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ĐẶT VẤN ĐỀ 

• Làm sao để biết được sinh viên hài lòng với Phòng Đào Tạo 

trường Đại học Bách khoa? 

• Những vấn đề nào tác động đến sự hài lòng về PĐT của sv? 

• Thực hiện những biện pháp nào thì sv hài lòng hơn về PĐT? 
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Thảo luận nhóm 
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Thảo luận nhóm 
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PHẦN MỀM SPSS 

• Năm 1968 tại Đại học Stanford nhà nghiên cứu xã hội học Norman H. Nie và 

hai nghiên cứu sinh tiến sĩ C. Hadlai (Tex) Hull, Dale H. Bent phát triển một hệ 

thống phần mềm dựa trên ý tưởng của việc sử dụng số liệu thống kê để 

chuyển dữ liệu thô thành thông tin cần thiết cho việc ra quyết định dành cho 

nhà quản lý. Hệ thống phần mềm này được gọi là phần mềm SPSS viết tắc 

của Statistical Package for the Social Sciences 

Norman H. Nie 

(4/1943 – 4/2015) 

Dale H. Bent  

 

C Hadlai Hull 
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PHẦN MỀM SPSS 

• 1975 thành lập công ty SPSS Inc. 

• 1980 SPSS chạy trên những máy tính lớn. 

• 1984 nó như là các phần mềm thống kê đầu tiên cho máy tính mà làm việc 

trên nền tảng MS-DOS. 

• 1992 SPSS là sản phẩm thống kê đầu tiên cho hệ điều hành Microsoft 

Windows (phiên bản 3.1). 

• 7/2009 phần mềm SPSS do SPSS Inc sở hữu được IBM mua lại, do vậy các 

phiên bản sau này của SPSS có tên là IBM SPSS Statistics  

Nhập dữ liệu xuất 

kết quả: Ngoài việc 

nhập dữ liệu và xuất 

kết quả trực tiếp trên 

phần mềm, SPSS cho 

phép nhập dữ liệu và 

xuất kết quả phân tích 

sang các định dạng 

tập tin khác 

Thống kê và tổng kết 

cơ bản: Tần số, tần 

suất, thống kê mô tả, 

lập bảng thống kê, 

thống kê tỷ lệ, vẽ đồ 

thị. 

Kiểm tra ý nghĩa: 

Mean, T-Test, ANOVA, 

Tương quan, các kiểm 

định phi tham số. 

Thống kê suy diễn: 

Hồi quy tuyến tính và 

phi tuyến tính, phân 

tích nhân tố khám phá 

EFA, phân tích phân 

biệt số. 
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VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

YÊU CẦU 

Đánh giá các yếu tổ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ dành cho 

sinh viên trường Đại học Bách khoa Tp.HCM 

MỤC TIÊU 

1. Xây dựng mô hình nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố và 

chất lượng dịch vụ dành cho sv 

2. Kiểm định mô hình giả thuyết và xác định các thành phần tác 

động đến sự hài lòng của sv 

3. Dựa vào kết quả khảo sát nghiên cứu đề xuất các giải pháp và 

kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho sv 

trường Bách khoa 

 

 



SPSS 

2. QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 

Nghiên cứu sơ bộ: 
- Thảo luận nhóm 
- Phỏng vấn thử 

Cơ sở lý thuyết 

Hiệu chỉnh 

Nghiên cứu chính thức: 
Nghiên cứu định lượng, 
n = 5*m 

Cronbach Alpha 

Phân tích nhân tố khám 
phá EFA 

Phân tích hồi quy 

-Loại các biến có hệ số tương quan biến tổng nhỏ 

-Kiểm tra hệ số Alpha 

-Loại các biến có trọng số EFA nhỏ 

-Kiểm tra nhân tố trích được 

 

-Kiểm định mô hình 
-Kiểm định giả thuyết 

Thang đo 
nháp 

Thang đo 
Hoàn chỉnh 

Thang đo 
chính thức 

Nguồn: Nguyễn Đình Thọ, Nguyễn Thị Mai Trang, Nghiên 

cứu thị trường, NXB Lao Động, 2009. 
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VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 

 Tin cậy 
(Reliability) 

 

 Đáp ứng 
(Resposiveness) 

 

Phương tiện hữu hình 

(Tangibles) 

Năng lực phục vụ 

(Assurance) 
 

Đồng cảm 
(Empathy) 

H2 
 

Sự thỏa mãn 

(Satisfaction) 
 

H1 

 

H3 

 

H4 

 

H5 

 

Chúng ta làm gì để đạt được mục tiêu 

nghiên cứu? 
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3. CÁC LOẠI THANG ĐO THÔNG DỤNG 

Dữ liệu 

Định tính 

(Không tính trị trung 
bình) 

Thang đo Chỉ danh 

(Phân loại đối tượng) 

Thang đo thứ  tự 

(Sắp xếp theo quy 
ước về thứ bậc) 

Định lượng 
(tính được trị trung 

bình) 

Thang đo khoản cách 

(Khoản cách giữa các 
thứ bậc) 

Thang đo tỷ lệ 

(Điểm 0 có ý nghĩa, 
nên thực hiện phép 

toán chia) 

Bảng câu hỏi nghiên cứu 
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Thang đo chỉ danh (norminal scale) 

• Đơn giản nhất, các giá trị chỉ tượng trưng cho một 

nhãn/tên/lọai của đối tượng đo. 

  

• Yêu cầu sử dụng: phải tuân theo ánh xạ 1 –1, 

không cùng 1 giá trị số biểu hiện 2 tên/đối tượng khác 

nhau.  

 

• Thí dụ: 1. Cocacola; 2. Pepsi 

 

BỐN LOẠI THANG ĐO THÔNG DỤNG 
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Thang đo thứ tự (ordinal scale) 

• Thể hiện quan hệ thứ tự giữa các đối tượng. Xác 

định được sự nhiều/ ít hơn của một thuộc tính. 

• Không xác định được mức độ khác biệt. 

• Kết quả nghiên cứu không thay đổi khi sử dụng các 

dãy giá trị khác nhau để thể hiện các mức thứ tự. 

• Giá trị mean không có nghĩa đối với thang thứ tự. 

• Thí dụ: Thích Cocacola hơn Pepsi 

 

BỐN LOẠI THANG ĐO THÔNG DỤNG 
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Thang đo khoảng cách (interval scale) 

• Đo mức độ/ xếp hạng đối tượng với khoảng cách 

giữa các giá trị đo tương ứng với khoảng cách khác 

biệt của đối tượng. 

• Không có giá trị gốc (0 là giá trị gán ghép chủ quan) 

• Thang khoảng cách = Thang thứ tự + điều kiện về 

“khoảng cách bằng nhau”. 

• Thí dụ: Xếp hạng sở thích uống nước giải khát của 

anh/chị từ lớn đến nhỏ với 1 là thích nhất: 

• 1. Cocacola 2. Pepsi 
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Thang đo tỉ lệ (ratio scale) 

• Giống như thang đo khoảng, nhưng giá trị gốc là 

giá trị 0 tuyệt đối. 

• Giá trị 0 không phải là giá trị gán ghép chủ quan, 

mà chỉ trạng thái “không tồn tại” của thuộc tính đang 

đo. 

• Thí dụ: Doanh số bán hàng, số lượng khách hàng 

 

BỐN LOẠI THANG ĐO THÔNG DỤNG 
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Thang đo Đặc điểm 
Đối tượng  

có thể đo 

Chỉ danh  

Định nghĩa duy nhất 

cho mỗi số: 0, 1, 2… 

Nhãn hiệu, giới tính, loại 

cửa hàng… 

Thứ tự 

Thứ tự các con số 

0<1<2<3… 

Thái độ, tầng lớp, mức 

ưa thích… 

Khoảng cách 

Khoảng cách bằng 

nhau (7-6) = (3-2) 

Thái độ, ý kiến, các chỉ 

số… 

Tỉ lệ 

Sự tương đương của 

các tỉ số 4/2 = 10/5 

Tuổi, chí phí, doanh thu, 

thị phần… 

BỐN LOẠI THANG ĐO THÔNG DỤNG 
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Phân loại dữ liệu 

Dữ liệu định tính – Dữ liệu định lượng 

Nhân khẩu/ 
kinh tế -  

xã hội 
• Tuổi 
• Giới tính 

• Nghề nghiệp 
• Thu nhập 
• Học vấn 

Bạn hài lòng 
với dịch vụ 

ngân hàng A 
•Không hài 
lòng 

• Bình thường 
• Hài lòng 
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Là quá trình gán mã số (số hoặc nhãn) cho  các biến 
và các trả lời. 

Thang đo của biến tùy thuộc vào cách hỏi và bản chất 
của biến được hỏi. 

MÃ HOÁ DỮ LIỆU 
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• Các bước mã hoá 

• Đặt tên biến cho các câu hỏi 

• Câu hỏi 1 chọn lựa 

• Câu hỏi nhiều chọn lựa 

• Chuyển tập các chọn lựa trả lời của mỗi câu hỏi thành tập các 

số/nhãn phù hợp, có ý nghĩa. 

• Câu hỏi đóng 

• Câu hỏi mở 

• Câu hỏi có chọn lựa: “Khác” 

• Hai trường hợp “Không biết”  

 

MÃ HOÁ BIẾN 



SPSS 

Tính phù hợp 

 (appropriateness) 

Tính toàn diện  

(exhaustiveness) 

Tính loại trừ nhau 

(mutual exclusivity) 

Tính đơn nguyên 

 (unidimensionality) 

NGUYÊN 
TẮC 

MÃ HOÁ BIẾN 
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Cách phân loại/ nhóm 

phải phù hợp với vấn 

đề/ mục tiêu nghiên 

cứu. 

Thí dụ: Thông tin cá nhân 

hoặc doanh nghiệp. 

Tuổi <18    18-30 ….   ? 

        <16    16-25 ….   ? 

Tính phù hợp 

 (appropriateness) 

MÃ HOÁ BIẾN 
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Tính toàn diện  

(exhaustiveness) 

 Các mã số cần thể 

hiện các loại cần NC. 

 Loại “trả lời khác” nên 

chiếm tỉ lệ nhỏ nhất. 

Thí dụ: Tuổi  <18  

    18-30       

    >30          

    ?? 

MÃ HOÁ BIẾN 
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Mỗi trả lời chỉ tương 

ứng với một mã số. 

Tính loại trừ nhau 

(mutual exclusivity) 

Thí dụ: quốc doanh, tư 

nhân, TNHH, cổ phần ?? 

MÃ HOÁ BIẾN 
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Mỗi câu trả lời ứng với 

một thứ nguyên duy 

nhất. 

Tính đơn nguyên 

 (unidimensionality) 

MÃ HOÁ BIẾN 
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Start 

Bao nhiêu biến 

được phân tích 

đồng thời 

Phân tích  

đơn biến 

Phân tích  

nhị biến 

Phân tích  

đa biến 

2 biến 

1 biến Trên 2 biến 

NHẬN DIỆN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH 
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Chi – square 

test 

Kolmogorov 

– Smirnov 

test 

Yếu vị 

Tần suất 

Trung vị 

Khoảng/ 

phần trăm 

Z test/ t test 

Trung bình 

Phương sai 

Thang đo  

của biến 

Thứ tự 

Chỉ danh Khoảng 

MÔ TẢ 

SUY 

ĐOÁN 

PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN 
Phân tích đơn biến 
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PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN 
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Bảng 2 chiều (Two – way Tabulation) 

 Khảo sát mức độ và các mối liên hệ (có thể có) 

giữa các cặp biến. 

 Thích hợp cho các trường hợp số loại trong mỗi 

biến không lớn, thang đo nominal hoặc ordinal. 

 Chỉ định hướng, không kết luận về mối quan hệ 

nhân quả giữa các biến. 

 Kết quả có thể bị lệch nếu các ô có giá trị nhỏ. 

 

PHÂN TÍCH NHỊ BIẾN 
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Phương pháp Áp dụng Minh họa 

Chi – Square 

Contingency 

Test  

Quan hệ giữa 2 biến 

chỉ danh. 

Quan hệ giữa thu nhập 

(hoặc nghề nghiệp) với 

việc chọn  nhãn hiệu bia. 

Hệ số 

tương quan 

Spearman 

Quan hệ giữa 2 biến 

thứ tự. 

Quan hệ giữa mức thưởng 

nhân viên bán hàng (mức 

1, 2, 3, 4) và thành tích 

(mức 1, 2, 3, 4, 5). 

Hệ số  

tương quan 

Pearson 

Quan hệ giữa 2 biến 

metric  

(khoảng hay tỉ lệ).  

Quan hệ giữa tuổi của 

khách hàng và chi phí hàng 

tháng cho y tế. 

Hồi quy  

đơn giản 

Xây dựng một  

hàm tuyến tính giữa 

2 biến metric  

(phụ thuộc nhau) 

Doanh thu (đồng) theo chi 

phí khuyến mãi. 

PHÂN TÍCH NHỊ BIẾN – CÁC LOẠI TEST 
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Phân tích phụ thuộc 

• Xác định được biến nào là phụ thuộc, biến nào là độc lập 

• Bao gồm các phương pháp: phân tích hồi quy đa biến, 
ANOVA, Conjoint, Discriminant, Canonical analysis... 

Phân tích tương tác  

• Không xác định trước biến nào là phụ thuộc, biến nào là 
độc lập, chủ yếu là tìm kiếm các mô thức tương quan.  

• Bao gồm các phương pháp: Factor analaysis, Cluster, 
Multi-dimensional Scaling. 

Phân tích đa biến giúp giải quyết nhiều bài toán phức 

tạp. Tuy nhiên, mỗi phương pháp phân tích đa biến đều 

dựa trên một số giả thiết (ngầm)  cần thận trọng. 

 

TỔNG QUÁT VỀ PHÂN TÍCH ĐA BIẾN 
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GIỚI THIỆU VỀ PHẦN MỀM SPSS 
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Thanh menu 

GIAO DIỆN SPSS 
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Thanh Công cụ 

GIAO DIỆN SPSS 
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Chọn data View để nhập liêu 

GIAO DIỆN SPSS 

Chọn Variable View để khai báo 



SPSS 

Tên biến được mã 

GIAO DIỆN SPSS 
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Tên đầy đủ của 
biến 

GIAO DIỆN SPSS 
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Gán mã số cho biến 

GIAO DIỆN SPSS 
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Chọn loại thang đo 

GIAO DIỆN SPSS 
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Vùng dữ liệu 

GIAO DIỆN SPSS 
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XÁC ĐỊNH LỖI, LÀM SẠCH DỮ LIỆU 
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Chọn kiểm 

tra tần số 

DÙNG BẢNG TẦN SỐ 
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Dùng bảng tần số 

Cho biến cần 

kiểm tra qua 
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Số lỗi Giá trị gõ 

nhầm 

DÙNG BẢNG TẦN SỐ 
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Chọn để tìm 

vị trí sai 

DÒ TÌM GIÁ TRỊ 
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Gõ giá trị 

nhầm 

DÒ TÌM GIÁ TRỊ 

Nhấn Find 

để tìm 
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Vị trí sai và 

Sửa lại 

DÒ TÌM GIÁ TRỊ 



SPSS 

THỐNG KÊ MÔ TẢ 



SPSS 

Frequecies 

THỐNG KÊ MÔ TẢ 
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Thống kê 

xu hướng 

hội tụ 

Kiểm tra độ 

phân tán Kiểm tra 

phân phối 

THỐNG KÊ MÔ TẢ 
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THỐNG KÊ MÔ TẢ 
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THỐNG KÊ MÔ TẢ 
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LẬP BẢNG TỔNG HỢP NHIỀU BIẾN 
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Chọn Custom 

tables 

LẬP BẢNG TỔNG HỢP NHIỀU BIẾN 
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Chọn biến 

Đặt các yêu cầu 

thống kê 

LẬP BẢNG TỔNG HỢP NHIỀU BIẾN 
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Chọn các yếu cầu 

thống kê 

LẬP BẢNG TỔNG HỢP NHIỀU BIẾN 
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CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN 
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Ví dụ 

Câu 1: Bạn đã từng sử dụng dịch vụ nào của 

Phòng Đào Tạo: 

 ĐKMH    In bảng điểm   In học bạ 

 Phúc khảo   Làm lại thẻ sinh viên    

 Khác: ….     

Mã biến: 

Mã thành 6 biến ứng với 6 lựa chọn trả lời                
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Ví dụ 

Với mỗi đáp án là một câu hỏi 
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CÁC BƯỚC VẼ BIỂU ĐỒ 
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Chart 

CÁC BƯỚC VẼ BIỂU ĐỒ 
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Chọn loại 

biểu đồ 

Chọn biến 

để vẽ 

CÁC BƯỚC VẼ BIỂU ĐỒ 
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