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การสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็กปฐมวัย 
 

นฤมล  เนียมหอม * 

 

 “วินัย” เป็นปัจจัยส ำคัญในกำรสร้ำงควำมสงบสุข ควำมเจริญก้ำวหน้ำให้แก่ชีวิตและสังคม  เป็นสิ่งที่
ช่วยจัดสรรชีวิตและสังคมให้มีระบบระเบียบ สำมำรถท ำสิ่งต่ำงๆ ได้โดยสะดวกและเป็นไปด้วยดี  ดังนั้น กำร
พัฒนำมนุษย์ในระยะยำวจึงต้องมีวินัยเป็นฐำน เพ่ือให้กำรด ำเนินชีวิตเป็นไปอย่ำงสมดุลและเป็นสุข 
 จำกกำรศึกษำเอกสำรทำงวิชำกำรหลำยฉบับได้ระบุไว้อย่ำงสอดคล้องกันว่ำเป้ำหมำยส ำคัญที่สุดของ
กำรปลูกฝังวินัยให้แก่เด็ก คือ กำรพัฒนำให้เด็กมี “วินัยในตนเอง” กล่ำวคือ พัฒนำให้เด็กสำมำรถควบคุม
ตนเองให้ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ได้เรียนรู้มำว่ำเป็นสิ่งที่ดี เป็นที่ยอมรับ และละเว้นกำรปฏิบัติในสิ่งที่ไม่ดี ไม่
เป็นที่ยอมรับด้วยควำมสมัครใจ โดยที่กำรประพฤติปฏิบัตินี้เป็นสิ่งที่ส่งผลดีต่อตนเองและไม่ท ำให้ผู้ อ่ืน
เดือดร้อน กำรทีเ่ด็กมีวินัยในตนเองจึงเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรที่เด็กจะอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่ำงมีควำมสุข 
ช่วยให้สังคมมีควำมสงบสุข และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 

คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีวินัยในตนเอง 
 คุณลักษณะของเด็กปฐมวัยที่มีวินัยในตนเองซึ่งน ำเสนอต่อไปนี้ ผู้ เขียนเรียบเรียงจำกกำรสังเกต
พฤติกรรมของเด็กในชั้นเรียนอนุบำล เป็นกำรแสดงออกของเด็กในสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้มำว่ำเป็นสิ่งที่ดี และละเว้น
กำรแสดงออกในสิ่งที่เรียนรู้มำว่ำไม่ดดี้วยควำมสมัครใจ  
 ๑.  อดทน อดกลั้น หมำยถึง กำรที่เด็กควบคุมอำรมณ์และควำมรู้สึกของตนเอง แล้วแสดงออกอย่ำง
เหมำะสมด้วยตนเอง เช่น กำรเข้ำแถวรอคอยตำมล ำดับก่อนหลัง กำรเดินไปยังที่ต่ำงๆ เป็นแถวอย่ำงเรียบร้อย
โดยไม่ออกนอกแถวหรือวิ่ง กำรมีใจจดจ่อกับกิจกรรมกำรเรียนรู้หรือร่วมกิจกรรมกำรเรียนรู้ตั้งแต่ต้นจนจบ 
กำรไม่เล่นหรือส่งเสียงในช่วงเวลำกิจกรรมที่ต้องกำรควำมสงบ เป็นต้น 
 

    
(ภำพซ้ำย) เด็ก ๓-๕ ขวบ ตั้งใจร่วมกิจกรรมสวดมนต์ โดยไม่เล่นหรือส่งเสียงในช่วงเวลำที่ต้องกำรควำมสงบ 
(ภำพขวำ) เด็ก ๓ ขวบ เดินเป็นแถวขณะไปแหล่งเรียนรู้ภำยนอกโรงเรียน 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

* ครูโรงเรียนทุ่งมหำเมฆ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำกรุงเทพมหำนคร 



๒ 
 
 ๒.  รับผิดชอบต่อตนเอง หมำยถึง กำรที่เด็กแสดงออกด้วยกำรปฏิบัติตำมหน้ำที่ด้วยตนเอง เช่น กำร
ตั้งใจท ำงำนที่ได้รับมอบหมำยจนส ำเร็จ กำรจัดเก็บของใช้ส่วนตัวเข้ำที่ได้เรียบร้อย กำรน ำสิ่งของมำโรงเรียน
ตำมที่ได้รับมอบหมำย กำรรับประทำนอำหำรด้วยตนเองจนหมด เป็นต้น 
 

   
  (ภำพซ้ำย) เด็ก ๕ ขวบ ตั้งใจท ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยให้เสร็จ 
  (ภำพขวำ) เด็ก ๓ ขวบ รับประทำนอำหำรด้วยตนเองจนหมด 
 

 ๓.  รับผิดชอบต่อส่วนรวม หมำยถึง กำรที่เด็กแสดงออกโดยค ำนึงถึงผลกระทบจำกพฤติกรรมของ
ตนเองที่มีต่อผู้อ่ืน เช่น กำรช่วยจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกัน กำรเก็บของเล่นของใช้เข้ำที่เมื่อเลิกใช้ กำร
ร่วมกิจกรรมโดยระมัดระวังไม่ให้ตนไปบังผู้อ่ืน กำรรำดน้ ำเมื่อใช้ห้องน้ ำห้องส้วมเสร็จ กำรใช้น้ ำตำมจ ำเป็น
และปิดก๊อกเม่ือเลิกใช้ เป็นต้น 
 

   
  (ภำพซ้ำย) เด็ก ๔ ขวบ ขณะร่วมกิจกรรมเรียนรู้เรื่องแรงลม เด็กท่ีนั่งแถวหน้ำระมัดระวังตน 
      ไม่ให้บังเด็กที่นั่งแถวหลัง ท ำให้เด็กได้เห็นกำรทดลองอย่ำงทั่วถึง 
  (ภำพขวำ) เด็ก ๔ ขวบ ปิดก๊อกน้ ำขณะถูสบู่ เป็นกำรรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยใช้น้ ำตำม 
      ควำมจ ำเป็น 
 

 ๔.  ปฏิบัติตามมารยาทสังคม หมำยถึง กำรที่เด็กแสดงออกตำมคุณสมบัติที่ได้เรียนรู้มำว่ำเป็น
สิ่งจ ำเป็นของกำรใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม เช่น กำรไหว้และสวัสดีผู้ใหญ่ กำรพูดสุภำพ กำรเล่นกับผู้อ่ืนดีๆ กำร
ยกมือและรอให้ได้รับอนุญำตก่อนพูด กำรก้มหลังเมื่อเดินผ่ำนผู้ใหญ่ กำรขอบคุณเมื่อผู้อ่ืนช่วยเหลือหรือให้ของ 
เป็นต้น 



๓ 
 

   
  (ภำพซ้ำย) เด็ก ๔ ขวบ ยกมือและรอให้ครูอนุญำตก่อนพูดแสดงควำมคิดเห็น  
  (ภำพขวำ) เด็ก ๕ ขวบ เล่นเกมโดมิโนร่วมกันตำมกติกำที่ก ำหนด 
 
แนวทางการสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็กปฐมวัย 
 วินัยเกิดขึ้นได้ต้องมีกำรอบรมและฝึกฝน เพรำะวินัยเป็นนำมธรรมที่เป็นควำมจริงได้จำกกำรที่มนุษย์
ยอมรับ ทั้งนี้ กำรพัฒนำให้เด็กมีวินัยในตนเองตั้งแต่ช่วงปฐมวัยจะเป็นกำรปลูกฝังให้เด็กมั่นใจว่ำสิ่งใดควรท ำ 
สิ่งใดไม่ควรท ำ รู้จักหลีกเลี่ยงกำรท ำผิด หรือรู้สึกอำยต่อกำรท ำผิด แต่เป็นที่น่ำเสียดำยว่ำคนจ ำนวนมำกคิดถึง
วินัยในควำมหมำยที่ควบคู่ไปกับกำรลงโทษ เพรำะเข้ำใจกันในทำงลบว่ำวินัยเป็นเครื่องบังคับควบคุม เป็นค ำสั่ง 
เป็นระเบียบ 
 ผู้เขียนในฐำนะครูที่ท ำงำนในชั้นเรียนอนุบำลจึงขอน ำเสนอแนวทำงกำรสร้ำงวินัยในตนเองให้แก่เด็ก
ปฐมวัยในเชิงบวก โดยเชื่อว่ำเมื่อน ำพฤติกรรมที่ดี ที่มีวินัย ให้เด็กท ำตั้งแต่ช่วงเริ่มต้น คือในระยะปฐมวัย 
หลังจำกนั้นเมื่อเด็กท ำบ่อยๆ ซ้ ำๆ ก็จะเกิดควำมเคยชิน และเป็นวิถีชีวิตในที่สุด ทั้งนี้ กำรสร้ำงวินัยในตนเอง
ให้แก่เด็กปฐมวัยมีแนวทำงดังต่อไปนี้  
 ๑.  การปฏิบัติของครูต่อเด็กในกิจวัตรประจ าวัน 
  ๑.๑  การเป็นแบบอย่างด้านพฤติกรรมและการควบคุมอารมณ์ กำรเป็นแบบอย่ำงของครู
ถือเป็นเครื่องมือในกำรจัดประสบกำรณ์ที่ดีที่สุด เนื่องจำกคุณลักษณะของตัวแบบมีควำมส ำคัญต่อกำรเรียนรู้
ของเด็ก  ดังนั้น ครูที่ต้องกำรสร้ำงวินัยในตนเองให้แก่ เด็กปฐมวัย จ ำเป็นต้องมีบทบำทในกำรเป็นแบบอย่ำง
ของพฤติกรรมที่ต้องกำรให้เด็กปฏิบัติ เช่น แต่งกำยเหมำะสม จัดของใช้ส่วนตัวเป็นระเบียบเรียบร้อย  
รับประทำนอำหำรที่มีประโยชน์ ขอบคุณเมื่อได้รับควำมช่วยเหลือจำกเด็ก ขอโทษเมื่อรู้ว่ำตนท ำผิดต่อเด็ก พูด
กับเด็กด้วยน้ ำเสียงที่นุ่มนวล พูดจำสุภำพ ใช้ระดับเสียงที่ดังพอดีได้ยิน พูดถึงผู้อ่ืนในด้ำนดี เป็นต้น 
         นอกจำกนี้ครูยังควรระลึกอยู่เสมอว่ำตนเป็นแบบอย่ำงของกำรควบคุมอำรมณ์ และควร
เรียนรู้ที่จะจัดกำรควำมโกรธของตน ฝึกแสดงควำมรู้สึกเกี่ยวกับอำรมณ์ของตนในทำงที่สร้ำงสรรค์ เพ่ือให้
สำมำรถสงบอำรมณ์ของตนเองก่อนที่จะเข้ำไปช่วยแก้ปัญหำของเด็ก และสนุกกับกำรอยู่ร่วมกับเด็กแม้ว่ำ
ตนเองก ำลังเผชิญกับปัญหำต่ำงๆ ก็ตำม 
  ๑.๒  การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเด็ก ครูควรสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเด็ก แสดง
ให้เด็กรู้ว่ำครูรักและห่วงใยด้วยวิธีกำรต่ำงๆ เช่น ทักทำย ยิ้ม เรียกชื่อ ถำมเกี่ยวกับตัวเด็ก ถำมควำมเห็นของ



๔ 
 
เด็ก เล่นกับเด็ก ฯลฯ เมื่อครูแสดงควำมรักให้เด็กได้รับรู้ เด็กก็เรียนรู้ที่จะแสดงควำมรักและเคำรพต่อครู กำร
อบรมสั่งสอนเด็กด้วยควำมรักและก ำลังใจที่ครูมอบให้แก่เด็ก ท ำให้เด็กรับเอำสิ่งที่ครูสั่งสอนผสมผสำนเข้ำไปใน
จิตใจเขำและเป็นแนวปฏิบัติของเขำในที่สุด ค ำเตือนของครูกลำยเป็นส่วนหนึ่งที่เด็กใช้เตือนตนเองในอนำคตซึ่ง
เป็นจุดก ำเนิดของวินัยในตนเองของเด็ก 
  ๑.๓  การปฏิบัติต่อเด็กด้วยความยอมรับนับถือ  เป็นกำรปฏิบัติที่ตอบสนองควำมแตกต่ำง
ระหว่ำงบุคคลของเด็ก ครูต้องยอมรับนับถือเด็กในลักษณะเฉพำะของเด็กแต่ละคน เพรำะเด็กจะเรียนรู้อย่ำง
แตกต่ำงกัน ตำมช่วงเวลำ และอัตรำที่แตกต่ำงกัน กำรที่ครูยอมรับนับถือเด็กจะท ำให้เด็กมีควำมรู้สึกในทำงท่ีดี
ต่อตนเอง และแสดงกำรยอมรับนับถือบุคคลอื่นด้วย  
  วิธีกำรที่ครูปฏิบัติต่อเด็กด้วยควำมยอมรับนับถือ เช่น กำรฟังเด็กด้วยควำมตั้งใจ กำรพูดกับ
เด็กโดยใช้น้ ำเสียงปกติที่เหมือนกับกำรพูดกับคนอ่ืนๆ ไม่เน้นเสียง ท ำเสียงสูง หรือพูดเสียงดังเกินไป  โดยใช้
ระดับควำมดังของเสียงที่พอดีได้ยิน กำรย่อตัวหรือคุกเข่ำเพ่ือพูดกับเด็กในระดับสำยตำของเด็ก กำรระวัง
ค ำพูดของตนที่อำจเป็นกำรใช้ภำษำทำงลบ กำรให้เด็กมีโอกำสเลือกและตัดสินใจทั้งกำรเลือกเล่น เลือกใช้สื่อ 
เลือกสิ่งที่ต้องกำรเรียนรู้ กำรปฏิบัติตำมข้อเสนอของเด็ก กำรประเมินควำมสนใจและควำมจ ำเป็นของเด็กแล้ว
จัดประสบกำรณ์เพ่ือตอบสนองต่อควำมสนใจหรือควำมจ ำเป็นนั้น ฯลฯ 
  ๑.๔  การตอบสนองต่อเด็กอย่างเหมาะสม 
   ๑.๔.๑  เม่ือเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ  ครูต้องตอบสนองต่อเด็กโดย
ค ำนึงถึงผลกระทบระยะยำวที่มีต่อกำรเห็นคุณค่ำในตนเองของเด็กมำกกว่ำกำรค ำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นอย่ำง
ทันทีทันใด กำรตอบสนองนั้นควรแสดงให้เด็กรับรู้ว่ำครูไม่ยอมรับเฉพำะกำรกระท ำของเด็กแต่ไม่ได้หมดควำม
รักและควำมห่วงใยที่มีต่อเด็ก รวมทั้งควรใช้เป็นโอกำสสอนให้เด็กเรียนรู้กำรแก้ปัญหำด้วย  ทั้งนี้ ควร
ตอบสนองด้วยกำรปฏิบัติอย่ำงเป็นส่วนตัวกับเด็กที่แสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ ให้เหมำะสมกับพัฒนำกำร
ของเด็ก  โดยมีเป้ำหมำยเพ่ือช่วยให้เด็กสำมำรถควบคุมตนเองได้ดีขึ้น 
            วิธีกำรตอบสนองต่อเด็กเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ เช่น กำร
เบี่ยงเบนควำมสนใจของเด็กก่อนที่เด็กจะแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ  กำรเพิกเฉย  กำรเสนอวิธีกำร
ทำงบวกให้เด็กเลือก กำรให้ข้อเสนอแนะที่ชัดเจน กำรให้เด็กได้รับผลที่สัมพันธ์และสมเหตุสมผลกับกำรกระท ำ 
กำรสอนให้เด็กแก้ไขควำมผิดพลำดของตนเอง ฯลฯ ครูควรใช้วิจำรณญำณว่ำเมื่อใดควรใช้วิธีกำรใด เพรำะทุก
สถำนกำรณ์ล้วนไม่มีกฎตำยตัว แตไ่ม่ควรใช้วิธีกำรลงโทษ เนื่องจำกกำรลงโทษจะส่งผลทำงลบต่อเด็กในระยะ
ยำว เป็นกำรกระท ำที่ท ำให้เด็กเรียนรู้ว่ำเด็กไม่สำมำรถควบคุมตนเองได้  
   ๑.๔.๑  เมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่เป็นที่ยอมรับ  ครูควรแสดงให้เด็กเห็นว่ำครูเห็น
คุณค่ำของกำรกระท ำของเด็กเมื่อเด็กแสดงพฤติกรรมที่ดีซึ่งเป็นที่ยอมรับ โดยให้ก ำลังใจแก่เด็กด้วยกำรสบตำ 
ยิ้ม หรือพูดชื่นชมต่อพฤติกรรมที่ดีโดยระบุให้ชัดเจนในสิ่งที่เด็กท ำจริง พูดให้ตรงจุด ไม่ยกยอเด็กเกินจริง เช่น 
พูดว่ำ “ดีจังที่หนูเปิดหนังสือเบำๆ” แทน “เก่งจังเลย” หรือพูดว่ำ “น่ำรักจังเก็บของเล่นเข้ำที่เรียบร้อยเชียว” 
แทน “น่ำรักจังเลย” เพ่ือให้เด็กเข้ำใจสิ่งที่เขำสำมำรถท ำได้ รู้สึกว่ำตนมีควำมสำมำรถ และช่วยให้เด็กท ำ
พฤติกรรมที่ดีบ่อยครั้งขึ้นจนเกิดควำมเคยชินในที่สุด 
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  ๑.๕  การสร้างข้อตกลงร่วมกับเด็ก  กำรจัดท ำข้อตกลงในกำรปฏิบัติตนในห้องเรียนเป็น
สิ่งจ ำเป็นอย่ำงยิ่ง เนื่องจำกจะท ำให้เด็กทรำบควำมคำดหวังต่อพฤติกรรมของเด็ก ทรำบขอบเขตควำม
ประพฤติ และเป็นเครื่องสอนให้เด็กรู้ว่ำอิสรภำพที่แท้จริงต้องมีขอบเขต กำรก ำหนดข้อตกลงที่ดีควรเป็นกำร
พิจำรณำร่วมกันระหว่ำงครูและเด็ก ข้อตกลงที่ชัดเจนและมีควำมหมำยท ำให้เด็กยินดีปฏิบัติตำมแม้ครูไม่ได้
คอยดูอยู่ ข้อตกลงที่มีเหตุผล ชัดเจน และยืดหยุ่น รวมถึงกำรกระตุ้นให้เด็กปฏิบัติตำมข้อตกลงอย่ำงสม่ ำเสมอ
จะช่วยให้เด็กพัฒนำวินัยในตนเองได้ 
  ๑.๖  การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพเพื่อเด็ก  วิธีกำรที่มีประสิทธิภำพในกำรสร้ำงวินัย
ให้แก่เด็ก คือกำรจัดระเบียบสิ่งแวดล้อมทั้งวัตถุสิ่งของและกำรตระเตรียมพ้ืนที่เพ่ือให้เด็กสำมำรถควบคุม
ตนเองได้ เป็นกำรควบคุมสถำนกำรณ์ ไม่ใช่ควบคุมเด็ก ด้วยกำรจัดโครงสร้ำงของสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือให้เด็กท ำสิ่ง
ต่ำงๆ ด้วยตนเอง ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีขนำดเหมำะสมกับเด็ก จัดวำงในระดับสำยตำเด็ก จัดท ำสัญลักษณ์เพ่ือ
ช่วยให้เด็กหยิบใช้และจัดเก็บของเข้ำทีไ่ด้ด้วยตนเอง ทั้งนี้ สภำพแวดล้อมที่จัดควรมีระเบียบเรียบร้อย สะอำด 
สวยงำม และปลอดภัยอยู่เสมอ เด็กจะเห็นแบบอย่ำงของควำมมีระเบียบเรียบร้อยและเรียนรู้จำกกำร
เลียนแบบครู 
 ๒.  การจัดประสบการณ์เพื่อฝึกฝนทักษะและพฤติกรรมทางสังคมที่น าไปสู่การมีวินัยในตนเอง 
  ๒.๑  ฝึกฝนให้เด็กพึ่งตนเอง  กำรพ่ึงตนเองของเด็กเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญต่อกำรเรียนรู้ที่จะ
มีวินัยในตนเอง กล่ำวคือเมื่อเด็กสำมำรถท ำสิ่งต่ำงๆ ด้วยตนเอง แก้ปัญหำด้วยตนเองเด็กจะรู้สึกว่ำตนมี
ควำมสำมำรถและพัฒนำไปสู่กำรเป็นคนที่ควบคุมตนเองได้ในที่สุด 
         ครูควรส่งเสริมให้เด็กได้ฝึกช่วยเหลือตนเองและแก้ปัญหำในกิจวัตรประจ ำวันด้วย
ตนเอง เช่น กำรหยิบและเก็บของเล่นหรือของใช้ส่วนตัว กำรรับประทำนอำหำร กำรใช้ห้องน้ ำห้องส้วม กำร
แต่งตัว ฯลฯ โดยพิจำรณำว่ำสิ่งที่ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองนั้นต้องเหมำะสมกับพัฒนำกำรตำมวัยของเด็ก 
  ๒.๒  ฝึกฝนให้เด็กมีความเชื่อม่ันในตนเอง  ควำมเชื่อมั่นในตนเองเป็นคุณลักษณะส ำคัญที่
ช่วยให้คนเรำกล้ำคิด กล้ำแสดงออก ปรับตัวเข้ำกับสถำนกำรณ์ได้อย่ำงเหมำะสม และสำมำรถเผชิญกับ
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยควำมรู้สึกท่ีมั่นคง เด็กท่ีเชื่อมั่นในตนเองจะรู้จักตนเองและมีวินัยในตนเอง 
         ปฏิสัมพันธ์ทำงบวกของครู เช่น กำรพูดให้ก ำลังใจ กำรแสดงควำมชื่นชม กำรยอมรับ
ควำมคิดเห็น ช่วยให้เด็กเกิดควำมรู้สึกอบอุ่นใจ มีควำมเชื่อมั่นในตนเอง กล้ำคิด กล้ำแสดงออก รู้ผลกำร
กระท ำของตนที่มีต่อผู้อ่ืน และมีควำมสุขในกำรเรียนรู้ ในทำงตรงกันข้ำมปฏิสัมพันธ์ทำงลบ เช่น กำร
เปรียบเทียบ กำรต ำหนิ กำรบังคับ หรือกำรออกค ำสั่งตลอดเวลำ ท ำให้เด็กสูญเสียควำมเชื่อมั่นในตนเอง 
  ๒.๓  ฝึกฝนให้เด็กร่วมรับรู้ความรู้สึกของผู้อ่ืน กำรร่วมรับรู้ควำมรู้สึกของผู้อื่นเป็นกำร
ตอบสนองต่อควำมรู้สึกซ่ึงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ของผู้อ่ืนมำกกว่ำสถำนกำรณ์ของตน เป็นพ้ืนฐำนที่ส ำคัญ
ของกำรเรียนรู้ทำงศีลธรรมซึ่งจะพัฒนำไปสู่กำรเป็นคนมีวินัยในตนเองได้ในที่สุด 
         กำรสอนให้เด็กร่วมรับรู้ควำมรู้สึกของผู้อ่ืนนั้น ครูต้องช่วยให้เด็กรู้จักค ำพูดเกี่ยวกับ
อำรมณ์และควำมรู้สึก เริ่มต้นจำกอำรมณ์และควำมรู้สึกของตน รวมถึงกำรสังเกตอำรมณ์และควำมรู้สึกของ
ผู้อ่ืน สอนให้เด็กเข้ำใจเรื่องกำรคิดถึงใจเขำใจเรำ สอนเด็กให้เมตตำ และเผื่อแผ่ผู้อ่ืน กระตุ้นให้เด็กแสดง



๖ 
 
พฤติกรรมที่ดีกับเพ่ือน สอนให้เด็กรู้จักขอควำมช่วยเหลือจำกผู้อื่น ด้วยวิธีกำรเช่นนี้เด็กจะค่อยๆ เรียนรู้ว่ำกำร
ที่คนเรำอยู่ร่วมกันในสังคมได้นั้นต้องมีทั้งกำรให้และกำรรับ กำรที่เด็กได้รับควำมรัก ได้รับกำรปฏิบัติด้วยควำม
อ่อนโยน และมีประสบกำรณ์ท่ีดี ท ำให้เด็กเรียนรู้เรื่องกำรร่วมรับรู้ควำมรู้สึกของผู้อื่นได้อย่ำงเป็นธรรมชำติ 
  ๒.๔  ฝึกฝนให้เด็กแสดงออกทางอารมณ์อย่างเหมาะสม อำรมณ์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับทุก
ประสบกำรณ์ของมนุษย์ กำรช่วยให้เด็กซ่ึงมีประสบกำรณ์ที่จ ำกัดแสดงออกทำงอำรมณ์อย่ำงเหมำะสมจึงเป็น
เรื่องท่ีท้ำทำยอย่ำงยิ่ง ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่เด็กเรียนรู้ที่จะรับมือหรือจัดกำรกับอำรมณ์ของตน 
         ครสูำมำรถจัดให้เด็กได้ร่วมอภิปรำยเพ่ือคิดหำวิธีกำรปฏิบัติที่เหมำะสมเมื่อเด็กรู้สึกคับ
ข้องใจ หงุดหงิด หรือโกรธ ควรแนะน ำให้เด็กรู้จักกำรขอโทษ และกำรหลีกเลี่ยงจำกสถำนกำรณ์ควำมขัดแย้ง 
สิ่งส ำคัญที่ครูต้องตระหนักคือกำรแสดงออกทำงอำรมณ์อย่ำงเหมำะสมไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว ต้อง
อำศัยเวลำและควำมอดทนของครู เพ่ือให้เด็กซึมซับสิ่งที่ครูอบรมสั่งสอน และน ำแบบอย่ำงของครูที่ตนรักมำ
เป็นส่วนหนึ่งของจิตใจ เติบโตเป็นผู้ที่มีเหตุผล และรู้จักกำรแสดงออกทำงอำรมณ์อย่ำงเหมำะสมในที่สุด 
  ๒.๕  ฝึกฝนให้เด็กมีพฤติกรรมแบบร่วมมือ  ช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่เด็กต้องสร้ำงควำมสมดุล
ระหว่ำงกำรยึดตนเองเป็นศูนย์กลำงกับควำมต้องกำรอยู่ร่วมกับคนอ่ืนในสังคม หำกเด็กประสบควำมส ำเร็จใน
กำรติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่มเพ่ือน เด็กจะภำคภูมิใจในควำมสำมำรถของตนและพึงพอใจกับชีวิต 
        ทักษะส ำคัญที่ครูควรฝึกให้แก่เด็ก ได้แก่ กำรพูดสื่อสำรเพ่ือแสดงควำมคิดและควำมรู้สึก
ของตนต่อผู้อ่ืน ควำมตั้งใจฟัง กำรประนีประนอมและกำรเจรจำตกลง รวมถึงกำรท ำงำนในฐำนะสมำชิกของ
กลุ่มโดยเริ่มต้นจำกกำรมอบหมำยให้เด็กท ำงำนเป็นคู่ก่อน แล้วจึงค่อยฝึกกำรท ำงำนร่วมกันเป็นกลุ่ม เล็กๆ
เพ่ือให้เด็กรู้จักหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบ และส่งเสริมพฤติกรรมแบบร่วมมือ   
  ๒.๖  ฝึกฝนให้เด็กปฏิบัติตามมารยาทสังคม  มำรยำทเป็นส่วนหนึ่งของกำรมีชีวิตร่วมกันใน
สังคม กำรสอนให้เด็กรู้จักประพฤติตำมมำรยำทสังคมเป็นเครื่องแสดงถึงน้ ำใจไมตรีและกำรเอ้ืออำทรต่อบุคคลรอบ
ข้ำง มำรยำทที่ควรสอนให้แก่เด็ก เช่น กำรไหว้ กำรขอบคุณ กำรขอโทษ กำรช่วยเหลือผู้อ่ืน กำรพูดสุภำพ กำร
ไม่ใช้ของส่วนตัวของผู้อื่น กำรเดนิก้มหลังเมื่อผ่ำนผู้ใหญ่ ฯลฯ 
        วิธีกำรสอนมำรยำทที่ได้ผล คือ สอนมำรยำทควบคู่ไปกับกำรที่เด็กต้องปฏิบัติตำม
มำรยำทนั้นๆ โดยครูบอกให้เด็กรู้ว่ำสถำนกำรณ์ใดควรแสดงออกอย่ำงไรจึงจะเหมำะสมประกอบกับกำร
อธิบำยเหตุผลให้เด็กฟังไปด้วย ทั้งนี้ กำรอบรมสั่งสอนมำรยำททำงสังคมโดยครูปฏิบัติต่อเด็กด้วยควำม
อ่อนโยน  นุ่มนวล และมีมำรยำททำงสังคมที่เหมำะสม เด็กจะปฏิบัติตำมมำรยำทสังคมได้โดยง่ำยยิ่งขึ้น 
 

 แนวทำงกำรสร้ำงวินัยในตนเองให้แก่เด็กปฐมวัยดังกล่ำวข้ำงต้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรในกำร
พัฒนำและกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรกับกำรใช้ชีวิต ไม่ใช่กิจกรรมหรือกำรฝึกทักษะที่แยกต่ำงหำกจำก
ชีวิตประจ ำวันของเด็ก ครูควรตระหนักว่ำพฤติกรรมของครูส่งผลโดยตรงต่อวินัยในตนเองของเด็ก ครูจึงเป็นผู้
ที่มีบทบำทส ำคัญในกำรส่งเสริมให้เด็กได้พัฒนำกำรควบคุมตนเองด้วยวิถีทำงที่ทั้งครูและเด็กรู้สึกดีต่อตนเอง 
ซึ่งจะส่งผลให้กำรแสดงพฤติกรรมที่ดีของเด็กเกิดจำกควำมสมัครใจของตัวเด็กเอง เป็นกำรแสดงพฤติกรรมที่
เกิดจำกวินัยในตนเองของเด็ก 


