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ระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค

The satisfaction of the information receivers in Donka Sub – district 
administrative organization, Thatako District, Nakorn Sawan Province 

 

ดวงนภา ปาธรรม1

บทคัดยอ

 การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษา และเปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของผูรบัขอมลูขาวสารในเขตองคการ

บริหารสวนตาํบลดอนคา อาํเภอทาตะโก จงัหวดั จาํแนกตามคุณลักษณะสวนบคุคล กลุมตวัอยาง ไดแก หวัหนาครวัเรอืน

ที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา จํานวน 351 คน โดยการเปดตารางของเครซ่ีและมอรแกน ใชการสุม

ตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ โดยแบงตามพ้ืนที่ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช 

คาความถี่รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความแปรปรวน (One Way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา 

 1.  ระดับความพึงพอใจของผูรับขอมลูขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด

นครสวรรค ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด ไดแก ดาน

ประโยชนทีผู่รบัสารไดรบั รองลงมา ดานความรวดเรว็ในการไดรบัขอมลูขาวสาร และดานความชดัเจนครอบคลมุเนือ้หา

ในการส่ือสาร

 2.  การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ

ทาตะโก จงัหวดันครสวรรค จาํแนกตามคณุลกัษณะสวนบคุคล พบวา ผูรบัขอมลูขาวสารในเขตองคการบรหิารสวนตาํบล

ดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรคที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาในการทํางาน ตางกัน

มีระดับความพึงพอใจที่แตกตางกัน

คําสําคัญ : ระดับความพึงพอใจ ขอมูลขาวสาร องคการบริหารสวนตําบลดอนคา จังหวัดนครสวรรค

Abstract
 The purposes of this research were to study and compare the satisfaction levels of receiver in 

Doonka subdistrict administrative organization Tha Tako district Nakhon Sawan province by personal 

characteristics. The sample comprised heads of households living in Doonka subdistrict administrative 

organization total 351 people. 

 The instrument used was a questionnaire. Data were analyzed by using the frequency, percentage, 
average, standard deviation, and One Way ANOVA. The results showed :

1 นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐแนวใหม หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
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 1.  The satisfaction levels of receivers in Doonka subdistrict administrative organization Tha 

Tako district Nakhon Sawan province were at the high level. When looking at each item, it was found 

that the items which the highest level satisfaction were recipients receive benefi ts, speed of obtaining 

information, and the clear content of communication aspects.

 2.  The Comparison on the satisfaction levels of receivers in Doonka subdistrict administrative 

organization were different on sex, age, education, income and participation of different personal to 

satisfaction.

Keywords : Satisfaction levels information Tambon Administration Don Carlos Nakhon Sawan Province.

บทนํา

 พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 

2540 ไดระบุเหตุผลหรือเจตนารมณในการประกาศใช

กฎหมายฉบับนี้ ไวสามประการ กลาวคือ เหตุผลประการ

แรก เพือ่ใหประชาชนมโีอกาสอยางกวางขวางในการไดรบั

รูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรัฐ เพื่อที่

ประชาชนจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใชสิทธิ

ทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริงซึ่งจะเปนการ

สงเสริมใหมคีวามเปนรฐับาลโดยประชาชนมากย่ิงขึน้ ทัง้นี้

เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคง ประชาชนมี

โอกาสรับรูถึงสิทธิและหนาท่ีของตนอยางเต็มที่ เหตุผล

ประการตอมา คือ เพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับขอมูล

ขาวสารของราชการทีห่นวยงานของรฐัไมตองเปดเผยหรอื

ไมอาจเปดเผย ซึ่งเปนการกําหนดเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ

ใหชัดเจน และเหตุผลประการสุดทาย คือ เพื่อเปนการ

คุมครองการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับ

ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความครอบครองของ

หนวยงานของรัฐ

 ดังนั้นขอมูลขาวสารของราชการ ถาไมเขา

ขอยกเวนดังกลาวท่ีไดกลาวมาขางตนหนวยงานของรัฐทีอ่ยู
ในขอบเขตของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 ตองเปดเผยได ซึง่ความหมายของหนวยงานของ

รัฐที่อยูในความหมายน้ีไดแก ราชการสวนกลางราชการ
สวนภมูภิาค ราชการสวนทองถิน่ รฐัวสิาหกิจ สวนราชการ

สงักดัรฐัสภา ศาลเฉพาะสวนทีไ่มเกีย่วของกบัการพจิารณา

พิพากษาคดี องคกรควบคุมประกอบวิชาชีพ หนวยงาน

อิสระของรัฐและหนวยงานอื่นที่กําหนดในกระทรวง

 นอกจากปญหาการเผยแพรขอมูลขาวสารผาน

ทางส่ือตางๆแลวนั้น ยังพบวา ขอมูลขาวสารท่ีนํามาเผย

แพรเปนขอมูลที่ไมเปนปจจุบัน ไมสอดคลองกับความ

ตองการของผูรับบริการขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะขอมูลที่

เกี่ยวกับประกาศประกวดราคา การจัดซื้อจัดจาง การรับ

สมัครงานและยังมีปญหาในดานของความสะดวกรวดเร็ว

ในการเขาถึงขอมูล หากองคการบริหารสวนตําบลยังเกิด

สภาพปญหาการเผยแพรขอมลูขาวสารดังท่ีกลาวมาน้ี และ

ยงัไมตระหนักถงึความสําคญัในการเผยแพรขอมลูขาวสาร

ไวใหพรอมสาํหรับประชาชนและผูตองการรับทราบขอมูล 

กจ็ะสงผลใหเกดิปญหาในการเขาถงึขอมลู ทัง้ท่ีสทิธใินการ

รบัรูขอมลูนัน้เปนสิทธติามท่ีกฎหมายไดกาํหนดไวและเปน
หนาท่ีของหนวยงานท่ีจะตองเปดเผยขอมูลใหประชาชนได

รับทราบ หากประชาชนไมมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสาร

ก็จะสงผลใหประชาชนขาดการใชสิทธิในการตรวจสอบ
อาํนาจในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตาํบล 

รวมท้ังขาดการเขามามีสวนรวมตางๆในการดําเนนิงานของ
องคการบริหารสวนตําบล

 ดวยเหตุดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาระดับ

ความพึงพอใจของผูรบัขอมลูขาวสารในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลดอนคา อาํเภอทาตะโก จงัหวดันครสวรรค และ

เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร 

ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 
จงัหวดันครสวรรค จาํแนกตามคุณลกัษณะสวนบุคคล เพือ่

นําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดาน

การเผยแพรขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบล
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ดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ใหเพิ่ม

ประสิทธิภาพมากข้ึนตอไปในอนาคต

วัตถุประสงคของการวิจัย

  1.  เพือ่ศกึษาระดบัความพงึพอใจของผูรบัขอมลู

ขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ

ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค

  2.  เพือ่เปรยีบเทยีบระดบัความพงึพอใจของผูรบั

ขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา 

อาํเภอทาตะโก จงัหวดันครสวรรค จาํแนกตามคณุลักษณะ

สวนบุคคล

แนวคดิ ทฤษฎ ีกรอบแนวคดิการวจิยัและผลงานวิจยั

ที่เกี่ยวของ (ถามี)
  ในการศึกษาเร่ือง ระดับความพึงพอใจของผูรับ

ขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา 

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค  ผูศึกษาไดศึกษา 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอตอไปนี้

ปจจัยในการดําเนินงาน

 บุญเจือ วงษเกษม (2549: 65) กลาววา ปจจัยใน

การดําเนินงานประกอบดวย มีความรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติงาน มีปฏิภาณไหวพริบ มีวัสดุอุปกรณที่เพียงพอ 

มงีบประมาณทีเ่พยีงพอ มคีวามกลาแสดงออก มสีมัมาคารวะ

ตอผูใหญผูบงัคบับัญชา มคีวามตองการความสาํเร็จในการ

ทํางาน 

 เชีย่วชาญ อาศวุฒันกลู (2550: 16) กลาววา ปจจยั

ในการดําเนินงาน มีดังตอไปน้ี มีความคิดสรางสรรค เปน
คนมีคุณธรรม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความรูความเขาใจ

ในการปฏิบัติงาน มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานที่ เพียงพอ

มีปฏิภาณไหวพริบ มีความตองการการยอมรับของสังคม 

พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ

 สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทาง

ราชการ (2546: 3) ไดกําหนดวา แนวความคิดที่จะใหมี

กฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนไทย ในการรับรูขอมูล

ขาวสารของราชการ ไดมีการเคลื่อนไหวและการเรียกรอง

จากนักวชิาการและส่ือสารมวลชนมาเปนลาํดบัตัง้แตกอน

ทีจ่ะเกิดกรณีเหตุการณพฤษภาคม 2535 และภายหลังจาก

เหตุการณดังกลาว รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ซึ่งให

ความสําคัญกับการมีกระบวนการบริหารงานท่ีโปรงใส ได

ใหความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือยกราง

กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการขึ้น โดยคณะ
กรรมการการจดัทํารางกฎหมายนีเ้ปนการดาํเนนิการรวมกนั

ระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับอาจารย

มหาวิทยาลัยตางๆ มีการจัดสัมมนาปรับปรุงรางกฎหมาย

หลายครั้ง ทําใหแนวคิดในกฎหมายขอมูลขาวสารของ

ราชการแพรหลายออกไปอยางกวางขวาง ทกุรฐับาลท่ีผาน

จงึมาสนบัสนนุใหมกีฎหมายนี ้ไมวาจะเปนรฐับาลนายชวน 

หลีกภัย รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปะอาชา และรัฐบาล

พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ กระบวนการพัฒนาทางความคิด

ไดมีการพัฒนามาเปนลําดับ ดังจะเห็นไดจากการแกไข

รัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2534 ในป พ.ศ.2538 โดยไดมีการ

บัญญัติในมาตรา 48 ทวิวา บุคคลมีสิทธิไดรับรูขอมูล

ขาวสารที่มีผลกระทบถึงตน ซึ่งแมวาจะแสดงถึงความ

กาวหนาในการคุมครองสิทธิ แตก็ยังเปนบทบัญญัติที่มี

ขอบเขตที่แคบไปกวาหลัก “สิทธิไดรู” ตามความมุงหมาย
ของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 

ซึ่งไดประกาศเปนกฎหมายในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 
10 กันยายน 2540

การใชดุลพินิจในการเปดเผยขอมูลขาวสารของ

องคการบริหารสวนตําบล

 เมื่อประชาชนขอขอมูลขาวสารท่ีอยูในความ

ครอบครองของหนวยงานของรฐัเปนการเฉพาะราย ประชาชน
ผูขอเปนผูมีสิทธิที่จะขอขอมูลขาวสารและหนวยงานของ

รัฐมีขอมูลขาวสารท่ีขออยูในความครอบครอง และมิใช

ขอมูลขาวสาร ที่จัดทําโดยหนวยงานของรัฐแหงอื่นท่ีเปน

ขอมูลขาวสารลับ จึงมีประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปวา 

ขอมูลขาวสารตามที่ขอนั้นเจาหนาที่ของรัฐตองใชดุลพินิจ

ในการเปดเผยหรือไม



28

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 5 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2558

ทฤษฎีการเผยแพรขอมูลขาวสาร

 ทฤษฎีสื่อสารมวลชน 

 (Mass Communication Theory or Theories 

of mass Communication) เชนเดียวกับศาสตรสาขา

อืน่ ๆ  วชิาการส่ือสารมวลชนก็มทีฤษฎ ี(Theory) และการ

วิจัย (Research) ของตัวเอง เนื่องจากวิชาสื่อสารมวลชน

เปนจุดรวมหรือท่ีชุมนุม (Crossroads) ของสรรพศาสตร

ทัง้หลาย ทฤษฎีตาง ๆ  สวนมากจึงมาจากวิชาการสาขาอ่ืน 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง จิตวิทยาสังคม สังคมวิทยา รัฐศาสตร 

มนษุยวิทยา เศรษฐศาสตร ภาษาศาสตร และคณติศาสตร 

ทฤษฎีเหลานีบ้างทฤษฎีกพ็ฒันาจนเปนท่ียอมรับทัว่ไป บาง

ทฤษฎียังอยูในขั้นทดสอบและเปนที่ถกเถียงกันอยู ทฤษฎี

ที่สรางและพัฒนาโดยนักวิชาการสื่อสารมวลชนโดยตรงมี

อยูนอยมากและเทาที่มีอยูก็ยังขาดการยอมรับอยาง
แพรหลาย ฉะนัน้จงึถอืเปนภาระหนาทีส่าํคัญของนกัวชิาการ

สื่อสารมวลชนท่ีจะตองรวบรวมและสานตองานทฤษฎีตาง ๆ 

ทีก่ระจัดกระจายอยูในสาขาอืน่ใหเขามาเปนหมวดหมู และ

ขณะเดียวกันก็พยายามสรางและปรับปรุงทฤษฎีในสาขา

ของตนเองใหกาวหนายิ่งขึ้น ซึ่งในกรณีของการปรับปรุง

และการสรางทฤษฎีใหม ๆ นี้ การศึกษาเรื่องการวิจัย

สื่อสารมวลชนนับวาเปนส่ิงสําคัญและมีความจําเปนอยาง

ยิ่ง 

กรอบแนวคิดในการวิจัย

 ในการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูล

ขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ
ทาตะโก จงัหวัดนครสวรรค ผูวจิยัไดศกึษา แนวคิดเก่ียวกับ

ปจจัยในการดําเนินงาน แนวคิดทฤษฎีการเผยแพรขอมูล

ขาวสาร แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ บริบทขององคการ

บริหารสวนตําบลดอนคา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จึงได

กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

ตัวแปรอิสระ

คุณลักษณะสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ

- ระดับการศึกษา 

- รายได 
- ระยะเวลาในการทํางาน

ระดบัความพึงพอใจของผูรบัขอมูลขาวสารในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลดอนคาอําเภอทาตะโก จังหวัด
นครสวรรค

- ดานความรวดเร็วในการไดรับขอมูลขาวสาร

- ดานความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาในการสื่อสาร
- ดานประโยชนที่ผูรับสารไดรับ

ตัวแปรตาม

ระเบียบวิธีวิจัย 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
   ประชากรทีใ่ชในการศกึษา คอื ไดแก หวัหนา

ครวัเรอืนทีอ่าศยัอยูในเขตองคการบรหิารสวนตาํบลดอนคา 

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 3,918 คน

   กลุมตวัอยางท่ีใชในการศกึษา คอื ผูรบัขอมลู

ขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ
ทาตะโก จงัหวดันครสวรรค ไดแก หวัหนาครวัเรอืนทีอ่าศยั

อยูในเขตองคการบรหิารสวนตําบลดอนคา อาํเภอทาตะโก 

จงัหวัดนครสวรรค จาํนวน 351 คน โดยการเปดตารางของ

เครซ่ีและมอรแกน ใชการสุมตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ 

โดยแบงตามพ้ืนที่
 2.  ขั้นตอนการเลือกสุมกลุมตัวอยาง

   ขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยาง ในการวิจัยใน

ครั้งนี้ผูศึกษากําหนดกลุมตัวอยางจาก หัวหนาครัวเรือนที่

อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ

ทาตะโก จงัหวดันครสวรรค จาํนวน 351 คน มวีธิกีารเลอืก

กลุมตัวอยาง ดังนี้
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   1. หาขนาดกลุมตัวอยางจาก จากตาราง

กลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน ไดขนาดกลุมตัวอยาง

ที่จะการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวน 351 คน

  2.  แบงขนาดกลุมตัวอยาง ตามสัดสวน

จํานวนประชากรตามพื้นที่ ดังตารางที่ 3.1

  3.  ทําการคัดเลือกกลุมตัวอยางในแตละ

ชั้นภูมิโดยการสุมอยางงาย

  4.  นําแบบสอบถามไปแจกแกกลุมตัวอยาง

ประชากรเปาหมาย

 3.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี้ ไดแก 

แบบสอบถาม เปนการสอบถามผูรับขอมูลขาวสารในเขต

องคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด

นครสวรรค ไดแก หัวหนาครัวเรือนท่ีอาศัยอยูในเขต

องคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด

นครสวรรค จํานวน 351 คน ประกอบดวย 3 สวน ดงันี้

  สวนที ่1 คณุลกัษณะสวนบคุคล ประกอบดวย 

เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาในการ

ทํางาน

  สวนที่ 2 รูปแบบการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวย สื่อเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ 

และสื่อสารสนเทศ
  สวนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูล

ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล ในเขตอําเภอ
ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวย ดานความ

รวดเร็วในการไดรับขอมูลขาวสาร ดานความชัดเจน

ครอบคลุมเน้ือหาในการส่ือสาร และดานประโยชนที่ผูรับ

สารไดรับ

 4.  การเก็บรวบรวมขอมูล
   ผูวจิยันาํแบบสอบถามทีผู่วจิยัสรางไปใหกลุม

ตัวอยางตอบแบบสอบถาม คือ ผูรับขอมูลขาวสารในเขต

องคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด

นครสวรรค ไดแก หัวหนาครัวเรือนท่ีอาศัยอยูในเขต

องคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด

นครสวรรค จํานวน 351 คน ดวยตนเอง จากนั้นนํา

แบบสอบถามท่ีไดรับคืนมา นํามาตรวจสอบความถูกตอง

และนําไปใชในการวิเคราะหขอมูล

 5. การวิเคราะหขอมูล

  การวิเคราะหขอมลูในการวิจยัคร้ังนี ้ผูวจิยันาํ

หลักของสถิติมาใชเพื่อวิเคราะหแบบสอบถาม ดังนี้

  1.  วิเคราะหคุณลักษณะสวนบุคคล ของ

ผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาความถี่และคารอยละ

  2. วิเคราะหรูปแบบการเผยแพรขอมูล

ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ

ทาตะโก จงัหวดันครสวรรค สถติทิีใ่ชในการวเิคราะหขอมูล 

ไดแก คาความถี่และคารอยละ

  3. วิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูรับ

ขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา 
อาํเภอทาตะโก จงัหวดันครสวรรค สถติทิีใ่ชในการวเิคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  4.  วเิคราะหผลการเปรยีบเทียบระดบัความ

พึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวน

ตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จําแนก

ตามคุณลักษณะสวนบุคคล ดวยสถิติ t-test และการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)

ผลการศึกษา/การทดลอง

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหคณุลักษณะสวนบุคคล

ของหัวหนาครัวเรือนท่ีอาศัยอยูในเขตองคการบริหาร
สวนตาํบลดอนคา อาํเภอทาตะโก จงัหวดันครสวรรค พบวา 

หัวหนาครัวเรือนท่ีอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวน

ตาํบลดอนคา อาํเภอทาตะโก จงัหวัดนครสวรรค สวนใหญ

เปนเพศหญิง คดิเปนรอยละ53.8 มอีาย ุ40 - 49 ป คดิเปน

รอยละ 38.5 มีการศึกษาระดับอนุปริญญา คิดเปนรอยละ
39.9 มีรายได ตํ่ากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.6 

และมรีะยะเวลาในการทํางาน 6-10 ป คดิเปนรอยละ 34.5

 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจ

ของผูรบัขอมลูขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตาํบล
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ดอนคา อาํเภอทาตะโก จงัหวดันครสวรรค พบวา หวัหนา

ครวัเรอืนทีอ่าศยัอยูในเขตองคการบรหิารสวนตาํบลดอนคา 

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค สวนใหญเคยไดรับ

ขอมลูขาวสาร คดิเปนรอยละ93.7 เคยไดรบัขอมลูขาวสาร

จากส่ือเอกสาร คิดเปนรอยละ 41.6 มีสื่อเอกสารท่ีไดรับ

ขอมูลขาวสารจากจดหมายแจงขาว คิดเปนรอยละ 39.4 

มีสื่อสิ่งพิมพที่ไดรับขอมูลขาวสารจากแผนพับ คิดเปน

รอยละ 43.2 มสีือ่สารสนเทศท่ีไดรบัขอมลูขาวสารจากเสียง

ตามสาย คิดเปนรอยละ 32.2 และมีสื่อที่เขาถึงประชาชน

มากที่สุดจากสื่อเอกสาร คิดเปนรอยละ 39.9

 ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบระดับความ

พงึพอใจของผูรบัขอมลูขาวสาร ขององคการบริหารสวน

ตาํบลดอนคา อาํเภอทาตะโก จงัหวดันครสวรรค จาํแนก

ตามคุณลักษณะสวนบุคคล 

 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูรับ

ขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา 

อาํเภอทาตะโก จงัหวดันครสวรรค จาํแนกตามคณุลักษณะ

สวนบุคคล ตามสมมุติฐานการวิจัยแสดงในตารางท่ี 4.7-

4.15

 การเปรยีบเทียบคาเฉลีย่ของระดบัความพึงพอใจ
ของผูรบัขอมลูขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา 
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามเพศ พบวา 

ระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ขององคการ

บรหิารสวนตําบลดอนคา อาํเภอทาตะโก จงัหวัดนครสวรรค 

แตกตางกันตามลักษณะสวนบุคคลดานเพศ

 การวิเคราะหความแปรปรวนของอายุกับระดับ

ความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ขององคการบริหาร

สวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค พบ
วา F Prob = .000 มีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่

กําหนด คือ 0.05 แสดงวา ผูรับขอมูลขาวสารในเขต

องคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด

นครสวรรค ทีม่อีายตุางกันมีระดับความพึงพอใจท่ีแตกตางกัน 

ดังน้ัน จึงตองดําเนินการเปรียบเทียบรายคูตอไป

ผลจากการทดสอบ 

 Multiple comparison test ดวยวิธี Scheffe 

พบวา ผูรบัขอมลูขาวสารท่ีมอีาย ุ40 - 49 ป มรีะดบัความ

พึงพอใจท่ีแตกตางกับผูรับขอมูลขาวสารที่มีอายุ 30 - 39 

ป และอายุ 50 ปขึ้นไป

 จากตารางท่ี 4.10 การวิเคราะหความแปรปรวน

ของระดับการศึกษากับระดับความพึงพอใจของผูรบัขอมูล

ขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ

ทาตะโก จงัหวัดนครสวรรค พบวา F Prob = .004 มีคา

นอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 แสดงวา 

ผูรบัขอมลูขาวสารในเขตองคการบรหิารสวนตําบลดอนคา 
อาํเภอทาตะโก จงัหวัดนครสวรรคทีม่รีะดับการศึกษาตางกัน

มรีะดบัความพึงพอใจทีแ่ตกตางกนั ดงันัน้ จงึตองดาํเนนิการ

เปรียบเทียบรายคูตอไป

 
ผลจากการทดสอบ 
 Multiple comparison test ดวยวิธี Scheffe 

พบวา ผูรับขอมูลขาวสารที่มีการศึกษาระดับสูงกวา

ปริญญาตรี มีระดับความพึงพอใจท่ีแตกตางกับผูรับขอมูล

ขาวสารท่ีมกีารศึกษาระดับตํา่กวาอนุปรญิญา อนปุรญิญา 

และสูงกวาปริญญาตรี

 จากตาราง 4.15 ผลจากการทดสอบ Multiple 

comparison test ดวยวิธี Scheffe พบวา ผูรับขอมูล

ขาวสารท่ีมีระยะเวลาในการทํางานต่ํากวา 5 ป มีระดับ

ความพึงพอใจที่แตกตางกับผูรับขอมูลขาวสารที่มีระยะ

เวลาในการทํางาน 6-10 ป 11-15 ป และ16 ปขึ้นไป

 จากตาราง 4.13 ผลจากการทดสอบ Multiple 
comparison test ดวยวิธี Scheffe พบวา ผูรับขอมูล

ขาวสารท่ีมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท มีระดับความ

พึงพอใจท่ีแตกตางกับผูรับขอมูลขาวสารท่ีมีรายได 
15,001-20,000 บาท

 การวิเคราะหความแปรปรวนของระยะเวลาใน

การทํางานกับระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร 
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค พบวา F Prob = .000 มีคานอยกวา
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นัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 แสดงวา ผูรับขอมูล

ขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ

ทาตะโก จังหวัดนครสวรรคที่มีระยะเวลาในการทํางาน

ตางกันมีระดับความพึงพอใจท่ีแตกตางกัน ดังนั้น จึงตอง

ดําเนินการเปรียบเทียบรายคูตอไป

 การวเิคราะหความแปรปรวนของรายไดกบัระดบั

ความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ขององคการบริหาร

สวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค พบวา 

F Prob = .038 มีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด 

คอื 0.05 แสดงวา ผูรบัขอมลูขาวสารในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรคที่มี

รายไดตางกันมีระดับความพึงพอใจท่ีแตกตางกัน ดังนั้น

จึงตองดําเนินการเปรียบเทียบรายคูตอไป

การอภิปรายผล 

 1.  ระดับความพึงพอใจของผูรบัขอมลูขาวสารใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาเปนรายดาน พบวา ดานทีม่คีวามพงึพอใจสงูทีส่ดุ 

ไดแก ดานประโยชนที่ผูรับสารไดรับ รองลงมา ดานความ

รวดเร็วในการไดรับขอมูลขาวสาร และดานความชัดเจน

ครอบคลุมเน้ือหาในการส่ือสาร ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา การ
เปดเผยขอมูลขาวสารของราชการเปนการจัดขอมูล

ขาวสารใหตามที่มีผูมาขอยื่นคําขอกับหนวยงานของรัฐ
ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเรื่องใดก็ตาม จึงอาจถือไดวา

เปนการจัดขอมูลขาวสารใหกับประชาชนเปนการเฉพาะ

ราย และหนวยงานของรฐัจะตองจดัหาขอมลูขาวสารใหกบั

ประชาชนในเวลาอนัสมควร ขอมลูขาวสารท่ีขอนีห้ากไมมี

ขอจํากัดในเรื่องท่ีจะขอวาเรื่องอะไรถาไมเขาขอยกเวนที่

จะไมเปดเผยตามท่ีกฎหมายกําหนด กถ็อืเปนหนาท่ีของรัฐ
จะตองจดัหาใหทัง้สิน้ การปฏเิสธไมใหขอมลูขาวสาร ดงันัน้ 

ระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสารในเขตองคการ

บริหารสวนตําบลดอนคา ในภาพรวม จึงอยูในระดับมาก 

ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ พรสุรยี ชมุเกษียร (2544) ได

ศึกษาเกี่ยวกับการวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

เรื่อง ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ

ตามพระราชบัญญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

: กรณีศึกษาสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขา

สันกําแพง พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ

การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 

พ.ศ.2540 ของสํานักงานท่ีดินจังหวัดเชียงใหม สาขา

สันกําแพง ในภาพรวม อยูในระดับมาก 

 2. ระดับความพึงพอใจของผูรบัขอมลูขาวสารใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค ดานความรวดเร็วในการไดรับขอมูล

ขาวสาร อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 

ขอดานท่ีมคีวามพึงพอใจสูงทีส่ดุ ไดแก องคการบริหารสวน

ตําบลมกีารเผยแพรขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว รองลงมา 

องคการบริหารสวนตําบลมีการกําหนดสถานท่ีอํานวย

ความสะดวกการเผยแพรขอมูลขาวสาร และองคการ

บริหารสวนตําบลมีผูรับผิดชอบในการเผยแพรขอมูล

ขาวสาร ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การสื่อสารเปนสภาพของ

กระบวนการสื่อสารที่ทําใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร

จากส่ือสารมวลชนแลว ก็มีการสงตอกันไปเปนทอด ๆ 
ไมจบสิน้ หรอืไมกก็ารส่ือสารมวลชนอาจมกีารส่ือสารมวลชน

สามารถสงสารถึงประชาชนโดยตรงทีเดียว ดังนั้น ระดับ

ความพึงพอใจของผูรบัขอมลูขาวสารในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลดอนคา ดานความรวดเร็วในการไดรับขอมูล

ขาวสาร จึงอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ศรรวีร จิตคํา (2544) ไดทําการศึกษาถึงเรื่อง การดําเนิน

งานตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ 
พ.ศ. 2540 : กรณีศกึษา เทศบาลเมืองบานโปง จงัหวัดราชบุรี

จากผลการศึกษา พบวา การปฏิบัติงานขององคการ

ปกครองสวนทองถ่ินดานการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ไปสูประชาชนในทองถ่ิน ดานความรวดเร็วในการไดรับ
ขอมูลขาวสาร อยูในระดับมาก 

 3.  ระดับความพึงพอใจของผูรบัขอมลูขาวสารใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 
จังหวัดนครสวรรค ดานความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาใน

การสื่อสาร อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
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พบวา ขอดานท่ีมคีวามพึงพอใจสูงทีส่ดุ ไดแก องคการบริหาร

สวนตําบลมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีตรงตอความ

ตองการ รองลงมา องคการบรหิารสวนตาํบลมกีารเผยแพร

ขอมูลขาวสารที่ครบถวน และองคการบริหารสวนตําบล

มีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ตรงกับท่ีประชาชนรองขอ 

ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา การสือ่สารเปนการรบัทราบขาวสาร

เฉพาะจากผูเสนอขาวสารให ซึ่งมักจะไดขาวสารมาจาก

แหลงตาง ๆ มากมายดวยกัน หรืออาจสงสารโดยตรงถึง

ประชาชนท่ัวไปไดโดยไมตองผานคนกลาง ดังนั้น ระดับ

ความพึงพอใจของผูรบัขอมลูขาวสารในเขตองคการบริหาร

สวนตําบลดอนคา ดานความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหา

ในการส่ือสาร จงึอยูในระดับมาก ซึง่สอดคลองกับงานวิจยั

ของพรสุรีย ชุมเกษียร (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับการวัด

ระดับความพึงพอใจของประชาชนเร่ือง ระดับความ

พึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 : กรณีศึกษา

สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาสันกําแพง พบวา 

ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ

สาํนกังานทีด่นิจังหวดัเชยีงใหม สาขาสนักําแพง ดานความ

ชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาในการส่ือสาร ทุกดานอยูใน

ระดับมาก 

 4.  ระดับความพึงพอใจของผูรบัขอมลูขาวสารใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค ดานประโยชนที่ผูรับสารไดรับ อยูใน
ระดบัมาก เมือ่พจิารณาเปนรายขอ พบวา ขอดานทีม่คีวาม

พึงพอใจสูงที่สุด ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมีการ
เผยแพรขอมลูขาวสารทีเ่ปนประโยชนกบัประชาชน รองลงมา 

องคการบริหารสวนตําบลมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่

ทีเ่ก่ียวของกบัโครงการตางๆ และองคการบรหิารสวนตาํบล
มกีารเผยแพรขอมลูขาวสารทีม่คีณุคา ทัง้นีอ้าจเปนเพราะ

วา การสื่อสารเปนพฤติกรรมทางการสื่อสารของผูรับสาร

ตามชวงเวลาของการรับรูความคิดใหม แสดงใหเห็นถึง

วาประชาชนท่ีรบัรูหรอืยอมรับขาวสารประดิษฐกรรมใหม

ในระยะเร่ิมแรก หรือยอมรับความคิดใหมกอนคนอ่ืนก็ได 

ดังน้ัน ระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสารในเขต

องคการบริหารสวนตําบลดอนคา ดานประโยชนทีผู่รบัสาร

ไดรับ จึงอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ศรรวรี จติคาํ (2544) ไดทาํการศกึษาถงึเรือ่ง การดาํเนนิงาน

ตามพระราชบัญญตัขิอมลูขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

: กรณีศึกษา เทศบาลเมืองบานโปง จังหวัดราชบุรี จากผล

การศึกษา พบวา การปฏิบตังิานขององคการปกครองสวน

ทองถิ่นดานการเผยแพรขอมูลขาวสารไปสูประชาชนใน

ทองถิ่น ดานประโยชนที่ผูรับสารไดรับ อยูในระดับมาก

 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 สรุปผลการวิจัย

 1. ระดบัความพึงพอใจของผูรบัขอมลูขาวสาร

ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค

  หัวหนาครัวเรือนที่อาศัยอยูในเขตองคการ
บรหิารสวนตําบลดอนคา อาํเภอทาตะโก จงัหวัดนครสวรรค 

สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ53.8 มีอายุ 40 - 49 ป

คิดเปนรอยละ 38.5 มีการศึกษาระดับอนุปริญญา 

คดิเปนรอยละ 39.9 มรีายได ตํา่กวา 10,000 บาท คดิเปน

รอยละ 31.6 และมีระยะเวลาในการทํางาน 6-10 ป

คิดเปนรอยละ 34.5

  หัวหนาครัวเรือนที่อาศัยอยูในเขตองคการ

บรหิารสวนตําบลดอนคา อาํเภอทาตะโก จงัหวัดนครสวรรค 

สวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสาร คิดเปนรอยละ93.7 เคย

ไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อเอกสาร คิดเปนรอยละ 41.6 

มีสื่อเอกสารที่ไดรับขอมูลขาวสารจากจดหมายแจงขาว 

คดิเปนรอยละ 39.4 มสีือ่สิง่พมิพทีไ่ดรบัขอมลูขาวสารจาก
แผนพบั คดิเปนรอยละ 43.2 มสีือ่สารสนเทศท่ีไดรบัขอมลู

ขาวสารจากเสียงตามสาย คิดเปนรอยละ 32.2 และมีสื่อ
ที่เขาถึงประชาชนมากที่สุดจากส่ือเอกสาร คิดเปนรอยละ 

39.9

  ระดับความพึงพอใจของผูรบัขอมลูขาวสารใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( =4.08) 
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เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความพึงพอใจสูง

ที่สุด ไดแก ดานประโยชนที่ผูรับสารไดรับ ( =4.10) รอง

ลงมา ดานความรวดเร็วในการไดรับขอมูลขาวสาร

( =4.07) และดานความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาในการ

สื่อสาร ( =4.06)

  ระดับความพึงพอใจของผูรบัขอมลูขาวสารใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค ดานความรวดเร็วในการไดรับขอมูล

ขาวสาร อยูในระดับมาก ( =4.07) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอดานที่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด ไดแก 
องคการบรหิารสวนตาํบลมีการเผยแพรขอมลูขาวสารอยางรวดเรว็ 

( =4.22) รองลงมา องคการบรหิารสวนตาํบลมกีารกาํหนด

สถานท่ีอํานวยความสะดวกการเผยแพรขอมูลขาวสาร

( =4.20) และองคการบริหารสวนตําบลมีผูรับผิดชอบใน

การเผยแพรขอมูลขาวสารร ( =4.17)

  ระดับความพึงพอใจของผูรบัขอมลูขาวสารใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค ดานความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาใน

การส่ือสาร อยูในระดับมาก ( =4.06) เมื่อพิจารณาเปน

รายขอ พบวา ขอดานที่มีความพึงพอใจสูงท่ีสุด ไดแก 

องคการบริหารสวนตําบลมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่

ตรงตอความตองการ ( =4.17) รองลงมา องคการบริหาร

สวนตําบลมีการเผยแพรขอมลูขาวสารท่ีครบถวน ( =4.11) 

และองคการบรหิารสวนตาํบลมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ที่ตรงกับที่ประชาชนรองขอ ( =4.10)

  ระดับความพึงพอใจของผูรบัขอมลูขาวสารใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรค ดานประโยชนที่ผูรับสารไดรับ อยูใน
ระดับมาก ( =4.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ

ดานท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุด ไดแก องคการบริหารสวน
ตําบลมีการเผยแพรขอมูลขาวสารท่ีเปนประโยชนกับ

ประชาชน ( =4.24) รองลงมา องคการบริหารสวนตําบล

มกีารเผยแพรขอมลูขาวสารทีท่ีเ่กีย่วของกบัโครงการตางๆ 

( =4.15) และองคการบริหารสวนตําบลมีการเผยแพร

ขอมูลขาวสารที่มีคุณคา ( =4.10)

 2. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูรับ

ขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา 
อาํเภอทาตะโก จงัหวดันครสวรรค จาํแนกตามคณุลักษณะ

สวนบุคคล

  สมมตุฐิานการวจิยัที ่1 ผูรบัขอมลูขาวสารใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรคที่มีเพศตางกันมีระดับความพึงพอใจท่ี

แตกตางกัน
  การเปรยีบเทยีบคาเฉลีย่ของระดบัความพงึพอใจ

ของผูรับขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบล

ดอนคา อาํเภอทาตะโก จงัหวดันครสวรรค จาํแนกตามเพศ 

พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ของ

องคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด

นครสวรรค แตกตางกันตามลักษณะสวนบุคคลดานเพศ

  สมมตุฐิานการวจิยัที ่2 ผูรบัขอมลูขาวสารใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรคที่มีอายุตางกันมีระดับความพึงพอใจท่ี

แตกตางกัน

  การวิเคราะหความแปรปรวนของอายุกับ

ระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ขององคการ

บริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด

นครสวรรค พบวา F Prob = .000 มีคานอยกวานัยสําคัญ

ทางสถิตทิีก่าํหนด คอื 0.05 แสดงวา ผูรบัขอมลูขาวสารใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรคที่มีอายุตางกันมีระดับความพึงพอใจท่ี

แตกตางกัน ดังนั้น จึงตองดําเนินการเปรียบเทียบรายคู

ตอไป ผลจากการทดสอบ Multiple comparison test 

ดวยวิธี Scheffe พบวา ผูรับขอมูลขาวสารท่ีมีอายุ 40 - 49 ป 

มีระดับความพึงพอใจท่ีแตกตางกับผูรับขอมูลขาวสารท่ี

มีอายุ 30 - 39 ป และอายุ 50 ปขึ้นไป
  สมมตุฐิานการวจิยัที ่3 ผูรบัขอมลูขาวสารใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 

จงัหวดันครสวรรคทีม่รีะดบัการศกึษา ตางกนัมรีะดบัความ
พึงพอใจที่แตกตางกัน
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  การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับการ

ศึกษากับระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ของ

องคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด

นครสวรรค พบวา F Prob = .004 มีคานอยกวานัยสําคัญ

ทางสถิตทิีก่าํหนด คอื 0.05 แสดงวา ผูรบัขอมลูขาวสารใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 

จงัหวดันครสวรรคทีม่รีะดับการศึกษาตางกันมรีะดับความ

พงึพอใจทีแ่ตกตางกนั ดงันัน้ จงึตองดาํเนนิการเปรยีบเทียบ

รายคูตอไป 

  ผลจากการทดสอบ Multiple comparison 

test ดวยวิธี Scheffe พบวา ผูรับขอมูลขาวสารที่มีการ

ศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีระดับความพึงพอใจท่ี

แตกตางกับผูรับขอมูลขาวสารที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวา

อนุปริญญา อนุปริญญา และสูงกวาปริญญาตรี

  สมมตุฐิานการวิจยัที ่4 ผูรบัขอมลูขาวสารใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรคที่มีรายไดตางกันมีระดับความพึงพอใจ

ที่แตกตางกัน

  การวิเคราะหความแปรปรวนของรายไดกับ

ระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ขององคการ

บริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด

นครสวรรค พบวา F Prob = .038 มีคานอยกวานัยสําคัญ
ทางสถิตทิีก่าํหนด คอื 0.05 แสดงวา ผูรบัขอมลูขาวสารใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 
จังหวัดนครสวรรคที่มีรายไดตางกันมีระดับความพึงพอใจ

ที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงตองดาํเนินการเปรียบเทียบรายคู

ตอไป ผลจากการทดสอบ Multiple comparison test 

ดวยวธิ ีScheffe พบวา ผูรบัขอมลูขาวสารท่ีมรีายไดตํา่กวา 

10,000 บาท มีระดับความพึงพอใจท่ีแตกตางกับผูรับ

ขอมูลขาวสารที่มีรายได 15,001-20,000 บาท
  สมมตุฐิานการวจิยัที ่5 ผูรบัขอมลูขาวสารใน

เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก 

จังหวัดนครสวรรคที่มีระยะเวลาในการทํางานตางกันมี

ระดับความพึงพอใจที่แตกตางกัน

  การวิเคราะหความแปรปรวนของระยะเวลา

ในการทํางานกับระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูล

ขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ

ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค พบวา F Prob = .000 มีคา

นอยกวานัยสําคัญทางสถิติท่ีกําหนด คือ 0.05 แสดงวา 

ผูรบัขอมลูขาวสารในเขตองคการบรหิารสวนตําบลดอนคา 

อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรคที่มีระยะเวลาในการ

ทํางานตางกันมีระดับความพึงพอใจท่ีแตกตางกัน ดังนั้น 

จึงตองดําเนินการเปรียบเทียบรายคูตอไป ผลจากการ

ทดสอบ Multiple comparison test ดวยวิธ ี Scheffe 

พบวา ผูรับขอมูลขาวสารที่มีระยะเวลาในการทํางานตํ่า

กวา 5 ป มีระดับความพึงพอใจที่แตกตางกับผูรับขอมูล

ขาวสารที่มีระยะเวลาในการทํางาน 6-10 ป

11-15 ป และ16 ปขึ้นไป

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
 1. องคการบริหารสวนตําบลดอนคา ควรทําการ

อบรม เจ าหน า ท่ี เ กี่ ย ว กับพร อม ในการ ใหบริ ก าร

แกประชาชน

 2.  องคการบริหารสวนตําบลดอนคา ควรจัดทํา

ระเบียบในการจัดเก็บขอมูล เพื่อใหมีขอมูลที่เปนปจจุบัน

อยูเสมอ

 3.  องคการบริหารสวนตําบลดอนคา ควรมี

หนงัสอืสัง่การใหมีเปดเผยขอมลูขาวสารทีเ่กีย่วของกบัการ

จัดซ้ือจัดจางอยางสมํ่าเสมอ 

ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ

 1.  จากผลการศกึษาทีพ่บวา ระดับความพงึพอใจ

ของผูรับขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ดานความ
รวดเร็วในการไดรับขอมูลขาวสาร ขอที่มีความพึงพอใจ

นอยทีส่ดุ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมีความเต็มใจใน

การเผยแพรขอมูลขาวสาร ดังนั้น องคการบริหารสวน

ตําบลดอนคา ควรทําความเขาใจกับผูมีสวนเก่ียวของกับ

การเผยแพรขอมูลขาวสารใหเต็มใจดานการบริการให
มากขึ้น
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 2.  จากผลการศกึษาทีพ่บวา ระดบัความพงึพอใจ

ของผูรับขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ดานความ

ชดัเจนครอบคลมุเนือ้หาในการสือ่สาร ขอท่ีมคีวามพึงพอใจ

นอยที่สุด ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมีการเผยแพร

ขอมูลขาวสารที่เพยีงพอ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล

ดอนคา ควรมีการจดัเตรยีมขอมลูสาํหรบัใชในการเผยแพร

ขอมูลขาวสารไวใหพรอม เพื่อใหสามารถบริการผูที่มาขอ

ขอมูลไดอยางเต็มที่

 3.  จากผลการศกึษาทีพ่บวา ระดบัความพงึพอใจ

ของผูรับขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบล

ดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ดานประโยชน

ที่ผูรับสารไดรับ ขอที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด ไดแก 

องคการบริหารสวนตําบลมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร

ทีเ่ก่ียวของกบัการจดัซือ้จดัจาง ดงันัน้ องคการบรหิารสวน

ตาํบลดอนคา ควรเปดเผยขอมลูขาวสารท่ีเกีย่วของกบัการ

จัดซื้อจัดจางอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปนการแสดงถึงความ

โปรงใสในการทํางาน

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป

 1. ควรศกึษาปญหาการเผยแพรขอมลูขาวสารของ

องคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด
นครสวรรค

 2. ควรศึกษาแนวทางพัฒนาการเผยแพรขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ

ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค
 3. ควรศึกษาบทบาทภาครัฐในการสงเสริมการ

เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบล

ดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค
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