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การื่เตรีื่ยุมตวัทำางานในแผนกอบิรื่มสมัมนา	(Preparing	

to	Work	in	Training)	

ทีุ่กคนอาจจะเคยเป็็นเที่รนเนอร์ในบางจังหวะของช่วิต่ 

ลองคิดถึึงบางครั�งที่่�คุณต่�องสอนบางที่ักษะให�แก่เพั่�อนร่วมงาน 

เพั่�อนสนิที่ ค้่สมรส หร่อแม�แต่่หัวหน�า ถึึงแม�ว่าบางคนอาจจะ

เร่ยนร้�จากการลองผู้ิดลองถึ้ก วิธุ่การที่่�ด่ ง่าย รวดเร็ว และม่

ป็ระสิที่ธุิภาพัที่่�ด่ที่่�สุด ค่อ การเข�าอบรมสัมมนาสำหรับการพััฒนา

ต่นเอง หรอ่แม�แต่ก่ารเลอ่กลงที่ะเบย่นเรย่นในวชิาหลกัท่ี่�เก่�ยวข�อง

กับการอบรม ต่ัวอย่างเช่น คอร์สการอบรม และพััฒนาท่ี่�ได� 

จัดสอนมากมายที่างวิชาการ ที่างธุุรกิจ และในการบริหาร และ

คณะจิต่วิที่ยาที่่�มหาวิที่ยาลัยที่ั�วไป็ 

มหาวิที่ยาลัยที่างธุุรกิจอาจจะจัดสอนวิชาการอบรม และ

พััฒนา การบริหารคนเก่ง และการพััฒนาองค์กรสำหรับป็ริญญา

ต่ร ่และป็ริญญาโที่ในคณะการบรหิารที่รัพัยากรบคุคล ซึ�งอาจารย์

ก็ได�สอนวิชาการอบรม และพััฒนาให�แก่นิสิต่นานาชาติ่ของ

มหาวิที่ยาลัยกรุงเที่พั เป็็นต่�น ซึ�งอาจม่มหาวิที่ยาลัยหร่อบริษัที่ 

จัดอบรมมากมายได�จัดสอนวิชาในการอบรม และพััฒนาเหล่าน่�  
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การพััฒนาบุุคลากร

ด้้วยการจััด้อบุรมสััมมนา

รวมทัี่�งการพัิจารณาทัี่กษะต่่าง ๆ ท่ี่�คุณผู้้�อ่านต่�องการพััฒนาอ่ก

ด�วย คุณก็สามารถึค�นหาบริษัที่สัมมนาหร่อมหาวิที่ยาลัยต่่าง ๆ ที่่�

จัดสอนคอร์สพัิเศึษในการพััฒนาที่ักษะเหล่านั�น 

นกัอบรมพัฒันาที่่�จะป็ระสบความสำเรจ็จำเป็น็ต่�องต่ดิต่าม 

ข�อม้ลวิจัย และวิธุ่การอบรมแบบใหม่ ๆ อย่างสม�ำเสมอ บที่ความ

เก่�ยวกับการอบรมพััฒนา และรายงานการวิจัยสามารถึติ่ดต่าม

ได�จากสิ�งพัิมพั์ และเจอร์นัลต่่าง ๆ มากมาย ที่ั�งของไที่ย และต่่าง

ป็ระเที่ศึ สิ�งพัิมพั์ต่่างป็ระเที่ศึ อาที่ิ T+D, Training and Develop-

ment, Chief Learning Officer, Workforce Management, HR 

Magazine, Academy of Management Executive, และ Acad-

emy of Management Learning and Education. ส่วนรายงาน

การวิจัยเก่�ยวกับการอบรม และพััฒนา จากเจอร์นัลต่่างป็ระเที่ศึ 

อาทิี่ Human Resource Development Quarterly, Human 

Resource Development Review, Performance Improvement, 

Personnel Psychology, Journal of Applied Psychology, 

Academy of Management Journal, และ Human Resource 

Management เป็็นต่�น

กลัยุุทธ์์ในการื่อบิรื่มสัมมนา	(Strategic	Training)

การอบรมสัมมนาต่�องสนับสนุนกลยุที่ธุ์ที่างธุุรกิจของ

องค์กร ด�วยการต่ระหนักว่าการเร่ยนร้�เป็็นความรับผู้ิดชอบของ

พันักงานที่ั�งหมด ที่ั�งผู้้�จัดการ และพันักงานทีุ่กคน รวมที่ั�งต่�อง
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ที่ำงานร่วมกับผู้้�เช่�ยวชาญด�านการอบรมสัมมนา ท่ี่�ม่ส่วนร่วม 

อยา่งมากในการชว่ยให�พันกังานอ่�น ๆ  ได�รบัที่กัษะ และมมุมองใหม ่ๆ  

ที่่�จะช่วยส่งเสริมคุณค่า และความสำคัญจากการเร่ยนร้�ในการ

ป็ระสบความสำเร็จในการที่ำธุุรกิจ ต่ัวอย่างเช่น Keller Williams 

ที่่�ได�ต่ระหนกัวา่การเรย่นร้�ผู้า่นการอบรม และพัฒันาเป็็นสิ�งสำคญั

สำหรับการป็ระสบความสำเร็จที่างธุุรกิจเหน่อค้่แข่งอ่�น ๆ  

บรัิษัท่ Keller Williams ลงทุ่นในการัอบรัมสัมมนา 

จินกลายเปี็นบรัิษัท่อสังหารัิมท่รััพย์ขนาดีใหญ่ วิสัยที่ัศึน์ของ 

Keller Williams ค่อ การเป็็นบริษัที่อสังหาริมที่รัพัย์ที่่�ม่ขนาดใหญ่

ที่่�สดุในอเมรกิาเหนอ่ และเป็น็บรษิทัี่อสงัหาฯ ยอดนยิมสำหรับนาย

หน�า แฟรนส์ไชส์ซ่� และล้กค�า บริษัที่ Keller Williams พัยายาม

จัดการอบรมสำหรับนายหน�ามากกว่าบริษัที่อ่�น ๆ ในโลกเพั่�อการ

ต่อบสนองความต่�องการของลก้ค�าได�อยา่งดเ่ย่�ยม สร�างธุรุกจิ และ

ป็ระสบความสำเร็จที่างด�านการเงิน ไม่เพั่ยงแต่่ต่ำแหน่งที่่�ต่ั�งของ

อสังหาริมที่รัพัย์จะเป็็นตั่วแป็รหลัก ในการดึงด้ดล้กค�าในการซ่�อ

บ�านหร่ออสังหาริมที่รัพัย์เที่่านั�น แต่่การอบรมสัมมนาก็เป็็นหนึ�ง

เหต่ผุู้ลหลกั ในการป็ระสบความสำเรจ็ที่างธุรุกจิของบรษิทัี่  Keller 

Williams ในการเพัิ�มจำนวนนายหน�า ยอดขาย และกำไร

ป็ระธุานบริหารของบริษัที่ Keller Williams เช่�อว่าการ

อบรมสัมมนา ค่อ สิ�งสำคัญของบริษัที่ในการดึงด้ดนายหน�า 

ใหม ่ๆ  เพัราะวา่การอบรมสมัมนาชว่ยให�พัวกเขาสามารถึมร่ายได�

อย่างรวดเร็ว และม่ป็ระสิที่ธุิภาพั ที่ำให�พัวกเขาม่ยอดขาย และ

เงินค่าคอมมิชชั�น ความที่�าที่ายสำหรับนายหน�าในปั็จจุบัน ค่อ 

การจัดการอบรมสัมมนาเพั่�อเพัิ�มป็ระสิที่ธุิภาพัในการขาย และ

การที่ำงานในธุุรกิจอสังหาฯ ผู้้�บริหารของ Keller Williams ได�พั้ด

บรรยายในสถึานที่่�ต่า่ง ๆ  มากมาย ที่่�เป็น็การสนบัสนนุความสำคญั

ของการอบรมสัมมนา 

ความมุ่งมั�นของ Keller Williams ต่่อการจัดอบรมสัมมนา 

และบที่บาที่ของการอบรมสัมมนาได�เป็็นที่่�ยอมรับจนถึ้กจัด

อันดับเป็็นบริษัที่ยอดนิยมที่็อป็ 125 ในนิต่ยสารอบรมสัมมนา ซึ�ง

บริษัที่ Keller Williams ได�รับต่ำแหน่งอันดับที่่� 1 ในป็ี ค.ศึ. 2015 

และ 2017 เน่�องจากม่โป็รแกรมอบรมที่่�หลากหลายท่ี่�สนับสนุน 

นายหน�า และธุรุกจิ การอบรมสมัมนามท่ี่ั�งการอบรมออนไลน ์และ

ในห�องเร่ยนที่่�การเร่ยนร้�เกิดขึ�นได� ด�วยการท่ี่�ผู้้�บรรยายสามารถึม่

ป็ฏิิสมัพันัธุก์บัผู้้�เรย่นได�โดยต่รง และการโค�ช รวมที่ั�งการให�โอกาส

สำหรับนายหน�าในการเร่ยนร้�จากผู้้�อ่�นในการแชร์ความร้� และ

ต่ัวอย่างการป็ฏิิบัต่ิ อาที่ิ เช่น KW Connect ที่ำให�สามารถึเข�าถึึง

การเรย่นร้�ได�ในที่กุเวลา และที่กุสถึานที่่� รวมที่ั�งเน่�อหาจากผู้้�ใช�กวา่ 

150,000 ราย ซึ�งป็ระกอบที่ั�งวดิโ่อ ไฟลเ์สย่ง และลงิกต์่า่ง ๆ  ฟอรั�ม

ถึาม-ต่อบ ท่ี่�นายหน�าสามารถึถึามคำถึาม ได�รบัคำต่อบ และอตั่รา

การต่อบสนองท่ี่�รวดเรว็ ต่ารางการอบรมสมัมนาที่่�ผู้้�สนใจสามารถึ

ลงที่ะเบย่นเรย่นได� และฟีเจอร์ที่่�อนุญาต่ให�ผู้้�สนใจสามารถึติ่ดต่าม

คนเก่ง ๆ รวมทัี่�งสามารถึต่ิดต่ามผู้้�บริหารได� อ่กทัี่�งการแจ�งเต่่อน

สำหรับเน่�อหาใหม่ ๆ ผู้้�จัดการสามารถึสร�างโป็รแกรมการอบรม

สำหรับต่ัวแที่นใหม่ ๆ หร่อกลุ่มพันักงานแผู้นกอ่�น ๆ นายหน�าที่่�ม่

ยอดขายอันดบัสง้ ๆ  สามารถึสร�าง และอัป็โหลดวิดโ่อสั�น ๆ  ที่่�แสดง

ถึึงวิธุ่การที่ำงานท่ี่�ที่�าที่าย และส่งเสริมให�พัวกเขาป็ระสบความ

สำเร็จที่ั�ง ในการที่ำงาน และยอดขาย ผู้้�ร่วมงานอ่�น ๆ จะได�รับ 

คำเชิญในการด้ และการให�เรต่ต่ิ�งสำหรับวิด่โอ  

KW Connect ที่ำให�ต่ัวแที่น และพันักงานสามารถึด้วิด่โอ

การอบรมได�มากกวา่ 624 ชั�วโมงต่่อวนั ต่ามวตั่ถึปุ็ระสงค์ที่างธุรุกจิ 

นั�นค่อ A Life By Design (BOLD) ท่ี่�เป็็นโป็รแกรมอบรมต่ลอด

เจ็ดวันต่่ออาทิี่ต่ย์ ท่ี่�นายหน�าได�รับการอบรมที่างด�านการบริหาร

ความคิด เที่คนิคต่่าง ๆ และการเข�าร่วมกิจกรรมผู้้�นำ โป็รแกรมน่� 

ให�ความสำคัญ ที่ั�งที่างด�านช่วิต่ และที่างด�านธุุรกิจ บางคอร์ส 

นายหน�าสามารถึม่ส่วนร่วมใน “real play” ที่่�นายหน�าต่�องโที่รหา 

ล้กค�าต่ามท่ี่�ผู้้�สอนให�คำแนะนำ ซึ�งช่วยให�นายหน�าสามารถึม ่

รายได�ในขณะเรย่นร้�อก่ด�วย ผู้้�เรย่นจบ BOLD มย่อดขายเพัิ�มขึ�นกวา่ 

80 เป็อร์เซ็นต์่ ป็ดิยอดขายกว่า 86 เป็อร์เซ็นต์่ และมย่อดคอมมิชชั�น

ส้งขึ�นกว่า 118 เป็อร์เซ็นต์่ เม่�อเป็ร่ยบเที่่ยบกับนายหน�าที่่�ไม่ได� 

เข�าเร่ยนร้�โป็รแกรม BOLD น่� 

นอกจากน่� Keller Williams ยังม่โป็รแกรมการเร่ยนร้� 

ต่่าง ๆ อ่กมากมายที่่�ช่วยเสริมที่ักษะของนายหน�า เพั่�อเพัิ�มรายได� 

ที่างธุรุกจิ โดย Keller Williams ได�ลงที่นุในการสร�างศึน้ยก์ารศึกึษา 

และอบรม ณ สำนักงานใหญ่ที่่�เม่องออสต่ิน รัฐเที่็กซัส โดยศึ้นย์

การศึึกษา และอบรมได�บริหารทุี่ก ๆ ด�านของการเร่ยนร้� และ 

การพััฒนาคอร์สใหม่ ๆ เคร่�องม่อการเร่ยนร้� และวิด่โอใหม่ ๆ 

อ่กด�วย 

Keller Williams ไม่เพั่ยงแต่่ลงทีุ่นเวลา และเงินสำหรับ

การเร่ยนร้�เที่่านั�น แต่่ยังได�ลงทีุ่นที่างด�านการวัดป็ระสิที่ธุิภาพั 

อ่กด�วย การรักษามาต่รฐาน และการพััฒนาการอบรม ผู้้�สอน 

และผู้้�บรรยายทุี่กคนต่�องเข�าคอร์ส “การอบรมผู้้�บรรยาย (Train 

the Trainer)” หลายคอร์ส ก่อนท่ี่�พัวกเขาจะสามารถึที่ำการสอน

ได� ต่ัวแที่นทีุ่กคนได�รับการส่งเสริมให�ร่วมโป็รแกรมการโค�ช โดย 

Keller Williams เสนอการช่วยเหล่อเพ่ั�อให�ทุี่กคนได�ป็ฏิิบัต่ิจริง 

ต่ามความร้�ที่่�ได�รับจากการอบรมสัมมนา เพ่ั�อพัฒันาป็ระสิที่ธิุภาพั

ของพัวกเขา




