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คูมือเลมที่ 14
การตรวจสอบ INSPECTION

กลาวนํ า
ภาระหนาที่ที่สํ าคัญอยางยิ่งของบริษัทคือนํ าผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของลูกคาเขาสูตลาด พนักงานทุกคนควร
ผนึกความพยายามในการแสดงความรับผิดชอบตอการนํ าผลิตภัณฑเขาสูตลาด ในการนี้ ฝายประกนัคณุภาพควรมบีทบาทน ําใน
การรวบรวมและวเิคราะหสารสนเทศดานการตลาด จดัการกบัขอรองเรยีนของลกูคาทนัท ี จดัท ําระบบส ําหรบัปองกนัปญหาไมให
เกดิซํ ้า และระบบส ําหรบัด ําเนนิการกบัผลิตภณัฑบกพรอง ฝายนี้มีหนาที่อธิบายหลักการในการตรวจและทดสอบ ควบคุมบันทึก
การตรวจสอบ ดูแลความเปนไปตามเกณฑกํ าหนดอยางทั่วถึง ใหการศึกษาและฝกอบรม จัดการกับผลิตภัณฑบกพรองและ
บันทึก การตรวจและทดสอบผลิตภัณฑใหมหรือผลิตภัณฑที่แกไขมีความสํ าคัญมาก เพราะผลิตภัณฑเหลานี้มีโอกาสมากที่จะมี
ปญหา จึงตองมีการตรวจสอบอยางทั่วถึง ฝายนี้ยังรับผิดชอบตอการดํ าเนินการกับขอมูลเกี่ยวกับขอบกพรองและขอผิดพลาด
จากตลาดและขอรองเรียนจากลูกคาอยางรวดเร็วและแมนยํ า วิเคราะหหาสาเหตุและปอนกลับไปยังผูเกี่ยวของเพื่อปองกันไมให
เกิดซํ้ า

การตรวจสอบและบันทึกตรวจสอบ
[1] การเตรียมตารางคุณภาพ
เพื่อจัดเตรียมผลิตภัณฑสํ าหรับทบทวนคุณภาพ จัดทํ ารายการคุณลักษณะเฉพาะดานคุณภาพของผลิตภัณฑตามที่ผูใชตองการ 
ตอจากนั้นเลือกและตรวจสอบหัวขอที่เกี่ยวของกับแตละคุณลักษณะเฉพาะดานคุณภาพ โดยการทดสอบตามหัวขอตรวจสอบ ผู
ตรวจสอบจะสามารถประเมินไดวาคุณลักษณะเฉพาะดานคุณภาพเปนที่ยอมรับหรือไม ตารางขางลางเปนตัวอยางสํ าหรับเส้ือ
สตรี

รายการตรวจสอบ

ลักษณะเฉพาะ

ตรวจสอบลักษณะ
ภายนอก

ตรวจสอบความ
แข็งแรงโดยการยืด

ตรวจสอบความ
แข็งแรงของตะเข็บ

ตรวจสอบอัตรา
การหด

ลักษณะภายนอก
ความแข็งแรงของผา
ความแข็งแรงของตะเข็บ
ไมหดเมื่อซัก
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[2] กํ าหนดมาตรฐานการตรวจสอบ
มาตรฐานการตรวจสอบทุกรายการที่สะทอนถึงความตองการของลูกคาในทุกประเภทผลิตภัณฑตองไดรับการกํ าหนด ซึ่ง
ประกอบดวย
1)  การตรวจสอบเมื่อรับของ ดํ าเนินการเมื่อรับวัสดุและชิ้นสวน
2)  การตรวจสอบระหวางผลิตดํ าเนินการในกระบวนการ
3)  การตรวจขั้นสุดทาย ดํ าเนินการหลังจากผานทุกกระบวนการแลว
4)  การตรวจสอบเพื่อการสงมอบ ดํ าเนินการเมื่อมีการสงผลิตภัณฑสํ าเร็จรูป บางครั้งอาจตรวจในเวลา

เดียวกันกับการตรวจสอบขั้นสุดทาย
มาตรฐานการตรวจสอบเหลานี้ทั้งหมดตองระบุหัวขอตรวจสอบ วิธีการชักตัวอยางสํ าหรับแตละหัวขอตรวจสอบ คามาตรฐาน วิธี
การตรวจสอบ และในขอ 2) ถึง ขอ 4) ขางตน ใหระบุวิธีการดํ าเนินการกับผลิตภัณฑบกพรองไวดวย

[3] ความชัดเจนของรายการที่ตองตรวจและทดสอบ
มีความสํ าคัญอยางยิ่งในการกํ าหนดวิธีการตรวจสอบและรายการตรวจสอบที่จํ าเปนสํ าหรับการประกันคุณภาพสํ าหรับทุก
ผลิตภัณฑ ควรเปนรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑซึ่งผูใชเห็นวาสํ าคัญ หากมีการตรวจสอบมากรายการเกินไป 
ก็จะทํ าใหตนทุนเพิ่ม แตหากไมไดตรวจสอบรายการสํ าคัญอาจทํ าใหขอบกพรองรายแรงไมไดรับการเอาใจใส  ตวัอยางตอไปนี้
เปนรายการทดสอบและตรวจสอบความคงทนของสผีาสํ าหรับเส้ือสตรี
1)  คงทนตอแสงแดด
2)  คงทนตอการซัก
3)  คงทนตอการขัดถู
4)  คงทนตอเหงื่อ
5)  อัตราหดตัวจากการซัก
6)  ความแข็งแรงตอการยืด
7)  ลักษณะภายนอก เชน รอยตํ าหนิ รอยดาง การยอม

[4] การจัดทํ าเอกสารวิธีการตรวจและการทดสอบที่ชัดเจน
เพื่อลดความแตกตางของผลการตรวจและทดสอบและเกณฑตัดสินซึ่งเกิดจากการตรวจและทดสอบใน เวลา สถานที่ เครื่องมือที่
ตางกัน หรือมีการเปลี่ยนพนักงาน ใหเหลือนอยที่สุด ใหกํ าหนดสิ่งเหลานี้ใหชัดเจน
1)  ชวงเวลาที่ตรวจสอบ : รุนของผลิตภัณฑตองประกอบดวยผลิตภัณฑจากวัตถุดิบรุนเดียวกัน ผลิตอยางตอ

เนื่องจากสายการผลิตเดียวกัน และในวันเดียวกัน
2)  สถานที่ตรวจสอบ : ในพื้นที่ซึ่งเหมาะสมที่ไดกํ าหนดไวแลว
3)  วิธีการชักตัวอยาง : ชักตัวอยางโดยสุมจากรุนเดียวกันตามลํ าดับหมายเลขที่กํ าหนดในตารางการชักตัว

อยางแบบสุม
4)  จ ํานวนตวัอยางและเกณฑตัดสนิ : n = 30 c = 1 (หากพบของบกพรอง 1 ตัว หรือไมพบ ถอืวาผลติภณัฑรุน

นั้นรับได)
5)  การดํ าเนินการกับผลิตภัณฑบกพรอง : ผลิตภัณฑบกพรองใหซอม หรือใหทิ้ง
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[5] การเก็บบันทึกการตรวจสอบ
ควรเก็บรักษาบันทึกผลการตรวจสอบ โดยทั่วไปตองเก็บไว 3 ถึง 5 ป ดังนั้นกระบวนการสามารถประเมินและปรบัปรุงได และผลติ
ภณัฑทีน่ ําไปใชในอดตีสามารถสอบกลบัได การบนัทกึขอมูลการตรวจสอบมคีวามแตกตางกัน โดยทั่วไปประกอบดวยรายละเอียด
ตาง ๆ  ดังนี้ วันที่ เวลาและสถานที่ที่ตรวจสอบ ชื่อผูตรวจสอบ ประวัติของผลิตภัณฑที่ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ การจัด
เก็บบันทึกตองงายตอการนํ าออกมาใช

มาตรการบังคับใชมาตรฐานการตรวจและการทดสอบ
[6] วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจและการทดสอบ
มีเพียงผูที่มความรูอยางเพียงพอและผานการฝกอบรมเทานั้นจึงจะไดรับมอบหมายใหเปนผูตรวจและผูทดสอบ ผูตรวจและผู
ทดสอบตองจบการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตรจากโรงเรียนอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ทํ างานเปนผูชวย
ไมนอยกวา 2 ป  และไดรับแตงตั้งจากบริษัท ผูชวยผูตรวจและผูทดสอบตองสํ าเรจ็หลักสูตรคลายกนั และไดรับการแตงตัง้จาก
บริษทั ตองท ํางานภายใตการควบคมุของผูตรวจและผูทดสอบ

[7] ระบบการตรวจติดตามการตรวจและการทดสอบ
ผูรับผิดชอบในการตรวจและการทดสอบควรท ําการตรวจสอบสถานะของการปฏบัิติการเปนระยะๆ เพือ่ใหแนใจวา
การตรวจและการทดสอบเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งตองตรวจสอบทั้งเอกสาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานจริง 
และใหขอแนะนํ าหรือส่ังการใหมีการแกไขวิธีปฏิบัติงานอยางเหมาะสม การปฏิบัติการแกไขดังกลาวจะตอง
ดํ าเนินการทันที แตควรมีการกํ าหนดขั้นตอนการรับเร่ืองรองเรียนที่เรียกรองใหดํ าเนินการแกไข

[8] การศึกษาและการฝกอบรมดานการตรวจและการทดสอบ
ผูตรวจและผูทดสอบควรตองมทีกัษะและความรูเฉพาะทาง รวมทั้งความสามารถในการตัดสินดวยความยุติธรรม เพื่อฝกอบรม
บุคลากร กํ าหนดหลักสูตรโดยใหครอบคลุมความรูดานเคมี และฟสิคส วิธีการใชเครื่องมือ วิธีการเก็บขอมูล วิธีการตรวจสอบ 
และวิธีการตัดสินใจเพื่อการยอมรับ กํ าหนดมาตรฐานการใหวุฒิบัตร รวมทั้งประสบการณในการทํ างาน และรับรองผูมีคุณสมบัติ 
ใหการฝกอบรมผูตรวจและผูทดสอบอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนผูตามทันการพัฒนาลาสุดอยูเสมอ ใหพิจารณากํ าหนดการเกษียณ
อายุ หากการตรวจดวยประสาทสัมผัส (sensory inspection) มีความสํ าคัญตองานที่ทํ า

[9] รายการบกพรองที่เกิดขึ้นบอย และการแกไขที่เกี่ยวของ
ฝายประกันคุณภาพทํ าการวิเคราะหผลการตรวจสอบ จัดพิมพรายการขอบกพรองที่เกิดทุก ๆ 6 เดือน และใหคํ าแนะนํ าฝายออก
แบบ และฝายผลิต และหนวยงานอื่น ๆ เพื่อใหดํ าเนินการปรับปรุงแกไข ฝายตาง ๆ ขางตนจดัตัง้ทมีงานเพือ่ปรับปรุง ก ําหนดเปา
หมาย และพยายามด ําเนนิการปรบัปรุงภายในเวลาทีก่ ําหนดไว และรายงานผลใหผูจัดการฝายประกันคุณภาพ และฝายผลิตทราบ 
บทบาทของผูตรวจสอบคือจัดใหมีขอมูลเพื่อปรับปรุงดวยความเปนกลาง พวกเขาตองไมใหคํ าแนะนํ าแกฝายใด
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[10] การวิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑบกพรองจากการตรวจสอบขั้นสุดทาย
ขอมูลผลิตภัณฑบกพรองที่ไดจากการตรวจสอบขั้นสุดทายคือขอมูลที่มีคุณคามาก ควรมีระบบซึ่งทํ าใหมีการสง
ผานขอมลูเหลานีไ้ปยงัฝายออกแบบ และฝายผลติใชในแผนงานในอนาคต ตัวอยางเชน ฝายตรวจสอบรายงานผล
ไปยังฝายประกันคุณภาพเพื่อทํ าการวิเคราะห และสงขอสรุปไปยังผูอํ านวยการโรงงานและไปยังฝายออกแบบ
และฝายผลติ ทัง้สองฝายพยายามใชสารสนเทศนีเ้พือ่ปรับปรุงคณุภาพ และรายงานกลบัไปยงัฝายประกนัคณุภาพ

การปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจและการทดสอบและการบันทึก
[11] มาตรฐานในการเตรียมมาตรฐานของการตรวจและการทดสอบ
ตองมมีาตรฐานซงึก ําหนดขัน้ตอนในการจดัท ําและทบทวนมาตรฐานส ําหรบัการทดสอบและตรวจสอบ มาตรฐาน
นี้ควรกํ าหนด
1) วัน เดือน ป ในการจัดทํ าและทบทวน
2) ชื่อหนวยงานที่ออกมาตรฐานการตรวจสอบ
3) แบบบันทึกผล
4) ขอบเขตของการนํ าไปใช
5) ความหมายของคํ าตาง ๆ
6) มาตรฐานที่ใชอางอิง
7) หัวขอการตรวจสอบ
8) วิธีการตรวจสอบ
9) คามาตรฐาน
10) การกํ าหนดรุน และวิธีการสุมตรวจ
11) วิธีการตรวจและการทดสอบตัวอยาง เกณฑการตัดสิน

ตัวอยางเชน ฝายทีรั่บผิดชอบเสนอรางขอก ําหนดมาตรฐานการตรวจและการทดสอบ ตอจากนัน้ใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพื่อทบทวน แลวเสนอขออนุมัติจากผูอํ านวยการโรงงาน

[12] การเตรียมมาตรฐานการตรวจสอบสํ าหรับทุกผลิตภัณฑ
เตรียมมาตรฐานการตรวจและการทดสอบ สํ าหรับทุกแบบและทุกผลิตภัณฑ จํ าแนกผลิตภัณฑ และชนิดของ
ผลิตภณัฑในรูปแบบทีง่ายตอการปฏบัิติตาม และเชื่อมโยงมาตรฐานวิธีการตรวจสอบเขากับชนิดของผลิตภัณฑ
หากชนดิของผลติภณัฑไมแยกใหชดัเจน จะท ําใหเกดิความยงุยาก วธิทีีดี่ทีสุ่ดในการแกไขปญหาคอืจดัท ําตาราง
เปรียบเทียบโดยใช MATRIX

[13] การบันทึกผลการตรวจสอบ
การตรวจสอบเพื่อการยอมรับ การตรวจสอบระหวางผลิต และการตรวจสอบขั้นสุดทายควรไดรับการบันทึกตาม
ชวงระยะเวลาที่กํ าหนด โดยแยกชนิดและกระบวนการผลิต บันทึกเหลานี้ประกอบดวยสารสนเทศเกี่ยวกับการ
พิจารณา และการตรวจสอบดังตอไปนี้
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1) ผูรับผิดชอบ
2) ผลิตภัณฑ
3) เวลา วันที่ และสถานที่
4) ผลการตรวจสอบ
5) สัดสวนของผลิตภัณฑบกพรอง รายการของบกพรองและสภาพการณขณะที่เกิดขอบกพรอง
6) ขนาดรุน
ขอมูลที่ไดจากการเก็บตามชวงระยะเวลาที่กํ าหนด เปนขาวสารที่สมบูรณและเหมาะสมที่จะแปลงเปนตาราง
ควบคุม ตามหลักการวิเคราะหทางสถิติ

[14] บันทึกมาตรการแกไขผลิตภัณฑบกพรอง
เพื่อใหมีบันทึกเกี่ยวกับมาตรการแกไขผลิตภัณฑบกพรอง โดยบันทึกขอบกพรองที่เกิดขึ้น สถานที่ ชื่อของ
กระบวนการ วิธีการแกไข เหตุผลในการแกไข การยืนยันผล และรายละเอียดของมาตรฐาน บันทึกเหลานี้เปนขอ
มูลอางอิงที่มีคาสํ าหรับแนวทางในการแกปญหาขอบกพรองในอนาคต บันทึกนี้ตองเก็บไวตามระยะเวลาที่
กํ าหนด

[15] การเก็บรักษาบันทึก
บันทกึตางๆ ควรเกบ็ในสถานทีป่ลอดภยั มกีารปองกนัเอกสารจากลม ฝน แสงแดด สัตวท ําลาย และการถกูขโมย
ระบบการจัดเก็บควรทํ าใหสามารถคนหาไดงาย เปนการดีหากใช COMPUTER คนหา

วธีิการตรวจสอบผลติภณัฑใหมและผลติภณัฑทีป่รบัปรงุ และเพือ่ใหเปนไปตามความตองการ
ของลูกคา
[16] การตรวจสอบผลิตภัณฑใหมและผลิตภัณฑที่ปรับปรุง
ผลิตภัณฑใหม ตองตรวจดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ เนื่องจากมีขอมูลดานคุณภาพกอนหนานั้นนอยมาก 
ลักษณะภายนอกและการใชงานควรไดรับการใสใจเปนพิเศษ ควรเพิ่มรายการตรวจสอบและจํ านวนตัวอยาง 
การตรวจสอบเพื่อการยอมรับสํ าหรับรายการเหลานี้ควรแตกตางจากที่ใชสํ าหรับการซื้อซํ้ า

[17] ระเบียบการจัดการกับตัวอยางระบุขอบเขต
ตัวอยางระบุขอบเขตใชเพื่อสรางความเชื่อมั่นวาการตัดสินของผูตรวจสอบยังคงคงที่ในการตรวจสอบโดยใช
ประสาทสมัผัส (กลิน่ รส สี และสมัผัส) โดยน ําผลติภณัฑทีต่รวจสอบเปรยีบเทยีบกบัตัวอยางระบขุอบเขต ตัวอยาง
ระบุขอบเขตควรทํ าจากวัสดุที่คงทนตอการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา
เกี่ยวกับตัวอยางสีระบุขอบเขต โดยทั่วไปใหทํ าตัวอยางสีระบุขอบเขตไวเปนมาตรฐาน 1 ชิ้น (เก็บไว) และทํ าอีก 2 ชิ้น หรือมาก
กวา เพื่อนํ าไปใชในการตรวจสอบในที่ตาง ๆ ตัวอยางระบุขอบเขตมาตรฐาน จะใชเปรียบเทียบกับตัวอยางมาตรฐาน ตองเก็บไม
ใหถูกแสงแดดโดยตรง ไมใหมีความชื้นเกิน  ตองเปลี่ยนทุกปสํ าหรับตัวอยางที่ใชตรวจสอบ และเปลี่ยนใหมทุก ๆ 3 ปสํ าหรับตัว
อยางมาตรฐาน
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[18] การฝกอบรมทักษะในการตรวจโดยใชประสาทสัมผัส
จดัใหมกีารฝกอบรมทกัษะการตรวจสอบโดยใชประสาทสมัผัสสํ าหรบัผูตรวจสอบซึง่ตองใชประสาทรบัรูทัง้ 5 เพือ่
การเห็น รับรส รับกลิ่น สัมผัส และการไดยิน การฝกอบรมนี้ควรทํ าเปนระยะๆ อยางตอเนื่องภายหลังจากที่ไดรับ
ใบวุฒิบัตร อายุของผูตรวจตองมีการจํ ากัดวาตองไมเกิน ผูตรวจสอบที่มีประสบการณควรกํ าหนดใหใชตัว
อยางกํ าหนดขอบเขตเพื่อกระตุนประสาทสัมผัสกอนดํ าเนินการตรวจสอบ

[19] ระบบการตรวจสอบที่ใหความสํ าคัญกับลูกคา
มาตรฐานการทดสอบและตรวจสอบมักตองพิจารณาวาอะไรคือความตองการของลูกคา นํ าผลการวิจัยตลาดและขอรองเรียน
ของลูกคาเขามาพิจารณาดวยในขณะที่กํ าหนดมาตรฐาน หากพบวามาตรฐานที่มีอยูแตกตางไปจากความตองการของลูกคา ให
แกไขทันที
ผลิตภัณฑที่ส่ังพิเศษ ตองยอมใหลูกคามีสวนรวมในการจัดทํ ารางมาตรฐานที่แกไขดวย

[20] ระบบการจัดการกับผลิตภัณฑที่ไมผานการตรวจสอบ
มักจะมีความเสี่ยงที่จะพบวาผลิตภัณฑบกพรองปะปนไปกับผลิตภัณฑที่ผานการยอมรับ และรุนที่บกพรองถูก
นํ าไปตรวจสอบโดยยังไมไดผานการปฏิบัติการแกไข
สํ าหรบัรุนทีไ่มไดรับการยอมรบั แยกผลติภณัฑบกพรองแลวใหตรวจสอบใหมเชนเดยีวกบัผลิตภณัฑใหม ติดปาย
สํ าหรับชิ้นที่บกพรองเพื่อสงกลับไปทํ าใหมหรือซอมแซม ขจัดชิ้นที่ไมสามารถทํ าใหม ดํ าเนินการตรวจสอบอีก
คร้ังหลังการแกไข

ขอมูลขอบกพรองปอนกลับจากตลาดและการปรับปรุงวิธีการตรวจสอบ
[21] การรวบรวมขอมูลจากตลาด และผลกระทบจากการตรวจสอบและแกไข
สารสนเทศดานการตลาดตองถูกตองและผนึกเขากับการออกแบบผลิตภัณฑ และมาตรฐานการทดสอบและ
ตรวจสอบ ตองมรีะเบยีบส ําหรบับังคบัใชเชน การก ําหนดวตัถปุระสงคของการวจิยั ตลาดทีจ่ะท ําการวจิยั  วธิกีาร
สุมตัวอยาง และวิธีการวิเคราะหขอมูล โดยทั่วไปบริษัทมีการจัดตั้งฝายหรือแผนกพิเศษ เพื่อทํ าการวิจัยตลาด 
ฝายนี้อาจจะทํ าการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยไดรับความเห็นชอบจากฝายผลิต ฝายประกันคุณภาพ 
ฝายเทคนิค และ ฝายตรวจสอบ โดยกํ าหนดคามาตรฐานสํ าหรับผลิตภัณฑแตละตัว

[22] การวิเคราะหรายการที่เสียและนํ าขอมูลปอนกลับไปฝายออกแบบและฝายผลิต
บริษัทควรรูถึงขอบกพรองใดๆ ที่เกิดกับผลิตภัณฑอยูเสมอภายหลังจากผลิตภัณฑนั้นเขาสูตลาด จัดทํ าระบบที่
ทํ าใหบริษัทสามารถไดรับสารสนเทศอยางรวดเร็วและถูกตอง ระบบหนึ่งคือฝายบริการลูกคาหรือซอมแซมบันทึก
รายละเอียดผลิตภัณฑเสียที่ลูกคานํ ามาซอม รวบรวมขอมูลทุกสิ้นเดือน สงขอมูลที่คนพบใหกับฝายประกันคุณ
ภาพ ฝายประกันคุณภาพรายงานผลวิเคราะหใหกับฝายออกแบบ ฝายเทคนิค และฝายผลิตในที่ประชุมการ
ประกันคุณภาพ ปกติฝายเทคนิคจะเปนผูนํ าในการวิเคราะหขอบกพรอง และฝายออกแบบและฝายผลิตจะเปนผู
นํ าผลวิเคราะหไปประยุกตใช
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[23] ระบบการแกไขขอรองเรียนจากตลาด
ขอรองเรียนจากลูกคาควรไดรับการดํ าเนินการแกไขอยางรวดเร็วและปองกันการรองเรียนไมใหเกิดซํ้ า กํ าหนดให
มฝีายรบัผิดชอบการรองเรยีน และก ําหนดขัน้ตอนการแกไขขอรองใหก ําหนดวาฝายใดควรสนองตอบขอรองเรยีน จะ
ดํ าเนินการแกไขอยางไร ฝายไหนจะเปนผูออกรายงานการรองเรียน และฝายไหนเปนผูปฏิบัติการแกไข  ระบุส่ิง
เหลานีใ้นระเบยีบปฏบัิติ และสรางระบบเพือ่เพิม่ความเขมแขง็ ส่ิงทีสํ่ าคญัทีสุ่ดในการด ําเนนิการกบัขอรองเรยีนคือ
การใหคํ าอธิบายที่สมเหตุผลและการชดเชยคาเสียหายแกลูกคา

[24] ขอมูลจากตลาดและการปรับปรุงวิธีการตรวจสอบ
บริษทัจะตองรูอยูเสมอวาลกูคาอยากไดอะไร และใชสารสนเทศนีใ้นการทบทวนและแกไขวธิกีารตรวจสอบ ตัวอยาง
เชน เมื่อฝายประกันคุณภาพเรียนรูจากขอมูลการตลาดวาวิธีการตรวจสอบไมเหมาะสม ก็จะเรียกประชุมซึ่ง
ประกอบดวยฝายออกแบบและพฒันา ฝายเทคนคิ และฝายทดสอบและตรวจสอบ เพือ่หารอืในการแกไขวธิกีาร
เหลานี้ ที่ประชุมตัดสินวาสามารถดํ าเนินการอะไรไดบาง

[25] แบบฟอรมสํ าหรับเก็บขอมูลและการใชขอมูล
ขอมูลที่ไดรับควรรายงานใหฝายที่ตองการ จัดตั้งระบบพรอมดวยกํ าหนดแบบฟอรมและเสนทางการรายงาน เพื่อใหสามารถรวบ
รวมขอมูลอยางรวดเร็วและจัดใหมีการใชขอมูลอยางเหมาะสม สารสนเทศที่ควรบันทึกประกอบดวย ผลการตรวจสอบ ผลการ
ตรวจติดตามภายใน รายงานขอรองเรียน สารสนเทศดานการตลาด และการเคลื่อนไหวของคูแขง
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