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Tại sao nên chọn phân tích trực quan?
Khám phá điều bất ngờ; đó là một hành trình. Nghe giống như phần mở đầu của một tờ quảng cáo 

du lịch nhỉ? Nhưng câu này lại rất phù hợp bởi phân tích trực quan sẽ đưa bạn khám phá cả một thế 

giới dữ liệu.

Khi cố gắng diễn giải dữ liệu của mình, bạn sẽ bắt đầu từ đâu? Có 2 phương pháp phổ biến để phân 

tích dữ liệu trực quan: trực quan hóa dữ liệu và phân tích trực quan. Mỗi phương pháp đều đóng 

một vai trò quan trọng trong việc khám phá dữ liệu. Bạn không cần phải lựa chọn vì cả hai phương 

pháp này đều giúp bạn hiểu rõ dữ liệu của mình.

Việc khám phá dữ liệu thường bắt đầu bằng một câu hỏi. Nhưng câu trả lời cho câu hỏi đó không 

nhất thiết nằm ở chặng cuối của hành trình.

Trong bài viết này:

Đặt câu hỏi “cái gì” và “tại sao” 

Sức mạnh của câu hỏi tại sao 

Phân tích trực quan có thể giúp gì cho bạn 

Đặt câu hỏi “cái gì” và “tại sao”
Trực quan hóa dữ liệu là việc mô tả dữ liệu bằng hình ảnh đồ họa, chẳng hạn như bảng giao diện 

số hoặc báo cáo. Trực quan hóa dữ liệu trình bày các dạng xem dữ liệu giúp trả lời câu hỏi "what" 

(cái gì/bao nhiêu), chẳng hạn như “Doanh số và lợi nhuận cho các vùng và các tháng hoặc năm khác 

nhau là bao nhiêu?” Trực quan hóa dữ liệu giúp dễ dàng trả lời một số câu hỏi và có thể ở dạng tĩnh 

hoặc cho phép tương tác ở một mức nào đó để khám phá những câu hỏi.

Khả năng trả lời câu hỏi “cái gì” trong dữ liệu của bạn thực sự rất đáng giá. Điều đó giúp mô tả dữ liệu 

của bạn cũng như xác định các sự cố và vấn đề.

Nên đọc:
Hãy xem 

Định nghĩa phân tích 
để tìm ra những điểm 

khác biệt giữa phân 
tích trực quan, phân 
tích nâng cao, phân 

tích thông minh,
và nhiều cách phân 

tích khác. 

https://www.tableau.com/learn/whitepapers/define-analytics
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Đối với nhiều người, việc tạo bảng giao diện số và báo cáo vừa là mục tiêu vừa là đích đến cuối cùng 

của hành trình khám phá dữ liệu. Nhưng nếu dữ liệu cho thấy một loại vấn đề nào đó, chẳng hạn 

như lợi nhuận thấp ở một vùng hoặc loại sản phẩm nhất định, thì sao?

Để tìm ra nguyên nhân cốt lõi của vấn đề hoặc sự cố, bạn cần có khả năng khám phá trực tiếp dữ 

liệu trên bảng giao diện số, vượt ra ngoài giới hạn của nhóm bộ lọc và danh mục định sẵn. Bạn có 

thể cần xem dữ liệu với các loại hình ảnh trực quan mới, vượt qua những ràng buộc về mẫu báo cáo 

và loại bảng biểu định sẵn, để trả lời câu hỏi của chính mình.

Sức mạnh của câu hỏi tại sao
Trả lời được câu hỏi “cái gì” là bước đầu tiên để khám phá dữ liệu. Bước tiếp theo là hỏi “tại sao”. Để 

tìm hiểu chi tiết hơn, bạn cần liên tục hỏi tại sao. Khi cần tìm hiểu thêm về thông điệp của dữ liệu, 

bạn cần phân tích trực quan.

Phân tích trực quan là quy trình động, lặp lại giúp bạn nhanh chóng xây dựng các dạng xem khác 

nhau để khám phá vô số câu hỏi “cái gì” và “tại sao” phía sau. Phân tích trực quan có thể giúp bạn 

khám phá, tìm câu trả lời và xây dựng câu chuyện bằng dữ liệu. Thậm chí, phân tích trực quan còn 

vượt xa những thông tin ban đầu đó, để tất cả những ai xem hình ảnh trực quan đều có thể đặt câu 

hỏi và khám phá ra những điều bất ngờ.

Hình 1: Bảng giao diện số tương tác thể hiện doanh số và lợi nhuận theo khu vực
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Ví dụ thực tế về phân tích trực quan
Ví dụ sau sẽ trình bày chi tiết về một quy trình phân tích trực quan điển hình. Hãy quay lại bảng giao 

diện số tương tác về báo cáo doanh số. Chính việc trực quan hóa dữ liệu đã giúp trả lời một số câu 

hỏi về doanh số và lợi nhuận cho các vùng khác nhau.

Mảng Nội thất không đạt mục tiêu lợi nhuận, nhưng việc xem xét các khu vực khác cũng không giúp 

tôi biết được lý do. Để tìm hiểu lý do, tôi muốn tạo một dạng xem mới hiển thị doanh số và lợi nhuận 

cho từng loại sản phẩm có trong mảng Nội thất.

Hình 2: Bảng giao diện số có thông tin về phân tích số liệu bán hàng và KPI 

Hình 3: Biểu đồ 2 thanh thể hiện hoạt động bán bàn dẫn đến mất lợi nhuận
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Lúc này, tôi thấy rõ sản phẩm bàn không sinh lợi. Để trả lời câu hỏi tại sao, tôi sẽ chỉ xem xét doanh 

số và lợi nhuận cho các nhà sản xuất bàn.

Tại sao lại có quá nhiều thương hiệu bàn bị thua lỗ như vậy? Chúng tôi thường áp dụng ưu đãi giảm 

giá cho bàn. Tôi sẽ thay đổi dạng xem để biết mức giảm giá nào đã được áp dụng cho mỗi đơn hàng 

bán bàn. 

Hình 4: Biểu đồ phân tán thể hiện lợi nhuận từ sản phẩm bàn của nhà sản xuất 

Hình 5: Lợi nhuận bán bàn và ưu đãi giảm giá, được mã hóa màu, theo nhà sản xuất 
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Có vẻ việc bán bàn có giảm giá đã gây ra tình trạng mất lợi nhuận. Tôi đã tìm ra nguyên nhân cốt lõi 

của vấn đề.

Khả năng đặt câu hỏi tại sao và nhanh chóng tìm ra câu trả lời trong dữ liệu đã làm rõ nguyên nhân 

cơ bản (chiến lược giảm giá) của vấn đề ban đầu (mảng nội thất không thu được lợi nhuận).

Bây giờ, nếu tôi nói rằng tôi chỉ cần chưa đầy 10 phút để tạo tất cả các dạng xem giúp bạn khám phá 

dữ liệu thì sao? Khá nhanh phải không? Hãy suy nghĩ về lượng thời gian mà một công cụ như vậy 

giúp bạn tiết kiệm được khi làm việc hằng ngày. Đó chính là sức mạnh của phân tích trực quan. 

Tại sao phân tích trực quan lại hiệu quả
Phân tích trực quan là phương pháp khám phá dữ liệu bằng hình ảnh, trong thời gian thật. Trải nghiệm 

phân tích trực quan hiệu quả có một số đặc điểm nhất định. Tại bất kỳ thời điểm nào, bạn có thể:

•  Nhanh chóng thay đổi dữ liệu mà bạn đang xem (bằng một cú nhấp chuột). Đây là điều quan trọng 

vì các câu hỏi khác nhau sẽ cần đến những dữ liệu khác nhau.

•   Nhanh chóng thay đổi cách bạn xem dữ liệu (bằng một cú nhấp chuột). Đây là điều quan trọng vì 

các dạng xem dữ liệu khác nhau sẽ trả lời những câu hỏi khác nhau.

Với mỗi sự thay đổi dần dần, dạng xem dữ liệu sẽ cập nhật ngay lập tức để giúp bạn khám phá các 

loại hình ảnh trực quan khác nhau thông qua trực giác để tìm được đúng loại bạn cần. Bạn có thể 

tập trung vào việc khám phá, thay vì tập trung vào cơ chế tạo một bảng biểu cụ thể hoặc bị gò bó ở 

một mẫu định sẵn. Ý nghĩa trong dữ liệu sẽ hé lộ khi bạn tạo các dạng xem khác nhau để trả lời các 

câu hỏi khác nhau. Vì vậy, hoạt động khám phá sẽ đưa bạn đến kết quả phân tích tốt hơn, chứ không 

phải kết cục tệ hơn.

Câu hỏi của bạn và những sự thay đổi dần dần không ảnh hưởng đến dữ liệu cơ bản; chúng chỉ thay 

đổi cách trình bày dữ liệu bằng hình ảnh trực quan. Vì các thay đổi được thực hiện dần dần nên bạn 

luôn có thể hoàn tác, làm lại hoặc quay lại trạng thái trước đó. Mọi hành động đều an toàn vì bạn có 

thể hoàn tác nhanh chóng.

Quan trọng hơn cả, quy trình phân tích trực quan có thể mang đến những hình ảnh trực quan giúp 

bạn thấy được điều bất ngờ. Hãy thử hình dung xem những phát hiện đầy bất ngờ này có thể khích 

lệ quá trình tư duy của bạn, đồng thời khuyến khích phân tích sâu hơn hoặc tạo ra một lộ trình khám 

phá khác ra sao.

Nên đọc:
Tìm hiểu  

6 yếu tố cần  
thiết cho phân  
tích nâng cao. 

https://www.tableau.com/resource/checklist-6-must-haves-your-advanced-analytics
https://www.tableau.com/resource/checklist-6-must-haves-your-advanced-analytics
https://www.tableau.com/resource/checklist-6-must-haves-your-advanced-analytics
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So sánh Phân tích trực quan với trực quan hóa dữ liệu

  

  

  

  

  

  

  

  

So sánh Phân tích trực quan và trực quan hóa dữ liệu

Khả năng

Trình bày dữ liệu một cách trực quan, chẳng 
hạn như bảng giao diện số hoặc báo cáo. 
Công cụ tuyệt vời để truyền đạt thông tin 
chuyên sâu và kể câu chuyện về dữ liệu.

Trình bày một dạng xem cụ thể của tập dữ liệu. 
Mang đến cho bạn và người dùng thông tin tóm 
tắt về dữ liệu để trả lời một nhóm câu hỏi cụ thể.

Trả lời và cho thấy câu hỏi “cái gì”.

Cho thấy các điểm dữ liệu, vấn đề, 
sự cố hoặc chỉ số chính.

Hỗ trợ phân tích và khám phá sâu hơn khi đặt 
câu hỏi “tại sao”.

Hỗ trợ khả năng tương tác (lọc kích thước, tô sáng 
các giá trị cần quan tâm, thay đổi dạng xem theo 
danh mục)

Một hành trình xuyên suốt dữ liệu nhưng không 
đòi hỏi bạn phải biết loại bảng biểu hoặc mẫu 
cần dùng hay đích đến của mình là gì.

Giúp bạn tư duy trực quan để khám phá vấn đề, 
sự cố và các câu hỏi. Mang đến thông tin bất ngờ 
và tìm ra giá trị ngoại lệ trong dữ liệu.

Giúp bạn chia sẻ những thông tin quan trọng và 
cộng tác với đồng nghiệp trong mọi công việc liên 
quan đến dữ liệu.

Hợp nhất các bước truy vấn, khám phá và trực 
quan hóa dữ liệu vào một quy trình duy nhất.

Hỗ trợ phân tích nâng cao.

Trực quan 
hóa dữ liệu

Phân tích 
trực quan

Khả năng khám phá dữ liệu nhanh chóng, trực 
quan, theo dạng thức tự do cho phép bạn nhanh 
chóng tạo nhiều dạng xem dữ liệu khác nhau.
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Phân tích trực quan có thể giúp gì cho bạn
Nền tảng phân tích trực quan chất lượng cao giúp bạn dễ dàng tạo ra những hình ảnh trực quan và 

bảng giao diện số có giá trị, đồng thời khuyến khích việc khám phá để xác định cơ hội mới cho doanh 

nghiệp. Giải pháp phù hợp sẽ hỗ trợ việc khám phá dữ liệu, trực quan hóa dữ liệu và phân tích tùy 

biến trực quan.

Khi cần, bạn có thể tìm hiểu chi tiết và khám phá dữ liệu một cách tức thì, trực quan, đồng thời theo 

dõi việc phân tích thật nhanh chóng. Sau khi tập trung vào những nội dung trực quan hóa hữu ích nhất 

cho việc truyền đạt thông tin, bạn có thể chia sẻ những thông tin đó một cách dễ dàng và bảo mật.

Hỏi và trả lời câu hỏi của bạn với tốc độ nhanh 
Nền tảng phân tích trực quan hỗ trợ tính tự lập; bạn sẽ không phải thông qua những người khác để 

đặt câu hỏi với doanh nghiệp. Khả năng truy cập trực tiếp vào dữ liệu bạn cần và đặt câu hỏi giúp 

bạn trở thành một tài nguyên cực kỳ đáng giá của tổ chức. Điều này giúp giải phóng tư duy hiếu kỳ, 

nhanh nhạy (của bạn) để có thể xác định vấn đề và đề xuất giải pháp.

Bạn có thể thoải mái tìm tòi dữ liệu mình quan tâm, xác định giá trị ngoại lệ và thu được thông tin có 

ý nghĩa với tốc độ nhanh hơn nhiều. Phân tích trực quan hỗ trợ việc khám phá dữ liệu theo cách tự 

định hướng, không giới hạn, cho phép bạn tư duy theo nhiều lối khác nhau. Hành trình khám phá có 

thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở các loại bảng biểu đã được công nhận. Khi bạn bị giới hạn bởi 

một lộ trình phân tích cụ thể, có một cấu trúc cụ thể (loại bảng biểu, mẫu hoặc trình hướng dẫn) thì 

việc phân tích và lộ trình khám phá của bạn sẽ bị giới hạn.

Phân tích trực quan cung cấp cho bạn câu trả lời trực tiếp, vì cấu trúc phân tích được tạo mới, ngay 

tức thì, mỗi khi bạn đặt một câu hỏi mới. Bạn sẽ có thể phân tích dữ liệu theo cách đặc biệt, từ các 

cơ sở dữ liệu và bảng tính khác nhau tại cùng thời điểm, trong cùng dạng xem.
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Không gian làm việc của phân tích trực quan cần đơn giản và dễ học, đồng thời phải hỗ trợ phân tích 

nâng cao khi cần.

Không gian làm việc của phân tích trực quan sẽ tự động đề xuất các phương pháp tối ưu về hình 

ảnh. Nhờ đó, bạn có thể tạo được nội dung trực quan tốt nhất nhằm truyền đạt thông tin một cách 

hiệu quả. Các câu hỏi về dữ liệu cần thúc đẩy cấu trúc trực quan hóa, chứ không phải theo cách 

ngược lại (biểu mẫu theo dõi dữ liệu). Tuy nhiên, bạn không phải ghi nhớ mọi loại bảng biểu hay  

nắm được thời điểm nên sử dụng mỗi loại. Nói cách khác, nền tảng phân tích trực quan phù hợp  

sẽ giúp bạn xác định cách áp dụng màu sắc, hình dạng, văn bản và bố cục chung để dữ liệu thể  

hiện đúng ý tưởng của bạn.

Dữ liệu và trực quan hóa phải đi đôi với nhau. Các bước truy vấn, khám phá và trực quan hóa dữ 

liệu phải kết hợp với nhau trong một quy trình. Phân tích trực quan phù hợp giúp bạn nhanh chóng 

khám phá, lặp lại, tạo nguyên mẫu và phác họa bằng dữ liệu nhằm hỗ trợ lối tư duy của bạn.

Phân tích trực quan cần chú trọng vào quy trình hỏi và trả lời, bất kể mức độ phức tạp: Phần mềm 

phân tích trực quan cần hỗ trợ cách phân tích của bạn. Ví dụ: khi bạn cần dự đoán doanh số trong 

tương lai, phần mềm sẽ cho phép dự báo theo dự đoán; khi bạn muốn tìm hiểu một xu hướng, các 

dòng xu hướng dạng kéo và thả sẽ xuất hiện. 

 Giúp bạn tạo ảnh hưởng trong tổ chức của mình 
Khi có thể liên tục tạo nội dung trực quan chi tiết, có ý nghĩa, bạn sẽ tăng mức ảnh hưởng và đóng 

góp của mình trong tổ chức. Bất kể vị trí hoặc chức danh của bạn, bạn có thể cung cấp thông tin 

quan trọng góp phần đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt hơn.

Trong hầu hết các tổ chức, những kết quả không được chia sẻ đều không có giá trị. Bạn cần có khả 

năng chia sẻ thông tin và cộng tác nhằm đạt được kết quả chung, dù tại cơ sở hay trên đám mây. Mỗi 

khi phát hiện điều gì mới trong dữ liệu, bạn cần có khả năng chia sẻ những khoảnh khắc “đầy bất ngờ” 

đó. Việc bạn chia sẻ những phát hiện của mình sẽ giúp đồng nghiệp khám phá ra thông tin riêng của 

họ. Nhờ đó, mọi người sẽ cống hiến nhiều tâm sức hơn để đi tìm câu trả lời và giải pháp tốt hơn.

Nên đọc:
Tìm hiểu cách tiếp  

cận của Tableau với việc 
phát triển phần mềm 

phân tích.

https://www.tableau.com/solutions/analytics
https://www.tableau.com/solutions/analytics
https://www.tableau.com/solutions/analytics
https://www.tableau.com/solutions/analytics


Giới thiệu về Tableau
Tableau giúp mọi người chuyển đổi dữ liệu thành thông tin hữu ích, có giá trị. Dễ dàng kết nối với 

dữ liệu lưu trữ ở mọi nơi, với mọi định dạng. Nhanh chóng thực hiện phân tích tùy biến để tìm ra 

các cơ hội chưa được phát hiện. Kéo và thả để tạo bảng giao diện số tương tác bằng phân tích trực 

quan nâng cao. Sau đó, chia sẻ trong tổ chức của bạn và tạo điều kiện cho các thành viên nhóm 

khám phá dữ liệu theo góc nhìn của họ. Từ các doanh nghiệp toàn cầu đến những công ty khởi 

nghiệp non trẻ và doanh nghiệp nhỏ, mọi người đang sử dụng nền tảng phân tích của Tableau  

ở khắp nơi để xem và hiểu dữ liệu của họ.

Các bước tiếp theo
Tìm hiểu thêm
Sách hướng dẫn về phân tích trực quan

Thiết kế nội dung trực quan tuyệt vời

Phân tích trực quan dành cho mọi người

Hội thảo trực tuyến về Áp dụng 5 câu hỏi tại sao

Tại sao cần phải phác họa để hiểu trọn vẹn dữ liệu

Tác giả trực quan hóa dữ liệu có thể thu được gì từ nội dung không có giá trị? 

http://www.tableau.com/sites/default/files/media/whitepaper_visual-analysis-guidebook_0.pdf
https://www.tableau.com/sites/default/files/media/designing-great-visualizations.pdf
https://www.tableau.com/sites/default/files/whitepapers/visual-analysis-for-everyone.pdf
https://www.tableau.com/learn/webinars/ask-why-applying-5-whys-technique-data-analysis
https://www.tableau.com/about/blog/2016/12/why-scribbling-key-truly-understanding-your-data-63210
https://www.tableau.com/about/blog/2017/1/what-can-data-visualization-learn-punks-64217

