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บทคัดย่อ

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษา

การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศที่เป็นจริง

และความคาดหวังของนักเรียนและครูโรงเรียน

เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบ

การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศที่เป็นจริง

กับความคาดหวังของนักเรียนโรงเรียนเอกชน

เขตกรุงเทพมหานคร 3) เปรียบเทียบการปฏิบัติตน

ของครูชาวต่างประเทศท่ีเป็นจริงกับความคาดหวัง

ของครูโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษา

ตอนต้นและครูในโรงเรียนเอกชนท่ีมีการจัดการเรียน

การสอนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา

2551 จำนวน 560 คน จำแนกเป็นนักเรียน 291 คน

และครู 269 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่

 

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย (M)

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และการทดสอบ

ค่าที (t-test)

 ผลการวิจัยพบว่า 

 1. การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศที่

เป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียนเอกชน

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมาก

ไปหาน้อย คือ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้าน

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อ

ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และการปฏิบัติตนของครู

ชาวต่างประเทศตามความคาดหวังของนักเรียน โดยรวม

อยู่ในระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย

คือ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณ

ต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

ส่วนการปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศท่ีเป็นจริง

การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศที่เป็นจริงและ

ความคาดหวังของนักเรียนและครูโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร*
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ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

และการปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศตาม

ความคาดหวังของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อ

วิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

 2. การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนของครู

ชาวต่างประเทศท่ีเป็นจริงกับความคาดหวังของ

นักเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน

 3. การเปรียบเทียบการปฏิบัติตนของครู

ชาวต่างประเทศที่เป็นจริงกับความคาดหวังของ

ครูโดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน

ABSTRACT

 The purposes of this study were to 1) 

study the actual and expected performance of 

foreign teachers as perceived by students and

teachers under private schools in Bangkok. 2)

compare the actual and expected performance 

of foreign teachers as perceived by students

under private schools in Bangkok. 3) compare 

the actual and expected performance of foreign

teachers as perceived by teachers under private

schools in Bangkok. The sample of this study

consisted of 291 students and 269 teachers under

private schools. The statistics used for data

analysis were percentage of mean, standard

deviation and t-test.

 The findings were as follows :

 1. The actual and expected performance

of foreign teachers as perceived by students were

 rated at a high level. The actual and expected

performance of foreign teachers as perceived

by teachers were rated at high level. 

 2. The comparison of the actual and

expected performance of foreign teachers as

perceived by students were significant difference.

 3. The comparison of the actual and

expected performance of foreign teachers as

perceived by teachers were significant difference.

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

 ในอดีต ครูมีหน้าท่ีในการอบรมส่ังสอน

ศิษย์ให้มีความรู้และเป็นคนดี แต่ปัจจุบันครูได้

เพ่ิมบทบาทเป็นผู้อำนวยการใฝ่รู้ ผู้คอยช้ีแนะศิษย์

โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่ือในการเรียนการสอน

เพื่อให้สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา

อาทิ การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การเรียนรู้แบบ

e-learning เป็นต้น แต่ถึงแม้ว่า เทคโนโลยีจะเข้า

มามีบทบาทสำคัญในการศึกษา คือ เป็นสื่อช่วย

สอน แต่ก็ไม่สามารถทดแทนหรือทำหน้าที่ใน

การสอนได้ดีเท่ากับมนุษย์ด้วยกันเอง นั่นก็คือ

“ครู” (รสสุคนธ์  มกรมณี, 2551) ในโลกยุคใหม่

ครูควรมีบทบาทเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ เพราะ

การเรียนรู้เกิดข้ึนได้ตลอดเวลาและเกิดข้ึนได้กับ

ทุกคน ดังน้ัน การจัดการเรียนการสอนของครูจึง

ควรสอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา ลักษณะ

การสอนจะต้องมีความหลากหลาย สอนให้นักเรียน

รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นมีวิจารณญาณ

ของตนเอง โดยครูจะต้องคอยให้คำชี้แนะ บทบาท
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ของครูในอนาคต คือการสอนวิธีหาความรู้ในโลก

แห่งความรู้อันมากมายที่ไม่อาจสอนได้หมด

(อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2552, หน้า 44) นอกจากน้ี

ครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบพื้นฐาน

ทางกายภาพท่ีเอ้ือให้เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์

ของหลักสูตร ใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับ

ความแตกต่างระหว่างบุคคล  รู้จักสภาพแวดล้อม

ในห้องเรียนให้มีลักษณะจูงใจ  ช่วยให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้จากพ้ืนฐานเดิม  และสามารถกำหนด

เป้าหมายของตนเองได้ (Ward, 1994, p. 44) ใน

การจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ครูจะต้องคำนึงถึงความสนใจ ความต้องการ และ

แรงจูงใจที่จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ รู้

จักคิด วิเคราะห์ มีส่วนร่วมและรู้จักแสวงหาความรู้

ด้วยตนเอง

 การศึกษาในปัจจุบันมีการเปิดโอกาส

ให้มนุษย์เข้าถึงระบบการศึกษาได้สะดวกขึ้น

มีการจัดการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชน

ในรูปแบบท่ีหลากหลาย มีท้ังโรงเรียนนานาชาติ

(International) โรงเรียนสองภาษา (Bilingual)

และกำลังเป็นท่ีสนใจกันมากในขณะน้ีคือ โรงเรียน

โปรแกรมภาษาอังกฤษหรืออีพี (EP : English

Program) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียน

การสอนท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามหลักสูตร

กระทรวงศึกษาธิการ ดังน้ัน นักเรียนจะได้เรียนรู้

ภาษาอังกฤษไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจัด

โดยครูชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่  ซึ่งถือว่า

ครูชาวต่างประเทศเป็นผู้มีบทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้

ของนักเรียนเป็นสำคัญ  ครูเป็นตัวแปรท่ีสำคัญมาก

ท่ีสุดในการกำหนดคุณภาพของการศึกษา เพราะ

ลักษณะและพฤติกรรมต่าง ๆ ของครูผู้สอนมี

ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพครูต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความ-

สามารถหรือรอบรู้ในวิชาอาชีพหรือวิทยาการ

น้ัน ๆบทบาทหน้าท่ีของครูน้ันนอกจากเป็นผู้ส่ังสอน

วิทยาการแล้ว ยังเป็นผู้อบรมจริยธรรมให้กับลูกศิษย์

สั่งสอนคุณธรรม หลักการประพฤติปฏิบัติใน

วิชาชีพ ตลอดจนแนวทางในการครองชีวิตของศิษย์ 

สังคมจึงยอมยกย่องครูในฐานะพิเศษที่มีบทบาท

และความสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสังคม

(สุวัฒน์ งามย่ิง, 2547) การจัดการเรียนการสอนภาษา

อังกฤษเพ่ือให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงตาม

เจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานน้ัน

ครูผู้สอนจึงเป็นปัจจัยและองค์ประกอบท่ีสำคัญ

ท่ีจะทำให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมาย

ของหลักสูตรพฤติกรรมของครูผู้สอนในด้านต่าง ๆ

ได้แก่ การเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน

การสอน การใช้ส่ือการเรียนการสอน  การสร้าง

บรรยากาศในช้ันเรียน และการวัดผลประเมินผล

เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของนักเรียน การพัฒนาครูให้มีความรู้ในด้านต่าง ๆ

เช่น เทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

การเตรียมการสอน การจัดบรรยากาศ ส่ิงแวดล้อม

ในการเรียนการสอนจะเอ้ืออำนวยให้การเรียนภาษา

อังกฤษดำเนินในแนวทางท่ีพึงประสงค์ ครูผู้สอน

ภาษาอังกฤษสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะ

ทางภาษา สร้างบรรยากาศและกิจกรรมทางภาษา

อันจะเสริมสร้างให้ผู้เรียนมีทัศนคติท่ีดีต่อการเรียน

ภาษา กระตุ้นให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของภาษา

และรักท่ีจะเรียนภาษา  และใช้ภาษาเป็นเคร่ืองมือ

ในการแสวงหาความรู้ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ต่อไป

(เบญจวรรณ ขจรฤทธิ์, 2550, หน้า 3) จากความ

สำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา

การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศที่เป็นจริง



หน้า 30

และความคาดหวังของนักเรียนและครูโรงเรียน

เอกชน เขตกรุงเทพมหานครเพื่อนำผลที่ได้จาก

การศึกษาค้นคว้าเสนอผู้ท่ีเก่ียวข้อง  กำหนดนโยบาย

วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม

ศักยภาพของครูชาวต่างชาติให้จัดกิจกรรมการเรียน

การสอนได้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน

ตอบสนองต่อความต้องการ และเหมาะสมกับ

ศักยภาพของผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้

อย่างเต็มศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุข

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

 1.  เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนของครูชาว

ต่างประเทศที่เป็นจริงและความคาดหวังของ

นักเรียนและครูโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร

 2.  เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนของ

ครูชาวต่างประเทศที่เป็นจริงกับความคาดหวัง

ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

 3. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนของ

ครูชาวต่างประเทศที่เป็นจริงกับความคาดหวัง

ของครูโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

สมมติฐานของการวิจัย

 1.  การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศ

ท่ีเป็นจริงกับความคาดหวังของนักเรียนโรงเรียน

เอกชนเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน

 2.  การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศ

ท่ีเป็นจริงกับความคาดหวังของครูโรงเรียนเอกชน

เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

 1.  ทำให้ทราบถึงการปฏิบัติตนของครู

ชาวต่างประเทศท่ีเป็นจริงกับความคาดหวังของ

นักเรียนและครูโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการคัดเลือกครู

ผู้สอนชาวต่างประเทศให้สอดคล้องกับความ

ต้องการของนักเรียนและครู

 2.  เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข

และพัฒนาคุณลักษณะของครูชาวต่างประเทศให้

มีคุณลักษณะท่ีเหมาะสมและตรงตามความต้องการ

ของครูและนักเรียน

 3.  สามารถนำผลการวิจัยในคร้ังน้ีไปเป็น

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาครูชาว-

ต่างประเทศในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ

ครูชาวต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของครู

ชาวต่างประเทศให้มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพ

อย่างต่อเนื่อง

ขอบเขตของการวิจัย

 ขอบเขตเนื้อหา 

 การศึกษาคร้ังน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาการปฏิบัติตน

ของครูชาวต่างประเทศท่ีเป็นจริงกับความคาดหวัง

ของนักเรียนและครูโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพ-

มหานคร โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดมาตรฐาน

การปฏิบัติตน 5 ด้าน (สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา,

2549, หน้า 115-120) ดังนี้

 1.  จรรยาบรรณต่อตนเอง

 2.  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

 3.  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

 4.  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ

 5.  จรรยาบรรณต่อสังคม

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 1.  ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ 

ครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นท่ีปฏิบัติงาน
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และศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชนที่มีการจัดการ

เรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

เป็นภาษาอังกฤษ (English Program) ในเขต

กรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2551 รวมทั้งสิ้น

12,351 คน โดยศึกษาจากสถานศึกษาที่มีครู

ชาวต่างประเทศปฏิบัติงานจำนวน 24 โรงเรียน

จำแนกเป็นครู จำนวน 4,322 คน  และนักเรียน

จำนวน 8,029 คน (สำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการศึกษาเอกชน, 2550, หน้า 1-36)

  2. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า

ได้แก่ ครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่

ปฏิบัติงานและศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชนที่มี

การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง

ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English  Program)

ปีการศึกษา 2551 จำนวน 560 คน จำแนกเป็น

นักเรียน 291 คน และครู 269 คน ได้จากการสุ่ม

แบบหลายข้ันตอน (Multistage Random Sampling)

ตามตารางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก

ประชากรท่ีกำหนดให้ของ เครจซ่ี และมอร์แกน

(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-609)

 ตัวแปรที่ศึกษา

 1.  ตัวแปรอิสระ  คือ สถานภาพผู้ตอบ

แบบสอบถาม ได้แก่  ครู และนักเรียน

 2.  ตัวแปรตาม  ได้แก่  การปฏิบัติตน

ของครูชาวต่างประเทศท่ีเป็นจริงและท่ีคาดหวัง

   2.1  การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศ

ที่เป็นจริง 5 ด้าน ได้แก่

     2.1.1  จรรยาบรรณต่อตนเอง

     2.1.2  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

     2.1.3  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

     2.1.4  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ

วิชาชีพ

     2.1.5  จรรยาบรรณต่อสังคม

   2.2  การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศ

ที่คาดหวัง 5 ด้าน ได้แก่

     2.2.1  จรรยาบรรณต่อตนเอง

     2.2.2  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ

     2.2.3  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ

     2.2.4  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ

วิชาชีพ

     2.2.5  จรรยาบรรณต่อสังคม

วิธีการดำเนินการวิจัย

 ประชากร

 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่

นักเรียน จำนวน 8,029 คน และครูจำนวน 4,322

คน ในโรงเรียนเอกชนท่ีมีการจัดการเรียนการสอน

ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ

(English Program) ในเขตกรุงเทพมหานคร

(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,

 2551, หน้า 1-36)

 กลุ่มตัวอย่าง

 กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีสุ่มแบบหลายข้ันตอน

(Multistage Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย

(Sampling) โดยกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างจาก

ตารางของเครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan,

1970, p.608) ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างจำนวน 560

คน จำแนกเป็นนักเรียนจำนวน 291 คน และครู

จำนวน 269 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

เป็นแบบสอบถามท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึนมีลักษณะเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
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Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิร์ท (ล้วน สายยศ

และอังคณา สายยศ, 2543, หน้า 183-184) คือ

มากท่ีสุดจนถึงน้อยท่ีสุด แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังน้ี

 ตอนท่ี 1 เป็นข้อคำถามท่ีเก่ียวกับสถานภาพ

ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น

แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

 ตอนที่ 2 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับระดับ

การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศที่เป็นจริง

และความคาดหวังของนักเรียนและครูโรงเรียน

เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐานการ-

ปฏิบัติตน 5 ด้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า

5 ระดับ ได้แก่ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และ

น้อยที่สุด โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการให้

น้ำหนักคะแนน  ดังนี้

 5 คะแนน  คือมีการปฏิบัติตนท่ีเป็นจริง

หรือที่คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด

 4 คะแนน  คือมีการปฏิบัติตนท่ีเป็นจริง

หรือที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก

 3 คะแนน  คือมีการปฏิบัติตนท่ีเป็นจริง

หรือที่คาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง

 2 คะแนน  คือมีการปฏิบัติตนที่เป็นจริง

หรือที่คาดหวังอยู่ในระดับน้อย

 1 คะแนน  คือมีการปฏิบัติตนท่ีเป็นจริง

หรือที่คาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่   ร้อยละ

(Percentage) ค่าเฉล่ีย  (Mean)  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน

(Standard Deviation) เปรียบเทียบความแตกต่าง

ของคะแนนเฉล่ียเพ่ือทดสอบสมมติฐานจำแนก

ตามสถานภาพโดยใช้การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test)

สรุปผลการวิจัย

 1.  การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศ

ท่ีเป็นจริงและความคาดหวังของนักเรียนและครู

โรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ปรากฏผล

ดังนี้

    1.1  การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศ

ท่ีเป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียน

เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านจรรยาบรรณ

ต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ

วิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 

    1.2  การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศ

ตามความคาดหวังของนักเรียนโรงเรียนเอกชน 

เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านจรรยาบรรณ

ต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้าน

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

    1.3  การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศ

ท่ีเป็นจริงตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน

เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก

เรียงค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านจรรยาบรรณ

ต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้าน

จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 

    1.4  การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศ

ตามความคาดหวังของครูโรงเรียนเอกชน เขต

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก เรียง

ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ด้านจรรยาบรรณ

ต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ

วิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

 2.  เปรียบเทียบการปฏิบัติตนของครู

ชาวต่างประเทศท่ีเป็นจริงกับความคาดหวังของ

นักเรียนโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
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พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน 

 3. เปรียบเทียบการปฏิบัติตนของครู

ชาวต่างประเทศท่ีเป็นจริงกับความคาดหวังของ

ครูโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน

อภิปรายผล

 1.  การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศ

ท่ีเป็นจริงและความคาดหวังของนักเรียนและครู

โรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ปรากฏผล

ดังนี้

    1.1  การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศ

ที่เป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนและครู

โรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร  พบว่าโดยรวม

อยู่ในระดับมาก  ท้ังน้ีเน่ืองจากครูชาวต่างประเทศ

ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบ

วิชาชีพทางการศึกษา มีความรัก ศรัทธา ซ่ือสัตย์

สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดี

ขององค์กรวิชาชีพ ตลอดจนเมตตา เอาใจใส่ 

ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศิษย์และผู้รับบริการ

ตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า ดังท่ี ยนต์  ชุ่มจิต

(2550, หน้า 206-209)  กล่าวว่า ผู้ประกอบวิชาชีพ

ทางการศึกษา ควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ

และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ

ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วย

ความบริสุทธ์ิใจ  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีท้ังทาง

กาย วาจา และจิตใจ ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์

ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา จิตใจ อารมณ์

และสังคม ของศิษย์และผู้รับบริการ ต้องให้บริการ

ด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือ

ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่

โดยมิชอบ นักเรียนและครูส่วนใหญ่มองเห็น

ภาพลักษณ์การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศ

โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้าน

จรรยาบรรณต่อสังคมที่อยู่ในระดับปานกลาง

ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ประสงค์ ภูมิพัทธ์

(2542) ได้ศึกษาเร่ืองพฤติกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครูของข้าราชการครูโครงการคุรุทายาท

ในเขตการศึกษา 3 พบว่าข้าราชการครูโครงการ

คุรุทายาท สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

ในเขตการศึกษา 3 มีพฤติกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน

วิชาชีพครูโดยรวมอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ

งานวิจัยของ สมพงษ์ มะใบ (2546) ได้ศึกษา

เก่ียวกับพฤติกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

ของข้าราชการครูในโรงเรียนสิงห์สมุทร  อำเภอ

สัตหีบ จังหวัดชลบุรี  พบว่า  พฤติกรรมตามเกณฑ์

มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียน

สิงห์สมุทรโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ประเวทย์ สนพลอย

(2548) ได้ศึกษาเร่ืองจรรยาบรรณของครูในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ผล

การศึกษาพบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตาม

จรรยาบรรณของครูอยู่ในระดับมาก และสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ สุนันทา แสงลออ (2548) ได้ศึกษา

คุณลักษณะท่ีเป็นจริงและท่ีพึงประสงค์ของอาจารย์

พลศึกษาในทัศนะของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี

6 ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2547

ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิง

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี  6  ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ่างทอง

มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงของอาจารย์

พลศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจวรรณ ขจรฤทธ์ิ 

(2550) ได้ศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
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โดยครูชาวต่างชาติ ตามความคิดเห็นของนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนเขต

เมืองพัทยา ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการสอน

วิชาภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติตามความคิดเห็น

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน

เอกชนเขตเมืองพัทยา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก  ดังน้ันจึงทำให้นักเรียนและครูมีความ-

คิดเห็นต่อการปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศ

ที่เป็นจริงโดยรวมอยู่ในระดับมาก  งานวิจัยนี้

สอดคล้องกับการวิจัยดังกล่าว ที่พบว่านักเรียน

และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนของครู

ชาวต่างประเทศท่ีเป็นจริงโดยรวมอยู่ในระดับมาก

    1.2  การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศ

ตามความคาดหวังของนักเรียนและครูโรงเรียน

เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากโรงเรียนเอกชนส่วนมาก

ผู้บริหารโรงเรียนมีความตระหนักดีว่าจะต้องมุ่งม่ัน

ที่จะพัฒนาครูชาวต่างประเทศให้มีคุณภาพเพื่อ

ให้เป็นท่ียอมรับของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง

เพ่ือจะได้ส่งบุตรหลานเข้ามารับการศึกษา เน่ืองจาก

มีความเช่ือม่ันว่าโรงเรียนจะจัดการศึกษาให้ดีย่ิงข้ึน

ตามศักยภาพที่มีอยู่ในมาตรฐานของโรงเรียน

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัททิกา สนเผือก

(2543) ได้ศึกษาคุณลักษณะของครูท่ีเป็นจริงและ

ท่ีคาดหวังตามทัศนะของนักเรียนระดับช้ันมัธยม-

ศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา

จังหวัดกระบ่ี ผลการศึกษาพบว่า ระดับความต้องการ

คุณลักษณะของครูท่ีคาดหวังอยู่ในระดับมากและ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เบญจวรรณ ขจรฤทธ์ิ 

(2550) ศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดย

ครูชาวต่างชาติ ตามความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนเขตเมือง

พัทยา ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการสอนวิชา

ภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติตามความคิดเห็น

ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน

เอกชนเขตเมืองพัทยา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน

ระดับมาก         เม่ือพิจารณารายด้านพบว่าด้านท่ีอยู่ใน

ระดับมาก คือ ด้านการเตรียมการสอน และด้าน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

 2. เปรียบเทียบการปฏิบัติตนของครู

ชาวต่างประเทศท่ีเป็นจริงกับความคาดหวังของ

นักเรียนโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร

โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง

กับสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้  คือการปฏิบัติตน

ของครูชาวต่างประเทศท่ีเป็นจริงกับความคาดหวัง

ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร

แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัททิกา

สนเผือก (2543) ได้ศึกษาคุณลักษณะของครูที่

เป็นจริงและที่คาดหวังตามทัศนะของนักเรียน

ระดับช้ันมัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด

กรมสามัญศึกษา จังหวัดกระบ่ี ผลการศึกษาพบว่า

ด้านวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีความ

คิดเห็นต่อคุณลักษณะของครูด้านที่คาดหวัง

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

และสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิชัย หาญพลาชัย

(2548) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึง

ประสงค์ของครูผู้สอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

(ปวช.) สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนท่ีเรียนคณะวิชาแตกต่างกัน

มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครู

ผู้สอน ปวช. โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และนักเรียนที่มีเพศ

แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะที่

พึงประสงค์ของครูผู้สอน ปวช.โดยรวมและรายด้าน
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05

 3.  เปรียบเทียบการปฏิบัติตนของครูชาว

ต่างประเทศที่เป็นจริงกับความคาดหวังของครู

โรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมและ

รายด้านแตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้องกับสมมติฐาน

ข้อท่ี 2 ท่ีต้ังไว้  คือการปฏิบัติตนของครูชาวต่าง-

ประเทศท่ีเป็นจริงกับความคาดหวังของครูโรงเรียน

เอกชนเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซ่ึงสอดคล้อง

กับงานวิจัยของ จารุพัฒน์ หม่ันทำ (2546) ได้ศึกษา

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ชลบุรี เขต 3 ในทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ผู้

ปกครองนักเรียนและครูผู้สอน ผลการศึกษาพบว่า

เม่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครู

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษาในทัศนะของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและครู

ผู้สอน พิจารณารายคู่พบว่า ด้านคุณธรรมจรรยาบรรณ

ผู้ปกครองนักเรียนกับผู้บริหารสถานศึกษา และ

ผู้ปกครองนักเรียนกับครูผู้สอนมีทัศนะแตกต่างกัน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05 

ข้อเสนอแนะ

 ข้อเสนอแนะทั่วไป

 1. โรงเรียนควรมีการฝึกอบรมครูชาว-

ต่างประเทศให้มีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก

 2. โรงเรียนควรมีการปฐมนิเทศครูชาว-

ต่างประเทศก่อนการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปฏิบัติ

ตนต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อนักเรียน และต่อสังคม

 ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป

 1.  ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตนของ

ครูชาวต่างประเทศในโรงเรียนรัฐและโรงเรียน

เอกชน

 2.  ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ

ครูชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย
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