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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
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษา และเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูร บั ขอมูลขาวสารในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล กลุม ตัวอยาง ไดแก หัวหนาครัวเรือน
ที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา จํานวน 351 คน โดยการเปดตารางของเครซี่และมอรแกน ใชการสุม
ตัวอยางแบบแบงชั้นภูมิ โดยแบงตามพื้นที่ เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก แบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใช
คาความถี่รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาความแปรปรวน (One Way ANOVA) ผลการวิจัยพบวา
1. ระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด
นครสวรรค ในภาพรวม อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด ไดแก ดาน
ประโยชนทผี่ รู บั สารไดรบั รองลงมา ดานความรวดเร็วในการไดรบั ขอมูลขาวสาร และดานความชัดเจนครอบคลุมเนือ้ หา
ในการสื่อสาร
2. การเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ
ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล พบวา ผูร บั ขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบล
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 :
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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 benefits, 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 เพือ่ ใหประชาชนมีโอกาสอยางกวางขวางในการไดรบั
รูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการดําเนินการตางๆของรัฐ เพื่อที่
ประชาชนจะสามารถแสดงความคิ ด เห็ น และใช สิ ท ธิ
ทางการเมืองไดโดยถูกตองกับความเปนจริงซึ่งจะเปนการ
สงเสริมใหมคี วามเปนรัฐบาลโดยประชาชนมากยิง่ ขึน้ ทัง้ นี้
เพื่อพัฒนาระบอบประชาธิปไตยใหมั่นคง ประชาชนมี
โอกาสรับรูถึงสิทธิและหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เหตุผล
ประการตอมา คือ เพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับขอมูล
ขาวสารของราชการทีห่ นวยงานของรัฐไมตอ งเปดเผยหรือ
ไมอาจเปดเผย ซึ่งเปนการกําหนดเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติ
ใหชัดเจน และเหตุผลประการสุดทาย คือ เพื่อเปนการ
คุมครองการรุกลํ้าสิทธิสวนบุคคลในสวนที่เกี่ยวของกับ
ขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความครอบครองของ
หนวยงานของรัฐ
ดั ง นั้ น ข อ มู ล ข า วสารของราชการ ถ า ไม เข า
ขอยกเวนดังกลาวทีไ่ ดกลาวมาขางตนหนวยงานของรัฐทีอ่ ยู
ในขอบเขตของพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ตองเปดเผยได ซึง่ ความหมายของหนวยงานของ
รัฐที่อยูในความหมายนี้ไดแก ราชการสวนกลางราชการ
สวนภูมภิ าค ราชการสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ สวนราชการ
สังกัดรัฐสภา ศาลเฉพาะสวนทีไ่ มเกีย่ วของกับการพิจารณา
พิพากษาคดี องคกรควบคุมประกอบวิชาชีพ หนวยงาน
อิสระของรัฐและหนวยงานอื่นที่กําหนดในกระทรวง
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นอกจากปญหาการเผยแพรขอมูลขาวสารผาน
ทางสื่อตางๆแลวนั้น ยังพบวา ขอมูลขาวสารที่นํามาเผย
แพรเปนขอมูลที่ไมเปนปจจุบัน ไมสอดคลองกับความ
ตองการของผูรับบริการขอมูลขาวสาร โดยเฉพาะขอมูลที่
เกี่ยวกับประกาศประกวดราคา การจัดซื้อจัดจาง การรับ
สมัครงานและยังมีปญหาในดานของความสะดวกรวดเร็ว
ในการเขาถึงขอมูล หากองคการบริหารสวนตําบลยังเกิด
สภาพปญหาการเผยแพรขอ มูลขาวสารดังทีก่ ลาวมานี้ และ
ยังไมตระหนักถึงความสําคัญในการเผยแพรขอ มูลขาวสาร
ไวใหพรอมสําหรับประชาชนและผูต อ งการรับทราบขอมูล
ก็จะสงผลใหเกิดปญหาในการเขาถึงขอมูล ทัง้ ทีส่ ทิ ธิในการ
รับรูข อ มูลนัน้ เปนสิทธิตามทีก่ ฎหมายไดกาํ หนดไวและเปน
หนาทีข่ องหนวยงานทีจ่ ะตองเปดเผยขอมูลใหประชาชนได
รับทราบ หากประชาชนไมมีโอกาสเขาถึงขอมูลขาวสาร
ก็จะสงผลใหประชาชนขาดการใชสิทธิในการตรวจสอบ
อํานาจในการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล
รวมทัง้ ขาดการเขามามีสว นรวมตางๆในการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบล
ดวยเหตุดังกลาวทําใหผูวิจัยสนใจศึกษาระดับ
ความพึงพอใจของผูร บั ขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค และ
เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามคุณลักษณะสวนบุคคล เพือ่
นําผลการศึกษามาใชเปนแนวทางในการดําเนินงานดาน
การเผยแพรขอ มูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบล
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ดอนคา อํ า เภอท า ตะโก จั ง หวั ด นครสวรรค ให เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพมากขึ้นตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาระดับความพึงพอใจของผูร บั ขอมูล
ขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ
ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค
2. เพือ่ เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูร บั
ข อ มู ล ข า วสาร ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดอนคา
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามคุณลักษณะ
สวนบุคคล
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิดการวิจยั และผลงานวิจยั
ที่เกี่ยวของ (ถามี)
ในการศึกษาเรื่อง ระดับความพึงพอใจของผูรับ
ข อ มู ล ข า วสาร ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดอนคา
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ผูศึกษาไดศึกษา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอตอไปนี้
ปจจัยในการดําเนินงาน
บุญเจือ วงษเกษม (2549: 65) กลาววา ปจจัยใน
การดําเนินงานประกอบดวย มีความรับผิดชอบตอการ
ปฏิบัติงาน มีปฏิภาณไหวพริบ มีวัสดุอุปกรณที่เพียงพอ
มีงบประมาณทีเ่ พียงพอ มีความกลาแสดงออก มีสมั มาคารวะ
ตอผูใ หญผบู งั คับบัญชา มีความตองการความสําเร็จในการ
ทํางาน
เชีย่ วชาญ อาศุวฒ
ั นกูล (2550: 16) กลาววา ปจจัย
ในการดําเนินงาน มีดังตอไปนี้ มีความคิดสรางสรรค เปน
คนมีคุณธรรม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีความรูความเขาใจ
ในการปฏิ บั ติ ง าน มี เ จ า หน า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านที่ เ พี ย งพอ
มีปฏิภาณไหวพริบ มีความตองการการยอมรับของสังคม
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
สํานักงานคณะกรรมการขอมูลขาวสารของทาง
ราชการ (2546: 3) ไดกําหนดวา แนวความคิดที่จะใหมี

กฎหมายรับรองสิทธิของประชาชนไทย ในการรับรูขอมูล
ขาวสารของราชการ ไดมีการเคลื่อนไหวและการเรียกรอง
จากนักวิชาการและสือ่ สารมวลชนมาเปนลําดับตัง้ แตกอ น
ทีจ่ ะเกิดกรณีเหตุการณพฤษภาคม 2535 และภายหลังจาก
เหตุการณดังกลาว รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน ซึ่งให
ความสําคัญกับการมีกระบวนการบริหารงานที่โปรงใส ได
ใหความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อยกราง
กฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการขึ้น โดยคณะ
กรรมการการจัดทํารางกฎหมายนีเ้ ปนการดําเนินการรวมกัน
ระหวางสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกากับอาจารย
มหาวิทยาลัยตางๆ มีการจัดสัมมนาปรับปรุงรางกฎหมาย
หลายครั้ง ทําใหแนวคิดในกฎหมายขอมูลขาวสารของ
ราชการแพรหลายออกไปอยางกวางขวาง ทุกรัฐบาลทีผ่ า น
จึงมาสนับสนุนใหมกี ฎหมายนี้ ไมวา จะเปนรัฐบาลนายชวน
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
การใช ดุ ล พิ นิ จ ในการเป ด เผยข อ มู ล ข า วสารของ
องคการบริหารสวนตําบล
เมื่ อ ประชาชนขอข อ มู ล ข า วสารที่ อ ยู ใ นความ
ครอบครองของหนวยงานของรัฐเปนการเฉพาะราย ประชาชน
ผูขอเปนผูมีสิทธิที่จะขอขอมูลขาวสารและหนวยงานของ
รัฐมีขอมูลขาวสารที่ขออยูในความครอบครอง และมิใช
ขอมูลขาวสาร ที่จัดทําโดยหนวยงานของรัฐแหงอื่นที่เปน
ขอมูลขาวสารลับ จึงมีประเด็นที่ตองพิจารณาตอไปวา
ขอมูลขาวสารตามที่ขอนั้นเจาหนาที่ของรัฐตองใชดุลพินิจ
ในการเปดเผยหรือไม
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ทฤษฎีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ทฤษฎีสื่อสารมวลชน
(Mass Communication Theory or Theories
of mass Communication) เชนเดียวกับศาสตรสาขา
อืน่ ๆ วิชาการสือ่ สารมวลชนก็มที ฤษฎี (Theory) และการ
วิจัย (Research) ของตัวเอง เนื่องจากวิชาสื่อสารมวลชน
เปนจุดรวมหรือที่ชุมนุม (Crossroads) ของสรรพศาสตร
ทัง้ หลาย ทฤษฎีตา ง ๆ สวนมากจึงมาจากวิชาการสาขาอืน่
โดยเฉพาะอยางยิ่ง จิตวิทยาสังคม สังคมวิทยา รัฐศาสตร
มนุษยวิทยา เศรษฐศาสตร ภาษาศาสตร และคณิตศาสตร
ทฤษฎีเหลานีบ้ างทฤษฎีกพ็ ฒ
ั นาจนเปนทีย่ อมรับทัว่ ไป บาง
ทฤษฎียังอยูในขั้นทดสอบและเปนที่ถกเถียงกันอยู ทฤษฎี
ที่สรางและพัฒนาโดยนักวิชาการสื่อสารมวลชนโดยตรงมี
อยู น อ ยมากและเท า ที่ มี อ ยู ก็ ยั ง ขาดการยอมรั บ อย า ง
แพรหลาย ฉะนัน้ จึงถือเปนภาระหนาทีส่ าํ คัญของนักวิชาการ
สื่อสารมวลชนที่จะตองรวบรวมและสานตองานทฤษฎีตาง ๆ
ตัวแปรอิสระ
คุณลักษณะสวนบุคคล
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- รายได
- ระยะเวลาในการทํางาน

ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรทีใ่ ชในการศึกษา คือ ไดแก หัวหนา
ครัวเรือนทีอ่ าศัยอยูใ นเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 3,918 คน
กลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษา คือ ผูร บั ขอมูล
ขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ
ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ไดแก หัวหนาครัวเรือนทีอ่ าศัย
อยูใ นเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
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ทีก่ ระจัดกระจายอยูใ นสาขาอืน่ ใหเขามาเปนหมวดหมู และ
ขณะเดียวกันก็พยายามสรางและปรับปรุงทฤษฎีในสาขา
ของตนเองใหกาวหนายิ่งขึ้น ซึ่งในกรณีของการปรับปรุง
และการสรางทฤษฎีใหม ๆ นี้ การศึกษาเรื่องการวิจัย
สื่อสารมวลชนนับวาเปนสิ่งสําคัญและมีความจําเปนอยาง
ยิ่ง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ในการศึกษาระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูล
ขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ
ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ผูว จิ ยั ไดศกึ ษา แนวคิดเกีย่ วกับ
ปจจัยในการดําเนินงาน แนวคิดทฤษฎีการเผยแพรขอมูล
ขาวสาร แนวคิดทฤษฎีความพึงพอใจ บริบทขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนคา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ จึงได
กําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ดังนี้

ตัวแปรตาม
ระดับความพึงพอใจของผูร บั ขอมูลขาวสารในเขตองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลดอนคาอํ า เภอท า ตะโก จั ง หวั ด
นครสวรรค
- ดานความรวดเร็วในการไดรับขอมูลขาวสาร
- ดานความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาในการสื่อสาร
- ดานประโยชนที่ผูรับสารไดรับ

จังหวัดนครสวรรค จํานวน 351 คน โดยการเปดตารางของ
เครซี่ แ ละมอร แ กน ใช ก ารสุ ม ตั ว อย า งแบบแบ ง ชั้ น ภู มิ
โดยแบงตามพื้นที่
2. ขั้นตอนการเลือกสุมกลุมตัวอยาง
ขั้นตอนการเลือกกลุมตัวอยาง ในการวิจัยใน
ครั้งนี้ผูศึกษากําหนดกลุมตัวอยางจาก หัวหนาครัวเรือนที่
อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ
ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จํานวน 351 คน มีวธิ กี ารเลือก
กลุมตัวอยาง ดังนี้
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1. หาขนาดกลุมตัวอยางจาก จากตาราง
กลุมตัวอยางของเครซี่และมอรแกน ไดขนาดกลุมตัวอยาง
ที่จะการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวน 351 คน
2. แบ ง ขนาดกลุ ม ตั ว อย า ง ตามสั ด ส ว น
จํานวนประชากรตามพื้นที่ ดังตารางที่ 3.1
3. ทํ า การคั ด เลื อ กกลุ ม ตั ว อย า งในแต ล ะ
ชั้นภูมิโดยการสุมอยางงาย
4. นําแบบสอบถามไปแจกแกกลุมตัวอยาง
ประชากรเปาหมาย
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่ อ งมื อ ที่ ใช ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้ ได แ ก
แบบสอบถาม เปนการสอบถามผูรับขอมูลขาวสารในเขต
องคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด
นครสวรรค ได แ ก หั ว หน า ครั ว เรื อ นที่ อ าศั ย อยู ใ นเขต
องคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด
นครสวรรค จํานวน 351 คน ประกอบดวย 3 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 คุณลักษณะสวนบุคคล ประกอบดวย
เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได และระยะเวลาในการ
ทํางาน
สวนที่ 2 รูปแบบการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวย สื่อเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ
และสื่อสารสนเทศ
สวนที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูล
ข า วสารขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ในเขตอํ า เภอ
ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ประกอบดวย ดานความ
รวดเร็ ว ในการได รั บ ข อ มู ล ข า วสาร ด า นความชั ด เจน
ครอบคลุมเนื้อหาในการสื่อสาร และดานประโยชนที่ผูรับ
สารไดรับ
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูว จิ ยั นําแบบสอบถามทีผ่ วู จิ ยั สรางไปใหกลุม
ตัวอยางตอบแบบสอบถาม คือ ผูรับขอมูลขาวสารในเขต
องคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด
นครสวรรค ได แ ก หั ว หน า ครั ว เรื อ นที่ อ าศั ย อยู ใ นเขต
องคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด

นครสวรรค จํานวน 351 คน ดวยตนเอง จากนั้นนํา
แบบสอบถามที่ไดรับคืนมา นํามาตรวจสอบความถูกตอง
และนําไปใชในการวิเคราะหขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอ มูลในการวิจยั ครัง้ นี้ ผูว จิ ยั นํา
หลักของสถิติมาใชเพื่อวิเคราะหแบบสอบถาม ดังนี้
1. วิเคราะหคุณลักษณะสวนบุคคล ของ
ผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
คาความถี่และคารอยละ
2. วิ เ คราะห รู ป แบบการเผยแพร ข อ มู ล
ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ
ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะหขอ มูล
ไดแก คาความถี่และคารอยละ
3. วิเคราะหระดับความพึงพอใจของผูรับ
ขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค สถิตทิ ใี่ ชในการวิเคราะห
ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
4. วิเคราะหผลการเปรียบเทียบระดับความ
พึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จําแนก
ตามคุณลักษณะสวนบุคคล ดวยสถิติ t-test และการ
วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA)
ผลการศึกษา/การทดลอง
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหคณ
ุ ลักษณะสวนบุคคล
ของหัวหนาครัวเรือนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค พบวา
หัวหนาครัวเรือนที่อาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค สวนใหญ
เปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ53.8 มีอายุ 40 - 49 ป คิดเปน
รอยละ 38.5 มีการศึกษาระดับอนุปริญญา คิดเปนรอยละ
39.9 มีรายได ตํ่ากวา 10,000 บาท คิดเปนรอยละ 31.6
และมีระยะเวลาในการทํางาน 6-10 ป คิดเปนรอยละ 34.5
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจ
ของผูร บั ขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบล
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ดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค พบวา หัวหนา
ครัวเรือนทีอ่ าศัยอยูใ นเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค สวนใหญเคยไดรับ
ขอมูลขาวสาร คิดเปนรอยละ93.7 เคยไดรบั ขอมูลขาวสาร
จากสื่อเอกสาร คิดเปนรอยละ 41.6 มีสื่อเอกสารที่ไดรับ
ขอมูลขาวสารจากจดหมายแจงขาว คิดเปนรอยละ 39.4
มีสื่อสิ่งพิมพที่ไดรับขอมูลขาวสารจากแผนพับ คิดเปน
รอยละ 43.2 มีสอื่ สารสนเทศทีไ่ ดรบั ขอมูลขาวสารจากเสียง
ตามสาย คิดเปนรอยละ 32.2 และมีสื่อที่เขาถึงประชาชน
มากที่สุดจากสื่อเอกสาร คิดเปนรอยละ 39.9
ตอนที่ 3 ผลการเปรี ย บเที ย บระดั บ ความ
พึงพอใจของผูร บั ขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวน
ตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จําแนก
ตามคุณลักษณะสวนบุคคล
ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูรับ
ข อ มู ล ข า วสาร ขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดอนคา
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามคุณลักษณะ
สวนบุคคล ตามสมมุติฐานการวิจัยแสดงในตารางที่ 4.74.15
การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจ
ของผูร บั ขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามเพศ พบวา
ระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ขององคการ
บริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค
แตกตางกันตามลักษณะสวนบุคคลดานเพศ
การวิเคราะหความแปรปรวนของอายุกับระดับ
ความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ขององคการบริหาร
สวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค พบ
วา F Prob = .000 มีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่
กําหนด คือ 0.05 แสดงวา ผูรับขอมูลขาวสารในเขต
องคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด
นครสวรรค ทีม่ อี ายุตา งกันมีระดับความพึงพอใจทีแ่ ตกตางกัน
ดังนั้น จึงตองดําเนินการเปรียบเทียบรายคูตอไป
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ผลจากการทดสอบ
Multiple comparison test ดวยวิธี Scheffe
พบวา ผูร บั ขอมูลขาวสารทีม่ อี ายุ 40 - 49 ป มีระดับความ
พึงพอใจที่แตกตางกับผูรับขอมูลขาวสารที่มีอายุ 30 - 39
ป และอายุ 50 ปขึ้นไป
จากตารางที่ 4.10 การวิเคราะหความแปรปรวน
ของระดับการศึกษากับระดับความพึงพอใจของผูร บั ขอมูล
ขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ
ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค พบวา F Prob = .004 มีคา
นอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 แสดงวา
ผูร บั ขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรคทมี่ รี ะดับการศึกษาตางกัน
มีระดับความพึงพอใจทีแ่ ตกตางกัน ดังนัน้ จึงตองดําเนินการ
เปรียบเทียบรายคูตอไป
ผลจากการทดสอบ
Multiple comparison test ดวยวิธี Scheffe
พบว า ผู รั บ ข อ มู ล ข า วสารที่ มี ก ารศึ ก ษาระดั บ สู ง กว า
ปริญญาตรี มีระดับความพึงพอใจที่แตกตางกับผูรับขอมูล
ขาวสารทีม่ กี ารศึกษาระดับตํา่ กวาอนุปริญญา อนุปริญญา
และสูงกวาปริญญาตรี
จากตาราง 4.15 ผลจากการทดสอบ Multiple
comparison test ดวยวิธี Scheffe พบวา ผูรับขอมูล
ขาวสารที่มีระยะเวลาในการทํางานตํ่ากวา 5 ป มีระดับ
ความพึงพอใจที่แตกตางกับผูรับขอมูลขาวสารที่มีระยะ
เวลาในการทํางาน 6-10 ป 11-15 ป และ16 ปขึ้นไป
จากตาราง 4.13 ผลจากการทดสอบ Multiple
comparison test ดวยวิธี Scheffe พบวา ผูรับขอมูล
ขาวสารที่มีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท มีระดับความ
พึ ง พอใจที่ แ ตกต า งกั บ ผู รั บ ข อ มู ล ข า วสารที่ มี ร ายได
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
ตางกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงตอง
ดําเนินการเปรียบเทียบรายคูตอไป
การวิเคราะหความแปรปรวนของรายไดกบั ระดับ
ความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ขององคการบริหาร
สวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค พบวา
F Prob = .038 มีคานอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด
คือ 0.05 แสดงวา ผูร บั ขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรคที่มี
รายไดตางกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกตางกัน ดังนั้น
จึงตองดําเนินการเปรียบเทียบรายคูตอไป
การอภิปรายผล
1. ระดับความพึงพอใจของผูร บั ขอมูลขาวสารใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จั ง หวั ด นครสวรรค ในภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานทีม่ คี วามพึงพอใจสูงทีส่ ดุ
ไดแก ดานประโยชนที่ผูรับสารไดรับ รองลงมา ดานความ
รวดเร็วในการไดรับขอมูลขาวสาร และดานความชัดเจน
ครอบคลุมเนือ้ หาในการสือ่ สาร ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวา การ
เป ด เผยข อ มู ล ข า วสารของราชการเป น การจั ด ข อ มู ล
ขาวสารใหตามที่มีผูมาขอยื่นคําขอกับหนวยงานของรัฐ
ไมวาจะเปนขอมูลขาวสารเรื่องใดก็ตาม จึงอาจถือไดวา
เปนการจัดขอมูลขาวสารใหกับประชาชนเปนการเฉพาะ
ราย และหนวยงานของรัฐจะตองจัดหาขอมูลขาวสารใหกบั
ประชาชนในเวลาอันสมควร ขอมูลขาวสารทีข่ อ นีห้ ากไมมี
ขอจํากัดในเรื่องที่จะขอวาเรื่องอะไรถาไมเขาขอยกเวนที่
จะไมเปดเผยตามทีก่ ฎหมายกําหนด ก็ถอื เปนหนาทีข่ องรัฐ
จะตองจัดหาใหทงั้ สิน้ การปฏิเสธไมใหขอ มูลขาวสาร ดังนัน้
ระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสารในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลดอนคา ในภาพรวม จึงอยูในระดับมาก
ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของ พรสุรยี  ชุมเกษียร (2544) ได
ศึกษาเกี่ยวกับการวัดระดับความพึงพอใจของประชาชน

เรื่อง ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
: กรณี ศึ ก ษาสํ า นั ก งานที่ ดิ น จั ง หวั ด เชี ย งใหม สาขา
สันกําแพง พบวา ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ.2540 ของสํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขา
สันกําแพง ในภาพรวม อยูในระดับมาก
2. ระดับความพึงพอใจของผูร บั ขอมูลขาวสารใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรค ดานความรวดเร็วในการไดรับขอมูล
ขาวสาร อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
ขอดานทีม่ คี วามพึงพอใจสูงทีส่ ดุ ไดแก องคการบริหารสวน
ตําบลมีการเผยแพรขอมูลขาวสารอยางรวดเร็ว รองลงมา
องคการบริหารสวนตําบลมีการกําหนดสถานที่อํานวย
ความสะดวกการเผยแพรขอมูลขาวสาร และองคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลมี ผู รั บ ผิ ด ชอบในการเผยแพร ข อ มู ล
ขาวสาร ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา การสื่อสารเปนสภาพของ
กระบวนการสื่อสารที่ทําใหประชาชนไดรับทราบขาวสาร
จากสื่อสารมวลชนแลว ก็มีการสงตอกันไปเปนทอด ๆ
ไมจบสิน้ หรือไมกก็ ารสือ่ สารมวลชนอาจมีการสือ่ สารมวลชน
สามารถสงสารถึงประชาชนโดยตรงทีเดียว ดังนั้น ระดับ
ความพึงพอใจของผูร บั ขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลดอนคา ดานความรวดเร็วในการไดรับขอมูล
ขาวสาร จึงอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ศรรวีร จิตคํา (2544) ไดทําการศึกษาถึงเรื่อง การดําเนิน
งานตามพระราชบั ญ ญั ติ ข อ มู ล ข า วสารของราชการ
พ.ศ. 2540 : กรณีศกึ ษา เทศบาลเมืองบานโปง จังหวัดราชบุรี
จากผลการศึ ก ษา พบว า การปฏิ บั ติ ง านขององค ก าร
ปกครองส ว นท อ งถิ่ น ด า นการเผยแพร ข อ มู ล ข า วสาร
ไปสูประชาชนในทองถิ่น ดานความรวดเร็วในการไดรับ
ขอมูลขาวสาร อยูในระดับมาก
3. ระดับความพึงพอใจของผูร บั ขอมูลขาวสารใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรค ดานความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาใน
การสื่อสาร อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
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พบวา ขอดานทีม่ คี วามพึงพอใจสูงทีส่ ดุ ไดแก องคการบริหาร
ส ว นตํ า บลมี ก ารเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารที่ ต รงต อ ความ
ตองการ รองลงมา องคการบริหารสวนตําบลมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่ครบถวน และองคการบริหารสวนตําบล
มีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ตรงกับที่ประชาชนรองขอ
ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะวา การสือ่ สารเปนการรับทราบขาวสาร
เฉพาะจากผูเสนอขาวสารให ซึ่งมักจะไดขาวสารมาจาก
แหลงตาง ๆ มากมายดวยกัน หรืออาจสงสารโดยตรงถึง
ประชาชนทั่วไปไดโดยไมตองผานคนกลาง ดังนั้น ระดับ
ความพึงพอใจของผูร บั ขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลดอนคา ดานความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหา
ในการสือ่ สาร จึงอยูใ นระดับมาก ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั
ของพรสุรีย ชุมเกษียร (2544) ไดศึกษาเกี่ยวกับการวัด
ระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนเรื่ อ ง ระดั บ ความ
พึงพอใจของประชาชนตอการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ข อ มู ล ข า วสารของราชการ พ.ศ.2540 : กรณี ศึ ก ษา
สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม สาขาสันกําแพง พบวา
ระดั บ ความพึ ง พอใจของประชาชนต อ การปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ.2540 ของ
สํานักงานทีด่ นิ จังหวัดเชียงใหม สาขาสันกําแพง ดานความ
ชั ด เจนครอบคลุ ม เนื้ อ หาในการสื่ อ สาร ทุ ก ด า นอยู ใ น
ระดับมาก
4. ระดับความพึงพอใจของผูร บั ขอมูลขาวสารใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรค ดานประโยชนที่ผูรับสารไดรับ อยูใน
ระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอดานทีม่ คี วาม
พึงพอใจสูงที่สุด ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมีการ
เผยแพรขอ มูลขาวสารทีเ่ ปนประโยชนกบั ประชาชน รองลงมา
องคการบริหารสวนตําบลมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่
ทีเ่ กีย่ วของกับโครงการตางๆ และองคการบริหารสวนตําบล
มีการเผยแพรขอ มูลขาวสารทีม่ คี ณ
ุ คา ทัง้ นีอ้ าจเปนเพราะ
วา การสื่อสารเปนพฤติกรรมทางการสื่อสารของผูรับสาร
ตามชวงเวลาของการรับรูความคิดใหม แสดงใหเห็นถึง
วาประชาชนทีร่ บั รูห รือยอมรับขาวสารประดิษฐกรรมใหม
ในระยะเริ่มแรก หรือยอมรับความคิดใหมกอนคนอื่นก็ได
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ดังนั้น ระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสารในเขต
องคการบริหารสวนตําบลดอนคา ดานประโยชนทผี่ รู บั สาร
ไดรับ จึงอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ศรรวีร จิตคํา (2544) ไดทาํ การศึกษาถึงเรือ่ ง การดําเนินงาน
ตามพระราชบัญญัตขิ อ มูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
: กรณีศึกษา เทศบาลเมืองบานโปง จังหวัดราชบุรี จากผล
การศึกษา พบวา การปฏิบตั งิ านขององคการปกครองสวน
ทองถิ่นดานการเผยแพรขอมูลขาวสารไปสูประชาชนใน
ทองถิ่น ดานประโยชนที่ผูรับสารไดรับ อยูในระดับมาก
สรุปและขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
1. ระดับความพึงพอใจของผูร บั ขอมูลขาวสาร
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรค
หัวหนาครัวเรือนที่อาศัยอยูในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค
สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ53.8 มีอายุ 40 - 49 ป
คิ ด เป น ร อ ยละ 38.5 มี ก ารศึ ก ษาระดั บ อนุ ป ริ ญ ญา
คิดเปนรอยละ 39.9 มีรายได ตํา่ กวา 10,000 บาท คิดเปน
รอยละ 31.6 และมีระยะเวลาในการทํางาน 6-10 ป
คิดเปนรอยละ 34.5
หัวหนาครัวเรือนที่อาศัยอยูในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค
สวนใหญเคยไดรับขอมูลขาวสาร คิดเปนรอยละ93.7 เคย
ไดรับขอมูลขาวสารจากสื่อเอกสาร คิดเปนรอยละ 41.6
มีสื่อเอกสารที่ไดรับขอมูลขาวสารจากจดหมายแจงขาว
คิดเปนรอยละ 39.4 มีสอื่ สิง่ พิมพทไี่ ดรบั ขอมูลขาวสารจาก
แผนพับ คิดเปนรอยละ 43.2 มีสอื่ สารสนเทศทีไ่ ดรบั ขอมูล
ขาวสารจากเสียงตามสาย คิดเปนรอยละ 32.2 และมีสื่อ
ที่เขาถึงประชาชนมากที่สุดจากสื่อเอกสาร คิดเปนรอยละ
39.9
ระดับความพึงพอใจของผูร บั ขอมูลขาวสารใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรค ในภาพรวม อยูในระดับมาก ( =4.08)
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เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีความพึงพอใจสูง
ที่สุด ไดแก ดานประโยชนที่ผูรับสารไดรับ ( =4.10) รอง
ลงมา ด า นความรวดเร็ ว ในการได รั บ ข อ มู ล ข า วสาร
( =4.07) และดานความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาในการ
สื่อสาร ( =4.06)
ระดับความพึงพอใจของผูร บั ขอมูลขาวสารใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรค ดานความรวดเร็วในการไดรับขอมูล
ขาวสาร อยูในระดับมาก ( =4.07) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอดานที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด ไดแก
องคการบริหารสวนตําบลมีการเผยแพรขอ มูลขาวสารอยางรวดเร็ว
( =4.22) รองลงมา องคการบริหารสวนตําบลมีการกําหนด
สถานที่อํานวยความสะดวกการเผยแพรขอมูลขาวสาร
( =4.20) และองคการบริหารสวนตําบลมีผูรับผิดชอบใน
การเผยแพรขอมูลขาวสารร ( =4.17)
ระดับความพึงพอใจของผูร บั ขอมูลขาวสารใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรค ดานความชัดเจนครอบคลุมเนื้อหาใน
การสื่อสาร อยูในระดับมาก ( =4.06) เมื่อพิจารณาเปน
รายขอ พบวา ขอดานที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด ไดแก
องคการบริหารสวนตําบลมีการเผยแพรขอมูลขาวสารที่
ตรงตอความตองการ ( =4.17) รองลงมา องคการบริหาร
สวนตําบลมีการเผยแพรขอ มูลขาวสารทีค่ รบถวน ( =4.11)
และองคการบริหารสวนตําบลมีการเผยแพรขอ มูลขาวสาร
ที่ตรงกับที่ประชาชนรองขอ ( =4.10)
ระดับความพึงพอใจของผูร บั ขอมูลขาวสารใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรค ดานประโยชนที่ผูรับสารไดรับ อยูใน
ระดับมาก ( =4.10) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ขอ
ดานที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด ไดแก องคการบริหารสวน
ตํ า บลมี ก ารเผยแพร ข อ มู ล ข า วสารที่ เ ป น ประโยชน กั บ
ประชาชน ( =4.24) รองลงมา องคการบริหารสวนตําบล
มีการเผยแพรขอ มูลขาวสารทีท่ เี่ กีย่ วของกับโครงการตางๆ
( =4.15) และองคการบริหารสวนตําบลมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่มีคุณคา ( =4.10)

2. เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของผูรับ
ขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามคุณลักษณะ
สวนบุคคล
สมมุตฐิ านการวิจยั ที่ 1 ผูร บั ขอมูลขาวสารใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรคที่มีเพศตางกันมีระดับความพึงพอใจที่
แตกตางกัน
การเปรียบเทียบคาเฉลีย่ ของระดับความพึงพอใจ
ของผูรับขอมูลขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบล
ดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค จําแนกตามเพศ
พบวา ระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด
นครสวรรค แตกตางกันตามลักษณะสวนบุคคลดานเพศ
สมมุตฐิ านการวิจยั ที่ 2 ผูร บั ขอมูลขาวสารใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรคที่มีอายุตางกันมีระดับความพึงพอใจที่
แตกตางกัน
การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนของอายุ กั บ
ระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ขององคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลดอนคา อํ า เภอท า ตะโก จั ง หวั ด
นครสวรรค พบวา F Prob = .000 มีคานอยกวานัยสําคัญ
ทางสถิตทิ กี่ าํ หนด คือ 0.05 แสดงวา ผูร บั ขอมูลขาวสารใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรคที่มีอายุตางกันมีระดับความพึงพอใจที่
แตกตางกัน ดังนั้น จึงตองดําเนินการเปรียบเทียบรายคู
ตอไป ผลจากการทดสอบ Multiple comparison test
ดวยวิธี Scheffe พบวา ผูรับขอมูลขาวสารที่มีอายุ 40 - 49 ป
มีระดับความพึงพอใจที่แตกตางกับผูรับขอมูลขาวสารที่
มีอายุ 30 - 39 ป และอายุ 50 ปขึ้นไป
สมมุตฐิ านการวิจยั ที่ 3 ผูร บั ขอมูลขาวสารใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรคทมี่ รี ะดับการศึกษา ตางกันมีระดับความ
พึงพอใจที่แตกตางกัน
33
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การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับการ
ศึกษากับระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด
นครสวรรค พบวา F Prob = .004 มีคานอยกวานัยสําคัญ
ทางสถิตทิ กี่ าํ หนด คือ 0.05 แสดงวา ผูร บั ขอมูลขาวสารใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรคทมี่ รี ะดับการศึกษาตางกันมีระดับความ
พึงพอใจทีแ่ ตกตางกัน ดังนัน้ จึงตองดําเนินการเปรียบเทียบ
รายคูตอไป
ผลจากการทดสอบ Multiple comparison
test ดวยวิธี Scheffe พบวา ผูรับขอมูลขาวสารที่มีการ
ศึกษาระดับสูงกวาปริญญาตรี มีระดับความพึงพอใจที่
แตกตางกับผูรับขอมูลขาวสารที่มีการศึกษาระดับตํ่ากวา
อนุปริญญา อนุปริญญา และสูงกวาปริญญาตรี
สมมุตฐิ านการวิจยั ที่ 4 ผูร บั ขอมูลขาวสารใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรคที่มีรายไดตางกันมีระดับความพึงพอใจ
ที่แตกตางกัน
การวิเคราะหความแปรปรวนของรายไดกับ
ระดับความพึงพอใจของผูรับขอมูลขาวสาร ขององคการ
บริ ห ารส ว นตํ า บลดอนคา อํ า เภอท า ตะโก จั ง หวั ด
นครสวรรค พบวา F Prob = .038 มีคานอยกวานัยสําคัญ
ทางสถิตทิ กี่ าํ หนด คือ 0.05 แสดงวา ผูร บั ขอมูลขาวสารใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรคที่มีรายไดตางกันมีระดับความพึงพอใจ
ที่แตกตางกัน ดังนั้น จึงตองดําเนินการเปรียบเทียบรายคู
ตอไป ผลจากการทดสอบ Multiple comparison test
ดวยวิธี Scheffe พบวา ผูร บั ขอมูลขาวสารทีม่ รี ายไดตาํ่ กวา
10,000 บาท มีระดับความพึงพอใจที่แตกตางกับผูรับ
ขอมูลขาวสารที่มีรายได 15,001-20,000 บาท
สมมุตฐิ านการวิจยั ที่ 5 ผูร บั ขอมูลขาวสารใน
เขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก
จังหวัดนครสวรรคที่มีระยะเวลาในการทํางานตางกันมี
ระดับความพึงพอใจที่แตกตางกัน
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การวิเคราะหความแปรปรวนของระยะเวลา
ในการทํ า งานกั บ ระดั บ ความพึ ง พอใจของผู รั บ ข อ มู ล
ขาวสาร ขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ
ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค พบวา F Prob = .000 มีคา
นอยกวานัยสําคัญทางสถิติที่กําหนด คือ 0.05 แสดงวา
ผูร บั ขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบลดอนคา
อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรคที่มีระยะเวลาในการ
ทํางานตางกันมีระดับความพึงพอใจที่แตกตางกัน ดังนั้น
จึงตองดําเนินการเปรียบเทียบรายคูตอไป ผลจากการ
ทดสอบ Multiple comparison test ดวยวิธี Scheffe
พบวา ผูรับขอมูลขาวสารที่มีระยะเวลาในการทํางานตํ่า
กวา 5 ป มีระดับความพึงพอใจที่แตกตางกับผูรับขอมูล
ขาวสารที่มีระยะเวลาในการทํางาน 6-10 ป
11-15 ป และ16 ปขึ้นไป
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. องคการบริหารสวนตําบลดอนคา ควรทําการ
อบรมเจ า หน า ที่ เ กี่ ย วกั บ พร อ มในการให บ ริ ก าร
แกประชาชน
2. องคการบริหารสวนตําบลดอนคา ควรจัดทํา
ระเบียบในการจัดเก็บขอมูล เพื่อใหมีขอมูลที่เปนปจจุบัน
อยูเสมอ
3. องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดอนคา ควรมี
หนังสือสัง่ การใหมเี ปดเผยขอมูลขาวสารทีเ่ กีย่ วของกับการ
จัดซื้อจัดจางอยางสมํ่าเสมอ
ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. จากผลการศึกษาทีพ่ บวา ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ดานความ
รวดเร็วในการไดรับขอมูลขาวสาร ขอที่มีความพึงพอใจ
นอยทีส่ ดุ ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมีความเต็มใจใน
การเผยแพรขอมูลขาวสาร ดังนั้น องคการบริหารสวน
ตําบลดอนคา ควรทําความเขาใจกับผูมีสวนเกี่ยวของกับ
การเผยแพรขอมูลขาวสารใหเต็มใจดานการบริการให
มากขึ้น
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2. จากผลการศึกษาทีพ่ บวา ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ดานความ
ชัดเจนครอบคลุมเนือ้ หาในการสือ่ สาร ขอทีม่ คี วามพึงพอใจ
นอยที่สุด ไดแก องคการบริหารสวนตําบลมีการเผยแพร
ขอมูลขาวสารที่เพียงพอ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบล
ดอนคา ควรมีการจัดเตรียมขอมูลสําหรับใชในการเผยแพร
ขอมูลขาวสารไวใหพรอม เพื่อใหสามารถบริการผูที่มาขอ
ขอมูลไดอยางเต็มที่
3. จากผลการศึกษาทีพ่ บวา ระดับความพึงพอใจ
ของผูรับขอมูลขาวสารในเขตองคการบริหารสวนตําบล
ดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค ดานประโยชน
ที่ผูรับสารไดรับ ขอที่มีความพึงพอใจนอยที่สุด ไดแก
องคการบริหารสวนตําบลมีการเผยแพรขอมูลขาวสาร
ทีเ่ กีย่ วของกับการจัดซือ้ จัดจาง ดังนัน้ องคการบริหารสวน
ตําบลดอนคา ควรเปดเผยขอมูลขาวสารทีเ่ กีย่ วของกับการ
จัดซื้อจัดจางอยางสมํ่าเสมอ เพื่อเปนการแสดงถึงความ
โปรงใสในการทํางาน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปญหาการเผยแพรขอ มูลขาวสารของ
องคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัด
นครสวรรค
2. ควรศึกษาแนวทางพัฒนาการเผยแพรขอมูล
ขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลดอนคา อําเภอ
ทาตะโก จังหวัดนครสวรรค
3. ควรศึกษาบทบาทภาครัฐในการสงเสริมการ
เผยแพร ข อ มู ล ข า วสารขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล
ดอนคา อําเภอทาตะโก จังหวัดนครสวรรค
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