RESEARCH ARTICLE

วารสารอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565

การปรับตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
อิสลามศึกษา คณะวิทยาการอิสลาม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
The Adjustment of Teaching of Islamic Studies Pre-Service
Teachers Faculty of Islamic Sciences in Pandemic Covid-19
Received: January 28, 2022

Revised: April 21, 2022

Accepted: May 17, 2022

สุวรรณี หลังปูเต๊ะ1 มูฮาหมัดราฟีร์ มะเก็ง2
Suwannee Langputeh, Muhummudrapee Makeng

M.Ed. (The Teaching of Islamic Education) คณะวิทยาการอิสลาม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี. อีเมล์ผู้เขียนหลัก: suwannee.l@psu.ac.th
M.Ed. (The Teaching of Islamic Education), Faculty of Islamic Science, Prince of
Songkla University, Pattani Campus. Corresponding Author Email:
suwannee.l@psu.ac.th
2
ศศ.ม. (เอเชียตะวันอกกเฉียงใต้ศึกษา) นักวิจยั ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทาง
สังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์. อีเมล์: m.rafee377@gmail.com
M.A. (Southeast Asian Studies), Researcher, Center of Excellence on Women and
Social Security, Walailak University. Email: m.rafee377@gmail.com
1

Journal of Islamic Studies Prince of Songkla University

JOIS PSU

Journal of Islamic Studies Prince of Songkla University

บทคัดย่ออ
วั ตถุ ป ระสงค์ การวิ จ ั ย นี ้ ม ี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ศึ ก ษาการปรั บ ตั ว ของนั ก ศึ ก ษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ภายใต้สถานการณ์ แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
วิธีการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
เชิงลึกด้วยแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง (Semi Structured Questions) ผู้ให้ข้อมูล
หลักเป็นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา จานวน
11 คน ซึ่งมีการคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กาหนด วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการ
วิเคราะห์เนื้อหา
ผลการศึกษา พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนอิสลาม
ศึกษา มีการปรับตัวภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(Covid-19) ใน 3 ด้าน ซึ่งนักวิจัยปรับจากมาตรฐานการปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภา
ว่า ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 คือ 1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู ได้แก่
การพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่ และยอมรับ
ความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล การสร้างแรงบันดาลใจผู้เรียน การพัฒนา
ตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม 2) ด้าน
การจัดการเรียนรู้ ได้แก่ การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรี ยนรู้ และการ
จัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา และรายงาน
ผลการพัฒนาผู้เรียนเป็นรายบุคคล การสร้างนวัตกรรม สื่อและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 3) ด้าน
ความสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชน ได้แก่ การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา
และแก้ปัญหาผู้เรียน การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ การศึกษา เข้าถึงบริบทของ
ชุมชน และอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม
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การน าผลวิจัยไปใช้ ผลจากการวิจัยนี้นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษา และสถาบันพัฒนาครูสามารถนาไปออกแบบ วางแผนและเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ตลอดจนหน่วยงานระดับประเทศที่
กาหนดมาตรฐานวิชาชีพครู
คาสาคัญ : การปรับตัว, ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)
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Abstract
Abstract
Objective This research aimed at presenting the adjustment of teaching
of Islamic studies Pre-Service Teachers in Pandemic Covid-19.
Methodology This study employed qualitative approach. Data were
collected by focus group and in-depth interview by using semi structured
questions through 11 key informants which are students of teaching of
Islamic studies who were purposely selected based on criterion. The data
then were content analyzed.
Research findings The results revealed that the adjustment of teaching
of Islamic studies Pre-Service Teachers in Pandemic Covid-19 consist of
3 dimensions which researchers have adapted from performance
standards of Teachers Council Regulations on Professional Standards (No.
4) B.E. 2562 are 1) The performance of teacher duties, including the
development of learners with the spirit of being a teacher. Encourage
learning, empathy and acceptance of individual learners' differences.
Inspiring learners, self-development to be knowledgeable behave as a
role model ethical. 2) Learning management, including preparation of
lesson plans, teaching and learning management, and organizing activities
to create a learning atmosphere, supervision, assistance, development,
and individual learner development reports, innovation, media, and
apply technology, creative teamwork, and learning measurements, and
3) Relationships with parents and communities, including cooperation
with parents in developing and solving learner problems. Creating a
network of cooperation, education, access to the context of the
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community. and coexisting on the basis of cultural differences and
promoting and conserving culture and local wisdom
Contributions: The finding of the research showed that students,
educational personnel, school administrators and teacher development
institutions can be utilized it to design, plan, and prepare for pre-service
teachers practicum in Pandemic Covid-19 as well as National Office of
Teacher Professional Experience Standards.
Keywords: Adjustment, Pandemic Covid-19
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บทน
บทนาา
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Corona
virus Disease 2019 (COVID-19) ท าให้ เ กิ ดการปรับ ตั วเป็น วิ ถี ช ี วิ ตแบบใหม่
(New Normal) โดยเฉพาะสถาบันทางการศึกษาที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอน
แบบปกติได้ จึงจาเป็นต้องใช้รูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ภายใต้การ
ปรับตัวของทั้งผู้สอนและผู้เรียนไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ซึ่งเป็นที่นิยมและยอมรับกัน อย่างทั่วหลายใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ ระบบการติดต่อสื่อสารระบบเครือข่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ การวัดและการประเมินผล รูปแบบการเรียนการสอนมีหลาหลายวิธีที่
ท าให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันได้ การพิจารณาองค์ประกอบและ
รูปแบบที่สอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะวิชาและบริบทของผู้เรียนจนไปสู ่การ
ประยุกต์ใช้ส าหรับการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิ ภาพ
ส่งผลให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนต้องมีการปรับตัวที่ท้าทายในหลากหลายมิติของการ
จัดการเรียนรู้ในวิถีชีวิตแบบใหม่ (New Normal) (วิทยา วาโยม และคณะ, 2563)
นักศึกษาสาขาวิชการสอนอิสลามศึกษา ช่วงปี 5 ซึ่งเป็นปีสุดท้าย มีความ
จาเป็นต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพถือว่าเป็นช่วงที่สาคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ข้อบังคับของคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ระบุไว้ว่าผู้
ประกอบวิ ช าชี พ ครู น ั ้ น ต้ อ งมี ม าตรฐานวิ ช าชี พ ครู แ ละประสบการณ์ วิ ช าชี พ
โดยเฉพาะเรื่องมาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพนั้น จะต้องผ่านการปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะตามหลักสูตรปริญญางการศึกษาเป็นเวลาไม่น้อย
กว่าหนึ่งปี และผ่านเกณฑ์การประเมินปฏิบัติการสอนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากาหนด ดังนั้นนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาการสอน
อิสลามศึกษานี้จึงต้องปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเครือข่ายที่มีความร่วมมือกับ
ทางคณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่มีคุณสมบัติตามที่
คณะกรรมการคุรุสภากาหนด นอกจากข้อกาหนดดังกล่าวข้างต้นแล้ว ในข้อบังคับ
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คุรุสภายังระบุอีกว่า ผู้ประกอบวิชาชีพครู จะต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3 ด้าน
คือ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน (ราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2562 เล่มที่ 136, ตอนพิเศษ 68 ง,
หน้า 18-20) ดังนั้นผู้สอนที่เป็นกลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูยิ่งมีความ
ท้ า ทายในประสบการณ์ ร ู ป แบบใหม่ ข องกระบวนการผลิ ต ครู เพราะเป็ น
กระบวนการฝึกภาคปฏิบัติที่ช่วยเสริมสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้ที่มีความรัก ความ
ศรัทธาต่ออาชีพครู และมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ครูได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นที่พึงพอใจของหน่วยงานผู้ใช้ครู กระบวนการภาคปฏิบัติต่าง ๆ ที่
จะช่วยให้การผลิตครูที่มีคุณภาพที่พึงประสงค์ได้นั้น จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับ
ความร่ ว มมื อ และความช่ ว ยเหลื อ จากหน่ ว ยงานผู ้ ใ ช้ ค รู อ ย่ า งจริ ง จั ง เพราะ
หน่วยงานผู้ใช้ครูคือ สถานที่ฝึกปฏิบัติเป็นแหล่งต้นแบบที่ จะให้นักศึกษาครูได้
เรียนรู้จากสถานการณ์จริง ควบคู่กับการเรียนรู้ภาคปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยในทุก
ๆ ขั้นตอน (คู่มือฝึกปฏิบัติวิชาชีพครู 1, มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา) ซึ่งสอดคล้อง
กั บ Abdul Kadir, F. & Abdul Aziz A. (2021) ที ่ ไ ด้ น าเสนอว่ า การฝึ ก
ประสบการณ์ ว ิ ช าชี พ ครู เ ป็ น องค์ ป ระกอบพื ้ น ฐานและส าคั ญ ของโปรแกรม
การศึ ก ษาครู ที ่ ไ ม่ เ พี ย งแต่ จ ะให้ ป ระสบการณ์ โ ดยตรงแก่ น ั ก ศึ ก ษาที ่ ฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ แต่ยังเป็นโอกาสที่นักศึกษาจะนาทุกอย่างที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การศึกษาและเนื้อหาจากรายวิชาต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติจริง (Adeeb M. Jarrah,
2020)
นับตั้งแต่สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid19) เกิ ด ขึ ้ น ทั ่ ว โลกในต้ น ปี 2020 หลายประเทศเริ ่ ม มี ก ารศึ ก ษาออนไลน์
(Affouneh, S., Salha, S., & Khalif, Z.N., 2020) โรงเรียนและมหาวิทยาลัยปิด
เพื ่ อ ควบคุมการแพร่ก ระจายของไวรัส โคโรน่ า (Bozkurt, A. & Sharma, R.C.,
2020) ส่งผลให้มีการเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์
แทนการจัดการเรียนรู้แบบตัวต่อตัว รัฐบาลไทยก็ได้กาหนดให้มีการจัดการเรียน
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การสอนแบบออนไลน์แทนการเข้าชั้นเรียน โดยยึดหลัก “การมีเอกภาพด้ า น
นโยบาย และมีความหลากหลายในการปฏิบั ติ” เพื่อให้ผู้เรียนมีสมรรถนะ และมี
คุณภาพที่สอดคล้องตามหลักสูตรกาหนด โดยให้มีการแบ่งกลุ่มรายวิชา สลับเวลา
การเรียนรู้แบบ Online หรือ On Air เพื่อลดภาระการจัดห้องเรียนในสถานศึกษา
เนื่องจากสถานศึกษาหลายแห่งมีพื้นที่จากัดแต่มีจานวนนักเรียนมากไม่สามารถ
ขยายห้องเรียนออกไปได้ ส่วนกลุ่มรายวิชาที่มีความเข้มข้นทางวิชาการมาก จะไม่
สามารถใช้รูปแบบการเรียนการสอนดังกล่าวได้ จึงต้องมีการจัดการเรียนรู้แบบ
Onsite ในพื้นที่ที่มีความปลอดภัยและให้ผู้บริหารสถานศึกษามีอิสระในการจัด
การศึกษาเอง (คณะกรรมาธิการการศึกษา, 2563) รวมถึงการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพด้วย ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องสอนออนไลน์
ให้กับนักเรียนในช่วงของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (Abd Hadi Bunyamin M.,
et, al., 2021) ท าให้ น ั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ ว ิ ช าชี พ เกิ ดความกั ง วลที ่ ต้ อ ง
ปฏิบัติงานภาระงานในหน้าที ่ต่ าง ๆ ของการปฏิบัติการสอนตามระยะเวลาที่
หลั ก สู ต รก าหนดและตามมาตรฐานวิ ช าชี พ จึ ง จะท าให้ ก ระบวนการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพสมบูรณ์ ทางสาขาวิชาก็ต้องหาช่องใหม่และออกแบบการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์และรูปแบบการ
จัดการเรียนรู้ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูยัง
ประสบปัญหาในการบูรณาการทางเทคโนโลยีและการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
เนื่องจากขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีและสื่อดิจิทัล
(Ersin, Atay, & Mede, 2020) ประกอบกับครูพี่เลี้ยงยังไม่สามารถให้คาปรึกษา
ต่อนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชีพได้อย่างเต็มที่เพราะครูพี่เลี้ยงก็ยังอยู่ในขั้นตอน
การปรับตัวและการเรียนรู้การฝึกสอนออนไลน์เช่นกัน (Sepulveda-Escobar et
al., 2020) นอกจากนี้นักศึกษาฝึกประสบการณ์ต้องทุ่มเทกับการสอนอย่างจริงจัง
และต้องใช้เวลาในการเตรียมการสอนมากกว่าเดิม และจากผลจากการสัมมนา
ระหว่างฝึกประสบการวิชาชีพครูของนักศึกษาสาขาวิช าการสอนอิสลามศึกษา
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นักศึกษาได้สะท้อนปัญหาต่างๆ ในการปรับตัวภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปัญหาด้านการ
ปฏิ บ ั ติ ห น้ าที ่ ค รู ค ื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บ ั ติ ห น้ าที ่ ข องความเป็ น ครู ไ ด้ อ ย่ า งเต็ มที่
โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียนที่จาเป็นต้องมีการปรับเทคนิค
และวิธีการสอนให้เท่าทันกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในขณะเดียวกัน
นักเรียนบางคนก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนตามบริบทที่ทางโรงเรียนได้กาหนดไว้ รวมทั้งยัง
ขาดการมีส่วนร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนอีกด้วย ซึ่งถือเป็น ความท้าทายของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพในการจัดการเรียนรู้
ดังนั้น การช่วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สาขาวิชาการสอน
อิสลามศึกษาให้สามารถปรับตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (covid-19) ได้นั้น นับเป็นเรื่องที่คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาสงขลานค
ริทนร์ ให้ความส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกใน
เรื่องของโรคระบาด ท าให้บุคคลต้ องปรับตัวให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวส าหรับนักศึกษาที่ก าลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานศึกษาต่าง ๆ
เพื่อให้สามารถดาเนินชีวิตได้ตามปกติ ภายใต้การเอาชนะความกังวลเกี่ยวกับการ
ติดเชื้อ จากสภาพปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพดังกล่าว ประกอบกับที่ผ่านมาแม้จะมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการปรับตัว
ของนักศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid19) แต่ยังไม่มีการศึกษาการปรับตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชาชีพครู
ภายใต้ ส ถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื ้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (covid-19)
บทความวิ จ ั ย นี ้ จ ึ ง มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื ่ อ ศึ ก ษาการปรั บ ตั ว ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ
1) ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 3) ด้านความสัมพันธ์กบั
ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้ปรับจากมาตรฐานการปฏิบัติงานตามข้อบังคับคุรุ
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สภาว่า ด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 ผลการศึกษาจะเป็นแนวทาง
สาหรับนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และสถาบันพัฒนา
ครูสามารถนาไปออกแบบ วางแผนและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (Covid-19) ตลอดจนหน่วยงานระดับประเทศที่กาหนดมาตรฐานวิชาชีพครู

วัตถุประสงค์การวิจัย
วัตถุประสงค์
จัย บตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชา
เพืก่อารวิ
ศึกษาการปรั
การสอนอิสลามศึกษา ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า
2019 (Covid-19)

วิธีการศึกษา
รูปแบบการวิจัย
การวิ จั ยนี ้ เ ป็ น การวิ จั ยเชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative Research) ใช้ ก าร
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูล
หลักที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง คือ กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา
คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 ที่
ทาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปีการศึกษา 2563 และ 2564 เพื่อต้องการให้
เห็นถึงการปรับตัวของนั กศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
อิสลามศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(Covid-19)
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัย
พื้นที่ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนที่มีนักศึกษาสาขาวิชาการสอน
อิสลามศึกษากาลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทั้งในโรงเรียนรัฐและโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลามทั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง
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กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอน
อิสลามศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(Covid-19)
ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ผู้ให้ข้อมูลหลักในการวิจัย ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) กล่าวคือ นักศึกษาสาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะ
วิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 5 ที่ทา
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในปีการศึกษา 2563 และ 2564 จานวน 11 คน
ประกอบด้วยนักศึกษาที่ท าการฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพ จากพื้นที่ส ามจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้จานวน 5 คน จังหวัดภาคใต้ตอนล่างจานวน 4 คน กรุงเทพมหา
นคร จานวน 1 และจังหวัดเชียงใหม่จานวน 1 คน ซึ่งผู้ให้ข้อมูลหลักทั้ง 11 คนอยู่
ในการดูแลของอาจารย์นิเทศก์การสอนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้เกณฑ์การคัดเลือก
ผู้ให้ข้อมูลหลักจะต้องเป็นผู้ที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในโรงเรียนที่มีการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบ on line และ on hand
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ผู้วิจัยใช้ในการเก็บข้อมูลส าหรับการสัมภาษณ์เชิงลึก (InDepth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลหลักที่ต้องการสัมภาษณ์ได้แก่ แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง (Semi Structured Questions) โดยมีประเด็นหลัก 3 ประเด็น คือ 1)
ด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู 2) ด้านการจัดการเรียนรู้ และ 3) ด้านความสั มพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน ซึ่งผู้วิจัยได้มีวิธีการในการสร้างและพัฒนาแบบสัมภาษณ์จาก
มาตรฐานการปฏิบัติงานสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพครู ตามข้อบังคับคุรุสภาว่า ด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และวรรณกรรมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
หลังจากนั้นดาเนินการเก็บข้อมูลโดยการประสานงานติดต่อกับผู้ให้ข้อมูลหลักด้วย
การชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อได้เข้าใจตรงกันแล้วนัดวันลงพื้นที่สัมภาษณ์
ในประเด็นที่ศึกษา ซึ่งในการสัมภาษณ์เชิงลึกนั้นเป็นการพูดคุยแบบธรรมชาติ
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เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลหลักให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน แล้วผู้วิจัยทาการจดประเด็นการให้
ข้อมูลที่สาคัญ และบันทึกเสียงเพื่อนามาสรุปผลการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาตรวจสอบข้อมูลและ
ความครบถ้วนของข้อมูล ทาความเข้าใจความหมายของข้อมูลและทบทวนข้อมูล
ในแต่ละด้านอย่างรอบคอบ จากนั้นจึงอธิบาย สร้างข้อสรุป และตีความหมายของ
ผลหรือข้อค้นพบที่ได้จากข้อมูลด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
ที ่ ป รากฏในบทสั มภาษณ์ สนทนา หนั ง สื อ เอกสาร และงานวิ จั ยที่ เ กี ่ ยวข้อง
จากนั้นจึงได้มีการจัดหมวดหมู่ ตามประเด็น แล้วน าเสนอในรูปแบบรายงานเชิง
พรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis)

ผลการวิจัย
จากการศึ ก ษาการปรั บ ตั ว ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ ว ิ ช าชี พ ครู
สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่า 2019 (Covid-19) พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีความ
จาเป็นต้องมีการปรับตัวใน 3 ประเด็นหลัก กล่าวคือ 1) การปรับตัวด้านการปฏิบัติ
หน้าที่ครู 2) การปรับตัวด้านการจัดการเรียนรู้ 3) การปรับตัวด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน
1. การปรับตัวด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู
ผลจากการศึกษาการปรับตัวด้านการปฏิบัติหน้าที่ครูของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) พบ 4 ประเด็นได้แก่ 1) การ
มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู 2) การส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่
และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคล 3) การสร้างแรงบันดาลใจผู้เรียน
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ให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม และ 4) การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นพลเมืองดี ปรากฏ
ดังต่อไปนี้
การมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู พบว่า ภายใต้
สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (Covid-19)
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูยังมีการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครูในทุกๆ สถานการณ์ แม้จะมีความยากลาบากในช่วงแรกที่ต้องมีการ
ปรับตัวและปรับเปลี่ยนกระบวนการของการปฏิบัติหน้าที่ครูและการจัดการเรียนรู้
ให้เหมาะสมทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การปรับ
เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การปรับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การออกแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ การสื่อสารผ่านหน้าจอออนไลน์ไร้ซึ่งการ
โต้ตอบ การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลออนไลน์ ยิ่งไป
กว่านั้นนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต้องปรับตัวในการปฏิบัติตามมาตรการ
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กระทรวงศึกษาธิการ
ก าหนด โดยยึดหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และการ
ปรับตัวกับการสอนแบบ On hand ที่ทางโรงเรียนมีนโยบายให้ผู้ปกครองไปรับ
เอกสารสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทาให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไม่มีโอกาสเจอ
นักเรียนแบบตัวต่อตัว ความท้าทายของการปรับตัวที่ไม่ใช่เฉพาะครูและนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเท่านั้น แต่นักเรียนก็ต้องปรับเปลี่ยนไปพร้อม ๆ กันด้วย
สิ่งสาคัญของการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครูคือ เราจะไม่ถึง
ใครไว้ข้างหลังในการการจัดการเรียนรู้
การส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่ และยอมรับความแตกต่างของผู้เรียน
แต่ละบุคคล พบว่า นักเรียนแต่ละคนมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน บางคน
อาจเรียนรู้ได้เร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับวิธีการสอน นอกจากนี้ปัญหาหลักของการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์ที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่พร้อม หลาย
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ครอบครั ว ไม่ ไ ด้ ม ี อ ุ ป กรณ์ ค อมพิ ว เตอร์ เ พี ย งพอรองรั บ ส าหรั บ เด็ ก ทุ ก คนใน
ครอบครัว บางครอบครัวต้องแบ่งอุปกรณ์ ต้องแบ่งกันใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต
ตลอดจนผู้ปกครองบางคนขาดความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่
น ามาใช้ ส าหรั บ การจั ดการเรี ย นรู ้ อ อนไลน์ ดั ง นั ้ น การจั ดการเรี ยนรู ้ จ ึ ง ต้ อ ง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ซึ่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้พยายามวิเคราะห์
ความต้องการของผู้เรียน เพื่อออกแบบเนื้อหาการเรียนรู้ การหากิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม ใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ เลือกเครื่องมือการ
สอนที่เหมาะสม มีการสรุปบทเรียนและให้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ตลอดจนการ
สะท้อนบทเรียนและการเรียนออนไลน์ในภาพรวม 2 หรือ 3 สัปดาห์ต่อหนึ่งครั้ง
การสร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม
พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต้องปรับตัวอย่างมากกับการสร้างแรง
บันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้และผู้สร้างนวัตกรรมภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เช่น การเตรียมสื่อการสอน
ออนไลน์ ท ี ่ ก ระตุ ้ น และดึ ง ดู ดความสนใจให้ น ั ก เรี ยนสนใจในบทเรี ยน ใช้ ก าร
เสริมแรงในรูปแบบที่หลากหลาย มีการสะท้อนผลการเรียนรู้ในบางคาบ ตลอดจน
การซักถามเกี่ยวกับปัญหาการเรียนและประเด็นทั่ว ๆ ไป ทั้ งในชั้นเรียนออนไลน์
และนอกชั้นเรียนเป็นรายบุคคล เพื่อต้องการให้เห็นแรงบันดาลใจที่แท้หจริงของ
นักเรียนในแต่ละคน นอกจากนี้จากการสะท้อนของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูยังได้มีการเสริมแรงด้วยวาจา และการสื่อสารเพื่อเกิดการกระตุ้นในการ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
การพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มี
คุณธรรมจริยธรรม และเป็นพลเมืองดี พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ครูต้องปรับตัวมากทั้งในด้านรูปแบบการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ เทคนิคและวิธีการ
จัดการเรียนรู้ และการสื่อสารออนไลน์ การปรับตัวให้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้และค้นคว้า
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หาความรู้เพิ่มเติมอย่างกระตือรือร้น เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ความต้องการของผูเ้ รียน ตลอดจนพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการ
จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนประเด็นการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรมจริยธรรม และการเป็นพลเมืองที่ดีไม่ได้ประเด็นที่ท้าทายหรือไม่มีปัญหา
ในการปรับตัว เพราะนักศึกษาได้นาหลักคุณธรรมจริยธรรมอิสลามไปใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของความเป็นครูอย่างครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน
การปรับตัวด้านการปฏิบัติหน้าที่ครูภายใต้สถานการณ์แพร่ ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ที่ต่างคนต่างพยายามปรับตัวเข้าหา
เทคโนโลยี ใ นการจั ด การเรี ย นรู ้ แม้ จ ะมี ค วามท้ า ทายมาก แต่ น ั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูยังคงปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียน
ด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู ประพฤติตนเป็ นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม
และเป็นพลเมืองที่ดี มีการปรับปรุงและเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
มีการส่งเสริมการเรียนรู้ เอาใจใส่ ตลอดจนยอมรับและจัดการกับความแตกต่าง
ของผู้เรียนแต่ละบุคคลตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจได้เป็นอย่างดี
2. การปรับตัวด้านการจัดการเรียนรู้
ผลจากการศึกษาการปรับ ตัว ด้ านการจั ดการเรี ยนรู้ของนักศึก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) พบ 5 ประเด็น ได้แก่ 1) การจัดทาแผนการจัดการ
เรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ
และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ 2) การดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา
และรายงานผลการพั ฒนาผู ้เรียนเป็ นรายบุคคลอย่า งเป็นระบบ 3) การสร้าง
นวัตกรรม สื่อ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน
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4) การท างานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ และ 5) การวัดและการประเมินผลการ
เรียนรู้ ดังต่อไปนี้
การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนา
ผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจ และการจัดกิจกรรมเพื่ อสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้ พบว่า นักศึกษาไม่สามารถทาได้เต็มรูปแบบเหมือนในสถานการณ์ปกติ
เพราะมีการลดเนื้อหาและเวลาเรียน ประกอบกับตารางการจัดการเรียนรู้ก็มีการ
เปลี่ยนแปลงบ่อยตามบริบทของโรงเรียนและสถานการณ์ความรุนแรงของการแพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (Covid-19) จึ ง ต้ อ งท าแผนการ
จัดการเรียรู้แบบย่อเลือกเฉพาะเนื้อหาหรือประเด็นสาคัญที่นักเรียนจาเป็นต้องรู้
แต่รูปแบบและวิธีการด าเนินการจัดการเรียนรู้ยังคงเป็นไปตามมาตรฐานของ
หลักสูตร แม้จะมีการปรับเปลี่ยนในรายละเอียดก็ตาม
การปรับตัวด้านการจัดการเรียนรู้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไม่
เคยเจอและไม่เคยมีประสบการณ์การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ ทาให้นักศึกษา
ต้องปรับตัวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ได้แก่ ปัญหาความเสถียรของ
สัญญาณอินเตอร์เน็ต ความพร้อมของอุปกรณ์ การขาดความรู้และทักษะการใช้
เทคโนโลยีส าหรับการเรียนรู้ออนไลน์ ความกังวลเกี่ยวกับเนื้อหาที่จะสอน การ
ออกแบบสื ่ อ ที ่ เ หมาะสมกั บ การจั ดการเรี ยนรู ้ อ อนไลน์ หรื อ แม้ แ ต่ ก ารสร้ า ง
บรรยากาศในห้องเรียนออนไลน์ที่ต้องกระตุ้นและดึงดูดความสนใจในบทเรียน ทา
ให้ต้องมีการปรับตัวมากในระยะแรกและต้องปรับตัวอย่างทันท่วงที ประกอบกับ
ครูพี่เลี้ยงบางท่านที่ไม่สามารถเป็นที่ปรึกษาและให้คาแนะนาเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่าง
ละเอียดได้ เพราะครูพี่เลี้ยงเองก็อยู่ในสถานการณ์ที่ต้องปรับตัวใหม่และเรียนรู้วิถี
ใหม่ของการจัดการเรียนรู้ออนไลน์เช่นเดียวกัน
ยิง่ ไปกว่านั้น พบว่ายังมีความกังวลกับเนื้อหาที่สอน เพราะหากเกิดความ
ผิดพลาดนักศึกษาอาจจะโดนตาหนิหรือโต้แย้งได้ นักศึกษาจึงต้องใช้เวลาในการ
เตรียมตัวสอนมากกว่าปกติ สิ่งนี้เป็นประสบการณ์ใหม่และเป็นการปรับตัวที่ท้า
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ทาย เพราะไม่ใช่แค่การจัดการเรียนรู้สาหรับนักเรียนเท่านั้น แต่เป็นการจัดการเรีย
รู้ที่ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมกับเด็กนักเรียนในชั้นเรียนด้วย
การดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา และรายงานผลการพัฒนาผู ้เรีย นเป็ น
รายบุคคลอย่างเป็นระบบ พบว่า นักเรียนแต่ละคนมีภูมิหลังที่แตกต่างกัน สถานะ
ที่แตกต่างกัน และความสนใจที่แตกต่างกัน ความท้าทายของนักศึกษาคือ การ
จัดการให้สามารถตอบสนองกับความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล เช่น เด็ก
บางคนมี ความสนใจในการเรียน มี ค วามรับผิ ดชอบ เข้ า เรี ยนและส่งงานครบ
ในขณะที่บางคนไม่สนใจเรียน ขาดความรับผิดชอบ ไม่ค่อยเข้าเรียนและส่งงานไม่
ครบ เป็นต้น วิธีการในการรับมือกับการปรับตัวกับประเด็นนี้คือ พยายามท า
ความรู้จักเด็กหรือศึกษาเป็นรายบุคคลโดยการติดต่อและหาข้อมูลนักเรียนผ่านครู
พี่เลี้ยง ครูประจ าชั้นหรือครูที ่ปรึกษา และติดต่อพูดคุ ยและปรึก ษาหารื อ กั บ
ผู้ปกครองโดยตรง เพื่อดูแล ช่วยเหลือและพัฒนาเด็กทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลา
เรียนอย่างเป็นระบบ
การสร้างนวัตกรรม สื่อ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้ของผู้เรียน พบว่า การจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนภายใต้สถานการณ์โค
วิด-19 ส่วนใหญ่ใช้วิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ สอนผ่านคลิปวิดีโอ ใช้
เกมและสื่อออนไลน์อื่น ๆ เน้นให้นักเรียนท าใบงานและแบบฝึกหัดผ่านระบบ
ออนไลน์ ซึ่งนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
และเทคนิควิธีในการจัดการเรียนรูปแบบใหม่ พยายามหาสื่อ สร้างนวัตกรรม และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างหลากหลายให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของ
ผู ้ เ รี ยนตามบริ บ ทสภาพแวดล้ อ ม พยายามสร้ างแรงจู ง ใจภายในและกระตุ้ น
นักเรียนในการเรียนผ่านวิดีโอและสื่อออนไลน์อื่น ๆ
การท างานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิ ช าชี พ ครู ไ ม่ ม ี ค วามท้ าทายในการปรั บ ตั ว ประเด็ น การท างานเป็ น ที ม อย่ า ง
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สร้างสรรค์ เพราะการจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มีความจาเป็นต้องทางานเป็นทีม สร้างสรรค์
ผลงานในการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อที่หลากหลายผ่านแอปพริเคชั่นต่าง ๆ เพื่อดึง
ดูความสนใจของผู้เรียน และร่วมกันออกแบบกิจกรรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพในการ
จัดการเรียนรู้ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถทางานร่วมกับครูพี่
เลี้ยงและบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้มีนักศึกษาบางโรงเรียนได้ช่วยเหลือ
และอ านวยความสะดวกแก่ครูพี่เลี้ยงที่อาวุโสกว่าที่ขาดความรู้และทักษะการใช้
อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์
การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ พบว่า ในช่วงแรกนักศึกษายังขาด
ความรู้และทักษะในการประเมินผลออนไลน์ แต่ในช่วงต่อมานักศึกษาพยายาม
ศึ ก ษา ค้ น คว้ าหาวิ ธี การและเครื ่ อ งมื อ ส าหรั บ การวั ดและประเมิ นผ่ า นระบบ
ออนไลน์โดยใช้สื่อต่าง ๆ เข้ามาช่วยด้วย เช่น google form และ quizizz ทาให้
จานวนนักเรียนที่ส่งใบงาน แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบเพิ่มมากขึ้น แต่ใช้เวลาใน
การทางานหรือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ที่ครูมอบหมายน้อยลง และนักเรียนก็มีความ
สนุกสนาน ผลลัพธ์คือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถใช้วิธีการและ
เครื่องมือการวัดและประเมินผลในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น มีการทดสอบการ
อ่านและทักษะอื่น ๆ การให้นักเรียนแสดงหรือปฏิบัติ การประเมินแบบฝึกหัด และ
การทดสอบเพื ่ อ วั ด ความรู ้ ค วามเข้ า ใจ เป็ น ต้ น อย่ า งไรก็ ต าม นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูเน้นย้าว่ามีความท้าทายเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล
ออนไลน์ เพราะไม่แน่ใจว่าวิธีการดังกล่าวจะสามารถประเมินผลได้ว่านักเรียนมี
ความรู้ความเข้าใจ อย่างแท้จริง สามารถปฏิบัติได้หรือมีทักษะในการท างานที่
ได้รับมอบหมายด้วยตนเองหรือไม่ หรือได้รับความช่วยเหลือ จากผู้ปกครองหรือ
จากสมาชิกในครอบครัว นอกจากนี้นักศึกษายังมีความกังวลว่า หากเป็ นข้อสอบ
แบบอั ตนัยก็ ไม่แ น่ ใจว่ าจะมีก ารทุ จริ ตกั นหรื อไม่ ถึ ง แม้ ว ่า สื ่อ ออนไลน์แ ต่ละ
ประเภทจะมีมาตรการป้องกันการทุจริตอยู่แล้วก็ตาม
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3. การปรับตัวด้านความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชน
ผลจากการศึกษาการปรับตัวด้านความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชน
ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษาภายใต้
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) พบ 2
ประเด็น ได้แก่ 1) การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา และแก้ปัญหาผู้เรียนให้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 2) การสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง และการศึกษา เข้าถึง
บริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม
รายละเอียดดังนี้
การร่ ว มมื อ กับ ผู้ ป กครองในการพั ฒนา และแก้ ป ั ญหาผู้ เ รี ย นให้มี
คุ ณ ลั กษณะที ่ พึ งประสงค์ พบว่ า ผู ้ ป กครองนั กเรียนให้ค วามร่ วมมื อกับทาง
โรงเรียนและครูเป็นอย่างดี แม้ว่าผู้ปกครองบางคนไม่มีเวลาดูแลและจัดการเรียน
การสอนแก่ ล ู ก จึ ง ท าให้ ก ารส่ ง บ้ านหรื อ งานของลู ก ๆ มี ค วามล่ า ช้ า บ้ า ง แต่
ผู้ปกครองเหล่านั้นได้พยายามทาอย่างเต็มที่ที่จะช่วยเหลือให้ลูก ๆ ได้ส่งการบ้าน
หรืองานย้อนหลัง ดังนั้น จึงมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองโดยการ
สร้างไลน์กลุ่ม เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อและประสานกับผู้ปกครองสาหรับการ
ติ ดตามการเรียน การท างานและภาระงานของลูก ๆ ที ่ ค รู มอบหมาย ซึ ่ ง โดย
ภาพรวมการปรั บ ตั ว ของนั ก ศึ ก ษาฝึ ก ประสบการณ์ ว ิ ช าชี พ ครู ก ั บ การสร้ า ง
ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวกับชุมชนแทบไม่ค่อยมีปัญหาหรือมีความท้าทาย
มากนัก เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองนักเรียนถือเป็นปัจจัยหนึ่งของบริ
บทโรงเรียนที่ช่วยเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ คอยผลักดันและสนับสนุนในทุก
กิจกรรมและมาตรการต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้กาหนดไว้
การศึกษา เข้าถึงบริบทของชุมชน และสามารถอยู่ร่วมกันบนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม
พบว่า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีข้อจากัดในการปรับตัวกับผู้ปกครอง
นั ก เรี ยน เช่ น การไม่ ร ู ้ จั ก หน้ าตาของผู ้ ป กครองนั ก เรี ยน ท าให้ น ั ก ศึ ก ษาฝึ ก
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ประสบการณ์วิชาชีพครูไม่สามารถจ าผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละคนได้ และ
ผู้ปกครองก็จานักศึกษาไม่ได้ด้วยเช่นกัน ผู้ปกครองบางคนไม่ได้เข้าถึงเทคโนโลยี
หรือมีแต่ไม่สามารถใช้งานได้จึงเป็นปัญหาในการติดต่อสื่อสารเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
นักเรียน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการใช้โปรแกรมต่าง ๆ ที่ผ่านมาโรงเรียนและ
ครูได้พยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เช่น การคัดแยกกลุ่มเด็ก
นักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้านเทคโนโลยี แล้วให้ครูเข้าไปชี้แจงกับผู้ปกครอง หรือ
การพูดคุย ผ่าน Line กลุ่มนักเรียนและผู้ปกครอง ดังที่ผู้ให้ข้อมูลสะท้อนว่า
นอกจากนี้ ด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพที่ต้องออกฝึกประสบการณ์นอกสถานที่เกิดความไม่คุ้นเคยหรือไม่มีความ
เข้าใจเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมดีพอจากชุมชนอื่น ส่งผลต่อการสอน
เนื้อหาและทักษะการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมหรือความเชื่ อของชุมชน
นั้น เช่น เรื่องสานักคิดหรือมัซฮับที่แตกต่างกัน ดังนั้นความท้าทายในประเด็นนี้คือ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต้องศึกษาและทาความเข้าใจบริบทของชุมชน
อย่างละเอียดก่อนจะลงพื้นที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อให้สามารถจัดการ
เรียนรู้ได้อย่างถูกต้องบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรม
ฉะนั้น การปรับตัวด้านที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัว เช่น การปฏิบัติ
หน้าที่ครูและการปฏิบัติด้านการจัดการเรียนรู ้ของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูสามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็ว แต่การปรับตัวในด้านความสัมพันธ์กับ
ผู้ปกครองและชุมชน ถ้าเป็นกรณีในช่วงปกติสามารถปรับตัวได้เป็นอย่างดี แต่ใน
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ไม่สามารถ
สร้างความสัมพันธ์ในแบบปกติ เนื่องจากโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ก็ไม่สามารถ
ดาเนินการได้ การสร้างความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชนท าได้โดยผ่ านสื่อ
ออนไลน์
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อภิปรายผลการวิจัย
ตามทฤษฎีการปรับตัวของ Rogers (1967) อธิบายว่า บุคคลที่ปรับตัว
ได้จะเป็นตัวของตัวเอง เข้าใจ ยอมรับตนเองและผู้อื ่น รวมทั้งสามารถรั บ รู้
ประสบการณ์ต่าง ๆ ตามความเป็นจริง และสามารถนาประสบการณ์นั้นมาปรับ
ให้เข้ากับโครงสร้างหรือบุคลิกลักษณะของตนเองอย่างไม่ขัดแย้งหรือบิดเบือน
พร้อมทั้งรับรู้ความคิดเกี่ยวกับตนเองในเชิงบวก ซึ่งการปรับตัวของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) พบว่ามีประเด็นการ
อภิปรายผล 3 ด้านกล่าวคือ
การปรับตัวด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู ผลการศึกษาการปรับตัวด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่ครูของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายใต้สถานการณ์แพร่
ระบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (Covid-19) พบว่ า นั ก ศึ ก ษาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีการมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณความเป็นครู คือ
การมีใจรักและศรัทธาในวิชาชีพ เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ เสียสละ มีความอดทน
และความทุ่มเทอย่างบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติหน้าที่ครูในทุก ๆ สถานการณ์แม้จะมี
ความยากล าบากแค่ไหนก็ตาม ซึ่งสอดคล้องกับ นิเลาะ แวอุเซ็ง (2559) กล่าวว่า
ผู้สอนที่ดีควรรักในความเป็นวิชาชีพและที่สาคัญยิ่งจะต้องมี ความศรัทธาและจิต
วิญญาณในความเป็นครู ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่สาคัญยิ่งที่มีผลต่อความรับผิดชอบ
และความทุ่มเทอย่างบริสุทธิ์ใจในการสอน ทั้งการปรับเทคนิคและวิธีการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์ การปรับทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบการจัดการ
เรียนรู้ออนไลน์ การสื่อสารผ่านหน้าจอออนไลน์ไร้ซึ่งการโต้ตอบ การพัฒนาและสื่อ
การเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลออนไลน์ และการปรับตัวกับการสอนแบบ
On hand ในขณะที่ Colemen & Hammen (1981) ที่ชี้ให้เห็นว่า การปรับตัว
เป็นความสามารถของบุคคลในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง บูรณาการ ความคิด
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ความรู้สึก การกระทาให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในทางบวกโดยอาศัยการตระหนักรู้
ในตนเองและสิ่งแวดล้อม
ส่วนการปรับตัวในการปฏิบัติหน้าที่ครูด้วยการส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่
และยอมรับ ความแตกต่ างของผู้ เรี ยนแต่ ละบุ คคล นั ก ศึ กษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครูมีความท้าทาย ได้แก่ การปรับตั วกับรูปแบบการเรียนรู้ของนักเรียนที่
แตกต่างกัน การปรับตัวกับปัญหาการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ที่นักเรียนไม่มี
ความพร้อมด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ตลอดจน
ปัญหานักเรียนและผู้ปกครองบางคนขาดความรู้และทักษะเกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศที่นามาใช้สาหรับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ ซึ่ง สอดคล้องกับ Supani
Thasosut (2561) ที่นาเสนอ 8 วิธีสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์
ที่ดี ได้แก่ 1) ก าหนดแนวทางที่ชัดเจน 2) ออกแบบการสอนที่น่าสนใจ 3) เลือก
เครื่องมือการสอนที่เหมาะสม 4) กระตุ้นให้นักเรียนทางานร่วมกันแบบออนไลน์ 5)
ใช้ประโยชน์จากการทางานทั้งแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว 6) ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ 7) มี
การปิดการสอน 8) ให้นักเรียน Feedback
สาหรับการปรับตัวในประเด็นการสร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่
เรียนรู้ และผู้สร้างนวัตกรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต้องปรับตัวอย่าง
มากในการสร้างแรงจูงใจภายในและกระตุ้นให้นักเรียนเกิดความสนุก มีความสนใจ
จดจ่อ และมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยความเต็มใจ ความมุ่งมั่น
พยายาม และมี ค วามสุ ข ในการเรี ยนรู ้ ซึ ่ ง น าไปสู ่ ผ ลลั พ ธ์ ข องการเรี ยนรู ้ เพื่ อ
เสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ด้วยการเตรียมสื่อออนไลน์ ที่กระตุ้นและดึงดูด
ความสนใจของนักเรียน สอดคล้องกับ วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล (2563)
ได้ น าเสนอว่ า การออกแบบการเรี ย นรู ้ ใ น New Normal ด้ ว ยการวิ เ คราะห์
Passion ของผู้เรียนเป็นรายคน วิเคราะห์สาระและกิจกรรมการเรียนรู้ วิเคราะห์
Platform และวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน เตรียมทรัพยากรการเรี ยนรู้
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ส าหรับการเรียนรู้ในแต่ละ Platform และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในลักษณะเปิด
พื้นที่ เปิดโอกาสการเรียนรู้ทั้ง การออกแบบวิธีการเรียนรู้ การประเมินตนเอง การ
ใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้
ส่ ว นการปรั บ ตั ว ของนั ก ศึ ก ษาในการพั ฒ นาตนเองให้ ม ี ค วามรอบรู้
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นพลเมืองดี นักศึกษา
ฝึ ก ประสบการณ์ วิช าชีพ ครู ต้องปรั บตัวมากทั ้ งด้ านรู ปแบบการจั ดการเรียนรู้
ออนไลน์ เทคนิคและวิธีการจัดการเรียนรู้ การสื่อสารออนไลน์ และการปรับตัวกับ
ครูพี่เลี้ยง การปรับตัวให้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้และค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมอย่าง
กระตือรือร้น เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา พัฒนาความรู้ใหม่ ๆ
เทคนิควิธีการสอนใหม่ ๆ ในการจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้เรียน ตลอดจนพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยดิจิทัลสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
อย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างหลากหลายตามบริบทสภาพแวดล้อม สอดคล้องกับ
เจริญ ภูวิ จิตร (2564) ที่เสนอว่า ครูผู้สอนในฐานะผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่
นักเรียนต่างก็มีการปรับตัว และเตรียมทักษะเพื่อรับมือกับแนวทางการจัดการ
เรียนรู้แบบใหม่อย่างทันท่วงที พร้อมรับกับสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อาจ
เกิดขึ้นได้อยู่เสมอ
การปรับตัวด้านการจัดการเรียนรู้ นักศึกษาฝึก ประสบการณ์สอนมี
ความท้าทายอย่างมาก เนื่องจากไม่สามารถทาได้เต็มรูปแบบเหมือนในสถานการณ์
ปกติ เพราะมีการลดเนื้อหาและเวลาเรียน ประกอบกับตารางการจัดการเรียนรู้ก็มี
การเปลี่ยนแปลงบ่อยตามบริบทของโรงเรียนและสถานการณ์ความรุนแรงของการ
แพร่ ร ะบาดของโรคติ ดเชื ้ อ ไวรั ส โคโรน่ า 2019 (Covid-19) ดั ง นั ้ น การจั ดท า
แผนการเรียนรู้จึงต้องเป็นท าแบบย่อเลือกเฉพาะเนื้อหาหรือประเด็นส าคัญที่
นักเรียนจาเป็นต้องรู้เท่านั้น แต่รูปแบบและวิธีการดาเนินการจัดการเรียนรู้ยังคง
เป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร ทั้งในเรื่องของกระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้
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สื ่ อ และการวั ดและประเมิ นผล แม้ จะมี การปรั บเปลี่ ยนในรายละเอียดก็ตาม
สอดคล้องกับ สุวรรณี หลังปูเต๊ะ และมูฮาหมัดราพีร์ มะเก็ง (2564) ที่ศึกษาเรื่อง
แนวโน้มการจัดการการศึกษาอิสลามขั้นพื้นฐานในจังหวัดชายแดนภาคใต้หลัง
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และได้
เสนอถึงแนวทางด้านการจัดการเรียนรู้ที่ครูจาเป็นต้องมีการอบรม โดยเน้นการ
พัฒนาอบรมครูที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาอิสลามทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ทัศนคติ ด้านความรู้และด้านทักษะ
ยิ่งไปกว่านั้น นักเรียนแต่ละคนมีภูมิหลังของครอบครัวที่แตกต่างกัน
สถานะที่แตกต่างกัน ดังนั้นความท้าทายของนักศึกษาคือ วิธีการจัดการให้สามารถ
ตอบสนองกับความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล วิธีการในการรับมือสาหรับ
การปรับตัวในประเด็นนี้คือ นักศึกษาพยายามท าความรู้จักเด็กหรือศึกษาเป็น
รายบุคคลโดยการติดต่อและหาข้อมูลนักเรียนผ่านครูพี่เลี้ยง ครูประจาชั้นหรือครูที่
ปรึ ก ษา และติ ด ต่ อ พู ด คุ ย และปรึ ก ษาหารื อ กั บ ผู ้ ป กครองโดยตรง เพื ่ อ ดู แ ล
ช่วยเหลือและพัฒนาเด็กทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนอย่างเป็นระบบตาม
บริบทสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันดังกล่าว ส่วนด้านการเรียน ครูประจ าวิชา
ติดตามการมาเรียนและการเข้าเรี ยนแต่ละวิชา พร้อมทั้งการติดตามการเรียนด้วย
ระบบออนไลน์เกี่ยวกับความพร้อมในการใช้อุปกรณ์และระบบการเรียนการสอน
นอกจากนั้น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ครูยังต้องปรับตัวในประเด็นการสร้ า ง
นวัตกรรม สื่อ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างหลากหลายให้เกิดประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การปรับเปลี่ยนรูปแบบและเทคนิควิธีในการจัดการเรียน
รูปแบบใหม่ พยายามพัฒนาสื่อ สร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิด
ประโยชน์ ต่ อ การเรี ยนรู ้ ข องผู ้ เ รี ยนตามบริ บ ทสภาพแวดล้ อ ม พยายามสร้ า ง
แรงจูงใจภายในและกระตุ้นให้นักเรียนในการเรียนผ่านวิดีโอและสื่อออนไลน์อื่น ๆ
สอดคล้องกับ วิทยา วาโย และคณะ (2563) ได้น าเสนอว่า ควรออกแบบสื่อการ
เรียนการสอนที่มีความทันสมัยหลากหลาย และเข้าใจง่าย เช่น รูปภาพ วิดีโอคลิป
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การ์ตูนแอนิเมชัน ข้อความกราฟิก เสียงพูด ดนตรีประกอบ เพื่อกระตุ้นความสนใจ
รวมทั้งสื่อที่ใช้ควรมีก ารเชื่อมโยงกับเนื้อหาเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น โดยเฉพาะอาจ
เลือกใช้สื่อที่มีอิทธิพลต่อผู้เรียน เช่น ข่าวสารสถานการณ์เด่น เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ เป็นต้น
สาหรับการปรับตัวในประเด็นการทางานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ พบว่า
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูสามารถทางานร่วมกับครูพี่เลี้ยงและบุคคลอื่น
ได้เป็นอย่างดี และมีนักศึกษาบางคนที่ได้ช่วยเหลือและอานวยความสะดวกแก่ครูพี่
เลี้ยงที่อาวุโสกว่าแต่ขาดความรู้และทักษะการใช้อุปกรณ์และสื่อสาหรับการจัดการ
เรียนรู้แบบออนไลน์อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น การจัดการเรียนรู้ภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) มีความจ าเป็นต้อง
ท างานเป็นทีมอย่างสร้างสรรค์ในการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อที่หลากหลายผ่าน
แอปพริเคชั่น ต่าง ๆ เพื่อดึงดูความสนใจของผู้เรียน และร่วมกันออกแบบ
กิจกรรม เพื่อพัฒนาวิชาชีพในการจัดการเรียนรู้ ดังที่ เจริญ ภูวิจิตร (2564) ได้
เสนอแนะว่า การจัดการเรียนรู้ทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัลควร
ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ช่วยสอนและขอความช่วยเหลือจากทีมสนับสนุน เพื่อเป็นกาลัง
ส าคัญในการท าให้การเรียนการสอนราบรื่นมากยิ่งขึ้น ส าหรับการปรับตัวของ
นักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพครูในประเด็นสุดท้ายแต่ไม่ได้มีความสาคัญน้อยไป
กว่าประเด็นอื่น ๆ คือ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ โดยในช่วงแรกคือ
นั ก ศึ ก ษายั ง ขาดความรู ้ และทั กษะในการประเมิ น ผลการเรียนรู ้ อ อนไลน์ แต่
นักศึกษาพยามยามศึกษา ค้นคว้าหาวิธีการและเครื่องมื อส าหรับการวั ดและ
ประเมินผ่านระบบออนไลน์โดยใช้สื่อต่าง ๆ เข้ามาช่วยด้วย เช่น google form
และ quizizz เป็นต้น และมีการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ออนไลน์ด้วยวิธีการที่
หลากหลาย เช่น การทดสอบการอ่านและทักษะอื่น ๆ การให้นักเรียนแสดงหรือ
ปฏิบัติ การประเมินแบบฝึกหัด และการทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจ เป็นต้น
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การปรับตัวด้านความสัมพันธ์กับครอบครัวและชุมชน พบว่า นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูมีการปรับตัวน้อยในประเด็นการสร้างความร่วมมือเพื่อ
พัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ภายใต้สถานการณ์วิกฤต
ของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) แม้ว่ามีการ
ติดต่อและประสานกับผู้ปกครองเกี่ยวกับ การพัฒนาและแก้ปัญหาผู้เรียนมากกว่า
ในสถานการณ์ปกติก็ตาม เนื่องจากผู้ปกครองให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนและ
ครูเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ปกครองบางคนที่ไม่มีเวลาดูแลและจัดการเรียน
การสอนแก่ลูก อาจทาให้การส่งการบ้านหรืองานของลูก ๆ มีความล่าช้าบ้าง แต่
ผู้ปกครองเหล่านั้นได้พยายามทาอย่างเต็มที่ที่จะช่วยให้ลูก ๆ ได้ส่งการบ้านหรือ
งานย้อนหลัง ดังนั้นจึงมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครองโดยการสร้าง
ไลน์กลุ่ม เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อและประสานกับผู้ปกครองส าหรับการ
ติดตามการเรียน การทางานและภาระงานของลูก ๆ ที่ครูมอบหมาย สอดคล้องกับ
มนธิชา ทองหัตถา (2564) ที่ชี้ให้เห็นว่า ปัญหาที่ครูพบในการจัดการเรียนรู้แบบ
ออนไลน์ ค ื อ ปั ญ หาด้ านอุ ป กรณ์ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ สั ญ ญาณอิ น เทอร์ เ น็ ต และ
โปรแกรมที ่ใช้ส าหรับการเรี ยนแบบออนไลน์ถู กพบมากที ่ส ุ ด ปั ญ หาทางด้าน
การเงิน ปัญหาด้านพฤติกรรมของนั กเรียน เช่น การบริหารจัดการเวลาและความ
รับผิดชอบต่อตนเองของนักเรียน นอกจากนั้นปัญหาด้านครอบครัว ยังท าให้
นักเรียนบางส่วนต้องทางานเพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวขณะอยู่บ้าน
อย่างไรก็ตาม การปรับตัวในประเด็นการเข้าถึงบริบทของชุมชน และ
สามารถอยู ่ ร ่ ว มกั น บนพื ้ น ฐานความแตกต่ า งทางวั ฒ นธรรมนั ้ น ท่ า มกลาง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ า 2019 (Covid-19) มี
ข้อจากัดในเรื่องการปรับเข้ากับผู้ปกครองนักเรียน เช่น การไม่รู้จักหน้าตาของ
ผู้ปกครองเด็กนักเรียน ทาให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูไม่สามารถจา
ผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละคนได้ และผู้ปกครองก็จานักศึกษาไม่ได้ด้วยเดียวกัน
ผู้ปกครองบางคนไม่ได้เข้าถึงเทคโนโลยี หรือมีแต่ไม่สามารถใช้งานได้จึงเป็นปัญหา
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ในการติดต่อสื่อสารเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับการเรียนรู้ออนไลน์เพราะผู้ปกครองบางส่วนยังขาด
ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เลยทาให้ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชั่น
หรือโปรแกรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย ที่ผ่านมาโรงเรียนและครูได้พยายามหา
แนวทางแก้ไขปัญหา เช่น การคัดแยกกลุ่มเด็กนักเรียนที่ไม่มีความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี แล้วให้ครูเข้ าไปชี้แจงกับผู้ปกครอง หรือการพูดคุย ผ่าน Line กลุ่ม
นักเรียนและผู้ปกครอง สอดคล้องกับ ปิยะวรรณ ปานโต (2563) ที่ชี้ว่า การ
จัดการเรียนการสอนของไทยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) มีข้อจากัดต่อเด็กนักเรียน/นักศึกษาในทุกระดับ
ที่ครอบครัวมีฐานะยากจนไม่มีรายได้เพียงพอที่จะสนับสนุนอุปกรณ์สื่อการเรียน
การสอนของบุตรหลานเพิ่มเติมได้ หรืออยู่ในบางพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญ
ยิ่งไปกว่านั้นการฝึกปฏิบัติการสอนออนไลน์ทาให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ครูต้องคานึงถึงสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมที่ล้อมรอบนักเรียนในแต่ละ
ครอบครัว ตลอดจนผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ซึ่งทาให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูมีความเห็นอกเห็นใจนักเรี ยนมากขึ้น และเมื่อเตรียมและ
น าเสนอบทเรียนก็จะพิจารณาถึงภูมิหลังของนักเรียนเป็นส าคัญ (SepulvedaEscobar et.al., 2020)

สรุปผลการวิจัย
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
นั้นท าให้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูต้องปรับตัว ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งการปรับตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19 พบว่ามี 3 ประเด็นกล่าวคือ 1) การ
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ปรับตัวด้านการปฏิบัติหน้าที่ครู เพื่อความมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนด้วยจิตวิญญาณ
ความเป็นครูอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมการเรียน เอาใจใส่ และยอมรับความ
แตกต่ างของผู ้ เ รี ยนแต่ ล ะบุ ค คล ประพฤติ ตนเป็ น แบบอย่ า งที ่ ดี มี ค ุ ณ ธรรม
จริยธรรม และเป็นพลเมืองที่ดี ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาตนเองให้มีความรอบ
รู้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อ สร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนให้เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และ
ผู้สร้างนวัตกรรม 2) การปรับตัวด้านการจัดการเรียนรู้ มีข้อท้าทายอย่างมากทั้ง
การจัดทาแผนการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมเพื่อสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ การดูแล ช่วยเหลือ พัฒนา และรายงานผลการพัฒนาผู้เรียน
เป็นรายบุคคลอย่างเป็นระบบ การเตรียมสื่อ การสร้างนวัตกรรม และประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน การท างานเป็นทีมอย่าง
สร้างสรรค์ และการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ สิ่งเหล่านี้เป็นเทคนิคใหม่ที่
ต้องเรียนรู้และต้องมีการปรับตัวอย่างทันท่วงที และหาวิธีการอย่างรวดเร็ว เพื่อ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และ 3) การปรับตัวด้านความสัมพันธ์ กับ
ครอบครัวและชุมชน ได้แก่ การร่วมมือกับผู้ปกครองในการพัฒนา และแก้ปัญหา
ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ในช่วงสถานการณ์วิกฤตที่ผ่านมาผู้ปกครอง
ของนักเรียนได้ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนและครูอย่างดี แม้บางครอบครัวไม่มี
เวลาดูแลลูก จึงอาจจะมีความล่าช้าในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้
ของลูก ซึ่งเป็นปัญหาที่ ครูพบบ่อยในการเรียนรู้ออนไลน์ คือข้อจากัดที่ผู้ปกครอง
ไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีสาหรับการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ได้ เพราะขาดความรู้
ความเข้าใจในการใช้และขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส่วนการ
เข้ าถึ ง บริ บ ทของชุ มชนมี ข ้ อ ท้ าทายบนพื ้ น ฐานความแตกต่ า งทางวั ฒนธรรม
โดยเฉพาะในเรื่องการสานักคิดในเรื่องอิบาดัตที่มีความแตกต่างจากนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครูปฏิบัติกับบริบทชุมชนที่ยึดถือ ดังแสดงในรูปภาพที่ 1
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รูปที่ 1 การปรับตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอน
อิสลามศึกษาภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
(Covid-19)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1. นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และสถาบัน
ผลิตครูสามารถนาไปออกแบบ วางแผนและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใน
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรน่า 2019 (Covid-19) หรือภายใต้สถานการณ์วิกฤตอื่น ๆ ที่จาเป็นต้องใช้ในการ
จั ด การเรี ย นการสอนออนไลน์ ตลอดจนหน่ ว ยงานระดั บ ประเทศที ่ ก าหนด
มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรทาวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ทั้งการวิจัย
เชิงปริมาณและวิจัยเชิง คุณภาพเกี่ยวกับการปรับตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์
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วิชาชีพครู สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา ภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) เพื่อสามารถเห็นถึงภาพรวมทั้งโครงสร้าง
ของการปรับตัว และปัจจัยหรือเงื่อนไขใดที่มีบทบาทอย่างมากต่อการปรับตัวของ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูภายใต้สถานการณ์วิกฤตฉุกเฉิน
2. ควรมีการศึกษาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับปัจจัยและองค์ประกอบของการ
ปรับตัวของนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ
นักศึกษาที่มีปัญหาในการปรับตัว และเป็นแนวทางในการออกแบบหลักสูตรและ
พัฒนาระบบการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา
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