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หลกัสูตรนีเ้หมาะส าหรบั 
 บุคลากรในสายการผลติทีต่อ้งการปรบัปรงุคุณภาพ 
 ผูส้นใจทัว่ไปทีส่นใจแนวคดิของ QC Story 

 

QC Story และเทคนิคการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 
(QC Story for Systematic Problem Solving) 

อตัราท่านละ 3,900 บาท  
สมคัร 2 ท่านขึน้ไปลด 10% 

 
อาจารยธ์นายทุธ สรินุิตานนท ์

Productivity & HR Consultant 
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หลกัการและเหตุผล 
❖ องคก์ารจะประสบความส าเร็จและเติบโตไดอ้ยา่งย ัง่ยนื จะตอ้งใหค้วามส าคญักบัเร่ือง “คุณภาพ” 

ในสินคา้และบริการ ตอ้งมีกลยทุธ์หรือวธีิการในการพฒันาบุคลากร มีขั้นตอนส าหรับการแกไ้ข
ปัญหา และการปรับปรุงคุณภาพสินคา้และบริการอยา่งต่อเน่ือง หรือเรียกอีกช่ือวา่ “กระบวนการ

แก้ไขปัญหาแบบคิวซีสตอร่ี (QC Story) เพื่อสร้างความพอใจใหก้บัลูกคา้ ซ่ึงการพฒันาใหไ้ดม้าซ่ึง
คุณภาพนั้นสามารถท าไดโ้ดยการลงทุนในเทคโนโลยสีมยัใหม่ และการปรับปรุงกระบวนการ
ท างานดว้ย “บุคลากร” อนัหมายถึงการฝึกอบรมและพฒันาทกัษะการท างานของพนกังาน 
 

❖ กระบวนการแกไ้ขปัญหาคุณภาพแบบคิวซีสตอร่ี (QC Story) มีขั้นตอนการแกปั้ญหาอยา่งเป็น
ขั้นตอน และมีเหตุมีผล ในปัจจุบนัน้ีพบวา่มีแนวทางการแกปั้ญหาเกิดข้ึนหลายค่าย อุตสาหกรรม
ของประเทศไทยมีการใชต้ามความเหมาะสมกบัวฒันธรรมขององคก์ร อยา่งไรก็ตาม วธีิการของ
แต่ละค่ายมีขั้นตอนต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะมีความใกลเ้คียงกนั แต่ต่างกนัเล็กนอ้ยในบางประเด็น 
สามารถแยกประเภทของกระบวนการแกปั้ญหาไดด้งัน้ี 
• ตวัแบบ DISC ของ JURAN 
• กระบวนการแกปั้ญหาท่ีสมเหตุสมผลของ Kepner – Tregoe 
• วธีิการแกปั้ญหาแบบ Six Sigma ของ MOTOROLA 
• คิวซีสตอร่ีของ JSA – ระบบบริหาร TQM 
• คิวซีสตอร่ีของ JUSE - กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ QC Circle 

 
❖ การบริหารคุณภาพดว้ยวงจร PDCA (Deming Cycle) นบัวา่เป็นกระบวนการปรับปรุงคุณภาพอยา่ง

ต่อเน่ือง หรือเรียกวา่ Continuous Improvement ซ่ึงมีความสัมพนัธ์สอดคลอ้งกบักระบวนการ
แกปั้ญหาคิวซีสตอร่ีของ JUSE (Japanese Union of Scientists and Engineers) อยา่งเหมาะสมและ
ลงตวั ท าใหผู้เ้รียนเขา้ใจและมีรูปแบบท่ีคุน้เคยต่อการแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ โดยอาศยั 
“เคร่ืองมือคุณภาพอันทรงพลัง 7 ชนิด (7 QC Tools)” น ามาเรียงร้อยและประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือเพื่อ
แกไ้ขปัญหาคุณภาพ พร้อมกบัสร้าง (แกไ้ข) มาตรฐานการปฏิบติังานใหม่ (ACT) ตามวถีิหรือแนว
ทางการปรับปรุงคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง ไม่มีท่ีส้ินสุดของวงลอ้คุณภาพ PDCA 

 

วัตถุประสงค์ของหลกัสูตร 
❖ เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจความหมายและตระหนกัถึงค าวา่ “คุณภาพ” ในมิติต่าง ๆ และหลกัการของการ

ควบคุมคุณภาพ (Quality Control Principle) 
❖ เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ใจกระบวนการแกไ้ขปัญหาและปรับปรุงคุณภาพ (QC Story) ตามมาตรฐาน JUSE 

โดยผา่นการฝึกแกปั้ญหาโจทยท่ี์ออกแบบมาในลกัษณะการเช่ือมโยงเคร่ืองมือ 
❖ เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถประยกุตใ์ชเ้คร่ืองมือควบคุมคุณภาพ (7 QC Tools) ไดจ้ริง 
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รายละเอียดเน้ือหาตามหลกัสูตร 
 พื้นฐานและแนวคิดของการเพิ่มผลผลิตและปรับปรุงคุณภาพ 

• แนวคิดของการปรับสู่องคก์รแห่งคุณภาพ (Quality Organization) 
• แนวคิดในการท าก าไรของธุรกิจสมยัใหม่ 
• จิตส านึกความเป็นเจา้ของกบัการปรับปรุงคุณภาพ (Ownership Quotient) 
• ความหมายของการเพ่ิมผลผลิต (Productivity) 
• องคป์ระกอบท่ีส าคญัของการเพ่ิมผลผลิต (PQCDSMEE) 
• ดชันีช้ีวดัความส าเร็จ (KPI) กบัมาตรฐาน PQCDSMEE 
• Activity I: ทบทวนนโยบายคุณภาพและดชันีช้ีวดัความส าเร็จ 

 ความหมายและแนวความคิดของคุณภาพ 
• ความหมายของคุณภาพและคุณภาพตามมิติต่าง ๆ  
• ความหมายของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control) 
• แนวความคิดของการควบคุมคุณภาพ (เชิงเทคนิคและเชิงจดัการ) 
• หลกัการของการควบคุมคุณภาพ (Quality Control Principle) 

 กรอบทางความคิดของขั้นตอนแกปั้ญหาดว้ย QC Story 
• แนวคิดของการบริหารงานสมยัใหม่ 

 Management = Standardization + Improvement Activity 
 ความเป็นระบบ (System) และการปรับปรุงอยา่งต่อเน่ือง (Continuous Improvement - PDCA) 

• วงจร SDCA และวงจร PDCA (Deming Cycle) กบัการแกปั้ญหาคุณภาพ 
• ความหมายและประเภทของปัญหา (Sporadic & Chronic Problem) 
• ปัญหาคุณภาพในมิติของความบกพร่อง (Defect) 
• ปัญหาคุณภาพในมิติของความไม่ตรงตามขอ้ก าหนด (NC-Nonconformity) 
• การปรับปรุงคุณภาพอยา่งเป็นระบบดว้ย QC Story ตามมาตรฐาน JUSE  

 การคดัเลือกหวัขอ้ (Select Topic) 
 การท าความเขา้ใจกบัสภานการณ์ (Understanding Situation) และตั้งเป้าหมาย (Set Target) 
 การวางแผนกิจกรรมแกไ้ขปัญหา (Plan Activities) 
 การวเิคราะห์สาเหตขุองปัญหา (Analyze Causes) 
 การพิจารณามาตรการตอบโตแ้ละน าไปใช ้(Consider and Implement Countermeasure) 
 การยนืยนัผลลพัธ์ (Check Results) 
 การจดัท ามาตรฐานและก าหนดระบบควบคุม (Standardization and Control System) 

 เคร่ืองมือและเทคนิคส าหรับการแกปั้ญหาดว้ย QC Story 
• เคร่ืองมือแกปั้ญหาท่ีเก่ียวขอ้งในกระบวนการ (QC Tools) 
• เทคนิคแกปั้ญหาดว้ย 5 Why, 3G & Brainstorming Technique 
• Activity II: โจทยป์ระยกุตก์ารแกปั้ญหาดว้ย QC Story  
• Activity III: แกปั้ญหาคุณภาพของผูเ้รียนดว้ย QC Story 
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วธิกีารช าระเงิน 
1.โอนผ่านบญัชธีนาคารกสกิรไทย สาขาพาราไดซ ์พารค์ บญัชกีระแสรายวนั เลขที ่005-1-62865-9  
   ช ือ่บญัช ี“บรษิทั บานาน่า เทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัแตนทซ์ ีจ ากดั” (เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี 0115557022936)  
2.ช าระดว้ยเชค็ขดีครอ่มสัง่จา่ยในนาม “บรษิทั บานาน่า  เทรนน่ิง แอนด ์คอนซลัแตนทซ์ ีจ ากดั”  (ระบุหลงัเชค็ดว้ยชือ่บรษิทัหรอืชือ่ผูเ้ขา้อบรม) 
3.ช าระผ่าน QR Code K Plus  

 

แบบฟอรม์ใบสมคัรเขา้รว่มการสมัมนา Public Training (Application form for public training) 

หลกัสูตร QC Story และเทคนิคการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ I สถานที่จ ัดการฝึกอบรม  Arize Hotel สุขุมวิท  24   
 

 

ประเภท ค่าบรกิาร Vat 7% หกั ณ ทีจ่่าย 3% ช าระสุทธ ิ

สมาชกิ Banana ID ตอ่ท่าน 3,500.00 245.00 105.00 3,640.00 
ในนามนิตบุิคคล 1 ท่าน 
    ในนามนิตบิุคคล 2 ท่าน (ลด10%) 

3,900.00 
7,020.00 

273.00 
491.40 

117.00 
210.60 

4,056.00 
7,300.80 

บุคคลทั่วไป 1 ท่าน 
    บุคคลทั่วไป 2 ท่าน (ลด10%) 

3,900.00 
7,020.00 

273.00 
491.40 

- 
- 

4,173.00 
7,511.40 

 
(อตัราราคานีร้วม 1. เอกสารประกอบการอบรม 2. ประกาศนียบตัร 3. อาหารกลางวนัและอาหารว่างเชา้-บ่าย 4. ของทีร่ะลกึ) 
ตอ้งการอบรม      วนัที ่18 มีนาคม 2562      วนัที ่16 กนัยายน 2562 
 

ขอ้มูลผูส้มคัรเขา้อบรม Public Training   

1.ชือ่/นามสกุล  : ................................................................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง........................................................................................................โทรศพัทม์ือถอื  .............………………............................ 

2.ชือ่/นามสกุล  : ................................................................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง........................................................................................................โทรศพัทม์ือถอื  .............………………............................ 

ขอ้มูลผูป้ระสานงาน (ถา้ม ี- กรุณาระบุเพิม่เตมิกรณีสมคัรในนามนิตบุิคคล)  

1.ชือ่/นามสกุล  : ................................................................................................................................................................................ 

ต าแหน่ง........................................................................................................โทรศพัทม์ือถอื  .............………………............................ 

E-mail ……………………………………………………………………….………… Line ID …………………………………………………………. 

ชือ่และทีอ่ยู่องคก์รส าหรบัออกใบเสรจ็รบัเงิน/ใบก ากบัภาษี (Tax invoice or Receipt for) 

บรษิทั................................................................................................................ .................................................................................... 

เลขประจ าตวัผูเ้สยีภาษี ...................................................................................... ส านักงานใหญ่   สาขาที ่............................... 

ทีอ่ยู่……………………............................................................................................................................................................................  

………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….........................………. 

ขอ้ก าหนด/เง่ือนไขการอบรม 

1. ขอสงวนสทิธกิารคนืค่าลงทะเบียนในทุกกรณี เวน้แต่ในกรณีทีผู่ส้มคัรไม่เพียงพอจนท าใหไ้ม่สามารถเปิดการอบรมได ้

2. ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงวทิยากร สถานทีจ่ดัอบรม และวนัทีจ่ดัอบรมตามทีต่ามเห็นสมควร หรอืยกเลกิการจดัอบรมในกรณีที่

มีเหตุสุดวสิยั 

3. ค่าลงทะเบียนทีโ่อนมาแลว้สามารถโอนสทิธกิารเขา้อบรมใหแ้กผู่อ้ืน่ได ้โดยแจง้ล่วงหนา้อย่างนอ้ย 3 วนักอ่นการอบรม 

  
 

 

 

 

 

4. เอกสารหกัภาษี ณ ทีจ่่าย 3% กรุณาน ามาใหใ้นวนัฝึกอบรม มิฉะน้ันจะตอ้งช าระค่าฝึกอบรมเต็มจ านวน 

5. ส่งหลกัฐานช าระเงินพรอ้มใบสมคัรที ่  public@bananatraining.com หรอื  Line ID: bananatraining 

หรอืแจง้การโอนเงินทีร่ะบบการสมคัร Online Application (กรณีสมคัรผ่านระบบ)     

mailto:public@bananatraining.com
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ประวตัวิทิยากร 
 

                                                                               
อาจารยธ์นายทุธ  สรินุิตานนท ์

Productivity & HR Consultant 
  

ประวตักิารศกึษา 

• ปรญิญาโทบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ เนน้การบรหิารทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์าร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร  ์
(Master of Business Administration - [MBA – HRM] รุน่ 16, Thammasat Business School) 

• ปรญิญาโทวศิวกรรมป้องกนัอคัคภียั (วศิวกรรมศาสตรม์หาบณัฑติ)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  ์
(Master’s degree in Fire Protection Engineering Kasetsart University) 

• ปรญิญาตรวีศิวกรรมอุตสาหการ (วศิวกรรมศาสตรบ์ณัฑติ)  มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร  ์
(Bachelor’s degree in Industrial Engineering Kasetsart University) 

• ประกาศนียบตัรโครงการเสรมิสรา้งผูป้ระกอบการใหม่ กรมส่งเสรมิอุตสาหกรรม 
(New Entrepreneur Creation) 

  
ต าแหน่งงานปัจจุบนั 

• ผูบ้รหิารสถาบนัฝึกอบรมบานาน่าเทรนน่ิง 

• วทิยากรและทีป่รกึษาหลกัสูตรประจ าสถาบนัฝึกอบรมบานาน่าเทรนน่ิง 

• ทีป่รกึษาการเพิม่ผลผลติและปรบัปรุงคุณภาพ  
(Productivity & Quality Consultant) 

• ทีป่รกึษาการบรหิารและพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์าร  
(HRM & HRD and OD Consultant) 

 
ประสบการณก์ารท างาน 

• ผูบ้รหิารบรษิทั ตรวจสอบอาคารและทีป่รกึษาดา้นมลพษิ จ ากดั 
(ดูแลดา้นการตลาดและการบรหิารทรพัยากรมนุษย)์ 

• ผูบ้รหิารฝ่ายขายประกนัชวีติ บรษิทั เอไอเอ จ ากดั  
(ออกแบบหลกัสูตรและฝึกอบรมตวัแทน, บรหิารหน่วยงานขาย) 

• วศิวกรทีป่รกึษาการเพิม่ผลผลติและปรบัปรุงคุณภาพ 
(วศิวกรทีป่รกึษาอสิระ)  

• วศิวกรออกแบบระบบดบัเพลงิและป้องกนัอคัคภียั  
(Tyco Fire, Security & Services (Thailand) Ltd.) 

• วศิวกรโครงการระบบสุขาภบิาลและดบัเพลงิ  
(Pipeline Co., Ltd.) 
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ความเชีย่วชาญในสายงาน 

• การเพิม่ผลผลติ การปรบัปรุงกระบวนการ และการปรบัปรุงคุณภาพในอุตสาหกรรมการผลติ 
(Productivity, Process and Quality Improvement) 

• การปรบัปรุงคุณภาพผลติภณัฑแ์ละกระบวนการดว้ยควิซสีตอรีแ่ละวงจร PDCA 
(Continuous Improvement with QC Story & PDCA Cycle) 

• การคดิแกปั้ญหาและตดัสนิใจในดา้นต่าง ๆ ดว้ยการประยุกตใ์ชเ้ครือ่งมอืแกปั้ญหา  
(Tools for Problem Solving and Decision Making)   

• การพฒันาภาวะความเป็นผูน้ าของผูจ้ดัการ  
(Leadership for Manager) 

• การพฒันาตนเองดว้ยเทคนิคการโคช้ 
(Self - Coach for Goal) 

 
คุณวุฒวิชิาชพีและประวตักิารเขา้รว่มอบรม 

• หลกัสูตรวทิยากรมอือาชพี (Professional Trainer) สถาบนัเพิม่ผลผลติแห่งชาต ิ
• หลกัสูตร Problem Solving and Decision Making (PSDM)  
• หลกัสูตรระบบคุณภาพ “How to develop an effective QMS by ISO 9001:2008 Training Course”  
• หลกัสูตรระบบคุณภาพ “How to Create Effective QMS Documentation Training Course” 

(Robere & Associates (Thailand) Ltd.)  
• หลกัสูตร HRD 3.0 การพฒันาบุคลากรสมยัใหม่ (ดร.วรภทัร ์ภู่เจรญิ) 
• สมัมนาเชงิปฏบิตักิาร Lean Game – Train the Trainer (ดร.วทิยา สุหฤทด ารง) 
• ใบอนุญาตภิาควีศิวกร สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ เลขทีใ่บอนุญาต ภอ.11887 
• ใบอนุญาตผูิแ้นะน าการลงทุนดา้นหลกัทรพัย ์เลขทีท่ะเบยีน 074156 

(ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์ 
• หลกัสูตรมาตรฐานการออกแบบแผนผงัโรงงาน (วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
• หลกัสูตรผูต้รวจสอบอาคาร ศูนยเ์ทคโนโลยคีวามปลอดภยัส าหรบัอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม 

มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
• หลกัสูตรการออกแบบ ตดิตัง้ และทดสอบ ระบบแจง้เหตุเพลงิไหม ้(วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย                                           

ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
• หลกัสูตรการออกแบบระบบดบัเพลงิดว้ยน า้ (วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
• หลกัสูตรการออกแบบระบบดบัเพลงิส าหรบัคลงัสนิคา้และระบบสารสะอาดดบัเพลงิ 

(วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
• หลกัสูตรผูดู้แลอาคารดา้นการป้องกนัอคัคภียั (วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
• หลกัสูตรเจา้หนา้ทีค่วามปลอดภยัในการท างาน ระดบัหวัหนา้งาน  

(สถาบนัฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัในการท างานป่ินทองกรุป๊)                                
• หลกัสูตรผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพษิน า้ (วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
• หลกัสูตรการออกแบบระบบท่อภายในอาคาร (วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชปูถมัภ)์ 
• หลกัสูตรมาตรฐานสายไฟฟ้า มอก. 11-2553 (มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร)์ 
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หลกัสูตรทีม่คีวามเชีย่วชาญ 

• หลกัสูตรดา้นการพฒันาภาวะผูน้ า (Leadership)  อาท ิ
- การพฒันาทกัษะหวัหนา้งานยุคใหม่   

(New Supervisory Skill Development)  
- การเสรมิสรา้งพลงัความเป็นผูน้ าในตนเอง  

(Enhancing Leadership Presence) 
- การพฒันาภาวะความเป็นผูน้ า 360 องศาดว้ยตวัคุณเอง  

(Developing the 360 Degree Leader) 
- การพฒันาตนเองอย่างต่อเน่ือง 

(Continuous Self - Improvement) 
 

• หลกัสูตรดา้นการพฒันาทกัษะการคดิ (Thinking) อาท ิ
- การพฒันาทกัษะการคดิเพือ่แกปั้ญหาและการตดัสนิใจ  

(Problem Solving & Decision Making)            
- การคดิเชงิวเิคราะหแ์ละเทคนิคการแกปั้ญหา  

(Analytical Thinking and Problem Solving Techniques )  
- การคดิเชงิตรรกะและการแกปั้ญหาเชงิระบบ  

(Logical Thinking and Systematic Problem  Solving)  
- การคดิเชงิระบบเพือ่การแกปั้ญหาและตดัสนิใจ  

(System Thinking for Problem Solving and Decision Making) 
 

• หลกัสูตรดา้นการเพิม่ผลผลติ (Productivity) อาท ิ
- เทคนิคการคน้หาและการลดความสูญเปล่าดว้ยแนวคดิ Muda Mura Muri 

(Muda Mura Muri Technique for Waste Reduction) 
- QC Story และเทคนิคการแกปั้ญหาอย่างเป็นระบบ 

(QC Story for Systematic Problem Solving)  
- การปรบัปรุงงานอย่างต่อเน่ืองดว้ยวงจร PDCA  

(Continuous Improvement with PDCA Cycle Course) 
- การวเิคราะหร์ากสาเหตุของปัญหา 

(Root Cause Analysis) 
- การควบคุมกระบวนการผลติโดยกลวธิเีชงิสถติ ิ(SPC) 

(Statistical Process Control) 
- การฝึกอบรมภายในอุตสาหกรรมดว้ยเทคนิค OJT  

(Training Within Industry by On The Job Training) 
- 5 ส เพือ่การเพิม่ผลผลติและการจดัท ามาตรฐาน  

(The 5S to Productivity Improvement and Standardization) 
- ไคเซน็เพือ่การเพิม่ผลผลติและการปรบัปรุงงานอย่างต่อเน่ือง 

(KAIZEN for Productivity and Continuous Process Improvement) 
 

• หลกัสูตรดา้นการพฒันาทรพัยากรมนุษยแ์ละองคก์ร (Human Resource Management) อาท ิ
- การสรา้งค่านิยมและวฒันธรรมองคก์รทีม่ปีระสทิธผิล 

(Core Value & Organizational Culture) 
- การบรหิารผลการปฏบิตังิานเชงิกลยุทธ ์

(Strategic Performance Management) 
- การพฒันาองคก์รดว้ยแนวคดิ OKRs 

(Organizational Development by OKRs) 
- เทคนิคการออกแบบระบบตวัวดัผลในองคก์ร (KPI) 
- (Key Performance Indicator Design to Practice) 


