เลี้ยงลูกอย่างไรให้มีระเบียบวินัย
น.ต.หญิงมณฑา ชัยฤทธิ์ เลขที่ ๓๑
การฝึกระเบียบวินัย (discipline) เป็นวิธีการสอนเด็กให้ทราบว่าพฤติกรรมใดเป็นที่ยอมรับ และ
พฤติกรรมใดไม่เหมาะสมเป็นส่วนสาคัญ ในการทาหน้าที่ของบิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดูบุตร การฝึก
ระเบียบวินัยเป็นการสอนให้เด็กปฏิบัติตามกฎแต่บิดามารดามักจะเครียดและเดือดร้อนใจในการฝึกวินัย
เด็ก เนื่องจากไม่มั่นใจในวิธีการจะจัดการกับพฤติกรรมเด็ก ซึ่งอันที่จริงการฝึกระเบียบวินัยมีประโยชน์ต่อ
เด็กมากเพราะช่วยให้เด็กมีพฤติกรรมที่ดี สามารถควบคุมตนเองได้2 การฝึกระเบียบวินัยที่มีประสิทธิภาพ
ประกอบด้วยส่วนสาคัญ สามส่วนคือ บรรยากาศที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบิดาและมารดาและเด็ก วิธีการ
ที่ใช้ สอนและส่งเสริ มให้ เกิ ด พฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ และวิธีก ารที่ จ ะลดหรือก าจั ด พฤติ ก รรมที่ ไ ม่พึ ง
ประสงค์3
บิดามารดามีความรับผิดชอบที่จะช่วยให้เด็กเติบโตเป็นผู้ที่ควบคุมตนเองได้ ส่วนบุคคลอื่นๆ เช่น
ญาติพี่น้ อง คุ ณครู บุ คลากรทางการแพทย์มีส่วนช่วยในการฝึกวินั ยดังกล่าว แต่ บิดามารดายัง เป็น ผู้ที่
รับผิดชอบสูงสุดในการฝึกระเบียบวินัยซึ่งเป็นงานที่สาคัญที่สุดในการทาหน้าที่ ของบิดามารดาเพื่อให้เด็ก
ปรับ ตั ว สู่ สั งคมอย่ า งมี ค วามสุ ข ซึ่ ง รูป แบบการท าหน้ า ที่ ข องบิ ด าในการอบรมเลี้ ย งดู เด็ ก แบ่ ง เป็ น 4
ประเภทคือ4
1. Authoritative บิดามารดามีความคาดหวังต่อพฤติกรรมเด็กและผลที่ตามมาอย่างชัดเจนและ
ให้ความรักความอบอุ่นกับเด็ก ขณะเดียวกันก็ปรับให้เด็ กปฏิบัติตามกฎเกณฑ์โดยมีความยืดหยุ่นและมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพฤติกรรมของเด็ก เป็นรูปแบบการทาหน้าที่ของบิดามารดาที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุด
2. Authoritarian บิดามารดามีความคาดหวัง ต่อพฤติกรรมเด็กและผลที่ตามมาอย่างชัดเจนมี
ความคาดหวังสูงว่าเด็กจะเชื่อฟัง มารยาทดี และเคารพผู้ใหญ่ แต่แสดงความรักใคร่ต่อเด็กน้อย มักใช้
คาสั่งให้เด็กปฏิบัติตาม
3. Indulgent หรือ Permissive บิดามารดาแสดงความรักใคร่ต่อเด็กอย่างมากแต่ไม่ได้คาดหวัง
ต่อพฤติกรรมของเด็ก จึงไม่ได้ใช้วิธีการปรับพฤติกรรมให้เด็กมีระเบียบวินัย มักยอมตามความต้องการและ
การกระทาของเด็ก
4. Uninvolved บิดามารดาไม่ได้วางกฎระเบียบไม่ได้คาดหวัง ต่อพฤติกรรมและไม่ได้เอาใจใส่
เด็ก
หลักการฝึกระเบียบวินัยจะต้องมีความคาดหวั งที่เหมาะสมกับอายุของเด็ก มีขอบเขตที่มีเหตุผล
และมีความสม่าเสมอขณะที่ให้เด็กมีโอกาสเลือกสิ่งอื่นที่เป็นที่ยอมรับทดแทน เป็นการสอนมาตรฐานทาง
จริยธรรมและสังคมในขณะเดียวกันจะต้องปกป้องเด็กจากอันตรายโดยการสอนสิ่งที่ปลอดภัย และแนะนา
ถึงการเคารพต่อสิทธิและสมบัติของผู้อื่น การอธิบายเหตุผลของการลงโทษอาจมีประโยชน์ในเด็กโตแต่เด็ก

อายุ น้ อ ยกว่ า 18 เดื อ น จะยั งไม่ ส ามารถเข้ าใจเหตุ ผ ลได้ ก ารลงโทษเด็ ก เล็ ก จึ ง ยิ่ ง ไม่ ไ ด้ ผ ล เมื่ อ เด็ ก มี
พฤติกรรมไม่ดีผลที่ได้รับควรต้องเกินขึ้นทันทีจึง จะทาให้เด็กสามารถเรียนรู้ความเกี่ยวข้องกันระหว่าง
พฤติกรรมและผลอันนั้นนอกจากนี้การตั้งกฎกติกาต้องไม่มากเกินไปและต้องชั ดเจนเหมาะสมกับวัยของ
เด็ก
การเลือกวิธีฝึกระเบียบวินัยเด็กขึ้นอยู่กับลักษณะพฤติกรรมไม่เหมาะสม อายุและพื้นฐานอารมณ์
ของเด็กรวมทั้งรูปแบบการทาหน้าที่ของบิดามารดาวิธีการฝึกระเบียบวินัยไม่มีวิธีใดที่มีประสิทธิภาพหรือ
ได้ผลสาหรับเด็กทุกคนหรือทุกปัญหาแต่บิดามารดาต้องอบรมเด็ก ไม่กลัวที่จะตั้งกฎเกณฑ์และปฏิบัติให้ได้
ตามนั้นรวมถึงช่วยแนะนาวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละคน1
เทคนิคการฝึกระเบียบวินัย(Discipline technique)5
บิดามารดาควรใช้เทคนิคการฝึกระเบียบวินัยที่เหมาะสมกั บอายุของเด็ก เช่นการอธิบายเหตุผ ล
กับ เด็ก อายุ 1 ปี อ าจไม่ มี ป ระโยชน์ มากนั ก เพราะเด็ก จะไม่ เข้ าใจ เทคนิ ค ต่ อไปนี้ เป็ น วิ ธีที่ American
Academy of Pediatrics, American Association of Child and Adolescent Psychiatry แ ล ะ
Nation Mental Health Association แนะนาให้ใช้ ได้แก่
1. การให้แรงเสริมทางบวก (positive reinforcement)โดยเน้นถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมมากกว่า
พฤติกรรมที่ไม่ดี การได้รับความสนใจจากบิดามารดาเป็นแรงเสริมด้านบวกที่สาคัญ การที่ผู้ใหญ่รับรู้และ
ชื่นชมพฤติกรรมที่ดีของเด็กส่งเสริมให้เด็กคงพฤติกรรมที่ดีนั้นต่อไป
2. การเปลี่ยนไปทาสิ่งอื่นหรือเบี่ยงเบนความสนใจ(redirecting or distracting) เป็นวิธีง่ายๆที่
เปลี่ยนไปทาพฤติกรรมที่เหมาะสม เมื่อห้ามไม่ให้ทาสิ่งหนึ่ง ก็ชักชวนเด็กให้ทาสิ่งอื่นที่ดูน่าสนใจกว่าแทน
3. การแนะนาหรืออธิบายด้วยคาพูด (verbal instruction/explanation) เป็นการอธิบายสิ่ง ที่
อยากให้เด็กปฏิบัติและเหตุผลที่จะช่วยให้เด็กพัฒนาในการตัดสินใจที่ดี
4. การแยกเด็กไปอยู่ลาพัง (time-out) โดยให้อยู่ในสถานที่จากัด เช่นมุมห้อง หรือห้องที่เงียบไม่
มีของเล่นหรือโทรทัศน์ ไม่ควรเป็นห้องนอนที่เด็กอาจเล่นสบายหรือห้องน้าที่อาจได้รับอันตราย และ
เพิกเฉยไม่ให้ความสนใจจนกว่าเด็กจะสงบ การแยกเด็กไม่ควรแยกเด็กนานเกิน 5 นาที ส่วนใหญ่ประมาณ
1 นาทีต่ออายุ 1 ปีโดยทั่วไปจะได้ผลในเด็กอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป วิธีนี้เป็นการไม่ให้ความสนใจและพาเด็ก
ออกจาก สถานการณ์ที่จะเป็นอันตรายหรือสถานการณ์ที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่ไม่เป็นที่ยอมรับ เพื่อให้เด็ก
กลับมาควบคุมตนเองได้ใหม่
5. การกาหนดกฎเกณฑ์ (establishing rules) ควรอธิบายกฎและอาจต้องขยายซ้าอีกจนกว่า
เด็กจะเรียนรู้ที่จะทาตามด้วยตนเอง
6. การลงโทษโดยจากัดบริเวณ (grounding) เป็นวิธีที่ได้ผลในเด็กโตและวัยรุ่น โดยจากัดเด็กอยู่
เฉพาะที่ มักเป็นที่บ้านหรืออยู่ในห้องของตนเองเพื่อเป็นการลงโทษเช่น ไม่ให้ออกไปนอกบ้านคืนวันเสาร์
เนื่องจากทาผิดกฎ เป็นต้น

7. การงดสิทธิพิเศษ (withholding privileges) เด็กควรเรียนรู้ว่าสิทธิพิเศษจะได้มาพร้อมกับ
ความรับผิดชอบ ถ้าจะให้ได้ผล วิธีนี้ไม่ควรใช้บ่อยสิ่งที่งดหรือจากัดควรเป็นสิ่งที่เด็กชอบ เช่น เมื่อทาผิด
จะถูกงดดูโทรทัศน์หรืองดออกไปเล่นกับเพื่อน เป็นต้น
ในเด็กอายุ 18 เดือน ถึง 3 ปี วิธีที่ได้ผลได้แก่การให้แรงเสริมเชิงบวก การเปลี่ยนไปทาสิ่งอื่น
การแนะนาหรืออธิบายด้วยคาพูดและการแยกเด็กไปอยู่ลาพังสาหรับเด็กวัยเรียนทุกวิธีดังกล่าวข้างต้น
ค่อนข้างใช้ได้ผลดีส่วนในเด็กวัยรุ่นการให้แรงเสริมเชิงบวกการแนะนาหรืออธิบายด้วยคาพูดการกาหนด
กฎเกณฑ์ ก ารลงโทษโดยจ ากั ด บริ เวณและการงดสิ ท ธิ พิ เศษเป็ น วิ ธี ฝึ ก ระเบี ย บวิ นั ย ที่ ใ ช้ ไ ด้ ผ ลดี จ าก
การศึ กษาโดยการสารวจสุขภาพวัยเด็กตอนต้น แห่ง ชาติโดย Regalado และคณะพบว่าวิธีก ารที่ บิด า
มารดาใช้บ่อยได้แก่ การอธิบายเหตุผล (ร้อยละ90) การแยกเด็กไปอยู่ลาพัง (ร้อยละ70) การดุว่าเสียงดัง
(ร้อยละ67) การริบของเล่น (ร้อยละ65) และการตี (ร้อยละ26)1 เทคนิคที่เหมาะสมตามอายุดังแสดงใน
ตารางที่ 1
ตารางที่1 เทคนิคการฝึกระเบียบวินัยที่เหมาะสมตามอายุ
เทคนิค
วัยเด็กเล็ก
วัยเตาะแตะ
การให้แรงเสริมเชิงบวก
+
+
การเปลี่ยนไปทาสิ่งอื่น
+
+
การอธิบายด้วยคาพูด
0
+/การแยกเด็กไปอยู่ลาพัง
0
+
การกาหนดกฎเกณฑ์
0
0
การลงโทษโดยจากัดบริเวณ
0
0
การงดสิทธิพิเศษ
0
0

วัยเรียน
+
+
+
+
+
+
+

วัยรุ่น
+
0
+
0
+
+
+

0: ได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผล; +: ได้ผลหรือแนะนาให้ทา; +/-: อาจได้ผลบางสถานการณ์หรือเมื่อโตขึ้น
ดัดแปลงจาก: Banks JB,2002 KKK5

ปัญหาในการฝึกระเบียบวินัย
บิดามารดามักจะบอกว่าวิธีดังกล่าวไม่ได้ผล โดยส่วนใหญ่เกิดจากความไม่สม่าเสมอ หรือผู้ใหญ่
ไม่ได้ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน อีกปัญหาหนึ่งคือเด็ก ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ทาตามที่ผู้ใหญ่แนะนาหรือทา
ตรงกันข้าม การศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบ ในเด็กอายุ 1.5-11 ปี โดย Owen และคณะพบว่า การดุด่า
ว่ากล่าวและการตอบสนองด้านลบที่ไม่ใช่ด้วยคาพูดมีผลทาให้เด็กร่วมมือมากขึ้น เนื่องจากเป็นผลที่เกิดขึ้น
ทันที ส่วนการชมเชยและตอบสนองด้านบวกที่ไม่ใช่ด้วยคาพูดพบว่าผลไม่แน่นอน1
ส่ วนในเด็ ก ที่ มี ปั ญ หาพฤติ ก รรมรบกวนผู้ อื่ น พบว่า การฝึ ก ระเบี ย บวิ นั ย ที่ ไ ม่ ส ม่ าเสมอ การ
แสดงออกด้านลบของบิดามารดา และปัญ หาสุขภาพจิตของบิดามารดาเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมรบกวนผู้อื่นและปัญหาการควบคุมอารมณ์ของเด็กมากที่สุด วิธีการเลี้ยงดูและฝึกวินัยเด็ก เช่น
การลงโทษทางร่างกายรุนแรงและการแสดงความผิดหวัง ของมารดาเป็นต้น มีความสัมพันธ์กับปัญ หา
ความก้าวร้าวและปัญหาอารมณ์ในเด็ก โดยเฉพาะในขณะที่มารดาเป็นวัยรุ่นและเคยประสบความรุนแรง

อย่างมากมาก่อน ดังนั้นการฝึกระเบียบวินัยในเด็กที่มีปัญหาพฤติกรรมจึงจาเป็นต้องใช้ความสม่าเสมอมาก
ขึ้น
ข้อแนะนาในการฝึกระเบียบวินัยให้คงอยู่ได้ (Tips for maintaining discipline)4
เพื่อให้การฝึกระเบียบวินัยได้ผลอย่างต่อเนื่องควรคานึงถึงสิ่งต่อไปนี้
1. ใช้ วิธีก ารที่ เหมาะสมกับ พื้ นฐานอารมณ์ ของเด็ ก บิ ด ามารดาต้ อ งเข้ าใจเด็ ก และใช้ การฝึ ก
ระเบียบวินัยเพื่อช่วยให้เด็กพัฒนาได้ตามศักยภาพ
2. มีการสื่อสารระหว่างบิดามารดากับเด็กถึงวิธีการปรับพฤติกรรม ในเด็กโตควรอธิบายถึงวิธีการ
เหตุผลที่ต้องใช้ และสิ่งที่บิดามารดาคาดหวัง เด็กโตอาจมีส่วนตัดสินใจในเรื่องรางวัลหรือผลที่ จะตามมา
จากพฤติกรรมของเด็ก
3. บิดามารดาประพฤติตนเป็นตัวอย่าง เช่น การให้ความเคารพและให้เกียรติต่อผู้อื่นรวมทั้งตัว
เด็ก เด็กก็จะเรียนรู้ที่จะเคารพบิดามารดาและผู้อื่นด้วย
4. วิธีการฝึกต้องมีความสม่าเสมอไม่ว่าวิธีใดถ้าไม่ได้มีการติดตามปรับพฤติกรรมและให้แรงเสริม
อย่างสม่าเสมอมักจะไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นถ้ายอมให้เด็กทาพฤติกรรมไม่ดีขณะอยู่ในที่สาธารณะ เช่น
ร้องไห้อาละวาดเพราะอยากได้ของเล่นในห้างสรรพสินค้าบิดามารดาจะซื้อให้ทุกครั้งพฤติกรรมนี้ก็จะคง
อยู่ต่อไป เป็นต้น และผู้ใหญ่ทุกคนควรปฏิบัติต่อเด็กไปในแนวทางเดียวกัน
5. เมื่อได้ลงโทษด้วยวิธีการต่างๆแล้ว เช่น การแยกเด็กไปอยู่ลาพังการลงโทษโดยจากัดบริเวณ
หรือการงดสิทธิพิเศษแล้ว เป็นต้น ถือว่าเป็นการสิ้นสุดไม่ควรต้องให้เด็กขอโทษหรือสั่งสอนเรื่องพฤติกรรม
ดังกล่าวกับเด็กอีก และให้เขากลับไปทากิจกรรมอื่นๆตามปกติ
6. บิดามารดาควรเข้าใจสิ่งที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กก่อนจะฝึกเด็กต้องแน่ใจว่าเด็กเข้าใจ
สิ่งที่บิดามารดาต้องการให้เขาทา บางครั้งความคาดหวังของบิดามารดามากเกินกว่าระดับความสามารถ
ของอายุที่เด็กจะทาได้
7. บิดามารดาควรมองหาสาเหตุที่อยู่เบื้องหลังพฤติกรรมไม่ดีของเด็กด้วย เช่น เด็กอาจหิว ง่ วง
หรือเหนื่อย เป็นต้น แต่สาเหตุเหล่านี้ไม่ได้เป็นข้ออ้างให้เด็กทาพฤติกรรมไม่ดีแต่เป็นการช่วยให้เข้าใจเด็ก
และจะหาวิธีที่จะป้องกันพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นซ้าอีกต่อไป
8. บิด ามารดาต้ องมี เวลาพั ก บ้างแม้ ว่าจะใช้ เทคนิ ค วิธีก ารที่ ได้ ผลและการท าหน้าที่ ข องบิ ด า
มารดาในรูปแบบที่เหมาะสม แต่อาจมีบางครั้งที่การฝึกระเบียบวินัยทาไม่ได้ดีเนื่องจากบิดามารดาเหนื่อย
หรือเครียดจากเรื่องอื่นๆ เนื่องจากการพัฒนาทักษะการฝึกระเบียบวินัยเชิงบวกต้องใช้การฝึกฝนและใช้
เวลารวมทั้งความพร้อมทางอารมณ์ของบิดามารดาด้วย
การที่จะเลี้ยงลูกให้มีระเบียบวินัยนั้นจะต้องสร้างระเบียบวินัยตั้งแต่วัยเด็ก เพราะเป็นการปลูกฝัง
สร้างนิสัยหรือฝึกฝนนิสัยให้เด็กรู้จักความมีระเบียบวินัยในตัวเอง ซึ่งจะทาให้เด็กเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวัน
ข้างหน้า ครอบครัวถึงแม้จะเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแต่มีความสาคัญต่อการพัฒนาพฤติกรรมทุกด้านของเด็ก
มากที่สุด การที่พ่อแม่สอนให้เด็กรู้จักความรับผิดชอบ รู้จักกฎระเบียบของสังคม รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดี

ให้ เด็ ก เห็ น จะช่ วยให้ เด็ก ได้ มีพั ฒ นาการทางด้า นการประพฤติ ปฏิ บั ติ ต นเป็ น ผู้ที่ มี ระเบี ย บวินั ย และ
สามารถอยู่ร่วมในสังคมต่อไปได้อย่างมีความสุข
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