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BÀI 1: CÀI ĐẶT R, R-STUDIO, Rcmdr, NHẬP LIỆU VÀ BIÊN TẬP DỮ LIỆU 

 

I. Cơ sở lý thuyết 

1. Cài đặt 

- Đăng nhập http://cran.r-project.org/mirrors.html để chọn một  “mirror” (quốc gia) gần 

bạn nhất 

- Chọn hệ điều hành mà  bạn đang sử  dụng (Linux, Mac, hoặc Windows) (Click on your 

favorite operating system (Linux, Mac, or Windows) 

- Tải và cài đặt “base” (Download and install the “base”) 

 Cài đặt các packages phụ trợ 

- Khởi động R trong máy tính của bạn  

- Chọn đề mục thích hợp trong danh mục các “Package” 

 

 Rcmdr 

Vào R, install package chọn Rcmdr  

Nếu chưa có, tải phần mềm từ trang https://cran.r-project.org/  và cài đặt 

R-studio 

Tải phần mềm R-studio từ trang https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/ và cài 

đặt 

2. Code nhập liệu và biên tập dữ liệu: 

 Nhiệm vụ Code lệnh 

Nhập 

liệu 

Nhập trực tiếp:                 c(),  data.frame() 

Nhập từ file text:      setwd(“c:/works/stats”)  

     chol <- read.table("chol.txt", header=TRUE) 

Nhập từ file excel CSV 

(Comma delimited) 

     setwd(“c:/works/stats”)  

     gh <- read.csv ("excel.csv", header=TRUE)  

Biên 

tập dữ 

liệu 

Tách file subset(data, cond) 

vd: nam <- subset(chol, sex==”Nam”) 

      nu <- subset(chol, sex==”Nu”) 

Tách data chol thành hai file có tên nam và nu 

Chiết số liệu tu data.frame Chol[ row, cul] 
Vd: data2 <- chol[, c(1,3,7)  

https://cran.r-project.org/
https://www.rstudio.com/products/rstudio/download/
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Chiết số liệu từ file chol lấy cột 1, 3, 7 và tất cả các 

hàng. 

Nhập hai data.frame Merge(data1,data2, by= “variable”, all= TRUE) 
Vd: d <- merge(d1, d2, by="id", all=TRUE) 

Nhập hai file d1 và d2 lại với nhau dựa vào biến 

chung id (với đk hai file phải có cùng biến chung) 

Mã hóa (data coding) Vd:  

bmd <- c(-0.92,0.21,0.17,-3.21,-1.80,-2.60,-2.00, 
1.71, 2.12, -2.11) 

# tạm thời cho biến số diagnosis bằng bmd 

diagnosis <- bmd 

# biến đổi bmd thành diagnosis 

diagnosis[bmd <= -2.5] <- 1 
 diagnosis[bmd > -2.5 & bmd <= 1.0] <- 2 

diagnosis[bmd > -1.0] <- 3 

# tạo thành một data frame 

data <- data.frame(bmd, diagnosis) 

# liệt kê để kiểm tra xem lệnh có hiệu quả không> 
data 

Mã hóa một dãy số liệu bằng các chữ số hoặc ký tự 

nhất định. 

Biến đổi thành yếu tố 

(factor) 

factor(data) 

vd: diag<- factor(diagnosis) 
Chuyển biến số học thành biến yếu tố và không thể 

tính toán được. 

Chia nhóm cut Vd: cut(age, 2) 

table(cut(age, 2)) 

ageg <- cut(age, 3, labels=c("low", "medium", 
"high")) 

table(ageg) 

cut biến age thành 2 hay 3 group số liệu. 

Chia nhóm cut2 library(Hmisc) 

 bmd <- c(-0.92,0.21,0.17,-3.21,-1.80,-2.60,-
2.00,1.71,2.12,-2.11) 

 # chia biến số bmd thành 2 nhóm và để trong đối 

tượng group 

 group <- cut2(bmd, g=2) 

 table(group) 
cut2 cũng chia biến thành nhiều group số liệu. 
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II. Bài thực hành:  

1, Nhập liệu trực tiếp và nhập bằng file.txt, file. Csv bảng số liệu (data)sau: 

id Sex weight hight 

1 Male 60 165 

2 Female 55 153 

3 Female 45 158 

4 Male 75 175 

5 Female 50 155 

6 Male 66 172 

7 Male 70 174 

8 Male 68 168 

9 Female 60 160 

10 Male 78 177 

2, Tách  data thành hai data có tên mới male (chỉ có Male) và female (chỉ có Female); tách 

thành hai data với tên D1 (gồm những bạn Male có chiều cao trên 170) và D2 (gồm những 

bạn Female có weight >=55). 

3, Chiết dữ liệu từ data thành data.new1 không có cột weight; chiết dữ liệu data thành 

data.new2 chỉ có 5 dòng đầu và cột id, weight, hight. 

4, Nhập liệu data2:  

id sex tc 

1 M 2.2 

2 F 1.8 

3 F 1.0 

4 M 2.4 

5 F 2.0 

6 M 1.2 

7 M 2.6 

8 M 3.0 

9 F 1.7 

10 M 2.5 

11 F  2.0 

12 F 1.4 

Nhập hai bảng số liệu data và data2.  

Mã hóa biến tc trong bảng số liệu data2 với điều kiện tc>=2.0 ký hiệu là B, tc<2.0 ký hiệu 

A; ghép cột mã hóa vào bảng số liệu data2. 

5. Cho biến dữ liệu: 

Cholesterol: 2.4, 3.2, 4.3, 1.8, 4.5, 3.1, 4.0, 4.6, 2.5, 1.6, 3.7, 2.9, 4.5 

Chia biến dữ liệu thành 2 nhóm và mã hóa hai nhóm thành A, B.   
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BÀI 2. THỐNG KÊ MÔ TẢ VÀ KIỂM ĐỊNH T-STUDENT 
 

Ghi chú:  Sinh viên phải biết nhập liệu và biên tập dữ liệu.  

Cơ sở lý thuyết và ví dụ bài tập được trích từ nguồn: Tuấn, N. V. (2007). Phân tích số liệu và 

tạo biểu đồ bằng R. NXB Khoa học và Kỹ thuật.  

1. Cơ sở lý thuyết 

1.1. Thống kê mô tả: 

Mục tiêu chính của phân tích thống kê mô tả là tìm những ước số của mẫu. Có hai loại đo 

lường: liên tục (continuous measurement) và không liên tục hay rời rạc (discrete 

measurement). Các biến liên tục như độ tuổi, chiều cao, trọng lượng cơ thể, v.v… là biến số 

liên tục, còn các biến mang tính phân loại như nam hay nữ, thích hay không thích, trắng hay 

đen, v.v… là những biến số không liên tục. Cách tính hai loại biến số này cũng khác nhau. 

Ước số thông thường dùng để mô tả một biến liên tục là giá trị trung bình (mean) và phương 

sai (variance). Ước số dùng để mô tả một biến rời rạc là ước số tỷ lệ (proportion), và phương 

sai, ví dụ trong 10 người có 2 người là nữ thì tỷ lệ nữ là 0.2 và phương sai tương ứng là 

0.016. 

1.1.1 Tóm tắt dữ liệu liên tục: 

 

Các lệnh trong R và công thức tương ứng: 
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• Hàm summary(x) 

 

> summary(age) 

Min.   1st Qu.  Median  Mean   3rd Qu.  Max. 

13.00   16.00   19.00   19.17   21.25  34.00 

 

Lưu ý: Hai chỉ số “1st Qu” và “3rd Qu” có nghĩa là first quartile (tương đương với vị trí 

25%) và third quartile (tương đương với vị trí 75%) của một biến số. 

 

• Hàm by(data, INDICES, summary): tóm tắt dữ liệu theo biến INDICES 

 

• Kiểm định một biến có phải phân phối chuẩn: Hàm shapiro.test. Nếu p-value của 

kiểm định nhỏ hơn 0.05 thì biến không tuân theo phân phối chuẩn. 

 

• Thống kê mô tả theo từng nhóm: Hàm tapply 

 

1.1.2 Tóm tắt dữ liệu rời rạc: 

• Hàm summary  

• Hàm table 

• Hàm prop.table 

 

Ví dụ 1: nguồn https://www.statmethods.net/stats/frequencies.html 

 

# 2-Way Frequency Table  

attach(mydata) 

mytable <- table(A,B) # A will be rows, B will be columns  

mytable # print table  

 

margin.table(mytable, 1) # A frequencies (summed over B)  
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margin.table(mytable, 2) # B frequencies (summed over A) 

 

prop.table(mytable) # cell percentages 

prop.table(mytable, 1) # row percentages  

prop.table(mytable, 2) # column percentages  

 

1.2. Kiểm định t-student 

 

Giả định: phân phối chuẩn 

 

Loại kiểm định t-test R code 

Kiểm định t một mẫu (one sample t-test), dạng numeric 

(số, liên tục) 

t.test(x, mu=…) 

Kiểm định t hai mẫu độc lập (two sample t-test) với hai 

mẫu có dạng numeric (số, liên tục) 

t.test(x,y) 

Kiểm định t cho các biến số theo cặp (paired t-test), dạng 

numeric (số, liên tục), hai mẫu phụ thuộc. 

t.test(x, y, paired = T) 

Kiểm định t hai mẫu độc lập (two sample t-test) với y 

dạng numeric (biến số liên tục) và x là yếu tố dạng nhị 

phân (binary factor) 

t.test(y~x) 

 

 

1.3. Kiểm định Wilcoxon cho hai mẫu: 

Sử dụng khi hai biến không tuân theo phân phối chuẩn (ví dụ khi kiểm định shapiro.test cho 

kết quả có ý nghĩa thống kê ở alpha=0.05) 

 

wilcox.test (y~x) 
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1.4. Kiểm định tỷ lệ  

 

Kiểm định một tỉ lệ thường dựa vào giả định phân phối nhị phân (binomial distribution). 

Với một số mẫu n và tỉ lệ p, và nếu n lớn (tức hơn 50 chẳng hạn), thì phân phối nhị phân 

có thể tương đương với phân phối chuẩn với số trung bình np và phương sai np(1 – p). 

Gọi x là số biến cố mà chúng ta quan tâm, kiểm định giả thiết p = π có thể sử dụng thống 

kê sau đây: 

 

 

Ở đây, z tuân theo luật phân phối chuẩn với trung bình 0 và phương sai 1. Cũng có thể 

nói z2 tuân theo luật phân phối Chi bình phương với bậc tự do bằng 1. 

 

Ví dụ 2. Trong một nghiên cứu điều tra, chúng ta thấy có 69 nữ và 31 nam. Như vậy tỉ lệ 

nữ là 0.69 (hay 69%). Để kiểm định xem tỉ lệ này có thật sự khác với tỉ lệ 0.5 hay không, 

chúng ta có thể sử dụng hàm prop.test(x, n, π) như sau: 

 

> prop.test(69, 100, 0.50) 

 

1-sample proportions test with continuity correction 

data: 69 out of 100, null probability 0.5 

X-squared = 13.69, df = 1, p-value = 0.0002156 

alternative hypothesis: true p is not equal to 0.5 

95 percent confidence interval: 

0.5885509 0.7766330 

sample estimates: 

p 

0.69 
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Trong kết quả trên, prop.test ước tính tỉ lệ nữ giới là 0.69, và khoảng tin cậy 95% là 0.588 

đến 0.776. Giá trị Chi bình phương là 13.69, với trị số p = 0.00216. Như vậy, nghiên cứu 

này có tỉ lệ nữ cao hơn 50%. 

 

Hoặc có thể sử dụng hàm binom.test(x,n, π). 

1.5. So sánh hai tỷ lệ hoặc nhiều tỷ lệ sử dụng hàm prop.test 

Sử dụng hàm          prop.test(x, n, p=NULL,  

        alternative = c("two.sided", "less", "greater"), 

     conf.level = 0.95, correct = TRUE) 

Ví dụ 3. Một nghiên cứu được tiến hành so sánh hiệu quả của thuốc chống gãy xương. Bệnh 

nhân được chia thành hai nhóm: nhóm A được điều trị gồm có 100 bệnh nhân, và nhóm B 

không được điều trị gồm 110 bệnh nhân. Sau thời gian 12 tháng theo dõi, nhóm A có 7 

người bị gãy xương, và nhóm B có 20 người gãy xương. Vấn đề đặt ra là tỉ lệ gãy xương 

trong hai nhóm này bằng nhau (tức thuốc không có hiệu quả)? Để kiểm định xem hai tỉ lệ 

này có thật sự khác nhau, chúng ta có thể sử dụng hàm prop.test(x, n, π) như sau: 

 

> fracture <- c(7, 20) 

> total <- c(100, 110) 

> prop.test(fracture, total) 

2-sample test for equality of proportions with continuity correction 

data: fracture out of total 

X-squared = 4.8901, df = 1, p-value = 0.02701 

alternative hypothesis: two.sided 

95 percent confidence interval: 

-0.20908963 -0.01454673 

sample estimates: 

prop 1 prop 2 

0.0700000 0.1818182 
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Kết quả phân tích trên cho thấy tỉ lệ gãy xương trong nhóm 1 là 0.07 và nhóm 2 là 0.18. 

Phân tích trên còn cho thấy xác suất 95% rằng độ khác biệt giữa hai nhóm có thể 0.01 

đến 0.20 (tức 1 đến 20%). Với trị số p = 0.027, chúng ta có thể nói rằng tỉ lệ gãy xương 

trong nhóm A quả thật thấp hơn nhóm B. 

 

Ví dụ 4. Chúng ta muốn biết tỉ lệ nữ giới giữa 4 nhóm sắc tộc có khác nhau hay không, và 

để trả lời câu hỏi này, chúng ta lại dùng prop.test như sau: 

 

> female <- c( 4, 43, 22, 0) 

> total <- c(8, 60, 30, 2) 

> prop.test(female, total) 

4-sample test for equality of proportions without continuity 

correction 

data: female out of total 

X-squared = 6.2646, df = 3, p-value = 0.09942 

alternative hypothesis: two.sided 

sample estimates: 

prop 1 prop 2 prop 3 prop 4 

0.5000000 0.7166667 0.7333333 0.0000000 

 

Warning message: 

Chi-squared approximation may be incorrect in: prop.test(female, total) 

 

Tuy tỉ lệ nữ giới giữa các nhóm có vẻ khác nhau lớn (73% trong nhóm 3 (người da trắng) 

so với 50% trong nhóm 1 (Phi châu) và 71.7% trong nhóm Á châu, nhưng kiểm định Chi 

bình phương cho biết trên phương diện thống kê, các tỉ lệ này không khác nhau, vì trị số 

p = 0.099. 
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1.6. Kiểm định Chi bình phương (Chi squared test, chisq.test) 

chisq.test(x, y = NULL, correct = TRUE, 

           p = rep(1/length(x), length(x)), rescale.p = FALSE, 

           simulate.p.value = FALSE, B = 2000) 

 

Ví dụ 5:  

Cần có:  Data igf.txt.  

attach(igf) 

> chisq.test(sex, ethnicity) 

Pearson's Chi-squared test 

data: sex and ethnicity 

X-squared = 6.2646, df = 3, p-value = 0.09942 

Warning message: 

Chi-squared approximation may be incorrect in: chisq.test(sex, 

ethnicity) 

 

Công thức tính Chi bình phương:     

 

Oi = tần suất quan sát 

Ei = tần suất lý thuyết 

 

1.7. Kiểm định Fisher (Fisher’s exact test, fisher.test) 

fisher.test(x, y = NULL, workspace = 200000, hybrid = FALSE, 

            control = list(), or = 1, alternative = "two.sided", 

            conf.int = TRUE, conf.level = 0.95, 

            simulate.p.value = FALSE, B = 2000) 
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Áp dụng cho các nghiên cứu với tần số thấp, chẳng hạn như trong ví dụ 5 bên trên, nhóm thứ 

tư có tỷ lệ nữ giới bằng 0%.  

> fisher.test(sex, ethnicity) 

Fisher's Exact Test for Count Data 

data: sex and ethnicity 

p-value = 0.1048 

alternative hypothesis: two.sided 

 

Chú ý trị số p từ kiểm định Fisher là 0.1048, tức rất gần với trị số p của kiểm định Chi 

bình phương. Cho nên, chúng ta có thêm bằng chứng để khẳng định rằng tỉ lệ nữ giới 

giữa các sắc tộc không khác nhau một cách đáng kể. 

2. Bài tập thực hành: 

2.1. Chất lượng của một loại rượu vang được đánh giá bởi một hội đồng có 12 thành viên 

như trong bảng dưới đây. Giả định số liệu là độc lập, liên tục và tuân theo phân phối chuẩn. 

Anh/chị tóm tắt dữ liệu này bằng hai cách: sử dụng R và máy tính cá nhân (calculator). 

STT Aroma Body Flavor Oakiness Quality 

1 3.3 2.8 3.1 4.1 9.8 

2 4.4 4.9 3.5 3.9 12.6 

3 3.9 5.3 4.8 4.7 11.9 

4 3.9 2.6 3.1 3.6 11.1 

5 5.6 5.1 5.5 5.1 13.3 

6 4.6 4.7 5 4.1 12.8 

7 4.8 4.8 4.8 3.3 12.8 

8 5.3 4.5 4.3 5.2 12 

9 4.3 4.3 3.9 2.9 13.6 

10 4.3 3.9 4.7 3.9 13.9 

11 5.1 4.3 4.5 3.6 14.4 

12 3.3 5.4 4.3 3.6 12.3 
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2.2. Kiểm định xem các biến Aroma, Body, Flavor, Oakiness, và Quality của dữ liệu trong 

câu 2.1 có tuân theo phân phối chuẩn hay không. 

 

2.3. Thí nghiệm đánh giá mức độ tương đồng về độ ngọt giữa một prototype với một mẫu 

chuẩn được tiến hành trên thang điểm như sau: 

 

• • • • • • • 

Ít ngọt 

hơn rất 

nhiều 

  Ngọt 

tương tự 

  Ngọt hơn 

rất nhiều 

 

Mỗi mức tương ứng trên thang được quy đổi thành điểm từ 1 (Ít ngọt hơn rất nhiều) đến 7 

(Ngọt hơn rất nhiều). Số liệu đánh giá từ 10 đánh giá viên được cho trong bảng sau: 

 

Panelist Rating 

1 5 

2 5 

3 6 

4 4 

5 3 

6 7 

7 5 

8 5 

9 6 

10 4 

 

Anh/Chị hãy thực hiện một kiểm định thống kê để trả lời câu hỏi “liệu prototype có tương 

đồng với mẫu chuẩn về độ ngọt không?” Giả định số liệu tuân theo phân phối chuẩn. 
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2.4. Một hội đồng gồm 10 thành viên đánh giá chất lượng của hai sản phẩm A và B trên 

cùng một thang đo, và mỗi thành viên đánh giá cả hai sản phẩm. Dữ liệu được trình bày 

trong bảng dưới đây. Giả định số liệu tuân theo phân phối chuẩn. 

 

panelist product.A product.B 

1 20 22 

2 18 19 

3 19 17 

4 22 18 

5 17 21 

6 20 23 

7 19 19 

8 16 20 

9 21 22 

10 19 20 

 

Anh/Chị hãy thực hiện một kiểm định thống kê để kết luận xem hai sản phẩm này có khác 

nhau về chất lượng hay không? 

 

2.5. Hàm lượng protein của 2 loại sữa bò với hai chế độ ăn khác nhau được trình bày trong 

file số liệu cowmilk1.csv. Giả định số liệu tuân theo phân phối chuẩn. Anh/Chị thực hiện một 

kiểm định thống kê để xác định xem chế độ ăn khác nhau có làm hàm lượng protein khác 

nhau hay không? 

 

2.6. Khảo sát lý do sử dụng sản phẩm trà mãng cầu của người miền Nam (South) và miền 

Bắc (North) thu được kết quả như sau:  
 

Health Habit Flavor 

South 117 334 545 

North 883 666 455 
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Anh/chị cho biết liệu có sự khác biệt giữa người miền Nam về lý do sử dụng trà mãng cầu 

hay không? 

 

2.7. Bộ phận marketing muốn biết liệu có mối liên hệ giữa giới tính với việc tiêu thụ một sản 

phẩm ít béo mới hay không. Mỗi người tham gia được phân nhóm theo hai yếu tố: giới tính 

(nam, nữ) và tần suất sử dụng (cao, thấp). Số liệu được trình bày trong bảng dưới đây: 
 

Low High 

Male 75 25 

Female 20 80 

 

Anh/chị hãy thực hiện một kiểm định để trả lời vấn đề trên.  
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BÀI 3: BIỂU DIỄN SỐ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ 
 

I. Cơ sở lý thuyết 

1.1. Môi trường và thiết kế biểu đồ 

Nhiều biểu đồ trong một cửa sổ 

Thông thường, R vẽ một biểu đồ cho một cửa sổ, nhưng chúng ta có thể vẽ nhiều biểu đồ trong 

một cửa sổ bằng sử dụng hàm par 

Vd:  > par(mfrow=c(2,2)) (chia cửa sổ thành 2 dòng, 2 cột) 

Đặt tên cho trục tung và trục hoành 

Biểu đồ thường có trục tung và trục hoành. Trục hoành và trục tung đặt tên xlab và ylab, còn 

main (\n) được đặt tên cho biểu đồ. 

Vd:  

 

Ngoài ra có thể sử dụng hàm title và sub để đặt tên: 

Vd:  

 

Ghi chú trong biểu đồ: sử dụng hàm legend 

Vd: 
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Giới hạn của trục tung và trục hoành 

Nếu không cung cấp giới hạn R sẽ tự động điều chỉnh, tuy nhiên chúng ta có thể kiểm 

soát bằng sử dụng xlim và ylim. 

Vd:  

 

Thể loại và đường biểu diễn: 

Có thể yêu cầu R vẽ nhiều kiểu và đường biểu diễn khác nhau 

Vd: 

 

Màu sắc, khung, ký hiệu 

Kiểm soát màu bằng lệnh col, mặc đinh col là 1. Chúng ta có thể thay đổi màu bằng 

cách viết ra tên màu “red”, “blue”, “green”, “orange”, “yellow”, “cyan”… 

Vd:  

 

Ngoài ra, chúng ta có thể vẽ đường biểu diễn bằng cách tang bề dày của mỗi đường. 
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Hình dạng của biểu đồ cũng có thể thay đổi bằng type như sau: 

  

 

Khung biểu đồ có thể kiểm soát bằng lệnh bty với các thông số sau:  

 

Ký hiệu biểu đồ cũng có thể thay thế bằng cách cung cấp số cho pch (plotting character). 

                                           

Ghi chú trong biểu đồ: sử dụng hàm legend 

Hàm legend rất có ích cho việc ghi chú một biểu đồ và giúp người đọc hiểu ý nghĩa của biểu 

đồ tốt hơn. 
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Vd:  

 

Viết chữ trong biểu đồ: 

Viết chữ hay ghi chú trong biểu đồ dùng hàm mtext(), cho phép chúng ta đặt chữ viết 

hay giải thích bên cạnh hay trong biểu đồ. 

Vd:  

 

Đặt ký hiệu: 

Dùng hàm abline() để vẽ một đường thằng, với những thông số sau: 

abline(a,b): đường hồi quy tuyến tính a=intercept, b=slope 

abline(h=30): vẽ một đường ngang tại y=30 

abline(v=12): vẽ một đường thẳng đứng tại điểm x=12 

Muốn cho mũi tên vào biểu đồ có thể sử dụng hàm arrows 

Vd:  
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1.2. Các dạng biểu đồ 

1.2.1. Biểu đồ cho một số biến rời rạc: barplot 

Cho biết tần số của số liệu trong một biến nào đó 

Vd:  

 

Dùng barplot để thể hiện tần số 

 

Lệnh đơn giản 

 

Thay hai cột bằng hai dòng 

 

1.2.2. Biểu đồ cho hai biến số rời rạc: barplot 

Vd: age là biến liên tục, dùng hàm cut để cắt thành nhiều nhóm rời rạc 

 

Muốn biết bao nhiêu bệnh nhân trong từng độ tuổi và từng giới tính bằng lệnh table 
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1.2.5. Histogram 

Biểu đồ tần số cho biến liên tục 

Vd:  

 

Cũng có thể biến đổi biểu đồ thành một đồ thị phân phối xác suất hàm plot(density) 

 

Chúng ta có thể vẽ hai đồ thị chồng lên bằng cách dùng hàm interquartile: 

 

1.2.6. Biểu đồ hình hộp (boxplot) 

Vd:  

 

Chúng ta có thể so sánh tc giữa hai nhóm nam và nữ 

 

1.2.7. Biểu đồ tán xạ (scatter plot) 

Để tìm hiểu mối liên hệ hai biến, chúng ta dùng biểu đồ tán xạ, hàm plot  

Vd:  

 

Để vẽ biểu đồ, phải dùng đến hàm ifilse để phân biệt thông tin 

Vd:  

 

Biểu đồ sẽ phân biệt giới tính nam và nữ. Đồng thời chúng ta có thể vẽ đường biểu diễn hồi 

quy tuyến tính qua các điểm trên bằng cách tiếp tục các lệnh như vd sau: 
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II. Bài tập thực hành 

1, Nhập bảng sộ liệu bwt 

- Vẽ biểu đồ histogram cho biến age với 20 cột, màu của cột là màu xanh, đường viền 

màu trắng 

- Đổi tên của biểu đồ 

- Vẽ đường biểu diễn đi qua các phân bố của đồ thị, có màu đỏ. 

2, Vẽ biểu đồ boxplot cho biến age, phân tích biểu đồ cho biết các thông tin về biến age. 

3, Từ biểu đồ boxplot ở bài 2, hãy đặt tên cho biểu đồ là age, trục tung là age, trục hoành 

Frequency, màu của đồ thị là màu xanh. 

4, Vẽ biểu đồ tán xạ biểu diễn mối quan hệ giữa hai biến age và biến height với ô tròn, màu 

đen, đặt tiên cho biểu đồ Age and Height, vẽ đường hồi quy tuyến tính. 

5, Đổi ô tán xạ thành ô vuông màu đỏ và đường tuyến tính màu xanh, tên của trục tung là 

Total of age. 
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BÀI 4: PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI (ANOVA) 
 

I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT: 

Mục tiêu của phân tích phương sai là so sánh trung bình của nhiều nhóm (tổng thể) dựa trên 

các số trung bình của các mẫu quan sát từ các nhóm này và thông qua kiểm định giả thuyết để kết luận 

về sự bằng nhau của các số trung bình này. 

 Trong nghiên cứu, phân tích phương sai được dùng như là một công cụ để xem xét ảnh hưởng 

của một hay một số yếu tố nguyên nhân (định tính) đến một yếu tố kết quả (định lượng).  

 

1.1 Một số giả định khi phân tích ANOVA: 

– Các nhóm so sánh phải độc lập và được chọn một cách ngẫu nhiên. 

– Các nhóm so sánh phải có phân phối chuẩn hoặc cỡ mẫu phải đủ lớn để được xem như tiệm cận 

phân phối chuẩn. 

– Phương sai của các nhóm so sánh phải đồng nhất. 

Lưu ý: nếu giả định tổng thể có phân phối chuẩn với phương sai bằng nhau không đáp ứng được thì 

bạn có thể dùng kiểm định phi tham số Kruskal-Wallis sẽ để thay thế cho ANOVA. 

1.2. Phân tích phương sai một yếu tố 

Phân tích phương sai một yếu tố là phân tích ảnh hưởng của một yếu tố nguyên nhân (dạng biến định 

tính) đến một yếu tố kết quả (dạng biến định lượng) đang nghiên cứu.  

Giả sử cần so sánh số trung bình của k tổng thể độc lập. Ta lấy k mẫu có số quan sát là n1, n2… nk; 

tuân theo phân phối chuẩn. Trung bình của các tổng thể được ký hiệu là μ1; μ 2 ….μk thì mô hình phân 

tích phương sai một yếu tố ảnh hưởng được mô tả dưới dạng kiểm định giả thuyết như sau: 

  Ho: μ1 = μ 2 =….=μ k 

  H1: Tồn tại ít nhất 1 cặp có μi ≠μ j; i ≠ j 

1.3. Phân tích phương sai hai yếu tố 

1.3.1.  Phân tích phương sai hai yếu tố không lặp 

Phân tích nhằm đánh giá sự ảnh hưởng của 2 nhân tố (yếu tố ) A và B trên các giá trị quan sát xij 

Giả sử nhân tố:  A có n mức a1 , a2 , … , an  (nhân tố hàng) 

B có m mức b1 , b2 , … , bm  (nhân tố cột) 

Giả thiết H0: 

Trung bình nhân tố cột bằng nhau 

Trung bình nhân tố hàng bằng nhau 

Không có sự tương tác giữa nhân tố cột và hàng 

1.3.2. Phân tích phương sai 2 nhân tố có lặp 

Tương tự như bài toán phân tích phương sai 2 nhân tố không lặp, chỉ khác mỗi mức (ai , bj) đều có sự 

lặp lại r lần thí nghiệm và ta cần khảo sát thêm sự tương tác (interaction term) FAB giữa 2 nhân tố A 

và B. 
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II. THỰC HÀNH PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI TRÊN PHẦN MỀM R: 

2.1. Phân tích phương sai đơn giản (one-way analysis of variance - ANOVA) 

Trong phân tích phương sai đơn giản, chúng ta lấy ví dụ như so sánh độ galactose trong 3 

nhóm bệnh nhân: nhóm 1 gồm 9 bệnh nhân với bệnh Crohn; nhóm 2 gồm 11 bệnh nhân với bệnh viêm 

ruột kết (colitis); và nhóm 3 gồm 20 đối tượng không có bệnh (gọi là nhóm đối chứng). Câu hỏi đặt 

ra là độ galactose giữa 3 nhóm bệnh nhân có khác nhau hay không? 

 

Chúng ta sẽ tiến hành phân tích trên phần mềm R theo các bước như sau: 

Bước Nội dung Cách thực hiện 

(a) Nhập dữ liệu Chúng ta tạo ba nhóm bệnh 

nhân (1, 2 và 3 ): nhóm 1 

gồm 9 người, nhóm 2 có 11 

người, và nhóm 3 có 20 

người 

>group <- c(1,1,1,1,1,1,1,1,1, 

2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2, 

3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3,3) 

Định nghĩa biến group là 

một yếu tố - factor 

> group <- as.factor(group) 

 

Nhập số liệu galactose cho 

từng nhóm như định nghĩa 

trên (gọi object là galactose) 

> galactose <- c( 1343,1393, 1420, 

1641, 1897, 2160, 2169, 2279, 2890, 

1264, 1314, 1399, 1605,2 385, 2511, 

2514, 2767, 2827,2895, 3011, 1809, 

2850, 1926, 2964, 2283, 2973, 2384, 

3171, 2447, 3257, 2479, 3271, 2495, 

3288, 2525, 3358, 2541, 3643, 2769, 

3657) 

Đưa hai biến group và 

galactose vào một 

dataframe và gọi là data 

> data <- data.frame(group, 

galactose) 

> attach(data) 

 

chúng ta dùng hàm lm() để 

phân tích phương sai 

> analysis <- lm(galactose ~ group) 
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(b) Kết quả phân tích 

phương sai 

chúng ta dùng lệnh anova để 

biết kết quả 

phân tích: 

> anova(analysis) 

(c) Ước số Để biết thêm chi tiết kết quả 

phân tích, chúng ta dùng 

lệnh summary 

> summary(analysis) 

 

Kết quả phân tích như sau: 

Analysis of Variance Table 

Response: galactose 

 Df  Sum Sq  Mean Sq  F value  Pr(>F) 

group   2  5683620  2841810  8.6655  0.0008191 *** 

Residuals  37  12133923  327944 

--- 

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 

 

2.2. Phân tích phương sai hai chiều (two-way analysis of variance - ANOVA) 

Trong ví dụ sau đây, để đánh giá hiệu quả của một kĩ thuật sơn mới, các nhà nghiên cứu áp 

dụng sơn trên 3 loại vật liệu (1, 2 vả 3) trong hai điều kiện (1, 2). Mỗi điều kiện và loại vật liệu, nghiên 

cứu được lặp lại 3 lần. Độ bền được đo là chỉ số bền bỉ (tạm gọi là score). Tổng cộng, có 18 số liệu 

như sau:  

Độ bền bỉ của sơn cho 2 điều kiện và 3 vật liệu 

Điều kiện (i) Vật liệu (j) 

1 2 3 

1 4.1, 3.9, 4.3  3.1, 2.8, 3.3 3.5, 3.2, 3.6 

2 2.7, 3.1, 2.6  1.9, 2.2, 2.3  2.7, 2.3, 2.5 

Chúng ta sẽ tiến hành phân tích trên phần mềm R theo các bước như sau: 

Bước Nội dung Cách thực hiện 

(a) Nhập dữ liệu Chúng ta tạo ra một dãy số 

với 4 bậc (1,2,3,4) 9 lần (với 

tổng số 36 số) 

Tạo ra dãy số id 

Lưu ý: có thể tạo ra một dãy 

số bằng cách sử dụng hàm 

gl (generating levels) 

> condition <- gl(2, 9, 18) 

> material <- gl(3, 3, 18) 

> id <- c(1:18) 
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Tạo số liệu cho score: > score <- c(4.1,3.9,4.3, 3.1,2.8,3.3, 

3.5,3.2,3.6, 2.7,3.1,2.6, 1.9,2.2,2.3, 

2.7,2.3,2.5) 

Tất cả cho vào một 

dataframe tên là data 

> data <- data.frame(condition, 

material, id, score) 

> attach(data) 

(b) Kết quả phân tích 

phương sai 

chúng ta dùng lệnh anova để 

biết kết quả 

phân tích: 

> twoway <- lm(score ~ condition + 

material) 

> anova(twoway) 

(c) Ước số Để biết thêm chi tiết kết quả 

phân tích, chúng ta dùng 

lệnh summary 

> summary(twoway) 

(d) Hiệu ứng tương tác 

(interaction effects) 

Để cho phân tích hoàn tất, 

chúng ta còn phải xem xét 

đến khả năng ảnh hưởng 

của hai yếu tố này có thể 

tương tác nhau (interactive 

effects) 

> anova(twoway <- lm(score ~ 

condition+ material + 

condition*material)) 

(e) So sánh giữa các nhóm Chúng ta sẽ ước tính độ 

khác biệt giữa hai điều kiện 

và ba vật liệu bằng hàm 

TukeyHSD với aov 

> res <- aov(score ~ condition+ 

material+condition*material) 

> TukeyHSD(res) 

Kết quả phân tích như sau: 

Analysis of Variance Table 

Response:  score 

   Df   Sum Sq  Mean Sq  F value  Pr(>F) 

condition  1   5.0139  5.0139  95.575  1.235e-07 *** 

material  2   2.1811  1.0906  20.788  6.437e-05 *** 

Residuals  14   0.7344  0.0525 

--- 

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1 
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III. BÀI TẬP THỰC HÀNH PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI TRÊN PHẦN MỀM R: 

3.1. Phân tích phương sai đơn giản (one-way analysis of variance - ANOVA) 

Bài 1 . So sánh 3 loại thuốc bổ A, B, C trên 3 nhóm, người ta được kết quả tăng trọng(kg) như sau: 

  A:  1,0  1,2  1,4  1,1  0,8  0,6 

  B:  2,0  1,8  1,9  1,2  1,4  1,0  1,5  1,8 

  C:  0,4  0,6  0,7  0,2  0,3  0,1  0,2 

Hãy so sánh kết quả tăng trọng của 3 loại thuốc bổ trên với α = 0,01 

 

Bài 2. Một nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét năng suất lúa trung bình của 3 giống lúa. Kết 

quả thu thập qua 4 năm như sau: 

Năm  A  B  C 

1  65  69  75 

2  74  72  70 

3  64  68  78 

4  83  78  76 

 Hãy cho biết năng suất lúa trung bình của 3 giống lúa có khác nhau hay không? α=0,01 

 

Bài 3. So sánh hiệu quả giảm đau của 4 loại thuốc A, B, C, D bằng cách chia 20 bệnh nhân thành 4 

nhóm, mỗi nhóm dùng một loại thuốc giảm đau trên. Kết quả mức độ giảm đau là: 

A:  82  89  77  72 92 

B:  80  70  72  90  68 

C:  77  69  67  65  57 

D:  65  75  67  55  63 

Hỏi hiệu quả giảm đau của 4 loại thuốc có khác nhau không? Nếu hiệu quả giảm đau của 4 loại thuốc 

A, B, C, D khác nhau có ý nghĩa, hãy so sánh từng cặp thuốc với α = 0,05 

 

3.2. Phân tích phương sai hai chiều (two-way analysis of variance - ANOVA) 

 

Bài 1. Nghiên cứu về hiệu quả của 3 loại thuốc A, B, C dùng điều trị chứng suy nhược thần kinh. 12 

người bệnh được chia làm 4 nhóm theo mức độ bệnh 1, 2, 3, 4; trong mỗi nhóm chia ra để 

cùng dùng 1 trong 3 loại thuốc trên. Sau 1 tuần điều trị, kết quả đánh giá bằng thang điểm như 

sau: 

 

Hãy đánh giá hiệu quả của các loại thuốc A, B, C có khác nhau hay không ? với α= 0,01 
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Bài 2. Một nghiên cứu được thực hiện nhằm xem xét sự liên hệ giữa loại phân bón, giống lúa và 

năng suất. Năng suất lúa được ghi nhận từ các thực nghiệm sau: 

 

Hãy cho biết sự ảnh hưởng của loại phân bón, giống lúa trên năng suất , α = 0,01 
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BÀI 5: TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY TUYẾN TÍNH 

 

I. Khái niệm tương quan và hồi quy 

Phân tích hồi qui tuyến tính (linear regression analysis) có lẽ là một trong những 

phương pháp phân tích số liệu thông dụng nhất trong thống kê học. Anon từng viết “Cho 

con người 3 vũ khí – hệ số tương quan, hồi qui tuyến tính và một cây bút, con người sẽ 

sử dụng cả ba”! Trong chương này, tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng R để phân tích hồi qui 

tuyến tính và các phương pháp liên quan như hệ số tương quan và kiểm định giả thiết 

thống kê.  

Để minh họa cho vấn đề, chúng ta thử xem xét nghiên cứu sau đây, mà 

trong đó nhà nghiên cứu đo lường độ cholestrol trong máu của 18 đối tượng nam. Tỉ 

trọng cơ thể (body mass index) cũng được ước tính cho mỗi đối tượng bằng công thức 

tính BMI là lấy trọng lượng (tính bằng kg) chia cho chiều cao bình phương (m2). Kết quả 

đo lường như sau:  

Câu hỏi được đặt ra trong nghiên cứu này là:  

 Mối liên hệ giữa tuổi và hàm lượng cholesterol 

 Độ mạnh của mối liên hệ 

 Tiên đoán về hàm lượng cholesterol dựa vào tuổi  

Cách thức tiếp cận: Phân tích tương quan và hồi quy 

Để trả lời câu hỏi này, điều đầu tiên chúng ta xem xét mối liên hệ giữa hai dữ liệu tuổi và cholesterol 

và sử dụng đồ thị plot hoặc scatterplot nhằm dự báo xu hướng của mối liên hệ. 

Để thực hiện điều này, chúng ta tuần tự thực hiện các bước sau 

Code Nhập dữ liệu Kết quả 
id <- seq(1:18) 
age <- c(46, 20, 52, 30, 57, 25, 28, 36, 22,  
         43, 57, 33, 22, 63, 40, 48, 28, 49) 
chol <- c(3.5, 1.9, 4.0, 2.6, 4.5, 3.0, 2.9, 3.8, 2.1, 
          3.8, 4.1, 3.0, 2.5, 4.6, 3.2, 4.2, 2.3, 4.0) 
plot(chol ~ age, pch=16) 
 

Ghi chú:  Đồ thị bên gợi ý cho thấy mối liên hệ giữa 

độ tuổi (age) và cholesterol là một 

đường thẳng (tuyến tính). Để “đo lường” mối 

liên hệ này, chúng ta có thể sử dụng hệ số 

tương quan (coefficient of correlation). 
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Phương sai và đồng phương sai: đại số 

 Gọi  x và y là 2 biến ngẫu nhiên lấy ra từ mẫu n quan sát. 

 Đo lường sự sai khác của x và y: phương sai 

Phương sai của biến x và phương sai của y 

 

 

Quan điểm đại số: 

 var(x + y) = var(x) + var(y) 

  var(x + y) = var(x) + var(y) + 2cov(x,y) 

Trong đó: 
( ) ( )( )

=

−−
−

=
n

i

ii yyxx
n

yx
11

1
,cov

 

Quan điểm hình học 

 Sự độc lập hoặc phụ thuộc giữa x và y có thể biểu diễn như sau: 

 

Ý nghĩa của phương sai và đồng phương sai 

 Phương sai luôn luôn dương 

 Nếu đồng phương sai= 0, x và y độc lập. 

 Đồng phương sai là tổng của các sản phẩm: có thể âm hoặc dương. 

 Đồng phương sai âm= độ lệch trong 2 phân phối theo hai hướng ngược nhau, ví dụ sai 

khác về gen. 

 Đồng phương sai dương = độ lệch trong 2 phân phối cùng hướng. 

 Đồng phương sai= đo độ mạnh của sự liên hệ 

 

Mô hình hồi quy tuyến tính: 

 Y : biến ngẫu nhiên đại diện cho biến trả lời 
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 X : biến ngẫu nhiên đại diện cho biến dự đoán (dự đoán, yếu tố rủi ro) 

 Cả  Y và X có thể là biến gián đoạn (ví dụ, có/không) hoặc biến liên tục( trứng, 

tuổi).  

 Nếu Y là biến gián đoạn thì mô hình là hồi quy logistic; nếu Y là biến liên tục thì 

mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản 

 Mô hình  Y = a + bX + e 

a : intercept   ;  b : slope / gradient;   

     : random error (variation between subjects in y even if x is constant, e.g., 

variation in cholesterol for patients of the same age.) 

Code lệnh thực tập 

id <- seq(1:18) 

age <- c(46, 20, 52, 30, 57, 25, 28, 36, 22,  43, 57, 33, 22, 63, 40, 48, 28, 49) 

chol <- c(3.5, 1.9, 4.0, 2.6, 4.5, 3.0, 2.9, 3.8, 2.1, 3.8, 4.1, 3.0, 2.5, 4.6, 3.2, 4.2, 2.3, 4.0) 

#Fit linear regression model 

reg <- lm(chol ~ age) 

summary(reg) 

 

II. Bài thực hành:  

1, Nhập liệu trực tiếp và nhập bằng Ancombedata.txt 

Observation x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 

1 10 8.04 10 9.14 10 7.46 8 6.58 

2 8 6.95 8 8.14 8 6.77 8 5.76 

3 13 7.58 13 8.74 13 12.74 8 7.71 

4 9 8.81 9 8.77 9 7.11 8 8.84 

5 11 8.33 11 9.26 11 7.81 8 8.47 

6 14 9.96 14 8.1 14 8.84 8 7.04 

7 6 7.24 6 6.13 6 6.08 8 5.25 

8 4 4.26 4 3.1 4 5.39 19 12.5 

9 12 10.84 12 9.13 12 8.15 8 5.56 

10 7 4.82 7 7.26 7 6.42 8 7.91 

11 5 5.68 5 4.74 5 5.73 8 6.89 

 

Bước 1: Sử dụng đồ thị plot để vẽ các cặp (x1,y1); (x2,y2); (x3,y3); (x4,y4) 
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Bước 2: Tính giá trị trung bình mean, độ lệch chuẩn sd 

Bước 3: So sánh các giá trị trung bình 

Bước 4: Vẽ đồ thị phần dư của 4 phương trình hồi quy tuyến tính cho 4 cặp số liệu và nhận 

xét chỉ có 1 mô hình hồi quy phù hợp 

 

• Thực tập các ví dụ trong chương 10- Phân tích Hồi quy tuyến tính 

Hệ số tương quan: 

Hệ số tương quan (r) là một chỉ số thống kê đo lường mối liên hệ tương quan giữa 

hai biến số, như giữa độ tuổi (x) và cholesterol (y). Hệ số tương quan có giá trị từ -1 đến 

1. Hệ số tương quan bằng 0 (hay gần 0) có nghĩa là hai biến số không có liên hệ gì với 

nhau; ngược lại nếu hệ số bằng -1 hay 1 có nghĩa là hai biến số có một mối liên hệ tuyệt 

đối. Nếu giá trị của hệ số tương quan là âm (r <0) có nghĩa là khi x tăng cao thì y giảm 

(và ngược lại, khi x giảm thì y tăng); nếu giá trị hệ số tương quan là dương (r > 0) có 

nghĩa là khi x tăng cao thì y cũng tăng, và khi x giảm thì y cũng giảm theo. 

Lưu ý sự khác biệt giữa hệ số Pearson, Spearman và Kendall. 

> cor.test(age, chol) 

Pearson's product-moment correlation 

data: age and chol 

t = 10.7035, df = 16, p-value = 1.058e-08 

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0 

95 percent confidence interval: 

0.8350463 0.9765306 

sample estimates: 

cor 

0.936726 
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cor.test(age, chol, method="spearman") 

Spearman's rank correlation rho 

data: age and chol 

S = 51.1584, p-value = 2.57e-09 

alternative hypothesis: true rho is not equal to 0 

sample estimates:rho  0.947205 

Warning message: 

Cannot compute exact p-values with ties in: cor.test.default(age, 

chol, method = "spearman") 

 

cor.test(age, chol, method="kendall") 

Kendall's rank correlation tau 

data: age and chol 

z = 4.755, p-value = 1.984e-06 

alternative hypothesis: true tau is not equal to 0 

sample estimates: 

tau 

0.8333333 

Warning message: 
Cannot compute exact p-value with ties in: cor.test.default(age, 

chol, method = "kendall") 

 

Bài tập thực hành: 

Độ ngọt của nước cam ép: Một nhà sản xuất nước cam ép đã phát triển ra chỉ số độ ngọt của 

nước cam ép (Sweetness Index). Chỉ số càng cao thì nước cam ép càng ngọt. NSX muốn biết 

liệu có mối liên hệ giữa chỉ số độ ngọt với hàm lượng pectin (ppm) trong nước cam ép hay 

không? Dữ liệu thu thập trên 24 ca sản xuất (24 production runs) được trình bày trong bảng 

bên dưới.  

1.1 Có tồn tại mối quan hệ tuyến tính giữa độ ngọt (y) và hàm lượng pectin (x) hay không? 

Nếu có thì hệ số tương quan Pearson giữa hai đại lượng này bằng bao nhiêu? 

1.2 Tìm phương trình hồi quy tuyến tính, dạng y = ax+b 

1.3 Đánh giá sự phù hợp của mô hình hồi quy tuyến tính với số liệu 

1.4 Phân tích hai hệ số a và b theo tình huống đang giải quyết 

1.5 Dự đoán chỉ số độ ngọt nếu hàm lượng pectin là 300ppm. 

1.6 Vẽ biểu đồ biểu diễn mối quan hệ giữa độ ngọt và hàm lượng pectin 

1.7 Vẽ đường hồi quy tuyến tính vào trên biểu đồ trong câu 1.2 



Thực hành: Xử lý số liệu 

 

 35 

 

Run Sweetness Index Pectin(ppm) 

1 5.2 220 

2 5.5 227 

3 6 259 

4 5.9 210 

5 5.8 224 

6 6 215 

7 5.8 231 

8 5.6 268 

9 5.6 239 

10 5.9 212 

11 5.4 410 

12 5.6 256 

13 5.8 306 

14 5.5 259 

15 5.3 284 

16 5.3 383 

17 5.7 271 

18 5.5 264 

19 5.7 227 

20 5.3 263 

21 5.9 232 

22 5.8 220 

23 5.8 246 

24 5.9 241 

 

 

 

  



Thực hành: Xử lý số liệu 

 

 36 

BÀI 6. THIẾT KẾ THÍ NGHIỆM 
 

Ghi chú:   Cơ sở lý thuyết và ví dụ bài tập được trích từ nguồn:  

 [1] Mendenhall, W., Sincich, T., & Boudreau, N. S. (1996). A second course in statistics: 

regression analysis (Vol. 5). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall. 

 

1. Cơ sở lý thuyết 

1.1. Các thuật ngữ: 

• Thí nghiệm (experiment): quá trình thu thập số liệu từ mẫu 

• Thiết kế thí nghiệm (design of experiment): kế hoạch thu thập các mẫu thí nghiệm  

• Tiêu chí (response variable, y): biến đo lường trong một thí nghiệm 

– Vd: Vị đắng trong nghiên cứu đo lường vị đắng; độ pH trong xác định tính 

acid của một dung dịch 

• Đơn vị nghiên cứu (experimental unit): đối tượng nghiên cứu, dùng để xác định tiêu 

chí y  

• Yếu tố can thiệp (factors): biến độc lập hoặc biến giải thích 

– Vd: Giống lúa, loại bột, loại dung môi 

• Mức độ can thiệp (levels): giá trị của một yếu tố can thiệp 

– Vd: 3 loại dung môi: methanol, ethanol, ethyl acetate  

• Nghiệm thức (Treatment): Là mỗi mức độ của một yếu tố hay một tổ hợp mức độ của 

các yếu tố can thiệp. 

• Nhóm (block):  

– Nhóm đối tượng (nam, nữ…) 

– Cân đối hoặc không cân đối 

Ví dụ: Một nghiên cứu tiếp thị được tiến hành để khảo sát ảnh hưởng của thương hiệu và vị 

trí bày bán trên kệ hàng đến doanh số bán cà phê mỗi tuần. Doanh số bán cà phê được thu 

thập cho 2 thương hiệu (A và B) tại 3 vị trí bày bán trên kệ (dưới cùng, giữa, trên cùng). Sáu 

tổ hợp giữa thương hiệu và vị trí bày bán trên kệ hàng (2 thương hiệu x 3 vị trí = 6 tổ hợp) 

được thay đổi theo mỗi tuần trong một khoảng thời gian là 18 tuần. Hình 6.1 trình bày thiết 

kế thí nghiệm của nghiên cứu này.  
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Thương hiệu 

Vị trí bày bán trên kệ 

A 

Dưới cùng Giữa Trên cùng 

Tuần 1 

         9 

        14 

Tuần 2 

         7 

        16 

Tuần 4 

         12 

         17 

B 

 

Tuần 5 

         10 

         13 

Tuần 3 

         8 

         18 

Tuần 6 

         11 

         15 

 

• Đơn vị nghiên cứu: do doanh số bán cà phê được thu thập theo từng tuần trong suốt 

18 tuần nên đơn vị nghiên cứu là 1 tuần 

• Tiêu chí: y = doanh số bán cà phê mỗi tuần. Đây là biến định lượng. 

• Yếu tố can thiệp: Do vấn đề nghiên cứu là ảnh hưởng của thương hiệu và vị trí bày 

bán trên kệ nên yếu tố can thiệp là thương hiệu và vị trí bày bán trên kệ. Đây là hai 

biến định tính. 

• Mức độ can thiệp: thương hiệu được đo đạt ở hai mức (A và B) và vị trí trên kệ ở 3 

mức (Dưới cùng, Giữa, và Trên cùng). 

• Nghiệm thức: Do doanh số bán cà phê được thu thập cho mỗi tổ hợp giữa thương 

hiệu và vị trí bày bán trên kệ nên thí nghiệm này có 6 nghiệm thức: (thương hiệu A, 

vị trí Dưới cùng), (thương hiệu A, vị trí Giữa), (thương hiệu A, vị trí Trên cùng), 

(thương hiệu B, vị trí Dưới cùng), (thương hiệu B, vị trí Giữa), (thương hiệu B, vị trí 

Trên cùng) (hình 6.1). 

 

1.2. Các dạng thiết kế thí nghiệm: 

1.2.1. Các thiết kế nhằm giảm độ dao động của số liệu (noise-reducing designs) 

Tình huống nghiên cứu: So sánh thành tích chạy của các vận động viên điền kinh khi có sử 

dụng 3 loại nước uống khác nhau, gồm có nước lọc (A), nước có bổ sung đường glucose (B), 

nước có bổ sung đường fructose (C). 
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Thiết kế ngẫu nhiên hoàn toàn (Completely Randomized Design): là thiết kế mà trong đó 

các nghiệm thức được bố trí vào các đơn vị nghiên cứu một cách ngẫu nhiên.  

 

Ví dụ: Thiết kế ngẫu nhiên hoàn toàn với p= 3 nghiệm thức  

 

Vận động viên Nghiệm thức (Nước uống) 

1 B 

2 A 

3 B 

4 C 

5 C 

6 A 

7 B 

8 C 

9 A 

10 A 

11 C 

12 A 

13 B 

14 C 

15 B 

 

Thiết kế khối ngẫu nhiên (Randomized Block Design): nhằm so sánh p nghiệm thức, bao 

gồm b khối, mỗi khối chứa p đơn vị nghiên cứu tương đối đồng nhất. Các nghiệm thức được 

bố trí vào các đơn vị nghiên cứu trong mỗi khối một cách ngẫu nhiên, với một đơn vị nghiên 

cứu được bố trí vào một nghiệm thức. 
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Ví dụ: Thiết kế khối ngẫu nhiên với b= 2 khối (vận động viên nam và nữ) và p = 3 nghiệm 

thức (loại nước uống A, B,C), với mỗi nghiệm thức có 5 vận động viên điền kinh. Giả sử các 

vận động viên nữ có năng lực như nhau, và tương tự cho các vận động viên nam.  

 

Khối 

(Vận động viên) 

Nghiệm thức 

(Loại nước 

uống) 

Nữ 

B 

5 

A 

5 

C 

5 

    

Nam 

A 

5 

C 

5 

B 

5 

    
 

Thiết kế khối ngẫu nhiên hoàn chỉnh (Randomized Complete Block Design-RCBD): 

RCBD giả định rằng một tập hợp các đơn vị nghiên cứu có thể được chia thành một số tập 

hợp con (còn gọi là khối) tương đối đồng nhất. Các nghiệm thức được phân bổ ngẫu nhiên 

cho các đơn vị nghiên cứu này sao cho mỗi nghiệm thức này xuất hiện với số lần như nhau 

(thường là một lần) trong mỗi khối (nghĩa là mỗi khối chứa tất cả các nghiệm thức).  

 

Ví dụ: Thiết kế ngẫu nhiên theo khối hoàn chỉnh với b= 5 khối (vận động viên) và p = 3 

nghiệm thức (loại nước uống A, B,C).  

 

Khối  

(Vận động viên) 

Nghiệm thức 

(Loại nước 

uống) 

1 B A C 

    
2 A C B 

    
3 B C A 
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4 A B C 

    
5 A C B 

 

 

Ví dụ: Do độ màu mỡ của đất chịu ảnh hưởng của địa điểm của nó, do đó thí nghiệm khảo 

sát ảnh hưởng của hàm lượng phân bón (Low, Medium, High) lên sản lượng một loại hoa 

màu được thiết kế theo RCBD như sau:  

Khối (Địa điểm)  Mảnh đất 1 Mảnh đất 2 Mảnh đất 3 

A Low High Medium 

B Medium Low High 

C High Medium Low 

D Medium Low High 

E High Low Medium 

F Low High Medium 

 

Thiết kế khối không hoàn chỉnh (Randomized Incomplete Block Design): mỗi khối 

không chứa tất cả các nghiệm thức. 

Địa điểm  Mảnh đất 1 Mảnh đất 2 

A Low High 

B Medium Low 

C High Medium 

D Medium Low 

E High Low 

F Low High 

Thiết kế hình vuông Latin (Latin Square Design):  



Thực hành: Xử lý số liệu 

 

 41 

Hình vuông Latin có cạnh là a được chia làm a2 ô nhỏ, mỗi ô chứa 1 ký tự và tổng cộng có a 

ký tự khác nhau. Các ký tự này được sắp xếp vào các ô sao cho trong mỗi hàng và mỗi cột 

đều chứa a ký tự khác nhau, và không có hai hàng nào giống nhau, không có hai cột nào như 

nhau. Thiết kế này chỉ cân bằng vị trí xuất hiện của các nghiệm thức chứ không cân bằng 

hiệu ứng thứ tự giữa chúng. Dưới đây là một ví dụ với a=4. 

 

A B C D 

B C D A 

C D A B 

D A B C 

 

Ví dụ: So sánh hiệu suất (đo bằng cây số - km - trên mỗi lít) của 4 loại dầu máy (A, B, C và 

D).  Công ty có được 4 tài xế và 4 loại xe. Thiết kế hình vuông Latin như sau: 

 

Tài xế Loại xe 

Ford Toyota Honda Nissan 

1 D B C A 

2 B C A D 

3 C A D B 

4 A D B C 

 

Thiết kế hình vuông William (William’s Square Design): tương tự thiết kế hình vuông 

Latin nhưng cân bằng cả vị trí và hiệu ứng thứ tự xuất hiện của các nghiệm thức. 

Ví dụ: So sánh hiệu suất (đo bằng cây số - km - trên mỗi lít) của 4 loại dầu máy (A, B, C và 

D).  Công ty có được 4 tài xế và 4 loại xe. Thiết kế hình vuông William sẽ có dạng như sau: 

 

Tài xế Loại xe 
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Ford Toyota Honda Nissan 

1 D B A C 

2 A D C B 

3 C A B D 

4 B C D A 

 

1.2.2. Thiết kế thí nghiệm tăng cường lượng thông tin thu được từ thí nghiệm (Volume-

Increasing Designs): Thiết kế thí nghiệm hai yếu tố (2k Factorial Designs) 

 

Thiết kế 22 factorial design: 

Ví dụ: Ảnh hưởng của nhiệt độ (thấp và cao) và vật liệu (A và B) đến độ mạnh của giấy.  

Nhóm can thiệp Nhiệt độ Vật liệu 

1 Thấp A 

2 Cao A 

3 Thấp B 

4 Cao B 

 

 

 

 

 

 

 

Thiết kế 23 factorial design: 
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Ví dụ: Ảnh hưởng của nhiệt độ (thấp và cao), vật liệu (A và B), và phương pháp sản xuất (cơ 

khí và hóa chất) đến độ mạnh của giấy.  

Nhóm can thiệp Nhiệt độ Vật liệu Phương pháp 

1 Thấp A Cơ khí 

2 Cao A Cơ khí 

3 Thấp B Cơ khí 

4 Cao B Cơ khí 

5 Thấp A Hóa chất 

6 Cao A Hóa chất 

7 Thấp B Hóa chất 

8 Cao B Hóa chất 

 

Các dạng thiết kế factorial design khác: 

Ví dụ: Thiết kế 3 × 3 × 2 factorial design: Ảnh hưởng của nhiệt độ (thấp, trung bình, cao), 

vật liệu (A, B, và C), và phương pháp sản xuất (cơ khí và hóa chất) đến độ mạnh của giấy. 

 

 

2. Bài tập thực hành: 

 

2.1. Tạp chí Applied Animal Behaviour Science (Oct 2000) công bố một nghiên cứu về thị 

hiếu đối với vị của các chú vẹt nuôi trong lồng. Các chú vẹt này được phân bổ ngẫu nhiên 

vào 3 nhóm nghiên cứu. Nhóm 1 được cho uống nước tinh khiết chứa trong chai lắp đặt ở cả 

hai bên lồng. Nhóm 2 được cho uống nước ở một bên và bên còn lại là nước đường. Nhóm 3 

được cho uống nước ở một bên và bên còn lại là nước muối. Nhóm nghiên cứu muốn biết 

tổng lượng chất lỏng mỗi con vẹt uống vào. 

Anh/Chị hãy xác định: 

(a) đơn vị nghiên cứu 
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(b) loại thiết kế thí nghiệm  

(c) yếu tố can thiệp 

(d) mức độ can thiệp 

(e) các nghiệm thức  

(f) tiêu chí 

 

2.2. Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Journal of Managerial Issues (Spring 2008) đánh 

giá ảnh hưởng của việc huấn luyện lên năng lực của nhân viên tại một công ty lập trình. 

Nghiên cứu được tiến hành trên 222 nhân viên của công ty, là những người tự nguyện tham 

gia vào một khoá huấn luyện trong 1 ngày tại công ty. Vấn đề quan tâm là năng lực của nhân 

viên, đánh giá trên thang 7 điểm. Năng lực này được đánh giá ở ba thời điểm: một tuần trước 

khoá huấn luyện, hai ngày sau huấn luyện, và hai tháng sau huấn luyện. Mục tiêu nghiên cứu 

là so sánh năng lực nhân viên trung bình cho cả ba thời điểm.  

(a) Xác định tiêu chí của nghiên cứu 

(b) Xác định các yếu tố can thiệp và mức độ can thiệp 

(c) Các nghiệm thức trong nghiên cứu 

(d) Loại thiết kế thí nghiệm nào được sử dụng? 

(e) Nếu là thiết kế khối thì xác định các khối này. 

 

2.3. Giả sử cần so sánh năng lực của bốn chuyên gia đánh giá chất lượng trà xanh, A, B, C, 

D. Một cách để thực hiện việc so sánh này là ngẫu nhiên phân bổ 10 mẫu trà xanh cho mỗi 

chuyên gia để họ đánh giá chất lượng bằng cách cho điểm. Chúng ta ghi nhận các điểm chất 

lượng của các chuyên gia này cho các mẫu trà xanh. 

• Trình bày các bất cập của việc sử dụng thiết kế ngẫu nhiên hoàn toàn để giải quyết 

vấn đề này.  

• Thiết kế một thí nghiệm sử dụng thiết kế khối ngẫu nhiên cho vấn đề nghiên cứu này 

 

2.4. Bộ phận R&D của một công ty sản xuất sữa muốn khảo sát thị hiếu của người tiêu dùng 

đối với sản phẩm mới của công ty (A) cùng với 3 sản phẩm của đối thủ cạnh tranh (B, C, D). 

Anh/chị hãy cho biết có bao nhiêu cách thiết kế cho thí nghiệm này. Cho biết ưu khuyết 

điểm của từng thiết kế, và chọn ra thiết kế phù hợp nhất để giải quyết vấn đề này.  
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2.5. Ba yếu tố sau đây được cho là có tác động đến hương vị của một loại nước giải khát: 

loại đường (A), tỷ lệ syrup:nước (B) và lượng CO2 (C). Mỗi yếu tố này có hai mức can thiệp 

(ký hiệu chung: +, -). Cho biết loại thiết kế thí nghiệm và thành lập sơ đồ thí nghiệm. 

 

2.6. Một nghiên cứu nhằm khảo sát ảnh hưởng của chủng nấm men và nhiệt độ của mẫu đến 

năng suất tự phân sử dụng hai chủng nấm men (nấm men bia và nấm men bánh mì) và bốn 

mức nhiệt độ (45, 48, 51 và 54 ºC). Năng suất tự phân (%) được đo đạc cho tất cả kết hợp 

nấm men-nhiệt độ.  

(a) xác định các yếu tố can thiệp và các mức độ can thiệp 

(b) xác định tiêu chí nghiên cứu 

(c) Có bao nhiêu nghiệm thức? 

(d) Thiết kế thí nghiệm nào đã được sử dụng? 
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