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 Giới thiệu về Tƣ duy Thiết kế 

 Đồng cảm 

 Định nghĩa 

 Tƣởng tƣợng 

 Dựng mẫu 

 Kiểm tra 



 Tƣ duy thiết kế là phƣơng pháp tiếp cận SỰ 
ĐỔI MỚI trong đó lấy con ngƣời làm trung 
tâm. Đây là chuỗi công cụ giúp tích hợp nhu 
cầu của con ngƣời với năng lực công nghệ và 
yêu cầu cần thiết để kế hoạch kinh doanh thành 
công. 



 ĐỒNG CẢM 

 ĐỊNH NGHĨA 

 TƢỞNG TƢỢNG 

 DỰNG MẪU 

 KIỂM TRA 

 



 

 

 Hiểu vấn đề  > Định nghĩa vấn đề > Tƣởng tƣợng > 

Dựng mẫu > Kiểm tra  



 Dàn trải> Tập trung > Dàn trải > Tập trung 





 Thiên vị 

 Hợp tác xuyên biên giới 

 Tập trung vào giá trị con ngƣời 

 Lên ý tƣởng 

 Dựng mẫu  

 Chỉ cho xem nhƣng không giải thích 



 

 

Tự tin sáng tạo nghĩa là bạn sở hữu nhiều ý 

tƣởng lớn và bạn có khả năng thực hiện các ý 

tƣởng đó. 

       -David Kelley, Nhà sáng lập, IDEO 



The Internet of Thinkgs có tiềm năng thay đổi thế giới, 

giống nhƣ Internet đã từng làm. Thậm chí còn hơn thế 

nữa. 

 

 -Kevin Ashton  

  Ngƣời tiên phong trong lĩnh vực công nghệ 



Công nghệ không là gì cả. Điều quan trọng là bạn có 

niềm tin vào con ngƣời rằng cơ bản họ là ngƣời tốt và 

thông minh, và nếu bạn đƣa cho họ công cụ, họ sẽ làm 

đƣợc những điều kì diệu. 

- Steve Jobs 



Có ý tƣởng không giống với sự sáng tạo. Sáng tạo là sự 

thực hiện, không phải sự cảm hứng. 

-Kevin Ashton 





Tư duy Kinh doanh 

 

-Vấn đề 

-Giải pháp 

 Tư duy Thiết kế 

 

- Hiểu 

- Vấn đề 

- Giải pháp 

- Tư duy suy diễn 

(tưởng tượng) 

 



Tƣởng tƣợng 

Dựng mẫu 
nhanh 

Phản hồi của 
ngƣời dùng 

Tƣơng tác 

Thực hiện 

Quan sát 



 

 

Tƣ duy thiết kế không phải điều gì to tát 

 mà chỉ là các bƣớc vận dụng trí óc mà thôi 







Bƣớc Đồng cảm LÀ GÌ: 
Đồng cảm là nền tảng quá trình thiết kế xoay quanh trục con ngƣời. Để đồng cảm, bạn 
phải: 
-Quan sát: con ngƣời và hành vi thƣờng ngày của họ 
-Tham gia: tƣơng tác và phỏng vấn ngƣời dùng theo cách đặt lịch trƣớ hoặc bất ngờ 
-Hòa mình: trải nghiệm những gì ngƣời dùng đang trải nghiệm  
 



 

Quan sát 

Tham gia 

Hòa mình 

 





Phƣơng pháp 
CÁI GÌ? NHƢ THẾ NÀO? TẠI SAO? 

Tại sao dùng câu hỏi Cái gì? Nhƣ thế nào? Tại sao? 
CÁI GÌ (Họ đang làm gì trong bức ảnh?) 
NHƢ THẾ NÀO (Họ làm nhƣ thế nào?) 
TẠI SAO (Tại sao họ làm theo cách đó? Đoán xem!) 
 
-Đây là công cụ đơn giản giúp bạn có sự quan sát sâu hơn; cho 
phép bạn chuyển từ sự quan sát mang tính cố định về một tình 
huống đặc biệt  sang những cảm xúc và động cơ mang tính trìu 
tƣợng hơn. Đây là một kỹ thuật cân bằng đặc biệt hiệu quả khi 
phân tích các bức ảnh mà nhóm bạn chụp vừa nhằm mục đích 
tổng hợp vừa định hƣớng nhóm tìm kiếm những khu vực cần 
thiết hơn 
 



PHƢƠNG PHÁP 

BẢN ĐỒ ĐỒNG CẢM 

 Làm     Tƣ duy 
 Nói     Cảm nhận 
 
 

TẠI SAO sử dụng Bản đồ Đồng cảm 

Thiết kế tốt chỉ có đƣợc khi bạn hiểu sâu về đối tƣợng thiết 
kế. Nhà thiết kế có rất nhiều kỹ thuật để phát triển phƣơng 
pháp đồng cảm này. Bản đồ đồng cảm là công cụ giúp bạn 
tổng hợp những quan sát và rút ra những hiểu biết không 
ngờ tới.  

 



PHƢƠNG PHÁP 

CHUẨN BỊ PHỎNG VẤN 

  

TẠI SAO phải chuẩn bị phỏng vấn 

Thời gian đối với ngƣời sử dụng rất quý giá, bạn cần tận 
dụng tối đa quỹ thời gian đó. Mặc dù có thể bạn may mắn 
khi ngƣời sử dụng chủ động trong cuộc đối thoại, nhƣng 
bạn vẫn phải nhớ nhiệm vụ chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn. 
Đặc biệt khi bạn đang theo dõi ngƣời sử dụng (sau khi 
kiểm tra, vv), việc lên kế hoạch phỏng vấn là điều bắt buộc. 
Bạn có thể không nhận đƣợc câu trả lời cho tất cả các câu 
hỏi bạn đã chuẩn bị nhƣng dù sao bạn nên chuẩn bị kế 
hoạch tham gia 

 







 Long Bui -Thanh 

 38 tuổi 

 2 con 

 Bị tiểu đƣờng 

 Điều dƣỡng viên tự do 

 Có xu hƣớng tiêu thụ và chuẩn bị thức ăn 

 Biết cân bằng sức khỏe của mình và của ngƣời khác. 
Quan tâm đến sức khỏe ngƣời khác 

TẠI SAO SỬ DỤNG PROFILE CỦA ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN 
CỨU: đây là phƣơng pháp hiệu quả để nhóm các quan sát 
của bạn thành một tính cách cụ thể, dễ nhận biết. Lý do là vì 
nhóm của bạn đôi khi tập trung vào những đặc điểm không 
cần thiết của một nhóm ngƣời sử dụng tiềm năng và phƣơng 
pháp này giúp bạn có thể tập trung hơn vào những đặc 
điểm nổi bật và thích đáng của nhóm khách hàng bạn định 
tiếp cận. Việc tạo ra ngƣời sử dụng mẫu là phƣơng cách 
tuyệt vời giúp bạn có đƣợc “mẫu thí nghiệm” để từ đó thúc 
đẩy công việc theo chiều hƣớng tốt hơn.  

 

 

 

 

 

 

 



Loại hình đối tƣợng: 

Tên: 

Tuổi: 

Nơi ở: 

Tiện ích Kỹ thuật: 

Chức danh: 

Trọng tâm: Nói cho chúng tôi biết một chút về cuộc sống của 
họ 

Động lực: Họ lo lắng về điều gì? Tại sao họ cần website/dịch 
vụ này? Làm thế nào họ biết đến website này? 

Tức giận: Điều gì khiến họ dừng sử dụng dịch vụ/website này 
hoặc điều gì khiến họ tức giận? 

Kinh nghiệm lý tƣởng: Câu chuyện của họ có những nội dung 
và đặc điểm có thể giúp họ có nhiều kinh nghiệm hữu ích 

Trích dẫn: Tổng kết kinh nghiệm với website/tổ chức/dịch 
vụ. Tích cực hoặc tiêu cực 

 

 

 

 

 

 

  



Điểm chạm 
khách hàng 

-Báo 
chí/truyền 
thông 
-Truyền 
thông xã hội 
-Quảng cáo 
-Tờ rơi 
-Tiếp thị từ 
xa 

-Website 
-Brochure 
-Email liên 
hệ 
-Điện thoại 
liên hệ 
-Catalog sản 
phẩm 

-Trích 
dẫn/Gợi ý 
-Chữ ký 
email 
-Website 
-Nhân viên 
bán hàng 
-Thi truyền 
thông xã hội 
-Lập cửa 
hàng 
-Chạy thử 

-Chứng từ 
-Dịch vụ 
khách hàng 
-Lắp đặt 

-Sự thỏa mãn 
của khách 
hàng 
-Nâng cấp 
sản phẩm 
-Cải tiến dịch 
vụ 
-Mua thêm 

-Giới thiệu 
tới bạn bè 
-Cảm ơn  
-Chia sẻ trên 
kênh truyền 
thông xã hội 

Họ muốn làm 
gì? 
Họ đang tìm 
gì? 

Ta muốn có 
trải nghiệm 
gì? 

Làm cách nào 
ta có thể cải 
thiện trải 
nghiệm đó? 







Định nghĩa là LÀ GÌ: 

Định nghĩa là sự tổng hợp những dữ liệu thu thập thành các nhu cầu cấp thiết và 
xây dựng các thách thức cụ thể. Đây là phƣơng pháp thiên về “tập trung” hơn là 
“sự dàn trải”. Có hai cách “tập trung” đó là phát triển sự hiểu biết sâu sắc về 
không gian thiết kế và ngƣời sử dụng và dựa vào sự hiểu biết đó, đƣa ra Quan 
điểm của mình. Quan điểm của bạn nên tập trung vào những ngƣời sử dụng cụ 
thể, cũng nhƣ những nhận định và nhu cầu bạn phát hiện ở bƣớc Đồng cảm.   



 

POV Madlib 
 

 



Tại sao sử dụng POV madlib: 

POV là phƣơng pháp giúp bạn xây dựng thách thức thiết kế thành một 
ý tƣởng khả thi. Một POV madlib sẽ cung cấp cho bạn một bộ khung 
để phát triển POV. Một POV tốt sẽ giúp bạn tƣởng tƣợng theo phong 
cách trực tiếp bằng cách tạo câu hỏi How-Might-We (HMW) dựa trên 
POV của bạn (xem “Hỗ trợ Tƣ duy”). Quan trọng nhất, POV giúp bạn 
lƣu giữ tầm nhìn về thiết kế - trách nhiệm và cơ hội với tƣ cách là một 
nhà thiết kế để phát hiện và kết nối các thách thức với nhau. 







Tƣởng tƣợng là LÀ GÌ: 

Tƣởng tƣợng là một phần trong quy trình thiết kế nhằm tạo ra những lựa chọn 
thiết kế triệt để. Nó đại diện cho quy trình “phát triển rộng rãi” các khái niệm và 
kết quả - đó là phƣơng pháp “dàn trải” chứ không phải “tập trung”. Mục đích của 
sự tƣởng tƣợng là khám phá quy mô giải pháp, cả về số lƣợng lẫn sự đa dạng các 
ý tƣởng. Từ quỹ ý tƣởng này, bạn có thể xây dựng mẫu để kiểm nghiệm với 
ngƣời sử dụng. 



Một cuộc đối thoại một lần  Khuyến khích các ý tƣởng điên rồ 

Thiên về số lƣợng   Có tầm nhìn 

Chủ đề     Giữ vững chủ đề 

Xây dựng trên ý tƣởng của ngƣời khác  Hạn chế phán xét – Không Block 

 

TẠI SAO phải phác thảo ý tƣởng 

Phác thảo ý tƣởng (brainstorming) là phƣơng cách hiệu quả giúp bạn nảy 
sinh nhiều ý tƣởng mà bạn không thể có nếu chỉ ngồi đó với cây bút và tờ 
giấy. Mục đích của brainstorming nhằm giúp bạn thúc đẩy sự tƣ duy tập thể 
bằng cách phối hợp với nhau, lắng nghe lẫn nhau và xây dựng dựa trên ý 
tƣởng của nhau. Việc brainstorm là một khoảng thời gian riêng biệt nhằm 
kích thích phần sáng tạo của não và giảm đi phần đánh giá, phán xét. 
Brainstorming có thể đƣợc dùng xuyên suốt quá trình thiết kế - không chỉ 
riêng phần tìm giải pháp mà còn vào bất cứ lúc nào bạn cần ý tƣởng ví dụ 
nhƣ lên kế hoạch thực hiện phƣơng pháp đồng cảm ở đâu, suy nghĩ về dịch 
vụ và sản phẩm liên quan đến dự án của bạn. 



TẠI SAO lựa chọn brainstorm lại quan trọng? 

Brainstorm có thể đem đến cho bạn rất nhiều ý tƣởng mang phạm 

vi rộng.  Giờ chúng ta cùng đi thu hoạch ý tƣởng để chúng không 

chỉ nằm im trên tấm bảng kia. Việc thu hoạch là sự thu thập các ý 

tƣởng nhƣng việc tƣởng tƣợng các giải pháp thiết kế lại là sự lựa 

chọn các ý tƣởng đó theo cách nào. Hãy đƣa ra một loạt các ý 

tƣởng để bạn có thể có nhiều giải pháp lựa chọn, đừng chỉ dựa vào 

sự lựa chọn an toàn! 



Đồng cảm – Định nghĩa – Tƣởng tƣợng 

  


