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Nội dung học phần
Giới thiệu về đánh giá cảm quan trong
quản lý chất lượng

Phát triển chương trình QLCL bằng
cảm quan

Descriptive specification (DS) method 

Difference from control, In/Out, Quality 
grading/rating, các phép thử phân biệt

Thống kê xử lý số liệu



Giáo trình và sách tham khảo 

Chương 16



Tài liệu tham khảo



To know more 

ASTM MNL14. The Role of  Sensory Analysis in Quality Control, 1992

Stone H. and Sidel J. L.  (2004) Sensory Evaluation Practices, 3rd edition, Elsevier Inc.

Etaio, I., Albisu, M., Ojeda, M., Gil, P. F., Salmerón, J., & Pérez Elortondo, F. J. (2010). Sensory
quality control for food certification: A case study on wine. Method development. Food Control, 21 , 
533–541.

Hough, G.(2010). Sensory shelf life estimation of  Food product. CRC Press.
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Kiểm tra đánh giá
Chuyên cần: đảm bảo tham dự lớp tối thiểu 80%

Bài tập trên lớp

Bài tập nhóm

Kiểm tra giữa kì

Kiểm tra cuối kì

Policy: không trung thực trong kiểm tra đánh giá nếu phát hiện sẽ bị điểm 0 



Chuẩn đầu ra môn học

1 Phát triển được chương trình QLCL bằng cảm quan 

2 Ứng dụng được các phương pháp kiểm soát chất lượng 
bằng cảm quan để giải quyết một vấn đề cụ thể về đảm bảo 
chất lượng

3 Xử lý được số liệu về chất lượng sản phẩm thu thập bằng 
các công cụ cảm quan

4 Viết báo cáo theo định dạng công nghiệp



Chương 1: Giới thiệu về đánh giá
cảm quan trong quản lý chất lượng

Source: Munoz, A. M. (Ed.). (2013). Sensory evaluation in quality control. Springer Science & 
Business Media.



Đánh giá cảm quan là gì?  (review)
“Sensory evaluation has been defined 
as a scientific method used to evoke, 
measure, analyze, and interpret those 
responses to products as perceived 
through the senses of sight, smell, 
touch, taste and hearing.”



What is sensory evaluation?

Sensory evaluation is a scientific method that uses human senses to evaluate the quality of foods 
and materials.
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Why using sensory evaluation?

Sensory
evaluationPackaging

R&D

Quality
control

Marketing



Checking raw ingredient and end product
quality
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Can I change my raw ingredients without changing the quality of my
product?

How to standardize the quality of my product?

How long can this product be stored before the sensory quality
noticeably changes?
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Which test to use?

031 579 261

Which one is the odd one?
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Which test to use?
Sensory
evaluation

brightness

Not at all Very much

sweet

salty

vanilla

burned

dry

brittle

hard
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Which test to use?

Sensory
evaluation

1     2      3     4      5      6     7      8     9     10

LikeDislike



How to do Sensory 
evaluation?

o Blind tasting

o Independence of responses

o Controlled conditions
◦ Testing room
◦ Presentation order
◦ Testing protocol
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Định nghĩa về chất lượng (unidimensional 
nature)
Định nghĩa

The totality of features and characteristics of a product or service that bear on its ability 
to satisfy given needs

Fitness for use

Conformance to requirements 

The degree to which product characteristics conform to the requirements placed upon 
that product, including reliability, maintainability and safety 

The degree to which a product or service is fit for the specified use 



The consumer input in the definition of 
quality

vThe consumer’s input is required to determine the product’s 
quality parameters.

vIt is the consumer’s perception that underlies his or her 
assessment of quality.

vThe consumer’s perception of quality cannot be predicted.

vA complete study is required, to fully understand consumer 
perceptions.

vProducts and services consist of a variety of perceivable 
characteristics; therefore, it is important to determine which 
characteristics are important to consumers, in order to define 
quality.



The multidimensional nature of quality



An example



Steve Jobs on Quality
(People) form their opinions on quality from their 
own experience with the products, or the services. And so 
one can spend enormous amounts of money on quality. One 
can win every quality award there is. And yet, if your 
products don't live up to it, customers will not keep that 
opinion for long in their minds. 

And so I think where we have to start is with our 
products and our services. Not with our marketing 
department. And we need to get back to the basics and go 
improve our products and services.

Quality isn't just the product or the service; it's having the 
right product.

December 19, 1991



Duy trì chất lượng sản phẩm

vProduct consistency

vThe importance of “doing it right every time instead of just doing it 
right the first time”.

vQuality Control and Quality Assurance are responsible for 
establishing a system that assures the product's consistency. 



Quality Control 
(QC) and 
Quality 
Assurance (QA)

Quality Control and Quality Assurance 
programs are established within the 
organization.
◦ To pursue and maintain the product’s quality

Quality Assurance:

“the planned ro systematic actions necessary 
to provide adequate confidence that a product 
or service will satisfy given needs”

It sets the policies, systems, programs and 
procedures to be carried out by QC.



Quality control

An operation closely aligned to the manufacturing process, 
implements the quality specifications of raw materials, 
intermediate and finished products as established by QA, 
carries out operational techniques and the activities 
sustain quality of a product or service (ASTM, 1992)





Do many 
companies have 
the QC/Sensory 
Quality System?



What is Sensory Quality System? 

Sensory Quality System: 
◦ An effective program to maintain product quality in an international environment 

for a global food company.  
◦ To satisfy the demands of  industrial customers requiring quality control on their 

products and be optimized to meet other business demands
◦ To provide assurance of  product quality across multiple plants and multiple 

companies
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Why do we need Sensory Quality 
System? 

Challenge and Paradox: 

◦ Production automation vs. Staff  numbers and 
Time availability.

◦ Contracted vs. on-site 
◦ Commonality (R&D) vs. Adaptability (QC)
◦ Need to define tolerance limits on a sensory basis: 

What is acceptable quality for a consumer?
◦ …
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Principles and objectives of a SQS  

Deviation from expected quality is kept within 
an acceptable tolerance.
◦Terminology issues: vague, 
confusing,…  
◦Relevance and priority of  sensory 
attributes:  
◦ Characteristics affects consumer’ acceptance
◦ Characteristics of  internal importance for business issues
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Key elements of SQS 
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Chương trình chất lượng cảm quan bao gồm
các quy trình sau:

1. Thiết lập các thông số kỹ thuật cảm quan;

2. Huấn luyện và vận hành một hội đồng cảm quan;

3. Phát triển một hệ thống để đánh giá sự phù hợp dựa trên các đặc điểm cảm quan; 

4. Phát triển một chương trình để theo dõi và cải thiện hội đồng cảm quan



Ưu thế của các phương pháp cảm quan trong
chương trình QLCL
vĐo đạc trực tiếp các đặc tính cảm nhận được từ sản phẩm

vCung cấp thông tin giúp hiểu được các phản ứng của người tiêu dùng

vĐo đạc được các hiệu ứng tương tác về cảm nhận

vCung cấp được các đo đạc ‘tích hợp’ thu nhận từ giác quan con người đối lập với các đo đạc
“rời rạc” của thiết bị máy móc



Khó khăn
vThời gian

vChi phí

vTác động của các yếu tố môi trường và tâm trạng

vTác động của các yếu tố gây nhiễu

vCó nguy cơ thiếu chính xác

vSự mệt mỏi, hao mòn

vPhải giải quyết các vấn đề cá nhân như ốm đau, nghỉ việc, di chuyển, công tác, v.v.



Q&A



Bài tập nhóm

1. Trình bày lịch sử phát triển và ứng dụng chương trình QLCL bằng cảm quan

2. Giải thích các ưu thế của phương pháp cảm quan trong QLCL

3. Kết hợp cho ví dụ

Hình thức: powerpoint

Thời gian: 2 tuần

Gửi qua email phanthuyxuanuyen@iuh.edu.vn. 

Điểm đánh giá bao gồm: thiết kế ppt (2 điểm), nội dung cho 3 yêu cầu bên trên (7 
điểm), chính tả (1 điểm)


