FEEDBACK
Feedback
เป็ นการให้ ข้อมูลสะท้ อนกลับต่อพฤติกรรมหรื องานทีบุคคลทํา การให้ Feedback ทีมีประสิทธิภาพจะช่วย
เพิมผลสัมฤทธิ0ในการเรี ยนและการทํางาน การ feedback ทีดีตงอยู
ั 4 บ่ นความไว้ วางใจระหว่างผู้ให้
feedback กับผู้รับ feedback จึงต้ องเกิดขึ 4นภายใต้ บรรยากาศทีเป็ นมิตร และผู้ให้ feedback นึกถึง
ประโยชน์ทีจะเกิดขึ 4นแก่ ผู้รับ feedback เป็ นหลัก

หลัก การ Feedback
S

Specific: เจาะจง
Feedback พฤติกรรม ทีเฉพาะเจาะจงพร้ อมอธิบายว่าทําอะไรได้ ดี/อะไรทีพัฒนาต่อได้ อีก

T

Timely: ทัน ที
ควรทําทันที feedback ทีมาช้ า การพัฒนาก็ลา่ ช้ า

STOP
หยุด เพือทีจะเรี ย นรู้ ต่ อ ไป

O

Objective: เป็ นรู ป ธรรมตามเกณฑ์
ให้ ข้อมูลชัดเจนว่าเขาอยู่ตรงไหนเทียบกับเป้าหมายทีตังไว้
4 ไม่ใช่เทียบกับคนอืน

P

Plan : วางแผนร่ วมกัน เพือพัฒนา
โดยให้ เขาเป็ นผู้เลือกว่าจะพัฒนาจุดใดก่อน

ลัก ษณะของ Feedback ทีดี:
มีเป้าหมายชัดเจนคือเพือการพัฒนา ไม่ใช่เพือการตัดสิน (เป็ นการให้ ข้อมูลเพือช่วยให้ ถึงเป้าหมาย
มากกว่าการประเมิน ถูก/ผิด ดี/เลว ควร/ไม่ควร)
เลือกประเด็นทีสําคัญในการ feedback (ไม่ควรเกิน 2-3 ประเด็นในแต่ละครัง4 )
feedback ทีพฤติกรรมหรื อทักษะทีเป็ นรูปธรรม โดยอ้ างอิงสิงทีเห็น (เช่น สามารถทํา...ได้, มี ความ
ตังใจที ... โดยเห็นได้จาก...) หลีกเลียงการ feedback ลักษณะเฉพาะตัวทีเป็ นนามธรรม (เช่น ฉลาด
เก่ง)
ไม่ควรทิ 4งเวลาการ feedback หลังเสร็ จกิจกรรมนานเกินไป (ถ้ าเป็ นไปได้ ควร feedback ทันทีหลัง
กิจกรรม)
feedback อย่างสมดุล ระหว่าง การส่งเสริ มสิงทีทําได้ ดี กับ สิงทีควรปรับปรุง

กระบวนการ feedback

STEP

01

STEP

ให้ ผ้ ูรั บ feedback ประเมิน ตนเองก่ อ น เช่น “ที เพิ งผ่านมาคิ ดว่ามี อะไรที ทําได้
ตามที ตังใจไว้บา้ ง” “มี อะไรที ยังไม่แน่ใจ” “มี อะไรบ้างที คิ ดว่าทําได้ดี” “ถ้ าให้
คะแนนตัวเองจาก 1-10 โดย 10 คือทําได้ ดีทุกอย่ างไม่ มีท"ีติ จะให้ เท่ าไหร่ ครั บ”

ให้ feedback โดยเริมจากสิงทีทําได้ ด ีก่ อ น เช่น “คุณทํา... ได้ดีตอนที...”.

02

ให้ เ สนอสิงทีควรปรับ ปรุ งหรือ พัฒนา เช่น “ตอนทีคุณทํา... อาจปรับตรงนีโดยการ...”
“คุณทํา...ได้ดีแล้ว ถ้าลองทํา...เพิ ม น่าจะช่วยให้มนั ดีขึนไปอีก”

STEP

03

ผู้ใ ห้ แ ละผู้รั บ feedback ช่ วยกัน สรุ ป อย่ างเป็ นรู ป ธรรมเป็ นข้ อ ๆ ในประเด็น ที
สามารถปรั บ ปรุ งได้ เช่น “เอาล่ะ เรามาช่วยกันสรุปประเด็นทีสามารถพัฒนาต่อได้ อีก
กันนะคะ 1. ... 2. .. .. มีข้อสงสัย หรื ออยากถามอะไรเพิมเติมไหมคะ..”

STEP

04

STEP

05

ให้ ผ้ ูรั บ feedback ตัด สิน ใจเลือ กประเด็น ทีจะนําไปปรั บ ปรุ งต่ อ เช่น “มี
ตรงไหนบ้างที คิ ดว่าอาจทําได้ดีกว่าเดิ ม” “ถ้าจะให้คะแนนเพิ มขึนจากเดิ มอี ก 1
คะแนน คุณจะต้องปรับปรุงอะไรเป็ นสิ งแรกครับ”

ในกระบวนการ feedback หากมีข้ อ สงสัยให้ ซ ัก ถาม ผู้ให้ feedback ควรถามหากไม่
เข้ าใจในสิงทีผู้รับ feedback ทํา, ในขณะเดียวกันผู้รับก็ควรถามหากไม่เข้ าใจสิงทีผู้ให้
feedback เสนอ โดยไม่พยายามอธิบายแก้ ตวั หรื อปกป้องตนเอง

