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MỞ ĐẦU 

    Tiền lương luôn là một vấn đề thời sự nóng bỏng trong đời sống xã hội và sản xuất 

không chỉ ở nước ta mà cả ở tất cả các nước khác trên thế giới vào mọi quá trình phát 

triển xã hội. Tiền lương là khoản thu nhập đối với mỗi người lao động và nó có ý nghĩa 

hết sức quan trọng, ngoài đảm bảo tái sản xuất sức lao động, tiền lương còn giúp người 

lao động yêu nghề, tận tâm với công việc, hăng hái tham gia sản xuất. Tất cả mọi chi tiêu 

trong gia đình cũng như ngoài xã hội đều xuất phát từ tiền lương từ chính sức lao động 

của họ bỏ ra. Vì vậy tiền lương là khoản thu nhập không thể thiếu đối với người lao động. 

Để có một mức lương ở mức cao nhất chúng ta cùng tìm hiểu những nhân tố ảnh hưởng 

đến nó. Liệu có phải chỉ dựa vào trình độ học vấn để đưa ra mức lương cho người lao 

động hay không?  Để hiểu rõ những nhân tố tác động tới tiền lương như thế nào hãy cùng 

nhóm chúng em nghiên cứu cụ thể vấn đề này. Việc quan tâm đến những yếu tố ảnh 

hưởng đến mức lương sẽ giúp chúng ta có những định hướng ngay từ bây giờ để giúp 

nâng cao mức tiền lương trong tương lai. 

Có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến mức lương hiện nay như bậc học, tuổi tác, kinh 

nghiệm,… liệu yếu tố nào ảnh hưởng nhiều nhất và ảnh hưởng như thế nào? Để trả lời 

những câu hỏi trên nhóm chúng em đã tiến hành chọn file engin để nghiên cứu nhằm giúp 

các bạn sinh viên có cách nhìn tổng quan hơn về thực trạng đó. 

Nhóm chúng em gồm 5 thành viên: 

1. Đoàn Minh Vương MSSV: 1113310121 

2. Phí Ngọc Tuấn  MSSV: 1113310084 

3. Nguyễn Doãn Nam MSSV: 1113310051 

4. Nguyễn Văn Tuấn MSSV: 1113310064 

5. Lê Hoàng Đồng MSSV: 1113320273 

Trong quá trình làm nhóm, chúng em đã cố gắng để có bài tiểu luận tốt nhất nhưng 

chắc chắn không tránh khỏi những sai sót, kính mong được cô góp ý để nhóm chúng em 

có thể hoàn thiện hơn bản báo cáo này. 

Chúng em xin chân thành cảm ơn cô! 
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NỘI DUNG 

I. Mô tả dữ liệu 

1. Tổng quan 

Sau khi xem xét ý nghĩa các biến trong file engine.dta, nhóm chúng em quyết định 

chọn mô hình để phân tính hồi quy gồm các biến như sau: 

 Biến phụ thuộc: wage 

 Các biến độc lập: 

 X1: swage 

 X2: exper 

 X3: pexper 

 X4: male 

 X5: educ 

 X6: mleeduc 

Dưới đây là kết quả thu được khi tiến hành mô tả biến phụ thuộc và các biến độc lập 

trên bằng lệnh des: 

. des wage swage exper pexper male educ mleeduc 

 

              storage  display     value 

variable name   type   format      label      variable label 

------------------------------------------------------------------------------
wage            long   %12.0g                 monthly salary, Thai baht 

swage           long   %12.0g                 starting wage 

exper           byte   %8.0g                  years on current job 

pexper          byte   %8.0g                  previous experience 

male            byte   %8.0g                  =1 if male 

educ            byte   %8.0g                  highest grade completed 

mleeduc         byte   %9.0g                  male*educ 

Tên biến 
Định dạng 

hiển thị 
Đơn vị 

tính 
Ý nghĩa biến 

Wage %12.0g Baht Lương theo tháng, đơn vị: Thai Baht 
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Sau đó, ta sử dụng lệnh sum để tiếp tục mô tả các biến trên: 

. sum wage swage exper pexper male educ mleeduc 

 

    Variable |       Obs        Mean    Std. Dev.       Min        Max 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        wage |       403    34683.44    17041.55      15900     103750 

       swage |       403    17158.03    7628.794       9750      60000 

       exper |       403    13.51365    1.751101          6         17 

      pexper |       403    11.31017    10.47601          0         40 

        male |       403     .528536    .4998055          0          1 

-------------+-------------------------------------------------------- 

        educ |       403    13.73201    2.774734          8         20 

     mleeduc |       403    7.945409    7.758609          0         20 

Dựa theo kết quả trên, ta có bảng tổng hợp sau: 

Biến Số quan sát 
Giá trị 

trung bình 
Độ lệch 
chuẩn 

Giá trị nhỏ 
nhất 

Giá trị lớn 
nhất 

Wage 403 34683.44 17041.55 15900 103750 

Swage 403 17158.03 7628.794 9750 60000 

Exper 403 13.51365 1.751101 6 17 

Pexper 403 11.31017 10.47601 0 40 

Male 403 0.528536 0.4998055 0 1 

Swage %12.0g Baht Lương khởi điểm 

Exper %8.0g Năm Số năm kinh nghiệm cho công việc hiện tại 

Pexper %8.0g Năm Số năm kinh nghiệm trước đó 

Male %8.0g  
=1 nếu là nam 
=0 nếu là nữ 

Educ %8.0g 
Năm 
học 

Trình độ học vấn 

Mleeduc %9.0g  Biến tương tác giữa giới tính và trình độ học vấn 
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Educ 403 13.73201 2.774734 8 20 

Mleeduc 403 7.945409 7.758609 0 20 

2. Mô tả chi tiết các biến trong mô hình 

Để mô tả chi tiết các biến đã chọn, ta sử dụng lệnh tab đối với từng biến: 

a) Tiền lương 

. tab wage 

 

    monthly | 

    salary, | 

  Thai baht |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

      15900 |          1        0.25        0.25 

      16200 |          4        0.99        1.24 

      16350 |          2        0.50        1.74 

      16800 |          1        0.25        1.99 

      17100 |          2        0.50        2.48 

      17400 |          1        0.25        2.73 

      17700 |          1        0.25        2.98 

      18150 |          2        0.50        3.47 

      18450 |          1        0.25        3.72 

      18750 |          1        0.25        3.97 

      19200 |          1        0.25        4.22 

      19650 |          7        1.74        5.96 

      19800 |          1        0.25        6.20 

      19950 |          2        0.50        6.70 

      20100 |          2        0.50        7.20 

      20400 |          5        1.24        8.44 

      20550 |          1        0.25        8.68 

      20700 |          2        0.50        9.18 

      20850 |          6        1.49       10.67 

      21000 |          2        0.50       11.17 

      21150 |          1        0.25       11.41 

      21300 |          4        0.99       12.41 

      21450 |          1        0.25       12.66 

      21600 |          2        0.50       13.15 
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      21750 |          2        0.50       13.65 

--more— 

Mức lương dao động trong khoảng 15900-103750 Baht/tháng, trong đó mức lương 

phổ biến nhất là 24450 Baht/tháng, chiếm 1.99%, mức lương phổ biến tiếp theo là 19650 

Baht/tháng và 28500 Baht/tháng đều chiếm 1.74%. 

b) Lương khởi điểm 

. tab swage 

 

   starting | 

       wage |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

       9750 |          5        1.24        1.24 

      10050 |          1        0.25        1.49 

      10200 |         17        4.22        5.71 

      10500 |          2        0.50        6.20 

      10950 |         15        3.72        9.93 

      11100 |          3        0.74       10.67 

      11225 |          1        0.25       10.92 

      11250 |         31        7.69       18.61 

      11400 |          1        0.25       18.86 

      11550 |          5        1.24       20.10 

      12000 |         18        4.47       24.57 

      12150 |          1        0.25       24.81 

      12300 |          1        0.25       25.06 

      12450 |          4        0.99       26.05 

      12750 |         12        2.98       29.03 

      12900 |          1        0.25       29.28 

      13050 |          4        0.99       30.27 

      13200 |          3        0.74       31.02 

      13350 |          1        0.25       31.27 

      13500 |         25        6.20       37.47 

      13800 |          3        0.74       38.21 

      13950 |          5        1.24       39.45 

      14100 |          3        0.74       40.20 

      14250 |         15        3.72       43.92 

      14400 |          2        0.50       44.42 

      14700 |          1        0.25       44.67 
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--more— 

Lương khởi điểm thấp nhất là 9750 Baht/tháng, cao nhất là 60000 Baht/tháng. Lương 

khởi điểm phổ biến nhất là 15750 Baht/tháng (10.17%), tiếp theo là các mức lương 15000 

Baht/tháng (8.68%) và 11250 Baht/tháng (7.69%). 

c) Số năm kinh nghiệm cho công việc hiện tại 

. tab exper 

 

   years on | 

current job |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

          6 |          1        0.25        0.25 

         11 |         53       13.15       13.40 

         12 |         86       21.34       34.74 

         13 |         54       13.40       48.14 

         14 |         91       22.58       70.72 

         15 |         56       13.90       84.62 

         16 |         45       11.17       95.78 

         17 |         17        4.22      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |        403      100.00 

Số năm kinh nghiệm trong công việc hiện tại ít nhất là 6 năm, nhiều nhất là 17 năm. 

Số năm làm việc xuất hiện nhiều nhất là 14 năm với 91 quan sát chiếm 22.58%; số năm 

làm việc xuất hiện ít nhất là 6 năm, chỉ với 1 quan sát chiếm 0.25%. 

d) Số năm kinh nghiệm trước đó 

. tab pexper 

 

   previous | 

 experience |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

          0 |         32        7.94        7.94 

          1 |         38        9.43       17.37 

          2 |         27        6.70       24.07 

          3 |         30        7.44       31.51 

          4 |         16        3.97       35.48 

          5 |         12        2.98       38.46 
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          6 |         15        3.72       42.18 

          7 |         11        2.73       44.91 

          8 |         22        5.46       50.37 

          9 |         16        3.97       54.34 

         10 |         17        4.22       58.56 

         11 |         11        2.73       61.29 

         12 |         14        3.47       64.76 

         13 |         12        2.98       67.74 

         14 |         12        2.98       70.72 

         15 |          9        2.23       72.95 

         16 |          4        0.99       73.95 

         17 |          9        2.23       76.18 

         18 |          4        0.99       77.17 

         19 |          4        0.99       78.16 

         20 |          4        0.99       79.16 

         21 |          8        1.99       81.14 

         22 |          7        1.74       82.88 

         23 |          7        1.74       84.62 

         24 |          3        0.74       85.36 

         25 |          6        1.49       86.85 

--more-- 

Số năm kinh nghiệm trước đó nằm trong khoảng từ 0 đến 40 năm, trong đó 1 năm 

kinh nghiệm có số quan sát lớn nhất với 38 quan sát (9.34%); 35 năm là số năm kinh 

nghiệm có số quan sát ít nhất chỉ với 1 quan sát (0.25%). 

e) Giới tính 

. tab male 

 

 =1 if male |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

          0 |        190       47.15       47.15 

          1 |        213       52.85      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |        403      100.00 

Biến male = 1 nếu là nam có 213 lần xuất hiện, chiểm 52.85%.  

Biến male = 0 nếu là nữ có 190 lần xuất hiện, chiếm 47.15%. 

f) Trình độ học vấn 
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. tab educ 

 

    highest | 

      grade | 

  completed |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

          8 |         32        7.94        7.94 

         12 |        166       41.19       49.13 

         14 |          6        1.49       50.62 

         15 |        103       25.56       76.18 

         16 |         48       11.91       88.09 

         17 |          8        1.99       90.07 

         18 |          9        2.23       92.31 

         19 |         29        7.20       99.50 

         20 |          2        0.50      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |        403      100.00 

Trình độ học vấn có tần số cao nhất là lớp 12 với 166 quan sát, chiếm 41.19% , thấp 

nhất là 20 năm, chỉ có 0.5%. 

g) Biến tương tác giữa giới tính và trình độ học vấn 

. tab mleeduc 

 

  male*educ |      Freq.     Percent        Cum. 

------------+----------------------------------- 

          0 |        190       47.15       47.15 

          8 |         10        2.48       49.63 

         12 |         39        9.68       59.31 

         14 |          6        1.49       60.79 

         15 |         79       19.60       80.40 

         16 |         31        7.69       88.09 

         17 |          8        1.99       90.07 

         18 |          9        2.23       92.31 

         19 |         29        7.20       99.50 
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         20 |          2        0.50      100.00 

------------+----------------------------------- 

      Total |        403      100.00 

Biến tương tác giữa giới tính và trình độ học vấn nhận giá trị từ 0 đến 20, trong đó giá 

trị male*educ = 0 có tần số lớn nhất là 190, giá trị male*educ = 20 có tần số nhỏ nhất là 2. 

II. Mô hình hồi quy và phân tích hồi quy 

1. Hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu 

Hàm hồi quy tổng thể (PRF) biểu diễn mối liên hệ giữa biến phụ thuộc wage (tiền 

lương hàng tháng) với các biến độc lập swage, exper, pexper, male, educ và 

mleeduc như sau: 

Wage = �� + ��� * swage + �� * exper + �� * pexper + �� * male + �� * educ + �� 

* mleeduc + 	
 

Hàm hồi quy mẫu tương ứng (SRF): 

���� ����� + ��� * swage + ��� * exper + ��� * pexper + ��� * male + ��� * educ + 

��� * mleeduc 

2. Bảng tương quan và mối quan hệ tương quan giữa các biến 

Dùng lệnh corr để biểu diễn mỗi quan hệ tương quan giữa các biến, ta có bảng tương 

quan dưới đây: 

. corr wage swage exper pexper male educ mleeduc 

(obs=403) 

 

             |     wage    swage    exper   pexper     male     educ  mleeduc 

-------------+--------------------------------------------------------------- 

        wage |   1.0000 

       swage |   0.8837   1.0000 

       exper |  -0.0332  -0.1029   1.0000 

      pexper |  -0.0447   0.1276   0.0309   1.0000 

        male |   0.5069   0.5240  -0.0466   0.1287   1.0000 

        educ |   0.6992   0.6997  -0.0530  -0.0688   0.4970   1.0000 

     mleeduc |   0.6238   0.6435  -0.0655   0.0932   0.9684   0.6552   1.0000 
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-       Hệ số tương quan giữa biến wage và swage là 88.37% 

-       Hệ số tương quan giữa biến wage và exper là -3.32% 

-       Hệ số tương quan giữa biến wage và pexper là -4.47% 

-       Hệ số tương quan giữa biến wage và male là 50.69% 

-       Hệ số tương quan giữa biến wage và educ là 69.92% 

-       Hệ số tương quan giữa biến wage và mleeduc là 62.38% 

Ta thấy biến swage (88.37%) có tác động mạnh nhất tới biến phụ thuộc hay số tiền 

lương khởi điểm có tác động mạnh nhất đến số tiền lương hàng tháng. Dấu dương thể 

hiện mối quan hệ cùng chiều hay nói cách khác nếu tiền lương khởi điểm tăng lên thì mức 

lương trung bình hàng tháng cũng tăng lên. Các biến exper và pexper có mối liên hệ 

tương quan rất yếu với biến phụ thuộc wage (exper là -3.32% và pexper là -4.47%), dấu 

âm thể hiện mối quan hệ giữa biến phụ thuộc với các biến này là ngược chiều nhau.  

Mối quan hệ tương quan giữa các biến độc lập nhìn chung không cao. Tuy vậy có 2 

biến độc lập có tương quan rất cao tới 96.84% đó là mối liên hệ giữa biến male và 

mleeduc. Do vậy chúng em dự đoán mô hình này có hiện tượng đa cộng tuyến. 

3. Chạy mô hình hồi quy 

Trong Stata, sử dụng lệnh reg để chạy hồi quy mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và các 

biến độc lập, ta nhận được kết quả như sau: 

. reg wage swage exper pexper male educ mleeduc 

 

      Source |       SS       df       MS              Number of obs =     403 

-------------+------------------------------           F(  6,   396) =  297.90 

       Model |  9.5573e+10     6  1.5929e+10           Prob > F      =  0.0000 

    Residual |  2.1174e+10   396  53469536.6           R-squared     =  0.8186 

-------------+------------------------------           Adj R-squared =  0.8159 

       Total |  1.1675e+11   402   290414382           Root MSE      =  7312.3 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

        wage |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       swage |   1.798732   .0763096    23.57   0.000     1.648709    1.948754 
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       exper |   620.5097   210.1255     2.95   0.003     207.4088    1033.611 

      pexper |  -243.7202   36.46453    -6.68   0.000    -315.4085    -172.032 

        male |  -1276.035   4493.482    -0.28   0.777     -10110.1    7558.027 

        educ |   458.1962   261.1328     1.75   0.080    -55.18377    971.5761 

     mleeduc |    244.123   338.6512     0.72   0.471    -421.6561     909.902 

       _cons |  -9365.261    4214.01    -2.22   0.027    -17649.89   -1080.633 

------------------------------------------------------------------------------ 

4. Phương trình hồi quy 

Dựa vào kết quả chạy hồi quy ở trên ta có bảng số liệu sau: 

Tên biến Hệ số hồi quy Khoảng tin cậy P-value 

Hệ số tự do -9365.261 (-17649.89 ; -1080.633) 0.027 

Swage 1.798732 (1.648709 ; 1.948754) 0.000 

Exper 620.5097    (207.4088  ;  1033.611) 0.003 

Pexper -243.7202    (-315.4085  ;  -172.032) 0.000 

Male -1276.035 (10110.1 ; 7558.027 ) 0.777 

Educ 458.1962 (-55.18377 ; 971.5761) 0.080 

Mleeduc 244.123 (-421.6561 ; 909.902) 0.471 

Phương trình hồi quy mẫu của mô hình: 

 Với male = 0 (Nữ) 

wage = - 9365.261 + 458.1962 * educ + 1.798732 * swage + 620.5097 * exper - 243.7202 

* pexper + ui (1) 

 Với male = 1 (Nam) 

wage = - 10641.296 + 702.3192 * educ + 1.798732 * swage + 620.5097 * exper – 

243.7202 * pexper + ui (2) 

Nếu giả định các yếu tố khác không đổi và nhận giá trị là hằng số C, khi đó ta đi xem 

xét liệu ảnh hưởng của trình độ học vấn đến tiền lương có giống nhau đối với Nam và Nữ. 

Khi đó: 

(1) => wage = - 9365.261 + 458.1962 * educ + C + ui 

(2) => wage = - 10641.296 + 702.3192 * educ + C + ui 
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Đồ thị so sánh: 

                        wage 

 

   

 

 E 

 0   educ
   

 

                     C + ���  

 

            C +���� � ��� 

Giải thích: 

(1) Nữ có đồ thị là đường màu xanh, hệ số chặn C + ���, hệ số góc ���= 458.1962 

(2) Nam có đồ thị là đường màu đỏ, hệ số chặn  C + ��� � ���, hệ số góc 

��� � ��� =702.3192 

Dựa vào đồ thị ta rút ra nhận xét sau: 

 Nam có thu nhập ít hơn nữ ở trình độ học vấn thấp, nhưng khoảng cách hẹp 

dần khi trình độ học vấn tăng. 

 Từ điểm E trở đi, Nam có tiền lương cao hơn Nữ với trình độ học vấn như 

nhau. 

5. Phân tích kết quả 

 Số quan sát Obs = 403. 

 Tổng bình phương sai số tổng cộng SST = 1.1675*1011. 

 Tổng bình phương sai số được giải thích SSE = 9.5573*1010. 

 Tổng bình phương các phần dư SSR = 2.1174*1010. 
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 Bậc tự do của phần được giải thích Dfm= 6. 

 Bậc tự do của phần dư Dfr = 396. 

 Hệ số xác định R2 = 81.86% thể hiện mức độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu là rất 

cao. Ngoài ra, giá trị của R2 còn cho biết 81.86% sự biến động của tiền lương 

hàng tháng được giải thích bởi các biến độc lập: số tiền lương khởi điểm, số năm 

kinh nghiệm cho công việc hiện tại, số năm kinh nghiệm trước đó, giới tính, trình 

độ học vấn và sự tương tác giữa giới tính với trình độ học vấn. 

 Hệ số xác định điều chỉnh ��� = 0.8159. 

 Ý nghĩa các hệ số hổi quy trong mô hình: 

 ����= -9365.261 có nghĩa là khi giá trị các biến độc lập = 0 thì tiền lương trung 

bình hàng tháng sẽ là -9365.261 Thai baht, ceteris paribus. 

 ��� = 1.798732 có nghĩa là nếu số tiền lương khởi điểm tăng lên 1 Thai baht thì 

tiền lương hàng tháng trung bình tăng lên 1.798732 Thai baht, ceteris paribus. 

 ��� = 620.5097 có nghĩa là nếu số năm kinh nghiệm cho công việc hiện tại tăng 

lên 1 đơn vị thì tiền lương trung bình hàng tháng tăng lên 620.5097 Thai baht, 

ceteris paribus. 

 ��� = -243.7202 có nghĩa là nếu số năm kinh nghiệm trước đó tăng thêm 1 đơn 

vị thì tiền lương trung bình hàng tháng giảm đi 243.7202 Thai baht, ceteris 

paribus. 

 ��� = -1276.035 có nghĩa là tiền lương trung bình hàng tháng của nam giới thấp 

hơn nữ giới là 1276.035 Thai baht, ceteris paribus. 

 ��� = 458.1962 có nghĩa là nếu trình độ học vấn tăng lên 1 đơn vị thì tiền lương 

hàng tháng trung bình tăng lên 458.1962 Thai baht, ceteris paribus. 

 ��� = 244.123 có nghĩa là nếu sự tương tác giữa giới tính và trình độ học vấn 

tăng 1 đơn vị thì tiền lương hàng tháng trung bình tăng 244.123 Thai baht, 

ceteris paribus. 

6. Kiểm định mô hình hồi quy 

 Kiểm định giả thuyết về hệ số hồi quy 
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Tiến hành kiểm ý nghĩa của từng hệ số hồi quy riêng đối với mô hình, hay nói cách 

khác là kiểm định ảnh hưởng của từng biến độc lập lên giá trị trung bình của biến phụ 

thuộc wage. 

Cặp giả thuyết thống kê: 

������
 � �
�����
 � � 

Nếu giá trị P-value của một biến độc lập nhỏ hơn mức ý nghĩa � � ���� thì bác bỏ H0, 

chấp nhận H1 hay biến độc lập đấy có ý nghĩa thống kê đối với wage. 

Theo kết quả chạy hồi quy ở mục 3, ta có: 

- Biến male và mleeduc có giá trị P-value > 0.05, chưa đủ cơ sở bác bỏ H0. Như 

vậy, male và mleeduc không thực sự ảnh hưởng đến wage. 

- Các biến còn lại swage, exper, pexper, educ đều có giá trị P-value < 0.05, bác bỏ 

H0, nghĩa là các biến này thực sự có ảnh hưởng đến wage. 

 Kiểm định sự phù hợp của mô hình 

Kiểm định này nhằm xem xét trường hợp các tham số của biến độc lập �
 đồng thời 

bằng 0 có thể xảy ra hay không. 

Cặp giả thuyết thống kê như sau: 

������� � �� ���� � �� � �� � �� � �
��� ���������
 � ���������������������������������������

 

Nếu giá trị Prob > F nhỏ hơn mức ý nghĩa � � ���� thì bác bỏ H0, chấp nhận H1 tức là 

hàm hồi quy mẫu phù hợp. 

Chạy kiểm định F bằng lệnh test trong Stata, màn hình hiển thị kết quả sau: 

. test swage exper pexper male educ mleeduc 

 ( 1)  swage = 0 

 ( 2)  exper = 0 

 ( 3)  pexper = 0 

 ( 4)  male = 0 

 ( 5)  educ = 0 

 ( 6)  mleeduc = 0 

 

       F(  6,   396) =  297.90 

            Prob > F =    0.0000 
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Theo kết quả trên, giá trị Prob > F = 0.0000 < 0.05 nên bác bỏ giả thiết H0, chấp nhận 

giả thiết H1. Hay các hệ số hồi quy của biến độc lập không đồng thời bằng 0, mô hình hồi 

quy phù hợp. 

 Kiểm định đa ràng buộc tuyến tính 

 Giả sử 2 yếu tố là male và mleeduc đều cùng không ảnh hưởng tới wage. 

Nghĩa là mức lương trung bình như nhau cho cả nam và nữ với trình độ học vấn 

như nhau trong điều kiện các yếu tố khác không đổi. 

Cặp giả thuyết thống kê: 

������� � �� � �������
�������������
 �� �

 

Dùng lệnh test với 2 biến male và mleeduc để kiểm định, kết quả thu được như 

sau: 

. test male mleeduc 

 ( 1)  male = 0 

 ( 2)  mleeduc = 0 

 

       F(  2,   396) =    2.57 

            Prob > F =    0.0780 

Vì giá trị Prob >F = 0.0780 > 0.05 nên chưa có đủ cơ sở bác bỏ H0. 

Vậy với trình độ học vấn như nhau, tiền lương trung bình hàng tháng là bằng 

nhau cho cả nam và nữ, ceteris paribus. 

 Giả sử 3 yếu tố là swage, exper, educ đều cùng không ảnh hưởng tới wage 

Cặp giả thuyết thống kê: 

������� � �� � �� � �
��������������� � �����

 

Tiếp tục sử dụng lệnh test với 3 biến độc lập này, ta được kết quả sau: 

. test swage exper educ 

 ( 1)  swage = 0 

 ( 2)  exper = 0 

 ( 3)  educ = 0 

 

       F(  3,   396) =  200.64 
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            Prob > F =    0.0000 

Vì giá trị Prob >F = 0.0000 < 0.05 nên bác bỏ H0, chấp nhận H1. 

Vậy có ít nhất 1 trong 3 yếu tố là swage, exper, educ ảnh hưởng đến tiền lương 

hàng tháng wage. 

III. Kiểm định và khắc phục các khuyết tật của mô hình 

1. Vấn đề đa cộng tuyến 

Đa cộng tuyến là hiện tượng các biến độc lập trong mô hình hồi quy đa biến có mối 

quan hệ tuyến tính “mạnh” với nhau. 

Nguyên nhân xảy ra đa cộng tuyến chủ yếu là do: 

 Bản chất kinh tế xã hội của hiện tượng 

 Chọn biến độc lập không hợp lý 

 Vấn đề của mẫu hồi quy 

Chúng ta có thể dùng lệnh corr [indep] để kiểm định đa cộng tuyến. Nếu giữa 2 biến 

có giá trị corr > 0.8 thì mô hình có khả năng xảy ra đa cộng tuyến. 

Sử dụng lệnh corr trong Stata, ta thu được kết quả: 

. corr swage exper pexper male educ mleeduc 

(obs=403) 

 

             |    swage    exper   pexper     male     educ  mleeduc 

-------------+------------------------------------------------------ 

       swage |   1.0000 

       exper |  -0.1029   1.0000 

      pexper |   0.1276   0.0309   1.0000 

        male |   0.5240  -0.0466   0.1287   1.0000 

        educ |   0.6997  -0.0530  -0.0688   0.4970   1.0000 

     mleeduc |   0.6435  -0.0655   0.0932   0.9684   0.6552   1.0000 

Ta thấy: corr (male,mleeduc) > 0.8, do đó mô hình có hiện tượng đa cộng tuyến. 

Cách khắc phục: 

Cách 1: Tăng kích cỡ mẫu 

Ta có �� !�"� # � $%

&&'()�*+(
%,

 và --�. � / )0
. 1 0�.,�2

3�  (j=1,2,…,6) 
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Khi các yếu tố khác giống nhau, để ước lượng �. chúng ta muốn có càng nhiều biến 

động ở 0., ta cần tăng kích cỡ mẫu để --�. tăng. Và khi --�. càng lớn thì �� !�"� # càng 

nhỏ. Điều này làm giảm tính nghiêm trọng của đa cộng tuyến. 

Cách 2: Bỏ bớt biến ra khỏi mô hình 

Chúng ta thấy rằng biến male có tương quan chặt chẽ với mleeduc. Vậy nếu ta bỏ 

một trong 2 biến trên khỏi mô hình hồi quy, ta sẽ giải quyết được vấn đề đa cộng tuyến 

nhưng sẽ mất đi một số thông tin về wage. 

Với mô hình hồi quy ban đầu, ���= 0.8159; ��� khi loại bỏ biến male là 0.8163 và ��� 

khi loại mleeduc là 0.8161, như vậy ta nên loại biến mleeduc. Lúc này, mô hình mới đã 

khắc phục được tính đa cộng tuyến 

Sử dụng lại lệnh corr ta có kết quả như sau: 

. corr swage exper pexper male educ 

(obs=403) 

 

             |    swage    exper   pexper     male     educ 

-------------+--------------------------------------------- 

       swage |   1.0000 

       exper |  -0.1029   1.0000 

      pexper |   0.1276   0.0309   1.0000 

        male |   0.5240  -0.0466   0.1287   1.0000 

        educ |   0.6997  -0.0530  -0.0688   0.4970   1.0000 

2. Phương sai sai số thay đổi 

Phương sai của mỗi một ngẫu nhiên Ui trong điều kiện giá trị đã cho của biến giải 

thích Xi là không đổi, nghĩa là: 

456)789:8, �� �;<78�– �;)78,>� = ?)@�,� = A�; i = 1,2,3…n 

Tuy nhiên, trong thực tế, do bản chất kinh tế xã hội, quá trình thu thập, xử lí, làm trơn 

số liệu hay do mô hình định dạng sai mà giả thiết này bị vi phạm dẫn đến hiện tượng 

phương sai sai số thay đổi. 

a) Phương pháp định tính: 

Xem xét đồ thị ei theo BC i: 
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Dựa vào đồ thị của ei theo BC i ta thấy các giá trị trên đồ thị phân bố không đồng đều 

hay giá trị cá biệt của Y xoay quanh giá trị trung bình với phương sai khác nhau. Do đó 

mô hình có dấu hiệu mắc bệnh phương sai sai số thay đổi. 

b) Phương pháp định lượng: 

Để kiểm định phương sai sai số thay đổi ta có cặp giả thuyết sau: 

���� DE�FGHF�IJ�KFLMHN�O58�PFQRH�HFSP������
��� DE�FGHF�IJ�KFLMHN�O58�O58�OT�PF5U�VW8

 

Nếu giá trị Prob > chi2 X ����, chúng ta bác bỏ giả thiết H0 và chấp nhận giả thiết H1 

Ta thực hiện kiểm định White: 

. imtest, white 

 

White's test for Ho: homoskedasticity 

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

         chi2(23)     =     58.79 

         Prob > chi2  =    0.0001 

 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

--------------------------------------------------- 

              Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 
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  Heteroskedasticity |      58.79     23    0.0001 

            Skewness |      17.05      6    0.0091 

            Kurtosis |       4.44      1    0.0351 

---------------------+----------------------------- 

               Total |      80.27     30    0.0000 

---------------------------------------------------  

Kết quả kiểm định bằng lệnh imtest, white cho thấy Prob > chi2 = 0.0001 < 0.05 => 

Bác bỏ giả thiết H0 và chấp nhận giả thiết H1 hay mô hình có phương sai sai số thay đổi. 

Cách khắc phục: 

Sử dụng lệnh reg [dep] [indep], robust 
. reg wage swage exper pexper male educ mleeduc, robust 

Linear regression                                      Number of obs =     403 

                                                       F(  6,   396) =  159.86 

                                                       Prob > F      =  0.0000 

                                                       R-squared     =  0.8186 

                                                       Root MSE      =  7312.3 

 

------------------------------------------------------------------------------ 

             |               Robust 

        wage |      Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval] 

-------------+---------------------------------------------------------------- 

       swage |   1.798732   .1073899    16.75   0.000     1.587606    2.009857 

       exper |   620.5097   248.5477     2.50   0.013     131.8718    1109.148 

      pexper |  -243.7202     27.207    -8.96   0.000    -297.2084    -190.232 

        male |  -1276.035   3738.193    -0.34   0.733     -8625.22    6073.149 

        educ |   458.1962   198.8627     2.30   0.022     67.23755    849.1548 

     mleeduc |    244.123    300.762     0.81   0.417    -347.1669    835.4128 

       _cons |  -9365.261   3942.675    -2.38   0.018    -17116.45   -1614.069 

------------------------------------------------------------------------------ 

Ta thực hiện lại kiểm định white 

. imtest, white 
 

White's test for Ho: homoskedasticity 

         against Ha: unrestricted heteroskedasticity 

 

         chi2(23)     =     58.79 
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         Prob > chi2  =    0.0001 

 

Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test 

 

--------------------------------------------------- 

              Source |       chi2     df      p 

---------------------+----------------------------- 

  Heteroskedasticity |      58.79     23    0.0001 

            Skewness |      17.05      6    0.0091 

            Kurtosis |       4.44      1    0.0351 

---------------------+----------------------------- 

               Total |      80.27     30    0.0000 

--------------------------------------------------- 

Kết quả cho thấy Prob>chi2 = 0.0001 < 0.05, bác bỏ H0, chấp nhận H1, mô hình vẫn mắc 

phương sai sai số thay đổi 

Kết luận: Sử dụng phương pháp robust, mô hình vẫn mắc phương sai sai số thay đổi với 

mức ý nghĩa 5%  
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KẾT LUẬN 

Những kết quả nghiên cứu ở trên đã cho chúng ta có một cách nhìn rõ ràng và tương 

đối đấy đủ về những tác động của giới tính, trình độ học vấn, tiền lương khởi điểm, số 

năm kinh nghiệm… tới mức tiền lương trung bình hàng tháng. Nhờ việc chạy mô hình và 

đưa ra các kiểm định, chúng ta có những nhận xét đầy đủ về sự ảnh hưởng của từng biến 

được đưa vào, ý nghĩa của chúng đối với biến phụ thuộc, qua  đó giúp chúng ta lựa chọn 

cho mình những thế mạnh riêng để phát triển những nhân tố đó nhằm nâng cao mức tiền 

lương của mình. Là sinh viên với mong muốn ra trường làm việc với một mức lương cao 

thì bằng cấp thôi là chưa đủ để thực hiện điều đó. Mà chúng ta cần tích lũy những kinh 

nghiệm làm việc trong quá trình học tập như tham gia thực tập ở một công ty có uy tín 

cao hoặc có thế qua những cuộc thi, qua các bài nghiên cứu…Từ nền tảng đó sẽ giúp ta có 

một vị thế trong quá trình thương lượng về tiền lương với nhà tuyển dụng. 

Trong thời buổi hiện nay, khi mà trình độ lao động sản xuất ngày càng được nâng cao 

thì yêu cầu của nhà tuyển dụng cũng tăng lên, do đó nếu bạn muốn ra trường và có một 

công việc việc ổn định với mức lương cao là điều không hề dễ dàng.Vì vậy, mối sinh viên 

cần xác định rõ được cho mình mục tiêu để ra sức học tập, nâng cao trình độ, cũng như 

việc tích lũy một số kỹ năng cần thiết. Hi vọng, những phân tích trên của nhóm sẽ là tài 

liệu tham khảo giúp những người tuyển dụng hoặc những bạn sinh viên có thể có những 

lựa chọn phù hợp nhất. 

Qua đây, nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên bộ môn Kinh tế lượng TS. 

Đinh Thị Thanh Bình đã có những chỉ dẫn sát sao cùng với sự giúp đỡ và đóng góp của 

các bạn trong lớp đã giúp chúng em hoàn thành báo cáo này.  
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