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1. ช่ือโครงการวิจัย
(ภาษาไทย) สมรรถนะของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่องานวิชาการของสถานศึกษา ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

ส านกังานศกึษาธิการภาค4 
 (ภาษาองักฤษ)  The Executive’s Performance that the affect to The Academic Work of The School in the 

area responsibility of The Regional Education Office Section 4 

2. ผู้วิจัย

ส ำหรับอำจำรย์และนักวิจัยทั่วไป (ใส่ช่ือผู้ร่วมวิจัยให้ครบทุกคน) 
หัวหน้าโครงการวิจัย 
ชื่อ (ภาษาไทย)  ...................................................................... 
     (ภาษาอังกฤษ) ...................................................................
คุณวฒุิสูงสุด  ปริญญาเอก สาขาการบริหารการศกึษา (ปร.ด.)  สถาบนั มหาวิทยาลยัศิลปากร สังกดั  
สถานที่ท่ีสามารถติดต่อได้ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเวสเทิร์นโทรศพัท์  06-1463-6287 โทรสาร 
-   E-mail address Nitwadee.ji@Western.ac.th          
ผ้วูิจัยคนที่ 1 
ช่ือ (ภาษาไทย) ……………………………………………….…………………..….…………....... 
     (ภาษาองักฤษ) ……………….………………………………………………..………………... 
คุณวฒุิสูงสุด ………………………จากสถาบนั….………………...……….…………………...... 
สังกดั ………………….………………….…… ...................…………..……..…………………... 
สถานที่ท่ีสามารถติดต่อได.้...…………………………..…….…………….……..………………..
โทรศพัท ์…………………… โทรสาร …..…………..… E-mail address …….….………………
ผู้วิจัยคนที่ 2 
ช่ือ (ภาษาไทย) ……………………………………………….…………………..….…………....... 
     (ภาษาองักฤษ) ……………….………………………………………………..………………... 
คุณวฒุิสูงสุด ………………………จากสถาบนั….………………...……….…………………...... 
สังกดั ………………….………………….…… ...................…………..……..…………………... 
สถานที่ท่ีสามารถติดต่อได.้...…………………………..…….…………….……..………………..
โทรศพัท ์………………… โทรสาร …..…………..… E-mail address …….….……………… 

แบบเสนอโครงการวจิัย 
 “โครงการวิจัยนีจ้ะเร่ิมด าเนินการต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์แล้ว โดยได้ชีแ้จงรายละเอียดของโครงการและได้รับความยินยอมในการเข้าร่วมโครงการวิจัยอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร” 

เอกสาร จธ 2.1  

(ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลยัเวสเทิร์น) 
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3. แหล่งทุนที่ได้รับ(ถ้าม)ี ………… -..…..……จ านวนเงินทนุ             - 

4. ประเภทการวิจัย
 วิจยัพ้ืนฐาน (Basic research) 
 วิจยัประยกุต ์(Applied research) 
     วิจยัเพื่อพฒันา (Research and Development) 

5. สาขาวิชาการ
 โรคติดเช้ือ (Infectious Disease)  
 โรคไม่ตดิเช้ือ (Non-infectious Disease)  
 เทคโนโลยีสาธารณสุข (Public Health Technology) 
 บริหารงานสาธารณสุขและการจดัการระบบสุขภาพ (Public Health Administration  

and Health System Management) 
 อนามยัส่ิงแวดลอ้มและอาชีวอนามยั (Environmental Health and Occupational Health) 
 การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) 
 อนามยัชุมชน (Community Health) 
 การพยาบาลสาธารณสุข (Public Health Nursing) 
 อาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition) 
        อื่นๆ…...................................... 

6. ความเป็นมาและความส าคญัของการศึกษาวิจัยของโครงการวิจัยนี้ (โดยย่อ)
 การพฒันาการศึกษามีความจ าเป็นรัฐบาลจึงให้ความส าคญัการพฒันาคุณภาพการศึกษาอย่างมาก

เพราะการศึกษาเป็นการพฒันาคน  และกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาให้ด ารงอยู่อย่างยัง่ยืน  ตอ้ง
อาศยัระบบการประกนัคุณภาพเป็นกลและไกขบัเคล่ือน พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545และฉบับที่3 พ.ศ.2553 ได้ก าหนดจุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัด
การศึกษา ที่ตอ้งมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา1  คุณภาพของการศึกษานั้น แมใ้นบริบทของการ
พฒันาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยจะได้ให้ความส าคญัอย่างมากต่อการปรับปรุงโครงสร้างทางการ
บริหาร การปฏิรูปหลกัสูตรการศึกษาหรือสาระการเรียนรูร้ะดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และหลกัสูตรระดบัอ่ืน 

 ดังนั้ นการจัดการศึกษาจึงควรมีหลายรูปแบบแต่มีการวัดผลแบบสากลมุ่งเน้นระบบการ
ประเมินผลการศึกษาที่จริงจงัและเขม้งวด ในส่วนของเด็กไทยตอ้งไดร้ับการพฒันาให้ทดัเทียมกับเด็กใน
ประเทศกลุ่มอาเซียน เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม เป็นต้น เด็กไทยต้องมีความฉลาดเป็นนักคิด 
นักวิทยาศาสตร์ มีความรู้ความสามารถส่ือสารภาษาได้ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา ทั้งภาษาองักฤษและภาษากลุ่ม
อาเซียน รวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียนมีความรอบรู้ในทุกดา้น ไม่ว่าจะเป็นดา้น

 



  36 

3 
ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

  

เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ก้าวทนัเทคโนโลยี พร้อมรับการเปล่ียนแปลงและพัฒนา มีความคิด
สร้างสรรค ์กลา้ตดัสินใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และความรักชาติ ในดา้นครูและบุคลากรทาง การศึกษา ครู
ตอ้งเป็นตวัแบบหรือแม่พิมพท์ี่ดีของสังคม มีเกียรติ มีศกัดิ์ ศรี เป็นคนดี มีคุณธรรม รักในอาชีพ รวมทั้งควรมี
กระบวนการคดัเลือกผูท้ี่จะมาท าหนา้ท่ีครูเป็นอย่างดี2 

 ด้วยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่องานวิชาการของสถานศึกษาใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านกังานศึกษาธิการภาค 4  เพือ่น าผลการวิจยัที่ไดเ้ป็นแนวทางในการพฒันาสมรรถนะ
ของผูบ้ริหารและงานวิชาการของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านกังานศึกษาธิการภาค 4 ต่อไป 

7. วัตถุประสงค์
7.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป 

 เพ่ือศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่องานวิชาการของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
ส านกังานศึกษาธิการภาค 4   

7.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ 
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านกังานศึกษาธิการภาค 4
2. เพื่อศึกษางานวิชาการของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านกังานศึกษาธิการภาค 4
3. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบ้ริหารที่ส่งผลต่องานวิชาการของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

ส านกังานศึกษาธิการภาค 4 

8. เหตุผลความจ าเป็นในการศึกษาวิจัยของโครงการวิจัยนีท้ี่ต้องศึกษา/ทดลองกับมนษุย์

 การศึกษาครั้ งน้ีเป็นการศกึษาปัจจยัที่มีความสัมพนัธ์กบัผลการศึกษาไปเป็นแนวทางในการพฒันา
สมรรถนะของผูบ้ริหารและงานวิชาการของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านกังานศึกษาธิการภาค 4 
หรือในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านกังานศึกษาธิการภาคอ่ืนๆ ต่อไป โดยวิธีอ่ืนไม่สามารถทดแทนได ้

9. ประโยชน์ของโครงการนี้ที่คาดว่าจะเกดิขึน้ทั้งต่อผู้ยินยอมตนให้ท าการวิจัย  และต่อผู้อื่น
การศึกษาน้ีแมจ้ะไม่ประโยชน์ต่อผูย้ินยอมโดยตรงในขณะที่เก็บขอ้มูลแต่จะเป็นประโยชน์ต่อ

ผูอ่ื้นสามารถน าผลการวิจยัไปใชใ้นการบริหาร วางแผน และประยุกตเ์พื่อใช้พฒันาการด าเนินงานเกี่ยวกบั
ระดบัสมรรถนะของผูบ้ริหารสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านกังานศึกษาธิการภาค 4 

10. วิธีการด าเนินการวิจัย

10.1 รูปแบบการวิจัย (Research design) และวิธีการรวบรวมข้อมูล (Data collection method) 

10.1.1 รูปแบบการวิจัย (Research design) 
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การศึกษาครั้ งน้ีเป็นการวิจัยเชิงส ารวจแบบภาคตัดขวาง เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่
ผูว้ิจยัพฒันาขึ้นมา 

10.1.2 วิธีการรวบรวมข้อมูล (Data collection method) 
 การตอบแบบสอบถาม 
 การสัมภาษณ ์
 การตรวจร่างกาย 
 อ่ืนๆ (ระบุ).................................. 

10.2 ประชากรศึกษา (Reference population) กลุ่มตัวอย่าง (Samples) ขนาดตัวอย่าง (Sample 
size) และวิธีการชักตัวอย่าง (Sampling technique)  

ประชากร 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้ งน้ี คือ สถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 4 จ านวน 1,780 แห่ง ได้แก่ จงัหวดักาญจนบุรี 511 แห่ง จงัหวดันครปฐม 358 แห่ง จงัหวดั
ราชบุรี 421 แห่ง จงัหวดัสุพรรณบุรี 490 แห่ง3 

กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้ งน้ี คือ สถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงาน

ศึกษาธิการภาค 4 ที่ได้จากการสุ่มตวัอย่างจากประชากร การก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างจากการใช้ตาราง
ประมาณการสุ่มตวัอย่างของเครจซ่ีและมอร์แกน4ได้กลุ่มตวัอย่างจ านวน 317 แห่ง และใช้วิธีการสุ่มแบบ
แบ่งประเภท (stratified random sampling) 

ผู้ให้ข้อมูล 
ผูใ้ห้ขอ้มูลในการวิจยัครั้ งน้ีได้แก่ ผูอ้  านวยการสถานศึกษา รองผูอ้  านวยการสถานศึกษา 

หัวหนา้กลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านกังานศึกษาธิการภาค 
4 มีขั้นตอนการสุ่มดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 การจดัแบ่งสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส านักงานศึกษาธิการภาค 4 ซ่ึง
ตั้งอยู่บนพ้ืนท่ี จงัหวดักาญจนบุรี จงัหวดันครปฐม จงัหวดัราชบุรี และจงัหวดัสุพรรณบุรี รวมทั้งส้ิน 1,780 
โรงเรียน   

ตอนที่ 2 ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างตามตารางสุ่มของเครจซ่ีและมอร์แกนไดก้ลุ่มตวัอย่าง 
317 โรงเรียน แลว้ก าหนดจ านวนตวัอย่างในแต่ละจงัหวดัตามสัดส่วนรายจงัหวดั ดังน้ี  จงัหวดักาญจนบุรี 
511 แห่ง จงัหวดันครปฐม 358 แห่ง จงัหวดัราชบุรี 421 แห่ง และจงัหวดัสุพรรณบุรี 490 แห่ง 

ตอนที่ 3 ในแต่ละสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างก าหนดผู ้ให้ข้อมูล ซ่ึงประกอบด้วย 
ผูอ้  านวยการ 1 คน รองผูอ้  านวยการฝ่ายหรือผูป้ฏิบตัิหน้าที่ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 คน และ
ครูผูส้อน 2 คน รวมผูใ้ห้ขอ้มูลสถานศึกษาละ 6 คน  รวมทั้งส้ิน 1,902 คน 
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ตารางที ่1 กลุ่มตวัอย่างและผูใ้หข้อ้มูล 

จงัหวดั 
จ านวนประชากร 

(โรงเรยีน) 
กลุ่มตวัอย่าง 
(โรงเรยีน) 

ผูใ้หข้อ้มูล (คน) 
ผอ. รอง หน. ครู รวม 

กาญจนบุร ี 511 91 91 91 182 182 546 
นครปฐม 358 64 64 64 128 128 384 
ราชบุร ี 421 75 75 75 150 150 450 
สุพรรณบุร ี 490 87 87 87 174 174 522 

รวม 1,780 317 317 317 634 634 1,902 

10.3 เกณฑ์การคดัผู้ยนิยอมตนให้ท าการวิจัยเข้าร่วมโครงการ (Inclusion criteria) 
1. ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัยครัง้นี้ ได้แก่ ผู้อ านวยการสถานศึกษา รองผู้อ านวยการ

สถานศกึษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผูส้อน ของสถานศกึษาในพืน้ทีร่บัผดิชอบของส านักงาน
ศกึษาธกิารภาค 4 ซึ่งประกอบดว้ย  ผูอ้ านวยการ 1 คน รองผูอ้ านวยการฝ่ายหรอืผูป้ฏิบตัหิน้าที ่ 1 คน 
หวัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู ้2 คน และครูผูส้อน 2 คน รวมผู้ใหข้้อมูลสถานศึกษาละ 6 คน  รวมทัง้สิน้ 
1,902 คน 

2. สามารถอ่าน เขา้ใจภาษาไทย และสามารถกรอกแบบสอบถามดว้ยตนเองได้
3. สมคัรใจเขา้ร่วมโครงการวจิยัโดไดร้บัการบอกขอ้มูลโครงการวจิยัอย่างครบถ้วน

10.4 เกณฑ์การคดัผู้ยนิยอมตนให้ท าการวิจัยออกจากโครงการ (Exclusion criteria) 
1. ป่วยดว้ยอาการฉุกเฉินในช่วงท่ีเก็บขอ้มูล
2. มีคุณสมบตัิครบถว้นแต่ตดิธุระหรือไม่สามารถติดต่อในช่วงเวลาท่ีเก็บขอ้มูล

10.5 เกณฑ์การให้ผู้ยนิยอมตนให้ท าการวิจัยเลกิจากการศึกษา (Discontinuation criteria) 

ผูเ้ขา้ร่วมวจิยัที่สมคัรใจเขา้ร่วมการวิจยัในตอนแรกแต่ต่อมาขอเลิกหรือถอนตวัจากการให้
ขอ้มูลในระหว่างการสอบถามขอ้มูลโดยการตอบแบบสอบถาม 

10.6 ระยะเวลาการเกบ็ข้อมูลทั้งหมดในการวิจัย 
การวิจยัครั้ งน้ีใช้เวลาประมาณ 30 วนัในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยด าเนินการ

ภายหลงัจากที่ไดร้ับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจยัในมนุษยข์องมหาวิทยาลยัเวส
เทิร์น 

10.7 วิธีการเก็บข้อมูล/ส่ิงส่งตรวจ (ให้ระบุเคร่ืองมือ หรือโปรแกรมการทดลองโดยย่อ และขั้นตอน
การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์) 
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ผูว้ิจยัรวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนการด าเนินงานดงัน้ี 

1. ขอหนงัสือจากบณัฑติวิทยาลยัถึงหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. ผูว้ิจยัท าหนงัสือถึงผูอ้  านวยการส านกังานศกึษาธิการภาค 4 เพื่อขอความอนุเคราะห์
จดัท าหนงัสือขอความร่วมมือในการเก็บขอ้มูลเพ่ือท าการวจิยัไปยงัสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
ส านกังานศกึษาธิการภาค 4 ที่เป็นกลุ่มตวัอย่าง 

3. ผู ้วิจัยเดินทางไปส่งแบบสอบถามด้วยตนเองในสถานศึกษาใกล้เคียง หรือส่ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย ์

4. ผู ้วิจัยและผู ้ช่วยเก็บข้อมูล เข้าพบกลุ่มตัวอย่างท่ีสุ่มได้ หลังจากแนะน าตัว ช้ีแจง
วตัถุประสงคแ์ละขออนุญาติในการให้ตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งช้ีแจงการพิทกัษสิ์ทธิ 

5. เมื่อกลุ่มตวัอย่างอนุญาต ผูว้ิจยัและผูช้่วยเก็บขอ้มูลแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตวัอย่าง
อธิบายให้ทราบถึงวตัถุประสงคข์องการศึกษาและอธิบายถึงวิธีการตอบค าถาม และเปิดโอกาสให้ซักถาม
หลงัจากนั้นให้กลุ่มตวัอย่างตอบแบบสอบถามดว้ยตนเอง และรวบรวมแบบสอบถามคืนทนัที 

6. ผูว้ิจยัและผูช้่วยเก็บขอ้มูลตรวจสอบความครบถว้นถูกตอ้งของแบบสอบถามก่อนน าไป
วิเคราะห์ 

7. น าขอ้มูลที่ไดม้าคิดคะแนนและวิเคราะห์ตามวิธีสถิติ

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัในครั้ งน้ี ใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจ านวน 
1 ฉบบัท่ีประยุกตม์าจากงานวิจยัทางการศึกษา แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี 

แบบสอบถามตอนท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผูต้อบแบบสอบถามเร่ือง เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ต าแหน่งหนา้ท่ี ประสบการณ์ท างาน มีลกัษณะเป็นตวัเลือกที่ก าหนดค าตอบไวใ้ห้ (Forces choice) 

แบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3  มีลกัษณะเป็นแบบจดัอนัดับคุณภาพ 5 ระดับ ของ ไลเคิร์ท 5 โดย
ก าหนดค่าระดบัคะแนนของช่วงน ้าหนกั 5 ระดบั 

11. ความเส่ียง หรือความไม่สบายที่อาจจะเกดิขึน้กับผู้ยินยอมตนให้ท าการวิจัย และการแก้ไขป้องกัน
การวิจยัครั้ งน้ีเป็นการเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถามไม่มีการกระท าใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัความเส่ียง

ของผู ้ตอบแบบสอบถามจึงไม่มีความเส่ียงต่อการเจ็บป่วยทางกายแต่ผู ้ยินยอมต้องเสียเวลาตอบ
แบบสอบถามอาจรู้สึกกงัวลเบื่อหน่ายซ่ึงผูว้ิจยัจะระมดัระวงัในการเก็บขอ้มูลหากผูย้ินยอมตนแสดงความ
อึดอดัไม่สบายใจ ซ่ึงการเขา้ร่วมการตอบแบบสอบถามจะเป็นไปตามความสมคัรใจของผูย้ินยอมตนหากผู ้
ยินยอมตนยินดีร่วมการวิจยั 
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12. ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม (Ethical consideration) (ให้บอกรายละเอียดในเร่ืองการให้ความเคารพใน
คน การให้ประโยชน์ และความยุติธรรมต่อผู้ยินยอมตนให้ท าวิจัย) 

ผูว้ิจยัไดย้ึดถือหลกัจริยธรรมการอย่างเคร่งครัดโดยเร่ิมตน้ดงัน้ี 
1. ช้ีแจงถึงผูเ้ขา้ร่วมวิจยัทราบถึงวิธีการและตอบขอ้ขอ้งใจต่างๆรวมถึงประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นขณะ

ท าการวิจยั 
2. การเขา้ร่วมโครงการวิจยัผูย้ินยอมตนจะเขา้ร่วมดว้ยความสมคัรใจและตอ้งไดร้ับความยินยอมตน

ทุกรายโดยลงนามในเอกสารยินยอมตนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
3. ผูย้ินยอมสามารถบอกเลิกการเขา้ร่วมโครงการวิจยัได้ทุกเมื่อโดยไม่ตอ้งอธิบายเหตุผล มีสิทธ์ิ

ปฏิเสธหรือเลือกที่จะไม่ตอบค าถามในแบบสัมภาษณ์ขอ้ใดขอ้หน่ึงก็ได ้โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูย้ินยอม
ทั้งส้ิน 

4. การรักษาความลบัของขอ้มูลโครงการวิจยัน้ีเป็นการให้ผูย้ินยอมตนตอบแบบสอบถามจะไม่มี
การเปิดเผยช่ือผูย้ินยอมตน โดยหลงัจากที่ผูย้ินยอมตนลงนามในใบยินยอมตนแลว้ ผูว้ิจยัจะแยกใบยินยอม
ตนออกจากแบบสอบถามคนละส่วนกนั เพื่อป้องกนัการเช่ือมโยงกนัของแบบสอบถามกบัใบยินยอมตนท า
ให้ การวิจยั วิเคราะห์ขอ้มูลลกัษณะภาพรวมโดยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้นและไม่น าขอ้มูลหรือความลบั
ของกลุ่มตวัอย่างมาเปิดเผยหรือน าเสนอในวิจยัเป็นรายบุคคล ส่วนขอ้มูลอ่ืนๆที่เกี่ยวขอ้งกบังานวิจยัจะไม่มี
การเปิดเผยทั้งส้ิน 

5. ผูว้ิจยัด าเนินการท าลายขอ้มูลดว้ยวิธีท่ีเหมาะสมเม่ือส้ินสุดงานวิจยั

13. ผลกระทบในทางลบทีอ่าจเกดิขึน้ต่อสถาบนั สังคม วฒันธรรม และส่ิงแวดล้อม
 ไม่มี 
 มี  (ระบ)ุ………………………………………………..……………………………… 

มาตรการรองรับผลกระทบในทางลบท่ีอาจเกดิขึ้น  (ระบุ) ...……..…………………… 

14. การขอความยินยอม และการอนุมัติ
 ขอจากผูย้นิยอมตนเขา้ร่วมการวจิยั หรือ ผูแ้ทนโดยตรง 
 ขอจากสถาบนั/ผูม้ีอ านาจในการอนุมตั ิ

15. การเสนอผลงานวิจัย และรายงานการวิจัย ข้าพเจ้าจะน าเสนอในภาพรวมโดย
 ไม่มีการเปิดเผยช่ือ  แต่เปิดเผยอาชีพ  และหรือสถานที่ศึกษาวิจยั    
 ไม่มีการเปิดเผยช่ือและช่ือองคก์ร/สถาบนั  แต่เปิดเผยอาชีพ   
 ไม่มีการเปิดเผยช่ือและช่ือองคก์ร/สถาบนั  อาชีพ  และสถานที่ศึกษาวิจยั 

16. เอกสารอ้างอิง  แบบ Vancouver

1. กระทรวงศึกษาธิการ.(2542).พระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542.กรุงเทพฯ:บริษทั
สยามสปอรต ์ซินดิเคท จ ากดั. 

2. ส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี. (2560). ขอ้มูลสารสนเทศ ปีการศึกษา 2560.
กาญจนบุรี : กลุ่มพฒันารูปแบบและประสานความร่วมมือดา้นเทคโนโลยี. 
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3   ส านกังานศึกษาธิการภาค 4 แผนยุทธศาสตร์การพฒันาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) ภาค 4 จงัหวดัราชบุรี:
ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. 

4. Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational
and Psychological Measurement, 30(3), pp. 607-610. 

5. Likert, R. (1961). New Pattems of Management. New York:Mcgraw– Hill Book Company lnc.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า การท าวิจัยคร้ังนีด้ าเนินการตามหลกัจริยธรรมตามค าประกาศเฮลซิงกิ 

ลงนำมอำจำรย์ หรือนกัวิจัยในฐำนะหัวหน้ำโครงกำรวิจัย 

ลงนาม …………………………………….… 

    (..........................................................) 
หัวหน้าโครงการ 

วันที่………………………… 
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เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย

1. ช่ือโครงการวิจัย
สมรรถนะของผู ้บริหำรท่ีส่งผลต่องำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

ส ำนกังำนศึกษำธิกำรภำค 4 
2. สถานที่ที่ท าการวิจัย

ส ำนกังำนศึกษำธิกำรภำค 4 
3. หัวหน้าโครงการ และที่อยู่ที่ติดต่อได้

ช................................................................ 
4. บทน าและเหตุผลในการศึกษาวิจัยของโครงการวิจัยนี้ (อธิบายอย่างย่อโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายส าหรับ
ผู้เข้าร่วมการวิจัย) 

กำรพฒันำกำรศึกษำมีควำมจ ำเป็นรัฐบำลจึงให้ควำมส ำคญักำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมำก
เพรำะกำรศึกษำเป็นกำรพฒันำคน  และกระบวนกำรพฒันำคุณภำพกำรศึกษำให้ด ำรงอยู่อย่ำงยัง่ยืน  ตอ้ง
อำศยัระบบกำรประกนัคุณภำพเป็นกลและไกขบัเคล่ือน พระรำชบญัญตัิกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แกไ้ข
เพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545และฉบับท่ี3 พ.ศ.2553 ได้ก ำหนดจุดมุ่งหมำย และหลักกำรของกำรจัด
กำรศึกษำ ที่ตอ้งมุ่งเน้นคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ คุณภำพของกำรศึกษำนั้น แมใ้นบริบทของกำร
พฒันำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศไทยจะได้ให้ควำมส ำคญัอย่ำงมำกต่อกำรปรับปรุงโครงสร้ำงทำงกำร
บริหำร กำรปฏิรูปหลกัสูตรกำรศึกษำหรือสำระกำรเรียนรูร้ะดบักำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และหลกัสูตรระดบัอ่ืน 

 ดังนั้นกำรจดักำรศึกษำจึงควรมีหลำยรูปแบบแต่มีกำรวดัผลแบบสำกลมุ่งเน้นระบบกำร
ประเมินผลกำรศึกษำที่จริงจงัและเขม้งวด ในส่วนของเด็กไทยตอ้งไดร้ับกำรพฒันำให้ทดัเทียมกับเด็กใน
ประเทศกลุ่มอำเซียน เช่น สิงคโปร์ มำเลเซีย เวียดนำม เป็นต้น เด็กไทยต้องมีควำมฉลำดเป็นนัก คิด 
นักวิทยำศำสตร์ มีควำมรู้ควำมสำมำรถส่ือสำรภำษำไดไ้ม่นอ้ยกว่ำ 3 ภำษำ ทั้งภำษำองักฤษและภำษำกลุ่ม
อำเซียน รวมทั้งเรียนรู้วฒันธรรมของประเทศในประชำคมอำเซียนมีควำมรอบรู้ในทุกดำ้น ไม่ว่ำจะเป็นดำ้น
เศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนกำรเมือง ก้ำวทนัเทคโนโลยี พร้อมรับกำรเปล่ียนแปลงและพัฒนำ มีควำมคิด
สร้ำงสรรค ์กลำ้ตดัสินใจ มีคุณธรรม จริยธรรม และควำมรักชำติ ในดำ้นครูและบุคลำกรทำง กำรศึกษำ ครู
ตอ้งเป็นตวัแบบหรือแม่พิมพท่ี์ดีของสังคม มีเกียรติ มีศกัดิ์ ศรี เป็นคนดี มีคุณธรรม รักในอำชีพ รวมทั้งควรมี
กระบวนกำรคดัเลือกผูท้ี่จะมำท ำหนำ้ท่ีครูเป็นอย่ำงดี  

 ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงสนใจศึกษำสมรรถนะของผูบ้ริหำรท่ีส่งผลต่องำนวิชำกำรของสถำนศึกษำใน
พ้ืนท่ีรับผิดชอบของส ำนกังำนศึกษำธิกำรภำค 4  เพ่ือน ำผลกำรวิจยัท่ีไดเ้ป็นแนวทำงในกำรพฒันำสมรรถนะ
ของผูบ้ริหำรและงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส ำนกังำนศึกษำธิกำรภำค 4 ต่อไป 

เอกสาร จธ 3.1 
(ส ำหรับบุคลำกรมหำวิทยำลยัเวสเทิร์น) 
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5. วัตถุประสงค์หลักของโครงการ
           เพ่ือศึกษำสมรรถนะของผูบ้ริหำรท่ีส่งผลต่องำนวิชำกำรของสถำนศึกษำในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ

ส ำนกังำนศึกษำธิกำรภำค 4 
6. เหตุผลที่เชิญชวนให้ท่านเข้าร่วมโครงการวิจัยนี้

กำรศึกษำครั้ งน้ีเป็นกำรศึกษำปัจจยัที่มีควำมสัมพนัธ์กับผลกำรศึกษำไปเป็นแนวทำงในกำร
พฒันำสมรรถนะของผูบ้ริหำรและงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส ำนกังำนศึกษำธิกำร
ภำค 4 หรือในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส ำนกังำนศึกษำธิกำรภำคอ่ืนๆ ต่อไป โดยวิธีอ่ืนไม่สำมำรถทดแทนได ้
7. กิจกรรมการวิจัยที่จะเกี่ยวข้องกับท่าน เม่ือท่านสมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจัย  จะมีดังต่อไปนี้

เมื่อท่ำนสมคัรใจเขำ้ร่วมโครงกำรและลงนำมในเอกสำรยินยอมแลว้ ผูว้ิจยัจะอธิบำยรำยละเอียด
ของแบบสอบถำมและเชิญชวนตอบแบบสอบถำม ซ่ึงแบบสอบถำมแบ่งออกเป็น 3 ตอนดงัน้ี 

ตอนที่ 1  แบบสอบถำมเกี่ยวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถำม  จ ำนวน 5   ขอ้ 
ตอนที่ 2  แบบสอบถำมเกี่ยวกบัสมรรถนะของผูบ้ริหำร                     จ ำนวน 45 ขอ้ 
ตอนที่ 3  แบบสอบถำมเกี่ยวกบังำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ               จ ำนวน 57 ขอ้ 
8. ระยะเวลาที่ท่านจะเข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของโครงการวิจัยนี้ (ทดลอง/รวบรวมข้อมูล)
ระยะเวลำในกำรตอบแบบสอบถำมใชเ้วลำประมำณ 40 นำที 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ทั้งต่อท่าน และต่อผู้อื่น
กำรศึกษำน้ีแมจ้ะไม่มีประโยชน์ต่อท่ำนโดยตรงในขณะที่เก็บขอ้มูล แต่จะเป็นประโยชน์ต่อผูอ่ื้น 

กล่ำวคือ สำมำรถน ำผลกำรวิจยัไปเป็นแนวทำงในกำรพฒันำสมรรถนะของผูบ้ริหำรและงำนวิชำกำรของ
สถำนศึกษำในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส ำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 4 หรือในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของส ำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำคอ่ืนๆต่อไป ตลอดจนเป็นประโยชน์แก่ขำ้พเจำ้ในกำรจดักำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำกำร
บริหำรกำรศึกษำ 
10. ความเส่ียง หรือ ความไม่สบายใดๆที่คาดว่าจะเกิดขึน้กับท่าน และ มาตรการหรือวิธีการในการป้องกัน
หรือลดความเส่ียงหรือความไม่สบายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ในระหว่างการเข้าร่วมโครงการ 

กำรวิจยัครั้ งน้ีเป็นกำรเก็บขอ้มูลโดยใช้แบบสอบถำมไม่มีกำรกระท ำใดๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกับด้ำน
สำธำรณะสุขและทำงกำรแพทยจ์ึงไม่มีส่วนเกี่ยวขอ้งกับควำมเส่ียงของผูต้อบแบบสอบถำมจึงไม่มีควำม
เส่ียงต่อกำรเจ็บป่วยทำงกำยแต่ผูย้ินยอมตอ้งเสียเวลำตอบแบบสอบถำมอำจรู้สึกกงัวลเบื่อหน่ำยซ่ึงผูว้ิจยัจะ
ระมัดระวังในกำรเก็บข้อมูลหำกผู ้ยินยอมตนแสดงควำมอึดอัดไม่สบำยใจ ซ่ึงกำรเข้ำร่วมกำรตอบ
แบบสอบถำมจะเป็นไปตำมควำมสมคัรใจของผูย้ินยอมตนหำกผูย้ินยอมตนยินดีร่วมกำรวิจยั 
11. การดูแลรักษาความลับของข้อมูลต่างๆ ของท่าน (ได้แก่ การเก็บรักษาข้อมูลจะท าอย่างไร เก็บไว้ที่ไหน 

ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง และมีวิธีการท าลายข้อมูลอย่างไร และเมื่อไร) 
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กำรรักษำควำมลบัของขอ้มูลโครงกำรวิจยัน้ีเป็นกำรให้ผูย้ินยอมตนตอบแบบสอบถำมจะไม่มี
กำรเปิดเผยช่ือผูย้ินยอมตน โดยหลงัจำกที่ผูย้ินยอมตนลงนำมในใบยินยอมตนแลว้ ผูว้ิจยัจะแยกใบยินยอม
ตนออกจำกแบบสอบถำมคนละส่วนกนั เพื่อป้องกนักำรเช่ือมโยงกนัของแบบสอบถำมกบัใบยินยอมตนท ำ
ให้ กำรวิจยั วิเครำะห์ขอ้มูลลกัษณะภำพรวมโดยเหตุผลทำงวิชำกำรเท่ำนั้นและไม่น ำขอ้มูลหรือควำมลบั
ของกลุ่มตวัอย่ำงมำเปิดเผยหรือน ำเสนอในวิจยัเป็นรำยบุคคล ส่วนขอ้มูลอ่ืนๆที่เกี่ยวขอ้งกบังำนวิจยัจะไม่มี
กำรเปิดเผยทั้งส้ินโดยผูว้ิจยัด ำเนินกำรท ำลำยขอ้มูลดว้ยวิธีท่ีเหมำะสมเม่ือส้ินสุดงำนวิจยั 
12. สิทธิการถอนตัวออกจากโครงการวิจัย

ท่ำนสำมำรถปฏิเสธหรือบอกเลิกกำรให้ขอ้มูลไดทุ้กเวลำโดยไม่มีขอ้แมใ้ด 
13. กรณีที่มเีหตุจ าเป็น หรือฉุกเฉิน ทีเ่กีย่วข้องกบัโครงการวิจัยสามารถตดิต่อผู้รับผดิชอบโครงการได้
โดยสะดวกที ่

 ชื่อ ........................................................................ 
ที่อยู่ (ในเวล ำร ำชก ำร)  
.....................................................................โทรศัพท์ ...................................... 
ที่อยู่ (นอกเวลำรำชกำร) 
………………………………………………………………………….………………………..… 
…………………………………………………………….……โทรศพัท…์…………..………… 

โครงการวิ จัยนี้ ได้ ผ่ านการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิ จัยในมนุษ ย์   
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ซ่ึงมีส านักงานอยู่ที่  4 หมู่  11 ถนนหทัยราษฎร์ ต าบลลาดสวาย อ าเภอล าลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี  โทรศัพท์  081-838-1429 โทรสาร0-2563-5251  E-mail: punee.su@western.ac.th     
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หนังสือยินยอมตนให้ท ำกำรวิจัย 
 

โครงการวิจยัเร่ือง สมรรถนะของผูบ้ริหารท่ีส่งผลต่องานวิชาการของสถานศึกษาในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ
ส านกังานศกึษาธิการภาค4 

วนัที่ให้ค  ายินยอม  วนัที่ ……….. เดือน ……………………………….. พ.ศ. ………………………. 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ……..……….………………………………………….ขอท าหนงัสือน้ีไวต้่อ
หัวหนา้โครงการเพื่อเป็นหลกัฐานแสดงว่า 

ขอ้ 1.   ก่อนลงนามในใบยินยอมตนให้ท าการวิจยัน้ี  ขา้พเจ้าได้รับการอธิบายจากผูว้ิจัยให้ทราบถึง
วตัถุประสงค์ของการวิจยั กิจกรรมการวิจยั  ความเส่ียง รวมทั้งประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้นจากการวิจยั อย่าง
ละเอียด และมีความเขา้ใจดีแลว้ 

ขอ้ 2.  ผูว้ิจัยรับรองว่าจะตอบค าถามต่างๆ ที่ข้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็มใจ ไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น จน
ขา้พเจา้พอใจ 

ขอ้ 3.  ข้าพเจ้าเข้าร่วมโครงการวิจัยน้ีโดยสมัครใจ และข้าพเจ้ามีสิทธิท่ีจะบอกเลิกการเข้าร่วมใน
โครงการวิจยัน้ีเม่ือใดก็ได ้และการบอกเลิกการเขา้ร่วมวิจยัน้ีจะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ ที่ขา้พเจา้จะพึงไดร้ับ
ต่อไป 

ขอ้ 4.   ผูว้ิจยัรับรองว่า  จะเก็บขอ้มูลเฉพาะเกี่ยวกบัตวัขา้พเจา้เป็นความลบั  และจะเปิดเผยไดเ้ฉพาะใน
รูปที่เป็นสรุปผลการวิจยั การเปิดเผยขอ้มูลเกี่ยวกับตวัข้าพเจ้าต่อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้ง กระท าได้
เฉพาะกรณีจ าเป็นดว้ยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้น 

ขอ้ 5.   ผูว้ิจยัรับรองว่า หากมีขอ้มูลเพ่ิมเติมท่ีส่งผลกระทบต่อการวิจยั  ขา้พเจา้จะไดร้ับการแจง้ให้ทราบ
ทนัทีโดยไม่ปิดบงั ซ่อนเรน้ 

ขา้พเจา้ไดอ่้านขอ้ความขา้งตน้แลว้มีความเขา้ใจดีทุกประการ และไดล้งนามในใบยินยอมน้ีดว้ยความเต็มใจ 
ลงช่ือ  …………………………………………… ผูย้ินยอม 

    (…………………………………………..) 
 ลงช่ือ ………………………………….……..… ผูว้ิจยั 
            (ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.นิษฐ์วดี  จิรโรจนภ์ิญโญ) 
                             ลงช่ือ …………………………………….…..… พยาน 
    (…………………………………………..) 

 [ในกรณีที่ผูท้ี่ยินยอมตนให้ท าการวิจยัไม่สามารถอ่านและเขียนหนงัสือได ้จะตอ้งไดร้ับการยินยอมใน
ขณะท่ียงัมีสติสัมปชญัญะ และระบุขอ้ความไวต้ามน้ี] 

เอกสำร จธ 4 

 



2 
ส ำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร 

 

ขา้พเจา้ไม่สามารถอ่านหนงัสือได ้ แต่ผูว้ิจยัไดอ่้านขอ้ความในเอกสารช้ีแจงการวิจยัให้แก่ขา้พเจา้ฟังจน
เขา้ใจดีแลว้ ขา้พเจา้จึงลงนาม หรือประทบัลายน้ิวหัวแม่มือของขา้พเจา้ในใบยินยอมน้ีดว้ยความเต็มใจ 
   
 ลงนาม/ประทบัลายน้ิวหัวแม่มือ ………………… ผูย้ินยอม 
     (……………………………………….…..) 
    ลงนาม ……………………………………………. ผูว้ิจยั 
     (……………………………………….…..) 
    ลงนาม ……………………………………………. พยาน 
     (……………………………………….…..) 

 [ในกรณีที่ผูย้ินยอมตนให้ท าการวิจยัยงัไม่บรรลุนิติภาวะ จะตอ้งไดร้ับการยินยอมจากผูป้กครองหรือผู ้
อุปการะโดยชอบดว้ยกฎหมาย] 
 
    ลงนาม …….………………………………. ผูป้กครอง/ผูอุ้ปการะ 

(……………………………………)  
    ลงนาม ……………………………………… ผูว้ิจยั 
     (…………………………………...) 

ลงนาม ……………………….………….…. พยาน 
     (……………………………….…..) 

 [ในกรณีที่ผูท้ี่ยินยอมตนให้ท าการวิจยัไม่สามารถตดัสินใจเองได ้เช่นกรณีผูย้ินยอมตนให้ท าการวิจยัอยู่
ในภาวะหมดสติ ให้ผูแ้ทนโดยชอบดว้ยกฎหมาย หรือผูป้กครอง หรือญาติที่ใกลชิ้ดที่สุดเป็นผูล้งนามยินยอม] 
 
    ลงนาม …………………………………… ผูแ้ทน/ผูป้กครอง/ญาต ิ
     (…………………………………..) 

ลงนาม …………………………………… ผูว้ิจยั 
      (…………………………………..) 

ลงนาม …………………………………... พยาน 
     (…………………………………..) 
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