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NỘI DUNG

1. Đăt vấn đề

2. Giới thiệu SPSS

3. Mã hóa dữ liệu

4. Xác định các lỗi, làm sạch dữ

liệu

5. Thống kê mô tả



ĐẶT VẤN ĐỀ



Ví dụ minh họa

Đề tài: Đánh giá các yếu tổ ảnh hưởng đến sự

phát triển các Groupon trên địa bàn Tp HCM 2012

Tác giả: Ngô Thông



Mục tiêu đề tài

• Xây dựng mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa

các yếu tố và sự phát triển Groupon ở Tp.HCM.

• Kiểm định mô hình giả thuyết và xác định các

thành phần tác động đến sự phát triển Groupon.

• Dựa vào kết quả khảo sát nghiên cứu đề xuất

các giải pháp và kiến nghị nhằm phát triển

Groupon ở Tp.HCM



Mô hình nghiên cứu và các giả thuyết



Bảng câu hỏi phỏng vấn

• Xem File Word

• Chúng ta làm gì để đạt được mục tiêu nghiên

cứu?



GIỚI THIỆU PHẦN MỀM SPSS



Giới thiệu phần mềm SPSS

• Đối tượng bài giảng:

– Học viên học qua các môn: xác suất thống kê, thống

kê trong kinh doanh, nghiên cứu tiếp thị…

– Các bạn sinh viên QLCN chuẩn bị làm LVTN

• SPSS:  Statistical Package for Social Sciences



Giao diện

Thanh menu



Giao diện

Thanh Công cụ



Giao diện

Khai báo, nhập liệu



Giao diện

Tên biến được mã



Giao diện

Tên biến



Giao diện

Gán mã số cho biến



Giao diện

Thang đo



Giao diện

Vùng dữ liệu



MÃ HÓA DỮ LIỆU



Mã hóa dữ liệu



Mã hóa dữ liệu
Giới tính:

1. Nam        2. Nữ 3. Khác

Thang đo Likert:

1. Hoàn toàn không đồng ý 2. Không đồng ý

3. Trung lập 4. Đồng ý

5. Hoàn toàn đồng ý

….



XÁC ĐỊNH LỖI, LÀM SẠCH

DỮ LIỆU



Dùng bảng tần số
Số lỗiGiá trị gõ

nhầm



Dùng bảng tần số

Chọn cái

này



Dùng bảng tần sốGõ giá trị

nhầm



Dùng bảng tần số
Sửa lại



THỐNG KÊ MÔ TẢ



Sử dụng tần suất mô tả các biến

Chọn cái

này



Sử dụng tần suất mô tả các biến

Thống kê

xu hướng

hội tụ

Kiểm tra độ

phân tán Kiểm tra

phân phối



Sử dụng tần suất mô tả các biến



Sử dụng tần suất mô tả các biến



Kiểm định giả thuyết

• Mối quan hệ giữa 2 biến định tính

• MQH biến nguyên nhân định tính và biến kết

quả định lượng

• Kiểm định phi tham số

• Kiểm định tỷ lệ



THANK FOR YOUR ATTENTION

NGÔ THÔNG


