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การสรางวินัย

สําหรับเด็กปฐมวัย
 
ปฐมวัยเปนชวงวัยที่เด็กซึมซับและเรียนรูสิ่งตางๆ ไดอยางรวดเร็ว และเปนวัยของการสราง
บคุลิกภาพพ้ืนฐาน ดงันัน้จึงตองสรางวินยัตัง้แตในชวงปฐมวัยซ่ึงเปนชวงท่ีเดก็ซึมซับและเรียนรู
สิง่ตางๆ ไดอยางรวดเรว็ การสรางวนิยัสาํหรบัเดก็ปฐมวัยควรเริม่จากการใหเดก็คอยๆ เรยีนรูที่
จะควบคมุตนเองใหเคารพและปฏบิตัตินไดอยางเหมาะสมตามขอตกลงในสงัคม เม่ือเด็กไดรบั
การฝกฝนอยางสมํา่เสมอ ตอเน่ือง และตระหนกัถงึคณุคาของการมวีนิยั เดก็จะพฒันาเปนนสิยั
ตดิตวัไปจนเตบิใหญ เปนบคุคลทีม่วีนิยัสามารถดาํเนนิชวีติไดอยางมีระเบยีบ มคีวามรบัผดิชอบตอ
ตนเองและสังคม ทาํงานและอยูรวมกันกับผูอืน่ไดอยางราบรืน่ และนาํไปสูความสาํเรจ็ในอนาคต  
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แตในปจจุบันพบวา บางครอบครัวมีความเขาใจคลาดเคลื่อนวา เด็กปฐมวัยเปนวัยที่เล็กเกินไป  ใน
การหัดและฝกวินัย ดวยมองวา วินัยเปนการบังคับใจ และเกรงวาการบังคับเด็กจะปดกั้นความ
คิดอยางเสรีของเด็ก ประกอบกับบางครอบครัวใหการอบรมเลี้ยงดูที่ไมสงเสริมในเรื่องวินัย เชน 
ใหความรักและความทุมเทมากเกินไป เอาใจทุกอยาง คอยปกปอง แลวปลอยใหเด็กทําตามใจ
อยางไมมขีอบเขต หรอืบางครอบครัวกไ็มคอยมเีวลาดูแลอบรมส่ังสอน ปลอยปละละเลย แลวคอย
ชดเชยดวยการตามใจ ซื้อสิ่งของ หรือใหเงินทอง หรือบางครอบครัวก็วางกฎระเบียบเขมงวดให
เด็กตองปฏิบัติตาม หากไมทําก็ใชวิธีการลงโทษ หรือดุวาดวยถอยคํารุนแรง ซึ่งพฤติกรรมที่กลาว
มา ไมไดชวยสงเสริมการมีวินัยใหแกเด็ก
 
การสรางวินัยสําหรับเด็กปฐมวัยน้ันจําเปนอยางยิ่งที่เด็กตองเรียนรูที่จะยับยั้งชั่งใจและควบคุม
ตนเองใหปฏิบัติตามกฎ กติกา เห็นคุณคาของสิ่งที่ทํา เพื่อใหสามารถอยูรวมกับผูอื่นในสังคมได
อยางมีความสุข ดงันัน้ คูมอื “การสรางวินยัสาํหรับเด็กปฐมวัย” จงึจดัทาํขึน้เพ่ือเปนแนวทางปฏิบตัิ
สําหรับพอแม ผูปกครอง  ครู และผูดูแลเด็ก ในการวางรากฐานใหเด็กปฏิบัติตนเปนผูที่มีระเบียบ
วนิยั  ซึง่คณะผูจดัทาํหวงัเปนอยางยิง่วา คูมอืเลมนีจ้ะเปนประโยชนและชวยใหผูเกีย่วของมแีนวทาง
ในการสรางวินัยสําหรับเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม
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เด็กปฐมวัยไมไดมีวินัยมาต้ังแตเกิดหรือถูกกําหนดจากพันธุกรรม แตเด็กสรางวินัยผานการเรียนรูจาก
บุคคลใกลชิดและสภาพแวดลอมท่ีอยูรอบตัวเด็ก  ดังน้ัน   การสงเสริมวินัยในชวงวัยเด็กจึงเปนส่ิงสําคัญ
ท่ีจะชวยใหเด็กเติบโตข้ึนเปนผูใหญท่ีเคารพขอตกลง และระเบียบของสังคม ทําใหสามารถอยูรวมกับ    
ผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข  ผูใหญรอบตัวเด็ก ไมวาจะเปนพอแม ผูปกครอง ครู และผูดูแลเด็ก 
ลวนเปนบุคคลสําคัญท่ีมีความใกลชิดกับเด็ก และเปนผูท่ีวางพ้ืนฐานการมีวินัยใหกับเด็ก แตการสราง
วินัยใหกับเด็กปฐมวัยน้ันตองไมใชการบีบบังคับ การควบคุมอยางเขมงวดกวดขัน การลงโทษทางกาย 
หรือการดุวา เพ่ือควบคุมพฤติกรรมเด็ก เพราะส่ิงเหลาน้ีอาจหยุดพฤติกรรมเด็กไดช่ัวคราว แตไมสามารถ
หยุดพฤติกรรมไดในระยะยาว รวมท้ังจะสรางบาดแผลในใจเด็ก และกลับกลายเปนการสรางตัวอยาง
ท่ีไมดีใหแกเด็ก   ซ่ึงอาจไปยับย้ังการพัฒนาวินัยในตนเองของเด็กได   การสรางวินัยท่ีเหมาะสมใหแกเด็ก
ควรใชวิธีการสรางสรรคและใชวินัยเชิงบวก คอยๆ ฝกฝน ทําบอยๆ รวมท้ังสอนใหเห็นคุณคาของส่ิงท่ีทํา
ซ่ึงจะทําใหเด็กพัฒนาเปนผูท่ีมีวินัยในตนเองในท่ีสุด เพ่ือชวยใหพอแม ผูปกครอง ผูเล้ียงดูเด็ก รวมท้ังครู 
และ   ผูดูแลเด็ก สามารถสงเสริมวินัยใหแกเด็กปฐมวัยไดอยางเหมาะสม คูมือน้ีจึงขอนําเสนอแนวทาง
ท่ีควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติ ดังตอไปน้ี
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วินัยเกิดข้ึนเองไมได 
แตตองสรางต้ังแต

วัยเยาว



ฝกวนิยัใหเดก็ตัง้แตยงัเลก็ อยางเหมาะสม
กบัวยั การสรางวนิยัใหกบัเดก็นัน้ เดก็ควร
ไดเรยีนรูและฝกปฏบิตัซิํา้ๆ อยางสมํา่เสมอ 
เพ่ือใหเด็กจดจําพฤติกรรมน้ันจนพัฒนา
กลายเปนนสิยัเมือ่เดก็โตเปนผูใหญ 
ใหเดก็ไดฝกฝนวินยัผานการลงมือปฏิบตัิ
จรงิจากกจิวตัรประจาํวัน เชน การรบัประทาน
อาหารดวยตนเอง การพกัผอนนอนหลบัและ
การขบัถายเปนเวลา การแตงกายดวยตนเอง 
การเลนและเกบ็ของเลน 
สรางขอตกลงในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวัน 
การสรางวินัยใหกับเด็กน้ัน กฎ กติกา หรือ
ขอตกลงในการปฏิบัติถือเปนส่ิงสําคัญท่ีจะ
ชวยใหเด็กสามารถเรียนรูและปฏิบัติกิจวัตร
ประจําวันไดอยางถูกตอง

“พ่อแม่ ผู้ปกครอง 
ควรทําอย่างไรดี”

ปลอยปละละเลยเพราะคิดวาเด็กยังเล็ก
เกินไป ไมฝกวินัยใหกับเด็ก เพราะเห็นวา
เด็กยังเล็กเกินไป อยากรอใหโตกอน จึง
คอยใหทํา

เขาชวยเหลือเม่ือเหน็เดก็ทาํไมได หรอือาจ
ทาํไดแตไมถกูใจ เชน เมือ่เกบ็ของเลนไมถกูที่ 
กบ็อกวา ไมตองเกบ็ เดีย๋วจะเกบ็ให  หรอื
เหน็เดก็พยายามใสเสือ้ดวยตนเอง แตยงั
ทาํไดไมถกู กเ็ขาไปชวยใสใหทนัที 
ไมมขีอตกลงในการปฏิบตั ิปลอยใหเดก็ทาํ
ตามความพอใจ ถาพอใจจงึจะทาํ ไมพอใจ
กไ็มทาํ
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ทุกคนในครอบครัวรวมมือกันในการให
เด็กไดฝกปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน    
ไมควรมีคนใดคนหน่ึงปฏิบัติ ในขณะท่ี
อีกคนปลอยปละละเลย หรือใหเด็กได
ปฏิบัติบาง ไมปฏิบัติบาง เพราะจะทําให
เด็กเกิดความสับสน และไมเกิดการเรียน
รูในการสรางวินัย เชน การเขานอนใหตรง
เวลา หากกําหนดใหเด็กตองเขานอนเวลา          
2 ทุม ในขณะท่ีเด็กอยากจะเลนตอ ไม
ยอมเขานอน ทกุคนตองชวยกระตุนใหเดก็   
เขานอนตรงเวลา ไมควรมีคนใดคนหน่ึงที่
เขาขางหรือยอมใหเด็กเลนตอได
สรางขอตกลงรวมกันกับเด็ก และพูด
คุยกับเด็กถึงเหตุผลและความสําคัญของ
การปฏิบัติตามขอตกลง เพื่อใหเด็กรูสึก
วาตนเองเปนสวนหน่ึงของขอตกลงและ
เตม็ใจทีจ่ะปฏบิตัติาม เชน รวมกนักาํหนด
วาดูทีวีไดวันละ 10 นาที ตองเก็บที่นอน
หลังตื่นนอน เก็บของเลนทุกครั้งเมื่อเลน
เสร็จ

ผูใหญในครอบครวัมีวธิกีารและกฎเกณฑ
แตกตางกัน ทําใหเด็กเกิดความสับสนใน
การปฏิบัติ เชน แมบอกใหเด็กเขานอน แต
พอกลับบอกวา ยังเลนตอได  

กําหนดขอตกลงแลวออกคําสั่ง โดยไมให
เด็กมีสวนรวม ไมอธิบายหรือใหเหตุผลใน
การตัง้กฎกติกา บงัคับใหเดก็ปฏบิตัติามกฎ 
กติกาท่ีตนสรางขึ้น เชน ปลอยใหเด็กดูทีวี
ได เมื่อถึงเวลารับประทานอาหาร ก็ออก
คําสั่งใหเด็กมารับประทานอาหาร เม่ือเดก็
ไมปฏบิตัติาม กด็ ุวา หรอืทาํโทษเดก็
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ฝกปฏบิตัซิํา้ๆ อยางสมํา่เสมอ ดแูลใหเดก็
ปฏิบัติตามขอตกลงอยางคงเสนคงวา เพื่อ
ใหเด็กจดจําพฤติกรรมน้ันจนพัฒนากลาย
เปนนสิยัเมือ่เดก็โตเปนผูใหญ เชน กอนรบั
ประทานอาหารใหเด็กลางมือกอนทุกครั้ง
ใหเด็กเขานอนตรงเวลา ควรจัดให
เด็กนอนหลับพักผอนใหเปนเวลาและ
เพียงพอ รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมให
เหมาะสมกบัการนอนดวยการเปดไฟสลวัๆ 
และไมทําใหเกิดเสียงดังรบกวน  อาจเปด
เพลงเบาๆ หรือเลานิทาน เพื่อใหเด็กรูสึก
สงบ และผอนคลาย
ปฏิบัติตนเปนตัวแบบที่ดีของผูที่มีวินัย 
เพือ่ใหเดก็ไดซมึซบัและเรยีนรูผานตวัแบบ  
เด็กเรียนรูผานการเลียนแบบจากบุคคล
ใกลตวั ไมวาจะเปนการกระทํา คาํพูด และ
ความคิด  พอแม ผูปกครอง และผูเลี้ยงดู
เดก็จงึควรปฏิบตัตินเปนตวัแบบท่ีดขีองผูที่
มวีนิยั เพือ่ใหเดก็ไดซมึซบัและเรยีนรูผาน
ตัวแบบที่ดี เชน เก็บของใชของตนเอง
ทุกครั้ง เมื่อใชเสร็จ  ตอคิวเขาแถวทุกครั้ง 
ไมแทรกแถวผูอื่น 

ไมฝกใหเด็กปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ บาง
ครั้งก็เขมงวด แตบางคร้ังกลับปลอยปละ
ละเลย เชน ปลอยใหเด็กถอดถุงเทาวาง
ไวตามท่ีตางๆ ของบาน เม่ือเด็กไมอยาก
แปรงฟนก็ยอม   
ตามใจเด็กในการเขานอน ไมมีขอตกลง
ในการเขานอน ปลอยใหเด็กทําทุกอยาง
ตามความพอใจ เชน เมื่อถึงเวลาเขานอน 
ปลอยใหเด็กเลนหรือดูทีวี 

บอกเด็กใหทํา แตตนเองทําตรงกันขาม 
เชน บอกใหเด็กเก็บของเลนของใชใหเปน
ระเบียบ แตกลับวางส่ิงของเคร่ืองใชของ
ตนเองระเกะระกะ  สอนเด็กไมใหแทรก
แถวเพื่อน แตตนเองแซงคิวคนอ่ืนใหเห็น 
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จัดสภาพแวดลอมภายในบานใหเอ้ือตอการ
สรางวินัยของเด็ก ดวยการจัดของใชของเด็ก
ใหเปนหมวดหมู และอยูในระดับท่ีเด็กสามารถ
หยิบจับ นํามาใช และจัดเก็บไดดวยตนเอง 
ฝกใหเด็กรูจักยับย้ังช่ังใจ เพราะเปนพ้ืนฐาน
สําคัญในการฝกฝนวินัย เม่ือเด็กตองเผชิญกับ
สถานการณท่ีเด็กไมสามารถรับมือได ควรชวย
ใหเด็กหยุดคิด รอคอย ปรับอารมณและความ
รูสึกของตนเอง เพ่ือใหเด็กสามารถเผชิญกับ
สถานการณท่ีเกิดข้ึนได เชน หากเด็กตองการ
ของเลนเพ่ือนและเขาไปแยง เม่ือแยงไมได เด็ก
อาจรองไห  พอแม ผูปกครอง และผูเล้ียงดู
เด็กควรยอมรับถึงอารมณความรูสึกเด็ก และ
ชวยใหเด็กหยุดรองไหกอน ดวยการปลอบใจ
ใหเด็กสงบ เม่ือเด็กหยุดรองไหแลว จึงถามถึง
สถานการณท่ีเกิดข้ึน แลวพูดคุย ชวยเด็กหาวิธี
การแกปญหาในการเลนรวมกันกับเพ่ือน ดวย
การสอนใหเด็กเรียนรูท่ีจะขอเลนกับเพ่ือน ไมใช
การเขาไปแยงของเพ่ือน

ไมมีระเบียบภายในบาน การจัดวางส่ิงของ
ตางๆไมเปนท่ีเปนทาง เม่ือตองการหยิบใช       
ก็หาไมเจอ หรือไมมีท่ีเก็บท่ีชัดเจน ทําใหเด็ก
ไมสามารถหยิบใชหรือเก็บของใชไดดวยตนเอง
ไมฝกใหเด็กเรียนรูท่ีจะควบคุมอารมณตนเอง 
เชน เม่ือเด็กเผชิญสถานการณหรือปญหาท่ี
เด็กไมสามารถแกไขได เด็กอาจแสดงออกดวย
การรองไห พอแมอาจบังคับใหหยุดรอง โดยไม
สอบถาม หรือทําความเขาใจกับสถานการณ 
และอารมณขณะน้ันของเด็ก  หรือเม่ือเด็ก
อาละวาด โวยวาย พอแมใชการดุวา ขู หรือตี 
เพ่ือใหหยุดทํา
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สรางโอกาสใหเดก็ไดมปีฏิสมัพันธกบัเด็ก
และบุคคลอื่น เพ่ือใหเด็กไดเรียนรูและ
สะสมประสบการณในการปรับตวัและปฏิบตัิ
ตนตามกฎ กตกิา ในการอยูรวมกับบุคคล
อืน่ เชน เมือ่พาเด็กไปเลนทีส่นามเด็กเลน                  
เดก็อยากเลนกระดานลืน่ พอแมควรใชโอกาส
นีส้อนใหเดก็รูจกัการเขาควิ  เมือ่พาเดก็ไป
เทีย่วพพิธิภณัฑ พาเดก็ไปเขาแถวซือ้ตัว๋เขา
เยีย่มชม 
ใหเดก็มโีอกาสไดตดัสนิใจในการเลอืกทาํสิง่
ตางๆ ดวยความเตม็ใจ และสามารถปฏิบตัิ
ตามกติกาไดดวยตนเอง ดวยการพดูคยุ เสนอ
ทางเลอืกใหแกเดก็ ไมบบีบงัคบั เชน เม่ือถงึ
เวลาอาบน้ํา คณุพอเหน็วา ลกูยงัไมยอมหยดุ
เลน คณุพอพดูคยุกบัลูกวา “ถงึเวลาอาบนํา้
แลวครับ เดีย๋วอาบน้ําเสร็จ คอยมาเลนตอ
นะครับ  ลกูจะหยดุเลน แลวเดนิไปหองนํา้
ดวยตนเอง หรอืจะใหคณุพอพาลกูไปหองนํา้
ดคีรบั” ซึง่การใหทางเลอืกกับเดก็เชนนีไ้มใช
การบงัคบั แตใหเดก็เลอืกทาํสิง่ตางๆ ดวย
ความเต็มใจ และสามารถปฏิบติัตามกตกิาได
ดวยตนเอง 

ไมเปดโอกาสใหเด็กไดเลนรวมกับผูอืน่ และ
สรางความหวาดระแวง ใหเดก็หวาดกลัวและ
ไมไววางใจบคุคลอืน่ เชน เมือ่เดก็มีปญหา   
ในการเลนรวมกับผูอืน่ ขูวาจะไมพามาเลน
กบัเดก็อืน่อกี แตไมใหคาํแนะนํา เพือ่ชวย
เหลือใหเดก็เรยีนรูทีจ่ะเลนรวมกบัผูอืน่

ใหเดก็ทาํอะไรตามใจชอบ ไมมกีารกําหนด
ขอบเขต เชน เมือ่บอกใหเดก็ไปนอน แต
เดก็ยงัอยากเลนอยู ไมยอมเขานอน กง็อแง 
รองไห  เม่ือพอแม ผูปกครอง หรอืผูเล้ียงดเูดก็
ทนราํคาญใจไมได กย็อมตามใจ
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ฝกความรบัผดิชอบตอตนเอง เริม่จากใหเดก็
ดแูลรับผดิชอบสิง่ของของตนเอง เชน เม่ือเดก็
ไปโรงเรียน ควรใหเดก็ถอืกระเปา กระตกินํา้
ดวยตนเอง  ใหเดก็เกบ็จานชามของตนเอง
เมือ่รบัประทานอาหารเสร็จ
ฝกใหเดก็รบัผดิชอบงานตางๆ และอธบิาย
ถึงความสําคัญของหนาท่ีน้ันๆ เชน ให
เดก็รดนํา้ตนไมทีบ่าน พบัผาหมเม่ือตืน่นอน       
ทกุคร้ัง เปนตน  หากเด็กเก่ียงงอน ไมยอม
ปฏิบตัติาม ควรอธิบายถึงความสําคญัของ
หนาทีน่ัน้ๆ เชน เมือ่เดก็ไมยอมรดนํา้ตนไม 
กค็วรพดูคยุกบัเดก็วา ตนไมคงตองตาย หาก
เดก็ไมยอมรดนํา้ เดก็กจ็ะเหน็ผลเสยีของการ
ไมรบัผดิชอบ และลงมือปฏบิตัติามหนาท่ีที่
ตนเองรบัผดิชอบ
ใหการเสริมแรงเม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีดี 
การเสริมแรงเปนส่ิงสําคัญในการสรางกําลังใจ
ใหเด็กปฏิบัติตนในการฝกฝนวินัยอยางตอเน่ือง 
เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีดี จึงควรใหการเสริม
แรงเชน การแสดงความรักกับเด็ก การยอมรับ
ในตัวเด็ก การพูดชมเชย การโอบกอด การให
ความสนใจในตัวเด็ก ส่ิงเหลาน้ีเปนกําลังใจให
เด็กทําพฤติกรรมท่ีดีตอไป
ใหความสนใจเม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท้ังท่ี
เหมาะสมและไมเหมาะสม เพ่ือหาแนวทาง
การสงเสริม และปรับปรุง แกไข เพ่ือใหเด็ก
แสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม

ฝกใหเดก็รบัผดิชอบงานตางๆ ในบาน แต
ไมไดอธบิายใหเหตุผลถึงความสําคญัของ
การทําหนาทีน่ัน้ๆ ทาํใหเดก็ไมเหน็ความ
สาํคญัและไมปฏิบตัติาม เชน ใหเดก็ชวย
ทาํความสะอาดบาน โดยไมบอกใหเดก็ทราบ
วาทาํไปเพ่ืออะไร เดก็ไมเหน็ความสาํคญั 
และไมปฏบิตัติาม

ไมใหแรงเสรมิ เมือ่เด็กแสดงพฤติกรรมท่ีดี
หรอืทาํสิง่ใดสิง่หนึง่ไดประสบความสาํเรจ็ 
ดวยเกรงวาจะทาํใหเดก็หลงลมืตน

ใหความสําคัญเฉพาะพฤติกรรมที่เปน
ปญหา เพราะคิดวาจําเปนทีจ่ะตองแกปญหา
ใหกบัเด็กอยางเรงดวน
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พูดคุยกับผูปกครองเก่ียวกับการฝกวินัย
ใหเด็ก เพ่ือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
เชน เมื่ออยูที่บานเด็กไดรับการสอนให  
ลางมือกอนการรับประทานอาหาร เม่ืออยู
ทีโ่รงเรียนเชนกนั เดก็ก็ควรลางมือกอนการ
รับประทานอาหาร   

บานและโรงเรียนทํางานรวมกันในการ
แกไขพฤติกรรมท่ีไมพึงประสงคของเด็ก 
และรวมกันในการสรางวินัยใหแกเด็ก ครู 
และผูดูแลเด็กควรส่ือสารกับผูปกครอง
เกี่ยวกับพฤติกรรมของเด็ก รับฟงความ
คดิเห็นของผูปกครอง และใหขอเสนอแนะ
ในการแกไขพฤตกิรรมทีไ่มพงึประสงคของ
เด็ก เพ่ือชวยใหเด็กสามารถพัฒนาและ
ฝกฝนวินัยใหเกิดผลที่ตองการ

ครูและผูปกครองไมพูดคุยและปรึกษา
หารือกัน ทําใหการฝกวินัยเปนคนละ
ทศิทาง เดก็จงึสบัสน เชน เมือ่อยูทีโ่รงเรยีน
ที่เด็กตองปฏิบัติตามกติกาหองเรียน เชน 
เก็บรองเทาเขาที่กอนเขาหองเรียน แตเม่ือ
อยูบาน เด็กก็ไมตองเก็บรองเทาเขาที่กอน
เขาบาน เพราะพอแมทําให

ตางคนตางแกปญหาเด็ก มองปญหาเด็ก
ตางกัน  โรงเรียนวาเปนปญหา   แตท่ีบานวา
ไมเปนปญหา และไมรวมมือกันในการแก
ปญหาพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของเด็ก
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“ครู ผู้ดูแลเด็ก 
ควรทําอย่างไรดี”



ปฏิบัติตนเปนตัวแบบที่ดีของผูที่มีวินัย 
เพราะเด็กจะไดซึมซับและเรียนรูผานการ
เลยีนแบบจากบคุคลใกลตวั คร ูผูดแูลเดก็
เปนบุคคลท่ีเด็กรัก ยอมรับ และใกลชิด
กับเด็ก สิ่งใดที่ครู และผูดูแลเด็กทํา เด็ก
จะลอกเลียนแบบตาม ดังนั้นจึงตองเปน
ตัวแบบของผูวินัยที่ดีอยางสมํ่าเสมอ เชน 
ในหองเรียนหลังจากใชอุปกรณเสร็จ ครู
จัดเก็บอุปกรณของตนเองทุกครั้ง จัดเก็บ
สิ่งของเคร่ืองใชสวนตัวใหเปนระเบียบ
เรียบรอย  
จัดสภาพหองเรียนใหสะอาด ปลอดภัย 
สวยงาม เปนระเบียบ จดัสือ่ วสัด ุอปุกรณ
และของใชที่เปนหมวดหมู  เพื่อใหเด็ก
สามารถใชงานและจัดเก็บไดอยางสะดวก
ดวยตนเอง เชน การจัดช้ันวางรองเทา   
ที่มีการติดสัญลักษณของเด็ก เพื่อใหเด็ก
สามารถหยิบรองเทาเพื่อนํามาใชงานและ
จัดเก็บไดอยางถูกตอง 

บอกใหเด็กทํา แตตนเองไมทํา  เชน 
บอกเด็กวาเมื่อเด็กรับประทานอาหาร
เสรจ็แลว ใหเกบ็ภาชนะทุกครัง้ แตเมือ่ครู
รับประทานเสร็จกลับวางไวบนโตะและ
ไปทํากิจกรรมอื่นกอนที่จะกลับมาเก็บ 

ไมจัดระบบการจัดเก็บสื่อ อุปกรณ และ
ของใชในหองเรียนใหเปนระเบียบ เพื่อ
ใหเด็กสามารถหยิบจับเพื่อใชและเก็บได
ดวยตนเอง เชน ปลอยใหสือ่ อปุกรณ และ
ของใชวางอยูปะปนกัน  
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คาดหวงัพฤตกิรรมทีเ่หมาะสมกับวยั และ
สามารถใหความชวยเหลอืและสนบัสนนุ
เด็กไดอยางเหมาะสม ครู และผูดูแลเด็ก
ตองเขาใจพัฒนาการและความสามารถ
ของเด็กในหองเรียน  ครูที่รู ว าเด็กใน
หองเรยีนของตนเองทาํอะไรได ทาํอะไรไมได 
จะชวยใหครูตั้งความคาดหวังที่เหมาะสม
กบัวยั และสามารถใหความชวยเหลอืและ
สนับสนุนเด็กไดอยางเหมาะสม เชน เด็ก
อายุ 3 ป อาจยังไมสามารถเก็บของเลน
เขาที่ไดอยางถูกตอง ครู ผูดูแลเด็ก ตอง
ใหเวลาและความชวยเหลอืในการเกบ็ของ 

คาดหวงัตอพฤตกิรรมของเดก็สงูหรอืตํา่
เกนิวยั เชน เดก็ 3 ขวบ ทีก่ลามเนือ้มอืยงั
ไมแขง็แรงและใชงานไดยงัไมคลองแคลว 
แตคาดหวังใหรับประทานอาหารไดดวย
ตนเองโดยไมหกเลอะเทอะ เด็ก 5 ขวบ
สามารถเก็บที่นอนได แตไมใหเด็กทํา 
เพราะคิดวาทําไมได  
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รวมกันกําหนดและสรางขอตกลงในการ
ปฏิบัติตนในการอยูรวมกันของเด็กใน
หองเรียน กําหนดกฎ กติกา และสรางขอ
ตกลงในการปฏบิตัตินในการอยูรวมกันของ
เด็กในหองเรียน เชน เมื่อสรางขอตกลงใน
การเลนรวมกัน ครูสอนใหเด็กเคารพเสียง
สัญญาณที่ครูแสดงดวยการเคาะ หรือเปด
เสยีงเพลงเปนสญัญาณในการเกบ็ของเลน 
เปนตน ขอตกลงเหลาน้ีเปนสิ่งท่ีครูและ
เด็กรวมกันสรางขึ้น โดยครูควรชี้แจงให
เดก็เห็นเปาหมายและความสําคญัของการ
มขีอตกลงรวมกนั เพ่ือจงูใจใหเดก็ไดปฏบิตัิ
ตามขอตกลง เมื่อเด็กละเลย ไมปฏิบัติ
ตาม ครู และผูดูแลเด็กควรที่จะทบทวน
ขอตกลง และกระตุนใหเด็กไปปฏิบัติตาม
ขอตกลง และสิ่งสําคัญของการมีขอตกลง
ในหองเรียน คือ การใชขอตกลงนั้นอยาง
สมํ่าเสมอ

กํากับและตัดสินใจวาเด็กควรทําอะไร 
และบังคับอยางเขมงวด ใหเด็กปฏิบัติ
ตามกฎกติกา เชน เม่ือเด็กไมปฏิบัติตาม
ขอตกลง ครูลงโทษเด็กดวยการ ตอวา 
หรือประจานเด็ก
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ฝกฝนความรับผิดชอบของเด็กดวยการ
จัดเวรประจําวัน เพื่อฝกใหเด็กรูจักรับ
ผิดชอบหนาที่ของตนในการอยู รวมกับ
เพื่อนและบุคคลอื่น โดยแบงกลุมใหเด็ก
ทําหนาที่ตางๆ เชน เวรทําความสะอาด
หองเรียน หรือการเตรียมอุปกรณใน
การรับประทานอาหารในแตละวัน 
ฝกใหเด็กเรียนรูที่จะยับยั้งชั่งใจ คิดกอน
ลงมือทํา ไมทําอะไรตามใจตนเอง เชน 
ในขณะท่ีสนทนาในกลุมใหญ ควรใหเด็ก
ที่ตองการแสดงความคิดเห็น ยกมือ คอย
ใหครูเรียกกอน ไมแทรกระหวางที่เด็กคน
อื่นกําลังพูด 
ควรให ความสนใจ  เมื่ อ เด็กแสดง
พฤติกรรมในการฝกวินัยท่ีเหมาะสม 
เชน เมื่อเด็กเก็บของเลนของตนเองเสร็จ
แลว เดก็เขาไปชวยเพ่ือนเก็บของเลน ครู และ
ผูดแูลเดก็ควรใหความสนใจ และสงเสรมิให
เดก็แสดงพฤติกรรมน้ันซ้ําๆ จนในท่ีสดุเด็ก
จะทําจนเปนนิสัย

เปนผู ช วยทําสิ่งตางๆ ใหเด็กเกือบ
ตลอดเวลา หรือมอบหมายหนาที่รับผิด
ชอบใหเด็ก แตเมื่อเด็กไมสนใจ ละเลย 
ครูไมกระตุ นใหเด็กทําตามหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของตนเอง เชน ครูเก็บ
ของเลนเขาที่ จัดเก็บภาชนะรับประทาน
อาหารแทนเด็ก
ปลอยใหเด็กทําอะไรตามใจตนเอง เชน 
ในขณะท่ีกําลังเขาแถวด่ืมนํ้า เด็กคนไหน
แทรกแถวเพ่ือน ก็ปลอยใหเด็กแทรก 

ใหความสนใจกับพฤติกรรมเชิงลบ
มากกวาพฤตกิรรมทางบวก เชน ขณะที่
ครูกําลังพูด เม่ือเด็กแกลงเพ่ือน ครูดุ
เด็กทันที ทําใหเด็กรู สึกวาเมื่อแสดง
พฤติกรรมที่ไมดีแลวครูสนใจ
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เม่ือเด็กมีเรื่องขัดแยงกันเปดโอกาสให
เด็กมีสวนรวมในการพูดคุยและเสนอ
แนวทางในการแกปญหาขอขัดแยงนั้น 
เรียนรูที่จะฟงรวมกัน แสดงเหตุผลของ
ตนเอง และใชคําพูดท่ีแสดงถึงการให
เกยีรตกินั เชน เมือ่เดก็ทะเลาะแยงของกนั 
ควรสอบถามเดก็ถงึเหตผุลท่ีเดก็ทาํเชนนัน้ 
และรวมกันกําหนดกฎ กติกาในการเลน
รวมกัน เพ่ือใหเด็กสามารถเลนรวมกันได
อยางราบร่ืน
สรางแรงจูงใจดวยการพูดชมเชย การ
โอบกอด เมื่อเด็กสามารถปฏิบัติตนตาม
ขอตกลง หรือความรับผิดชอบของตนเอง 
เปนการสรางสัมพันธภาพท่ีดีที่จะชวยให
เด็กเกิดความพยายามในการที่จะแสดง
พฤติกรรมของการเปนผูที่มีวินัยที่ดี ทําให
เด็กมีแรงจูงใจท่ีจะรวมมือ เรียนรู และ
ปฏิบัติตามกฎ กติกาใหมๆ และเกิดความ
ตองการที่จะพัฒนาการมีวินัยของตนเอง
ดวยความม่ันใจ

ครูตัดสินใจแทนเด็กโดยไมถามเหตุผล 
เมื่อเด็กมีปญหาขัดแยงกัน ครูไมรับฟง
เหตุผล เม่ือเด็กมีเรื่องขัดแยงกัน 

เพิกเฉยเม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 
ทําใหเด็กไมสามารถแยกแยะสิ่งที่ควรทํา
และไมควรทํา
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