คูมือเลมที่ 14
การตรวจสอบ INSPECTION
กลาวนํา
ภาระหนาที่ที่สําคัญอยางยิ่งของบริษัทคือนําผลิตภัณฑที่สอดคลองกับความตองการของลูกคาเขาสูตลาด พนักงานทุกคนควร
ผนึกความพยายามในการแสดงความรับผิดชอบตอการนําผลิตภัณฑเขาสูตลาด ในการนี้ ฝายประกันคุณภาพควรมีบทบาทนําใน
การรวบรวมและวิเคราะหสารสนเทศดานการตลาด จัดการกับขอรองเรียนของลูกคาทันที จัดทําระบบสําหรับปองกันปญหาไมให
เกิดซํา้ และระบบสําหรับดําเนินการกับผลิตภัณฑบกพรอง ฝายนี้มีหนาที่อธิบายหลักการในการตรวจและทดสอบ ควบคุมบันทึก
การตรวจสอบ ดูแลความเปนไปตามเกณฑกําหนดอยางทั่วถึง ใหการศึกษาและฝกอบรม จัดการกับผลิตภัณฑบกพรองและ
บันทึก การตรวจและทดสอบผลิตภัณฑใหมหรือผลิตภัณฑที่แกไขมีความสําคัญมาก เพราะผลิตภัณฑเหลานี้มีโอกาสมากที่จะมี
ปญหา จึงตองมีการตรวจสอบอยางทั่วถึง ฝายนี้ยังรับผิดชอบตอการดําเนินการกับขอมูลเกี่ยวกับขอบกพรองและขอผิดพลาด
จากตลาดและขอรองเรียนจากลูกคาอยางรวดเร็วและแมนยํา วิเคราะหหาสาเหตุและปอนกลับไปยังผูเกี่ยวของเพื่อปองกันไมให
เกิดซํ้า

การตรวจสอบและบันทึกตรวจสอบ
[1] การเตรียมตารางคุณภาพ
เพื่อจัดเตรียมผลิตภัณฑสําหรับทบทวนคุณภาพ จัดทํารายการคุณลักษณะเฉพาะดานคุณภาพของผลิตภัณฑตามที่ผูใชตองการ
ตอจากนั้นเลือกและตรวจสอบหัวขอที่เกี่ยวของกับแตละคุณลักษณะเฉพาะดานคุณภาพ โดยการทดสอบตามหัวขอตรวจสอบ ผู
ตรวจสอบจะสามารถประเมินไดวาคุณลักษณะเฉพาะดานคุณภาพเปนที่ยอมรับหรือไม ตารางขางลางเปนตัวอยางสําหรับเสื้อ
สตรี

รายการตรวจสอบ

ตรวจสอบลักษณะ ตรวจสอบความ ตรวจสอบความ ตรวจสอบอัตรา
ภายนอก
แข็งแรงโดยการยืด แข็งแรงของตะเข็บ การหด

ลักษณะเฉพาะ
ลักษณะภายนอก
ความแข็งแรงของผา
ความแข็งแรงของตะเข็บ
ไมหดเมื่อซัก
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[2] กําหนดมาตรฐานการตรวจสอบ
มาตรฐานการตรวจสอบทุกรายการที่สะทอนถึงความตองการของลูกคาในทุกประเภทผลิตภัณฑตองไดรับการกําหนด ซึ่ง
ประกอบดวย

1)
2)
3)
4)

การตรวจสอบเมื่อรับของ ดําเนินการเมื่อรับวัสดุและชิ้นสวน
การตรวจสอบระหวางผลิต ดําเนินการในกระบวนการ
การตรวจขั้นสุดทาย ดําเนินการหลังจากผานทุกกระบวนการแลว
การตรวจสอบเพื่อการสงมอบ ดําเนินการเมื่อมีการสงผลิตภัณฑสําเร็จรูป บางครั้งอาจตรวจในเวลา
เดียวกันกับการตรวจสอบขั้นสุดทาย

มาตรฐานการตรวจสอบเหลานี้ทั้งหมดตองระบุหัวขอตรวจสอบ วิธีการชักตัวอยางสําหรับแตละหัวขอตรวจสอบ คามาตรฐาน วิธี
การตรวจสอบ และในขอ 2) ถึง ขอ 4) ขางตน ใหระบุวิธีการดําเนินการกับผลิตภัณฑบกพรองไวดวย

[3] ความชัดเจนของรายการที่ตองตรวจและทดสอบ
มีความสํ าคัญอยางยิ่งในการกํ าหนดวิธีการตรวจสอบและรายการตรวจสอบที่จํ าเปนสํ าหรับการประกันคุณภาพสําหรับทุก
ผลิตภัณฑ ควรเปนรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑซึ่งผูใชเห็นวาสําคัญ หากมีการตรวจสอบมากรายการเกินไป
ก็จะทํ าใหตนทุนเพิ่ม แตหากไมไดตรวจสอบรายการสํ าคัญอาจทํ าใหขอ บกพรองรายแรงไมไดรบั การเอาใจใส ตัวอยางตอไปนี้
เปนรายการทดสอบและตรวจสอบความคงทนของสีผา สําหรับเสื้อสตรี

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

คงทนตอแสงแดด
คงทนตอการซัก
คงทนตอการขัดถู
คงทนตอเหงื่อ
อัตราหดตัวจากการซัก
ความแข็งแรงตอการยืด
ลักษณะภายนอก เชน รอยตําหนิ รอยดาง การยอม

[4] การจัดทําเอกสารวิธีการตรวจและการทดสอบที่ชัดเจน
เพื่อลดความแตกตางของผลการตรวจและทดสอบและเกณฑตัดสินซึ่งเกิดจากการตรวจและทดสอบใน เวลา สถานที่ เครื่องมือที่
ตางกัน หรือมีการเปลี่ยนพนักงาน ใหเหลือนอยที่สุด ใหกําหนดสิ่งเหลานี้ใหชัดเจน

1) ชวงเวลาที่ตรวจสอบ : รุนของผลิตภัณฑตองประกอบดวยผลิตภัณฑจากวัตถุดิบรุนเดียวกัน ผลิตอยางตอ
เนื่องจากสายการผลิตเดียวกัน และในวันเดียวกัน
2) สถานที่ตรวจสอบ : ในพื้นที่ซึ่งเหมาะสมที่ไดกําหนดไวแลว
3) วิธีการชักตัวอยาง : ชักตัวอยางโดยสุมจากรุนเดียวกันตามลําดับหมายเลขที่กําหนดในตารางการชักตัว
อยางแบบสุม
4) จํานวนตัวอยางและเกณฑตดั สิน : n = 30 c = 1 (หากพบของบกพรอง 1 ตัว หรือไมพบ ถือวาผลิตภัณฑรุน
นั้นรับได)
5) การดําเนินการกับผลิตภัณฑบกพรอง : ผลิตภัณฑบกพรองใหซอม หรือใหทิ้ง
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[5] การเก็บบันทึกการตรวจสอบ
ควรเก็บรักษาบันทึกผลการตรวจสอบ โดยทั่วไปตองเก็บไว 3 ถึง 5 ป ดังนั้นกระบวนการสามารถประเมินและปรับปรุงได และผลิต
ภัณฑทนี่ าไปใช
ํ
ในอดีตสามารถสอบกลับได การบันทึกขอมูลการตรวจสอบมีความแตกตางกัน โดยทั่วไปประกอบดวยรายละเอียด
ตาง ๆ ดังนี้ วันที่ เวลาและสถานที่ที่ตรวจสอบ ชื่อผูตรวจสอบ ประวัติของผลิตภัณฑที่ตรวจสอบ และผลการตรวจสอบ การจัด
เก็บบันทึกตองงายตอการนําออกมาใช

มาตรการบังคับใชมาตรฐานการตรวจและการทดสอบ
[6] วิธีปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจและการทดสอบ
มีเพียงผูที่มความรูอยางเพียงพอและผานการฝกอบรมเทานั้นจึงจะไดรับมอบหมายใหเปนผูตรวจและผูทดสอบ ผูตรวจและผู
ทดสอบตองจบการศึกษาทางดานวิทยาศาสตรหรือวิศวกรรมศาสตรจากโรงเรียนอาชีวศึกษาหรือมหาวิทยาลัย ทํางานเปนผูชวย
ไมนอยกวา 2 ป และไดรับแตงตั้งจากบริษัท ผูชวยผูตรวจและผูทดสอบตองสําเร็จหลักสูตรคลายกัน และไดรบั การแตงตัง้ จาก
บริษทั ตองทํางานภายใตการควบคุมของผูต รวจและผูท ดสอบ

[7] ระบบการตรวจติดตามการตรวจและการทดสอบ
ผูร บั ผิดชอบในการตรวจและการทดสอบควรทําการตรวจสอบสถานะของการปฏิบตั กิ ารเปนระยะๆ เพือ่ ใหแนใจวา
การตรวจและการทดสอบเปนไปตามมาตรฐาน ซึ่งตองตรวจสอบทั้งเอกสาร และตรวจสอบการปฏิบัติงานจริง
และใหขอแนะนําหรือสั่งการใหมีการแกไขวิธีปฏิบัติงานอยางเหมาะสม การปฏิบัติการแกไขดังกลาวจะตอง
ดําเนินการทันที แตควรมีการกําหนดขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียนที่เรียกรองใหดําเนินการแกไข

[8] การศึกษาและการฝกอบรมดานการตรวจและการทดสอบ
ผูต รวจและผูท ดสอบควรตองมีทกั ษะและความรูเฉพาะทาง รวมทั้งความสามารถในการตัดสินดวยความยุติธรรม เพื่อฝกอบรม
บุคลากร กําหนดหลักสูตรโดยใหครอบคลุมความรูดานเคมี และฟสิคส วิธีการใชเครื่องมือ วิธีการเก็บขอมูล วิธีการตรวจสอบ
และวิธีการตัดสินใจเพื่อการยอมรับ กําหนดมาตรฐานการใหวุฒิบัตร รวมทั้งประสบการณในการทํางาน และรับรองผูมีคุณสมบัติ
ใหการฝกอบรมผูตรวจและผูทดสอบอยางตอเนื่อง เพื่อใหเปนผูตามทันการพัฒนาลาสุดอยูเสมอ ใหพิจารณากําหนดการเกษียณ
อายุ หากการตรวจดวยประสาทสัมผัส (sensory inspection) มีความสําคัญตองานที่ทํา

[9] รายการบกพรองที่เกิดขึ้นบอย และการแกไขที่เกี่ยวของ
ฝายประกันคุณภาพทําการวิเคราะหผลการตรวจสอบ จัดพิมพรายการขอบกพรองที่เกิดทุก ๆ 6 เดือน และใหคําแนะนําฝายออก
แบบ และฝายผลิต และหนวยงานอื่น ๆ เพื่อใหดําเนินการปรับปรุงแกไข ฝายตาง ๆ ขางตนจัดตัง้ ทีมงานเพือ่ ปรับปรุง กําหนดเปา
หมาย และพยายามดําเนินการปรับปรุงภายในเวลาทีก่ าหนดไว
ํ
และรายงานผลใหผูจัดการฝายประกันคุณภาพ และฝายผลิตทราบ
บทบาทของผูตรวจสอบคือจัดใหมีขอมูลเพื่อปรับปรุงดวยความเปนกลาง พวกเขาตองไมใหคําแนะนําแกฝายใด
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[10] การวิเคราะหขอมูลผลิตภัณฑบกพรองจากการตรวจสอบขั้นสุดทาย
ขอมูลผลิตภัณฑบกพรองที่ไดจากการตรวจสอบขั้นสุดทายคือขอมูลที่มีคุณคามาก ควรมีระบบซึ่งทําใหมีการสง
ผานขอมูลเหลานีไ้ ปยังฝายออกแบบ และฝายผลิตใชในแผนงานในอนาคต ตัวอยางเชน ฝายตรวจสอบรายงานผล
ไปยังฝายประกันคุณภาพเพื่อทําการวิเคราะห และสงขอสรุปไปยังผูอํานวยการโรงงานและไปยังฝายออกแบบ
และฝายผลิต ทัง้ สองฝายพยายามใชสารสนเทศนีเ้ พือ่ ปรับปรุงคุณภาพ และรายงานกลับไปยังฝายประกันคุณภาพ

การปฏิบัติตามมาตรฐานการตรวจและการทดสอบและการบันทึก
[11] มาตรฐานในการเตรียมมาตรฐานของการตรวจและการทดสอบ
ตองมีมาตรฐานซึงกําหนดขัน้ ตอนในการจัดทําและทบทวนมาตรฐานสําหรับการทดสอบและตรวจสอบ มาตรฐาน
นี้ควรกําหนด
1) วัน เดือน ป ในการจัดทําและทบทวน
2) ชื่อหนวยงานที่ออกมาตรฐานการตรวจสอบ
3) แบบบันทึกผล
4) ขอบเขตของการนําไปใช
5) ความหมายของคําตาง ๆ
6) มาตรฐานที่ใชอางอิง
7) หัวขอการตรวจสอบ
8) วิธีการตรวจสอบ
9) คามาตรฐาน
10) การกําหนดรุน และวิธีการสุมตรวจ
11) วิธีการตรวจและการทดสอบตัวอยาง เกณฑการตัดสิน
ตัวอยางเชน ฝายทีร่ บั ผิดชอบเสนอรางขอกําหนดมาตรฐานการตรวจและการทดสอบ ตอจากนัน้ ใหคณะกรรมการ
กลั่นกรองเพื่อทบทวน แลวเสนอขออนุมัติจากผูอํานวยการโรงงาน

[12] การเตรียมมาตรฐานการตรวจสอบสําหรับทุกผลิตภัณฑ
เตรียมมาตรฐานการตรวจและการทดสอบ สําหรับทุกแบบและทุกผลิตภัณฑ จําแนกผลิตภัณฑ และชนิดของ
ผลิตภัณฑในรูปแบบทีง่ า ยตอการปฏิบตั ติ าม และเชื่อมโยงมาตรฐานวิธีการตรวจสอบเขากับชนิดของผลิตภัณฑ
หากชนิดของผลิตภัณฑไมแยกใหชดั เจน จะทําใหเกิดความยุงยาก วิธที ดี่ ที สี่ ดุ ในการแกไขปญหาคือจัดทําตาราง
เปรียบเทียบโดยใช MATRIX

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

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

[15] การเก็บรักษาบันทึก
บันทึกตางๆ ควรเก็บในสถานทีป่ ลอดภัย มีการปองกันเอกสารจากลม ฝน แสงแดด สัตวทาลาย
ํ
และการถูกขโมย
ระบบการจัดเก็บควรทําใหสามารถคนหาไดงาย เปนการดีหากใช COMPUTER คนหา

วิธกี ารตรวจสอบผลิตภัณฑใหมและผลิตภัณฑทปี่ รับปรุง และเพือ่ ใหเปนไปตามความตองการ
ของลูกคา
[16] การตรวจสอบผลิตภัณฑใหมและผลิตภัณฑที่ปรับปรุง
ผลิตภัณฑใหม ตองตรวจดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ เนื่องจากมีขอมูลดานคุณภาพกอนหนานั้นนอยมาก
ลักษณะภายนอกและการใชงานควรไดรับการใสใจเปนพิเศษ ควรเพิ่มรายการตรวจสอบและจํานวนตัวอยาง
การตรวจสอบเพื่อการยอมรับสําหรับรายการเหลานี้ควรแตกตางจากที่ใชสําหรับการซื้อซํ้า

[17] ระเบียบการจัดการกับตัวอยางระบุขอบเขต
ตัวอยางระบุขอบเขตใชเพื่อสรางความเชื่อมั่นวาการตัดสินของผูตรวจสอบยังคงคงที่ในการตรวจสอบโดยใช
ประสาทสัมผัส (กลิน่ รส สี และสัมผัส) โดยนําผลิตภัณฑทตี่ รวจสอบเปรียบเทียบกับตัวอยางระบุขอบเขต ตัวอยาง
ระบุขอบเขตควรทําจากวัสดุที่คงทนตอการเปลี่ยนแปลงตามระยะเวลา
เกี่ยวกับตัวอยางสีระบุขอบเขต โดยทั่วไปใหทําตัวอยางสีระบุขอบเขตไวเปนมาตรฐาน 1 ชิ้น (เก็บไว) และทําอีก 2 ชิ้น หรือมาก
กวา เพื่อนําไปใชในการตรวจสอบในที่ตาง ๆ ตัวอยางระบุขอบเขตมาตรฐาน จะใชเปรียบเทียบกับตัวอยางมาตรฐาน ตองเก็บไม
ใหถูกแสงแดดโดยตรง ไมใหมีความชื้นเกิน ตองเปลี่ยนทุกปสําหรับตัวอยางที่ใชตรวจสอบ และเปลี่ยนใหมทุก ๆ 3 ปสําหรับตัว
อยางมาตรฐาน
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[18] การฝกอบรมทักษะในการตรวจโดยใชประสาทสัมผัส
จัดใหมกี ารฝกอบรมทักษะการตรวจสอบโดยใชประสาทสัมผัสสําหรับผูต รวจสอบซึง่ ตองใชประสาทรับรูท งั้ 5 เพือ่
การเห็น รับรส รับกลิ่น สัมผัส และการไดยิน การฝกอบรมนี้ควรทําเปนระยะๆ อยางตอเนื่องภายหลังจากที่ไดรับ
ใบวุฒิบัตร อายุของผูตรวจตองมีการจํ ากัดวาตองไมเกิน ผูตรวจสอบที่มีประสบการณควรกํ าหนดใหใชตัว
อยางกําหนดขอบเขตเพื่อกระตุนประสาทสัมผัสกอนดําเนินการตรวจสอบ

[19] ระบบการตรวจสอบที่ใหความสําคัญกับลูกคา
มาตรฐานการทดสอบและตรวจสอบมักตองพิจารณาวาอะไรคือความตองการของลูกคา นําผลการวิจัยตลาดและขอรองเรียน
ของลูกคาเขามาพิจารณาดวยในขณะที่กําหนดมาตรฐาน หากพบวามาตรฐานที่มีอยูแตกตางไปจากความตองการของลูกคา ให
แกไขทันที

ผลิตภัณฑที่สั่งพิเศษ ตองยอมใหลูกคามีสวนรวมในการจัดทํารางมาตรฐานที่แกไขดวย

[20] ระบบการจัดการกับผลิตภัณฑที่ไมผานการตรวจสอบ
มักจะมีความเสี่ยงที่จะพบวาผลิตภัณฑบกพรองปะปนไปกับผลิตภัณฑที่ผานการยอมรับ และรุนที่บกพรองถูก
นําไปตรวจสอบโดยยังไมไดผานการปฏิบัติการแกไข
สําหรับรุน ทีไ่ มไดรบั การยอมรับ แยกผลิตภัณฑบกพรองแลวใหตรวจสอบใหมเชนเดียวกับผลิตภัณฑใหม ติดปาย
สําหรับชิ้นที่บกพรองเพื่อสงกลับไปทําใหมหรือซอมแซม ขจัดชิ้นที่ไมสามารถทําใหม ดําเนินการตรวจสอบอีก
ครั้งหลังการแกไข

ขอมูลขอบกพรองปอนกลับจากตลาดและการปรับปรุงวิธีการตรวจสอบ
[21] การรวบรวมขอมูลจากตลาด และผลกระทบจากการตรวจสอบและแกไข
สารสนเทศดานการตลาดตองถูกตองและผนึกเขากับการออกแบบผลิตภัณฑ และมาตรฐานการทดสอบและ
ตรวจสอบ ตองมีระเบียบสําหรับบังคับใชเชน การกําหนดวัตถุประสงคของการวิจยั ตลาดทีจ่ ะทําการวิจยั วิธกี าร
สุมตัวอยาง และวิธีการวิเคราะหขอมูล โดยทั่วไปบริษัทมีการจัดตั้งฝายหรือแผนกพิเศษ เพื่อทําการวิจัยตลาด
ฝายนี้อาจจะทําการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ โดยไดรับความเห็นชอบจากฝายผลิต ฝายประกันคุณภาพ
ฝายเทคนิค และ ฝายตรวจสอบ โดยกําหนดคามาตรฐานสําหรับผลิตภัณฑแตละตัว

[22] การวิเคราะหรายการที่เสียและนําขอมูลปอนกลับไปฝายออกแบบและฝายผลิต
บริษัทควรรูถึงขอบกพรองใดๆ ที่เกิดกับผลิตภัณฑอยูเสมอภายหลังจากผลิตภัณฑนั้นเขาสูตลาด จัดทําระบบที่
ทําใหบริษัทสามารถไดรับสารสนเทศอยางรวดเร็วและถูกตอง ระบบหนึ่งคือฝายบริการลูกคาหรือซอมแซมบันทึก
รายละเอียดผลิตภัณฑเสียที่ลูกคานํามาซอม รวบรวมขอมูลทุกสิ้นเดือน สงขอมูลที่คนพบใหกับฝายประกันคุณ
ภาพ ฝายประกันคุณภาพรายงานผลวิเคราะหใหกับฝายออกแบบ ฝายเทคนิค และฝายผลิตในที่ประชุมการ
ประกันคุณภาพ ปกติฝายเทคนิคจะเปนผูนําในการวิเคราะหขอบกพรอง และฝายออกแบบและฝายผลิตจะเปนผู
นําผลวิเคราะหไปประยุกตใช
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[23] ระบบการแกไขขอรองเรียนจากตลาด
ขอรองเรียนจากลูกคาควรไดรับการดําเนินการแกไขอยางรวดเร็วและปองกันการรองเรียนไมใหเกิดซํ้า กําหนดให
มีฝา ยรับผิดชอบการรองเรียน และกําหนดขัน้ ตอนการแกไขขอรองใหกาหนดว
ํ
าฝายใดควรสนองตอบขอรองเรียน จะ
ดําเนินการแกไขอยางไร ฝายไหนจะเปนผูออกรายงานการรองเรียน และฝายไหนเปนผูปฏิบัติการแกไข ระบุสงิ่
เหลานีใ้ นระเบียบปฏิบตั ิ และสรางระบบเพือ่ เพิม่ ความเขมแข็ง สิง่ ทีส่ าคั
ํ ญทีส่ ดุ ในการดําเนินการกับขอรองเรียนคือ
การใหคําอธิบายที่สมเหตุผลและการชดเชยคาเสียหายแกลูกคา

[24] ขอมูลจากตลาดและการปรับปรุงวิธีการตรวจสอบ
บริษทั จะตองรูอ ยูเ สมอวาลูกคาอยากไดอะไร และใชสารสนเทศนีใ้ นการทบทวนและแกไขวิธกี ารตรวจสอบ ตัวอยาง
เชน เมื่อฝายประกันคุณภาพเรียนรูจากขอมูลการตลาดวาวิธีการตรวจสอบไมเหมาะสม ก็จะเรียกประชุมซึ่ง
ประกอบดวยฝายออกแบบและพัฒนา ฝายเทคนิค และฝายทดสอบและตรวจสอบ เพือ่ หารือในการแกไขวิธกี าร
เหลานี้ ที่ประชุมตัดสินวาสามารถดําเนินการอะไรไดบาง

[25] แบบฟอรมสําหรับเก็บขอมูลและการใชขอมูล
ขอมูลที่ไดรับควรรายงานใหฝายที่ตองการ จัดตั้งระบบพรอมดวยกําหนดแบบฟอรมและเสนทางการรายงาน เพื่อใหสามารถรวบ
รวมขอมูลอยางรวดเร็วและจัดใหมีการใชขอมูลอยางเหมาะสม สารสนเทศที่ควรบันทึกประกอบดวย ผลการตรวจสอบ ผลการ
ตรวจติดตามภายใน รายงานขอรองเรียน สารสนเทศดานการตลาด และการเคลื่อนไหวของคูแขง
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