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Initiative
Step 1: State the
observations that
are leading you to
feel the need to say
something.
Step 2: State the
feeling that the
observation is
triggering in you. Or,
guess what the
other person is
feeling, and ask.
Step 3: State the
need that is the
cause of that feeling.
Or, guess the need
that caused the
feeling in the other
person, and ask.
Step 4: Make a
concrete request for
action to meet the
need just identified.
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Dialogue

Process Work

Observation

Consensus
Reality

Evaluation

[criticize / analyze]

Deep
Democracy

Ignore RANK;
focus on what
is “real”

Feeling
Thinking

[I think it is …]

Need
Strategy

[what to do …]

Request
Instruct /
Command

Dreamland

Pay attention to
double signals
(things that don’t
seem to fit at first)

Essence

Notice pre-feeling
experiences that
emerge later as
ideas

Ghost voice
Unheard ideas /
complaints
Edge

Boundary between known
and unknown experience
“U”: known, “X”: unknown

Balanced
View
Paradigm Shift

Involvement
HR

Electronics
Group

Employees

Social

Organization

University

Family

Implementation

ส่งต่อ ความรู้ส ู่ภ ายนอก
สร้างชุม ชนแห่งการเรีย นรู้

แก้ปั ญหาความขัด แย้งในทีม
และระหว่างทีม
ได้พ นฐานความรู
ื
้เ กียวกับ
Dialogue

สร้างวัฒนธรรมการสือสารระดับ นานาชาติ
ไม่ม ีป ระท้วงและไม่ม ีส หภาพ

สร้างชุม ชนแห่งการเรีย นรู้

ได้ Facilitators

ฟื นฟูห ลังจาก
นําท่วมครังใหญ่ภ ายใน 46
เปลียนมุม มองด้านการ
วัน
สือสารของผู้บ ริห าร

2009

2010-2012

Dialogue for…
• Directors and
managers

Dialogue for…
• Supervisor
• Cross functional
• Facilitators
• Coaching
• Community of
practice

มีแนวโน้มทีจะมีสหภาพ

ปรับโครงสร้างองค์กร
นําท่วมครังใหญ่

2013-2015
Dialogue for…
• All operators (100%)
• Parenting
• Built Dialogue room
• Process Work
• Deep Democracy

ควบรวมกิจการ
ปรับโครงสร้างองค์กร

2016-2018

2019

Transfer knowledge to… •
• Student intern
• Electronics company •
group
• Reinforcement
(Reunion)

ปรับผังองค์กร
ครังใหญ่

Dialogue for team
effectiveness
WD Community
(Thailand and
Global)
Communication

เลือนการขึนเงินเดือน

Integration
HR
Talent Management & People
Development, Talent Acquisition,
Payroll, HR Delivery, Community,
Communication
•ร่วมมือประสานในการให้ความรูแ้ ละเป็ น Facilitators

Electronics Group
มีการส่งต่อความรู ้ และสร้างความเข้าในกลุม่ ธุรกิจ
เดียวกัน เพือสร้างความร่วมมือให้เกิดขึนภายใต้
Value Chain เดียวกัน

Electronics
Group

All HR
Function
University
All
Departments

All Departments
Manufacturing, IT,
Engineering, Facility,
Quality, Finance,
Procurement, Logistics ect.
•ร่วมมือเป็ น Facilitators และต่อ
ยอดกระบวนการเพือสร้างชุมชนแห่งการ
เรียนรู ้

University
เราส่งต่อความรูใ้ ห้กบั
นักศึกษาฝึ กงานเพือให้
นักศึกษามีความเข้าใจในหลักการและสามารถนําไปใช้
ในชีวิตต่อไป
รวมไปถึงมีการทํางานวิจยั เรืองผลของ Dialogue ทีมี
ต่อการจัดการความขัดแย้งในองค์กร

Family

Social

Impact
Personal

ไม่สญ
ู เสียรายได้ตอ่ วัน

8 ล้านเหรียญสหรัฐ
ไม่เสียโอกาสการจ้Social
างงาน

จากผลสํารวจความสัมพันธ์ของพนักงาน
พบว่า ความสัมพันธ์ดีขนจากการนํ
ึ
า
Dialogue ไปใช้
หัวหน้างาน 80%
เพือนร่วมงาน 73%
ครอบครัว 89%

อาจย้ายฐานการผลิต
ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการฟื นฟูหลังวิกฤตการณ์

46 วันกลับมาผลิตได้
Save 700 ล้านเหรียญสหรัฐ
ทําให้เข้าใจกันมากขึ
น
Structural

Trust Better understanding Happiness

Union
Neighborhood Company

Union

Western
Digital

NonUnion
Union

Union

