BẢY CÔNG CỤ THỐNG KÊ
1. Giới thiệu chung
Napoleon đã từng nói: “một hình vẽ sẽ có giá trị hơn một nghìn lời nói” điều này
có nghĩa là trong quá trình hoạt động sản xuất và kinh doanh, việc xử lý các số liệu
cũng như các quy trình bằng những hình ảnh minh họa cụ thể sẽ nhận biết được xu thế
của qúa trình, dễ dàng nắm bắt hơn, trọn vẹn hơn, nhờ đó có được những phương pháp
giải quyết vấn đề tốt nhất.
Có thể khẳng định rằng, việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sẽ không có
kết quả nếu không áp dụng các công cụ thống kê, thế nhưng công cụ thống kê có tới
hàng trăm công cụ thì việc áp dụng công cụ nào là phù hợp và mang lại hiệu quả cao
nhất cho hoạt động của chính doanh nghiệp. Từ những nỗ lực của các chuyên gia lâu
năm trong ngành tư vấn hỗ trợ việc áp dụng hệ thống quản lý cho doanh nghiệp, chúng
tôi nhận thấy rằng: chỉ cần áp dụng 7 công cụ thống kê sau cũng có thể giải quyết được
hầu hết những vấn đề quản lý chất lượng thường gặp trong hoạt động sản xuất cũng
như dịch vụ khách hàng của doanh nghiệp, bao gồm:
 Phiếu kiểm soát (Check sheets)
 Lưu đồ (Flow charts)
 Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram)
 Biểu đồ Pareto (Pareto chart)
 Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)
 Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)
 Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)
Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nước Nhật phải đối mặt với muôn vàn khó khăn,
hiệp hội các nhà khoa học và kỹ sư Nhật Bản (JUSE, Japannese Union Of Scientists
and Engineers) đã quyết định chọn và ứng dụng các công cụ thống kê trong phương
pháp quản lý chất lượng cho mọi tầng lớp cán bộ Nhật. Từ đó việc áp dụng chúng
ngày càng rộng rãi và phổ biến trên khắp thế giới, đặc biệt là ở Châu Âu và được gọi
tắt là Seven Tools.
Trong 7 công cụ thống kê chỉ duy nhất Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect
Diagram) là do ngài Ishikawa sáng chế vào thập niên 50, Phiếu kiểm soát (check
sheets) được áp dụng từ chiến tranh thế giới thứ 2. Biểu đồ Pareto và Biểu đồ kiểm
soát (Control Chart) thì từ đầu thế kỷ 20, còn lại những công cụ khác thì không ai biết
đã có từ khi nào, họ chỉ tập hợp lại nghiên cứu và áp dụng chúng.
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2. Mục đích
Sử dụng một hoặc nhiều trong số 7 công cụ, bạn có thể phân tích các yếu tố trong
quá trình để xác định có vấn đề. Giá trị của các công cụ thống kê là ở chỗ nó đem lại
những công cụ đơn giản nhưng hữu hiệu. Chúng có thể được sử dụng một cách độc lập
hoặc kết hợp để xác định chính xác điểm bất thường, các điểm thiếu kiểm soát và giảm
thiểu những tác động của chúng.
3. Lợi ích
Giúp cho việc sản xuất ra những mặt hàng có chất lượng, hay nói đúng hơn là
những sản phẩm được sản xuất ra vừa thích ứng với nhu cầu và phù hợp với túi tiền
của người tiêu dùng.
4. Triết lý
Quyết định dựa trên dữ liệu, sự kiện. Muốn vậy cần phải thu thập, thống kê, phân
tích các dữ liệu riêng lẽ thành những thông tin, sự kiện thể hiện bản chất của vấn đề.
Từ đó sẽ có cách giải quyết nó.
5. Nguyên tắc
-

Xác định đúng mục đích thống kê.

-

Xác định vấn đề cần giải quyết.

-

Liệt kê đầy đủ các nguyên nhân có thể.

-

Chọn lựa các công cụ thống kê phù hợp, khả thi.

-

Thu thập đầy đủ, chính xác, khách quan dữ liệu.

-

Tiến hành thực hiện thống kê, phân tích, đánh giá một cách chính xác.

-

Báo cáo kết qủa theo chu kỳ phù hợp.

6. Nội dung của các công cụ
6.1. Phiếu kiểm soát (check sheets)
6.1.1. Giới thiệu về phiếu kiểm tra
Phiếu kiểm tra là một phương tiện để lưu trữ dữ liệu, có thể là hồ sơ của các hoạt
động trong quá khứ, cũng có thể là phương tiện theo dõi cho phép bạn thấy được xu
hướng hoặc hình mẫu một cách khách quan. Đây là một dạng lưu trữ đơn giản một số
phương pháp thống kê dữ liệu cần thiết để xác định thứ tự ưu tiên của sự kiện
6.1.2. Mục đích
Mục đích, ý nghĩa và lợi ích: được sử dụng cho việc thu thập dữ liệu. Dữ liệu thu
được từ phiếu kiểm tra là đầu vào cho các công cụ phân tích dữ liệu khác, do đó đây
bước quan trọng quyết định hiệu quả sử dụng của các công cụ khác. Phiếu kiểm soát
thường được sử dụng để:
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-

Kiểm tra sự phân bố số liệu của một chỉ tiêu của quá trình sản xuất

-

Kiểm tra các dạng khuyết tật

-

Kiểm tra vị trí các khuyết tật

-

Kiểm tra các nguồn gốc gây ra khuyết tật của sản phẩm

-

Kiểm tra xác nhận công việc

6.1.3. Ý nghĩa và lợi ích
Thường thì, Phiếu kiểm tra sẽ theo dõi sự kiện theo thời gian nhưng cũng có thể
dùng để theo dõi số lượng sự kiện theo vị trí. Sau đó, dữ liệu này có thể được sử dụng
làm đầu vào của Biểu đồ tập trung, Biểu đồ Pareto... Ví dụ về các vấn đề cần theo dõi
có thể là: số lần tràn đổ/tháng, cuộc gọi bảo dưỡng sửa chữa /tuần, rác thải nguy hại
thu được/giờ làm việc, v.v...
6.1.4. Cách thức áp dụng
Tiêu chuẩn chọn tham số cần kiểm tra: Trên nguyên tắc thì có thể kiểm tra tất cả
các tham số của một quy trình nhưng trên thực tế thì phải giới hạn những điểm kiểm
tra ở những tiêu chuẩn sau đây:
-

Tham số đó phải có nhiều ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm

-

Có thể điều khiển được tham số đó.

-

Phiếu kiểm tra không thể rườm ra so với phương pháp kiểm tra khác.

-

Nhiều khi không thể điều khiển được tham số nhưng cũng nên đặt một phiếu kiểm
tra để theo dõi sự biến động của quá trình.

Tin học hóa những phiếu kiểm tra: Nếu có thể theo dõi quá trình bằng giấy, bút
thì nên làm vì không có gì hữu hiệu hơn cách thức này. Tuy nhiên cần nghĩ đến việc
tin học hóa phiếu kiểm tra trong những trường hợp sau:
-

Chu kỳ kiểm ra quá cao

-

Số những tham số phải kiểm tra quá nhiều

-

Số máy phải điều khiển quá nhiều.

6.1.4. Ví dụ minh họa
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 Phiếu thu thập dữ dữ liệu để tìm ra nguyên nhân gây sai hỏng trong gia công cơ khí.

 Phiếu kiểm tra phân bố chất lượng sản phẩm
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 Phiếu kiểm tra xác nhận công việc

 Phiếu lấy mẫu công việc
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6.2. Lưu đồ (Flow Charts)
6.2.1. Giới thiệu về Lưu đồ
Lưu đồ là một đồ thị biểu diễn một chuỗi các bước cần thiết để thực hiện một
hành động. Lưu đồ nhằm chia nhỏ tiến trình công việc để mọi người có thể thấy tiến
hành công việc ra sao và ai (bộ phận nào) làm.
Lưu đồ được trình bày theo dạng hàng và cột , cho biết phải làm cái gì trong công
việc và ai chịu trách nhiệm công việc đó.
6.2.2. Mục đích
Thể hiện tiến trình công việc bằng hình ảnh để kết nối các bước và hướng đến
việc đơn giản hoá quá trình. Ngoài ra nó còn giúp tiến trình rõ ràng, dễ theo dõi và
khuyến khích nhân viên làm việc nhóm, đạt được đồng nhất ý kiến trong tập thể.
Lưu đồ chỉ ra cái chúng ta ĐANG LÀM
chứ không phải cái NGHĨ RẰNG NÊN LÀM
6.2.3. Ý nghĩa và lợi ích
Thường được áp dụng khi tập thể làm việc trong một quá trình cải tiến, nó là điều
kiện cần thiết nhất cho tất cả các thành viên của tổ chức có sự hiểu biết như nhau trong
quá trình. Sơ đồ tiến độ là một quá trình cần thiết trong việc áp dụng ISO 9000.
6.2.4. Nguyên tắc
Mỗi quá trình đều nhận những sản phẩm và dịch vụ đầu ra từ nhà cung cấp và
cung cấp những sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Việc xây dựng lưu đồ tuân theo
các nguyên tắc sau:
-

Nguyên tắc 1: Người thiết lập lưu đồ phải là người liên quan trực tiếp đến quá trình

-

Nguyên tắc 2: Tất cả các thành viên của nhóm đều phải tham gia thiết lập lưu đồ.

-

Nguyên tắc 3: Mọi dữ liệu đều phải trình bày rõ ràng để mọi người dễ hiểu và có
thể thấy dễ dàng.
-

Nguyên tắc 4: Cần bố trí đủ thơi gian để xây dựng lưu đồ

-

Nguyên tắc 5: Mọi người càng đặt nhiều câu hỏi càng tốt. Các câu hỏi rất quan
trọng trong tiến trình xây dựng lưu đồ.

6.2.5. Cách thức áp dụng
-

Bước 1: Mỗi cá nhân đề xuất các hoạt động riêng lẻ tạo nên quá trình

-

Bước 2: Liệt kê các hoạt động để tất cả cùng thực hiện theo thứ tự.

-

Bước 3: Sử dụng mẫu giấy lớn để vẽ các hoạt động trên theo dạng sơ đồ
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-

Bước 4: Kiểm tra với các thành viên nếu còn bỏ sót hoạt động nào hoặc có đồng
ý với quá trình đó hay không. Thay đổi nếu cần.

-

Bước 5: Kiểm tra sơ đồ bằng việc lấy ví dụ và xem xét xuyên suốt (walking it
through) sơ đồ tiến độ.

6.2.6. Ví dụ minh họa

Sơ đồ tiến độ để vẽ một Flowchart.
6.3. Biểu đồ nhân quả (Cause & Effect Diagram)
6.3.1. Giới thiệu về biểu đồ nhân quả
Biểu đồ nhân quả đơn giản chỉ là một danh sách liệt kê những nguyên nhân có
thể có dẫn đến kết quả. Công cụ này đã được xây dựng vào năm 1953 tại Trường Đại
học Tokyo do giáo sư Kaoru Ishikawa chủ trì. Ông đã dùng biểu đồ này giải thích cho
các kỹ sư tại nhà máy thép Kawasaki về các yếu tố khác nhau được sắp xếp và thể hiện
sự liên kết với nhau. Do vậy, biểu đồ nhân quả còn gọi là biểu đồ Ishikawa hay biểu đồ
xương cá.
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6.3.2. Mục đích
Là một phương pháp nhằm tìm ra nguyên nhân của một vấn đề, từ đó thực hiện
hành động khắc phục để đảm bảo chất lượng. Đây là công cụ được dùng nhiều nhất
trong việc tìm kiếm những nguyên nhân, khuyết tật trong quá trình sản xuất.
6.3.3. Ý nghĩa và lợi ích
Công cụ này dùng để nghiên cứu, phòng ngừa những mối nguy tiềm ẩn gây nên
việc hoạt động kém chất lượng có liên quan tới một hiện tượng nào đó, như phế phẩm,
đặc trưng chất lượng, đồng thời giúp ta nắm được toàn cảnh mối quan hệ một cách có
hệ thống. Người ta còn gọi biểu đồ này là biểu đồ xương cá, biểu đồ Ishikawa, hay
tiếng Nhật là Tokuzei Yoin – biểu đồ đặc tính...
Đặc trưng của biểu đồ này là giúp chúng ta lên danh sách và xếp loại những
nguyên nhân tiềm ẩn chứ không cho ta phương pháp loại trừ nó.

6.3.4. Triết lý
Mọi hiện tượng đều có ít nhất một nguyên nhân. Vì thế, khi một vấn đề được đặt
ra và cần có sự giải quyết thì cần tìm hiểu tất cả những nguyên nhân tiềm tàng gây ra
vấn đề đó trước khi tìm ra hướng giải quyết vấn đề.
Sử dụng ở giai đoạn đầu của việc phân tích nhằm tìm ra những giải pháp tiềm
năng và nguyên nhân cốt lõi.
6.3.5. Cách thức áp dụng: Các bước để vẽ một biểu đồ xương cá:
Bước 1: Xác định vấn đề cần giải quyết và xem vấn đề đó là hệ quả của một số
nguyên nhân sẽ phải xác định.
Bước 2: Lập danh sách tất cả những nguyên nhân chính của vấn đề trên bằng cách đặt
các câu hỏi 5W và 1H. Sau đó, trình bày chúng bằng những mũi tên chính.
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Bước 3: Tiếp tục suy nghĩ những nguyên nhân cụ thể hơn (nguyên nhân cấp 1) có thể
gây ra nguyên nhân chính, được thể hiện bằng những mũi tên hướng vào nguyên nhân
chính.

Bước 4: Nếu cần phân tích sâu hơn thì nên xem mỗi nguyên nhân mới như là hệ quả
của những loại nguyên nhân khác nhỏ hơn (bằng cách lặp lại bước 3).
Biểu đồ nhân quả đòi hỏi sự tham gia của tất cả mọi thành viên trong đơn vị, từ
lãnh đạo đến công nhân, từ các bộ phận gián tiếp đến bộ phận sản xuất.
Một số điểm cần chú ý để xây dựng biểu đồ xương cá có hiệu quả, bao gồm
những nội dung sau đây:
-

Phải nhìn vấn đề ở góc độ tổng thể.

Người xây dựng biểu đồ phải lắng nghe ý kiến của những người trực tiếp tham
gia quá trình, rút ngắn lại các ý tưởng.
Để đảm bảo biểu đồ được hoàn thiện, để các thành viên xem lại, chỉnh sửa và hỏi
thêm ý kiến của một vài người khác có kiến thức về hoạt động của quá trình.
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Xây dựng khung mẫu biểu đồ bằng một tấm bảng treo ở vị trí thuận tiện để mọi
thành viên đều có thể nắm được.
Thay vì hướng vào vấn đề cần cải tiến, có thể hướng vào mục tiêu mong muốn
của hệ thống. ví dụ như thay vì viết “Khách hàng không thỏa mãn” thì nên viết “Để
đáp ứng yêu cầu của khách hàng”. Do đó, vấn đề bây giờ của hệ thống là tìm cách thức
để đạt được mục tiêu đó.
Ứng dụng của biểu đồ nhân quả:


Việc xây dựng Biểu đồ nhân quả có tác dụng tích cực trong việc đào tạo và huấn
luyện nhân viên.



Biểu đồ nhân quả biểu thị trình độ hiểu biết vấn đề.



Biểu đồ nhân quả có thể sử dụng trong bất kỳ vấn đề nào: việc lập sơ đồ sẽ chỉ
thấy rõ từng nguyên nhân qua đó có thể có các đề xuất giải pháp nhanh chóng.

Việc ứng dụng biểu đồ nhân quả dường như không có giới hạn, nó phụ thuộc vào
khả năng và kinh nghiệm của nhóm, cá nhân xây dựng và sử dụng biểu đồ này. Tuy
nhiên, có nhiều khó khăn thường gặp trong việc sử dụng biểu đồ nhân quả. Thật vậy,
kinh nghiệm cho thấy khó khăn đó là do chưa có được quá trình giải quyết vấn đề một
cách hệ thống. Vì vậy, cần lập một quá trình thực hiện định hướng vào hệ thống và áp
dụng một cách kiên định.
6.3.6. Ví dụ minh họa
Vấn đề kém chất lượng là do những nguyên nhân chính sau: máy móc, qui trình
công nghệ, con người, vật liệu, sự kiểm tra và môi trường xung quanh. Trong từng
nguyên nhân chính lại có những nguyên nhân thứ cấp sau:
CÔNG NHÂN

MÁY MÓC

VẬT LIỆU
Mòn

Mỏi mệt
Sức khỏe
Tinh thần

Motor V2, V3, Vex

Bệnh tật

Tỷ lệ
Roller ép
Phụ gia

Tập trung
Kinh nghiệm

Lực ép Vo

Chiều dài

Nhiệt độ

MÔI TRƯỜNG

LỰC ĐỨT SỢI CỦA
BAO PKP KHÔNG
ĐẠT

Vít cấp Trạm hút

Xưởng

Độ ẩm

Có ẩm

BP Tiếp liệu

Đào tạo Huấn luyện

Kho

Hạt nhựa PP

Lưới lọc Van tiếp liệu

Băng đai

Kỹ năng

Kho

Tạp chất

chỉ số MI

Truyền động

Cắt mẫu

Bazel

Div
Nhiệt độ cài đặt

Vex
Vị trí

Kho
Ánh sáng

Tốc độ

Thang đo
Cài đặt máy

PP. KIỂM TRA

K

Ủ
Khỏang cách

Nước

Ép khuôn

PP. SẢN XUẤT
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6.4. Biểu đồ Pareto (Pareto Analysis)
6.4.1. Giới thiệu về Biểu đồ Pareto
Biểu đồ Pareto (Pareto Analysis) là một biểu đồ hình cột được sử dụng để phân
loại các nguyên nhân/nhân tố ảnh hưởng có tính đến tầm quan trọng của chúng đối với
sản phẩm. Sử dụng biểu đồ này giúp cho nhà quản lý biết được những nguyên nhân
cần phải tập trung xử lý . Lưu ý là cần sử dụng biểu đồ Pareto để phân tích nguyên
nhân và chi phí do các nguyên nhân đó gây ra.
6.4.2. Mục đích
Tách những nguyên nhân quan trọng nhất ra khỏi những nguyên nhân vụn vặt của
một vấn đề. Đồng thời, nhận biết và xác định ưu tiên cho các vấn đề quan trọng nhất.
Áp dụng khi:Tập thể phân tích dự liệu liên quan đến vấn đề quyết định yếu tố nào
quan trọng nhất ảnh hưởng đến vấn đề đó.
 Biểu đồ Pareto thể hiện số lượng và tỷ lệ % sai lỗi trong gia công cơ khí.

Phân tích pareto cũng rất quan trọng trong quá trình cải tiến. Do đó, việc thực
hiện cải tiến cần được sử dụng với nhiều công cụ thống kê. Như vậy, quá trình thực
hiện có thể tiến hành như sau:
-

Đầu tiên, dữ liệu được thu thập thông qua bảng kiểm tra.

-

Kế đến, kết quả của bảng kiểm tra được phân tích bằng cách sử dụng biểu đồ
Pareto.

-

Tiếp theo, khi có một vài vấn đề quan trọng được xác định thì biểu đồ nhân quả
(xương cá) được sử dụng để phân tích vấn đề.

-

Cuối cùng, dùng biểu đồ p hay c để biểu diễn sự ổn định của quá trình.
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6.4.3. Triết lý
Nhà kinh tế - xã hội học Vilfredo Pareto nhận thấy rằng 20% người Ý tập trung
80% tài sản của nước Ý. Khi áp dụng biểu đồ này để tìm hiểu những hiện tượng trong
thương mại thì cũng nhận thấy rằng 20% mặt hàng thể hiện 80% doanh số,…Vì thế,
hiện tượng này được xem như một định luật của tạo hóa và được gọi là định luật 20 –
80.
Tuy nhiên, con số 20 -80 chỉ là tương đối chứ không phải một tỷ số chính xác.
Áp dụng nguyên tắc 80/20 của Pareto : 80% vấn đề trong công việc phát sinh từ
20% nguyên nhân chủ đạo.
Trong quản lý chất lượng, cũng thường nhận thấy rằng:
•

80% thiệt hại về chất lượng do 20% nguyên nhân gây nên.

•

20% nguyên nhân gây nên 80% lần xảy ra tình trạng không có chất lượng.

6.4.4. Cách thức áp dụng: Các bước để vẽ một biểu đồ Pareto:
Bước 1: Liệt kê các hoạt động trong một bảng và đếm số lần mỗi hoạt động xuất hiện
trong bảng.
Bước 2: Sắp xếp theo mức độ quan trọng giảm dần.
Bước 3: Tính tổng số lần cho cả bảng.
Bước 4: Tính phần trăm của mỗi hoạt động so với tổng.
Bước 5: Vẽ sơ đồ Pareto với trục đứng thể hiện phần trăm, trục ngang thể hiện hoạt
động. (Đường cong tích luỹ được vẽ để thể hiện phần trăm tích luỹ của tất cả hoạt
động).
Bước 6: Phân tích kết quả, nhận biết vấn đề cần ưu tiên. Những cột cao hơn thể hiện
sai hỏng xảy ra nhiều nhất, cần được ưu tiên giải quyết. Những cột này tương ứng với
đoạn đường cong có tần suất tích lũy tăng nhanh nhất (hay có độ dốc lớn nhất). Những
cột thấp hơn (thường là đa số) đại diện cho những sai hỏng ít quan trọng hơn tương
ứng với đoạn đường cong có tần suất tích lũy tăng ít hơn (hay có tốc độ nhỏ hơn).
Xếp loại ABC:
-

A: quan trọng (80% vốn, DS, lãi suất, KH…)

-

B, C: chia đều những phần còn lại.

6.4.5. Ví dụ minh họa
Một hãng bán đồ hộp gởi hảng bằng đường bưu điện có nhiều kiện hàng bị trả lại.
Ban quản lý chất lượng đã ghi lại những nguyên nhân mà hàng bị trả lại.
Danh sách các nguyên nhân bưu kiện bị trả lại:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nguyên nhân
Lỗi chính tả tên người nhận
Sai lầm về giá tiền
Sai lầm về số lượng
Địa chỉ không đúng
Chữ viết không rõ
Đánh số nhầm
Số danh mục sai
Đổi giá không thông báo
Khách điền tên hàng không rõ
Tổng cộng

Số lần
15
7
9
4
11
3
105
90
6
250

Sau khi xếp hạng theo số lần bưu kiện bị trả lại trong bảng trên và biểu đồ Pareto
(Hình 5.4) nhận thấy rằng, có năm nguyên nhân gây ra hơn 80% lần kiện hàng bị trả
lại theo thứ tự ưu tiên là:

7.
8.
1.
5.

2.
9.

6.

Nguyên nhân
Số danh mục sai
Đổi giá không thông báo
Lỗi chính tả tên người nhận
Chữ viết không rõ
Sai lầm về số lượng
Sai lầm về giá tiền
Khách điền tên hàng không rõ
Địa chỉ không đúng
Đánh số nhầm
Tổng cộng

Số lần
105
90
15
11
9
7
6
4
3

Tần suất (%)
42
36
6
4,4
3,6
2,8
2,4
1,6
1,2

250

100,0

Tích lũy (%)
42
78
84
88,4
92
94,8
97,2
98,8
100,0
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Hình: Biểu đồ Pareto biểu diễn những bưu kiện bị trả lại
6.5. Biểu đồ mật độ phân bố (Histogram)
6.5.1. Giới thiệu về biểu đồ mật độ phân bố
Biểu đồ mật độ phân bố là một dạng biểu đồ cột đơn giản. Nó tổng hợp các điểm
dữ liệu để thể hiện tần suất của sự việc.
Để thiết lập biểu đồ mật độ phân bố , cần phân đoạn các dữ liệu. Các phân đoạn
dữ liệu phải bao hàm toàn bộ các điểm dữ liệu và theo cùng một độ lớn (như: 0.1-5.0,
5.1-10.0, 10.1-15.0, v.v).
Khi đã sắp xếp tất cả điểm dữ liệu theo các phân đoạn cụ thể, hãy vẽ trục ngang
thể hiện tần suất xuất hiện (số điểm dữ liệu), nó sẽ mô tả trạng thái của sự việc.
6.5.2. Mục đích
Sử dụng để theo dõi sự phân bố của các thông số của sản phẩm/quá trình. Từ đó
đánh giá được năng lực của quá trình đó (Quá trình có đáp ứng được yêu cầu sản xuất
sản phẩm hay không?). Là biểu đồ cột thể hiện tần số xuất hiện của vấn đề (thu thập
qua phiếu kiểm tra).
Áp dụng: Phòng ngừa trước khi vấn đề có thể xảy ra.
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6.5.3. Triết lý
Khi nhìn dữ liệu trên bảng với những con số dầy đặc thi rất khó nhận ra trạng thái
tổng thể, vì vậy không thể nhận ra giá trị nào vượt quá giới hạn cho phép. Nhưng khi
đưa dữ liệu lên biểu đồ thì tổng thể vấn đề trở nên dễ dàng nhận biết hơn.
Biểu đồ tần suất là một bảng ghi nhận dữ liệu cho phép thấy được những thông
tin cần thiết một cách dễ dàng và nhanh chóng hơn so với những bảng số liệu thông
thường khác.
6.5.4. Cách thức áp dụng: Có 4 bước đơn giản như sau:
Bước 1: Dùng phiếu kiểm tra (checksheet) để thu thập dữ liệu.
Bước 2: Tìm các giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong tập hợp các số liệu, định độ rộng
giữa giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của tập hợp số liệu.
Bước 3: Dùng trục tung để thể hiện tần số phát sinh của vấn đề.
Dùng trục hoành để thể hiện những giá trị.
Bước 4: Giải thích biểu đồ mật độ phân bố.
6.5.5. Ví dụ minh họa

6.6. Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram)
6.6.1. Giới thiệu về Biểu đồ phân tán
Biểu đồ phân tán (Scatter Diagram) đó là sự biểu diễn dữ liệu bằng đồ thị trong
đó các giá trị quan sát được của một biến được vẽ thành từng điểm so với các giá trị
của biến kia mà không nối các điểm đó lại với nhau bằng đường nối. Biểu đồ phân tán
chỉ ra mối quan hệ giữa 2 nhân tố.
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6.6.2. Mục đích
Để giải quyết các vấn đề và xác định điều kiện tối ưu bằng cách phân tích định
lượng mối quan hệ nhân quả giữa các biến số của 2 nhân tố này.
6.6.3. Ý nghĩa và lợi ích
Dựa vào việc phân tích biểu đồ có thể thấy được nhân tố này phụ thuộc như thế
nào vào một nhân tố khác và mức độ phụ thuộc giữa chúng.
6.6.4. Nguyên tắc
Mối quan hệ giữa các đặc tính nghĩa là sự thay đổi của một đặc tính có khả năng
làm thay đổi các đặc tính khác. Nguyên tắc của loại biểu đồ này là phân tích mối liên
hệ giữa hai đặc tính (biến số).
Mô hình chung của loại biểu đồ này gồm:
-

Trục nằm ngang (trục hoành) dùng để biểu thị những biến số.

-

Trục thẳng đứng (trục tung) dùng để biểu thị số lượng biến số hay tần số.

-

Hình dạng của biểu đồ có thể là những đám chấm, đường gấp khúc hay đường vòng.

6.6.5. Cách thức áp dụng: Biểu đồ quan hệ là một dạng đồ thị, trong đó trình bày mối
quan hệ giữa hai đặc tính:

Kích thước mẫu tối thiểu là N=30 và tốt nhất là nằm trong khoảng 30-50.
Bước 1: Chọn đặc tính thứ nhất (biến 1) làm cơ sở để dự đoán gía trị của đặc tính thứ
hai (biến 2). Biến 1 được biểu diễn trên trục hoành (trục X) còn biến 2 được biểu diễn
trên trục tung (trục Y). Chọn thang đo phù hợp sao cho điểm tháp nhất của thang đo
nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất của đặc tính và điểm lớn nhất của thang đo lớn hơn giá trị lớn
nhất của đặc tính. Chiều dài của hai trục nên tương xứng với nhau.
Bước 2: Nếu mỗi đặc tính có thang đo ít hơn 20 điểm thì có thể lập mối quan hệ như sau:
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Bước 3: Vẽ các giá trị lên đồ thị. Nếu mối quan hệ đã được thiết lập thì có thể dung
trực tiếp các số liệu từ bảng này để vẽ lên đồ thị. Đối với các giá trị lặp lại nhiều lần
thì có thể dung các ký hiệu quy ước như sau:
x: giá trị đơn
: giá trị lặp lại hai lần
: giá trị lặp lại ba lần
Bước 4: Sau khi xây dựng xong biểu đồ quan hệ, đánh giá mối quan hệ giữa các đặc tính
và có thể sử dụng các phương pháp sau đây để đánh giá mối quan hệ giữa các đặc tính.
Nếu có nhiều số liệu, nên lập một bảng tương quan (Ví dụ)

Ứng dụng: Mối quan hệ của các đặc tính được thể hiện là “mức độ” quan hệ giữa các
đặc tính, những dạng tổng quát của biểu đồ quan hệ được thể hiện như sau:
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Dựa vào biểu đồ quan hệ, việc giải thích các số liệu không gặp nhiều khó khăn
nhưng thường mắc phải hai sai lầm sau:
Nếu giả sử có mối quan hệ giữa hai đặc tính thì không chắc chắn đặc tính này sẽ
là nguyên nhân gây ra những giá trị của đặc tính kia. Như vậy, mối quan hệ này không
hàm ý nguyên nhân .
-

Mối quan hệ chỉ dựa trên một giới hạn của đặc tính.

6.6.6. Ví dụ minh họa
Ví dụ: Một hãng cho thuê xe ô tô ghi những quảng đường khách hàng chạy và tiêu thụ
xăng của xe như bảng :
km
Lít
km
Lít
km

1838
73.5
1639
116.8
1883

1061
53,5
1461
98,8
1252

1707
69,5
933
70,8
1841

989
42,9
253
12,5
1435

1201
51,9
83
5,7
1610

518
30,1
1704
97,4
2157

275
16,1
1184
83,0
1172

1509
95,1
531
33,3
1594

808
60,2
1822
107,0
1766

969
65,3
783
50,0
919
18

Lít
km
Lít
km
Lít

140.3
1630
73.6
1528
137.7

50,1
1925
124,4
1476
88,2

1193
106,5
70,9
921
36,8

88,2
1003
64,4
1077
80,2

121,2
800
37,0
1339
87,9

94,8
1895
105,2
1872
120,9

74,6
352
22,6
1502
115,7

125,1
732
29,9
1552
61,1

134,0
1197
131,1
960
38,4

68,2
1936
82,2
1732
88,4

 Nếu xếp theo thứ tự gia tăng quãng đường thì nhận thấy rằng khách hàng thứ 24 đã
chạy 1252 km và khách hàng thứ 25 chạy 1339 km.
 Nếu xếp theo thứ tự gia tăng quãng đường thì nhận thấy rằng khách hàng thứ 24
tiêu thụ 73,6 lít, khách hàng thứ 25 tiêu thụ 74,6 lít
Khi đó sẽ có công thức sau đây:
 nI = nIII = 4 và nII = nIV = 21
 Ta có n+ = nII + nIII =42; n = nI + nIV = 8

Kết luận: có mối quan hệ giữa lượng xăng tiêu thụ và quãng đường xe chạy, xác
suất hai đặc tính quan hệ đạt 99%.
Sau khi đã nhận xét quãng đường xe chạy và số xăng tiêu thụ có mối quan hệ, có
thể nghiên cứu thêm để tìm hiểu tại sao có 4 xe tiêu thụ nhiều xăng và có 4 xe tiêu thụ
ít xăng. Nguyên nhân của những sự kiện đó giúp cải thiện việc bảo trì đoàn xe.
6.7. Biểu đồ kiểm soát (Control Chart)
6.7.1. Giới thiệu về biểu đồ kiểm soát
Là một biểu đồ với các đường giới hạn đã được tính toán bằng phương pháp
thống kê được sử dụng nhằm mục đích theo dõi sự biến động của các thông số về đặc
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tính chất lượng của sản phẩm, theo dõi những thay đổi của quy trình để kiểm soát tất
cả các dấu hiệu bất thường xảy ra khi có dấu hiệu di lên hoặc đi xuống của biểu đồ.
6.7.2. Mục đích: Phát hiện tình huống bất thường xảy ra trong quá trình sản xuất.
Các đường giới hạn được gọi là đường kiểm soát. Bao gồm đường kiểm soát giới
hạn trên (GHKST hay GHT) và đường kiểm soát giới hạn dưới (GHKSD hay GHD).

6.7.3. Triết lý
Trước khi xây dựng một biểu đồ kiểm soát, bạn phải biết những điều sau:
 Khi quá trình sản xuất bị thay đổi, các điểm trên trên biểu đồ kiểm soát đó sẽ thay
đổi như thế nào?
 Khi quá trình sản xuất bị thay đổi, mức độ thay đổi của các điểm trên biểu đồ như
thế nào?
6.7.4. Cách thức áp dụng
Xây dựng biểu đồ kiểm soát X – R
Bước 1: Thu thập số liệu
 Thường bạn cần khoảng 100 số liệu lấy vào thời điểm gần với quá trình tương tự sẽ
được tiến hành sau đó.
 Các số liệu đại diện cho có tính đại diện cho quá trình ở thời điểm không có sự
thay đổi đáng kể về nguyên vật liệu, pp sản xuất, pp đo lường kiểm tra.
20

Bước 2: Sắp xếp các số liệu thành các nhóm
 Các nhóm được xếp theo trình tự đo hoặc theo thứ tự lô sản phẩm. Mỗi nhóm nên
có từ 2 – 5 giá trị đo.
 Số liệu trong mỗi nhóm được thu thập trong cùng các điều kiện.
 Mỗi nhóm không nên chứa các số liệu có tính chất hay chất lượng khác nhau.
 Số lượng các giá trị trong một nhóm tạo nên cỡ nhóm (n)
 Số nhóm được ký hiệu là (k)
Bước 3: Ghi chép các số liệu đó vào một phiếu kiểm soát hoặc phiếu ghi số liệu
(Phiếu kiểm soát này nên được thiết kế thống nhất và sẵn có để có thể dễ dàng
ghi chép số liệu và tính toán các giá trị X-R cho mỗi nhóm).
Bước 4: Tìm giá trị trung bình X của mỗi nhóm mẫu theo công thức:
X

n
X 1  X 2  ...  X n
Xi

n
i 1 n

Bước 5: Tìm độ rộng (R) của mỗi nhóm mẫu theo công thức:
R= x (giá trị lớn nhất) – x (giá trị nhỏ nhất
Bước 6: Tìm giá trị trung bình của tổng của X (X). Lấy số tổng của các giá trị X chia
cho số nhóm mẫu (k) theo công thức
X

X 1  X 2  ...  X k
k

Bước 7: Tìm giá trị trung bình của độ rộng R bằng cách lấy tổng của R chia cho số
nhóm k
R

R1  R2  ...  Rk
k

Tính toán R đến một sô thập phân lớn hơn số thập phân của R ban đầu
Bước 8: Xác định các đường giới hạn kiểm soát của biểu đồ kiểm soát X và R theo
công thức:
a) Biểu đồ kiểm soát X
Đường tâm ĐT=X
Đường giới hạn kiểm soát trên:

GHTx  X  A2 R

Đường giới hạn kiểm soát dưới:

GHDx  X  A2 R

b) Biểu đồ kiểm soát R
Đường tâm ĐT=R
Đường giới hạn kiểm soát trên:

GHTR  D4 R
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Đường giới hạn kiểm soát dưới:

GHDR  D3 R

Bước 9: xây dựng biểu đồ kiểm soát.
Vẽ hai trục đứng biểu thị X và R, trục ngang biểu thị số thứ tự nhóm mẫu.
Chia khoảng thích hợp trên trục đứng theo cách để có thể biểu thị các giá trị của
X và R. Chia đơn vị sao cho khoảng cách giữa hai đường kiểm soát trên và dước cách
nhau 20 – 30 mm.
Bước 10: Ghi vào các đồ thị tương ứng các điểm biểu thị giá trị của X và R của mỗi nhóm.
 Mỗi giá trị của X được biểu thị bằng một dấu chấm (●). Mỗi giá trị R được biểu thị
là một dấu thập (x).
 Khoanh tròn tất cả các điểm vượt ra ngoài các đường giới hạn kiểm soát.
 Các dấu (●) và (x) nên cách nhau 2 – 5 mm.
Bước 11: Ghi vào đồ thị các thông tin cần thiết. Bên trái của đồ thị ghi Các chữ X và
R. Phần còn lại ở phía trên ghi giá trị của n.
Ngoài ra cũng nên ghi rõ bản chất của số liệu khi thu thập, chu kỳ lấy mẫu, thiết
bị được sử dụng, người chịu trách nhiệm…
6.7.5. Ví dụ minh họa
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Thống kê đường kính trục tại một phân xưởng gia công trục máy cày, ta có bảng
số liệu sau:
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BIỂU ĐỒ KIỂM SOÁT CHIỀU DÀI SẢN PHẨM
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7. Thông tin tham khảo
Gợi ý của người viết về tính ưu tiên của việc áp dụng công cụ theo tính chất
của Doanh nghiệp, những thuận lợi khó khăn khi áp dụng công cụ
Việc ứng dụng các công cụ thống kê là không thể thiếu trong hoạt động quản lý
chất lượng của mỗi tổ chức, và tầm quan trọng này là rất lớn trong quá trình phát triển
của doanh nghiêp, mỗi công cụ sẽ mang đến một phương pháp giải quyết. Tuy nhiên
cần lưu ý rằng để giải quyết một vấn đề nào đó người ta không bao giờ dùng một công
cụ duy nhất mà thường dùng đến hai, ba và bốn công cụ hoặc nhiều hơn thế nữa. Từ
đó quá trình chọn công cụ thích hợp với nhu cầu cụ thể của từng vấn đề còn là kinh
nghiệm và tầm am hiểu của mỗi người.

CÁC SAI SÓT,
KHIẾM KHUYẾT

Biểu đồ kiểm soát
(Control chart)

PHÂN TÍCH
NGUYÊN NHÂN

Biểu đồ nhân quả
(Cause & Effect)

THU THẬP SỐ
LIỆU-X/Đ TỶ LỆ
CHO CÁC N/N

Phiếu kiểm soát
(Check sheet)
Biểu đồ tần suất
(Histogram chart)

LỰA CHỌN VẤN ĐỀ
ƯU TIÊN ĐỂ GIẢI
QUYẾT

Biểu đồ Pareto
(Pareto chart)

ĐỀ XUẤT
BIỆN PHÁP
SỬA CHỮA

Lưu đồ (Flowchart)

KIỂM TRA KẾT
QUẢ SỬA CHỮA

Biểu đồ kiểm soát
(Control chart)

“Người phù hợp nhất, người mà có thể theo dõi chất lượng sản phẩm hàng ngày là
người gần nhất, người luôn luôn bên cạnh sản phẩm” Con người ở đây là công nhân,
người điều hành phân xưởng, người trực tiếp tham gia vào quá trình tạo ra sản phẩm
và cung cấp dịch vụ. Nếu những người đó có thể tham gia vào quá trình kiểm soát và
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quản lý, thì đây sẽ là cơ sở để khuyến khích cải tiến hiệu quả nhất và là cách ít tốn kém
nhất để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Tóm lại, nền tảng của thực hiện kiểm soát chất
lượng dựa trên dữ liệu thực tế là sự tham gia của tất cả mọi người, đặc biệt là những
những người trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất và cung cấp dịch vụ.
Cán bộ công nhân viên cần phải được đào tạo hợp lý ở các mức độ khác nhau tuỳ
mục đích sử dụng. Ví dụ: Cán bộ quản lý và các giám sát viên phải quen thuộc với các
công cụ kiểm soát chất lượng và hiểu rõ cơ sở của phương pháp thống kê đựoc sử
dụng trong quản lý chất lượng. Họ cũng phải được đào tạo đầy đủ để hướng dẫn nhân
viên áp dụng đúng các kỹ thuật thống kê. Tổ trưởng tổ dịch vụ hoặc phân xưởng sản
xuất phải được đào tạo về các phương pháp thống kê để có thể áp dụng 7 công cụ quản
lý chất lượng. Họ phải có khả năng áp dụng các kỹ thuật thống kê để cải tiến việc kiểm
soát chất lượng cũng như các công việc hàng ngày.
Ngoài 7 công cụ nêu trên, Để tìm nguyên nhân của vấn đề chúng ta có thể áp
dụng một số phương pháp cơ bản sau đây:
-

Phương pháp 4M: sắp xếp những nguyên nhân vào bốn loại chính (gọi là 4M)

o

Nhân lực

o

Máy móc

o

Vật tư.

o

Phương pháp

Ngoài ra, còn có thể dung thêm 1M nữa là đo lường.
-

Phương pháp 5W và 2H:

Phương pháp 5W và 2H được thực hiện bằng cách nhắc đi nhắc lại những câu hỏi
bắt đầu bằng những từ như: Ai, Cái gì, Ở đâu, Khi nào, Tại sao, Như thế nào, Bao
nhiêu. Phương pháp này làm cho việc phân tích sự việc một cách rõ ràng, có thể dẫn
tới một giải pháp đầy đủ nhất.
Kỹ năng này do Sakichi Toyoda đưa ra và đã được sử dụng phổ biến tại Toyota
Motor Corporation trong quá trình tìm hiểu và cải tiến hệ thống sản xuất của hãng.
Kiến trúc sư của việc cải tiến hệ thống này (Toyota Production System), ông Taiichi
Ohno, miêu tả phương pháp này là để "... căn bản của hệ thống tiếp cận mang tính
khoa học của hãng Toyota... bằng cách chúng tôi liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi Why
đến 5 lần và nhanh chóng tìm ra gốc rễ vấn đề để cải thiện."
o

Vấn đề cần xác định là gì? Quá trình thực hiện sai ở điểm nào? (WHAT)

o

Vấn đề xảy ra ở đâu? (WHERE)

o

Khi nào vấn đề xảy ra ? (WHEN)

o

Ai chịu trách nhiệm quá trình liên quan? (WHO)
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o

Tại sao để vấn đề xảy ra? (WHY)

o Vấn đề xảy ra như thế nào? (HOW) Số lượng bị ảnh hưởng? Mức nghiêm trọng
của vấn đề? (HOW MUCH)
Câu hỏi có thể không dừng ở 5 mà có thể là 6 hay 7... thậm chí nhiều hơn cho đến
khi tìm ra nguyên nhân cuối, gốc rễ nhất. Con số 5 chỉ có tính ước định rằng cần có
nhiều bước truy vấn, nhiều bước tìm hiểu để đi đến nguyên nhân thực thụ, không dừng
ở các nguyên nhân bề mặt.
Song song với phương pháp 5W và 2H, có thể dùng thêm phương pháp
Kepner-Tregoe. Nguyên tắc của phương pháp này là sau khi đặt một câu hỏi thuận thì
tiếp tục đặt một câu hỏi ngịch.
Phương pháp não công (brainstorming) là phương pháp tập thể, trong đó năng
lực sáng tạo của mỗi người được tăng cường nhờ vào sự phản ảnh ý kiến của những
người khác trong nhóm.
8. Tài liệu tham khảo
 Phạm Ngọc Tuấn, Đảm bảo chất lượng, NXB Đại học Quốc gia Tp.HCM, 2005.
 Website: http://www.vpc.vn/
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