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การติดตามงาน หมายถึง การกาหนดวิธีการ แหล่งข้ อมูล และความถี่ในการติดตามงาน รวมทังการกระตุ
้
้ นจูง
ใจให้ ผ้ อู ื่นทางานให้ ประสบผลสาเร็ จตามเป้าหมายที่กาหนด ตลอดจนการแจ้ งผลความก้ าวหน้ าของงานได้ อย่างครบถ้ วน
ถูกต้ อง
ดังนันการติ
้
ดตามงาน (Follow Up) จึงเป็ นความสามารถ (Competency) อย่างหนึ่งที่จัดอยู่ในกลุ่มของ
ความสามารถด้ านการบริ หารหรื อจัดการงาน (Managerial Competency) ซึง่ Competency ประเภทนี ้จะมีได้ ทงในระดั
ั้
บ
บริ หาร (Executive Level) และระดับพนักงาน (Non-Executive Level) ทังนี
้ ้มีหลายองค์กรได้ นา Competency ในด้ าน
"การติดตามงาน" เป็ นปั จจัยชี ้วัดผลการทางานด้ านหนึง่ ที่เกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออก ซึง่ พฤติกรรมการติดตามงานจะมี
ระดับที่แตกต่างกันไป ดังนี ้
ระดับ

ลักษณะพฤติกรรม

1
(ต่ากว่ามาตรฐานที่กาหนด
อย่างมาก)



2
(ต่ากว่ามาตรฐาน ที่กาหนด)
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(ตามมาตรฐาน ที่กาหนด)






4
(เกินกว่ามาตรฐาน ที่กาหนด)





ไม่สามารถรายงานความก้ าวหน้ าของงานที่มอบหมายให้ ผ้ อู ื่นไปปฏิบตั ิได้
ติดตามความคืบหน้ าของงานทุกครัง้ เมื่อหัวหน้ างานสอบถามถึงสถานะของงาน
ไม่รายงานผลการติดตามงาน ซึง่ ต้ องให้ หวั หน้ างานสอบถามก่อนเสมอ
ติดตามความก้ าวหน้ าของงานได้ ตามระยะเวลาที่กาหนด
เลือกใช้ แหล่งข้ อมูลหรือบุคคลที่ต้องติดตามงานได้ อย่างเหมาะสม
รายงานผลการติดตามงานให้ หวั หน้ างานรับทราบเสมอ
ให้ ข้อมูลจากการติดตามงานไม่ครบถ้ วน ต้ องมีการติดตามงานจากแหล่งข้ อมูลหรือบุคคลเดิม
มากกว่า 1 ครัง้
จัดทาตารางและกาหนดการในการติดตามงาน
บันทึกและสรุปผลการติดตามงานทุกครัง้
รายงานผลการติดตามงานให้ หวั หน้ างานและทีมงานรับทราบเสมอ
ให้ ข้อมูลและตอบข้ อซักถามจากการติดตามงานได้ อย่างครบถ้ วนถูกต้ อง
วางแผนการติดตามงานให้ กบั สมาชิกในทีม
ประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้ าของงานจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง
กระตุ้นให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเคร่งครัดต่อแผนงานที่กาหนดไว้

5
(เกินกว่ามาตรฐาน ที่กาหนด
อย่างมาก)



เสนอแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาจากการติดตามงานไม่สาเร็จของทีมงาน



จัดทาแผนการติดตามงานจากบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องไว้ ลว่ งหน้ าเสมอ
จัดเตรียมแผนงานสารอง หากงานที่ติดตามไม่ประสบผลสาเร็จ
โน้ มน้ าวชักจูงให้ ผ้ อู ื่นทางานให้ สาเร็จตามเป้าหมายที่กาหนด
เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญหาให้ กบั บุคคลหรือหน่วยงานอื่น ซึง่ ปั ญหาที่เกิดขึ ้น จะมีผลทา
ให้ การทางานของตนล่าช้ าไปด้ วย





การพัฒนาความสามารถในด้ านการติดตามงานจึงมีความสาคัญ ซึ่งมีผลทาให้ การดาเนินงานต่าง ๆ บรรลุผล
สาเร็ จตามแผนงานที่ได้ กาหนดไว้ จะเห็นได้ ว่าองค์กรต่าง ๆ พยายามหาวิธีการในการเพิ่มขีดความสามารถในด้ านการ
ติดตามงานให้ ดีขึ ้น ดังนันดิ
้ ฉนั จึงขอนาเสนอแนวทางในการพัฒนา Competency ด้ านการติดตามงานด้ วยหลัก 2 C
ได้ แก่ Self Control และ People Control ในมุมมองต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้

Self Control

People Control

วางแผน…บันทึกช่วยจา

วิเคราะห์คน

ติดตามเป็ นระยะ

การใช้ ศิลปะการพูด

Self control
หมายถึง การควบคุมตนเองในการวางแผน (planning) และการติดตามงานตามแผนงานที่กาหนดเป็ นระยะ ๆ (doing)
โดยมีรายละเอียดดังนี ้


วางแผน…บันทึกช่ วยจา : ควรมีการจดบันทึกงานที่ยังไม่เสร็ จและจาเป็ นจะต้ องมีการ
ติดตามงานดังกล่าว อย่าใช้ วิธีการการจดจาเพียงอย่างเดียว เนื่องจากสมองเราคงจะไม่
สามารถจดจาสิง่ ต่าง ๆ ได้ ทกุ เรื่ อง ดังนันควรมี
้
การตรวจสอบและวางแผนงานในการติ ดตาม
งานในแต่ละวันว่าจะคุณจะต้ องติดตามงานอะไรบ้ าง งานใดมีความสาคัญก่อนหลัง งาน
ใดบ้ า งที่ จะต้ องติด ตามอย่างเร่ งด่วน ซึ่ง คุณ ควรจัด ลาดับ งานที่จ ะต้ องมีก ารติ ดตามใน
ลักษณะของการจดบันทึกแผนการติดตามงานของคุณ



ติดตามเป็ นระยะ….กระตุ้นการทางาน : หากคุณมีการบันทึกแผนการติดตามงานของคุณ
ประจาวันแล้ ว ขันตอนต่
้
อไป คือ คุณจะต้ องดาเนินการติดตามงานของคุณตามแผนที่กาหนด
การติดตามงานของคุณจะเป็ นการกระตุ้นให้ อีกฝ่ ายไม่ลืมที่จะทางานให้ คณ
ุ นอกจากนี ้คุณ
ยังได้ รับรู้ ถึงความก้ าวหน้ าของงานคุณอีกด้ วย แต่อย่างไรก็ตามคุณไม่ควรติดตามงานจนถี่

เกินไป…ขอให้ พิจารณาดูความเหมาะสมของเวลา….อย่าตามงานจนทาให้ อีกฝ่ ายเกิดความ
ราคาญจนไม่อยากจะทางานให้ กบั คุณ ….หลังจากที่คณ
ุ ติดตามงานของคุณเสร็ จเรี ยบร้ อย
แล้ ว…อย่าลืมที่จะรายงานความก้ าวหน้ าในงานของคุณให้ กบั หัวหน้ างานรับทราบเสมอ….
อย่า มัว แต่ร อให้ หัว หน้ า งานของคุณ ต้ อ งมาสอบถามการติ ด ตามงานจากคุณ …ไม่ดี ต่อ
Competency ของคุณเองอย่างแน่นอน
People Control
หมายถึง การควบคุมบุคคลอื่นให้ เค้ าทางานให้ กบั คุณ ซึง่ การควบคุมบุคคลอื่นจะยากกว่าการควบคุมตนเอง ดังนันคุ
้ ณ
จะต้ องพยายามศึกษาและวิเคราะห์ลกั ษณะของคน รวมทังการใช้
้
ศิลปะการพูดเพื่อติดตามผลการทางาน ดังนี ้
วิเคราะห์ ลักษณะของคน : ย่อมแน่นอนว่าคุณจะต้ องมีการติดตามงานจากกลุม่ คนบางกลุม่ อยูบ่ อ่ ยครัง้ เพราะงานที่คณ
ุ
ทาอาจไม่จบเพียงครัง้ เดียว และยิ่งคุณเป็ นฝ่ ายขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้ วหล่ะก็ แน่นอนคุณจะต้ องพยายามศึกษา
และวิเคราะห์ลกั ษณะของคนที่คณ
ุ จะต้ องติดตามงานด้ วยอยู่บ่อยครัง้ และที่สาคัญหากคุณเป็ นหัวหน้ างานแล้ วหล่ะก็ …
แน่นอนว่าคุณจะต้ องมีการติดตามงานจากลูกน้ องคุณ…ดังนันการวิ
้
เคราะห์ลกั ษณะของคนจึงเป็ นสิ่งคัญ …เพราะจะช่วย
ให้ คณ
ุ หากลวิธีในการติดตามงานให้ ได้ ผลงานตามที่กาหนด…..ทังนี
้ ้ลักษณะของคนมีหลากหลายรู ปแบบ…บางคนขี ้หลง
ขี ้ลืม ต้ องคอยเตือนอยู่เสมอ…บางคนไม่ชอบให้ ทวงถามงานอยู่บ่อยครัง้ ซึ่งถ้ าคุณจะต้ องติดตามงานจากกลุ่มคนที่ไม่
ชอบให้ ใครมาจา้ จีจ้ าไชอยู่บ่อยครัง้ คุณควรใช้ ศิลปะการพูดเพื่อการติดตามงานซึ่งทาให้ อีกฝ่ ายไม่ร้ ู เลยว่าคุณกาลัง
ติดตามงานของคุณอยู่
การใช้ ศิลปะการพูด : คุณสามารถเลือกใช้ คาพูดเพื่อการติดตามงานให้ เหมาะสมกับบุคคล เวลา และโอกาส เช่น


พูดนอกเรื่อง…..เพื่อโยงเข้ าสู่ประเด็น : ก่อนที่คณ
ุ จะสอบถามและติดตามงานนัน้ ๆ คุณ
อาจจะเริ่ มจากการถามไถ่ทกุ ข์สขุ การพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น หรื อการพูดแต่สิ่งที่ดี (มิใช่
การประจบ) เช่น เมื่อวานนี ้ประชุมเป็ นอย่างไรบ้ าง?…คุณต้ องไปร่วมงานปาร์ ตี ้คืนนี ้ไหม?….
วันนี ้คุณดูสวยเป็ นพิเศษ….เป็ นต้ น



พูดเสนอความช่ วยเหลือ : คุณอาจเลีย่ งไปว่า การที่คณ
ุ มาสอบถามความคืบหน้ าของงาน
มิใช่วา่ คุณจะมาเร่งให้ อีกฝ่ ายทางานให้ กบั คุณ…คุณเพียงอยากรู้ ว่าจะให้ คณ
ุ ช่วยเหลืออะไร
ได้ บ้าง เพื่อให้ การทางานของอีกฝ่ ายบรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมายที่กาหนด



พูดตรงประเด็น : บางครัง้ คุณอาจจะต้ องพูดตรงประเด็นกับกลุ่มคนบางกลุ่ม …เนื่องจาก
คุณอาจไม่ค้ นุ เคย หรื อสนิทสนมด้ วย….และอาจเป็ นกลุม่ คนที่คณ
ุ ไม่ต้องติดตามงานด้ วยอยู่
ครัง้ ..อาจเป็ นงานโครงการ หรื องานพิเศษที่จดั ขึ ้นเฉพาะ

เพื่อให้ การติดตามงานซึง่ ถือได้ วา่ เป็ น Competency อย่างหนึง่ ในการทางานให้ ประสบผลสาเร็ จ คุณควรฝึ กฝนตัวคุณเอง
ให้ มีการวางแผนการติดตามงานของคุณ และการปฏิบตั ิตามแผนงานของคุณ รวมทังคุ
้ ณควรมีศิลปะในการติดตามงาน
ด้ วยการวิเคราะห์และเลือกใช้ ศิลปะการพูดให้ เหมาะสมกับบุคคล เวลา และโอกาส

