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CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG VỐN XÃ HỘI 
CỦA LAO ĐỘNG DI CƯ ĐẾN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Social capital: An index for the rural to urbanmigrant laborers in Ho Chi Minh City 
Nguyễn Lê Hoàng Thuỵ Tố Quyên1 

  

 TÓM TẮT 

 Nghiên cứu này đo lường vốn xã hội bằng cách ứng dụng mô hình PLS-SEM tích hợp 
các chỉ báo thành một chỉ số, sử dụng kết hợpmô hình đại diện (reflective model) và mô hình 
cấu thành (formative model). Chỉ số vốn xã hội bao gồm 2 chiều: cấu trúc (mạng lưới) và tri 
nhận (lòng tin), được phân chia thành 6 loại, trong đó chiều cấu trúc bao gồm 4 loại: mạng 
lưới gắn kết, mạng lưới gắn kết-kết nối, mạng lưới bắc cầu nối, mạng lưới bắc cầu nối – kết 
nối và chiều tri nhận bao gồm 2 loại: lòng tin cụ thể và lòng tin tổng quát. Mục tiêu của chỉ số 
này là1)cung cấp thông tin tổng quan về vốn xã hội của lao động di cư từ nông thôn đến Thành 
phố Hồ Chí Minh 2) kết quả nghiên cứu thực tiễn dùng cho các nghiên cứu vi mô về tác động 
của vốn xã hội.  

 Từ khoá: chỉ báo, chỉ số vốn xã hội, mô hình cấu thành, mô hình đại diện  

 ABSTRACT 

 This study aims to measure social capital by integrating various independent indicators 
into one index. Structural equation modeling (SEM) based on partial least squares estimation 
(PLS)with the combination of refective and formative modeling is applied. The social capital 
index consists of two dimensions: structural (network) and cognitive (trust). Six types of social 
capital are distinguished including bonding, bonding-link, bridging, bridging-link, particular 
trust and general trust. The first four and the second two types are categorized as structural 
and cognitive social capital respectively. The main objectives of the index are to: (1) provide 
an overview of the rural to urban migrant laborers social capital in Ho Chi Minh City (2) 
empirical result for further micro-research on the impact of social capital. 

 Keywords: social capital indicator, index, formative modeling, reflective modeling 

1. Giới thiệu 

 Từ lâu, vốn xã hội được xem là nguồn lực cần thiết cho quá trình sản xuất hàng hoá và 
dịch vụ, phát triển kinh tế bên cạnh những nguồn vốn truyền thống khác như vốn tài nguyên 
thiên nhiên (natural capital), vốn vật thể (physical capital) và vốn con người (human capital) 
(Coleman, 1988; Putnam, 1993; Granovetter, 1995; Narayan và Pritchett,1997; Munshi và 
Kaivan, 2003; Xue, 2008; Lancee,2010). Các nhà nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới còn cho 
rằng đây là nguồn vốn của người nghèo (Grootaert & cộng sự,2004). 

 Tại Việt Nam, từ đầu những năm 2000, các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực khác 
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nhau đã xem vốn xã hội là một nguồn lực quan trọng. Tuy nhiên, loại vốn này chỉ có ích khi 
nó có thể quan sát và đo lường được (Uphoff và Wijayaratna, 2000). Vốn xã hội là một khái 
niệm đa khía cạnh (chiều) và hình thức. Do đó, một định nghĩa thống nhất về vốn xã hội vẫn 
là vấn đề còn tranh luận. Hơn nữa, tác dụng của các loại vốn xã hội khác nhau là không giống 
nhau (Granovetter, 1995). Ngoài ra, hoàn cảnh sống của từng vùng cũng tạo nên đặc trưng 
riêng của vốn xã hội. Theo Krishna & Uphoff (2002), biến đo lường vốn xã hội phản ánh phù 
hợp mối liên kết giữa khái niệm và cách đo lường nó có thể phù hợp với hoàn cảnh nước Ý 
nhưng lại không phù hợp với các nước khác. Do đó, để có chiến lược phát huy nguồn lực vốn 
xã hội của người di cư từ nông thôn đến thành thị ở Việt Nam, việc nghiên cứu và xây dựng 
chỉ số đo lường vốn xã hội của họ là rất cần thiết. 

2. Cơ sở lý thuyết về định nghĩa và đo lường vốn xã hội 

Theo Hanifan (1916), từ “vốn” trong cụm từ “vốn xã hội” không có nghĩa thông thường 
của “vốn” như bất động sản, tài sản cá nhân hay tiền mặt. Vốn xã hội ám chỉ thiện chí, tình 
thân hữu, sự thông cảm và tương tác xã hội giữa các cá nhân và gia đình. Khi một cá nhân tiếp 
xúc với hàng xóm, vốn xã hội sẽ được tích lũy, giúp thỏa mãn ngay nhu cầu xã hội của cá nhân 
đó và tiềm ẩn khả năng cải thiện các điều kiện sống của cả cộng đồng. Mặc dù không nói rõ 
nhưng Hanifan (1916) đã hàm ý rằng vốn xã hội được “tích lũy” khi cá nhân “đầu tư” vào mối 
liên hệ nhằm “sử dụng” trong tương lai. Đây cũng là đặc điểm của “vốn”mà các nhà lý thuyết 
về “tư bản” đều thống nhất, đó là: i) có thể tích lũy ii) có thể sử dụng để tạo ra của cải trong 
tương lai. 

 Bourdieu (1986) cũng đồng quan điểm với Hanifan (1916) khi cho rằng vốn xã hội có 
được từ việc sở hữu mạng lưới bền vững các mối quan hệ quen biết, được thể chế hóa. Bourdieu 
(1986) còn mở rộng khái niệm vốn xã hội của Hanifan (1916) khi cho rằng tất cả các mạng 
lưới quen biết góp phần tạo ra vốn xã hội. Tuy nhiên, mạng lưới quen biết thông qua liên hệ, 
tiếp xúc với xóm giềng hay tham gia hội nhóm của những người có cùng mối quan tâm sẽ giúp 
tích lũy vốn xã hội theo định nghĩa của Hanifan (1916) và Bourdieu (1986) thì chưa đủ. 
Coleman (1988) đã bổ sung rằng vốn xã hội là khả năng con người làm việc tự nguyện với 
nhau mà tiền đề cho hành động này là chuẩn mực xã hội. Chuẩn mực được hiểu là các quan 
điểm hướng đến hành vi được hầu hết các cá nhân/nhóm trong xã hội chia sẻ, được củng cố 
bởi biện pháp chế tài. Chuẩn mực này có thể là những triết lý, giáo lý tôn giáo hay các tiêu 
chuẩn nghề nghiệp, quy tắc hành xử (Fukuyama, 1995).Tất cả các đặc điểm này đều dựa trên 
nền tảng là lòng tin. Lòng tin được hình thành và lan truyền thông qua các đối tượng văn hóa, 
tôn giáo, truyền thống hay thói quen.  

 Tóm lại, vốn xã hội là mạng lưới cá nhân đáng tin cậy, có qua có lại và là nguồn lực quan 
trọng (Bourdieu 1986; Coleman 1988; Putnam 1995). Xuất phát từ định nghĩa này, bộ câu hỏi 
đo lường vốn xã hội thường tập trung vào đặc điểm mạng lưới và lòng tin. Bảng 1 trình bày 
tóm tắt các tiêu chí đo lường. 

 
 

Bảng 1: Tóm tắt việc đo lường đặc điểm mạng lưới và lòng tin 
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Tiêu chí Câu hỏi 
Số lượng mạng lưới Việc tham gia mạng lưới các tổ chức, hội, nhóm, mạng lưới xã 

hội truyền thống (Hanifan,1916; Bourdieu,1986; Putnam,1993; 
Narayan&Cassidy,2001; Grootaert &cộng sự, 2004) 

Nguồn lực tiềm năng Độ gắn kết của mối liên hệ, tần suất liên lạc, tham gia sinh hoạt 
mạng lưới (Chen và cộng sự,2009;Wang và cộng sự,2013) 

Nguồn lực thực sự Cá nhân nhận được sự giúp đỡ và cung cấp sự giúp đỡ cho mạng 
lưới (Chen và cộng sự, 2009; Wang và cộng sự,2013) 

Lòng tin Mức độ tin tưởng mọi người trong xã hội (Grootaert &cộng sự, 
2004; Chen và cộng sự,2009; Wang và cộng sự,2013) 

Nguồn: tác giả tổng hợp dựa trên lược khảo lý thuyết 
 Vốn xã hội theo cách tiếp cận mạng lưới là cách tiếp cận phổ biến nhất trong nghiên cứu 
vi mô. Ở cấp độ cá nhân, vốn xã hội được xem xét dựa trên các mối quan hệ của cá nhân, đặc 
biệt là các mối quan hệ gắn kết với nguồn lực. Việc cá nhân tiếp cận được với nguồn lực phụ 
thuộc vào thứ bậc và sức mạnh của mối liên hệ. Như vậy, khái niệm vốn xã hội cần được tiếp 
cận theo: i) sức mạnh của mối liên hệ giữa đối tượng nghiên cứu và các thành viên trong mạng 
lưới của họ và ii) thứ bậc giữa đối tượng nghiên cứu và các thành viên trong mạng lưới. Theo 
lý thuyết, vốn xã hội gắn kết và bắc cầu nối được phân biệt dựa trên sức mạnh mối liên hệ. 
Trong khi đó, thứ bậc trong mối liên hệ là đặc trưng của vốn xã hội kết nối. Xem trọng thứ bậc 
trong mối quan hệ là yếu tố có giá trị tinh thần truyền thống của người Việt Nam. Thứ bậc tồn 
tại cả ở mối quan hệ mạnh lẫn mối quan hệ yếu. Vì vậy, thay vì xem xét riêng vốn xã hội kết 
nối như các nghiên cứu trên thế giới, nhà nghiên cứu có thể gắn vốn xã hội kết nối với vốn xã 
hội gắn kết và vốn xã hội bắc cầu nối, tạo ra vốn xã hội gắn kết – kết nối và vốn xã hội bắc cầu 
nối – gắn kết khi phân tích vai trò của các loại vốn xã hội trong bối cảnh Việt Nam (Quoc và 
cộng sự, 2012). 

 Để đo lường vốn xã hội, thông tin và nguồn lực mạng lưới cần được xem xét. Song song 
đó, khía cạnhtri nhận,mà biến đại diện là lòng tin cũng cần được đo lường. Lòng tin thường 
được chia thành 2 kiểu, tương ứng với 2 chức năng phổ biến của vốn xã hội đó là i) lòng tin cụ 
thể (gắn kết) ii) lòng tin tổng quát (bắc cầu nối)  

 Từ sự phân tích trên, rõ ràng, vốn xã hội là biến tiềm ẩn (không quan sát được), đa cấp 
(higher- order latent construct). Các biến này được đo lường thông qua các chỉ báo, được mô 
hình hoá theo 2 cách: đại diện (reflective) và cấu thành (formative). Bảng 2 phân biệt hai mô 
hình này. 

 

 

 

 

Bảng 2. So sánh mô hình đại diện và mô hình cấu thành 
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Mô hình đại diện Mô hình cấu thành 

Biến tiềm ẩn quyết định chỉ báo, cụ thể như sau: 

Xi = ßi Y + εi  

 Trong đó:  

  Xi là chỉ báo thứ i 

  Y: biến tiềm ẩn , đại diện 

  ßi: hệ số đo lường tác động kỳ 
vọng của Y lên Xi   

  εi: sai số đo lường Xi 

Chỉ báo quyết định biến tiềm ẩn, cụ thể như sau: 

Y = γi Xi + δ 

 Trong đó:  

  Xi là chỉ báo thứ i 

  Y: biến tiềm ẩn, cấu thành 

  γi: trọng số gắn với Xi  

  εi: sai số phần dư 

 Nguồn: Roy S. và cộng sự, 2012 

 Như đã phân tích trong phần lý thuyết, vốn xã hội là biến cấu thành, bao gồm 2 khía 
cạnh: cấu trúc (mạng lưới) và tri nhận (lòng tin). Đặc điểm mạng lưới và lòng tin, các biến tiềm 
ẩn, có thể đo lường thông qua các chỉ báo là nguyên nhân hoặc kết quả của hai biến này như 
được thể hiện trong bảng 1. Trong nghiên cứu này, mô hình đại diện được lựa chọn để đo lường 
đặc điểm mạng lưới và lòng tin. Hình 1 thể hiện mô hình đo lường đa cấp biến vốn xã hội 
(hierarchical model).  

3. Phương pháp nghiên cứu 

 Phương pháp nghiên cứu bao gồm nghiên cứu định tính sơ bộ và nghiên cứu định lượng. 
Nghiên cứu định tính sơ bộ dựa trên nền tảng các nghiên cứu trước kết hợp với thảo luận nhóm 
để khám phá cấu trúc mạng lưới và xác định thang đo tối ưu. Khảo sát thử được tiến hành để 
xác nhận thang đo tối ưu và đảm bảo tính nhất quán trong cách hiểu mạng lưới vì các nghiên 
cứu trước đây thường bỏ qua các tổ chức/mạng lưới truyền thống, một đặc điểm khá phổ biến 
ở các nước đang phát triển (Narayan & Cassidy,2001) 

3.1 Dữ liệu nghiên cứu 

 Nghiên cứu tiến hành khảo sát số liệu sơ cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là vùng 
kinh tế trọng điểm phía Nam, là một trong hai trung tâm kinh tế và văn hoá của cả nước, là 
điểm đến hấp dẫn của người di cư nội địa Việt Nam (Anh, 2013) với tỷ suất nhập cư luôn cao 
hơn cả nước (Tổng cục thống kê, 2014). Nghiên cứu sử dụng bảng hỏi cấu trúc với những câu 
hỏi đóng để phát huy các lợi thế như độ đồng nhất của câu trả lời và dễ xử lý số liệu (Babbie, 
2001). Bảng 3 thể hiện tóm tắt bộ câu hỏi được dùng để đo lường vốn xã hội của lao động di 
cư đến Thành phố Hồ Chí Minh. 
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Hình 1.Mô hình đo lường đa cấp biến vốn xã hội 
 

 Với mục tiêu xây dựng chỉ số đo lường vốn xã hội của lao động di cư đến Thành phố 
Hồ Chí Minh nhằm phục vụ cho các nghiên cứu vi mô về tác động của vốn xã hội, đối tượng 
khảo sát trong nghiên cứu là i) những người trong độ tuổi từ 18-55 (đây cũng là độ tuổi lao 
động ở Việt Nam) ii) đang sống và làm việc tại thành phố từ 6 tháng đến 10 năm (tiêu chí về 
thời gian này đảm bảo cho người di cư có thời gian trải nghiệm cuộc sống tại thành phố) và iii) 
nơi sinh ra và lớn lên(0-dưới 18 tuổi) không phải là Thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là tiêu 
chí được các cuộc điều tra quốc gia cũng như các nghiên cứu, khảo sát có liên quan đến di cư 
nội địa ở Việt Nam áp dụng (Anh, 2013) 

 

Bảng 3.Khung đo lường vốn xã hội 
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Mã số Các loại vốn xã hội và câu hỏi đo lường Nguồn tham khảo 
Loại vốn 

xã hội 
Câu hỏi 

Bond Mạng 
lưới gắn 
kết 

1.Đánh giá mức độ thường xuyên liên 
lạc với mạng lưới truyền thống (MLTT) 
2. Đánh giá mức độ tâm sự với MLTT 
3. Cho/ nhận sự trợ giúp từ MLTT 

Hanifan,1916 

Wang và cộng sự, 2013 

Bolink Mạng 
lưới gắn 
kết-kết 
nối 

1. Tham gia sinh hoạt tôn giáo 
2. Cho/nhận sự trợ giúp từ tổ chức tôn 

giáo 

Putnam,1993 

Baum & Ziersch, 2003 

Flap,2002 

Brid Mạng 
lưới bắc 
cầu nối 

1. Tham gia sinh hoạt các hội, nhóm, 
câu lạc bộ mang tính văn hoá (VH), 
giải trí (GT) 

2. Cho/nhận sự trợ giúp từ các tổ chức 
này 

Wang và cộng sự,2013 

Flap,2002 

Baum & Ziersch, 2003 

Bridlink Mạng 
lưới bắc 
cầu nối-
kết nối 

1. Tham gia sinh hoạt từ các hội, tổ 
chức, đoàn thể kinh tế (KT), chính 
trị (CT) 

2. Cho/nhận sự trợ giúp từ các tổ chức 
này  

Wang và cộng sự,2013 

Flap,2002 

Baum & Ziersch, 2003 

Partrust Lòng tin 
cụ thể 

1. Đánh giá mức độ tin tưởng vào các 
cá nhân thuộc MLTT 

2. Mối quan hệ cá nhân là công cụ 
quan trọng nhất giúp đạt mục tiêu 
mong muốn 

3. Mối quen biết cá nhân quan trọng 
hơn văn bản, hợp đồng 

Wang, 2013 

Baum & Ziersch, 2003 

Chen &Lu, 2007 

Gentrust Lòng tin 
tổng quát 

1. Tin rằng sẽ được giúp đỡ khi gặp khó 
khăn 

2. Nếu sẵn lòng giúp đỡ mọi người thì 
khi gặp khó khăn sẽ có người khác 
giúp đỡ  

3. Đánh giá mức độ tin tưởng vào 
người không quen biết 

Chen & Lu ,2007 

Naef & Schupp, 2009 

 

 
Nguồn: tác giả đề xuất dựa trên lược khảo lý thuyết 

3.2 Kỹ thuật phân tích số liệu 
3.2.1 Phân tích nhân tố khám phá (EFA) 

 Như đã trình bày, vốn xã hội là một biến phụ thuộc vào hoàn cảnh. Chính vì vậy, số lượng 
cũng như bản chất của từng nhân tố cấu thành biến này là vấn đề cần phải khám phá. Theo Hair 
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& các cộng sự (2014), EFA được áp dụng khi nhà nghiên cứu cần có ý tưởng về các biến đo 
lường (measurement items) cấu thành nên các biến không quan sát được (latent factors). Hạn 
chế khi sử dụng phương pháp EFA là mang tính chủ quan (các nhà nghiên cứu khác nhau có 
thể tìm thấy các kết quả khác nhau), không có kiểm định thống kê xác thực (definite statistical 
test) bởi vì không có tiêu chí để kiểm định (William & các cộng sự,2010) Chính vì vậy, nhà 
nghiên cứu cần phải suy nghĩ có hệ thống, cố gắng đánh giá khách quan đối với việc xây dựng, 
rút gọn (reduction) nhân tố và các biến không quan sát được (Henson &Roberts,2006).  

3.2.2 Mô hình hồi quy cấu trúc (PLS-SEM)  

 Để xây dựng chỉ số vốn xã hội đa cấp, mô hình SEM được áp dụng. Có hai kỹ thuật 
phân tích được áp dụng trong mô hình SEM, đó là CB-SEM và PLS-SEM. Theo Hair và các 
cộng sự (2014), từ những năm 2000, số nghiên cứu sử dụng PLS-SEM được công bố tăng lên 
theo cấp số nhân vì PLS-SEM có những ưu điểm vượt trội so với CB-SEM trong các tình huống 
sau: quy mô mẫu nhỏ, dữ liệu không phân phối chuẩn (non-normality data set), các mô hình 
phức tạp với nhiều chỉ báo, đặc biệt là mô hình cấu thành. 

4. Kết quả nghiên cứu  
4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 

 Nghiên cứu tiến hành khảo sát lao động di cư đến Thành phố Hồ Chí Minh với 500 
bảng câu hỏi chính thức được phát ra. Tỷ lệ trả lời đạt 90%,với450 phiếu được thu về. Sau khi 
rà soát, có31 phiếu không đạt yêu cầu nên bị loại, còn lại 419 phiếu được sử dụng cho phân 
tích trong nghiên cứu này.Tỷ lệ nam và nữ trong nghiên cứu gần bằng nhau, cụ thể là 50,1% 
nam và 49,9% nữ; Tỷ lệ cótôn giáo: 42,8%; Nơi sinh miền Bắc: 10,5%, miền Trung và Tây 
Nguyên: 33,4%, miền Nam: 56,1%;Độ tuổi dưới 30: 53%, từ 30-40: 30% và trên 40: 17%; Học 
vấn dưới lớp 12:4,8%;từ lớp 12 đến trung cấp, cao đẳng: 30,8%; đại học: 39,1%; sau đại học: 
25,3%. 

4.2 Đánh giá chỉ số vốn xã hội 
4.2.1 Độ tin cậy của thang đo 

 Hệ số Cronbach’s alpha và hệ số tương quan biến tổng (item-to-total correlation) là các 
tiêu chí được sử dụng để kiểm tra độ tin cậy của thang đo trong phân tích EFA. Hệ số alpha 
cao thể hiện sự tương quan cao giữa các biến đo lường và ngược lại. Hệ số tương quan biến 
tổng dùng để loại các biến rác nếu việc loại này có cơ sở lý thuyết và giúp tăng đáng kể hệ số 
Cronbach’s alpha của nhân tố.Theo quy tắc theo kinh nghiệm, ngưỡng tối thiểu đối với hệ số 
Cronbach’s alpha là 0.7 và hệ số tương quan biến tổng là 0.5 (Hair &các cộng sự, 2014).  

 Sau khi kiểm tra độ tin cậy thang đo, kết quả nghiên cứu bao gồm 18 biến quan sát, đo 
lường 6 khái niệm. Cronbach’s alpha tốt, dao động từ 0,737 đến 0,909, các hệ số tương quan 
biến tổng đều trên 0,5. Bảng 4 thể hiện kết quả Cronbach’s alpha. 

 
Bảng 4. Kết quả Cronbach’s alpha của nghiên cứu 

STT Thang đo Số biến quan sát Cronbach’s alpha 
1 Mạng lưới gắn kết  04 0,799 
2 Mạng lưới gắn kết-kết nối 03 0,888 
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3 Mạng lưới bắc cầu nối 03 0,909 
4 Mạng lưới bắc cầu nối-kết nối 03 0,889 
5 Lòng tin cụ thể 03 0,758 
6 Lòng tin tổng quát 02 0,737 

 
4.2.2 Phân tích EFA 

 Một trong những công việc quan trọng cần làm đầu tiên là đánh giá sự thích hợp của 
mô hình EFA đối với ứng dụng và dữ liệu thực tế nghiên cứu.  Thước đo KMO (Kaiser – Meyer 
– Olkin) được sử dụng để kiểm định tính thích hợp của mô hình EFA (adequacy of the sample 
size). Để mô hình phân tích nhân tố khám phá là thích hợp cho dữ liệu thực tế, trị số KMO phải 
thỏa mãn điều kiện: 0,5<KMO<1. Kaiser (1974) đề nghị KMO >= 0,9: rất tốt (marvelous); 
KMO >=0,8: tốt (meritorious); KMO >= 0,7: được (middling); KMO >= 0,6 tạm được 
(mediocre); KMO >= 0,5 xấu (miserable); và KMO<= 0,5: không chấp nhận được 
(unacceptable). Tiếp theo, kiểm định Bartlett (Bartlett’s test of sphericity) được sử dụng để 
đánh giá phạm vi mà các biến quan sát có tương quan với nhau trong một thang đo (nhân tố). 
Kiểm định Bartlett có ý nghĩa thống kế (sig<0,05) hàm ý rằng các biến quan sát có tương quan 
tuyến tính với nhân tố đại diện (Hair & các cộng sự, 2014). Chỉ số phương sai trích (% 
cumulative variance) đánh giá mức độ giải thích của các biến quan sát đối với nhân tố. Trị số 
phương sai trích nhất thiết phải trên 50% (Hair et al, 2014). 

 Theo Hair và các cộng sự (2014), hệ số tải nhân tố càng lớn thì càng thể hiện vai trò 
quan trọng trong ma trận nhân tố. Xét ở tiêu chí có ý nghĩa thực tiễn (practical significance), 
hệ số tải nhân tố trong phạm vi từ +/- 0,3 đến +/-0,4 là đạt mức tối thiểu để giải thích cấu trúc 
trong khi mức từ +/- 0,5 trở lên được xem là có ý nghĩa thực tiễn. Comrey (1973) đưa ra tiêu 
chí khá, tốt, rất tốt và tuyệt vời ứng với các hệ số tải nhân tố 0,45-0,54; 0,55-0,62; 0,63-0,7 và 
trên 0,7. Ngoài ra, Costello và Osborne (2005) cũng lưu ý là nhân tố có số biến đo lường dưới 
3 thì hệ số tải nhân tố cần trên 0,5. 

 Kết quả EFA ở bảng 5 cho thấy hệ số KMO =0,732 , tổng phương sai trích 67,4 nên 
EFA là phù hợp. Kết quả EFA trong bảng 5 cho ra 6 nhân tố phân biệt, bộ dữ liệu phù hợp để 
tiến hành phân tích PLS-SEM. 
 
 4.2.3 Phân tích PLS-SEM 
 
 Nghiên cứu sử dụng gói PLSPM trong R để ước lượng mô hình, bao gồm các chỉ báo 
đại diện và chỉ báo cấu thành. Đối với các chỉ báo đại diện, tính đơn hướng (unidimensionality), 
giá trị hội tụ (convergent validity) và phân biệt (discriminant validity) cần được kiểm tra 
(Sanchez, 2013).   

Bảng 5.Kết quả phân tích EFA 
 

 Factor 
1 2 3 4 5 6 



	 9	

Brid2 .938      
Brid1 .923      
Brid3 .897      
Brid_link2  .906     
Brid_link3  .899     
Brid_link1  .878     
Bond_link1   .941    
Bond_link3   .879    
Bond_link2   .823    
Bond1    .779   
Bond2    .737   
Bond3    .694   
Bond4    .608   
Part_tr3     .795  
Part_tr2     .746  
Part_tr1     .617  
Gel_tr2      .820 
Gen_trt1      .692 

 
 Tính đơn hướng được đánh giá thông qua 3 tiêu chí: 1) Cronbach’s alpha, 2) Dillon-
Goldstein’s rho và 3) eigenvalue của ma trận tương quan. Cronbach’s alpha phản ánh mức độ 
chỉ báo đo lường biến tiềm ẩn. Dillon-Goldstein’s rho phản ánh phương sai của tổng các biến 
trong chỉ báo. Theo quy tắc kinh nghiệm, chỉ báo có tính đơn hướng khi hai tiêu chí này có giá 
trị trên 0,7 (Sanchez, 2013). Ngoài ra, eigenvalue đầu tiên lớn hơn 1 và eigenvalue thứ 2 nhỏ 
hơn 1 cũng là thông số phản ánh tính đơn hướng của chỉ báo. 

 Theo Hair & các cộng sự (2014), giá trị hội tụ được kiểm tra thông qua hệ số tải nhân 
tố và bình phương hệ số tải nhân tố. Theo quy tắc kinh nghiệm, hệ số này phải từ 0,708 trở lên 
để bình phương của nó, tức là phương sai trích, đạt giá trị 0,5. 

 Đối với giá trị phân biệt, phương sai trích của mỗi biến tiềm ẩn phải lớn hơn bình 
phương hệ số tải với biến tiềm ẩn khác (tiêu chí Fornell-Larcker) hay hệ số tải nhân tố của chỉ 
báo phải lớn nhất trong ma trận hệ số tương quan chéo (Sanchez, 2013). 

 Kết quả mô hình đo lường đại diện của nghiên cứu được thể hiện trong bảng 6thoả mãn 
tính đơn hướng, các hệ số cronbach’s alpha từ 0,73-0,94; Dillon-Goldstein’s rho từ 0,88 -
0,96;Cả hai hệ số này đều lớn hơn 0,7; Eigenvalue thứ 1 từ 1,5 -2,6, lớn hơn 1 và Eigenvalue 
thứ 2 từ 0,17- 0,66, nhỏ hơn 1 

 

Bảng 6. Kết quả kiểm định tính đơn hướng của mô hình đo lường đại diện 

 C.alpha DG.rho Eig.1st Eig.2nd 
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Mạng lưới bắc cầu nối (Brid) 0.9410026 0.9621671 2.683466 0.1795738 

Mạng lưới bắc cầu nối- kết 
nối (Brid_link) 

0.9212561  0.9501357  2.591936  0.2274695 

Mạng lưới gắn kết-kết nối 
(Bond_link) 

0.9120014  0.9446598  2.551677  0.2791829 

Mạng lưới gắn kết (Bond) 0.7991892  0.8693100  2.499347  0.6602927 

Lòng tin cụ thể (Part_tr) 0.7623070  0.8633389  2.034607  0.5429089 

Lòng tin tổng quát (Gen_tr) 0.7368930  0.8837408  1.583397  0.4166028 

 Giá trị hội tụ và phân biệt của mô hình đo lường được thể hiện trong bảng 7 cũng đạt 
yêu cầu khi hệ số tải nhân tố từ 0,74-0,95 (lớn hơn 0,7) và hệ số tải của chỉ báo lớn nhất trong 
ma trận hệ số tương quan chéo  

Bảng 7. Ma trận hệ số tải nhân tố 

 Bond_link Brid Brid_link Bond Part_tr Gen_tr 

Bond_link1 0.931367674   0.026411317 -0.16767580 -0.05349173   0.04450031 -0.005621986 

Bond_link3 0.918750356   0.045562034 -0.14894071 -0.04044641   0.05455979   0.003041734 

Bond_link2 0.915261295   0.070523444 -0.12234033 -0.03230899   0.09300471 -0.015443004 

Brid1 0.056997914   0.954733715   0.28413976   0.10148819   0.12640353   0.110581234 

Brid3 0.024114117   0.937197427 0.23471627 0.05870127 0.07596848 0.085166416 

Brid2 0.069770283   0.945212977   0.20189584   0.06116467   0.10945653 0.068629125 

Brid_link1 -0.176303228   0.185148205   0.91635162   0.13047705   0.16046496   0.020027790 

Brid_link3 -0.139419089   0.255706240   0.93375867   0.14039869   0.18679107   0.052033507 

Brid_link2 -0.124944104   0.266738881   0.93811461   0.12668176   0.15796573 -0.015852840 

Bond4 -0.002133267   0.002166634 0.03425251 0.70916219 0.23595999 0.292470531 

Bond2 -0.017572589   0.013790831   0.08935739   0.80517878   0.26007653   0.318845460 

Bond1 -0.055913803   0.031830530   0.07714350   0.80487641   0.24760114   0.283206575 

Bond3 -0.054851226   0.158211694   0.20516150   0.82857404   0.29509222   0.293319783 

Part_tr3 0.048805021   0.090289638 0.09572518 0.27338272 0.84238298 0.137347277 
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Part_tr2 0.063749056   0.065870029   0.12579005   0.26610071   0.84862655   0.180831138 

Part_tr1 0.064862169   0.122253738   0.23871495   0.28455006   0.77724982   0.076240879 

Gen_tr1 0.023982758   0.045983996   0.01197033   0.33336864   0.14097585   0.889078772 

Gen_tr2 -0.036149196   0.120830602   0.02351050   0.33256693   0.14897943   0.890468080 

 Đối với mô hình cấu thành, các chỉ báo không có tương quan với nhau. Vì vậy, các tiêu 
chí đánh giá đối với mô hình đại diện không phù hợp cho mô hình cấu thành. Thay vào đó, 
trọng số (weights) là tiêu chí thể hiện sự đóng góp tương đối của mỗi chỉ báo. Trong mô hình 
cấu thành, trọng số thường thấp hơn hệ số tải nhân tố (Hair và các cộng sự, 2014). Để kiểm tra 
xem các chỉ báo cấu thành có thực sự góp phần vào việc hình thành biến tiềm ẩn, quy trình 
bootstrapping cần được thực hiện.  

Bảng 8. Kết quả bootstrapping mô hình cấu thành 

 Trọng số gốc 
(Original) 

Trọng số trung 
bình boot 

(Mean.boot) 

Sai số chuẩn 

(Std.Error) 

Perc.025 Perc.975 

Bond_link_ score 0.2985592  0.2980421  0.017658869  0.2617721  0.3330157 

Brid_score 0.5267437  0.5272562  0.021614964  0.4836860  0.5691201 

Brid_link_score 0.5744865  0.5761586  0.020798271  0.5341400  0.6140639 

Bond_score 0.3501553  0.3500442  0.018800188  0.3113831  0.3881876 

Part_tr_score 0.6409053  0.6417160  0.017814587  0.6073044  0.6758882 

Gen_tr_score 0.6713823  0.6702743  0.020424074  0.6333270  0.7140935 

Struc_score 0.7904673  0.7916893  0.025829287  0.7427481  0.8393635 

Cog_score 0.8824720  0.8834397  0.032310226  0.8249555  0.9488638 

 Kết quả ở bảng 8 cho thấy trong nghiên cứu này, các trọng số được tính từ biến tiềm ẩn 
bậc 1 lên các biến tiềm ẩn bậc 2, tiếp đó góp phần vào chỉ số vốn xã hội. Tất cả 6 chiều đều 
phù hợp vì chúng đóng góp có ý nghĩa vào chỉ số vốn xã hội.Hình 2 trình bày tóm tắt kết quả 
chỉ số đo lường vốn xã hội của lao động di cư đến Thành phố Hồ Chí Minh 
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Hình 2. Kết quả mô hình đo lường chỉ số vốn xã hội 

 Để đảm bảo kết quả có ý nghĩa thống kê, kết quả ước lượng của mô hình ban đầu được 
sử dụng cho phân tích bootstrapping. Việc lấy mẫu lại (resampling) là chiến lược phù hợp để 
kiểm định giá trị mô hình trong thực tiễn. Bootstrapping chính là kỹ thuật lấy mẫu lại bằng 
phương pháp thay thế. Kết quả bootstrapping cho thấy trọng số gốc khác có ý nghĩa với trọng 
số trung bình của bootstrapping vì tất cả các trọng số này đều nằm trong khoảng độ tin cậy 
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95%. Điều này cho thấy tính vững (robustness) của các trọng số được ước lượng (xem bảng 
8).  

 Kết quả kiểm định mô hình cho thấy chỉ số đo lường vốn xã hội của lao động di cư đến 
Thành phố Hồ Chí Minh là một chỉ số tổng hợp, bao gồm 2 chiều: cấu trúc và tri nhận. Chiều 
cấu trúc bao gồm 4 khía cạnh: mạng lưới gắn kết, mạng lưới gắn kết-kết nối, mạng lưới bắc 
cầu nối, mạng lưới bắc cầu nối-kết nối; chiều tri nhận bao gồm 2 khía cạnh: lòng tin cụ thể và 
lòng tin tổng quát. Nghiên cứu thử đã giúp loại biến rác nên kết quả nghiên cứu chính thức 
thoả mãn các kiểm định. Nhìn chung, mô hình mô tả dữ liệu khá tốt.  

5. Kết luận 

 Chỉ số vốn xã hội của lao động di cư đến Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm 2 khía cạnh: 
mạng lưới và lòng tin. Ưu điểm của chỉ số tổng hợp này là giúp cho biến vốn xã hội tiềm ẩn, 
đa chiều trở nên quan sát và đo lường được thông qua việc tập trung vào những thành phần 
quan trọng của biến. Kết quả này khá tương đồng với lý thuyết và các kết quả nghiên cứu trước. 
Điều này thể hiện tính giá trị của chỉ số.  

 Trong nghiên cứu này, chỉ số tích hợp cho thấy lòng tin quan trọng hơn mạng lưới. 
Điều này góp phần khẳng định vai trò nền tảng của lòng tin trong lý thuyết về vốn xã hội. 
Ngoài ra, việc phân loại vốn xã hội theo chức năng trong nghiên cứu phù hợp với ngữ cảnh 
Việt Nam khi thứ bậc gắn với mối liên hệ mạnh lẫn yếu, hình thành nên mạng lưới gắn kết-kết 
nối và bắc cầu nối-kết nối bên cạnh mạng lưới gắn kết và bắc cầu nối. Đây là nền tảng cho các 
nghiên cứu vi mô ở Việt Nam đi sâu vào phân tích tác động của từng loại vốn xã hội nhằm phát 
huy mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu cực của vốn xã hội bởi vì vốn xã hội cũng có những tác 
động tiêu cực: loại trừ người ngoài, đòi hỏi thái quá với thành viên nhóm, hạn chế tự do cá 
nhân, và các chuẩn mực hạ thấp để cào bằng (Portes,1998). 

 Tuy nhiên, vốn xã hội là biến phụ thuộc vào ngữ cảnh (Krishna và Uphoff, 2002). Các 
nhóm đối tượng khác nhau có thể trải nghiệm vốn xã hội khác nhau. Do đó, việc tìm hiểu quan 
điểm về vốn xã hội từ các nhóm đối tượng lao động di cư khác nhau là rất quan trọng. Mặc dù 
kết quả nghiên cứu này đã góp phần làm sáng tỏ vốn xã hội của lao động di cư từ nông thôn 
đến Thành phố Hồ Chí Minh nhưng kết quả nghiên cứu sẽ hoàn thiện và thuyết phục hơn nếu 
phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính được sử dụng đồng thời trong nghiên cứu 
này. 
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