
Phân tích văn bản là gì 

Phân tích văn bản là quá trình xác định ý nghĩa từ văn bản một cách có 

phương pháp. Nó thường được thực hiện với thuật toán tinh vi và học máy. 

Bất cứ ai trong vai trò kinh doanh có thể đã phân tích văn bản bằng cách 

sử dụng bộ não của họ và bảng tính để phân loại chủ đề (topic) hoặc đề 

tài (theme), tình cảm và thậm chí cả cảm xúc từ văn bản. Loại phân tích 

văn bản thủ công này là phổ biến trong các công ty lớn và nhỏ tìm 

đến tiếng nói của khách hàng để có thông tin chi tiết. 

Các công ty sử dụng phân tích văn bản để tìm thông tin chi tiết trong phản 

hồi định tính của khách hàng từ các cuộc khảo sát, nghiên cứu trải 

nghiệm người dùng, vé trợ giúp, đánh giá cửa hàng ứng dụng, yêu cầu 

hỗ trợ hoặc trò chuyện trên phương tiện truyền thông xã hội. Văn bản phi 

cấu trúc trong phản hồi định tính có thể được tổ chức và phân tích bằng 

cách sử dụng các kỹ thuật có phương pháp để tìm ra những hiểu biết bạn 

sẽ sử dụng để cải thiện sản phẩm và dịch vụ khách hàng của mình. 

Hãy xem ví dụ này về phản hồi của khách hàng cho một công ty quần áo: 

Gần đây tôi đã mua một chiếc quần short từ công ty của bạn và tôi rất vui 

khi báo cáo rằng họ cảm thấy thoải mái. Chất liệu rất đẹp và thắt lưng vừa 

phải. 

Phân tích văn bản sẽ xác định các cụm từ khóa sau đây từ ví dụ này: 

Quần short thắt 

lưng thoải mái 

Vượt ra ngoài các cụm từ khóa: dưới một lĩnh vực phân tích văn bản 

được gọi là chủ đề hoặc phân cụm chủ đề, toàn bộ mục nhập sẽ được 

phân loại là phù hợp. 

 

Phân tích tình cảm là gì 

Phân tích tình cảm là một ứng dụng của phân tích văn bản đo lường cảm 

giác đằng sau một nhận xét. Cảm giác đó có thể là tích cực, tiêu cực 

hoặc trung lập. 
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Gắn bó với trường hợp sử dụng phản hồi của khách hàng, phân tích tình 

cảm cung cấp cho bạn nhiều bối cảnh hơn xung quanh một phần phản 

hồi ngoài các cụm từ khóa hoặc chủ đề. Ví dụ, trong ví dụ trên: 

Gần đây tôi đã mua một chiếc quần short từ công ty của bạn và tôi rất vui 
khi báo cáo rằng họ cảm thấy thoải mái. Chất liệu rất đẹp và thắt lưng vừa 
phải. 

Tình cảm: Tích cực 

Phân tích tình cảm giúp bạn đánh giá xu hướng trên một khối lượng lớn 

phản hồi. Nếu có sự gia tăng đột biến trong tâm lý tiêu cực, nhóm dịch vụ 

khách hàng của bạn sẽ muốn đào sâu hơn để tìm ra vấn đề là gì. 

 

Tại sao phân tích văn bản quan trọng đối với trải 

nghiệm của khách hàng 

Khách hàng sẽ cho bạn biết cảm xúc, suy nghĩ và đề xuất của họ để cải 

thiện thông qua các biểu mẫu phản hồi sản phẩm, khảo sát khách hàng, 

phương tiện truyền thông xã hội hoặc đánh giá trực tuyến. Các nhóm sản 

phẩm thường đổ qua những bình luận này để tìm cách cải thiện dịch vụ 

của họ. 

Đối với các nhóm sản phẩm lấy khách hàng làm trung tâm, phân tích 

định tính là một phần quan trọng của vòng lặp phản hồi mà nó không thể 

bỏ qua. Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Slack, Stewart 

Butterfield, đã nói về vai trò trung tâm của phản hồi định tính tại Slack: 

"Chúng tôi khá khó tính trong việc gắn thẻ tất cả các tin nhắn đến này, đối 

chiếu và nhập và giữ lại dữ liệu mà mọi người đang gửi cho chúng tôi." 

Gắn thẻ và đối chiếu phản hồi là các thành phần của phân tích văn bản và 

phân tích định tính tổng thể. Những nhiệm vụ này thường là thủ công, đặc 

biệt là trong những ngày đầu của một doanh nghiệp. Khi các công ty trở 

nên thành lập hơn, khối lượng phản hồi định tính trở nên quá lớn để phân 

tích văn bản thủ công; các công cụ chuyên dụng để tự động hóa phân tích 

văn bản trở nên hữu ích. 
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Phân tích định tính cho bạn biết lý do tại sao (why) 

đằng sau những gì (what) 

Cả phân tích định lượng và định tính về phản hồi của khách hàng có thể 

giúp bạn chẩn đoán và giải quyết các vấn đề trong doanh nghiệp của bạn. 

Dữ liệu định lượng cho bạn biết những gì khách hàng làm. Các số liệu 

định lượng cho bạn biết khách hàng làm gì bao gồm: 

• Khuấy 

• Chuyển đổi 

• Sử dụng hoặc tham gia 

Sự tham gia là một thước đo phổ biến để theo dõi sức khỏe của doanh 

nghiệp của bạn. Nó có thể được đo bằng một số cách tùy thuộc vào mô 

hình kinh doanh của bạn: 

• Người dùng hoạt động hàng tháng 

• Báo cáo được tạo 

• Thư đã gửi 

• Truy vấn được thực hiện 

• Nhiệm vụ đã hoàn thành 

Số liệu tương tác có thể khác nhau tùy thuộc vào doanh nghiệp của bạn. 

Điều quan trọng là theo dõi mức độ giá trị của sản phẩm đối với khách 

hàng của bạn trong quy trình làm việc của họ. (Xem thêm ví dụ về số liệu 

định lượng so với định tính để nghiên cứu trải nghiệm người dùng). 

Một khi bạn biết những gì khách hàng đang làm, bạn sẽ muốn biết lý do 

tại sao họ đang làm điều đó để bạn có thể đưa ra quyết định làm giảm, 

duy trì hoặc tăng những hành vi đó. Phản hồi định tính là nơi bạn sẽ tìm 

thấy lý do đằng sau những gì. Đó là nơi khách hàng chia sẻ sự thất vọng, 

phấn khích hoặc thất vọng của họ về trải nghiệm của họ với sản phẩm 

hoặc dịch vụ của bạn. 
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Phân tích văn bản giúp có được thông tin chi tiết từ phản hồi bằng văn 

bản phi cấu trúc. Quá trình này nhanh hơn và dễ dàng hơn khi nó được tự 

động hóa. Với phân tích văn bản liên tục ở quy mô, bạn có thể tìm hiểu: 

• Những chủ đề hoặc chủ đề được đề cập nhiều nhất là gì 

• Tâm trạng hoặc tình cảm trong phản hồi tích lũy hoặc cá nhân 

• Khiếu nại hoặc vấn đề thường gặp nhất của khách hàng 

• Khách hàng thích gì nhất về sản phẩm của bạn 

• Những câu hỏi thường gặp nhất 

• Các tính năng được yêu cầu thường xuyên nhất 

• Các khu vực ma sát trong quá trình onboarding 

• Sản phẩm phù hợp với mong đợi của người dùng như thế nào 

• Liệu một tính năng có hoạt động như dự định hay không 

• Mẫu sử dụng bất ngờ 

• Các lỗi cần được sửa chữa 
 

Cách phân tích văn bản giúp vòng lặp phản hồi 

Chu kỳ phát triển sản phẩm đang trở nên nhanh hơn. Nhiều công ty 

đang thấy mình được phép lặp lại và phát hành các sản phẩm mới 

thường xuyên hơn. Vòng lặp phản hồi của khách hàng cần theo kịp chu 

kỳ phát hành nhanh hơn để đảm bảo các quyết định sản phẩm chiếm 

tiếng nói của khách hàng. 

Tương tự như vậy đối với tiếng nói của các chương trình khách hàng, 

các nghiên cứu cho thấy các công ty coi trọng trải nghiệm khách hàng 

tăng nhanh gấp 5,7 lần so với những người tụt hậu. Sử dụng thông tin chi 

tiết từ phản hồi của khách hàng có thể giúp cải thiện điểm số hài lòng của 

khách hàng, duy trì, chuyển đổi, upsell và các chỉ số tăng trưởng khác. 

Với phân tích văn bản được tích hợp trong các phản hồi để thông báo phát 

triển sản phẩm và tiếng nói của các chương trình khách hàng, bạn có thể: 
 

• Kiểm tra các tính năng mới hoặc cập nhật 

• Giữ một nhịp đập về cách khách hàng điều hướng sản phẩm 

của bạn 
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• Hiểu lý do tại sao hành vi của khách hàng thay đổi 

• Xác định nguồn gốc của sự phấn khích, thất vọng, thất vọng 

hoặc thờ ơ của khách hàng 

• Xác định và phản ứng nhanh chóng với các bất thường không 

được nắm bắt bởi các số liệu định lượng 

• Phát hiện nguyên nhân cơ bản của ma sát và thúc đẩy giải 

quyết vấn đề nhanh hơn 

Những gì cần tìm trong phần mềm thông tin chi tiết 
của khách hàng sử dụng phân tích văn bản 

Có rất nhiều hướng dẫn kỹ thuật đi sâu vào các định nghĩa kỹ thuật của 

phân tích văn bản từ góc độ xử lý ngôn ngữ tự nhiên và học máy. Các 

chuyên gia học máy của chúng tôi tại Viable rất thành thạo về những ưu 

và nhược điểm của các kỹ thuật phân tích văn bản khác nhau. 

Đối với người dùng doanh nghiệp, chúng tôi khuyên bạn nên xem xét 

những điều sau đây khi đánh giá khả năng phân tích văn bản trong phần 

mềm thông tin chi tiết về khách hàng: 

Hiểu những gì được và không được bao gồm trong giải pháp. Bạn 

muốn hiểu những gì khả năng và tính năng của phần mềm có thể giúp 

bạn đạt được. Đặt những câu hỏi như: 

Giải pháp được thiết kế để giúp nhóm đầy đủ của bạn hay chỉ một vài 

người dùng có quyền truy cập vào thông tin chi tiết? 

Làm thế nào dễ dàng bạn có thể nhận được nhận xét người dùng thực tế 

từ một câu hỏi hoặc tìm kiếm? 

Bạn có thể hỏi bao nhiêu câu hỏi như bạn muốn cho đến khi bạn nhận 

được câu trả lời bạn cần? 

Nhà cung cấp có dọn dẹp dữ liệu ồn ào cho bạn khi nhập dữ liệu không? 

Có báo cáo tự động nào được bao gồm không? 

Có bao gồm dạng xem hoặc bảng điều khiển theo xu hướng không? 

Bạn nhận được loại hỗ trợ nào cho mỗi gói giá? 



Bạn có thể xử lý bao nhiêu điểm dữ liệu với mỗi gói? 

Nếu bạn có các bộ dữ liệu một lần như khảo sát hoặc ghi chú phỏng vấn 

nghiên cứu người dùng mà bạn muốn phân tích, hãy hỏi xem đó có phải 

là khả năng mà họ có thể xử lý hay không. 

Đào sâu vào hệ thống đang được sử dụng. Tìm hiểu cách mô hình hóa 

chủ đề, phân tích tình cảm và phân tích cảm xúc hoạt động. Yêu cầu số 

liệu chính xác, so sánh dựa trên điểm chứng minh khách hàng và bất cứ 

điều gì khác sẽ giúp bạn hiểu công nghệ cơ bản. 

Ngoài việc nhìn vào công nghệ đang được sử dụng trong hệ thống, hãy 

đánh giá xem đầu ra cuối cùng có vượt ra ngoài văn bản gắn thẻ hay 

không. Một giải pháp tiên tiến cũng nên xác định các vấn đề cơ bản, 

nguyên nhân và giải pháp có thể xảy ra và mức độ nghiêm trọng. Nói 

cách khác, một phân tích đầy đủ về phản hồi. 

Đánh giá xem công cụ này có giúp bạn tăng thêm giá trị cho tổ chức 

của mình hay không. Các tính năng có giúp giải phóng thời gian của bạn 

để bạn có thể hiểu rõ hơn không? Nếu vậy, bây giờ nhiều? Hãy suy nghĩ 

về bao nhiêu nhiệm vụ bạn thực hiện khi phân tích phản hồi định tính 

ngày hôm nay và có bao nhiêu trong số những nhiệm vụ đó được thay thế 

bằng phần mềm. Ngoài ra: 

Sản phẩm có giúp xác định câu trả lời thực sự từ phản hồi định tính không? 

Sản phẩm có phân loại dữ liệu theo cách giúp cung cấp câu trả lời cho 

nhóm của bạn không? 

Nếu bạn đang tìm kiếm một báo cáo mà bạn có thể dễ dàng chuyển tiếp 

cho đồng nghiệp của mình, hãy tìm hiểu những gì cần thiết để xây dựng 

một báo cáo như vậy trong công cụ. 

Nếu đặt câu hỏi lặp đi lặp lại để tìm thông tin chi tiết mới có giá trị đối với 

bạn, hãy tìm hiểu xem công cụ có hỗ trợ trường hợp sử dụng này hay không. 

Hãy thử nó với một vài bộ dữ liệu khác nhau. Nếu nhà cung cấp cung 

cấp bản dùng thử miễn phí, hãy cho nó một vòng xoáy với các bộ dữ liệu 

khác nhau. Điều này cung cấp cho bạn cơ hội để xem chất lượng của phân 
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tích văn bản, cách bạn có thể kết nối nhiều nguồn dữ liệu dễ dàng và cách 

nhà cung cấp xử lý chất lượng dữ liệu và giảm tiếng ồn cho mỗi nguồn. 

Xác định xem công cụ này có được thiết kế cho các nhóm kinh 

doanh hay không. Nếu bạn đang tìm kiếm một công cụ phân tích văn 

bản và thông tin chi tiết dễ dàng cho bất kỳ ai trong nhóm của bạn sử 

dụng, hãy đảm bảo đánh giá kỹ lưỡng giao diện người dùng, khả năng 

báo cáo và chất lượng và tính đầy đủ của thông tin chi tiết được tạo ra. 

Hãy tự hỏi liệu đầu ra bạn nhận được từ một vài tổ hợp phím có phải là 

thứ bạn có thể chia sẻ với các đồng nghiệp của mình hay không. 

Khả thi giúp bạn dễ dàng có được thông tin chi tiết từ phản 

hồi định tính 

Tìm kiếm phân tích phản hồi định tính với khả năng phân tích văn bản 

mạnh mẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian? Cần một giải pháp cho phép bạn 

đặt câu hỏi ngôn ngữ tự nhiên và không yêu cầu bạn tạo các truy vấn kỹ 

thuật? Khả thi có thể là giải pháp cho bạn. 

 


