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หลักการและเหตุผล
การบริหารงานทรัพยากรมนุษยในปจจุบันที่โลกธุรกิจมีการแขงขันสูง ทําใหความตองการทางดานแรงงานที่มีทักษะ (Skill
labour) และแรงงานที่ไมมีทักษะ (Unskill labour) แบงแยกตามสายอาชีพ มีปริมาณสูงตามไปดวย นอกเหนือจากความ
ทาทายในเรื่องกระบวนการสรรหาที่ตองมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันตอความตองการ และการปรับตัวของธุรกิจแลว การ
รักษาพนักงานที่มีอยูในปจจุบันก็เปนเรื่องที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน
ปญหาเรื่องการลาออกที่มีอตั ราสูง (High turnover rate) มักเปนปญหาเรื้อรังที่มักเห็นเปนประจํากับสถานประกอบการที่ตั้ง
อยูในบริเวณที่มีการแขงขันเรื่องการสรรหาสูง หรือในบางตําแหนงที่ขาดแคลน จึงมักพบอยูบอย ๆ วา การลดอัตราการลาออก
มักถูกกําหนดใหเปนหัวขอ หรือดัชนี (KPI) ชี้วัดประสิทธิภาพหรือผลสัมฤทธิของผลงานของฝายทรัพยากรมนุษยที่ตอบสนอง
ตอความตองการของธุรกิจ
ดวยเหตุนี้บุคลากรในฝายทรัพยากรมนุษยจะตองมีความเชี่ยวชาญในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการลาออก รวมถึง
การนําเสนอแนวทางแกไขที่เปนรูปธรรมพรอมทั้งการคงสภาพอัตราการลาออกที่ยอมรับไดในระยะยาว เพื่อแสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิภาพและความเปนมืออาชีพของฝายทรัพยากรมนุษยในการขับเคลื่อนและเปนสวนหนึ่งของความสําเร็จในธุรกิจนั้น ๆ
จึงเปนหลักสูตรที่เปนประโยชนตอ HR ของทุกองคกร
วัตถุประสงค
เรียนรูการวางแผน ในการรวบรวมขอมูล (Measurement stage) การลาออกทุกมิติ เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะหตอไป
การรวบรวมขอมูลดังกลาวถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุดในการใหไดถึงแนวทางการแกปญหาการลาออกที่ถูกตองและทรง
ประสิทธิภาพมากที่สุด
เรียนรูเทคนิคการวิเคราะห (Analysis stage) อันขอมูลที่ยังกระจัดกระจาย เพื่อหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาการลาออก
รวมถึงการแสดงผลในรูปของรายงาน และหรือกราฟ ของผลการวิเคราะหเพื่อใชในการนําเสนอตนตอของปญหา โดยอยูบน
พื้นฐานของขอมูลที่มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ และเชื่อถือได
เรียนรูเทคนิคการพัฒนาและปรับปรุง (Improvement stage) ซึ่งเปนขั้นตอนการสรุปแนวทาง และหรือ มาตรการในการแกไข
ปญหาเรื่องการลาออก อยางเปนระบบ โดยแนวทางดังกลาวเปนผลสืบเนื่องขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหถึงปญหาของการ
ลาออกและผลของการทดสอบตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
เรียนรูมาตรการควบคุม (Control stage) และออกแบบระบบเตือน (Triggering system) เพื่อใชในการควบคุม และการแสดง
เตือน เมื่อมาตรการหรือแนวทางการแกไขปญหาการลาออกที่ไดปฏิบัติ แสดงผลลัพธที่เบี่ยงเบนจากคาที่ตั้งไว เพื่อความ
รวดเร็วในการแกไขไดทันทวงที

วัน เวลา และสถานที่

วิทยากร

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560

อาจารยนิทัธ ตรัยวัชิยา

เวลา 09.00 - 16.00 น. (ลงทะเบียน 08.30 น.)
โรงแรม อมารี บูเลอวารด (สุขุมวิท ซอย 5)

อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท
บุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
ชําระเงินกอนวันที่ 7 พ.ย. 2560 ลด 300 บาท

วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย
ประสบการณ
ผูจัดการแผนกแรงงานสัมพันธ บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี ประเทศไทย
(โรงงานโคราช)
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรมนุษย บริษัท นาม สุขภัณฑ
ผูจัดการทั่วไปฝายทรัพยากรมนุษย บริษัท คารกิล มีท ประเทศไทย
Certified Black Belt for transactional จากประเทศสิงคโปร
Problem Solving & Decision Making จากประเทศสิงคโปร
Workplace Violence reduction จากประเทศสหรัฐอเมริกา

หัวขอการฝกอบรม

เวลา 09.00-132.00 น.

เวลา 13.00-16.00 น.

การสรุปแนวทางการแกไขและปรับปรุง
ปญหาของการลาออก
-เครื่องมือที่ใชในการสรุป เพื่อหาแนวทางหรือวิธีปฏิบัติ
-การขับเคลื่อนธุรกิจภายใตสถานการณของการแขงขัน
-ออกแบบแนววิธีปฏิบัติในการแกไข และทดสอบ
เรื่องการจางงาน และอัตราการลาออกที่สูง
สมมุติฐาน และประเมินความเสี่ยงในแงของการปฏิบัติ
-Cost of turnover
-HR : บทบาทในฐานะ business partner
จริง
-การแกไขปญหาเรื่อง อัตราการลาออกอยางยั่งยืน
-นําเสนอ แบบมืออาชีพ
การรวบรวมขอมูลการลาออก เพื่อไปสูการวิเคราะหถึงสาเหตุ การออกแบบมาตรการในการควบคุม และระบบสัญญาณ
ตนตอของปญหา
เตือน
-ประเภทของขอมูล
-เครื่องมือในการควบคุม และระบบสัญญาณเตือน
-เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
-ออกแบบระบบควบคุม และระบบสัญญาณเตือน และ
-การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล
การทดสอบ
การวิเคราะหสาเหตุการลาออก อยางเปนระบบ เพื่อไดมาถึง Workshop
-แบงกลุม/ฝกฝน และนําเสนอ รวมการแลกเปลี่ยน
สาเหตุปญหาที่แทจริง
ประสบการณและปญหา
-เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห
-การตรวจสอบและทดสอบความถูกตองของการวิเคราะห
-รูปแบบการนําเสนอผลการวิเคราะห เพื่อนําไปสูการออก
แนวทางหรือมาตรการ
Workshop เรื่องการรวบรวมขอมูลและการวิเคราะห
-แบงกลุม/ฝกฝนและนําเสนอ รวมการแลกเปลี่ยน
ประสบการณและปญหา
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