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เสริมพลังดวยการรับฟง

เสริมพลังดวยการใหความเคารพ

เพื่อใหเพื่อนไดระบาย ฟงดวย 

ความเขาใจและเห็นใจ ฟงแลว 

ไมทำใหออนแอดวยการปลอบ

ประโลม ฟงแลวชวนออกมาจาก 

ความทุกขไมยิงธนูดอกที่สองใส

ตนเองเปนการฟงเพื ่อฟ นพลัง

ฟงแลวพิจารณาวาจะใหความชวยเหลือ 

ไดอยางไร อาจจะเปนการใหคำแนะนำ 

ใหเจาตัวไปจัดการ หรือรวมมือกัน

แกปญหา หรือรับปญหาที่หัวหนา 

ควรจัดการมาดำเนินการ (แตไมใช

เอางานของสมาชิกมาทำเอง) หรือ 

สงตอใหผูที่มีศักยภาพหรืออำนาจ 

มากกวาเปนการรับฟงเพ่ือถนอมพลัง

ใหเก็บพลังไวจัดการกับเร่ืองท่ีสามารถ 

จัดการได

คนมีความฝนจะอยากเลา ยิ ่งมี 

คนฟงที ่สนใจยิ ่งรอยเรียงความ

ฝนของตนไดดีข้ึน และเห็นหนทาง 

ในการนำความฝนมาสูการปฏิบัติได

ชัดเจนยิ่งขึ้นเปนการรับฟงท่ีนำมาสู 

การสรางสรรคสิ่งใหม  
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รับฟงปญหาอุปสรรค รับฟงความทุกข รับฟงความฝน

รับฟงปญหาอุปสรรค 

รับฟงความทุกข 

รับฟงความฝน

เมื ่อไดฟงความคิดดีๆ ก็แสดง 

ความชื ่นชม เมื ่อมีความคิดที ่ 

สอดคลองกันก ็ชวนก ันต อยอด 

เม่ือมีความคิดท่ีไมตรงกันก็มองหา 

จ ุดร  วมและชวนก ันก  าวข  าม

ความขัดแยง

ใหเกียรติผูเปนเจาของผลงานดวย

การอ างอ ิงให  เป นท ี ่ประจ ักษ  

ใหทุกคนที่มีสวนรวมมีความรูสึก

เปนเจาของผลงาน แมผลงานจะ 

ยังไมดีนักก็ยังใหความเคารพตอ

ความพยายามและการเรียนรู

ปฏิบัติตอกันดวยความเคารพใน 

ความเปนมนุษยทั้งกาย วาจา ใจ

เคารพและยอมรับในผลงาน เคารพในความคิด เคารพในความเปนมนุษย 

เคารพและยอมรับในผลงาน 

เคารพในความคิด

เคารพในความเปนมนุษย 
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เสริมพลังผานการประชุม

เปลี ่ยนสัดสวนการใชเวลาของ

ผูบริหาร ผูบริหารพูดใหนอยลง 

รับฟงใหมากข้ึน รับฟงและใหคุณคา 

กับทุกเสียงเปลี่ยนวาระแรกของ 

การประชุมจาก “ประธานแจงใหท่ี 

ประช ุมทราบ” เป น “ที่ประชุม 

รับฟงเร่ืองท่ีสมาชิกใหความสำคัญ”

กำหนดใหประสบการณของลูกคา

หรือเร่ืองเลาของลูกคาเปนวาระแรก 

ของทุกการประชุม

เปลี่ยนสัดสวนเวลาที่ใช ลดเวลา 

รายงานเรื่องอดีต เพิ่มเวลาพูดคุย 

เร่ืองอนาคต

เสริมพลังผานการกระตุนความคิดและการมีสวนรวม

ใหความสำคัญกับลูกคาใหความสำคัญกับสมาชิก ใหความสำคัญกับอนาคต 

เชิญชวนใหเสนอแนะและปรับปรุง 

งานในหน  วยงานของตน เอง 

อาจจะทำเปนบัตรติดบอรด รวมกับ 

การทำ Daily Huddle เพื่อรับฟง 

เร่ืองราว มอบหมายงานและติดตาม 

ความกาวหนา

ผูนำเดินพูดคุยกับคนทำงานอยาง

ไม  เป นทางการในท ุก โอกาส 

(Walkabout) หรือตรวจเยี่ยม 

หนวยงานอยางสม่ำเสมอเพ่ือรับฟง 

ช่ืนชม ทำความเขาใจ ตัดสินใจ 

แก ป ญหาและเร ียนร ู  ร  วมก ัน 

โดยมีการกำหนดประเด็นที่มุงเนน 

ชัดเจน เชน Safety Leadership 

Walkround

สร างบรรยากาศที ่ทุกคนกลาที ่

จะทดลองแนวคิดใหมๆ  โดยไมตอง 

กลัวความลมเหลวหรือการถูกตำหนิ 

หากไมประสบความสำเร็จ ขณะท่ีมี 

ความชัดเจนในการปองกันความเส่ียง

ที่สำคัญ

การตรวจเยี่ยมหนางาน ระบบขอเสนอแนะ การใหโอกาสทดลอง

ใหความสำคัญกับลูกคา

ใหความสำคัญกับสมาชิก 

ใหความสำคัญกับอนาคต 

การตรวจเยี่ยมหนางาน 

ระบบขอเสนอแนะ

การใหโอกาสทดลอง
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เสริมพลังผานการใหอำนาจตัดสินใจ

ผูปฏิบัติงาน จะตัดสินใจอะไรไดบาง 

ผูบริหารระดับตางๆ จะตัดสินใจ 

อะไรไดบาง

การขออนุมัติกอนเปนการบ่ันทอน 

ความมั ่นใจของผู คน ขณะที่ 

การทบทวนเปนการสงสัญญาณ

ใหความไววางใจแตไมทิ ้ง 

ความรับผิดชอบของผูนำ

สรางความตระหนักรวมกันวาเรา 

เผชิญกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง

ตลอดเวลา ตองใชความยืดหยุน 

และการตัดสินใจของคนหนางาน  

ทบทวนทางเลือกตางๆ ท่ีเปนไปได 

เพื ่อเปนแนวทางสำหรับอนาคต 

หาทางทำใหกฎระเบียบที ่ม ีอยู  

มารองรับความยืดหยุนน้ี 

เปลี่ยนการขออนุมัติ

กอนมาเปนการทบทวน

กำหนดสิ่งที่สามารถ

ตัดสินใจไดดวยตนเอง

รวมกันเรียนรูประสบการณ

การแกปญหาเฉพาะหนา

เปลี่ยนการขออนุมัติ

กอนมาเปนการทบทวน

กำหนดสิ่งที่สามารถ

ตัดสินใจไดดวยตนเอง

รวมกันเรียนรูประสบการณ

การแกปญหาเฉพาะหนา



เม่ือแตละงานส้ินสุดลง ผูนำเสริมพลังปดทายดวยการ

การใหโจทยท่ีทาทายน้ีควรพิจารณาระดับความยากท่ีเหมาะสมกับระดับความสามารถของแตละบุคคล เชน
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วิเคราะหว าอะไรสำเร ็จ 

อะไรไมสำเร็จ ความสำเร็จ 

หรือไมสำเร็จนั้น มีปจจัย 

จากอะไร

เพื่อใหบุคคลอื่นไดรับรูวางานอะไร 

ท่ีสำเร็จ ใครมีสวนรวม ความสำเร็จน้ัน 

มีผลกระทบกับใคร และตระหนักวา 

ความทุมเทของเจางานน้ันเปนท่ีรับรู

ในวงกวาง

เป  นการต  อยอด เพ ื ่ อ ให  เ ก ิ ด 

ความเจริญงอกงามในความคิด

สรางสรรค ความคิดเชิงวิพากษ 

และความคิดอยางเปนระบบ

ใหการยกยองชมเชยใหขอมูลสะทอนกลับ ใหแนวคิด

เสริมพลังดวยการใหโจทยที่ทาทาย

ใหการยกยองชมเชย

ใหขอมูลสะทอนกลับ 

ใหแนวคิด

ใหทำงานใหมที ่ม ี
คำช้ีแนะชัดเจน เชน 
การเก็บขอมูล 
การสัมภาษณ

ให ทำโครงการแก 
ปญหาที่ทาทาย

ใหเปนที่ปรึกษา
โครงการพัฒนา

ใหเป นว ิทยากร
ทั ้งภายในและ
นอกองคกร

ใหรับผิดชอบทำงาน
เชิงกลยุทธ

ใหวิเคราะหขอมูลท่ีมี
การเก็บรวบรวมไว

ให ส ังเคราะห ข อม ูล
จากแหลงตางๆ เชน 
การทบทวนวรรณกรรม  
การจัดทำบทสังเคราะห 
สถานการณ

ใหเปนผูนำโครงการ
พัฒนาคุณภาพที่หา
โอกาสพัฒนาดวย
ตนเอง



หากรวมมือรวมใจกับ เสริมพลัง ใหกันและกัน 

พลังท่ีถูกกดถูกปดก้ันอยู ก็จะไดรับการปลดปลอยใหเกิดประโยชน 

ตอตนเอง ตอลูกคา ตอองคกร และตอสังคม


