People Q-NEWS:
FEEDFORWARD คืออะไร?
เราคุนเคยกับคําวา Feedback ดี
องคกรที่สรางวัฒนธรรมที่เอือ้ อํานวยใหคนทีท่ ํางาน
ดวยกันใหและรับ Feedback กันอยางซือ่ สัตย
ตรงไปตรงมา ตรงเวลาและสอดคลองกับเปาหมาย
ระยะสั้นและระยะยาวของหนวยงานและองคกร
จะชวยใหทกุ คนบรรลุเปาหมายทีว่ างไวไดเร็วขึ้น เหมือนการขับรถไปดวยกัน หากคุณไมชิน
เสนทางนัน้ ถามีคนชวยบอกทางก็จะดี หรือแมแตชินเสนทางก็ตาม แตมคี นชวยบอกทางลัดทีม่ ี
ระยะทางสัน้ กวา เราก็ไปถึงที่หมายไดเร็วขึ้น
การให Feedback ที่ดีก็ตองอาศัยทักษะการสื่อสารดวย ผมเคยทํางานกับหัวหนาคนหนึ่ง ผมเคย
สงสัยวา ทําไมทุกครั้งที่เธอให Feedback กับผูใตบังคับบัญชา ไมวา จะเปนการชมหรือติเตียนให
พัฒนา ผูรับ Feedback ก็มักเดินกลับออกมาอยางมีกาํ ลังใจและดูไมเครียด เธอเคยไดรับ
จดหมายชมจากประธานบริษัท เพราะมีพนักงานอาวุโสคนหนึ่ง ที่บงั เอิญเปนผูใตบังคับบัญชาของ
เธอ เขียนสาธยายชืน่ ชมวิธกี ารให Feedback ของเธอไปถึงประธานบริษัท เมื่อผมไดคุยกับเธอ
เธอแนะนําผมวา “ทุกอยางที่เราทํา ตองเริ่มตนที่จุดยืนในใจ แลวเราจะแสดงออกมาอยางจริงใจ
ได” เธอบอกวา “ในการให Feedback กับผูใตบังคับบัญชา ในใจของเรา ตองมีวัตถุประสงคแนว
แนวาเราทําเพือ่ ใหเขาพัฒนาและดีขึ้น” นอกจากนี้ เธอไมไดใชแค Feedback เทานัน้ แตเธอใชวธิ ี
Feedforward ดวย Feedforward คือการใหขอมูลปอนกลับและการแนะนํา ที่มงุ ความสําคัญไป
ที่อนาคต และเพื่อการพัฒนาที่ดีขึ้น
FEEDFORWARD ก็เปนอีกผลงานหนึ่งของ Dr. Marshall Goldsmith ผูที่มีประสบการณมากมาย
ในการพัฒนาผูบริหารระดับสูง เขาบอกวาเหตุผลที่เราควรใช Feedforward เพราะ
1. เราสามารถเปลี่ยนอนาคตไดแตเราไมสามารถเปลี่ยนอดีตได
2. มีประโยชนมากกวาที่จะชวยใหทาํ ในสิง่ ทีถ่ กู ตอง มากกวาตอกย้ําความผิดพลาด
3. สามารถใชไดโดยพนักงานทุกตําแหนงและใหไดกับทุกตําแหนงเชนกัน
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4. เปนทีย่ อมรับงายกวา เนื่องดวยเปนการเนนที่อนาคตทีย่ งั ไมไดเกิดและไมเนนการพูด
ตําหนิ
5. Feedback อาจมีการตอกย้าํ ขอผิดพลาดในอดีตซึ่งสงผลกระตอจิตใจและความมัน่ ใจใน
การทํางาน
6. จริงๆแลวไมมใี ครที่ชอบตําหนิหรือถูกใครตําหนิ
7. Feedforward สามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงคเดียวกับการให FEEDBACK เกือบทุกเรื่อง
เมื่อวานนี้ ผมไปหาหมอที่คลินิกแหงหนึง่ มีพนักงานใหมคนหนึ่งทําหนาที่ดูแล ตอนรับคนไขอยู
ทางดานนอก สักพักหัวหนาของเธอก็เดินออกมาตอวาเธอที่เคานเตอร ถึงแมจะพูดเสียงเบาแคไหน
พวกเราทีน่ งั่ อยูก็ยงั ไดยินอยูด ี คําพูดที่เธอตําหนิติเตียนพนักงานใหมทานนี้คือ “พี่เคยบอกแลวใช
ไหม อยาโผลเขาไปถามตอนคุยอยูกับคนไข เสียมารยาท ถึงแมจะขอโทษก็ตาม ก็ไมดี ถาม
ออกไปไดยังไงวารออีกนานกี่นาที” พนักงานที่ถูกตําหนิก็ยกมือไหวและขอโทษ หัวหนาของเธอพูด
ตอวา “ไมตองขอโทษพีห่ รอก คนไขนะเปนลูกคาของเราเหมือนกันทุกคนนะ เขาไมพอใจไปแลว
ขอโทษไปก็ไมมีอะไรดีขึ้น” ผมสงสารพนักงานคนนี้ เพราะเห็นไดวาเธอน้ําตาปริ่มๆ และไมกลา
ออกมาคุยกับลูกคาทีน่ ั่งรอเหมือนตอนแรก เห็นชัดวาความมัน่ ใจของเธอหายไป จะเห็นวาหัวหนา
ของเธอไดติเตียนโดยเนนที่อดีต แถมตอกย้าํ วาไมมีทางทําอะไรใหดีขึ้นไดในอนาคต ที่สําคัญผมไม
แนใจวา พนักงานคนนี้ทราบไหมวาในอนาคตเธอควรทําอยางไร พัฒนาตนเองอยางไร
ในสถานการณแบบนี้ เพื่อจะใหบริการลูกคาใหดีขึ้น ถาผมยอนเวลากลับไปได ผมอยากแนะนําให
หัวหนาคนนี้พดู วา “พี่เขาใจนะ วาลูกคาทีร่ อดานหนา คงอยากทราบวารอนานอีกเทาไหร ขอบใจ
ที่เขาไปถามใหลูกคา เพียงแตพี่อยากแนะนําวาในอนาคต ในสถานการณแบบนี้ ใหเราเคาะประตู
ขออนุญาตกอน และเชิญพี่ออกมาทางดานนอกเพื่อสอบถาม หรือใชโทรศัพทโทรเขาไปก็ได
เพราะลูกคาทีน่ ั่งอยูก ับพีจ่ ะไดเห็นวาเราใหความสําคัญกับเขาเชนเดียวกัน เธอวาดีไหม” ที่สําคัญ
หัวหนาทานนี้ คงตองคุยกับพนักงานทานนี้สองตอสอง ไมใชตอหนาคนไขที่นงั่ อยู การทําใหคนเรา
เสียหนาหรือเสียความรูสึก ยอมไมดีตอการพัฒนาพวกเขาแนนอนครับ พูดอยางไรสําคัญพอๆกับ
พูดอะไร จริงไหมครับ
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