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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั ้ง นี เ้ ป็ นการวิ จั ย เชิ ง ทดลอง (Experimental Research) ศึ ก ษา
กระบวนการการใช้ เรื่ องเล่า (Storytelling) และเพื่อเปรี ยบเทียบผลระหว่างการใช้ เรื่ องเล่า
และการฝึ กอบรม (Training) เพื่ อพัฒนาทักษะการขายให้ แก่ ที่ ปรึ กษาการเงิ นและ
การลงทุน ของบริ ษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย จานวน 20 คน แบ่งกลุม่ ทดลอง
จานวน 20 คน เป็ น 4 กลุม่ จานวนกลุม่ ละ 5 คน โดยกลุม่ ที่ 1 กลุม่ ที่ 2 และกลุม่ ที่ 3 เป็ น
กลุม่ ทดลอง ส่วนกลุม่ ที่ 4 เป็ นกลุม่ ควบคุม ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ที่ 3 ที่เข้ าร่ วมกิจกรรม
การใช้ เรื่ องเล่ามีเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงผลการปฏิบตั ิงานสูงขึ ้นมากกว่า กลุ่มที่ 1
ซึ่งเป็ นกลุม่ ที่เข้ าร่ วมโครงการฝึ กอบรม และกลุ่มที่ 2 ซึ่งได้ ใช้ เรื่ องเล่าและการฝึ กอบรม
นันมี
้ เปอร์ เซ็นต์การเปลีย่ นแปลงของผลการปฏิบตั ิงานสูงขึ ้นมากที่สดุ ส่วนกลุม่ ตัวอย่าง
ที่เป็ นกลุม่ ควบคุมที่ไม่ได้ ผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ ใดๆ นัน้ มีเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลง
ของผลการปฏิบตั ิงานน้ อยที่สดุ
คาสาคัญ: กระบวนการเรี ยนรู้ / การฝึ กอบรม / การจัดการความรู้ / การใช้ เรื่ องเล่า /
ทักษะการขาย
1

Department of Organization, Entrepreneurship, and Human Resource Management,
Thammasat Business School, Thammasat University, Bangkok, Thailand
* Corresponding author E-mail: monthon@tbs.tu.ac.th

MFU Connexion, 7(2) || page 128

Abstract
This is an experimental research to study the use of storytelling and to
compare the result between storytelling and training to enhance selling
skills for 20 Financial Advisors of Public Securities Companies in Thailand.
The experimental group consisted of 20 people divided into 4 groups, with
the first-three groups are experimental group. The last group served as a
control group. The results found that group 3 who participated in storytelling
had a higher percentage of performance change than group 1 who
participated in training. Group 2, who participated in storytelling and
training had the highest percentage of change in performance. The last
group as a control group who did not go through any learning process had
the slightest change in performance.
Keywords: Learning Process / Training / Knowledge Management / Storytelling /
Selling Skills
บทนา
จากสภาพการณ์ ปั จ จุ บัน ที่ มี ก ารเปลี่ ยนแปลงอย่ า งมากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น
การเปลี่ยนแปลงทางด้ านสังคม การเติบโตอันก้ าวไกลด้ านเทคโนโลยี เศรษฐกิจและ
การเมือง จึงเป็ นสิ่งที่จาเป็ นอย่างยิ่งที่องค์กรจะต้ องปรั บเปลี่ยนแผนการดาเนินงาน
รวมถึงกลยุทธ์ ภายในองค์กร เพื่อให้ มีความสอดคล้ องกับสภาพแวดล้ อมภายนอกที่มี
การเปลีย่ นแปลงเพื่อสร้ างข้ อได้ เปรี ยบทางการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจธนาคาร
ที่กาลังเข้ าสูย่ คุ ดิจิทลั (Digital) อย่างเต็มตัว แม้ วา่ เทคโนโลยีจะเข้ ามามีบทบาทสาคัญ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ ก้าวทันคู่แข่งนัน้ โดยสิ่งหนึ่ งที่มีความสาคัญไม่แพ้ กันก็คือ
“ทรั พยากรมนุษย์ ” ซึ่ งทรั พยากรมนุษย์ นัน้ คื อ “ทุน” ซึ่งเป็ นสิ่งที่ ส าคัญในองค์ กร
เช่ น เดี ย วกั น (Thongsudjaritkul et al., 2008) โดยการพัฒ นาความสามารถและ
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ศักยภาพของคนในองค์ กรเป็ นเรื่ องที่ ส าคัญที่ ทุกๆ องค์ กรต่างพยายามแสวงหา
เครื่ องมือที่เหมาะสมในการพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพของคนในองค์กร ซึ่งไม่มี
เครื่ องมื อใดที่ เหมาะสมกับทุกๆ องค์ กรโดยไม่ มี การน ามาปรั บเปลี่ ยนให้ เข้ ากับ
วัฒนธรรม และความพร้ อมขององค์ กร การน าเครื่ อ งมื อด้ านการพัฒนาทรั พยากร
มนุษย์ มาใช้ ไม่จาเป็ นจะต้ องลอกเลียนแบบจากบริ ษัทชัน้ นาที่ได้ ชื่อว่าเป็ นวิธี การ
ปฏิบตั ิที่ดีที่สุด (Best Practices) โดยการเลือกใช้ เครื่ องมือในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ นัน้ แต่ละองค์ กรก็ จะต้ องค้ นหารู ปแบบและค้ นพบเครื่ องมื อที่ เหมาะสมกับ
องค์กรของตนเอง (Phuwitayapan, 2008)
“งานขาย” เป็ นอาชีพเก่าแก่อย่างหนึ่งที่สร้ างสรรค์สงั คมและสร้ างการดาเนินชีวิต
ของพลโลกอย่างมีคณ
ุ ภาพ ด้ วยความพึงพอใจในการแลกเปลีย่ น ไม่วา่ จะเป็ นสินค้ าต่อ
สินค้ าหรื อ สินค้ าต่อทรั พย์ สิน หรื อสินค้ าต่อเงิ นตราสกุลต่างๆ (Kijbanyong, 2000)
แม้ ว่ากาลเวลาและยุคสมัยจะผ่านพ้ นมาและเกิ ดการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย
แต่แก่นแท้ ของอาชี พ งานขายต่างก็ ต้ องการที่จะแสวงหาความสาเร็ จในอาชี พของ
ตนเอง โดยทักษะการขายถือเป็ นงานที่ต้องใช้ ศิลปะเพื่อการจูงใจลูกค้ า พนักงานขาย
จาเป็ นต้ องมีกลยุทธ์ การเสนอขายเพื่อเพิ่มยอดจาหน่ายให้ แก่องค์กร และการขยาย
ฐานลูกค้ าใหม่ (Sirirojanan, 2009) ก่ อนการขายสินค้ าใดๆ พนักงานขายจะต้ องมี
ความรู้ เกี่ยวกับตัวสินค้ าหรื อบริ การมากพอที่จะสามารถให้ ข้อมูลแก่ลูกค้ าได้ อย่าง
ครบถ้ วน ทังในเรื
้ ่ องราคา ส่วนลด หรื อเงื่อนไขต่างๆ พนักงานขายจะต้ องแสดงออกด้ วย
การพูดอย่างมั่นใจ เพื่อให้ ลูกค้ าเกิ ดความเชื่ อมั่นต่อสินค้ าหรื อบริ การที่ เสนอขาย
รวมถึงสามารถแก้ ไขปั ญหาที่เกิดขึ ้นจากการเสนอขายสินค้ าหรื อบริ การนัน้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็ นหนึ่งเครื่ องมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ รูปแบบหนึ่งขององค์กรที่จะพัฒนาความสามารถขององค์กรในการ
สร้ างสรรค์ จัดเก็บ และกระจายความรู้ ที่สาคัญของการเป็ นผู้นาในการแข่งขันทังใน
้
ด้ านคุณภาพ ความรวดเร็ ว นวัตกรรม ซึ่งการที่องค์กรจะสามารถแปลงความรู้ เป็ นพลัง
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ได้ นนั ้ ต้ องอาศัยการพัฒนาและการนาเอาระบบ รวมถึงกลไกต่างๆ มารวมกันจัดเก็บ
เป็ นความรู้ เพื่อส่งเสริ มและกระจายความรู้ ออกไปเพื่อง่ายต่อการนาไปใช้ ประโยชน์
(Nonaka, 1994, pp. 14-37) ซึ่งหนึ่งในเครื่ องมือของการจัดการความรู้ คือ เรื่ องเล่า
คือ การให้ ผ้ มู ีความรู้ จากการปฏิบตั ิ ปลดปล่อยความรู้ ที่ซ่อนอยู่ในส่วนลึกของหัวใจ
(ความเชื่อ) ในส่วนลึกของสมอง (ความคิด) และในส่วนลึกของร่ างกาย (การปฏิบตั ิ)
ออกมาเป็ นคาพูด และหน้ าตาท่าทาง (Non-Verbal Communication) (Panich, 2006)
ทังนี
้ ้จากที่ได้ กล่าวมาข้ างต้ นนัน้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึก ษาในเชิงทดลองใช้
เรื่ องเล่าเพื่อพัฒนาทักษะการขาย ด้ วยเล็งเห็นว่า การจัดการความรู้ โดยการใช้ เรื่ องเล่า
จะสามารถเป็ นหนึ่งในเครื่ องมือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร และสามารถ
ทราบถึงกระบวนการการใช้ เรื่ องเล่า ที่จะสามารถพัฒนาทักษะการขายของพนักงาน
อีกทังยั
้ งจะทราบว่ากระบวนการการใช้ เรื่ องเล่านันจะสามารถส่
้
งเสริ มให้ พนักงานมีผล
การปฏิบตั ิงานดีขึ ้นได้ อย่างไร โดยมีการนาผลของการทดลองจากการเรี ยนรู้ ผ่านการ
ฝึ กอบรมและการเรี ยนรู้ ผ่านการจัดการความรู้ ด้ วยการใช้ เรื่ องเล่ามาเปรี ยบเทียบ
ประสิทธิผลก่อนและหลังการทดลอง เพื่อเป็ นแนวทางให้ ผ้ ทู ี่เกี่ยวข้ องใช้ ในการตัดสินใจ
เพื่ อน ากระบวนการเรี ยนรู้ ไปใช้ ในการเสริ มสร้ างและพัฒนาทักษะด้ านอื่ นๆ ของ
พนักงานต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัยในครัง้ นี ้เพื่อทดลองการใช้ เรื่ องเล่า เพื่อเปรี ยบเทียบผล
ระหว่างการใช้ เรื่ องเล่าและการฝึ กอบรม เพื่อพัฒนาทักษะการขายให้ แก่ที่ปรึ กษา
การเงินและการลงทุน ของบริ ษัทหลักทรัพย์แห่งหนึง่ ในประเทศไทย
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
การฝึ กอบรม (Training)
การฝึ ก อบรม เป็ นกระบวนการอย่ า งหนึ่ ง ในการพัฒ นาบุ ค คลให้ มี ค วามรู้
ความชานาญ และทักษะในการปฏิบตั ิงานให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น (Flippo, 1961)
เช่นเดียวกันกับ Blanchard and Thacker (2003) ที่ได้ กล่าวว่า การฝึ กอบรมนันเป็
้ น
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การให้ ความรู้ และเสริ มทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบตั ิงาน เพื่อเตรี ยมความ
พร้ อมที่ จ ะเผชิ ญ หน้ ากั บ ปั ญ หาหรื อการเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด ขึ น้ ในการท างาน
ซึ่งกระบวนการฝึ กอบรมที่มีประสิทธิ ภาพเป็ นสิ่งสาคัญอย่างหนึ่งที่สามารถทาให้ เกิด
ความสามารถในการแข่งขัน (Khajornnan, 1998) กระบวนการฝึ กอบรมประกอบไป
ด้ วย 8 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขันตอนที
้
่ 1 การวิเคราะห์ความต้ องการในการฝึ กอบรม (Need Analysis) โดย
ทาการศึกษาและวิเคราะห์ถึงความต้ องการกลุม่ เป้าหมาย โดยศึกษาจากปั ญหาในการ
ปฏิบตั ิงานหรื อผลผลิตของงาน เป็ นต้ น
ขันตอนที
้
่ 2 การตรวจสอบความต้ องการ (Examine each Needs) โดยพิจารณา
เปรี ยบเทียบถึงความจาเป็ นและความต้ องการในการเรี ยนรู้ ของแต่ละกิจกรรมที่จดั การ
อบรม และพิจารณาถึงผลลัพธ์ ของการฝึ กอบรมว่าจะสามารถนามาใช้ ในการปรับปรุ ง
การแก้ ปัญหา หรื อสามารถสร้ างผลผลิตให้ แก่องค์กรนันได้
้ หรื อไม่
ขันตอนที
้
่ 3 การออกแบบการฝึ กอบรม (Design Training Program) การออกแบบ
และวางแผนการจัดการฝึ กอบรม ที่ เกี่ ยวข้ องกับการจัดหัวข้ อ ลักษณะการอบรม
จานวนผู้เข้ าอบรม งบประมาณ เป็ นต้ น
ขันตอนที
้
่ 4 การนาเสนอโครงการต่อผู้บริ หาร (Propose Program to Management)
นาเสนอหลักสูตรการฝึ กอบรมที่จดั ทาขึ ้นเพื่อขออนุมตั ิจากผู้บริ หาร
ขันตอนที
้
่ 5 การจัดวางระเบียบในการดาเนินงาน (Issue Regulation on Training)
จัดวางระเบียบและขันตอนในการด
้
าเนินการต่างๆ ของการฝึ กอบรม
ขัน้ ตอนที่ 6 การฝึ ก อบรม (Training) เปิ ดรั บ สมัครผู้ ที่ สนใจที่ จ ะเข้ า รั บ การ
ฝึ กอบรม หรื อท าการคัดเลื อกกลุ่มเป้ าหมายที่ ตรงกับวัตถุประสงค์ ในการจัดการ
ฝึ กอบรม เชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอด จัดเตรี ยมสถานที่ใน
การฝึ กอบรม และประสานงานรวมทังด
้ าเนินการฝึ กอบรม
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ขัน้ ตอนที่ 7 การประเมิ นผล (Evaluation) เก็ บข้ อมูลและประเมิ นผลหลังจาก
กิจกรรมการฝึ กอบรมเสร็ จสิ ้น เพื่อเป็ นการตรวจสอบว่าการฝึ กอบรมที่จดั ขึ ้นนันตรงกั
้
บ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการจัดอบรมหรื อไม่ เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงในการฝึ กอบรมครัง้ ต่อไป
ขันตอนที
้
่ 8 การติดตามผล (Follow Up) ดาเนินการติดตามผลว่าการอบรมนัน้
ประสบความสาเร็ จมากน้ อยเพียงใด เช่นพนักงานที่ได้ เข้ ารับการฝึ กอบรมนันสามารถ
้
นาความรู้และทักษะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการทางานได้ มากน้ อยเพียงใด เป็ นต้ น
ทังนี
้ ้มีข้อสังเกตว่า ประสิทธิ ผลของการฝึ กอบรมลักษณะเชิงบรรยาย (Passive
Learning) นัน้ มีการเชื่อมโยงกับผลการปฏิบตั ิงานได้ ค่อนข้ างน้ อย จึงเป็ นเทคนิคที่
ยังไม่สง่ ผลให้ เกิดผลลัพธ์จากการเรี ยนรู้ที่ดีที่สดุ เป็ นรู ปแบบการเรี ยนรู้ ที่เหมาะสาหรับ
ใช้ ในการอธิ บาย หรื อการเรี ยนรู้ ที่เป็ นมาตรฐานเพื่อให้ ผ้ ูเข้ ารั บการฝึ กอบรมได้ รั บ
ความรู้หลักๆ เท่านัน้ (Martin et al., 2014, pp. 11-15)
การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
การจัดการความรู้ เป็ นกระบวนการที่สร้ างความรู้ ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องที่เกิดจาก
การสังเคราะห์ระหว่างความรู้ ชดั แจ้ ง (Explicit Knowledge) ซึ่งเป็ นความรู้ ที่จบั ต้ องได้
แสดงออกผ่านคาพูดได้ สามารถเขียนบรรยาย หรื อถ่ายทอดแบ่ งปั นในรู ปแบบของ
ข้ อมูล ตัวอักษรได้ และความรู้ โดยนัย (Tacit Knowledge) ซึ่งเป็ นความรู้ ที่อยู่ใน
ตัวบุคคล เป็ นความรู้เฉพาะตัว และเป็ นความรู้เชิงประสบการณ์ ยากที่จะถ่ายทอดหรื อ
แบ่งปั นผู้อื่ นได้ ง่ าย นอกจากนี ก้ ารจัดการความรู้ ยังต้ องเป็ นกระบวนการที่ มี การ
เผยแพร่ ความรู้ ไปทัว่ องค์กรผ่านเทคโนโลยีต่างๆ (Nonaka, 1994, pp. 14-37) โดยมี
กระบวนการการเปลีย่ นแปลงที่เรี ยกว่า วงจรเซกิ (SECI) ดังนี ้
1. Socialization (S) เป็ นการสร้ างความรู้ ด้วยการแบ่งปั นประสบการณ์โดย
การพูดคุยกับผู้อื่น ซึ่งเป็ นการถ่ายทอด แบ่งปั นความรู้ ที่อยู่ในตัวบุคคลหนึ่งไปสู่อีก
บุคคลหนึง่
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2. Externalization (E) เป็ นการนาความรู้ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลที่มาจากการ
พูดคุยกัน ถ่ายทอดออกมาให้ เป็ นสิง่ ที่จบั ต้ องได้ หรื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. Combination (C) เป็ นการผสมผสานความรู้ โดยการนาความรู้ มาทาให้
เป็ นระบบ และเก็บรวบรวมความรู้ไว้ เพื่อให้ เกิดการเข้ าถึงและใช้ งานต่อไป
4. Internalization (I) เป็ นการนาความรู้ ใหม่ที่ได้ นาไปใช้ ปฏิบตั ิหรื อลงมือ
ทาจริ ง จนกลายเป็ นทักษะมีการฝึ กแก้ ปัญหาจนกลายเป็ นความรู้ และน ากลับมา
ปรับปรุงตนเอง
จากวงจรเซกิ (SECI) สะท้ อนให้ เห็นว่า การจัดการความรู้ เป็ นกระบวนเรี ยนรู้ อย่าง
ต่อเนื่องไม่มีที่สิ ้นสุด และก่อให้ เกิ ดความรู้ ใหม่ๆ โดย Chatviroj (2007) พบว่าการ
จัดการความรู้ ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนรู้ ของครู หลังการเรี ยนรู้ สูงกว่าก่อนการ
เรี ยนรู้ โดยมีการวัดผลก่อนและหลังการจัดการความรู้ ให้ กบั ครู เช่นเดียวกันในการวิจยั
ในเชิงทดลองด้ วยการนากระบวนการการจัดการความรู้ รวมถึงกระบวนการเรี ยนรู้ ผ่าน
การฝึ กอบรมมาใช้ ในการทดลองเพื่อเสริ มสร้ างความรู้ เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
ให้ กั บ พนั ก งาน (Rungruengrit & Sorakraikitikul, 2017, pp. 45-54) โดยพบว่ า
กระบวนการเรี ยนรู้ ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ มี ประสิทธิ ผลในการเสริ มสร้ าง
ความรู้ เกี่ยวกับกองทุนสารองเลี ้ยงชี พมากกว่ากระบวนการเรี ยนรู้ ผ่านการฝึ กอบรม
ที่สอดคล้ องกับ Handy and Polimeni (2015, pp. 1-8) ทีไ่ ด้ กล่าวว่ากระบวนการเรี ยนรู้
แบบลงมือทา (Active Learning) สามารถช่วยเสริ มสร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ ให้ ดียิ่งขึ ้น
กว่าการเรี ยนรู้ในห้ องเรี ยนแบบบรรยายในลักษณะเชิงบรรยาย ซึ่งมีการวัดประสิทธิผล
ทางการเรี ยนรู้ โดยให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมทาแบบทดสอบความรู้ ก่อนและหลังผ่านกระบวนการ
การจัดการความรู้ ซึ่งกระบวนการจัดการความรู้ จะมีประสิทธิ ผลต่อเมื่อผู้เข้ าร่ วมมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้หลังผ่านกระบวนการเรี ยนรู้ที่สงู มากกว่าก่อนการเรี ยนรู้
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การใช้ เรื่องเล่ า (Storytelling)
การใช้ เรื่ อ งเล่ า ยั ง เป็ นกระบวนการจั ด การความรู้ ด้ วยการสื่ อ สารความรู้
ประสบการณ์ระหว่างบุคคลหรื อกลุม่ บุคคลแบบไม่เป็ นทางการ โดยใช้ เทคนิคกระตุ้น
และสร้ างแรงบันดาลใจให้ บุคคล เล่าความทรงจ าในประสบการณ์ การเรี ยนรู้ และ
ทางานที่ภาคภูมิใจให้ บคุ คลอื่นฟั ง ผู้ฟังสามารถนาคุณค่าที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ในการ
ทางานของตน (Wichienpanya, 2006) ซึ่งในการจัดการความรู้ นนั ้ การใช้ เรื่ องเล่าจะ
เป็ นเครื่ องมือในการรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ โดยนัย โดยการใช้ เรื่ องเล่าเป็ นตัว
แทนที่ดีที่สดุ ในการถ่ายทอดความรู้ แบบนี ้ (Khairul & Ahmad, 2016, pp. 12-22) ทังนี
้ ้
เครื่ องมือในการใช้ เรื่ องเรื่ องเล่านันเป็
้ นวิธีที่ได้ รับการยอมรับมากขึ ้นเพื่อให้ สามารถ
บรรลุเป้าหมายการจัดการ โดยผู้นาต้ องใช้ รูปแบบการใช้ เรื่ องเล่าที่หลากหลายรู ปแบบ
โดยขึ ้นอยูก่ บั วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันออกไป (Denning, 2004) ดังนี ้
1. เรื่ องเล่าเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการปฏิบตั ิตาม หรื อเรื่ องเล่าแบบสปริ งบอร์ ด ซึ่ง
ต้ องใช้ เรื่ องจริ งที่มีเนื ้อหาในทางบวก และเล่าให้ กระชับที่สดุ
2. เรื่ องเล่าเพื่อแบ่งปั นความรู้ ต้ องเป็ นเรื่ องจริ งที่มีเนื ้อหาในทางลบ โดยเน้ น
ที่ปัญหาและการนาเสนอสภาพแวดล้ อม วิธีแก้ ปัญหาและการอธิบายคาตอบ
3. เรื่ องเล่าเพื่อช่วยให้ ผ้ อู ื่นทางานร่ วมกัน ควรเป็ นเรื่ องที่เร้ าอารมณ์ และ
กระตุ้นให้ ผ้ ฟู ั งนึกถึงเรื่ องทานองเดียวกันของตัวเองด้ วย
4. เรื่ องเล่าเพื่อนาผู้อื่นไปสู่อนาคต ควรเป็ นเรื่ องที่ปลุกเร้ าอารมณ์ และเล่า
โดยมีรายละเอียดน้ อยที่สดุ
5. เรื่ องเล่าเพื่อควบคุมข่าวร้ าย ควรเป็ นเรื่ องจริ งที่ล้อเรี ยนข่าวร้ ายหรื อผู้ที่
ปล่อยข่าวร้ ายนันๆ
้
6. เรื่ องเล่าเพื่อสื่อสารถึงตัวตนของคุณ ควรเป็ นเรื่ องเล่าในรู ปแบบดัง้ เดิม
ซึง่ ประกอบด้ วยสภาพแวดล้ อม ตัวละคร และโครงเรื่ อง
7. เรื่ องเล่าเพื่อถ่ายทอดค่านิยม ควรเป็ นเรื่ องที่น่าเชื่อถือซึ่งแสดงให้ เห็นว่า
ผู้นาองค์กรสามารถจัดการกับปั ญหาได้ อย่างไร
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จากข้ อมูลข้ างต้ น ด้ วยข้ อจากัดในการวิจยั ในด้ านลักษณะงานหลักของกลุม่ ที่จะ
เข้ าไปศึกษาวัตถุประสงค์ในการใช้ เรื่ องเล่าเพื่อแบ่งปั นข้ อมูลและความรู้ จะมีความ
สอดคล้ องกับการปฏิบตั ิงานจริ งของกลุม่ ที่เข้ าไปศึกษาและวัตถุประสงค์การวิจยั มาก
ที่สดุ ซึง่ สอดคล้ องกับแนวคิดในด้ านการ “ถอด” หรื อ “สกัด” ความรู้ จากการใช้ เรื่ องเล่า
เพื่อถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้ ที่มีอยู่ในตัวบุคคลหรื อจากประสบการณ์ ในการ
ปฏิบตั ิงานของตนเอง เพื่อถ่ายทอดเป็ นการแบ่งปั นความรู้ สผู่ ้ อู ื่นเพื่อให้ เกิดการสะท้ อน
ความคิด และความสามารถที่จะใช้ ความรู้ เพื่อนาไปพัฒนาและแก้ ไขในการปฏิบตั ิงาน
ของตนเอง ทัง้ นี ม้ ี งานวิ จัยของ Mamabolo (2014) ที่ ใช้ framework ของ BecerraFernandez et al. (2004) เพื่อสร้ างข้ อกาหนดสาหรับการจัดการความรู้ และตอกย ้าถึง
ความสาคัญของกระบวนการการจัดการบทบาทหน้ าที่ของความรู้ โดยนัย ภายใน
องค์ ก ร ซึ่ ง จากการทบทวนวรรณกรรมต่ า งๆ นัก วิ จั ย พบว่ า การใช้ เรื่ อ งเล่ า เป็ น
กระบวนการที่ไม่เป็ นทางการในองค์กรแต่สามารถได้ ข้อมูลเชิงลึก ที่ได้ จากกระบวนการ
จัดการความรู้ โดยการมุ่งเน้ นไปที่การแบ่งปั นความรู้ โดยการประยุกต์ใช้ การเล่าเรื่ อง
เพื่อรวบรวมความรู้ที่มีในองค์กร อีกทัง้ Rooney et al. (2016, pp. 147-156) ได้ ประยุกต์
การใช้ เรื่ องเล่าเป็ นวิธีการในการเข้ าถึงความสัมพันธ์ กับผู้บริ โภคในภาคการธนาคาร
เป็ นการถามตอบกับลูกค้ าโดยใช้ การเล่าเรื่ อง ซึ่งสรุ ปได้ ว่ าการใช้ เรื่ องเล่าท าให้
พนักงานสามารถรู้ ถึงความต้ องการและสามารถตอบสนองได้ ตรงตามความต้ องการ
ของลูกค้ าได้ ดียิ่งขึ ้น
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเชิงทดลองครัง้ นี ้ ทาการศึกษากับพนักงานตาแหน่งที่ปรึ กษาการเงินและ
การลงทุน ของบริ ษัทหลักทรัพย์แห่งหนึ่งในประเทศไทย จานวน 20 คน โดยเป็ นการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งได้ ถกู แบ่งออกเป็ น 4 กลุม่ กลุม่ ละ 5 คน
ทังนี
้ ้ผู้วิจัยได้ ทาการจัดกลุม่ ในแต่ละกลุ่มให้ มีลกั ษณะเหมือนกันตามตาแหน่งที่ทาอยู่
และอายุงาน เพื่อลดความแตกต่างโดยผู้วิจยั ได้ กาหนดลักษณะของแต่ละกลุม่ ดังนี ้
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1. อายุงานไม่เกิน 2 ปี
2. ผลการปฏิบตั ิงานย้ อนหลังเฉลีย่ 6 เดือน ไม่เกิน 15,000 บาท
ซึง่ กลุม่ ที่ 1 กลุม่ ที่ 2 และกลุม่ ที่ 3 เป็ นกลุม่ ทดลอง ส่วนกลุม่ ที่ 4 เป็ นกลุม่ ควบคุม
โดยมีข้อมูลของกลุม่ ตัวอย่าง ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้ อมูลของกลุม่ ตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่ าง

เพศ

อายุงาน (ปี )

กลุ่มที่ 1 อบรมเทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา
1
หญิง
2
2
หญิง
1.9
3
หญิง
1.9
4
ชาย
1.4
5
ชาย
0.10
กลุ่มที่ 2 อบรมเทคนิคการขายเชิงที่ปรึกษา และการใช้ เรื่ องเล่ า
1
ชาย
2
2
หญิง
1.8
3
หญิง
1.5
4
ชาย
2
5
ชาย
1
กลุ่มที่ 3 การใช้ เรื่ องเล่ า
1
หญิง
1.9
2
หญิง
1.9
3
ชาย
1.5
4
หญิง
1.9
5
ชาย
0.8

ผลการปฏิบัตงิ านย้ อนหลัง
เฉลี่ย 6 เดือน (บาท)
8,953.87
5,136.65
6,999.62
13,672.84
6,963.19
8,148.83
5,518.77
14,248.42
7,624.53
14,580.12
7,807.68
15,273.51
8,830.45
10,907.48
11,160.24
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
กลุ่มตัวอย่ าง

เพศ

กลุ่มที่ 4 กลุ่มควบคุม ไม่ ถกู กระทาใด ๆ
1
ชาย
2
3
4
5

ชาย
ชาย
หญิง
หญิง

อายุงาน (ปี )

ผลการปฏิบัตงิ านย้ อนหลัง
เฉลี่ย 6 เดือน (บาท)

1.3

4,618.39

1.3
0.6
0.10
0.6

11,993.89
5,821.18
7,772.50
10,289.56

การวิจัยครัง้ นี ้ กลุ่มทดลองทัง้ 4 กลุ่ม จะถูกวัดผลก่อนและหลังจากการทดลอง
เป็ นผลการปฏิบตั ิงานโดยวัดจากค่าธรรมเนียมการซื ้อขายหลักทรัพย์ของกลุ่มทดลอง
ซึ่งเกิ ดขึน้ จริ งในเดือนธันวาคม 2560 (ก่อนการทดลอง) และเดือนกุมภาพันธ์ 2561
(หลังการทดลอง) ทังนี
้ ้กลุม่ ทดลองแต่ละกลุม่ จะมีรูปแบบการทดลองผ่านเครื่ องมือวิจยั
ที่แตกต่างกัน คือ กลุม่ ที่ 1 จะถูกทดลองโดยการเข้ าร่ วมการอบรมเทคนิคการขายเชิงที่
ปรึกษา กลุม่ ที่ 2 จะถูกทดลองโดยการอบรมเทคนิคการขายเชิงที่ปรึ กษา และกิจกรรม
การใช้ เรื่ องเล่า กลุม่ ที่ 3 จะถูกทดลองโดยการเข้ าร่ วมกิจกรรมการใช้ เรื่ องเล่า และกลุม่
ที่ 4 ไม่ถูกกระทาใดๆ ซึ่งหลังจากที่ได้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ก่อนและหลังจากการ
ทดลองแล้ วก็ได้ นาข้ อมูลมาวิเคราะห์ โดยใช้ วิธีทางสถิติ ทังนี
้ ้การวิเคราะห์ ข้อมูลใน
งานวิจยั นี ้มีข้อจากัดในด้ านการวิเคราะห์ข้อมูลโดย Sukamolson (2010, pp. 27-28)
กล่าวถึ งการใช้ สถิ ติ เพื่ อทดสอบความแตกต่างอย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติ ที่ มี กลุ่ม
ตัวอย่างขนาดเล็ก (n<50) อาจทาให้ เกิดผลผิดพลาดได้ ซึ่งในงานวิจยั นี ้กลุ่มตัวอย่าง
แต่ละกลุม่ จะมีขนาดเล็กมาก กลุม่ ละ 5 คน ดังนันการวิ
้
เคราะห์ข้อมูลในงานวิจยั ครัง้ นี ้
ผู้วิจัยใช้ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่อเป็ นการเปรี ยบเทียบผลการ
ปฏิบตั ิงานก่อนและหลังจากการเข้ าร่วมกิจกรรมของกลุม่ ตัวอย่าง และเพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลการปฏิบตั ิงานหลังจากการเข้ าร่ วมกิจกรรมของกลุ่มตัวอย่างทัง้ 4 กลุ่ม โดยสรุ ป
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ออกมาเป็ นการค านวณค่าร้ อยละ (Percentage) การวัดแนวโน้ มเข้ าสู่ส่วนกลาง
(Measures of central Tendency) โดยค่าเฉลีย่ เลขคณิต (Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) (Vanichbuncha, 2002)
ผลการวิจัย
ลักษณะของกระบวนการเรี ยนรู้ ผ่านการฝึ กอบรมและกระบวนการเรี ยนรู้ ผ่านการ
จัดการความรู้ ด้ วยการใช้ เรื่ องเล่าในการวิจยั ครัง้ นี ้ มีรายละเอียดดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 สรุ ปกระบวนการเรี ยนรู้ ผ่านการจัดการความรู้ ด้ วยการใช้ เรื่ องเล่าและ
กระบวนการเรี ยนรู้ผา่ นการฝึ กอบรม
รายละเอียด
จานวนผู้เข้ าร่ วมกิจกรรม
ระยะเวลาของกิจกรรม
สถานที่
เนือ้ หาในการเรี ยนรู้

เทคนิคที่ใช้

กระบวนการเรียนรู้ผ่านการ
จัดการความรู้ด้วยการ
ใช้ เรื่องเล่ า
10 คน (จากกลุ่มตัวอย่างกลุม่ ที่ 2
และ กลุม่ ที่ 3)
1 ชัว่ โมง
ห้ องประชุมของบริษัทฯ
สมาชิกในกลุม่ ตัวอย่างอาสาเล่า
เรื่องในหัวข้ อ “ความท้ าทายในงาน
ขายของที่ปรึกษาการเงินและการ
ลงทุน”

การใช้ เรื่ องเล่า (Storytelling)

กระบวนการเรี ยนรู้ ผ่าน
การฝึ กอบรม
10 คน (จากกลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ที่ 1 และ กลุม่ ที่ 2)
1 ชัว่ โมง 30 นาที
ห้ องประชุมของบริษัทฯ
1. การขายแบบที่ปรึกษา
ในภาพรวม
2. จุดเริ่ มต้ นของการเป็ น
นักขายที่ประสบ
ความสาเร็ จ
3. ขันตอนการขายแบบที
้
่
ปรึกษา (8 ขันตอน)
้
การฝึ กอบรมแบบ
บรรยาย
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ตารางที่ 2 (ต่อ)
รายละเอียด
เอกสารประกอบ

การประเมินประสิทธิผล
ของกระบวนการเรี ยนรู้

กระบวนการเรียนรู้ผ่านการ
จัดการความรู้ด้วยการ
ใช้ เรื่องเล่ า
ไม่มีเอกสารประกอบการทากิจกรรม
แต่มีการ์ ดคาตอบที่ผ้ เู ข้ าร่วม
กิจกรรมจะต้ องตอบคาถามหลังการ
ทากิจกรรม
ก่อนการจัดกิจกรรม
ข้ อมูลผลการปฏิบตั ิงานของกลุม่
ตัวอย่างแต่ละคนก่อนการเข้ าร่วม
กิจกรรม โดยเป็ นผลการปฏิบตั ิงาน
ในเดือนธันวาคม 2560
หลังการทากิจกรรม
ข้ อมูลผลการปฏิบตั ิงานของกลุม่
ตัวอย่างแต่ละคนหลังการเข้ าร่วม
กิจกรรม โดยใช้ ผลการปฏิบตั ิงานใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2561

กระบวนการเรี ยนรู้ ผ่าน
การฝึ กอบรม
เอกสารสไลด์การนาเสนอ

ก่อนการจัดกิจกรรม
ข้ อมูลผลการปฏิบตั ิงาน
ของกลุม่ ตัวอย่างแต่ละ
คนก่อนการเข้ าร่วม
กิจกรรม โดยเป็ นผลการ
ปฏิบตั ิงานในเดือน
ธันวาคม 2560
หลังการทากิจกรรม
ข้ อมูลผลการปฏิบตั ิงาน
ของกลุม่ ตัวอย่างแต่ละ
คนหลังการเข้ าร่วม
กิจกรรม โดยใช้ ผลการ
ปฏิบตั ิงานในเดือน
กุมภาพันธ์ 2561

ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกระบวนการเรี ยนรู้ก่อนและหลังการทดลองของกลุม่
ทดลองที่ได้ เข้ าร่ วมกิ จกรรมการฝึ กอบรม และการใช้ เรื่ องเล่านัน้ พบว่ากลุ่ม ทดลอง
ทัง้ 4 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้หลังการทดลองสูงขึ ้นมากกว่าก่อนการทดลอง
อีกทังเมื
้ ่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์หลังการทดลองของกลุม่ ตัวอย่างทัง้ 4 จะพบว่า
กลุม่ ตัวอย่างที่ 1 ที่ได้ เข้ าร่ วมการอบรมเทคนิคการขายเชิงที่ปรึ กษา มีเปอร์ เซ็นต์การ
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เปลี่ยนแปลงของผลการปฏิบตั ิงานเฉลี่ยอยู่ที่ 41.50% กลุ่มตัวอย่างที่ 2 ที่ได้ เข้ าร่ วม
การอบรมเทคนิคการขายเชิ งที่ปรึ กษาและกิ จกรรมการใช้ เรื่ องเล่า มีเปอร์ เซ็นต์การ
เปลี่ยนแปลงของผลการปฏิบตั ิงานเฉลี่ยอยู่ที่ 137.42% กลุม่ ตัวอย่างที่ 3 ที่ได้ เข้ าร่ วม
กิจกรรมการใช้ เรื่ องเล่า มีเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของผลการปฏิบตั ิงานเฉลี่ยอยู่ที่
65.69% และกลุม่ ที่ 4 ที่ไม่ถกู กระทาใดๆ ปล่อยให้ เป็ นการเรี ยนรู้ ตามสภาพแวดล้ อมที่
เป็ นอยู่เดิมนัน้ มีเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของผลการปฏิบตั ิงานเฉลี่ยอยู่ที่ 38.14%
นอกจากนี ย้ ังแสดงให้ เห็ นด้ วยว่ ากลุ่มตัวอย่ างที่ 2 ที่ ได้ รั บการเข้ าร่ วมกิ จกรรม
การฝึ กอบรมและการใช้ เรื่ องเล่า มีเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของผลการปฏิบตั ิงาน
เฉลี่ยสูงที่สดุ เมื่อเทียบกับกลุม่ ตัวอย่างที่ 3 ที่ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมเพียงการใช้ เรื่ องเล่า
เท่านัน้ และกลุ่มตัวอย่างที่ 1 ที่ได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมเพียงกระบวนการฝึ กอบรม อีกทัง้
กลุม่ ตัวอย่างที่ 4 ที่ไม่ถกู กระทาใดๆ มีเปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงผลการปฏิบตั ิเฉลี่ย
น้ อยลงมาตามลาดับ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 เปอร์ เซ็นต์การเปลีย่ นแปลงของผลการปฏิบตั ิเฉลีย่ หลังการทดลอง
กลุ่ม
ที่
1
2

3

4

5

ก่ อนการทดลอง
M
SD
7,837.67
3,735.21

หลังการทดลอง
M
SD
11,090.66 4,267.83

5

6,254.20

2,884.22

14,848.80

6,434.52

137.42

5

11,575.85

15,592.04

19,180.07

14,555.5
6

65.69

5

6,579.92

5,975.30

9,089.47

4,399.94

38.14

กลุ่มทดลอง

n

กระบวนการเรี ยนรู้
ผ่านการฝึ กอบรม
กระบวนการเรี ยนรู้
ผ่านการฝึ กอบรม
และการจัดการ
ความรู้
กระบวนการเรี ยรู้
ผ่านการจัดการ
ความรู้
กลุม่ ควบคุม

เปอร์ เซ็นต์
เปลี่ยนแปลง
41.50
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อภิปรายผล
จากการศึกษาวิ จัยเรื่ องผลสัมฤทธิ์ ที่ เกิ ดขึน้ จากการทดลองเพื่ อพัฒนาทักษะ
การขายของที่ปรึ กษาการเงินและการลงทุน พบว่ากลุ่มที่ถูกทดลองด้ วยกระบวนการ
เรี ยนรู้ผา่ นการฝึ กอบรมนัน้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการ
ทดลอง ความสอดคล้ องกับแนวความคิดของ Blanchard and Thacker (2003) ที่ได้
กล่าวว่า การฝึ กอบรมนันเป็
้ นการให้ ความรู้ และเสริ มทักษะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน เพื่อเตรี ยมความพร้ อมที่จะเผชิ ญหน้ ากับปั ญหาหรื อการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ ้นในการทางาน เช่นเดียวกันกับกลุม่ ตัวอย่างที่ถกู ทดลองด้ วยกระบวนการใช้ เรื่ อง
เล่านัน้ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ หลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลอง สอดคล้ อง
กับงานของ Wichienpanya (2006) ที่ว่าการใช้ เรื่ องเล่าเป็ นกระบวนการสื่อสารความรู้
ระหว่างบุคคลหรื อกลุ่มบุคคลแบบไม่เป็ นทางการ ใช้ เทคนิ คกระตุ้นและสร้ างแรง
บันดาลใจ ทาให้ ผ้ ฟู ั งนาคุณค่าที่ได้ รับไปประยุกต์ใช้ ในการทางานของตนเอง
ทังนี
้ ้ เห็นว่ากระบวนการเรี ยนรู้ ผ่านการจัดการความรู้ โดยการใช้ เครื่ อ งมือ คือ
การใช้ เรื่ องเล่า มี แนวโน้ มที่ จะมี ประสิทธิ ผลในการพัฒนาทักษะการขายมากกว่า
กระบวนการเรี ยนรู้ผา่ นการฝึ กอบรม เนื่องมาจากกระบวนการจัดการความรู้ ด้วยการใช้
เรื่ องเล่า มีรูปแบบการเรี ยนรู้ แบบลงมือทา ที่เปิ ดโอกาสให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมได้ ซกั ถามพูดคุย
มี การแบ่งปั นแลกเปลี่ ยนความรู้ และประสบการณ์ โดยเป็ นเรื่ องราวที่ มาจากผู้ที่
ปฏิ บัติ ง านจริ ง ได้ ถ่ ายทอดให้ ผู้อื่ น ฟั ง และผู้ ฟั งสามารถน ากลับ มาทบทวนและ
ประยุกต์ ใช้ กับตนเองได้ ส่วนการฝึ กอบรมนัน้ เป็ นรู ปแบบการฝึ กอบรมลักษณะ
เชิงบรรยาย ที่ผ้ ูเข้ าร่ วมไม่มีโอกาสในการมีส่วนร่ วมในการเรี ยนรู้ ไม่มีโอกาสในการ
ซักถามเพิ่มเติม ซึ่งสอดคล้ องกับ Martin et al. (2014, pp. 11-15) ที่ได้ กล่าวว่า
การฝึ กอบรมลักษณะเชิงบรรยายนันไม่
้ มีการเชื่อมโยงกับการฝึ กฝนลงมือปฏิบตั ิอย่าง
แท้ จริ ง จึงเป็ นเทคนิคที่ยงั ไม่สง่ ผลให้ เกิดผลลัพธ์ จากการเรี ยนรู้ ที่ดีที่สดุ เหมาะสาหรับ
ใช้ ในการอธิ บายการเรี ยนรู้ ที่เป็ นมาตรฐานเพื่อให้ ผ้ เู ข้ ารั บการฝึ กอบรมได้ รับความรู้
หลักๆ เท่านัน้ ด้ วยการอบรมเทคนิคการขายเชิงที่ปรึ กษานันจะเป็
้
นเพียงแค่หลักการ
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เบื ้องต้ นที่เป็ นเทคนิคที่ช่วยให้ ทกั ษะการขายเพิ่มสูงมากขึ ้น จึงเป็ นเรื่ องที่ค่อนข้ างยาก
ที่จะสามารถนาความรู้ นนไปประยุ
ั้
กต์ใช้ ในสถานการณ์ การทางานที่เกิดขึ ้นจริ ง จึงทา
ให้ การฝึ กอบรมแบบบรรยายเป็ นวิธีที่ยงั ไม่เหมาะสมในการช่วยพัฒนาทักษะการขาย
ได้ อย่างแท้ จริ ง ทังนี
้ ้กระบวนการจัดการความรู้ ที่มีลกั ษณะการเรี ยนรู้ แบบลงมือทา
โดยใช้ เครื่ องมือในการจัดการความรู้ คือการใช้ เรื่ องเล่า ทาให้ ความรู้ โดยนัยซึ่งเป็ น
ข้ อมูลเชิงลึกจากประสบการณ์ได้ ถกู ถ่ายทอดไปสูผ่ ้ อู ื่นได้ ง่าย จึงมีประสิทธิผลมากกว่า
การฝึ กอบบรมเชิงบรรยาย Mamabolo (2014) รวมทังการถ่
้
ายทอดในรู ปแบบของเรื่ อง
เล่าจัดว่าเป็ นการเรี ยนรู้ แบบลงมือทา Handy and Polimeni (2015) ที่สร้ างกระบวนการ
เรี ยนรู้ จนทาให้ เกิดประสิทธิผลมากกกว่าการฝึ กอบรม (Rungruengrit & Sorakraikitikul,
2017)
ทังนี
้ ้ จากการวิจัยพบว่าหากได้ เข้ าร่ วมจากทัง้ 2 กระบวนการ คือ กระบวนการ
เรี ยนรู้ ผ่ านการฝึ กอบรม และกระบวนการเรี ยนรู้ ผ่ านการใช้ เรื่ องเล่า แล้ วจะเกิ ด
ประสิทธิ ผลที่สงู กว่าการเรี ยนรู้ เพียงกระบวนการเดียว สอดคล้ องกับ Chantawimon
(2013) ที่ได้ พฒ
ั นารู ปแบบการฝึ กอบรมแบบผสมผสานการใช้ หลักการจัดการความรู้
มาพัฒนาสมรรถนะการออกแบบการฝึ กอบรมของนักพัฒนาบุคลากร โดยมีผลการ
ทดลองหลังการใช้ การฝึ กอบรมแบบผสมผสานการใช้ หลักการจัดการความรู้ กับ
กลุม่ ทดลองแล้ วทาให้ สมรรถนะการออกแบบการฝึ กอบรมของนักพัฒนาบุคลากรเพิ่ม
สูงขึ ้นกว่าก่อนการฝึ กอบรม ดังนันจะเห็
้
นได้ วา่ ไม่วา่ กระบวนการเรี ยนรู้ วิ ธีใดก็ตามล้ วน
แต่สง่ เสริ มให้ เกิดประสิทธิผลต่อการเรี ยนรู้เพิ่มมากขึ ้น
บทสรุ ป
จากการวิ จัยแสดงให้ เห็ นว่ าการพัฒนาทักษะ ความรู้ ของพนักงานล้ วนเป็ น
สิง่ สาคัญ และมีสว่ นช่วยให้ องค์กรมีรายได้ เพิ่มมากขึ ้น ดังนันองค์
้ กรจึงควรเล็งเห็นถึง
ความสาคัญในการพัฒนาความรู้ ที่จะสามารถช่วยเพิ่ม ทักษะต่างๆ ให้ กับพนักงาน
เพื่ อที่ พนักงานจะสามารถน าความรู้ ความเข้ าใจ มาก่ อให้ เกิ ดประสิทธิ ภาพ และ
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ประสิทธิ ผลแก่ ตนเองและแก่ องค์ กร โดยการวิ จัยครั ง้ นี ไ้ ด้ นาเสนอแนวทางในการ
พัฒนาทักษะการขายของพนักงานด้ วยกัน 2 วิธี คื อ กระบวนการเรี ยนรู้ ผ่านการ
ฝึ ก อบรม และกระบวนการเรี ย นรู้ ผ่ า นการจั ด การความรู้ ด้ วยการใช้ เรื่ อ งเล่ า
ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้ เห็นว่า กระบวนการเรี ยนรู้ ผ่านการจัดการความรู้ ด้ วยการใช้
เรื่ อ งเล่ า มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลในการช่ ว ยพั ฒ นาทัก ษะการขายของพนัก งานมากกว่ า
กระบวนการเรี ยนรู้ ผ่านการฝึ กอบรม แต่หากพนักงานได้ เข้ าร่ วมกิจกรรมกระบวนการ
เรี ยนรู้ทงั ้ 2 กระบวนการจะเกิดประสิทธิผลสูงที่สดุ ซึง่ องค์กรอาจนากระบวนการเรี ยนรู้
ทังกระบวนการฝึ
้
กอบรม และกระบวนการเรี ยนรู้ผา่ นการจัดการความรู้ ด้ วยการใช้ เรื่ อง
เล่าไปประยุกต์ใช้ ในการเสริ มสร้ างความรู้ อื่นๆ ให้ แก่พนักงานของตนเองได้ อีกด้ วย
อี กทัง้ กระบวนการจัดการความรู้ ยังถื อเป็ นวิ ธี ในการบริ หารความรู้ และรวบรวม
องค์ ความรู้ ที่มี อยู่ในตัวพนักงานให้ เป็ นระบบ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างกัน
เพื่อให้ ความรู้นนยั
ั ้ งคงอยูภ่ ายในองค์กร ทังนี
้ ้องค์กรควรมีการเพิ่มเติมจากเดิมที่มีเพียง
การจัดฝึ กอบรมเพื่ อพัฒนาทักษะของพนักงาน โดยเพิ่มการอบรมในลักษณะของ
การจัดการความรู้ ให้ แก่พนักงานด้ วย เพื่อประสิทธิ ผลและประสิทธิภาพที่ดีกว่าทังใน
้
ด้ านความรู้ ความเข้ าใจ สามารถช่วยพัฒนาทักษะของพนักงานให้ สงู ขึ ้น นอกจากนัน้
ยังส่งผลลัพธ์ที่ดีให้ แก่องค์กรอีกด้ วย
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์
องค์กรควรเล็งเห็นความสาคัญในด้ านการพัฒนาทักษะของพนักงานเป็ นสาคัญ
โดยแต่ละองค์กรสามารถนาเทคนิคการฝึ กอบรม หรื อการออกแบบกิจกรรมการพัฒนา
ทักษะรู ปแบบต่างๆ ให้ กบั พนักงานได้ อย่างหลากหลายยิ่งขึ ้น ซึ่งจากการวิจยั ครัง้ นี ้ได้
นาเสนอแนวทางในการพัฒนาทักษะของพนักงานด้ วยการฝึ กอบรม และการจัดการ
ความรู้ ด้ วยการใช้ เรื่ องเล่า เห็นได้ ว่าไม่ว่าวิธีการหรื อรู ปแบบการพัฒนาทักษะของ
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พนักงานในรู ปแบบใดก็ สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิ ภาพ และประสิทธิ ผลในการเพิ่ ม
ความรู้ ความสามารถในการทางาน รวมทังทั
้ กษะของพนักงานให้ สงู ขึ ้น
ข้ อเสนอแนะในการศึกษาวิจัยครัง้ ต่ อไป
1. การวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นการทดลองการจัดการความรู้ โดยศึกษาเพียงการใช้ เรื่ องเล่า
มาเป็ นเครื่ องมือในการศึกษาวิจยั เท่านัน้ ดังนัน้ การศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป อาจมีการวิจยั
เชิงทดลองโดยใช้ เครื่ องมือการจัดการความรู้ ประเภทอื่น เช่น การแลกเปลี่ยนความรู้
(Knowledge Sharing) ชุมชนนักปฏิบตั ิ หรื อกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบลงมือทา (Action
Learning) เป็ นต้ น เพื่อศึกษาวิจยั กระบวนการจัดการความรู้ ที่มีประสิทธิ ผลมากที่สดุ
ในการพัฒนาทักษะการขาย
2. หากมีการศึกษาวิจยั ครัง้ ต่อไป อาจนากระบวนการการเรี ยนรู้ ผ่านการฝึ กอบรม
และการจัดการความรู้ในการทดลองเพื่อพัฒนาทักษะด้ านอื่นๆ ของพนักงาน
3. การวิจยั ครัง้ ต่อไปควรเพิ่มจานวนกลุม่ ตัวอย่างในการทดลองเข้ าร่ วมกิจกรรม
เพื่อให้ สามารถเปรี ยบเทียบผลจากการทดลองด้ วยการทดสอบความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติเพิ่มเติม รวมทังเพิ
้ ่มการทา Manipulation Check เพื่อให้ เกิดความ
เที่ยงตรงและแม่นยาของผลการวิจยั และการทดสอบ Joint Effect ของวิธีการทดลอง
ต่างๆ ที่ใช้ ในการวิจยั
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