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KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY 

CRONBACH ALPHA



Cronbach Alpha

• Tại sao phải kiểm định Cronbach Alpha?

Trong khoa học xa ̃ hội, hành vi. Để đo lường một khái niệm

(construct) thường dùng bảng câu hỏi khảo sát và thang đo

cảm nhận (Likert, 1: rất không hài lòng – 5: rất hài lòng…). 

Vấn đề đặt ra là các câu hỏi đưa ra (items, biến quan sát) 

có đo được khái niệm của mình không ?

Cần 1 kiểm định đô ̣ tin cậy của thang đo



Cronbach Alpha
• Ví dụ:

Một ngân hàng muốn khảo sát khách hàng để xác định mức đô ̣ 
hài lòng của họ vê ̀ thái độ của nhân viên tại ngân hàng. Họ xây
dựng 3 câu hỏi

Câu hỏi 1 – NVNH bao giờ cũng tỏ ra lịch sự nhã nhặn với KH.

Câu hỏi 2 – NVNH nhanh chóng thực hiện dịch vụ cho KH

Câu hỏi 3 – NVNH không bao giờ tỏ ra quá bận rộn khi KH có
yêu cầu giúp đỡ

Mỗi câu hỏi sẽ được tra ̉ lời với thang đo Likert 5 điểm: 

1 = rất thất vọng, 2 = thất vọng, 3 = bình thường, 

4 = hài lòng,  5 = rất hài lòng. 



Cronbach Alpha



Cronbach Alpha

Chênh lệch lớn nhất là 3.(5 – 1) = 12.

Chênh lệch thật sự: 5/12 = 0,42

=> Giữa 2 mục này có 0,58 là giống nhau



Cronbach Alpha

Chênh lệch lớn nhất là 3.(5 – 1) = 12.

Chênh lệch thật sự: 4/12 = 0,33

=> Giữa 2 mục này có 0,67 là giống nhau



Cronbach Alpha

Chênh lệch lớn nhất là 3.(5 – 1) = 12.

Chênh lệch thật sự: 5/12 = 0,42

=> Giữa 2 mục này có 0,58 là giống nhau



Cronbach Alpha

Alpha = N.p/[1 + p(N – 1)]

N: số mẫu

p: Hệ số tương quan trung bình giữa các câu hỏi.

Ý nghĩa: Mức độ giống nhau của các câu hỏi trong
một Factors



Cronbach Alpha

Alpha = N.p/[1 + p(N – 1)]

N = 3

P = [0,58 +  0,67 + 0,58]/3 = 0,61

Cronbach Alpha = 3.0,61/[1 + 0,61.2] = 0,824



Tƣơng quan biến – Tổng

Ý nghĩa: Biến đươc hỏi có tương quan với khái niệm
cần đo. Thông thường hệ số này > 0,3 (Nunnally, 
1978; Peterson, 1994; Slater, 1995). 



Kiểm định Cronbach Alpha

Chọn phân tích

Cronbach Alpha



Kiểm định Cronbach Alpha

Cronbach

Alpha



Kiểm định Cronbach Alpha

Chọn theo

hƣớng dẫn



Kiểm định Cronbach Alpha

Điều kiện Cronbach Alpha ≥ 0.6

Thƣờng các LVTN cử nhân ≥ 0.65
(Nunnally vàBurnstein, 1994)



Kiểm định Cronbach Alpha

Cronbach Alpha ≤ 0.6 thì sao?



ĐỊNH NGHĨA PHÂN TÍCH EFA

(EXPLORATORY FACTOR ANALYSES)



Định nghĩa phân tích nhân tố

Phân tích nhân tố bằng các thành phần chính

(principal components) cho phép rút gọn nhiều

biến số (variables hoặc items) ít nhiều có một

tương quan lẫn nhau thành những đại lượng được

thể hiện dưới dạng mối tương quan theo đường

thẳng được gọi là những nhân tố (factors)

Chú ý: từ đây có thể thể hiện các biến là các items



Mô hình nhân tố

Giả sử phân tích nhân tố rút ra được i nhân tố
(factors), tacó:

Fi = Wi1X1 + Wi2X2 + Wi3X3 + …. + WinXn

Với:

- Fi là ước lượng trị số của nhân tố(factor) thứ i.

- Wik là quyền số hay trọng số nhân tố (weight or
factor score coefficient) của biến số thứ k đến
nhân tố i.

- k: Số biến (items)



Phân tích nhân tố

Chọn phân

tích nhân tố



Phân tích nhân tố
Chọn

Descriptives



Phân tích nhân tố

Chọn theo

hƣớng dẫn



Phân tích nhân tố

Chọn

Extraction



Phân tích nhân tố

Chọn theo

hƣớng dẫn



Phân tích nhân tố

Chọn

Rotation



Phân tích nhân tố

Chọn theo

hƣớng dẫn



Phân tích nhân tố

Chọn Score



Phân tích nhân tố

Chọn cái này

lƣu và hiễn thị

kết quả EFA



Phân tích nhân tố

Chọn

Option



Phân tích nhân tố

Hệ số nhỏ

hơn là loại



Phân tích nhân tố

KMO > 0,5

Sig < 0,05



Phân tích nhân tố

Phƣơng sai

trích > 50%



Phân tích nhân tố
Sự hội tụ của

các nhân tố

Hệ số tải



Phân tích nhân tố
Sự hội tụ của

các nhân tố



PHÂN TÍCH TƢƠNG QUAN



Phân tích tƣơng quan

Chọn phân

tích tƣơng

quan



Phân tích tƣơng quan

Đƣa biến vào

phân tích



Phân tích tƣơng quan

Hệ số tƣơng

quan

Mức ý nghĩa



PHƢƠNG TRÌNH HỒI QUY



Phân tích hồi quy

Chọn phân

tích hồi quy



Phân tích hồi quy
Biến phụ

thuộc

Biến độc

lập



Phân tích hồi quy
Chọn theo

hƣớng dẫn



Phân tích hồi quy

Mức ý nghĩa
Sự phù hợp

của mô hình



Phân tích hồi quy

Kiểm định F

F(a,df1,df2) = F(0.05,6,270) = 2.13 < 68.395 



Phân tích hồi quy

Đa cộng

tuyếnHệ số hồi

quy

Mức ý nghĩa

< 0,05



Phƣơng trình hồi quy

• HL = 0.256*DU.NL + 0.262*HH 
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