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อุตสาหกรรม: การผลิต 
เอ็กเซล โพลิเมอร ์เป็นผู้จาํหน่ายสารเคมีเพื่อผลิตวสัดโุพลิเมอร์คลา้ยยางประเภท 
เทอร์โมเซตต้ิง หรอืผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีประเภทยาง สํานักงานใหญต่ั้งอยู่ในเมอืง  
โซลอน รัฐโอไฮโอ พันธกจิขององค์กรคือเป็นผู้นําเทคโนโลยีในระบบผลติวัสดุโพลิเมอร ์
คล้ายยาง โดยเสนอกลุ่มผลติภัณฑ์และบริการท่ีแกป้ัญหาอย่างสร้างสรรค์แก่ลูกค้า 

โอกาส 
จอห์น ควินน์ ซีอีโอของเอ็กเซลรู้วา่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง เมื่อบริษัทเสนอขายหุ้นให ้
บริษัทเอกชนในปี 2004 หลงัจากเปน็ส่วนหน่ึงของบรษิัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
เป็นเวลา 18 ปี เขากับทีมผู้บรหิารจาํเป็นต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วในเรือ่งการตัดสินใจและ 
ต้องเผชิญความคาดหวังท่ีสูงขึ้น เขาเริ่มปรับเปลี่ยนลาํดับการบังคับบัญชาในแผนกต่าง ๆ  
ท่ีมีมานานและตัง้หน่วยงานธุรกิจใหม่ ๆ ท่ีเน้นบกุตลาด ถือเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง 
ครั้งใหญ่ อาจต้องเสียผู้จัดการจาํนวนมากท่ีทํางานกับบริษัทมานาน เพราะบางคนตอ้ง  
รายงานตรงต่อคนท่ีเพิ่งว่าจ้างมาใหม่หรือต่อคนท่ีเป็นระดับพนักงานมาก่อน 

“เป็นการปรับเปลีย่นวัฒนธรรมองค์กร” ควินน์กล่าว “โครงสร้างเดิมมลีาํดับขั้นมากมาย  
เราอยากสรา้งแนวคิดการทํางานประสานกันระหว่างแผนกมากข้ึน ร่วมมือกันมากขึ้น  
ทํางานเป็นทีมมากข้ึน คุณคงเขา้ใจสถานการณ์ท่ีบริษทัตอ้งเปลี่ยนแปลง” 

ระหว่างปรับเปลี่ยนโครงสร้าง บริษทัจําเป็นตอ้งจดัทํากลยุทธใ์หม่และเลือกวา่จะเน้นเรือ่งใด 
เป็นพิเศษ ขณะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ควินน์สังเกตเห็นอุปสรรคของการสื่อสารในทีมท่ีทําให ้
ขาดเอกภาพในการตัดสินใจเรื่องใหม่ ๆ  

“เราน่ิงเงียบ” ควนิน์เล่า “หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า และไม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์” 

แต่ละคนพูดถึงแตป่ัญหาท่ีมีกบัคนหน่ึงใหอ้ีกคนฟงั โดยไม่เอ่ยถึงปัญหากับคนท่ีมีข้อขัดแย้ง 
โดยตรง ควินน์เน้นว่าการสื่อสารไรป้ระสิทธิผลเช่นน้ีทําใหล้งมือทําเรื่องต่าง ๆ ล่าช้าและ 
ท้ังบริษัทสับสน 

วิธีแก้ปัญหา 
ผู้บริหารแผนกทรพัยากรบุคคล ฟลอริอัน คีเต้ สังเกตสถานการณ์แลว้แนะนําหลกัสูตร 
ท่ีเขารู้จกัดีน่ันคือการสนทนาที่สําคัญยิ่งของ VitalSmarts คีเต้แนะนําควินน์วา่การสมัมนาน้ี 
จะช่วยสร้างพื้นฐานความไว้วางใจโดยสอนผู้บรหิารใหก้ล้าพูดและแลกเปล่ียนความคิดเหน็ 
ในประเด็นปญัหายาก ๆ ด้วยวิธีท่ีมปีระสิทธิภาพ 

เอ็กเซลสง่พนักงานเข้าฝึกอบรมเป็นวิทยากรท่ีผา่นการรับรอง ควินน์ประทับใจตั้งแต่แรก 
กับคู่มือสมัมนาและการปรับเน้ือหาให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท เขาไม่เสีย 
เวลารอ แต่ผนวกหลักสูตรเขา้กบักลยุทธ์และกจิกรรมสรา้งทีมช่วงกลางปี 2007 

การสนทนาที่สําคัญย่ิงพัฒนาความสัมพันธ ์
กับลูกค้า และสร้างธุรกิจใหม่อย่างมัน่คง  
ให้กับบริษัทผู้ผลิตข้ามชาติ 



ทีมผู้บรหิารทุกคนเข้าร่วมสัมมนา “เห็นชัดตั้งแต่
เริ่มเรียนวา่เราจะให้ทุกคนในองค์กรได้ฝึกอบรม
หลักสูตรน้ี” ควินน์กล่าว 

การสัมมนาท้ังองค์กรเริ่มในฤดใูบไม้ผลปิี 2008 
หน่ึงทีมต่อเดือนโดยวิทยากรใหม่ภายในองค์กรท่ี
ผ่านการรบัรอง ควินน์กลา่วว่าเขาวางแผนให้สอน
หลักสูตรน้ีแก่พนักงานประจําจนครบ 200 คน  
ถึงตอนน้ันการฝกึอบรมน้ีจะทําให้โรงงานท่ีตัง้อยู่
ท่ัวโลกพัฒนาย่ิงข้ึน 

ผลลัพธ์ 
ก่อนทีมผู้บริหารเสร็จสิ้นการเข้าร่วมโครงการ 
ควินน์สังเกตเห็นถึงความแตกต่างชัดเจน  
“ลูกน้องโดยตรงหรือแม้แต่พนักงานเริ่มถามวา่ 
‘พวกคุณมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป เกิดอะไรข้ึน’”  
ควินน์จําได้วา่ “พนักงานเห็นพวกเราแสดง
พฤติกรรมต่อกันในห้องประชุม เขาสังเกต 
ได้ทันทีว่าเราเปิดใจต่อกัน” 

ตั้งแตผู่้บรหิารระดบัสูงรว่มสมัมนาแล้วใช้ทักษะ
การสื่อสารใหม่น้ี การเปลี่ยนแปลงกเ็กดิข้ึน 
อย่างต่อเน่ือง 

“ในการประชุมกลุม่ของเรา คนกล้าพูดตรง
ประเด็นมากข้ึน นุ่มนวลข้ึน และการสื่อสารเป็นไป
อย่างราบรื่นข้ึน” ควินน์เล่าพร้อมท้ังระบุว่าผู้ท่ีตั้ง
ใจเรียนรู้ท่ีสุดคือกลุ่มท่ีได้รบัผลกระทบจากการ
เปลี่ยนโครงสร้างองค์กรมากท่ีสดุ “การสนทนาที่
สําคัญยิง่ช่วยเติมเต็มการสญูเสียความม่ันใจและ
ความสามารถในการสื่อสารของพวกเขา” 

เมื่อพนักงานระดบัอื่นเรียนจบหลักสูตรน้ี  
ผู้บริหารดีใจท่ีได้เห็นผลลัพธร์ูปแบบเดียวกัน 

“เราเห็นพฤติกรรมท่ีต่างจากเดิม พนักงานรว่มมือ
กันมากข้ึน ตดัสินใจอย่างมั่นใจข้ึน สื่อสารได้
ชัดเจนและไมอ่อกนอกประเด็น” ควินน์บอก 
“ปัญหาได้รบัการแก้ไขเรว็ข้ึน” 

การสนทนาที่สําคัญยิ่งส่งผลต่อเอก็เซลในหลายมิติ 
ดังเช่นสามตัวอย่างน้ี 

1. รักษาระดับกําไรขณะท่ีราคาวัตถดุิบ 
ทะยานสูงข้ึน สารเคมีและยางท่ีนํามาใช้ในการ
ผลิตโพลิเมอร์ของเอ็กเซล มีท่ีมาจากกระบวนการ 

ปิโตรเคมี นับเป็นต้นทุนในธุรกิจเอ็กเซลราว 70% 
ต้นทุนน้ีเกี่ยวพันกบัราคานํ้ามันท่ีทะยานสูงถึง 145 
ดอลลาร์ตอ่บาเรลในปี 2008 

เมื่อเอ็กเซลถูกบีบจากต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึน ลูกค้าจํา
ยอมเข้าใจ 

“แต่บางทีลูกค้ากม็ีอารมณ”์ ควินน์พูด “พนักงาน
จัดการความกดดนัได้อย่างมีประสทิธิผลกวา่เดิม
มาก โดยใช้ทักษะการสนทนาที่สําคัญยิ่ง คนของ
เราอธบิายอย่างสภุาพจรงิใจและทันเหตุการณ”์ 

การรกัษาสัมพันธภาพอันแน่นแฟ้นกับลูกค้าและ
เป็นพันธมติรท่ีสรา้งคุณค่าในช่วงเวลาท่ีราคาสินค้า
เพิ่มสูงข้ึน ช่วยใหเ้อ็กเซลรักษากาํไรในอัตราท่ีผ่าน
มาไดส้ําเร็จ 

2. ความภักดีของลูกค้าเพิ่มข้ึนและธุรกิจ 
เติบโตข้ึนจากการให้ทุนสัมมนาแกลู่กค้า  
ผู้นําของเอ็กเซลช่ืนชอบหลักสูตรการสนทนา 
ท่ีสําคัญยิ่ง จงึสรา้งสรรค์แผนแบ่งปันความรู้น้ี
ให้แก่ลกูค้าในเขตเมืองคลีฟแลนด์โดยเสนอ  
“ออกค่าใช้จ่ายใหค้รึ่งหน่ึง” มีสี่บริษัทเข้าร่วม
โครงการ แต่ละแห่งสง่พนักงานสามคนร่วมสัมมนา
สองวันกับพนักงานของเอ็กเซล 

“เราหวังวา่การเขา้ร่วมสัมมนาจะทําให้ลูกค้า
สื่อสารกับลูกค้าของเขาได้มีประสิทธิผลมากข้ึน 
หากเราท้ังคู่มีประสิทธิผลมากขึ้น ก็เป็นประโยชน์
กับท้ังสองฝา่ย” ควินน์กลา่ว 

ต่อมาสองในสีบ่รษัิทจัดฝกึอบรมการสนทนา 
ท่ีสําคัญยิ่งแก่พนักงานของตนเอง 

หน่ึงในสองบริษัทน้ีมอบรางวลัให้เอก็เซลโดยเซ็น
สัญญามูลค่าหลายล้านดอลลาร ์

“การให้ทุนสมัมนาแกลู่กค้ารายน้ีทําให้ได้รบั
ผลตอบแทนจนใจเต้นรัว เขามองเราเป็นคู่ค้าท่ี
สร้างคุณค่ามากกว่าแค่คนขายของตามหน้าท่ี 
เขาให้รางวลัจากยอดสั่งซ้ือมูลค่าสงูลิ่ว นับแต่เข้า
ร่วมสมัมนากับเรา” ควินน์เล่า 

ควินน์วางแผนให ้“ทุนสัมมนา” ต่อเน่ืองโดยเชิญ
ลูกค้าในเขตต่าง ๆ ของประเทศมาเข้าร่วมสัมมนา
ด้วยกัน 

 

3. เซ็นสญัญามูลค่าสูงข้ึนหลังจากเผชิญปญัหา
กับลกูค้า เกดิเหตกุารณ์ท่ีดีตามมาหลังจากเอก็เซล
เผชิญปญัหาลูกค้าไม่พอใจคุณภาพสนิค้า เอ็กเซล
ผลิตวัตถุดบิตามข้อกําหนดของลูกค้า แตผู่้ผลิต
วัตถุดิบรายหน่ึงใช้กรรมวิธีท่ีไม่เคยใช้มาก่อน  

เป็นผลใหว้ัตถุดบิชนิดน้ันซ่ึงเอ็กเซลใช้เป็นส่วน 
ประกอบด้อยคุณภาพ ท้ังท่ีเป็นวัตถุดิบท่ีนํามาใช้
เป็นอย่างดมีาหลายปี แม้วา่ลกูค้าของเอ็กเซลผลิต
สินค้าไดต้ามมาตรฐานจําหน่ายแก่ผูบ้ริโภค แต่
ลูกค้าก็ยังไม่พอใจ ทักษะการสนทนาท่ีสําคัญยิ่ง
ถูกนํามาใช้เพื่อแกป้ัญหา 

“การทํางานเพ่ือแก้ปัญหาเรือ่งน้ีน่าสนใจ”  
ควินน์พูด “ด้วยวธิีแก้ปญัหาทําให้เรากลายเป็นคู่ค้า
ท่ีดีกว่าเดิมสําหรบัลูกค้ารายน้ี เขาให้รางวัลโดยเซ็น
สัญญาสั่งซ้ือมลูค่าสูงข้ึนกบัเรา” 

หน่ึงในตัวช้ีวัดท่ีชัดเจนท่ีสุดของหลกัสูตรการ
สนทนาท่ีสําคัญยิง่ในเอ็กเซลอาจเปน็ “การใช้
ทักษะจนอยู่ในสายเลือด” ของควินน์เอง  

“การสนทนาท่ีสาํคัญย่ิงมีประสิทธิผลเพราะ
เจาะลกึ และปรับให้เหมาะกบัแตล่ะคนท่ีเราสื่อสาร
ด้วย” ควินน์บอก “ตั้งแต่เรียนทักษะน้ี ผมบอกได้
เลยว่าผมพูดตรงประเด็นมากข้ึน พนักงานก็รับรู ้
ผมพกคู่มือสัมมนาไว้ในกระเป๋าเอกสารเวลา
เดินทาง เพราะอยากฝกึใช้ทักษะการสนทนาที่
สําคัญย่ิงจนติดเปน็นิสัย” 
 

ภาพรวมผลลัพธ์ 
 รักษาระดับกําไรขณะท่ีราคาวัตถุดิบ
ทะยานสูงข้ึน 

 ความภักดีของลูกค้าเพ่ิมข้ึน เป็นผลให้
เซ็นสัญญาสั่งซ้ือมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ 

 เซ็นสัญญามูลค่าสูงข้ึนหลังจากเผชิญ
ปัญหากับลูกค้า 

 พัฒนาความมั่นใจและความสามารถใน
การสื่อสารของพนักงาน 

 

 
 

 

เกี่ยวกับหลักสูตรการสนทนาท่ีสําคัญยิ่ง: เม่ือไรที่คุณไม่ได้รับผลลัพธ์ที่ต้องการ อาจมีแนวโน้มว่าการสื่อสารเรื่องสําคัญทําให้คุณติดขัด ไม่ว่าปัญหาคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน นําผลิตภัณฑ์ 
สู่ตลาดล่าช้า ความพึงพอใจของลูกค้าลดลง หรือความสัมพันธ์ตึงเครียด หากคุณพูดตรงประเด็นไม่ได้ คาดได้เลยว่าผลลัพธ์คงไม่น่าพึงพอใจ 

หลักสูตรที่ได้รับรางวัลการสัมมนาโดยใช้เวลาในชั้นเรียนพร้อมคลิปวิดีโอต้นฉบับและตัวอย่าง เป็นการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยพลังและผู้เรียนมีส่วนร่วมจริงจังในการฝึกฝนทักษะที่ออกแบบมา 
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