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เดือน
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เรื่อง ขอส่งโครงกำรวิจยั เพื่อพิจำรณำรับรองจริยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์
เรียน ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์
ข้ำพเจ้ำ…....................................................................………………………………………………..
ภำควิชำ.........คณะศึกษำศำสตร์ สำขำบริหำรกำรศึกษำ .................................. เป็ นหัวหน้ ำโครงกำรวิจยั เรื่อง
(ภำษำไทย) สมรรถนะของผู้บริ หำรที่ส่งผลต่องำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ ในพืน้ ที่รับ ผิดชอบของสำนักงำน
ศึ ก ษำธิ ก ำรภำค4 (ภำษำอัง กฤษ) 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 ซึ่งมีส่วนที่เ กี่ ย วข้ องกับ
ก ำ ร วิ จั ย ใ น ม นุ ษ ย์ แ ล ะ ข้ ำ พ เ จ้ ำ ข อ ส่ ง โ ค ร ง ก ำ ร วิ จั ย แ ล ะ เ อ ก ส ำ ร ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ม ำ เ พื่ อ ข อ รั บ
กำรพิจำรณำจริ ยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์ จำนวน 12 ชุด โดยข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำจะเริ่ มดำเนินกำรต่อเมื่อได้ รับ
กำรอนุมตั ิจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์แล้ ว
จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำและดำเนินกำรต่อไปด้ วย จักขอบคุณยิ่ง
ลงนำม ………………………………
(................................................................)
หัวหน้ำโครงกำรวิจัย
เรียน ประธำนคณะกรรมกำรพิจำรณำจริยธรรมกำรวิจยั ในมนุษย์
เพื่อโปรดพิจำรณำ และดำเนินกำรต่อไปด้ วย จักขอบคุณยิ่ง
ลงนำม …………………………………
(.................................................)
คณบดี
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แบบเสนอโครงการวิจัย
“โครงการวิจัยนีจ้ ะเริ่ มดาเนินการต่อเมื่อได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์แล้ว โดยได้ชีแ้ จงรายละเอียดของโครงการและได้รับความยินยอมในการเข้าร่ วมโครงการวิจัยอย่าง
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร”
1. ชื่อโครงการวิจัย
(ภาษาไทย) สมรรถนะของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่องานวิชาการของสถานศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบของ
สานักงานศึกษาธิการภาค4
(ภาษาอังกฤษ) 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
สำหรับอำจำรย์และนักวิจัยทั่วไป (ใส่ ชื่อผู้ร่วมวิจัยให้ ครบทุกคน)
หัวหน้าโครงการวิจัย
ชื่อ (ภาษาไทย) ......................................................................
(ภาษาอังกฤษ) ...................................................................
คุณวุฒิสูงสุด ปริ ญญาเอก สาขาการบริ หารการศึกษา (ปร.ด.) สถาบัน มหาวิทยาลัยศิลปากร สังกัด
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นโทรศัพท์ 06-1463-6287 โทรสาร
- E-mail address Nitwadee.ji@Western.ac.th
ผ้วู ิจัยคนที่ 1
ชื่อ (ภาษาไทย) ……………………………………………….…………………..….………….......
(ภาษาอังกฤษ) ……………….………………………………………………..………………...
คุณวุฒิสูงสุด ………………………จากสถาบัน….………………...……….…………………......
สังกัด ………………….………………….…… ...................…………..……..…………………...
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้....…………………………..…….…………….……..………………..
โทรศัพท์ …………………… โทรสาร …..…………..… E-mail address …….….………………
ผู้วิจัยคนที่ 2
ชื่อ (ภาษาไทย) ……………………………………………….…………………..….………….......
(ภาษาอังกฤษ) ……………….………………………………………………..………………...
คุณวุฒิสูงสุด ………………………จากสถาบัน….………………...……….…………………......
สังกัด ………………….………………….…… ...................…………..……..…………………...
สถานที่ที่สามารถติดต่อได้....…………………………..…….…………….……..………………..
โทรศัพท์ ………………… โทรสาร …..…………..… E-mail address …….….………………
1
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3. แหล่งทุนที่ได้รับ(ถ้ามี) ………… -..…..……จานวนเงินทุน

-

4. ประเภทการวิจัย
 วิจยั พื้นฐาน (Basic research)
 วิจยั ประยุกต์ (Applied research)
 วิจยั เพื่อพัฒนา (Research and Development)
5. สาขาวิชาการ
 โรคติดเชื้อ (Infectious Disease)
 โรคไม่ตดิ เชื้อ (Non-infectious Disease)
 เทคโนโลยีสาธารณสุข (Public Health Technology)
 บริ หารงานสาธารณสุขและการจัดการระบบสุขภาพ (Public Health Administration
and Health System Management)
 อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย (Environmental Health and Occupational Health)
 การส่งเสริ มสุขภาพ (Health Promotion)
 อนามัยชุมชน (Community Health)
 การพยาบาลสาธารณสุข (Public Health Nursing)
 อาหารและโภชนาการ (Food and Nutrition)
 อื่นๆ…......................................
6. ความเป็ นมาและความสาคัญของการศึกษาวิจัยของโครงการวิจัยนี้ (โดยย่อ)
การพัฒนาการศึกษามีความจาเป็ นรัฐบาลจึงให้ความสาคัญการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างมาก
เพราะการศึกษาเป็ นการพัฒนาคน และกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ดารงอยู่อย่างยัง่ ยืน ต้อง
อาศัยระบบการประกันคุณภาพเป็ นกลและไกขับเคลื่อน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่ ม เติ ม (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2545และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 ได้ก าหนดจุด มุ่ งหมาย และหลัก การของการจัด
การศึกษา ที่ตอ้ งมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 1 คุณภาพของการศึกษานั้น แม้ในบริ บทของการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศไทยจะได้ให้ความสาคัญอย่างมากต่อการปรับปรุ งโครงสร้างทางการ
บริ หาร การปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาหรื อสาระการเรี ยนรูร้ ะดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรระดับอื่น
ดัง นั้น การจัด การศึ ก ษาจึ ง ควรมี ห ลายรู ป แบบแต่ มี ก ารวัด ผลแบบสากลมุ่ ง เน้น ระบบการ
ประเมินผลการศึกษาที่จริ งจังและเข้มงวด ในส่ วนของเด็กไทยต้องได้รับการพัฒนาให้ทดั เทียมกั บเด็กใน
ประเทศกลุ่มอาเซี ยน เช่น สิ งคโปร์ มาเลเซี ย เวียดนาม เป็ นต้น เด็ ก ไทยต้องมีค วามฉลาดเป็ นนัก คิ ด
นักวิทยาศาสตร์ มีความรู ้ความสามารถสื่ อสารภาษาได้ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา ทั้งภาษาอังกฤษและภาษากลุ่ม
อาเซียน รวมทั้งเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของประเทศในประชาคมอาเซียนมีความรอบรู ้ในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็ นด้าน
2
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เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ก้าวทันเทคโนโลยี พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา มีความคิด
สร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และความรักชาติ ในด้านครู และบุคลากรทาง การศึกษา ครู
ต้องเป็ นตัวแบบหรื อแม่พิมพ์ที่ดีของสังคม มีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี เป็ นคนดี มีคุณธรรม รักในอาชีพ รวมทั้งควรมี
กระบวนการคัดเลือกผูท้ ี่จะมาทาหน้าที่ครู เป็ นอย่างดี2
ด้วยเหตุน้ ีผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่องานวิชาการของสถานศึกษาใน
พื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 4 เพือ่ นาผลการวิจยั ที่ได้เป็ นแนวทางในการพัฒนาสมรรถนะ
ของผูบ้ ริ หารและงานวิชาการของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 4 ต่อไป
7. วัตถุประสงค์
7.1 วัตถุประสงค์ทั่วไป
เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่องานวิชาการของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 4
7.2 วัตถุประสงค์เฉพาะ
1. เพื่อศึกษาสมรรถนะของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 4
2. เพื่อศึกษางานวิชาการของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 4
3. เพื่อศึกษาสมรรถนะของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่องานวิชาการของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 4
8. เหตุผลความจาเป็ นในการศึกษาวิจัยของโครงการวิจัยนีท้ ี่ต้องศึกษา/ทดลองกับมนุษย์
การศึกษาครั้งนี้เป็ นการศึกษาปัจจัยที่มคี วามสัมพันธ์กบั ผลการศึกษาไปเป็ นแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะของผูบ้ ริ หารและงานวิชาการของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 4
หรื อในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาคอื่นๆ ต่อไป โดยวิธีอื่นไม่สามารถทดแทนได้
9. ประโยชน์ ของโครงการนี้ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ทั้งต่อผู้ยินยอมตนให้ทาการวิจัย และต่อผู้อื่น
การศึกษานี้แม้จะไม่ประโยชน์ต่อผูย้ ินยอมโดยตรงในขณะที่เก็บข้อมูลแต่จะเป็ นประโยชน์ ต่อ
ผูอ้ ื่นสามารถนาผลการวิจยั ไปใช้ในการบริ หาร วางแผน และประยุกต์เพื่อใช้พฒ
ั นาการดาเนินงานเกี่ยวกับ
ระดับสมรรถนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 4
10. วิธีการดาเนินการวิจัย
10.1 รูปแบบการวิจัย (Research design) และวิธีการรวบรวมข้อมูล (Data collection method)
10.1.1 รูปแบบการวิจัย (Research design)
3
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การศึ ก ษาครั้งนี้ เ ป็ นการวิจ ัยเชิ งส ารวจแบบภาคตัด ขวาง เก็ บ ข้อ มู ล โดยใช้แ บบสอบถามที่
ผูว้ ิจยั พัฒนาขึ้นมา
10.1.2 วิธีการรวบรวมข้อมูล (Data collection method)
 การตอบแบบสอบถาม
 การสัมภาษณ์
 การตรวจร่ างกาย
 อื่นๆ (ระบุ)..................................
10.2 ประชากรศึกษา (Reference population) กลุ่มตัวอย่ าง (Samples) ขนาดตัวอย่ าง (Sample
size) และวิธีการชักตัวอย่าง (Sampling technique)
ประชากร
ประชากรที่ ใ ช้ใ นการวิ จ ัย ครั้ งนี้ คื อ สถานศึ ก ษาในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของส านัก งาน
ศึกษาธิการภาค 4 จานวน 1,780 แห่ง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 511 แห่ง จังหวัดนครปฐม 358 แห่ง จังหวัด
ราชบุรี 421 แห่ง จังหวัดสุพรรณบุรี 490 แห่ง3
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัว อย่างที่ใช้ในการวิจ ัย ครั้ งนี้ คือ สถานศึก ษาในพื้น ที่รับผิด ชอบของส านัก งาน
ศึกษาธิการภาค 4 ที่ได้จากการสุ่ มตัวอย่างจากประชากร การกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการใช้ตาราง
ประมาณการสุ่ มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน 4ได้กลุ่มตัวอย่างจานวน 317 แห่ง และใช้วิธีก ารสุ่ มแบบ
แบ่งประเภท (stratified random sampling)
ผู้ให้ข้อมูล
ผูใ้ ห้ขอ้ มูลในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ ผูอ้ านวยการสถานศึกษา รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ และครู ผสู ้ อน ของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค
4 มีข้นั ตอนการสุ่ มดังนี้
ตอนที่ 1 การจัดแบ่งสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสานักงานศึกษาธิการภาค 4 ซึ่ง
ตั้งอยู่บนพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งสิ้น 1,780
โรงเรี ยน
ตอนที่ 2 กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสุ่ มของเครจซี่และมอร์แกนได้กลุ่มตัวอย่าง
317 โรงเรี ยน แล้วกาหนดจานวนตัวอย่างในแต่ละจังหวัดตามสัดส่ วนรายจังหวัด ดังนี้ จังหวัดกาญจนบุรี
511 แห่ง จังหวัดนครปฐม 358 แห่ง จังหวัดราชบุรี 421 แห่ง และจังหวัดสุพรรณบุรี 490 แห่ง
ตอนที่ 3 ในแต่ ละสถานศึก ษาที่เป็ นกลุ่มตัว อย่ างก าหนดผู ้ใ ห้ข ้อมู ล ซึ่ งประกอบด้ว ย
ผูอ้ านวยการ 1 คน รองผูอ้ านวยการฝ่ ายหรื อผูป้ ฏิบตั ิหน้าที่ 1 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ 2 คน และ
ครู ผสู ้ อน 2 คน รวมผูใ้ ห้ขอ้ มูลสถานศึกษาละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 1,902 คน
4
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ตารางที่ 1 กลุ่มตัวอย่างและผูใ้ ห้ขอ้ มูล
จังหวัด
กาญจนบุร ี
นครปฐม
ราชบุรี
สุพรรณบุร ี
รวม

จานวนประชากร
(โรงเรียน)
511
358
421
490
1,780

กลุ่มตัวอย่าง
(โรงเรียน)
91
64
75
87
317

ผอ.
91
64
75
87
317

ผูใ้ ห้ขอ้ มูล (คน)
รอง หน. ครู
91 182 182
64 128 128
75 150 150
87 174 174
317 634 634

รวม
546
384
450
522
1,902

10.3 เกณฑ์การคัดผู้ยนิ ยอมตนให้ทาการวิจัยเข้าร่ วมโครงการ (Inclusion criteria)
1. ผู้ใ ห้ข้อ มู ล ในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ไ ด้แ ก่ ผู้อ านวยการสถานศึก ษา รองผู้อ านวยการ
สถานศึกษา หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผสู้ อน ของสถานศึกษาในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบของสานั กงาน
ศึกษาธิการภาค 4 ซึ่งประกอบด้วย ผูอ้ านวยการ 1 คน รองผูอ้ านวยการฝ่ ายหรือผูป้ ฏิบตั หิ น้าที่ 1 คน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 2 คน และครูผสู้ อน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลสถานศึกษาละ 6 คน รวมทัง้ สิน้
1,902 คน
2. สามารถอ่าน เข้าใจภาษาไทย และสามารถกรอกแบบสอบถามด้วยตนเองได้
3. สมัครใจเข้าร่วมโครงการวิจยั โดได้รบั การบอกข้อมูลโครงการวิจยั อย่างครบถ้วน
10.4 เกณฑ์การคัดผู้ยนิ ยอมตนให้ทาการวิจัยออกจากโครงการ (Exclusion criteria)
1. ป่ วยด้วยอาการฉุกเฉินในช่วงที่เก็บข้อมูล
2. มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ตดิ ธุระหรื อไม่สามารถติดต่อในช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล
10.5 เกณฑ์การให้ผ้ยู นิ ยอมตนให้ทาการวิจัยเลิกจากการศึกษา (Discontinuation criteria)
ผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ที่สมัครใจเข้าร่ วมการวิจยั ในตอนแรกแต่ต่อมาขอเลิกหรื อถอนตัวจากการให้
ข้อมูลในระหว่างการสอบถามข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม
10.6 ระยะเวลาการเก็บข้อมูลทั้งหมดในการวิจัย
การวิจยั ครั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 30 วัน ในการเก็บรวบรวมแบบสอบถามโดยดาเนินการ
ภายหลังจากที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริ ยธรรมการวิจยั ในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเวส
เทิร์น
10.7 วิธีการเก็บข้อมูล/สิ่งส่ งตรวจ (ให้ ระบุเครื่องมือ หรือโปรแกรมการทดลองโดยย่อ และขั้นตอน
การเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ )
5
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ผูว้ ิจยั รวบรวมข้อมูล โดยมีข้ นั ตอนการดาเนินงานดังนี้
1. ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัยถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอความอนุเคราะห์ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล
2. ผูว้ ิจยั ทาหนังสือถึงผูอ้ านวยการสานักงานศึกษาธิการภาค 4 เพื่อขอความอนุเคราะห์
จัดทาหนังสือขอความร่ วมมือในการเก็บข้อมูลเพื่อทาการวิจยั ไปยังสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ
สานักงานศึกษาธิการภาค 4 ที่เป็ นกลุ่มตัวอย่าง
3. ผู ้วิ จ ัย เดิ น ทางไปส่ ง แบบสอบถามด้ ว ยตนเองในสถานศึ ก ษาใกล้เ คี ย ง หรื อส่ ง
แบบสอบถามทางไปรษณีย์
4. ผู ้วิ จ ัย และผู ้ช่ ว ยเก็บข้อ มูล เข้า พบกลุ่ ม ตัว อย่า งที่ สุ่ ม ได้ หลัง จากแนะน าตัว ชี้ แจง
วัตถุประสงค์และขออนุญาติในการให้ตอบแบบสอบถามพร้อมทั้งชี้แจงการพิทกั ษ์สิทธิ
5. เมื่อกลุ่มตัวอย่างอนุญาต ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยเก็บข้อมูลแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่าง
อธิบายให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการศึกษาและอธิบายถึงวิธีการตอบคาถาม และเปิ ดโอกาสให้ซักถาม
หลังจากนั้นให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถามด้วยตนเอง และรวบรวมแบบสอบถามคืนทันที
6. ผูว้ ิจยั และผูช้ ่วยเก็บข้อมูลตรวจสอบความครบถ้วนถูก ต้องของแบบสอบถามก่อนนาไป
วิเคราะห์
7. นาข้อมูลที่ได้มาคิดคะแนนและวิเคราะห์ตามวิธีสถิติ
เครื่องมือที่ใช้ ในงานวิจัย
เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั ในครั้งนี้ ใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจานวน
1 ฉบับที่ประยุกต์มาจากงานวิจยั ทางการศึกษา แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
แบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถามเรื่ อง เพศ อายุ ระดับการศึกษา
ตาแหน่งหน้าที่ ประสบการณ์ทางาน มีลกั ษณะเป็ นตัวเลือกที่กาหนดคาตอบไว้ให้ (Forces choice)
แบบสอบถามตอนที่ 2 และ 3 มีลกั ษณะเป็ นแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ ของ ไลเคิร์ท 5 โดย
กาหนดค่าระดับคะแนนของช่วงน้ าหนัก 5 ระดับ
11. ความเสี่ยง หรือความไม่สบายที่อาจจะเกิดขึน้ กับผู้ยินยอมตนให้ทาการวิจัย และการแก้ไขป้องกัน
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามไม่มีการกระทาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ ยง
ของผู ้ต อบแบบสอบถามจึ ง ไม่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การเจ็ บ ป่ วยทางกายแต่ ผู ้ยิ น ยอมต้อ งเสี ย เวลาตอบ
แบบสอบถามอาจรู ้สึกกังวลเบื่อหน่ายซึ่งผูว้ ิจยั จะระมัดระวังในการเก็บข้อมูลหากผูย้ ินยอมตนแสดงความ
อึดอัดไม่สบายใจ ซึ่งการเข้าร่ วมการตอบแบบสอบถามจะเป็ นไปตามความสมัครใจของผูย้ ินยอมตนหากผู ้
ยินยอมตนยินดีร่วมการวิจยั
6
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12. ข้ อพิจารณาด้านจริยธรรม (Ethical consideration) (ให้ บอกรายละเอียดในเรื่ องการให้ ความเคารพใน
คน การให้ ประโยชน์ และความยุติธรรมต่อผู้ยินยอมตนให้ ทาวิจัย)
ผูว้ ิจยั ได้ยึดถือหลักจริ ยธรรมการอย่างเคร่ งครัดโดยเริ่ มต้นดังนี้
1. ชี้แจงถึงผูเ้ ข้าร่ วมวิจยั ทราบถึงวิธีการและตอบข้อข้องใจต่างๆรวมถึงประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นขณะ
ทาการวิจยั
2. การเข้าร่ วมโครงการวิจยั ผูย้ ินยอมตนจะเข้าร่ วมด้วยความสมัครใจและต้องได้รับความยินยอมตน
ทุกรายโดยลงนามในเอกสารยินยอมตนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
3. ผูย้ ินยอมสามารถบอกเลิกการเข้าร่ วมโครงการวิ จยั ได้ทุกเมื่อโดยไม่ตอ้ งอธิบายเหตุผล มีสิทธิ์
ปฏิเสธหรื อเลือกที่จะไม่ตอบคาถามในแบบสัมภาษณ์ขอ้ ใดข้อหนึ่งก็ได้ โดยไม่มีผลกระทบใดๆต่อผูย้ ินยอม
ทั้งสิ้น
4. การรักษาความลับของข้อมูลโครงการวิจยั นี้เป็ นการให้ผูย้ ินยอมตนตอบแบบสอบถามจะไม่มี
การเปิ ดเผยชื่อผูย้ ินยอมตน โดยหลังจากที่ผยู ้ ินยอมตนลงนามในใบยินยอมตนแล้ว ผูว้ ิจยั จะแยกใบยินยอม
ตนออกจากแบบสอบถามคนละส่วนกัน เพื่อป้องกันการเชื่อมโยงกันของแบบสอบถามกับใบยินยอมตนทา
ให้ การวิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะภาพรวมโดยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้นและไม่นาข้อมูลหรื อความลับ
ของกลุ่มตัวอย่างมาเปิ ดเผยหรื อนาเสนอในวิจยั เป็ นรายบุคคล ส่วนข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานวิจยั จะไม่มี
การเปิ ดเผยทั้งสิ้น
5. ผูว้ ิจยั ดาเนินการทาลายข้อมูลด้วยวิธีที่เหมาะสมเมื่อสิ้นสุดงานวิจยั
13. ผลกระทบในทางลบทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่อสถาบัน สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม
 ไม่มี
 มี (ระบุ)………………………………………………..………………………………
มาตรการรองรับผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้น (ระบุ) ...……..……………………
14. การขอความยินยอม และการอนุมัติ
 ขอจากผูย้ นิ ยอมตนเข้าร่ วมการวิจยั หรื อ ผูแ้ ทนโดยตรง
 ขอจากสถาบัน/ผูม้ ีอานาจในการอนุมตั ิ
15. การเสนอผลงานวิจัย และรายงานการวิจัย ข้าพเจ้าจะนาเสนอในภาพรวมโดย
 ไม่มีการเปิ ดเผยชื่อ แต่เปิ ดเผยอาชีพ และหรื อสถานที่ศึกษาวิจยั
 ไม่มีการเปิ ดเผยชื่อและชื่อองค์กร/สถาบัน แต่เปิ ดเผยอาชีพ
 ไม่มีการเปิ ดเผยชื่อและชื่อองค์กร/สถาบัน อาชีพ และสถานที่ศึกษาวิจยั
16. เอกสารอ้างอิง แบบ Vancouver
1. กระทรวงศึกษาธิการ.(2542).พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542.กรุ งเทพฯ:บริษทั
สยามสปอรต์ ซินดิเคท จากัด.
2. สานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี. (2560). ข้อมูลสารสนเทศ ปี การศึกษา 2560.
กาญจนบุรี : กลุ่มพัฒนารู ปแบบและประสานความร่ วมมือด้านเทคโนโลยี.
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3 สานักงานศึกษาธิการภาค 4 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2562-2565) ภาค 4 จังหวัดราชบุรี:
สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ.
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 การทาวิจัยครั้งนีด้ าเนินการตามหลักจริยธรรมตามคาประกาศเฮลซิงกิ
ลงนำมอำจำรย์ หรือนักวิจัยในฐำนะหัวหน้ ำโครงกำรวิจัย
ลงนาม …………………………………….…
(..........................................................)
หัวหน้าโครงการ
วันที่…………………………
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เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่ วมการวิจัย
1. ชื่อโครงการวิจัย
สมรรถนะของผู ้บ ริ ห ำรที่ ส่ ง ผลต่ อ งำนวิ ช ำกำรของสถำนศึ ก ษำ ในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 4
2. สถานที่ที่ทาการวิจัย
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 4
3. หัวหน้ าโครงการ และที่อยู่ที่ติดต่อได้
ช................................................................
4. บทนาและเหตุผลในการศึกษาวิจัยของโครงการวิจัยนี้ (อธิบายอย่ างย่ อโดยใช้ ภาษาที่เข้ าใจง่ ายสาหรับ
ผู้เข้าร่ วมการวิจัย)
กำรพัฒนำกำรศึกษำมีควำมจำเป็ นรัฐบำลจึงให้ควำมสำคัญกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำอย่ำงมำก
เพรำะกำรศึกษำเป็ นกำรพัฒนำคน และกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำให้ดำรงอยู่อย่ำงยัง่ ยืน ต้อง
อำศัยระบบกำรประกันคุณภำพเป็ นกลและไกขับเคลื่อน พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545และฉบับที่3 พ.ศ.2553 ได้ก ำหนดจุด มุ่งหมำย และหลัก กำรของกำรจัด
กำรศึกษำ ที่ตอ้ งมุ่งเน้นคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำ คุณภำพของกำรศึกษำนั้น แม้ในบริ บทของกำร
พัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของประเทศไทยจะได้ให้ควำมสำคัญอย่ำงมำกต่อกำรปรับปรุ งโครงสร้ำงทำงกำร
บริ หำร กำรปฏิรูปหลักสูตรกำรศึกษำหรื อสำระกำรเรี ยนรูร้ ะดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และหลักสูตรระดับอื่น
ดังนั้นกำรจัดกำรศึกษำจึงควรมีหลำยรู ปแบบแต่มีกำรวัดผลแบบสำกลมุ่งเน้นระบบกำร
ประเมินผลกำรศึกษำที่จริ งจังและเข้มงวด ในส่ วนของเด็กไทยต้องได้รับกำรพัฒนำให้ทดั เทียมกับเด็กใน
ประเทศกลุ่มอำเซี ยน เช่น สิ งคโปร์ มำเลเซี ย เวียดนำม เป็ นต้น เด็ ก ไทยต้องมีค วำมฉลำดเป็ นนัก คิ ด
นักวิทยำศำสตร์ มีควำมรู ้ควำมสำมำรถสื่ อสำรภำษำได้ไม่นอ้ ยกว่ำ 3 ภำษำ ทั้งภำษำอังกฤษและภำษำกลุ่ม
อำเซียน รวมทั้งเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของประเทศในประชำคมอำเซียนมีควำมรอบรู ้ในทุกด้ำน ไม่ว่ำจะเป็ นด้ำน
เศรษฐกิจ ด้ำนสังคม ด้ำนกำรเมือง ก้ำวทันเทคโนโลยี พร้อมรับกำรเปลี่ ยนแปลงและพัฒนำ มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ กล้ำตัดสินใจ มีคุณธรรม จริ ยธรรม และควำมรักชำติ ในด้ำนครู และบุคลำกรทำง กำรศึกษำ ครู
ต้องเป็ นตัวแบบหรื อแม่พิมพ์ที่ดีของสังคม มีเกียรติ มีศกั ดิ์ศรี เป็ นคนดี มีคุณธรรม รักในอำชีพ รวมทั้งควรมี
กระบวนกำรคัดเลือกผูท้ ี่จะมำทำหน้ำที่ครู เป็ นอย่ำงดี
ด้วยเหตุน้ ีผวู ้ ิจยั จึงสนใจศึกษำสมรรถนะของผูบ้ ริ หำรที่ส่งผลต่องำนวิชำกำรของสถำนศึกษำใน
พื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 4 เพื่อนำผลกำรวิจยั ที่ได้เป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะ
ของผูบ้ ริ หำรและงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 4 ต่อไป
1
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5. วัตถุประสงค์หลักของโครงการ
เพื่อศึกษำสมรรถนะของผูบ้ ริ หำรที่ส่งผลต่องำนวิชำกำรของสถำนศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบของ
สำนักงำนศึกษำธิกำรภำค 4
6. เหตุผลที่เชิญชวนให้ท่านเข้าร่ วมโครงการวิจัยนี้
กำรศึกษำครั้งนี้เป็ นกำรศึกษำปั จ จัยที่มีควำมสัมพัน ธ์กับผลกำรศึกษำไปเป็ นแนวทำงในกำร
พัฒนำสมรรถนะของผูบ้ ริ หำรและงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำร
ภำค 4 หรื อในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิกำรภำคอื่นๆ ต่อไป โดยวิธีอื่นไม่สำมำรถทดแทนได้
7. กิจกรรมการวิจัยที่จะเกี่ยวข้องกับท่าน เมื่อท่านสมัครใจเข้าร่ วมโครงการวิจัย จะมีดังต่อไปนี้
เมื่อท่ำนสมัครใจเข้ำร่ วมโครงกำรและลงนำมในเอกสำรยินยอมแล้ว ผูว้ ิจยั จะอธิบำยรำยละเอียด
ของแบบสอบถำมและเชิญชวนตอบแบบสอบถำม ซึ่งแบบสอบถำมแบ่งออกเป็ น 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถำมเกี่ยวกับข้อมูลทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถำม จำนวน 5 ข้อ
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมเกี่ยวกับสมรรถนะของผูบ้ ริ หำร
จำนวน 45 ข้อ
ตอนที่ 3 แบบสอบถำมเกี่ยวกับงำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ
จำนวน 57 ข้อ
8. ระยะเวลาที่ท่านจะเข้ามาเกี่ยวข้ องกับกิจกรรมของโครงการวิจัยนี้ (ทดลอง/รวบรวมข้อมูล)
ระยะเวลำในกำรตอบแบบสอบถำมใช้เวลำประมำณ 40 นำที
9. ประโยชน์ ที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ทั้งต่อท่าน และต่อผู้อื่น
กำรศึกษำนี้แม้จะไม่มีประโยชน์ต่อท่ำนโดยตรงในขณะที่เก็บข้อมูล แต่จะเป็ นประโยชน์ต่อผูอ้ ื่น
กล่ำวคือ สำมำรถนำผลกำรวิจยั ไปเป็ นแนวทำงในกำรพัฒนำสมรรถนะของผูบ้ ริ หำรและงำนวิชำกำรของ
สถำนศึก ษำในพื้น ที่รับผิดชอบของสำนักงำนศึกษำธิ กำรภำค 4 หรื อในพื้น ที่รับผิด ชอบของสำนักงำน
ศึกษำธิกำรภำคอื่นๆต่อไป ตลอดจนเป็ นประโยชน์แก่ขำ้ พเจ้ำในกำรจัดกำรเรี ยนกำรสอนในสำขำวิชำกำร
บริ หำรกำรศึกษำ
10. ความเสี่ ยง หรื อ ความไม่ สบายใดๆที่คาดว่ าจะเกิดขึน้ กับท่าน และ มาตรการหรื อวิธีการในการป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงหรือความไม่สบายใดๆ ที่อาจเกิดขึน้ ในระหว่างการเข้าร่ วมโครงการ
กำรวิจยั ครั้งนี้เป็ นกำรเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถำมไม่มีกำรกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้ำน
สำธำรณะสุ ขและทำงกำรแพทย์จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ ควำมเสี่ ยงของผูต้ อบแบบสอบถำมจึงไม่มีควำม
เสี่ยงต่อกำรเจ็บป่ วยทำงกำยแต่ผูย้ ินยอมต้องเสียเวลำตอบแบบสอบถำมอำจรู ้สึกกังวลเบื่อหน่ำยซึ่งผูว้ ิจยั จะ
ระมัด ระวัง ในกำรเก็บ ข้อ มู ล หำกผู ้ยิ น ยอมตนแสดงควำมอึ ด อัด ไม่ ส บำยใจ ซึ่ งกำรเข้ำ ร่ ว มกำรตอบ
แบบสอบถำมจะเป็ นไปตำมควำมสมัครใจของผูย้ ินยอมตนหำกผูย้ ินยอมตนยินดีร่วมกำรวิจยั
11. การดูแลรักษาความลับของข้อมูลต่ างๆ ของท่ าน (ได้ แก่ การเก็บรั กษาข้อมูลจะทาอย่างไร เก็บไว้ที่ไหน
ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลได้บ้าง และมีวิธีการทาลายข้อมูลอย่างไร และเมื่อไร)
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กำรรักษำควำมลับของข้อมูลโครงกำรวิจยั นี้ เป็ นกำรให้ผูย้ ินยอมตนตอบแบบสอบถำมจะไม่มี
กำรเปิ ดเผยชื่อผูย้ ินยอมตน โดยหลังจำกที่ผยู ้ ินยอมตนลงนำมในใบยินยอมตนแล้ว ผูว้ ิจยั จะแยกใบยินยอม
ตนออกจำกแบบสอบถำมคนละส่วนกัน เพื่อป้องกันกำรเชื่อมโยงกันของแบบสอบถำมกับใบยินยอมตนทำ
ให้ กำรวิจยั วิเครำะห์ขอ้ มูลลักษณะภำพรวมโดยเหตุผลทำงวิชำกำรเท่ำนั้นและไม่นำข้อมูลหรื อควำมลับ
ของกลุ่มตัวอย่ำงมำเปิ ดเผยหรื อนำเสนอในวิจยั เป็ นรำยบุคคล ส่วนข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงำนวิจยั จะไม่มี
กำรเปิ ดเผยทั้งสิ้นโดยผูว้ ิจยั ดำเนินกำรทำลำยข้อมูลด้วยวิธีที่เหมำะสมเมื่อสิ้นสุดงำนวิจยั
12. สิทธิการถอนตัวออกจากโครงการวิจัย
ท่ำนสำมำรถปฏิเสธหรื อบอกเลิกกำรให้ขอ้ มูลได้ทุกเวลำโดยไม่มีขอ้ แม้ใด
13. กรณีที่มเี หตุจาเป็ น หรือฉุกเฉิน ทีเ่ กีย่ วข้องกับโครงการวิจัยสามารถติดต่อผู้รับผิดชอบโครงการได้
โดยสะดวกที่
ชื่อ ........................................................................
ที่อยู่ (ในเวลำรำชกำร)
.....................................................................โทรศัพท์ ......................................
ที่อยู่ (นอกเวลำรำชกำร)
………………………………………………………………………….………………………..…
…………………………………………………………….……โทรศัพท์……………..…………
โครงการวิ จั ย นี้ ได้ ผ่ านการรั บ รองจากคณะกรรมการพิ จารณาจริ ย ธรรมการวิ จั ย ใน มนุ ษ ย์
มหาวิทยาลัย เวสเทิร์น ซึ่ ง มีสานั ก งานอยู่ที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัย ราษฎร์ ตาบลลาดสวาย อ าเภอลาลูกกา
จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี โทรศั พ ท์ 081-838-1429 โทรสาร0-2563-5251 E-mail: punee.su@western.ac.th
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เอกสำร จธ 4

หนังสื อยินยอมตนให้ ทำกำรวิจัย
โครงการวิจยั เรื่ อง

สมรรถนะของผูบ้ ริ หารที่ส่งผลต่องานวิชาการของสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ
สานักงานศึกษาธิการภาค4
วันที่ให้คายินยอม วันที่ ……….. เดือน ……………………………….. พ.ศ. ……………………….
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ……..……….………………………………………….ขอทาหนังสือนี้ไว้ต่อ
หัวหน้าโครงการเพื่อเป็ นหลักฐานแสดงว่า
ข้อ 1. ก่อนลงนามในใบยินยอมตนให้ทาการวิจยั นี้ ข้าพเจ้าได้รับการอธิบายจากผูว้ ิจ ัยให้ทราบถึง
วัตถุประสงค์ของการวิจยั กิจกรรมการวิจยั ความเสี่ ยง รวมทั้งประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นจากการวิจยั อย่าง
ละเอียด และมีความเข้าใจดีแล้ว
ข้อ 2. ผูว้ ิจ ัยรั บรองว่าจะตอบคาถามต่างๆ ที่ข ้าพเจ้าสงสัยด้วยความเต็ มใจ ไม่ปิดบัง ซ่ อนเร้น จน
ข้าพเจ้าพอใจ
ข้อ 3. ข้าพเจ้าเข้าร่ วมโครงการวิจ ัย นี้ โ ดยสมัครใจ และข้าพเจ้ามีสิ ทธิ ที่ จะบอกเลิ กการเข้าร่ วมใน
โครงการวิจยั นี้เมื่อใดก็ได้ และการบอกเลิกการเข้าร่ วมวิจยั นี้จะไม่มีผลกระทบต่อสิทธิ ที่ขา้ พเจ้าจะพึงได้รับ
ต่อไป
ข้อ 4. ผูว้ ิจยั รับรองว่า จะเก็บข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าเป็ นความลับ และจะเปิ ดเผยได้เฉพาะใน
รู ปที่เป็ นสรุ ปผลการวิจยั การเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับตัวข้าพเจ้าต่ อหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กระทาได้
เฉพาะกรณีจาเป็ นด้วยเหตุผลทางวิชาการเท่านั้น
ข้อ 5. ผูว้ ิจยั รับรองว่า หากมีขอ้ มูลเพิ่มเติมที่ส่งผลกระทบต่อการวิจยั ข้าพเจ้าจะได้รับการแจ้งให้ทราบ
ทันทีโดยไม่ปิดบัง ซ่อนเร้น
ข้าพเจ้าได้อ่านข้อความข้างต้นแล้วมีความเข้าใจดีทุกประการ และได้ลงนามในใบยินยอมนี้ดว้ ยความเต็มใจ
ลงชื่อ …………………………………………… ผูย้ ินยอม
(…………………………………………..)
ลงชื่อ ………………………………….……..… ผูว้ ิจยั
(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.นิษฐ์วดี จิรโรจน์ภิญโญ)
ลงชื่อ …………………………………….…..… พยาน
(…………………………………………..)
[ในกรณีที่ผทู ้ ี่ยินยอมตนให้ทาการวิจยั ไม่สามารถอ่านและเขียนหนังสื อได้ จะต้องได้รับการยินยอมใน
ขณะที่ยงั มีสติสัมปชัญญะ และระบุขอ้ ความไว้ตามนี้]
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ข้าพเจ้าไม่สามารถอ่านหนังสื อได้ แต่ผวู ้ ิจยั ได้อ่านข้อความในเอกสารชี้แจงการวิจยั ให้แก่ขา้ พเจ้าฟังจน
เข้าใจดีแล้ว ข้าพเจ้าจึงลงนาม หรื อประทับลายนิ้วหัวแม่มือของข้าพเจ้าในใบยินยอมนี้ดว้ ยความเต็มใจ
ลงนาม/ประทับลายนิ้วหัวแม่มือ ………………… ผูย้ ินยอม
(……………………………………….…..)
ลงนาม ……………………………………………. ผูว้ ิจยั
(……………………………………….…..)
ลงนาม ……………………………………………. พยาน
(……………………………………….…..)
[ในกรณีที่ผยู ้ ินยอมตนให้ทาการวิจยั ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จะต้องได้รับการยินยอมจากผูป้ กครองหรื อผู ้
อุปการะโดยชอบด้วยกฎหมาย]
ลงนาม …….………………………………. ผูป้ กครอง/ผูอ้ ุปการะ
(……………………………………)
ลงนาม ……………………………………… ผูว้ ิจยั
(…………………………………...)
ลงนาม ……………………….………….…. พยาน
(……………………………….…..)
[ในกรณีที่ผทู ้ ี่ยินยอมตนให้ทาการวิจยั ไม่สามารถตัดสินใจเองได้ เช่นกรณีผยู ้ ินยอมตนให้ทาการวิจยั อยู่
ในภาวะหมดสติ ให้ผแู ้ ทนโดยชอบด้วยกฎหมาย หรื อผูป้ กครอง หรื อญาติที่ใกล้ชิดที่สุดเป็ นผูล้ งนามยินยอม]
ลงนาม …………………………………… ผูแ้ ทน/ผูป้ กครอง/ญาติ
(…………………………………..)
ลงนาม …………………………………… ผูว้ ิจยั
(…………………………………..)
ลงนาม …………………………………... พยาน
(…………………………………..)

2
สำนักวิจัยและบริกำรวิชำกำร

