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XAây döïng MOâ hình
cAÙc nhAân TOá Aûnh höôûng ñeán
MöÙc hOïc phí TheO quAn ñieåM ngöôøi hOïc
TAïi Tröôøng ñAïi hOïc MOû - ñòA chAáT
l Leâ Vaên Chieán - nguyeãn ÑöùC Thaéng - nguyeãn Thò höôøng

TOÙM TAÉT:
Töø nhöõng ñaëc ñieåm veà giaù dòch vuï giaùo duïc vaø nhöõng moâ hình nghieân cöùu veà chaát löôïng dòch
vuï giaùo duïc, baøi baùo ñaõ xaây döïng moâ hình caùc nhaân toá aûnh höôûng ñeán möùc hoïc phí theo quan
ñieåm cuûa ngöôøi hoïc. Vôùi keát quaû nghieân cöùu thöïc nghieäm taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Moû - Ñòa chaát,
nhoùm taùc giaû cuõng ñaõ thöïc hieän kieåm ñònh vaø hieäu chænh moâ hình thoâng qua: Heä soá tin caäy
Cronbach’s Alpha, Phaân tích nhaân toá khaùm phaù EFA, Phaân tích nhaân toá khaúng ñònh CFA, vaø Moâ
hình caáu truùc tuyeán tính SEM, töø ñoù ñeà xuaát caùc kieán nghò veà chính saùch hoïc phí cuûa Tröôøng Ñaïi
hoïc Moû - Ñòa chaát.
Töø khoùa: möùc hoïc phí, hoïc phí ñaïi hoïc, giaù dòch vuï ñaøo taïo.

1. ñaët vaán ñeà
Ñöùng tröôùc boái caûnh caùc tröôøng ñaïi hoïc phaûi
thöïc hieän ñeà aùn töï chuû ñaïi hoïc theo quy ñònh cuûa
Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, caùc tröôøng ñaïi hoïc caàn
phaûi xaùc ñònh laïi möùc thu hoïc phí ñeå ñaûm baûo buø
ñaép kinh phí, naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo, tuy
nhieân möùc thu hoïc phí phaûi phuø hôïp ñeå thu huùt
ngöôøi hoïc trong moâi tröôøng caïnh tranh giöõa caùc cô
sôû giaùo duïc. Do ñoù, caùc tröôøng ñaïi hoïc caàn phaûi
naém baét ñöôïc nhöõng nhaân toá aûnh höôûng ñeán möùc
hoïc phí ñeå coù theå ñeà ra nhöõng giaûi phaùp ñuùng ñaén
veà chính saùch hoïc phí, töø ñoù thu huùt ñöôïc sinh vieân
theo hoïc vaø naâng cao ñöôïc naêng löïc caïnh tranh
ñoái vôùi caùc cô sôû giaùo duïc khaùc.
Baøi baùo naøy ñöôïc nhoùm taùc giaû nghieân cöùu
nhaèm xaùc ñònh caùc nhaân toá vaø möùc ñoä aûnh höôûng
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cuûa caùc nhaân toá ñeán möùc hoïc phí theo quan ñieåm
ngöôøi hoïc taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Moû - Ñòa chaát.
2. cô sôû lyù thuyeát vaø moâ hình nghieân cöùu
Döïa vaøo moâ hình nghieân cöùu caùc nhaân toá aûnh
höôûng ñeán möùc hoïc phí theo quan ñieåm cuûa ngöôøi
hoïc (Tran Quang Hung, 2016), moâ hình ñaùnh giaù
chaát löôïng dòch vuï giaùo duïc (DVGD) HEdPERF
(Abdullah, 2006), vaø ñeà xuaát cuûa nhoùm taùc giaû töø
moâ hình nghieân cöùu ñaõ ñöôïc xaùc ñònh (Hình 1).
Theo ñoù, möùc hoïc phí ñöôïc cho laø chòu aûnh höôûng
bôûi 3 nhaân toá: Chaát löôïng DVGD, ñieàu kieän cô sôû
vaät chaát vaø caùc yeáu toá thuoäc veà caù nhaân, gia ñình
sinh vieân. Trong ñoù: (Hình 1)
(1) Nhoùm nhaân toá thuoäc veà chaát löôïng dòch vuï
giaùo duïc: Trong nhoùm nhaân toá naøy, nhoùm taùc giaû söû
duïng moâ hình HEdPERF goàm 5 thaønh phaàn:

quaûn trò - quaûn lyù
Hình 1: Moâ hình ñeà xuaát caùc nhaân toá aûnh höôûng tôùi möùc hoïc phí theo quan ñieåm ngöôøi hoïc

+ Caùc khía caïnh phi hoïc thuaät: Phöông dieän naøy
bao goàm caùc yeáu toá lieân quan ñeán caùc nhaân vieân
nhaø tröôøng nhaèm hoã trôï sinh vieân hoaøn thaønh nhieäm
vuï nghieân cöùu vaø hoïc taäp cuûa hoï (goàm 7 bieán quan
saùt NV1-NV7).
+ Caùc khía caïnh hoïc thuaät: Bao goàm caùc yeáu toá
moâ taû traùch nhieäm cuûa giaûng vieân ñoái vôùi sinh vieân
(goàm 9 bieán quan saùt GV1-GV9).
+ Danh tieáng tröôøng ñaïi hoïc: Theå hieän ôû thöông
hieäu, truyeàn thoáng cuûa Nhaø tröôøng trong vaø ngoaøi
nöôùc theo ñaùnh giaù cuûa ngöôøi hoïc (goàm 4 bieán quan
saùt DT1-DT4).
+ Söï tieáp caän: Phöông dieän naøy bao goàm caùc yeáu
toá lieân quan ñeán caùc vaán ñeà nhö khaû naêng tieáp caän,
deã daøng tieáp xuùc, thaùi ñoä cuûa giaûng vieân vaø caùc
nhaân vieân nhaø tröôøng. Ñöôïc ñaùnh giaù treân 4 khía
caïnh: caùc dòch vuï hoã trôï hoïc taäp (goàm 8 bieán quan
saùt DV1-DV8); söï coâng baèng trong vieäc cung caáp
thoâng tin vaø xöû lyù caùc vaán ñeà (goàm 5 bieán quan saùt
CB1-CB5); vieäc toå chöùc caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa
cho sinh vieân (goàm 4 bieán quan saùt NK1-NK4) vaø
söï tin caäy trong ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp (goàm 4
bieán quan saùt TC1-TC4).
+ Chöông trình ñaøo taïo: Phöông dieän naøy nhaán
maïnh taàm quan troïng cuûa vieäc cung caáp roäng raõi vaø

uy tín caùc chöông trình hoïc taäp, chuyeân ngaønh vôùi
caáu truùc linh hoaït vaø caùc vaán ñeà lieân quan ñeán giaùo
trình nhaèm phuø hôïp vôùi muïc tieâu ñaøo taïo cuûa Nhaø
tröôøng cuõng nhö muïc tieâu hoïc taäp cuûa sinh vieân
(goàm 6 bieán quan saùt CT1-CT6).
(2) Nhaân toá thuoäc veà ñieàu kieän cô sôû vaät chaát:
Ñaùnh giaù tình traïng trang bò cô sôû vaät chaát, maùy
moùc thieát bò, heä thoáng thoâng tin thö vieän ñaày ñuû,
hieän ñaïi, phuïc vuï hieäu quaû cho vieäc hoïc taäp cuûa
sinh vieân (goàm 5 bieán quan saùt CS1-CS5).
(3) Nhaân toá thuoäc veà caù nhaân vaø gia ñình sinh
vieân: Bao goàm caùc yeáu toá theå hieän ñaëc tröng caù
nhaân trong hoïc taäp cuûa sinh vieân vaø gia ñình nhö:
ngaønh hoïc, naêm hoïc, hoïc löïc, giôùi tính; ngheà nghieäp
cuûa boá meï, möùc thu nhaäp bình quaân cuûa gia ñình,…
Möùc ñoä haøi loøng DVGD cuûa sinh vieân ñöôïc
ñaùnh giaù qua 5 bieán quan saùt (HLDV1-HLDV5) vaø
chính saùch hoïc phí cuûa Nhaø tröôøng ñöôïc ñaùnh giaù
qua 3 bieán quan saùt (HP1-HP3).
3. Thieát keá nghieân cöùu
Nghieân cöùu ñònh tính ñöôïc tieán haønh treân 50 ñoái
töôïng laø sinh vieân Tröôøng Ñaïi hoïc Moû - Ñòa chaát.
Sau nhieàu laàn hieäu chænh, baûng caâu hoûi cuoái cuøng
ñaõ ñöôïc xaây döïng vaø ñöa vaøo khaûo saùt ñònh löôïng.
Khaûo saùt ñònh löôïng ñöôïc tieán haønh töø thaùng
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12/2020 ñeán thaùng 1/2021, ñoái töôïng choïn maãu laø
sinh vieân caùc khoùa 61, 62, 63, 64 cuûa Tröôøng Ñaïi
hoïc Moû - Ñòa chaát. Nghieân cöùu ñònh löôïng naøy
ñöôïc thöïc hieän thoâng qua phöông phaùp phoûng vaán
tröïc tieáp sinh vieân vaø ñieàu tra tröïc tuyeán qua maïng
internet. Phöông phaùp laáy maãu phi ngaãu nhieân laáy maãu thuaän tieän. Moâ hình ño löôøng goàm 52
bieán quan saùt, theo Hair & ctg (1998), kích thöôùc
maãu caàn thieát laø n = 260 (52 x 5). Ñeå ñaït ñöôïc kích
thöôùc maãu ñeà ra, nhoùm taùc giaû ñaõ göûi phieáu ñieàu
tra ñi phoûng vaán treân 900 sinh vieân cuûa 9 khoa vaø
chöông trình tieân tieán, keát quaû thu veà ñöôïc
886/905 maãu hôïp leä. Döõ lieäu ñöôïc nhaäp vaø phaân
tích treân 2 phaàn meàm SPSS vaø AMOS.
4. Keát quaû nghieân cöùu
4.1. Ñaùnh giaù thang ño baèng heä soá tin caäy
Cronbach’s Alpha
Keát quaû kieåm nghieäm ñoä tin caäy baèng heä soá
Cronbach’s Alpha cho thaáy: 52/52 bieán quan saùt cuûa
caùc thaønh phaàn, nhaân toá ñeàu coù töông quan vôùi bieán
toång lôùn hôn 0,3; heä soá Cronbach’s alpha lôùn hôn 0,6
neân coù theå keát luaän: ñoä tin caäy cuûa caùc thang ño duøng
trong moâ hình ñaûm baûo ñoä tin caäy cho pheùp.
4.2. Phaân tích nhaân toá EFA
Thang ño caùc thaønh phaàn Chaát löôïng DVGD:
coù 5 bieán (DT1, DT2, DT3, DT4, CB5) quan saùt
coù heä soá taûi nhaân toá (Factor Loading) nhoû hôn 0.5
neân laàn löôït bò loaïi ra khoûi moâ hình. Keát quaû EFA
laàn cuoái cuøng coù KMO = 0.973 (cho thaáy phaân tích
nhaân toá EFA laø thích hôïp), Sig = 0.000 (chöùng toû
caùc bieán quan saùt coù töông quan vôùi nhau trong
toång theå), toång phöông sai trích ñöôïc 74.937% (>
50%, cho bieát caùc nhaân toá ruùt trích ra giaûi thích
ñöôïc 74.937% bieán thieân cuûa döõ lieäu). Sau khi
phaân tích nhaân toá EFA, thang ño caùc thaønh phaàn
chaát löôïng DVGD ñöôïc hôïp thaønh 6 nhoùm, trong
ñoù coù söï xaùo troän bieán quan saùt laø bieán DV vaø CB
hôïp thaønh 1 nhoùm, do ñoù teân goïi cuûa nhoùm naøy
ñöôïc ñaët laø söï coâng baèng trong vieäc cung caáp caùc
dòch vuï hoã trôï ñoái vôùi sinh vieân (kí hieäu laø
DV_CB).
Thang ño caùc thaønh phaàn Cô sôû vaät chaát coù
KMO = 0.891, Sig. = 0.000, coù 5 nhaân toá ñöôïc ruùt
trích ra vôùi toång phöông sai trích laø 75.336%. Nhö
vaäy, sau khi tieán haønh phaân tích nhaân toá, khoâng coù
bieán naøo bò loaïi theâm vaø caùc thaønh phaàn Cô sôû vaät
chaát vaãn ñöôïc giöõ nguyeân do khoâng coù söï xaùo troän
bieán quan saùt giöõa caùc nhaân toá.
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Thang ño Chaát löôïng dòch vuï giaùo duïc coù KMO
= 0.899, Sig. = 0.000, coù 5 nhaân toá ñöôïc ruùt trích ra
vôùi toång phöông sai trích laø 83.829%. Thang ño Söï
phuø hôïp cuûa hoïc phí coù KMO = 0.757, Sig. = 0.000,
coù 3 nhaân toá ñöôïc ruùt trích ra vôùi toång phöông sai
trích laø 85.557%. Nhö vaäy, thang ño chaát löôïng
DVGD vaø Söï phuø hôïp cuûa hoïc phí ñeàu ñaït yeâu caàu
vaø vaãn giöõ nguyeân soá bieán quan saùt, saün saøng ñeå
tieán haønh phaân tích nhaân toá khaúng ñònh CFA.
4.3. Phaân tích nhaân toá khaúng ñònh CFA
Thöïc hieän phöông phaùp phaân tích nhaân toá khaúng
ñònh, caùc chæ soá ñaùnh giaù söï phuø hôïp cuûa moâ hình
thu ñöôïc trong Baûng 1.
Baûng 1. Caùc chæ soá ñaùnh giaù möùc ñoä phuø hôïp
cuûa moâ hình vôùi döõ lieäu ñieàu tra
Caùc chæ soá ñaùnh giaù

Giaù trò

Yeâu caàu

CMIN/df

3.469

<5

TLI

0.933

>0.9

CFI

0.928

>0.9

RMSA

0.061

<0.08

GFI

0.819

> 0.8

Döïa vaøo keát quaû ôû Baûng 1, caùc chæ soá ñaùnh giaù
ñeàu thoûa maõn ñieàu kieän. Nhö vaäy, coù theå keát luaän
moâ hình phuø hôïp vôùi döõ lieäu nghieân cöùu vaø ñaït ñöôïc
tính ñôn nguyeân.
4.4. Ñaùnh giaù söï phuø hôïp cuûa moâ hình baèng moâ
hình caáu truùc tuyeán tính SEM
Sau khi phaân tích CFA, moâ hình caáu truùc tuyeán
tính SEM ñöôïc thöïc hieän nhaèm xaùc ñònh caùc nhaân
toá aûnh höôûng vaø möùc ñoä aûnh höôûng cuûa töøng nhaân
toá ñeán möùc hoïc phí. Phaân tích SEM ñöôïc tieán haønh
phaân tích baét ñaàu töø moâ hình nghieân cöùu ñeà xuaát
ban ñaàu, sau ñoù tieán haønh hieäu chænh moâ hình ñeå coù
ñöôïc moâ hình toát hôn. Thöïc hieän öôùc löôïng moâ hình
nghieân cöùu baèng moâ hình caáu truùc tuyeán tính, thu
ñöôïc keát quaû theå hieän trong Hình 2.
Keát quaû cuûa phaân tích SEM cho thaáy moâ hình
phuø hôïp vôùi döõ lieäu nghieân cöùu vì Chisquare/df =
4,246 < 5; TLI = 0,905  1; CFI = 0,911  1;
RMSEA = 0,061 < 0,08 (Browne vaø Cudek, 1992;
Kettinger vaø Lee, 1995). Vaäy, moâ hình caáu truùc
tuyeán tính trong tröôøng hôïp naøy laø phuø hôïp vaø ñaùng
tin caäy.
Töø keát quaû kieåm ñònh moâ hình ôû Baûng 2,
cho thaáy:
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Hình 2: Keát quaû phaân tích caáu truùc tuyeán tính

+ Veà nhoùm nhaân toá aûnh
höôûng ñeán chaát löôïng DVGD:
3 nhaân toá Giaûng vieân (GV),
Caùc hoaït ñoäng ngoaïi khoùa
(NK), Söï tin caäy trong ñaùnh
giaù keát quaû hoïc taäp (TC) ñeàu
aûnh höôûng thuaän chieàu ñeán
Haøi loøng DVGD ôû ñoä tin caäy
95% (do P-value < 0.05);
töông töï, nhaân toá Nhaân vieân
aûnh höôûng thuaän chieàu ñeán
Haøi loøng DVGD (ñoä tin caäy
95,5%); 2 nhaân toá Dòch vuï hoã
trôï vaø Chöông trình ñaøo taïo coù
aûnh höôûng thuaän chieàu ñeán
Haøi loøng DVGD (vôùi ñoä tin
caäy 71,6% vaø 87,8%), nhö vaäy
vôùi ñoä tin caäy nhoû hôn 95%
neân 2 nhaân toá naøy khoâng coù yù
nghóa trong moâ hình hoài quy
hay 2 bieán naøy khoâng coù söï
taùc ñoäng leân bieán phuï thuoäc.
+ Veà nhoùm nhaân toá aûnh
höôûng ñeán Hoïc phí: 2 nhaân toá
Chaát löôïng DVGD (HLDV) vaø
Cô sôû vaät chaát (CS) ñeàu aûnh
höôûng thuaän chieàu ñeán Hoïc
phí ôû ñoä tin caäy 95% (do Pvalue <0.05).
Nhö vaäy, theo keát quaû
kieåm ñònh, moâ hình nghieân
cöùu cho thaáy: nhaân toá GV coù
taùc ñoäng ñeán HLDV vôùi giaù trò
Beta laø 0,176; nhaân toá NV coù

Baûng 2. Caùc troïng soá chöa chuaån hoùa vaø chuaån hoùa phaân tích SeM
Moái töông quan

Öôùc löôïng

Sai soá chuaån

Giaù trò tôùi haïn

P-value

Heä soá chuaån hoùa

HLDV  DV_CB

0,063

0,059

1,071

0,284

0,053

HLDV  GV

0,194

0,048

4,066

***

0,176

HLDV  NV

0,049

0,024

2,003

0,045

0,060

HLDV  CT

0,065

0,042

1,545

0,122

0,068

HLDV  NK

0,246

0,029

8,334

***

0,286

HLDV  TC

0,354

0,039

9,18

***

0,339

HP  HLDV

0,342

0,029

11,793

***

0,333

HP  CS

0,637

0,032

19,68

***

0,642
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Hình 3: AÛnh höôûng cuûa caùc nhaân toá trong moâ hình SEM
taùc ñoäng ñeán HLDV vôùi giaù trò
Beta laø 0,06; nhaân toá NK coù taùc
ñoäng ñeán HLDV vôùi giaù trò Beta
laø 0,286; nhaân toá TC coù taùc ñoäng
ñeán HLDV vôùi giaù trò Beta laø
0,339. Nhaân toá HLDV coù taùc
ñoäng ñeán HP vôùi giaù trò Beta laø
0,333; nhaân toá CS coù taùc ñoäng
ñeán HP vôùi giaù trò Beta laø 0,642.
Caùc giaû thuyeát ñöôïc toùm taét trong
sô ñoà Hình 3.
4.5. Kieåm ñònh söï khaùc bieät
ñaëc ñieåm caù nhaân vaø gia ñình
raèng: khi xaây döïng möùc hoïc phí, Nhaø tröôøng neân
sinh vieân ñeán möùc hoïc phí
xaâ
y döïng rieâng cho töøng ngaønh hoïc ôû töøng Khoa;
Keát quaû kieåm ñònh T-Test khoâng coù söï khaùc bieät
ñoàng thôøi ñeå thöïc hieän loä trình taêng hoïc phí phuø
trung bình veà ñaùnh giaù Hoïc phí giöõa caùc giôùi tính
hôï
p vôùi boái caûnh töï chuû hoùa ñaïi hoïc. Nhaø tröôøng
khaùc nhau.
caà
n
löu yù ñeán vieäc naâng cao chaát löôïng cô sôû vaät
Keát quaû kieåm ñònh ANOVA cho thaáy khoâng coù
chaát vaø caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán chaát löôïng giaùo
söï khaùc bieät giöõa caùc sinh vieân ôû caùc khoùa hoïc
duï
c nhö: xaây döïng quy trình vaø phöông phaùp ñaùnh
nhöng coù söï khaùc bieät giöõa sinh vieân hoïc ôû caùc
giaù keát quaû hoïc taäp cuûa sinh vieân phuø hôïp vaø naâng
Khoa khaùc nhau vaø thu nhaäp cuûa ngöôøi boá cuûa sinh
cao
möùc ñoä tin caäy hôn nöõa, toå chöùc caùc hoaït ñoäng
vieân khi ñaùnh giaù veà möùc hoïc phí.
ngoaï
i khoùa ngoaøi giôø leân lôùp cho sinh vieân, naâng
5. Keát luaän vaø kieán nghò
cao chaát löôïng ñoäi nguõ giaûng vieân vaø caûi thieän
Baøi baùo ñaõ xaây döïng moâ hình lyù thuyeát veà caùc
moá
i quan heä giöõa giaûng vieân vôùi sinh vieân trong
nhaân toá aûnh höôûng ñeán möùc hoïc phí theo quan
quaù trình hoïc taäp, vaø cuoái cuøng laø naâng cao chaát
ñieåm cuûa ngöôøi hoïc taïi Tröôøng Ñaïi hoïc Moû - Ñòa
löôï
ng vaø thaùi ñoä phuïc vuï cuûa ñoäi nguõ nhaân vieân
chaát. Keát quaû cho thaáy, möùc hoïc phí bò aûnh höôûng
haø
n
h chính. Khi ngöôøi hoïc ñöôïc xaùc ñònh laø khaùch
2 nhoùm nhaân toá laø: chaát löôïng DVGD vaø cô sôû vaät
haøng cuûa tröôøng ñaïi hoïc, Nhaø tröôøng neân taäp trung
chaát cuûa Nhaø tröôøng, vôùi möùc ñoä taùc ñoäng laàn löôït
vaø
o khaùch haøng coù nhu caàu vaø khaû naêng chi traû
laø 0,333 vaø 0,642. Trong ñoù, chaát löôïng DVGD
phuø hôïp. Möùc hoïc phí caàn ñöôïc xaây döïng döïa treân
cuûa Nhaø tröôøng bò aûnh höôûng bôûi 4 nhaân toá ñöôïc
caù
c yeáu toá maø ngöôøi hoïc saün saøng chi traû, vì veà laâu
saép theo möùc ñoä aûnh höôûng giaûm daàn laø: Ñoä tin
daø
i caùc yeáu toá naøy khoâng chæ ñaûm baûo lôïi ích cuûa
caäy trong ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp, Caùc hoaït ñoäng
ngöôøi hoïc maø coøn quyeát ñònh söï phaùt trieån beàn
ngoaïi khoùa, Giaûng vieân vaø Nhaân vieân..
vöõ
ng cuûa tröôøng ñaïi hoïc n
Töø keát quaû nghieân cöùu treân, nhoùm taùc giaû cho
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deVelOping The MOdel AnAlyzing
The fAcTOrs AffecTing The TuiTiOn fee
AT The hAnOi uniVersiTy Of Mining And geOlOgy
frOM The pOinT Of View Of leArners
l Le Van Chien

l nguyen DuC Thang
l nguyen Thi huong
Hanoi University of Mining and Geology
ABsTrAcT:
Based on the characteristics of the price of educational services and research models on the
quality of educational services, this paper proposes a model which consists of the factors
affecting the tuition fee from the point of view of learners. This model was applied at the Hanoi
University of Mining and Geology (HUMG) and it was tested and calibrated through Cronbach's
alpha, exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and structural equation modeling.
Based on the paper’s findings, some recommendations on the HUMG’s tuition fee policiy are
proposed.
Keywords: tuition fees, university tuition fees, training service prices.
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