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หัวข้ อวิทยานิพนธ์

: รู ปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาวะ
ในสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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อาจารย์ทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์
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บทคัดย่ อ

การวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและปั ญหาการจัดการศึกษาสถานศึกษา
ขนาดเล็กและพัฒนารู ปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาวะในสถานศึกษา
ขนาดเล็ก กรณี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ดาเนินการวิจยั ด้วยการวิจยั
เชิ ง ปฏิ บ ตั ิ ก ารแบบมี ส่ วนร่ วม กลุ่ ม ตัวอย่า ง ได้แก่ สถานศึก ษาขนาดเล็ก ที่มีนัก เรี ย นน้อยกว่า
60 คน จานวน 8 โรงเรี ยน ดาเนิ นการรวบรวมข้อมูล 2 รู ปแบบ คือ รวบรวมข้อมูล เชิ งคุณภาพ
โดยการวิเคราะห์เนื้อหา และการสร้างข้อสรุ ปจากข้อมูลตามสภาพจริ ง และรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ
โดยวิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยใช้สถิติเบื้องต้น ผลการวิจยั พบว่า
1. สภาพและปั ญหาการจัดการศึ ก ษาสถานศึ ก ษาขนาดเล็ก กรณี ส านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 พบว่า มีขอ้ จากัดจานวนครู ไม่เพียงพอ ครู ยงั ขาดหลักการจัดการ
เรี ยนการสอนที่เหมาะสม นอกจากนี้ ยงั ขาดทรัพยากรในการจัดการศึกษาทาให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการ
เรี ยนต่ากว่ามาตรฐานขั้นต่าของประเทศและขาดทักษะการเรี ยนรู้สู่ทกั ษะชีวติ
2. รู ปแบบการจัดการศึกษาแบบบูรณาการเพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาวะในสถานศึกษาขนาดเล็ก
กรณี สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก หรื อ
เรี ยกว่า SITIN MODEL ได้แก่ 1) การนาองค์กรเชิงกลยุทธ์ 2) จัดทาแผนการศึกษาแบบบูรณาการ
3) เสริ มศักยภาพแกนนาการเรี ยนรู้แบบบูรณาการ 4)การเรี ยนรู้แบบบูรณาการ และ 5) การพัฒนา

ค
เครื อข่ายการเรี ยนรู ้เพื่อเสริ มสร้างสุ ขภาวะ เมื่อนาไปใช้กบั สถานศึกษาขนาดเล็กผลปรากฏว่านักเรี ยน
มีสุขภาวะและทักษะการดารงชี วิตดีข้ ึนครู มีความเข้าใจธรรมชาติของนักเรี ยนมากขึ้นทาให้การจัด
การศึกษาเป็ นไปตามความต้องการของผูเ้ รี ยนและชุมชน
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ABSTRACT

This research aimed to develop the integrated education management model for wellbeing of the small-sized schools of Phrae Province Primary School Districts Area 1. The research
methodology was participatory action research. The samples were 8 small-sized schools with
less than 60 students. Data collection were categorized to a) qualitative data gathered by content
analysis and summarization of actual condition b) quantitative data calculated into percentage,
mean and standard deviation. The results were shown as follows :
1) The condition and problems on education management of small-sized schools of
Phrae Province Primary School Districts Area 1 were : the limitation of a number of teachers a
lack of appropriate teaching and learning management, a lack of resources the teachers cannot
teach and limited fund, and materials, for education management, poor educational outcomes
(ref. national test) and no life skill learning.
2) A model of integrated education management for well-being of small-sized school
comprised of 5 elements or SITIN model, which were 1) Strategic Leadership (S) 2) Integrated
Plan (I) 3) Teacher Empowerment (T) 4) Integrated Learning Activity (I) and 5) Network for
well-being (N)
Keywords : Integrated Education Management, small-sized schools, SITIN model

