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ABSTRACT 

The study is aimed to investigate the factors that influence the intentions to 
study abroad of students in different majors of Economics in Can Tho 
University. Using a survey questionnaire and convenient sampling method, 
the research data was collected from a survey of 271 undergraduates 
sampled conveniently (from first year to fourth year) of 11 majors. 
Descriptive analyses and exploratory factor analyses were used. The 
results identified seven factors impacting on students’ intention to study 
abroad including: (1) cultural capital, (2) information capital, (3) 
achievement motivation, (4) perceived social pressures, (5) personal traits, 
(6) financial capital, and (7) interest in studying abroad. The implications 
of this study were expected to significantly contributing to the 
improvement of international education and cooperation programs in Can 
Tho University. 

TÓM TẮT 

Mục tiêu của nghiên cứu là nhằm phân tích sự ảnh hưởng của các nhân tố 
đến ý định du học sau khi tốt nghiệp của sinh viên các ngành Kinh tế thuộc 
Trường Đại học Cần Thơ. Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ 271 sinh 
viên (từ năm nhất đến năm thứ tư) thuộc 11 ngành thông qua phương pháp 
chọn mẫu thuận tiện. Phương pháp thống kê mô tả và phân tích nhân tố 
khám phá được sử dụng để trả lời câu hỏi nghiên cứu. Kết quả cho thấy 
các nhóm nhân tố sau có ảnh hưởng đến ý định du học sau khi tốt nghiệp 
của sinh viên các ngành Kinh tế, đó là: (1) Động lực văn hóa, (2) Nguồn 
lực thông tin, (3) Động cơ thành đạt, (4) Áp lực xã hội, (5) Đặc điểm cá 
nhân, (6) Nguồn lực tài chính và (7) Sự yêu thích du học. Nghiên cứu 
mong muốn sẽ góp phần tích cực vào các chương trình giáo dục và hợp 
tác quốc tế tại Trường Đại học Cần Thơ. 

Trích dẫn: Phan Anh Tú và Trịnh Thúy Hằng, 2016. Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý định du học 
sau khi tốt nghiệp của sinh viên khoa kinh tế Trường Đại học Cần Thơ. Tạp chí Khoa học Trường 
Đại học Cần Thơ. 46d: 122-129. 

1 ĐẶT VẤN ĐỀ 

Tiến trình toàn cầu hóa và quốc tế hóa giáo dục 
đang ngày càng lan rộng tầm ảnh hưởng trên hầu 
hết các lãnh thổ, từ đó, việc du học của học sinh, 
sinh viên đóng một vai trò vô cùng quan trọng 
trong việc bổ sung lực lượng lao động và thúc đẩy 

sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. Số lượng 
du học sinh ngày càng có xu hướng tăng và dự báo 
đến năm 2020, toàn thế giới sẽ có khoảng 7 triệu 
sinh viên quốc tế (Albach et al., 2009). Thống kê 
từ Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và 
Đào tạo cho thấy, năm 2014 có khoảng gần 
130.000 công dân Việt Nam theo học tại nước 
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ngoài, tăng khoảng 5% so với năm 2013. Theo đó, 
điểm đến được du học sinh Việt Nam ưa chuộng 
nhất là Úc với 27.550 người, đứng thứ hai là Hoa 
Kỳ với 16.579 người và thứ ba là Nhật Bản với 
14.726 người. 

 Trên thế giới đã có nhiều tác giả nghiên cứu 
đưa ra các nhân tố có tác động đến ý định du học 
của sinh viên. Cụ thể, nghiên cứu Mazzarol và 
Soutar (2002) đưa ra 14 nhân tố tác động đến quyết 
định lựa chọn du học tại Australia của sinh viên 
đến từ Indonesia, Đài Loan, Trung Quốc Đại lục và 
Ấn Độ, ví dụ như mong muốn học hỏi văn hóa 
mới, chi phí du học hay tính cách hướng ngoại của 
sinh viên. Karl Wagner et al. (2006) cho thấy yếu 
tố gia đình và bạn bè cũng tác động đến việc hình 
thành ý định du học của sinh viên tại Malaysia. 
Trong nghiên cứu của Bodycott (2009), Mercy 
(2009), Hormoz et al. (2014) thì các yếu tố như 
triển vọng nghề nghiệp, mong muốn được học tập 
trong nền giáo dục của các nước tiên tiến và phát 
triển sự nghiệp cá nhân có tác động đến quyết định 
du học của sinh viên. Tuy nhiên, ở Việt Nam rất ít 
nghiên cứu tìm hiểu đến ý định du học, vì vậy, mục 
tiêu của nghiên cứu này là xác định các nhân tố ảnh 
hưởng đến ý định du học của sinh viên kinh tế sau 
khi tốt nghiệp tại Trường Đại học Cần Thơ. Qua 
đó, nghiên cứu đề xuất những giải pháp nhằm giúp 
sinh viên hiện thực hóa ý định du học sau khi tốt 
nghiệp. 

2  PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1 Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu 

Trong nghiên cứu về ý định, lý thuyết Hành vi 
hoạch định (Theory of Planned Behavior) của 
Ajzen (1991) được sử dụng phổ biến nhất. Theo 
Ajzen, ý định chịu tác động của 3 yếu tố: Thái độ 
cá nhân, quy chuẩn chủ quan và nhận thức kiểm 
soát hành vi. Thái độ của cá nhân đối với một hành 
vi là việc cá nhân đó cảm thấy như thế nào khi thực 
hiện hành vi, quy chuẩn chủ quan lại liên  quan đến 
việc người xung quanh cảm thấy như thế nào khi 
cá nhân thực  hiện hành vi đó. Nhận thức kiểm soát 
hành vi thể hiện cảm nhận của cá nhân là bản thân 
có khả năng và đủ nguồn lực để thực hiện hành vi 
hay không. Peterson (2003) đã ứng dụng lý thuyết 
này vào nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến ý 
định du học cụ thể là: Những niềm tin đã có về 
việc du học (Behavioural Beliefs), đánh giá về 
những kết quả tác động tiềm năng do du học mang 
lại (Evaluation of Outcomes), niềm tin cho rằng 
những người ảnh hưởng tới mình nghĩ mình nên đi 
du học (Normative Beliefs), sự sẵn sàng đạt được 
mong đợi của người khác (Motivation to Comply). 
Tuy nhiên, những nghiên  cứu về ý định dựa trên lý 
thuyết hành vi hoạch định cho 3 nhân tố trên 
thường chỉ giải thích được từ 30% đến 50% sự 
khác biệt trong ý định. Vì vậy, nghiên cứu của tác 
giả đã ứng dụng thêm các nhân tố từ các mô hình 
khác của Jinous Kasravi (2009), Mark H. et al. 
(2008) và Manyu Li et al. (2013). Mô hình nghiên 
cứu được tác giả đề xuất như sau: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất  
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Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đưa vào nhóm 
biến kiểm soát đó là: Kết quả học tập, nền tảng gia 
đình và mức độ yêu thích du học. 

2.2 Phương pháp chọn quan sát mẫu 

Tổng số quan sát của mẫu nghiên cứu là 271 
sinh viênthuộc 11 ngành tại Khoa Kinh tế, Trường 
Đại học Cần Thơ thông qua phương pháp chọn 
mẫu phi xác suất theo kiểu thuận tiện. Khảo sát đưa 
ra câu hỏi sàng lọc chỉ dành cho những đối tượng 
là sinh viên chính quy các khóa 38, 39, 40, 41 và 
có mối quan tâm đến các vấn đề du học. 

Trong tổng số 271 sinh viên được khảo sát, có 
78 sinh viên khóa 38 (chiếm tỷ lệ 28,8%), 64 sinh 
viên khóa 39 (chiếm tỷ lệ 23,6%), 69 sinh viên 
khóa 40 (chiếm tỷ lệ 25,5%) và 60 sinh viên khóa 
41(chiếm tỷ lệ 22,1%). Nam giới 32,84% và nữ 
giới chiếm 67,16%. Đáp viên có độ tuổi trung bình 
là khoảng 21 tuổi, trong đó, độ tuổi thấp nhất là 18 
và độ tuổi cao nhất là 25. Về kết quả học tập, đa số 
sinh viên có học lực khá và giỏi với tỷ lệ lần lượt là 
52% và 34,7%; nhóm sinh viên có kết quả học tập 
thuộc loại trung bình có tỷ lệ là 8,9%; còn lại nhóm 
sinh viên có kết quả học tập xuất sắc và yếu chiếm 
tỷ lệ thấp nhất lần lượt là 4,1% và 0,4%. Có 59,4% 
đáp viên trả lời rằng họ có người thân đang sinh 
sống, học tập và làm việc tại nước ngoài, còn lại là 

40,6% đáp viên trả lời là không. Khảo sát về mức 
độ yêu thích du học trong sinh viên cho thấy, sinh 
viên các ngành kinh tếTrường Đại học Cần Thơ 
đều có mức độ yêu thích trên mức trung bình và 
gần với mức yêu thích (3,85); trong đó, sinh viên 
có câu trả lời yêu thích với các vấn đề du học là 
cao nhất (thang điểm 4) với 129 sinh viên, chiếm 
47,6%. Khảo sát về nguồn thông tin du học mà các 
sinh viên các ngành kinh tếTrường Đại học Cần 
Thơ thường tiếp cận thì phổ biến nhất là qua các 
website du học và diễn đàn du học online, chiếm 
67,2% trên tổng số đáp viên; tiếp đến có 134 sinh 
viên, chiếm 49,4%sinh viên đáp rằng họ tiếp cận 
thông tin du học thông qua các thông báo từ trang 
web của nhà trường. Ngoài ra, các poster quảng 
cáo và báo chí cũng là nguồn thông tin phổ biến, 
chiếm 45,8%. Nhìn chung, hai động cơ chính khiến 
sinh viên có mong muốn du học sau khi tốt nghiệp 
là muốn trau dồi, nâng cao kiến thức đã học ở đại 
học và muốn có thu nhập cao, chiếm tỷ lệ lần lượt 
là 80,81% và 69,74% trên tổng số quan sát. Ngoài 
ra, những động cơ còn lại là  muốn đi du lịch nước 
ngoài, muốn có bằng cấp quốc tế, muốn có cơ hội 
định cư, muốn có địa vị trong xã hội, tránh thất 
nghiệp, muốn kết hôn với người nước ngoài và 
động cơ khác (muốn trau dồi ngoại ngữ, muốn có 
thêm nhiều trải nghiệm cho bản thân). 

 
Hình 2: Động cơ du học của sinh viên 

Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2015 

2.3 Phương pháp phân tích 

Kế thừa và phát triển các phương pháp phân 
tích từ các tài liệu đã được lược khảo, bộ tiêu chí 
đo lường các nhân tố ảnh hưởng đến ý định du học 
sau khi tốt nghiệp của sinh viên các ngành kinh tế 
được đề xuất gồm 20 biến quan sát, bao gồm:Động 
cơ thành đạt (4 nhận định), nguồn lực tài chính (3 
nhận định), áp lực xã hội (3 nhận định), nguồn lực 

thông tin (5 nhận định), động lực văn hóa (5 nhận 
định). Thang đo Likert 5 mức độ được sử dụng để 
đánh giá với 1 là “hoàn toàn không đồng ý”cho đến 
5 là “hoàn toàn đồng ý”. Thang đo biến phụ thuộc 
– ý định du học (3 nhận định) được sử dụng từ 
thang đo của Manyu Li et al. (2013), Douglas et al. 
(2008) và Jinous Kasravi (2009) đó là: Tôi muốn 
có cơ hội học tập ở một quốc gia khác; Tôi có xem 
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xét đến việc đi du học; Tôi dự định đi học, làm việc 
hoặc tình nguyện ở nước ngoài sau khi tốt 
nghiệp.Thực hiện kiểm định Bartlett’s về  sự  
tương quan của các biến quan  sát cho thấy giá trị 
mức ý nghĩa thống kê luôn thấp hơn 5% (Sig. = 
0,000 < 0,05), điều này chứng tỏ các biến có liên 
quan chặt chẽ với nhau. Kiểm  định tính thích hợp 
của mô hình luôn cho giá trị KMO nằm trong 
khoảng cho phéptừ 0,5 đến 1,0. 

Nghiên cứu tiến hành kiểm định độ tin cậy của 
thang đo thông qua hệ số Cronbach’s Alpha, sau đó 
tiếp tục sử dụng phương pháp phân tích nhân 
tốkhám phá (EFA) để xác định nhóm các nhân tố 
ảnh hưởng tới ý định du học và nhận diện các yếu 
tố được cho là phù hợp.Cuối cùng là sử dụng 
phương pháp hồi quy tuyến tính đa biến để xác 
định mức độ tác động của từng nhân tố đến ý định 
du học sau khi tốt nghiệp của sinh viên. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha 

Để đo lường sự tương quan chặt chẽ các mục 
hỏi trong thang đo thì trước khi phân tích nhân tố 
khám phá ta sử dụng Hệ số Cronbach’s Alpha để 
kiểm định mức độ chặt chẽ mà các mục hỏi trong 
thang đo tương quan với nhau, được sử dụng để 
loại các biến “rác” (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn 
Mộng Ngọc, 2008). Các biến có hệ số tương quan 
biến – tổng nhỏ hơn 0,3 sẽ bị loại (Nunnally, 1978; 
Peterson, 1994; Slater, 1995) và thang đo sẽ được 
chọn khi hệ số Cronbach’s Alpha lớn hơn 0,6 

(Nunnally & Bernstein, 1994). Kết quả kiểm định 
độ tin cậy bằng hệ số Cronbach’s Alpha của 20 
biến quan sát cho hệ số Cronbach’s Alpha tổng 
bằng 0,813 tương đối cao (> 0,8), cho thấy thang 
đo có ý nghĩa và các nhân tố còn lại đáng tin cậy. 
Tuy các biến TC1, TC3 và TT3 có hệ số tương 
quan biến – tổng nhỏ hơn 0,3 và theo lý thuyết ta 
phải loại bỏ hai biến này nhưng theo Nguyễn Đình 
Thọ (2011) việc loại biến không chỉ đơn thuần nhìn 
vào con số thống kê mà còn phải xem xét giá trị về 
mặt nội dung của khái niệm. Ở đây, biến TC1 – 
Gia đình có thể hỗ trợ tài chính cho tôi phản ánh 
tác động của nền tảng tài chính của gia đình tới ý 
định du học của sinh viên.Nghiên cứu của Mark H. 
et al. (2008) đã chỉ ra yếu tố thu nhập của gia đình 
và khả năng chi trả của cha mẹ có ảnh hưởng đến ý 
định du học của sinh viên. Trong nghiên cứu của 
Jinous Kasravi (2009), có 76,3% số sinh viên được 
khảo sát cho rằng họ sử dụng hỗ trợ tài chính từ gia 
đình cho việc du học. Vì vậy, trong trường hợp 
này, tiêu chí TC1 vẫn được xem là có giá trị về mặt 
nội dung. Còn đối với biến TC3 và TT3, mặc dù có 
hệ số nhỏ hơn 0,3 nhưng vẫn lớn hơn 0,2 (0,292). 
Theo Alix Hall et al., Mortazavi et al. (2014) cho 
rằng, hệ số tương quan biến - tổng chỉ cần lớn hơn 
0,2 là được; một mối tương quan cao hơn 0,2 là 
dấu hiệu cho thấy mỗi biến quan sát có một mối 
tương quan tốt (Kline, 1993). Ngoài ra, nếu loại  
bỏ biến TC3 và TT3 thì hệ số Cronbach’s Alpha 
tổng giảm xuống lần lượt là 0,809 và 0,811 vì vậy 
tác giả sẽ giữ lại các biến này cho những phân tích 
sau đó. 

Bảng 1: Kết quả kiểm định độ tin cậy của thang đo 

Tiêu chí 
Trung bình thang đo 

nếu loại biến 
Phương sai thang đo 

nếu loại biến 
Hệ số tương quan 

biến – tổng 
Cronbach’s Alpha 

nếu loại biến 
DC1 68,0554 62,749 0,317 0,808 
DC2 68,0849 64,308 0,323 0,808 
DC3 67,5314 62,517 0,369 0,805 
DC4 67,0664 63,447 0,341 0,807 
TC1 68,5867 65,377 0,112 0,821 
TC2 68,1697 63,253 0,307 0,809 
TC3 68,1661 63,791 0,292 0,809 
XH1 67,8819 60,490 0,431 0,802 
XH2 67,9077 60,343 0,455 0,800 
XH3 68,2694 61,449 0,347 0,807 
TT1 67,6568 61,189 0,471 0,800 
TT2 68,2214 60,462 0,497 0,798 
TT3 68,6347 62,136 0,292 0,811 
TT4 68,3948 60,506 0,426 0,802 
TT5 68,1956 62,565 0,310 0,809 
VH1 67,1956 62,025 0,518 0,799 
VH2 67,0627 62,311 0,470 0,801 
CH3 67,0996 61,601 0,546 0,798 
VH4 67,3911 61,313 0,498 0,799 
VH5 67,7011 61,351 0,464 0,800 

Cronbach’s Alpha = 0,813 
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Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2015 

Bảng 2: Diễn giải các biến 

Ký hiệu biến Diễn giải 
DC1 Tôi thích sự cạnh tranh 
DC2 Tôi tự tin vào khả năng của bản thân 
DC3 Tôi muốn có bằng cấp quốc tế 
DC4 Tôi muốn có sự thăng tiến trong nghề nghiệp 
TC1 Gia đình tôi có thể hỗ trợ tài chính cho tôi 
TC2 Tôi có khả năng tích lũy vốn (đi làm thêm, tiết kiệm, tiền học bổng…) 

TC3 
Tôi có khả năng tìm kiếm các chương trình hỗ trợ tài chính khác (ngân hàng, quỹ tín dụng, 
quỹ đầu tư giáo dục…) 

XH1 Tôi nghĩ hầu hết mọi người cho rằng nền giáo dục nước ngoài tốt hơn giáo dục trong nước 
XH2 Tôi nghĩ xã hội sẽ đề cao tôi khi tôi có bằng cấp nước ngoài 
XH3 Tôi nghĩ đa số sinh viên cho rằng chương trình học trong nước chưa đủ đáp ứng mong đợi 
TT1 Có nhiều kênh thông tin về du học tiếp cận tới tôi 

TT2 
Tôi thường hay được tiếp cận với những thông tin du học của các trường đại học (thông qua 
website, hội thảo du học) 

TT3 Cha mẹ có chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về việc du học với tôi 
TT4 Bạn bè có chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về việc du học với tôi 
TT5 Thầy cô có chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về việc du học với tôi 
VH1 Tôi muốn học hỏi thêm một nền văn hóa mới 
VH2 Tôi muốn nâng cao các kĩ năng và sự thành thạo ngoại ngữ 
VH3 Tôi muốn có nhiều trải nghiệm cho bản thân 
VH4 Tôi dễ thích nghi với những thay đổi và hoàn cảnh mới 
VH5 Tôi tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa khác ngoài việc học ở trường đại học 

Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2015 

Như vậy, sau kết quả kiểm định độ tin cậy 
thông qua hệ số Cronbach’s Alpha ở Bảng 1 ta 
thấy, bộ tiêu chí gồm 20 biến quan sát vẫn được 
duy trì và được đưa vào phân tích nhân tố khám 
phá. Diễn giải ký hiệu các biến được trình bày 
trong Bảng 2. 

3.2 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

Khi sử dụng phân tích EFA, hệ số KMO cần 
nằm trong khoảng từ 0,5 đến 1 thì phân tích nhân 
tố mới là thích hợp và kiểm định Barlett’s xem xét 
giả thuyết về độ tương quan giữa các biến quan sát 
phải có ý nghĩa thống kê (sig. < 0,05) (Hair et. al., 
2008). Ngoài ra, tổng phương sai trích phải ≥ 50% 
(Gerbing & Anderson,1988); hệ số tải nhân tố 
(factor loading) > 0,3 được xem là đạt được mức 
tối thiểu, hệ số tải nhân tố >0,4 được xem là quan 
trọng và ≥ 0,5 được xem là có ý nghĩa thực tiễn. 

Qua phân tích nhân tố lần cuối với 19 biến quan 
sát sau khi đã loại bỏ biến TC3 (có hệ số tải nhân 
tố nhỏ hơn 0,5), các kiểm định vẫn được đảm bảo 
như sau: Hệ số KMO = 0,795 nằm trong khoảng từ 
0,5 đến 1; Kiểm định Bartlett’s về sự tương quan 

của các biến quan sát (sig. = 0,000 < 0,05) chứng 
tỏ các biến có tương quan chặt chẽ với nhau; tổng 
phương sai trích = 62,61% (> 50%) đạt yêu cầu và 
cho biết 6 nhóm nhân tố giải thích được 62,61% độ 
biến thiên của dữ liệu. Điều này cho thấy kết quả 
phân tích EFA là hoàn toàn phù hợp. 

Sau phân tích nhân tố khám phá EFA, 6 nhóm 
nhân tố được hình thành như sau: 

Nhân tố F1(X1), gồm 5 biếnVH1, VH2, VH3, 
VH4, VH5, gọi là Động lực văn hóa”.Nhân tố 
F2(X2), gồm 5 biến TT1, TT2, TT3, TT4, TT5, gọi 
là “Nguồn lực thông tin”. Nhân tố F3 (X3), gồm 3 
biến XH1, XH2 , XH3, gọi là “Áp lực xã hội”. 
Nhân tố F4(X4), gồm 2 biến DC3, DC4, gọi là 
“Động cơ thành đạt”.Nhân tố F5 (X5), gồm 2 biến 
TC1, TC2, gọi là “Nguồn lực tài chính”và nhân tố 
F6 (X6) là nhóm nhân tố mới được hình thành gồm 
2 biến DC1, DC2, được đặt tên là “Đặc điểm cá 
nhân”. Như vậy, sau kiểm định độ tin cậy qua hệ 
sốCronbach’s Alpha và 2 lần phân tích nhân tố 
khám phá, mô hình nghiên cứu đã được hiệu chỉnh 
tương ứng. 
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Bảng 3: Kết quả phân tích nhân tố khám phá lần cuối 

Biến quan sát 
Ma trận xoay nhân tố 

F1 F2 F3 F4 F5 F6 
VH2 0,860      
VH3 0,835      
VH1 0,766      
VH4 0,677      
VH5 0,556      
TT5  0,794     
TT4  0,718     
TT2  0,639     
TT1  0,534     
TT3  0,526     
XH1   0,833    
XH2   0,784    
XH3   0,627    
DC4    0.777   
DC3    0,776   
DC2     0,685  
DC1     0,633  
TC2      0,724 
TC1      0,670 
Hệ số KMO = 0,795; Tổng phương sai trích = 62,75%; Sign. = 0,000 

Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2015 

3.3 Phân tích tương quan và hồi quy 

Để xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân 
tốđến ý định du học của sinh viên các ngành kinh 
tếTrường Đại học Cần Thơ, 02 mô hình hồi quy 
tuyến tính được sửdụng (Bảng 4). Trong đó, mô 
hình 1 là mô hình xác định mức độ tác động của 6 
nhân tốđược rút ra từ phân tích nhân tốkhám phá 
đến ý định du học sau khi tốt nghiệp.Mô hình 2, tác 
giả thêm vào nhóm biến kiểm soát để xem xét mức 

độ tác động của các biến này đến ý định du học của 
sinh viên. 

Trước khi tiến hành phân tích hồi quy, kiểm 
định mối quan hệ tương quan giữa các biến độc lập 
và biến phụthuộc được thực hiện. Kết quảkiểm 
định Pearson cho thấy biến phụ thuộc Y có tương 
quan với tất cả các biến độc lập Xi ở các mức ý 
nghĩa 1% và 5%. 

Bảng 4: Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính 

Biến độc lập 
Mô hình 1 Mô hình 2 

Hệ số Beta VIF Hệ số Beta VIF 
Hằng số     
X1 0,307*** 1,353 0,276*** 1,376 
X2 0,233*** 1,229 0,219*** 1,250 
X3 0,118** 1,243 0,134* 1,277 
X4 0,163*** 1,236 0,142*** 1,266 
X5 0,077 ns 1,101 0,085* 1,117 
X6 0,100* 1,193 0,096* 1,203 
X7   0,048 ns 1,127 
X8   0,041 ns 1,059 
X9   0,180*** 1,170 
Hệ số R  0,645  0,677 
R2  0,416  0,458 
R2 điều chỉnh  0,403  0,439 
Hệ số Durbin – Watson  1,841  1,919 
Sig. F  0,000  0,000 

Nguồn: Số liệu khảo sát năm 2015 

***: ý nghĩa thống kê 1%,*: ý nghĩa thống kê 10%, ns: không có ý nghĩa thống kê 
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Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính cho thấy, 
cả 2 mô hình đều có ý nghĩa thống kê (hệ số Sig. = 
0,000< 0,05). Hệ số Durbin – Watson của mô hình 
1 là 1,841 và mô hình 2 là 1,919 chứng tỏ các mô 
hình không có hiện tượng tự tương quan; Hệ số 
VIF của 2 mô hình cũng nhỏ hơn 10 rất nhiều nên 
các biến  đưa vào mô hình có hiện tượng đa cộng 
tuyến không đáng kể (Hoàng Trọng và Chu 
Nguyễn Mộng Ngọc, 2008). Saukhi thực hiện kiểm 
định có hay không có hiện tượng phương sai sai số 
thay đổi vàkể cả phần dư của biến phụ thuộc và các 
biến độc lập, kết quả cho thấykhông có hiện tương 
phương sai sai số thay đổi ở cả 2 mô hình. 

Ở mô hình 1, khi chưa có tác động của nhóm 
biến kiểm soát, R2 điều chỉnh = 0,403 nghĩa là 
40,3% sự biến thiên của ý định du học của sinh 
viên được giải thích bởi các nhân tố trong mô hình. 
Kết quả cho thấy, trong 6 biến chỉ có 5 biến là có ý 
nghĩa thống kê và đều có tương quan thuận với 
biến ý định du học của sinh viên đó là X1, X2,X3,X4 
và X5. Trong  đó, biến X1 – Động lực văn hóa có 
ảnh hưởng lớn nhất đến biến Y là ý định du học (β 
= 0,307; p< 0,01); tiếp theo là X2 – Nguồn lực 
thông tin (β = 0,233; p< 0,01); sau đó là biến X4 – 
Động cơ thành đạt (β = 0,163; p < 0,01); tiếp theo 
là biến X3 – Áp lực xã hội (β = 0,118; p< 0,05) và 
biến X6– Đặc điểm cá nhân (β = 0,100; p ≤ 0,1). 

Ở mô hình 2, tác động của nhóm biến kiểm soát 
đã làm cho R2 điều chỉnh = 0,439 và cao hơn mô 
hình 1nghĩa là 43,9% sự biến thiên của ý định du 
học của sinh viên được giải thích bởi các nhân tố 
trong mô hình. Nhóm biến kiểm soát cũng làm cho 
biến “Nguồn lực tài chính” trở nên có ý nghĩa 
thống kê mà không làm thay đổi tác động của các 
biến độc lập ban đầu. Cụ thể, biến X1 – Động lực 
văn hóa có ảnh hưởng lớn nhất đến ý định du học 
của sinh viên với hệ số Beta dương (β = 0,276; p< 
0,01) cho thấy, sinh viên càng có sự chuẩn bị, trải 
nghiệm và tiếp cận văn hóa đa dạng thì sẽ ý định 
du học sau khi tốt nghiệp của họ sẽ càng cao. 
Tương tự với các biến sau đó là “Nguồn lực thông 
tin”, “Động cơ thành đạt”, “Áp lực xã hội” và “Đặc 
điểm cá nhân” cũng có ảnh hưởng thuận chiều với 
ý định du học của sinh viên. Trong 3 biến kiểm 
soát, ta cũng thấy, ý định du học của sinh viên 
không bị ảnh hưởng bởi các yếu tố “Kết quả học 
tập”và “Nền tảng gia đình” nhưng lại bị ảnh hưởng 
bởi yếu tố “Sự yêu thích du học”.  

4  KẾT LUẬN 

Mô hình gồm 6 nhân tố nghiên cứu về ý định 
du học sau khi tốt nghiệp của sinh viên các ngành 
kinh tế, Trường Đại học Cần Thơ khi được kiểm 
soát bởi biến “Sự yêu thích du học” cho thấy tác 
động từ thấp đến cao bao gồm: (1) Động lực văn 

hóa có ảnh hưởng nhiều nhất, (2) là nguồn lực 
thông tin, (3) là động cơ thành đạt, (4) là áp lực xã 
hội, (5) là đặc điểm cá nhân và cuối cùng là nguồn 
lực tài chính. 

Một vài hạn chế trong kết quả nghiên cứu sẽ là 
cơ sở đề xuất cho hướng nghiên cứu trong tương 
lai.Thứ nhất, do hạn chế về thời gian và kinh phí 
nên nghiên cứu chỉ tập trung tiến hành với cỡ mẫu 
là 271 sinh viên, các nghiên cứu trong tương lai 
nên phát triển với cỡ mẫu lớn hơn. Thứ hai,nghiên 
cứu chỉ hướng đến đối tượng nghiên cứu là sinh 
viên các ngành kinh tế Trường Đại học Cần Thơ, 
do đó, cần có các nghiên cứu trên những đối tượng 
ở các khoa khác và nhóm sinh viên đã tốt nghiệp ra 
trường hoặc đã đi du học trở về. Thứ ba,nghiên cứu 
chưa đề cập hết được những yếu tố rào cản và các 
yếu tố khác như yếu tố môi trường thể chế thuộc về 
bản thân trường đại học, khu vực địa lý có ảnh 
hưởng đến ý định du học sau khi tốt nghiệp của 
sinh viên các ngành kinh tếTrường Đại học Cần 
Thơ.Thứ tư, mô hình nghiên cứu triển khai không 
giữ lại được các nhân tố sau quá trình phân tích 
EFA và nghiên cứu cũng mới chỉ dừng lại ở khám 
phá nhân tố nên chưa có cái nhìn sâu về sự ảnh 
hưởng của nhóm nhân tố này. Cuối cùng, hầu hết 
nghiên cứu của các tác giả trước đó được thực hiện 
với mục đích là phát triển chiến lược hợp tác và 
marketing quốc tế cho  trường đại học của họ, 
nhưng trong phạm vi của nghiên cứu này vẫn chưa 
đề cập cụ thể. Các nghiên cứu trong tương lai có 
thể khai thác và phát triển thêm về vấn đề này. 
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