
ThiThiếết kt kếế mmẫẫu cho cu cho cáác c 
cucuộộc đic điềều trau tra

PhPhùùng Đng Đứức Tc Tùùngng
TTổổng cng cụục Thc Thốống kêng kê



MMụục đc đííchch
-- HiHiểểu đưu đượợc cc cáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề
thithiếết kt kếế mmẫẫu vu vàà ttíính sai snh sai sốố mmẫẫu, u, ảảnh nh 
hưhưởởng cng củủa thia thiếết kt kếế mmẫẫu đu đếến cun cuộộc đic điềều u 
tratra
-- XXáác đc địịnh nhu cnh nhu cầầu vu vềề đ độộ tin ctin cậậy cy củủa a 
ngưngườời si sửử ddụụng, tng, từừ đ đóó đưa ra đư đưa ra đượợc cc cỡỡ
mmẫẫu vu vàà viviệệc thic thiếết kt kếế mmẫẫu phu phùù hhợợpp
-- HiHiểểu đưu đượợc mc mốối quan hi quan hệệ gigiữữa sai sa sai sốố phi phi 
chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố mmẫẫu vu vàà nguyên nhân nguyên nhân 
sai ssai sốố phi mphi mẫẫu tăng lên khi tăng cu tăng lên khi tăng cỡỡ mmẫẫuu



MMụục đc đííchch
-- XXáác đc địịnh cnh cáác phương phc phương phááp nâng cao p nâng cao 
hihiệệu quu quảả ccủủa via việệc thic thiếết kt kếế mmẫẫu nhiu nhiềều u 
giai đogiai đoạạn thông qua vin thông qua việệc sc sửử ddụụng cng cáác c 
thông tin vthông tin vềề sai ssai sốố mmẫẫu, u, ảảnh hưnh hưởởng ng 
thithiếết kt kếế mmẫẫu, chi phu, chi phíí đi điềều tra. u tra. 
-- HiHiểểu đưu đượợc tc tầầm quan trm quan trọọng cng củủa via việệc c 
chuchuẩẩn hon hoáá ccáác tc tàài lii liệệu vu vềề sai ssai sốố mmẫẫu u 
nhnhằằm sm sửử ddụụng trong tương lai cho cng trong tương lai cho cáác c 
vòng đivòng điềều tra tiu tra tiếếp theo hop theo hoặặc cc cáác cuc cuộộc c 
điđiềều tra tương tu tra tương tựự



MMụục đc đííchch
-- HiHiểểu đưu đượợc cc cáách tch tíính quynh quyềền sn sốố mmẫẫu u 
(quy(quyềền sn sốố thithiếết kt kếế, c, cáác đic điềều chu chỉỉnh cho nh cho 
ccáác trưc trườờng hng hợợp không trp không trảả llờời hoi hoặặc ngoc ngoàài i 
phphạạm vi) cho cm vi) cho cáác thic thiếết kt kếế nhinhiềều tu tầầngng
-- HiHiểểu đưu đượợc thic thiếết kt kếế đi điềều tra mu tra mẫẫu panel u panel 
vvàà ứứng dng dụụng cng củủa na nóó



NNộội dung khoi dung khoáá hhọọcc
-- ThiThiếết kt kếế mmẫẫuu-- Khoa hKhoa họọc hay nghc hay nghệệ
thuthuậậtt
-- Sai sSai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫu vu vớới sai si sai sốố mmẫẫuu
-- CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề chchọọn mn mẫẫuu
-- CCáác phương phc phương phááp thip thiếết kt kếế chchọọn mn mẫẫu u 
nhinhiềều tu tầầngng
-- ThiThiếết kt kếế ttốối ưu cho chi ưu cho chọọn mn mẫẫu nhiu nhiềều u 
ttầầngng
-- QuyQuyềền sn sốố



NNộội dung khoi dung khoáá hhọọcc
-- XXửử lý clý cáác vc vấấn đn đềề trong qutrong quáá trtrìình chnh chọọn n 
mmẫẫuu
-- TTíính tonh toáán cn cáác bic biếến đn đổổi, ci, cáác đic điềều tra u tra 
panelpanel



ChChọọn mn mẫẫuu-- khoa hkhoa họọc hay nghc hay nghệệ
thuthuậật?t?

-- ChChọọn mn mẫẫu thưu thườờng đưng đượợc dc dựựa trên cơ sa trên cơ sởở
khoa hkhoa họọc đã đưc đã đượợc phc pháát trit triểển trong ln trong lĩĩnh vnh vựực c 
điđiềều trau tra
-- Tuy nhiên viTuy nhiên việệc đic điềều chu chỉỉnh dnh dựựa trên kinh a trên kinh 
nghinghiệệm thm thựực tc tếế ccũũng đng đóóng vai trò rng vai trò rấất quan t quan 
trtrọọngng
-- VVấấn đn đềề llàà phphảải thii thiếết kt kếế đư đượợc mc mẫẫu cu cóó sai sai 
ssốố nhnhỏỏ nhnhấất vt vớới mi mộột mt mứức chi phc chi phíí đ địịnh snh sẵẵn, n, 
vvàà ccáác hc hạạn chn chếế vvềề ttổổ chchứức vc vàà nhân snhân sựự cho cho 
cucuộộc đic điềều tra.u tra.



ChChọọn mn mẫẫuu-- khoa hkhoa họọc hay c hay 
nghnghệệ thuthuậật?t?

-- LLý thuyý thuyếết vt vềề chchọọn mn mẫẫu su sẽẽ gigiúúp chp chúúng ng 
ta đta đáánh ginh giáá đư đượợc vc vấấn đn đềề
-- GiGiảải quyi quyếết ct cáác vc vấấn đn đềề vvớới ci cáác gic giảả đ địịnh nh 
llàà ccáác thông sc thông sốố liên quan đã đư liên quan đã đượợc xc xáác c 
đđịịnhnh



ChChọọn mn mẫẫuu-- khoa hkhoa họọc hay c hay 
nghnghệệ thuthuậật?t?

-- Đ Đểể xxáác đc địịnh đưnh đượợc mc mộột thit thiếết kt kếế mmẫẫu tu tốốt t 
đòi hđòi hỏỏi:i:
+ C+ Cụụ ththểể hohoáá mmụục tiêu cc tiêu củủa cua cuộộc đic điềều tra u tra 
( v( víí ddụụ: sai s: sai sốố vvềề ttỷỷ llệệ nghnghèèo tho thấấp hơn p hơn 
5%)5%)



ChChọọn mn mẫẫuu-- khoa hkhoa họọc hay c hay 
nghnghệệ thuthuậật?t?

+ C+ Cóó kikiếến thn thứức sâu vc sâu vềề ccáác yc yếếu tu tốố ảảnh nh 
hưhưởởng đng đếến vin việệc tc tổổ chchứức thc thựực hic hiệện cun cuộộc c 
điđiềều tra:u tra: đ độộ bibiếến thin thiếến gin giữữa va vàà trong trong 
ttừừng tng tầầng vng vàà ccụụm đim điềều tra, sai su tra, sai sốố chchọọn n 
mmẫẫu, hu, hààm chi phm chi phíí
-- Trong thTrong thựực tc tếế ccóó ththểể rrấất kht khóó tuân theo tuân theo 
ccáác yêu cc yêu cầầu trên vu trên vìì::
+ C+ Cụụ ththểể hohoáá chchỉỉ 1 m1 mụục tiêu nc tiêu nàào đo đóó ccủủa a 
cucuộộc đic điềều tra lu tra làà không thkhông thựực tc tếế



ChChọọn mn mẫẫuu-- khoa hkhoa họọc hay c hay 
nghnghệệ thuthuậật?t?

+ C+ Cáác thông tin vc thông tin vềề sai ssai sốố chchỉỉ ccóó đư đượợc khi c khi 
mmộột cut cuộộc đic điềều tra tương tu tra tương tựự đã đư đã đượợc c 
ththựực hic hiệệnn
+ Vi+ Việệc thic thiếết kt kếế mmẫẫu hiu hiệệu quu quảả ththựực ra lc ra lạại i 
rrấất nht nhạạy cy cảảm vm vớới ci cáác gic giáá trtrịị chchíính xnh xáác c 
ccủủa ca cáác thông sc thông sốố ggầần mn mứức tc tốối ưui ưu, m, mứức c 
đđộộ bibiếến thiên n thiên ởở ggầần gin giáá trtrịị ttốối ưu thưi ưu thườờng ng 
llàà rrấất lt lớớn mn màà không không ảảnh hưnh hưởởng lng lớớn đn đếến n 
hihiệệu quu quảả..



Sai sSai sốố chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố
phi chphi chọọn mn mẫẫuu

+ C+ Cáác khc khóó khăn khăn, tr, trởở ngngạại đôi khi li đôi khi lạại i 
chchíính lnh làà ccáác yc yếếu tu tốố quyquyếết đt địịnh đnh đếến vin việệc c 
thithiếết kt kếế mmẫẫu, vu, vàà như v như vậậy sy sẽẽ không ckhông cóó
chchỗỗ cho vicho việệc tc tốối ưu hoi ưu hoáá viviệệc thic thiếết kt kếế



Sai sSai sốố chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố
phi chphi chọọn mn mẫẫuu

-- NhNhữững long loạại sai si sai sốố nnàào trong cuo trong cuộộc đic điềều u 
tra?tra?
+ Sai s+ Sai sốố chchọọn mn mẫẫu:u:
++ L++ Làà sai ssai sốố ssảảy ra khi chy ra khi chúúng ta chng ta chỉỉ đi điềều u 
tra 1 phtra 1 phầần cn củủa ta tổổng thng thểể
++ Do s++ Do sựự bibiếến thiên ngn thiên ngẫẫu nhiên tu nhiên từừ 1  1 
đơn vđơn vịị mmẫẫu đưu đượợc chc chọọnn
++ Sai s++ Sai sốố chchọọn mn mẫẫu cu cóó ththểể đo lư đo lườờng ng 
đưđượợcc



Sai sSai sốố chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫuu

+ Sai s+ Sai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫuu
++ X++ Xảảy ra cy ra cảả trong ctrong cáác cuc cuộộc tc tổổng đing điềều u 
tratra
++ X++ Xảảy ra y ra ởở ttấất ct cảả ccáác giai đoc giai đoạạn cn củủa a 
ququáá trtrìình đinh điềều trau tra
++ Kh++ Kháái nii niệệm không rõ rm không rõ rààng, hing, hiểểu nhu nhầầm m 
câu hcâu hỏỏi, ghi nhi, ghi nhầầm thông tin, nhm thông tin, nhậập tin sai p tin sai 
vv..vv..



Sai sSai sốố chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫuu

Các định nghĩa
DĐộ tin câyh trong các cuộc điều tra liên quan 
đến sai số chọn mẫu.

• AĐộ chính xác liên quan đến sai số phi chọn 
mẫu hoặc độ chệch.

• oHai loại sai số này được biểu thị bằng toán 
học là Sai số bình phương trung bình (Mean 
Square Error (MSE))

• MSE = σ2 + B2



Sai sSai sốố chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫuu

-- Căn b Căn bậậc hai cc hai củủa sai sa sai sốố bbìình phương nh phương 
trung btrung bìình lnh làà TTổổng sai sng sai sốố ccủủa cua cuộộc đic điềều u 
tratra
-- Sai sSai sốố bbìình phương trung bnh phương trung bìình vnh vàà TTổổng ng 
sai ssai sốố ccủủa cua cuộộc đic điềều tra chu tra chủủ yyếếu lu làà ccáác c 
khkháái nii niệệm mang ý nghm mang ý nghĩĩa lý thuya lý thuyếết vt vìì  
thông thưthông thườờng chng chúúng ta không thng ta không thểể đo  đo 
lưlườờng đưng đượợc hai thông sc hai thông sốố nnàày trong cy trong cáác c 
cucuộộc đic điềều trau tra



Sai sSai sốố chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫuu

-- Sai sSai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫu trong cu trong cáác cuc cuộộc c 
điđiềều tra:u tra:
+ R+ Rấất kht khóó đo lư đo lườờng vng vàà gigiảải quyi quyếết so vt so vớới i 
sai ssai sốố chchọọn mn mẫẫuu
+ C+ Cóó rrấất nhit nhiềều nguyên nhân du nguyên nhân dẫẫn đn đếến sai n sai 
ssốố phi chphi chọọn mn mẫẫuu
++ Kh++ Kháái nii niệệmm
++ Thi++ Thiếết kt kếế bbảảng hng hỏỏii



Sai sSai sốố chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫuu

++ M++ Mẫẫu chu chệệchch
++ ++ ĐiĐiềều tra viênu tra viên
++ Không nh++ Không nhớớ
++ N++ Ngưgườời tri trảả llờờii
++ Không tr++ Không trảả llờờii
++ S++ Sửử lý slý sốố liliệệuu
++ Phân t++ Phân tíích, tch, tíính tonh toáán vn vàà ssửử ddụụng ng 
quyquyềền sn sốố



Sai sSai sốố chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố
phi chphi chọọn mn mẫẫuu

++ Sai s++ Sai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫu khu khóó đo lư đo lườờng ng 
đưđượợc c ởở ttừừng cng cấấu phu phầần trênn trên
++ Ch++ Chúúng ta phng ta phảải ti tậập trung vp trung vàào ho hạạn chn chếế
sai ssai sốố nnààyy
++ C++ Cáác phương phc phương phááp vp vàà qui trqui trìình đinh điềều u 
tra ntra nàào so sẽẽ ttạạo ra sai so ra sai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫu u 
cao hơn khi ccao hơn khi cỡỡ mmẫẫu tăng lênu tăng lên??



Sai sSai sốố chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫuu

++ m++ mứức đc độộ không chkhông chíính xnh xáác cc củủa ba bảảng ng 
câu hcâu hỏỏi, câu tri, câu trảả llờời ci củủa ngưa ngườời đưi đượợc c 
phphỏỏng vng vấấnn
++ Kh++ Khóó ttììm đưm đượợc nhc nhữững đing điềều tra viên, u tra viên, 
gigiáám sm sáát viên ct viên cóó đ đủủ trtrìình đnh độộ
++ Kh++ Khóó đ đàào to tạạo ho họọ mmộột ct cáách toch toààn din diệện n 
ddẫẫn đn đếến nhin nhiềều sai su sai sốố trong qutrong quáá trtrìình nh 
phphỏỏng vng vấấn vn vàà ghi lghi lạại câu tri câu trảả llờời i 



Sai sSai sốố chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫuu

++ Vi++ Việệc thc thựực hic hiệện dưn dướới thi thựực đc địịa không a không 
chchíính xnh xáácc
++ Không t++ Không tììm đưm đượợc đc độội ngi ngũũ đi điềều tra u tra 
viên vviên vàà gigiáám sm sáát viên đt viên đạạt yêu ct yêu cầầu vu vàà  
không đkhông đàào to tạạo ho họọ đ đầầy đy đủủ ddẫẫn đn đếến hn họọ
mmắắc cc cáác lc lỗỗi do không tuân thi do không tuân thủủ đ đúúng qui ng qui 
trtrìình chnh chọọn mn mẫẫuu



Sai sSai sốố chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố
phi chphi chọọn mn mẫẫuu

++ Sai s++ Sai sốố chchọọn mn mẫẫu tăng lên khi cơ mu tăng lên khi cơ mẫẫu u 
tăng lêntăng lên
++ H++ Hầầu hu hếết ct cáác cuc cuộộc đic điềều tra chu tra chỉỉ quan  quan 
tâm đtâm đếến sai sn sai sốố chchọọn mn mẫẫu mu màà không  không 
quan tâm đquan tâm đếến sai sn sai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫuu



Sai sSai sốố chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫuu

Sự khác biệt giữa ước lượng mong đợi sử dụng 
cùng một qui trình điều tra và giá trị thực 

2)ˆ( BiasYVarMSE +=

MSE = Sai số bình phương trung bình



Sai sSai sốố chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫuu

Độ chệnh 

)ˆ.(. Yes
MSE = Tổng sai số



Sai sSai sốố chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫuu

Tổng 
điều tra

Độ
chệch

s.e(Y)

Tình hình chung ở hầu hết các 
cuộc điều tra ở các nước đang 
phát triển

Các trường hợp



Sai sSai sốố chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫuu

2

6

1.4

6.5

3.640 ==MSE

7.625.44 ==MSE

Cỡ mẫu tăng gấp 2 lần (ví dụ từ 5000 hộ lên 10000 hộ), làm giảm 
sai số chuẩn từ 2 xuống 1.4

Tổng sai số 
tăng lên mặc dù 
tăng cỡ mẫu 
lên 2 lần



Sai sSai sốố chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫuu

“Ấn tượng của chúng tôi là một số lượng lớn 
các nhà điều tra áp dụng các tính toán rất 
phức tạp và chính xác. Tuy nhiên họ chỉ tập 
trung vào sai số chọn mẫu mà không xem xét 
một cách đầy đủ đến sai số bình phương 
trung bình.”

Casley-Lury, Bộ phận thu thập số liệu cho các nước đang phát 
triển



Sai sSai sốố chchọọn mn mẫẫu vu vàà sai ssai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫuu
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Sai sSai sốố mmẫẫu vu vàà sai ssai sốố phi chphi chọọn mn mẫẫuu

Giá trị thực = Giá trị tổng thể ± Sai số phi chọn mẫu

Mối quan hệ giứa sai số mẫu và phi mẫu với cỡ mẫu
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CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

-- TTổổng thng thểể vvàà mmẫẫuu
-- Trung bTrung bìình, pnh, phương saihương sai, , đđộộ llệệch chuch chuẩẩnn
-- Sai sSai sốố chuchuẩẩn, hn, hệệ ssốố bibiếến thiênn thiên
-- KhoKhoảảng tin cng tin cậậyy
-- XXáác đc địịnh cnh cỡỡ mmẫẫu cu cầần thin thiếếtt
-- ChChọọn mn mẫẫu phân tu phân tầầngng



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

-- VVíí ddụụ: T: Tổổng thng thểể ccủủa 2 bia 2 biếếnn

y1i 8 10 9 12 9 11 10 12 9 8 10 9 7 12 11 12 8 9 13 11 . . .
y2i 8 3 15 8 11 22 13 2 4 7 14 7 9 11 14 18 8 3 12 11 . . .



3. Sampling basics3. Sampling basics
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CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu
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CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

mean variance
stand 
deviation

y1i 10 2,8 1,7
y2i 10 26,8 5,2

Trung bình tổng thể, phương sai và độ lệch chuẩn của 2 biến



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

y1i 10 12 9 8 10 9 7 12 11 9 . . .
y2i 15 2 4 7 14 7 9 12 14 19 . . .

Lấy mẫu 1 biến 50 quan sát



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu
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CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu
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CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

mean variance
stand 
deviation

y1i 9,70 2,7 1,6
y2i 10,30 28,9 5,4

Trung bình mẫu, phương sai, độ lệch chuẩn



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

mean variance
stand 
deviation

y1i population 10 2,8 1,7
sample 9,7 2,7 1,6

y2i population 10 26,8 5,2
sample 10,3 28,9 5,4

So sánh tổng thể và mẫu



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu
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CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

n
S

fyVar y
2

)1()( −=

Nếu mẫu được chọn không lặp lại thì phương sai của số
trung bình là:

Trong 
đó:

N
nf = )1( f− nếu f rất nhỏ thì 1- f sẽ được 

bỏ ra



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

Công thức tính sai số chuẩn từ mẫu:

n

s
yes y=).(.



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

mean (y)
stand 

deviation s.e(y)
y1i 9,7 1,64 0,23
y2i 10,3 5,38 0,76

50
38.5

Trong ví dụ



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

y
yesycv .(.*100)( =

mean (y) cv(y)
y1i 9,7 2,4
y2i 10,3 7,4

Hệ số biến thiên

7.9
23.0100 ⋅



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

).(.96.1 yesy ⋅±

Khoảng tin cậy là 95 % :



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

)15.1025.9(23.096.17.91 −⋅±y

)79.1181.8(76.096.13.102 −⋅±y

Khoảng tin cậy tính cho ví dụ



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

Trong ví dụ hệ số biến thiên là 2.4% cho biến 1 và
7.4% cho biến 2 khi mẫu là 50. 

Cỡ mẫu cần thiết là bao nhiêu cho biến 2 nếu muốn hệ
số biến thiên là 2.4 % ?

%4.2)( 2 ≤ycv



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu
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CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu
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CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

►►BiBiếến 2 cn 2 cóó ssựự bibiếến thiên ln thiên lớớn so vn so vớới bii biếến 1 n 1 
nên cnên cầần 1 cn 1 cỡỡ mmẫẫu lu lớớn hơn rn hơn rấất nhit nhiềều đu đểể ccóó  
đưđượợc  ưc  ướớc lưc lượợng sng sốố trung btrung bìình chnh chíính xnh xáác c 
như binhư biếến 1n 1

►►ĐĐểể ccóó đư đượợc hc hệệ ssốố bibiếến thiên cn thiên củủa sa sốố trung trung 
bbìình lnh làà 2.4 %, ch2.4 %, chúúng ta chng ta chỉỉ ccầần cn cỡỡ mmẫẫu 50 u 50 
cho bicho biếến 1n 1 nhưng t nhưng tớới 477 cho bii 477 cho biếến 2n 2



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

►► Khi chKhi chúúng ta tng ta tíính cnh cỡỡ mmẫẫu cu cầần thin thiếết đt đểể đ đạạt đưt đượợc 1 hc 1 hệệ
ssốố bibiếến thiên nhn thiên nhấất đt địịnh, chnh, chúúng ta cng ta cầần thông tin vn thông tin vềề ssốố
trung btrung bìình vnh vàà phương sai t phương sai từừ ccáác cuc cuộộc đic điềều tra trưu tra trướớc ( c ( 
nnếếu không cu không cóó ththìì phphảải ti tựự ddựự đo đoáán)n)

2

)(
.100
⎥
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⎤
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⎡
⋅

⋅
≥

ycvy
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n y

Hệ số biến thiên yêu cầu (ví dụ ở mức 
5%)



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

►► VVíí ddụụ đơn gi đơn giảản cho vin cho việệc xc xáác đc địịnh cnh cỡỡ mmẫẫu u 
ccầần thin thiếết cho ưt cho ướớc lưc lượợng tng tỷỷ llệệ
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CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

VVíí ddụụ khkháác: Mc: Mộột tt tổổng thng thểể ggồồm 1m 1000 000 đơn vđơn vịị, bi, biếến y cn y cầần đo lưn đo lườờng ng 

yi 8 10 9 12 56 11 10 12 9 87 10 74 7 12 11 12 8 79 13 11

Một số quan sát có giá trị rất lớn 
(khoảng 10% số quan sát có giá trị rất 
lớn)



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

……Phương sai và độ lệch chuẩn rất lớn:

mean Variance Stand dev
16,4 458,2 21,4



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

Chúng ta chọn 2 mẫu với mỗi mẫu gồm 50 đơn vị 
được chọn từ tổng thể 1000 đơn vị. Mẫu 1 chỉ gồm 1 
quan sát có giá trị lớn. Mẫu 2 bao gồm 7 quan sát có
giá trị lớn.

Sample 1 7 12 11 12 8 10 82 12 . . . . 11 10 12 9 10 . . . .
Sample 2 12 69 11 10 12 9 10 7 . . . . 87 8 79 13 11 . . . .



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

Trung bình mẫu (ước lượng của trung bình tổng 
thể) có sự khác biệt rất lớn giữa 2 mẫu….

…..và có cả sự khác biệt về phương sai ( và
sai số chuẩn)

y Var(y) s.e(y)
Sample 1 9,5 1,8 1,4
Sample 2 18,7 11,4 3,4



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

Nếu chúng ta có cách nào đó sắp sếp thành 2 nhóm- một 
nhóm gồm các đơn vị có giá trị lớn và nhóm còn lại-
chúng ta có thể có được các ước lượng tốt hơn bằng 
cách chọn mẫu riêng biệt cho từng nhóm sau đó kết hợp 
lại

Vấn đề dĩ nhiên là ở chỗ xác định được các đơn vị có giá trị
y lớn trước khi chúng ta tiến hành điều tra và đo lường y. 
Chúng ta sẽ đề cập đến vấn đề này sau. Giả sử chúng ta có
cách nhóm thành 2 nhóm (strata)



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

Chọn 5 đơn vị từ nhóm có giá trị lớn và 45 từ
nhóm có giá trị nhỏ.

y var(y) s.e.(y)
Sample of 5 large 
units 81,4 6,2 2,5
Sample of 45 units 
from the other group 9,3 0,2 0,4



CCáác kic kiếến thn thứức cơ bc cơ bảản vn vềề mmẫẫuu

y var(y) s.e.(y)
Combined sample 16,5 0,2 0,5
Previous sample 1 9,5 1,8 1,4
Previous sample 2 18,7 11,4 3,4

Giá trị trung bình ước lượng rất 
gần với giá trị trung bình của 
tổng thể (16.4)

Phương sai và độ lệch 
chuẩn là rất nhỏ



ChChọọn mn mẫẫuu

►► DDààn mn mẫẫuu
►► Đơn vĐơn vịị mmẫẫu cu cấấp 1 vp 1 vàà ccấấp 2p 2
►► XXáác đc địịnh đơn vnh đơn vịị phphùù hhợợp lp lààm đơn vm đơn vịị mmẫẫuu
►► ChChọọn mn mẫẫu cu cụụm vm vàà chchọọn mn mẫẫu theo danh u theo danh 

ssááchch
►► ChChọọn mn mẫẫu phân tu phân tầầngng
►► ChChọọn đơn vn đơn vịị ban đ ban đầầuu



ChChọọn mn mẫẫuu

Yêu cYêu cầầu vu vềề ddààn mn mẫẫu:u:
►► TTấất ct cảả ccáác đơn vc đơn vịị ccủủa da dààn mn mẫẫu phu phảải đưi đượợc lic liệệt kê trong t kê trong 

danh sdanh sáách, kch, không đưhông đượợc bc bỏỏ ssóótt
►► MMỗỗi đơn vi đơn vịị chchỉỉ đư đượợc lic liệệt kê 1 lt kê 1 lầần trong danh sn trong danh sááchch
►► Danh sDanh sáách nch nàày phy phảải đưi đượợc cc cậập nhp nhậậtt
►► Đơn vĐơn vịị đi điềều tra phu tra phảải đưi đượợc đc địịnh nghnh nghĩĩa rõ ra rõ rààngng
►► Đơn vĐơn vịị đi điềều tra phu tra phảải ti tììm đưm đượợc khi tic khi tiếến hn hàành thu thnh thu thậập sp sốố

liliệệuu
►► Qui mô cQui mô củủa đơn va đơn vịị đi điềều tra phu tra phảải đưi đượợc xc xáác đc địịng nng nếếu đơn vu đơn vịị  
điđiềều tra cu tra cóó qui mô không cqui mô không cốố đ địịnhnh



ChChọọn mn mẫẫuu

►► ĐĐịịa ba bààn đin điềều trau tra
►► CCóó ththểể ggồồm nhim nhiềều giai đou giai đoạạn, n,  như xã như xã, thôn, thôn

►► MMụục đc đíích: Gch: Gửửi đii điềều tra viên xuu tra viên xuốống cng cáác đc địịa ba bààn đin điềều tra (liu tra (liệệt t 
kê danh skê danh sáách hch hộộ, ch, chọọn hn hộộ vvàà titiếến hn hàành phnh phỏỏng vng vấấn)n)



ChChọọn mn mẫẫuu

►► Gianh giGianh giớới đi địịa ba bààn rõ rn rõ rààng rng rấất quan trt quan trọọng ng 
nhưng đôi khi không trnhưng đôi khi không tráánh khnh khỏỏi si sựự sai lsai lệệchch

►► XXáác đc địịnh sainh sai::
Gianh giGianh giớới rõ ri rõ rààng nhưng xng nhưng xáác đc địịnh sai => không nh sai => không 
nghiêm trnghiêm trọọngng
Gianh giGianh giớới không rõ ri không rõ rààng => cng => cóó vvấấn đn đềề vvìì ssẽẽ cho cho 
phphéép Đip Điềều tra viên lu tra viên lựựa cha chọọnn



ChChọọn mn mẫẫuu

Dàn mẫu địa bàn điều tra

►► DDààn mn mẫẫu lý tưu lý tưởởng lng làà ccóó sơ đ sơ đồồ đ địịa ba bààn mn màà danh danh 
gigiớới đưi đượợc xc xáác đc địịnh thông qua cnh thông qua cáác đc địịa ha hìình tnh tựự  
nhiênnhiên

►► Sơ đSơ đồồ thư thườờng dng dùùng lng làà đơn v đơn vịị hhàành chnh chíính honh hoặặc đc địịa a 
bbààn tn tổổng đing điềều tra dân su tra dân sốố



ChChọọn mn mẫẫuu

►►Đơn vĐơn vịị mmẫẫu cơ su cơ sởở ccủủa bưa bướớc chc chọọn mn mẫẫu đu đầầu u 
tiên ctiên cóó ththểể llàà xã hoxã hoặặc thônc thôn

►►Đơn vĐơn vịị chchọọn mn mẫẫu cu cấấp 2 cp 2 cóó ththểể llàà thôn hothôn hoặặc c 
hhộộ



ChChọọn mn mẫẫuu

►►CCáác khu vc khu vựực chc chọọn ln lààm đơn vm đơn vịị chchọọn mn mẫẫu cơ u cơ 
ssởở::

►►Xem trong dXem trong dààn mn mẫẫu bao gu bao gồồm cm cáác đơn vc đơn vịị đ địịa a 
bbààn nhn nhỏỏ nhnhấất ct cóó ththểể. N. Nếếu cu cáác đơn vc đơn vịị đ địịa a 
bbảản nn nàày đy đủủ nhnhỏỏ ththìì ssửử ddụụng cng cáác đơn vc đơn vịị đ địịa a 
bbààn nn nàày trong 1 hoy trong 1 hoặặc nhic nhiềều giai đou giai đoạạn cn củủa a 
ququáá trtrìình chnh chọọn mn mẫẫuu



ChChọọn mn mẫẫuu

VVẽẽ sơ đ sơ đồồ hay lihay liệệt kê danh st kê danh sáách:ch:
►►NNếếu đu địịa ba bààn đin điềều tra đu tra đủủ nhnhỏỏ ththìì liliệệt kê danh t kê danh 

ssáách hch hộộ hohoặặc nhc nhàà ởở
►►NNếếu đu địịa ba bààn đin điềều tra quu tra quáá llớớn, chn, chúúng ta phng ta phảải i 

phân chia đphân chia địịa ba bààn dn dùùng sơ đng sơ đồồ bbảảng kê ng kê 
ththàành cnh cáác đơn vc đơn vịị nhnhỏỏ hơn trư hơn trướớc khi lic khi liệệt kê t kê 
danh sdanh sáách cch cáác hc hộộ



ChChọọn mn mẫẫuu

Các hộ gia đình trẻ thường ít được chọn 
vào mẫu vì khi lập gia đình họ thường 
chuyển gia ở riêng và thời gian cập nhật 
danh sách và thời gian điều tra thực địa 
thường cách nhau khá lâu



ChChọọn mn mẫẫuu
Tính khoảng cách mẫu: Chọn ngẫu nhiên 1 số có giá trị
trong khoảng 0 đến 1. Giả sử trong 1 thôn có 63 hộ và
ta muốn chọn 15 hộ. Khoảng cách chọn mẫu sẽ là 63/15 
= 4.2; giả sử số ngẫu nhiên ban đầu là 0.4.  Cộng số
ngẫu nhiêu với khoảng cách chọn mẫu 4.2  và tiếp tục 
như vậy ta có: 0.4, 4.6, 8.8, 13.0, 17.2, 21.4, 25.6, 29.8, 
34.0, 38.2, 42.4, 46.6, 50.8, 55.0, 59.2 và 63.4.  Sau đó
loại bỏ số thập phân ta sẽ chọn được các hộ vào mẫu 
như sau 0, 4, 8, 13, 17, 21, 25, 29, 34, 38, 42, 46, 50, 55, 
59 and 63. Ta thấy là số 0.4 (hay 0) là không có hộ nào 
được chọn vào mẫu nhưng nó quan trọng vì nó cho 
phép bắt đầu giá trị từ 0.1 đến 0.9 để chắc chắn chọn 
được 15 hộ.



Phương phPhương phááp chp chọọn mn mẫẫu nhiu nhiềều giai đou giai đoạạnn

1.1. ChChọọn mn mẫẫu vu vớới xi xáác xuc xuấất kht kháác nhauc nhau
2.2. ưướớc lưc lượợng vng vàà quyquyềền sn sốố
3.3. ưướớc lưc lượợng phương sai tng phương sai từừ chchọọn mn mẫẫu nhiu nhiềều u 

giai đogiai đoạạnn



Phương phPhương phááp chp chọọn mn mẫẫu nhiu nhiềều giai đou giai đoạạnn

ChChọọn mn mẫẫu vu vớới xi xáác xuc xuấất kht kháác nhauc nhau
►► PhPhương phương phááp thông thưp thông thườờng lng làà chchọọn mn mẫẫu vu vớới i 

xxáác xuc xuấất tt tỷỷ llệệ thuthuậận vn vớới qui mô ci qui mô củủa ta tổổng ng 
ththểể (v(víí ddụụ ssốố hhộộ) trong m) trong mỗỗi đơn vi đơn vịị chchọọn n 
mmẫẫuu..

►► NNếếu như đu như địịa ba bààn A cn A cóó qui mô lqui mô lớớn hơn n hơn 5 l5 lầần n 
đđịịa ba bààn B thn B thìì nnóó ssẽẽ ccóó xxáác xuc xuấất đưt đượợc chc chọọn n 
vvàào mo mẫẫu lu lớớn gn gấấp 5 lp 5 lầần so vn so vớới đi địịa ba bààn Bn B

►►Phương phPhương phááp np nàày đưy đượợc gc gọọi li làà PPS (PPS= PPS (PPS= ““xxáác c 
xuxuấất tt tỷỷ llệệ vvớới qui môi qui mô””).).



Phương phPhương phááp chp chọọn mn mẫẫu nhiu nhiềều giai đou giai đoạạnn

►►Phương phPhương phááp chp chọọn mn mẫẫu PPS su PPS sẽẽ ccóó xu  xu 
hưhướớng chng chệệch vch vềề phphíía ca cáác đc địịa ba bààn cn cóó qui mô qui mô 
llớớn.n. Đi Điềều nu nàày phy phảải đưi đượợc đic điềều chu chỉỉnh lnh lạại i ởở  
giai đogiai đoạạn tn tíính tonh toáán (chn (chúúng ta sng ta sẽẽ đ đềề ccậập sâu p sâu 
vvấấn đn đềề nnàày sau) hoy sau) hoặặc trong giai đoc trong giai đoạạn chn chọọn n 
mmẫẫu khi mu khi màà ccáác hc hộộ gia đ gia đìình đưnh đượợc chc chọọn vn vàào o 
mmẫẫu.u.



Phương phPhương phááp chp chọọn mn mẫẫu nhiu nhiềều giai đou giai đoạạnn

►► MMộột ct cáách đich điềều chu chỉỉnh đnh độộ chchệệch ch ởở giai đo giai đoạạn n 
chchọọn mn mẫẫu lu làà llựựa cha chọọn cn cáác hc hộộ gia đ gia đìình vnh vớới i 
xxáác xuc xuấất ngưt ngượợc vc vớới ti tỷỷ so vso vớới qui mô đưi qui mô đượợc c 
ssửử ddụụng ng ởở giai đo giai đoạạn chn chọọn đn địịa ba bàànn

►►NNếếu đu địịa ba bààn A cn A cóó qui mô lqui mô lớớn hơn n hơn 5 l5 lầần đn địịa a 
bbààn B, chn B, chúúng ta nên đng ta nên đặặt tt tỷỷ llệệ đư đượợc chc chọọn n 
vvàào mo mẫẫu cu củủa ca cáác hc hộộ thuthuộộc đc địịa ba bààn A nhn A nhỏỏ  
hơn hơn 5 l5 lầần so vn so vớới ci cáác hc hộộ ởở đ địịa ba bààn Bn B



Phương phPhương phááp chp chọọn mn mẫẫu nhiu nhiềều giai đou giai đoạạnn

►► KKếết qut quảả ccủủa phương pha phương phááp np nàày ly làà ssốố hhộộ
trong mtrong mẫẫu gu gầần như gin như giốống nhau ging nhau giữữa ca cáác đc địịa a 
bbààn đin điềều tra, bu tra, bấất kt kểể đ địịa ba bààn đn đóó llớớn hay nhn hay nhỏỏ

►► NNóó ccũũng tng tạạo ra mo ra mẫẫu tu tựự llấấy quyy quyềền sn sốố ““selfself--
weightingweighting””. Kh. Không công cầần phn phảải si sửử ddụụng quyng quyềền sn sốố
mmẫẫu khi ưu khi ướớc lưc lượợng cng cáác gic giáá trtrịị trung btrung bìình, tnh, tỷỷ
llệệ vvàà ttỷỷ ssốố



Phương phPhương phááp chp chọọn mn mẫẫu nhiu nhiềều giai đou giai đoạạnn

►►MMộột phương pht phương phááp gp gầần gin giốống vng vớới phương i phương 
phphááp np nàày ly làà chchọọn 1 sn 1 sốố hhộộ ccốố đ địịnh trong mnh trong mỗỗi i 
đđịịa ba bààn đin điềều trau tra

►►VVớới phương phi phương phááp np nàày thy thìì mmẫẫu chu chỉỉ xxấấp xp xĩĩ ttựự
llấấy quyy quyềền sn sốố. Ch. Chúúng ta vng ta vẫẫn phn phảải si sửử ddụụng ng 
quyquyềền sn sốố mmẫẫu đu đểể đi điềều chu chỉỉnh đnh độộ chchệệch trong ch trong 
giai đogiai đoạạn tn tíính tonh toáánn



Phương phPhương phááp chp chọọn mn mẫẫu nhiu nhiềều giai đou giai đoạạnn

►►LLợợi thi thếế llớớn nhn nhấất ct củủa ca cáác phương phc phương phááp np nàày y 
llàà chchúúng ta cng ta cóó đư đượợc mc mứức đc độộ công vicông việệc c ởở
ththựực đc địịa ga gầần bn bằằng nhau ng nhau ởở ccáác đc địịa ba bààn đin điềều u 
tra.tra. Đi Điềều nu nàày thuy thuậận tin tiệện cho vin cho việệc tc tổổ chchứức c 
thu ththu thậập thông tin p thông tin ởở ththựực đc địịaa



CCáác ưc ướớc lưc lượợng tng từừ mmẫẫu nhiu nhiềều giai đou giai đoạạnn

►►XXáác xuc xuấất cht chọọn mn mẫẫuu
►►QuyQuyềền sn sốố mmẫẫuu
►►CCáác ưc ướớc lưc lượợng tng tổổngng
►►CCáác ưc ướớc lưc lượợng tng tỷỷ llệệ vvàà trung btrung bììnhnh
►►CCáác ưc ướớc lưc lượợng phương saing phương sai



CCáác ưc ướớc lưc lượợng tng từừ mmẫẫu nhiu nhiềều giai đou giai đoạạnn

►►CCầần phn phảải ci cóó quyquyềền sn sốố mmẫẫu đu đểể đi điềều chu chỉỉnh nh 
ccáác đc độộ chchệệch do xch do xáác xuc xuấất cht chọọn mn mẫẫu khu kháác c 
nhau vnhau vàà do tăng c do tăng cỡỡ mmẫẫu theo tu theo tổổng thng thểể ( (đôi đôi 
khi gkhi gọọi quyi quyềền sn sốố nnàày ly làà Nhân tNhân tốố tăng lên tăng lên).).



CCáác ưc ướớc lưc lượợng tng từừ mmẫẫu nhiu nhiềều giai đou giai đoạạnn

►► ChChúúng ta mung ta muốốn chn chọọn đơn vn đơn vịị chchọọn mn mẫẫu ban đu ban đầầu vu vớới xi xáác c 
xuxuấất tt tỷỷ llệệ vvớới qui mô (i qui mô (PPS), quPPS), qui mô đưi mô đượợc đo bc đo bằằng sng sốố hhộộ

►► NNếếu đơn vu đơn vịị chchọọn mn mẫẫu ban đu ban đầầu (PSU) u (PSU) ii ccóó MMii hhộộ vvàà ttổổng ng 
ssốố hhộộ (trong t(trong tầầng) lng) làà MM,, ththìì xxáác xuc xuấất PSU đưt PSU đượợc chc chọọn vn vớới 1 i 1 
llầần rn rúút thăm lt thăm làà::

NNếếuu chchóóng ta chng ta chään n n ln lầần thn thìì xxáác xuc xuấất đưt đượợc chc chọọn vn vàào mo mẫẫu cu củủa PSUa PSU ii
ssẽẽ llàà::

M
M

p i
i =

M
Mn

p i
i

⋅
=



CCáác ưc ướớc lưc lượợng tng từừ mmẫẫu nhiu nhiềều giai đou giai đoạạnn

*2
i

i
ij M

m
p =

Nếu mi là số hộ được chọn từ PSU i thì xác xuất được 
chọn có điều kiện của hộ ij là:



CCáác ưc ướớc lưc lượợng tng từừ mmẫẫu nhiu nhiềều giai đou giai đoạạnn

*2
i

ii
ijiij M

m
M
Mn

ppp ⋅
⋅

=⋅=

Tổng xác xuất được chọn của hộ ij sẽ là:

số PSU được chọn vào mẫu

 

*

=

=

=

=

m
M
M
M

i

i

i

=n
số hộ trong tổng thể

số hộ trong PSU I (theo tổng điều tra)

số hộ trong PSU I theo danh sách liệt kê của cuộc điều tra

số hộ được chọn vào mẫu từ PSU I



CCáác ưc ướớc lưc lượợng tng từừ mmẫẫu nhiu nhiềều giai đou giai đoạạnn

Quyền số cá nhân/ hộ:

Giả sử p3ij là xác xuất được chọn của 1 người trong hộ ij

Trong hộ này có 1, 2, 3……..,kij người vì vậy kij là tổng số người trong 
hộ ij

Số người được chọn trong mẫu kij (tất cả các thành viên của hộ)
p3ij = kij/ kij =1

Vì vậy xác xuất p(người) = P1*P2*P3
= P1*P2*1 = P(hộ)



CCáác ưc ướớc lưc lượợng tng từừ mmẫẫu nhiu nhiềều giai đou giai đoạạnn

Quyền số mẫu cho hộ ij bằng tỷ lệ ngịch với xác xuất 
chọn mẫu:

i

i

iij
ij m

M
Mn

M
p

w
*1

⋅
⋅

==
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m
M

Mn
Mw

hi

hi

hih

h
hij

*

⋅=

Quyền số giai đoạn 1 Quyền số giai đoạn hai
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=

=

=

=

m
M
M
M

hi

hi

hi

h

*'

=hn Số địa bàn được chọn trong tầng h

m
M

Mn
Mw

hi

hi

hih

h
hij

*

=

Số hộ trong tầng h theo tổng điều tra

Số hộ trong địa bàn I  trong tầng h theo tổng điều tra

Số hộ trong địa bàn I  trong tầng h theo danh sách liệt kê

Số hộ trong mẫu của địa bàn I  trong tầng h
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Tổng thể có thể được ước lượng từ mẫu

$Y
mn

hij
jih

L

hijw y
hih

=
===
∑∑∑

111

Quyền số mẫu (quyền số thiết kế)
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Ước lượng tỷ lệ:

Trong đó được ước lượng giống 
như

$ $
$R Y
X

=

$X
$Y
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M
YY ˆ
ˆˆ =

∑∑∑
= = =

=
L

h i j
hij

n m
M

h hi

w
1 1 1

ˆTrong 
đó:

Ước lượng trung bình
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Giả sử:

Cách biểu thị đơn giản nhất của ước lượng phương sai:

hi hij hij
j

y w y
him'

=
=
∑

1

$Y

( ) ( )
⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
−

−
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==

n

hihi
YVar

h

i
h

h

h
L

h
nyyn

n
1

22

1
/''

1
)ˆ(

Tổng quyền số của các 
quan sát trong PSU
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[ ])ˆ,ˆcov(ˆ2)ˆvar(ˆ)ˆvar(ˆ
1)ˆvar( 2

2
YXRXRY

X
R ⋅⋅−⋅+=

Phương sai của ước lượng tỷ lệ:
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svyset [pweight=name]

svyset, psu(name)

svyset, strata(name)

svymean name

STATA syntax: Tên của biến chứa 
quyền số, mã địa 
bàn, mã tầng



TTốối ưu hoi ưu hoáá thithiếết kt kếế chchọọn mn mẫẫu u 
nhinhiềều giai đou giai đoạạnn

1.1. Phân tPhân tầầngng
2.2. ẢẢnh hưnh hưởởng thing thiếết kt kếế mmẫẫuu
3.3. TTỷỷ llệệ đ đồồng nhng nhấất (roh)t (roh)
4.4. Mô hMô hìình chi phnh chi phíí
5.5. Qui mô tQui mô tốối ưu i ưu 1 1 đđịịa ba bààn đin điềều trau tra



TTốối ưu hoi ưu hoáá thithiếết kt kếế chchọọn mn mẫẫu nhiu nhiềều u 
giai đogiai đoạạnn

►► Phân tPhân tầầng đơn vng đơn vịị chchọọn mn mẫẫu cu cấấp 1 rp 1 rấất t 
quan trquan trọọngng

►► VVìì::
1.1. NNóó cho phcho phéép chp chọọn mn mẫẫu theo tu theo tỷỷ llệệ khkháác nhau c nhau 

cho tcho từừng khu vng khu vựựcc
2.2. Phân tPhân tầầng thưng thườờng ging giúúp gip giảảm sai sm sai sốố mmẫẫuu



TTốối ưu hoi ưu hoáá thithiếết kt kếế chchọọn mn mẫẫu nhiu nhiềều u 
giai đogiai đoạạnn

►►TTạại sao ci sao cầần tn tỷỷ llệệ chchọọn mn mẫẫu khu kháác nhau?c nhau?
TTỷỷ llệệ chchọọn mn mẫẫu phu phảải đưi đượợc tc tíính tonh toáán đn đểể đ đạạt t 
đưđượợc thic thiếết kt kếế mmẫẫu tu tốối ưui ưu. (T. (Tỷỷ llệệ chchọọn mn mẫẫu cao u cao 
ởở nhưng nơi c nhưng nơi cóó mmứức đc độộ bibiếến thiên ln thiên lớớn, tn, tỷỷ llệệ
ththấấp p ởở nhưng khu v nhưng khu vựực cc cóó chi phchi phíí llớớn)n)
ĐĐảảm bm bảảo đo đủủ ccỡỡ mmẫẫu cho tu cho từừng khu vng khu vựực cc cầần n 
nghiên cnghiên cứứuu



TTốối ưu hoi ưu hoáá thithiếết kt kếế chchọọn mn mẫẫu nhiu nhiềều u 
giai đogiai đoạạnn

►►Phân tPhân tầầng vng vớới ti tỷỷ llệệ bbằằng nhaung nhau ((““phân phân 
bbổổ ttỷỷ llệệ””). Gi). Giảảm sai sm sai sốố mmẫẫu vu vớới vii việệc c 
đđảảm bm bảảo mo mẫẫu đưu đượợc trc trảải đi đềều. Vu. Víí ddụụ
ththàành thnh thịị = 25% t= 25% tổổng sng sốố mmẫẫu đưu đượợc chc chọọn vn vàà
nông thôn lnông thôn làà 75%75%



TTốối ưu hoi ưu hoáá thithiếết kt kếế chchọọn mn mẫẫu nhiu nhiềều u 
giai đogiai đoạạnn

Phương sai tính từ cuộc điều tra theo thiết kế mẫu 
thực tế.

Phương sai với giả định là cuộc điều tra được chọn 
hoàn toàn ngẫu nhiên với cùng cỡ mẫu

)ˆ(

)ˆ(

srs

design

YVar

YVar
DEFF =

)ˆ( designYVar

)ˆ( srsYVar

Ảnh hưởng thiết kế mẫu:



TTốối ưu hoi ưu hoáá thithiếết kt kếế chchọọn mn mẫẫu nhiu nhiềều giai đou giai đoạạnn

Phương sai và ảnh hưởng thiết kế mẫu 
có thể tính toán được sử dụng phầm mềm STATA 
hoặc phần mềm thống kê khác.

Một số phần mềm thống kê không đưa ra được chính 
xác phương sai và sai số chuẩn như SPSS không đưa 
ra được chính xác phương sai.

)ˆ( designYVar



TTốối ưu hoi ưu hoáá thithiếết kt kếế chchọọn mn mẫẫu nhiu nhiềều giai đou giai đoạạnn

Descriptive Statistics

866851 603111.34 370.77

866851
FOOD

Valid N (listwise)

Statistic Statistic Std. Error
N Mean

Survey mean estimation
 Estimate Std. Err. Deff

603111.3 7947.086 4.288

SPSS:

STATA:

Sai ! !

Đúng
Giống 
nhau
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DeffDeft =

Một số nhà Thống kê sử dụng thuật ngữ nhân tố thiết kế
(design factor (deft)) cho ảnh hưởng của thiết kế, dẫn đến 
những sự hiểu lầm vì một số nhà thống kê khác sử dụng thuật 
ngữ nhân tố thiết kế cho căn bậc hai của ảnh hưởng thiết kế
mẫu deff:

Ký hiệu hay nhất của ảnh hưởng thiết kế là: )ˆ(2 YD

Các tên khác nhau:
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TT NT Cả nuớc

LECS 97/98 Tiêu dùng bình quân tháng 3.8 7.8 5.4

Tiêu dùng lương thực, thực phẩm 4.4 6.8 5.8

Dân số sử dụng xe máy 1.3 3.3 2.1

Dân số sử dụng TV 3.1 6.8 5.4

Dân số sử dụng RADIO 2.7 4.8 4.5

Dân số sử dụng VIDEO 3.9 6.1 5.5

CSES 1999 Total monthly consumption 2.0 2.0 1.4

Monthly food consumption 3.1 3.2 3.2

Proportion with access to TV 2.4 2.2 2.6

NHIES 93/94 Total yearly hh consumption 2.9 1.9 2.5

Total yearly hh income 2.9 2.8 2.8

Proportion with access to TV 6.0 4.6 4.1

Proportion with access to radio 2.7 2.1 2.4

Proportion with access to telephone 6.2 4.6 4.5

Ảnh hưởng của thiết kế
mẫu
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Khi mẫu không tự lấy quyền số chịu ảnh hưởng bởi nhân 
tố:

( )2
2

∑
∑ ⋅

=
hij

hij

w

nw
L (L= “loss factor”)

L
deffdeff =*

Điều chỉnh deff để loại bỏ ảnh hưởng của quyền số có thể 
được tính toán như sau:
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Tỷ lệ đồng nhất được tính toán như sau:

1
1

−
−

=
m

deffroh

Trong đó là số hộ (đối tượng điều tra) trung bình 1 địa 
bàn điều tra.

m
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roh dựa trên khái niệm tương quan trong nội tại địa bàn điều 
tra. Tương quan trong nội tại địa bàn điều tra đo lường mức độ
mà 2 hộ (hoặc đối tượng điều tra) trong địa bàn điều tra là 
dường như có chung các đặc điểm, so với việc chọn 2 hộ này 
một cách ngẫu nhiên trong tổng thể. Nó có giá trị từ -1 đến +1.  

Ví dụ: Tỷ lệ mắc 1 dịch bệnh nào đó thường có mối tương quan 
cao hơn giữa 2 người sống trong cùng 1 địa bàn so với 2 người 
sống ở địa bàn khác nhau do sự lây nhiễm trong cùng 1 cộng 
đồng cao hơn.

Các biến số về kinh tế- xã hội thường có tỷ lệ đồng nhất cao hơn 
các biến về địa lý
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Chủ đề/ đặc trưng TT NT

Tiêu dùng, thu nhập của hộ

- Tổng tiêu dùng tháng (Lao LECS)

- Tổng tiêu dùng tháng (Cambodia CSES)

- Tổng tiêu dùng của hộ
(Namibia NHIES)

- Tiêu dùng thực phẩm tháng (Lao LECS)

- Tiêu dùng thực phẩm tháng (Cambodia CSES)

- Tổng thu nhập (Namibia NHIES)

0.072

0.089

0.071

0.092

0.139

0.071

0.209

0.080

0.025

0.178

0.204

0.058

Tỷ lệ đồng nhất
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Chủ đề/ đặc trưng TT NT

Đồ dùng của hộ

- Có TV (Lao LECS)

- Có TV (Cambodia CSES)

- Có TV (Namibia NHIES)

- Có radio (Lao LECS)

- Có radio (Cambodia CSES))

- Có radio (Namibia NHIES)

- Có video (Lao LECS)

- Có điện thoại (Namibia NHIES)

0.049

0.079

0.200

0.036

0.100

0.063

0.076

0.208

0.178

0.061

0.125

0.110

0.109

0.032

0.154

0.125

Các giá trị roh
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Ước lượng deff L Deff
(adj)

roh

Tỷ lệ hộ nghèo, qui mô 
cụm: 5 hộ

2.2 1.4 1.6 0.15

Tỷ lệ hộ nghèo, qui mô 
cụm: 20 hộ

5.0 1.3 3.9 0.15

Thu nhập đầu người, 
Qui mô cụm: 25 hộ

3.5 1.1 3.1 0.09

Thu nhập đầu người,TT, 
qui mô cụm: 25 hộ

4.0 1.1 3.5 0.11

Thu nhập đầu người, NT,
Qui mô cụm: 25 hộ

3.5 1.1 3.1 0.09

Deff và roh cho tỷ lệ hộ nghèo và thu nhập đầu người (VHLSS 2002).
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))1(1( −⋅+= mrohdeff

Ảnh hưởng của thiết kế mẫu phụ thuộc vào mức độ đồng nhất và
cỡ mẫu trong 1 địa bàn điều tra
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Đối với phân loại địa lý (như tỉnh) chúng ta mong đợi deff giống 
như mức quốc gia.

Đội với phân loại (như hộ với chủ hộ dưới 25 tuổi) chúng ta 
mong đợi deff sẽ thấp hơn deff của tổng mẫu
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))1(1()var(
2

−⋅+
⋅

= mroh
mn

s
y y

Số địa bàn

Số hộ

Phương sai 
của y
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Bài tập: Giả sử roh=0.2. Tính cho 2 khả năng n
(số PSU) và m (số hộ trong 1 PSU):

1. n=1000
m=   25 tổng số mẫu:25000

2. n=1200
m=   15 tổng số mẫu:18000

)var( y
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mnCnCCC ⋅⋅+⋅+= 210

Mô hình chi phí:
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n = số địa bàn điều tra
m = số hộ điều tra trong 1 địa bàn

C0= chi phí cố định thực hiện cuộc điều tra, không phụ thuộc vào số 
địa bàn và số hộ điều tra như chi phí thiết kế bảng hỏi, chọn mẫu vv. 

C1= chi phí trung bình cho việc điều tra thêm 1 địa bàn.

C2= chi phí trung bình cho việc điều tra thêm 1 hộ trong địa bàn



TTốối ưu hoi ưu hoáá thithiếết kt kếế chchọọn mn mẫẫu nhiu nhiềều giai đou giai đoạạnn

mnnCurban ⋅⋅+⋅= 2495

mnnCrural ⋅⋅+⋅= 24149

Các mô hình chi phí của điều tra thu nhập và chi tiêu 
của Lào (USD):
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( )
roh

roh
C
C

mopt
−

⋅=
1

2

1

Số địa bàn tối ưu:

Nhân tố thứ nhất trong phương trình C1/C2 là tỷ lệ chi phí giữa chi phí 1 đơn 
vị trong giai đoạn chọn mẫu thứ nhất và thứ 2. C1 là chi phí tăng thêm khi 
điều tra thêm 1 địa bàn điều tra và C2 là chi phí tăng thêm khi điều tra thêm 
1 hộ
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)1(1 −⋅+= mrohdeff

Khi chúng ta xác định được và chúng ta biết roh, chúng ta 
có thể xác định được ảnh hưởng của thiết kế mẫu:

deff
e

ppmn ⋅
−

=⋅ 2

)1(

m

Nếu chúng ta ước tính tỷ lệ P, và chúng ta dự toán giá trị gần đúng P 
thì chúng ta có thể tính toán được cỡ mẫu cần thiết đáp ứng yêu cầu 
có được độ lệch chuẩn ở mức e :

n= số địa bàn điều tra được chọn
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Quan trọng hơn các nhân tố khác, chọn cỡ mẫu được xác 
định bằng mức độ chi tiết yêu cầu bởi kế hoạch tính 
toán.

Mẫu cung cấp mức độ tin cậy cho các ước lượng ở cấp 
tỉnh sẽ lớn hơn gấp 8 lần so với mẫu có ước lượng với 
mức độ tin cậy ở cấp vùng.

Tổng số mẫu:
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Vấn đề với cơ quan Thống kê là làm thế nào 
có thể đáp ứng được nhu cầu thông tin mà
không làm giảm mức độ tin cậy hoặc chi tiết 
cho các ước lượng thấp hơn cấp quốc gia.  

Qui mô mẫu:
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Hầu hết các cơ quan Thống kê sử dụng các số liệu 
tổng điều tra ở cấp thấp hơn quốc gia nhưng họ
không thể cung cấp các số liệu điều tra mẫu cho cấp 
địa phương với các thông tin về độ tin cậy cần thiết 
để làm cho việc sử dụng số liệu hiệu quả hơn. Việc 
chọn mẫu nhiều hơn mức cần thiết đang diễn ra phổ
biến, đặc biệt là ở cấp vùng tạo nên sự lãng phí về
ngân sách

Qui mô mẫu:
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Diagram1: Sampling errors for p= 30%, 20% and 5%, for different 
sample sizes (deff=3)
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Diagram 2: Probability of detecting a true change of 4 % and 8 % respectively 
for different sample sizes (p1=32%, deff=3, panel 50%)
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Đồ thị trên cho thấy sự thay đổi là 8% thì
chúng ta có 75% khả năng kiểm chứng được 
sự thay đổi này với cỡ mẫu là 500 hộ. Với sự 
thay đổi là 4% thì chúng ta cần 1 cỡ mẫu là
2700 để có được 75% khả năng kiểm chứng 
được sự thay đổi này



QuyQuyềền sn sốố

Ba giai đoBa giai đoạạn ln lấấy quyy quyềền sn sốố::
►► QuyQuyềền sn sốố vvớới xi xáác xuc xuấất cht chọọn không đn không đềềuu

(quy(quyềền sn sốố cơ s cơ sởở))
►► ĐiĐiềều chu chỉỉnh quynh quyềền sn sốố cho ccho cáác hc hộộ ko trko trảả llờời:i:
điđiềều chu chỉỉnh quynh quyềền sn sốố đơn gi đơn giảảnn

►► ĐiĐiềều chu chỉỉnh quynh quyềền sn sốố đ đểể đưa ra c đưa ra cáác ưc ướớc c 
lưlượợng thng thốống nhng nhấất vt vớới ti tổổng thng thểể
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Giai đoGiai đoạạn 1n 1-- quyquyềền sn sốố cơ b cơ bảản: n: 
►►QuyQuyềền sn sốố cho xcho xáác xuc xuấất cht chọọn không đn không đềềuu. . 
Đây lĐây làà ccáách tch tíính rnh rấất đơn git đơn giảản. Mn. Mỗỗi nhân ti nhân tốố  
đưđượợc c ấấn đn địịnh cho 1 quynh cho 1 quyềền sn sốố llàà xxáác xuc xuấất t 
llựựa cha chọọn ton toààn bn bộộ ccáác nhân tc nhân tốố trong ttrong tổổng ng 
ththểể hohoặặc lc làà ttỷỷ llệệ vvớới ti tổổng thng thểể
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Giai đoGiai đoạạn 2 cn 2 củủa quya quyềền sn sốố::
►►DDùùng đng đểể đi điềều chu chỉỉnh quynh quyềền sn sốố cơ b cơ bảản cho n cho 

ccáác hc hộộ không trkhông trảả llờời hoi hoặặc không tc không tììm thm thấấy y 
hhộộ vvàà không thay thkhông thay thếếhhộộ
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Giai đoGiai đoạạn 3:n 3:
►►ĐĐểể llààm cho quym cho quyềền sn sốố phphảản n áánh đnh đúúng ging giáá trtrịị

ccủủa ta tổổng thng thểể (phân b(phân bốố) v) víí ddụụ phân bphân bốố theo theo 
nhnhóóm tum tuổổi, gii, giớới ti tíính, tnh, tổổng dân sng dân sốố..

►►LoLoạại đii điềều chu chỉỉnh nnh nàày thưy thườờng đưng đượợc gc gọọi li làà  
điđiềều chu chỉỉnh hnh hậậu phân tu phân tầầng ng poststratificationpoststratification
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Quyền số cơ bản:

Điều chỉnh cho các hộ không 
trả lời:

Số hộ trả lời trong địa 
bàn hi

Nhân tố điều 
chỉnh
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Phân bố theo nhóm tuổi, 
giới tính của tổng thể (triệu 
người) :

Nam Nữ Tổng

0 - 19 4.5 5 9.5

20 - 49 4 4 8

50 - 2 2.5 4.5

Tổng 10.5 11.5 22

Nam Nữ Tổng

0 - 19 4 4.5 8.5

20 - 49 3.5 4.5 8

50 - 1.5 2 3.5

Tổng 9 11 20

Phân bố giới tính, nhóm tuổi 
theo quyền số mẫu, triệu 
người:
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Male Female

0 - 19 1.125 1.111

20 - 49 1.143 0.889

50 - 1.333 1.25

Các nhân tố điều chỉnh quyền số sẽ tạo cho các ước 
lượng từ mẫu phù hợp với phân bố theo nhóm tuổi và
giới tính của tổng thể đã biết:

9
5.10Tổng thể đã biết:

Ước lượng từ mẫu cho tổng thể dựa trên quyền 
số cơ bản:
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Điều tra y tế quốc gia (VNHS), 272 nhân tố 
điều chỉnh (giới tính theo 17 nhóm tuổi chia 
cho 8 vùng) được sử dụng để đảm bảo rằng 
phân bố dân số theo tuổi và giới tính trong 
các bảng biểu tổng hợp giống như tổng điều 
tra dân số 1999



XXửử lý mlý mộột st sốố vvấấn đn đềề trong qutrong quáá trtrìình chnh chọọn mn mẫẫuu

1.1. KiKiểểm tra dm tra dààn mn mẫẫuu
2.2. CCáác lc lỗỗi trong chi trong chọọn mn mẫẫuu
3.3. CCáác lc lỗỗi vi vềề phphạạm vi do đim vi do điềều tra viên gây ra u tra viên gây ra 

ởở ththựực đc địịaa
4.4. CCáác đơn vc đơn vịị mmẫẫu mu màà không thkhông thểể ththựực hic hiệện n 

đưđượợc khi tic khi tiếến hn hàành đinh điềều tra thu tra thựực đc địịaa
5.5. CCáác đc địịa ba bààn đin điềều tra không thu tra không thểể đ đếến đưn đượợcc
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KiKiểểm tra dm tra dààn mn mẫẫuu::
►►Không bao bKhông bao bọọc hc hếết tt tổổng thng thểể
►►BBịị trtrùùngng
►►Không chKhông chíính xnh xáác hoc hoặặc không đc không đủủ thông tin thông tin 

xxáác đc địịnhnh
►►Thông tin bThông tin bổổ sung cho dsung cho dààn mn mẫẫu không u không 

chchíính xnh xáácc



XXửử lý mlý mộột st sốố vvấấn đn đềề trong qutrong quáá trtrìình chnh chọọn mn mẫẫuu

CCáác lc lỗỗi trong chi trong chọọn mn mẫẫu:u:

►►HưHướớng dng dẫẫn qui trn qui trìình chnh chọọn mn mẫẫu cu cóó ththểể bbịị
hihiểểu nhu nhầầm, hom, hoặặc bc bịị ááp dp dụụng sai, dng sai, dẫẫn đn đếến n 
viviệệc lc lựựa cha chọọn sai hon sai hoặặc chc chọọn vn vớới xi xáác xuc xuấất t 
chchọọn không đn không đúúngng



XXửử lý mlý mộột st sốố vvấấn đn đềề trong qutrong quáá trtrìình chnh chọọn mn mẫẫuu

LLỗỗi phi phạạm vm vịị do đi do điềều tra viên u tra viên ởở ththựực đc địịaa::

►► MMộột pht phầần đn địịa ba bààn đin điềều tra cu tra cóó ththểể bbịị loloạại bi bỏỏ
hohoặặc đc địịa ba bààn đin điềều tra bao gu tra bao gồồm cm cảả phphầần n 
không thukhông thuộộc đc địịa ba bààn (nhn (nhầầm danh gim danh giớới) i) do do 
điđiềều tra viênu tra viên

►► HHộộ gia đ gia đìình cnh cóó ththểể bbịị bbỏỏ ssóót trong qut trong quáá trtrìình nh 
liliệệt kê danh st kê danh sáách hch hộộ

►►ViViệệc xc xáác đc địịnh hnh hộộ không tkhông tốốt t ((đđịịnh nghnh nghĩĩa ha hộộ  
gia đgia đìình ko đnh ko đúúng)ng)



XXửử lý mlý mộột st sốố vvấấn đn đềề trong qutrong quáá trtrìình chnh chọọn mn mẫẫuu

Đơn vĐơn vịị chchọọn mn mẫẫu không thu không thểể titiếếp cp cậận đưn đượợc khi c khi 
titiếến hn hàành thnh thựực đc địịa:a:

►►LLũũ llụụtt
►►NNộội chii chiếến, n, xung đxung độột (Tây Nguyên)t (Tây Nguyên)
►►HHộộ ttừừ chchốối hi hợợp tp táácc



XXửử lý mlý mộột st sốố vvấấn đn đềề trong qutrong quáá trtrìình chnh chọọn mn mẫẫuu

CCáác đc địịa ba bààn đin điềều tra không thu tra không thểể đ đếến đưn đượợc:c:

►►Khu vKhu vựực đã bc đã bịị di chuydi chuyểểnn
►►Khu vKhu vựực bc bịị gigiảải toi toảả đ đểể xây dxây dựựng đưng đườờng, cng, cáác c 

công trcông trìình xây dnh xây dựựng khng kháác c ((ĐĐàà NNẵẵng)ng)



XXửử lý mlý mộột st sốố vvấấn đn đềề trong qutrong quáá trtrìình chnh chọọn mn mẫẫuu

GiGiảải quyi quyếết vt vấấn đn đềề vvềề phphạạm vi không bao trm vi không bao trùùm m 
như thnhư thếế nnàào:o:

►►Quay lQuay lạại vi vàà thu ththu thậập cp cáác thông tin thic thông tin thiếếuu
►►ThưThườờng ko thng ko thựực hic hiệện đưn đượợcc
►►Thay thThay thếế ccáác đơn vc đơn vịị mmấất bt bằằng cng cáác đơn vc đơn vịị

khkháácc
►►ĐiĐiềều chu chỉỉnh lnh lạại quyi quyềền sn sốố



ƯƯớớc lưc lượợng cng cáác thay đc thay đổổii

►►Thông thưThông thườờng thng thìì ccáác đc đặặc trưng cc trưng cóó ttíính nh ổổn n 
đđịịnh qua thnh qua thờời gian. Vi gian. Vìì vvậậy, cy, cáác mc mốối tương i tương 
quan thuquan thuậận tăng lên tn tăng lên từừ viviệệc sc sửử ddụụng cng cáác c 
đơn vđơn vịị đư đượợc đic điềều tra lu tra lặặp.p. CCáác nhc nhàà nghiên nghiên 
ccứứu thưu thườờng sng sửử ddụụng lng lợợi thi thếế ccủủa ma mốối tương i tương 
quan nquan nàày đy đểể đo lư đo lườờng sng sựự thay đ thay đổổi.i.
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►►MMẫẫu đu độộc lc lậậpp
►►MMẫẫu lu lặặp top toààn bn bộộ (c(cùùng mng mộột mt mẫẫu qua thu qua thờời i 

gian)gian)
►►MMộột pht phầần mn mẫẫu đưu đượợc lc lặặpp
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)()()()( 2121 yVaryVaryyVardVar +=−=

Mẫu độc lập:

Mẫu lặp toàn bộ:

),(2)()()()( 212121 yyCovyVaryVaryyVardVar −+=−=
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)var(2)1( yR ⋅⋅+

Mẫu

)var(2 y⋅ )var(2)1( yR ⋅⋅−

)var(2)1( yRP ⋅⋅⋅+

)var(2)1( yRP ⋅⋅⋅−

)var(2 y⋅

Sự khác biệt:

Tổng:

Ko lặp Lặp toàn bộ Lặp 1 phần

n

n

n

n

Qn

Qn

Pn

Pn

Nếu: 2
2

2
1 yy SS = Và cỡ mẫu giống nhau ở 2 cuộc điều tra



ƯƯớớc lưc lượợng cng cáác thay đc thay đổổii

►►ẢẢnh hưnh hưởởng cng củủa sa sựự khkháác bic biệệt ct củủa ma mẫẫu lu lặặp p 
totoààn bn bộộ llàà (1(1--R). R). ẢẢnh hưnh hưởởng cng củủa ma mẫẫu lu lặặp 1 p 1 
phphầần ln làà (1(1--PR).PR).

►►ẢẢnh hưnh hưởởng cng củủa ca cáác tc tổổng 2 trung bng 2 trung bìình chnh chíính nh 
xxáác lc làà ngư ngượợc lc lạạii: (1+R) cho m: (1+R) cho mẫẫu lu lặặp hop hoààn n 
totoààn vn vàà (1+PR) cho m(1+PR) cho mẫẫu lu lặặp 1 php 1 phầầnn..
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►►ĐiĐiềều tra Panelu tra Panel
Panel lPanel làà 1  1 điđiềều tra mu tra mẫẫu mu màà trong đ trong đóó ccáác hc hộộ  
đưđượợc đic điềều tra nhiu tra nhiềều hơn u hơn 1 v1 vòngòng
 Đi Điềều tra panel đưu tra panel đượợc thc thựực hic hiệện khi chn khi chúúng ta ng ta 
mumuốốn đo lưn đo lườờng tng tổổng thay đng thay đổổi đi đằằng sau thay đng sau thay đổổi i 
thuthuầầnn



ƯƯớớc lưc lượợng cng cáác thay đc thay đổổii

Một phần lặp trong thiết kế

Lặp 1/2: ab – bc – cd – de – ef ……

Lặp 2/3: abc – bcd– cde – def – efg ……

Lặp 1/3: abc –cde–efg – ghi – ijk ……
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