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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษา
การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศที่เป็นจริง
และความคาดหวังของนักเรียนและครูโรงเรียน
เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร 2) เปรียบเทียบ
การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศที่เป็นจริง
กับความคาดหวังของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
เขตกรุงเทพมหานคร 3) เปรียบเทียบการปฏิบตั ติ น
ของครูชาวต่างประเทศทีเ่ ป็นจริงกับความคาดหวัง
ของครูโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษา
ตอนต้นและครูในโรงเรียนเอกชนทีม่ กี ารจัดการเรียน
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
โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลีย่ จากมาก
ไปหาน้อย คือ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้าน
จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ ด้านจรรยาบรรณต่อ
ผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ และการปฏิบัติตนของครู
ชาวต่างประเทศตามความคาดหวังของนักเรียน โดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก เรียงลำดับค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย
คือ ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ บั บริการ ด้านจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ มประกอบวิชาชีพ
ส่วนการปฏิบตั ติ นของครูชาวต่างประเทศทีเ่ ป็นจริง
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ตามความคิดเห็นของครู โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
จรรยาบรรณต่อผูร้ บั บริการ ด้านจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ มประกอบวิชาชีพ
และการปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศตาม
ความคาดหวังของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้าน
จรรยาบรรณต่อผูร้ บั บริการ ด้านจรรยาบรรณต่อ
วิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ มประกอบวิชาชีพ
2. การเปรียบเทียบการปฏิบตั ติ นของครู
ชาวต่างประเทศทีเ่ ป็นจริงกับความคาดหวังของ
นักเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
3. การเปรียบเทียบการปฏิบตั ติ นของครู
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 ครูมหี น้าทีใ่ นการอบรมสัง่ สอน
ศิษย์ให้มีความรู้และเป็นคนดี แต่ปัจจุบันครูได้
เพิม่ บทบาทเป็นผูอ้ ำนวยการใฝ่รู้ ผูค้ อยชีแ้ นะศิษย์
โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นสือ่ ในการเรียนการสอน
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษา
อาทิ การศึกษาทางไกลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) การเรียนรู้แบบ
e-learning เป็นต้น แต่ถงึ แม้วา่ เทคโนโลยีจะเข้า
มามีบทบาทสำคัญในการศึกษา คือ เป็นสื่อช่วย
สอน แต่ก็ไม่สามารถทดแทนหรือทำหน้าที่ใน
การสอนได้ดีเท่ากับมนุษย์ด้วยกันเอง นั่นก็คือ
“ครู” (รสสุคนธ์ มกรมณี, 2551) ในโลกยุคใหม่
ครูควรมีบทบาทเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ เพราะ
การเรียนรูเ้ กิดขึน้ ได้ตลอดเวลาและเกิดขึน้ ได้กบั
ทุกคน ดังนัน้ การจัดการเรียนการสอนของครูจงึ
ควรสอดคล้องกับแนวการปฏิรปู การศึกษา ลักษณะ
การสอนจะต้องมีความหลากหลาย สอนให้นกั เรียน
รู้จักคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นมีวิจารณญาณ
ของตนเอง โดยครูจะต้องคอยให้คำชี้แนะ บทบาท
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ของครูในอนาคต คือการสอนวิธหี าความรูใ้ นโลก
แห่งความรู้อันมากมายที่ไม่อาจสอนได้หมด
(อมรวิชช์ นาครทรรพ, 2552, หน้า 44) นอกจากนี้
ครูจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบพื้นฐาน
ทางกายภาพทีเ่ อือ้ ให้เกิดการเรียนรูต้ ามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร ใช้วิธีการสอนที่เหมาะสมกับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล รูจ้ กั สภาพแวดล้อม
ในห้องเรียนให้มลี กั ษณะจูงใจ ช่วยให้ผเู้ รียนเกิด
การเรียนรูจ้ ากพืน้ ฐานเดิม และสามารถกำหนด
เป้าหมายของตนเองได้ (Ward, 1994, p. 44) ใน
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ครูจะต้องคำนึงถึงความสนใจ ความต้องการ และ
แรงจูงใจที่จะทำให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ รู้
จักคิด วิเคราะห์ มีสว่ นร่วมและรูจ้ กั แสวงหาความรู้
ด้วยตนเอง
การศึกษาในปัจจุบันมีการเปิดโอกาส
ให้มนุษย์เข้าถึงระบบการศึกษาได้สะดวกขึ้น
มีการจัดการศึกษาโดยภาครัฐและภาคเอกชน
ในรูปแบบทีห่ ลากหลาย มีทง้ั โรงเรียนนานาชาติ
(International) โรงเรียนสองภาษา (Bilingual)
และกำลังเป็นทีส่ นใจกันมากในขณะนีค้ อื โรงเรียน
โปรแกรมภาษาอังกฤษหรืออีพี (EP : English
Program) ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการจัดการเรียน
การสอนทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามหลักสูตร
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนัน้ นักเรียนจะได้เรียนรู้
ภาษาอังกฤษไปกับกิจกรรมการเรียนการสอนทีจ่ ดั
โดยครูชาวต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งถือว่า
ครูชาวต่างประเทศเป็นผูม้ บี ทบาทสำคัญต่อการเรียนรู้
ของนักเรียนเป็นสำคัญ ครูเป็นตัวแปรทีส่ ำคัญมาก
ทีส่ ดุ ในการกำหนดคุณภาพของการศึกษา เพราะ
ลักษณะและพฤติกรรมต่าง ๆ ของครูผู้สอนมี
ความสำคั ญ อย่ า งยิ่งต่อการเรียนการสอนที่มี

ประสิทธิภาพครูต้องเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหรือรอบรู้ในวิชาอาชีพหรือวิทยาการ
นัน้ ๆบทบาทหน้าทีข่ องครูนน้ั นอกจากเป็นผูส้ ง่ั สอน
วิทยาการแล้ว ยังเป็นผูอ้ บรมจริยธรรมให้กบั ลูกศิษย์
สั่งสอนคุณธรรม หลักการประพฤติปฏิบัติใน
วิชาชีพ ตลอดจนแนวทางในการครองชีวติ ของศิษย์
สังคมจึงยอมยกย่องครูในฐานะพิเศษที่มีบทบาท
และความสำคัญต่อการพัฒนาและสร้างสังคม
(สุวฒั น์ งามยิง่ , 2547) การจัดการเรียนการสอนภาษา
อังกฤษเพือ่ ให้นกั เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานนัน้
ครูผ้สู อนจึงเป็นปัจจัยและองค์ประกอบที่สำคัญ
ที่จะทำให้การเรียนการสอนบรรลุผลตามเป้าหมาย
ของหลักสูตรพฤติกรรมของครูผส้ ู อนในด้านต่าง ๆ
ได้แก่ การเตรียมการสอน การจัดกิจกรรมการเรียน
การสอน การใช้สอ่ื การเรียนการสอน การสร้าง
บรรยากาศในชัน้ เรียน และการวัดผลประเมินผล
เป็นตัวแปรที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน การพัฒนาครูให้มคี วามรูใ้ นด้านต่าง ๆ
เช่น เทคนิควิธกี ารจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
การเตรียมการสอน การจัดบรรยากาศ สิง่ แวดล้อม
ในการเรียนการสอนจะเอือ้ อำนวยให้การเรียนภาษา
อังกฤษดำเนินในแนวทางทีพ่ งึ ประสงค์ ครูผสู้ อน
ภาษาอังกฤษสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะ
ทางภาษา สร้างบรรยากาศและกิจกรรมทางภาษา
อันจะเสริมสร้างให้ผเู้ รียนมีทศั นคติทด่ี ตี อ่ การเรียน
ภาษา กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเห็นความสำคัญของภาษา
และรักทีจ่ ะเรียนภาษา และใช้ภาษาเป็นเครือ่ งมือ
ในการแสวงหาความรูใ้ นโลกยุคโลกาภิวตั น์ตอ่ ไป
(เบญจวรรณ ขจรฤทธิ์, 2550, หน้า 3) จากความ
สำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษา
การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศที่เป็นจริง
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และความคาดหวังของนักเรียนและครูโรงเรียน
เอกชน เขตกรุงเทพมหานครเพื่อนำผลที่ได้จาก
การศึกษาค้นคว้าเสนอผูท้ เ่ ี กีย่ วข้อง กำหนดนโยบาย
วางแผนพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริม
ศักยภาพของครูชาวต่างชาติให้จดั กิจกรรมการเรียน
การสอนได้สอดคล้องกับความสนใจของผูเ้ รียน
ตอบสนองต่อความต้องการ และเหมาะสมกับ
ศักยภาพของผูเ้ รียน เพือ่ ให้ผเู้ รียนได้เกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มศักยภาพและเรียนรู้อย่างมีความสุข
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการปฏิบัติตนของครูชาว
ต่างประเทศที่เป็นจริงและความคาดหวังของ
นักเรียนและครูโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนของ
ครูชาวต่างประเทศที่เป็นจริงกับความคาดหวัง
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
3. เพื่อเปรียบเทียบการปฏิบัติตนของ
ครูชาวต่างประเทศที่เป็นจริงกับความคาดหวัง
ของครูโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานของการวิจัย
1. การปฏิบตั ติ นของครูชาวต่างประเทศ
ทีเ่ ป็นจริงกับความคาดหวังของนักเรียนโรงเรียน
เอกชนเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
2. การปฏิบตั ติ นของครูชาวต่างประเทศ
ทีเ่ ป็นจริงกับความคาดหวังของครูโรงเรียนเอกชน
เขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน
ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
1. ทำให้ทราบถึงการปฏิบัติตนของครู
ชาวต่างประเทศทีเ่ ป็นจริงกับความคาดหวังของ

นักเรียนและครูโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการคัดเลือกครู
ผู้สอนชาวต่างประเทศให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของนักเรียนและครู
2. เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
และพัฒนาคุณลักษณะของครูชาวต่างประเทศให้
มีคณ
ุ ลักษณะทีเ่ หมาะสมและตรงตามความต้องการ
ของครูและนักเรียน
3. สามารถนำผลการวิจยั ในครัง้ นีไ้ ปเป็น
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาครูชาวต่างประเทศในการปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
ครูชาวต่างประเทศตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
เพือ่ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของครู
ชาวต่างประเทศให้มคี ณ
ุ ภาพและเกิดประสิทธิภาพ
อย่างต่อเนื่อง
ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตเนื้อหา
การศึกษาครัง้ นีผ้ ว้ ู จิ ยั มุง่ ศึกษาการปฏิบตั ติ น
ของครูชาวต่างประเทศทีเ่ ป็นจริงกับความคาดหวัง
ของนักเรียนและครูโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดมาตรฐาน
การปฏิบตั ติ น 5 ด้าน (สำนักงานเลขาธิการคุรสุ ภา,
2549, หน้า 115-120) ดังนี้
1. จรรยาบรรณต่อตนเอง
2. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
3. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
4. จรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ มประกอบวิชาชีพ
5. จรรยาบรรณต่อสังคม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1. ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่
ครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นทีป่ ฏิบตั งิ าน
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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. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้า
ได้แก่ ครู และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นที่
ปฏิบัติงานและศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกชนที่มี
การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวง
ศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)
ปีการศึกษา 2551 จำนวน 560 คน จำแนกเป็น
นักเรียน 291 คน และครู 269 คน ได้จากการสุม่
แบบหลายขัน้ ตอน (Multistage Random Sampling)
ตามตารางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจาก
ประชากรทีก่ ำหนดให้ของ เครจซี่ และมอร์แกน
(Krejcie & Morgan, 1970, pp. 608-609)
ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรอิสระ คือ สถานภาพผู้ตอบ
แบบสอบถาม ได้แก่ ครู และนักเรียน
2. ตั ว แปรตาม ได้แก่ การปฏิบ ัต ิตน
ของครูชาวต่างประเทศที่เป็นจริงและที่คาดหวัง
2.1 การปฏิบตั ติ นของครูชาวต่างประเทศ
ที่เป็นจริง 5 ด้าน ได้แก่
2.1.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง
2.1.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2.1.3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
2.1.4 จรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ มประกอบ
วิชาชีพ

2.1.5 จรรยาบรรณต่อสังคม
2.2 การปฏิบตั ติ นของครูชาวต่างประเทศ
ที่คาดหวัง 5 ด้าน ได้แก่
2.2.1 จรรยาบรรณต่อตนเอง
2.2.2 จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2.2.3 จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
2.2.4 จรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ มประกอบ
วิชาชีพ
2.2.5 จรรยาบรรณต่อสังคม
วิธีการดำเนินการวิจัย
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่
นักเรียน จำนวน 8,029 คน และครูจำนวน 4,322
คน ในโรงเรียนเอกชนทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ
(English Program) ในเขตกรุ งเทพมหานคร
(สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน,
2551, หน้า 1-36)
กลุ่มตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่างใช้วธิ สี มุ่ แบบหลายขัน้ ตอน
(Multistage Random Sampling) และการสุม่ อย่างง่าย
(Sampling) โดยกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างจาก
ตารางของเครซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie & Morgan,
1970, p.608) ได้จำนวนกลุม่ ตัวอย่างจำนวน 560
คน จำแนกเป็นนักเรียนจำนวน 291 คน และครู
จำนวน 269 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เป็นแบบสอบถามที่ผ้วู ิจัยสร้างขึ้นมีลักษณะเป็น
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
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Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคิรท์ (ล้วน สายยศ
และอังคณา สายยศ, 2543, หน้า 183-184) คือ
มากทีส่ ดุ จนถึงน้อยทีส่ ดุ แบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นข้อคำถามทีเ่ กีย่ วกับสถานภาพ
ส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเป็น
แบบตรวจสอบรายการ (Check List)
ตอนที่ 2 เป็นข้อคำถามเกี่ยวกับระดับ
การปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศที่เป็นจริง
และความคาดหวังของนักเรียนและครูโรงเรียน
เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ตามมาตรฐานการปฏิบตั ติ น 5 ด้าน เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ได้แก่ มากทีส่ ดุ มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด โดยกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการให้
น้ำหนักคะแนน ดังนี้
5 คะแนน คือมีการปฏิบตั ติ นทีเ่ ป็นจริง
หรือที่คาดหวังอยู่ในระดับมากที่สุด
4 คะแนน คือมีการปฏิบตั ติ นทีเ่ ป็นจริง
หรือที่คาดหวังอยู่ในระดับมาก
3 คะแนน คือมีการปฏิบตั ติ นทีเ่ ป็นจริง
หรือที่คาดหวังอยู่ในระดับปานกลาง
2 คะแนน คือมีการปฏิบัติตนที่เป็นจริง
หรือที่คาดหวังอยู่ในระดับน้อย
1 คะแนน คือมีการปฏิบตั ติ นทีเ่ ป็นจริง
หรือที่คาดหวังอยู่ในระดับน้อยที่สุด
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
สถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลีย่ (Mean) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation) เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของคะแนนเฉลี่ยเพื่อทดสอบสมมติฐานจำแนก
ตามสถานภาพโดยใช้การทดสอบค่าวิกฤตที (t-test)

สรุปผลการวิจัย
1. การปฏิบตั ติ นของครูชาวต่างประเทศ
ทีเ่ ป็นจริงและความคาดหวังของนักเรียนและครู
โรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ปรากฏผล
ดังนี้
1.1 การปฏิบตั ติ นของครูชาวต่างประเทศ
ทีเ่ ป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนโรงเรียน
เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
เรียงค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ ด้านจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบ
วิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
1.2 การปฏิบตั ติ นของครูชาวต่างประเทศ
ตามความคาดหวังของนักเรียนโรงเรียนเอกชน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ ด้านจรรยาบรรณ
ต่อวิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ บั บริการ ด้าน
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
1.3 การปฏิบตั ติ นของครูชาวต่างประเทศ
ทีเ่ ป็นจริงตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนเอกชน
เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เรียงค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ ด้านจรรยาบรรณ
ต่อผูร้ บั บริการ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ ด้าน
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
1.4 การปฏิบตั ติ นของครูชาวต่างประเทศ
ตามความคาดหวังของครูโรงเรียนเอกชน เขต
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เรียง
ค่าเฉลีย่ จากมากไปหาน้อย คือ ด้านจรรยาบรรณ
ต่อผูร้ บั บริการ ด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ ว่ มประกอบ
วิชาชีพ ด้านจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
2. เปรี ย บเที ย บการปฏิ บ ั ต ิ ต นของครู
ชาวต่างประเทศที่เป็นจริงกับความคาดหวังของ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
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พบว่า โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
3. เปรี ย บเทียบการปฏิบ ัต ิตนของครู
ชาวต่างประเทศที่เป็นจริงกับความคาดหวังของ
ครูโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อภิปรายผล
1. การปฏิบตั ติ นของครูชาวต่างประเทศ
ทีเ่ ป็นจริงและความคาดหวังของนักเรียนและครู
โรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร ปรากฏผล
ดังนี้
1.1 การปฏิบตั ติ นของครูชาวต่างประเทศ
ที่เป็นจริงตามความคิดเห็นของนักเรียนและครู
โรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าโดยรวม
อยูใ่ นระดับมาก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากครูชาวต่างประเทศ
ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับการประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา มีความรัก ศรัทธา ซือ่ สัตย์
สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกทีด่ ี
ขององค์กรวิชาชีพ ตลอดจนเมตตา เอาใจใส่
ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจแก่ศษิ ย์และผูร้ บั บริการ
ตามบทบาทหน้าทีโ่ ดยเสมอหน้า ดังที่ ยนต์ ชุม่ จิต
(2550, หน้า 206-209) กล่าวว่า ผูป้ ระกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ควรส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ
และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ
ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วย
ความบริสทุ ธิใ์ จ ผูป้ ระกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีท้งั ทาง
กาย วาจา และจิตใจ ต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปกั ษ์
ต่อความเจริญทางกาย สติปญ
ั ญา จิตใจ อารมณ์
และสังคม ของศิษย์และผูร้ บั บริการ ต้องให้บริการ
ด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือ
ยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่

โดยมิชอบ นักเรียนและครูส่วนใหญ่มองเห็น
ภาพลักษณ์การปฏิบตั ติ นของครูชาวต่างประเทศ
โดยรวมและทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก ยกเว้นด้าน
จรรยาบรรณต่อสังคมที่อยู่ในระดับปานกลาง
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประสงค์ ภูมพิ ทั ธ์
(2542) ได้ศกึ ษาเรือ่ งพฤติกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของข้าราชการครูโครงการคุรุทายาท
ในเขตการศึกษา 3 พบว่าข้าราชการครูโครงการ
คุรทุ ายาท สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ในเขตการศึกษา 3 มีพฤติกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สมพงษ์ มะใบ (2546) ได้ศึกษา
เกีย่ วกับพฤติกรรมตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
ของข้าราชการครูในโรงเรียนสิงห์สมุทร อำเภอ
สัตหีบ จังหวัดชลบุรี พบว่า พฤติกรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของข้าราชการครูในโรงเรียน
สิงห์สมุทรโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประเวทย์ สนพลอย
(2548) ได้ศกึ ษาเรือ่ งจรรยาบรรณของครูในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 1 ผล
การศึกษาพบว่า โดยภาพรวมมีการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของครูอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ สุนนั ทา แสงลออ (2548) ได้ศกึ ษา
คุณลักษณะทีเ่ ป็นจริงและทีพ่ งึ ประสงค์ของอาจารย์
พลศึกษาในทัศนะของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่
6 ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอ่างทอง ปีการศึกษา 2547
ผลการวิจัยพบว่า นักเรียนชายและนักเรียนหญิง
ชัน้ มัธยมศึกษาปีท่ี 6 ในเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาอ่างทอง
มีทัศนะต่อคุณลักษณะที่เป็นจริงของอาจารย์
พลศึกษาโดยรวมอยูใ่ นระดับเห็นด้วยมากทุกด้าน
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบญจวรรณ ขจรฤทธิ์
(2550) ได้ศกึ ษาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
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โดยครูชาวต่างชาติ ตามความคิดเห็นของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนเขต
เมืองพัทยา ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการสอน
วิชาภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติตามความคิดเห็น
ของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
เอกชนเขตเมืองพัทยา โดยรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ น
ระดับมาก ดังนัน้ จึงทำให้นกั เรียนและครูมคี วามคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนของครูชาวต่างประเทศ
ที่เป็นจริงโดยรวมอยู่ในระดับมาก งานวิจัยนี้
สอดคล้องกับการวิจัยดังกล่าว ที่พบว่านักเรียน
และครูมีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติตนของครู
ชาวต่างประเทศทีเ่ ป็นจริงโดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
1.2 การปฏิบตั ติ นของครูชาวต่างประเทศ
ตามความคาดหวังของนักเรียนและครูโรงเรียน
เอกชน เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าโดยรวมอยูใ่ น
ระดับมาก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากโรงเรียนเอกชนส่วนมาก
ผูบ้ ริหารโรงเรียนมีความตระหนักดีวา่ จะต้องมุง่ มัน่
ที่จะพัฒนาครูชาวต่างประเทศให้มีคุณภาพเพื่อ
ให้เป็นทีย่ อมรับของนักเรียน ครู และผูป้ กครอง
เพือ่ จะได้สง่ บุตรหลานเข้ามารับการศึกษา เนือ่ งจาก
มีความเชือ่ มัน่ ว่าโรงเรียนจะจัดการศึกษาให้ดยี ง่ ิ ขึน้
ตามศักยภาพที่มีอยู่ในมาตรฐานของโรงเรียน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นัททิกา สนเผือก
(2543) ได้ศกึ ษาคุณลักษณะของครูทเ่ี ป็นจริงและ
ทีค่ าดหวังตามทัศนะของนักเรียนระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบว่า ระดับความต้องการ
คุณลักษณะของครูทค่ี าดหวังอยูใ่ นระดับมากและ
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ เบญจวรรณ ขจรฤทธิ์
(2550) ศึกษาพฤติกรรมการสอนภาษาอังกฤษโดย
ครูชาวต่างชาติ ตามความคิดเห็นของนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนเอกชนเขตเมือง

พัทยา ผลการศึกษาพบว่า พฤติกรรมการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษโดยครูชาวต่างชาติตามความคิดเห็น
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียน
เอกชนเขตเมืองพัทยา โดยรวมมีการปฏิบตั อิ ยูใ่ น
ระดับมาก เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่าด้านทีอ่ ยูใ่ น
ระดับมาก คือ ด้านการเตรียมการสอน และด้าน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
2. เปรี ย บเที ย บการปฏิ บ ั ต ิ ต นของครู
ชาวต่างประเทศที่เป็นจริงกับความคาดหวังของ
นักเรียนโรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กับสมมติฐานข้อที่ 1 ที่ตั้งไว้ คือการปฏิบัติตน
ของครูชาวต่างประเทศทีเ่ ป็นจริงกับความคาดหวัง
ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนเขตกรุงเทพมหานคร
แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัททิกา
สนเผือก (2543) ได้ศึกษาคุณลักษณะของครูที่
เป็นจริงและที่คาดหวังตามทัศนะของนักเรียน
ระดับชัน้ มัธยมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดกระบี่ ผลการศึกษาพบว่า
ด้านวิชาการนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นมีความ
คิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะของครู ด้ า นที่ ค าดหวั ง
แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
และสอดคล้องกับงานวิจยั ของ วิชยั หาญพลาชัย
(2548) ได้ศึกษาคุณลักษณะที่เป็นจริงและที่พึง
ประสงค์ของครูผส้ ู อนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.) สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก
ผลการวิจยั พบว่านักเรียนทีเ่ รียนคณะวิชาแตกต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของครู
ผู้สอน ปวช. โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ และนักเรียนที่มีเพศ
แตกต่ า งกั น มี ค วามคิ ด เห็ น ต่ อ คุ ณ ลั ก ษณะที่
พึงประสงค์ของครูผส้ ู อน ปวช.โดยรวมและรายด้าน
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แตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
3. เปรียบเทียบการปฏิบตั ติ นของครูชาว
ต่างประเทศที่เป็นจริงกับความคาดหวังของครู
โรงเรียนเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร โดยรวมและ
รายด้านแตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับสมมติฐาน
ข้อที่ 2 ทีต่ ง้ั ไว้ คือการปฏิบตั ติ นของครูชาวต่างประเทศทีเ่ ป็นจริงกับความคาดหวังของครูโรงเรียน
เอกชนเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้อง
กับงานวิจยั ของ จารุพฒ
ั น์ หมัน่ ทำ (2546) ได้ศกึ ษา
คุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของครูการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ชลบุรี เขต 3 ในทัศนะของผู้บริหารโรงเรียน ผู้
ปกครองนักเรียนและครูผสู้ อน ผลการศึกษาพบว่า
เมือ่ เปรียบเทียบคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ของครู
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในสถานศึกษาในทัศนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนและครู
ผูส้ อน พิจารณารายคูพ่ บว่า ด้านคุณธรรมจรรยาบรรณ

ผูป้ กครองนักเรียนกับผูบ้ ริหารสถานศึกษา และ
ผูป้ กครองนักเรียนกับครูผสู้ อนมีทศั นะแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติระดับ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. โรงเรียนควรมีการฝึกอบรมครูชาวต่างประเทศให้มีความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก
2. โรงเรียนควรมีการปฐมนิเทศครูชาวต่างประเทศก่อนการปฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
ตนต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อนักเรียน และต่อสังคม
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
1. ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติตนของ
ครูชาวต่างประเทศในโรงเรียนรัฐและโรงเรียน
เอกชน
2. ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ครูชาวต่างประเทศที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย
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