 1 trong 3 cách sau:
• Dựa vào kết quả nghiên cứu tương tự trước đây
• Điều tra thử một mẫu có cỡ mẫu 30 đơn vị để tính p
• Do tính chất: p+q=1, do đó tích p.q sẽ lớn nhất khi p=q=0,5
=> p.q =0,25 => thay vào công thức trên để xác định cỡ mẫu n.
LƯU Ý:
Nếu biết được quy mô của tổng thể chung N thì có 2 trường hợp :
+Nếu tỷ lệ n/N < 5% thì ta sử dụng công thức cỡ mẫu như trên.
+Nếu tỷ lệ n/N > 5% thì ta có thể dùng công thức sau để tính cỡ mẫu
nhằm để tiết kiệm chi phí điều tra: n1 = n/(1+n/N) (Cochran,1977)

TÍNH KÍCH CỠ MẪU
• Ví dụ:
Để tính kích cỡ mẫu, nhóm nghiên cứu đã sử dụng công thức sau:

Trong đó:

p: tỷ lệ sinh viên khóa 42
q: tỷ lệ sinh viên khóa 43
Do tính chất p + q =1 , vì vậy p.q sẽ lớn nhất khi p=q=0.25 nên p.q=0.25 . Ta
tính cỡ mẫu với độ tinh cậy là 95% và sai số cho phép là e=7% và với độ tin
cậy là 95%, ta có z=1,96. Lúc đó mẫu ta cần chọn sẽ có kích cỡ mẫu lớn nhất
là 196 quan sát.

KÍCH CỠ MẪU VỚI EFA
Đối với các nghiên cứu sử dụng phân tích nhân tố,
McCalum và cộng sự (1999) tổng kết một số quan điểm
lấy mẫu kinh nghiệm nhƣ sau:
• Theo Kline (1979) con số tối thiểu để phân tích nhân
tố là 100 quan sát.
• Guiford (1954) và Gorsuch (1983): Phân tích
nhân tố cần có ít nhất 200 quan sát.
• Comrey và Lee (1992) đƣa ra các cỡ mẫu với các
quan điểm tƣởng ứng: 100 = tệ, 200 = khá, 300 = tốt,
500 = rất tốt, 1000 hoặc hơn = tuyệt vời.

KÍCH CỠ MẪU TRONG EFA
• Theo Hair & ctg (1998), cỡ mẫu tối thiểu phục vụ
cho EFA nên ít nhất gấp 5 lần số biến phục vụ
việc EFA. Tỷ lệ tốt nhất, thƣờng nhận đƣợc sự
chấp nhận cao là cỡ mẫu gấp 10 lần số biến quan
sát.
• Theo Hatcher (1994): Số quan sát nên lớn hơn 5
lần số biến, hoặc là bằng 100.

PHÂN BỐ CƠ CẤU MẪU

Phương pháp chọn mẫu phân tầng có thể được thực hiện theo tỷ lệ (số
lượng đơn vị chọn vào mẫu trong từng nhóm tỷ lệ với số lượng đơn vị
trong tổng thể).
Vd: Số liệu thống kê chính thức cho thấy tỷ lệ khách quốc tế và khách nội
địa trong tổng số khách lưu trú lần lượt là 60/40. Với số lượng mẫu là
200 khách, thì cơ cấu mẫu sẽ là 120 khách quốc tế và 80 khách nội địa.

VÌ SAO PHẢI TIẾN HÀNH EFA

VÌ SAO PHẢI TIẾN HÀNH EFA
• Phân tích nhân tố là tên chung của một nhóm các thủ tục
được sử dụng chủ yếu để thu nhỏ và tóm tắt các dữ liệu.
• Trong nghiên cứu, chúng ta có thể thu thập được một số
lượng biến khá lớn và hầu hết các biến này có liên hệ với
nhau và số lượng của chúng phải được giảm bớt xuống
đến một số lượng mà chúng ta có thể sử dụng được
• Ví dụ, chúng ta có thể sử dụng một tập hợp các phát
biểu về lối sống để đo lường tiểu sử tâm lý của người
tiêu dùng. Sau đó những phát biểu (biến) này được sử
dụng trong phân tích nhân tố để nhận diện các yếu tố
tâm lý cơ bản.

MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH
MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT (ĐỀ XUẤT) VÀ MÔ
HÌNH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ (HIỆU CHỈNH)
TRƯỚC
STT

NHÂN TỐ

SAU
STT

NHÂN TỐ

1

NHU CẦU QUAN HỆ XÃ HỘI

1

SỰ QUAN TÂM VÀ THỪA
NHẬN CỦA LÃNH ĐẠO,
ĐỒNG NGHIỆP

2

NHU CẦU SINH HỌC CƠ BẢN

2

QUAN HỆ XÃ HỘI

3

NHU CẦU AN TOÀN

3

BẢN CHẤT CÔNG VIỆC

4

NHU CẦU ĐƢỢC TÔN TRỌNG

4

YẾU TỐ VẬT CHẤT

5

NHU CẦU TỰ THỂ HIỆN BẢN
THÂN

5

CƠ HỘI HỌC TẬP VÀ THĂNG
TIẾN

MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT
Cronin và Taylor
(1992) với mô hình
SERVPERF,
cho
rằng mức độ cảm
nhận của khách hàng
đối với sự thực hiện
dịch vụ của doanh
nghiệp phản ánh tốt
nhất chất lƣợng dịch
vụ. Theo mô hình
SERVPERF thì:
Chất lượng dịch vụ
= Mức độ cảm
nhận

TIN CẬY

PHƯƠNG
TIỆN HỮU
HÌNH

GIÁ TRỊ
CẢM
NHẬN =
CLDV

ĐỒNG
CẢM

ĐÁP ỨNG

NĂNG
LỰC
PHỤC VỤ

Đánh giá cảm nhận của sinh viên Đại học Kinh tế
- Đại học Huế đối với hình thức đào tạo tín chỉ
Đại học Kinh tế - Đại học Huế - ứng dụng mô
hình SERVPERF

MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU HIỆU CHỈNH
MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU LÝ THUYẾT (ĐỀ XUẤT) VÀ MÔ
HÌNH NGHIÊN CỨU THỰC TẾ (HIỆU CHỈNH)
TRƯỚC
NHÂN TỐ

STT

SAU
NHÂN TỐ

STT

1

ĐỒNG CẢM

1

CƠ SỞ VẬT CHẤT

2

PHƢƠNG TIỆN HỮU HÌNH

2

SỰ QUAN TÂM CỦA NHÀ
TRƢỜNG

3

TIN CẬY

3

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC

4

ĐÁP ỨNG

4

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ MÔN
HỌC

5

NĂNG LỰC PHỤC VỤ

5

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

6

NĂNG LỰC PHỤC VỤ CỦA
CÁN BỘ QUẢN LÝ

7

HỌC PHÍ

8

SỰ SẴN CÓ CỦA THÔNG TIN

5.2 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY
CỦA THANG ĐO

ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO
• Khi thực hiện các nghiên cứu định lƣợng, ngƣời nghiên cứu
phải sử dụng các loại thang đo lƣờng khác nhau. Hiện tƣợng
Kinh tế - xã hội phức tạp nên việc lƣợng hóa các các khái niệm
nghiên cứu đòi hỏi phải có những thang đo lƣờng đƣợc xây
dựng công phu và đƣợc kiểm tra độ tin cậy trƣớc khi sử dụng.
• Chúng ta thƣờng sử dụng hệ số α của Cronbach để kiểm tra độ
tin cậy của thang đo. Hệ số đƣợc gọi là hệ số Cronbach’s
Alpha.
• Sử dụng phương pháp hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha trước
khi phân tích nhân tố EFA để loại các biến không phù hợp vì
các biến rác này có thể tạo ra các yếu tố giả (Nguyễn Đình
Thọ & Nguyễn Thị Mai Trang, 2009)

ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO
• Ý nghĩa của việc đánh giá Cronbach’s alpha là xem xét xem
thang đo đó có ĐO CÙNG MỘT KHÁI NIỆM hay không? Nói
cách khác, trong một thang đo có chỉ số Cronbach’s alpha cao
chứng tỏ những đáp viên ( đối tượng được điều tra) sẽ hiểu
CÙNG MỘT KHÁI NIỆM.

HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA
Hệ số Cronbach’s Alpha là một phép kiểm định thống
kê về mức độ chặt chẽ mà các mục hỏi trong thang do
tƣơng quan với nhau.

Tính chất hệ số Cronbach’s Alpha
0 ≤ Cronbach’s Alpha ≤ 1
* Cronbach’s Alpha ≥ 0,8 thì thang đo lƣờng là tốt
• 0,7 ≤ Cronbach’s Alpha ≤ 0,8 là chấp nhận đƣợc
từ 0,6 trở lên là có thể sử dụng trong trƣờng hợp khái
niệm nghiên cứu là mới hoặc là mới trong bối cảnh
nghiên cứu

HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA

* Cách thực hiện trên SPSS:

Analyze → Scale → Reliability Analysis

HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA

* Cách thực hiện trên SPSS:

Items: Chọn các biến để kiểm định

HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA

* Cách thực hiện trên SPSS:

Statistics: Chọn Item, Scale, Scale if Item deleted

HỆ SỐ CRONBACH’S ALPHA

* Phân tích kết quả

Hệ số Cronbach’s alpha
sau khi xóa biến > Hệ số
Cronbach’s alpha trước
khi xóa biến

Cột này cho biết item hiện tại có đóng góp nhiều hay ít cho
thang đo chung hay không. Item nào không đóng góp nhiều
thì hệ số tƣơng quan biến – tổng thấp, nếu nhỏ hơn 0.3 thì
phải loại ra vì có khả năng item này sẽ tạo thành những “biến
rác” nếu đƣa vào phân tích ở các bƣớc sau.

Hệ số tương quan
biến tổng > 0,3

Ví dụ 1

Hệ số tƣơng quan biến tổng < 0,3 cho thấy nên
items này không đóng góp nhiều cho thang đo,
quan sát cột cuối Cronbach’s Alpha if Item
Deleted thấy rằng khi loại item này thì hệ số
alpha tổng sẽ tăng từ 0.801 lên 0.893 (một con
số đáng kể), do đó việc loại item này là hoàn
toàn hợp lý,

Ví dụ 2

PHÂN TÍCH CRONBACH'S ALPHA VỚI NHÂN TỐ CHỈ CÓ 2 ITEMS

5.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ
FACTOR ANALYSIS - FA

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ - FACTOR ANALYSIS
• FA là các phƣơng pháp rút gọn data
• Tìm mối liên quan của các biến liên tục dựa
trên mối liên quan của chúng
• Phân tích nhiều biến và giải thích chúng bằng
vài nhân tố hoặc thành tố
• Các biến có liên quan với nhau đƣợc nhóm lại
với nhau và tách ra khỏi các biến khác mà nó ít
liên quan

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ - FACTOR ANALYSIS
Phân tích nhân tố (Factor Analysis) đƣợc thực hiện
bằng cách rút gọn nhiều biến (Variables hoặc Items) ít
nhiều có tƣơng quan nội tại lẫn nhau thành những đại
lƣợng đƣợc thể hiện dƣới dạng mối tƣơng quan theo
đƣờng thẳng gọi là nhân tố (Factor).

Phân tích nhân tố khám phá ( EFA – Exploratory
Factor Analysis): đƣợc tiến hành theo kiểu khám phá
để xác định xem phạm vi, mức độ quan hệ giữa các biến
quan sát và các nhân tố cơ sở nhƣ thế nào, làm nền tảng
cho một tập hợp các phép đo để rút gọn hay giảm bớt số
biến quan sát tải lên các nhân tố cơ sở.

NHỮNG LƯU Ý KHI TIẾN HÀNH EFA
• Các biến dùng cho EFA phải đƣợc xác định dựa vào
các nghiên cứu trong quá khứ, phân tích lý thuyết
hoặc đánh giá của các nhà nghiên cứu.
• Sử dụng kết quả EFA để đƣa vào các phân tích tiếp
theo nhƣ kiểm định trung bình tổng thể, ANOVA…

KÍCH CỠ MẪU TRONG EFA
• Theo Hair & ctg (1998), kích cỡ mẫu nên sử dụng
trong EFA đƣợc đề xuất nhƣ sau:
Giá trị Factor loading
tối thiểu

Cỡ mẫu

Giá trị Factor loading
tối thiểu

Cỡ mẫu

0.30

350

0.55

100

0.35

250

0.60

85

0.40

200

0.65

70

0.45

150

0.70

60

0.50

120

0.75

50

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIẾN HÀNH EFA
• Chỉ số KMO (Keiser Meyer Olkin) là một chỉ số
dùng để xem xét sự thích hợp của của phân tích nhân
tố. Với 0.5 ≤ KMO ≤ 1 thì phân tích nhân tố là thích
hợp (Trọng & Ngọc,2005,262).
• Đại lượng Bartlett là một đại lƣợng thống kê dùng
để xem xét giả thuyết các biến không có tƣơng quan
trong tổng thể. Điều kiện để tiến hành phân tích nhân
tố là các biến PHẢI có tƣơng quan với nhau.
Giả thuyết:
Ho: Các biến không có tƣơng quan với nhau trong tổng
thể.
H1: Các biến có tƣơng quan với nhau trong tổng thể

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIẾN HÀNH EFA
• Đại lƣợng Bartlett:
Giá trị Sig < α thì bác bỏ giả thuyết Ho, chấp nhận H1,
tức là thỏa mãn điều kiện các biến có tƣơng quan với
nhau trong tổng thể.

Trong trƣờng hợp này giá trị KMO bằng 0.920 (0.5 ≤
KMO ≤ 1) và giá trị Sig. của Bartlett là nhỏ hơn mức ý
nghĩa α(0.05) nên thỏa mãn điều kiện đê tiến hành EFA.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIẾN HÀNH EFA
• Hệ số tải nhân tố (Factor loading) Theo Hair & ctg
(1998, 111): là chỉ tiêu để đảm bảo mức ý nghĩa thiết
thực của EFA:
• Factor loading > 0.3 đƣợc xem là đạt mức tối thiểu
• Factor loading > 0.4 đƣợc xem là quan trọng
• Factor loading > 0.5 đƣợc xem là có ý nghĩa thực
tiễn
* Theo Tabachnick & Fidell, 1989: Factor loading >
0.45. Nếu biến quan sát nào có hệ số tải nhân tố ≤ 0.45
thì sẽ bị loại.

ĐIỀU KIỆN ĐỂ TIẾN HÀNH EFA
• Theo Hair & ctg (1998): yêu cầu rằng tổng phƣơng
sai trích (Percentage of variance) phải đạt từ 50% trở
lên. (Mức độ giải thích của mô hình về độ biến thiên
của dữ liệu)
• Theo Gerbing & Anderson (1998): giá trị eigenvalue
phải có giá trị lớn hơn 1.

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ - FACTOR ANALYSIS

* Cách thực hiện trên SPSS:

Analyze → Dimension Reduction → Factor

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ - FACTOR ANALYSIS

* Cách thực hiện trên SPSS:

Variables: chọn các biến để phân tích nhân tố

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ - FACTOR ANALYSIS

* Cách thực hiện trên SPSS:

Kiểm tra mức độ phù hợp của mẫu
cho phân tích nhân tố:
Kểm định Kaiser-Meyer-Olkin
(KMO test) và Bartlett’s test

Thực hiện Xoay nhân tố bằng
phƣơng pháp Varimax nếu bạn sử
dụng phƣơng pháp trích là
Principal Components.

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ - FACTOR ANALYSIS

* Cách thực hiện trên SPSS:
Chọn phƣơng pháp trích Pricipal
components nếu mục đích của bạn
là rút gọn dữ liệu.

Tiêu chuẩn rút trích nhân tố dựa vào
Eigenvalue với giá trị lớn hơn 1
mới đƣợc giữ lại trong mô hình
phân tích

Chọn Sorted by size để sắp xếp
các Item theo thứ tự giảm dần của
Factor loading

Hệ số tải Factor Loading là chỉ
tiêu đảm bảo mức ý nghĩa thiết
thực của Phân tích nhân tố

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ - FACTOR ANALYSIS
*Mayers, L.S., Gamst, G., Guarino A.J. (2000) Appiled
Multivariate Research, Sage Publications, đề cập rằng:
Trong phân tích nhân tố, Phương pháp trích Principal
Components Analysis đi cùng với phép xoay Varimax là
cách thức được sử dụng phổ biến nhất.

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ - FACTOR ANALYSIS

* Phân tích kết quả:

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ - FACTOR ANALYSIS
Để quyết định giữ
biến hay loại biến
trong EFA cần thỏa
mãn 2 điều kiện:
1/ Thỏa mãn "Giá
trị hội tụ": Các
biến quan sát hội tụ
về cùng một nhân
tố.
2/ Đảm bảo "Giá
trị phân biệt": Các
biến quan sát thuộc
về nhân tố này và
phải phân biệt với
nhân tố khác.

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ - FACTOR ANALYSIS
Để đảm bảo "giá trị phân biệt" thì các hệ số tải của cùng biến
quan sát đó khi tải lên các nhân tố phải chênh nhau 0.3 thì lúc đó
chúng ta sẽ giữ lại biến quan sát này và phân nó vào nhân tố mà
nó tải lên cao nhất (kèm điều kiện phải thỏa mãn hệ số tải lớn
hơn 0.5)
Hệ số tải 0.501 và 0.556 chênh lệch nhau
rất nhỏ (mức chênh lệch nhỏ hơn 0.3), ta
tiến hành loại biến A7 đi bởi vì đây là biến
không thỏa mãn điều kiện phân biệt trong
phân tích EFA

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ - FACTOR ANALYSIS

Jabnoun & Al-Tamimi, 2003

PHÂN TÍCH NHÂN TỐ - FACTOR ANALYSIS

*Lưu ý khi sử dụng hệ số tải nhân tố (Factor loading) để loại
biến quan sát khỏi mô hình:
• Trƣờng hợp 1: Nếu một biến quan sát đƣợc đƣa vào phân tích
nhân tố không hiển thị hệ số tải nhân tố ở bất kỳ nhân tố
(cột) nào thì nguyên nhân là do hệ số tải của biến đó thấp hơn
giá trị đã đặt ra thì phải loại ra.
• Trƣờng hợp 2: Nếu một biến số nào đó có hệ số tải nhân tố lớn
(lớn hơn tiêu chuẩn đã đặt ra) cùng một lúc tại hai nhân tố
(nghĩa là xuất hiện giá trị tại nhiều hơn 1 cột) thì các hệ số tải
của cùng biến quan sát đó khi tải lên các nhân tố nếu chênh
nhau < 0.3 thì nên loại ra. (để đảm bảo “giá trị phân biệt”).
** Lưu ý: Khi tiến hành EFA, sẽ có khả năng nhiều biến rơi vào 2
trường hợp trên, NÊN loại tuần tự từng biến rồi chạy lại EFA.
Bởi mỗi lần loại đi 1 biến thì việc chạy lại EFA đã có sự thay đổi
về kết quả.

• Phƣơng sai trích bằng 62,821% > 50%. Con số này
cho biết năm nhân tố giải thích đƣợc 62,821% biến
thiên của các biến quan sát (hay của dữ liệu).

Đặt tên nhân tố sau khi EFA
• Sau khi xem xét không còn biến quan sát nào bị
loại nữa, kết quả cuối cùng này chúng ta tiến hành
xem xét tương quan giữa các biến còn lại với từng
nhân tố để tiến hành đặt tên cho nhân tố mới hình
thành.

THANK YOU!

