
บทที�  4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั  เรื�อง รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหาสถานศึกษา
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  ผูว้ิจยัขอเสนอ       
ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลตามลาํดบั ดงันี+  
 

สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 Χ   แทน ค่าคะแนนเฉลี�ย  

 S.D. แทน ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  

 n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 

 t  แทน ค่าสถิติที�ใชใ้นการทดสอบค่าที (t-test) 

 F  แทน ค่าสถิติแจกแจง 
 P  แทน ความน่าจะเป็นของค่าสถิติ 

 SS  แทน ค่า  Sum  of  Squares 

 MS  แทน ค่า  Mean  of  Squares 

 df  แทน ค่า  Degree  of  Freedom 

 *  แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .05 

 **  แทน ความแตกต่างอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01   
 

การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั+ งนี+  ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอนๆ  ดงันี+  
 ตอนที� 1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที� 2  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี�ยวกับรูปแบบพฤติกรรมการตัดสินใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ในเขตภาคตะวันออก         
จาํนวน  5  รูปแบบการตดัสินใจ 
 ตอนที� 3   ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาค
ตะวนัออก  จาํแนกตามสถานภาพในการปฏิบติังาน  ประสบการณ์ในการปฏิบตัิงาน และขนาด
ของสถานศึกษา 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที� 1   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี� ยวกับสถานภาพในการปฏิบัติงานของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม   

ตาราง 2 จาํนวนและร้อยละของผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากรปฏิบติังานในศูนยก์ารศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  จาํแนกตามสถานภาพในการ
ปฏิบติังาน ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดของสถานศึกษา 

 

รายการ 
(n = 235) 

จาํนวน ร้อยละ 

1.  สถานภาพในการปฏิบติังาน   

          ผูบ้ริหารสถานศึกษา 28 12.00 

          บุคลากร  กศน. 207 88.00 

2.  ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน   

          ประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาก 100 43.00 

          ประสบการณ์ในการปฏิบติังานนอ้ย 135 57.00 

3.  ขนาดของสถานศึกษา   

          ขนาดเล็ก 54 23.00 

          ขนาดกลาง 127 54.00 

          ขนาดใหญ่ 54 23.00 

 

 จากตาราง 2  แสดงว่า  ผูต้อบแบบสอบถาม  จาํแนกตามสถานภาพในการปฏิบติังาน  
ผูบ้ริหารสถานศึกษา  จาํนวน  28  คน  คิดเป็นร้อยละ  12.00  เป็นบุคลากร กศน.  จาํนวน  207  คน         
คิดเป็นร้อยละ  88.00  ผูบ้ริหารสถานศึกษาและบุคลากร กศน.  ที�มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมาก  
จาํนวน  100  คน คิดเป็นร้อยละ  43.00  ที�มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานน้อย  จาํนวน  135  คน          
คิดเป็นร้อยละ 57.00 ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดเล็ก  จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ  23.00  
ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลาง  จาํนวน  127  คน  คิดเป็นร้อยละ  54.00  ปฏิบติังานในสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ จาํนวน 54 คน  คิดเป็นร้อยละ  23.00 
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 ตอนที� 2  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเกี�ยวกบัรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก        
ดงัตาราง 3 

 

ตาราง 3 ค่าเฉลี�ย  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก โดยรวมและ
รายรูปแบบ 

 

 รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจ 
n = 235 

Χ  S.D. ระดบั 

1 การตดัสินใจแบบมีเหตุผล 4.02 0.68 มาก 
2 การตดัสินใจแบบทางการบริหาร 3.93 0.70 มาก 

3 การตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป 3.95 0.71 มาก 

4 การตดัสินใจแบบผสมผสาน 3.91 0.68 มาก 

5 การตดัสินใจแบบถงัขยะ 3.89 0.71 มาก 

รวม 3.94 0.69 มาก 

 

 จากตาราง 3 แสดงว่า รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา            
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก ทุกรูปแบบการ
ตดัสินใจ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Χ = 3.94) เมื�อพิจารณาเป็นรายรูปแบบการตดัสินใจ พบว่า   
ทุกรูปแบบการตดัสินใจอยู่ในระดบั มาก เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย คือ การตดัสินใจ         
แบบมีเหตุผล (Χ = 4.02)  การตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป (Χ = 3.95) การตดัสินใจทางการบริหาร 
(Χ = 3.93) การตดัสินใจ ผสมผสาน (Χ = 3.91) การตดัสินใจแบบถงัขยะ (Χ = 3.89)  
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ตาราง 4 ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก รูปแบบการ
ตดัสินใจแบบมีเหตุผล 

 

รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจ   

การตดัสินใจแบบมีเหตุผล 

n = 235 

Χ  S.D. ระดบั 

1 ผูบ้ริหารมีการทาํความเขา้ใจกบัสถานการณ์ 

ที�เป็นอยูจ่ริง 
4.04 0.78 มาก 

2 ผูบ้ริหารวเิคราะห์ คดัแยกขอ้มูลรายละเอียด 

ที�เกี�ยวขอ้งกบัสถานการณ์ 

4.00 0.76 มาก 

3 ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัต่อความครบถว้นสมบูรณ์
ของขอ้มูล 

4.10 0.84 มาก 

4 ผูบ้ริหารคน้หาทางเลือกที�เหมาะสมต่อการตดัสินใจ 4.11 0.80 มาก 

5 ผูบ้ริหารกาํหนดจุดหมายที�ตอ้งการก่อนการตดัสินใจ 4.07 0.84 มาก 

6 ผูบ้ริหารไดมี้การรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศ 

ทั+งหมดแลว้จึงสร้างทางเลือก 
3.91 0.83 มาก 

7 ผูบ้ริหารไดมี้การประเมินทางเลือกทั+งหมด 

ก่อนการตดัสินใจ 
3.97 0.83 มาก 

8 ผูบ้ริหารเลือกทางเลือกที�เหมาะสมและนาํทาง 

เลือกนั+นไปปฏิบติั 

3.89 0.86 มาก 

รวม 4.02 0.68 มาก 

 

 จากตาราง 4 แสดงว่า รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา             
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก รูปแบบการ
ตดัสินใจแบบมีเหตุผล  โดยรวมอยู่ในระดบั  มาก (Χ = 4.02) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก  เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย สามลาํดบัแรก  คือ  ผูบ้ริหาร
คน้หาทางเลือก ที�เหมาะสมต่อการตดัสินใจ ( Χ = 4.11) ผูบ้ริหารให้ความสําคญัต่อความ
ครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูล ( Χ = 4.10) ผูบ้ริหารกาํหนดจุดหมายที�ตอ้งการก่อนการตดัสินใจ  
(Χ = 4.07) 



 63

ตาราง 5 ค่าเฉลี�ย  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  รูปแบบการ
ตดัสินใจทางการบริหาร 

 

รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจ   

การตดัสินใจทางการบริหาร 

n = 235 

Χ  S.D. ระดบั 

1 ผูบ้ริหารมีความตระหนกัถึงความสาํคญัของปัญหา 4.11 0.85 มาก 
2 ผูบ้ริหารระบุปัญหาอยา่งชดัเจนก่อนการตดัสินใจ 3.97 0.88 มาก 

3 ผูบ้ริหารไดว้เิคราะห์ถึงความยุง่ยากผลกระทบที�จะตอ้ง
ตามมาภายหลงัการตดัสินใจ 

3.89 0.78 มาก 

4 ผูบ้ริหารไดมี้การกาํหนดมาตรการเพื�อแกไ้ขปัญหา 3.90 0.79 มาก 

5 ผูบ้ริหารไดว้เิคราะห์ถึงความเสี�ยงที�อาจจะเกิดขึ+น
ภายหลงัการตดัสินใจ 

3.93 0.83 มาก 

6 ผูบ้ริหารมีการพฒันารูปแบบการดาํเนินงานของการ
ตดัสินใจ 

3.87 0.85 มาก 

7 ผูบ้ริหารกาํหนดกรอบในการแกไ้ขปัญหาทุกครั+ งที�
ตดัสินใจ 

3.86 0.85 มาก 

8 ผูบ้ริหารนาํขอ้จาํกดัของทางเลือกต่าง ๆ  มาเป็นเกณฑ์
ประกอบการตดัสินใจ 

3.90 0.85 มาก 

9 ผูบ้ริหารตดัสินใจโดยคาํนึงถึงความพึงพอใจของ
ผูร่้วมงาน 

3.97 0.96 มาก 

รวม 3.93 0.70 มาก 

 

 จากตาราง 5 แสดงว่า รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา              
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก รูปแบบการ
ตดัสินใจทางการบริหาร โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( Χ = 3.93) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก  เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย สามลาํดบัแรก  คือ  ผูบ้ริหาร           
มีความตระหนกัถึงความสําคญัของปัญหา (Χ = 4.11) ผูบ้ริหารระบุปัญหาอย่างชดัเจนก่อนการ
ตดัสินใจ (Χ = 3.97) ผูบ้ริหารตดัสินใจโดยคาํนึงถึงความพึงพอใจของผูร่้วมงาน  (Χ = 3.97)   
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ตาราง 6 ค่าเฉลี�ย  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  รูปแบบการ
ตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป 

 

รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจ   

การตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป 

n = 235 

Χ  S.D. ระดบั 

1 ผูบ้ริหารมีความเชื�อวา่การตดัสินใจเป็นสิ�งจาํเป็นหลีกเลี�ยง
ไม่ได ้

3.96 

 

0.89 มาก 

2 ผูบ้ริหารตดัสินใจโดยพิจารณาดูจากทางเลือกที�เป็นไปได้
จากเงื�อนไข 

3.88 0.82 มาก 

3 ผูบ้ริหารมีการสรุปประเด็นเรื�องราวที�เกิดขึ+นอยูเ่สมอ 3.93 0.85 มาก 

4 ผูบ้ริหารมีการจดัอนัดบัความสาํคญัของปัญหา 3.99 0.87 มาก 

5 ผูบ้ริหารตั+งวตัถุประสงคก่์อนการตดัสินใจ 3.94 0.89 มาก 

6 ผูบ้ริหารยอมรับสภาพปัญหาโดยการรวบรวมขอ้มูลข่าวสาร 3.94 0.86 มาก 
7 ผูบ้ริหารจะกาํหนดทางเลือกมากกวา่หนึ�งทางเลือกใน 

แต่ละประเด็นปัญหาที�จะตดัสินใจ 
3.95 0.82 มาก 

8 ผูบ้ริหารวเิคราะห์สถานการณ์ที�เกิดขึ+นและแนวโนม้ 

จะเกิดขึ+นโดยพิจารณาทางเลือกที�เหมาะสมที�สุดแลว้
ตดัสินใจ 

3.94 0.83 มาก 

9 ผูบ้ริหารใชท้างเลือกของการตดัสินใจที�เป็นรูปธรรม 

และปฏิบติัได ้

4.02 0.83 มาก 

รวม 3.95 0.71 มาก 

 

 จากตาราง 6 แสดงว่า รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา            
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  ต่อรูปแบบการ
ตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( Χ = 3.95) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้
พบว่า ส่วนใหญ่อยู ่ในระดบัมาก  เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย สามลําดบัแรก คือ 
ผูบ้ริหารใช้ทางเลือกของการตดัสินใจที�เป็นรูปธรรมและปฏิบติัได ้(Χ = 4.02) ผูบ้ริหารมีการจดั
อนัดบัความสําคญัของปัญหา (Χ = 3.99) ผูบ้ริหารมีความเชื�อวา่การตดัสินใจเป็นสิ�งจาํเป็นหลีกเลี�ยง
ไม่ได ้(Χ = 3.96)   



 65

ตาราง 7 ค่าเฉลี�ย  ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน  รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  ต่อรูปแบบ
การตดัสินใจแบบผสมผสาน 

 

รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจ   

การตดัสินใจแบบผสมผสาน 

n = 235 

Χ  S.D. ระดบั 

1 ผูบ้ริหารศึกษากรอบนโยบายขององคก์ร 4.17 0.82 มาก 
2 ผูบ้ริหารตดัสินใจสอดคลอ้งกบักรอบนโยบายของ

องคก์ร 

4.15 0.80 มาก 

3 ผูบ้ริหารตดัสินใจเฉพาะในขอบเขตใกลเ้คียงกบัประเด็น
ปัญหาที�เกิดขึ+น 

3.89 0.80 มาก 

4 ผูบ้ริหารเปรียบเทียบทางเลือก ทฤษฎี ประสบการณ์ 
ผสมผสานกนัเป็นองคป์ระกอบการตดัสินใจ 

3.93 0.82 มาก 

5 ผูบ้ริหารหากไม่มั�นใจผลของการตดัสินใจจะยดืเวลาใน
การตดัสินใจออกไป 

3.74 0.92 มาก 

6 ผูบ้ริหารหาขอ้มูลเพิ�มเติมหรือแบ่งแยกส่วนการตดัสินใจ
ออกเป็นส่วน ๆ  

3.82 0.87 มาก 

7 ผูบ้ริหารนาํเอาประสบการณ์ องคค์วามรู้ และขอ้มูลเชิง
เปรียบเทียบมาใชป้ระกอบการตดัสินใจ 

4.00 0.86 มาก 

8 ผูบ้ริหารเตรียมการตดัสินใจที�ตรงขา้มไวเ้สมอ 3.60 0.95 มาก 
รวม 3.91 0.68 มาก 

 

 จากตาราง 7 แสดงว่า รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา           
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  ต่อรูปแบบการ
ตดัสินใจแบบผสมผสาน โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Χ = 3.91) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย สามลาํดบัแรก คือ ผูบ้ริหารศึกษา
กรอบนโยบายขององค์กร (Χ = 4.17) ผูบ้ริหารตดัสินใจสอดคลอ้งกบักรอบนโยบายขององค์กร 
( Χ = 4.15) ผูบ้ ริหารนําเอาประสบการณ์ องค ์ความรู้ และขอ้มูลเชิงเปรียบเทียบมาใช้
ประกอบการตดัสินใจ  (Χ = 4.00)   
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ตาราง 8 ค่าเฉลี�ย ค่าเบี�ยงเบนมาตรฐาน รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก ต่อรูปแบบ
การตดัสินใจแบบถงัขยะ 

 

รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจ   

การตดัสินใจแบบถงัขยะ 

n = 235 

Χ  S.D. ระดบั 

1 ผูบ้ริหารมีความสามารถตดัสินใจภายใตค้วามไม่ชดัเจน 
ความคลุมเครือในรายละเอียดและการมีส่วนร่วม 

3.70 0.96 มาก 

2 ผูบ้ริหารใหค้วามสาํคญัต่อทุกปัญหาแมจ้ะเป็นเรื�องที�ไม่
จาํเป็นตอ้งไดรั้บการเอาใจใส่ก็ตาม 

3.85 0.85 มาก 

3 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหส้มาชิกในองคก์รเขา้มามีส่วนร่วม
ในการตดัสินใจ 

4.03 0.93 มาก 

4 ผูบ้ริหารวเิคราะห์ปัญหาเพื�อหาประเด็นของความไม่พึง
พอใจที�เกิดขึ+นก่อนการตดัสินใจ 

3.88 0.85 มาก 

5 ผูบ้ริหารเปิดโอกาสใหส้มาชิกในองคก์รเสนอแนวคิด
วธีิการเพื�อแกไ้ขปัญหา 

3.98 0.91 มาก 

6 ผูบ้ริหารพิจารณาดูแนวทางแกไ้ขปัญหาที�เหมาะสมก่อน
การตดัสินใจ 

3.98 0.80 มาก 

7 ผูบ้ริหารไดมี้การวิเคราะห์ถึงผูที้�เกี�ยวขอ้งกบัปัญหาที�
เกิดขึ+นขององคก์ร 

3.95 0.80 มาก 

8 ผูบ้ริหารมีความสามารถในการตดัสินใจในปัญหาที�
ซบัซอ้นไม่เป็นระบบขององคก์ร 

3.91 0.88 มาก 

9 ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจบนความสับสนของปัญหาทั+ง
วธีิการแกไ้ขปัญหาที�เกิดขึ+น 

3.83 0.84 มาก 

10 ผูบ้ริหารสามารถตดัสินใจแมปั้ญหาที�ตดัสินใจไม่มี
ความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งกบัเหตุการณ์ขององคก์ร 

3.87 0.90 มาก 

รวม 3.89 0.71 มาก 

 

 จากตาราง 8 แสดงว่า  รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา           
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  ต่อรูปแบบการ
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ตดัสินใจแบบถงัขยะ โดยรวมอยู่ในระดบัมาก (Χ = 3.89) เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่า ส่วนใหญ่          
อยู่ในระดบัมาก เรียงตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย สามลาํดบัแรก คือ ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้
สมาชิกในองค์กรเขา้มามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ( Χ = 4.03) ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้สมาชิก        
ในองค์กรเสนอแนวคิด วิธีการเพื�อแกไ้ขปัญหา (Χ = 3.98) ผูบ้ริหารพิจารณาดูแนวทางแกไ้ข
ปัญหาที�เหมาะสมก่อนการตดัสินใจ  (Χ = 3.98)   

 

 ตอนที�  3  ผลการวิเคราะห์ขอ้มูล  เปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาค
ตะวนัออก  จาํแนกตามสถานภาพในการปฏิบติังาน  ประสบการณ์ในการปฏิบติังานและขนาด
ของสถานศึกษา 

 

ตาราง 9 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  โดยรวมและ
รายรูปแบบการตดัสินใจ  จาํแนกตามสถานภาพในการปฏิบติังาน 

 

รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจ 

n = 28 n = 207 

t P ผูบ้ริหารสถานศึกษา บุคลากร กศน. 

Χ  S.D. 
Χ  S.D. 

1 การตดัสินใจแบบมีเหตุผล 4.50 .481 3.95 .688 4.059
** .000 

2 การตดัสินใจแบบทางการบริหาร 4.36 .538 3.87 .710 3.481
**

 .001 

3 การตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป 4.46 .450 3.88 .713 4.236
**

 .000 

4 การตดัสินใจแบบผสมผสาน 4.25 .455 3.87 .630 2.873
**

 .004 

5 การตดัสินใจแบบถงัขยะ 4.29 .458 3.84 .720 3.181
**

 .002 

รวม 4.37 .399 3.88 .640 3.906
**

 .000 

 

      ** P < .01 
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 จากตาราง 9 แสดงว ่า รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา        
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก จาํแนกตาม
สถานภาพ เมื�อพิจารณาทั+งโดยรวมและรายรูปแบบการตดัสินใจทุกรูปแบบการตดัสินใจ พบว่า 
รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอธัยาศยัอาํเภอ  ในเขตภาคตะวนัออก  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .01 

 

ตาราง 10 ผลการเปรียบเทียบรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษาศูนย์
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก  โดยรวมและ
รายรูปแบบการตดัสินใจ  จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 
 

รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจ 

n = 100 n = 135 

t P 

ประสบการณ์ใน
การปฏิบติังาน

มาก 

ประสบการณ์ใน
การปฏิบติังาน

นอ้ย 

Χ  S.D. 
Χ  S.D. 

1 การตดัสินใจแบบมีเหตุผล 3.99 .659 4.04 .711 -.529 .597 
2 การตดัสินใจแบบทางการบริหาร 3.88 .694 3.96 .720 -.826 .409 

3 การตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป 3.91 .659 3.97 .750 -.705 .482 

4 การตดัสินใจแบบผสมผสาน 3.85 .576 3.96 .746 -1.312 .191 

5 การตดัสินใจแบบถงัขยะ 3.83 .644 3.94 .763 -1.210 .227 

รวม 3.89 .575 3.98 .688 -.999 .319 

       

 จากตาราง 10 แสดงว่า รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา         
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก จาํแนกตาม
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน  โดยรวมและรายรูปการตดัสินใจ  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถิติ 
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ตาราง 11  ผลการว ิเคราะห์ความแปรปรวนรูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอาํเภอ ในเขตภาคตะวนัออก   
จาํแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

       

รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหาร SS df MS F P 

1 การตดัสินใจแบบมีเหตุผล      

      ระหวา่งกลุ่ม 843.00 2 .421 .887 .413
      ภายในกลุ่ม 110.28 232 .475 - -
 รวม 111.131 234 - - -

 2 การตดัสินใจทางการบริหาร    
      ระหวา่งกลุ่ม .358 2 179 .354 .702
      ภายในกลุ่ม 117.326 232 .506 - -
 รวม 117.684 234 - - -

3 การตดัสินใจแบบค่อยเป็นค่อยไป    
      ระหวา่งกลุ่ม .754 2 .377 .741 .478
      ภายในกลุ่ม 117.976 232 .509 - -
 รวม 118.730 234 - - -

4 การตดัสินใจแบบผสมผสาน    
      ระหวา่งกลุ่ม .961 2 .480 1.038 .356
      ภายในกลุ่ม 107.333 232 .463 - -
 รวม 108.293 234 - - -

5 การตดัสินใจแบบถงัขยะ    
      ระหวา่งกลุ่ม 1.226 2 .613 1.198 .304
      ภายในกลุ่ม 118.671 232 .512 - -
 รวม 119.897 234 - - -

 ภาพรวม    
      ระหวา่งกลุ่ม .763 2 .382 .922 .399
      ภายในกลุ่ม 96.011 232 .414 - -
 รวม 96.775 234 - - -
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 จากตาราง 11 แสดงว่า รูปแบบพฤติกรรมการตดัสินใจของผูบ้ริหารสถานศึกษา        
ศูนยก์ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั ในเขตภาคตะวนัออก  จาํแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา  โดยรวมและรายรูปแบบการตดัสินใจ  พบว่า  แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัสําคญั           
ทางสถิติ 

 

 

 




