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Online Learning for School-age Children Under the New Normal
วีระศักดิ์ ชลไชยะ

บทน�ำ
หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วโลก ท�ำให้มีมาตรการต่าง ๆ โดยเฉพาะการเว้นระยะ
ห่างทางกายภาพ (physical distancing) การปิดโรงเรียน หรือเลือ่ นการเปิดเทอม รวมถึงการล็อกดาวน์ (lockdown)
เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนี้ ท�ำให้ประชากรจ�ำเป็นต้องปรับตัวเข้าสู่ชีวิตวิถีใหม่ (new normal)
ทั้งการท�ำงานที่บ้าน (work from home) และการเรียนออนไลน์ (online learning) เพื่อช่วยให้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
สามารถท�ำหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่าง ๆ ต่อไปได้
การเรียนออนไลน์เป็นการเรียน หรือการศึกษาทางไกล (remote learning) วิธีหนึ่งที่มีการใช้เทคโนโลยี
เป็นฐานเพือ่ ช่วยในการเรียนรู้ (technology-based learning)1 อย่างไรก็ตาม การศึกษาทางไกลยังสามารถจัดการ
เรียนรูส้ ำ� หรับเด็กได้โดยไม่จำ� เป็นต้องใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน แต่ผา่ นสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ ทีม่ กี ารจัดชุดกิจกรรมการเรียน
รู้ส�ำหรับเด็กโดยอาศัยการท�ำงานร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง ครู และชุมชน และมีความเหมาะสมกับบริบทของเด็ก
และครอบครัว เพือ่ ให้เด็กสามารถเรียนรูไ้ ด้ไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานที่ และสถานการณ์ใดก็ตาม ซึง่ บทความนีผ้ นู้ พิ นธ์จะ
เน้นเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์เป็นหลัก เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ท่ีแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบันโดยเฉพาะใน
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งกุมารแพทย์มีบทบาทส�ำคัญในการให้ความรู้แก่พ่อแม่และผู้ปกครอง
เกีย่ วกับการเรียนออนไลน์เพือ่ ส่งเสริมให้บตุ รหลานสามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในบริบททีม่ ี
การเรียนออนไลน์เป็นหลัก หรือผสมผสานรูปแบบการเรียนตามปกติกบั การเรียนออนไลน์ นอกจากนี้ ราชวิทยาลัย
กุมารแพทย์แห่งประเทศไทยได้พัฒนาข้อเสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งสามารถอ่านเพิ่ม
เติมได้ตามลิงก์ และ QR code นี้ http://www.thaipediatrics.org/Media/media-20200608101212.pdf2
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อีกทั้งชมรมพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กแห่งประเทศไทยยังได้ออกบทความเรื่อง “หยุดโรงเรียน ไม่หยุด
การเรียนรู:้ ค�ำแนะน�ำการใช้สอื่ ออนไลน์เพือ่ การเรียนรูข้ องเด็กในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19” ด้วย ซึง่
สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ และ QR code นี้

http://www.thai-dbp.org/downloads/articles/ArticleThaiDBPNo44.pdf3

หลักการส�ำหรับการเรียนหรือการศึกษาทางไกลในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-191,2,4,5
หลักการทั่วไป
1. เป้าหมายส�ำคัญควรส่งเสริมให้เด็กพัฒนาทักษะทางพัฒนาการทีส่ ำ� คัญโดยเฉพาะทักษะรักการเรียนรูเ้ พือ่
การเรียนสิ่งต่าง ๆ (learning to learn) ที่ส�ำคัญต่อไปในอนาคต อีกทั้งควรมีการปรับหลักสูตรให้เหมาะสมส�ำหรับ
สถานการณ์ทมี่ กี ารแพร่ระบาดอีกด้วย นอกจากนี้ เด็กควรได้รบั การปลูกฝังให้มคี วามรับผิดชอบต่อกลยุทธ์ทางการ
เรียน (learning strategy) ของตนเอง มีแรงจูงใจที่จะเรียนรู้เพื่อช่วยเติมเต็มประสบการณ์ต่าง ๆ ให้แก่ตนเอง
2. ควรส่งเสริมให้มีการเรียนรู้แบบผสม (hybrid learning) ทั้งการเรียนทางไกลและการเรียนแบบบุคคล
(personal learning) ซึ่งหากเรียนทางไกลควรเป็นแบบที่เกิดขึ้นพร้อมกัน (synchronous) คือ ผู้เรียนสามารถมี
ส่วนร่วมกับผูส้ อนไปพร้อมกันขณะเรียนทางไกลด้วยโดยเฉพาะเนือ้ หาทีต่ อ้ งมีการอธิบายรายละเอียด หรือเน้นการ
อภิปรายเพือ่ ให้เด็กเข้าใจมากขึน้ มากกว่าการเรียนทางไกลแบบทีเ่ กิดขึน้ ไม่พร้อมกัน (asynchronous) ซึง่ หลักสูตร
จ�ำเป็นต้องปรับให้เหมาะสมกับการเรียนรูแ้ ต่ละรูปแบบ เช่น การเรียนภาคปฏิบตั ิ หรือทีม่ วี ตั ถุประสงค์ทางการเรียน
เพือ่ พัฒนาทักษะให้เกิดขึน้ กับนักเรียนอาจจ�ำเป็นต้องเป็นการเรียนแบบบุคคลมากกว่าการเรียนทางไกล เป็นต้น อีก
ทั้งพึงระลึกไว้เสมอว่า การเรียนออนไลน์เป็นเพียงการเรียนรูปแบบหนึ่งเท่านั้นที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้เพิ่มขึ้นโดย
เฉพาะในสถานการณ์การระบาด แต่การเรียนออนไลน์ก็ไม่ได้เป็นทุกอย่างของชีวิต เพราะทักษะอื่น ๆ ที่จ�ำเป็น
ส�ำหรับเด็กนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการเรียนออนไลน์เพียงอย่างเดียว นอกจากนี้โรงเรียนจ�ำเป็นต้องวางแผนถึงความ
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เชือ่ มโยงระหว่างเนือ้ หาทีส่ อนในวันทีเ่ ด็กต้องเรียนออนไลน์ และแบบบุคคลโดยเฉพาะโรงเรียนทีใ่ ห้นกั เรียนมาเรียน
แบบสลับวันกัน หรือระหว่างหยุดและเปิดเรียนตามสถานการณ์ของการระบาด เพือ่ ให้เด็กได้รบั ประสบการณ์ทางการ
ศึกษาอย่างต่อเนื่อง และยังเชื่อมั่นได้ถึงคุณภาพทางการศึกษาด้วย5
3. ควรให้การดูแลเป็นพิเศษส�ำหรับเด็กชายขอบ (marginalized children) เช่น เด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดาร
เด็กที่ขาดโอกาส หรืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ขาดทรัพยากรต่าง ๆ แต่จ�ำเป็นต้องเรียนทางไกล เป็นต้น
4. ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเรียนในรูปแบบใหม่ต่าง ๆ ควรได้รับการแก้ไข และจัดการอย่างทันท่วงที

การเรียนทางไกลที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
1. รัฐบาลควรจัดให้มีช่องพิเศษทางวิทยุ และโทรทัศน์ที่มีความกว้างของแถบคลื่นความถี่ที่ดีที่สามารถเผย
แพร่เนื้อหาการเรียนการสอนไปยังสถานที่ที่อยู่ห่างไกลได้
2. ควรมีการจัดอบรมครูเกี่ยวกับการผลิต รวมถึงได้รับการประเมินเกี่ยวกับนวัตกรรม และเนื้อหาทางการ
ศึกษาออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ เป็นประโยชน์ สอดคล้องกับหลักสูตร และเน้นผู้เรียนเป็นส�ำคัญเป็นระยะ ๆ อีก
ทั้งครูผู้สอนควรกระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมระหว่างการเรียนออนไลน์โดยเฉพาะการเรียนทางไกลแบบที่เกิดขึ้น
พร้อมกัน ซึ่งอาจมีการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์หลากหลายชนิด และให้เวลาอย่างเพียงพอในแต่ละคาบเรียนเพื่อให้
นักเรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาที่สอนได้
3. ควรมีทรัพยากรทางการศึกษาทีม่ กี ารบันทึกไว้ในรูปแบบไฟล์เสียง หรือวิดโี อบทเรียนต่าง ๆ ทีส่ อดคล้อง
กับหลักสูตร ซึ่งเด็กสามารถเรียนบทเรียนเหล่านั้นผ่านการเรียนออนไลน์ได้โดยไม่จ�ำเป็นต้องเรียนแบบบุคคล
4. ควรมั่นใจได้ว่านักเรียนสามารถเข้าถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ส�ำหรับการเรียนออนไลน์อย่างเหมาะ
สม รวมถึงควรได้รับค�ำแนะน�ำและช่วยเหลือให้เรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. พ่อแม่ควรมีส่วนร่วม (parental involvement) ในการช่วยเด็กให้สามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 4 โดยพ่อแม่สามารถให้คำ� ชมเชย หรือแรงเสริมทางบวกเพือ่ กระตุน้ ให้เด็กโดยเฉพาะวัยอนุบาล
มีแรงจูงใจ และตัง้ ใจเรียนออนไลน์จนส�ำเร็จได้ อีกทัง้ ยังช่วยแนะน�ำเด็กโตให้สามารถบริหารจัดการการเรียนออนไลน์
ที่บ้าน ติดตามความก้าวหน้า และสร้างแรงจูงใจให้เด็กมีส่วนร่วมกับการเรียนได้
6. ควรจัดการเรียนออนไลน์ในแต่ละคาบและวันด้วยระยะเวลาที่เหมาะสม ดังนี้
เด็กวัยอนุบาลไม่ควรเกิน 15-30 นาทีต่อคาบ และไม่ควรเกิน 0.5-1 ชั่วโมงต่อวัน
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ประถมศึกษาตอนต้นไม่ควรเกิน 30 นาทีต่อคาบ และไม่ควรเกิน 1-2 ชั่วโมงต่อวัน
ประถมศึกษาตอนปลายไม่ควรเกิน 30-45 นาทีต่อคาบ และไม่ควรเกิน 1-3 ชั่วโมงต่อวัน
มัธยมศึกษาไม่ควรเกิน 45-60 นาทีต่อคาบ และไม่ควรเกิน 3-4 ชั่วโมงต่อวัน
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาทีก่ ำ� หนดไว้ขา้ งต้นเป็นเพียงค�ำแนะน�ำเบือ้ งต้นเท่านัน้ ซึง่ รวบรวมจากหลักฐานต่าง ๆ
ว่าการเรียนออนไลน์ให้ได้ประสิทธิภาพนั้นจ�ำเป็นต้องมีระยะเวลาเท่าใดบ้าง ทั้งนี้แต่ละโรงเรียนอาจมีรูปแบบ และ
ก�ำหนดระยะเวลาของการเรียนออนไลน์ที่แตกต่างกันโดยอาจจะมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ อีกทั้งการเรียนทางไกลที่
ใช้เทคโนโลยีเป็นฐานควรจะผสมผสานกับการเรียนรูผ้ า่ นช่องทางอืน่ ๆ ร่วมด้วยเพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อผูเ้ รียน
1. ควรมีช่องทางการติดต่อประสานงานกันระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียนอย่างง่ายเพื่อช่วยให้มีการ
สื่อสารกัน และให้ข้อมูลป้อนกลับ รวมถึงควรมีระบบการช่วยเหลือส�ำหรับนักเรียน พ่อแม่ และครูเพื่อให้สามารถ
ติดต่อสื่อสารกันแบบสองทางได้ และช่วยให้นักเรียนสามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างราบรื่นมากขึ้น
2. โรงเรียนและครอบครัวควรสอนกฎความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ให้แก่เด็กอย่างสม�่ำเสมอ เนื่องจากเด็ก
ที่เรียนออนไลน์มีโอกาสเข้าถึงและใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอต่าง ๆ มากขึ้นจนอาจได้รับผลกระทบจากการใช้สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่เหมาะสมได้
3.โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้นักเรียนยังคงสามารถติดต่อสื่อสารกับครูได้ และส่งเสริมความเชื่อมโยงถึงกัน
กับโรงเรียน (school connectedness) อีกทัง้ นักเรียนและพ่อแม่ควรสามารถพบกับครูในช่วงทีม่ กี ารเว้นระยะห่าง
ทางกายภาพได้ เพือ่ ปรึกษาหารือเกีย่ วกับปัญหาต่าง ๆ รวมถึงวิธกี ารช่วยเหลือให้เด็กสามารถเรียนทัง้ ออนไลน์และ
ออฟไลน์ หรือการเรียนแบบบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหาที่แนะน�ำส�ำหรับการเรียนออนไลน์ตามระดับชั้น1
วัยอนุบาล
- เน้นการสอนอย่างไม่เป็นทางการโดยเป็นการเรียนรู้ผ่านการเล่น พูดค�ำคล้องจอง ร้องเพลง เต้นร�ำ เล่า
นิทาน หรือกิจกรรมง่าย ๆ ในชีวิตประจ�ำวัน และการท�ำงานบ้าน
- พ่อแม่ควรมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กโดยผ่านการพูดคุย สื่อสาร เล่น และท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน อีกทั้งพ่อ
แม่ควรมีสว่ นร่วมระหว่างทีเ่ ด็กเรียนออนไลน์ โดยดูสอื่ การสอนไปพร้อมกับเด็กด้วยเพือ่ ส่งเสริมให้เด็กเรียนรูไ้ ด้มากขึน้
- ครูและเด็กควรมีการติดต่อสื่อสารกันผ่านทางวิดีโอแช็ต 1 ครั้ง ใน 1-2 สัปดาห์
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ชั้นประถมศึกษา
- ควรส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นทางการโดยดูสื่อการสอนไปพร้อมกับเด็ก และสนทนาเพื่อช่วยอธิบาย
สิ่งต่าง ๆ ให้เด็กเข้าใจมากขึ้น
- พ่อแม่ควรส่งเสริมทักษะทางพัฒนาการทุกด้านที่ส�ำคัญต่อการเรียน การอ่านหนังสือ และการค�ำนวณ
โดยผ่านการท�ำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
- ในเด็กโตอาจให้ศึกษาบทเรียนที่มีการบันทึกไว้ล่วงหน้า หรือเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นอิสระ
มากขึ้นโดยเฉพาะการเรียนรู้แนวคิดพื้นฐานต่าง ๆ (basic concept) แล้วตามด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับครูเพื่อให้
เข้าใจเนื้อหาที่เรียนมากขึ้น
- ส่งเสริมเด็กให้พัฒนาทักษะรักการเรียนรู้โดยผ่านรูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายโดยเฉพาะการท�ำ
กิจกรรม และภาคปฏิบตั ติ า่ ง ๆ เพือ่ ท�ำให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะทีจ่ ำ� เป็น และเรียนรูไ้ ด้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้
- เริ่มแนะน�ำเกี่ยวกับกฎความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ให้แก่เด็ก
- หากจ�ำเป็นต้องมอบหมายงานให้เด็กท�ำ ควรให้งานไม่มากนักอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ ช่วยให้เด็กสามารถเรียน
รู้ได้อย่างต่อเนื่อง

ชั้นมัธยมศึกษา
- ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้ รับผิดชอบ และตั้งเป้าหมายทางการเรียนอย่างเป็นอิสระด้วยตนเองมากขึ้น
- ค่อย ๆ แนะน�ำ หรือสอนแนวคิดใหม่ ๆ อีกทั้งหากเป็นไปได้ควรแบ่งเนื้อหาการเรียนออกเป็นสิ่งที่ต้องรู้
จ�ำเป็นต้องรู้ และควรรู้
- ส่งเสริมการท�ำโครงงานที่สัมพันธ์กับการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในเชิงสร้างสรรค์มากขึ้น
- ฝึกให้เด็กท�ำงานกลุ่มมากขึ้นเพื่อติดต่อสื่อสารกับเพื่อนผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
- หากจ�ำเป็นควรมีการเรียนแบบบุคคลโดยเฉพาะภาคปฏิบัติ หรือเนื้อหาที่ยาก และจ�ำเป็นต้องอาศัย
แนวทางการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยให้สอดคล้องกับหลักการเว้นระยะห่างทางกายภาพ

Online Learning for School-age Children Under the New Normal

57

วิธีการรับมือเมื่อมีความเครียดที่เกิดจากการเรียนออนไลน์ หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
มากจนเกินไป6
1. ฝึกให้เด็กและผูใ้ ช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักต่อความเครียดและภาวะหมดไฟ (burnout) ทีอ่ าจ
เกิดขึ้นได้จากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมากจนเกินไป
2. ให้เด็กหยุดพักระหว่างเรียนออนไลน์บ่อย ๆ เพื่อช่วยลดความอ่อนล้าจากการใช้สายตามากเกินไป รวม
ทั้งยังช่วยป้องกันการขาดความสนใจ และสมาธิระหว่างเรียนออนไลน์ไปนาน ๆ ด้วย
3. สร้างความตระหนักให้แก่นักเรียนเกี่ยวกับผลทางด้านร่างกายและอารมณ์ที่จะตามมาจากการใช้เวลา
ออนไลน์มากเกินไป
4. พิจารณาการเรียนออนไลน์ผ่านพอดแคสต์ (podcast) บ้าง เพื่อลดความอ่อนล้าจากการใช้สายตา และ
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านจอมากเกินไป
5. น�ำแนวทางที่ช่วยเพิ่มสุขภาวะระหว่างเรียนออนไลน์นาน ๆ แต่ละคาบเรียนไปใช้ในทางปฏิบัติมากขึ้น
เช่น การหายใจเข้าออกช้า ๆ การเจริญสติ และโยคะ เป็นต้น เพือ่ ช่วยลดความเครียด ความกังวล ปัญหาทางอารมณ์
และภาวะหมดไฟที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศมากจนเกินไป
6. ให้โอกาสเด็กได้แสดงความรูส้ กึ และความยากล�ำบากทางจิตใจต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างการเรียนออนไลน์
เพื่อสามารถให้การช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม
7. ท�ำการส�ำรวจความเครียดและภาวะหมดไฟจากการเรียนออนไลน์ หรือการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาก
จนเกินไปเพื่อศึกษาปัจจัยเสี่ยง และป้องกัน รวมถึงช่วยพัฒนาให้แต่ละคนที่จ�ำเป็นต้องเรียนออนไลน์ หรือใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

กิจกรรมที่ควรจัดให้มีร่วมด้วยในระหว่างการเรียนออนไลน์1
- ส่งเสริมสุขภาพทางกาย สุขอนามัย โภชนาการ วิถีชีวิตที่มีสุขภาพดี ข้อมูลเกี่ยวกับโรคโควิด-19 ที่เป็น
ประโยชน์
- ส่งเสิรมสุขภาพจิตสังคมที่ดี โดยเฉพาะทักษะชีวิต การพัฒนาตนเอง คุณธรรม การให้บริการทางสังคม
อ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเอง การเจริญสติ งานศิลปะ และการท�ำงานฝีมือต่าง ๆ
- ส่งเสริมให้เด็กมีกจิ วัตรประจ�ำวัน กิจกรรมต่าง ๆ ตามวัยอย่างสม�ำ่ เสมอ รวมถึงมีกฎระเบียบอย่างเหมาะ
สมทั้งวันที่เรียนและไม่ได้เรียนออนไลน์
- ส่งเสริมความรูร้ อบตัว ทักษะด้านภาษา และการส่งเสริมทักษะทางการเรียนส�ำหรับเด็กทีม่ คี วามต้องการพิเศษ
- ส่งเสริมการท�ำงานอดิเรก หรือท�ำงานไม่เต็มเวลาโดยเฉพาะในเด็กโต
- ส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นประโยชน์และความปลอดภัยในโลกไซเบอร์
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การปรับพฤติกรรมเพื่อช่วยให้เด็กมีสมาธิมากขึ้นระหว่างเรียนออนไลน์
- จัดตารางเวลาในการท�ำกิจวัตรประจ�ำวันต่าง ๆ ให้ชดั เจนตัง้ แต่ตนื่ นอนจนกระทัง่ เข้านอน รวมถึงตาราง
การเรียนออนไลน์ และเวลาพัก โดยให้สอดคล้องกับบริบทของครอบครัว
- จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเรียน และการท�ำงานที่ต้องใช้สมาธิ โดยไม่มีสิ่งรบกวน ควรหลีกเลี่ยง
การนั่งใกล้ประตู หรือหน้าต่างเพราะจะยิ่งท�ำให้เด็กว่อกแว่กง่ายขึ้น และจะได้คอยก�ำกับให้เด็กมีความตั้งใจในการ
เรียนดีขึ้น
- ควรนั่งประกบเด็กขณะเรียนออนไลน์โดยเฉพาะในเด็กวัยอนุบาล และประถมศึกษาตอนต้น เพื่อช่วย
กระตุ้นให้เด็กเรียนออนไลน์ได้อย่างต่อเนื่องจนเสร็จเรียบร้อย
- ควรให้เด็กพยายามท�ำงานให้เสร็จทีละอย่าง และแต่ละอย่างใช้เวลาไม่นานนัก หากเด็กหมดสมาธิ ควร
หาวิธีเตือน หรือเรียกให้เด็กกลับมาสนใจบทเรียน หรืออาจให้เด็กท�ำกิจกรรมอื่นสั้น ๆ เพื่อเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถ
เช่น วาดรูป ระบายสี งานศิลปะ วิ่งรอบบ้าน หรือเข้าห้องน�้ำ เป็นต้น
- หากเด็กไม่ตงั้ ใจเรียน พ่อแม่ควรพยายามควบคุมอารมณ์ของตนเองให้ได้เสียก่อนทีจ่ ะปรับพฤติกรรมเด็ก
- พ่อแม่ควรเป็นแบบอย่างทีด่ ใี ห้แก่เด็ก เช่น การมีระเบียบวินยั รูจ้ กั รอคอย กาลเทศะ ควบคุมตนเอง การ
มีสมาธิเมื่อท�ำสิ่งต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรง
- ควรปรับพฤติกรรมเด็กอย่างสม�่ำเสมอ และมีแนวทางเดียวกันระหว่างสมาชิกต่าง ๆ ในครอบครัว
- เมือ่ เด็กมีสมาธิระหว่างเรียนออนไลน์ หรือพยายามควบคุมพฤติกรรมของตัวเองได้ แม้เพียงเล็กน้อยควร
ให้ค�ำชมเชย หรือแรงเสริมทางบวก เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เด็กมีสมาธิต่อเนื่อง รวมทั้งประพฤติตัวดี และเกิด
ความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง นอกจากนี้พ่อแม่และผู้ปกครองควรมีทัศนคติเชิงบวกต่อเด็ก ตลอดจนหมั่นชมเชย หรือ
มองหาข้อดีของเด็กอยู่เสมอ
- ควรตั้งกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ให้ชัดเจนไว้ล่วงหน้า ว่าเมื่อเด็กไม่ตั้งใจเรียน หรือท�ำงานที่ครูมอบหมายไม่เสร็จ
จะปรับพฤติกรรมอย่างไรบ้าง เช่น การจ�ำกัดสิทธิ์ต่าง ๆ ได้แก่ การงดดูโทรทัศน์ หรือเล่นเกม งดขี่จักรยาน หักเงิน
ค่าขนม เป็นต้น ทัง้ นีค้ วรพยายามหลีกเลีย่ งการปรับพฤติกรรมทีท่ ำ� ลายความรูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในตัวเองของเด็ก เช่น การ
ตวาด ต�ำหนิ หรือลงโทษทางร่างกายอย่างรุนแรง
- จ�ำกัดเวลาในการดูสอื่ อิเล็กทรอนิกส์ และเล่นเกมให้เหลือน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะท�ำได้ หรือไม่เกิน 1-2 ชัว่ โมง
ต่อวัน เพราะการเรียนออนไลน์จะยิ่งท�ำให้เด็กมีโอกาสใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่อวันมากขึ้น7
ส่งเสริมให้เด็กเล่นกีฬา หรือท�ำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่เด็กสนใจ เพื่อให้เด็กมีสมดุล
ระหว่างการเรียน และการใช้ชีวิตอย่างอื่นด้วย รวมถึงควรส่งเสริมกิจกรรมดนตรี หรือศิลปะเพื่อให้เด็กรู้สึกดี เกิด
ความภูมิใจในตนเอง และเป็นการผ่อนคลายความเครียดร่วมด้วย
-

- หากเด็กเรียนออนไลน์ไม่เข้าใจ ควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการเรียน การสอนเสริมแบบตัวต่อตัว
- ติดต่อประสานกับโรงเรียนอย่างสม�ำ่ เสมอเพือ่ วางแผนร่วมกันในการช่วยเหลือเด็กอย่างเหมาะสมในกรณี
ที่ไม่สามารถเรียนออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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