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PHƯƠNG PHÁP LUẬN

ĐÁNH GIÁ CẢM QUAN

PHƯƠNG PHPHƯƠNG PHÁÁP LUP LUẬẬNN

ĐĐÁÁNH GINH GIÁÁ CCẢẢM QUANM QUAN
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ĐĐÁÁNH GINH GIÁÁ CCẢẢM QUAN LM QUAN LÀÀ GÌ ?GÌ ?

Phương pháp khoa học được sử dụng để gợi lên, đo đạc, phân tích và
giải thích cảm giác đối với các sản phẩm vốn được nhận biết thông
qua các giác quan: thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác và thính giác.

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.
(Stone & Sidel, 1993)

PhươngPhương phpháápp khoakhoa hhọọcc đưđượợcc ssửử ddụụngng đđểể ggợợii lênlên, , đođo đđạạcc, , phânphân ttííchch vvàà
gigiảảii ththííchch ccảảmm gigiáácc đđốốii vvớớii ccáácc ssảảnn phphẩẩmm vvốốnn đưđượợcc nhnhậậnn bibiếếtt thôngthông
qua qua ccáácc gigiáácc quanquan: : ththịị gigiáácc, , khkhứứuu gigiáácc, , xxúúcc gigiáácc, , vv ịị gigiáácc vvàà ththíínhnh gigiáácc..

Scientific method used to evoke, measure, analyze, and interpretScientific method used to evoke, measure, analyze, and interpret
those responses to products as perceived through the senses of sthose responses to products as perceived through the senses of s ight, ight, 

smell, touch, taste and hearing.smell, touch, taste and hearing.
(Stone & (Stone & SidelSidel, 1993), 1993)

EvokeEvoke MeasureMeasure AnalyseAnalyse InterpretInterpret
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ĐĐÁÁNH GINH GIÁÁ CCẢẢM QUANM QUAN

Đôi dòng lĐôi dòng lịịch sch sửử……
-- Pearson, Yates, Spearman, Thurstone Pearson, Yates, Spearman, Thurstone (th(thốống kê)ng kê)
Cơ sCơ sởở ccủủa ca cáác phc phéép đo tâm lýp đo tâm lý

-- U.S Dept of Agriculture (1940U.S Dept of Agriculture (1940--) ) 
CCáác mc mùùi li lạạ trong thtrong thựực phc phẩẩmm

-- USA 40USA 40’’s s –– 5050’’s: Acceptance Branchs: Acceptance Branch
TTậập hp hợợp cp cáác nhc nhàà công nghcông nghệệ ththựực phc phẩẩm, tâm lý hm, tâm lý họọc vc vàà ththốống kê hng kê họọcc : : 
vvịị cơ b cơ bảản, mn, mùùi, si, sựự ngon mingon miệệng, sng, sựự đ đóói, phi, phéép thp thửử phân biphân biệệt vt vàà ưa th ưa thííchch

-- GiGiảảng dng dạạy đy đáánh ginh giáá ccảảm quan:m quan:
UC Davis (60UC Davis (60’’s ): Rose Marie Pangborn,  s ): Rose Marie Pangborn,  
University of Cornell (70University of Cornell (70’’s): Harry Lawless, Hildegard Heymans): Harry Lawless, Hildegard Heyman………………..
University of Reading (60University of Reading (60’’s): Roland Harper & E.P. Koster (Netherlands)s): Roland Harper & E.P. Koster (Netherlands)
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ĐĐÁÁNH GINH GIÁÁ CCẢẢM QUANM QUAN

Đôi dòng lĐôi dòng lịịch sch sửử……

Rose Marie Pangborn (1932Rose Marie Pangborn (1932--1990)1990)

Over the last few decades, sensory food science 
has developed into its own branch of research. 
Rose Marie Pangborn, a leading proponent of 
this field, deserves due recognition for this 
achievement. During an active research career 
of almost forty years, she applied her talent, 
energy and skill in tackling a multitude of 
research problems related to human perception 
of foods and their components, both in the 
development of research methodology and its 
application to specific issues. 
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Đôi dòng lĐôi dòng lịịch sch sửử……
-- CCáác tc tổổ chchứức: c: 

IFT: Division of Sensory EvaluationIFT: Division of Sensory Evaluation
ASTM: EASTM: E--18 Committee on Sensory Evaluation of Products ans Materials18 Committee on Sensory Evaluation of Products ans Materials
European Sensory Network, Chemical Senses Association,European Sensory Network, Chemical Senses Association,……

-- Pangborn Sensory Science Symposium, Sensometric Symposium, EcroPangborn Sensory Science Symposium, Sensometric Symposium, Ecro
-- TTạạp chp chíí

Food Quality and Preferences, Chemical Senses, Food Quality and Preferences, Chemical Senses, 
Journal of Food Reseach & Food Technology (1974)Journal of Food Reseach & Food Technology (1974)
Appetite (1980) Journal of Sensory Studies (1986),Appetite (1980) Journal of Sensory Studies (1986),……

-- SSáách tham khch tham khảảoo
The Principles of Sensory Evaluation  The Principles of Sensory Evaluation  (R. M. Pangborn, M. Amerine, 1965)(R. M. Pangborn, M. Amerine, 1965)

Psychological Basis of Sensory Evaluation Psychological Basis of Sensory Evaluation (McBride & McFie, 1990)(McBride & McFie, 1990)

Sensory EvaluationSensory Evaluation (Lawless & Heyman, 1998); Howard Moskowitz(Lawless & Heyman, 1998); Howard Moskowitz
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ĐĐÁÁNH GINH GIÁÁ CCẢẢM QUAN LM QUAN LÀÀ GÌ ?GÌ ?

ĐĐáánhnh gigiáá ccảảmm quanquan ccóó ththểể thaythay ththếế ??

TT FF

Q
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ĐĐÁÁNH GINH GIÁÁ CCẢẢM QUAN ĐM QUAN ĐỂỂ LLÀÀM GÌ ?M GÌ ?

SensorySensory
EvaluationEvaluation

Product Product 
ResearchResearch

MarketingMarketing

ManufacturingManufacturing

QualityQuality
ControlControl

MarketingMarketing
ResearchResearch

Packaging/Packaging/
DesignDesign

Security/Security/
ToxicologyToxicology

SalesSales

PurchasingPurchasing

Legal Legal 
ServicesServices

Engineering/Engineering/
process process develdevel
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ĐĐÁÁNH GINH GIÁÁ CCẢẢM QUAN ĐM QUAN ĐỂỂ LLÀÀM  GÌ?M  GÌ?

PP PP ccảảmm quanquan

SSảản phn phẩẩmm

Con ngưCon ngườờii

PhươngPhương phpháápp
HHóóaa hhọọcc//
LýLý hhọọcc

PhươngPhương phpháápp
MarketingMarketing

PhòngPhòng TNTN

NgưNgườờii tiêutiêu ddùùngng

PhânPhân bibiệệtt
MôMô ttảả

ThThịị hihiếếu/u/
TâmTâm lýlý
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MMộột st sốố llờời khuyêni khuyên

nn Ba nguyên tBa nguyên tắắc cơ bc cơ bảảnn
nn SSựự ““vô danhvô danh”” ccủủa ca cáác mc mẫẫu đu đáánh ginh giáá
nn SSựự đ độộc lc lậập cp củủa ca cáác câu trc câu trảả llờờii
nn KiKiểểm som soáát đit điềều kiu kiệện thn thíí nghinghiệệmm
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ĐĐÁÁNH GINH GIÁÁ CCẢẢM QUANM QUAN

CCáác đic điềều kiu kiệện cn cầần vn vàà đ đủủ

Cơ sCơ sởở vvậật cht chấấtt
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CCáác đic điềều kiu kiệện cn cầần vn vàà đ đủủ

Cơ sCơ sởở vvậật cht chấấtt
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ĐĐÁÁNH GINH GIÁÁ CCẢẢM QUANM QUAN

CCáác đic điềều kiu kiệện cn cầần vn vàà đ đủủ

Cơ sCơ sởở vvậật cht chấấtt
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NhNhữững đing điềều cu cầần bin biếếtt

nn NhNhóóm ngưm ngườời thi thửử đ đáánh ginh giáá ccảảm quanm quan
nn SSốố lư lượợngng ??
nn CCóó huhuấấn luyn luyệện hay khôngn hay không ??
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CCáác loc loạại phi phéép thp thửử

nn PhPhéép thp thửử phân biphân biệệtt
nn CCáác sc sảản phn phẩẩm cm cóó khkháác nhau khôngc nhau không ??

nn PhPhéép thp thửử mô tmô tảả
nn CưCườờng đng độộ ccủủa ca cáác tc tíính chnh chấất lt làà bao nhiêubao nhiêu ??

nn PhPhéép thp thửử ththịị hihiếếuu
nn CCáác sc sảản phn phẩẩm cm cóó đư đượợc ưa thc ưa thíích khôngch không ? ? LoLoạại i 

nnàào đưo đượợc thc thíích nhch nhấấtt ??
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nn KiKiểểmm tratra chchấấtt lưlượợngng
nn MMụụcc đđííchch

nn PhânPhân hhạạngng ssảảnn phphẩẩmm theotheo tiêutiêu chuchuẩẩnn ((ququốốcc ttếế, , ququốốcc giagia, , 
ngngàànhnh, , xxíí nghinghiệệpp-- TCVNTCVN--321579)321579)

nn PhươngPhương phpháápp titiếếnn hhàànhnh
nn XXáácc đđịịnhnh tiêutiêu chuchuẩẩnn chchấấtt lưlượợngng (quality standards)(quality standards)

nn SSảảnn phphẩẩmm ??

ĐĐÁÁNH GINH GIÁÁ CCẢẢM QUAN ĐM QUAN ĐỂỂ LLÀÀM  GÌ?M  GÌ?



6

SPISE 2005 16Phương pháp luận đánh giá cảm quan

nn PhươngPhương phpháápp titiếếnn hhàànhnh
nn XXáácc đđịịnhnh tiêutiêu chuchuẩẩnn chchấấtt lưlượợngng (quality standards)(quality standards)

nn GhiGhi nhnhớớ ??

ĐĐÁÁNH GINH GIÁÁ CCẢẢM QUAN ĐM QUAN ĐỂỂ LLÀÀM  GÌ?M  GÌ?
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nn PhươngPhương phpháápp titiếếnn hhàànhnh
nn XXáácc đđịịnhnh tiêutiêu chuchuẩẩnn chchấấtt lưlượợngng (quality standards)(quality standards)

nn VănVăn bbảản TCVNn TCVN

ĐĐÁÁNH GINH GIÁÁ CCẢẢM QUAN ĐM QUAN ĐỂỂ LLÀÀM  GÌ?M  GÌ?
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ĐĐÁÁNH GINH GIÁÁ CCẢẢM QUAN ĐM QUAN ĐỂỂ LLÀÀM  GÌ?M  GÌ?

nn KiKiểểmm tratra chchấấtt lưlượợngng
nn PhươngPhương phpháápp titiếếnn hhàànhnh

nn XXáácc đđịịnhnh khokhoảảngng daodao đđộộngng chchấấpp nhnhậậnn đưđượợcc ccủủaa tiêutiêu chuchuẩẩnn ddựựaa trêntrên ý ý 
kikiếếnn ngưngườờii tiêutiêu ddùùngng hohoặặcc ngưngườờii ququảảnn lýlý (Quality specifications)(Quality specifications)

nn TiTiếếnn hhàànhnh kikiểểmm tratra mmẫẫuu trongtrong điđiềềuu kikiệệnn kikiểểmm sosoáátt (Test methods)(Test methods)

nn TuyTuyểểnn chchọọnn, , huhuấấnn luyluyệệnn ngưngườờii ththửử (Training)(Training)
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KKẾẾT LUT LUẬẬN CHUNGN CHUNG

$$

Savings

nn ĐĐáánhnh gigiáá ccảảmm quanquan đãđã vvàà đangđang đưđượợcc ddùùngng trongtrong KiKiểểmm tratra chchấấtt lưlượợngng, , nghiênnghiên
ccứứuu vvàà phpháátt tritriểểnn ssảảnn phphẩẩmm. . 

nn TrongTrong tươngtương lailai::

nn TâmTâm lýlý ngưngườờii tiêutiêu ddùùngng

nn ĐĐảảmm bbảảoo chchấấtt lưlượợngng phphùù hhợợpp ththịị hihiếếuu

nn NhânNhân chchủủngng hhọọcc, , xãxã hhộộii hhọọcc::
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KKẾẾT LUT LUẬẬN CHUNGN CHUNG


