การวิเคราะห
ปญหาและมาตรการ
เพื่อลดปญหาการลาออก
Data analysis and action
Plan for Turnover reduction

หลักการและเหตุผล
การบริหารงานทรัพยากรมนุษยในปจจุบันที่โลกธุรกิจมีการ
แขงขันสูง ทําใหความตองการทางดานแรงงานที่มีทักษะ
(Skill labour) และแรงงานที่ไมมีทักษะ (Unskill labour)
แบงแยกตามสายอาชีพ มีปริมาณสูงตามไปดวย
นอกเหนือจากความทาทายในเรื่องกระบวนการสรรหาที่ตอง
มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วทันตอความตองการ และการ
ปรับตัวของธุรกิจแลว การรักษาพนักงานที่มีอยูในปจจุบันก็
เปนเรื่องที่มีความสําคัญไมยิ่งหยอนไปกวากัน
ปญหาเรื่องการลาออกที่มีอัตราสูง (High turnover rate) มัก
เปนปญหาเรื้อรังที่มักเห็นเปนประจํากับสถานประกอบการ
ที่ตั้งอยูในบริเวณที่มีการแขงขันเรื่องการสรรหาสูง หรือ
ในบางตําแหนงที่ขาดแคลน จึงมักพบอยูบอย ๆ วา การ
ลดอัตราการลาออกมักถูกกําหนดใหเปนหัวขอ หรือดัชนี
(KPI) ชี้วัดประสิทธิภาพหรือผลสัมฤทธิของผลงานของฝาย
ทรัพยากรมนุษยที่ตอบสนองตอความตองการของธุรกิจ
ดวยเหตุนี้บุคลากรในฝายทรัพยากรมนุษยจะตองมีความ
เชี่ยวชาญในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลการลาออก
รวมถึงการนําเสนอแนวทางแกไขที่เปนรูปธรรมพรอมทั้ง
การคงสภาพอัตราการลาออกที่ยอมรับไดในระยะยาว เพื่อ
แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพและความเปนมืออาชีพของฝาย
ทรัพยากรมนุษยในการขับเคลื่อนและเปนสวนหนึ่งของ
ความสําเร็จในธุรกิจนั้น ๆ
จึงเปนหลักสูตรที่เปนประโยชนตอ HR ของทุกองคกร
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วัตถุประสงค
เรียนรูการวางแผน ในการรวบรวมขอมูล (Measurement
stage) การลาออกทุกมิติ เพื่อนําขอมูลเหลานั้นมาวิเคราะห
ตอไปการรวบรวมขอมูลดังกลาวถือวาเปนขั้นตอนที่สําคัญ
ที่สุดในการใหไดถึงแนวทางการแกปญหาการลาออกที่ถูกตอง
และทรงประสิทธิภาพมากที่สุด
เรียนรูเทคนิคการวิเคราะห (Analysis stage) อันขอมูลที่ยัง
กระจัดกระจาย เพื่อหาสาเหตุที่แทจริงของปญหาการลาออก
รวมถึงการแสดงผลในรูปของรายงาน และหรือกราฟ ของผล
การวิเคราะหเพื่อใชในการนําเสนอตนตอของปญหา โดยอยูบน
พื้นฐานของขอมูลที่มีการจัดเก็บอยางเปนระบบ และเชื่อถือได
เรียนรูเทคนิคการพัฒนาและปรับปรุง (Improvement stage)
ซึ่งเปนขั้นตอนการสรุปแนวทาง และหรือ มาตรการในการแกไข
ปญหาเรื่องการลาออก อยางเปนระบบ โดยแนวทางดังกลาว
เปนผลสืบเนื่องขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหถึงปญหาของการ
ลาออกและผลของการทดสอบตามสมมุติฐานที่ตั้งไว
เรียนรูมาตรการควบคุม (Control stage) และออกแบบระบบ
เตือน (Triggering system) เพื่อใชในการควบคุม และการ
แสดงเตือน เมื่อมาตรการหรือแนวทางการแกไขปญหาการ
ลาออกที่ไดปฏิบัติ แสดงผลลัพธที่เบี่ยงเบนจากคาที่ตั้งไว
เพื่อความรวดเร็วในการแกไขไดทันทวงที
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วิทยากรและที่ปรึกษาดานการบริหารงานทรัพยากรมนุษย
ประสบการณ
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อัตราคาอบรมทานละ
สมาชิก 3,500 บาท +VAT 245 รวม 3,745 บาท / บุคคลทัว่ ไป 4,000 บาท +VAT 280 รวม 4,280 บาท
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หัวขอการฝกอบรม

เวลา 13.00-16.00 น.

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