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สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการของพนักงานเทศบาล
เพ็ญธิดา หงษ์ยนต์1* วีระชัย คอนจอหอ2 ปานจิตร์ หลงประดิษฐ์3
บทคัดย่อ
การศึกษาความต้องการสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการของ
พนั ก งานเทศบาล มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1. ศึ ก ษาความต้ อ งการสารสนเทศสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจการใช้
ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการของพนักงานเทศบาล 2. ศึกษาเปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศสนับสนุน
การตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการของพนักงานเทศบาลระหว่างเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบล
ของผู้บริหารแต่ละระดับ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความต้องการสารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการของพนักงานเทศบาล ประชากรที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด 270 คน
เป็นผู้บริหารระดับสูง 15 คน ผู้บริหารระดับกลาง 90 คน และผู้บริหารระดับล่าง 165 คน จากเทศบาลเมือง
และเทศบาลตาบลในจังหวัดเพชรบุรี รวม 15 แห่ง โดยเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษ
สาหรับการบริการของพนักงานเทศบาล สถิติที่ใช้เคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ไค-สแควร์
และค่าความเชื่อมั่น
ผลการศึกษาพบว่า 1. ความต้องการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษ
สาหรับการบริการของพนักงานเทศบาล สารสนเทศที่ผู้บริหารทั้ง 3 ระดับต้องการ ได้แก่ 1.1 ระดับพัฒนาการ
ภาษาอังกฤษ 1.2 งบประมาณสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ 1.3 ระดับความพึงพอใจของชาวต่างชาติที่มีต่อการ
สื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงาน 1.4 โครงการหรือหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 1.5 ประวัติการจัดส่งพนักงาน
ไปอบรมภาษาอังกฤษ 1.6 รายงานการเบิกวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนด้านภาษาอังกฤษของพนักงาน 1.7 ประวัติ
วิทยากรหรือผู้สอนภาษาอังกฤษ 1.8 ข่าวกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษของเทศบาล 1.9 ข้อความคิดเห็นด้านการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ และ 1.10 ประวัติพนักงาน 2. ผลการเปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการของพนักงานเทศบาลระหว่างเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบลไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญที่ .05
คาสาคัญ : เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ พนักงานเทศบาล สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจ
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INFORMATION TO SUPPORT DECISION OF ENGLISH FOR SERVICE IN MUNICIPAL OFFICERS
Phentida Hongyont1* Verachai Khonchoho2 Panchit Longpradit3
Abstract
Studying the requirement of Information to Support Decision of English for Service
in Municipal Officers aimed to 1. study the information requirement in Information to Support
Decision of English for Service in Municipal Officers 2. compare the requirement levels in
Information to Support Decision of English for Service in Municipal Officers between each level
of management in city municipalities and sub-district municipalities. Research data was
collected as a questionnaire of Information to Support Decision of English for Service in
Municipal Officers, from 270 populations who were 15 people in high level of management, 90
people in middle level of management and 165 people in low level of management. The
sample groups were from 15 municipalities in Phetchaburi province, Thailand. They all were
involved making a decision about English for service in municipal officers. Statistics used for data
analysis were Means, S.D. (standard deviation), Chi-square and reliability technique.
The results of the research found that 1. each level of management required the
information of 1.1 English development levels 1.2 budget to support English learning of officers
1.3 satisfaction of foreigners in English communication of officers 1.4 English projects/courses
1.5 records of providing officers to join English projects/course 1.6 records of using government
equipment to support English learning 1.7 profile of English teachers 1.8 English activity news
municipalities 1.9 opinion to develop English and 1.10 officer profiles 2. the comparison of
requirement levels in Information to Support Decision of English for Service in Municipal Officers
between city municipalities and sub-district municipalities were not different with the statistical
significance at .05 level.
Keywords : Quality of Information Technology, municipal officers, information to support
decision

1

Doctor of Philosophy in Quality Information Technology, Faculty of Technology Phetchaburi Rajabhat
University e-mail: nicky_phentida@hotmail.com
2 Faculty of Technology Phetchaburi Rajabhat University e-mail: vekhon@gmail.com
3 Faculty of Technology Phetchaburi Rajabhat University e-mail: panchit@pbru.ac.th
*Corresponding author, e-mail : nicky_phentida@hotmail.com

วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 27

บทนา
ปัจจุบันองค์การทั้งภาครัฐและเอกชนต่างเตรียมพร้อมรับมือเป็นประชาคมอาเซียน เนื่องจากตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2558 ประเทศไทยได้เข้าสู่การเป็นประชามคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการ จึงทา
ให้หลายภาคส่วนต้องเตรียมความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านภาษาอังกฤษซึ่งนับเป็น
ภาษาสากลที่ชาวต่างชาติส่วนใหญ่ใช้สื่อสาร ด้วยเหตุนี้แต่ละองค์การจึงตื่นตัวที่จะเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานของตน
เนื่ อ งจากมี ชาวต่า งชาติ จ านวนมากเดิน ทางมาท่อ งเที่ ยวในประเทศแล้ว เกิ ดความประทั บ ใจจึง
ตัดสินใจอาศัยอยู่ในระยะยาวหรือถาวร จึงทาให้ต้องมีการแจ้งชื่อและที่อยู่อาศัยเพื่อเข้า ระบบทะเบียนราษฎร
ของเทศบาลในเขตพื้นที่ แต่เนื่องจากการให้บริการชาวต่างชาติของเจ้าหน้าที่ในเทศบาลประสบปัญหาด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ ทาให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ ผู้บริหารจึงมีนโยบายในการพัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษให้กับพนักงานเทศบาลในงานทะเบียนราษฎร ทาให้เกิดโครงการต่าง ๆ ขึ้นเพื่อพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของพนักงาน แต่เมื่อโครงการสิ้นสุดลง กลับไม่มีการติดตามผล ไม่มีการนาผลประเมินความรู้จากการเข้าอบรม
ไปดาเนินการหรือบริหารจัดการให้เกิดความต่อเนื่องแต่อย่างใด จึงทาให้พนักงานไม่ได้นาความรู้ไปใช้ ประโยชน์
ในการทางานของตน ด้วยเหตุนี้การจัดอบรบหรือ ในโครงการต่า ง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้ กั บ
พนักงานจึงเป็นการเสียเวลา เสียงบประมาณโดยไม่เกิดประโยชน์อันใด
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจมีกระบวนการพื้นฐานในการรวบรวม ประมวลผล จัดเก็บ และแจกจ่าย
สารสนเทศ เพื่อช่วยในการตัดสินใจและควบคุมสารสนเทศองค์การโดยสามารถเป็นเครื่องมือจัดการสารสนเทศ
ให้ผู้บริหารในองค์การสามารถนาสารสนเทศต่าง ๆ ไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการทางานของตน ช่วยให้
องค์การสามารถวางแผน กากับ ควบคุม ติดตามการดาเนินงานได้ตามแผนให้กับผู้บริหาร หัวหน้างาน และ
พนักงานอย่างมีระบบ
ระเบียบวิธีคุณภาพซิกซ์ซิกม่าเป็นกระบวนการจัดการองค์การเพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิด
แนวทางการทางานใหม่เพื่อไม่เกิดปัญหาเดิมเกิดขึ้นซ้า ซึ่งซิกซ์ซิกม่ามีขั้นตอนวิธีการเพื่อนามาใช้จัดการการ
ทางานเดิมที่องค์การมีอยู่แล้ว นั่นคือการนากระบวนการดีเมอิกเข้ามาใช้ดาเนินการ ดีเมอิกมี 5 ขั้นตอน ได้แก่
1) ขั้ น ก าหนด (D : Define) 2) ขั้ น วั ด (M : Measure) 3) ขั้ น วิ เ คราะห์ (A : Analyze) 4) ขั้ น ปรั บ ปรุ ง (I :
Improve) และ 5) ขั้นควบคุม (C : Control)
ผู้วิจัยจึงเกิดแนวคิดในการจัดการสารสนเทศเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการการใช้ภาษาอังกฤษ
สาหรับการบริการของพนักงานเทศบาล เพื่อให้เทศบาลสามารถดาเนินการวางแผน กากับ ติดตาม และควบคุม
กระบวนการดาเนินงานเพื่อบริหารจัดการความรู้ภาษาอังกฤษของพนักงานเทศบาลให้ประสบความสาเร็จ
สามารถสื่อสารกับชาวต่างผู้มาใช้บริการได้ทันที ลดความล้าช้าในการให้บริการและได้รับความพึงพอใจในการ
ให้บริการจากชาวต่างชาติ
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาความต้องการสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการ
ของพนักงานเทศบาล
2. เพื่อเปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการ
บริการของพนักงานเทศบาลในเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบลของผู้บริหารแต่ละระดับ
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ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
1. ปรัชญาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศคุ ณ ภาพ (Quality Information Technology) หรื อ คิ ว ไอที (QIT) เป็ น
เทคโนโลยีเป็นวิทยาการคุณภาพที่บูรณาการให้เข้ากับเทคโนโลยีชั้นสูงหรือคอมพิวเตอร์ ซึ่งก่อให้เกิดเครื่องมือชิ้นใหม่
คือ เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภพ ที่มีคุณลักษณะเป็นเทคโนโลยีชั้นสูง เนื่องจากบูรณาการเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
โดยเป็นการประยุกต์ระเบียบวิธีคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ เกิดคุณภาพสูงสุดในการนาไปพัฒนาองค์การองค์ประกอบ
ของคิวไอที แสดงดังภาพที่ 1

2
1
วิทยาการคุณภาพ
ระเบียบวิธีการและ
1+2
ของศาสตร์ หลัก
เทคนิคคุณภาพ
คิวไอที
1+3
2+3
3
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ภาพที่ 1 ปรัชญาเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ
จากภาพที่ 1 แสดงให้เห็นว่าองค์ความรู้ของเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพและศาสตร์ที่เป็นแหล่ ง
ทรัพยากรความรู้ ประกอบด้วย 1. วิทยาการคุณภาพของศาสตร์หลัก 2. ระเบียบวิธีการและเทคนิคคุณภาพ
3. เทคโนโลยีสารสนเทศ และเห็นได้ว่าส่วนตรงกลาง คือ คิวไอที ซึ่งเป็นการบูรณาการทั้ง 3 สิ่งเข้าด้วยกันให้เกิด
เป็นเทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ โดยงานวิจัยที่นาวิธีคุณภาพมาใช้ในการบูรณาการสารสนเทศที่น่าสนใจ คือ
ชัยวุฒิ จุฑาพันธ์สวัสดิ์ ใช้วัฏจักรเดมมิ่ง ส่วนชานาญ สุขแสงอร่าม ใช้บาล้านสกอร์คาร์ด และฑกลชัย อุตตรนที
ใช้ซิกซ์ซิกม่า ซึ่งเป็นการวิจัยเพื่อศึกษาสารสนเทศคุณภาพ ทั้งนี้ สารสนเทศที่มีคุณภาพนั้นต้องเป็นที่ต้องการต่อ
การใช้งานขององค์การหรือกระบวนการทางานนั้น ๆ สารสนเทศเหล่านั้นต้องทาให้องค์การนาไปใช้ดาเนินงานอื่น ๆ
ต่อไปได้ ดังนั้น เมื่อสารสนเทศเป็นที่ต้ องการต่อองค์การ สารสนเทศเหล่านั้นก็นับได้ว่าเป็ นสารสนเทศที่ มี
ประโยชน์ต่อองค์การ สามารถช่วยให้องค์การดาเนินงานต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้
2. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทาหน้าที่อานวยความสะดวกในการจัดรูปแบบข้อมูลการนามาใช้และ
การรายงานข้อมูลเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ระบบสามารถใช้ได้ในทุกขั้นของ
การตัดสินใจ ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ภายใต้ผลสรุปหรือเปรียบเทียบข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้ไม่ว่าจะจากภายใน
หรือภายนอกองค์การ โครงสร้างการตัดสินใจในองค์การของผู้บริหารแต่ละระดับ แสดงดังภาพที่ 2
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โครงสร้างการตัดสินใจ
แบบไม่มีโครงสร้าง
แบบกึ่งโครงสร้าง
แบบมีโครงสร้าง

การบริหาร
ระดับสูง
…

.

การบริหารระดับกลาง
.

การบริหารระดับล่าง

ภาพที่ 2 ระดับการตัดสินใจในองค์การ
เมื่อนาโครงสร้างดังภาพที่ 3 มาใช้ในการบริหารงานสาหรับเทศบาล โดยเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการของพนักงานเทศบาล และสามารถแบ่งระดับการบริหารงานที่จาแนก
ออกเป็นตาแหน่งงานได้ดังนี้
1. ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายกเทศมนตรี
2. ผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัด เทศบาล หัวหน้าสานักปลัด ผู้อานวยการ
กองการศึกษา ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้อานวยการกองคลัง
3. ผู้บริหารระดับล่าง ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่
วิชาการ หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ หัวหน้างานบุคลากร หัวหน้างานสวัสดิการและทะเบียนประวัติ หัวหน้า
งานทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชน หัวหน้างานแผนงานและโครงการ หัวหน้างานการเงินและบัญชีกอง
การศึกษา หัวหน้างานการเงินและบัญชีกองคลัง หัวหน้างานพัสดุกองการศึกษา และหัวหน้างานบริการและ
เผยแพร่วิชาการ
3. ระเบียบวิธีคุณภาพซิกซ์ซิกม่า
ซิกซ์ซิกม่า (Six Sigma) คือ ระเบียบวิธีคุณภาพที่ใช้หลักวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติในการปรับปรุง
คุณภาพกระบวนการเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางธุรกิจและความพึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยการลดข้อบกพร่อง ซิกซ์ซิกม่ายอม
รับการเกิดข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการทางานหรือการผลิตได้ที่ 3.4 ล้านครั้ง/ชิ้น ต่อกระบวนการ
ทางานหรือการผลิต 1 ล้านครั้ง/ชิ้น หรือเรียกว่า ระดับซิกม่าที่ 6 เมื่อระดับซิกม่าอยู่ที่ระดับ 6 จะนับว่าเป็นระดับ
ที่ดีมาก
ดีเมอิก (DMAIC) คือ กระบวนปฏิบัติการหนึ่งของซิกซ์ซิกม่า เป็นกระบวนการหาและขจัด
สาเหตุข้อผิดพลาด เพื่อลดระยะเวลา ต้นทุนการผลิต เพิ่มความพึงพอใจจากลูกค้าหรือผู้ใช้ ดีเมอิกมี 5 ขั้น
ดังนี้
1. ขั้ นการก าหนด (Define phase: D) เป็ นการระบุ ปั ญหาในกระบวนการที่ ต้ อ งการแก้ ไ ข
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา คัดเลือกปัญหา กาหนดการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา
2. ขั้นการวัด (Measure phase: M) เป็นการวัดระดับข้อผิดพลาดของกระบวนการที่เป็นอยู่ โดย
กาหนดสิ่งที่ต้องการวัดแล้ววัดตามแนวทางของซิกซ์ซิกม่าว่า ระดับข้อผิดพลาดอยู่ที่ 3.4 ครั้ งหรือชิ้น ในการ
ให้บริการหรือผลผลิตที่ 1 ล้านครั้งหรือชิ้น ยกตัวอย่าง การให้บริการของพนักงานต้อนรับจานวน 1 ล้านครั้ง มีการ
ให้ข้อมูลผิดพลาด ไม่ครบถ้วน หรือลูกค้าไม่พึงพอใจ จานวน 3.4 หรือ 4 ครั้ง จึงเรียกได้ว่า การให้บริการของ
พนักงานต้อนทามีระดับซิกม่าที่ 6 เนื่องจากการบริการ 1 ล้านครั้ง ผิดพลาดเพียง 4 ครั้ง ซึ่งถือว่าโอกาสน้อยครั้งมาก
ที่จะผิดพลาด
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3. ขั้นการวิเคราะห์ (Analyze phase: A) เป็นขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากการวัด
เพื่อระบุความห่างระหว่างค่าของกระบวนการที่เป็นอยู่กับค่าของกระบวนการที่คาดหวัง และหาวิธีกาจัดหรือลดความ
ห่างดังกล่าว เป็นการวิเคราะห์หนทางแก้ไขปัญหาที่เป็นอยู่ เพื่อไต่ระดับซิกม่าให้สูงขึ้นนั่นเอง
4. ขั้นการปรับปรุง (Improve phase: I) เป็นการปรับปรุง แก้ไข และจัดการกับปัญหาตามเป้าหมาย
ที่วางไว้ โดยหาแนวทางใหม่ในการจัดการกับปัญหาเหล่านั้น เพื่อให้ได้วิธีที่เหมาะสมตรงตามเป้าหมายขององค์การ
โดยอยู่บนพื้นฐานการที่ว่าด้วยการลดค่าใช้จ่าย ลดเวลาการทางานหรือการผลิต และสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า
5. ขั้นการควบคุม (Control: C) เป็นการควบคุมกระบวนการที่ปรับปรุง เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเดิมอีก
ในขั้นนีส้ ามารถจัดทาเอกสารขั้นตอนการทางานของกระบวนการไว้ กาหนดเป็นนโยบาย ขั้นตอนหรือคาสั่งเพื่อควบคุม
รวมทั้งยังสามารถค้นหาโอกาสในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการให้ดียิ่งขึ้นต่อไปได้อีกด้วย
จากกระบวนการทางานทั้ง 5 ขั้นของดีเมอิก ในการศึกษาความต้องการสารสนเทศสนับสนุนการ
ตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการของพนักงานเทศบาลนั้น เพื่อให้ได้สารสนเทศตรงตามความต้องการ
ของผู้ใช้หรือผู้บริหารทั้ง 3 ระดับขององค์การ ดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ของดีเมอิก นั่นคือ ขั้นการกาหนด
เพื่อเป็นการศึกษาปัญหาความต้องการที่จะส่งผลในการดาเนินงานบริหารจัดการความรู้ภาษาอั งกฤษของ
พนักงานเทศบาลที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยจัดลาดับความสาคัญให้ได้แนวทางดาเนินการแก้ไขต่อไป
วิธีดาเนินการวิจัย
1. สั มภาษณ์ กลุ่ มเป้ าหมายจ านวน 10 คน เพื่ อหาแนวทางการสร้ างแบบสอบถามความต้ องการ
สารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานเทศบาล
2. วิเคราะห์เพื่อสร้างข้อคาถาม
3. ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข
4. นาไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมายจานวน 30 คน เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
5. เก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษา รวมจานวนทั้งหมด 270 คน ของเทศบาลเมือง
และเทศบาลตาบลในจังหวัดเพชรบุรี 15 แห่ง แบ่งเป็นผู้บริหาร 3 ระดับ ดังนี้
5.1 ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ นายกเทศมนตรี รวม 15 คน
5.2 ผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสานักปลัด ผู้อานวยการ
กองการศึกษา ผู้อานวยการกองวิชาการและแผนงาน ผู้อานวยการกองคลัง รวม 90 คน
5.3 ผู้บริหารระดับล่าง ได้แก่ หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
การศึกษา หัวหน้างานการเจ้าหน้าที่ หัวหน้างานบุคลากร หัวหน้างานสวัสดิการและทะเบียนประวัติ หัวหน้า
งานบัตรประชาชนและทะเบียนประวัติ หัวหน้างานแผนงานและโครงการ หัวหน้างานการเงินและบัญชีกอง
การศึกษา หัวหน้างานการเงินและบัญชีกองคลัง หัวหน้างานพัสดุ และหัวหน้างานบริการและเผยแพร่วิชาการ
รวม 165 คน
6. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และไค-สแควร์
7. รายงานผล
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยเพื่อศึกษาความต้องการสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับ
พนักงานเทศบาล แสดงดังตารางที่ 1-3 ดังนี้
1.1 ผู้บริหารระดับสูง ต้องการสารสนเทศ 7 สารสนเทศ ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารระดับสูง
ระดับความ
ต้องการ
โครงการ/หลักสูตรอบรมทักษะภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดยเทศบาลของตน
มาก
โครงการ/หลักสูตรอบรมทักษะภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดยองค์กรภายนอก
มาก
ประวัติการจัดส่งพนักงานไปอบรมภาษาอังกฤษ
มาก
ระดับพัฒนาการภาษาอังกฤษ
มากที่สุด
งบประมาณสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
มากที่สุด
ระดับความพึงพอใจของชาวต่างชาติที่มีต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงาน มากที่สุด
รายงานการเบิกวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนด้านภาษาอังกฤษของพนักงาน
มาก
สารสนเทศที่ต้องการ

𝑋
4.33
4.48
4.46
4.73
4.66
4.60
4.26

S.D.

𝑋
4.56
4.60
4.34
4.60
4.38
4.57
4.63
4.43

S.D.

.72
.35
.51
.45
.48
.50
.45

1.2 ผู้บริหารระดับกลาง ต้องการสารสนเทศ 9 สารสนเทศ ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารระดับกลาง
ระดับความ
ต้องการ
โครงการ/หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดยเทศบาลของตน
มากที่สุด
โครงการ/หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดยองค์กรภายนอก
มากที่สุด
ข่าวเผยแพร่กิจกรรมด้านภาษาอังกฤษของเทศบาล
มาก
ระดับความพึงพอใจของชาวต่างชาติที่มีต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงาน มากที่สุด
ข้อความคิดเห็นด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ
มาก
ประวัติวิทยากร/ผู้สอนภาษาอังกฤษ
มากที่สุด
งบประมาณสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
มากที่สุด
รายงานการเบิกวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
มาก
สารสนเทศที่ต้องการ

.49
.51
.56
.49
.57
.52
.48
.52
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1.3 ผู้บริหารระดับล่าง ต้องการสารสนเทศ 9 สารสนเทศ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารระดับล่าง
สารสนเทศที่ต้องการ
โครงการ/หลักสูตรอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
ประวัติวิทยากร/ผู้สอนภาษาอังกฤษ
พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของพนักงาน
ระดับความพึงพอใจของชาวต่างชาติที่มีต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงาน
รายการเบิกวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
ประวัติอบรมภาษาอังกฤษของพนักงานเทศบาล
ทะเบียนประวัติพนักงาน
งบประมาณสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
รายการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ

ระดับความ
ต้องการ
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก

𝑋
4.60
4.48
4.57
4.54
4.45
4.34
4.21
4.52
4.27

S.D.
.49
.50
.50
.49
.61
.61
.61
.52
.64

2. ผลเปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการ
บริการของพนักงานเทศบาลระหว่างเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบลของผู้บริหารแต่ละระดับไม่แตกต่า งกัน
ที่ระดับนัยสาคัญที่ .05
H0 : ผู้บริหารแต่ละระดับในเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบลมีความต้องการสารสนเทศแตกต่างกัน
H1 : ผู้บริหารแต่ละระดับในเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบลมีความต้องการสารสนเทศไม่
แตกต่างกัน
ผลการเปรียบเทียบความต้องการของผู้บริหารแต่ละระดับระหว่างเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบล
แสดงดังตางรางที่ 4-6
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ตารางที่ 4 เปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารระดับสูงในเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบล

สารสนเทศ
โครงการ/หลักสูตรอบรมทักษะภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดยเทศบาลของตน
โครงการ/หลักสูตรอบรมทักษะภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดยองค์กรภายนอก
ประวัติการจัดส่งพนักงานไปอบรมภาษาอังกฤษ
ระดับพัฒนาการภาษาอังกฤษ
งบประมาณสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับความพึงพอใจของชาวต่างชาติที่มีต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
พนักงาน
รายงานการเบิกวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนด้านภาษาอังกฤษของพนักงาน

Pearson
Chi-Square
Asymp.Sig.
(2-sided)
.267
.551
.919
.360
.283
.215

ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

.423

ไม่แตกต่าง

ผลที่ระดับ
นัยสาคัญ
.05

ตารางที่ 5 เปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารระดับกลางในเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบล
Pearson
Chi-Square
สารสนเทศ
Asymp.Sig.
(2-sided)
โครงการ/หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดยเทศบาลของตน
.442
โครงการ/หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษที่จัดขึ้นโดยองค์กรภายนอก
.886
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมด้านภาษาอังกฤษของเทศบาล
.302
ระดั บ ความพึ งพอใจของชาวต่ างชาติ ที่มี ต่อ การสื่อ สารภาษาอังกฤษของ
.611
พนักงาน
ข้อความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาภาษาอังกฤษ
.392
ประวัติวิทยากร/ผู้สอนภาษาอังกฤษ
.456
งบประมาณสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
.293
รายงานการเบิกวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
.243
พัฒนาการภาษาอังกฤษของพนักงานเทศบาล
.129

ที่ระดับ
นัยสาคัญ
.05
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
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ตารางที่ 6 เปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารระดับล่างในเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบล
Pearson
Chi-Square ผลที่ระดับ
สารสนเทศ
นัยสาคัญ
Asymp.Sig.
.05
(2-sided)
โครงการ/หลักสูตรอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
ประวัติวิทยากร/ผู้สอนภาษาอังกฤษ
พัฒนาการทักษะภาษาอังกฤษของพนักงาน
ระดับความพึงพอใจของชาวต่างชาติที่มีต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงาน
รายการเบิกวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
ประวัติอบรมภาษาอังกฤษของพนักงานเทศบาล
ทะเบียนประวัติพนักงาน
งบประมาณสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ
รายการเบิกจ่ายเงินสนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ

.204
.476
.912
.670
.412
.335
.592
.320
.211

ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง
ไม่แตกต่าง

ผลค่าไค-สแควร์ที่คานวณได้จากความต้องการสารสนเทศของผู้บริหารแต่ละระดับในเทศบาลเมือง
และเทศบาลตาบลนั้นมีค่าสูงกว่า .05 ผลจึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 ที่ว่าผู้บริหารแต่ละระดับในเทศบาลเมือง
และเทศบาลตาบลมีความต้องการสารสนเทศไม่แตกต่างกัน
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
1. สารสนเทศสนั บ สนุ น การตั ด สิ น ใจการใช้ ภ าษาอั งกฤษเพื่ อ การบริ ก ารของพนั ก งานเทศบาล
ผู้บริหารมีความต้องการสารสนเทศสรุปได้ดังต่อไปนี้ 1.1 ระดับพัฒนาการภาษาอังกฤษ 1.2 งบประมาณ
สนับสนุนทักษะภาษาอังกฤษ 1.3 ระดับความพึงพอใจของชาวต่างชาติที่มีต่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของ
พนักงาน 1.4 โครงการหรือหลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ 1.5 ประวัติการจัดส่งพนักงานไปอบรมภาษาอังกฤษ
1.6 รายงานการเบิกวัสดุอุปกรณ์สนั บสนุนด้ านภาษาอั งกฤษของพนัก งาน 1.7 ประวัติวิทยากรหรือผู้ ส อน
ภาษาอังกฤษ 1.8 ข่าวกิจกรรมด้านภาษาอังกฤษของเทศบาล 1.9 ข้อความคิดเห็นด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษ
และ 1.10 ประวัติพนักงาน
2. ผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับล่าง ของเทศบาลเมืองและเทศบาลตาบลมีระดับความ
ต้องการสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการของพนักงานเทศบาลไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสาคัญที่ .05
ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
จากผลการศึกษาความต้องการสารสนเทศสนับสนุนการตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการ
บริการของพนักงานเทศบาล และผลการเปรียบเทียบความต้องการสารสนเทศดังกล่าวระหว่างเทศบาลเมืองและ
เทศบาลตาบลที่ได้นี้ ทาให้ได้แนวทางในการนาสารสนเทศต่าง ๆ ที่ได้จากการศึกษาในครั้งนี้ไปใช้ สร้างระบบ
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สนับสนุนการตัดสินใจการใช้ภาษาอังกฤษสาหรับการบริการของพนักงานเทศบาล เพื่อใช้ในการวางแผน กากับ
ติดตาม และจัดลาดับความสาคัญของการบริหารจัดการความรู้ภาษาอังกฤษของพนักงานเทศบาลต่อไป
ข้อเสนอแนะในการทาวิจัยครั้งต่อไป
นาขั้นการกาหนด (Define phase) ของซิกซ์ซิกม่าดีเมอิกไปใช้ศึกษาความต้องการสารสนเทศด้านอื่น ๆ
ขององค์การ เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงตามความต้องการขององค์การ ผู้บริหารมีสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุน
การทางาน ผู้บริหารสามารถใช้ตัดสินใจเพื่อบริหารงานตามบทบาทหน้าที่ของตนได้
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