
Thống kê mô tả
Descriptive Statistics
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Thang đo lường
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Thang đo lường
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• Nominal—Định danh, Biến phân loại không có thứ tự. Ví dụ như giới
tính, màu tóc, có mặt, vắng mặt

• Ordinal—Có thứ tự nhưng không có khoảng cách giữa các điểm khác
nhau trong thang. Ví dụ như giai cấp xã hội, cấp bậc, giáo dục (tiểu học, 
trung học, đại học…)

• Interval— Có khoảng cách bằng nhau giữa các vị trí kế tiếp nhau trong
thang, nhưng vị trí 0 có sự thay đổi. Ví dụ: đo nhiệt độ ở các thang khác
nhau: Celsius/Fahrenheit. Thang Likert. 

• Ratio—Thang đo lường cho nhiều thông tin nhất, có thể điều tra mức
độ liên hệ của các điểm như sự khác biệt giữa chúng. Vị trí 0 là cố định. 
Không có giá trị âm. Ví dụ: tuổi, cân nặng, chiều cao.



Thang Ordinal 

• Ordinal: Biến thứ bậc, thứ hạng
• Không chắc chắn khoảng cách giữa các số là như nhau.
• Vị trí hoàn thành trên đường đua (vị trí thứ 1, vị trí thứ 2)
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1 hour 2 hours 3 hours 4 hours 5 hours 6 hours 7 hours 8 hours

1st place 2nd place 3rd place 4th place



Thang Interval 
• Interval: Sắp xếp theo khoảng cách có trật tự
• Khoảng cách giữa số 1-2 bằng khoảng cách 3-4

– Ví dụ: Chỉ số IQ thông thường sử dụng thang interval
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IQ scale Interpretation of IQ 
score % of population

above 130 Very gifted 2.1%

121-130 Gifted 6.4%

111-120 Above average 
intelligence 15.7%

90-110 Average intelligence 51.6%

80-89 Below average 
intelligence 15.7%

70-79 Cognitively impaired 6.4%



Thang ratio:

•Ratio: designates an equal-interval ordering with a 
true zero point (i.e., the zero implies an absence of the 
thing being measured)
–Ví dụ: 

• Số mối quan hệ thân thiết một người có:
• Số “0” có ý nghĩa là không có
• Một người có 4 mối quan hệ, gấp 2 lần người có 2 mối quan hệ

• Chiều cao 
• Cân nặng

6



Phân tích thống kê mô tả
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Tổng thể/quần thể vs. Mẫu
(population vs. sample) 
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Ví dụ: 
Câu hỏi nghiên cứu: sinh viên nữ có chỉ số thông minh (IQ) 
bằng sinh viên nam hay không?

Giải pháp: 
(a) Một là lập danh sánh tất cả sinh viên nam và nữ trên toàn quốc, rồi 

đo lường chỉ số IQ ở từng người, và sau đó so sánh giữa hai nhóm;

(b) Hai là chọn ngẫu nhiên một mẫu gồm n nam và m nữ sinh viên, rồi 
đo lường chỉ số IQ ở từng người, và sau đó so sánh giữa hai nhóm.



An example
Tổng thể: chiều cao của 20 người được ghi nhận như sau:
height <- c(162, 160, 157, 155, 167, 160, 161, 153, 149, 157, 159, 164, 
150, 162, 168, 165, 156, 157, 154, 157)
mean(height)
• Chọn ra 5 người từ tổng thể:

sample5<-sample(height,5)
mean(sample5)

• Chọn 5 người khác và tính chiều cao trung bình, lặp lại 5 lần, ghi nhận 
kết quả.

• Chọn 10 người và tính chiều cao trung bình, lặp lại 5 lần, ghi nhận kết 
quả.

• Chọn 15 người và tính chiều cao trung bình, lặp lại 5 lần, ghi nhận kết 
quả.

• Nhận xét về độ dao động của các giá trị trung bình này. 
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Chỉ số thống kê mô tả

• Tổng thể: những chỉ số liên quan đến tổng thể là thông số
(parameter) 
•Mẫu: 

• Những chỉ số ước tính từ các mẫu là ước số (sample estimate)
• Ước số có độ dao động chung quanh thông số, và vì trong thực 

tế chúng ta không biết thông số, cho nên chúng mục tiêu chính 
của phân tích thống kê là sử dụng ước số để suy luận về thông 
số

• Mục tiêu chính của phân tích thống kê mô tả là tìm những ước 
số của mẫu.

• Biến liên tục (continuous measurement) và không liên tục hay 
rời rạc (discrete measurement).
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Các chỉ số thống kê mô tả và hàm tương ứng trong R 
cho biến liên tục
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What is this “n–1”?

•The population variance is calculated with N, the 
population size.  Why isn’t the sample variance 
calculated with n, the sample size?
•The true variance is based on data deviations from 

the true mean, μ.
•The sample calculation is based on the data 

deviations from x-bar, not μ.  X-bar is an estimator
of μ; close but not the same.  So the n-1 divisor is 
used to compensate for the error in the mean 
estimation.
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Degrees of Freedom

•The sample variance is calculated with the quantity 
n-1.
•This quantity is called the “degrees of freedom”.
•Origin of the term:
• There are n deviations from x-bar in the sample.
• The sum  of the deviations is zero.  
• n-1 of the observations can be freely determined, but the 
nth observation is fixed to maintain the zero sum.

Sec 6-1 Numerical Summaries of Data 13



Sample Range

If the n observations in a sample are denoted by x1, x2, …, xn, the 
sample range is:

r =  max(xi) – min(xi)       

It is the largest observation in the sample minus the smallest 
observation.
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Quartiles and Interquartile Range

• The three quartiles partition the data into four equally sized 
counts or segments.

• First or lower quartile : 25% of the data is less than q1.
• Second quartile : 50% of the data is less than q2, the median.
• Third or upper quartile : 75% of the data is less than q3.

• The interquartile range (IQR) is defined as:
IQR = q3 – q1.

• Impact of outlier data:
• IQR is not affected
• Range is directly affected.
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Tóm tắt về dữ liệu liên tục
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R commands
length(x)

mean(x)

median(x) 

var(x)

sd(x)

summary(x)



Hands-on 1

• Chiều cao của 20 người trưởng thành 
được ghi nhận như sau:

162, 160, 157, 155, 167, 160, 161, 153, 149, 
157, 159, 164, 150, 162, 168, 165, 156, 157, 
154, 157

• Tính chiều cao trung bình, phương sai, độ 
lệch chuẩn và toàn cự (range) bằng cách 
áp dụng công thức tính tay.

• Sau đó áp dụng commands trên R để tính.
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Hands-on 2

• Thực tập với file số liệu igf.txt
• Nhập liệu, đặt tên igfdata
• Khai báo các biến với R
• Xem xét các biến 
• Xem cấu trúc dữ liệu bằng cách xuất ra 6 hàng đầu tiên
• Tính toán các chỉ số thống kê mô tả cho các biến: age, weight, height
• Xác định các quartiles và tính IQR cho các biến age, weight, height
• Thực tập tính sai số chuẩn: SE = SD/sqrt(N) với N là cỡ mẫu
• Tóm lược dữ liệu theo giới tính 
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Kiểm định một biến có phải phân phối chuẩn

• R commands: shapiro.test(x)

• Mức ý nghĩa thống kê alpha = 0.05
• Kiểm định có ý nghĩa thống kê (p-value < 0.05) thì biến x không tuân theo 

phân phối chuẩn
• Kiểm định không có ý nghĩa thống kê (p-value >=0.05) thì biến x tuân theo 

phân phối chuẩn

• Bài tập: kiểm định phân phối chuẩn cho biến weight, height và pinp 
của dữ liệu igfdata
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Ý nghĩa của giá trị trung bình và SD
• “Dân số Việt Nam trên 30 tuổi, nặng trung bình 55.0 kg và độ lệch chuẩn là 

8,2 kg.”
• Điều này có ý nghĩa gì? 
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• 68% dân số trên có cân nặng khoảng từ 55 +/- 8.2*1 = 46.8 
đến 63.2 kg

• 95% dân số trên có cân nặng khoảng từ 55 +/- 8.2*1.96 = 38.9 
đến 71.1 kg



Ý nghĩa của giá trị trung bình và SD
• Phân phối về khối lượng của toàn bộ dân số có thể được thể hiện như sau:
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1SD

1.96SD



Phân tích số liệu bằng biểu đồ
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Môi trường và thiết kế biểu đồ

• Nhiều biểu đồ cho một cửa sổ: hàm par

par(mfrow=c(1,2)): chia cửa sổ ra thành 1 dòng và 2 cột

par(mfrow=c(2,2)): chia cửa sổ ra thành 2 dòng và 2 cột

• Thực hành: chia cửa sổ thành 2 dòng và 3 cột; 3 dòng và 2 cột
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Biểu đồ cho một biến số rời rạc (discrete 
variable): barplot

• Dữ liệu: igfdata
• Vẽ biểu đồ barplot cho biến sex:

> sex.freq <- table(sex)
> sex.freq
> barplot(sex.freq, main=”Frequency of males and females”)
> barplot(sex.freq, horiz = TRUE, col = rainbow(length(sex.freq)), 

main=”Frequency of males and females”)

24



Biểu đồ cho hai biến số rời rạc (discrete 
variable): barplot

• Biến age trong dữ liệu igfdata
> ageg <- cut(age, 3) # cắt thành 3 nhóm
> table(ageg)

> age.sex <- table(sex, ageg)  # cho biết bao nhiêu người trong từng độ tuổi và từng giới tính

> age.sex
> barplot(age.sex, main=“Number of males and females in each age 
group”) #biểu diễn trong một cột

Biểu diễn thành hai cột:
> barplot(age.sex, beside=TRUE, xlab="Age group")

25



Biểu đồ cho một biến số liên tục: stripchart

• Biểu đồ strip cho chúng ta thấy tính liên tục của một biến số.
• Chẳng hạn như chúng ta muốn tìm hiểu tính liên tục của biến 

chuyển hoá xương pinp:

> stripchart(pinp, main =“strip chart for pinp”)
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Biểu đồ cho một biến số liên tục: Đồ thị tần
số - Histogram
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Histogram of height
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> hist(height)

> hist(height, main=“Frequency distribution by height, xlab =“height”, 
ylab=“Frequency”)
> plot(density(height),add=TRUE)

Ví dụ minh 
hoạ



Biểu đồ cho một biến số liên tục: Biểu đồ hộp
(Boxplot)
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Ghi chú: Sinh viên thực tập thêm các option về color và chiều của hình hộp



Phân tích biểu đồ cho hai biến liên tục: Biểu
đồ tán xạ (scatter plot)

• Để tìm hiểu mối liên hệ giữa hai biến, 
chúng ta dùng biểu đồ tán xạ.

• Để vẽ biểu đồ tán xạ về mối liên hệ giữa
biến số weight và height, chúng ta sử
dụng hàm plot. 

• Thông số thứ nhất của hàm plot là trục
hoành (x-axis) và thông số thứ 2 là trục
tung.

> plot(weight, height)

Ghi chú: Thực tập sử dụng các kí tự và 
màu sắc khác nhau để vẽ: pch, col
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Ví dụ:



Các kí tự có thể sử dụng cho biểu đồ tán xạ 
(plot) thông qua option pch
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Hands-on

1. Tính các chỉ số thống kê mô tả và vẽ biểu đồ thích 
hợp cho các biến: sex, age và tg của dữ liệu chol.csv

• Ghi chú: các biểu đồ cùng loại thì vẽ trên cùng một cửa 
sổ

• Thực tập thay đổi màu sắc cho biểu đồ
2. Biểu diễn mối quan hệ giữa tc và hdl, tc và ldl

• Thực tập sử dụng các kí tự và màu sắc khác nhau (red, 
blue, pink)
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