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เด็ ก แต่ ล ะคนมี นิ สั ย และพฤติ ก รรม
ที่แตกต่างกัน ฉะนั้นพ่อแม่จึงจ�ำเป็นต้อง
ท�ำความเข้าใจและดูแลลูกอย่างเหมาะสม
เพราะเด็กบางคนก็มีนิสัยและพฤติกรรม
ที่อาจส่งผลเสียต่อเด็กในอนาคต หากพ่อ
แม่สอนสั่ง อธิบาย และหาวิธีที่ถูกต้องใน
การจัดการได้เสียแต่เนิ่นๆ จะไม่เพียงแต่
ช่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกในระยะ
ยาวเท่านั้น แต่จะเป็นการเตรียมพร้อมลูก
สู่การเป็นคนคุณภาพในอนาคตด้วย

วิธีปรับพฤติกรรม
และนิสัยของเด็กให้ดีขึ้น
พ่อแม่ตอ้ งมัน่ ใจว่าควบคุมสถานการณ์ได้
โดยวิธีหยุดพฤติกรรมก้าวร้าว อาละวาด
ของลูก ได้แก่
1. ใช้สายตา
2. ใช้ค�ำพูดเรียบแต่หนักแน่น ย่อตัวเอง
ลงมาแล้วพูดอย่างหนักแน่นว่า “ท�ำไม่ได้”
3. จับมือให้หยุดและบอกว่า “ท�ำไม่ได้”
4. โอบเด็กจริงจัง อุ้มเด็กหันหน้าออก
เด็กพฤติกรรม
จากพ่อแม่
ก้าวร้าว อาละวาด
5. หากรุนแรงจนเกิดอันตรายต่อเด็กและ
ผูอ้ นื่ ให้ใช้ผา้ ผืนใหญ่จบั ตัวเด็ก โอบกอด
ให้หยุด หรืออุม้ และยกออกมาทันที
นอกจากนี้ยังมีสิ่งที่พ่อแม่ควรปฏิบัติอย่างต่อเนื่องไปพร้อมๆ กับวิธีการดูแลลูกที่
มีพฤติกรรมก้าวร้าวข้างต้น เพื่อเป็นแบบอย่างในการหยุดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงของ
ลูกๆ ตามนี้

วิธีที่พ่อแม่ดูแลเด็กก้าวร้าว
1. แสดงชัดเจนว่าไม่พอใจพฤติกรรม
กิริยา ไม่ใช่ตัวลูก
2. สอนให้รู้จักสิทธิของเด็กคนอื่น
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

สิ่งที่พ่อแม่ควรท�ำ
เพื่อหยุดความก้าวร้าวของลูก
1. ควบคุมอารมณ์ของตนเองอยู่เสมอ
2. เลีย่ งการประชด เปรียบเทียบ ติเตียน
ดุด่าว่ากล่าว

วิธีที่พ่อแม่ดูแลเด็กก้าวร้าว
3. ให้ท�ำกิจกรรมที่ช่วยควบคุมสติและ
อารมณ์ อาทิ ปลูกพืช เล่นดนตรี
เลี้ยงสัตว์ ฯลฯ
4. ไม่ให้ลกู เห็นเหตุการณ์ทะเลาะวิวาท
หรือก้าวร้าว
5. ให้ก�ำลังใจลูกเมื่อปรับพฤติกรรม
ได้ ดี ขึ้ น พ่ อ แม่ เ องควรลองเล่ น
บทบาทคล้ายละคร เพื่อฝึกควบคุม
อารมณ์ให้กัน  

สิ่งที่พ่อแม่ควรท�ำ
เพื่อหยุดความก้าวร้าวของลูก
3. หากลูกโตหรือเป็นวัยรุ่น ควร
สะท้อนความรูส้ กึ เพือ่ คุมสถานการณ์
โดยประเมิ น ความรุ น แรงที่ ไ ม่ ท� ำ
อันตรายต่อผู้อื่น
4. ให้ก�ำลังใจลูกเมื่อไม่มีพฤติกรรม
ก้าวร้าว
5. หากไปในสถานที่ ก ระตุ ้ น ให้ ลู ก
ก้าวร้าว สร้างเงือ่ นไขถ้าท�ำพฤติกรรม
ไม่เหมาะสมกลับทันที และชืน่ ชมหาก
คุมสติได้ดี

การพูดโกหกหรือลักขโมยของเด็ก
จัดอยู่ในพฤติกรรมเสี่ยงที่มีสาเหตุมาจาก
เด็กพูดโกหก
หลายปัจจัย ซึง่ ปัจจัยส�ำคัญโดยมากมาจาก
หรือลักขโมย
การปกป้องตัวเอง แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
และเรียกร้องความสนใจ ดังนั้นจึงไม่ควร
ปล่อยให้เด็กมีพฤติกรรมเช่นนี้นาน ต้อง
รีบจัดการโดยเร็ว โดยลองใช้วิธีเหล่านี้
1. พ่อแม่ต้องสอนให้ลูกเข้าใจว่า การโกหกและการขโมยเป็นพฤติกรรมไม่ดี ไม่เป็นที่
ยอมรับของครอบครัวและสังคม
2. พ่อแม่ควรยืนยันและท�ำให้เด็กมั่นใจว่าทุกปัญหาที่เกิดขึ้นมีทางออก เพียงน�ำปัญหา
มาบอกกันและช่วยกันแก้
3. หลีกเลี่ยงการลงโทษรุนแรง แต่พูดคุยกันอย่างเข้าใจด้วยเหตุและผล

ธรรมชาติของเด็กๆ มักมีความอยากรู้
อยากเห็นและซุกซนเป็นเรือ่ งปกติ แต่ทงั้ นี้
เด็กดื้อ
ทัง้ นัน้ พ่อแม่กไ็ ม่ควรตามใจปล่อยให้ลกู ท�ำ
เด็กซน
ตามอ�ำเภอใจ ควรมีระเบียบวินัยมาช่วย
ขัดเกลาไม่ให้เด็กๆ โตมาเป็นเด็กเอาแต่ใจ
ดื้อรั้น  ท�ำได้โดย
1. หากต้องการให้ลูกหยุดเล่น ต้องพูดให้ชัดเจนว่า อนุญาตให้เล่นต่ออีกกี่นาที เมื่อ
หมดเวลาให้เข้าไปบอกและนับ 1-10 ให้เก็บของเล่น
2. ตามติดลูก เพราะเด็กบางคนเข้าใจว่าพ่อแม่พูดไปอย่างนั้น ต้องตามติดให้ลูกท�ำตาม
กฎกติกาและข้อตกลง
3. บอกขอบเขต พื้นที่ บริเวณที่อนุญาตให้ลูกเล่น แนะน�ำว่าเด็กก่อน 6 ขวบต้องอยู่ใน
สายตาตลอด และไม่จ�ำเป็นต้องห้ามทุกเรื่อง แต่ให้ห้ามเมื่อเริ่มท�ำในสิ่งที่อันตราย
4. หน้าที่ของเด็กคือเรื่องส�ำคัญ ถ้าดื้อพ่อแม่ต้องหลอกล่อ ถ้าไม่ได้ผลต้องฝืนใจ เพราะ
เมื่อโตขึ้นเด็กต้องเข้าเรียนและควรท�ำงานบ้านด้วย แนะน�ำให้เอาจริงเฉพาะเรื่องที่
จ�ำเป็น เพื่อให้ลูกไม่ต่อต้านและเชื่อฟัง ต่อรองได้ตามความเหมาะสม  

เด็กขี้อาย
ไม่กล้าแสดงออก

เด็กเงียบๆ ขีอ้ าย เก็บตัว หากอยากจะ
ฝึกให้เด็กเกิดความมัน่ ใจและกล้าแสดงออก
มากขึน้ ให้ลองดูแลลูกด้วยค�ำแนะน�ำเหล่านี้

1. พ่อแม่ตอ้ งฝึกควบคุมสติอารมณ์ ไม่จบั ผิด และหยุดต�ำหนิตเิ ตียนในความขีอ้ ายของลูก
2. พ่อแม่ต้องสะท้อนความรู้สึกให้ลูกรู้ พ่อแม่เข้าใจความรู้สึกของลูก เวลานี้อยากให้
พ่อแม่ช่วยอะไร
3. พาลูกไปร่วมกิจกรรมบนเวทีเล็กๆ ผ่านการซักซ้อมจนมั่นใจ ช่วยสร้างความมั่นใจได้
4. ลดความคาดหวัง ไม่เปรียบเทียบลูกกับผู้อื่น ไม่กล่าวต�ำหนิติเตียน
5. ให้ก�ำลังใจกับความพยายามของลูก ไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นจะท�ำได้หรือไม่ได้

เทคนิคสร้างความกล้า
และความมั่นใจ
ในการท�ำสิ่งต่างๆ ให้ลูก

เบือ้ งต้นควรอธิบายสิง่ ต่างๆ ให้เด็กฟังด้วยภาษาทีเ่ ข้าใจง่าย เพือ่ ให้เด็กเกิดการเรียน
รู้กับสิ่งที่จะท�ำ จากนั้นพูดคุยให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน โดยเปิดประเด็นให้ลูกซักถาม
แล้วจึงค่อยลงมือปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ 1

พ่อแม่หรือพี่เลี้ยงท�ำให้ลูกดูก่อน จากนั้นลองให้ลูกได้เป็นผู้ช่วยเราท�ำ ขั้นต่อมาจึง
ลองปล่อยให้ลูกเป็นผู้ลงมือท�ำเอง โดยพ่อแม่คอยดูอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางสัมพันธภาพ
และก�ำลังใจที่ดี
ขั้นตอนที่ 2

ให้ก�ำลังใจด้วย 3 เทคนิค ได้แก่ ค�ำพูด ประสาทสัมผัสทางจิตใจ และรางวัล
ขั้นตอนที่ 3

กล่าวชื่นชมเมื่อลูกประพฤติดี โดยจะท�ำเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงใน 3-4 วันแรก
และเพิ่มค�ำชื่นชมเมื่อพฤติกรรมดีขึ้นเรื่อยๆ เปรียบเหมือนการก้าวขึ้นบันได โดยกระตุ้น
ด้วยค�ำชมอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างแรงจูงใจ ชื่นชมขณะลงมือท�ำ และท�ำต่อเนื่องสักระยะ
หนึ่ง ก่อนจะหยุดเพื่อขึ้นบันไดถัดไป โดยใช้เทคนิคเดิม
ตัวอย่างเช่น
เหมียวไม่เคยปูที่นอน แม่ชมเพื่อกระตุ้นให้ปูที่นอน เหมียวปูที่นอน แม่ก็ชมอีกแม้ยังไม่
เรียบร้อย พอผ่านไป 3-4 วัน เหมียวยังท�ำได้เหมือนเดิมไม่พฒ
ั นา แม่หยุดชม ต่อมาแม่ชมเพือ่
ให้ทำ� ให้ดขี นึ้ เช่น ลูกของแม่จะเก่งมากถ้าปูได้เรียบร้อย เหมียวชอบค�ำชมก็ปไู ด้ดขี นึ้ เป็นต้น

หยุดลงโทษลูกกับ

9 เครื่องมือสร้างสรรค์
เพราะการลงโทษไม่ใช่วธิ กี ารทีด่ ตี อ่ ลูก ดังนัน้ เครือ่ งมือในการเลีย้ งลูกดังต่อไปนีค้ อื
ตัวช่วยที่ดีของพ่อแม่
เครื่องมือที่ใช้เลี้ยงลูก

วัยที่เหมาะสม
กับการใช้เครื่องมือ

1. จัดการสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยแทนการห้าม เช่น
ปลั๊กไฟ กาต้มน�้ำ เป็นต้น

ทุกวัย

2. เบี่ยงเบนความสนใจ

เด็กเล็ก

3. ใช้ท่าทีเคร่งขรึมเพื่อหยุดพฤติกรรมไม่เหมาะสม

เด็กเล็กและประถมต้น

4. คุมสติและใช้น�้ำเสียงหนักแน่นว่าท�ำไม่ได้ โดยมอง
ระดับสายตาเดียวกับเด็ก

ทุกวัย

5. ให้เรียนรู้ความเป็นจริงหรือธรรมชาติด้วยตนเอง

เด็กโต

6. เรียนรูจ้ ากเหตุผลแล้วลองปรับความคิดจากพฤติกรรม
ที่ไม่เกิดอันตราย

เด็กโต วัยรุ่น

7. เมื่อท�ำพฤติกรรมไม่เหมาะสม แยกให้เด็กอยู่ตาม
ล�ำพัง งดกิจกรรมที่ชอบ

เด็กปฐมวัยไม่เกิน 6 ปี

8. สร้างข้อตกลงและวางพันธะสัญญาร่วมกัน

เด็กวัยรุ่น

วิธีสร้างนิสัย

และพฤติกรรมที่ดีให้ลูก

10 เทคนิคสร้างพฤติกรรมใหม่ให้เด็ก
การปรับพฤติกรรมเด็กเล็กไม่ใช่เรื่องยากเกินความสามารถ เพียงเข้าใจพัฒนาการ
ให้ความรัก ความเมตตา สื่อสารให้ถูกต้อง และปรับสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. สิ่งแวดล้อม ปรับให้ปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตราย แทนที่จะต้องห้ามปราม เพราะ
เด็กเล็กชอบส�ำรวจหรือปีนป่าย
2. กิจวัตรประจ�ำวัน จัดตารางการกินนอนให้เป็นเวลาและฝึกให้เด็กปรับตัวได้ง่ายขึ้น
3. เบนความสนใจ ได้ผลดีในเด็กเล็กและช่วยหยุดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการได้ เพราะอยู่
ในวัยที่สมาธิค่อนข้างสั้น
4. แนะน�ำสั่งสอน บอกและสอนว่าอะไรที่เด็กท�ำได้หรือไม่ได้ รวมทั้งหาทางออกว่า
ควรท�ำอย่างไร
5. เพิกเฉย เพื่อหยุดพฤติกรรมที่ไม่ต้องการของเด็ก ไม่ตามใจหรือโอ๋ตลอดเวลา รอให้
หยุดร้องแล้วค่อยเข้าไปพูดคุย

6. ฝึกให้รับผิดชอบผลของการกระท�ำ เพื่อ
ให้เด็กเรียนรูแ้ ละปรับเปลีย่ นพฤติกรรมของ
ตัวเองให้ถกู ต้อง เว้นแต่ในกรณีทพี่ ฤติกรรมนัน้
ก่อเกิดผลรุนแรง เช่น ปีนที่สูงอาจตกลงมา
ศีรษะแตก เป็นต้น ต้องรีบหยุดพฤติกรรมนัน้
โดยเร็วที่สุด
7. แบบอย่างที่ดี เพราะเด็กชอบเลียนแบบ
ผูใ้ หญ่ หากได้เห็นพฤติกรรมทีด่ ี แม้ไม่เข้าใจ
เหตุผลก็พร้อมท�ำตามและค่อยๆ เรียนรูแ้ ละ
ซึมซับ พ่อแม่และคนใกล้ชิดจึงควรแสดง
พฤติกรรมที่ดีสม�่ำเสมอ
8. แยกให้อยูล่ ำ� พังชัว่ คราว เมือ่ ท�ำพฤติกรรม
ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะในเด็กช่วงไม่เกิน 6 ปี
ได้ผลดีมาก ไม่ค วรสนใจโต้ตอบ รวมทั้ง
ไม่ให้นงั่ บริเวณทีม่ ขี องเล่น ห้องน�ำ 
้ และห้อง
มืด เมือ่ หมดเวลาให้พดู คุยและสอนสิง่ ทีค่ วร
ท�ำแบบไม่ใช้อารมณ์
9. ชมเชยทั้งค�ำพูดและสีหน้าอย่างจริงใจ
เพื่อเป็นแรงเสริมทางบวก ท�ำให้เด็กเรียนรู้
และท�ำพฤติกรรมทีด่ นี นั้ ต่อไป ไม่ควรเปรียบ
เทียบหรือพูดเสียดสีขณะชมเด็ก
10. ลงโทษ ที่ไม่ใช่วิธีแรกหรือวิธีที่ใช้บ่อยๆ
เพราะเด็กอาจไม่เข้าใจ และส่งผลเสียต่อ
บุคลิกภาพและจิตใจเด็กได้ ควรลงโทษเมื่อ
เด็กท�ำพฤติกรรมรุนแรงชนิดที่ต้องหยุดใน
ทันที ไม่จ�ำเป็นต้องดุด่าหรือ ตี เปลี่ยนเป็น
กักบริเวณ ตัดรางวัล เป็นต้น

ฝึกเสริมเติมนิสัยและพฤติกรรมเหล่านี้

ให้เด็กเพียบพร้อม!
สร้างวินัยให้ลูก

วินัยจะช่วยท�ำให้เด็กอยู่ร่วมกับทุกคนได้อย่างมีความสุข มีหลักง่ายๆ ดังนี้
1. พ่อแม่ต้องเชื่อว่าพฤติกรรมของเด็กที่เสี่ยงและไม่เหมาะสมมีต้นเหตุเสมอ
2. พ่อแม่ต้องมั่นใจในการปกครองลูก มีจุดยืนต่อปัญหา อย่าน�ำเรื่องไม่เกี่ยวข้อง
เข้ามาปะปน
3. พ่อแม่ต้องมีมาตรฐานเดียวกับลูกทุกคน
4. พ่อแม่ต้องควบคุมสติอารมณ์ เลี่ยงการท�ำให้ลูกอับอายต่อหน้าผู้อื่น
5. ตั้งกฎชัดเจน เหมาะสม สิ่งไหนท�ำได้ สิ่งไหนต้องห้ามหรือหลีกเลี่ยง
6. กฎกติกามีผลทันทีหากลูกท�ำพฤติกรรมไม่เหมาะสม
7. สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิก
สร้างลูกให้เป็นนักคิดวิเคราะห์

สิ่งส�ำคัญคือพ่อแม่ต้องท�ำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดี ซึ่งการเป็นผู้ฟังที่ดีมี 3 ระดับ ได้แก่
1. ฟังอย่างเดียว ด้วยความตัง้ ใจ ใช้สติ ไม่ใช้อารมณ์ ไม่แทรกแซงในขณะทีล่ กู ก�ำลัง
เล่า แต่คล้อยตามด้วยท่าทาง ซึง่ ลูกต้องสบายใจทีจ่ ะเล่า ไม่ใช่เพราะโดนกดดันหรือ
กล่าวโทษ
2. ฟังแล้วพูดอย่างมีสติ เมื่อฟังเรื่องราวมาสักพัก อาจมีการทวนค�ำพูดหรือมีการให้
ก�ำลังใจเพื่อให้ลูกอยากเล่าต่อ
3. ฟังอย่างมีสติ พูดให้ก�ำลังใจอย่างมีสติ สร้างทักษะไปด้วยกัน เพื่อให้ลูกสบายใจ
ที่จะเล่าต่อกัน เกิดการเรียนรู้ ฝึกคิด ฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหาแบบสบายใจ

คิดนอกกรอบฝึกได้
		 การคิดนอกกรอบ ท�ำให้เด็กรู้จักปรับตัวและเกิดการเรียนรู้ที่หลาก
หลาย คิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ วิธีฝึกท�ำได้ดังนี้
ฝึกฝนความคิดหลากหลาย เช่น จากง่ายไปสู่ยาก จากยากไปสู่ง่าย
เป็นต้น รวมทั้งเปลี่ยนเส้นทางใหม่ เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมใหม่ เพิ่มความมั่นใจ
ในการเรียนรู้สิ่งใหม่
เล่ น บทบาทสมมุ ติ ห รื อ สถานการณ์ จ� ำ ลอง เพื่ อ ให้ หั ด ใช้ เ ทคนิ ค
แก้ปัญหาที่หลากหลาย แต่ได้ผลเดียวกัน

สร้างจิตใจ

ละเอียดอ่อนให้ลูก
การฝึกจิตใจให้ละเอียดอ่อน คือ การฝึกอยู่
กับธรรมชาติ หลีกเลีย่ งการแข่งขันกับเวลาในรูปแบบ
ต่างๆ ได้แก่
1. ใช้ชีวิตกับคนในครอบครัว ได้แก่ ช่วยท�ำงานบ้าน
เล่นเกมต่างๆ แบบไม่แข่งขัน เป็นต้น
2. ปลูกต้นไม้ ดูแลเอาใจใส่ให้เติบโตอย่างงดงาม
ออกดอกผลให้ชื่นใจ
3. เลีย้ งสัตว์ ตัง้ แต่ให้อาหาร ดูแลทีอ่ ยูอ่ าศัย กิจวัตร
ประจ�ำวัน รวมถึงสุขภาพสัตว์เลี้ยง
4. ท�ำกิจกรรมกับคนที่ด้อยกว่า เช่น บ้านพักเด็ก
บ้านพักคนชรา ผู้พิการ ฯลฯ เป็นประจ�ำ
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