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1. Toyota Business Practice (TBP) là gì?

❑ Ngày nay, thành viên Toyota ở các nền văn hóa khác nhau đang làm việc trên khắp thế giới, và Triết lí Toyota chính là

thứ gắn kết chúng ta là Một. Triết lí Toyota thể hiện các giá trị và hành động mà tất cả các thành viên Toyota nên sử dụng

trong quá trình làm việc. Nếu chỉ đọc cuốn tài liệu Triết lí Toyota 2001 thì sẽ không mang lại sự hiểu biết toàn diện và biến

những giá trị của Triết lí Toyota thành hành động. Chỉ bằng cách thông qua các trải nghiệm trong công việc hàng ngày thì

chúng ta mới có thể nhận thức và thực hành Triết lí Toyota.

❑ Do đó, Toyota Business Practice (TBP) được hình thành và phát triển nhằm để áp dụng Triết lí Toyota một cách rõ ràng,

cụ thể trong công việc hàng ngày của chúng ta. Thực chất, khái niệm cơ bản nằm sau TBP chính là mô hình giải quyết vấn

đề với những Khát vọng và Nỗ lực TBP, có vai trò như kim chỉ nam trong hành động của chúng ta.

❑ Ví dụ, bạn sẽ thấy tầm quan trọng của Nguyên tắc Genchi Genbutsu trong Triết lí Toyota qua việc tiến hành các bước Chẻ

nhỏ vấn đề và Phân tích nguyên nhân gốc rễ trong qui trình 8 bước của TBP.

❑ Tương tự, bạn sẽ nắm bắt được ý nghĩa của Tôn trọng và Cải tiến qua việc luôn đặt tiêu chí “Khách hàng là số một” trong

tâm trí bạn. Việc nhận thức đầy đủ Triết lí Toyota sẽ đến thông qua việc thực hiện TBP trong công việc hàng ngày của bạn.

TRIẾT LÝ TOYOTA

Triết lí Toyota thể hiện các giá trị và hành động được chia sẻ mà tất cả các thành viên Toyota nên tận dụng để hiện thực 
hóa các nguyên tắc chỉ dẫn của Toyota. Hai trụ cột cơ bản trong Triết lí Toyota là Không Ngừng Cải tiến và Tôn trọng 
Con người
•Không ngừng Cải tiến: không bao giờ tự hài lòng với thực trạng, luôn theo đuổi các giải pháp thực dụng và hiệu quả 
nhất
•Tôn trọng Con người: thực hiện những điều tốt nhất cho những đối tác của Toyota bằng cách đạt được sự thành công 
của tập thể thông qua sự phát triển của các nhân viên của chúng ta.
Chúng ta hy vọng tất cả các thành viên Toyota đều coi trọng các khái niệm này trong khi thực hiện các nhiệm vụ của mình.

. Khách hàng là trên hết

. Luôn xác định mục đích công việc của

bạn

. Tính tự chủ và tinh thần trách nhiệm

. Hiển thị hóa ( Mieruka)

. Quyết định dựa trên thực tế

. Suy nghĩ và hành động kiên trì

. Hành động kịp thời

. Giám sát công đoạn với sự tận 

tâm và tính cam kết

. Giao tiếp thấu đáo

. Bao hàm những người liên quan.

1. Xác định vấn đề

2. Chẻ nhỏ vấn đề 

3. Đặt mục tiêu

4. Phân tích nguyên nhân gốc rễ

5. Phát triển các giải pháp 

6. Triển khai các giải pháp

7. Đánh giá kết quả và quy trình

8. Tiêu chuẩn hóa các quy trình

Thành công

A

C

D

P
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2.  Phương châm hành động

Phương châm hành động là những động lực mang tính kim chỉ 

nam đối với việc giải quyết vấn đề.

Khách hàng là trên hết

Luôn luôn suy nghĩ và hành động vì lợi ích khách hàng, đặt sự thoả mãn của họ lên trước hết; các 
công đoạn tiếp sau cũng được xem là khách hàng của chúng ta.

Luôn luôn xác định mục đích công việc của bạn

Thường xuyên đặt câu hỏi về mục đích công việc của mình và tự mình tìm câu trả lời. Đừng để 
mất bức tranh về mục tiêu chung và mục đích của nó khi tập trung thực hiện một công việc cụ thể.

Tính tự chủ và tinh thần trách nhiệm

Cần nhận thức rằng bạn chính là người chịu trách nhiệm trong công việc mình làm. Nhận thức rõ sứ 
mệnh, giá trị và lòng tự hào trong công việc, liên hệ đến mục tiêu của mình.

Hiển thị hoá (MIERUKA)

Đẩy mạnh việc hiển thị hóa và làm rõ các vấn đề để mọi người đều có thể hiểu được. Vì lợi ích của mọi 
người, thông tin cần được chia sẻ theo đúng thời gian đã qui định 

Quyết định dựa trên thực tế

Không áp đặt những thành kiến, định kiến, điều tra tất cả các dữ liệu: hãy đến và xem xét thực 
trạng đúng như những gì nó đang thực sự diễn ra.

Suy nghĩ và hành động kiên trì

Suy nghĩ sâu sắc và cam kết thực hiện mỗi nhiệm vụ với niềm tin vững chắc rằng sẽ không bỏ cuộc.

Hành động kịp thời

Hãy thích ứng với các yêu cầu của khách hàng, và đáp ứng chúng một cách nhanh chóng. Nếu cần 
thiết, hay sử dụng các giải pháp tạm thời cho đến khi bạn có thể thực hiện các giải pháp triệt để, lâu 
dài.

Giám sát công đoạn với sự tận tâm và tính cam kết

Cam kết theo sát các qui trình, không đi tắt, bỏ qua các công đoạn. Sẵn lòng lắng nghe ý kiến của 
người khác. Có ý thức trách nhiệm đối với các hành động của mình.

Giao tiếp thấu đáo

Giao tiếp một cách thấu đáo và chân thành với các bên liên quan, cho đến khi các bên đều hiểu rõ 
vấn đề.

Bao hàm những người liên quan

Hãy để tất cả các bên liên quan cùng tham gia để tăng kiến thức và trí tuệ cũng như tối đa hóa 
tính năng suất và sản lượng của nhóm.
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3. Ở Toyota, “vấn đề” được hiểu như thể nào?

Tình trạng
lý tưởng

Tình trạng
Hiện tại

Một vấn đề có nghĩa là …

Khoảng cách = Vấn đề

Tình trạng hiện tại

Tình trạng lý tưởng

Tình trạng lí tưởng cao hơn

Khoảng cách giữa tiêu chuẩn 
đang áp dụng với thực tế

KHOẢNG 
CÁCH

K/cách

- Thiết lập một tình trạng lí tưởng 

mới và cao hơn nhằm tạo 
“khoảng cách” một cách có chủ 
đích 

Năm nay tính đến hiện tại:
30%

Năm trước: 40%

10%

Hiện tại: 40%

Kế hoạch trung hạn: 50%

10%

Vấn đề dạng “Setting”

Vấn đề loại “Event”

Tình trạng
thông thường

Thị phần giảm

Chiếm thị phần lớn hơn

•Toyota định nghĩa vấn đề là “ khoảng cách giữa Tình trạng lí tưởng và Tình trạng hiện tại” như biểu đồ 
dưới đây:

Các loại vấn đề

• Như hình minh họa bên dưới, có loại “Vấn đề Event” và “Vấn đề Setting”

Tình trạng lí tưởng có thể được coi như Tiêu chuấn mà qua đó, 

bạn có thể đặt một tiêu chuẩn rõ ràng.
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Để tìm ra một vấn đề…

Để tìm ra một vấn đề, điều quan trọng là phải có nhận thức sâu sắc về việc tìm hiểu vấn đề trong
công việc của chúng ta

Chúng ta đừng bao giờ có thái độ thỏa mãn với tình trạng hiện tại, và nên thường xuyên tự đặt câu
hỏi “ Có vấn đề gì không? Có thể trở nên tốt hơn nữa không?”

▼ Những điểm mấu chốt để có nhận thức sâu sắc về việc tìm hiểu vấn đề:

❑ Trang bị kiến thúc và kỹ năng nền tảng cần thiết cho công việc của mình

❑ Hiểu mục đích việc mình làm

❑ Suy nghĩ trên quan điểm khách hàng của mình

❑ Nhạy cảm với những thay đổi bên trong và bên ngoài.

❑ Luôn nhận thức rõ tính cạnh tranh của Công ty chúng ta.

…v.v.

Toyota không coi việc “có vấn đề” là xấu. Ngược lại, Toyota tin tưởng rằng việc tìm hiểu vấn đề và

có giải pháp để triệt tiêu chúng và sẽ dẫn đến việc cải tiến không ngừng.

Chúng ta phải phá vỡ suy nghĩ cố hữu cho rằng “có vấn đề” là xấu. Vì vậy, khi một thành viên phát

hiện ra vấn đề, bạn nên hoan nghênh điều đó, không nên than phiền họ.

• Phát triển hệ thống phát hiện vấn đề để nhận định các sự thay đổi

• Phá vỡ suy nghĩ cố hữu cho rằng “có vấn đề là một điều rắc rối”

Khi mà không có các tiêu chuẩn rõ ràng, chúng ta có thể sẽ có xu hướng nhìn nhận vấn đề là một

thay đổi nhỏ “lỗi nhỏ như vậy có thể xảy ra”. “đây là một lỗi có thể chấp nhận”, “lỗi này xảy ra

một cách vô tình”.

Điều quan trọng là phải coi bất kỳ sự thay đổi nào cũng là một manh mối của vấn đề, và việc

thừa nhận nó, dù nó có thể nhỏ đến mức nào, chúng ta cũng phải bắt tay vào giải quyết tất cả

các vấn đề như thể đó là một vấn đề lớn.
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“Không ai có nhiều vấn đề hơn người tự cho rằng mình không có vấn đề gì”.

( Không vấn đề chính là vấn đề lớn nhất)

Taiichi Ohno

Có nhận thức sâu sắc về việc tìm hiểu vấn đề

Một hôm, Mr. K đang xem TV. Chương trình TV đang nói về một khách sạn đang nỗ lực để 

tăng sự hài lòng của khách hàng.

Triết lí của khách sạn là làm sao khiến cho khách hàng cảm thấy thoải mái như đang ở nhà 

của mình. Khách sạn tập hợp từng thông tin từ mỗi khách hàng nhằm cải thiện mức độ đánh 

giá về dịch vụ của họ. Ví dụ, nếu một khách hàng yêu cầu có thêm mắc treo trong tủ quần áo, 

họ sẽ ghi nhận điều đó. Một ví dụ khác là về nhiệt độ trong phòng. Khi họ phát hiện thấy một 

khách hàng muốn phòng có nhiệt độ thấp hơn, họ sẽ đặt nhiệt độ xuống thấp hơn mức thông 

thường trước khi khách hàng đến. Trong một cuộc phỏng vấn của chương trình, một nhân viên 

khách sạn nói: “Nếu chúng tôi được yêu cầu làm gì đó thì lúc đó đã là quá muộn. Sứ mệnh của 

chúng tôi là thu xếp mọi thứ theo cách của khách hàng để họ không cần phải yêu cầu”.

Sau khi xem xong chương trình, Mr. K nghĩ về công viêc của ông ở phòng Hành chính tổng 

hợp. “Tôi nhận ra khách hàng của tôi chính là các nhân viên trong công ty”. Khi ông suy nghĩ 

rằng công việc của mình giống như một công việc dịch vụ, thì ông cũng phát hiện ra có rất 

nhiều điều mà ông cần cải thiện.

Ví dụ, phòng HCTHợp nhận được rất nhiều yêu cầu từ nhân viên của các phòng ban khác về 

vấn đề thủ tục. Có rất nhiều câu hỏi giống nhau, và khi ông bận bịu, điều đó thực sự trở thành 

một gánh nặng. Tuy nhiên, Mr. K cũng nhận ra rằng phòng ông có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ 

thông tin, có như vậy thì nhân viên mới không phải yêu cầu.
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4. Các bước và quy trình giải quyết vấn đề

8 BƯỚC QUY TRÌNH

Bước 2.

Chẻ nhỏ vấn đề

Bước 1.

Xác định vấn đề

1.  Xác định mục tiêu tối thượng của công việc và trách nhiệm của bạn

2. Làm rõ Tình trạng lí tưởng và Tình trạng thực tế công việc của bạn.

3. Hiển thị hóa khoảng cách giữa Tình trạng thực tế và Tình trạng lí 

tưởng 

1.Chẻ nhỏ vấn đề

2.Xác định vấn đề ưu tiên

3.Xác định điểm xảy ra vấn đề bằng việc kiểm tra công đoạn/qui trình 

thông qua hiện trường hiện vật

1.Cam kết

2.Đặt mục tiêu cụ thể và thách thức và có thể đo lường được

1.Điều tra Điểm xảy ra vấn đề và suy nghĩ về các nguyên nhân có thể 

một cách không định kiến.

2.Tập hợp các dữ liệu dựa trên hiện trường, hiện vật  và liên tục đặt 

câu hỏi “Tại sao?”

3.Xác định nguyên nhân gốc rễ

1. Với sức mạnh tổng hợp, cùng thực hiện giải pháp một cách nhanh chóng và 

quyết tâm

2. Chia sẻ thông tin với các thành viên khác thông qua việc thông báo, báo cáo 

và xin tư vấn.

3. Không bao giờ bỏ cuộc. Nếu bạn không thể đạt được những kết quả như 

mong muốn, hãy thử và cố gắng trong giải pháp khác.

1.Đánh giá kết quả và các quy trình sau đó chia sẻ thông tin đó

với những người có liên quan

2.Đánh giá từ 3 khía cạnh chính: Khách hàng, Toyota và cá nhân bạn.

3.Hiểu được nguyên nhân thành công và thất bại

1.Thiết lập các quy trình thành công thành các tiêu chuẩn mới

2.Chia sẻ tiêu chuẩn mới (Nhân rộng mô hình tiêu chuẩn)

3.Bắt đầu vòng cải tiến tiếp theo.

1.Phát triển nhiều giải pháp tiềm năng có thể

2.Chọn giải pháp mang nhiều giá trị gia tăng nhất

3.Xây dựng sự đồng thuận với các thành viên

4.Xây dựng một kế hoạch hành động rõ ràng và cụ thể.

P

Bước 3

Đặt mục tiêu

Bước 4.

Phân tích nguyên nhân

gốc rễ

Bước 5.

Phát triển các giải pháp

Bước 6.

Triển khai các giải pháp

Bước 7.

Đánh giá kết quả và 

qui trình

Bước 8.

Tiêu chuẩn hoá các quy 

trình thành công
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Tham khảo) Minh hoạ 8 bước giải quyết vấn đề và báo cáo trên giấy khổ A3

8 bước giải quyết vấn đề

Bước 8.
Tiêu chuẩn hóa các

qui trình thành công

Bước 7.
Đánh giá kết quả và

quy trình

Bước 6.
Triển khai các giải pháp

Bước 5.
Phát triển các giải pháp

Bước 4.
PT nguyên nhân gốc rễ

Bước 3.
Đặt mục tiêu

Bước 2.
Chẻ nhỏ vấn đề

Bước 1.
Xác định vấn đề

Tiêu đề

Giấy A3 
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Bước 1. Xác định vấn đề

1. Xác định mục tiêu tối thượng của công việc và trách nhiệm của bạn

2. Làm rõ Tình trạng lí tưởng và Tình trạng thực tế công việc của bạn.

3. Hiển thị hóa khoảng cách giữa Tình trạng thực tế và Tình trạng lí tưởng.

■ Các Qui trình

❑ Không có công việc nào ở Toyota mà “không có vấn đề”.

❑ Trước tiên, hãy cân nhắc tới Mục tiêu tối thượng của công việc của bạn

❑ Sau đó nắm bắt Tình trạng hiện tại của công việc với thái độ không thỏa mãn với Tình trạng hiện 

tại, đặt câu hỏi liệu Tình trạng hiện tại có đang đóng góp gì vào mục tiêu tối thượng không. Bạn 

luôn cần phải có thái độ tìm kiếm vấn đề.

❑ Sau khi hiểu đầy đủ về mục tiêu tối thượng và TÌnh trạng thực tế, làm rõ Tình trạng lí tưởng, tức 

là chỉ ra Tình trạng hiện tại nên trở thành như thế nào. Bây giờ, hãy so sánh với Tình trạng hiện 

tại thực để hiển thị Khoảng cách giữa hai điểm đó. Việc này sẽ giúp làm rõ Vấn đề.

～ Làm cho các vấn đề trở nên rõ ràng ～

Hiển thị hoá ( Dễ nắm 

bắt)

Tôi có đang thực sự 
đóng góp vào việc xây 

dựng mục tiêu cao 
nhất

Tình trạng
lí tưởng
là gì?

G
A
P

Mục tiêu cao nhất/tối thượng

Đóng góp

Vấn đề

Tình trạng hiện tại

Tình trạng lý tưởng

Tình trạng lý tưởng cũng tương đương với Tiêu chuẩn, là điểm 

mà bạn có thể đặt ra một tiêu chuẩn rõ ràng.
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Quy trình 1. Xác định mục tiêu tối thượng của công việc và trách nhiệm của bạn

Nhằm làm rõ mục tiêu tối thượng công việc của chúng ta, trước tiên chúng ta cần phải xác nhận tại 

sao công việc của chúng ta tồn tại và nhắc nhở bản thân về việc hiểu rõ mục đích của điều đó.

Một điều quan trọng là việc nhận biết công việc của chúng ta mang lại các giá trị cho Công ty như 

thế nào, hơn là chỉ biết làm theo lời cấp trên nói mà không cần suy nghĩ.

Mục tiêu của Toyota là:

“Đóng góp cho xã hội cũng như cho các khách hàng của chúng ta thông qua các sản phẩm và dịch 

vụ của Toyota”.

Trước tiên, hãy nghĩ đến mục đích công việc của bạn. Sau đó, nghĩ đến mục đích cao hơn tiếp theo. 

Nếu chúng ta tiếp tục đặt câu hỏi về các mục đích cao hơn tầm của chúng ta nữa, cuối cùng, 

chúng ta sẽ tiếp cận với mục tiêu của Toyota. Nếu sự liên tưởng này có ý nghĩa, thì đó chính là 

mục đích công việc của bạn.

■ Chi tiết

Ví dụ）Tiếp tục đặt câu hỏi về mục đích tiến dần lên để khám phá mục đích công việc của bạn. 

Các mục tiêu 
dẫn dắt Mục 

đích công việc 
của tôi

Cung cấp cho khách hàng các sản phẩm xe có chức 
năng và chất lượng cao với giá hợp lí.

Phòng ban 

Giúp khách 
hàng có thể 
mua và lái 
xe Toyota

Đưa ra các 
sản phẩm và 
dịch vụ tốt 
nhất với giá 

cả hợp lí nhất.

Bản thảo 
thiết kế

Thiết kế các 
dây chuyền 

sản xuất

Chọn các 
Phụ tùng để 

mua

Lập kế 
hoạch sản 

xuất

Tổ chức các 
chiến dịch 

bán hàng và 
tiếp thị

Phát hành 
và thu thập 
chứng từ 

thanh toán.

(Nghiên cứu 
và phát triển) (Phòng Kỹ sư) 

(Phòng 
Cung ứng) 

(Phòng 
Sản xuất) 

(Phòng Kế 
toán).

Mục đích 
công việc 
của tôi

Thiết kế 
những 

chiếc xe 
tốt nhất

Thiết kế các 
dây chuyền 

sản xuất 
hiệu quả 

nhất

Có được 
những hàng 
hóa tốt nhất 
với giá cả 
tốt nhất.

Sản xuất 
không có hiện 
tượng quá tải, 
không đồng 

đều, không có 
giá trị.

Bán nhiều 
sản phẩm

Thanh toán 
chính xác 
tất cả các 

khoản thanh 
toán.

Công việc 
và các trách 
nhiệm của tôi

* muri [quá tải], mura [không đồng đều] & muda [không mang giá trị]

(1 Xác định mối quan hệ giữa Mục tiêu tối thượng của Công ty và công việc của bạn.

Mục tiêu của Toyota: Cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đem lại sự hài lòng cho khách hàng và xã hội.

Mục đích công việc của 
bạn cuối cùng phải có 
liên quan đến Mục đích 

của Toyota.

(Phòng 
bán hàng) 
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❑ Hình ảnh chung về mục đích của một công việc>> Bán xe

❑ Mô tả cụ thể về mục đích công việc ⇒ Nhân viên tại đại lí giúp các khách hàng cùng phân 
khúc hiểu rõ những yếu tố chất lượng của xe Corolla, khiến họ đi đến quyết định mua xe.

Ví dụ. Mục đích việc phát triển một kế hoạch bán hàng

Loại bỏ 3M (không tạo giá trị gia tăng, không đồng đều, quá tải)

Nhằm làm rõ các vấn đề, chúng ta luôn cần đặt câu hỏi liệu tình trạng hiện tại có ở mức độ
lí tưởng. Điều đó đặc biệt quan trọng đối với các thành viên của Toyota, luôn có ý thức
nhận dạng muda(không tạo giá trị gia tăng, mura (không đồng đều), muri(quá tải) xảy ra
trong cá hoạt động của chúng ta. Nếu trong công việc của chúng ta tồn tại 1 trong 3M,
chúng ta cần phải tiến hành loại bỏ chúng tất cả các hoạt động không có giá trị gia tăng
đó.

Các công đoạn sau cũng là Khách hàng của chúng ta.

Ở Toyota, chúng ta xem khách hàng là số 1, và chúng ta cũng coi các công đoạn tiếp theo
trong qui trình hoạt động chung là khách hàng. Bất kể đó là phòng Sản xuất, Nghiên cứu
và Phát triển hay Phòng Hành chính thì đều tồn tại các công đoạn, và việc cung cấp cho
công đoạn sau (khách hàng) không chỉ các sản phẩm và dịch vụ cần thiết mà điều rất
quan trọng là phải bảo đảm cả chất lượng lẫn số lượng vào đúng thời gian cần thiết.

(2) Cân nhắc Mục tiêu tối thượng của chính bạn với các câu hỏi sau:

❑ Đó là cái gì/việc gì?

❑ Ai làm việc đó

❑ Nó được nhận ra rõ ràng nhất như thế nào?

❑ Cho ai?

Chúng ta thường có thể nắm bắt được các ý tưởng chung về mục đích khi chúng ta đặt 

câu hỏi “để làm gì?”. Tuy nhiên, nếu chúng ta đặt các câu hỏi cụ thể hơn như: “Ai làm 
việc đó?”, “Đó là cái gì/việc gì?”, và “Làm thế nào để làm việc đó?” thì sẽ cho chúng ta có 
thêm các yếu tố cụ thể về các mục đích và mục tiêu. Ví dụ, “dịch vụ tốt” có ý nghĩa khác 
nhau với mỗi người. Việc mộ tả chất lượng tốt một cách cụ thể là rất quan trọng, khiến 
cho mọi người có chung cách hiểu về một vấn đề.

Ở một số công việc như việc bán hàng, nếu chúng ta đạt được các mục tiêu thông qua 

các hành động của người khác, chúng ta cũng cần phải làm rõ “bởi ai?”
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Quy trình 2: Làm rõ Tình trạng lý tưởng và Tình trạng thực tế công việc của bạn.

❑ Ai làm việc đó

❑ Khi nào?

❑ Đó là việc gì/điều gì?

❑ Bao nhiêu?

❑ Nó được nhận ra như thế nào?

Sự khác biệt giữa khái niệm Mục tiêu tối thượng và Tình trạng lí tưởng

Mục tiêu cuối cùng bao gồm các yếu tố Ai, Cho Ai, Cái Gì, Như thế nào.

Bên cạnh đó, Tình trạng lí tưởng bao gồm các yếu tố: Khi nào, Bao nhiêu.

Một “Tình trạng lí tưởng” không rõ ràng>>> Khách hàng biết đến sản phẩm Corolla.

Một “Tình trạng lí tưởng” cụ thể >>> 80% khách hàng cùng phân khúc thị trường hiểu
về sự hấp dẫn của xe Corolla mới khi đến đại lí vào mùa khuyến mại.

Khi Tình trạng lí tưởng= Tiêu chuẩn.

❑ (Lắp ráp) vận hành 97% hoặc tỉ lệ cao hơn.

❑ (Máy móc) 95% tỷ lệ vận hành

❑ ( Đồ đúc) 1% lỗi (hoặc nhỏ hơn)

Làm rõ Tình trạng lý tưởng

Một tình trạng lí tưởng là một hình ảnh cụ thể của mục tiêu tối thượng. Nói cách khác, đó là

sự mô tả rõ ràng về điều kiện lí tưởng của công việc của chúng ta, cho phép chúng ta đạt

được mục tiêu. Bởi vì công việc là trách nhiệm của chúng ta nên chúng ta cần làm rõ Tình

trạng lí tưởng càng cụ thể càng tốt. Tình trạng lí tưởng và sự kết hợp của mục tiêu tối

thượng (“Đó là cái gì?”, “Ai làm việc đó?”, “Nó được nhận ra tốt nhất như thế nào?”) và “Khi

nào?” và “Bao nhiêu?”

Chúng ta cần phải chắc chắn rằng Tình trạng lí tưởng không chỉ được phát triển dựa trên

quan điểm của Phòng/ban. Việc tiếp cận điều kiện của Tình trạng lí tưởng nhìn từ quan điểm

của khách hàng và những phòng ban khác trong công ty là rất quan trọng.

Ví dụ. Làm rõ “Tình trạng lí tưởng” của công việc của bạn.

Để làm rõ Tình trạng thực tế, chúng ta cần điều tra các dữ kiện thông qua việc đến tận nơn
xem tận mắt, nói chuyện với những người liên quan và trực tiếp quan sát hiện trạng. Việc
này cần được tiến hành mà không có những định kiến trong đầu. Thậm chí khi gặp khó
khăn trong việc trao đổi với những người liên quan hay khi quan sát thực trạng, chúng ta
cũng cần cố gắng tìm ra sự thật bằng cách nghiên cứu các dữ liệu và tài liệu liên quan.

Làm rõ Tình trạng thực tế

Cân nhắc các câu hỏi sau:
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Qui trình 3: Hiển thị hóa khoảng cách giữa tình trạng thực tế với Tình trạng lí
tưởng

Khi hiện trạng được làm rõ, chúng ta nên hiển thị khoảng cách giữa tình trạng hiện tại với

Tình trạng lí tưởng, có như vậy mọi người sẽ dễ dàng hiểu vấn đề là gì?

Công việc hành chính và những công việc tập trung thuần túy vào kỹ thuật thường không

được tiêu chuẩn hóa (trong qui trình và kết quả) như đối với khu vực sản xuất. Vì vậy, nếu

chúng ta không cố gắng làm rõ các vấn đề thì các vấn đề sẽ luôn ở trong tình trạng mù mờ.

Có rất nhiều cách để hiển thị các vấn đề: thảo kế hoạch bán hàng, đặt thời hạn cuối, viết ra

các hành động cụ thể trên bản thảo, chỉ ra tiến độ của một hoạt động trên một bảng biểu,

viết các mục tiêu ra giấy, hay thậm chí làm rõ tình trạng ngân quĩ đang được sử dụng đến

đâu.

Ví dụ. Hiển thị khoảng cách giữa “Tình trạng lí tưởng” và “Tình trạng thực tế”

(Đặt hàng thử nghiệm từ một nhà cung cấp)

Tình trạng lí tưởng Tình trạng hiện tại Khoảng cách

Ai Nhà cung cấp phụ tùng Nhà cung cấp phụ
tùng

○

Khi nào Vào đúng Ngày hẹn Đôi khi không đúng
ngày hẹn ×

Cái gì Phụ tùng rời Phụ tùng rời ○

Bao 
nhiêu

Trong giới hạn giá và
chất lượng

Trong giới hạn giá
nhưng phát hiện một
số vấn đề về sức
bền

×

Nó được
nhận ra
như thế
nào?

Giao hàng Giao hàng ○

Vấn đề

Không đạt 
yêu cầu của 
chúng ta xét 
về mặt thời 
gian và sức 

bền 

Quản lí bằng hiển thị hóa

Ở Toyota, chúng ta luôn yêu cầu thiết lập việc “Quản lí bằng hiển thị hóa” nhằm tăng cường việc trao đổi

thông tin và điều phối công việc một cách trôi chảy giữa những người liên quan.

Việc chia sẻ tiến độ sẽ khiến các thành viên nắm được hiện trạng là một ví dụ của việc quản lí bằng hiển

thị hóa.

Luôn cố gắng hiển thị vấn đề, chia sẻ các vấn đề để các thành viên có thể thực hiện biện pháp khắc phục

là một việc làm quan trọng.

●

(3) Hiển thị hóa khoảng cách giữa Tình trạng lí tưởng (Tiêu chuẩn)và

Tình trạng thực tế

●

●

●

●

Thứ 2. Thứ 3 Thứ 4. Thứ 5.

Thực tế công việc

(2) Làm rõ Tình trạng thực tế

Thứ 6.

Khoảng cách

Tình trạng lí tưởng (Tiêu chuẩn))

(1) Làm rõ tình trạng lí tưởng (Tiêu chuẩn) công việc

của bạn

(Lỗi / Xe)

0.03

0.05
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Bước 2: Chẻ nhỏ vấn đề

1. Chẻ nhỏ vấn đề

2. Xác định vấn đề ưu tiên

3. Xác định điểm xảy ra bằng cách kiểm tra các công đoạn/qui trình thông qua 

hiện trường, hiện vật(đến tận nơi xem tận mắt)

❑ Chẻ nhỏ một vấn đề lớn và mơ hồ, phân loại chúng thành những vấn đề nhỏ và cụ thể hơn sẽ giúp 

bạn xử lí trực tiếp vấn đề. Nếu chẻ vấn đề đủ nhỏ, bạn có thể tìm ra nguyên nhân một cách  hiệu 

quả. 

❑ Trước tiên, hãy chẻ nhỏ vấn đề. Xác định vấn đề ưu tiên, xem xét quá trình để tìm ra điểm xảy ra 

(nơi xảy ra vấn đề) thông qua việc đến tận nơi, xem tận mắt, thu thập các dữ kiện về chất lượng và 

số lượng.

❑ Chúng ta cần cẩn trọng bởi trong quá trình này có tồn tại xu hướng giải quyết bước tiếp theo mà 

không chẻ vấn đề đủ nhỏ.

■ Các quy trình

～ Chẻ nhỏ vấn đề và làm rõ điểm xảy ra vấn đề dựa trên thực tế～

Vấn đề lớn/mơ hồ

Vấn đề Vấn đề Vấn đề

Cái gì? Ở đâu? Khi nào? Ai?

Điểm xảy ra

Chẻ nhỏ

Chẻ nhỏ

Ưu tiên

Quan sát quy trình

(GENCHI 

GENBUTSU)

Vấn đề
ưu tiên

Vấn đề Vấn đềVấn đề Vấn đề
Vấn đề 

Vấn đề
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Qui trình 1. Chẻ nhỏ vấn đề

Vấn đề, khoảng cách giữa Tình trạng lí tưởng và Hiện trạng, thường lớn và mơ hồ do nó được

tạo nên bởi rất nhiều các vấn đề nhỏ hơn. Vì vậy, nếu bạn cố gắng giải quyết ngay vấn đề to và

mơ hồ này thì bạn sẽ khó để tìm được nguyên nhân gốc rễ để giải quyết.

Bước đầu tiên là phải chẻ nhỏ vấn đề lớn thành những vấn đề nhỏ hơn, cụ thể hơn. Có rất

nhiều cách để phân loại các vấn đề theo chủ đề (Điểm lớn), có vậy chúng ta sẽ có thể chẻ vấn

đề to ra thành các vấn đề nhỏ hơn. Các Điểm lớn hay sử dụng là:

* Cái gì? * Khi nào? * Ở đâu? * Ai?

Chúng ta cũng có thể kiểm tra và chia vấn đề từ cái nhìn tài chính thông qua việc phân tích các

bản cân đối thu chi và/hoặc sử dụng các kỹ thuật phân tích thống kê.

Đôi khi chúng ta mắc lỗi bỏ qua qui trình tìm điểm xảy ra mà bập ngay vào phân tích nguyên

nhân gốc rễ. Hậu quả là chúng ta sẽ ngay lập tức bước vào việc phát triển giải pháp. Cần chắc

chắn rằng chúng ta đã chẻ nhỏ vấn đề một cách kỹ lưỡng và áp dụng các bước đúng trình tự.

■ Chi tiết

Ví dụ) Điểm lớn để chẻ nhỏ vấn đề: Kết quả bán xe không đạt mục tiêu

❑ Cái gì: Theo model xe

❑ Ở đâu: Theo khu vực địa lí, đại lí, theo kênh bán hàng (kho hay internet)

❑ Khi nào: Theo tháng, theo tuần, theo ngày trong tuần, theo ngày nghỉ cuối tuần

❑ Ai: Theo lứa tuổi, theo đối tượng khách hàng (khách hàng quen thuộc/mới)v.v.
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<Ví dụ tồi> Thậm chí sau 3 lần chẻ nhỏ, vấn đề vẫn còn quá rộng và mơ hồ

<Ví dụ tốt> Vấn đề to và mơ hồ “10 lỗi ở lắp ráp” đã được chia nhỏ

10 vết xước tại dây
chuyền lắp ráp

7 lỗi Trim 2 lỗi Chassis 1 lỗi final

10 vết xước tại dây
chuyền lắp ráp

4 lỗi ở ca 1 6 lỗi ở ca 2

10 vết xước tại dây

chuyền lắp ráp

1 lỗi ở Sedan 9 lỗi ở Wagon

Nhiều vết xước tại dây chuyền Trim
Theo ca Nhiều vết xước ở  

Wagon

10 vết xước tại  Lắp ráp

1 lỗi ở Sedan 9 lỗi ở  Wagon

6 lỗi Trim 2 lỗi Chassis 1 lỗi ở final1 lỗi Cửa

Nhiều vết xước ở công đoạn Trim xe Wagon

Ví dụ: Việc chẻ nhỏ đựoc thực hiện trong trường hợp 10 vết xước trên xe xảy ra ở dây chuyền lắp ráp.

Dealer
A Xe bán

Sedan

Van

Wagon

SUV

Điểm lớn không phù hợp Điểm lớn phù hợp

Ví dụ) Điểm lớn phù hợp, Điểm lớn không phù hợp

Một số Điểm lớn được sử dụng để chẻ nhỏ vấn đề thể hiện sự hợp lí, một số khác thì không. 
Ví dụ, khi xem xét kết quả bán hàng, sử dụng việc bán hàng của mỗi đại lí như một điểm lớn 
có thể không giúp làm rõ vấn đề (không hiệu quả). Tuy nhiên, sử dụng  loại xe làm điểm lớn 
có thể có liên quan và phù hợp. Chúng ta cần tránh việc chỉ chú ý vào một điểm lớn, và cần 
linh hoạt trong việc tìm điểm lớn.

Dealer
B

Dealer
C

Dealer
D Xe không bán được



16

Qui trình 2: Xác định vấn đề ưu tiên

Trong thực tế, có những hạn chế về thời gian và nguồn lực khi giải quyết vấn đề. Do đó, chúng ta

không thể cùng lúc giải quyết tất cả các vấn đề. Cần phải ưu tiên vấn đề trong số đặt ra và giải

quyết chúng theo trình tự một cách phù hợp, từng vấn đề một.

Việc ưu tiên cần được thực hiện bằng cách đánh giá tất cả các vấn đề liên quan dựa trên 3 yếu tố

đặc trưng: mức độ quan trọng, mức độ khẩn và khả năng lan rộng.

Sự ưu tiên

Mức độ quan trọng
Vấn đề đang cản trở việc đạt được Tình trạng lí
tưởng ở mức độ nào (tầm cỡ, qui mô)

Mức độ khẩn cấp

Khả năng mở rộng

Nếu chúng ta không giải quyết vấn đề ngay bây giờ thì
sự ảnh hưởng đến kết quả sẽ lớn đến mức nào?

Liệu vấn đề có bị lan rộng không nếu chúng ta bỏ qua
nó.

Vẫn còn quá sớm để đặt câu hỏi “Tại sao” vào giai đoạn này. Vấn đề hiếm khi xẩy ra bất ngờ,
đó là lí do khiến chúng ta phải phân tích các công đoạn (dòng chảy công đoạn)/qui trình để tìm
cho ra “Điểm xảy ra” thông qua Genchi Genbusu.

Đối với những công việc hành chính và kỹ thuật, xem xét các qui trình, công đoạn của một công
việc cụ thể không phải dễ. Tuy nhiên, miễn là có một đầu ra, sẽ luôn có một tập hợp các công
đoạn/qui trình. Trong công việc hành chính và kỹ thuật, bạn phải xem lại các mốc thời gian mới
có thể tìm được “Điểm xảy ra”. Việc này có thể thực hiện thông qua quan sát GENBA (hiện
trường làm việc), thu thập thông tin và lắng nghe những người liên quan.

Qui trình 3. Xác định điểm xảy ra bằng cách kiểm tra các công
đoạn/qui trình thông qua hiện trường, hiện

Khi đặt thứ tự ưu tiên, cần kiểm tra dữ liệu một cách khách quan. Xem xét vấn đề thông qua Hiện

trường hiện vật: đến tận nơi xem tận mắt ví dụ như hoạt động lắng nghe ý kiến của khách hàng và

đại lí. Tuy nhiên, trong trường hợp tất cả các vấn đề chẻ nhỏ đều cần được giải quyết, ví dụ liên

quan đến chất lượng, thì một mình bạn giải quyết là rất khó khăn. Trong trường hợp đó, tốt nhất

bạn nên tham khảo ý kiến giám sát của mình để biết mình nên làm gì.
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Công 
đoạn 1 Sản phẩm lỗi

Điểm Xảy ra

Xác định điểm Xảy ra.

Công 
đoạn 2 

Công 
đoạn 3 

Công 
đoạn 4

Công 
đoạn  5 

Điền đầy 
đủ thông 
tin cho 

HQ

Nhận 
các giấy 
tờ cần 
thiết

Xác nhận 
của HQ

Trả thuế 
HQ

Yêu cầu 
Container 

vận 
chuyển

Cung cấp
Phụ tùng 
cho nhà 

máy

Nộp hồ 
sơ

Phân tích kêt 
quả đ.tra và 
quyết định 

nội dung báo 
cáo

Tạo các 
câu hỏi 
điều traQuyết 

định  nội 
dung khảo 

sát

Xác nhận 
mục đích 
điều tra

Khảo sát
Q. định 
phương 

pháp điều 
tra

Đệ trình kết 
quả và xác 

nhận kết quả

•Rà soát ngược lại công đoạn nơi đầu ra có vấn đề

•Các công đoạn liên quan đến khảo sát thông tin

•Công đoạn thủ tục hải quan cho phụ tùng nhập khẩu.

■ □ □ □ ◆ ◇
Dòng chảy

công đoạn

Phát hiện  
vết xước 

cửa

Xuất hiện 
lỗi xước 

cửa

Không có 
vết xước 

cửa

Rà soát Rà soát Rà soát Rà soát Rà soát

■＝Nhận ra vấn đề (Nơi vấn đề được phát hiện)

Xuất hiện 
lỗi xước 

cửa

Xuất hiện 
lỗi xước 

cửa

Xuất hiện 
lỗi xước 

cửa

•Rà soát ngược quy trình để tìm ra sản phẩm lỗi.
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Bước 3. Đặt mục tiêu

❑ Hãy đặt mục tiêu thách thức khi giải quyết vấn đề. Bằng cách làm như vậy chúng ta sẽ từng bước

hiện thực hóa mục tiêu cuối cùng. Chúng ta sẽ trải nghiệm được cảm giác thành công cũng như sự

tiến bộ và phát triển của bản thân.

❑ Trong khi theo đuổi các mục tiêu trung hạn và dài hạn, hãy đặt cho mình những mục tiêu ngắn hạn.

1. Cam kết

2. Đặt mục tiêu cụ thể, thách thức và có thể đo lường được

■ Các quy trình

～ Với lòng nhiệt tình và trách nhiệm hãy đặt ra mục tiêu thách thức.

Mục tiêu cần phải đo lường được ～

Mục tiêu

Vấn đề được ưu tiên tại điểm xảy ra

Mục tiêu cần phải đo 
lường được, cụ thể và thử 
thách

❑ Bao nhiêu?

❑ Khi nào?

Mục tiêu không nên là
chúng ta phải làm cái gì
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Quy trình 2. Đặt mục tiêu cụ thể, thách thức và có thể đo lường được

■ Chi tiết

Quy trình 1. Cam kết

Trước khi đặt mục tiêu cần phải khẳng định “mình sẽ tự giải quyết vấn đề này và sẽ có trách nhiệm với
vấn đề này chứ không phải một ai khác”. Bạn cũng nên nghĩ đến điều mà mình sẽ đạt được thông qua
công việc này như là “phát triển kỹ năng thương thuyết”. Điều này sẽ giúp tăng cường lòng nhiệt tình
của bạn trong suốt quá trình giải quyết vấn đề ngay cả khi bạn gặp những khó khăn.

Bằng việc giải quyết Vấn đề ưu tiên tại điểm xảy ra của vấn đề, bạn sẽ tiến gần hơn tới tình

trạng lý tưởng. Tuy nhiên để đạt tới tình trạng lý tưởng bạn cần giải quyết tất cả các vấn đề

được chẻ nhỏ khác.

Khi đã tìm ra được điểm xảy ra của vấn đề, hãy đặt mục tiêu trong đó nêu rõ “khi nào” và

“bao nhiêu của vấn đề”. Lưu ý những điểm sau:

❑ Không chỉ nêu ra việc “Làm cái gì” như một mục tiêu.

“Tất cả các thành viên làm việc cùng nhau để giảm chi phí” là một ví dụ cho kiểu mắc lỗi này.

Câu này chỉ miêu tả một cách mơ hồ điều cần phải làm. Một ví dụ về mục tiêu đúng có thể đặt

ra cho trường hợp này là “Đến cuối năm tài chính giảm 30% chi phí cho phụ tùng”.

❑ Không nên coi phương pháp là một mục tiêu

Ví dụ của loại lỗi này là những mục tiêu như “học kỹ năng quản lý” hay “thu thập dữ liệu của

khách hàng”. Đây chỉ là phương pháp để có đầu ra. Mục tiêu phải tự bản thân nó là kết quả.

❑ Không nên coi tình trạng lý tường là mục tiêu.

Khi chúng ta đã chia nhỏ vấn đề lớn thành những vấn đề nhỏ, cụ thể và vấn đề được ưu tiên,

những vấn đề cần được giải quyết trước, việc đặt mục tiêu ở bước 3 nên tập trung vào giải

quyết Vấn đề được ưu tiên tại điểm xảy ra của vấn đề .

Để tránh việc coi tình huống lý tưởng là mục tiêu, trước hết chúng ta cần nêu ra tình huống lý

tưởng bằng một lọat các điểm cần làm rõ, sau đó nêu ra mục tiêu. Ví dụ chúng ta có thể nói

“trong nửa đầu năm tài chính này, giảm thời gian cho việc thiết kế một mẫu sản phẩm mới

xuống một tháng (để tiến tới giảm tổng thời gian cho một sản phẩm mới còn hai tháng )

Tình trạng
Lý tưởng

Hiện tại

Vấn đề 
Quá rộng

hoặc mơ hồ

Vấn đề
ưu tiến

Vấn đề

Vấn đề

Vấn đề

<Bước 1>

Điểm xảy ra 
VĐ

Vấn đề được ưu tiêntại điểm xảy ra

<Bước 2>

<Bước3>

Mục tiêu

(Hình minh họa Thiết lập mục tiêu)

<Bước 2>
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Mục tiêu cần phải được miêu tả bằng các từ có tính định lượng và cụ thể, có thể đo đếm

được, như vậy mới chúng ta có thể đánh giá kết quả của việc thực hiện các giải pháp. Ngoài

ra, mục tiêu cần mang tính thử thách để đạt được kết quả cao hơn và nhằm mục tiêu phát

triển bản thân. Dưới đây là những điểm quan trọng lưu ý khi đặt muc tiêu:

1. Để đặt mục tiêu có thể đo lường được

Để đạt được mục tiêu có thể đo lường được, chúng ta cần định lượng ngay cả những khía

cạnh định tính của mục tiêu. Có hai loại mục tiêu: mục tiêu định lượng, mục tiêu được thể

hiện bằng những con số cụ thể, và mục tiêu định tính, mục tiêu rất khó có để định lượng. Ví

dụ, mục tiêu định lượng bao gồm doanh số bán hàng, số lượng xe bán ra, tỷ lệ giảm giá

thành hay thời gian sản xuất, còn mục tiêu định tính bao gồm: kiến thức, trình độ kỹ năng,

mức độ hài lòng, hình ảnh thương hiệu, và cấu trúc doanh nghiệp. Một khi mục tiêu sẵn có là

những con số thì việc đặt mục tiêu có thể đo lường được là dễ dàng. Tuy nhiên, chúng ta vẫn

cần một số chỉ tiêu để đánh giá kết quả ngay cả khi mục tiêu là định tính

2. Để đặt mục tiêu cụ thể

Luôn luôn bao gồm câu hỏi “khi nào”. Chúng ta cần phải chắc chắn rằng trong mục tiêu bao gồm

hạn chót của hoạt động. Đôi khi có thể rất khó để đặt hạn chót cho một hoạt động, nhưng điều này

là rất cần thiết để tránh những miêu tả không rõ ràng.

Ví dụ đặt mục tiêu Bán hàng Phát triển nhân sự Sản xuất

Tình trạng lý
tưởng

Rút ngắn chu kỳ
(thời gian) phát
triển của một sản
phẩm xuống hai
tháng so với năm
trước đó

Tăng doanh số bán
hàng thị trường nội
địa lên 20% so với
năm trước

Tăng tỷ lệ tham gia
đào tạo lên 30% so
với năm trước

Giảm lỗi phát sinh
của công đoạn
Inspection ít hơn 4
lỗi/ Tháng

Mục tiêu
không phù
hợp

Rút ngắn thời gian
phát triển sảm
phẩm 2 tháng so
với năm trước

Tăng doanh số bán
hàng nội thị trưởng
nội địa lên 20% so
với năm trước

Tăng tỷ lệ tham gia
đào tạo lên 30% so
với năm trước

Giảm lỗi phát sinh
của công đoạn
Inspection ít hơn 4
lỗi/ Tháng

Mục tiêu phù
hợp (Đăt mục
tiêu để giải
quyết VĐ ưu
tiên tại điểm
xảy ra VĐ)

Rút ngắn thời gian
khâu phát triển
“Thiết kế” xuống
1 tháng so với
năm trước

Tăng lượng khách
hành là phụ nữ khu
vực nội thành lên
30% so với năm
trước

Giảm thiểu lý do “quá
bận” hoặc “không
quan trọng” của
những người vắng
mặt 50% mỗi khoá
học

Giảm lỗi xước do va
chạm cửa trái xe
Corolla xuống 0 lỗi/
tháng.

Ví dụ: Tình trạng lý tưởng Không nên được coi như là mục tiêu ở bước 3

(Ví dụ) Lượng hóa một mục tiêu định lượng bằng các đánh giá thực thi.

Mục tiêu định tính Mục tiêu định lượng

Phát triển kỹ năng

Số lượng công nhân đạt tay nghề loai A

Số năm kinh nghiêm trong công đoạn

Số lượng các công đoạn đã trải qua (có
kinh nghiệm)
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Không miêu tả mục tiêu bằng những từ mơ hồ

Chúng ta cần tránh sử dụng những từ ngữ trừu tượng như “Cố gắng hết sức”, “tăng tính 

hiệu quả” hay “ làm việc gì đó một cách sâu sát”.

Ví dụ về sự miêu tả tối nghĩa về mục tiêu

• Cố gắng tốt nhất

• Hãy để người khác biết

• Kiểm tra

• Điều chỉnh

• Xem xét

• Cẩn thận

• Giúp đỡ

• Sửa chữa

• Nâng cao hiệu suất

• Làm cái gì đó hiệu quả

• Hãy cạnh tranh

• Trợ giúp

• Tăng sức làm việc tại văn phòng

• Nâng cao kỹ năng

• Vững mạnh

• Nhận biết  

• Học kỹ năng mới

• Đạt hiểu biết sâu sắc

• Nâng cao khả năng

• Đóng góp vào bộ phận

• Cho khách hàng

• Nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng

• Hành động vì khách hàng

• Hành động chân thành

Trong quá trình đặt mục tiêu

chúng ta nên ý thức về những mục tiêu cao hơn

Toyota luôn hướng đến sự phát triển không ngừng. Do đó, khi đã giải quyết thành

công một vấn đề, chúng ta không nên đơn giản cho rằng “Tuyệt! Việc cải tiến này

đã kết thúc!”. Ngay khi giải quyết thành công một vấn đề, chúng ta nên nghĩ tới

những cải tiến tiếp theo. Để làm được như vậy cần có tầm nhìn trung hạn, dài hạn

và luôn luôn nghĩ tới mục tiêu tiếp theo và những mục tiêu xa hơn.

3 . Để đặt mục tiêu thử thách

Để đặt mục tiêu thử thách, chúng ta không nên nắm một cách mơ hồ ‘Cái gì” mà chúng 

ta muốn cải thiện. Ví dụ, nếu mục tiêu là “Giảm giá thành phụ tùng xuống 30%”, chúng 

ta đang nghĩ tới “chi phí hiệu quả”. Tương tự như vậy, để mở rộng ý tưởng, chúng ta cần 

nghĩ tới “nhiều hơn…, mạnh hơn…,nhanh hơn…, dễ dàng hơn…” bằng nhiều thuật ngữ và 

ứng dụng chúng dựa trên các đặc điểm của mục tiêu.

Khi đặt mục tiêu, ta nên lưu ý tới tính thử thách và khả thi của mục tiêu. Tuy nhiên khi 

tập trung quá nhiều vào khả năng thành công của mục tiêu, chúng ta thường bỏ qua tính 

thử thách và có xu hướng thỏa hiệp.

Sẽ là tốt hơn nếu chúng ta tham khảo ý kiến của cấp trên khi đề ra mục tiêu.
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Bước 4. Phân tích nguyên nhân gốc rễ

1. Điều tra điểm xảy ra của vấn đề và suy nghĩ về các nguyên nhân có thể một cách 

không định kiến

2. Tập hợp các dữ liệu dựa trên hiện trường hiện vật và liên tục đặt câu hỏi “Tại sao?”

3. Xác định nguyên nhân gốc rễ

❑ Luôn luôn đặt câu hỏi “Tại sao?” để tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề được ưu tiên tại thời 

điểm xảy ra của vấn đề.

❑ Cần tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề dựa trên thực tế chứ không dựa trên giả định hay đổ 

lỗi cho các yếu tố khác

■ Các quy trình

対策

Vấn đề Ưu tiên 
tại Điểm xảy ra

Nguyên nhân gốc rễ

Nguyên nhân

Nguyên nhân

Nguyên nhân

Nguyên nhân

“Tại sao?” (Xem xét các khả năng 
có thể xảy ra)

Lặp lại câu hỏi “Tại sao”?

Xác nhận các dữ kiện, 
nếu như không còn 
chuỗi nguyên nhân –
hậu quả, chúng ta mới 
dừng việc lặp lại câu hỏi 
“Tại sao?”.

～Để tìm ra nguyên nhân gốc rễ, chúng ta tiến hành điều tra tỉ mỉ
Nhằm tìm ra điểm gây lỗi. ～
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Quy trình 1: Điều tra điểm xảy ra của vấn đề và suy nghĩ về các nguyên nhân có thể một cách 
không định kiến

■ Chi tiết

Bằng việc quan sát điểm xảy ra của vấn đề mà không dựa trên các định kiến, đưa ra tất cả các

nguyên nhân có thể để tìm ra tại sao lại xảy ra vấn đề tại điểm xảy ra trong quy trình. Điều quan

trọng là không đưa ra quyết định chỉ dựa trên kinh nghiệm của cá nhân bạn hay kinh nghiệm của

người giám sát của bạn.

Trước hết, với câu hỏi “tại sao” đầu tiên, hãy nghĩ về tất cả các nguyên nhân trực tiếp có thể là

nguyên nhân của vấn đề được ưu tiên tại điểm xảy ra của vấn đề. Khi làm như vậy bạn cần phải nghĩ

về các điểm lớn có liên quan để đưa ra nguyên nhân mà không bỏ sót hoặc lặp lại bất kỳ nguyên

nhân nào. Để thiết lập điểm lớn, cần quan tâm đến các yếu tố của vấn đề được ưu tiên tại điểm xảy

ra của vấn đề hay quan sát các thay đổi xảy ra trong khoảng khung thời gian nhất định.

Ở Toyota, chúng ta bỏ qua các định kiến cá nhân nhưng không bỏ qua kinh nghiệm và trực giác của

mình. Có thể bạn thấy điều này mâu thuẫn vì các định kiến thường sinh ra từ kinh nghiệm hay trực

giác. Tuy nhiên ý nghĩa thực sự của nó là tận dụng kinh nghiệm và trực giác của bạn như một tài liệu

tham khảo khi bạn xem xét vấn đề. Nhưng không nên đưa ra quyết định chỉ dựa trên kinh nghiệm và

trực giác mà không suy nghĩ thấu đáo.

Why?

Ví dụ: Các điểm lớn có thể đưa ra khi phân tích nguyên nhân

❑ Con người, vật thể/ máy móc, tiền bạc, thông tin

❑ QCD (Chất lượng, chi phí, vận chuyển)

❑ 4M (con người, máy móc, nguyên vật liệu, phương pháp)

VD: Lỗi đánh bóng của phụ tùng sơn:

❑ Con người: Việc đánh bóng có được làm cẩn thận không?

❑Máy móc: Phớt ( lưỡi đánh bóng) có bị mòn hay không?

❑Nguyên vật liệu: lượng hợp chất có đủ không?

❑Phương pháp: Bề mặt sơn đã được kiểm tra cẩn thận chưa?

❑Môi trường: Nhiệt độ môi trường có thích hợp cho công việc không?

Khi xem xét các nguyên nhân, trước tiên cần kiểm tra kỹ những nguyên nhân liên quan 

trực tiếp tới công việc của chúng ta trước khi tìm kiếm các nguyên nhân khác.

Cần tránh chuyển sang việc phát triển giải pháp khi đang phân tích nguyên nhân gốc rễ. 

Trong khi đó cần liên tục đặt câu hỏi “ tại sao?” cho tới khi tìm ra được nguyên nhân gốc 

rễ

Cần tuần tự tuân theo các bước để  giải quyết thành công vấn đề
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Ví dụ tốt (lỗi của nhân viên): 

Người thực hiện không tuân thủ công việc tiêu chuẩn.

Không có chỉ dẫn cho qui trình làm việc tiêu chuẩn.

Ví dụ chưa tốt (lỗi của nhân viên):
Người thực hiện công việc không đủ hiểu biết

Ví dụ) Nguyên nhân của việc “bu lông bảo vệ không hoạt động”

Ví dụ tốt (có tinh thần trách nhiệm):

Chúng ta đã không cung cấp thông tin sản phẩm phù hợp hoặc không hỗ trợ nhân viên 

đại lí

Ví dụ chưa tốt (đổ lỗi cho người/yếu tố khác):

Đại lí tuyển dụng người kém

Ví dụ: Nguyên nhân của sự “Yếu kém trong kỹ năng thương thuyết của nhân viên đại lý”?

Xác minh nguyên nhân có thể tại nơi làm việc thông qua hiện trường hiện vật. Quan sát tình

huống và nói chuyện với những người liên quan tại hiện trường. Lưu ý phân tách thực tế với

quan điểm hay giả định. Khi chúng ta nghe các quan điểm, hãy đặt câu hỏi và xác minh xem

liệu nó có phải là thực tế không.

Khi bạn đã có thể xác minh thực tế và chuỗi nguyên nhân-kết quả không có ý nghĩa, dừng việc

đặt câu hỏi “tại sao?”.

(1) Xác minh thực tế

Qui trình2. Tập hợp các dữ liệu dựa trên hiện trường hiện vật và liên tục đặt câu hỏi 
“Tại sao?”

Khi mà nguyên nhân ban đầu đã được xác nhận thông qua thực tế, chúng ta cần đặt câu hỏi “tại

sao?” thứ hai. Mục đích là để tìm ra tại sao nguyên nhân ban đầu (phải dựa trên thực tế) lại xảy

ra. Một lần nữa điều quan trọng là tiếp tục đặt câu hỏi “tại sao?” dựa trên thực tế chứ không phải

dựa trên lý thuyết không được chứng minh hay dựa trên giả thuyết thiếu cơ sở.

Nếu mối liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả không logíc, thì ngay cả khi áp dụng giải pháp cũng

không tạo ra được kết quả liên tục.

Kiểm tra quá trình phân tích nguyên nhân dựa trên những điểm sau:

❑ Nguyên nhân được diễn tả bằng các thuật ngữ đơn giản (miêu tả thông qua các thực tế đơn

giản)

❑ Nguyên nhân tự nó không bao gồm kết quả (xem ví dụ bên dưới)

❑ Mối quan hệ nguyên nhân-kết quả có ý nghĩa theo cả hai chiều

(2).Tiếp tục đặt câu hỏi “tại sao?”
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Ví dụ tốt: Có sự phàn nàn từ phía khách hàng

Tại sao? Có một vết xước khi xe được giao tới khách hàng

Vì xe của khách hàng bị xước trong quá trình vận chuyển, anh ta phàn nàn

Ví dụ chưa tốt: Có sự phàn nàn từ phía khách hàng

Tại sao? Vì khách hàng là một người rất dễ xúc động, anh ta đã phàn nàn

Ví dụ: Nguyên nhân tự nó không bao gồm kết quả

Ví dụ tốt: Việc thương lượng với khách hàng ở các đại lý chưa tốt

❑ Tại sao: Chưa cung cấp cho các đại lý các thông tin cần thiết về sản phẩm

Ví dụ chưa tốt: Việc thương lượng với khách hàng ở các đại lý chưa tốt

❑ Tại sao: Không có đủ nhân viên hỗ trợ từ phía nhà sản xuất nên còn thiếu thông tin về sản phẩm

- Kết luận về Nguyên nhân này bản thân nó đã bao gồm cả nguyên nhân và kết quả

Trong trường hợp này bạn có thể mắc lỗi do tìm kiếm các thực tế để chứng minh cho việc thiếu

sự hỗ trợ từ nhà sản xuất hơn là việc thiếu thông tin

Ví dụ chưa tốt: Bu-lông bảo vệ không hoạt động

❑ Tại sao: Người thợ phụ trách công việc không có đủ kinh nghiệm để thực hiện tốt công việc >>>………..

Nếu nguyên nhân giả định được đưa ra lại mang quan hệ nhân-quả với vấn đề thì các nguyên

nhân khác có xu hướng bị bỏ qua. Trong ví dụ này, nguyên nhân của các thiếu sót trong công việc bị giới hạn bởi “sự

thiếu kinh nghiệm của người thợ”, như vậy các nguyên nhân khác có thể không được xem xét tới.

Ví dụ: Mối quan hệ nguyên nhân-kết quả có ý nghĩa theo cả hai chiều

Khi tăng áp suất lốp khả năng vận hành sẽ tốt lên nhiều (Áp suất lốp cao thường giảm độ thoải mái khi lái) >> thực tế 
thì hệ thống giảm xóc mới là nguyên nhân.

Ví dụ: Khi mà mối quan hệ giữa nguyên nhân và kết quả không được logíc thì sẽ dễ dẫn đến việc thưc hiện các 
giải pháp sai lầm.

(1) Tìm nguyên nhân gốc rễ
Liên lục đặt câu hỏi tại sao để tìm ra nguyên nhân gốc rễ. Nếu chúng ta áp dụng giải pháp

đối với các nguyên nhân có thể mà không tìm ra nguyên nhân gốc rễ thì rất có khả năng sẽ

dẫn đến sự lãng phí nguồn lực (thời gian, hoạt động, ...)

Chúng ta không nhất thiết chỉ đặt câu hỏi tại sao 5 lần. Chúng ta cần liên tiếp đặt câu hỏi tại

sao cho tới khi chúng ta có được hình ảnh của một giải pháp cụ thể. Nếu chúng ta đã làm tốt

việc chia nhỏ vấn đề ở bước 2 thì việc đặt câu hỏi “tại sao?” ở bước này sẽ giảm đi tương ứng.

Khi đặt câu hỏi “tại sao?” , chúng ta đang cố gắng thu hẹp nguyên nhân.của vấn đề. Lưu ý

rằng việc phân tích nguyên nhân không được mở rộng tạo ra các nguyên nhân khác

Cuối cùng một điều đặc biệt quan trọng là không coi nguyên nhân gốc rễ của bất kỳ vấn đề

nào là do thiếu động lực hay kỹ năng nhận thức kém. Điều này thường thấy ở giai giữa đoạn

phân tích nguyên nhân gốc rễ, nhưng thường có một nguyên nhân sâu xa hơn. Do đó chúng

ta cần tiếp tục đặt câu hỏi “tại sao?” chứ không nên dừng ở việc đổ lỗi cho một người cụ thể

nào đó.

Quy trình 3: Xác định nguyên nhân gốc rễ



❑ Tại sao 1=> Nhân viên bán hàng chưa cố gắng

❑Tại sao 2=> Động lực của nhân viên còn thấp

❑Tại sao 3=> Nhân viên không tự tin

❑Tại sao 4=> Nhân viên chưa biết cách thuyết phục khách hàng

❑Tại sao 5=> Không có hướng dẫn kỹ năng thương thuyết cho nhân viên

NGUYÊN NHÂN GỐC RỄ!!
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Ví dụ: Đâu là nguyên nhân của việc nhân viên đại lý yếu kém trong kỹ năng bán hàng?

VD）“Nguyên nhân của việc nhân viên bán hàng đại lý có kỹ năng thương thuyết 
kém là gì?”

❑ (Tại sao 1?)   ⇒ Họ không cố gắng
❑ (Tại sao 2?） ⇒ Động lực thấp 
❑（ Tại sao 3?） ⇒ Lương thấp
❑（ Tại sao 4?） ⇒ Hệ thống đánh giá kỹ năng thấp ⇒ Lan rộng!
❑（ Tại sao 5?） ⇒ Hệ thống đánh giá không tốt ⇒ ×

Nguyên nhân tập trung vào đối tượng là nhân viên, sau đó là người giám sát và rồi là hệ
thống (Điểm lan rộng) . Có thể đúng là “khả năng đánh giá năng lực nhân viên của người
quản lý là chưa tốt” song điểm tập trung của phân tích nguyên nhân gốc rễ sẽ là những
vấn đề của nhân viên, và chúng ta cần đặt câu hỏi vào các vấn đề như trình độ năng lực
hay thái độ làm việc để tìm ra nguyên nhân gốc rễ.

○

×

Tầm quan trọng của việc tìm ra nguyên nhân gốc rễ

Thông thường hầu hết các vấn đề có thể được giới hạn và qui về một nguyên nhân gốc rễ. Tuy nhiên

đối với những lĩnh vực như bán hàng, hành chính và các công việc kỹ thuật, vấn đề có thể do nhiều

nguyên nhân gây ra. Thêm vào đó các yếu tố khách quan không thể kiểm soát được và hạn chế về thời

gian làm chúng ta khó tìm được nguyên nhân gốc rễ.

Ví dụ, hoạt động bán hàng kém của một đại lý có thể do rất nhiều nguyên nhân như là độ hấp dẫn

của xe, lý do vùng miền, không khí trong gian hàng và dich vụ của nhân viên. Trong các trường hợp

như vậy, chúng ta có thể nghiên cứu mỗi nguyên nhân một cách cẩn thận và tìm ra nguyên nhân

gốc rễ. Tuy nhiên trong một vài trường hợp, chúng ta cần giải quyết các nguyên nhân có nhiều gốc

rễ theo từng nguyên nhân gốc rễ càng sớm càng tốt để tránh việc không đáp ứng được các thay đổi của

các yếu tố bên ngoài theo thời gian. Bạn có thể thấy trường hợp tương tự trong các công nghệ tương lai

hay trong việc phát triển hệ thống mới.

Ngay cả khi bạn đã dự đoán được nhiều nguyên nhân gốc rễ và áp dụng giải pháp thì vẫn cần

phải lưu ý suy nghĩ thật kỹ về các nguyên nhân và thu hẹp nó trong phạm vi có thể. Điều này

giúp cho việc phát triển giải pháp hiệu quả và chính xác. Như vậy chúng ta sẽ biết được giải

pháp nào có hiệu quả và nguyên nhân gốc rễ thực sự là gì. Điều quan trọng là kiểm tra một

cách hợp lý nguyên nhân gốc rễ và áp dụng nó vào một dịp khác. Chúng ta có thể lặp lại

các lỗi giống nhau chừng nào chúng ta chưa làm rõ sự tương quan giữa nguyên nhân và kết quả.

Cũng như vậy giải pháp mà chúng ta tiến hành ngày hôm nay sẽ không phát huy tác dụng

vào ngày mai khi mà có sự thay đổi của yếu tố môi trường bởi nguyên nhân gốc rễ bản thân nó đã thay đổi.
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Kiểm tra bốn điểm sau đây. Khi các thông tin này đã được xác nhận thì nguyên nhân bạn tìm ra

đích thị là nguyên nhân gốc rễ:

1. Nếu giải pháp được áp dụng cho nguyên nhân thì vấn đề ưu tiên tại điểm xảy ra sẽ được giải

quyết và liên tiếp cho ra kết quả giống nhau.

2. Nguyên nhân có khả năng là nguyên nhân gốc rễ có thể liên kết được với nguyên nhân trước

đó bằng từ “do đó” (do đó - kiểm tra). Và cuối cùng ta có thể tìm ra vấn đề ưu tiên tại điểm xảy

ra.

3. Nếu chúng ta đặt câu hỏi tại sao thêm một lần nữa thì nguyên nhân có thể lan rộng ra.

4. Cuối cùng chúng ta không được quên kiểm tra chéo tính hợp lý, logic của việc phân tích

nguyên nhân gốc rễ. (ví dụ: mối liên hệ giữa các câu hỏi “tại sao?”). Một cách hiệu quả nữa là

nhờ ai đó kiểm tra tính logic trong trường hợp chúng ta để sót thông tin nào đó, đồng thời tiến

hành một vài thử nghiệm các qui trình đã được cải tiến trước khi thực hiện toàn bộ.

(2) Kiểm tra chính xác nguyên nhân gốc rễ.

Khi lắng nghe người khác nói, hãy xác định xem đó là quan điểm hay thực tế

Việc phân biệt giữa thực tế và quan điểm khi lắng nghe là rất quan trọng. Thực tế là các điều mà

chúng ta có bằng chứng cụ thể. Quan điểm là ý kiến của ai đó về một vấn đề nào đó. Ví dụ: “Hôm

nay trời sẽ mưa” là câu nói nêu lên quan điểm hay một thực tế?

Trong trường hợp “Bên ngoài trời rất nhiều mây, chắc trời sẽ mưa”. Câu này bao gồm cả thực tế

“Bên ngoài trời nhiều mây” nhưng bao gồm cả quan điểm dựa trên thực tế “chắc trời sẽ mưa”. Cần

đặc biệt lưu ý với các câu nêu lên quan điểm giống với thực tế. Khi nghiên cứu nguyên nhân gốc rễ,

nếu chúng ta đặt câu hỏi “tại sao”dựa trên quan điểm, chúng ta có thể sẽ hiểu sai nguyên nhân

gốc rễ và lãng phí thời gian tìm ra giải pháp hiệu quả.
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■ Các quy trình

1. Phát triển nhiều giải pháp tiềm năng có thể.

2. Chọn giải pháp mang nhiều giá trị gia tăng nhất.

3. Xây dựng sự đồng thuận với các thành viên.

4. Xây dựng một kế hoạch hành động rõ ràng và cụ thể.

Bước 5. Phát triển các giải pháp

❑ Khi phát triển các giải pháp, chúng ta không nên bị giới hạn bởi những định kiến
hoặc phạm vi trách nhiệm. Điều này rất quan trọng đối với sự quyết tâm, lòng
kiên định ngay cả khi gặp những trở ngại. Chúng ta nên luôn luôn tham khảo các
ý tưởng và thông tin trong và ngoài công ty.

❑ Chúng ta cần tính tới hiệu quả, chi phí, các nguồn lực, những rủi ro của giải pháp
khi thiết lập một phương án hành động. Đồng thời, chúng ta cũng cần tạo được
sự nhất trí giữa những người liên quan và giữa các bộ phận.

～Xem xét toàn diện tất cảc các đối tác và những rủi ro liên quan;
Phát triển các giải pháp đem lại giá trị gia tăng cao nhất

Giải pháp

Giải pháp

Giải pháp

Giải pháp

Giải pháp

Ai liên quan?

Giải pháp

Nguyên nhân gốc rễ Giải pháp 
Chúng ta có 
thể loại bỏ?

Có những
rủi ro nào?

Không nên bị giới 
hạn bởi định kiến và 
phạm vi trách nhiệm 

của bạn
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Quy trình 1. Phát triển nhiều giải pháp tiềm năng có thể.

■ Chi tiết

ｃ

ａ

ｄ

ｂ

ｅ

Đa dạng hoá ý tưởng

▼ Điểm mấu chốt khi phát triển các ý tưởng:

Xem xét nếu như giải pháp hướng tới mục tiêu cuối cùng.

Suy nghĩ về khả năng phù hợp của giải pháp đối với cả quá trình. Chúng ta nên đưa ra câu hỏi 

như: “Ai là người liên quan?”, “Tác động đối với các công đoạn trước và sau là gì?”; “Chúng ta có 

thể tiêu chuẩn hóa được không?”

Chia nhỏ quy trình (Xem ví dụ bên dưới).

Nhận những lời tư vấn từ các chuyên gia và đồng nghiệp hoặc nghiên cứu các trường hợp tương 

tự ở các công ty khác.

(1) Tính toán các giải pháp tiềm năng.

Cân nhắc kỹ lưỡng việc làm thế nào để loại bỏ hoàn toàn nguyên
nhân gốc rễ và phát triển càng nhiều ý tưởng càng tốt. Nếu chúng
ta có nhiều nguyên nhân gốc rễ, chúng ta phải sử dụng từng giải
pháp cụ thể cho từng nguyên nhân. Tại giai đoạn này, điểm mấu
chốt là suy nghĩ táo bạo và nêu lên các ý tưởng từ nhiều khía cạnh;
không được loại trừ các khả năng của những giải pháp khác bằng
những định kiến hoặc trách nhiệm thuộc phạm vi của mình.

Ví dụ về việc xem xét các phân đoạn quy trình 

Mr. Y thuộc bộ phận nhân sự chịu trách nhiệm tuyển dụng các sinh viên mới tốt nghiệp. Trong 
vòng phỏng vấn đầu tiên, anh ta được giao nhiệm vụ phải chọn ra 20 ứng viên trong số 100 
người tham dự để báo cáo lên cấp trên.

Theo hướng dẫn công việc, anh ta sẽ phải phóng vấn lần lượt từng người, mỗi người từ 20 đến 
30 phút.
Một trong số những người phỏng vấn cùng anh ta đã bị ốm và không có ai có thể thay thế, Mr Y 
lại phải lãnh phần trách nhiệm của đồng nghiệp trong khi anh ta chỉ có 2 giờ một ngày cho việc 
này. Với deadline là 10 ngày, anh ta nhận ra rằng mình không thể giải quyết hết 100 sinh viên 
kia nếu cứ phỏng vấn lần lượt từng người.
Đầu tiên, anh ta cố gắng phân đoạn quy trình:
>> Khi nào: (Thời gian có thể làm được)
>> Ai         : ( Ai có thể hỗ trợ).
>> Cái gì   : ( Số lượng ứng viên trong một cuộc phỏng vấn).
>> Như thế nào: (Quyết định phỏng vấn hay lựa chọn những cách khác).
Sau khi cân nhắc, anh ta rút ra rằng hoặc là phải tiêu tốn thêm thời gian cho việc này hoặc là 
rút ngắn thời gian phỏng vấn.

Nhận diện các nhân tố có thể thay đổi với quan điểm “cái gì có thể thay đổi ?”

Vấn đề “sự cố tiếp xúc với tấm nâng hàng trong quá trình vận hành” được điều tra và một 
nguyên nhân gốc rễ “khu vực kho chứa pallet không đủ rộng” đã được nhận diện. Với quan điểm 
“Cái gì cần thay đổi?”, chúng ta có thể liệt kê ra các yếu tố sau như những giải pháp khả thi:

❑ Ở đâu: Kho có thể chuyển tới một nơi rộng hơn không?

❑ Khi nào: Các tấm nâng hàng có thể giảm theo thời gian vận chuyển không?

❑ Cái gì: Diện tích làm việc có thể tăng nếu thu nhỏ hình dạng tấm nâng hàng không?

❑Thế nào: Diện tích làm việc có thể tăng nếu sắp xếp ngăn nắp tấm nâng hàng không?
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Tổ chức các ý tưởngt thành 
cấu trúc hình cây

ｃ

ａ

ｄ

ｂ

ｅ

Ａ

Giải
Pháp

Ｂ

(2)  Tổ chức các giải pháp.

Chúng ta nhóm các giải pháp tương tự, phân loại chúng 

theo sơ đồ hình cây. Việc này sẽ đem lại ý tưởng cho việc 

lựa chọn hướng đi nào cho các giải pháp.

Bằng cách đó, chúng ta có thể phát triển các giải pháp 

một cách hiệu quả và  có được những ý tưởng cụ thể.

Làm thế nào để kiểm tra tính triệt 

để của giải pháp ?

ｃ

ａ

ｄ

ｂ

ｅ

Kế hoạch
Ａ

Kế hoạch
B

Liệu có thừa?

Cái nào 
sẽ giải quyết
nguyên nhân 

gốc rễ?

Tính triệt để?

(3) Không để bỏ sót, lặp lại,
phát triển các giải pháp cụ thể.

Tại mỗi cấp độ/ cấp của biểu đồ Cây (đã đề cập đến mục 

trên), hãy kiểm tra các trường hợp bỏ sót hoặc lặp lại.

Phải chắc chắn rằng trong suốt quá trình, phải đặt ra câu 

hỏi liệu có các lựa chọn khác không?

Bằng sự xem xét thấu đáo những gì cần làm, chúng ta đạt 

được những giải pháp cụ thể và rõ ràng hơn.

Ví dụ: Đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quan hệ khách hàng.

【Ai】 【Cái gì】 【Khi nào】 【Như thể nào】

Những hành 
động nào cần 
thiết cho hoạt 

động tăng 
cường quan hệ 
khách hàng? 

(*)

•CR Activities, “Customer Relationship Activities”…những hoạt động hay sự kiện nhằm xây dựng sự gắn bó với khách hàng.

Thăm hỏi 

khách hàng

Nhân viên đại 

lý

Kỹ sư

Xác nhận tình trạng xe 

mới

Giới thiệu model mới

Kiểm tra định kỳ

Tái bảo hiểm

Hàng tháng

3 tháng 1 lần

Khi có yêu 

cầu

Gọi cho khách 

hàng

Nhân viên đại 

lý

Kỹ sư

Xác nhận tình trạng xe 

mới

Giới thiệu model 

mới

Kiểm tra định kỳ

Hàng tháng

3 tháng 1 lần

Khi có yêu 

cầu
Nhà sản 

xuất

Gửi thông tin 

tới khách 

hàng

Nhân viên đại 

lý

Kỹ sư

Xác nhận tình trạng xe 

mới

Giới thiệu model 

mới

Kiểm tra định kỳ

Hàng tháng

3 tháng một 

lần

Khi có yêu 

cầuNhà sản 

xuất

Bưu 

thiếp

Thư

Thư điện 

tử
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(1). Xác định ai sẽ nên liên quan (những người sẽ chịu ảnh hưởng) khi áp dụng các

giải pháp.

Khi thực hiện các giải pháp, sẽ có rất nhiều người ngoài bạn hay phòng ban của bạn chịu ảnh

hưởng liên quan. Chúng ta phải luôn làm rõ ai hoặc cái gì sẽ chịu ảnh hưởng trong quá trình thực

hiện các giải pháp. Hơn nữa, không chỉ kiểm tra công đoạn mục tiêu (Điểm xảy ra) mà còn phải

xem xét ai thuộc các công đoạn trước và sau đó sẽ bị ảnh hưởng. Có như vậy, chúng ta có thể nắm

được các giải pháp có tầm ảnh hưởng rộng lớn đến mức độ nào.

Quy trình 2. Chọn giải pháp mang nhiều giá trị gia tăng nhất.

Xem xét tác động tích cực và tiêu cực.

Khi quyết định lựa chọn các giải pháp, chúng ta cần xem xét tổng thể và bộ phận. Thậm chí khi có một vài

tác động tiêu cực, chúng ta không nên dễ dàng từ bỏ sự lựa chọn mà phải tính đến các hiệu quả tích cực và

tìm cách giảm thiểu các tác động tiêu cực này.

(2) Thu hẹp phạm vi của các giải pháp.

Đánh giá tất cả các giải pháp tiềm năng, sau đó quyết đinh lựa chọn giải pháp nào sẽ thực

hiện. Đánh giá toàn diện các giải pháp trên tổng thể các phương diện về “Hiệu quả”, ‘Chi phí

hoặc nguồn lực” cũng như các “yếu tố rủi ro”. Và khi các tác động giống nhau thì áp dụng

càng ít giải pháp càng tốt. Như vậy, việc quản lý tiến độ và dự tính ảnh hưởng của giải pháp

cũng sẽ trở nên dễ dàng hơn nếu chi phí và nguồn lực được thể hiện bằng các con số rõ

ràng.

Khi phân tích những rủi ro, chúng ta phải lưu ý những rủi ro có thể phát sinh trong quá trình

thực hiện giải pháp, vận hành sau khi thực hiện giải pháp và trong cả giai đoạn tiêu chuẩn

hoá. Chúng ta cần có sự hình dung về các tình huống cụ thể trong thực tế và lưu tâm đến

việc nó sẽ xảy ra khi nào và ở đâu.

Tại Toyota sự không tuân thủ, kém an toàn và phàn nàn của khách hàng là những rủi ro lớn

nhất cần tránh khi tiến hành lựa chọn và thi hành các giải pháp.

Hơn nữa, những thao tác trên cũng cho chúng ta thấy tầm quan trọng của việc suy nghĩ làm

thế nào để tự phát triển bản thân chúng ta thông qua việc thi hành các giải pháp.
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Các giải pháp phải đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn bắt buộc.

Khi chúng ta lựa chọn giải pháp nào để thực hiện, điều quan trọng là giải pháp phải đáp 

ứng tất cả các tiêu chuẩn bắt buộc.

Bắt buộc ở đây không chỉ là tuân thủ luật pháp mà còn là tôn trọng các giá trị xã hội và 

đạo đức, tôn trọng khách hàng, nhà đầu tư, nhân viên và tất cả các đối tác của chúng 

ta. Về bản chất, các hoạt động hợp nhất phải công bằng với tất cả mọi người liên quan.

Những điểm cần lưu ý.

Giải pháp hợp lý là

❑ Phù hợp với luật pháp và các giá trị xã hội, không chỉ tập trung vào lợi ích của 
Toyota.

❑ Không dựa trên quyết định chỉ xem xét các quy trình, các tiền lệ đã có, do cấp 
trên hoặc bằng mọi cách để có kết quả.

❑ Phải chắc chắn là không làm tổn hại đến ngân sách và nhân sự; gây căng thẳng 
cho người khác, có thể được công khai hoá thông tin cho mọi người hiểu.

▼Điểm chú ý khi thu hẹp các giải pháp tiềm năng.

❑ Hiệu quả:         Nó có thực sự loại bỏ nguyên nhân gốc rễ? Liệu nó có đáp ứng được mục tiêu?

❑ Chi phí hoặc Nhân công:    Ngân sách sẽ là bao nhiêu và sẽ tiến hành trong bao lâu? 

Có bao nhiêu người chúng ta cần để hoàn thành đúng kế hoạch tiến độ?

❑ Nguy cơ:                  Có những rủi ro liên quan nào khi chúng ta thực hiện giải pháp 

này? Và những rủi ro nào sẽ đến sau khi chúng ta thực hiện giải pháp?

×△×○Hằng tháng
Mời khách 
thăm đại lý

Thăm hỏi 
khách hàng

3 tháng 1 lần

△△○△Khi cần thiết

×△×○Hằng tháng

Giới thiệu 
model mới

Nhân vien

○△○○3 tháng một lần

Đánh giá 
chungRủi ro

Chi phí/ Nhân 
lựcHiệu quảKhi nào

Những hoạt 
động nàoAi sẽ làm

Giải pháp

Ví dụ) Thu hẹp các giải pháp nhằm tăng cường hoạt động quan hệ khách hàng
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❑ Chúng ta có thể hoàn thành đúng tiến độ để chuẩn bị các công cụ?

❑ Liệu việc phát công cụ cho nhân viên có được tiến hành thuận lợi?

❑ Những công cụ đó có dễ sử dụng? (dễ cầm, trùng với các công cụ đang có, đáp ứng

các tiêu chuẩn?)

❑ Ngân sách liên quan. V.v…

Ví dụ: Những Rủi ro liên quan đến chiến dịch phát triển các công cụ bán hàng.

Example) Narrowing down countermeasures for strengthening Customer Relationship

activities

Ví dụ) Thu hẹp giải pháp cho việc lắp sai phụ tùng tại bộ phận lắp ráp

Ccáce sequence
of operation

Ccáce parts
shape

Risk

Major

Minor

Difficult

Easy

Yes

No

No

Yes

△

○

Moderate

Minor

Poor

Good

Ccáce parts color Moderate Major Moderate No No ◎Good Yes
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No
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chảy công đoạn
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(3). Lựa chọn giải pháp để thực hiện.

Trên cơ sở đánh giá tổng quát các giải pháp được đề xuất, chúng ta lựa chon giải pháp để thực

hiện.

Luôn chuẩn bị những phương án dự phòng sử dụng trong trường hợp giải pháp ban đầu không

thành công. Những giải pháp không ngăn chặn được sự lặp lại của vấn đề gọi là “Giải pháp tình

thế”.

Trong một số trường hợp, khi áp dụng hơn một giải pháp cùng một thời điểm, chúng ta có thể

tạo ra hiệu quả tương tác hoặc bù đắp cho những điểm yếu của từng giải pháp.

Cả hai Giải pháp tình thế và Giải pháp đều quan trọng

“Giải pháp tình thế và “Giải pháp” là khác nhau.

Một giải pháp tình thế được sử dụng để giải quyết một tình trạng hiện tại không mong đợi hoặc đưa

tình trạng trở lại điều kiện ban đầu. Do giải pháp tình thế không thể loại bỏ được nguyên nhân gốc rễ

của vấn đề nên tác động của nó không tồn tại lâu và vấn đề có khả năng trở lại

Mặt khác, một giải pháp được sử dụng để loại bỏ tận gốc nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và giúp

chúng ta nhận thấy “trạng thái lý tưởng” trên nền tảng của sự liên tục.

Qua quá trình lập kế hoạch và triển các giải pháp, trong nhiều trường hợp, chúng ta phải sử dụng các

giải pháp tạm tình huống để loại bỏ các phát sinh tạm thời. Những vấn đề đã giải quyết đó có vẻ như

đã biến mất và dường như biện pháp đó hiệu quả. Song, chúng ta phải nhớ rằng, nếu không có các

giải pháp theo đúng nghĩa, vấn đề sẽ tái diễn.

Khi sử dụng các giải pháp tình thế, chúng ta cần chắc chắn rằng đã ghi chép lại vấn đề và các chi tiết

của giải pháp để có thể chia sẻ với các thành viên liên quan.
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Một khi những giải pháp hợp lý nhất đã được chọn lựa, chúng ta phải xây dựng được sự đồng

thuận giữa những người liên quan và trong các bộ phận. Khi xây dựng sự đồng thuận, chúng ta

cần giải thích mục đích, mục tiêu và thông tin cơ bản. Việc thu nhận đóng góp của những người

liên quan giúp chúng ta hoàn thiện các giải pháp và tạo được sự đồng thuận cao. Việc này sẽ

giúp tăng tốc độ và sự thuận lợi trong quá trình thực hiện giải pháp.

Thêm nữa, bằng việc bao gồm những thành viên chủ chốt hoặc phòng ban chủ chốt ngay từ

đầu, chúng ta sẽ càng có cơ hội có được sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của họ.

Qui trình 3: Xây dựng sự đồng thuận với các thành viên

❑ Giải thích và thảo luận với những người liên quan trong giai đoạn lập kế hoạch.

❑ Thiết lập hội đồng cho mục đích lập kế hoạch.

❑ Tổ chức họp để thu thập ý kiến.

❑ Luôn chia sẻ tình trạng thông tin hoặc thông tin mới nhất.

Ví dụ: Xây dựng sự đồng thuận:

Ví dụ: Trong trường hợp xảy ra cháy.

Nếu cháy xảy ra ở nhà bên cạnh, chúng ta sử dụng bình chữa cháy để dập lửa – đó là giải

pháp tạm thời. Nhưng nếu chúng ta không điều tra tìm ra nguyên nhân và thực hiện các

giải pháp cụ thể thì có thể cháy sẽ lại xẩy ra.

Như trong ví dụ này, một giải pháp tạm thời cũng rất quan trọng và đôi lúc chúng ta phải

hành động nhanh nhất có thể.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần đưa ra một giải pháp cho việc phòng chống cháy lại xảy ra.

Ví dụ: Trong trường hợp máy không chạy
Vấn đề（Hỏng hóc）

Máy chạy quá tải

Công tắc điều chính

Giới hạn không

hoạt động

（Thực tế）
Công tắc điều chỉnh

này đặt trong điều
kiện có máy làm nguội

(Dữ kiện)
Công tắc điều chỉnh

đặt ngay Tại điểm
thoát nước của

Qui trình làm nguội

（Dữ kiện）

Tại
sao?

Tại
sao?

Tại
sao?

【Giải pháp tạm thời】
Thay công tắc khác

【Giải pháp 】
Đưa công tắc ra

Khỏi vùng làm nguội
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Quy trình 4. Xây dựng một kế hoạch hành động rõ ràng và cụ thể

(Ví dụ) Kế hoạch hành động

1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W 4W 1W 2W 3W

Quyết định mầu tốt

nhất cho phụ tùng/model

Bàn về màu

▽Bàn bạc và quyết định trong nhóm

▽Yêu cầu chuẩn bị

Xác nhận kết quả thử

▽Báo cáo

Chuẩn bị phụ tùng

thử nghiệm

A

Kiểm tra sử dụng thửB

Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9
Đầu việc

Người thực

hiện

Khi lập kế hoạch, chúng ta phải theo “quy tắc 5 W’s và 2 H’s”

❑ Ai (Who)

❑ Cái gì ? (What?)

❑ Khi nào (When)

❑ Ở đâu (Where)

❑ Tại sao (Why)

❑ Như thế nào (How)

❑ Tiêu tốn chi phí bao nhiêu (How much will it cost?)

Hơn nữa, chúng ta cũng cần lưu ý những điểm dưới đây khi lập kế hoạch hành động:

Làm rõ kế hoạch làm việc theo thứ tự thực hiện.

Làm rõ vai trò và trách nhiệm của những người liên quan.

Làm rõ những khó khăn, thách thức trước mắt/ sẽ gặp phải cũng như những cách khắc phục, 

đối phó.

Đưa vào thời gian thực hiện một số khoảng trống linh hoạt (hiếm khi việc thực hiện một dự án 

lại chạy đúng như kế hoạch)

Đặt lịch báo cáo, thông tin, tư vấn ngay từ giai đoạn đầu.
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Bước 6: Triển khai các giải pháp

■手順

❑ Với nỗ lực tập thể, chúng ta hãy tiến hành các giải pháp với tốc độ nhanh chóng và bền

bỉ. Trong suốt thời gian tiến hành giải pháp, chúng ta hãy chia sẻ thông tin với các thành

viên khác qua quá trình thông báo, báo cáo, tư vấn.

❑ Đôi khi chúng ta phải đối mặt với những khó khăn không lường trước trong quá trình

thực hiện giải pháp. Dù vậy, chúng ta không bao giờ được từ bỏ mà phải nghĩ cách vượt

qua nó.

1. Với sức mạnh tổng hợp, cùng thực hiện giải pháp một cách nhanh chóng và quyết tâm.

2. Chia sẻ thông tin với các thành viên khác thông qua việc thông báo, báo cáo, xin tư 

vấn.

3. Không bao giờ bỏ cuộc. Nếu bạn không thể đạt được kết quả mong muốn, hãy thử  và 

cố gắng trong các giải pháp khác.

■ Các Qui trình 

～ Hành động nhanh chóng cùng nhau, Không từ bỏ mục tiêu, hành động kiên trì～

Kiểm tra

kỹ lưỡng 

Không bao giờ từ bỏ

Và hành động kiên trì

Kịp thời báo 
cáo, thông tin, 
tham vấn

Hành động nhanh chóng
theo nhóm
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Qui trình 1. Với sức mạnh tổng hợp, cùng thực hiện giải pháp một cách
nhanh chóng và quyết tâm.

(1) Tập trung các nỗ lực.

Tập trung các nỗ lực và làm việc theo nhóm với tốc độ nhanh chóng khi thực hiện các giải pháp.

Thông qua việc tiến hành các giải pháp một cách nhanh chóng, chúng ta có thể tránh được

những tác động, thay đổi của môi trường bên ngoài.

Do một số áp lực khác nhau, chúng ta có thể đối mặt với những khó khăn khi muốn thực hiện các

giải pháp với sự tập trung và tiến độ nhanh. Tuy nhiên, chúng ta phải luôn khẳng định mục đích

của các giải pháp và không nên thỏa hiệp dễ dàng.

(2). Kiểm tra tiến độ thường xuyên.

Chúng ta nên thường xuyên kiểm tra tiến độ của việc thực hiện các giải pháp dựa trên việc đối

chiếu với kế hoạch. Qua đó, thậm chí tiến độ có chậm hơn so với kế hoạch, chúng ta có thể áp

dụng các phương pháp khác nhau để giảm thiểu những biến trạng và tránh làm cho tình trạng

trở nên xấu hơn. Khi tiến độ bị trì hoãn (hoặc bất cứ vấn đề nào khác) chúng ta phải báo cáo với

các thành viên khác, tìm nguyên nhân càng sớm càng tốt. Khi phát hiện vấn đề rồi, phải nhanh

chóng giái quyết và lấy lại tiến độ.

■ Chi tiết

Qui trình 2. Chia sẻ thông tin với các thành viên khác thông qua việc thông
báo, báo cáo, xin tư vấn.

Việc thông tin thông báo và tư vấn kịp thời cho các thành viên trong bộ phận là rất quan trọng.

Chúng ta phải luôn cố gắng nắm bắt được nhu cầu và tình trạng của họ. Đặc biệt, chúng ta

phải chia sẻ những thông tin bất lợi liên quan đến quá trình thực hiện vì thông tin đó có thể ảnh

hưởng đến những việc chúng ta đang làm và có thể chúng ta lại phải cần thêm thời gian để giải

quyết chúng. Hơn nữa, việc thông báo, báo cáo, tư vấn kịp thời tránh được rất nhiều rủi ro tiềm

ẩn và có kế hoạch đối phó với những thay đổi như vậy.

Qui trình 3. Không bao giờ bỏ cuộc. Nếu bạn không thể đạt được kết quả mong
muốn, hãy thử và cố gắng trong các giải pháp khác.

“Từ bỏ” là trở ngại lớn nhất của việc thực hiện các giải pháp. Với bất cứ một trở ngại nào chúng ta

gặp phải, chúng ta luôn phải có sự nỗ lực cao nhất thông qua phương pháp “thử - sai”. Khi chúng

ta không thể đạt được kết quả như mong đợi, hãy phân tích nguyên nhân và tiếp tục hành động.
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Bước 7: Đánh giá các kết quả và quy trình

❑ Đánh giá các kết quả và quy trình một cách khách quan. Điều quan trọng là phải rà soát lại theo khía cạnh cải

thiện sự hài lòng của khách hàng, thành công chung của công ty và sự phát triển của từng cá nhân.

❑ Chúng ta cần phải rút ra bài học từ cả thành công và thất bại và tích lũy lại thành kiến thức và bí quyết thành

công.

❑ Đánh giá kết quả và quy trình chia sẻ thông tin đó với những người có liên quan

❑ Đánh giá từ 3 khía cạnh chính: Khách hàng, Toyota và cá nhân bạn.

❑ Hiểu được nguyên nhân thành công và thất bại

■ Các quy trình

Các kết quả và quy trình có góp phần vào
việc đạt đựơc mục tiêu hay không?

Khía cạnh
Khách hàng

Khía cạnh
Toyota

Khía cạnh
cá nhân bạn

Đánh giá Đánh giá Đánh giá

Kết quả là gì?

Quy trình nào?

～Đánh giá kết quả và các quy trình và rút ra bài học 

từ cả thành công và sự thất bại～
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(1) Đánh giá kết quả

Đầu tiên là đánh giá xem mục tiêu có đạt hay không. Khi bạn đã có một vài kết quả nhất định nhưng vẫn

chưa đạt được mục tiêu thì chúng ta chưa thể gọi đó là “thành công”. Đánh giá kết quả 1 cách khách quan

so với mục tiêu. Nếu chưa đạt được mục tiêu thì phải phản ảnh lại điều đó vào những trường hợp gặp trong

tương lai.

(2) Đánh giá quy trình

Chúng ta đánh giá quy trình thường xuyên như đánh giá kết quả. Chỉ có những kết quả liên tục mới được

gọi là “kết quả” ở Toyota.

Điều quan trọng là phải rà soát lại qui trình và phản ảnh vào các trường hợp sau. Trong khi làm những việc

trên, chúng ta sẽ tìm ra nguyên nhân thành công và thất bại. Khi rà soát lại chúng ta cần cân nhắc xem liệu

chúng ta có thể thực hiện được theo lịch trình hay không hoặc là liệu đó có phải là giải pháp tốt nhất để giải

quyết vấn đề này hay không.

■ Chi tiết

Qui trình 1. Đánh giá các kết quả và quy trình sau đó chia sẻ thông tin
đó với những người có liên quan

(3) Xác nhận những ảnh hưởng có lợi và có hại có thể ảnh hưởng đến các kết quả

Điều tra những ảnh hưởng có lợi

Hiểu được những ảnh hưởng hữu hình có thể xảy ra (Ảnh hưởng về lượng tính)

Nếu bạn thực hiện các giải pháp, đôi khi bạn có thể phát hiện ra những cải tiến cho những lĩnh vực khác

như chi phí cho nguyên vật liệu cấp 2 (tác nhân làm dính chất làm nguội), chi phí năng lượng. Cần phải

xem xét và kiểm tra kỹ càng nếu những ảnh hưởng nhu vậy được tìm ra.

Hiểu được những ảnh hưởng vô hình (những ảnh hưởng không được hiển thị hay đo lường được)

❑ Cải thiện giao tiếp

❑ Kỹ năng phụ như chuẩn bị 1 bản vẽ

❑ Khả năng làm việc về máy móc

Ví dụ) Những ảnh hưởng vô hình có thể xảy ra

Tìm hiểu những ảnh hưởng tiêu cực

Những ảnh hưởng có hại có khuynh hướng bị bỏ qua. Bạn nên xem xét và kiểm tra nếu có bất kỳ

ảnh hưởng có hại nào có thể xảy ra.

❑ Chi phí cho các dụng cụ tăng do việc thay thế các lưỡi dao

❑ Chi phí cho việc lắp các đèn báo khẩn

❑ Số giờ làm việc của các máy tăng do thay đổi phương pháp sản xuất

❑ Mua phụ tùng của các nhà cung cấp tăng do các yêu cầu mua các phụ tùng đặc biệt

❑ Tăng thời gian và khối lượng cho việc tiếp nhiên liệu

❑ Tăng chi phí do việc thay đổi máy móc

Ví dụ) Những ảnh hưởng vô hình có thể xảy ra



40

Quy trình 2. Đánh giá từ 3 khia cạnh chính: khách hàng, Toyota và cá
nhân bạn

Đánh giá cả kết quả và các quy trình từ các phương diện sau:

❑ Điều đó có thể đi tới sự thỏa mãn của khách hàng và của các cổ đông hay không?

❑ Điều đó có thúc đẩy sự lớn mạnh của công ty hay không?

❑ Điều đó có giúp phát triển cho chính bản thân bạn hay không?

Thậm chí khi bạn cảm thấy công việc đã thành công, khách hàng có thể có những quan điểm

khác nhau đặc biệt là trong các quy trình. Đó là lý do vì sao chúng ta cần đánh giá thông qua

Hiện trường hiện vật. Nếu chúng ta luôn luôn nghĩ đến mục đích công việc và thực hiện chặt

chẽ các bước TBP thì phải có liên quan đến việc đánh giá 3 khía cạnh chủ chốt .

Chúng ta cần kiểm tra nguyên nhân và hoàn cảnh của cả các trường hợp thành công và thất bại.
Ngay trong những trường hợp thành công, cũng là thành công trong những hoàn cảnh cụ thể, nếu
hoàn cảnh thay đổi, kết quả có thể cũng sẽ thay đổi. Điều này cũng tương tự với những trường hợp
thất bại. Vì vậy, chúng ta cần hiểu lí do của cả những nguyên nhân và thất bại và tích lũy chúng
thành kiến thức và bí quyết thành công.

Quy trình 3. Hiểu được nguyên nhân thành công và thất bại

(4) Chia sẻ kết quả đánh giá với những người có liên quan

Chúng ta cần chia sẻ toàn bộ những đánh giá về kết quả và quy trình với những người liên quan.

Đồng thời chúng ta cần thảo luận các phương hướng tiếp theo cho hoạt động Kaizen.
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Bước 8: Tiêu chuẩn hóa các quy trình thành công

❑ Thiết lập các quy trình thành công thành một mẫu hình mới, tiêu chuẩn hóa để người khác có thể 

cùng tạo nên thành công.

❑ Chia sẻ các quy trình được tiêu chuẩn hóa với những người và các bộ phận khác(nhân rộng mô hình 

tiêu chuẩn) điều này sẽ hỗ trợ mạnh mẽ cho sự phát triển của công ty.

1. Thiết lập các quy trình thành công thành các tiêu  chuẩn mới

2. Chia sẻ tiêu chuẩn mới (Nhân rộng mô hình tiêu chuẩn)

3. Bắt đầu vòng  cải tiến tiếp theo .

■ Các qui trình

～Thiết lập các công đoạn thành công như một chuẩn mực
Và tiếp tục nâng cấp tiêu chuẩn～

Tình trạng lý tưởng mới 

được thiết lập

Cho nơi
Làm việc Cho Công ty

Tiêu chuẩn hoá

KAIZEN

Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ Lặp lại vòng tròn PDCA

Nhân rộng mô hình tiêu chuẩn 
- YOKOTEN

Tiêu chuẩn hoá

KAIZEN

YOKOTEN

Tiêu chuẩn hoá
Thành công

Thất bại

Thực hiện

KAIZEN
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Quy trình 1. Thiết lập các quy trình thành công thành các tiêu chuẩn mới

Một quy trình thành công cần được thiết lập thành 1 tiêu chuẩn mới. Chúng ta cần tạo ra các 

quy trình để bất cứ ai lúc nào cũng có thể tạo ra cùng kết quả mà không có muda, mura và 

muri. Khi bạn  tiêu chuẩn hóa công việc, đừng nghĩ rằng bạn phải tạo ra cái gì đó to tát. Có 

thể có nhiều cách khác nhau trong việc tiêu chuẩn hóa dựa trên năng lực và kinh nghiệm của 

các thành viên. Đôi khi, sẽ rất hiệu quả nếu chỉ ra đích xác việc gì mà các thành viên cần làm. 

Trong các trường hợp khác thì việc sử dụng các bản hướng dẫn công việc, mẫu hình, bảng 

biểu, danh sách kiểm tra, các chỉ dẫn sẽ hiệu quả.

■ Chi tiết

❑ Khi thiết kế hướng dẫn công việc phải xem xét thực tế nó sẽ được sử dụng như thế nào (Khi 
nào, bởi ai, hoàn cảnh nào, công đoạn nào lặp lại mà phải loại bỏ được muda, mura hoặc 
muri)

❑ Khi thiết kế hướng dẫn công việc, lưu ý và nêu lí do vì sao cần thực hiện công đoạn mới 

❑Thiết kế hướng dẫn công việc rõ ràng, dễ đọc và dễ sử dụng (Sử dụng biểu đồ, sơ đồ, có thể 
mang theo được, dễ dàng liên hệ)

Ví dụ: những điểm chính để tạo Bảng hướng dẫn công việc

Ví dụ) Mẫu tiêu chuẩn

5W1H
Hạng 
mục

Tại 
sao

Cái gì Khi 
nào

Ở đâu Ai Như 
thế nào

Bảo dưỡng

Thiết bị

Chuyển chíp

Ngăn 
ngừa kẹt 
chíp

Áp suất 
không khí

1/ ca Riêng biệt Người 
vận hành

Sử dụng máy đo 
kiểm tra mức áp 

suất qui định

Áp suất phun 
làm nguội Như trên

Vị trí phun Xác nhận 
trực quan

Quy trình 
thay cánh 
quạt

Ngăn chặn tình 
trạng sử dụng 
không hợp lý

Loại cánh 
quạt

Dựa trên 

việc thay 
cánh quạt 

Nơi làm 
việc

Người 
vận hành

Hiển thị số 
cánh quạt

Quản lí vòng 
quay/phút của 
thiết bị trống

Hạn chế sự 
thay đổi tốc 
độ vòng 
quay

Tốc độ trục 
quay thiết bị 
trống

1 lần/

tháng

Nơi làm 
việc

Phòng Thiết 
bị

Đo đạc bằng 
máy đo vòng 
quay theo mét

↑

↑

↑

↑↑

↑
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Quy trình  2. Chia sẻ tiêu chuẩn mới  (nhân rộng mô hình tiêu chuẩn)

❑ Quy trình thành công nên được tiêu chuẩn hóa và chia sẻ rộng rãi trong toàn công ty.

Áp dụng quy trình trong các tình huống và môi trường khác nhau dẫn tới cải thiện toàn bộ

chính quy trình đó (Kaizen) và kết quả là nó sẽ góp phần tạo nên sự phát triển của công ty.

❑ Khi bạn nhân rộng mô hình tiêu chuẩn, quan trọng là bạn không chỉ chia sẻ các phương

pháp và quy trình mà còn chia sẻ cả các lý do chúng ta quyết định thực hiện qui trình này.

Hơn thế nữa, chúng ta cần chia sẻ cả những lỗi mà chúng ta mắc phải trong quá trình thực

hiện.

Quy trình 3. Bắt đầu vòng cải tiến tiếp theo

Kaizen là 1 quy trình nâng cao mức độ và/ hoặc giá trị của sản phẩm trong khi nỗ lực để đạt được

1 “tình trạng lý tưởng”. Ngay cả khi 1 nhiệm vụ đã hoàn thành, luôn luôn có những vấn đề còn

chưa được giải quyết hoặc còn những vấn đề đang được nghiên cứu. Vì vậy, một khi chúng ta

tiêu chuẩn hóa 1 quy trình thành công, chúng ta cần chia sẻ nó thông qua việc nhân rộng mô

hình tiêu chuẩn và bắt đầu vòng thực hiện tiếp theo của hoạt động Kaizen.

Toyota Business Practices

Giải quyết vấn đề (Cơ bản) Phiên bản. 1.3 

Bản quyền: 2005 TOYOTA INSTITUE, Toyota Motor Corporation 

Đồng chế tác: Global Human Resources Development Dept. 

TQM Promotion Division

Quyển sách này không được phép copy, in lại một phần hay toàn bộ
nội dung dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự cho phép.

Tháng 9, 2006 
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