การสรางวินัยสำหรับเด็กปฐมวัย
วิกฤตปฐมวัยและแนวทางแกไข

ÖćøÿøšćÜüĉîĆ÷ÿĞćĀøĆïđéĘÖðåöüĆ÷
ÙèąñĎšýċÖþćĒúą
: éøßîĉóøøèǰǰÝćêĉđÿëĊ÷ø
ÿĆÜđÙøćąĀŤÜćîüĉÝĆ÷ǰǰ éøÖĆîêüøøèǰǰöĊÿöÿćø
éøĂõĉøéĊǰǰǰĕß÷Öćúǰ
ïøøèćíĉÖćø
:ǰǰíĉéćǰóĉìĆÖþŤÿĉîÿč×ǰ
ĂĂÖĒïïÿĉęÜóĉöóŤǰ :ǰǰÿöÖĉêǰǰüÜýŤöćÖǰ ǰ
ǰǰǰ
ÝĆéóĉöóŤēé÷
ÿöćÙöĂîčïćúýċÖþćĒĀŠÜðøąđìýĕì÷ĔîóøąøćßĎðëĆöõŤǰ
ÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄǰÿ÷ćöïøöøćßÖčöćøĊǰǰ
óĉöóŤÙøĆĚÜìĊęǰǰǰǰǰǰǰÖĆî÷ć÷îǰǰ
ÝĞćîüî
ǰǰ ǰđúŠö
óĉöóŤìĊę
ǰǰ:ǰǰïøĉþĆìǰóúĆÿđóøÿǰÝĞćÖĆé

การสรางวินัย

สําหรับเด็กปฐมวัย

1
วิกฤตปฐมวัยและแนวทางแก้ไข

การสรางวินัย

สําหรับเด็กปฐมวัย
ปฐมวัยเปนชวงวัยที่เด็กซึมซับและเรียนรูสิ่งตางๆ ไดอยางรวดเร็ว และเปนวัยของการสราง
บุคลิกภาพพืน้ ฐาน ดังนัน้ จึงตองสรางวินยั ตัง้ แตในชวงปฐมวัยซึง่ เปนชวงทีเ่ ด็กซึมซับและเรียนรู
สิง่ ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว การสรางวินยั สําหรับเด็กปฐมวัยควรเริม่ จากการใหเด็กคอยๆ เรียนรูท ี่
จะควบคุมตนเองใหเคารพและปฏิบตั ติ นไดอยางเหมาะสมตามขอตกลงในสังคม เมือ่ เด็กไดรบั
การฝกฝนอยางสมํา่ เสมอ ตอเนือ่ ง และตระหนักถึงคุณคาของการมีวนิ ยั เด็กจะพัฒนาเปนนิสยั
ติดตัวไปจนเติบใหญ เปนบุคคลทีม่ วี นิ ยั สามารถดําเนินชีวติ ไดอยางมีระเบียบ มีความรับผิดชอบตอ
ตนเองและสังคม ทํางานและอยูร ว มกันกับผูอ นื่ ไดอยางราบรืน่ และนําไปสูค วามสําเร็จในอนาคต
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แตในปจจุบันพบวา บางครอบครัวมีความเขาใจคลาดเคลื่อนวา เด็กปฐมวัยเปนวัยที่เล็กเกินไป ใน
การหัดและฝกวินัย ดวยมองวา วินัยเปนการบังคับใจ และเกรงวาการบังคับเด็กจะปดกั้นความ
คิดอยางเสรีของเด็ก ประกอบกับบางครอบครัวใหการอบรมเลี้ยงดูที่ไมสงเสริมในเรื่องวินัย เชน
ใหความรักและความทุมเทมากเกินไป เอาใจทุกอยาง คอยปกปอง แลวปลอยใหเด็กทําตามใจ
อยางไมมขี อบเขต หรือบางครอบครัวก็ไมคอ ยมีเวลาดูแลอบรมสัง่ สอน ปลอยปละละเลย แลวคอย
ชดเชยดวยการตามใจ ซื้อสิ่งของ หรือใหเงินทอง หรือบางครอบครัวก็วางกฎระเบียบเขมงวดให
เด็กตองปฏิบัติตาม หากไมทําก็ใชวิธีการลงโทษ หรือดุวาดวยถอยคํารุนแรง ซึ่งพฤติกรรมที่กลาว
มา ไมไดชวยสงเสริมการมีวินัยใหแกเด็ก
การสรางวินัยสําหรับเด็กปฐมวัยนั้นจําเปนอยางยิ่งที่เด็กตองเรียนรูที่จะยับยั้งชั่งใจและควบคุม
ตนเองใหปฏิบัติตามกฎ กติกา เห็นคุณคาของสิ่งที่ทํา เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได
อยางมีความสุข ดังนัน้ คูม อื “การสรางวินยั สําหรับเด็กปฐมวัย” จึงจัดทําขึน้ เพือ่ เปนแนวทางปฏิบตั ิ
สําหรับพอแม ผูปกครอง ครู และผูดูแลเด็ก ในการวางรากฐานใหเด็กปฏิบัติตนเปนผูที่มีระเบียบ
วินยั ซึง่ คณะผูจ ดั ทําหวังเปนอยางยิง่ วา คูม อื เลมนีจ้ ะเปนประโยชนและชวยใหผเู กีย่ วของมีแนวทาง
ในการสรางวินัยสําหรับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม

3
วิกฤตปฐมวัยและแนวทางแก้ไข

เด็กปฐมวัยไมไดมวี นิ ยั มาตัง้ แตเกิดหรือถูกกําหนดจากพันธุกรรม แตเด็กสรางวินยั ผานการเรียนรูจ าก
บุคคลใกลชดิ และสภาพแวดลอมทีอ่ ยูร อบตัวเด็ก ดังนัน้ การสงเสริมวินยั ในชวงวัยเด็กจึงเปนสิง่ สําคัญ
ทีจ่ ะชวยใหเด็กเติบโตขึน้ เปนผูใ หญทเ่ี คารพขอตกลง และระเบียบของสังคม ทําใหสามารถอยูร ว มกับ
ผูอ น่ื ในสังคมไดอยางมีความสุข ผูใ หญรอบตัวเด็ก ไมวา จะเปนพอแม ผูป กครอง ครู และผูด แู ลเด็ก
ลวนเปนบุคคลสําคัญทีม่ คี วามใกลชดิ กับเด็ก และเปนผูท ว่ี างพืน้ ฐานการมีวนิ ยั ใหกบั เด็ก แตการสราง
วินยั ใหกบั เด็กปฐมวัยนัน้ ตองไมใชการบีบบังคับ การควบคุมอยางเขมงวดกวดขัน การลงโทษทางกาย
หรือการดุวา เพือ่ ควบคุมพฤติกรรมเด็ก เพราะสิง่ เหลานีอ้ าจหยุดพฤติกรรมเด็กไดชว่ั คราว แตไมสามารถ
หยุดพฤติกรรมไดในระยะยาว รวมทัง้ จะสรางบาดแผลในใจเด็ก และกลับกลายเปนการสรางตัวอยาง
ทีไ่ มดใี หแกเด็ก ซึง่ อาจไปยับยัง้ การพัฒนาวินยั ในตนเองของเด็กได การสรางวินยั ทีเ่ หมาะสมใหแกเด็ก
ควรใชวธิ กี ารสรางสรรคและใชวนิ ยั เชิงบวก คอยๆ ฝกฝน ทําบอยๆ รวมทัง้ สอนใหเห็นคุณคาของสิง่ ทีท่ าํ
ซึง่ จะทําใหเด็กพัฒนาเปนผูท ม่ี วี นิ ยั ในตนเองในทีส่ ดุ เพือ่ ชวยใหพอ แม ผูป กครอง ผูเ ลีย้ งดูเด็ก รวมทัง้ ครู
และ ผูด แู ลเด็ก สามารถสงเสริมวินยั ใหแกเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม คูม อื นีจ้ งึ ขอนําเสนอแนวทาง
ทีค่ วรปฏิบตั แิ ละไมควรปฏิบตั ิ ดังตอไปนี้

วินัยเกิดขึ้นเองไมได
แตตองสรางตั้งแต
วัยเยาว
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“พ่อแม่ ผู้ปกครอง
ควรทําอย่างไรดี”

ฝกวินยั ใหเด็กตัง้ แตยงั เล็ก อยางเหมาะสม
กับวัย การสรางวินยั ใหกบั เด็กนัน้ เด็กควร
ไดเรียนรูแ ละฝกปฏิบตั ซิ าํ้ ๆ อยางสมํา่ เสมอ
เพื่อใหเด็กจดจําพฤติกรรมนั้นจนพัฒนา
กลายเปนนิสยั เมือ่ เด็กโตเปนผูใ หญ
ใหเด็กไดฝก ฝนวินยั ผานการลงมือปฏิบตั ิ
จริงจากกิจวัตรประจําวัน เชน การรับประทาน
อาหารดวยตนเอง การพักผอนนอนหลับและ
การขับถายเปนเวลา การแตงกายดวยตนเอง
การเลนและเก็บของเลน
สรางขอตกลงในการปฏิบตั กิ จิ วัตรประจําวัน
การสรางวินยั ใหกบั เด็กนัน้ กฎ กติกา หรือ
ขอตกลงในการปฏิบัติถือเปนสิ่งสําคัญที่จะ
ชวยใหเด็กสามารถเรียนรูแ ละปฏิบตั กิ จิ วัตร
ประจําวันไดอยางถูกตอง

ปลอยปละละเลยเพราะคิดวาเด็กยังเล็ก
เกินไป ไมฝก วินยั ใหกบั เด็ก เพราะเห็นวา
เด็กยังเล็กเกินไป อยากรอใหโตกอน จึง
คอยใหทาํ
เขาชวยเหลือเมือ่ เห็นเด็กทําไมได หรืออาจ
ทําไดแตไมถกู ใจ เชน เมือ่ เก็บของเลนไมถกู ที่
ก็บอกวา ไมตอ งเก็บ เดีย๋ วจะเก็บให หรือ
เห็นเด็กพยายามใสเสือ้ ดวยตนเอง แตยงั
ทําไดไมถกู ก็เขาไปชวยใสใหทนั ที
ไมมขี อ ตกลงในการปฏิบตั ิ ปลอยใหเด็กทํา
ตามความพอใจ ถาพอใจจึงจะทํา ไมพอใจ
ก็ไมทาํ
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ทุกคนในครอบครัวรวมมือกันในการให
เด็ ก ได ฝ  ก ปฏิ บั ติ ไ ปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น
ไมควรมีคนใดคนหนึ่งปฏิบัติ ในขณะที่
อีกคนปลอยปละละเลย หรือใหเด็กได
ปฏิบัติบาง ไมปฏิบัติบาง เพราะจะทําให
เด็กเกิดความสับสน และไมเกิดการเรียน
รูในการสรางวินัย เชน การเขานอนใหตรง
เวลา หากกําหนดใหเด็กตองเขานอนเวลา
2 ทุม ในขณะที่เด็กอยากจะเลนตอ ไม
ยอมเขานอน ทุกคนตองชวยกระตุน ใหเด็ก
เขานอนตรงเวลา ไมควรมีคนใดคนหนึ่งที่
เขาขางหรือยอมใหเด็กเลนตอได
สรางขอตกลงรวมกันกับเด็ก และพูด
คุยกับเด็กถึงเหตุผลและความสําคัญของ
การปฏิบัติตามขอตกลง เพื่อใหเด็กรูสึก
วาตนเองเปนสวนหนึ่งของขอตกลงและ
เต็มใจทีจ่ ะปฏิบตั ติ าม เชน รวมกันกําหนด
วาดูทีวีไดวันละ 10 นาที ตองเก็บที่นอน
หลังตื่นนอน เก็บของเลนทุกครั้งเมื่อเลน
เสร็จ

ผูใ หญในครอบครัวมีวธิ กี ารและกฎเกณฑ
แตกตางกัน ทําใหเด็กเกิดความสับสนใน
การปฏิบัติ เชน แมบอกใหเด็กเขานอน แต
พอกลับบอกวา ยังเลนตอได

กําหนดขอตกลงแลวออกคําสั่ง โดยไมให
เด็กมีสวนรวม ไมอธิบายหรือใหเหตุผลใน
การตัง้ กฎกติกา บังคับใหเด็กปฏิบตั ติ ามกฎ
กติกาที่ตนสรางขึ้น เชน ปลอยใหเด็กดูทีวี
ได เมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร ก็ออก
คําสั่งใหเด็กมารับประทานอาหาร เมือ่ เด็ก
ไมปฏิบตั ติ าม ก็ดุ วา หรือทําโทษเด็ก

6
วิกฤตปฐมวัยและแนวทางแก้ไข

ฝกปฏิบตั ซิ าํ้ ๆ อยางสมํา่ เสมอ ดูแลใหเด็ก
ปฏิบัติตามขอตกลงอยางคงเสนคงวา เพื่อ
ใหเด็กจดจําพฤติกรรมนั้นจนพัฒนากลาย
เปนนิสยั เมือ่ เด็กโตเปนผูใ หญ เชน กอนรับ
ประทานอาหารใหเด็กลางมือกอนทุกครั้ง
ใหเด็กเขานอนตรงเวลา ควรจัดให
เด็กนอนหลับพักผอนใหเปนเวลาและ
เพี ย งพอ รวมทั้ ง จั ด สภาพแวดล อ มให
เหมาะสมกับการนอนดวยการเปดไฟสลัวๆ
และไมทําใหเกิดเสียงดังรบกวน อาจเปด
เพลงเบาๆ หรือเลานิทาน เพื่อใหเด็กรูสึก
สงบ และผอนคลาย
ปฏิบัติตนเปนตัวแบบที่ดีของผูที่มีวินัย
เพือ่ ใหเด็กไดซมึ ซับและเรียนรูผ า นตัวแบบ
เด็กเรียนรูผานการเลียนแบบจากบุคคล
ใกลตวั ไมวา จะเปนการกระทํา คําพูด และ
ความคิด พอแม ผูปกครอง และผูเลี้ยงดู
เด็กจึงควรปฏิบตั ติ นเปนตัวแบบทีด่ ขี องผูท ี่
มีวนิ ยั เพือ่ ใหเด็กไดซมึ ซับและเรียนรูผ า น
ตัวแบบที่ดี เชน เก็บของใชของตนเอง
ทุกครั้ง เมื่อใชเสร็จ ตอคิวเขาแถวทุกครั้ง
ไมแทรกแถวผูอื่น

ไมฝกใหเด็กปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ บาง
ครั้งก็เขมงวด แตบางครั้งกลับปลอยปละ
ละเลย เชน ปลอยใหเด็กถอดถุงเทาวาง
ไวตามที่ตางๆ ของบาน เมื่อเด็กไมอยาก
แปรงฟนก็ยอม
ตามใจเด็กในการเขานอน ไมมีขอตกลง
ในการเขานอน ปลอยใหเด็กทําทุกอยาง
ตามความพอใจ เชน เมื่อถึงเวลาเขานอน
ปลอยใหเด็กเลนหรือดูทีวี

บอกเด็กใหทํา แตตนเองทําตรงกันขาม
เชน บอกใหเด็กเก็บของเลนของใชใหเปน
ระเบียบ แตกลับวางสิ่งของเครื่องใชของ
ตนเองระเกะระกะ สอนเด็กไมใหแทรก
แถวเพื่อน แตตนเองแซงคิวคนอื่นใหเห็น
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จัดสภาพแวดลอมภายในบานใหเอือ้ ตอการ
สรางวินยั ของเด็ก ดวยการจัดของใชของเด็ก
ใหเปนหมวดหมู และอยูใ นระดับทีเ่ ด็กสามารถ
หยิบจับ นํามาใช และจัดเก็บไดดว ยตนเอง
ฝกใหเด็กรูจ กั ยับยัง้ ชัง่ ใจ เพราะเปนพืน้ ฐาน
สําคัญในการฝกฝนวินยั เมือ่ เด็กตองเผชิญกับ
สถานการณทเ่ี ด็กไมสามารถรับมือได ควรชวย
ใหเด็กหยุดคิด รอคอย ปรับอารมณและความ
รูส กึ ของตนเอง เพือ่ ใหเด็กสามารถเผชิญกับ
สถานการณทเ่ี กิดขึน้ ได เชน หากเด็กตองการ
ของเลนเพือ่ นและเขาไปแยง เมือ่ แยงไมได เด็ก
อาจรองไห พอแม ผูป กครอง และผูเ ลีย้ งดู
เด็กควรยอมรับถึงอารมณความรูส กึ เด็ก และ
ชวยใหเด็กหยุดรองไหกอ น ดวยการปลอบใจ
ใหเด็กสงบ เมือ่ เด็กหยุดรองไหแลว จึงถามถึง
สถานการณทเ่ี กิดขึน้ แลวพูดคุย ชวยเด็กหาวิธี
การแกปญ หาในการเลนรวมกันกับเพือ่ น ดวย
การสอนใหเด็กเรียนรูท จ่ี ะขอเลนกับเพือ่ น ไมใช
การเขาไปแยงของเพือ่ น

ไมมรี ะเบียบภายในบาน การจัดวางสิง่ ของ
ตางๆไมเปนที่เปนทาง เมื่อตองการหยิบใช
ก็หาไมเจอ หรือไมมที เ่ี ก็บทีช่ ดั เจน ทําใหเด็ก
ไมสามารถหยิบใชหรือเก็บของใชไดดว ยตนเอง
ไมฝก ใหเด็กเรียนรูท จ่ี ะควบคุมอารมณตนเอง
เชน เมือ่ เด็กเผชิญสถานการณหรือปญหาที่
เด็กไมสามารถแกไขได เด็กอาจแสดงออกดวย
การรองไห พอแมอาจบังคับใหหยุดรอง โดยไม
สอบถาม หรือทําความเขาใจกับสถานการณ
และอารมณขณะนัน้ ของเด็ก หรือเมือ่ เด็ก
อาละวาด โวยวาย พอแมใชการดุวา ขู หรือตี
เพือ่ ใหหยุดทํา
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สรางโอกาสใหเด็กไดมปี ฏิสมั พันธกบั เด็ก
และบุคคลอื่น เพื่อใหเด็กไดเรียนรูและ
สะสมประสบการณในการปรับตัวและปฏิบตั ิ
ตนตามกฎ กติกา ในการอยูร ว มกับบุคคล
อืน่ เชน เมือ่ พาเด็กไปเลนทีส่ นามเด็กเลน
เด็กอยากเลนกระดานลืน่ พอแมควรใชโอกาส
นีส้ อนใหเด็กรูจ กั การเขาคิว เมือ่ พาเด็กไป
เทีย่ วพิพธิ ภัณฑ พาเด็กไปเขาแถวซือ้ ตัว๋ เขา
เยีย่ มชม
ใหเด็กมีโอกาสไดตดั สินใจในการเลือกทําสิง่
ตางๆ ดวยความเต็มใจ และสามารถปฏิบตั ิ
ตามกติกาไดดว ยตนเอง ดวยการพูดคุย เสนอ
ทางเลือกใหแกเด็ก ไมบบี บังคับ เชน เมือ่ ถึง
เวลาอาบนํา้ คุณพอเห็นวา ลูกยังไมยอมหยุด
เลน คุณพอพูดคุยกับลูกวา “ถึงเวลาอาบนํา้
แลวครับ เดีย๋ วอาบนํา้ เสร็จ คอยมาเลนตอ
นะครับ ลูกจะหยุดเลน แลวเดินไปหองนํา้
ดวยตนเอง หรือจะใหคณ
ุ พอพาลูกไปหองนํา้
ดีครับ” ซึง่ การใหทางเลือกกับเด็กเชนนีไ้ มใช
การบังคับ แตใหเด็กเลือกทําสิง่ ตางๆ ดวย
ความเต็มใจ และสามารถปฏิบตั ติ ามกติกาได
ดวยตนเอง

ไมเปดโอกาสใหเด็กไดเลนรวมกับผูอ นื่ และ
สรางความหวาดระแวง ใหเด็กหวาดกลัวและ
ไมไววางใจบุคคลอืน่ เชน เมือ่ เด็กมีปญ
 หา
ในการเลนรวมกับผูอ นื่ ขูว า จะไมพามาเลน
กับเด็กอืน่ อีก แตไมใหคาํ แนะนํา เพือ่ ชวย
เหลือใหเด็กเรียนรูท จี่ ะเลนรวมกับผูอ นื่

ใหเด็กทําอะไรตามใจชอบ ไมมกี ารกําหนด
ขอบเขต เชน เมือ่ บอกใหเด็กไปนอน แต
เด็กยังอยากเลนอยู ไมยอมเขานอน ก็งอแง
รองไห เมือ่ พอแม ผูป กครอง หรือผูเ ลีย้ งดูเด็ก
ทนรําคาญใจไมได ก็ยอมตามใจ
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ฝกความรับผิดชอบตอตนเอง เริม่ จากใหเด็ก
ดูแลรับผิดชอบสิง่ ของของตนเอง เชน เมือ่ เด็ก
ไปโรงเรียน ควรใหเด็กถือกระเปา กระติกนํา้
ดวยตนเอง ใหเด็กเก็บจานชามของตนเอง
เมือ่ รับประทานอาหารเสร็จ
ฝกใหเด็กรับผิดชอบงานตางๆ และอธิบาย
ถึงความสําคัญของหนาที่นั้นๆ เชน ให
เด็กรดนํา้ ตนไมทบี่ า น พับผาหมเมือ่ ตืน่ นอน
ทุกครัง้ เปนตน หากเด็กเกีย่ งงอน ไมยอม
ปฏิบตั ติ าม ควรอธิบายถึงความสําคัญของ
หนาทีน่ นั้ ๆ เชน เมือ่ เด็กไมยอมรดนํา้ ตนไม
ก็ควรพูดคุยกับเด็กวา ตนไมคงตองตาย หาก
เด็กไมยอมรดนํา้ เด็กก็จะเห็นผลเสียของการ
ไมรบั ผิดชอบ และลงมือปฏิบตั ติ ามหนาทีท่ ี่
ตนเองรับผิดชอบ
ใหการเสริมแรงเมือ่ เด็กแสดงพฤติกรรมทีด่ ี
การเสริมแรงเปนสิง่ สําคัญในการสรางกําลังใจ
ใหเด็กปฏิบตั ติ นในการฝกฝนวินยั อยางตอเนือ่ ง
เมือ่ เด็กแสดงพฤติกรรมทีด่ ี จึงควรใหการเสริม
แรงเชน การแสดงความรักกับเด็ก การยอมรับ
ในตัวเด็ก การพูดชมเชย การโอบกอด การให
ความสนใจในตัวเด็ก สิง่ เหลานีเ้ ปนกําลังใจให
เด็กทําพฤติกรรมทีด่ ตี อ ไป
ใหความสนใจเมือ่ เด็กแสดงพฤติกรรมทัง้ ที่
เหมาะสมและไมเหมาะสม เพือ่ หาแนวทาง
การสงเสริม และปรับปรุง แกไข เพือ่ ใหเด็ก
แสดงพฤติกรรมทีเ่ หมาะสม

ฝกใหเด็กรับผิดชอบงานตางๆ ในบาน แต
ไมไดอธิบายใหเหตุผลถึงความสําคัญของ
การทําหนาทีน่ นั้ ๆ ทําใหเด็กไมเห็นความ
สําคัญและไมปฏิบตั ติ าม เชน ใหเด็กชวย
ทําความสะอาดบาน โดยไมบอกใหเด็กทราบ
วาทําไปเพือ่ อะไร เด็กไมเห็นความสําคัญ
และไมปฏิบตั ติ าม

ไมใหแรงเสริม เมือ่ เด็กแสดงพฤติกรรมทีด่ ี
หรือทําสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ไดประสบความสําเร็จ
ดวยเกรงวาจะทําใหเด็กหลงลืมตน

ใหความสําคัญเฉพาะพฤติกรรมที่เปน
ปญหา เพราะคิดวาจําเปนทีจ่ ะตองแกปญ หา
ใหกบั เด็กอยางเรงดวน
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“ครู ผู้ดูแลเด็ก
ควรทําอย่างไรดี”
พูดคุยกับผูปกครองเกี่ยวกับการฝกวินัย
ใหเด็ก เพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน
เชน เมื่ออยูที่บานเด็กไดรับการสอนให
ลางมือกอนการรับประทานอาหาร เมือ่ อยู
ทีโ่ รงเรียนเชนกัน เด็กก็ควรลางมือกอนการ
รับประทานอาหาร

ครูและผูปกครองไมพูดคุยและปรึกษา
หารื อ กั น ทํ า ให ก ารฝ ก วิ นั ย เป น คนละ
ทิศทาง เด็กจึงสับสน เชน เมือ่ อยูท โี่ รงเรียน
ที่เด็กตองปฏิบัติตามกติกาหองเรียน เชน
เก็บรองเทาเขาที่กอนเขาหองเรียน แตเมื่อ
อยูบาน เด็กก็ไมตองเก็บรองเทาเขาที่กอน
เขาบาน เพราะพอแมทําให

บานและโรงเรียนทํางานรวมกันในการ
แกไขพฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของเด็ก
และรวมกันในการสรางวินัยใหแกเด็ก ครู
และผูดูแลเด็กควรสื่อสารกับผูปกครอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก รับฟงความ
คิดเห็นของผูป กครอง และใหขอ เสนอแนะ
ในการแกไขพฤติกรรมทีไ่ มพงึ ประสงคของ
เด็ก เพื่อชวยใหเด็กสามารถพัฒนาและ
ฝกฝนวินัยใหเกิดผลที่ตองการ

ตางคนตางแกปญหาเด็ก มองปญหาเด็ก
ตางกัน โรงเรียนวาเปนปญหา แตทบ่ี า นวา
ไม เ ป น ป ญ หา และไม ร ว มมื อ กั น ในการแก
ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเด็ก
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ปฏิบัติตนเปนตัวแบบที่ดีของผูที่มีวินัย
เพราะเด็กจะไดซึมซับและเรียนรูผานการ
เลียนแบบจากบุคคลใกลตวั ครู ผูด แู ลเด็ก
เปนบุคคลที่เด็กรัก ยอมรับ และใกลชิด
กับเด็ก สิ่งใดที่ครู และผูด ูแลเด็กทํา เด็ก
จะลอกเลียนแบบตาม ดังนั้นจึงตองเปน
ตัวแบบของผูวินัยที่ดีอยางสมํ่าเสมอ เชน
ในหองเรียนหลังจากใชอุปกรณเสร็จ ครู
จัดเก็บอุปกรณของตนเองทุกครั้ง จัดเก็บ
สิ่ ง ของเครื่ อ งใช ส  ว นตั ว ให เ ป น ระเบี ย บ
เรียบรอย
จัดสภาพหองเรียนใหสะอาด ปลอดภัย
สวยงาม เปนระเบียบ จัดสือ่ วัสดุ อุปกรณ
และของใช ที่ เ ป น หมวดหมู  เพื่ อ ให เ ด็ ก
สามารถใชงานและจัดเก็บไดอยางสะดวก
ดวยตนเอง เชน การจัดชั้นวางรองเทา
ที่มีการติดสัญลักษณของเด็ก เพื่อใหเด็ก
สามารถหยิบรองเทาเพื่อนํามาใชงานและ
จัดเก็บไดอยางถูกตอง

บอกใหเด็กทํา แตตนเองไมทํา เชน
บอกเด็กวาเมื่อเด็กรับประทานอาหาร
เสร็จแลว ใหเก็บภาชนะทุกครัง้ แตเมือ่ ครู
รับประทานเสร็จกลับวางไวบนโตะและ
ไปทํากิจกรรมอื่นกอนที่จะกลับมาเก็บ

ไมจัดระบบการจัดเก็บสื่อ อุปกรณ และ
ของใชในหองเรียนใหเปนระเบียบ เพื่อ
ใหเด็กสามารถหยิบจับเพื่อใชและเก็บได
ดวยตนเอง เชน ปลอยใหสอื่ อุปกรณ และ
ของใชวางอยูปะปนกัน
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คาดหวังพฤติกรรมทีเ่ หมาะสมกับวัย และ
สามารถใหความชวยเหลือและสนับสนุน
เด็กไดอยางเหมาะสม ครู และผูดูแลเด็ก
ตองเขาใจพัฒนาการและความสามารถ
ของเด็ ก ในห อ งเรี ย น ครู ที่ รู  ว  า เด็ ก ใน
หองเรียนของตนเองทําอะไรได ทําอะไรไมได
จะชวยใหครูตั้งความคาดหวังที่เหมาะสม
กับวัย และสามารถใหความชวยเหลือและ
สนับสนุนเด็กไดอยางเหมาะสม เชน เด็ก
อายุ 3 ป อาจยังไมสามารถเก็บของเลน
เขาที่ไดอยางถูกตอง ครู ผูดูแลเด็ก ตอง
ใหเวลาและความชวยเหลือในการเก็บของ

คาดหวังตอพฤติกรรมของเด็กสูงหรือตํา่
เกินวัย เชน เด็ก 3 ขวบ ทีก่ ลามเนือ้ มือยัง
ไมแข็งแรงและใชงานไดยงั ไมคลองแคลว
แตคาดหวังใหรับประทานอาหารไดดวย
ตนเองโดยไมหกเลอะเทอะ เด็ก 5 ขวบ
สามารถเก็บที่นอนได แตไมใหเด็กทํา
เพราะคิดวาทําไมได
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รวมกันกําหนดและสรางขอตกลงในการ
ปฏิบัติตนในการอยูรวมกันของเด็กใน
หองเรียน กําหนดกฎ กติกา และสรางขอ
ตกลงในการปฏิบตั ติ นในการอยูร ว มกันของ
เด็กในหองเรียน เชน เมื่อสรางขอตกลงใน
การเลนรวมกัน ครูสอนใหเด็กเคารพเสียง
สัญญาณที่ครูแสดงดวยการเคาะ หรือเปด
เสียงเพลงเปนสัญญาณในการเก็บของเลน
เปนตน ขอตกลงเหลานี้เปนสิ่งที่ครูและ
เด็กรวมกันสรางขึ้น โดยครูควรชี้แจงให
เด็กเห็นเปาหมายและความสําคัญของการ
มีขอ ตกลงรวมกัน เพือ่ จูงใจใหเด็กไดปฏิบตั ิ
ตามขอตกลง เมื่อเด็กละเลย ไมปฏิบัติ
ตาม ครู และผูดูแลเด็กควรที่จะทบทวน
ขอตกลง และกระตุนใหเด็กไปปฏิบัติตาม
ขอตกลง และสิ่งสําคัญของการมีขอตกลง
ในหองเรียน คือ การใชขอตกลงนั้นอยาง
สมํ่าเสมอ

กํากับและตัดสินใจวาเด็กควรทําอะไร
และบังคับอยางเขมงวด ใหเด็กปฏิบัติ
ตามกฎกติกา เชน เมื่อเด็กไมปฏิบัติตาม
ขอตกลง ครูลงโทษเด็กดวยการ ตอวา
หรือประจานเด็ก
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ฝกฝนความรับผิดชอบของเด็กดวยการ
จัดเวรประจําวัน เพื่อฝกใหเด็กรูจักรับ
ผิด ชอบหนาที่ข องตนในการอยู ร ว มกั บ
เพื่อนและบุคคลอื่น โดยแบงกลุมใหเด็ก
ทําหนาที่ตางๆ เชน เวรทําความสะอาด
ห อ งเรี ย น หรื อ การเตรี ย มอุ ป กรณ ใ น
การรับประทานอาหารในแตละวัน
ฝกใหเด็กเรียนรูที่จะยับยั้งชั่งใจ คิดกอน
ลงมือทํา ไมทําอะไรตามใจตนเอง เชน
ในขณะที่สนทนาในกลุมใหญ ควรใหเด็ก
ที่ตองการแสดงความคิดเห็น ยกมือ คอย
ใหครูเรียกกอน ไมแทรกระหวางที่เด็กคน
อื่นกําลังพูด
ควรให ค วามสนใจ เมื่ อ เด็ ก แสดง
พฤติ ก รรมในการฝ ก วิ นั ย ที่ เ หมาะสม
เชน เมื่อเด็กเก็บของเลนของตนเองเสร็จ
แลว เด็กเขาไปชวยเพือ่ นเก็บของเลน ครู และ
ผูด แู ลเด็กควรใหความสนใจ และสงเสริมให
เด็กแสดงพฤติกรรมนัน้ ซํา้ ๆ จนในทีส่ ดุ เด็ก
จะทําจนเปนนิสัย

เป น ผู  ช  ว ยทํ า สิ่ ง ต า งๆ ให เ ด็ ก เกื อ บ
ตลอดเวลา หรือมอบหมายหนาที่รับผิด
ชอบใหเด็ก แตเมื่อเด็กไมสนใจ ละเลย
ครูไมก ระตุ  น ให เ ด็ ก ทํ า ตามหน า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของตนเอง เชน ครูเก็บ
ของเลนเขาที่ จัดเก็บภาชนะรับประทาน
อาหารแทนเด็ก
ปลอยใหเด็กทําอะไรตามใจตนเอง เชน
ในขณะที่กําลังเขาแถวดื่มนํ้า เด็กคนไหน
แทรกแถวเพื่อน ก็ปลอยใหเด็กแทรก

ให ค วามสนใจกั บ พฤติ ก รรมเชิ ง ลบ
มากกวาพฤติกรรมทางบวก เชน ขณะที่
ครูกําลังพูด เมื่อเด็กแกลงเพื่อน ครูดุ
เด็ ก ทั น ที ทํ า ให เ ด็ ก รู  สึ ก ว า เมื่ อ แสดง
พฤติกรรมที่ไมดีแลวครูสนใจ
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เมื่อเด็กมีเรื่องขัดแยงกันเปดโอกาสให
เด็ ก มี ส  ว นร ว มในการพู ด คุ ย และเสนอ
แนวทางในการแกปญหาขอขัดแยงนั้น
เรียนรูที่จะฟงรวมกัน แสดงเหตุผลของ
ตนเอง และใช คํ า พู ด ที่ แ สดงถึ ง การให
เกียรติกนั เชน เมือ่ เด็กทะเลาะแยงของกัน
ควรสอบถามเด็กถึงเหตุผลทีเ่ ด็กทําเชนนัน้
และรวมกันกําหนดกฎ กติกาในการเลน
รวมกัน เพื่อใหเด็กสามารถเลนรวมกันได
อยางราบรื่น
สรางแรงจูงใจดวยการพูดชมเชย การ
โอบกอด เมื่อเด็กสามารถปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง หรือความรับผิดชอบของตนเอง
เปนการสรางสัมพันธภาพที่ดีที่จะชวยให
เด็กเกิดความพยายามในการที่จะแสดง
พฤติกรรมของการเปนผูที่มีวินัยที่ดี ทําให
เด็กมีแรงจูงใจที่จะรวมมือ เรียนรู และ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาใหมๆ และเกิดความ
ตองการที่จะพัฒนาการมีวินัยของตนเอง
ดวยความมั่นใจ

ครูตัดสินใจแทนเด็กโดยไมถามเหตุผล
เมื่อเด็กมีปญหาขัดแยงกัน ครูไมรับฟง
เหตุผล เมื่อเด็กมีเรื่องขัดแยงกัน

เพิกเฉยเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม
ทําใหเด็กไมสามารถแยกแยะสิ่งที่ควรทํา
และไมควรทํา

