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"Sự hỗ trợ của Ủy ban Châu Âu trong việc sản xuất ấn phẩm này không bao gồm sự chứng thực các nội 
dung, mà chỉ phản ánh quan điểm của tác giả, và Ủy ban không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử 
dụng nào từ thông tin có trong đó.”  
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PHÂN TÍCH DỮ LIỆU  
  

Những chủ đề sẽ được kiểm tra:  
1. Các loại biến.  
2. Mã hóa dữ liệu.  
3. Ghi dữ liệu trên máy tính hỗ trợ. 
4. Chỉnh sửa dữ liệu được thu 

thập:  
4.1. Làm sạch dữ liệu.  
4.2. Mất dữ liệu.  

5. Xử lý dữ liệu:    
5.1. Bảng dữ liệu.  
5.2. Trọng số khảo sát.  

  

1. Các loại biến  

  
Biến là đặc điểm, thường là cơ bản, đề cập đến các đơn vị thống kê, do đó, là đặc điểm của 
quần thể thống kê.  

  
Tập đáp ứng đại diện cho các kết quả có thể của một phép đo, tức là các giá trị trong đó một 
biến số có thể thay đổi.  

  

Phân loại các biến là tập các giá trị mà một biến có thể nhận được (ở mức độ chi tiết tối đa).  
  

Các biến có thể là:  
● Định lượng (đo được bằng bằng số).  
● Định tính (không đo được bằng bằng số).  

  

Các biến định lượng có thể là:    
● Rời rạc (tập hợp các giá trị mà chúng có thể giả sử là hữu hạn hoặc bằng số; tập hợp các 

số tự nhiên 1,2,3,4, ...).   
● Liên tục (tập hợp các giá trị được giả định là tập các số thực hoặc một dãy số thực).  

  

Các biến định tính có thể là:  
● Thứ tự (tập hợp các câu trả lời có thứ tự tự nhiên, ví dụ : có thể được sắp xếp theo một 

thang điểm).  
● Danh định (tập hợp các câu trả lời không có thứ tự tự nhiên).  

  

2. Mã hóa dữ liệu  

  

Là vấn đề về chuẩn bị dữ liệu thu thập được để sau đó được chuyển đến hệ thống máy tính hỗ 
trợ.    
Thông qua mã hóa dữ liệu, mã số được gắn với từng giá trị phản hồi (mã hóa được thực hiện 
khi chuẩn bị bảng câu hỏi - xem bảng câu hỏi).    

 Khi đối diện với các câu trả lời như "Tôi không biết", "không trả lời", "Tôi không nhớ", 
nên sử dụng một mã cụ thể áp dụng cho tất cả các câu hỏi (bạn có thể sử dụng các chữ 
số như 99 cho "Tôi không biết", 98 cho "không trả lời", 97 cho "Tôi không nhớ"). 
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● Đối với các câu hỏi không áp dụng được, nên sử dụng các mã phân biệt dễ dàng như 
777, 888, 999 và tương tự.    

Việc sử dụng các mã này rất hữu ích vì các khoảng trống có thể gây nhầm lẫn (không rõ những 
gì chúng chỉ ra) và có thể đẩy các việc tính toán cho quá trình xử lý tiếp theo.  
  

Trong trường hợp các câu hỏi mở, hoạt động như sau:  
● kiểm tra câu trả lời  
● quyết định cách nhóm các câu trả lời thành các danh mục đồng nhất  
● liên kết mã.  

Sau đó là vấn đề chuyển đổi các câu hỏi mở thành câu hỏi đóng.    
Một ví dụ về mã hóa là sự hoán vị thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động kinh tế của các 
doanh nghiệp, được người trả lời mô tả dưới dạng thông tục, thành các mã tương ứng theo 
phân loại ATECO.  
  

3. Ghi dữ liệu về máy tính hỗ trợ 

  

Là vấn đề chuyển dữ liệu mã hóa sang máy tính hỗ trợ phù hợp cho việc phân tích thống kê tiếp 
theo.  
Mục đích chính là xây dựng ma trận dữ liệu  

● chứa nhiều hàng (bản ghi) các đơn vị phân tích (ví dụ: các công ty được phỏng vấn),    
● chứa nhiều cột (trường) như các biến được xem xét (là các câu hỏi được báo cáo trong 

bảng câu hỏi).  

  
Một số kỹ thuật khảo sát cho thấy trước việc đồng thời nhập dữ liệu vào máy tính hỗ trợ (CATI, 
CAPI, CAWI).  
  

4. Chỉnh sửa dữ liệu được thu thập  
  

Các tình huống cần kiểm tra:    
● Giá trị ngoài miền : các giá trị của biến không thuộc về tập hợp được xác định trước (giá 

trị ngoài miền làm phát sinh lỗi).    
● Giá trị bất thường : một đơn vị là bất thường (ngoại lệ) khi nó có các đặc điểm khác biệt 

đáng kể so với hầu hết các đơn vị khác (các giá trị bất thường làm phát sinh các lỗi).    
● Không tương thích giữa các phản hồi : các giá trị của một hoặc nhiều biến trái ngược 

với các quy tắc logic được xác định trước và/hoặc các mối quan hệ toán học (không 
tương thích dẫn đến các tình huống lỗi, nhưng thường không biết đến biến nào).  

  

Loại kiểm tra:    
● Kiểm tra tính hợp lệ hoặc phạm vi : kiểm tra xem các giá trị được giả định bởi một biến 

đã cho có nằm trong phạm vi định nghĩa của biến không.    
● Kiểm tra thống kê : được sử dụng để cô lập các đơn vị có giá trị cho một số biến có trong 

chúng làm sai lệch đáng kể so với các giá trị được giả định bởi cùng một biến trong các 
đơn vị còn lại. Các giá trị này có xác suất lỗi cao, nhưng cần kiểm tra thêm.    

● Kiểm tra tính nhất quán : kiểm tra xem các điều kiện xác định trước của các giá trị được 
giả định bởi các biến được lấy trong cùng một đơn vị có đáp ứng các yêu cầu nhất định  
hay không (quy tắc không tương thích).  
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Quy hoạch không tương thích  
Kiểm tra tính nhất quán được sử dụng để xây dựng quy hoạch không tương thích.    
Một quy hoạch không tương thích là một tập hợp các ràng buộc không dư thừa và không mâu 
thuẫn phải được đáp ứng đồng thời bởi mỗi đơn vị thống kê để thông tin tương ứng được coi 
là chính xác.    
Các quy tắc tạo nên một quy hoạch không tương thích có thể được phân biệt thành:    

● Quy tắc chính thức , bắt nguồn từ cấu trúc của bảng câu hỏi, ví dụ: trực tiếp từ các quy 
tắc biên dịch và các đường dẫn nội bộ của bảng câu hỏi.    

● Các quy tắc về bản chất xuất phát từ các xem xét thống kê/toán học, hoặc từ một kiến 
thức cụ thể tiên nghiệm về hiện tượng đang nghiên cứu.  

  

Khi các bản ghi có giá trị vi phạm một hoặc nhiều ràng buộc của quy hoạch không tương thích 
đã được xác định, bài toán sẽ trở thành xác định các biến chịu trách nhiệm cho vi phạm này, 
thực tế là các biến mà giá trị của chúng chỉ được coi là không đúng (mất mát) và đúng.  
  

4.1. Làm sạch dữ liệu  

  

Nếu tìm thấy các bản ghi chứa giá trị không chính xác và biết biến nào chịu trách nhiệm cho sự 
không chính xác này, có thể thực hiện các thay đổi sau:  

● Trở lại nguồn.  
● Loại bỏ xác định hoặc xác suất.  
● Xử lý dữ liệu như một đối tượng không phản hồi.  

  

Trở lại nguồn    
Nếu có thể, hãy yêu cầu dữ liệu trực tiếp từ người trả lời hoặc người đã hoàn thành bảng câu 
hỏi (rất tốn thời gian và công sức, nhưng đảm bảo rằng dữ liệu chính xác nhất)  
  

Loại bỏ xác định    
Là gán giá trị cho biến thay vì giá trị sai, dựa trên thông tin khác (ví dụ: nếu tuổi <14 thì số trẻ 
em = 0). 
Thông thường, thông tin phải có sẵn trong tập dữ liệu và bản thân đơn vị. 
Nói chung, để tiến hành loại bỏ một cách chắc chắn, thông tin cần đến từ nhiều hơn một biến, 
nếu không sẽ không thể quyết định (giữa hai biến có giá trị không tương thích) biến nào là đúng.  
  

Loại bỏ xác suất    
Điều đó có nghĩa là gán giá trị cho biến thay cho giá trị sai, dựa trên những những quan sát 
trong các đơn vị có cùng đặc điểm.  
  

Xử lý dữ liệu như một đối tượng không phản hồi   
Nếu không có công cụ để khôi phục hoặc gán thuộc tính dữ liệu đúng, tất cả những gì còn lại là 
xóa dữ liệu sai và coi trường đó thiếu dữ liệu.  
  

4.2. Mất dữ liệu  
  

Một vấn đề rất thường xuyên trong các cuộc khảo sát mẫu là không có phản hồi.  
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Không phản hồi có thể là:  
● Hoàn toàn (một hoặc nhiều đơn vị không trả lời toàn bộ bảng câu hỏi).    
● Một phần (một hoặc nhiều đơn vị không trả lời một hoặc nhiều câu hỏi).  

  

Hoàn toàn không phản hồi    
Vì lý do tự nguyện ("người trả lời" không muốn trả lời) hoặc vô tình (vắng mặt vì công việc, vì 
cuộc khảo sát được thực hiện ở trường, v.v.), luôn có một hạn mức, lớn hơn hoặc ít hơn của 
những người nhưng không phản hồi, mặc dù là một phần của mẫu được xác định. 

  

Nói chung, trong những trường hợp này, việc thay thế được thực hiện bằng cách chọn những 
người mới có cùng đặc điểm với những người đã từ chối (tổng tỷ lệ không phản hồi lên đến 
20% có thể được coi là chấp nhận được).  
  

Tuy nhiên thích hợp với việc     
● thực hiện kiểm soát chặt chẽ mẫu thu được (để đảm bảo rằng mẫu thực sự "tương tự" 

với quần thể). 
● kiểm tra tính đồng nhất với quần thể đối với một số biến liên quan không có trong kế 

hoạch lấy mẫu 
  

Không phản hồi một phần    
Cũng luôn có một hạn mức của những người vì nhiều lý do khác nhau không trả lời tất cả các 
câu hỏi (họ không biết hoặc không muốn trả lời).  

  

Trong những trường hợp này, với sự quan tâm đúng mức và chỉ trong những trường hợp rõ 
ràng/rõ ràng nhất, có thể gán giá trị cho biến, thay vì giá trị bị thiếu, thông qua loại bỏ xác định. 
Không phản hồi một phần có thể được bao gồm trong kiểm tra tính nhất quán (quy hoạch không 
tương thích).  
  

5. Xử lý dữ liệu  
  

Xử lý dữ liệu cho phép cung cấp thông tin thống kê.  
Cung cấp thông tin thống kê là:    

● Thiết lập hệ thống trình bày và tham vấn dữ liệu phù hợp với các bên liên quan và hoàn 
hảo về mặt phương pháp luận (dù trên Internet hay trên giấy).    

● Để xác định và cấu trúc thông tin thống kê bằng hệ thống tiêu chí phù hợp. 
● Chuẩn bị dữ liệu thống kê (bảng và biểu đồ) một cách chính xác và dễ đọc.  

  

Trong số các hình thức khác nhau, thể hiện bằng hình ảnh và bảng là đặc biệt quan trọng (là 
những thể hiện thực sự được quan tâm, phân tích mô tả).  
  

5.1. Bảng dữ liệu  
  

Bảng dữ liệu mô tả một biến hoặc mối quan hệ giữa hai hoặc nhiều biến.    
Bảng phải chứa tất cả thông tin cần thiết để hiểu dữ liệu, bất kể dạng văn bản được chèn vào 
(bảng hỗ trợ văn bản, phải rõ ràng ngay cả khi không có bảng). Nó bao gồm:    

● Tiêu đề.  
● Thân.  
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Dữ liệu trong bảng có thể được thể hiện nhiều hơn bằng biểu đồ. Biểu đồ chỉ có thể thay thế 
bảng nếu nó chứa cùng thông tin.  
  

5.1.1.  Tiêu đề bảng  
Tiêu đề của bảng phải được giải thích một cách hoàn hảo:    

● Những gì chúng ta đang nói đến (công ty, dân số, người dùng, người dân, con người, ...), 
do đó, xác định rõ đơn vị được trình bày trong bảng. 

● Chỉ định loại dữ liệu nào hiện có trong bảng (giá trị tuyệt đối, tỷ lệ phần trăm, tỷ lệ, ...). 
● Chỉ định biến phụ và chính.    
● Chỉ định vị trí, khoảng thời gian tham chiếu (nếu bảng được xây dựng từ dữ liệu hành 

chính hoặc các nguồn chính thức, thì phải trích dẫn nguồn).  
  

Bảng có thể hiển thị số (giá trị tuyệt đối hoặc tỷ lệ) hoặc tỷ lệ phần trăm.  
  

5.1.2.  Bảng số  
 Tiêu đề: cái gì, mô tả với loại dữ liệu nào, theo các biến nào. Địa điểm, năm.   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Bảng có giá trị tuyệt đối luôn phải có tổng số hàng và cột.  
  

5.1.3.  Bảng tỷ lệ phần trăm  
 Bảng có thể chứa:  

● Phần trăm cột (là những phần được quan tâm).  
● Phần trăm hàng.  
● Phần trăm ô.  

  

Các bảng có phân bố tỷ lệ phần trăm phải được đánh dấu 100. Nếu phân bố là trên mỗi hàng 
hoặc cột, thì cũng phải có phân bố tỷ lệ phần trăm cận biên, không phải là tổng của tỷ lệ phần 
trăm.  
 Ví dụ về bảng có phần trăm cột.  
Tiêu đề: cái gì, được mô tả theo tỷ lệ phần trăm, theo các biến nào. Địa điểm, năm.   
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Trường hợp đặc biệt    
Trong trường hợp các câu hỏi có nhiều lựa chọn, phải chú ý đến việc trình bày tỷ lệ phần 
trăm: tổng của chúng vượt quá 100, do đó phải ghi chú giải thích và không được thêm 
tổng số phần trăm.  
  

5.1.4.  Thiếu dữ liệu trong bảng  

  

Trong bảng số tuyệt đối: dữ liệu bị thiếu được coi là một giá trị và phải được nhập vào 
hàng cuối cùng và cột cuối cùng, trước tổng số. Loại trừ dữ liệu bị thiếu khỏi bảng số tuyệt 
đối có nghĩa là trình bày các bảng với các tổng số khác nhau.  
  

Trong các bảng có tỷ lệ phần trăm:    
1. Chèn phần trăm dữ liệu bị thiếu vào bên trong bảng, coi chúng như một giá trị (có 

thể không có ý nghĩa gì nếu chèn phần trăm dữ liệu bị thiếu trong bảng, bởi vì theo 
cách này, chúng ta không biết phân phối thực của hiện tượng).    

2. Tính toán phần trăm phân phối sau khi loại trừ dữ liệu bị thiếu, sẽ được chỉ ra ở 
cuối bảng.    

3. Phân bố lại dữ liệu bị thiếu trong bảng, tôn trọng trường hợp phân bố trước đó 
(chấp nhận được nếu dữ liệu bị thiếu được phân bổ).  

  

5.2. Trọng số khảo sát  
  

● Mỗi đơn vị trong mẫu đại diện cho một số đơn vị nhất định trong quần thể, sao 
cho toàn bộ mẫu đại diện cho toàn bộ quần thể.   

● Khi chúng tôi cung cấp kết quả khảo sát, mỗi đơn vị phải được liên kết với trọng 
số của nó, sao cho tổng số đơn vị tương ứng với N.   

● Trọng số liên quan đến mỗi đơn vị được gọi là trọng số khảo sát và bằng với tỷ lệ 
nghịch của xác suất lựa chọn.  

  

Sử dụng trọng số khảo sát   
● Trong các mẫu trọng số tự có, trọng số không đổi cho tất cả các đơn vị mẫu. Các 

ước tính vẫn giữ nguyên có hoặc không có trọng số (nhưng phương sai ước tính 
hoặc thay đổi lỗi mẫu).   

● Trong mẫu trọng số không tự có, việc sử dụng trọng số là cần thiết để có được 
ước tính đúng.   


