เทคนิคการปรั บเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกน้ อง
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หากคุณ ก้ า วขึน้ มาเป็ น หัว หน้ า งานแล้ ว หล่ะ ก็ แน่น อนว่า ทัก ษะหรื อ ความสามารถที่ จ าเป็ น ต้ อ งมี นั่น ก็ คื อ
ความสามารถในการบริ หารหรื อจัดการงาน แต่การมีความสามารถด้ านการบริ หารหรื อจัดการงานเพียงอย่างเดียวนันคง
้
ยังไม่เพียงพอ ผู้เป็ นหัวหน้ างานควรจะมีหน้ าที่งานอีกด้ านที่สาคัญนัน่ ก็คือ ความสามารถด้ านการบริ หาร/จัดการคนหรื อ
ลูกน้ อง ของตนเอง
พบว่าพฤติกรรมของลูกน้ องจะมีหลากหลายรู ปแบบ ซึ่งคุณเองในฐานะผู้เป็ นหัวหน้ างานอาจชอบ/พอใจ หรื อไม่ชอบ/ไม่
พอใจ หากพฤติกรรมที่ลกู น้ องแสดงออกกับคุณแล้ วคุณไม่ชอบหรื อไม่พอใจ ซึง่ ถือว่าเป็ นพฤติ กรรมในด้ านลบ ( Negative
Behavior) เช่น ลูกน้ องมาทางานสายอยู่บ่อยครั ง้ หรื อลูกน้ องชอบเล่น Chat ทัง้ วัน หรื อลูกน้ องไม่ทางานตามที่ คุณ
มอบหมายให้ พฤติกรรมต่าง ๆ เหล่านี ้คุณเองในฐานะผู้เป็ นหัวหน้ างานจะทาอย่างไร และการที่คณ
ุ จะปล่อยให้ ลกู น้ องคุณ
แสดงพฤติกรรมนันต่
้ อไปนันคงไม่
้
ดีแน่ ดิฉนั ขอเสนอแนะว่าคุณเองควรจะหาวิธีการหรื อเทคนิคบางอย่างเพื่อปรับเปลีย่ น
พฤติกรรมของลูกน้ องให้ เป็ นไปตามแบบฉบับที่คณ
ุ ต้ องการ ดังต่อไปนี ้
กาหนดพฤติกรรมที่ต้องการปรับเปลี่ยน
ก่อนอื่นจะต้ องตอบให้ ได้ ก่อนว่าพฤติกรรมอะไรของลูกน้ องบ้ างที่คุณต้ องการปรั บเปลี่ยน และพฤติกรรมนัน้ ควรจะ
เกี่ ยวข้ องหรื อสะท้ อนถึงความสามารถ ( Competency) ด้ านใดที่พนักงานจาเป็ นต้ องมี ซึ่งต้ องนามาประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานด้ วย เช่น

พฤติกรรมที่ต้องการปรับเปลี่ยน

ความสามารถในด้ าน

พูดจาเอ๊ ะอ๊ ะโวยวายกับลูกค้ า

จิตสานึกของการให้ บริ การ ( Service Mind)

ทางานผิดพลาด ต้ องแก้ ไขอยูบ่ อ่ ยครัง้

ความถูกต้ องแม่นยา (Accuracy)

มาทางานสายเป็ นประจา

ความรับผิดชอบในงาน ( Accountability)

กาหนดวิธีการลดพฤติกรรม
เมื่อคุณทราบแล้ วว่าคุณจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในเรื่ องใดของพนักงานแล้ ว ขันตอนถั
้
ดไปนัน่ ก็คือ การพิจารณาเลือก
วิธีการที่จะกาจัดพฤติกรรมที่คณ
ุ เองไม่พงึ ปราราถนาออกไป ทังนี
้ ้วิธีการต่าง ๆ ที่กาหนดขึ ้นนัน้ อาจจะต้ องกาหนดไว้ หลาย
วิธีเพราะในบางครัง้ อาจจะต้ องนาวิธีการอื่น ๆ เข้ ามาใช้ ด้วย หากวิธีการแรกที่กาหนดขึ ้นนันไม่
้ สามารถทาให้ พฤติกรรมใน
ด้ านลบที่ไม่ดีของลูกน้ องลดลงได้ เช่น
พฤติกรรมที่ต้องการปรับเปลี่ยน

วิธีการ

พูดจาเอ๊ ะอ๊ ะโวยวายกับลูกค้ า

• ส่งเข้ าฝึ กอบรมเรื่ อง Service Mind
• ให้ คาปรึกษาแนะนา
• ว่ากล่าวตักเตือน

ทางานผิดพลาด ต้ องแก้ ไขอยูบ่ อ่ ยครัง้

• ให้ คาปรึกษาแนะนา
• ว่ากล่าวตักเตือน

มาทางานสายเป็ นประจา

• เก็บเงินคนที่มาสาย
• ว่ากล่าวตักเตือน

ดาเนินการตามวิธีการที่กาหนด
เพื่อถอดถอนหรื อกาจัดพฤติกรรมในด้ านลบที่ไม่ดีของพนักงานออกให้ สาเร็ จนัน้ คุณควรเริ่ มต้ นอย่างจริ งใจในการปฏิบตั ิ
ตามวิธีการที่คณ
ุ เองได้ กาหนดขึ ้น ขอเพียงอย่างเดียวคือ คุณอย่าหมดหวังหรื อเบื่อหน่า ยไปก่อน หากลูกน้ องของคุณไม่
สามารถปรับเปลีย่ นพฤติกรรมได้ และจงตระหนักไว้ เสมอว่า การเปลีย่ นแปลงพฤติกรรมให้ ได้ นนจะต้
ั ้ องใช้ ระยะเวลา อาจ
เป็ นปี สองปี หรื อมากกว่านันเพื
้ ่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกน้ องให้ เป็ นไปตามแบบฉบับที่ต้องการ ทังนี
้ ้หากพฤติกรรม
ของลูกน้ องเริ่ มดีขึ ้นหรื อเป็ นพฤติกรรมที่ดีและคาดหวังให้ เกิดขึ ้นนัน้ ขอให้ หวั หน้ าเริ่ มให้ การเสริ มแรงทางบวกกับลูกน้ อง
เพื่อกระตุ้นและสนับสนุนให้ เค้ าแสดงพฤติกรรมที่ดีขึ ้นนันต่
้ อไป เช่น

สังเกตและติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
พฤติกรรมทางลบสามารถปรับเปลี่ยนให้ เป็ นพฤติกรรมทางบวกได้ และในขณะเดียวกันพฤติกรรมทางบวกย่อมสามารถ
กลับมาเป็ นพฤติกรรมทางลบได้ อีก ดังนั
้ นผู
้ ้ เป็ นหัวหน้ างานคงจะต้ องสังเกตและติดตามผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ลูกน้ องอยู่ตลอดเวลา ไม่ใช่ว่าเห็นลูกน้ องมีพฤติกรรมดีขึ ้นแล้ วก็หยุดลงโทษหรื อหยุดการเสริ มแรง ลูกน้ องบางคนต้ องใช้
วิธีการลงโทษเป็ นระยะ แต่ลกู น้ องบางคนอาจต้ องใช้ การลงโทษสลับกับการเสริ มแรง ทังนี
้ ้การที่จะเลือกใช้ การลงโทษเพื่อ
ลดพฤติกรรมที่ไม่ดีหรื อการเสริ มแรงเพื่อเพิ่ม พฤติกรรมที่ดีขึ ้น ขอให้ พิจารณาจากการแสดงพฤติกรรมที่ แสดงออกของ
ลูกน้ องว่ามีการปรับเปลีย่ นไปในลักษณะใด เช่น
พฤติกรรมที่แสดงออกครัง้ แรก พฤติกรรมที่แสดงออกครัง้ หลัง

วิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

มาทางานสายเป็ นประจา

ควรใช้ วิธีการลงโทษเป็ นระยะ

ยังมาทางานสายเป็ นประจาอีก

และเพิ่มดีกรีการลงโทษหากพฤติกรรมยังไม่มี
การปรับเปลีย่ น
มาทางานสายเป็ นประจา

มาทางานสายน้ อยลง

ควรใช้ วิธีการลงโทษในระยะเริ่ มแรก
และใช้ การเสริ มแรงภายหลัง

มาทางานสายเป็ นประจา

มาทางานตรงเวลาหนึ่งเดือน และอีก ควรใช้ วิธีการลงโทษในระยะเริ่ มแรก
หนึง่ เดือนถัดไปเริ่ มมาทางานสาย

ใช้ การเสริ มแรงเมื่อมีพฤติกรรมดีขึ ้น
และใช้ การลงโทษหากพฤติกรรมกลับมา
เหมือนเดิมในครัง้ แรก

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกน้ องจึงไม่ใช่เรื่ องยากและก็ไม่ใช่เรื่ องง่ายที่คณ
ุ จะต้ องเห็นผลการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมในทันที ลูกน้ องบางคนคุณอาจต้ องใช้ เวลาเป็ นปี แต่บางคนใช้ เวลาเพียงไม่กี่เดือนในการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรม
ซึ่งคุณเองในฐานะหัวหน้ างานต้ องใส่ใจและให้ เวลาที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของลูกน้ อง เพราะถือว่าคุณเป็ นเจ้ านายที่
เป็ นผู้ให้ เป็ นการให้ ลกู น้ องมีพฤติกรรมที่ดีขึ ้นเพื่อสร้ างนิสยั ในการทางานที่ดี และนิสยั ที่ดีนนจะเป็
ั้
นพฤติกรรมที่แสดงออก
และสะท้ อนมาถึงการประเมินผลงานในแง่มมุ ของความสามารถ ( Competency) ในการทางานของลูกน้ องคุณเอง

